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 :التعريف بالفتوى

وهذه  ،توىمضمون الفسؤال املستفيت و ود مفٍت ومستفٍت و وجعملية اإلفتاء تتطلب 
  ركان الفتوى.أمتثل 

 :الفتوى -

يا إذا تلغة: اسم مصدر مبعىن اإلفتاء، واجلمع الفتاوى والفتاوي. يقال: أفتيته فَ ْتوى وف  
 وهي البيان واإلظهار.أجبته عن مسألته. 

والفتيا: تبيني املشكل من األحكام. وتفاتوا إىل فالن: حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف 
 .1والفتوى أيضا اجلواب عما يشكل من األحكامالفتيا. والتفايت: التخاصم. 

طلب اجلواب عن األمر املشكل، ومنه قوله تعاىل: ﴿  فهو لغةفهو يف الاالستفتاء أما 
 اخلائضني من شأهنم يف تستفت أي ال [22الكهف: ]ن ْه ْم َأَحًدا ﴾ َوالَ َتْستَ ْفِت ِفيِهْم مِ 

 .2لعك اب األمر هنا وها املستفيت، من أعلمَ  يكونَ  أن جيب املفيت ألن منهم، أحداً  فيهم

وقد يكون مبعىن جمرد السؤال، ومنه قوله تعاىل: ﴿ فَاْستَ ْفِتِهْم أَه ْم َأَشدُّ َخْلًقا أَْم َمْن 
  أم هم خلقا أشد أيهما: للبعث املنكرين هؤالء أي سل  [11الصافات:]َخَلْقَنا ﴾ 
 .3العظيمة واملخلوقات والشياطني املالئكة من بينهما وما واألرض، السماوات

 وقد وردت الفتيا يف القرآن يف أحد عشر موضعا تدل على جواب سؤال السائل 

 الفتوى في االصطالح: 

 .4(ملن سأل عنه تبيني احلكم الشرعيعرفوها أبهنا:)

                                                           

 .373املفردات للراغب األصبهاين ص  1 
 2  379/   4فتح القدير للشوكاين  
 .7/  7تفسري القرآن العظيم البن كثري  3

 .3/456شرح منتهى اإلرادات    4 



 1جامعة وهران أد/ عبد القادر داودي الفتوى وأحكامها

2 
 

 .1وقال ابن محدان: )املفيت هو املخرب حبكم هللا تعاىل عن دليل شرعي(

ابحة ما عدا إلابيريد وقال القرايف: ) الفتوى إخبار عن هللا تعاىل يف إلزام أو إابحة( 
 .2 األحكام اخلمسةفيها فتندرج  )ومها إلزام(، اإلجياب والتحرمي

رب 3على وجه  اإللزام(أو هي )اإلخبار عن حكم شرعي ال  ، ولذلك قيل إن املفيت ُمِ 
رب.  واحلاكم جم 

َتاء َوعظم خطره وفضله ف إ  :4ُمَقّدَمة ِفي أمهية اْلإي

فْ َتاء َعِظيم اخْلطر َكِبري اْلموقع كثري اْلفضل، أِلَن اْلم ْفيِت َواِرث اأْلَنِْبَياء صلوَ  ات هللا اْعَلم َأن اإْلِ
  تَ َعاىَل.ِبَفْرض اْلِكَفايَة، لكنه معرض للخطأ َوِِلََذا قَال وا اْلم ْفيِت موقع َعن هللاَوَساَلمه َعَلْيِهم وقائم 

الفتوى منصب عظيم األثر، بعيد اخلطر، وهي وظيفة إسالمية جليلة، وعمل ديين رفيع، 
ومهمة شرعية جسيمة، ينوب فيها الشخص ابلتبليغ عن رب العاملني، ويؤمتن على شرعه ودينه، 

 : فهو خليفته ووارثه، ويف احلديث قائم مقام النيب  -كما قال اإلمام الشاطيب  -فيت فإن امل
 َّاألنبياء ورثة   العلماءَ إن

وهو انئب عنه يف تبليغ األحكام، وتعليم األانم، وإنذارهم هبا لعلهم  ، 5
ألحكام يف احيذرون، وهو إىل جوار تبليغه يف املنقول عن صاحب الشريعة، قائم مقامه يف إنشاء 

، واجب شارع -كما قال الشاطيب   -املستنبط منها حبسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه 
 اتباعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي اخلالفة على التحقيق.

                                                           
 .4واملفيت واملستفيت البن محدان احلراين ص  صفة الفتوى - 1
 .10/121الذخرية  - 2
 املوسوعة الفقهية الكويتية.  - 3
 (13آداب الفتوى واملفيت واملستفيت البن الصالح )ص:  -4
(، والرتمذي يف أبواب العلم، ابب ما جاء يف 3641رواه أبو داود يف كتاب العلم، ابب احلث على طلب العلم ) - 5

(، وابن ماجة، يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلم، اَبب  َفْضِل اْلع َلَماِء َواحلَْثِ  َعَلى 2682فضل الفقه على العبادة )
 (. 21763سند )(، وأمحد يف امل223طََلِب اْلِعْلِم )
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كتابه القيم   ا عن هللا تعاىل فيما يفيت به، وألف يف ذلكعً موق ِ  وقد جعل اإلمام ابن القيم املفيتَ 
قال يف ف)إعالم املوقعني( إلعالم املفتني ما جيب أن يعلموه من أمر الفتوى وما يتعلق هبا، املشهور 

 مقدمة الكتاب:

)إذا كان منصب التوقيع عن امللوك ابحملل الذي ال ينكر فضله، وال جيهل قدره، وهو من 
 أعلى املراتب السنيات، فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض والسماوات؟(

للفتوى كرمي مقامها، وعظيم منزلتها، وأثرها يف دين هللا وحياة  سلف ولقد عرف ال
 الناس، وترتب على ذلك عدة أمور أو مواقف.

