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  :ضوابط الفتيا يف النوازل

 : الُفتيا قبل / ضوابط1
 هناك ضوابط ينبغي مراعاهتا قبل إصدار الفتوى والبت فيها ومن ذلك:

 : التأكد من وقوع النازلة -أ
ذلك لئال يقع يف السؤال عما مل يقع أو جماراة أصحاب األهواء واالفرتاضات وطرح و 

 وبثها يف اجملتمع بغرض اإلهلاء أو التشكيك وحنوه. األغلوطات
قد جاء عن السلف التحذير من السؤال عما مل يقع وكراهية الكالم فيه واالشتغال و 

ال يفيد، بل فيه مفسدة هدر الوقت وترك األهم واالنشغال مبا ابجلدال واملراء وترك العمل 
، فإذا ظهر للمفيت أن سؤال السائل إمنا هو من ابب الفرض النافع والوقوع يف مزلة الشك

حبديث معاوية على ذلك واستدلوا  1والتعنت واالشتغال ابألغلوطات أعرض عن اجلواب عنه
قال: يعين صعاب فره األوزاعي فس  و  ،عن األغلوطات:  هنى رسول هللا  قال: 

 .2املسائل
واله عكرمة: )اذهب فأفت والسؤال عما مل يقع سؤال عما ال يعين، قال ابن عباس مل

الناس وأان لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما ال يعنيه فال تفته فإنك 
 .3(تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس

وأما املسائل اليت يرجى النفع من اجلواب عنها أو ينتظر وقوعها فيشرع اجلواب عنها أو 
 وقعت فعال. يستحب حىت يكون املستفيت على علم هبا إذا

  :النظرفيها  يسوغ اليت املسائل من النازلة تكون أن -ب

                                                           
وإعالم املوقعني البن القيم  ،(1056/ 2)عبد الرب  يب عمر يوسف بن ألوفضله ينظر جامع بيان العلم - 1
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 (1056/ 2جامع بيان العلم وفضله ) - 2
 2/187املوقعني البن القيم إعالم  - 3
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ما سبق يتعلق بوقوع النازلة أو عدم وقوعها بل هي من افرتاض السائل، أما هذه 
املسألة فقريبة منها وتتعلق مبوضوع السؤال وهل من ورائه نفع وفائدة أم هو جمرد ترف 

  ؟وجدال
و ذلك من حن أما األسئلة اجلدلية أو اليت يراد إعنات املسئول أو التعامل والتفاصح أو 

 املقاصد املذمومة فال ينبغي للمجتهد أن يلقي هلا ابالً؛ ملا فيها من
هنى عن )أنه  ولذا روي عن النيب -إن وجدت-املفسدة الراجحة على املصلحة 

ملسائل ا املعىن: "إنه هنى أن يعرتض العلماء بصعاب قال اخلطا يب رمحه هللا يف هذا (،األغلوطات
 اليت يكثر فيها الغلط ليستزلوا ويسقط رأيهم فيها، وفيه كراهية التعمق والتكلف فيما ال حاجة

 .للمكلف فيه 
ومما ال يسوغ فيه النظر واالجتهاد ما ورد فيه نص أو إمجاع فال يكون عندئذ حمال 

 لالجتهاد لوضوح حكمه وداللته.
 الفهم الدقيق للنازلة: -ج

ها، وعليه يكون صحة الفىت أو خطؤها، ومطابقة اجلواب الضوابط وأدق   أهم   ل  وهذا ميث   
 للسؤال وافرتاقه عنه.

 :بتحقق اخلطوات اآلتيةوإمنا يتحقق الفهم الصحيح للنازلة 
تصور النازلة تصورا صحيحا مستوعبا جلميع مكوانهتا وظروفها وحاالهتا وكل ما له -1

 أتثري فيها.
تصور صحيح وكامل لألدلة اليت ميكن أن تتناول موضوع النازلة اتفاقا أو اختالفا  -2

 ومعرفة وجوه دالالهتا وطرق مشوهلا للحادثة، مع معرفة املعارض ووجه املعارضة إن وجد.
التنزيل الصحيح لتلك األدلة بعد دراستها )مجعا أو ترجيحا بينها( على النازلة بعد  -3

