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 مقدمة
لتحقيـق مـصالح النـاس  العاملني الذي أنـزل الـرشع القـويم احلمد هللا رب

ادة لإلنسان يف الدنيا واآلخرة, بجلب النفع هلم ودفع الفساد عنهم, ولتأمني السع
والصالة والسالم عىل رسول اهللا املبني عن ربه أحكام الدين, واملبلغ للناس ذلك 

َ﴿يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربـك وإن مل تفعـل فـام  :ًتطبيقا لقوله تعاىل َ َُّ ْ َ َِّ َ ِّ ْ َْ َ ْْ َ ْ ِ َِ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ُِ ْ ُ َ
َبلغت رسالته واهللاَُّ ي ََ ُ ََ ََ َِّ َعصمك من الناس إن اهللاََّ ال هيدي القوم الكافرين﴾ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َُ ْ َ َ َّ ِ ِ َّ : املائـدة [َ

 :, وريض اهللا عن الصحابة أمجعني, وعمن تبعهم إىل يوم الدين, وبعد]٦٧
فإن الفتو من املناصب اإلسالمية اجلليلة, واألعامل الدينية الرفيعة, واملهام 

اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم, وفقهـاء الـصحابة, الرشعية اجلسيمة, وقام هبا رسول 
 تؤدي وظيفتها املقدسـة, وحتقـق ني, وبقيت طوال التاريخ اإلسالميوكبار التابع

إلسـالمية أهدافها الرشيفة, وتلبي حاجة النـاس واملجتمـع, ثـم تولـت الـدول ا
رعايتها, واالهتامم هبا, وأولتها العناية الكاملة, حتى جاء العـرص احلـارض, وتـم 
ًتعيني املفتني عىل خمتلف املستويات, بدءا مـن املفتـي العـام للدولـة, وانتهـاء إىل 

 .املفتني يف املحافظات واملناطق
ً الرسمية وغري الرسمية, ونظرا لقلـة التعلـيم تعددت جهات الفتوواليوم 

الديني ألفراد املجتمع فقد كثرت األسئلة والفتـاو, وتوجـه النـاس إىل العلـامء 
 واملفتيني وطلبـة العلـم, وملـن يتوسـمون فـيهم العلـم الـديني والفقـه والفقهاء

اإلسالمي, وإىل أئمة املساجد واخلطبـاء واملـؤذنني, ثـم وصـل األمـر إىل سـؤال 
 أنصاف العلامء, وغري املختصني, واملتطفلني عىل الرشع والفقه, وكـادت الفتـو

 . مع تردي األوضاع العامة للمسلمنيفوىضأن تصبح 
 ومنـابر الفتـو, مـن جهـات رسـمية, رت اليوم وسائل االسـتفتاء,كثكام 

ًوشعبية, وتبنـت أجهـزة اإلعـالم املختلفـة زاويـة للفتـو, أو برناجمـا يوميـا أو  ً
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ًأسبوعيا, الستالم أسئلة املستفتني, واإلجابة عنها, ونتج عن ذلـك اضـطراب يف 
 . ومضطربةمشكلةالفتاو, وإشكاالت, وتناقضات, وكادت الفتو أن تصبح 

 مع تعيني املفتنيًكام تولت بعض الدول التي تطبق جانبا من اإلسالم والرشع 
الضغوط املختلفة, واإلحياءات املتنوعة, واملغريات, والتلويح بالرضا والغضب, 

 .أهواء احلكامًحتى صارت الفتو أحيانا حسب 
ــامء املخلــصني, واملؤســسات  هــذه املــشكالت واإلشــكاليات دعــت العل

سالمية احلريصة عىل حسن تطبيق الرشيعة ومعاجلة قضايا األمة اإلسالمية إىل اإل
طرح موضوع الفتو, لبيان ضوابطه, ورشوطـه, وآدابـه, وقواعـده, وتنظيمـه, 

 .ليحقق الغاية املرجوة منه
ه ـامــأحك: وـم الفتـتنظي((ث ـري, لبحـال األخــارك يف املجـذلك أشلو
سات السابقة يف الفقـه اإلسـالمي, ويف أصـول الفقـه, ً, مستعينا بالدرا))وآلياته

ّوالبحوث املعارصة, وما قدمه السلف الصالح من أحكام وآداب وإرشادات مع 
 .التوثيق الكايف من املصادر واملراجع

 :وجاء البحث يف مقدمة, ومخسة مباحث, عىل النحو اآليت
 . تعريف الفتو وأمهيتها:املبحث األول
 .وط املفتي رش:املبحث الثاين
 . أحكام تنظيم الفتو:املبحث الثالث
 . آليات تنظيم الفتو:املبحث الرابع

 . حماذير تنظيم الفتو:املبحث اخلامس
 . لعرض نتائج البحث وخالصته وتوصياتهواخلامتة
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وأسأل اهللا العون والسداد والتوفيق, وصىل اهللا عىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه 
 .العاملنيوصحبه وسلم, واحلمد هللا رب 
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 املبحث األول
 تعريف الفتو وأمهيتها

ها وكنهها, قبل البحث عن تنظيم الفتو البد من بيان تعريفها ملعرفة حقيقت
وحتديد أمهيتها يف الدين والرشع واحليـاة, وعـرض صـفات املفتـي ورشوطـه يف 

 .مبحثني
 :تعريف الفتو: ًأوال

الفتو لغة اسم مصدر, بمعنى اإلفتاء, من أفتى يفتي إفتاء, وأفتى يف املسألة 
 ,أبان احلكم فيها, واإلفتاء مصدر, وهو بيان حكـم املـسألة, وهـي فتيـا وفتـو

ْالفتاو, والفتاوي, ويقال أفتيته فتو, وفتيـا: واجلمع  إذا أجبتـه عـن مـسألته, ,َ
 .)١(فالفتو هي اجلواب عام يشكل من املسائل الرشعية أو القانونية

ه ـي عىل غري وجـرعـن احلكم الشـبار عـي اإلخـه: ًاـالحـو اصطـوالفت
 .)٢(اإللزام

قضاء, وحكم القـايض فهـو  لتفريقها عن ال))غري وجه اإللزام((والقيد عىل 
 .اإلخبار عن احلكم الرشعي عىل وجه اإللزام

بيان أن املفتي والعامل واملجتهد والفقيه ألفاظ ((: قال القاسمي رمحه اهللا تعاىل
 .)٣())مرتادفة يف األصول

                                                 
 .٢/٦٧٣, املعجم الوسيط ٢/٦٢٢, املصباح املنري ٤/٣٧٥القاموس املحيط ) ١(
, ووردت تعريفات متعددة للفتو بألفـاظ متقاربـة, ال ٢/٤٠١هذا تعريف البناين عىل حاشيته عىل مجع اجلوامع ) ٢(

 ط تـونس, رشح الكوكـب املنـري ١٨, التعريفات للجرجـاين ص١٠/١٢١الذخرية للقرايف : جمال لعرضها, انظر
, صفة ١/٢٥٣, املوسوعة الفقهية امليرسة ٢٢/٣٠, املوسوعة الفقهية ٦/٣٠٥املحيط للزركيش , البحر ٤/٥٤١

, الفتـو يف اإلسـالم ٥/٤١٥, املعتمـد يف الفقـه الـشافعي, الـدكتور حممـد الـزحييل ٤الفتو البن محـدان ص
م النـووي, , منهج اإلفتـاء عنـد اإلمـا١٧٤, أصول الفتو والقضاء, الدكتور حممد رياض ص٤٦للقاسمي ص

 .٢/٣٧٧, الوجيز يف أصول الفقه, الدكتور حممد الزحييل ١٠١أوزيوف عبد الغفور بن بشري ص
: , ونقل القاسمي النصوص يف ذلك, وهي متكررة يف كتب الفقه وأصول الفقه, وانظر٥٤الفتو يف اإلسالم ص) ٣(

 .٢/٣٧٩, الوجيز يف أصول الفقه ٢٤٩أصول الفتو والقضاء ص
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 :أمهية الفتو: ًثانيا
 هو من يتـصد للفتـو بـني النـاس, ويبـني هلـم حكـم اهللا تعـاىل, :املفتى
هلم رأي الدين, وخيربهم بحكم الرشع, ولـذلك حـرص علـامء أصـول ويكشف 

 .الفقه املفتي بأنه املجتهد, أو الفقيه
 هو بيـان احلكـم الـرشعي, وأن موضـوع الفتـو حمل الفتو واإلفتاءوإن 

 للناس عنـد الـسؤال  املفتيًيتعلق باألحكام الرشعية بعد العلم هبا مسبقا, ليبينها
, وحيتاج الناس للفتو بشكل دائـم, ولـذلك وصـف ووقوع احلوادث والوقائع

هـم يف األرض بمنزلـة النجـوم يف الـسامء, هبـم هيتـدي ((ابن القيم املفتني بأهنم 
احلريان يف الظلامء, وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب, 

 .)١())وطاعتهم عليهم أفرض من طاعة األمهات واآلباء
باعتبار أهنا حتدد رأي الـرشع يف تعالج أمور الواقع أهنا وتكمن أمهية الفتو 

وقائع حمددة لشخص حمدد يف زمان حمدد ومكان حمدد; ألن الفتو إنـزال احلكـم 
ًالفقهي املسطور نظريا يف كتب الفقه عىل الواقـع الـذي خيتلـف مـن شـخص إىل 
شخص آخر, ولذلك يكون جواب املفتي نفـسه عـىل سـؤال واحـد موجـه مـن 

لته, ليكـون اجلـواب أً خمتلفا, ملا حييط بكل منهام من ظروف وأحوال ملسشخصني
ًالصحيح يف تنزيل األحكام الرشعية موافقا ملا يف الواقع الفردي, وهـذا مـا جيـب 

 .)٢(أخذه يف االعتبار عند إصدار الفتو بربطها بالواقع
يعـة, وإن الفتو مـن املناصـب اإلسـالمية اجلليلـة, واألعـامل الدينيـة الرف

ويؤمتن عـىل , املفتي ينوب بالتبليغ عن رب العاملنيواملهام الرشعية اجلسيمة, ألن 
إعـالم املـوقعني (( العالمة ابن قيم اجلوزية كتابه النافع يرشعه ودينه, وهلذا سم

                                                 
 .٧أصول الفتو والقضاء, الدكتور حممد رياض ص: , وانظر١/١٠ملوقعني إعالم ا) ١(
, جتديـد الفقـه اإلسـالمي ١٣, آداب الفتـو للنـووي ص٢٨١, القاموس الفقهـي ص١/٢٥١إعالم املوقعني ) ٢(

ه اإلسـالمي ـز يف أصول الفقـوجيـ, ال١٥, ٧اوي صـرضـيب, للقـاط والتسـو بني االنضبـ, الفت٥٤, ٢٧ص
 .٣٢/٢٣املوسوعة الفقهية , ٢/٣٧٧
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 فاملفتون يوقعون عن رب العـاملني يف إصـدار الفتـو, وهـذا ))عن رب العاملني
 . التبليغيقتيض حفظ األمانة, والصدق يف

وإذا كان الكذب واالفرتاء عىل الناس فاحشة كبرية, ومعصية جسيمة, ومن 
الكبائر يف الدين, فكيف بالكـذب واالفـرتاء عـىل اهللا تعـاىل? وإذا كانـت خيانـة 
األمانة وسوء االئتامن عىل أموال الناس وحقوقهم جريمة يعاقب عليها صاحبها, 

األخـالق, وأسـوأ الـصفات, فكيـف ويستحق اللوم واالزدراء, وهي من أرذل 
 باخليانة وسوء االئتامن عىل قضايا الرشع وأحكام الدين?

وإذا كان اإلنسان يفتخر بأنه ممثل شخيص لرئيس الدولة, ويعتز بأنه رسـول 
وسفري له, وأنه يتوىل حفظ أرساره, وتبليغ آرائه, فكيف به وهو ينـوب عـن رب 

 نه? ونرش ديهالعاملني يف اإلخبار عن أحكام
: , لقوله صىل اهللا عليـه وسـلمعمل املفتي يشبه عمل األنبياء واملرسلنيوإن 

 .)١())العلامء ورثة األنبياء((
, لعمـوم ...ًاعلـم أن هـذا البـاب مهـم جـدا((: قال النووي رمحه اهللا تعاىل

واعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر, كبري املوقع, كثري الفضل, ((:  ثم قال))احلاجة إليه
فتي وارث األنبياء صلوات اهللا وسالمه علـيهم, وقـائم بفـرض الكفايـة, ألن امل

 .)٢())تعاىلاملفتي موقع عن اهللا : لكنه معرض للخطأ, وهلذا قالوا
ًوتظهر أمهية الفتو عمليا طوال التاريخ اإلسالمي ويف العرص احلارض أهنـا 

والوقـائع  عنـد االخـتالف يف املـسائل تشاطر القضاء يف بيان األحكـام الـرشعية
ًوالعقود, وغالبا ما يتجه املسلمون إىل املفتني ملعرفة احلكـم الـرشعي للعمـل بـه, 

                                                 
 ٢٢٣ رقم ٣٩, وابن ماجه ص٧/٤٥١, والرتمذي ٢/٢٨٥, وأبو داود ٥/١٩٦هذا طرف من حديث رواه أمحد ) ١(

, كـشف اخلفـا ٣/١٩٩الفتح الكبري (ط بيت األفكار, عن أيب الدرداء, ريض اهللا عنه, ورواه ابن النجار عن أنس 
 ).١١/٣٧٥ , بذل املجهود١/٩٤, الرتغيب والرتهيب ٢/٨٣