وتتضح مكانة الفتوى ومنزلتها يف الشريعة، من خالل معرفتنا أبن هللا تعاىل قد أفىت عباده، 
 ، ويقول {127النساء:}ويستفتونك يف النساء قل هللا يفتيكم فيهن   :يقول 
 يستفتونك قل هللا يفتيكم يف الكاللة :176]النساء} 

 : 1خطر منصب اْلفتاء

نكدر قَاَل: اْلَعامل َبني هللا تَ َعاىَل وخلقِ 
 
 .ينهمه فَ ْليْنظر َكيَف يْدخل بَ َعن اْبن امل

َها أحرفاً نوَعن الس لف وفضالء اخْللف من الت ََّوقُّف َعن اْلفتيا َأْشَياء َكِثريَة َمْعر وَفة  ْذكر ِمن ْ
  :تربكاً 

وَعن عبد الرَّمْحَن اْبن أيب ليلى قَاَل أدركت  عْشرين ومئة من اأْلَْنَصار من َأْصَحاب َرس ول هللا 
   األول.َحىتَّ ترجع ِإىَل  ،َوَهَذا ِإىَل َهَذا ،هم َعن اْلَمْسأََلة فريدها َهَذا ِإىَل َهَذاي سأل أحد  

ه ِإالَّ ودَّ  حِبَِديثٍ  ث  ِمن ْه م من حيد ِ َما )َويف رَِوايَة:  اَل يستفىت َعن َشْيء ِإالَّ وَ  ،َأن َأَخاه  َكفاه  ِإَّيَّ
 .(أَن َأَخاه  َكفاه  اْلفتيا ودَّ 

 .(َمْن أفىت يف كلِ  َما يْسَأل فَ ه َو جَمْن ون): َوَعن اْبن َمْسع ود َواْبن َعبَّاس 

                                                           
 .71)أدب املفيت واملستفيت البن الصالح( ص  - 1
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فيت يف املسألة ولو أحدكم لي إنَّ )وعن الشعيب واحلسن وأيب َحصني بفتح احلاء التابعيني قالوا: 
 .(جلمع ِلا أهل بدر وردت على عمر بن اخلطاب 

ا يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو أدركت أقوامً )وعن عطاء بن السائب التابعي: 
 .(يرعد

 .(هقاتل  ال أدري أصيبت مَ  لعامل  ا إذا أغفلَ )وعن ابن عباس وحممد بن عجالن: 

 .(المً هم عِ تيا أقلُّ على الف   الناسِ  أجسر  )وعن سفيان بن عيينة وسحنون: 

يف  ضلَ الف حىت أدري أنَّ )وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم جيب فقيل له فقال: 
 .(أو يف اجلوابِ  السكوتِ 

 اويلَ األق فَ رَ وذلك فيما عَ  (،ال أدري) :وعن األثرم مسعت أمحد بن حنبل يكثر أن يقول
 فيه.

وعن اِليثم بن مجيل: شهدت مالكا سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف ثنتني وثالثني 
 منها ال أدري.

ان وك ،وعن مالك أيضا أنه رمبا كان يسأل عن مخسني مسألة فال جييب يف واحدة منها
 ،هخالص   وكيفَ  نارِ وال ه على اجلنةِ نفسَ  عرضَ يَ  أنْ  اجلوابِ  من أجاب يف مسألة فينبغي قبلَ ) :يقول
 (.يبمث جي  

 العلمِ  فغضب وقال لي  يف ،فقيل هي مسألة خفيفة سهلة ،وسئل عن مسألة فقال ال أدري
 .خفيف   شيء  

 تَ كَ سْ أَ  يينةَ ابن ع   يف عَ تيا ما مجَ الف   تعاىل فيه من آلةِ  هللا   ا مجعَ أحدً  وقال الشافعي: ما رأيت  
 منه على الفتيا.

  ، يكون  ما أفتيت   العلم   من هللا تعاىل أن يضيعَ  ق  وقال أبو حنيفة: لوال الفرَ 
َ
 وعليَّ  نأ  هْ ِلم امل

 .زر  الوِ 
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 قلَّ  الَّ عليها إ إليها واثبرَ  على الفتيا وسابقَ  من حرصَ  وقلَّ )واخلطيب:  1قال الصيمري
فيه  األمرَ  أحالَ و  عنه مندوحةً  جدَ له ما وَ  ثرٍ ؤ م ا لذلك غريَ وإن كان كارهً  ،هه واضطرب يف أمرِ توفيق  

 (.ه أغلبَ يف جوابِ  والصالح   أكثرَ  له من هللاِ  ه كانت املعونة  على غريِ 

 ها عن مسألةٍ عطيتَ فإنك إن أ   ل اإلمارةَ سأَ ال تَ  يف احلديث الصحيح: بقوله واستدالَّ 
عليها نتَ عِ أ   مسألةٍ  ها عن غريِ عطيتَ إليها وإن أ   أوكلتَ 

2 . 