 ة لألدلة بتلك احلادثة.التأكد من وجود عالق
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لى قضااي تقدمني ملسائل قدمية وتنزيلها عاملاألئمة وال يكتفي املفيت مبجرد النقل عن 
يف ذلك . و معاصرة مبجرد اشرتاكها يف االسم، أو وجود دليل عام قد تبدو املسألة جزءا منه

 :1يقول اإلمام ابن القيم
  :ابحلق إال بنوعني من الفهموال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم 

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات  :أحدمها
 ا.والعالمات حىت حييط به علمً 

فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف كتابه أو  :والنوع الثاين
على لسان رسوله يف هذا الواقع مث يطبق أحدمها على اآلخر، فمن بذل جهده واستفرغ 

وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجر فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة 
 .حكم هللا ورسوله

 والتحري واستشارة أهل اخلربة والدراية ابملسألة: التثبت -د
ال ينبغي للمفيت العجلة يف اجلواب قبل إحاطته التامة ابملسألة وما بتعلق هبا، ويتحقق 

هذا ابلتثبت من كل ما له عالقة بفهم النازلة وتصورها أو فهم أدلتها وطرق تنزيلها، فيستعني 
كنه هل املعرفة به وفهم غوامضه ودقائق أموره، وال ميأبهل اخلربة مبوضوع النازلة، ولكل جمال أ

دين ومفرطا يف تتبع مسالك اجملته تصوره دون الرجوع إليهم وإال عد مقصرا يف االجتهاد
   ودخل يف زمرة الذين يفتون بغري علم.

: وقد سبق اإلشارة هلذا، وقد عقد احلافظ التورع عن الفتيا واجتناهبا ما أمكن -ه
( اباب مساه )ابب تدافع الفتوى 1120/ 2يف كتابه جامع بيان العلم وفضله )ابن عبد الرب 

 .2من تورع العلماء عن اإلفتاء وهروهبم منهمناذج وذم من سارع إليها( وساق فيه مجلة 

                                                           
 (87/ 1إعالم املوقعني ) - 1
 .(1120/ 2جامع بيان العلم وفضله ) - 2
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 : صدق التوجه هلل واالستعانة به وقصد الوصول للحق -و
نقل ابن بطة عن االمام امحد انه قال: )ال ينبغي للرجل ان ينصب نفسه للفتيا حىت 
يكون فيه مخس خصال اوهلا ان تكون له نية فإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور وال على  

كالمه نور والثانية ان يكون له علم وحلم ووقار وسكينة الثالثة ان يكون قواي على ما هو فيه 
 .1الرابعة الكفاية واال مضغه الناس اخلامسة معرفة الناس(وعلى معرفتة 

 :/ ضوابط يف استنباط احلكم2
وهذه تتعلق مبناهج استنباط األحكام من أدلتها واستثمارها يف النازلة حمل البحث، وقد 
سبق الكالم عن أهلية املفيت العلمية ونذكر هنا ما تعلق أبداء الفتوى أهم تلك الضوابط ومن 

 ذلك:

 استفراغ الوسع واجلهد ملعرفة احلكم: ال: أو 
وهذه وظيفة اجملتهد واملفيت، ولكن يف خصوص الفتوى تتعلق مبسألة استفراغ الوسع 
 مجلة من اآلداب منها حىت تكون الفتوى حمققة ملقصود الشارع منها وينتفع هبا املستفيت: 

ستفيت احلكم إذا كان املذكر دليل احلكم املبني يف النازلة، وال يكتفي مبجرد سرد  .1
 أهال لفهمه، وإال اكتفى بذكر احلكم الشرعي ألن ذكره ملن ال يفقهه عبث.

ذكر البديل املتاح إذا أفىت ابملستفيت مبنع ما سأل عنه، لريفع احلرج عنه ويدله على  .2
ملا رواه عبد هللا  يف اإلفتاء. يف الشرع، وهذا هو منهج الرسول ما يعلمه من خري وسعة 

ه، ومنا ء  خبا ح  صل  ا من ي  يف سفر، فنزلنا منزال فمن   عمرو بن العاص كنا مع رسول هللا  بن
الصالة جامعة، فاجتمعنا  هللا  ، إذ اندى منادي رسول  3هر  ش  ، ومنا من هو يف ج  2من ينتضل  

                                                           
 .(199/ 4إعالم املوقعني ) - 1
لخيص  املفهم ملا أشكل من ت واملناضلة : املراماة ابلسهام. -أي: يرمي ابلسهام ت درُّاب ومداومًة   قوله ينتضل - 2