, ٤/١٦٣املوافقـات للـشاطبي : , وانظـر١/٦٧, املجموع للنووي, رشح املهذب ١٣آداب الفتو, للنووي ص) ٢(
 .١/١١ وما بعدها, إعالم املوقعني٤٩, ٤٤الفتو يف اإلسالم للقاسم ص
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ًره الـرشع طوعـا واختيـارا, رًوكثريا ما يكتفي األطراف باجلواب, ويلتزمون بام ق ً
ِ﴿إنام كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللاَِّ ورسوله :ًتطبيقا لقوله تعاىل ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ ْ ليحكم بيـنهم َّ ْ َ َُ َ َ ُْ ِ

َأن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون﴾ ُْ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِْ ُْ ُ َ ََ َ ُُ َ ََ ََ , مما خفف العـبء ]٥١: النور [ُ
 .ًكثريا عن القضاة

فإن امتنع أحد األطراف عن تنفيذ الفتو, ألهنا ال إلزام فيهـا للمـستفتي أو 
 .القضائي ملزمغريه, فيلجأ إىل القضاء لفصل النزاع, ألن احلكم 

 يف الـبالد ة, وتـساعد القـضااإلفتـاء مؤسـسة شـبه قـضائيةهنـا كـان ومن 
 .)١(اإلسالمية يف حل املنازعات واخلصومات

 كثرة القضايا املستجدة واألمـور الطارئـةكام تظهر أمهية الفتو اليوم بسبب 
التي تواجه الناس, مع غياب تطبيق الـرشيعة يف معظـم شـؤون احليـاة, ووجـود 

 ليلتزم القضاء احلكم بموجبها, مع اإلعـراض األجانبترشيعات املستمدة من ال
عن األحكام الرشعية, فازدادت احلاجة للمفتي الـرشعي ليبـني للنـاس أحكـام 

 .الرشع وشؤون الدين عامة مع التوعية الدينية
العامل بني يدي اهللا وخلقه, فلينظر كيف ((: ونقل النووي عن ابن املنكدر قال

 ., وألن املفتي أمني عىل رشع اهللا, وحفيظ ألحكامه)٢())ينهميدخل ب
وإذا كـان ((; مكانـة املفتـي ومـسؤوليتهًوقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل, مبينا 

ُمنصب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فضله, وال جيهل قدره, وهو مـن 
والـسموات, أعىل املراتب السنيات, فكيف بمنـصب التوقيـع عـن رب األرض 

َّفحقيق بمن أقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلـم  َّ ِ ُ
ْقدر املقام الذي أقيم فيه, وال يكون يف صدره حرج من قول احلـق والـصدع بـه,  َ

                                                 
, ٣٢/٢١هيـة , املوسـوعة الفق٥/٤١٥, املعتمـد يف الفقـه الـشافعي ٤٧التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي ص) ١(

 .١١٨, منهج اإلفتاء ص٥١تعظيم الفتيا, ابن اجلوزي ص
, ٣٩١أصول الفقه, الشيخ حممـد أبـو زهـرة ص: , وانظر١/٦٧, املجموع للنووي ١٤آداب الفتو للنووي ص) ٢(

 .٤٤الفتو يف اإلسالم ص
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فإن اهللا نارصه وهاديه, وكيف وهو املنـصب الـذي تـواله رب األربـاب? فقـال 
ِ﴿ويستفتونك يف :تعاىل َ َ ُ َْ ْ َ ِ النساء قل اهللاَُّ يفتيكم فيهن وما يتىل عليكم يف الكتـاب يف َ ِِ َ ْ ِِّ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ َ ْ ُ َُ َُ َ ََّ ِ ْ ِ ُ

َيتامى النساء الاليت ال تؤتوهنن ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن واملستـضعفني  ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ َْ َ ْ َ َ ُ ُ ِّ َْ ْ َ ُ َ َ َُْ ْ ََ َ َُ ُ ْ َ ِ َّ
َمن الولدان وأن تقوموا للي ُْ ْ ِْ ُِ َ َْ َ َ َِ ًتامى بالقسط وما تفعلوا من خري فإن اهللاََّ كان به عليام﴾ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َِ ََّ ِ َ ٍ ْ َ ْ ََ َ َُ ْْ

 :ً, وكفى بمن تواله اهللا بنفـسه رشفـا وجاللـة, إذ يقـول يف كتابـه]١٢٧: النساء[
ٌ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد  ُ ََ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ َوله أخـت فلهـا ُ َ ََ ٌ ْ ُ ُ َ

ْنصف ما ترك وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني فلهام الثلثان مما ترك وإن  ْ ِْ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َْ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ٌ ََّ ِ ِِ َ ُّ ْ ُُ َ ََ ُ ََ َِ َ َُ ََ ْ َ ِ ُ
َكانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني يبـني اهللاَُّ ل ُُ ِّ ُ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْْ ُُ ِْ ًِّ ِ ِ ِِ َ ََّ َ ً ً ْ َكـم أن تـضلوا واهللاَُّ ِ ُّ ِ َ ْ َ ْ ُ

ٌبكل يشء عليم﴾ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ , وليعلم املفتي عمن ينوب يف فتواه, وليوقن أنه ]١٧٦: النساء [ِ
 .)١())ًمسؤول غدا, وموقوف بني يدي اهللا

 وخاصـة املفتـي تعيني املفتـي يف منـصب رسـمي,وتزداد أمهية الفتو عند 
 وتنتظر فتواه, ويتوقـف عـىل آرائـه بيـان العام, فإن األنظار تتعلق به, وترنو إليه,

 .)٢(احلالل واحلرام فيام يصدر عن الدولة, وفيام هيم املجتمع واألمة
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١/١١إعالم املوقعني ) ١(
 .٧أدب الفتو, حممد الزحييل ص) ٢(
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 أبيض
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 املبحث الثاين
 رشوط املفتي

ًيشرتط يف املفتي عـدة رشوط لتكـون الفتـو صـحيحة, واحلكـم مقبـوال, 
ًوطهـا التـي ذكرهـا العلـامء تفـصيال, وحتى يبتعد عنها وحيذر منها مـن فقـد رش

 :ونكتفي بذكر أمهها مما له صلة بتنظيم الفتو, وهي
 وطـرق معرفتهـا مـن مظاهنـا ومـصادرها العلم باألحكـام الـرشعية,: ًأوال

ح بني ـ, والرتجيحـول الصحيـييز القـًال لتمـؤهـي مـون املفتـدة, وأن يكـاملعتم
ًيسريا من العلم, وإنام جيـب أن يبلـغ مرتبـة ً, وال يكفي أن يعرف طرفا )١(األقوال

ويقـدر يف العـرص احلـارض بمـن يكـون )٢(كافية من العلم ختوله القيام بـالفتو ,
يف الـرشيعة أو الفقـه عـىل األقـل ) ليـسانس= بكـالوريوس (ًحاصال عىل إجازة 

 .اإلسالمي
ط فيـه ًتفق عليه, وهو مهم جدا يف املفتي, فيـشرتما رشط ذ وه:العدالة: ًثانيا

االستقامة عىل دين اهللا, والتحيل باآلداب والـصفات التـي تقـوده إىل مرضـاة اهللا 
ًوتوفيقه, مما يعرب عنه الفقهاء بالعدالة واملروءة, ليكون ثقة مأمونا غري متساهل يف 

 .)٣(أمور الدين
                                                 

من أفتى بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه, ومن أشار عىل أخيه بأمر يعلم أن  ((: اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صىل) ١(
 ط بيـت األفكـار, وأمحـد ٥٣ رقـم ٢٣, وابـن ماجـه ص٢/٢٨٨ أخرجـه أبـو داود ))الرشد يف غريه فقد خانـه

, أدب الفتـو ٢/٣٢٧, الفقيـه واملتفقـه ١١/٣٨٧بـذل املجهـود :  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه, وانظر٢/٢١٦
 .٢٦ص

, املوسـوعة ١٣, صفة الفتـو ص١٩, آداب الفتو للنووي ص٢/٣٣٠, الفقيه واملتفقه ٦/٣٠٦البحر املحيط ) ٢(
, ٤٥٢, أصـول الفتـو والقـضاء ص٥١, ١٨, تعظـيم الفتيـا ص٢٧, الفتو للقرضـاوي ص٣٢/٢٦الفقهية 

, خمتـرص ٤/٢٨٠, إعالم املوقعني ٦/٤٢٦روع , الف٢٣٩, ضوابط الفتو ص١/٢٥٣املوسوعة الفقهية امليرسة 
 .٢/٣٠٧ابن احلاجب 

, ٣٠٥, ٦/٢٠٤ البحر املحيط )), ال لصحة االجتهادفالعدالة رشط لقبول الفتو((: قال الزركيش رمحه اهللا تعاىل) ٣(
, الفتــو يف ٢٦٩, إرشــاد الفحــول ص٥٥٧, ٤/٥٤١, رشح الكوكــب املنــري ١/١١إعــالم املــوقعني : وانظــر
 .٣٨٣, ٢/٣٨٠, الوجيز يف أصول الفقه ٤٥٢, أصول الفتو والقضاء ص٥٦م صاإلسال
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 التي يفتي هبا, معرفة دقيقة, مع فهم مـا حيـيط هبـا مـن املعرفة بالواقعة: ًثالثا
ً فهام صحيحا, لتحديد األهداف التي قصدها الفاعل من ,ف, والدوافع هلاالظرو ً

وخاصـة العلـم بفقـه الواقـع املعـارص, فعله, وما يمكن أن ينتج عنه من نتـائج, 
ذلك طلـب العلـامء مـن املفتـي أن لـ, ووالقضايا املستجدة, واألمـور املـستحدثة

ّهـو تطبيـق الـنص يستفصل السائل عن أطراف مسألته, ليتم حسن التكييـف, و
االستعانة بأهـل اخلـربة , ويضاف إىل ذلك وجوب )١(الرشعي عىل الواقعة العملية

 يف ذات القـضية ليكـشفوا لـه حقيقتهـا, فيتعـرف عـىل جوهرهـا, واالختصاص
 .ًكم الرشعي مناسبا هلااحلليكون 

 من فـسق وتـدين, وسـن وأحـوال نفـسية, املعرفة باملستفتي وأحواله: ًرابعا
 .)٢(ألنه قد يكون هلا أثر يف الفتومن األحوال, ى, وغري ذلك وفقر وغن

 :نصوص بعض العلامء يف رشوط الفتو وآداهبا: ًخامسا
:  رشوطة اسـتكمل ثالثـ مـنواملفتـي((: قال ابن السمعاين رمحـه اهللا تعـاىل

 .)٣()) والعدالة, والكف عن الرتخيص والتساهلاالجتهاد
أشقى الناس ((: من هذه الصور, فقال: ولذلك حذر سحنون رمحه اهللا تعاىل

 .)٤())من باع آخرته بدنياه, وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غريه
, كأن يأتيه رجل حنـث يف املفتي الذي يبيع آخرته بدنيا غريهوهذا ينطبق عىل 

يمينه, أو طلق امرأته, فيقول له املفتي, ال يشء عليـك, فيـذهب احلانـث فيتمتـع 
 .)٥(بقى اإلثم عىل املفتي, فقد باع املفتي دينه بدنيا هذابامله وامرأته, وي

                                                 
, ٨٧, الفتـو يف اإلسـالم ص٩٧, الفتـو للقرضـاوي ص٤٧, آداب الفتو للنووي ص٥٧صفة الفتو ص) ١(

 .١٣٤, ١٢٦, منهج اإلفتاء ص٢/٣٨٠, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ١٠أصول الفتو والقضاء ص
, منهج اإلفتاء ١١/٩٩, الروضة ١/٧٧, املجموع ٥/٤١٥, املعتمد يف الفقه الشافعي ٣٢/٢٥قهية املوسوعة الف) ٢(

, البحـر ٩, ١٣/٧, البيـان للعمـراين ٢/٦٠٦, األنـوار لألردبـييل ١٠/٣٨٥, الوجيز يف أصول الفقـه ١٢٧ص
 .٤٥٦, ٥/٢٨٣, فتح القدير ٦/٣١٧املحيط 

 .٦/٣٠٥ البحر املحيط ,٣٢/٢٧, املوسوعة الفقهية ٢٢أدب الفتو ص) ٣(
 .٢٣أدب الفتو ص) ٤(
 .١٠صفة الفتو, ابن محدان ص) ٥(
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َلوال الفرق من اهللا تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت, ((: وقال اإلمام أبو حنيفة َ
ُيكون هلم املهنأ وعيل الوزر ً, وآداب الفتو كثرية جـدا, وبينهـا العلـامء, وال )١())َّ

, ألن التـرسع التـرسع يف الفتـوجيـب عـدم ر بأنـه ِّذكنـجمال لعرضها هنا, وإنام 
إن الرجـل ((بالفتو سبيل اخلطأ والوقوع يف الزلل, ولذلك قال اخلليل بن أمحد 

ّليسأل عن املسألة, ويعجل يف اجلـواب, فيـصيب, فأذمـه, ويـسأل عـن املـسألة, 
 وقال أبو بكر اخلطيب البغـدادي رمحـه اهللا ))فيتثبت يف اجلواب, فيخطئ, فأمحده

ن حرص عىل الفتو وسـابق إليهـا وثـابر عليهـا إال قـل توفيقـه, قل م((: تعاىل
ًواضطرب أمره, وإذا كان كارها لذلك غري خمتار له, ما وجد مندوحة عنه, وقدر 

باألمر فيه عىل غريه, كانت املعونة له من اهللا أكثـر, والـصالح يف جوابـه أن حييل 
تـو, وكـان كـل وفتياه أغلب, ولذلك كان الصحابة وغريهم يتحرزون مـن الف

٢())واحد منهم يود لو أن صاحبه كفاه الفتو(. 
: وعدد اخلطيب البغدادي, رمحه اهللا تعاىل رشوط من يـصلح للفتـو فقـال

ًعدال ثقة, ... ًعاقال... ًأول أوصاف املفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا((
تو يف أحكـام الـدين, ألن علامء املسلمني مل خيتلفوا يف أن الفاسق غري مقبول الف