 :بغري علم حترمي اْلفتاء

مل يعلمه قال: ال أعلمه، أو ال أدري،  عمَّا –أي العامل  –وإذا سئل )ابن مجاعة: مام قال اإل
: إذا أغفل فمن العلم أن يقول: ال أعلم. وعن بعضهم: ال أدري نصف العلم. وعن ابن عباس 

 ه. ل  قاتِ العامل " ال أدري " أصيبت مَ 

 ال أدري لكثرة ما يقوِلا. هأصحابَ  ثَ وقيل: ينبغي للعامل أن يور ِ 

عن املتعة أكان فيها طالق أو مرياث أو  قال حممد بن عبد احلكم: سألت الشافعي 
 .3(؟ فقال: وهللا ما ندريأو شهادة   ب  تَ  نفقة  

 .4ه جملنون  ستفتونَ ما يَ  يف كل ِ  فيت الناسَ : إن الذي ي  وقال عبد هللا بن مسعود  

ينهمب ل  دخ  كيف يَ   ه، فلينظرْ بني هللا وبني خلقِ  وقال حممد بن املنكدر: العامل   
5 . 

                                                           
أدب املفيت )حب كتاب صا( ه 386ت) الصيمري القاضي حممد بن احلسني بن الواحد عبد القاسم أبووهو  - 1

 .(واملستفيت
(، ومسلم يف اإلمارة، ابب النهي عن 7146رواه البخاري يف اإلمارة، ابب من مل يسأل اإلمارة أعانه هللا عليها ) - 2

 (.1652طلب اإلمارة واحلرص عليها )
 .49تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، بدر الدين حممد بن مجاعة، ص:  - 3 

 .2/155اآلداب الشرعية البن مفلح،  - 4 
 .2/159اآلداب الشرعية،  - 5 
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ا بد  دوا   يبوا يف املسائل والفتيا، حىت ال جيجي   أنْ  كرهونَ وهم يَ  الفقهاءَ  وقال سفيان: أدركت  
 .1اهم فيههم هبا أنطق  هم عنها، وأجهل  ابلفتيا أسكت   الناسِ  فتوا. وقال: أعلم  ي   من أنْ 

 .2به يل لمَ مبا ال عِ  إيل  من أن أتكلمَ  وقال ابن القاسم: وهللا ألن ي قطع لساين أحبُّ 

له،  لمَ من ال عِ  يتَ فبكيك؟ فقال: ا ست  أيب عبد الرمحن يبكي، فقال: ما ي   بنَ  ربيعةَ  رأى رجل   
  .راقِ من الس   ابلسجنِ  فيت ههنا أحقُّ ي   منْ  . مث قال: ولبعض  عظيم   أمر   وظهر يف اإلسالمِ 

ه يا، وتوثبَ ه على الفتعندَ  علمَ ال من  نا، وإقدامَ زمانَ  ال بعض العلماء: فكيف لو رأى ربيعة  ق
 وشؤمِ  السريةِ  سوءِ و  اخلربةِ  قلةِ  عليها، معَ  ه ابجلهل واجلرأةِ إليها، وتسلقَ  التكلفِ  ابعِ  عليها، ومدَّ 
ة وآاثر السلف معرفة الكتاب والسن، فلي  له يف أو غريب   نكر  م   العلمِ  أهلِ  بنيِ  نْ ، وهو مِ السريرةِ 
 .3، وال يبدي جوااب إبحساننصيب  

لقد رأيت ثالمثائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إال وهو حيب أن يكفيه  :وقال الرباء
  ،صاحبه الفتيا

إليك  ئت  إين ج فقال السائل   ،فقال ال أحسنه وسئل القاسم بن حممد بن أيب بكر عن شيءٍ 
فقال  (،ها أحسن  وهللا م ،حويل الناسِ  إىل طول حلييت وكثرةِ  ال تنظرْ ) :فقال القاسم ،كغريَ  ال أعرف  

 .َّي ابن أخي الزمها فو هللا ما رأيتك يف جمل  أنبل منك اليوم :شيخ من قريش جال  إىل جنبه

لهم أجسر الناس على الفتيا أق:)وقال سفيان بن عيينه وسحنون بن سعيد صاحب املدونة
 (.علما

الك بن أن  عن شيء أَّيما فقال إين إمنا أتكلم فيما أحتسب فيه اخلري وسأل رجل م 
  .ولست أحسن مسألتك هذه

                                                           

 .2/160اآلداب الشرعية،  - 1 

 .4/201إعالم املوقعني عن رب العاملني،  - 2 
 .4/190إعالم املوقعني عن رب العاملني،  - 3 
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وقال اِليثم بن مجيل شهدت مالكا سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف اثنتني وثالثني 
منها ال أدري وقيل رمبا كان يسأل عن مخسني مسألة فال جييب يف واحدة منها وكان يقول من 

يف مسألة فينبغي من قبل أن جييب فيها أن يعرض نفسه على اجلنة والنار وكيف يكون أجاب 
 خالصه يف اآلخرة مث جييب فيها 

  يف فغضب وقال لي ،فقيل له إهنا مسألة خفيفة سهلة ،وسئل عن مسألة فقال ال أدري
ثقيل وخاصة ما  هفالعلم كل (،إان سنلقي عليك قوال ثقيال )أما مسعت قول هللا تعاىل ،العلم خفيف

ال : اوقال أيض ،ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك: وقال ،يسأل عنه يوم القيامة
ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهال لشيء حىت يسأل من كان أعلم منه وما أفتيت حىت سألت ربيعة 

 وحيىي بن سعيد فأمراين بذلك ولو هنياين انتهيت.

