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ASTRACT
Today an increasing trend is clearly found and it is seen in the
Muslim world on giving verdict (Fatwa) on matters related to
infidelism. This trend is very dangerous as it is given out in most
cases without any kind of proper research and knowledge. One of the
immediate effects of this development is the increasing of different
sects and divisions in the Muslim world. This trend is basically
believed to be rooted in the classical Muslim period of Khalafat-eRashida (The pious Caliphs). Later on, even the Sahaba (The
Companions) of the holy Prophet also faced it in different forms. This
paper critically discusses the issues and threats that arise against unity
at regional and international level due to the verdicts given out on
matters related to declaration of Kufr or infidelism.
The paper also discusses the very important causes of this
issue, its solutions and the role of Muslim brotherhood regarding its
prevention. Finally this paper presents guidelines about how to face it
confidently and bravely, how to overcome effectively this issue as
these issues are directly related to the very dangerous matter of
increasing divisions in the Muslim Ummah/world.
__________________________
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التمهيد

بعد احلمد والثناء والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فان هذا املووو الذي يبحث يف هذا املقال حول خطورة الفكرالتكفريي السريع الشائع
اليوم مصاحبا بالفتاوى بدون وبالعلم عليها ملووو مهم جدا عند كل مسلم اليوم ويف
هذا اآلن هو يقف أمامنا مثل التحدي الذي ال بد من أن نواجهها واحلل هلذا
األمرهوواجب علينا والزم جدا كصوت الوقت أمام مجيع املسلمني أيضا.

أهمية الموضوع والبحث

الفتوى على املصاحل الوطنية فهومووو قدمي واشتغل به العلماء وصنفوا فيه
مصنفات متعددة ،وما ذلك إال ألمهيته وكبريقدره .ونظرا للتحديات اليت تواجه العامل
اإلسالمي  ،تعد هذا املووو ىف غاية األمهية للوحدة اإلسالمية و هي فرصة أمام العلماء
الختاذ القرارات الالزمة ملواجهة هذه التحديات وخمططات األعداء ألزالة التفرقة بني األمة
اإلسالمية.

مواجهة خطر التكفير مسؤولية الجميع

هذه مسألة أي مسألة التكفري و خطورهتا هي مسؤولية اجلميع منها الدول
والعلماء والنخب واملثقفني مواجهة خطر التكفري ألنه أمر يطال مجيع طبقات و جيب أن
نتحرك من وعينا و من الشعور باخلطر من هؤالء على اإلسالم واملسلمني .ال بد أن نضع
معادال ثقافيا و معادال سلميا لإلرهاب على نفس الصعيد.
إن التكفري هو خطر حيث أصبح ثقافة اليوم و أن وراء املتفجرات والعبوات  ،و
خلف هذه العمليات فكرا و ثقافة بدليل أن اجملنون يف هذا االجتاه فينحر و يقتل نفسه
قبل أن يقتل عدوه و هذا مبعىن ان هناك ثقافة وال بد أن نضع معادال ثقافيا و معادال
سلميا لإلرهاب معادال إنسانيا هلذه النعرة ،وعندما نطرح هذه البنية التحتية واملعادل الثقايف
ستجعل هذا الفراغ مملؤا وان هؤالء سوف لن يستطيعوا أن يصطادوا من املاء العكر.
فنحن يف الوقت املعاصرأمام ظاهرة خطرية ،حباجة إىل ختطيط برجمة جديدة
ملواجهة هذا الفكر الذي جيعل من بعض الشباب قنابل ملغومة مربجمة كفر بالري موت
كنرتول.
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والواجب على العلماء الدين كشف حقيقة هؤالء التكفرييني لكي يصحوا من
أخند وانضم هلذه اجملموعات التكفريية وهؤالء التكفرييني وأن هؤالء وقعوا يف فخ األعداء
وينفذون خمطط العدو باسم اإلسالم و يستبيحون دماء املسلمني.

معنى التكفير و مفهومه لغة واصطالحا

األصل ىف مسلم الرباءة حىت يثبت خالف ذلك ،فان بدا من مسلم كفر صريح،
تقام عليه احلجة  ،فان أىب فيكفر.التكفرييون ليسوا مجاعة حمددة ،قد يظهر هذا االعتقاد
عن أى شخص لقلة إطالعه بالدين و أصوله.
إن مشكلة التكفري هى مشكلة املسلمني املعاصرة ،رمبا ىف قرن املاوي كانت
هناك مشكلة االحتالل واالستعمار و لكن اليوم مشكلة التكفري اكثر خطورة ىف داخل
األمة والتكفري أصبح مبعىن عمليا إلغاء اآلخر.
سابقا التكفري كان موجودا بشكل دائم ىف الكتب واملؤلفات و كان يعرب عن آراء
املختلفة ،لكن املشكلة عندما حتولت التكفري إىل سيف يقضى عمل اآلخر ،يقتل اآلخر ،
عندما وصل اىل هذه املرحلة ،فال ميكن مواجهتها باحلوار ،جيب مواجهة مبا يردعها أوال عن
قتل الناس و ختريب البلدان اإلسالمية و لكن ىف نفس الوقت جيب ان يكون هناك مواقف
شرعية و فقهية و سياسية عن مجيع مراجع األمة لكى يشعر هؤالء الناس الذين يكفرون و
يقتلون بأنه ليس هناك من يوافق على أعماهلم ،و جيب أن نستخدم كل الوسائل اإلعالمية
الىت تكشف عن خطر.
التكفري هو مرض خطري والطائفية هي املرض اآلخر :اذا رجعنا اىل األصل
اإلنسان فنجد أنه خملوق هلل ،و إذا أردنا أن نرجع اىل من ينطق بالشهادتني فهو مسلم قد
صان اهلل دمه و ماله و عروه و بالتايل ال يتصور للتكفري ،صحيح بان التنو الفكري
سااس أ ساّمة
واالختالف بني الناس أمر طبيعي،كما قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ولَْو َشاء َربُّ َ
ك َجلَ َع َل الن َ
ِِ
ِ
ني﴾( ) ،ولكن ان يقضى على اآلخر و و يبعده أو يكفره ،فهذا
َواح َدة َوالَ يََزالّو َن خمّْتَلف َ
ليس منطقا إنسانيا أساسا أبدا.
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تعريف الفتوى لغة واصطالحا
تعريف الفتوى لغة :اسم مصدر مبعىن اإلفتاء و مجعها الفتاوى و فتيا ،و يقال
أفتيته فتوى و فتيا إذا أجبته عن مسألة ،والفتيا تبني املشكل من األحكام( ).
الفتوى شرعا :بيان حكم الشرعى ىف قضية من القضايا  ،جوابا عن السؤال السائل،
معني كان او مبهما ،فرد او مجاعة( ).
الفتوى هي :اإلخبار حبكم اهلل عن دليل ملن سأل عنه .
وهي من البيان الذي أوجبه اهلل على العلماء يف قوله﴿ :وإِ َذ أَخ َذ اللّه ِميث َ سا ِ
ين أّوتّواْ
َ َ ّ َ
اق الذ َ
( )
ِ
اب لَتّبَ يِّ نّ نساهّ لِلن ِ
سااس َوالَ تَكْتّ ّمونَهّ﴾
الْكتَ َ
وحذر سبحانه من كتمانه ،قال تعاىل﴿ :إِ سان السا ِذين يكْتّمو َن ما أَنزلْنَا ِمن الْب يِّ نَ ِ
ات َوا ْهلَّدى
َ َ ّ َ َ َ َ
( )
سااس ِيف الْ ِكتَ ِ
ك يَ َلعنّ ّهم اللّهّ ويَْل َعنّ ّهم سا
ِمن بَ ْع ِد َما بَيسا نسااهّ لِلن ِ
الال ِعنّو َن﴾
اب أّولَئِ َ
ّ َ
ّ
كما حذر نبيه – صلى اهلل عليه وسلم  -من ذلك يف قوله" :من ٌسئل عن علم
فكتمه أجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة"( ) .واملفىت هو من يتصدى للفتوى بني الناس،
و يبني هلم حكم اهلل تعاىل ،و يكشف هلم رأى الدين والشر .
جماالت الفتوى :تشمل الفتوى مجيع تصرفات العباد ،ال خيرج عنها اعتقاد ،أو
قول ،أو عمل ،وهذا يشمل عالقة املكلف بربه ،وبنفسه وبغريه ،وبالدولة اليت يعيش فيها،
وعالقة الدولة بغريها من الدول يف زمن السلم واحلرب .أي إن الفتوى تتصل مبختلف
اجملاالت :العقيدة والعبادة واملعاملة واملال واالقتصاد واألسرة والسياسة واحلكم والقضاء
وغري ذلك.
اإلختالف بني الفتوى واحلكم القضائى ىف أمرين:
االول :ان الفتوى اخبار عن احلكم الشرعى ،اما القضاء فهو إنشاء للحكم بني
املتخاصمني.
الثاىن :ان الفتوى ال الزام فيها للمستفىت او غريه ،اما احلكم القضائى فهو ملزم.
جاللة منصب ورثة األنبياء)( ) .فهو نائب عنه ىف تبليغ األحكام .و قد جعل االمام ابن