 ، 12/233، شرح النووي على مسلم (50/ 4كتاب مسلم )
 .6/252إكمال املعلم  .واجلشر: خروج القوم بدواهبم للمرعى - 3
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 على خري   هأمت   دل  ا عليه أن ي  إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حق  :إىل رسول هللا صلى هللا 
 .1ه هلمعلم  ما ي   هم شر  نذر  ه هلم، وي  علم  ما ي  

األلفاظ: ألن الغرض من الفتوى بيان احلكم  يسالمة الفتوى من الغموض ووحش .3
 ليفهمه السائل أببسط عبارة فينفذ احلكم الذي تضمنته الفتوى.ووضوحه الشرعي 
مراعاة حال املستفيت وظروفه: وهذا ليتسىن متييز حاله هل هو من أهل العزائم أو  .4

الرخص، وهل حالته حالة ضرورة أو حاجة فيستحق الرتخيص، أم هو من أهل العزائم؟ 
 وهذا تكون مبعرفة الزمان واملكان وعرف بالده وطبيعة عيشها وغري ذلك. 

 مته.بيان حكمة احلكم إن كان مما ميكن معرفة حك .5
أن يستدل مث يصل إىل احلكم وليس اعتقاد احلكم أوال مث يستدل له، فينبغي له أن  .6

لم أن أخذ )اعيلجأ إىل أدلة الشرع جلوء املفتقر ال املستظهر، ويف ذلك يقول الشاطيب: 
 األدلة على األحكام يقع يف الوجود على وجهني: 

منه من احلكم ليعرض عليه أن يؤخذ الدليل مأخذ االفتقار واقتباس ما تضأحدمها: 
النازلة املفروضة لتقع يف الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من احلكم، أما قبل وقوعها؛ 

فبأن توقع على وفقه، وأما بعد وقوعها؛ فليتالىف األمر، ويستدرك اخلطأ الواقع فيها، حبيث 
لف س السذلك قصد الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتبا يغلب على الظن أو يقطع أبن  

 الصاحل األحكام من األدلة.
: أن يؤخذ مأخذ االستظهار على صحة غرضه يف النازلة العارضة، أن يظهر يف والثاين

ابدئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غري حتر لقصد الشارع، بل املقصود منه تنزيل 
 .2األدلة(الدليل على وفق غرضه، وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغني األحكام من 

                                                           
 (.1844) ابب األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألولرواه مسلم يف كتاب اإلمارة،  - 1
 .3/29املوافقات  - 2
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 وقد سبق التنبيه على ذلك يف شروط االجتهاد.مراعاة مقاصد الشريعة.  ثانيا:

اعد كقاعدة التيسري ورفع احلرج، وق:  ثالثا: مراعاة قواعد الشرع في االستنباط والترجيح
سد الذرائع وفتحها، وقاعدة االحتياط، وقاعدة احلاجة والضرورة وقاعدة العدل ومراعاة 

 املآل.  
 :  .األخالقية تياالف   ضوابط  /3

وهذه تتعلق بعدالة املفيت وسريته وحسن سريرته ليصلح الستخالف منصب النبوة الذي 
تبوأه مما يتعلق آبداب املفيت يف سره وعالنيته. كاإلخالص والزهد والورع، والتواضع، وخمالفة 

 إرضاء للغري. ابلشرعاسد بتربيره اهلوى، وسعة صدره مع املخالف، وعدم اخلضوع للواقع الف

 ضوابط تغري الفتوى: 
ه جعل ه حتو ل،أي  الشيء غريت نقول واالنتقال، والتحول التغري يف اللغة هو التبدل  وغري 

 الذي غري بناء نيتهاب داري توغري   بدلته،ء الشي وغريت وبد له، وغري  ه حو له كان ، ما غري  
 .كان

 فهو اللغوي السابق، املعىن عن يبعد ال الشرعي االصطالح يف الف تيا تغري ومعىن
 حال أو وقت يف هلا كان مناسبا  سابق حكم   من مسألة يف اإلفتاء عند واالنتقال التحول

 أو حصول ما يستوجب تبدله. احلال أو الوقت لتبدل آخر   مناسب   حكم   إىل
 : أنواع األحكام من حيث التغير والثبات