وأشقى منه من ابع  ،ى الناس من ابع آخرته بدنياهأشق)وقال سحنون صاحب املدونة: 
 امرأته ففكرت فيمن ابع آخرته بدنيا غريه فوجدته املفيت أيتيه رجل قد حنث يف ،آخرته بدنيا غريه

ه بدنيا ع املفيت دينَ وقد اب ،ورقيقه فيقول له ال شيء عليك فيذهب احلانث فيتمتع ابمرأته ورقيقه
 (.هذا

صب اإلفتاء نم منوهتيُِّبهم ف السلف فهذه النقول عن هؤالء األئمة األعالم تنبئك عن ختوُّ 
إذ  ،عتربم   ال دليلٍ روية أو بال و  تٍ ثبُّ هللا بال تَ  يف دينِ  عن القولِ  هم عن اإلقدامِ هم وعزوفِ وشدة ورعِ 
ن قام على الوحي ألننا أمام دي ،مبجرد الرأي والتشهي ينِ للد ِ  القولِ  ل على هللا ونسبةِ ال جمال للتقوُّ 

فللشرع أهله ورجاله  ،ولسنا إبزاء إثبات مذاهب فلسفية أو آراء كالمية املنزل على حممد
 ! السفسطة رواد وبضاعة أيضا لكنها مزجاة يف سوقنا ولسوقِ 

  1حكم الفتوى

ثر سواء ، وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان فأكواحد   عني إذا كان يف البلد مفتٍ  الفتيا فرض 
 .حضر أحدمها أو مها وسئال معا أو ال

                                                           
 (6صفة الفتوى واملفيت واملستفيت )ص: - 1
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رمة حبسب حلحكام الشرعية اخلمسة بني الوجوب واألحاد الوقائع والنوازل يعرتيها اآوحبسب 
 حال املفيت واملستفيت وما يتعلق هبما من ظروف ومالبسات وسعة وضيق وحنوها.

  .والقصورِ  من التقصريِ  واخلوفِ  للخطرِ  والورع الرتك   

َواَل تَقُولُواْ ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم    : وحترم الفتوى على اجلاهل بصواب اجلواب لقوله 

 ِ ه
لِذيَن يَْفتَُروَن َعلَي للََ۬اُ۬

ْلَكِذَبَۖ إِنه اَُ۬ ِ اُِ۬ ه
ذَا َحَراٞم ل ِتَْفتَُرواْ َعلَي للََ۬اُ۬ ٞل َوَهَٰ ذَا َحلََٰ ْلَكِذَب َهَٰ

ُُ۬ ْلكَ ا ِذَب اَل  اُِ۬

 [116.]النحل يُْفِلُحوَنَۖ 

خوه ومن استشاره أ ،ه من النارما مل أقل فليتبوأ مقعدَ  يَّ ل علمن تقوَّ   :ولقول النيب  
فإمنا إمثه على من أفتاه  1تٍ بَ ث َ  ومن أفىت بفتيا غريَ  ،املسلم فأشار عليه بغري رشد فقد خانه

2 . 

أفتاه منعلى  همن أفيت بفتيا بغري علم كان إمث: حديث آخرويف  
3  

إن هللا ال يقبض العلم يقول : هللا عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: مسعت رسول و 
 ؤوسار انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس 

جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا
4. 

 ضإن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقب  :ولقوله 
  بقِ العلماء، حىت إذا مل ي  

ً
  5وا وا وأضل  ، فضل  لمٍ ع غريِ ئلوا فأفتوا بِ ، فس  هاالً ج   رؤوًسا ا اختذ الناس  عامل

  :أنواع الفتاوى

 ابعتبار وسائل تبليغها والتعبري عنها أنواع: القول، الفعل، اإلشارة، الكتابة الفتوى

                                                           
 (.45/ 1قَ ْول ه ) َغرْي ثَ َبت ( ه َو بَِفْتَحَتنْيِ اْلَعْدل الصََّواب َوَغرْيه ه َو اخْلَطَأ. حاشية السندي على ابن ماجه ) - 1
، واحلاكم يف 1/02(، 53(، وابن ماجة يف السنن، ابب اجتناب الرأي والقياس )8249رواه أمحد يف املسند ) - 2

 10/192(، 20324، والبيهقي يف الكربى )1/183(، 349املستدرك  )
 (.8761(، املسند )3657رواه أبو داود يف السنن، ابب التوقي يف الفتيا، ) -3
(، ومسلم يف صحيحه، كتاب العلم، ابب رفع العلم 100رواه البخاري يف كتاب العلم، ابب كيف يقبض العلم، ) - 4

 (. 2673وقبضه  )
(، ومسلم يف كتاب العلم، ابب رفع العلم وقبضه 100رواه البخاري يف كتاب العلم، ابب: كيف يقبض العلم ) -5

 (. 2673وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان )
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تيه : وهي األصل ومتثل األسلوب األمثل لبيان الفتوى حيث جييب املفيت مستفالفتيا ابلقول
 بكالمه املسموع املنطوق مشافهة، وهو أدعى لالطمئنان والفهم من قبل املستفيت والسامع.

 عي.ن وسائل بيان الفتوى ألن الفعل ميثل بياان وتطبيقا عمليا للحكم الشر : مالفتوى ابلفعل

فإذا رأى املفيت أن فعله حيقق حكمة الفتوى ويبني احلكم الشرعي بال لب  استعمل هذا 
 األسلوب.

