
1 
 

 صفات من يتولى الفتوى ومسؤولياته

 الدكتور محمد أيمن بن عبد الوهاب الزهراوي. 

 أستاذ ومحاضر في أكاديمية بلغار اإلسالمية في جمهورية تترستان روسيا االتحادية
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ويؤتمن على شرعه ودينه أول من قام الفتوى من المناصب اإلسالمية ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العالمين ، لملخص : ا

بوظيفة اإلفتاء األنبياء عامة ، وسيدنا محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاصة ولما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى 

نباط وقواعد الرفيق األعلى ، وانقطع الوحي ، وترك لألمة كتاب هللا وسنة رسوله ، وتعلم الصحابة أحكام الشرع ، وأصول االست

االجتهاد صاروا خلفاء الرسول في كل أعماله إال الوحي ، وقام كبار الصحابة وعلماؤهم بالفتوى ثم قام بالفتوى بعد الصحابة األئمة 

والمجتهدون والقضاة ، ولم يكن منصب اإلفتاء معروفاً في الدولة اإلسالمية ، ولم يكن مستقالً عن القضاء وكان الناس يتجهون إلى 

علماء والفقهاء يستفتونهم في أمور حياتهم ومع توسع أعمال الدولة اإلسالمية ، وتطور إداراتها ومؤسساتها ، ظهر منصب اإلفتاء ال

هـ ، فنظم أمور الفتوى اشترط العلماء فيمن أراد التصدي 922الرسمي بأمر السلطان سليم األول في القرن العاشر الهجري سنة 

ع هذه األهمية للفتوى فإننا نالحظ بعض األعراض المرضية التي تنتابها كان العلماء والفقهاء منذ زمن لمنصب الفتوى عدة شروط وم

يتحرزون من الفتوى ، ويقدّرون عظم المسؤولية فيها ، ويحتاطون كثيراً عند اصدار الفتوى الفتوى تعتريها  –ومن بعدهم  –الصحابة 

وبة ومباحة ومكروهة وحراماً بحسب األحوال ، وأهم هذه األحكام الوجوب والحرمة األحكام الخمسة الشرعية ، فتكون واجبة ومند

فالفتيا فرض وواجب :ألنها مجال لتبليغ شرع هللا ودينه ، وتعليم أحكامه ويحرم على المفتي أن يتساهل في الفتوى كما يحرم استفتاء 

الشرعية المحرمة أو المكروهة ، أو يتمسك بالشبهة ألغراض  من عرف بالتساهل في الفتوى كما يحرم على المفتي أن يتتبع الحيل
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Аннотация: Фетва – одна из установок ислама, обращается к ней человек с разрешения 

Господа миров. И ему доверены его закон и религия и первыми кто выполняли функцию 

муфтиев были пророки в общем и пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص в частности. И после его смерти, 

после прекращения откровений для исламской уммы остались Коран и сунна Пророка, 

сахабы изучали хукмы шариата, принципы извлечения и правила иджтихада, они стали 

преемниками Пророка во всех его делах, кроме откровения. После сахабов вынесением фетв 

начали заниматься имамы, муджтахиды и судьи. Положение фетв не было известно в 

исламском государстве и не были они не зависимы от судебной власти. Люди обращались к 

ученым по вопросам их жизни вместе с расширением исламского государства и развитием 

его отделов и учреждений. Ученые поставили несколько условий тем, которые хотели 

прибегнуть к фетве и учитывая важность фетвы, мы отмечаем некоторые из трудностей, 

которые испытывали ученые со времен сахабов, кто выносит фетву несут большую 

ответственность, проявляли большую осторожность при вынесении фетв. Фетва охватывает 

пять хукмов шариата. Она может быть обязательна, желательна, разрешенной, 

нежелательной и запрещенной в зависимости от обстоятельств. Важнейшие из этих 

положений обязательность и запретность т.к. они связаны с шариатом Аллаха и Его 

религией. Запрещена муфтию легкомысленность в фетве как запрещено заниматься 

вынесением фетв, тем о ком известно, что они легкомысленны в этом деле. Запрещено 

прибегать к шариатским уловкам в запретном и нежелательном, придерживаться 

сомнительного для порочных целей.  