القيم  :املفىت موقعا عن اهلل تعاىل فيما يفىت به ،و الف ىف ذلك كتابه القيم ( اعالم
املوقعني) كتاب إلعالم املفتيني ما جيب أن يعلموه من أمر الفتوى وما يتعلق هبا ،والكتاب
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من اوله اىل آخره ىف ذلك كما يعرف من قرآة ،و قال ىف مقدمة الكتاب :اذا كان منصب
التوقيع عن امللوك باحملل الذى ال ينكر فضله ،وال جيهل قدره و هو أعلى مراتب السنيات،
فكيف مبنصب التوقيع عن رب العاملني ،رب األرض ورب السماوات .ولقد عرف
السلف روى اهلل عنهم للفتوى كرامتها و عظيم منزلتها ،و اثرها ىف دين اهلل و حياة الناس،
و ترتب على ذلك عدة امور،و تتضح مكانة الفتوى و منزلتها ىف الشريعة من خالل
معرفتنا بان اهلل تعاىل قد افىت عباده ،يقول اهلل تعاىل﴿ :ويَ ْستَ ْفتّونَ َ ِ
ِّساء قّ ِل اللساهّ
َ
ك يف الن َ
ِ
ي ْفتِي ّكم فِي ِه سان وما ي ْت لَى َعلَْي ّكم ِيف الْ ِكتَ ِ
اب ِيف يَتَ َامى الن سا ِ
ب َهلّ سان
ََ ّ
ْ
ّ ْ
ِّساء الالِت الَ تّ ْؤتّونَ ّه سان َما ّكت َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومواْ لْليَتَ َامى بالْق ْسط َوَما تَ ْف َعلّواْ
وه سان َوالْ ّم ْستَ ْ
ض َعف َ
َوتَ ْر َغبّو َن أَن تَنك ّح ّ
ني م َن الْ ِولْ َدان َوأَن تَ ّق ّ
ِ
ك قّ ِل اللساهّ يّ ْفتِي ّك ْم ِيف الْ َكالَلَةِ إِ ِن
ِم ْن َخ ٍْري فَِإ سان اللساهَ َكا َن بِِه َعليما﴾ و قال تعاىل ﴿يَ ْستَ ْفتّونَ َ
ِ
ف َما تَ َرَك َوّه َو يَِرثّ َهآ إِن ساملْ يَ ّكن ساهلَا َولَ ٌد فَِإن
ْامّرٌؤ َهلَ َ
ّخ ٌ
س لَهّ َولَ ٌد َولَهّ أ ْ
ص ّ
ت فَلَ َها ن ْ
ك لَْي َ
ني فَلَهما الثُّلّثَ ِ
ان ِممساا تَرَك وإِن َكانّواْ إِ ْخوة ِّر َجاال ونِساء فَلِ سا
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّظ األّنثَيَ ْ ِ
ِ
ني
َ َ
َكانَتَا اثْنَتَ ْ ّ َ
َ
َ َ
ّ
( )
ٍ ِ
ِ
ِ
يم﴾
يّبَ ِّ ّ
ني اللساهّ لَ ّك ْم أَن تَضلُّواْ َواللساهّ ب ّك ِّل َش ْيء َعل ٌ

أهمية الفتوى

الفتوى شأهنا عظيم ،فاملفيت خمرب عن اهلل وعن رسوله ،وبقدر عظم شأن الفتوى
وشرفها وأجرها يكون عظم خطرها واشتداد وررها إذا تصدى هلا من ليس أهال هلا
على من يستفتيه ،وعلى سائر األمة.
قال – صلى اهلل عليه وسلم  ( :-من أّفيت بغري علم كان إمثه على من أفتاه) رواه أبو داود
واللفظ له واحلاكم وصححه.
وقال – صلى اهلل عليه وسلم ( :-إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن
يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري
علم فضلوا وأولوا) متفق عليه.
وهلذا كان السلف رمحهم اهلل مع غزارة علمهم ،وحرصهم على تعليم الناس وإجابة
أسئلتهم يردون السائل إىل غريهم ليكفيهم عهدة الفتوى.
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من صفات الفكر المتشدد