وقد يكون الغرض من الفعل التعليم واإلفهام أو قصد التأسي، وألن املفيت قائم مقام 
) صلوا كما رأيتموين أصلي(، ويف احلج )خذوا عين  كما قالوهو حمل قدوة   الرسول

 مناسككم(.

 :1وجهني فمن ابلفتوى ابلفعل قال الشاطيب: وأما

  : قولهك  به املصرَّح القول مقام قائم فهو االستعمال؛ معهود يف اإلفهام به يقصد ما: أحدمها
2بيديه وهكذا ...وأشار وهكذا هكذا الشهر

. 

 فَ َلمَّا : ﴿عاىلت هللا وأصله قول قصًدا، لذلك ومبعواث به، يقتدى أسوة كونه  يقتضيه ما: الثاين
َها َزْيد   َقَضى  .37 :األحزاب﴾ َحرَج   اْلم ْؤِمِننيَ  َعَلى َيك ونَ  ال ِلَكيْ  َزوَّْجَناَكَها َوَطرًا ِمن ْ

 : الفتيا ابْلشارة

املستفيت  إلمياء بيده أو برأسه كما لو كانوقد تكون وسيلة املفيت يف بيان احلكم الشرعي اإلشارة وا
 أخرس فتكون اإلشارة هي األنسب يف حقه.

                                                           

 .4/247املوافقات للشاطيب  1 

) إذا رأيتم اِلالل فصوموا  (  ابب قول النيب 673/ ص  2)ج  -البخاري يف كتاب الصوم، صحيح البخاري  2 
 (.2551(، مسلم )1809وإذا رأيتموه فأفطروا ( )
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ابن ث ، وذكر حديمن أجاب الفتيا إبشارة اليد والرأسوقد ترجم البخاري يف كتاب العلم، ابب 
قال:  «وال حرج»سئل يف حجته فقال: ذحبت قبل أن أرمي؟ فأومأ بيده، قال: : أن النيب عباس 
وال حرج»قبل أن أذبح؟ فأومأ بيده: حلقت 

1. 

 : الفتيا ابْلقرار

وهي سكوت املفيت غري املصحوب إبنكار على قول املستفيت أو السائل، وهو ضرب من الفتوى 
ابلفعل، وألن سكوته مع القدرة على البيان وعدم املانع الذي مينعه من الكالم يدل على رضاه وقبوله، 

 الرسول يف البيان والبالغ، وال جيوز له السكوت إال إذا كان راضيا.  ألن املفيت مبلغ وقائم مقام

 :الفتيا ابلكتابة

وقد تكون فتوى املفيت مكتوبة خبط واضح وُمتوم يوضح مراده يف جوابه عن سؤال ورده  
 مكتواب أو مسموعا.

 باعتبار دليل الفتوى:

 ستنبا  والرأي.أو ابإلمجاع أو ابالوتنقسم ابعتبار الدليل املعتمد من املفيت إىل فتوى ابلنص 

 شرو  املفيت هي شرو  اجملتهد شروط المفتي وصفاته وآدابه:

ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما عدال مكلفا فقيها جمتهدا يقظا صحيح الذهن 
 .2والفكر والتصرف يف الفقه وما يتعلق به

: أن يكون مكلًفا مسلًما، ثقة مأمواًن، متنزًها من أسباب الفسق 3ابن الصالح وقال 
ومسقطات املروءة، ألن من مل يكن كذلك فقوله غري صاحل "لالعتماد" وإن كان من أهل 

 االجتهاد.

 ويكون فقيه النف ، سليم الذهن، رصني الفكر، صحيح التصرف واالستنبا  مستيقظًا.

                                                           
 (.84البخاري، كتاب العلم، ابب من أجاب الفتيا إبشارة اليد والرأس ) - 1
 (.13صفة الفتوى واملفيت واملستفيت )ص:  2
 (86أدب املفيت واملستفيت )ص:  3
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 :أقسام المفتين
 .1قسمني، مستقل، وغري مستقلإىل املفيت ينقسم 

، وشرطه: أن يكون مع ما ذكرانه قيًما مبعرفة أدلة األحكام القسم األول: املفيت املستقل
الشرعية من الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس، وما التحق هبا على التفصيل، وقد فصلت يف  
ا مبا يشرت  يف األدلة ووجوه داللتها، وبكيفية 

ً
كتب الفقه، وغريها. فتيسرت واحلمد هلل. عامل

اقتباس األحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه، عارفًا من علم القرآن، وعلم احلديث، 
مكن به توعلم الناسخ واملنسوخ، وعلمي النحو، واللغة، واختالف العلماء واتفاقهم ابلقدر الذي ي

ا ابلفقه، ضابطًا 
ً
من الوفاء بشرو  األدلة واالقتباس منها، ذا دربة وارتياض يف استعمال ذلك، عامل

 ألمهات مسائله وتفاريعه املفروغ من متهيدها.

فمن مجع هذه الفضائل فهو املفيت املطلق املستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، "ولن" 
 يكون إال جمتهًدا مستقال.

: هو الذي يستقل إبدراك األحكام الشرعية من األدلة الشرعية من غري املستقل واجملتهد
 تقليد وتقيد مبذهب أحد.