أهنا من و  الثبات واالستقرار ابلنظر ملا يف حقيقتها الشرعيةرعية شواألصل يف األحكام ال
بتة مستقرة اث، وأما ابعتبار نظر اجملتهدين فإن كثريا من األحكام عند هللا تعاىل احلكيم اخلبري

مل تتبدل رغم مرور األزمان وتبدل األحوال يف خمتلف جماالت الشريعة وفروعها كالعقائد 
 رمات.والعبادات واألخالق وأصول احمل
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تنزيله، أو للدليل و  تتسم ابلتغري إما ابعتبار اختالف أنظار اجملتهدينوهناك أحكام 
ابعتبار ظنية داللة الدليل نفسه، أو بسبب نوط احلكم الشرعي أبمر متغري كالعلة واملصلحة 

 والعرف واحلاجة والضرورة والقدرة والعجز وغريها من األوصاف املختلفة.
 ن معىن تبدل األحكام أمران:أ لوعليه ميكن القو 

ر انظأاختالف األحكام االجتهادية يف الزمان الواحد نظرا الختالف وجهات : األول
 وتنوع مسالكهم. اجملتهدين

: اختالف األحكام والفتيا من زمان آلخر تبعا الختالف مناطات احلكم من الثاين
 نية بقوهلم ) ال ينكر تغريمصلحة أو علة أو عرف أو أحوال ومقاصد وغريها، وهذه هي املع

 األحكام بتغري األزمان(. 
 ضوابط تغير الفتوى:

احلكم املتغري هو حكم شرعي مثلما كان عليه األمر يف احلكم السابق، ولذلك وجب 
أن يكون تغري احلكم أو تبدل الفتوى أمرا رعيا خيضع لضوابط الشرع وينسجم مع قواعد 

رب حبكم وميوهلم، ألن املفيت املخاالجتهاد ويوافق مقاصد التشريع، وال خيضع ألهواء الناس 
 .رع هللا تعاىل، فهو قول على هللا جيب تعظيم أمره واستشعار خطرهمتغري ينسب احلكم لش

 وحىت يتسم احلكم املتغري ابملشروعية وجب التزام القواعد والضوابط اآلتية عند إصداره:

التمسك ابلنص والتزام حتكيمه والقول به مىت كان ذلك ممكنا، وال يتحول عنه  -1
إال ملعارض قوي يعضده نص آخر أو قاعدة شرعية. ولذلك وردت األوامر اإلهلية بتعظيم 

ل ْم ا     :قال النص واللجوء إليه والتحاكم إليه عند كل نزاع أو خصومة أو طلب حق. 
لِذين   آ أ نِزل  ِمن ق ْبِلك  ي ِريد ون  أ ْن  ت ر  إِل ي ا َ۬ م  آ أ نِزل  إِل ْيك  و  ن واْ بِم  ام  ون  أ نَّه م ۥٓ ء  ي ْزع م 

ق د   غ وِت و 
لطََّّٰ ٓواْ إِل ي ا َ۬ اك م  ال ا ا   يَّت ح  ل َّٰ ن  أ ْن يُِّضلَّه ْم ض 

لشَّْيط َّٰ
ي ِريد  ا َ۬ واْ بِِهۦۖ و  ٓواْ أ ْن يَّْكف ر   ِمر 

 
ۖ أ ن  ، [59 ]النساء  ب ِعيدا    و 

ه مْۖ ا   آء  ال  ت تَّبِع  ا ْهو  َّ  و 
ل  للَ۬ا َ۬ آ أ نز  ] املائدة  ْحك م ب ْين ه م بِم 

51] ،   ال  ت تَِّبع واْ ِمن د ونِِهۦٓ أ ْوِلي آء ۖ ا ب ِك ْم و  ن رَّ آ أ نِزل  إِل ْيك م م ِ  [3]األعراف   تَّبِع واْ م 
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فكتاب هللا تعاىل وسنة رسوله مها أصل األحكام وموردها الصايف وبياهنا الشايف ال 
 يسع املسلم خمالفته وال جتاوزه وابتغاء احلق يف غريه وإال فهو يف خطر عظيم وزلل جسيم 

 س ول ه ۥٓ أ ْمراً ا ن ر  َّ  و 
وِمن ٍة اِذ ا ق ض ي للَ۬ا َ۬ ال  م  وِمٖن و  ا ك ان  ِلم  م  ة  ِمن  ت  و  ْلِخي ر 