انه يريد أن يسحب مسائل املاوى على حاورنا ،و لذالك تراه قد حوا هذه
املسائل إىل قضايا ،و إىل حدود فاصلة بينه و بني من حوله ،و هذه القضايا أغلبها تتعلق
بالعادات والتقاليد والرسوم و غريها .و ليس اخلطر ىف حتويل املسئلة الىت كانت ىف نطاق
املاوى ال تعدو مسألة إىل قضية ندافع عنها و ننافح من أجلها ،ولكن اخلطر احلقيقى هو
أن هذا املنهج أصبح معيارا للتقومي وللقبول والرد ىف هذا الفكر ،فمن فعلها فهو معه و من
مل يفعلها فهو وده ،يشمئز منه و ينفر و يعاديه ،و يعيش ىف هذا الوهم ،فيشتد انعزاله
عمن وله ،و كل هذا يؤدى اىل انتقاله من هذا الدور اىل دور يرى فيه وجوب االنتحار و
تفجري نفسه ىف الناس باملتفجرات احلقيقية و بالقنابل ،وال يرى حلياته معىن ألنه يسبح ود
التيار،و يرى أنه البد عليه أن يزيد من نسله و أن ميأل األرض صياحا بأطفاله حماوال
بذالك أن يسد ثغرة اختالل الكم ،حيث إنه يشعر بأنه وحيد و بأنه قلة ،و بأن الكثرة
اخلبيثة من حوله سوف تقضى عليه و تكتم على أنفاسه ،فيحاول أن يفر من ذلك بزيادة
النسل  ،بل و يشيع بني أتباعه و أصحابه هذا املفهوم الذى حيدث معه االنفجار السكاين
والتخلف البشرى( ).
حكم الفتوى :األصل يف اإلفتاء أنه فرض كفاية .قال تعاىل﴿ :فَلَ ْوالَ نَ َفَر ِمن ّك ِّل فِْرقٍَة
ِّمْن هم طَآئَِفةٌ لِّيت َفقساهواْ ِيف الدِّي ِن ولِي ِ
نذ ّرواْ قَ ْوَم ّه ْم إِذَا َر َج ّعواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلسا ّه ْم َْحي َذ ّرو َن﴾
ََ ّ
َّ
ّْ
وجتب الفتوى وجوبا عينيا على املفيت املؤهل يف بعض األحوال ،حنو أن ال يوجد
مؤهل غريه.أحوال احملرمة على املفىت :أ -إذا كان ال يعلم حكم املسألة أصال .وال يستطيع
استنباط حكمها وفق األصول الشرعية .
ب -إذا كان اإلفتاء هبوى من املفيت .
ِ
ِسا
احلَ ِّق َوأَن
ش َما ظَ َهَر ِمْن َها َوَما بَطَ َن َوا ِإل ْْثَ َوالْبَ ْغ َي بِغَ ِْري ْ
ِّب الْ َف َواح َ
قال تعاىل﴿ :قّ ْل إَّنَا َحسارَم َرَِّ
( )
تّ ْش ِرّكواْ بِاللّ ِه َما َملْ يّنَ ِّزْل بِِه ّسْلطَانا َوأَن تَ ّقولّواْ َعلَى اللّ ِه َما الَ تَ ْعلَ ّمو َن﴾
ِ
ِ
ِ ِ
ب َه َذا َحالَ ٌل َوَه َذا َحَر ٌام لِّتَ ْفتَ ّرواْ
وقال اهلل تعاىلَ ﴿ :والَ تَ ّقولّواْ ل َما تَص ّ
ف أَلْسنَتّ ّك ّم الْ َكذ َ
َعلَى
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ِ
ِ
ِ ِ
اللّ ِه الْ َك ِذ ِ سا ِ
اب
يل َوَهلّ ْم َع َذ ٌ
ين يَ ْفتَ ّرو َن َعلَى اللّه الْ َكذ َ
َ
ب إ سان الذ َ
ب الَ يّ ْفل ّحو َن () َمتَا ٌ قَل ٌ
( )
ِ
يم﴾
أَل ٌ
وقال تعاىل﴿ :وأَنزلْنَا إِلَي َ ِ
ني ي َديْ ِه ِمن الْ ِكتَ ِ
اب َوّم َهْي ِمنا َعلَْي ِه
اب بِ ْ
ََ ْ
احلَ ِّق ّم َ
ك الْكتَ َ
صدِّقا لِّ َما بَ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
احلَ ِّق ل ّك ٍّل َج َعْلنَا ِمن ّك ْم ِشْر َعة
اءك ِم َن ْ
اءه ْم َع ساما َج َ
َنزَل اللّهّ َوالَ تَتسابِ ْع أ َْه َو ّ
فَ ْ
اح ّكم بَْي نَ ّهم مبَا أ َ
َوِمْن َهاجا﴾( ).
ج إذا كان منشغل الفكر ،ويف حال ال يتمكن معها من التأمل والنظر.
د إذا خشي غائلة الفتوى بأن تؤدي إىل مآالت غري حممودة.