إمنا يشرت  اجتماع العلوم املذكورة يف املفيت املطلق يف مجيع أبواب الشرع، أما املفيت يف ابب 
ذلك ومن  مجيع خاص من العلم، حنو علم املناسك، أو علم الفرائض، أو غريمها، فال يشرت  فيه

اجلائز أن ينال اإلنسان منصب الفتوى واالجتهاد يف بعض األبواب دون بعض فمن عرف القياس 
ا ابحلديث فله أن يفيت يف مسائل قياسية يعلم أنه ال تعلق ِلا ابحلديث، ومن 

ً
وطرقه ولي  عامل

ا أبحاديث 
ً
ال عارفًا النكاح، و عرف أصول املواريث وأحكامها جاز أن يفيت فيها، وإن مل يكن عامل

 مبا جيوز له الفتوى يف غري ذلك من أبواب الفقه.

                                                           
َبب ميَمام َيريه ومقال ابن محدان: واجملتهد َأرإبَ َعة َأقَسام ُمإ  1 َبب ميَمامه َأو ِفي َمهإ تهد ِفي َتهد ُمطلو ومتهد ِفي َمهإ

أََلة مينإُه َأو مَسائيل. صفة الفتوى )ص:    (.16نوع من الإعلم ومتهد ِفي َمسإ
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، ومنذ دهر طويل طوي بسا  املفيت املستقل 1القسم الثاين: املفيت الهي ليس مبستقل
 املطلق، واجملتهد املستقل، وأفضى أمر الفتوى إىل الفقهاء املنتسبني إىل أئمة املذاهب املتبوعة، 

 للمفيت املنتسب أحوال أربع: :أحوال املفيت املنتسب

ال يف املذهب وال يف دليله لكونه قد مجع األوصاف  األوىل: أن ال يكون مقلًدا "ْلمامه"،
 والعلوم املشرتطة يف املستقل، وإمنا ينتسب إليه لكونه سلك طريقه يف االجتهاد، ودعا إىل سبيله.

، ابلدليل يستقل بتقرير مهاببهاحلالة الثانية: أن يكون ِف مهبب ممامه متهًدا مقيًدا ف
ا ابلفقه، خبريً يري أنه ال يتجاوز ِف أدلته أصول ممامه وقواعده

ً
ا ، ومن شأنه أن يكون عامل

أبصول الفقه، عارفًا أبدلة األحكام تفصيال، بصريًا مبسالك األقيسة واملعاين، اتم االرتياض يف 
وقواعده،  يف مذهب إمامه أبصول مذهبهالتخريج واالستنبا  قيًما إبحلاق ما لي  مبنصوص عليه 

وال يعرى عن شوب من التقليد له، إلخالله ببعض العلوم واألدوات املعتربة يف املستقل. مثل أن 
خيل بعلم احلديث أو بعلم اللغة العربية، وكثريًا ما وقع اإلخالل هبذين العلمني يف أهل االجتهاد 

مبا مر ها حنو ما يفعله املستقل بنصوص الشارع، ور املقيد. ويتخذ نصوص إمامه أصواًل يستنبط من
عارض؟ وال يبحث هل لذلك الدليل من م به احلكم وقد ذكره إمامه بدليله، فيكتفي بذلك "فيه"

 وال يستويف النظر يف شروطه كما يفعله املستقل، وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق يف املذهب.

 :تنبيهات

قالل ابالجتهاد والفتوى يف مسألة خاصة، أو ابب خاص،  قد يوجد من اجملتهد املقيد االست
 كما تقدم يف النوع الذي قبله، وهللا أعلم.

جيوز له أن يفيت فيما ال جيده من أحكام الوقائع منصوًصا عليه إلمامه مبا خيرجه على 
مذهبه، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع املفتني من مدد مديدة، فاجملتهد يف 

هب الشافعي مثال، احمليط بقواعده مذهبه، املتدرب يف مقاييسه وسبل تصرفاته، متنزل كما مذ
قدمنا ذكره يف اإلحلاق مبنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة اجملتهد املستقل يف إحلاقه ما مل ينص عليه 
 الشارع مبا نص عليه، وهذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك، فإن هذا جيد يف مذهب إمامه من

                                                           
 (91أدب املفيت واملستفيت للخطيب البن الصالح )ص:   1
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القواعد املمهدة، والضوابط املهذبة ما ال جيده املستقل يف أصل الشرع ونصوصه، مث إن هذا 
 املستفيت فيما يفتيه به من خترجيه هذا مقلد إلمامه، ال له.

فقيه النف   ، غري أنهاحلالة الثالثة: أن ال يبلغ رتبة أئمة املهبب أصحاب الوجوه والطرق
ف، قائم بتقريرها، وبنصرته، يصور، وحيرر، وميهد، ويقرر، ويزي حافظ ملذهب إمامه، عارف أبدلته،

لكنه قصر عن درجة أولئك، مما لكونه مل يبلغ ِف حفظ املهبب مبلغهم، ومما لكونه ويرجح، 
لى عمل يرتض ِف التخريج واالستنباط كارتياضهم، ومما لكونه يري متبحر ِف علم أصول الفقه 

 أنه

ظه من الفقه ويعرفه من أداته، على أطراف من قواعد أصول ال خيلو مثله يف ضمن ما حيف 
الفقه، وإما لكونه مقصرًا يف غري ذلك من العلوم اليت هي أدوات االجتهاد احلاصل ألصحاب 

الوجوه والطرق. وهذه صفة كثري من املتأخرين إىل أواخر املائة اخلامسة من اِلجرة املصنفني الذين 
حلالة يه تصانيف هبا معظم اشتغال الناس اليوم، ومل يلحقوا أبرابب ارتبوا املذهب وحرروه وصنفوا ف

 الثانية يف ختريج الوجوه، ومتهيد الطرق يف املذهب.