م  ا َ۬ ك ون  ل ه 

 ا  
ۖ ِبينا  ال  مُّ

ل َّٰ س ول ه ۥ ف ق د ضَّلَّ ض  ر  َّ  و 
ْن يَّْعِص للَِ۬اَ۬ م   [.36] األحزاب  ْمِرِهْمۖ و 

فإذا ثبت النص بطل الرأي والقياس وغريه من وجوه النظر إذ )ال اجتهاد مع النص(،  
 للنص. وإمنا يلجأ للقياس وغريه عندما نعدم الدليل ونفتقر

مراعاة مقاصد التشريع العامة: فال يقبل حكم اجتهادي صادم مقاصد التشريع  -2
 .وقواعده، ألن أحكام الشريعة متكاملة األركان متناسقة النظم والبنيان

ترتيب األدلة الشرعية عند االجتهاد واالستنباط بتقدمي ما جيب تقدميه  مراعاة -3
وأتخري ما ينبغي أتخريه، وإمنا يقع الزلل من بعض من زعم االجتهاد بعدم احرتام ترتيب 

 ، مع أن يفبقياس أو استصالح أو استحسان األدلة وجتاوز أدلة النقل إىل الرأي مباشرة
 التباع واالختيار لنفسه وللمستفيت.ااملنقول كفاية وغنية لو أحسن 

 أن يكون من العلماء اجملتهدين ومن توافرت فيهم أهلية النظر كما سبق بيانه. -4
 510أسباب اخلطأ يف الفتوى:  ......ص 

اجملتهد معرض للخطأ والصواب، وهو مأجور على اجتهاده الصحيح فإن أصاب فله 
 على خطئه مىت كان طريق اجتهاده صحيحا. أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وال أيمث

وقد يقع خيطئ اجملتهد يف احلكم كما ميكن أن خيطئ يف سلوك طريقه ولذلك نبه 
 العلماء على أهم أسباب خطأ اجملتهد واملفيت يف احلكم ومنها:

ه يف : إمنا يؤتى زلل اجملتهد من تقصري اجلهل ابلنصوص الشرعية أو الغفلة عنها -أ
 جاءت هبا، أو يبتعد بفتواه عن معانيها واألحكام اليتالشرعية فيفيت خبالفها  العلم ابلنصوص

فمىت غفل اجملتهد عن النصوص ابتعد عن الصواب وكان عرضة للخطأ، ولذلك اشرتطوا 
 املعرفة ابلكتاب والسنة وما يتعلق ابالستنباط منهما ألهلية االجتهاد. 
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ولكن خيطئ يف فهمه فهما : فقد يكون على علم ابلنص سوء فهم النص -ب
صحيحا وذلك يكون على وجهني: خطأ من جهة التأويل أو من جهة الوقوف على الظاهر 

 وإلغاء املعىن.

: بعض األحكام الصادرة يف صورة فتاوى إمنا كان اخلطأ فيها من جهة خطأ يف التأويل
، والتأويل إما أن يكون حمتمال يف النص لكنه بعيد سوء أتويل النص الذي اعتمد عليه

االحتمال لوجود معاين أخرى قريبة للفظ وراجحة فيه، وإما أن يكون التأويل تعسفا ال 
 حيتمله اللفظ إىل على تكلف وتصنع أتابه الصناعة الفقهية واألصولية.

وقوف على ال الذي يفيده اللفظ وتعطيله و ىن: وذلك إبلغاء املعاجلمود على الظاهر
ظواهر األلفاظ وحروف الكلمات مع أن لسان الشرع ألفاظ تتضمن معاين، ومعان تدل 

 عليها ألفاظ موضوعة هلا وفق خطاب العرب واستعماهلا.

: ألن تنزيل احلكم على املستفيت يتطلب فهما عدم فهم الواقع فهما صحيحا -ج
لذين نقل وليس حال السابقني ادقيقا لظروف تنفيذ احلكم وتنزيله على وجه يطابق حاله 

احلكم عنهم، فضعف فهم الواقع أو سوء تقديره من شأنه اإلخالل بتنزيل احلكم الشرعي 
 تنزيال صحيحا.