 ورشح رشط العلم )٣())...ًثم يكون عاملا باألحكام الرشعية... ًوإن كان بصريا هبا
 .)٤(ّبتوسع واستفاضة, ثم بني ما جاء يف ورع املفتي وحتفظه
ً املفتي كونه مكلفـا رشط((: وعدد النووي رمحه اهللا تعاىل رشوط املفتي فقال

ًمسلام ثقة مأمونا متنزها عن أس ً باب الفسق وخوارم املروءة, فقيـه الـنفس, سـليم ً
 .)٥())ًالذهن, رصني الفكر, صحيح الترصف واالستنباط, متيقظا

                                                 
 .٤٥الفتو يف اإلسالم ص: , وانظر١٧آداب الفتو للنووي ص) ١(
 .٢٨٩أصول الفتو والقضاء ص: , مع الترصف, وانظر٣٩٨, ٣٩٥, ٢٩/٣٤٩(الفقيه واملتفقه, ) ٢(
 .٣٢/٢٧املوسوعة الفقهية : , وانظر٢/٣٤٤ وما بعدها, ٢/٣٣٠الفقيه واملتفقه ) ٣(
 .٢/٣٣٨الفقيه واملتفقه ) ٤(
, ٤/٢٠١, املوافقــات ٣٠٤, ٣/٢٢٣, إعــالم املــوقعني ٤١, مــنهج اإلفتــاء ص١٩آداب الفتــو للنــووي ص) ٥(

 .٨/٩٦الروضة للنووي 
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 ومما يتبع الرشوط بعض اجلوانب الـسلبية :اجلوانب السلبية للفتو: ًسادسا
 :من ذلكفالتي حذر العلامء منها, واشرتطوها يف الفتو عامة, 

 املحرمة أو املكروهة, أو يتمسك بالـشبهة حليليتتبع ا حيرم عىل املفتي أن −١
ألغراض فاسدة, ألن ذلك تضييع لألحكام, ورفع للتكاليف, واستهانة بالـدين, 
وألن بعض الفقهاء يـستندون إىل احليلـة ألجـل حـل مـسألة مـا بطريقـة معينـة 
يصفوهنا بصيغة رشعية, وإن كان ذلـك يف احلقيقـة إبطـال للحكـم الـرشعي, أو 

د منهـا حتويـل احلكـم قـص الـرشعي بحيلـة ظاهرهـا اجلـواز, ويحتريف للحكم
 .الرشعي إىل حكم آخر, إلعانة املستفتي إىل حتقيق مقصوده

ً أحيانـا إن كـان لـذلك نفـع, مـع حـسن األخذ بالرخصة واحليلةلكن جيوز 
مع األخذ بالوسط من األمور دون تشدد أو والقصد, دون التهرب من األحكام, 

وال تفريط, مع جتنب احلرج والعنت الذي ينفر النـاس مـن تساهل, ودون إفراط 
 .)١(الدين
 ومـن عـرف بـه التساهل يف الفتو,حيرم ((:  قال النووي رمحه اهللا تعاىل−٢

 الفاسدة عـىل تتبـع ضومن التساهل أن حتمله األغرا((:  ثم قال))حرم استفتاؤه
ملن يـروم نفعـه, أو ًاحليل املحرمة أو املكروهة, والتمسك بالشبه طلبا للرتخيص 

 .)٢())التغليظ عىل من يريد رضه
 
 
 
 
 

                                                 
 , الروضـة٣٢, صـفة الفتـو ص٢٧٢, إرشـاد الفحـول ص١/٧٠, املجمـوع ٢٨٣, ٤/٢٢٢إعالم املـوقعني ) ١(

 .٣٢/٣٦, املوسوعة الفقهية ٦/٣٠٧, كشاف القناع ٨/٩٦
 .٢/٣٩٨الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي : , وانظر٣٧آداب الفتو ص) ٢(
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 املبحث الثالث
أحكام تنظيم الفتو 

 :الفتو والتنظيم والتجديد: ًأوال
إن الفتو من حيث املبدأ واألصل تصدر من العامل إذا توجه إليه سؤال عـن 

 .)١(ًحكم رشعي يف واقعة خاصة, وتصبح واجبا عليه إن مل يوجد غريه
و ـًدرا للفتــان متـصـواء كــم ســالــعـه الـن الفقيــو مـالفتدر ـوتص

ًبالتعيني يف منصب ووظيفة حكومية, أم كان منتصبا لإلفتاء أمام النـاس, أم كـان 
ليبني احلكـم غري متصدر للفتو, وسواء كان يعمل يف التدريس أم يف جمال آخر, 

ّ حتسبا من الوقوع فيام رهب منه رسول اهللا صىلالرشعي, مـن ((:  اهللا عليه وسـلمً
ً, وجـاء ذلـك رصحيـا )٢())سئل عن علم فكتمه, أجلم بلجام من نار يـوم القيامـة

َ﴿إن الـذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن  :وبشكل عام يف القرآن الكريم, قـال تعـاىل َِ َِ َ ُْ َّْ َْ َ ُ ََ َّ ِ
َالبينات واهلد من بعد ما بيناه للنـاس يف الكتـا َّ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ََّ َ ُب أولئـك يلعـنهم اهللاَُّ ويلعـنهم ُِّْ َ ُ َُ ُُ َُ َ َْ ْ ََ ِ ُ ِ

َالالعنون﴾ ُ ِ  ].١٥٩: البقرة[ َّ
 التجديد يف امً تقريبا, كام نالتنظيم يف مجيع املجاالتويف العرص احلارض جر 

يرس هذا التجديد اليـوم الفقه اإلسالمي عامة واالجتهاد خاصة, مما يوجب أن 
ستجدة والقضايا احلديثة يف مجيع جماالت احلياة  بسبب طروء املسائل املإىل الفتو

االجتامعيــة واالقتــصادية والــسياسية والقانونيــة والدينيــة والدوليــة والعلميــة, 
 .)٣(والعاملية واإلدارية وغريها

                                                 
: الفتو تعرتهيا األحكام اخلمسة, فتكون واجبة, ومندوبة, ومباحة, ومكروهة, وحمرمة بحسب األحـوال, انظـر) ١(

, ٦/٤٣٣, الفـروع ١١/٩٨, الروضـة ٢/٣٠٧بن احلاجـب , خمترص ا١٠/١٢١, الذخرية٧٥, ١/٦٧املجموع 
, ٢/٣٨٦, الفقيه واملتفقة ٣٥, آداب الفتو ص٥/٤١٦, املعتمد يف الفقه الشافعي ٤/٥٨٣رشح الكوكب املنري 

 .٢/٣٩١, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ٦, صفة الفتو ص٣٢/٢٢ املوسوعة الفقهية ٨٩أدب الفتو ص
 رقـم ٤٢٩, والرتمـذي وحـسنه ص٢/٢٨٨, وأبـو داود ٢/٢٦٣, ١/٤٣١مـام أمحـد هذا احلديث أخرجـه اإل) ٢(

ط بيت األفكار, وإسناده صـحيح, ولـه شـاهد مـن ٢٦٦, ٢٦٤ رقم ٤٤ ط بيت األفكار, وابن ماجه ص٢٦٤٩
 .٢/٣٨٦الفقيه واملتفقه :  وصححه, وانظر١/١٠٢حديث عبد اهللا بن عمرو, أخرجه احلاكم 

 .٥٧, الفتو, القرضاوي ص٢٢٢صجتديد الفقه اإلسالمي ) ٣(
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 :أحوال الفتو يف العرص احلارض: ًثانيا
الفتو يف العرص احلارض بشكل عام عىل حالتهـا األصـلية, ولكـن  ال تزال

 :ليها أمور جديدة مع تطور العرص, واستخدام التقنية احلديثة, فمن ذلكطرأ ع
, وهو برنـامج عـام ومنتـرش يف كثـري مـن اإلذاعـات  الفتو عىل اهلواء−١

داثها,  وتطرح فيه الواقعة بشكل عام, وبـدون تفـصيل ألحـ,والقنوات الفضائية
 للمـسألة,  وعـدم املعرفـة بـسائلها, أو الفاعـلوعدم االستفسار عـن ظروفهـا,

وتصدر الفتو, وكأهنا حكم رشعي عام عىل مجيع احلاالت والوقـائع, بوسـاطة 
 ويدخل ذلك مع الفضائيات إىل كل بيت, وهـذا يـؤدي ,وسائل اإلعالم احلديثة

 .إىل األمر اآليت
٢−,إما بسبب السائل, أو بسبب السؤال بعـدم وصـف  التناقض يف الفتو 

ما بسبب اختالف املذاهب دون اإلشارة من املفتي احلالة املعروضة عىل املفتي, وإ
لذلك, لتحديد املذهب الـذي يفتـي بـه, أو احلـرص عـىل رأي معـني, واإلحيـاء 
ببطالن ما عداه, وكل ذلك يؤدي لتشويش املـستمعني, والظـن باالضـطراب يف 
األحكام الرشعية, حتى عرف ذلك بعشوائية فتاو الفـضائيات, وربـام يرتتـب 

ل اهللا, أو إسـقاط مـا أوجـب اهللا, أو حيل ما حرم اهللا, أو حتريم ما أ حتل عىل ذلك
 .)١(, أو ترشيع ما مل يأذن به اهللا, أو تكذيب ما أخرب اهللا بهاهللاإلزام ما مل يلزم به 

 من طلبة العلم, وأنصاف العلامء,  التصدي للفتو بدون مؤهالت كافية−٣
ن حيمـل ممـه واألحكـام, ولـو كـان وأدعياء اإلفتاء, بل ومن غري املختصني بالفق

ــسري, أو احلــديث, أو الدراســات  ــدين, أو التف ــدة وأصــول ال شــهادة يف العقي
املفتـي, أو املفكـر : , وصار يطلـق عـىل بعـضهم)٢(اإلسالمية, أو التاريخ والسرية

ًاإلسالمي, أو الداعية اإلسالمية, ويتجرأ عىل الفتو بدون علم غالبا, واألدهى 
                                                 

 .٥, ضوابط تيسري الفتو ص٥٨الفتو, القرضاوي ص) ١(
فإن املاهر يف علم األصول أو اخلـالف أو العربيـة دون الفقـه حيـرم عليـه الفتيـا لنفـسه ": قال ابن محدان رمحه اهللا) ٢(

 .٣٢, وانظر مثل ذلك يف آداب الفتو للنووي ص٢٥ صفة الفتو ص"ولغريه
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ًصدر الفتاو ممن مل يدرس الرشيعة والدين والفقـه هنائيـا, بـل من كل ذلك أن ت
ًحيمل اختصاصا آخر, وغالبا ما  ًكون فاشـال يف اختـصاصه, أو جممـدا فيـه, ثـم يً ً

ًيتجرأ للتحدث عن الدين واإلسالم والرشع, حبا يف الظهور والشهرة, وإثارة كل 
ياء اآلراء الشاذة, ثم معارضة لكبار العلامء, وإحللما هو غريب أو غري مألوف, و

يطلق الفتاو التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان, أو بحسب اهلو, أو باالعتامد عىل 
كتب عامة, أو أقوال شاذة, أو آراء مضطربة, مما يصدر عن غري املـؤهلني لإلفتـاء 

 .)١(ويثري البلبلة لد الرأي العام
 :احلاجة لتنظيم الفتو واختيار املفتني: ًثالثا

ً, وقد يصبح واجبا ورضوريا, وهو مـن التنظيم يف كل األمور مهم ومفيدإن  ً
ًواجبات احلاكم املسلم الذي يقـع عليـه أعبـاء األمانـة, وصـار مـسؤوال عنهـا, 
ًومؤاخذا عن التقصري فيها, سواء كانت األمـور مـن املباحـات أو املنـدوبات أو 

 .الواجبات
 عىل والة األمر, وإال لتعطلت ً مباح, وأصبح تنظيمه واجبافالسري يف الطريق

 .يقره الرشع, وال ينكره عاقلوهذا مما مصالح الناس, 
 مباح أو واجب وتقوم الدول بتنظيمه واإلرشاف عليه حتـى يـؤتى والتعليم

ختـصاصات أكله, وجيني ثامره, ويتحقق املقصود منه, ويتم توزيع الطلبة عىل اال
 .التي حتتاجها األمة

مه من أهم أولويات السلطة القضائية يف الدولـة, يف  واجب, وتنظيوالقضاء
, وتوزيع األعامل, وحتديد االختصاص, وتعدد املحاكم, وتعـدد ترتيب الدعاو

 .القضاة, ودرجات التقايض, حسب املعمول به يف العرص احلارض
                                                 

, وباب ما جاء يف اإلحجام عـن ٢/٣٢٧الفقيه واملتفقه : نظر ما جاء يف الوعيد ملن أفتى وليس من أهل الفتو يفا) ١(
, وانظـر أدب الفتـو, فـصل األعـراض ٢/٣٦٠اجلواب إذا خفي عىل املسؤول وجه الصواب, املرجع الـسابق 

َاملرضية للفتو ص  .١٧, آداب الفتو ص٧, صفة الفتو ص١٠َ
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 مندوبة أو فـرض كفايـة, ومـع ذلـك يـتم تنظيمهـا لتـسهيل وصالة اجلامعة
 .قامة, وتوزيع العمل بني املؤذن واإلمام واخلطيبأدائها, وحتديد وقت اإل

ً أو احلاكم املـسلم إذا أمـر باملبـاح صـار واجبـا, وإذا عـني أحـد اإلماموإن 
ًاملطلوبات صار متعينا, وإذا أصدر حكام رفع اخلـالف بـني اآلراء, وزال النـزاع,  ً