الجامع األزهرووسطية االسالم

لو كان األزهر جمرد معهد علمى جيلس ىف ساحاته كوكبة من األساتذه حتيط هبم
ثلة من التالميذ ،لكان ىف بلدان العامل مشرقه و مغربه ما مياثله و يضاهيه ،و رمبا يفوقه أو
يزيد عليه! إنه استمساك األزهر مبيزان االعتدال و جتسيده الفعال للوسطية الىت متثل نسيج
االسالم السارى ىف أوامره و نواهيه و قيمه و مقاصده ،تلك الوسطية الىت كتب اهلل تعاىل
بواسطتها لالسالم اخللود والبقاء والشهادة على البشرية مجعاء و ذلك ىف قوله
ِ
ك َج َعْلنَا ّك ْم أ ساّمة َو َسطا لِّتَ ّكونّواْ ّش َه َداءَ َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ّك ْم
الر ّس ّ
سااس َويَ ّكو َن سا
تعاىل﴿ َوَك َذل َ
ش ِهيدا وما جعْلنا الْ ِقب لَة الساِيت ّكنت علَي ها إِالسا لِن علَم من ي تسابِع الرس َ ِ
ِ
ب َعلَى َع ِقبَ ْي ِه
َ ََ َ َ َ ْ َ
َ َ َْ
َ ْ َ َ َ ّ سا ّ
ول ممسان يَن َقل ّ
سا ِ
ِ ِ
وإِن َكانَ ْ ِ ِ
يع إِميَانَ ّك ْم إِ سان اللساهَ بِالن ِ
سااس
ين َه َدى اللساهّ َوَما َكا َن اللساهّ ليّض َ
ت لَ َكب َرية إالسا َعلَى الذ َ
َ
( )
ِ
يم﴾ بيد أن تلك الوسطية الىت ائتمن األزهر عليها مل تكن جمرد دعوى
لََرّؤ ٌ
وف سارح ٌ
عريضة أو دعاء أجوف ،بل كانت ذات جتليات رئيسة شىت جتاه القضايا اخلطرية الكربى
ىف اإلسالم .و هبذا املوقف الوسطى املذهب حتدد موقف االزهر التارخيى أمام الفرقاء على
حنو مسح لألزهر –فيما بعد -أن يتبىن دعوة التقرب بني املذاهب ،وان يعمل على مجيع
املسلمني على كلمة سواء لوال أعاصري السياسة اهلوجاء الىت أفسدت ما أصلحه األزهر ،و
ذهبت جبهوده ىف هذا السبيل كل مذهب!
و منذ أن تبلور كيان األزهر الفكرى كان له من خالل موقفه الوسطى رأى حمدد جتاه
قضية اجلمع بني العقل والنقل ،فال يزال األزهر ملتزما مبقولة اإلمام الغزاىل  :ال معاداة بني
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مقتضيات الشرائع و موجبات العقول .و مبقولته األخرى  :العقول كالبصر السليم ،والقرآن
والسنة كالشمس املنتشرة الضياء وال غىن ألحدمها عن اآلخر!
و هبذا املوقف الوسطى حتدد موقف األزهر العلمى ،فشملت علومه الرتاث
النصي الزاخر كما مشلت الرتاث العقلى الرصني دون أن ينثىن أو ينحىن أمام التيارات
وافدة ،حتمل بصمات معادية للعقل إىل حد التكفري أو امام حماوالت مقابلة تدعى
العقالنية؛ لكى تدخل على نسيج اإلسالم حداثة منفلتة أو علمانية مرفووة( ).
قبول اإلختالف فى الرأي مع اآلخر :إن اإلختالف بني البشر من السنن الكونية الىت
تقرها كافة األديان ،فالبشر مجيعا خمتلفون سواء ىف اجلنس أو اللون أو اللسان ،كما أنه
هناك االختالفات ىف الطبيعة واملناخ ،إىل جانب اختالف الطبائع وامللكات الداخلية
والنفسية وعالقتها بالكون الواسع إوافة إىل اختالف الثقافات واحلضارات ،و أبرز ما ىف
تلك االختالفات :االختالف ىف الدين والعقيدة؛ و هلذا فانه البد من اإلقرار باالختالف
بني البشر ،الذى يستدعي املرونة الالزمة و توسيع املفاهيم لتقبلها فيتم التقارب والتفاهم
املطلوب .يقول اإلمام فتح اهلل جولن حول اإلختالف ىف الفكر والفهم :إن الدعوة األرواح
والضمائر املختلفة والثقافات واحلضارات املستندة إىل مفاهيم خمتلفة ،واألمم الىت شكلتها
و أنشاهتا الكتب املتعددة املنزلة ىف أزمان خمتلفة إىل خط نستطيع تسميته ب " خط
الصلح" يقبله كل قلب و ومري .خط يوحد و يؤلف و يتناول كل مسألة ىف إطار من
الرمحة الواسعة الشاملة ،و ىف دائرة من البعد الكوىن ،مما يعطى لكل فكر و لكل ومري
فرصة احلل ىف ظل حتكيم احلق .و هكذا تستطيع االرواح التخلص من قبضة األهواء لتصل
اىل العبودية احلقة للمعبود املطلق جل شانه و تنقذ نفسها من العبودية آلهلة الدنيا
الزائفة( ).
و يقول دكتور محدى زقزوق -وزير األوقاف األسبق :ينبغى على ممثلى األديان أن جيتهدوا
عندما يتحاورون ىف إبراز العناصر الىت تشرتك فيها األديان ،و أن يعوها كل الوعى ،و
جيعلوا منها نقاط انطالق حنو التعاون املطلوب.
و تشرتك األديان السماوية الثالثة أيضا ىف سعيها حنو إقامة السالم و حتقيق
موازين العدل .وال جيوز لألديان أن تشغل نفسها بالتنافس من أجل السلطة الدنيوية ،بل
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من أجل خريالناس( ) كما يقول اهلل تعاىل﴿ :وأَنزلْنَا إِلَي َ ِ
ني
اب بِ ْ
صدِّقا لِّ َما بَ ْ َ
ََ ْ
احلَ ِّق ّم َ
ك الْكتَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َديْ ِه ِمن الْ ِكتَ ِ
اءك م َن
اءه ْم َع ساما َج َ
َنزَل اللساهّ َوالَ تَتسابِ ْع أ َْه َو ّ
اب َوّم َهْيمنا َعلَْيه فَ ْ
اح ّكم بَْي نَ ّهم مبَا أ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
سا
احلَ ِّق ل ّك ٍّل َج َعْلنَا من ّك ْم شْر َعة َومْن َهاجا َولَْو َشاء اللهّ َجلَ َعلَ ّك ْم أ ساّمة َواح َدة َولَكن ليَْب لّ َوّك ْم يف
ْ
( )
مآ آتَا ّكم فَاستَبِ ّقوا اخلي ر ِ
ات إِ َىل اهلل مرِجع ّكم َِ
مجيعا فَيّ نَبِّئّ ّكم ِمبَا ّكنتّ ْم فِ ِيه َختْتَلِ ّفو َن﴾
ْ
َ
َْ ّ ْ
َْ َ
ويرى فتح اهلل جولن :أن االختالف ىف الفكر والفهم نتيجة طبيعية الختالف
التكوين واخللق فهذه إرادة اهلل تعاىل و له فيها رمحة و حكمة .و لكن اإلنسان مكلف
بتأمني النظام والتالؤم املوجود ىف الشريعة الفكرية بإرادته.
و مع أن قانون اجلربية حيكم العامل الكبري( الكون) إال أن اإلرادة اإلنسانية الىت
تعد شرطا عاديا هلا دور ىف عامل اإلنسان( ).
إن النظر إىل اآلخرين و كاهنم كفار او والون او آمثون ،أمر خطري وال فائدة
ترجتى منه ؛ حيث يستطيع كل واحد أن يدعو اىل طريقه و يعلن عنه و يعيش حببه ،فهذا
هو طريق املنطق والعقل و منطق اإلميان والقرآن كذلك .هنا ينشغل كل واحد بطريقه و
مبسلكه بكل حب ،وال حيمل ىف قلبه حقدا و وغينة للجماعات االخرى  ،وال يكون
نقده هلا نقدا عدائيا و هداما والذعا ،وال يرى صعود مجاعته و تقدمها مرتبطا بإنكار و
تضليل اجلماعات األخرى ،بل يشعر بأن شعور األخوية يربطه معها ،فال يبحث عن
هفواهتا و أخطائها .و عندما يرى فضائلها و خدماهتا يفرح وال يتأخر عن هتنئتها( ).
ورورة التعايش بني األفراد ىف سالم و وئام :يستشهد جولن بعهد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم و أصحابه و معامالهتم ملن ليس على دينهم فيقول :ىف العهد النبوى
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم كان هذا هوالفهم السائد بني الناس ،و كان الواقع العملى
املعاش على هذا النمط ،ففى سبيل احلصول على مرواة اهلل تعاىل ،كان هناك انسجام و
تناغم بني األفراد( ).
حني وصل اإلسالم العامل االسالمى جبهله و تفرقه إىل هاربة السقوط ،متكن
الغرب من إخضا معظم أجزاء بالدا ملسلمني لسلطانه الفكرى والسياسى  ،واحلضارى،
فكانت الصدمة عنيفة ...فاستيقظ بتأثري الصدمة رجال أخذوا على عاتقهم دعوة األمة
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إىل النهوض من عثرهتا و بذلوا جهودا ىف عملية إعادة الثقة باإلسالم  ،أنه منهج كامل ،
بعد أن اهتزت هذه احلقيقة ىف القلوب والعقول( ).
بعد احلمد والثناء والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
فان مووو الفتوى مووو قدمي واشتغل به العلماء و صنفوا فيه مصنفات متعددة ،وما
ذلك إال ألمهيته و كبري قدره.
الفتوى لغة :و هى اسم من أفىت العامل او ابني احلكم ،يقال فتيا و فتوى و هى ىف اللغة
اإلبانة مطلقا فيقال أفتيته ىف األمر أى أبنته له و يقال أفتيت فالنا رؤيا رآها أو أعربهتا له و
أفتيته ىف مسألته إذا أجبته عنها فهو ىف األصل مووو لإلبانة  ،والفتيا تبني املشكل من
األحكام( ).
و قيل اصله من الفىت و هو الشاب القوى فكانه يقوى ما أشكل من املسائل
بيانه يشب و يصري فتيا قويا( )  .هى الفتيا و أهل املدينة يقولون الفتوى( ).
مما سبق يتضح أن الفتوى ىف اللغة ليست جمرد إخبار بل هى بيان و توويح
للسائل سواء كان ىف أمر شرعى أو غري شرعى مثل تعبري الرؤيا .و هذا املعىن جاء به كتاب
اهلل عزوجل قال تعاىل﴿ :قَالَت يا أَيُّها املأل أَفْ تّ ِوين ِيف أَم ِري ما ّكنت قَ ِ
اط َعة أ َْمرا َح ساىت
ْ
ّ
ْ َ
َ َ َ
تَ ْشه ّد ِ
ون﴾( ) فجاءت الفتوى ىف اآلية كما أسلفنا ىف أمر غري متعلق بأحكام الشرعية و
َ
إَّنا يطلب اإلبانة واملشورة و إيضاح الطريق ،كما جاء ىف التفسري الطربى ":يقول :أشريوا
علي ىف أمرى الذى قد حضرىن فجعلت املشورى فتيا( ).
فالفتوى راجعة إىل البيان واإلرشاد مطلقا ىف اللغة.