 ،احلالة الرابعة: أن يقوم حبفظ املهبب ونقله، وفهمه ِف واضحات املسائل ومشكالهتا
به فيما حيكيه من  فتواهغري أن عنده ضعًفا يف تقرير أدلته وحترير أقيسته، فهذا يعتمد نقله و 

مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه اجملتهدين يف مذهبه وخترجياهتم، وأما ما 
ال جيده منقوال يف مذهبه، فإن وجد يف املنقول ما هذا يف معناه حبيث يدرك من غري فضل فكر 

لشريك، جاز وص عليه يف إعتاق اوأتمل أنه ال فارق بينهما، كما يف األمة ابلنسبة إىل العبد املنص
له إحلاقه به والفتوى به. وكذلك ما يعم اندراجه حتت ضابط منقول ممهد يف املذهب، وما مل يكن  

 كذلك فعليه اإلمساك عن الفتيا فيه.

 آداب املفيت: 

 :1؟بل عليه اْلجابة عما مل يقع

                                                           
 (30صفة الفتوى )ص:  1
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السلف   يكره ألن بعضإذا سأل عامي عن مسألة مل تقع مل تب إجابته لكن تستحب وقيل 
 كان ال يتكلم فيما مل يقع

 وقال أمحد لبعض أصحابه إَّيك أن تتكلم يف مسألة لي  لك فيها إمام.

وقيل إن كان غرض السائل معرفة احلكم الحتمال أن يقع له أو ملن سأل عنه فال أبس وكذا 
 إن كان ممن ينفعه يف ذلك ويقدر وقوع ذلك ويفرع عليه

 :تسابل املفيت

التساهل يف الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسارعه قبل متام النظر والفكر أو  حيرم
 .1لظنه أن اإلسراع براعة

ن ومن عرف بذلك مل جيز أ ،ال جيوز للمفيت أن يتساهل يف الفتوىقال ابن الصالح: 
ورمبا  ،والفكرا من النظر هحق ِ  استيفاءسرع ابلفتوى قبل ثبت وي  توذلك قد يكون أبن ال ي ،يستفىت

وال  بطئَ ي   نْ وأل ،وذلك جهل   ،ومنقصة   عجز   واإلبطاءَ  براعة   اإلسراعَ  ه أنَّ حيمله على ذلك تومه  
نه على السؤال فبادر ع ئلَ ه مبا س  تقدمت معرفت   فإنْ  ،ضلَّ وي   لَّ فيضِ  عجلَ يَ  به من أنْ  أمجل   خيطئ

، لقبيلعن األئمة املاضيني من هذا ا وردَ مل ما ه حي  وعلى مثلِ  ،عند السؤال ابجلواب فال أبس عليه
ه واحنالله أبن حتمله األغراض الفاسدة على تتبع احليل احملظورة أو املكروهة تساهل   وقد يكون  

 ذلك هانَ  ومن فعلَ  ،هضرَّ  ريد  على من ي   ه أو التغليظَ نفعَ  روم  على من يَ  والتمسك ابلشبه للرتخيص  
 .العفوونسأل هللا العافية و  ،هين  عليه دِ 

هبا  خلصَ لي   مفسدةٍ  إىل رُّ فيها وال جيَ  ال شبهةَ  ب حيلةٍ طلُّ يف تَ  حتسبَ اه فقصد   وأما إذا صحَّ 
 أليوب  يشهد له قول هللا تبارك وتعاىل ،مجيل   ها فذلك حسن  أو حنوِ  مينيٍ  من ورطةِ  املستفيتَ 

 َوُخْذ ِبيَِدَك ِضْغثٗا فَاْضِرب ب ِهِۦ َواَل تَْحنَِثَۖ   :وعلى نبينا ملا حلف ليضربن امرأته مائة
 .2..[43الصافات ]

                                                           
 (31صفة الفتوى )ص:  1
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 :1ل املفيتحتي  

حيرم التحيل لتحليل احلرام وحترمي احلالل بال ضرورة ألنه مكر وخديعة ومها حمرمان لقول هللا 
 :   َِۖكِريَن ْلَمَٰ

ُُ۬ ُ َخْيُر ا َُۖ َوللَ۬اه ه
َمَكُرواْ و  وقوله ، [53عمران ]آل   َوَمَكُرواْ َوَمَكَر للََ۬اُ۬

 [52] النمل   َمْكرٗا َوَمَكْرنَا َمْكرٗا َوُهْم اَل يَْشعُُروَنَۖ 

 : 2ى عدم االنشغال عن الفتو

لي  له الفتوى يف حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل لغضب أو جوع أو عطش أو غم 
أو  رٍد مؤملٍ أو بَ  زعجٍ م   ر ٍ أو حَ  أو مرضٍ  للٍ أو مَ  أو نعاسٍ  غالبٍ  أو خوف أو حزن أو فرحٍ  أو هم ٍ 
ال ابشتغال قلبه وخروجه عن ح فمىت أح َّ  ،مها، وهو أعلم بنفسهاألخبثني أو أحدِ  مدافعةِ 

اعتداله أمسك عن الفتيا، فإن أفتا يف شيء من هذه األحوال وهو يرى أن ذلك ال مينعه من إدراك 
 الصواب صحت فتياه وإن خاطر هبا فالرتك أوىل.