 .وقطع اجلدال
ة لألحوال السائدة  وإرشاف أمني نتيجحتتاج الفتو إىل تنظيم دقيق,ولذلك 

ًإجيابيا أو سلبيا, واحتياطا من البلبلة والتشويش واالضطراب واملخالفات يف دين  ً ً
 من الفقهاء الذين تتوفر فيه رشوط الفتو, كام جيب تعيني املفتنياهللا ورشعه, مع 

 .عىل ويل األمر منع غري املختصني من الفتو, كام سيأيت
تو, وحتديد أعامهلا, وكيفية صدورها,  للفنظام وترشيعوهذا يقتيض وضع 

ًوتنظيم العمل هبا, وحجيتها, والتنسيق بني املفتني حمليا ودوليا ً. 
 :تعيني الراتب للمفتني: ًرابعا

ًشهريا ليعيش منه, ويتعفف ) ًراتبا(ًإذا تم تعيني املفتي فرض احلاكم له رزقا 
 .عن أموال الناس, ويمتنع عن قبول اهلدية من املستفتني

ذكـر مـا يلـزم اإلمـام أن يفـرض ((: قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعـاىل
وعىل اإلمام ((:  ثم قال))...نصب نفسه للفتو من الرزق والعطاءللفقهاء ومن 

 يف األحكـام, مـا يغنيـه عـن والفتـوّن نصب نفسه لتدريس الفقـه ملأن يفرض 
 .)١())االحرتاف والتكسب, وجيعل ذلك يف بيت مال املسلمني

واألوىل التربع بالفتيا, وله أخذ الرزق من ((: وقال ابن محدان رمحه اهللا تعاىل
, وخاصة يف هذا العرص الذي تتوىل فيه الدولـة تعيـني املـوظفني يف )٢())بيت املال

 .مجيع األعامل
                                                 

 .٢/٣٤٧ واملتفقه الفقيه) ١(
, ٥/٤١٦, وانظر املعتمد يف الفقه الـشافعي ))٣٩آداب الفتو ص((, وقال النووي مثله يف ٣٥صفة الفتو ص) ٢(

, أصـول الفتـو ٢٩٤, ٤/٢٦١, أعالم املوقعني ٥٤٥, املسودة ص١/٧٧, املجموع ١١/١١٠روضة الطالبني 
 .٢/٣٩٦, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ٣٢٥والقضاء ص
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ولـه أخـذ رزق مـن ((: وقال ابن النجار الفتوحي رمحه اهللا تعاىل عن املفتـي
 وهـذا شـأن مجيـع )١())ًحقا عىل الفتيـا فجـاز لـه أخـذ حقـهبيت املال ألن له فيه 

 .العاملني يف أجهزة الدولة
املختار للمتصدي للفتو أن يتربع بذلك, ((: وقال القاسمي رمحه اهللا تعاىل

برشط أال ياميل األمـري ((:  وقال املحقق))ًوجيوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت املال
ًاألجر وباال عىل أصحابه وعىل املـسلمني, حـني َّأو احلاكم بفتاويه, وقد جر أخذ 

ًاستمرأ املفتون موقعهم ورزقهم وباعوا دينا قيام بدنيا حقرية  وهو ما نشري إليه )٢())ً
 .يف املحاذير

 :منع غري املختصني من الفتو: ًخامسا
جيب عىل الدولة منع غري املختصني بالفقه والرشيعة من إصدار الفتـاو بـام 

كـان ((: رضر, ملا رو اخلطيـب البغـدادي رمحـه اهللا تعـاىل قـالفيها من خطر و
ًاخللفاء من بني أمية ينصبون للفتو بمكة يف أيام املوسم قوما يعينوهنم, ويأمرون 

ينبغي إلمـام املـسلمني أن ((: , وقال اخلطيب البغدادي)٣())بأن ال يستفتى غريهم
من مل يكن من أهلها منعـه ال املفتني, فمن كان يصلح للفتو أقره, وويتصفح أح

 .)٤())امنها, وتقدم إليه بأن ال يتعرض هلا, وأوعده بالعقوبة إن مل ينته عنه
والطريق لإلمام إىل معرفة حال من يريد نصبه للفتـو أن يـسأل ((: ثم قال

عنه أهل العلم يف وقته, واملشهورين من فقهاء عرصه, ويعول عىل ما خيربونه مـن 
 .)٥())أمره

منـع مـن مل يعـرف ويلزم ويل األمر عند األكثـر ((: النجار الفتوحيقال ابن 
بعـض مـن يفتـي أحـق بالـسجن مـن :  من الفتيا, قال ربيعـةه حالبعلم أو جهل

 .)٧(, وقرر احلنفية وجوب احلجر عىل املفتي املاجن)٦())الرساق
                                                 

 .٧٨, الفتو يف اإلسالم ص٤/٥٤٧رشح الكوكب املنري ) ١(
 .٧٨الفتو يف اإلسالم ص) ٢(
 .٢/٣٢٤الفقيه واملتفقه ) ٣(
 .١٧آداب الفتو للنووي ص: , وانظر٢/٣٢٤الفقيه واملتفقه ) ٤(
 .٢/٣٢٥الفقيه واملتفقه ) ٥(
, الوجيز يف أصـول ١٩٥هب أمحد ص, املدخل إىل مذ١١صفة الفتو ص: , وانظر٤/٥٤٤رشح الكوكب املنري ) ٦(

 .٢/٣٩٦الفقه اإلسالمي 
 .٧/٣١٠فتح القدير, الكامل ابن اهلامم ) ٧(
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جيـب عـىل ويل األمـر النظـر يف ((): هــ١٠٠٣(ِّوقال ابن املرحـل املـالكي 
لعباد, وتقديم العلامء األعالم يف الفتاو واألحكام, ويمنع من تطـاول مصالح ا

 .)١())إىل املناصب العلية بأمور الدين من اجلهلة باألحكام الرشعية
وتظهر أمهية التنظيم للفتـو, واحلاجـة إليـه, يف منـع غـري املختـصني مـن 

لذلك طلب التصدي للفتو, ومنع من ال تتوفر فيه رشوطها, ومن يتجرأ عليها, 
العلامء من ويل األمر منع هؤالء املتطفلني عىل الفتو, فقال ابن اجلوزي رمحه اهللا 

وكـان شـيخنا ((:  ثـم قـال))ويلزم ويل األمر منعهم, كام فعل بنـو أميـة((: تعاىل
ًأجعلـت حمتـسبا : قال يل بعض هـؤالء: شديد اإلنكار عىل هؤالء, فسمعته يقول َ

عىل اخلبازين والطباخني حمتـسب, وال يكـون عـىل يكون : عىل الفتو? فقلت له
 .)٢())الفتو حمتسب

 ,ولذلك قرر العلامء احلجر عـىل املفتـي املـاجن الـذي يتالعـب يف الفتـو
 .)٣(ويضيع أحكام الرشع, ويغري يف الدين

                                                 
 .١٥٠, الفتو يف اإلسالم ص١٦تعظيم الفتيا, البن اجلوزي, مقدمة املحقق ص) ١(
 .٢٤صفة الفتو البن محدان ص: , وانظر١٢٩تعظيم الفتيا ص) ٢(
 .١/٧١٨قهية امليرسة , املوسوعة الف٧/٣١٠فتح القدير ) ٣(
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 املبحث الرابع
آليات تنظيم الفتو 

والتنظـيم, إن تنظيم الفتو خاضع للمصلحة التي جيب رعايتها يف الترشيع 
ًوخيضع ذلك ملراعاة ظروف العرص, والواقع, واحلياة, والتطـور, ويأخـذ صـورا 

 .رات اآلتيةقعديدة, ونختار بعضها يف الف
 :تعيني املفتني: ًأوال

 تعيني املفتـي العـام للخالفـة َّمتيني املفتي يف عهد الدولة العثامنية, وعظهر ت
 واملدن األخر, وبقي األمـر يف غالـب العثامنية, كام تم تعيني مفتني يف الواليات
 .)١(البالد العربية واإلسالمية عىل هذا املنوال

ًويتم اختيار املفتي من قبل اجلهات املختصة يف الدولة, لتعيينه مفتيـا رسـميا  ً
ًليؤدي وظيفة اإلفتاء, ويقوم بعمله موظفا حكوميا يتقاىض راتبا, ويواظـب عـىل  ً ً

ًويكون تعيني املفتي مشاهبا لتعيني القـضاة مـع بعـض أداء العمل يف دائرة حمددة, 
, ولذلك جيب عـىل اإلمـام اختيـار مـن يـصلح للفتـو, وتتـوفر فيـه )٢(الفروق

 .قتهرشوطه, وأن يسأل عنه علامء و
 :ويأخذ التعيني عدة صور

, وهـو واحـد, ليتـوىل أعـىل درجـات اإلفتـاء, املفتي العام للدولة تعيني −١
وخاصة يف القضايا واملسائل التـي ختـص الدولـة واألمـة ًويكون مسؤوال عنها, 

واملجتمع عامة, ممـا يـرد عليـه مـن اسـتفتاء وأسـئلة مـن أصـحاب الـسلطة, أو 
اإلدارات أو الوزارات أو املؤسسات, لبيان مـا يمليـه عليـه الواجـب الـديني يف 

                                                 
يسمى املفتي العام اليوم باسم مفتي اجلمهورية, أو مفتي اململكة أو السلطنة, باإلضـافة إىل املفتـي املحـيل يف كـل ) ١(

 .١١٥منهج اإلفتاء ص: مدينة أو حمافظة أو إقليم, انظر
تفاق واالختالف بـني الفتـو , وسيأيت املزيد من اال١٢٠, ١٠/١٦, الذخرية ٥/٣٨١املعتمد يف الفقه الشافعي ) ٢(

 .والقضاء يف فقرة ختصيص اإلفتاء
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 تعيني احلكم الرشعي يف كل ما يصدر مـن قـوانني ومراسـيم وقـرارات ولـوائح
املحكمـة :  وهو يشبه مـا يـسمى يف االصـطالح القـانوين, لبيان رشعيتهامةوأنظ

 ألنـه ,ًالدستورية لبيان الرأي يف دستورية القوانني واألنظمة, ويكون رأيه ملزمـا
 .يمثل الرشع يف بيان احلالل واحلرام واجلائز واملمنوع

قهـي , وقد يكون مجيع املفتني من أتباع مذهب فمفت يف كل مدينة نييتع −٢
معني, كام لو كان هو املذهب الوحيد السائد يف البالد, وقد يعني عدد مـن املفتـني 

 .بحسب املذاهب املنترشة يف البلد, وبحسب األقاليم
 لتسهيل األمر عىل مجيع فئات األمة, , أو إقليممفت يف كل منطقة, تعيني −٣

و هيتمـون بـه, ًوليكون املفتي قريبا من الوقـائع واألحـداث, ومـا هيـم النـاس, أ
 .ويريدون معرفة حكم اهللا فيه

 ومـن يتـوىل ذلـك يف املـساجد, واملؤسـسات,  حتديد من له حق اإلفتاء,−٤
 ويـسيؤون إىل اإلسـالم, ,يفتون بغري علم والفضائيات, الستبعاد الدخالء الذين

 .وحيرفون األحكام
 :ختصيص اإلفتاء: ًثانيا

, ومكان واحد, مع ختصيص كل وذلك بتعيني عدد من املفتني يف زمان واحد
واحد بجانب فقهي, كالعبادات, واملعامالت املالية, وأحكام األرسة أو األحوال 
الشخصية, وخاصة الزواج والطالق واملرياث, ثم اإليامن والنذور, ثـم القـضايا 
املعارصة كاألمور الطبية, أو املرصفية, أو املعـامالت املعـارصة, أو االقتـصادية, 

فتتوفر له اخلربة الكاملة يف معرفة األحكـام يف هـذا قسم مفت خاص, فيعني لكل 
ًاجلانب, وخربة عملية فيام جيري يف احلياة, وما يقـع بـني النـاس, ويـصبح مـاهرا 

, وقد شاع التخصص يف مجيع جماهلم اخلاصيف ًوخبريا يف أعرافهم ومصطلحاهتم 
حد, ملا للتخـصص مـن حتى يف فروع العلم الواالعلوم, ويف خمتلف املجاالت, و

 .فوائد علمية وعملية يف احلياة
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: نقل الزركيش عن ابن السمعاين رمحهـام اهللا تعـاىل قـولني يف ذلـك, فقـالو
ًفأما إذا علم املفتي جنسا من العلم بدالئله وأصوله, وقرص فـيام سـواه, كعلـم ((

ي فيـه? فتي يف غريه, وهل جيوز لـه أن يفتـيالفرائض وعلم املناسك, مل جيز له أن 
نعم, إلحاطته بأصوله ودالئله, ومنعـه األكثـرون; ألن لتناسـب األحكـام : قيل

ــىل  ــد اإلرشاف ع ــضها إال بع ــام بع ــق إحك ــا ال يتحق ــة امتزاج ــانس األدل ًوجت
 .)١())مجيعها

ًوأر أن الراجح جواز ذلك, اعتامدا عىل قول اجلامهري بتجزؤ االجتهاد مـن 
ظم العلامء جيمعون يف الرشوط واألحكام بني , فإن مع)٢(ًجهة, وقياسا عىل القضاء

القايض واملفتي, ورصح الفقهـاء بجـواز ختـصيص القـضاة بنـوع مـن القـضايا, 
) اجلنايـات(ليكون خاص النظر فيها, مثل قاض للحدود والقـصاص واجلـروح 

ًمثال, وقاض للنظر يف املعامالت والعقود واألمـوال, وثالـث للـزواج والطـالق 
 , وختـصيص)األحـوال الشخـصية(لق هبـا مـن أحكـام األرسة واملرياث وما يتع

 ذات املقدار املعني من املال, وما يزيد عنه ينظر فيه قاض لنظر يف الدعاولقاض 
آخر, ومجيع هذه األنواع واالختصاصات كانت موجودة يف الدولـة اإلسـالمية, 
وهو ما يعرف باالختصاص النـوعي أو املوضـوعي, مـع االختـصاص الزمـاين 