الفتوى فى اإلصطالح

جاء تعريف املفىت واإلفتاء ىف عدد من كتب اصول الفقه والكتب املتعلقة بالفتوى
واإلفتاء سواء احلديث منها أو القدمي ،ذكر عدد من املؤلفني ىف اصول الفقه أن املفىت هو
اجملتهد .كما جاءت عدة تعريفات للفتوى ىف كتب الفقه واألصول و كتب املصطلحات
الفقهية اوافت قيودا على املعىن اللغوى للفتوى فمنهم من عرفها بأهنا إخبار أو بيان او
ذكر للحكم الشرعى ،و أسوق بعضا مما وقفت عليه من التعريفات سواء للمتقدمني أو
املعاصرين :عرفت الفتوى بأهنا إخبار عن اهلل تعاىل ىف إلزام او إباحه( ).
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كما عرفت باهنا بيان احلكم الشرعى واإلخبار به من غري إلزام( ).
و عرفت باهنا جواب املفىت .كما عرفت بأهنا ذكر احلكم املسئول عنه للسائل( ).
تعريف المعاصر للفتوى :عرفت بأهنا ما خيرب به املفىت جواب لسؤال إن بيانا حلكم من
األحكام و ان مل يكن سؤاال خاصا .و عرفت باهنا اإلخبار حبكم اهلل تعاىل عن مسألة
دينية مبقتضى األدلة الشرعية ملن سأل عنه على جهة العموم والشمول ،ال على وجه
اإللزام( ).
التعريف المختار للفتوى :بيان من عرف احلق بدليله حكم الشر جوابا لسؤال على
واقعة من غري إلزام.
صلته الفتوى بالقضاء :القضاء ىف اللغة يأتى على عدة معاىن ،ترجع كلها إىل
ك أَالسا تَ ْعبّ ّدواْ
ضى َربُّ َ
معىن واحد :إنقطا الشئ و متامه فيأتى مبعىن احلكم ،قال تعاىلَ ﴿ :وقَ َ
إِالسا إِيسااه وبِالْوالِ َدي ِن إِحسانا إِ ساما ي ب لّغَ سان ِع َ ِ
َح ّد ّمهَا أ َْو كِالَ ّمهَا فَالَ تَ ّقل ساهلَّمآ أ ٍّ
ّف َوالَ
َْ
ند َك الْكبَ َر أ َ
َّ َ ْ َْ
( )
تَ ْن َهْرّمهَا َوقّل ساهلَّما قَ ْوال َك ِرميا﴾ و يأتى ايضا ىف اللغة مبعىن التصنع والتقدير ،قال تعاىل:
﴿فقضهن سبع مسوات ىف يومني ) (﴾...كما يكون مبعىن فرغ  :قضيت حاجىت اى
ِ
ك األ َْمَر أ سا
َن َدابَِر
ضْي نَا إِلَْي ِه ذَل َ
فرغت منها ،كما يأتى مبعىن أدى و أهنى قال تعاىلَ ﴿ :وقَ َ
هؤالء م ْقطّو ُّم ِ
ني﴾( ) اى اهنينا اليه( ) . .و ىف اإلصطالح :اإللزام باحلكم
صبِح َ
َّ َ ٌ ْ
( )
الشرعي و فصل اخلصومات  - .و قد تعددت التعريفات حسب املذاهب الفقهية
واكتشفت ىف هذا البحث باإلشارة اىل أحد تلك التعريفات دون اخلوض ىف تفصيالت
ألن هذا ممل حبثها-
الفتوى والقضاء متعلقان ىف الدولة اإلسالمية بالشريعة اإلسالمية ،فكل منها معىن
بالرجو اىل الكتاب والسنة والعلوم الشرعية األخرى من فقه و اصول فقه و غريها من
علوم الشرعية الىت ال يستغىن عنها املفىت والقاوى ىف الدولة االسالمية.الفتوى والقضاء
يتوالمها العلماء و من بلغ رتبة اإلجتهاد منهم ،فان مل يكن جمتهدا او كان عدد اجملتهدين
ال يكفى حاجة األمة توالمها من دون اجملتهد األوىل فاألوىل.
الفتوى والقضاء يكونان عن واقعة حقيققية حباجة ملعاجلة ،فكل من املفىت والقاوى يعاجل و
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يباشر حل مشاكل الناس من وجهة شرعية .الفتوى والقضاء ال بد أن يتقدمها طلب،
سواء كان الطلب دعوى أو استفسارا عن حق أو حكم.
صلة الفتوى بالحكم واإلمامة :احلاكم العام واإلمام األعظم له حق اإلفتاء إن تأهل له،
كما له حق القضاء و فصل اخلصومات إن تاهل له ،و يضاف اىل ذلك أن له النظر
واألمر باألمور السياسية والعامة ملصاحل املسلمني مثل حتريك اجليوش و تنظيم األمور البالد
والعباد ،فهو منتصب إللزام الناس بشرائع الرب تبارك و تعاىل و أحكامه ،و تبليغها إليهم،
فهو مبلغ عن اهلل عزوجل بفتياه ،و يتميز عن املفىت باإللزام بواليته و بالقدرة على التمييز،
فهو منصب خالفة( ) .فكل إمام مفت او قاض أما القاوى واملفىت فال يصدق عليهما
أن يكون إماما ملا يزيد اإلمام عنها من خصائص ليست هلما ،فاحلاكم فيه ثالث صفات:
فمن جهة اإلثبات فهو شاهد ،و من جهة األمر والنهى فهو مفت ،و من جهة اإللزام
بذلك ،فهو ذو سلطان أو قاض مما يدخل فيه القضاء( ).
دور الفتوى فى النوازل والواقعات :إن إتصال الفتوى بالنوازل والواقعات مالحظ،
فالنوازل املستجدة الىت حتصل مع مرور الزمن ،و تكاثر اإلخرتاعات والبحث عما هو
جديد أدى لكثرة السؤال واإلستفتاء عن حكم أشياء و أمور مل تكن موجودة و معروفة
ىف السابق ،و قد عرفت النازلة بأهنا احملنه املعرتوة . .فتلك النوازل ال تزال تعرض للناس،
فال بد من متصد هلا بالفتوى و بيان احلكم الشرعى فيها ،فمجرد النظر ىف حكم ألنازله
الواقعة بشكل اجملرد يسمي اإلجتهاد و إيداؤه للناس او ألحدهم عقب اإلستفتاء يسمي
فتوى .و نظرا أمهية الفتوى لعموم الناس يف جمال الواقعات والنوازل أكثر من غري ما لعموم.
و إن كانت الفتوى ورورة حيتاجها الناس ىف كل حال ،إال أهنا ىف هذا حلال وووح احلاجة
إليها أشد و أووح.
أهمية الفتوى :إن باب الفتوى باب عظيم و قصرمشيد لتعلقه أوال بشريعة اهلل و لعموم
حاجة الناس إليه و لندرة و عزة من جييده و يعطيه حقه ىف كل عصر و كل زمان ،و
نتلخص أمهية الفتوى ىف أمور:
اوال :أن اهلل تعاىل عزوجل توالها بنفسه ىف بعض ما سئل عنه رسول اهلل و أجاب عن
استفتائهم ىف كتابه العزيز فمنها:
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ِ ِ
ِ
ني َوالْيَتَ َامى
قال تعاىل﴿ :يَ ْسأَلّونَ َ
ك َماذَا يّنف ّقو َن قّ ْل َما أَن َف ْقتّم ِّم ْن َخ ٍْري فَلْل َوال َديْ ِن َواألَقْ َربِ َ
( )
ِِ ِ
ِ ٍ ِ
ني وابْ ِن سا ِ
ِِ
يم﴾
السب ِيل َوَما تَ ْف َعلّواْ م ْن َخ ْري فَإ سان اللساهَ به َعل ٌ
َوالْ َم َساك َ
ِ
ِ
ِِ
يت لِلنسا ِ
اس َو ْ
س الِْربُّ بِأَ ْن تَأْتّ ْواْ
قال تعاىل﴿ :يَ ْسأَلّونَ َ
ك َع ِن األهلساة قّ ْل ه َي َم َواق ّ
احلَ ِّج َولَْي َ
ِ
الْب ي ِ
وت ِم ْن أَبْ َو ِاهبَا َواتسا ّقواْ اللساهَ لَ َعلسا ّك ْم
وت من ظّ ّهوِرَها َولَك سان الِْ سارب َم ِن اتسا َقى َوأْتّواْ الْبّ يّ َ
ّّ َ
( )
تّ ْفلِ ّحو َن﴾
ثانيا :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توىل منصب اإلفتاء بنفسه ،فقد كان الصحابة
رووان اهلل عليهم أمجعني يرجعون إليه -صلى اهلل وسلم -لبيان ما حيتاجون من احكام ىف
معاشهم و حياهتم فمن تلك األسئلة والفتاوى:
ما جاء عن أىب هريرة –روى اهلل عنه يقول :سأل رجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فقال :إنا نركب البحر و حنمل معنا القليل من املاء فإن تووأنا به عطشنا أفنتووأ من ماء
البحر؟ فقال النىب صلى اهلل عليه وسلم ( :هو الطهور ماؤه احلل ميتته)( ).
ثالثا :عموم احلاجة إىل الفتوى :قال اإلمام النووى ىف مقدمته للمجمو " اعلم أن هذا
الباب مهم جدا ...لعموم احلاجة إليه"( ) .فالبد للناس من علماء يبينون هلم أحكام
هذا الدين ،ليتسىن هلم العمل به ،فليس كل الناس فقيها أو حيسن اإلجتهاد أو النظر ىف
األدلة ،فكل ميسر ما خلق له ،و إذا نصرف الناس كل الناس ملثل هذا تعطلت مصاحل
األمة ،قال تعاىلَ ﴿ :وَما َكا َن الْ ّم ْؤِمنّو َن لِيَ ِنفّرواْ َكآفساة فَلَ ْوالَ نَ َفَر ِمن ّك ِّل فِْرقٍَة ِّمْن ّه ْم طَآئَِفةٌ
لِّيت َفقساهواْ ِيف الدِّي ِن ولِي ِ
نذ ّرواْ قَ ْوَم ّه ْم إِ َذا َر َج ّعواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلسا ّه ْم َْحي َذ ّرو َن﴾( ) فحاجة الناس
ََ ّ
َّ
للفتوى تزيد عن حاجتهم للطعام والشراب لتعلقها مما خلق البشر من أجله و هى عبادة
اهلل وحده.
رابعا :ارتباط القائم بالفتوى بالعلم الشرعى ،والتزود منه و تقدمي زكاة العلم و طلب العمل
الشرعى من أشرف األعمال و أعظمها أجرا و أجزهلا مثوبة عند اهلل عزوجل ،جاء ىف بيان
ذلك عدد من النصوص من الكتاب والسنة منها:
من الكتاب :قال تعاىل ﴿أ ساَمن هو قَانِت آنَاء اللساي ِل س ِ
اجدا وقَائِما َحي َذر ِ
اآلخَرةَ َويَْر ّجو َر ْمحَةَ
ْ َّ ٌ
ْ َ
ْ ّ
َ
ِ ( )
سا ِ
سا ِ
ِ
ين ال يَ ْعلَ ّمو َن إِساَّنَا يَتَ َذ ساكّر أ ّْولّوا األَلْبَاب﴾
ين يَ ْعلَ ّمو َن َوالذ َ
َربِّه قّ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
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ِ