Ключевые слова: издание фетвы; фетва; судейство; муфтий; муджтахид. 
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Abstract: Fatwa is one of the attitudes of Islam, a man addresses her with the permission of the 

Lord of the Worlds. And he was entrusted with his law and religion and the first to fulfill the 

function of muftis were the prophets in general and the prophet Muhammad in particular. And after 

his death, after the cessation of revelations for the Islamic ummah, the Koran and the Sunnah of the 

Prophet remained, the Sahaba studied the Shari'ah hukms sharia, the principles of extraction and 

ijtihad rules, they became the successors of the Prophet in all his affairs except revelation. After the 

sahabs, imams, mujtahids, and judges began to deal with fatwas. The situation of fatwas was not 

known in the Islamic state and they were not dependent on the judiciary. People turned to scholars 

about their lives along with the expansion of the Islamic state and the development of its 

departments and institutions. Scientists have set several conditions for those who wanted to resort to 

fatwa and given the importance of fatwa, we note some of the difficulties that scholars have 

experienced since the times of Sahaba, who endure the fatwa bear great responsibility, showed great 

caution in making fatwas. Fatwa covers five hukms of sharia. It may be mandatory, desirable, 

permitted, undesirable and prohibited depending on the circumstances. The most important of these 

provisions are binding and forbidding since they are associated with the Shari'ah of Allah and His 

religion. It is forbidden for the mufti to be frivolous in a fatwa as forbidden to engage in making 

fatwas, of whom it is known that they are frivolous in this matter. It is forbidden to resort to Sharia 

tricks in the forbidden and undesirable, adhere to dubious for vicious purposes. 

Keywords: issuing fatwas; fatwa; refereeing; mufti; mujtahid. 
 

 المبحث التمهيدي: تعريف الفتوى وأهميتها

 الفتوى من أفتى يفتي إفتاءً :     أوالً: تعريف الفتوى

رعية أو هي اإلخبار الش واالفتاء هو بيان حكم المسألة  ، والفتيا والفتوى جمع فتاوى وفتاِو ، وهي : الجواب عما يشكل من المسائل

 . بالحكم الشرعي على غير وجه االلزام بخالف القضاء فهو : اإلخبار بالحكم الشرعي على وجه االلزام

 والمفتي من يتصدى للفتوى بين الناس ، ويبين لهم حكم هللا تعالى ، ويكشف لهم رأي الدين والشرع 

 . 1وعند علماء أصول الفقه : المفتي هو المجتهد 

اس عند وبيانها للن ،ألحكام الشرعية ، والعلم بها مسبقاً اهنا يظهر محل الفتوى واالفتاء وعمل المفتي ، وأن الموضوع يتعلق ب ومن

 السؤال ووقوع الحوادث والوقائع .

 ثانياً: أهمية الفتوى:

لشخص بالتبليغ عن رب الجسيمة ، ينوب فيها الفتوى من المناصب اإلسالمية الجليلية ، واألعمال الدينية الرفيعة ، والمهام الشرعية ا

راء على الناس فاحشة العالمين ، ويؤتمن على شرعه ودينه ، ولهذا يقتضي حفظ األمانة ، والصدق في التبليغ ، وإذا كان الكذب واالفت

ريمة يعاقب عليها جوحقوقهم  وكبيرة ، فكيف بالكذب واالفتراء على هللا تعالى ، وإذا كانت الخيانة وسوء االئتمان في أموال الناس

ضايا الشرع قأرذل األخالق ، وأسوأ الصفات ، فكيف بالخيانة وسوء االئتمان في  صاحبها ، ويستحق اللوم واالزدراء ، وهي من

 وأحكام الدين ؟ . 

ونشر دينه  أحكامهوإذا كان االنسان يفتخر بأنه ممثل شخصي لرئيس دولة ، فكيف به وهو ينوب عن رب العالمين في االخبار عن 

 ؟ وإن عمل المفتي يشبه عمل األنبياء والمرسلين ، ألن العلماء ورثة األنبياء .