 .)٣(املكاينو
اكفنـي بعـض ((: قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ليزيد بن أخـت النمـر
 .)٤())ّاألمور, يعني صغارها, ورد الناس عني يف الدرهم والدرمهني

                                                 
 .٦/٣٠٥البحر املحيط ) ١(
 الـذخرية ))احلكم والفتو كالمهـا إخبـار عـن حكـم اهللا تعـاىل ويعتقـدمها املخـرب((: قال القرايف رمحه اهللا تعاىل) ٢(

 دائرة األحكام عنوان, وإذا كانـت فالفتو والقضاء متالزمان, ومها يف((: , وقال الدكتور حممد رياض١٠/١٢١
ًهناك فروق بني القضاء والفتو فإهنا ال تغض من مقام االلتقاء بينهام, فهام يسريان جنبا إىل جنـب, إذ مهـا مبنيـان 

 أصول الفتو والقضاء )) عىل املشاورة واملذاكرة, وتقليب أوجه النظر والتأين, وكلها تلتقي فيها الفتو والقضاء
 .١٠٥, منهج اإلفتاء ص٣٧٩, ٢/٣٧٧الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي : , وانظر١٨٧, ١٨٥, ٧ص

, املغنـي ٤/٣٧٩, مغني املحتـاج ١/٢٦٧, تبرصة احلكام ٤/١٧٧٠, بداية املجتهد ٤/٣٥٠حاشية ابن عابدين ) ٣(
 .١٣٦, التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي ص٦/٢٩٢, كشاف القناع ١٠/٩٢

, تاريخ القضاء يف اإلسالم, الدكتور حممد الزحييل ١٢, تاريخ القضاء, عرنوس ص١/١٠٤ع أخبار القضاة, وكي) ٤(
 .٧٣, األحكام السلطانية, املاوردي ص١٩٢, ٨٧ص
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وجيوز أن يكون القايض عام النظـر خـاص ((: وقال املاوردي رمحه اهللا تعاىل
حد جانبي البلـد أو يف حملـة أفيتقلد النظر يف مجيع األحكام يف ) أي املكان(العمل 

 .)١()) فينفذ مجيع أحكامه يف اجلانب الذي قلده,منه
ًوجيـوز أن يـويل قاضـيا عمـوم ((: وقال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل عن اإلمام

 يف عمـوم خصوص النظر, وجيوز أن يقلده )...املكان(النظر يف خصوص العمل 
 .)٢())العمل

ً غـريه جانبـا آخـر, وىلتـ وي ,لفقهيةويتخصص املفتي بجانب من األحكام ا
ويتم توزيع املسائل عىل عدد مـن املفتـني, ويـتم ختـصيص مفـت للموضـوعات 

ة, وثالث للمعامالت املالية, ورابع ـاديـات االقتصـوعـوضـر للمـة, وآخـالطبي
لألحوال الشخصية, وخامس للعبادات, كام يمكن تعدد املفتني بحسب البلـدان 

 .واملدن
 :فتو اجلامعيةال: ًثالثا

, يتكـون مـن عـدد مـن ذوي االختـصاص يف جملـس لإلفتـاءوذلك بإنشاء 
ًالرشيعة والفقه اإلسالمي, لتعرض علـيهم الفتـو, وتـدرس مجاعيـا, وتـصدر 
 وتنفيـذ للـشور ,باإلمجاع أو باألكثرية, ويف ذلك تطبيق للمـشاورة يف الفتـو

 آراء اإلفتاء اجلامعي تعرب عن روح التي أمر هبا القرآن الكريم والسنة النبوية, وإن
الوحدة اإلسالمية, وهي رضورية يف القضايا املستجدة والطارئة, وقد ذكر ذلـك 

٣(العلامء القدامى يف آداب الفتو(. 
وهذا مطبق يف بعض البالد العربيـة واإلسـالمية كـاألردن, والـشارقة, ويف 

 واحليـاد واملوضـوعية املجامع الفقهيـة, واملؤسـسات اإلسـالمية, لتـأمني الدقـة
م, ١٩٦٨والتعمق يف الفتو, كام يوجد جلنة الفتو يف ما ليزيا, وتأسـست عـام 

                                                 
 .٧٢األحكام السلطانية ص) ١(
, أدب القـضاء البـن أيب الـدم ٦/٢٩٢, كـشاف القنـاع ٤/٣٥٠حاشـية ابـن عابـدين : , وانظر١٠/٩٢املغني ) ٢(

 .١٤١, ١٣٦ظيم القضائي ص, التن٩١, ٥٤ص
, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ٨٨, الفتو يف اإلسالم ص٢٨٣, ضوابط الفتو ص٢/٣٩٠الفقيه واملتفقه ) ٣(

 .١٣٦, منهج اإلفتاء ص٢/٣٧٨
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وهي تابعة للحكومة املركزية, وتتكون من مفت واحد من كل والية يعينـه ملـك 
 من جملس القضاء, ويـتم تعييـنهم مـن وعضوالوالية, ويشاركه مخسة من العلامء 

 .)١(جملس امللوك
 يف املحاكم لتـتم القضاء اجلامعيلك تنظيم القضاء الذي اجته إىل وسبق إىل ذ

دراسة الدعو أو القضية دراسة معمقة, مع التـشاور بـني القـضاة واملداولـة يف 
 .ًالوقائع واألدلة, للوصول إىل ما هو األقرب للحق, واألكثر صوابا يف األمر

ارف اإلسـالمية وتطبق الفتـو اجلامعيـة اآلن يف املؤسـسات املاليـة واملـص
 إلصدار األحكام الرشعية يف املعامالت التي تقوم هبـا بتشكيل هيئة رقابة رشعية

 .)٢(املؤسسة أو املرصف, وحيقق ما يعرف يف أصول الفقه باالجتهاد اجلامعي
 التـي جمـامع الفقـه اإلسـالميوأهم من اجلميع, ومما يتعلق بالفتو, وجود 

ر العلامء, وتدرس القضايا الشائكة, وخاصة يتكون كل منها من عدد وافر من كبا
املعارصة, وتكتب فيها البحوث, ثم تناقـشها, وتـصدر فيهـا الفتـاو بقـرارات 

المية ـوث اإلسـع البحـا جممـة, وأمههـة, وصحيحـزنـة, ومتـات رصينـوتوصي
ة املكرمـة, وجممـع الفقـه اإلسـالمي  اإلسـالمي بمكـيجمع الفقهاملقاهرة, وبال

نـد, ة, وجممع الفقه اإلسالمي بالسودان, وجممع الفقه اإلسـالمي باهلالدويل بجد
 ويقرب مـن املجـامع مـا ,, وجملس اإلفتاء األوريبوجممع فقهاء الرشيعة بأمريكا
 التـي تعـالج النـدوات الفقهيـة واملـؤمترات الدوليـةيصدر من فتاو مجاعيـة يف 

اقـشها وتـصدر فيهـا القضايا املعارصة, واملـستجدات الواقعيـة, وتدرسـها, وتن
 .)٣(ًالقرارات والتوصيات, وهي كثرية جدا

                                                 
 .١١٦منهج اإلفتاء ص) ١(
 .١٥٠التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي ص) ٢(
 ومـا ٢٢٣جتديد الفقـه اإلسـالمي ص: ادرة من املجامع الفقهية يف كتابانظر أمثلة عملية للفتاو املعارصة الص) ٣(

بعدها, القرارات والتوصيات التي أصدرها كل جممع فقهي يف سفر مستقل, وكذلك فتـاو وتوصـيات نـدوات 
:  ندوة, وفتاو هيئات الرقابة الرشعية يف القضايا املعارصة, وانظـر١٧قضايا الزكاة املعارصة يف الكويت وبلغت 

 .٢/٤٢٨التوثق يف استفتاء اجلامعة : الفقيه واملتفقه بعنوان
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يـستحب أن ((:  فقالاملشاورة يف الفتووأشار ابن محدان رمحه اهللا تعاىل إىل 
يقرأ ما يف الورقة عىل الفقهاء احلارضين الصاحلني لذلك, ويشاورهم يف اجلواب, 

 صىل اهللا عليـه وسـلم ويباحثهم فيه, وإن كانوا دونه وتالمذته, اقتداء برسول اهللا
 .)١())والسلف الصالح

 :التنظيم اإلداري للفتو: ًرابعا
ً تابع لوزارة األوقاف مثال, أو لدائرة األوقـاف, جهاز إداريوذلك بتكوين 

أو األمانة العامة لألوقاف, ليتلقى فتاو اجلمهور, وأسئلتهم, وشـكاواهم, ثـم 
املفتي, أو هيئة اإلفتاء, لبيان اجلواب, ثم يقوم برتتيبها, وتنظيمها, ثم إلحالتها إىل 

تفتي أو السائل, واالستعانة ـالغ املسـه, وإبـاعتـاز اإلداري لطبـه إىل اجلهـادتـإع
 والتبليغ لذوي الشأن, مـع االسـتفادة مـن التقنيـة ,بالوسائل احلديثة يف اإلعالم

نرتنــت, تف اجلــوال, واالااحلديثــة يف اســتالم الفتــاو وإرســاهلا برســائل اهلــ
 .واإلذاعة, والتلفاز, واهلاتف العادي

وزيعها حسب ـرها, وتـ, وحصاوـع الفتـبجماز اإلداري ـوم اجلهـم يقـث
م هبا الفائدة, وهو ما جيري يف عاألبواب الفقهية, ثم يعمل عىل طباعتها ونرشها لت

ــة الكويــت, ويف ديب, ويف بعــض املؤســسات اإلســالمية ــوك دل  كمجموعــة بن
 ., وغريه)٢( وبنك ديب اإلسالمي,اإلسالمية
 :التنظيم الدويل للفتو: ًخامسا

 يف البالد العربية واإلسالمية, ليتعـاون مـع جملس أعىل لإلفتاءوذلك بإنشاء 
ًاملفتني وهيئات الفتو ودوائر الفتو يف هـذه الـبالد, ويـتم فيـه التنـسيق أوال, 

ًواإلرشاف ثانيا, والتدقيق ثالثا ً. 
                                                 

 .٤٨, وقرر ذلك النووي رمحه اهللا تعاىل يف آداب الفتو ص٥٨صفة الفتو ص) ١(
, جمموعة الفتـاو الـرشعية )ًجزءا١١(فتاو رشعية, إعداد قسم اإلفتاء, إدارة اإلفتاء والبحوث بديب : من ذلك) ٢(

تاء والبحوث الرشعية, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, الكويـت, الفتـاو الـرشعية الصادرة عن قطاع اإلف
يف املسائل االقتصادية, إصدار بيت التمويل الكويتي, أحكام وفتاو الزكاة والصدقات, الصادرة من بيت الزكاة 

, ١ ط–األول بالكويـــت, فتـــاو اللجنـــة الدائمـــة لإلفتـــاء يف جممـــع فقهـــاء الـــرشيعة بأمريكـــا, املجلـــد 
م, ومما سمعته مجع فتاو جلنة الفتو باألزهر طوال مخسني سنة, وكذلك فتـاو دلـة الربكـة ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

أصـول الفتـو والقـضاء : اإلسالمية يف جدة, وانظر كتـب النـوازل والفتـاو املعتمـدة يف املـذهب املـالكي يف
 .٥٩٩ص
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جلس التوجيه ملختلف املؤسسات يف تقييد اإلفتاء, وخاصـة يف ويناط هبذا امل
 .القضايا االجتامعية العامة, وقضايا األمة والدولة

ويشرتط أن يتم هذا التنظيم بتشكيل املجلس من خرية علامء األمة, ليقومـوا 
بتصحيح املسار, والتصدي للمنحرفني, وتقديم من يصلح للقيام بالفتو, ألهنـا 

 .ينيةأخطر وظيفة د
ــصارف  ــرشعية يف امل ــة ال ــات الرقاب ــتم العمــل والتخطــيط الحتــاد هيئ وي
 .واملؤسسات اإلسالمية, ليتم التنسيق بينها, ويمكن إنشاء مثل ذلك لإلفتاء عامة

 :كتابة الفتاو وتدوينها: ًسادسا
, والكتابة وسيلة للتوثيق, وأمر اهللا هالكتابة هي تصوير اللفظ بحروف هجائ

ُ﴿يا أهيا الذين آمنوا إذا تـداينتم بـدين إىل أجـل مـسمى فـاكتبوه  :ىلهبا, فقال تعا ُ َ َُ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ٍَ َ ََ ِ ٍِ ِ ََ ِ َّ َ ُّ
ْوليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتـب أن يكتـب كـام علمـه اهللاَُّ فليكتـب  ُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َُ ُ ْ َ ُْ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َْ َّ ْ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِْ َ ِ ِ

ُّوليملل الذي عليه احلق  َْ ِ ِ ِْ ْ َُ َّ َْ ِوليتق اهللاََّ ربه وال يبخس منه شيئا فـإن كـان الـذي عليـه َِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َّ َْ ُ ْ ْ َ ُ َّ ََ َْ ِ َ ًَ ْ َ ََّ ِ
ُاحلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعـدل واستـشهدوا  َ ْ َِ ْ ْ ُّ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ِْ ْ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ً َ ً ُّ َْ

ُشهيدين من رجالكم فـإن مل يكو َُ ْ ْْ َ ْ ِ َ َِ َِ ِْ ِ َ َنـا رجلـني فرجـل وامرأتـان ممـن ترضـون مـن ِ ْ ْ َ ُ ُِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ََّ ِ َ ٌ ََ ِ َ
ُالشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخر وال يأب الشهداء إذا مـا دعـوا  ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ َ ََ َُّ ُّْ َ ُْ ُ ُِّ َ َ َّ ِ ِْ َ