احل ُّق وال تَعجل بِالْ ّقر ِ ِ
قال تعاىل﴿ :فَتَ َع َ
ضى إِلَْي َ
اىل اللساهّ الْ َمل ّ
آن من قَْب ِل أَن يّ ْق َ
ك َو ْحيّهّ
ك َْ َ ْ َ ْ ْ
( )
ب ِزْدِين ِعْلما﴾
َوقّل سار ِّ
قال تعاىلَ ﴿ :ش ِه َد اللساهّ أَنساهّ الَ إِلَهَ إِالسا ّه َو َوالْ َمالَئِ َكةّ َوأ ّْولّواْ الْعِْل ِم قَآئِ َما بِالْ ِق ْس ِط الَ إِلَهَ إِالسا ّه َو
( )
الْع ِزيز ْ ِ
يم﴾
َ ّ
احلَك ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
سا
ين َآمنّوا إ َذا قيل لَ ّك ْم تَ َف ساس ّحوا ِيف الْ َم َجال ِ
س فَافْ َس ّحوا يَ ْف َس ِح اللساهّ
قال تعاىل ﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
َ
ِ ِ
انشزوا ي رفَ ِع اللساه السا ِذين آمنّوا ِمن ّكم والسا ِذين أّوتّوا الْعِْلم درج ٍ
ات َواللساهّ ِمبَا
يل ّ
َ ََ َ
انشّزوا فَ ّ ّ َْ ّ َ َ
َْ َ
لَ ّك ْم َوإذَا ق َ
( )
تَ ْع َملّو َن َخبِ ٌري﴾
و من السنة :جاء ىف السنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكثري من األحاديث الىت
يبني فيها فضل العلم والعلماء واحلث على طلب العلم منها :ما رواه معاوية روى اهلل عنه
( )
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ( :من يرداهلل به خريا يفقهه ىف الدين)
و منها قوله صلى اهلل عليه وسلم ( من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل اهلل له به طريقا
إىل اجلنة)( ) .ففيه فضل املشى ىف طلب العلم و فضل اإلشتغال بالعلم واملراد به العلم
الشرعى( ).
خامسا :تضمنها معىن تعليم العلم و هداية الناس ملا فيه الصالح هلم ىف الدنيا واآلخرة ،و
قد جاء ىف فضل معلم الناس اخلري نصوص شرعية منها،
قوله صلى اهلل عليه وسلم ال حسد اال ىف اثنني  ،رجل آتاه اهلل ماال فسلطه على
هلكته ىف احلق و رجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقضى هبا و يعلمها).
سادسا :مما يؤكد أمهية هذ الفن والعلم تأليف مصنفات مستقلة متعلقة به فأذكر بعضها
على سبيل املثال ال احلصر.
كتاب الفتيا ألىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ،و كتاب أصول الفتيا على مذهب اإلمام
مالك بن احلارث اخلشىن و أدب املفىت واملستفىت ألىب القاسم العمريى الشافعى  ،و أدب
املفىت لفخر الدين احلسن بن منصور الفرغاىن احلنفى ،و أدب املفىت واملستفىت ألىب عمر
عثمان بن عمر بن الصالح و صفة الفتوى واملفىت واملستفىت ألبن محدان.
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خطورة اإلفتاء بدون علم :إتفق العلماء على خطورة اإلفتاء و شدة املسؤلية امللقاة على
كاهل املفىت ،و عظم احلساب أمام اهلل عزوجل كما ذكروا جوانب متعددة تني تلك
اخلطورة ،و ميكن حصرها ىف أمرين:
األول :خشية القول على اهلل بغري علم:
خشية القول على اهلل بغري علم من أهم أسباب خطورة الفكر ،منذ جاءت النصوص من
الكتاب والسنة بالوعيد الشديد من قال على اهلل و رسول صلى اهلل عليه وسلم بغري علم
صَر َوالْ ّف َؤ َاد
ك بِِه ِعْل ٌم إِ سان سا
س لَ َ
وال كتاب منري.قال اهلل تعاىلَ ﴿ :والَ تَ ْق ّ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
ك َكا َن َعْنهّ َم ْس ّؤوال﴾( ) و قال تعاىلَ ﴿ :وِم َن الن ِ
سااس َمن ّجيَ ِاد ّل ِيف اللسا ِه بِغَ ِْري ِعْل ٍم
ّك ُّل أّولئِ َ
ٍ ( )
وي تسابِع ّك سال َشيطَ ٍ
ان سام ِريد﴾
ْ
ََ ّ
فيما سبق من اآل يات يتضح جبالء هنيه تعاىل عن القول عليه بغري علم وهذا
قطعا يشمل القول والفعل بغري علم فال يقول اإلنسان اال ما له به علم ،واملفىت أحرى و
أجدر بان يقول ما يعلم و يقول ما ال يعلم وأن ال جيادل وال ميارى بغري علم وال كتاب
منري،
فتلك اآليات و أمثاهلا صرفت املتأهلني عن التصدر للفتوى والرغبة ىف ان يكفوا
بغريهم .فيجعل اهلل القول عليه بغريعلم من أعظم احملرمات ،بل جعله ىف املرتبة العليا
ِ
ِ
ِ ِ
ب َه َذا َحالَ ٌل َوَه َذا
منها ،و قال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :والَ تَ ّقولّواْ ل َما تَص ّ
ف أَلْسنَتّ ّك ّم الْ َكذ َ
ِ ِ
حرام لِّت ْفت رواْ علَى اللسا ِه الْ َك ِذ ِ سا ِ
ب الَ يّ ْفلِ ّحو َن﴾( ) فهذا
ََ ٌ َ َّ َ
ين يَ ْفتَ ّرو َن َعلَى اللساه الْ َكذ َ
َ
ب إ سان الذ َ
وعيد منه سبحانه بالعذاب االليم و عدم الفالح ملن تعذم بني يديه بأن يقول ملا مل حيرمه
اهلل تعاىل  :هذا حرام ،و ملا حيله هذا حالل ،و هذا بيان منه سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن
يقول :هذا حالل و هذا حرام ،إال ملا علم أن اهلل تعاىل أحله أو حرمه ( .و عن أىب هريرة
روى اهلل تعاىل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :من كذب على متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار)( ).
الثاىن :مايرتتب على الفتوى من أثر ىف أعمال الناس ىف عباداهتم و جتارهتم و أنك مهتم
خاصة ىف األمور الىت ال ميكن تدركها:
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إن املتأمل حلال املفتيني وما يسألون عنه من قبل الناس ،يلحظ تعدد أنوا و أجناس
استفتاءاهتم و أسئلتهم ،فهذا يسأل عن وووئه و هذا يسأل عن صالته و هذا يسأل عن
عقود أبرمها أو سيربمها ،و آخر يسأل هل له مراجعة مطلقة أم ال؟ و غريها الكثري الكثري
من األسئلة الىت حتس حاجة الناس و تؤثر على حياهتم و مستقبلهم خاصة ما يتعلق
باألنكحة والطالق ,ألجل ذلك التصرف كثري ممن هو أهل للفتوى عنها طلبا للسالمة
والعافية ،فما جاء عن بعض السلف ىف هذا :عن ابن مسعود روى اهلل عنه قال :من أفىت
الناس ىف كل ما يستفتونه فهو جمنون( ).
و عن إمام الشافعى -رمحه اهلل أنه سئل عنه مسألة فسكت ،فقيل له أال جتيب رمحك اهلل؟
فقال ال أدرى الفضل ىف سكوتى ام ىف اجلواب( )؟
و سئل الشعىب عن شئ فقال ال أدرى فضل أال تستحى من قولك ال أدرى و أنت فقيه
ك الَ ِعْل َم لَنَا إِالسا
أهل العراق؟! فقال لكن املالئكة مل تستحى حني قالت﴿ :قَالّواْ ّسْب َحانَ َ
( )
ساك أَنت الْعلِيم ْ ِ
سا ِ
يم﴾
احلَك ّ
َما َعل ْمتَ نَا إن َ َ َ ّ
الفتوى ىف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
عصر نبينا و حبيبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أفضل العصور و أشرفها كانت السماء
متصلة باألرض عن طريق الوحى .واهلل من فوق سبع مساوات يبلغ األحكام لرسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم فقد جاء ىف كتاب اهلل عدد من الوقائع الىت أفىت هبا اهلل بنفسه
املخلوقني فيما نزل هبم من أمور ىف حياهتم مثل قوله تعاىل﴿ :ويَ ْستَ ْفتّونَ َ ِ
ِّساء قّ ِل
َ
ك يف الن َ
ِ
اللساهّ ي ْفتِي ّكم فِي ِه سان وما ي ْت لَى َعلَْي ّكم ِيف الْ ِكتَ ِ
اب ِيف يَتَ َامى الن سا ِ
ب
ََ ّ
ْ
ّ ْ
ِّساء الالِت الَ تّ ْؤتّونَ ّه سان َما ّكت َ
َ
ضع ِف ِ
ِ
ِ
ومواْ لِْليَتَ َامى بِالْ ِق ْس ِط َوَما
وه سان َوالْ ّم ْستَ ْ َ َ
َهلّ سان َوتَ ْر َغبّو َن أَن تَنك ّح ّ
ني م َن الْ ِولْ َدان َوأَن تَ ّق ّ
تَ ْف َعلّواْ ِم ْن َخ ٍْري فَِإ سان اللساهَ َكا َن بِِه َعلِيما﴾( ) و مثل اختالفهم ىف األنفال فأجاهبم اهلل تعاىل:
ك ع ِن األَن َف ِال قّ ِل األَن َف ّ ِ ِ
ول فَاتسا ّقواْ اللساه وأَصلِحواْ ذَات بِينِ ّكم وأ ِ
الرس ِ
َط ّيعواْ
﴿يَ ْسأَلّونَ َ َ
ََ ْ ّ
ال للّه َو سا ّ
َ ْ ْ َ
ِِ
ني﴾( ) و غريها من الوقائع والنوازل الىت وقعت ىف عصره سواء
اللساهَ َوَر ّسولَهّ إِن ّكنتّم ُّم ْؤمن َ
كانت مما يتعلق باألمور العامة للدولة اإلسالمية
مثل ما سبق ىف تقسيم األنفال او ىف أمور األموال الشخصية مثل حكم اللعان فعن ابن
عباس روى اهلل عنهما أن هالل بن أمية إمرأته عند النىب صلى اهلل عليه وسلم بشريك بن
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سحماء فقال النىب صلى اهلل عليه وسلم البينة ىف ظهرك فقال يا رسول اهلل –صلى اهلل عليه
وسلم ،إذا رائ أحدنا على إمرأته رجال ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإال حد ىف
ظهرك فذكر حديث اللعان( ).