 2  ولهذا قالوا : ] المفتي موقع عن هللا تعالى [

 

 المبحث األول: صفات من يتولى الفتوى

 أوالً: نظرة تاريخية

 صلى هللا عليه وسلم خاصة ، وهو إمام المتقين ، وقدوة المفتين ، أول من قام بوظيفة اإلفتاء األنبياء عامة ، وسيدنا محمد رسول هللا

وخاتم النبيين ، وأمين هللا على وحيه ، والمبلغ عنه دينه فكان عليه الصالة والسالم يبلغ أحكام هللا تعالى للناس ويجاوب على أسئلة 

ؤال الصحابة فيما يتعلق بأمور الشرع ، وكان المسلمون الصحابة فيما يتعلق بأمور الشرع ، وكان المسلمون يقصدون بيت النبوة لس

                                                           
 . 281: ص م1988دمشق سوريا، الطبعة الثانية الدكتور سعدي أبوجيب ،القاموس الفقهي ، دار الفكر  1
ي : إبراهيم بن موسى الشاطب، وانظر  67|1: م1990ه ، المجموع، دار الفكر ، دمشق سوريا  676أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى  2

 . 163|4: م1990عفان ، الطبعة األولى هـ( ، الموافقات ، دار ابن 790بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: 
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يقصدون بيت النبوة لسؤال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كل ماينزل بهم ، ويستفتونه في أمورهم الخاصة والعامة ، وتنفيذاً 

ليوم اآلخر ، ذلك خير وأحسن تأويالً { لقول هللا تعالى : } فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول ، إن كنتم تؤمنون باهلل وا

  59النساء اآلية : 

ً للم سلمين،فأرسى بذلك وكانت فتاويه ربانية إلهية ، معتمدة على الوحي ، وتبليغاً عن رب العالمين ، وتوجيهاً ألصحابه وتشريعا

كام ، وال يحيدون ون بهذه الفتاوى واألحقواعد الدين  ، وأوضح منهج اإلسالم ، وكان صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلتزم

 عنها ، ويتمثلونها بأفئدتهم وجوارحهم ، وينقلونها إلى غيرهم .

له ، وتعلم الصحابة ولما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الرفيق األعلى ، وانقطع الوحي ، وترك لألمة كتاب هللا وسنة رسو

صاروا خلفاء الرسول في كل أعماله إال الوحي  –االجتهاد ، وتربوا على الصراط القويم أحكام الشرع ، وأصول االستنباط وقواعد 

بعين للتعلم منهم ، ، وقام كبار الصحابة وعلماؤهم بالفتوى ، وتولوا هذا العمل الشريف وقصدهم بقية الناس من سائر الصحابة والتا

 مقل ، ومتوسط .واالستفادة من علمهم ، وكان الصحابة بين مكثر من الفتوى و

ة ، ولم يكن مستقالً عن ثم قام بالفتوى بعد الصحابة األئمة والمجتهدون والقضاة ، ولم يكن منصب اإلفتاء معروفاً في الدولة اإلسالمي

فيما أشكل لبون حكم هللا القضاء وكان الناس يتجهون إلى العلماء والفقهاء يستفتونهم في أمور حياتهم ، ويسألونهم عما يقع بينهم ، ويط

اكتفوا به ، والتزموه  عليهم ، وكثيراً ما يتجه المتخاصمون إلى القاضي يستفتونه عن حكم هللا فيما اختلفوا فيه ، ومتى أخبرهم بذلك

 وطبقوه على أنفسهم ، ثم صار علماء كل مذهب يفتون به متى سئلوا .

ن سليم األول في اتها ، ظهر منصب اإلفتاء الرسمي بأمر السلطاومع توسع أعمال الدولة اإلسالمية ، وتطور إداراتها ومؤسس      

، والتزام الورع ، وقد  هـ ، فنظم أمور الفتوى ، وبدأ اختيار المفتين من العلماء المعروفين بسعة العلم922القرن العاشر الهجري سنة 

ق ، وصار منصب العواصم والمدن الكبرى والمناطيكون منتخباً من قبل العلماء أنفسهم ، ويعاونه عدد من المفتين الموزعين على 

ن محصوراً باألسئلة الموجهة اإلفتاء منصباً رسمياً ودينياً ، له مكانته في الحياة السياسية واالجتماعية والدينية ، ولم يبق علم المفتي

لطارئة ، والتشريعات الجديدة ، والحوادث من عامة الناس فحسب ، بل صار مرجعاً أساسياً للدولة لمعرفة حكم هللا تعالى في الوقائع ا

 المقننة ، واالجتهادات المتنوعة ، وبدأ القضاة والمحامون يرجعون إلى المفتين في القضايا والدعاوى .