ِوال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذل ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ََ ِ ً ًِ َ ُ َ َْ ْ ُ َْ ِكم أقسط عند اهللاَِّ وأقوم للشهادة َ ِ َِ َ ََ َّ ُُ َ ْْ َْ ََ ْ ُ
ٌوأدنى أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حارضة تديروهنا بينكم فليس علـيكم جنـاح  ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ ُْ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ ًِ ًَ َ َ ْ َ َ ََّ َِّ

َأال تكتبوها وأشهدوا إذا تبـايعتم وال يـضار كاتـب وال َ ََّ ٌ َ ْ َ َ َ ُِ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ ُ ُ ََ ِ ِ ْ َ ُ شـهيد وإن تفعلـوا فإنـه َْ َ ََّ ِ َِ َُ ْ َ ٌْ ِ
ٌفسوق بكـم واتقـوا اهللاََّ ويعلمكـم اهللاَُّ واهللاَُّ بكـل يشء علـيم﴾ ُ ُ ُ ْ ُِ ٍَ َ َ َ َْ َ ُ ٌِّ ُِّ ُ ُِ َِّ , ]٢٨٢: البقـرة [ُ

واستعمل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم الكتابة يف املعاهـدات وبيـان األحكـام 
 .وق, وكتابة القرآن والسنةومراسلة امللوك واحلكام, ويف توثيق احلق
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والكتابة تساير التقدم, وتواكب املدنية والرقي, وتعترب مرحلة عالية يف هنضة 
, أسلوب للتنظـيم والـضبط عامـةاألمم, ونقل العلوم, وتسجيل األفكار, وهي 

 .)١(وطريقة حلفظ احلقوق, وتثبيت املعلومات خاصة
, واليـوم يمكـن تنظـيم )٢(تـاوبتدوين جزئي للفًوقام العلامء واملفتون قديام 

الفتو بكتابتهـا بـشكل كامـل عـن طريـق اجلهـاز اإلداري باسـتالم األسـئلة, 
والوقائع, واملسائل, والقضايا وتدوينها كاملة, ثم يتم عرضها عىل جلنـة اإلفتـاء, 
أو هيئة اإلفتاء, أو جملس اإلفتـاء, أو املفتـي العـام, أو املفتـي املخـتص, ليكتـب 

ً وحميطا باملسألة, ثم اجلواب كامال, وحمـررا, ومـنظام, ثـم يرسـل ًالسؤال واضحا ً ًً
للسائل, أو يبلغ به, وينتج عن ذلك تدوين الفتاو, ثـم ترتيبهـا حـسب أبـواب 

٣(الفقه, ثم طباعتها ونرشها كام سبق بيانه يف التنظيم اإلداري للفتو(. 
 :حتديد املنهج للفتاو: ًسابعا

 حتى ال ختتلط األمـور, وتثـار  واحد يف الفتو,منهججيب أن يكون لإلفتاء 
الشكوك, وتصبح الفتو حـسب األهـواء, فيجـب وضـع مـنهج بـالرجوع إىل 
القرآن والسنة, واإلمجاع, واملتفق عليه, واالختيار من املذاهب حسب املـصلحة, 

 .آداب الفتو: وأضاف العلامء إىل منهج الفتو عنوان
                                                 

−٤٠(القايض سليم بن عرت التجيبي الذي توىل القضاء بمـرص ّوأول من دون األحكام القضائية حلفظها وضبطها ) ١(
وبدأ بتدوين احلكم بمقادير املرياث بني الورثة, ثم توىل القايض عبد الرمحن بـن معاويـة الكنـدي القـضاء ) هـ٦٠

فضبط أموال اليتامى بالكتابة, ثم توىل القايض توبة بن نمر احلرضمي القضاء بمـرص ووضـع ) هـ٨٦سنة (بمرص 
ًسـجال للقـضايا ) هــ١٧٤سـنة (ًسجال لألوقاف, ثم وضع القايض املفضل بـن فـضالة املـالكي ) هـ١١٥ سنة(

بتسجيل مجيع األقـضية, فـصارت ) هـ٩٢٨سنة (والوصايا, ثم قام الشيخ أمحد احللبي القايض يف الدولة العثامنية 
 .٢/٤٦٠ الزحييل وسائل اإلثبات, الدكتور حممد: الكتابة كاملة يف األحكام القضائية, انظر

 املدونة للسابقني, مثل فتاو ابن رشد, واملعيار للونرشييس, والفتاو اهلنديـة, كتب الفتاووصلت إلينا بعض ) ٢(
وفتاو العز بن عبد السالم, وفتاو النووي, وفتـاو ابـن الـصالح, وفتـاو ابـن تيميـة, وفتـاو الـسبكي, 

ة البن حجر اهليتمـي, وفتـاو الـرميل, وفتـاو الـشيخ علـيش, واحلاوي للفتاو للسيوطي, والفتاو الفقهي
ًوفتاو الشيخ شلتوت رمحهم اهللا مجيعا, وعرفت أحيانـا باسـم الوقـائع, أو النـوازل, وعـرض الـشيخ األسـتاذ  ً

 . وما بعدها١٠الفتو ص: ًالدكتور القرضاوي جانبا من كتب الفتاو وكثرهتا يف كتابه
, ٤٨, آداب الفتـو للنـووي ص٦٣, ٥٩, صفة الفتو البن محدان ص٨٠, ٧٠, ٦٩, ١/٦٧املجموع للنووي ) ٣(

, الفتــو يف اإلســالم ٦/٤٢٥, الفــروع ٤/٥٩٦, رشح الكوكــب املنــري ٤٠, ٣٢/٢٥, املوســوعة الفقهيــة ٨٥
 .٢٣٨, أصول الفتو والقضاء ص١٠٩, ٨٢ص
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ب القواعــد املحكمــة, واخلطــوات ًوجيــب أن يكــون املــنهج رشــيدا حــس
 .السديدة, مع الضوابط املناسبة التي تشري إليها

ــائع املعروضــة, واألســئلة املطروحــة,  ــم الوق ــنهج يف فه ــد امل ــأيت حتدي وي
ليهـا, ومعرفـة العـادات واألعـراف إواالستفصال عنها, وعدم الترسع يف النظر 

صادر الـصحيحة واملوثوقـة املـالسائدة, ثم يمتد املنهج إىل فهم حكم الواقعة من 
 لد العلامء, مـع التحـرر مـن التقليـد األعمـى, والعـصبية املذهبيـة, واملعتمدة

 وراء بعض األشخاص وكـأهنم أئمـة معـصومون, بـل املطلقة ةيبعوااللتزام بالت
الصواب أن يكون الدليل هو املعترب, والواقعة احلقيقية هي املناط, مع القدرة عىل 

ال املختلفة واآلراء املتعارضة باملوازنة بـني أدلتهـا, والنظـر يف الرتجيح بني األقو
 الختيـار املوافـق لنـصوص الـرشع, واألقـرب إىل ,مستنداهتا من النقل والعقـل

مقاصده, واألوىل بإقامة مصالح اخللق مع جتنب التشديد والتغليظ يف الفتو إال 
ليـل لالختيـار ملصلحة, وبيان الدليل الرشعي للحكـم باختـصار, وعـرض التع

والرتجيح عن تعدد األقوال أو تعارض األدلة, وإجياد البدائل لألمور املمنوعة أو 
 .)١(املحرمة, وغري ذلك من نقاط املنهج السديد الذي حيتاج إىل رشح وتبسيط

 االسـتعانة بأهـل اخلـربة واالختـصاص, منهج الفتـو نضمتكام جيب أن ي
وانـب التـي تعتمـد عـىل اخلـربة كاألطبـاء, ملعرفة حقيقة القضايا واملسائل يف اجل

واملخربيني, والصيادلة, واملحاسـبني, واالقتـصاديني, والقـانونيني, واملهندسـني 
 .وغريهم

 :ضوابط الفتو: ًثامنا
, وخاصـة ملـا يرتتـب وضع ضوابط للفتو يوجب إن حتديد منهج للفتاو

عـارصة, ومـا يعـرف عىل اخللو منها من نتائج سيئة مما وصلت إليهـا الفتـاو امل
                                                 

 وما ٤٧٠ الفتو والقضاء ص, أصول١٣٤ وما بعدها, ١٠٠, الفتو, القرضاوي ص٢٥٣ضوابط الفتو ص) ١(
, ١٤٦, ١٤٥, مـنهج اإلفتـاء عنـد اإلمـام النـووي ص٣٩٩, ٢/٣٩٧بعدها, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي 

١٤٩. 
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بفتاو الفضائيات, والتيسري يف الفتو, والتساهل فيها, وقيـام غـري املختـصني 
هبا, وهنا يوجب عىل علامء األمة, وعـىل اجلهـات املختـصة بـالفتو, أن تـصدر 

,ليتم االلتزام هبا, شأن مجيع األعامل املعارصة التي تعتمـد ضوابط حمددة للفتو 
تتحقق األهداف لواضحة, ومبادئ حمددة, ونظام معني, عىل منهج حمدد, وقواعد 

وفـق منهجيـة منـضبطة يف فهـم  املرجوة, والغايات املقـصودة, ولتـسري الفتـو
 احلكم الرشعي الذي جيب إنزاله عىل تلـك الواقعـة, فهمالواقعة املعروضة, ويف 

 ., وحيتاج إىل بحث ومتحيص واعتامد)١(وهذا ما عرضه بعض العلامء املعارصين
التيـسري يف : واكتفى بذكر بعض األمثلة فمن الضوابط يف القضايا املعـارصة

, والتـسهيل يف تطبيـق األحكـام, والوسـطية يف يالفتو ومراعاة حـال املـستفت
الفتو, وتقديم األيرس عىل األحوط, والتيـسري فـيام تعـم بـه البلـو, ومراعـاة 

تجددة, ورضورات العرص الرخص, ومراعاة مصالح الناس املتغرية, واملصالح امل
وحاجاته, وعدم التقيد بمذهب معني, بل األخذ من أقوال العلامء ما كان أرجـح 

ًدليال, وأكثر حتقيقا ملقاصد الرشيعة, ورعاية ملصالح الناس والتيسري عليهم,  وأن ً
 .)٢(تكون الفتو يف القضايا املعارصة مجاعية
ق مـن حـصول املـشقة التـي تـستدعي ومن الضوابط لتيسري الفتو التحقـ

ًالتيسري, وعدم ترتيب مفسدة عىل التيسري عاجال أو آجال, وعدم خمالفـة التيـسري  ً
للنصوص الرشعية, وأن يصدر التيسري ممن هو أهل للنظر واالجتهاد, كـام جيـب 

 .)٣(مراعاة العرف
                                                 

والدكتور حممـد سـعد بـن )) الفتو بني االنضباط والتسيب((منهم األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه ) ١(
والـدكتور عبـد املجيـد حممـد )) ابط تيسري الفتو والرد عىل املتساهلني فيهاضو((أمحد بن مسعود اليويب يف كتابه 

أصـول الفتيـا ((, والدكتور حممد رياض يف أطروحتـه ))ضوابط الفتو يف القضايا املعارصة((السوسوة يف بحثه 
 )).والقضاء يف املذهب املالكي

, ٢٣٢, أصول الفتو والقضاء ص١١٨سالم ص وما بعدها, الفتو يف اإل٣١ضوابط تيسري الفتو, اليويب ص) ٢(
 .١٤٩, منهج اإلفتاء عند اإلمام النووي, فصل ضوابط اإلفتاء عند النووي ص٤٧٠

 .٢٩٠−٢٨٩ضوابط الفتو, السوسوة ص) ٣(
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 املبحث اخلامس
حماذير تنظيم الفتو 

يف العـرص احلـارض, وخاصـة املفتـي نظمت بعض البالد اإلسالمية الفتو 
العام, أو املفتي التابع لرئيس الدولة مبارشة, أو بدون مبارشة, مع هيمنـة الدولـة 

 :عىل مجيع املرافق فيها, وترتب عىل ذلك نتائج كثرية منها
 :نيفتالتوجيه احلكومي للم: ًوالأ

جـب  أو بموإصدار الفتو حسب رأي املسؤولني يف الدولة,وذلك بأن يتم 
إحيائهم, أو بام يؤيد توجيههم, أو اجتاهاهتم, أو مصاحلهم, أو آراءهم, ولو كان يف 
 كـالفتو ,ويف ذلك طامة كـرب ,ذلك خمالفة رصحية للرشع, وأقوال أئمة اهلد
بإباحة فوائد البنوك وغري ذلك, ويتم التوجيه احلكومي للمفتني إمـا رصاحـة, أو 

ًو نفاقا وتزلفا, أو طمعا باملغانم واملكاسبًضمنا وداللة, أو جماملة ورياء, أ ً ً. 
ًوهنا يرتكب املفتي خطأ فادحا, ومعصية جسيمة, وذنبا كبريا أمام اهللا تعاىل,  ً ً

ًكم ال موجهـا أو اًويفقد هيبته ومكانته يف نفوس النـاس, ألنـه صـار تابعـا للحـ
ًمرشدا أو ناصحا أمينا ً ً. 