يت يتسبب يف فساد عظيم يتعلق بدين األمة، فاملف : وهو مزلق خطرياتباع اهلوى -د
مناقض  ا، واتباع اهلوىواملكلف مطالب أبن يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل اضطرار 

 ،لقصد الشارع من التكليف، واتباع املفيت للهوى خيرج احلكم الذي أصدره عن كونه شرعيا
ك     :بل إن اهلوى مذموم من عموم الناس فكيف مبن ينتسب للشريعة لقوله  ع ْلن َّٰ ث مَّ ج 

ال  ت تَّبِع   ا و  ْمِر ف اتَّبِْعه  ال 
ن  ا َ۬ ون ۖ ا   ع ل يَّٰ ش ِريع ٖة م ِ لِذين  ال  ي ْعل م 

آء  ا َ۬ ، وقوله [17] اجلاثية   ْهو 

 :    أ ن   و 
ه مْۖ ا   آء  ال  ت تَّبِع  ا ْهو  َّ  و 

ل  للَ۬ا َ۬ آ أ نز  اْحذ ْره م ۥٓ أ ْن يَّْفِتن وك  ع نا  ْحك م ب ْين ه م ِبم  و 

لَّْواْ ف اْعل م    ف إِن ت و 
َّ  إِل ْيك ۖ

ل  للَ۬ا َ۬ آ أ نز  إِنَّ ب ْعِض م  م ِبب ْعِض ذ ن وِبِهْمۖ و  َّ  أ ْن يُِّصيب ه 
ا ي ِريد  للَ۬ا َ۬ ا نَّم 

ِسق ون ۖ  لنَّاِس ل ف َّٰ ن  ا َ۬ ه  أ ف ر َّٰٓ   :وقوله  [51] املائدة   ك ِثيرا  م ِ يَّٰ ه ۥ ه و  ه 
ذ  إِل َّٰ تَّخ  ِن اِ  ْيت  م 
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ت م  ع ل يَّٰ س ْمِعهِۦ خ  َّ  ع ل يَّٰ ِعْلٖم و 
لَّه  للَ۬ا َ۬ أ ض  ْن يَّْهِديِه ِمنا  و  ة  ف م  و  ِرهِۦ ِغش َّٰ ع ل  ع ل يَّٰ ب ص  ج  ق ْلبِهِۦ و  و 

ِۖ أ ف ال  ت ذَّ  َّ ون ۖ ب ْعِد للَِ۬اَ۬  [.22] اجلاثية   كَّر 

جيح قوال والوجوه من غري نظر يف الرت ن يعمل مبا يشاء من األأال جيوز للمفيت )قال ابن القيم: 
عمل مبا وجها ذهب إليه مجاعة في كون ذلك قوال قاله إمام أووال يعتد به بل يكتفي يف العمل مبجرد  

قوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به فإرادته وغرضه هو املعيار وهبا يشاء من الوجوه واأل
  .مةالرتجيح وهذا حرام ابتفاق األ

وى أنه  توهذا مثل ما حكى القاضى أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للف 
وقال ، [فتيا أن أفتيه ابلرواية اليت توافقه إن الذي لصديقي على إذا وقعت له حكومة أو: ]كان يقول

م نه وقعت له واقعة فأفتاه مجاعة من املفتني مبا يضره وأنه كان غائبا فلما حضر سأهلأوأخربين من أثق به 
ني املسلمني ممن قال وهذا مما ال خالف ب ،توافقه خرى اليتبنفسه فقالوا مل نعلم أهنا لك وأفتوه ابلرواية األ

 .1(مجاع انه ال جيوزيعتد هبم يف اإل

ى عن أئمة : فنقل فتاو اجلمود على الفتاوى القدمية دون اعتبار للمستجدات واملتغريات -ه
ل املطروحة املسائ متقدمني أصدروها يف زمان سابق ويف ظروف وأحوال خاصة هبا وتنزيلها كما هي على

حديثا يتضمن إخالال ابلفهم وسوء توظيف للرتاث الفقهي ويشبه حال من جييب على سؤال غري الذي 
 طرح عليه.