الضوابط غير المعتبرة في شخص المفتي

ذكر أهل العلم ووابط و شروطا نصوا على عدم اعتبارها يف املفيت ،
ووجودها ال يؤثر على صحة الفتوى و ال على قبوهلا بناء على أن الفتوى أقرب لباب
الرواية من غريه وسأذكرها يف مثانية فرو .
الفر األول :الذكورة.
الفر الثاين :احلرية.
الفر الثالث:عدم القرابة.
الفر الرابع :إفتاء نفسه.
الفر اخلامس :عدم العداوة.
الفر السادس :أن ال يكون قاويا.
الفر السابع :أن يكون مبصرا ناطقا.
الفر الثامن :أن يكون حافظا ملسائل الفقه
خاتمة البحث:
إختتاما هلذ البحث نذكر أهم النتائج البحث إختصارا و هى :إن للفتوى عدة
معاىن تتداخل مع غريها من املصطلحات الشرعية مثل القضاء واإلمامة والرواية و غريها
وأما ووابط الفتوى العائدة للمستفىت فمنها ما يعود للمستفىت لشخص حني
السوال و بعد مسا اجلواب و منها ما يعود إىل نقل الفتوى نقال شفويا أو كتابيا أو عن
طريق رسائل اهلاتفية واخلدمات احلديثة املقدمة ىف ذلك اجملال .و منها ما يعود إىل صيغة
السوال وما حيسن اوال حيسن إدراجه ومن سوال اإلستفتاء ،تضمنت تلك الضوابط
مسائل املهمة مثل التزام العامى مبذهب معني واإلطمئنان للفتوى و غريها من املسائل الىت
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ىف حينها .فهذا البحث موجزا من املباحث ىف الفتوى و آداهبا و ووابطها و معا خطورهتا
بدون علم.