يلتزمون بأحكام الـرشع, وال , ومفتون خملصونلكن ظهر يف العرص احلارض 
ًخيافون يف اهللا لومة الئم, ولو كان ذلك هتديدا للمنصب, وأصدروا فتـاو فيهـا 

ً ولكن ظهر أيضا غري ذلك ممن سكت عن كـل ,جتديد وتأصيل للقضايا املعارصة
ما جيري عىل الساحة, أو أصدر الفتاو املوجهة من الـساسة, ممـا أثـر يف سـمعة 

 .)١(كانته املرموقةاإلفتاء, ونال من م
                                                 

ًرضوا أن جيعلوا العلم خادما للسياسة, وأن يبيعـوا الـدين ((ال وصف الشيخ الدكتور القرضاوي هذا الصنف فق) ١(
ً, وإخوانا للشياطني, وهؤالء ال يستحون أن يغريوا جلودهم كل حـني ًأبواقا للسالطنيأن يكون العلامء بالطني, و
هذا الصنف اخلبيث حياط عادة هبالة من الدعاية تسرت جهله, وتغطي انحرافـه, وتـنفخ فيـه ((:  ثم قال))كالثعابني

ًليكون شيئا مذكورا, وحتدث حوله ضجيجا يلفت إليه األسامع ً وبلية هذا الصنف أن ظهوره بمظهر :  ثم قال))...ً
أهل العلم والدين يفقد كثريين من الناس الثقة بالعلامء احلقيقيني الذين أخلصوا ديـنهم هللا, وأخلـصوا هللا ديـنهم, 

          =                                                                  .٧٣−٧٢الفتو ص: فيأخذون الربيء بامليسء انظر
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 :التساهل يف اختيار املفتني: ًثانيا
ًإن تنظيم الفتو بتعيني املفتني رسـميا كثـريا مـا يرافقـه  سـوء االختيـار, أو ً

ل خدتـ, أو حتديد االنتامء لفكر معني, أو التأييد الجتاه سيايس خاص, لاملحسوبية
تم جتـاوز الـرشوط السياسة البغيضة يف أعامل الرشع احلنيف, فتفسد الفتو, ويـ

 واألصـلح أاملطلوبة يف املفتي, أو اإلخالل يف ضوابط االختيـار والتعيـني لألكفـ
 يتم تعيني املفتي ممن خيتص بأصول الدين, أو دون أنواألعلم واألتقى واألورع, 

اللغة العربية, أو التاريخ اإلسالمي, وغريه, فيجرتئون عىل القول يف دين اهللا بغري 
 .مر العظيمأهلية هلذا األ

وهذا ما حذر منه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية, منها مـا 
مـن (: (قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم: رواه ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

وفيهم من هو أرىض هللا منه, فقـد خـان اهللا ) أي مجاعة(ًاستعمل رجال يف عصابة 
 .)١())ورسوله وخان املؤمنني

من : ( صىل اهللا عليه وسلم قال ابن عباس ريض اهللا عنهام أن رسول اهللاوعن
ًوىل رجال, وهو جيد من هو أصـلح للمـسلمني منـه, فًويل من أمر املسلمني شيئا, 

 .)٢()فقد خان اهللا ورسوله
صـىل اهللا عليـه  قـال رسـول اهللا: ورو أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه قـال

ًمني شيئا, فأمر عليهم أحدا حماباة, فعليه لعنـة اهللا, من ويل من أمر املسل((: وسلم ً ًّ
ًال يقبل اهللا منه رصفا وال عدال حتى يدخله جهنم ْ َ ً(()٣(. 

                                                                                                                            
, إعـالم املـوقعني ٦٩, الفتـو, للقرضـاوي ص٣٥, صـفة الفتـو ص٢٢٢جتديد الفقه اإلسـالمي ص: وانظر=    

 .٧٨, الفتو يف اإلسالم, احلاشية ص٢٧٠, اإلحكام للقرايف ص٤/٢١١
, وأمثلـة مـن  ومـا بعـدها٥الفتو يف اإلسالم, املقدمة ص: أنواع الضالل التي يتعرض هلا املفتي اليوم يف: وانظر  

 . وما بعدها٨الفتاو املضللة ص
يف أحد : وقال: وتعقبه الذهبي رمحه اهللا تعاىل) ٤/٩٢املستدرك (صحيح اإلسناد : هذا احلديث رواه احلاكم, وقال) ١(

حسني هذا هو حنش, وهو واه, وقال ابن حجـر رمحـه : حسني, وهو ضعيف, وقال املنذري رمحه اهللا تعاىل: رواته
فيه حسني بن قيس الرحبي, واه, وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد املجهولني, عن حصني عـن : اهللا تعاىل

أن معناه : وأر). ٦/٥٦, فيض القدير ٣/١٥٨الفتح الكبري : انظر(عكرمة عن ابن عباس, وهو يف تاريخ بغداد 
 .صحيح

 . ووافقه الذهبي)٤/٩٣املستدرك (صحيح اإلسناد : هذا احلديث رواه احلاكم, وقال) ٢(
: , وانظـر١/١٦٦ورواه اإلمـام أمحـد ) ٤/٩٣املـستدرك (هذا احلديث أخرجه احلـاكم وقـال صـحيح اإلسـناد ) ٣(

 .٣/١٧٩الرتغيب والرتهيب 
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ًمن استعمل رجال ملودة أو لقرابة, ال يستعمله إال : (وقال عمر ريض اهللا عنه
 .)١()لذلك, فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني

ًل فاجرا, وهـو يعلـم أنـه فـاجر, فهـو من استعم: (وقال عمر ريض اهللا عنه
 .)٢()فاجر مثله

 :التعقيد اإلداري: ًثالثا
ًإن تنظيم الفتو عن طريق جهاز إداري كثريا ما يـؤدي إىل تعطيلهـا بـسبب 
اإلجراءات املعقدة والكثـرية التـي يتوجـب الـسري عليهـا, ممـا يـؤدي إىل الـبطء 

لنـاس مـن الـذهاب إىل دائـرة والتأخري يف إصدار الفتاو, وقد يتهيب كثري من ا
ول حتـًالفتو, وقد يرتدد, وقد يكون ذلك حائال بينه وبني طلب الفتـو, وقـد 

 .الرغبة يف الفتو أو احلرص عليهابني املستفتي والقيود اإلدارية 
 :االقتصار عىل مذهب واحد للفتو: ًرابعا

د تعتمد عـىل إن املذاهب الفقهية منترشة يف العامل اإلسالمي, وإن بعض البال
مذهب واحد, وبعضها تتنوع فيه املذاهب, ولكن اإلفتاء يف وسائل اإلعالم جيعل 

الغالـب الفتـو يف الفتو عامة وشائعة ومنترشة بـني أتبـاع املـذاهب, وتكـون 
ًحسب مذهب معني, وال يبني املفتي هـذا املـذهب, بـل قـد حيـرص احلكـم حـتام 

 أتباع بقية املـذاهب, ويقـع االخـتالف ري اإلشكال واالضطراب بنيثا يممبفتواه, 
ي خـرج عـن فتبني الناس, وختتلط األحكام عىل العوام, حتى يظن بعضهم أن امل

 .ًالرشع والدين, ويسيؤون الظن به, ويكيلون له االهتام الذي كان متسببا فيه
 :اخللط بني املذاهب: ًخامسا

الفقهيـة, وإعطـاء يظهر عىل كثري من الفتاو املعارصة اخللط بـني املـذاهب 
اجلواب مرة من هذا املذهب, ومرة من املذهب اآلخـر, وتـزداد املـشكلة عنـدما 

 .تصدر للفتو من نفس الشخص, أو تعطى لنفس الشخص, من مذهبني
                                                 

 .٩٤تاريخ عمر, ابن اجلوزي ص) ١(
 .١/٦٩, أخبار القضاة, وكيع ٩٥تاريخ عمر, ابن اجلوزي ص) ٢(
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ًباعـا للهـو, ومؤديـا إىل  اتتتبـع الـرخصوقد يكون منهج املفتي يف ذلـك  ً
 األسـهل مـن القـولني أو التلفيق بني األقوال بصورة غري جائزة, بأن يبحث عـن

الوجهني ويفتي به, وخاصة إذا كان يفتي بذلك لشخص أو جهة, ويفتي آلخرين 
, وقد يصل بصاحبه للفسق, ألن الفتو )١(بغري ذلك, وهذا ما رصح العلامء بمنعه

هي بيان الراجح يف نظر املفتي ملا هو حكم اهللا تعاىل, فإن تركه وأخذ بغريه ملجـرد 
فهو استهانة بالدين وتالعب به,وانسالخ منه, مع رفع للتكليـف اليرس والسهولة 

 .)٢(عن الناس وإسقاط املشقات املعتادة عنهم
لكن جيوز اإلفتاء بام فيه ترخيص إن كان له مستند صحيح, كـام جيـوز عـدم 
التقيد يف الفتو بمذهب معني, عـىل أن يبـني املفتـي ذلـك, ويأخـذ مـن أقـوال 

ًال, وأكثـر حتقيقـا ملقاصـد الـرشيعة, ورعايـة ملـصالح املذاهب ما كان أرجح دلي ً
الناس, ألن يف اختالف األئمة يف الفروع رمحة باألمة وتوسعة عليها, وخاصـة يف 

 .)٣(املستجدات املعارصة واملعامالت املالية
 :عدم االلتزام بالفتو: ًسادسا

إللـزام ًفرق الفقهاء مجيعا بني القضاء والفتو بأن األول يصدر عـىل وجـه ا
 .لألطراف, وأن الفتو غري ملزمة

ات ــؤسـسـات واملـــذا الفرق إىل اجلهات الرسمية, واملنظمــرب هــوتس
 يمكن األخذ بـه رأي استشاريو جمرد ـوم, وأن الفتـة اليـاصـة واخلـوميـاحلك

 .أو اإلعراض عنه
                                                 

 عىل العامي تتبع الرخص, وهو أنه كلام وجد رخصة يف مذهب عمـل هبـا, وال وحيرم((: قال ابن النجار الفتوحي) ١(
يعمل بغريها يف ذلك املذهب, ويفـسق بتتبـع الـرخص, ألنـه ال يقـول بإباحـة مجيـع الـرخص أحـد مـن علـامء 

 .٤/٥٧٧ رشح الكوكب املنري ))املسلمني
, ٣٧ آداب الفتـو ص)) رف بـه حـرم اسـتفتاؤهحيرم التساهل يف الفتو, ومن ع((: قال النووي رمحه اهللا تعاىل) ٢(

 رشح ))وحيرم التـساهل فيهـا, وتقليـد معـروف بالتـساهل, ألن أمـر الفتيـا خطـر((: وقال ابن النجار الفتوحي
 ))حيرم التساهل يف الفتو, واستفتاء من عرف بـذلك((: , وقال ابن محدان رمحه اهللا تعاىل٤/٥٨٨الكوكب املنري 

, ٢٧٢, إرشـاد الفحـول ص٤/٢٥٤, إعـالم املـوقعني ١١/١٠٨روضة الطـالبني : ر, وانظ٣١صفة الفتو ص
, ٧٦, الفتـو يف اإلسـالم ص٢٨, أدب الفتو ص٢٧٨, ٢٦٣, ضوابط الفتو ص٣٢/٣٤املوسوعة الفقهية 

١٧٤, ١٦٩. 
 .٢٨٢ضوابط الفتو ص) ٣(
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مسؤولة عن بيان احلكـم الـرشعي ولكن الفتو يف العرص احلارض أصبحت 
 ., وما جيوز فيها وما حيرم, وحتديد الرأي املوافق للرشع واملخالف لهاملسالةيف 

 ومن هنا نـروخاصـة مـن اجلهـات العامـة, وجـوب االلتـزام بـالفتو ,
واهليئات غري املختصة يف الرشيعة التي ال تعرف األحكام الفقهية, وألن االلتـزام 

ًمنوع, وهو املطلـوب رشعـا بالفتو هو وقوف عند احلالل واحلرام, واجلائز وامل
َ﴿فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فـيام  :بأدلة قطعية ورصحية, منها قوله تعاىل ِ َِ ُ ُ َِّ َ ُ َّ َُ ِّ ََ ْ َ َ َ َ

ًشجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تـسليام﴾ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ ََ َ ُ َِّ َ ً َ َ ََ ََ َُّ ِ ُ ْ َ ِِ َ ُ : النـساء[ َ
 قال ,ً, حذرا من خالفهم اهللا تعاىل الواجب االلتزام بهالفتو هي حك, وألن ]٦٥
ْومن ﴿ :تعاىل َمل حيكم بام أنزل اهللاَُّ فأولئك هم الكافرون ََ ُ ُ ِْ َِ ْ ُْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َوكتبنا علـيهم فيهـا ) ٤٤(َ ِ ْ ِْ َ َ ْ ََ َ َ

ُأن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف بـاألنف واألذ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ َِ ِ ْ ْْ َْ ِ ْ َّْ َّ َّ ِّن بـاألذن والـسن بالـسن َ َّ َِّ ِِّ ِِ ُ ُ ْ َ
َواجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم بام أنـزل اهللاَُّ فأولئـك  ِ ِ َِ َُ َ َ ََ َ َّ َْ َُ َ ِ ِْ َ َ َ ُْ َ ٌْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ََّ َ ُ َ ُْ

َهم الظاملون  ُِ َّ ُ َوقفينا عىل آثارهم بعيسى ابن مريم مـصدقا ملـا بـ) ٤٥(ُ َ ْ َ ََِ ِ ًِ َ َِّ َُ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َني يديـه مـن َّ ِ ِ ْ َ َْ َ
 ونور ومصدقا ملا بـني يديـه مـن التـوراة وهـد ًالتوراة وآتيناه اإلنجيل فيه هد َّ َ ِّ ً َ َ َُّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ٌ ْ ََ َ ً ُ َْ ِ ِ ْ َ

َوموعظة للمتقني  ِ ِ َِّ ُ َْ ً َ ْ َ﴿إنـام كـان قـول  :, وقال عز وجـل]٤٦−٤٥: املائدة[ ﴾)٤٦(َ ْ َ َ َ َ َّ ِ
ُاملؤمنني إذا دعوا ُ َ ِ َ ِ ِ ْ َ إىل اهللاَِّ ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنـا وأولئـك ُْ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ ُ َُ ْ ُ ُ َ ِ
َهم املفلحون﴾ ُ ُِ ْ ُْ  ].٥١: النور[ ُ