 

 ثانياً: شروط المفتي:

 اشترط العلماء فيمن أراد التصدي لمنصب الفتوى عدة شروط البد له من التحلي بها وهي :

ناً باهلل وبرسوله المفتي مخبر عن حكم هللا ومبلغ لشرعه ومطبق أحكامه على الوقائع فكان البد أن يكون مؤماإلسالم : ألن  .1

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وبشرع هللا الذي بلغه عنه رسوله الكريم .

ز غير مكلفين لعدم القدرة على التكليف : ) البلوغ والعقل ( فيجب أن يكون بالغاً عاقالً حيث أن المجنون والصبي غير الممي .2

فهم أصل الخطاب ، وكذلك الصبي المميز ، ألنه وإن كان يفهم ماال يفهمه غير المميز إال أنه غير فاهم له على وجه الكمال 

 3وبذلك فإنه ال يمكن للصبي مهما بلغ علمه وال المجنون أن يتوليا منصب االفتاء

والرواية عن النبي صلى هللا عليه وسلم ، ويتحقق ذلك باجتناب الكبائر وبعض العدالة : ويراد بها أهلية قبول الشهادة  .3

 4الصغائر التي يدل فعلها على نقص الدين وعدم الترفع عن الكذب وعدم ارتكاب ما يخل بالمروءة 

في حيز  االجتهاد : وهو أهم شرط اشترطه الفقهاء واألصوليون في المفتي وال بد للمجتهد من معرفة عدة أمور ليعد .4

 المجتهدين وهي :

ً بنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة  .1 وال يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة ، بل بما يتعلق منهما أن يكون عالما

 5باألحكام الشرعية فقط

أن يكون عالماً بمواقع االجماع حتى ال يفتي بخالفه ، وليس من الالزم على المجتهد أن يحفظ جميع مواقع االجماع والخالف  .2

 6، بل ينبغي أن يعلم في كل مسألة يفتي فيها أن فتواه ليست مخالفة لإلجماع 

 7قع في الحكم بالمنسوخأن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ بحيث ال يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن ي .3

معرفة لسان العرب من لغة ونحو على وجه يتيسر به فهم خطاب العرب إال أنه ال يشترط اتقان اللغة إلى درجة الخليل  .4

والمبرد وسيبويه ، وإنما ينبغي معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في االستعمال إلى حد يميز بين صريح 

  8ه وحقيقته ومجازه وعاّمه وخاصه الكالم وظاهره ومجمل

                                                           
زين الدين : ، ابن نجيم 91آداب الفتوى : ص:م.1988يحي بن شرف النووي الدمشقي أبو زكريا آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ، دار الفكر دمشق سوريا  3

لكتب العلمية بيروت الطبعة ، دار االدقائق، ومعه منحة الخالق هـ( البحر الرائق شرح كنز970بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 

 . 6/286: البحر الرائق : 1997األولى
تار ، دار الفكر بيروت، هـ( حاشية رد المحتارعلى الدر المخ1252ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  4

 . 5/473رد المحتار :  : حاشية1992الطبعة الثانية
المستصفى :  .1993ولى هـ( المستصفى ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة األ505الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  :  5

2/350 
ارشاد الفحول : ص  2011 يروت ، الطبعة الرابعةالشوكاني : محمد بن علي الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول،دار ابن كثير، ب :6

420 
ارشاد  2011لطبعة الرابعة الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول،دار ابن كثير، بيروت ، ا المرجع السابق 7

 420الفحول : ص 
ارشاد  2011لطبعة الرابعة الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول،دار ابن كثير، بيروت ، ا المرجع السابق 8
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 9معرفة أصول الفقه ألنه عماد االجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه  .5

 

 المبحث الثاني: مسؤوليات المفتي:

 أوالً: األعراض المرضيّة للفتوى

ا ، وبعض المشاكل وبئة المحيطة بهومع هذه األهمية للفتوى فإننا نالحظ بعض األعراض المرضية التي تنتابها ، كما نالحظ بعض األ

لالفتاء غير  التي تعترضها ، وبعض الشوائب التي تعكر صفوها ، وتزيل هيبتها ، وتضيّع مكانتها ، وتفقدها عظمتها كأن يتصدى

ً بس ً منالمختصين بالشريعة الغراء ، أو يقوم بالفتوى من يفقد األهلية لها ، أو ينبري لها من ال يعرف إال جانبا الدين والشرع  يطا

ها المختص وقد يتعرض ل ويغيب عنه أشياء وأشياء ، وقد يتطاول عليها من يبتعد عن االلتزام بأبسط قواعد الفقه ويفّرط بأركان الدين ،

رة بها ، وقد ، ولكن بالتساهل وعدم المباالة وقد يستغلها بعض الناس ألهواء شخصية ، وأغراض مادية ، وأهداف وضيعة ، ومتاج

وء قصد أحياناً ، أو ض فيها آخرون بالرأي والفكر ، كما يجول في قضايا األعراف والعادات ويتقّول فيها بحسن نية أحياناً ، وبسيخو

تي الناس ، ويرد على أسئلتهم بخبث طوية ، ودوافع دنيّة ، وقد يقرأ أحدهم كتاباً في الفقه أو يسمع حديثاً ، فيظن نفسه أنه صار عالماً يف

لك ، بغير علم ، ذويقبل هذا ، ويبعد طرحت مسألة دينية سمعت من يقول : رأيي كذا ، ويصح كذا ، ويحرم كذا ، ويحل كذا ، ، وإذا 

انا إلى بيان خطورة وكأن الناس تريد أن تسمع قوله ، أو تطلب رأيه ، وال يخرج منه إال التشويش والتغبيش ، إلى غير ذلك ، مما دع

 لمعرفة الفتوى الصحيحة ، وحكمها الشرعي ، وبعض اآلداب فيها .ذلك ، والتحذير منه ، 

 

 ثانياً: التحذير من الفتوى 

يتحرزون من الفتوى ، ويقدّرون عظم المسؤولية فيها ، ويحتاطون كثيراً  –ومن بعدهم  –كان العلماء والفقهاء منذ زمن الصحابة 

ال يسعهم السكوت في طأ فيها ، وال يقدمون عليها إال إذا تعينت عليهم ، فعند اصدار الفتوى ، ويحاولون التهرب منها خوفاً من الخ

لعلماء يتحلون بآداب هذه الحالة خشيةً من كتم العلم ، وأن الفتوى فرض كفاية ، وتنقلب إلى فرض عين إذا تعين المسؤول ، كما كان ا

الصواب ، وال تأخذهم  إلى التحايل فيها ، وال يمارون في بيانالفتوى ، فال يتسارعون فيها ، وال يتساهلون في بيانها ، وال يلجؤون 

ي هذا الخصوص ، ففي هللا لومة الئم ، ويحيدون عن الحق طمعاً في مغنم ، أو هرباً من مغرم ، وقد وردت عنهم الروايات الكثيرة 

 نقتبس جانباً منها : 

  وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا .قال البراء : لقد رأيت ثالثمائة من أصحاب بدر مافيهم أحد ، إال

ً : أدرك ت الفقهاء وهم يكرهون أن وقال سفيان بن ُعيِْنيَة : أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها ، وأجهلهم بها أنطقهم فيها . وقال أيضا

ون أن يجيبوا فيها ، فإن ، يكره يجيبوا في المسائل حتى ال يجدوا بداً عن أن يفتوا ، وقال : أدركت العلماء والفقهاء يترادّون المسائل

 هو يرعد .أعفوا منها كان أحب إليهم ، وقال عطاء بن السائب التابعي : أدركت أقواماً يُسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم ، و

 ألسدي : إناوقال ابن مسعود وابن عباس رضي هللا عنهم : من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون ، وقال أبو حصين 

ية ، خشال أدري  أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر ، وكان كثير من العلماء يتخذ شعاراً :

 الوقوع في الخطر واالثم ، وقال محمد بن عجالن : إذا أغفل العالم : > ال أدري < أصيبت مقاتله .