 :  2آداب املستفيت 

ل  د كل من مل يبلغ د ر ج ة اْلم ْفيت  ف  ه و  ف يم ا يْسأ ل ع نه  من اأْل ْحك ام الش ْرع ي ة م ستفت  مق
  .من يفتيه

وكما أن للمفيت آدااب وشروطا ينبغي اتصافه هبا فكذلك املستفيت جيب أن ينضبط مبيزان 
 وقبله وبعده ومن ذلك:الشرع  عند طرحه سؤاله 

                                                           
 (211/ 4إعالم املوقعني ) - 1
 (71)ص: للنوويآداب الفتوى واملفيت واملستفيت ، (168)ص:  البن الصالح أدب املفيت واملستفيت  -2
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 من جيب ع ل ْيه  االستفتاء إ ذا نزلت ب ه  ح اد ث ة جيب ع ل ْيه  علم حكمه ا ف إ ن مل جيد ب ب  ل د ه  
 .إ ىل  من يفتيه و إ ن ب عدت د اره يستفتيه و جب ع ل ْيه  الرحيل

ى له أن يستفيت بنفسه، وله أن ينفذ ثقة يقبل خربه ليستفيت له، وجيوز له االعتماد عل
خط املفيت إذا أخربه من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ومل يتشكك يف كون ذلك 

 اجلواب خبطه. وهللا أعلم.

و ذلك وال يت ويبجله يف خطابه وسؤاله، وحنينبغي للمستفيت أن حيفظ األدب مع املف
يومئ بيده يف وجهه، وال يقول له: ما حتفظ يف كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي يف  

 كذا وكذا؟

"وال يقل" إذا أجابه: هكذا قلت أان، "أو" كذا وقع يل، وال يقل له: أفتاين فالن، أو 
فيها  عة: إن كان جوابك موافًقا ملا أجابأفتاين غريك بكذا وكذا. وال يقل إذا استفىت يف رق

 فاكتبه، وإال فال تكتب.

أو غري ذلك مما يشغل  ، أو على حالة ضجر، أو هم   1وال يسأله وهو قائم، أو مستوفز
 القلب.

 .ويبدأ ابألسن األعلم من املفتيني، وابألوىل فاألوىل

ع إابنة الغرض، موينبغي أن يكون كاتب االستفتاء ممن حيسن السؤال ويضعه على  
 .اخلط واللفظ، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف

ال ينبغي للعامي أن يطالب املفيت ابحلجة فيما أفتاه به، وال يقول له: مل وكيف؟ فإن 
أحب أن تسكن نفسه بسماع احلجة يف ذلك، سأل عنها يف جملس آخر أو يف ذلك اجمللس 

لدليل ين: أنه ال مينع من أن يطالب املفيت ابوذكر السمعا بعد قبول الفتوى جمردة عن احلجة.

                                                           
 .5/337لسان العرب  .هو احملتفز أو املستعجل  - 1
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ألجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوًعا به، وال يلزمه ذلك إن مل 
 يكن مقطوًعا به الفتقاره إىل اجتهاد يقصر عنه العامي. وهللا أعلم.

 مواضع كراهة السؤال: 
 :1منها عشرةيف حاالت كثرية ذكر الشاطيب يكره السؤال 

روي يف  يب"، و أ : السؤال عما ال ينفع يف الدين؛ كسؤال عبد هللا بن حذافة: منأحدها
سئل: ما ابل اهلالل يبدو رقيقا كاخليط، مث ال يزال ينمو حىت يصري  التفسري أنه عليه 

اآلية إىل قوله:  يسألونك عن األهلة  بدرا، مث ينقص إىل أن يصري كما كان؟ فأنزل هللا:
وليس الرب أبن أتتوا البيوت من ظهورها  :[؛ فإمنا أجيب مبا فيه من منافع 189]البقرة

  الدين.

: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته؛ كما سأل الرجل عن احلج: أكل والثاين
[ قاض بظاهره أنه 97]آل عمران:  وهلل على الناس حج البيت  :؟ مع أن قوله 4عام

]البقرة:  إن هللا أيمركم أن تذحبوا بقرةبعد قوله:  5له سؤال بين إسرائيللألبد إلطالقه، ومث
67. ] 

: السؤال من غري احتياج إليه يف الوقت، وكأن هذا وهللا أعلم خاص مبا مل ينزل والثالث
ذروين ما تركتكم : فيه حكم، وعليه يدل قوله: 

وسكت عن أشياء رمحة  وقوله:  2
تبحثوا عنهالكم ال عن نسيان؛ فال 

3.  