أهم التوصيات فى هذا البحث
-

-

أوصي مجيع املهتمني بالعلوم الشرعية خاصة من تصدر لإلفتاء منهم أن
يقوموا بالتعمق يف دراسة الفتوى وعالقتها بالو اقع العملي  ،فما أحسن املفيت
إذا مرعلى واقعة من الوقائع كتب دون ما صنع يف إجياد اجلواب فيه ،
واستخدامه لألدوات احلديثة يف الفتوى سواء كان من جهة بناء الفتوى أومن
جهة نشر الفتوى.
اإلمام واإلعتناءللفقهاء بالفتوى من هذا اجلانب اعتناءهم بالقاوي.
إهتمام طالب اجلامعات عامة و طالب قسم الشريعة و شريعة والقانون خاصة
على دراسة مادة اإلفتاء و تدريب اإلفتاء عملية.
ترك الفتاوى الىت ليس ىف نطاق علمهم.
اإلشراف على دوائر اإلفتاء و على إهتماما دقيقا و بليغا ىف تعيني املفتيني و
مراقبتهم.
مساعدة الطالب و املفتيني للناس و إخراجهم من املصائب او املفاسد الىت نزلت
عليهم.
نشر الفتوى موثقة من داراإلفتاء ألن ذلك ختصصهم كما قيل ،لكل فن رجال و
لكن مكان مقال.
أحسن ان تكون كتب الفتاوى بطريق سؤال و جواب ألن هلا منفعة كبرية ىف
الفرد واجملتمع.
جعل قانون الفتوى َّنوذجا رائعا يهتدى به ىف بالد اإلسالمية.
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الهوامش
 سورة هود.111 : : /جلد -
 قاموس املصباح املنري:. /
 اعالم املوقعني لرب العاملني .صفحة.
 آل عمران: ،.
 البقرة: ، أخرجه أبو داود واحلاكم رواه ابو داؤد والرتمذى و ابن ماجة اعالم املوقعني عن رب العاملني/ ..
 سورة النساء: :.
 سورة النساء: : مقال لفضيلة االستاذ الدكتور على مجعة حممد( مفىت ديار املصرية) الفكر املتشدد و منهج األزهر ،ترمجان الرابطة العاملية خلرجيي األزهر (فر
الرشيد  .جملة دعوة األزهر .مجادى اآلخر
باكستان) صفحة رقم، :
.
 سورة التوبة: ، سورة األعراف. : ،:

-

.

 سورة النحل، سورة املائدة. : ،.
 سورة البقرة: ، مقال لفضيلة األستاذ الدكتور حممد عبدالفضيل القوصى  .األزهر و وسطية اإلسالم  .جملة دعوة ،ترمجان الرابطة العاملية خلرجيي األزهر (فر باكستان) صفحة رقم
األزهر .مجادى اآلخر
 حممد فتح اهلل جولن ،أوواء قرآنية ىف مساء الوجدان ،املرتجم أورخان حممد على ،دارالنبل للطباعة.
 ،صفحة رقم
والنشر ،إستانبول ،تركيا،
،ص .
 حممود محدى زقزوق ،اإلسالم و قضايا احلوار ،وزارة األوقاف ،القاهرة، سورة املائدة. : ، حممد فتح اهلل جولن ،املوازين أو اوواء على الطرق ،مرجع السابق ،ص . املرجع نفسه ،ص . املرجع نفسه ،ص . شيخ االسالم ابن تيمية – نصيحة ذهبية اىل اجلماعات اإلسالمية  -دار الراية للنشر والتوزيع ،م قدم و علق عليها مشهور حسن سلمان –
ه/
الطبعة االوىل ،الرياض -الربوة-
صفحة رقم -
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/

 -فصل الياء ،باب الفاء.

 حممد بن مكرم بن منظور األفريقى املصرى -لسان العرب-دار صادر بريوت -الطبعة االوىل،
 .كتاب الفاء.
 املصباح املنري/ - .فصل الياء ،باب الفاء.
 لسان العرب -مرجع السابق/ - سورة النمل. : ، أىب جعفر حممد بن جرير الطربى -جامع البيان عن تأويل القرآن  - / -حتقبق دكتور عبداهلل/م
ه/
بن عبداحملسن الرتكى  ،ط األوىل -دار هجرة -القاهرة -
 ،حتقيق
 حممد بن على بن جممد الشوكاىن -إرشاد الفحول اىل حتقيق علم األصول – /م.
ه/
حممد سعيد البدوى -دارالفكر –بريوت -ط -األوىل ،
ه  -الفروق
 إمام اىب العباس امحد بن ادريس بن عبدالرمحن الصنهاجى املشهور بالقراىف املتوىف .حتقيق مركز الدراسات الفقهية واإلقتصادية  ،ط .األوىل ،دارالسالم
أنوار الربوق/ -
م.
ه/
 االنصاف ىف معرفة الراجح من اخلالف -عالء الدين اىب احلسن على بن سليمان بن امحدم
ه /
املردادى - -ه حتقيق دكتور عبداهلل بن عبداحلسن الرتكى -ط-
 .كتاب القضاء
/
ه  -انيس الفقهاء ىف تعريفات األلفاظ املتداولة بني
 قاسم بن عبداهلل بن أمري القونوى املتوىفه.
الفقهاء -حتقيق دكتور امحد عبدالرزاق الكسيب ،دارالوفاء للنشر –جدة -ط األوىل
ه -التوقيف على مهمات التعاريف –دارالفكر املعاصر-

 حممد عبدالرؤف املناوى -املتوىف-ه.ص
بريوت –ط األوىل-
 نادية شريف العمرى -اإلجتهاد والتقليد ىف اإلسالم .مؤسسة الرسالة -بريوت – ط األوىل .م.ص
ه/
 حممد بن كمال الدين أمحد الراشدى -املصباح ىف رسم املفىت و مناهج اإلفتاء -دار إحياء تراثم -ص .
ه/
العرىب -بريوت -ط األوىل-
 سورة اإلسراء. : ، سورة فصلت. : ، سورة احلجر. : ،مادة قضى.
 لسان العرب -مرجع السابق/ - حتقيق هالل منصور بن يونس بن إدريس البهوتى -كشاف القنا عن منت اإلقنا – /ه.
مصيلحى مصطفى هالل -دارالفكر –بريوت-

736

 حممد بن أىب بكر أيوب الزرعى –ابو عبد اهلل املعروف بابن القيم اجلوزية – -بدائع الفوائد .ص .حتقيق هشام عبدالعزيز عطا ،و عادل عبداحلميد العدوي  ،مكتبة نزار مصطفى الباز  ،ط
م.
ه/
األوىل ،مكة املكرمة،
 حتقيق طه عبدالرؤف سعد- ابن القيم اجلوزية -إعالم املوقعني عن رب العاملني/ -.
داراجليل –بريوت-
 التوقيف على مهمات التعريف/ -.
 سورة البقرة: ،.
 سورة البقرة: ، .باب الرخصة ىف الغسل
،
 أخرجه ابن خزمية ىف صحيحة  . /رقم احلديثوالوووء من ماء البحر ،حتقيق حممد مصطفى األعظمى .املكتب اإلسالمى -بريوت .ط .األوىل.
ه
ه حتقيق حممد جنيب املطبعى .
إمام زكريا حمى الدين بن شرف النووى املتوىف املتوىف عامم.
ه/
اجملمو شرح املهذب . / .دار عامل الكتب.
.
 سورة التوبة: ، سورة الزمر. : ،.
 سورة طه: ، سورة آل عمران. : ، سورة اجملادلة. : ، رواه البخارى ىف صحيحه  ، /باب من يرداهلل به خريا يفقهه ىف الدين و مفهوم احلديث أن منمل يتفقه ىف الدين أى يتعلم قواعد اإلسالم فقد حرم اخلري و فيه بيان فضل العلماء على سائر الناس
و بيان فضل العلماء على سائر الناس و بيان فضل التفقه ىف الدين على سائر العلوم .فتح
م
ه/
البارى.شرح صحيح البخارى - / .دارالسالم -الرياض .ط األوىل.
.
 برقم أخرجه مسلم/ ،م.
ه/
 شرح النووى على مسلم  - / .دار عامل الكتب ،الطبعة األوىل، أخرجه البخارى -مرجع سابق . / -برقم  -باب اإلغتباط ىف العلم واحلكمة- سورة اإلسراء. : ، سورة احلج. : ، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقى أبوالفداء – تفسري القرآن العظيم، / -دارالفكر -بريوت،ه.
.
 سورة النحل: ، إعالم املوقعني -مرجع سابق. / ،733

 ،باب إْث من كذب على النىب صلى اهلل عليه

 أخرجه خبارى -مرجع سابق ، / -برقموسلم.
 أخرجه ابن الصالح ىف أدب املفىت واملستفىت ،ص. : أدب املفىت واملستفىت :مرجع سابق -ص. : سورة البقرة. : ، سورة النساء. : ، سورة األنفال. : ، -أعالم املوقعني/ ،

.
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