لم خفيف ، أما سمعت فقيل له : إنه مسألة خفيفة سهلة ، فغضب ، وقال : ليس في العوسئل االمام مالك عن مسألة ، فقال : ال أدري ، 

 . 5قول هللا تعالى : } إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً { المزمل اآلية : 

 ة لم لكن المالئك وسئل الشعبي عن شيء ، فقال : ال أدري فقيل : أال تستحي من قولك : ال أدري ، وأنت فقيه أهل العراق ؟ فقال :

 . 32تستح حيث قالت : } ال علم لنا إال ما علمتنا { البقرة اآلية : 

 

 نتائج البحث :

ً بحسب األحوال ، وأهمالفتوى تعتريها األحكام الخمسة الشرعية ، فتكون واجبة ومند هذه األحكام  وبة ومباحة ومكروهة وحراما

 ، وثواب عظيم ، أو اثم كبير ، وخطر جسيم .الوجوب والحرمة ، لما يترتب عليهما من عمل جليل 

 فالفتيا فرض وواجب :

فاعلها إن قام بها حق القيام ، لما روى  ألنها مجال لتبليغ شرع هللا ودينه ، وتعليم أحكامه ، وبيان منهجه وسنته ، وفي هذه الحالة يثاب

الترمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " نّضر هللا امرءاً سمع منا شيئاً فبلّغه كما 

 10سمعه ، فرّب مبلّغ أوعى من سامع " 

ويحرم على العالم في هذه الحالة ترك الجواب ، ويعاقب أمام هللا تعالى على االعراض والكتمان ، لما روى أبو داود والترمذي عن 

 11أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من ُسئل عن علم فكتمه ألجَم بلجاٍم من نار " 

كانت الفتيا عليه فرض عين ، ألنه تعين لهذا العمل ، وإذا كان في البلد مفتيان فأكثر ، فالفتيا فرض كفاية  وإذا كان في البلد مفت واحد

على كل منهم ، فإذا قام به أحدهم تحقق الغرض والهدف منها ، وإذا تركها الجميع أثموا ، وترك الفتيا ألحدهم عند كثرة العلماء 

من التقصير والقصور والخطأ ، أما إذا كان الشخص ال يعلم المسألة أو كان جاهالً باألحكام  والمفتين أفضل ، للورع والخطر والخوف

                                                           
 1/23،24: أصول الفقه : 2009د. وهبة الزحيلي : أصول الفقه ، دار الفكر دمشق سوريا ، 9

ر الغرب الطبعة ن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي، أبو عيسى. نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ،داالترمذي : محمد بن عيسى بن َسْورة ب 10

 (2/956قال الترمذي : حديث حسن ) انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين : 2008األولى 
ر الغرب الطبعة هة المتقين شرح رياض الصالحين ،داالترمذي : محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي، أبو عيسى. نز 11

 (2/957قال الترمذي : حديث حسن ) انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين : 2008األولى 
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ذب الشرعية فالفتوى حرام ، ويأثم فاعلها لقوله تعالى } وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حالٌل وهذا حرام ٌ لتفتروا على هللا الك

  116النحل اآلية :  إن الذين يفترون على هللا الكذب ال يفلحون {

رعي الوارد فيها ويجب على المفتي أن يتثبت في اإلفتاء فيتعمق بالمسألة ويعرف مغزاها من مختلف جوانبها ثم يبحث عن الحكم الش

 ويبينه للناس بدون زيادة وال نقص وبدون تحريف أو تبديل .