 : أن يسأل عن صعاب املسائل وشرارها؛ كما جاء يف النهي عن األغلوطات.والرابع

                                                           
 (387/ 5املوافقات ) - 1
 ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم    عن أبيه عن أ يب هريرة قال قال رسول هللا - 2

(، 7361. رواه أمحد يف املسند )واختالفهم على أنبيائهم ما هنيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم
 (. 2(، وابن ماجة )2619النسائي )

 (.19725) عن أ يب ثعلبة رضي هللا عنهأخرجه النسائي يف الكربى موقوفا على  - 3
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: أن يسأل عن علة احلكم، وهو من قبيل التعبدات اليت ال يعقل هلا معىن، أو اخلامسو
 السائل ممن ال يليق به ذلك السؤال كما يف حديث قضاء الصوم دون الصالة.

  :: أن يبلغ ابلسؤال إىل حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله والسادس
[ ، وملا سأل الرجل: "اي 86]ص:  قل ما أسألكم عليه من أجر وما أان من املتكلفني

صاحب احلوض! هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن اخلطاب: اي صاحب احلوض! ال 
 .ختربان؛ فإان نرد على السباع وترد علينا" احلديث

: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة ابلرأي، ولذلك قال سعيد: والسابع
"أعراقي أنت؟ " وقيل ملالك بن أنس: "الرجل يكون عاملا ابلسنة؛ أجيادل عنها؟ قال: "ال، 

 ولكن خيرب ابلسنة، فإن قبلت منه وإال سكت".

فأما الذين يف قلوهبم : السؤال عن املتشاهبات، وعلى ذلك يدل قوله تعاىل: والثامن
[ .وعن عمر بن عبد العزيز: "من جعل دينه 7اآلية ]آل عمران:  زيغ فيتبعون ما تشابه

 .، التنقل للخصومات؛ أسرع 4غرضا

ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن االستواء، فقال: "االستواء معلوم، والكيفية 
 جمهولة، والسؤال عنه بدعة".

السلف الصاحل، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن  : السؤال عما شجر بنيوالتاسع
 اين"خ هبا لسطلقتال أهل صفني؛ فقال: "تلك دماء كف هللا عنها يدي؛ فال أحب أن ي

: سؤال التعنت واإلفحام وطلب الغلبة يف اخلصام، ويف القرآن يف ذم حنو هذا: العاشرو
 د اخلصامما يف قلبه وهو ألومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد هللا على 

أبغض  ويف احلديث: [ .58]الزخرف:  بل هم قوم خصمونوقال:  ،[204]البقرة: 
م  ص  اخل   الرجال إىل هللا األلدُّ 

1. 

                                                           
 (.4572)يف كتاب املظامل والغصب، ابب قول هللا تعاىل )وهو ألد اخلصام( خاري برواه ال - 1
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 واجبات املستفيت: 
 مما جيب على املستفيت فعله إذا جهل احلكم الشرعي ملا يريد اإلقدام على فعله ما يلي:

ف ْسـَٔل ٓواْ أ ْهل     : لقولهإن واجب من ال يعلم سؤال من يعلم : فسؤال العامل -1

ْكِر إِن ك نت مْ  لذ ِ
ون ا َ۬    .{43النحل  } ال  ت ْعل م 

  :واألفقه حتري العامل األصلح -2

ألقوال ء اايتبع اهلوى والتشهي يف انتق وال ،يتعلق مبوضوع سؤاله ما حبسب ذلكو 
 والقائلني.

  :الفتوى بكل قيودها وضوابطها بُّيُ ت   -3

من القيود أو شرط أو ضابط أو وصف أو حال خيل ابجلواب ن أي إمهال لقيد أل
 وخيرجه عن حقيقته إىل أمر آخر ال عالقة له بكالم املفيت.

 : هادد  تع الفتاوى عند   هلوى يف قبول  عن ا والبعدُ  القلب   استفتاءُ  -4

ه ال حيل ، ولكنئلهمه من املستفيت السان كالم املفيت حبسب ظاهر ما مسعه أو فأل
مسلم يث حداحلرام وال جيعل الباطل حقا إذا كان خالف ما يعلم املستفيت، ولذلك جاء يف 

: قلت اي رسول هللا أخربين مبا حيل يل وحيرم علي قال بن مشكم قال مسعت اخلشين يقول
أن إليه الرب ما سكنت إليه النفس واطم   فقال النيب  النظر   ب يف  وصو   فصعد النيب 

القلب واإلمث ما مل تسكن إليه النفس ومل يطمئن إليه القلب وان أفتاك املفتون وقال ال تقرب 
حلم احلمار األهلي وال ذا انب من السباع
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