 : أخذ األجر عن الفتوى

األوىل ابملتصدي للفتوى أن يتربع بذلك وجيوز له أن يرتزق على ذلك من بيت املال إال إذا 
تعني عليه وله كفاية فظاهر املذهب أنه ال جيوز وإذا كان له رزق فال جيوز له أخذ أجره أصال وإن 

 .3يفتيه كاحلاكم على األصحمل يكن له رزق من بيت املال فلي  له أخذ أجره من أعيان من 

 معرفة عرف المستفتي 

احلكم متعلقا بعرف أو عادة فينبغي على املفيت معرفة عرف املستفيت سواء كان إذا كان 
العرف قوليا أو عمليا، فيحمل كالمه على عرف املستفيت ال على عرفه هو )املفيت(، ومن ذلك ما 

 والوصاَّي والطالق والرجعة، والعمالت واملقادير وبعض صيغ واألقارير والنذور تعلق أبلفاظ األميان
 . 4البيع والتجارة وطرقها

                                                           
 (32( صفة الفتوى البن محدان )ص: 48/ 1أدب املفيت واملستفيت البن الصالح ) 1
 ، (34صفة الفتوى )ص:  2
 .(50صأدب املفيت واملستفيت ) - 3
لد ، وحنو ذلك مما يتعلق ابأللفاظ إال إذا كان من أهل بقال ابن الصالح: )ال جيوز له أن يفيت يف األميان واألقارير - 4

كثر خطؤه عليهم يف   هم فيها، ألنه إذا مل يكن كذلكفِ هم وتعار  م من ألفاظِ مبراداهتِ  منزلتهم يف اخلربةِ  الً الالفظ هبا، أو متنز ِ 
 .(36، وانظر صفة الفتوى )ص: 115ذلك كما شهدت به التجربة...( أدب املفيت واملستفيت ص 
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 تجدد الفتوى 

إذا أفىت يف حادثة مث وقعت مرة أخرى، فإن كان ذاكرًا لفتياه األوىل ومستندها إما ابلنسبة 
بذلك،  إىل أصل الشرع إن كان مستقال، أو ابلنسبة إىل مذهبه إن كان منتسًبا إىل مذهب أفىت

ها ومل يتذكر مستندها، ومل يطرأ ما يوجب رجوعه عنها، فقد قيل: له أن يفيت بذلك، وإن تذكرَّ 
 .1واألصح أنه ال يفيت حىت جيدد النظر

 : 2الترفق بالمستفتي

سن إن كان املستفيت بعيد الفهم فلريفق به املفيت يف التفهم منه والتفهم له ويسرت عليه وحي
اإلقبال حنوه ويتأمل ورقة االستفتاء مرارا ال سيما آخرها ويسأل املفيت عن املشتبه وينقطه ويشكله 

ينه احلال ر ملصلحته ومصلحة من يفيت بعده وإن رأى حلنا فاحشا أو خطأ حييل املعىن أصلحه ألن ق
تقتضي ذلك فإن صاحب الورقة إمنا قدمها إليه ليكتب فيها ما يرى وهذا منه وكذا إن رأى بياضا 
يف أثناء بعض األسطر أو يف آخرها خط عليه وشغله كما يفعل الشاهد يف كتب الواثئق وحنوها 

 ألنه رمبا قصد املفيت أحد بسوء فكتب يف ذلك البياض بعد فتواه ما يفسدها 

 وضوح خط الفتوى: 

كتب اجْلَواب خِبَط واضٍح وسط اَل َدِقيق َخاف َواَل غليظ َجاف ويتوسط يف سطورها َبني ي
 توسيعها وتضييقها َوَتكون ِعَبارَته َواِضَحة َصِحيَحة تفهمها اْلَعامَّة َواَل يزدريها اخْلَاصَّة َواْستحبَّ 

 .3زوير َولَِئالَّ يْشَتبه خطهبَعضهم َأن اَل خْتَتلف أقالمه وخطه خوفًا من الت

 :4استفتاح الفتوى املكتوبة

وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فال عتب عليه وال يكتب فوق  :وغريه قال الصيمري
 البسملة حبال وينبغي أن يدعو إذا أراد اإلفتاء

                                                           
 .37(، وصفة الفتوى البن محدان ص 117أدب املفيت واملستفيت ص  - 1
 .46(، آداب الفتوى واملفيت واملستفيت للنووي ص 58صفة الفتوى )ص:  - 2
 (59(، صفة الفتوى )ص: 48آداب الفتوى واملفيت واملستفيت للنووي )ص:  - 3
 (49آداب الفتوى واملفيت واملستفيت )ص:  - 4
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ة إال و وجاء عن مكحول ومالك رمحهما هللا أهنما كاان ال يفتيان حىت يقوال ال حول وال ق
 .ابهلل

وليقل  ويستحب االستعاذة من الشيطان ويسمي هللا تعاىل وحيمده ويصلي على النيب 
  .وحنو ذلك، }رب اشرح يل صدري{

 :1ختم الفتوى

وإذا ختم اجلواب بقوله وهللا أعلم وحنوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فالن أو فالن بن فالن 
 .الفالين فينتسب إىل ما يعرف به

 :المفتيضمان 

عن األستاذ ف إذا عمل املستفيت بفتوى املفيت يف إتالف مث ابن خطأه وإنه خالف فيها القاطعَ 
ن املستفيت ألَّ  ،يين أنه يضمن إن كان أهال للفتوى وال يضمن إن مل يكن أهاليأيب إسحاق اإلسفرا
 .2قصر وهللا أعلم

 
 

                                                           
 (50آداب الفتوى واملفيت واملستفيت )ص:  - 1
 (.46/ 1أدب املفيت واملستفيت ) - 2