الدقيق الشامل للسؤال والموضوع وقبل التدبر لما يقول لفهم ، كأن يسرع في الجواب قبل اويحرم على المفتي أن يتساهل في الفتوى 

 12وهو ماحذر منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال فيما رواه الدارمي : " أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار" 

هم وأغراضهم ومصالحهم ويحرم على المفتي أن يفتي الناس والحكام بحسب أهوائكما يحرم استفتاء من عرف بالتساهل في الفتوى 

) كما صدر عن بعضهم في اباحة الربا ( ويحرم الحالل ، ويعطي الحقوق لغير أصحابها ، وهو في وبما يخالف الشرع فيحل الحرام 

هذا المجال كالقاضي تماماً ينطق بالحق ويحكم بالعدل ويقيم شرع هللا ويجتنب الميل للمستفتي على خصمه ، وقد استحق بنو إسرائيل 

اللعنة لهذا التحايل على أمور اليد ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم : "  لعن هللا 

ومعنى جّملوها : أذابوها ، واالثم األكبر في هذه الحالة يقع على  13اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجّملوها وباعوها وأكلوا ثمنها "

 لعلماء إذا كان السائل حسن النية ، وال يعرف وجه الحق والصواب ، وإال اشتركوا جميعاً في االثم .المفتي وا

 

الترخيص والتسهيل ، أو يتمسك بالشبهة ألغراض فاسدة ليفتي ب كما يحرم على المفتي أن يتتبع الحيل الشرعية المحرمة أو المكروهة

 لمن يطمع في نفعه أو التقرب إليه أو أن يصنع عنده يداً ومعروفاً 

اهلل وليس بعلى من يقصد ضره وإيذاءه ، فتكون الفتوى بحسب األشخاص واألهواء واألغراض والعياذ  أو يفتي بالتغليظ والشدة

 طر وأخزى .مد ، وإن فعل المفتي ذلك سقطت عدالته وصار في عداد الفاسقين ولعذاب اآلخرة أشد وأخحسب الدليل والحكم المعت

له ذلك لقوله تعالى  ، فيجوزأما إن قصد المفتي اللجوء إلى حيلة ال شبهة فيها وال يترتب عليها مفسدة ليخلّص ذلك السائل من معضلة 

ة ، وهي ال ، لما حلف أن يضرب امرأته مائة جلد 44به وال تحنث { سورة ص : أليوب عليه السالم : } وخذ بيدك ضغثاً فاضرب 

 تحتمل ذلك ومن هنا قال سفيان الثوري : " إنما العمل عندنا الرخصة من ثقة ، أما التشدد فيحسنه كل أحد "

ن يتظاهر بمماثلة عة والرياء ، وأوتصبح الفتوى محرمة أيضاً إذا أحاطت بها المغريات المادية والمعنوية ، كأن يقصد المرء السم

 .األفاضل والنبالء ، وأن يتطلع إلى مكانة العلماء المشهورين والفقهاء المتبحرين واألئمة السابقين الراسخين 

اب اء المرتزقة باأللقوقد يغتر بعضهم بالتفاف الناس حولهم ، وتوجه األنظار إليهم وانعكاف الجهال عليهم، وإطراء العوام لهم ، وسخ

ً من يتولى هذا المنصب الرسمي أمام األمة والجماهير ، فيفتي الحكام بما يط لبون فيحلل الحرام والنعوت وأشد هؤالء المفتين إثما

 (جميع أنواعه الربا بويحرم الحالل أو يسكت على الباطل وهو مكلف باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) مثاله اليوم من أباح 

الذي ال يعرف أحكام هللا معرفة صحيحة ، ويكون آثماً في فتواه لعدم توفر شروط المفتي وصفاته وأهليته  الجاهل وتحرم الفتوى على

فيه وال يعرف الصواب من الخطأ ، وال الصحيح من السقيم ، ويفتري على هللا الكذب ، ويشرع بحسب الهوى ويؤيد ذلك ما رواه 

  14هللا عليه وسلم قال : " من أفتى بفتيا غير ثبت ، فإنما إثمه على الذي أفتاه " االمام أحمد وابن ماجه أن رسول هللا صلى 

فيما رواه البخاري ومسلم  –وحذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العلماء الجهال ، وبين خطرهم على أنفسهم وعلى األمة فقال 

إن هللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، فإن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء "  –

 15، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا "  جهاالً ، فسئلوا

، وطلبوا من ولي  كما يحرم على غير العالم أن يفتي نفسه وغيره ، ويجب عليه سؤال أهل العلم وقرر الفقهاء عقوبة المفتي الجاهل

ن الطبيب يصف ، أل األمر المسلم منعه ، كما فعل بنو أمية ، وقرن عقوبته بالطبيب الجاهل ، والمكري المفلس بطلب الحجر عليهم

باني اإللهي وخطأ الدواء لمرض األجساد والمفتي يداوي أدواء النفس والروح والجسم والمجتمع والفرد واألمة ويصف لهم الدواء الر

ليمان إلى أبي سالطبيب قد يلحق األذى بالمريض نفسه في جسمه ، لكن خطأ المفتي يلحق الضرر األكيد بالناس جميعاً ، لذلك كتب 

ألكثر من اإلفتاء من لم يُعرف ، وقال ابن بدران : ويمنع عندنا وعند ا درداء قائالً : " بلغني أنك قعدت طبيباً ، فاحذر أن تقتل مسلماً"ال

 بعلم أو كان حاله مجهوالً ، ويلزم ولي األمر منعه " ، وقال ربيعة : بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق

لنكير من العلماء ي أن يختار من كل مذهب ماهو األهون واألخف عليه ، وأن يتتبع الرخص وقد ورد اوأخيراً ال يجوز للمفتي والعام

لعلماء خرج عن امن فعل ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي الشافعي : يفسق ، وروى البيهقي عن األوزاعي أنه قال : من أخذ بنوادر 

فيه الرخص من  دخلت على المعتضد فرفع إلي كتاباً ألنظر فيه ، وقد ُجمعاإلسالم ، وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال : " 

لعلماء ، ثم أخذ بها ، وما من عالم إال له زلة ، ومن جمع زلل ازلل العلماء ، وما احتج به كل منهم ، فقلت : مصنف هذا زنديق ... 

 [12] صفة الفتوى : ص "ذهب دينه ، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب 

 د :وبع

                                                           
سنن 2014دمشق ئر اإلسالمية الدارمي : عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن عبد الصمد الدارمي أبو محمد، المسند الجامع )سنن الدارمي( ، دار البشا 12

 157 /1الدارمي : 
أخرجه البخاري بألفاظ 0022دمشق بيروت  -البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا، صحيح البخاري، دار ابن كثير  13

ها أجملوه ثم باعوه فأكلوا هللا لما حرم عليهم شحوم ولفظه قاتل هللا اليهود إن (11/6( ومسلم ) 779،  774عدة عن ابن عباس وجابر رضي هللا عنهم ) م/

 . 2006بيروت  –هـ( مسند الصحيح، دار إحياء التراث العربي 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  ثمنه "
قزويني، وماجة اسم أبيه أبو عبد هللا محمد بن يزيد الابن ماجة ،  2/321مسند أحمد :  2009أحمد بن حنبل :مسند أحمد، مؤسسة الرسالة دمشق سوريا  14

 . 1/20سنن ابن ماجه : يصل عيسى البابي الحلبيف -هـ( :سنن ابن ماجه دار إحياء الكتب العربية 273يزيد )المتوفى: 
 ، 1/50صحيح البخاري : 2002مشق بيروت د -البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا، صحيح البخاري، دار ابن كثير  15

 16/223صحيح مسلم :  2006يروت ب –هـ( مسند الصحيح، دار إحياء التراث العربي 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
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فإن اإلفتاء عمل جليل وشريف ، لكن تحوطه المخاطر والمحاذير وعلى المفتي أن ينظر بنور هللا ، وأن يجعل شرعه القويم أمام 

 عينيه ، فإن التزم ذلك فهو على الصراط المستقيم ، وإن تنكب عنه سقط إلى الجحيم ، ونسأل هللا العفو والعافية ، والسداد والتوفيق .

 

 المصادر والمراجع:قائمة 

  م1988، دار الفكر دمشق سوريا، الطبعة الثانية القاموس الفقهي الدكتور سعدي أبوجيب ، .1

 م1990دار الفكر ، دمشق سوريا  ،المجموع ه ، 676أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى  .2

ار ابن عفان د، الموافقات ، هـ( 790بي )المتوفى: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطالشاطبي :  .3

 م1990، الطبعة األولى 

 م.1988، دار الفكر دمشق سوريا يحي بن شرف النووي الدمشقي أبو زكريا آداب الفتوى والمفتي والمستفتي  .4

الرائق شرح كنز هـ( البحر 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: ابن نجيم :  .5
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