 يف فتاو هيئـة الرقابـة اشرتاط اإللزامولذلك اتفقت آراء علامء العرص عىل 
ر كذلك يف فتاو الرشعية يف املؤسسات واملصارف وغريها, وجيب أن يكون األم

در عن اجلهات ـا يصـع مـوانني, ومجيـة والقـا يتعلق باألنظمـام فيمـعـي الـاملفت
احلكومية, وإال أصبحت الفتاو غري ذي جدو, وفقدت مضموهنا, وهـدفها, 
ًوأصبحت الفتاو حربا عىل ورق, وتطري يف اهلواء, ويف مهب الرياح, بل تصبح 

 .ًء هبا أمام الناس, وتفقد مسوغ وجودها أصالًجماال للتندر هبا واالستهزا



 − ٣٨ −

وهناك حماذير أخر لتنظيم الفتاو, وحتديد آلياهتا, واالختالف فيهـا, ممـا 
 وبحثه بتوسع وتفـصيل ودقـة للتنبيـه واحلـذر يتوجب عىل العلامء دراسته وبيانه

 .واالحتياط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٣٩ −

 ةــــمـاتــاخل
 ورشوط املفتـي ورضورة تنظـيم الفتـو بعد هذا العـرض ألمهيـة الفتـو

 :وبيان آلياته وحماذيره, نلخص نتائج البحث وبعض التوصيات فيه, بام ييل
 . واملهمة يف حياة املسلمني العامة واخلاصةاألعامل الدينية اجلليلة الفتو من −١
, كـام توجب تنظيم الفتو إن مقتضيات العرص, وتطوره, والتقنيات التي فيه −٢

 .الدولة واألمةونظيم مجيع أمور املجتمع تم ت
 كثرية, أمهها االختـصاص بالعمـل الـرشعي والفقـه رشوط يشرتط يف املفتي −٣

اإلسالمي, والعدالة أو االسـتقامة عـىل ديـن اهللا ورشعـه, ومعرفـة الواقعـة 
 .معرفة دقيقة مع االستعانة بأهل اخلربة يف ذلك, واإلحاطة بأحوال املستفتي

, ورضوري, ملعاجلـة مـشكالت الفتـو املنتـرشة يف الفتـو مهـمتنظيم  إن −٤
الفضائيات, والتناقض يف الفتو, وتصدي غري املختـصني, وغـري املـؤهلني 
للفتو, مما يوجب اختيار املفتني, وتعيني الراتب هلم ومنع غري املؤهلني عـن 

الفتو. 
لمناطق لة, وـدولـن للـني املفتيـا تعيـ أمههرة,ـو كثيـم الفتـات تنظيـآلي إن −٥

واألقاليم, وختصيص كل مـنهم بجانـب مـن األحكـام الـرشعية, وتـرشيع 
الفتو اجلامعيـة واالعـتامد عـىل الـشور فيهـا, وحتقيـق التنظـيم اإلداري, 
والتنظيم الدويل بني البالد العربيـة واإلسـالمية, وكتابـة الفتـاو, وحتديـد 

 .رهامنهج الفتو, ووضع الضوابط املحكمة إلصدا
:  التي جيب معاجلتها وجتنبهـا, وأمههـابعض املحاذير إن تنظيم الفتو تعرتيه −٦

, والتساهل أو التحايل يف اختيار املفتني, والتعقيـد يالتوجيه احلكومي للمفت
اإلداري يف التنظيم, وحرص الفتو بمذهب واحد, واخللـط بـني املـذاهب, 

وعدم االلتزام بالفتو. 



 − ٤٠ −

 وحيتاج إلصالح ورعاية وعناية, ويفـرض ليوم مضطرب,وضع الفتو ا إن −٧
عىل أويل العلم والسلطة التدخل يف تنظيم الفتـو, وإنقاذهـا مـن الـرتوي, 
وإعطائها حقها, وااللتزام بام يبينه العلامء والفقهاء من أحكام رشعية, لعـودة 

 .الناس لدينهم, والتفيؤ بظالله, واحلصول عىل ثامره وأهدافه
 .ىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم, واحلمد هللا رب العاملنيوصىل اهللا ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤١ −

 أهم املصادر واملراجع
  

ت بسام اجلايب  ) ٦٧٦( آداب الفتو واملفتي واملستفتي , حييى بن رشف الدين النووي  −  ١
 . م ١٩٩٠/  هـ ١٤١١ – ٢ دار البشائر اإلسالمية , بريوت ط –

٢  − هــ ١٤١٨ – ١ ط –  , الدكتور حممـد الـزحييل , دار املكتبـي , دمـشق أدب الفتو  /
 . م ١٩٩٨

 –مصطفى البـايب احللبـي , القـاهرة )  هـ ١٢٥٠( إرشاد الفحول , حممد عيل الشوكاين  −  ٣
 . م ١٩٣٩/  هـ ١٣٥٨

 –أصول الفتو والقضاء يف املذهب املالكي , الدكتور حممـد ريـاض , مطبعـة اجلديـدة  −٤
 . م ١٩٩٦ –ار البيضاء الد

دار )  هــ ٧٥١( إعالم املوقعني عن رب العاملني , حممد بن أيب بكر , ابـن قـيم اجلوزيـة  −  ٥
 . م ١٩٦٨/  هـ ١٣٨٨ – القاهرة –الكتب احلديثة 

ت الدكتور )  هـ ١٣٤٦( بذل املجهود يف حل سنن أيب داود , خليل أمحد السهارنفوري  −  ٦
/  هــ ١٤٢٧ – ١ ط – مركز الشيخ أيب احلسن الندوي , اهلند تقي الدين الندوي , نرش

 . م ٢٠٠٦
 هــ ٥٥٨( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي , حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني  −  ٧

 . م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ – ١ ط – بريوت –دار املنهاج ) 
 – دار الفكـر – وهبـة الـزحييل جتديد الفقه اإلسالمي , الدكتور مجال عطيـة والـدكتور −  ٨

 . م ٢٠٠٢ هـ ١٤٢٢ –دمشق 
ط مـصطفى )  هــ ٨١٦( التعريفات , عيل بن حممد , السيد الرشيف اجلرجاين احلنفـي  −  ٩

 .ط تونس +  م ١٩٣٨/  هـ ١٣٥٧ – القاهرة –البايب احللبي 
 –كتبة التوحيد م)  هـ ٥٩٧( تعظيم الفتيا , عبد الرمحن بن حممد , الشهري بابن اجلوزي  −١٠

 . م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣ – ١ ط – البحرين –املنامة 
 – دار الغـرب اإلسـالمي –حتقيق عـدد )  هـ ٦٨٤( الذخرية , أمحد بن أدريس القرايف  −١١

 . م ١٩٩٤ – ١ ط –بريوت 



 − ٤٢ −

 –املكتـب اإلسـالمي )  هـ ٦٧٦( روضة الطالبني , حييى بن رشف النووي = الروضة  −١٢
 . م ١٩٦٨ / هـ ١٣٨٨ –دمشق 

 القاهرة –مطبعة املدين )  هـ ٢٧٩( اجلامع الصحيح , عيسى بن سورة = سنن الرتمذي  −١٣
 –ط دار األفكار الدولية +  م , مع رشحه حتفة األحوذي ١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤ – ٢ ط –

 .ت . د –عامن 
 –مصطفى البـايب احللبـي )  هـ ٢٧٥( سنن أيب داود , سليامن بن األشعث السجستاين  −١٤

 . م ١٩٥٢/  هـ ١٣٧١ – ١ ط –القاهرة 
 ١٣٧٢ – القاهرة –عيسى احللبي )  هـ ٢٧٣( سنن ابن ماجه , حممد بن يزيد القزويني  −١٥

 .ت .  د – عامن –ط بيت األفكار الدولية + م ١٩٥٢/ هـ 
ت )  هــ ٩٧٢( رشح الكوكب املنري , حممد بن أمحـد الفتـوحي , ابـن النجـار احلنـبيل  −١٦

 – ٢ ط – الريـاض – مكتبـة العبيكـان – حممد الـزحييل والـدكتور نزيـه محـاد الدكتور
 . م ١٩٩٣/  هـ ١٤١٣

 –املكتـب اإلسـالمي )  هــ ٦٩٥( صفة الفتو واملفتي واملستفتي , أمحـد بـن محـدان  −١٧
 . هـ ١٣٨٠ – ١ ط –دمشق 

ن أمحـد مـسعود ضوابط تيسري الفتو والرد عىل املتساهلني فيها , الدكتور حممد سعد ب −١٨
 . هـ ١٤٢٦ – ١ ط – الرياض – دار ابن اجلوزي –اليويب 

ضوابط الفتو , الدكتور عبد املجيد السوسوة , بحث يف جملـة الـرشيعة والدراسـات  −١٩
 – ٢٠/  الـسنة ٦٢ العـدد – جامعة الكويـت –اإلسالمية  , نرش جملس النرش العلمي 

 . م ٢٠٠٥سبتمرب /  هـ ١٤٢٦شعبان 
 رشعية , إعداد قسم اإلفتاء , إصدار دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بـديب , فتاو −٢٠

 ) .عرشة أجزاء (  م ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤ – ٤ ط –إدارة اإلفتاء والبحوث 
بن اهلامم يوايس السكندري , كامل الدين ـالسد ـواحـد الـن عبـد بـر , حممـديـح القـفت −٢١

 . ت .  د – القاهرة –رب املكتبة التجارية الك) هـ ٨٦١(  
 – املكتـب اإلسـالمي –الفتو بني االنضباط والتسيب , الدكتور يوسف القرضـاوي  −٢٢

 . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ – ٢بريوت ط 



 − ٤٣ −

ت حممـد عبـد )  م ١٩١٤/  هــ ١٣٣٢( الفتو يف اإلسالم , مجال الـدين القاسـمي  −٢٣
 . م  ١٩٦٨/  هـ ١٤٠٦ – ١ ط – بريوت –احلكيم القايض , ط دار الكتب العلمية 

 هـ ١٣٧٩ − القاهرة  –دار مرص للطباعة )  هـ ٧٦٣( الفروع , حممد بن مفلح املقديس  −٢٤
 . م , ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ١٩٦٠/ 

عـادل العـزازي )  هـ ٤٦٢( الفقيه واملتفقه , أمحد بن عيل بن ثابت , اخلطيب البغدادي  −٢٥
 .  هـ ١٤٢٦ حمرم – ٣ ط – الرياض – دار ابن اجلوزي –

 وزارة  –جمموعة الفتاو الـرشعية الـصادرة عـن قطـاع اإلفتـاء والبحـوث الـرشعية  −٢٦
 .  م وما بعدها ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧ , ١ الكويت ,ط –األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ومعـه رشح العـضد , وحاشـيتا )  هــ ٦٤٦( خمترص ابـن احلاجـب , عـثامن بـن عمـر  −٢٧
 . م ١٩٧٣/  هـ ١٣٩٣ – القاهرة – مكتبة الكليات األزهرية –جلرجاين التفتازاين وا

/  هــ ١٤٢٨ – دمـشق –املعتمد يف الفقه الشافعي , الدكتور حممد الزحييل , دار القلم  −٢٨
 . م ٢٠٠٧

 –منهج اإلفتاء , عند اإلمام النووي , أزيوف عبد الغفـار بـن بـشري , رسـالة دكتـوراه  −٢٩
 . م ٢٠٠٧ ماليزيا , مطبوعة باحلاسب اآليل –العاملية اجلامعة اإلسالمية 

 –املوسوعة الفقهية , جمموعة باحثني , إصـدار وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية  −٣٠
 . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ – ١ ط – ٣٢ اجلزء –الكويت 

 – بـريوت – دار النفـائس –املوسوعة الفقهية امليرسة , الدكتور حممد رواس قلعه جي  −٣١
 . م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ – ١ط 

مـط )  هــ ٧٩٠( املوافقات يف أصول األحكام , إبراهيم بن موسى اللخمي الـشاطبي  −٣٢
 .ت .  د – القاهرة – نرش مكتبة صبيح وأوالده –املدين بمرص 

 ١ ط – دمـشق – دار اخلري –الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي , الدكتور حممد الزحييل  −٣٣
 . م ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ –

 – الرياض – دار البيان دمشق , مكتبة املؤيد –وسائل اإلثبات , الدكتور حممد الزحييل  −٣٤
 . م ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢

    



 − ٤٤ −

 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٥ −

 ))تنظيم الفتو , أحكامه وآلياته((ملخص بحث 
ني , والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آلـه وصـحبه احلمد هللا رب العامل

 :  , وبعد أمجعني
فإن الفتو من املناصب اإلسالمية اجلليلة , واألعامل الدينية الرفيعة , وقام 
هبا رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم, ثـم كبـار الـصحابة والتـابعني, والفقهـاء, 

 .والعلامء طوال التاريخ 
والتزال الفتو مقصودة من مجاهري املسلمني , ومن املؤسـسات الرسـمية, 

, ية التي يتم السؤال عنهاحلكومية , ويتوىل العلامء بيان األحكام الرشعواملنظامت ا
حتى سادت يف وسائل اإلعالم, والتقنيات احلديثة , وجترأ عليها من ال تتوفر فيـه 

 .رشوط املفتي 
لذلك احتاجت الفتو للتنظيم , لبيان أمهيتهـا وخطرهـا, ومعرفـة رشوط 

الرشعية, والعدالة أو االستقامة عـىل املفتي وخاصة التخصص بالفقه واألحكام 
 .دين اهللا, ومعرفة الواقعة بشكل دقيق, واإلحاطة بأحوال املستفتي 

وتظهر أمهية تنظيم الفتو , شأن مجيع أشكال التنظـيم يف العـرص احلـارض, 
للقضاء عىل السلبيات التي تعرضت هلا الفتـو اليـوم, وذلـك بتحديـد املفتـني 

ص الراتب هلم, ومنـع غـري املختـصني مـن التـصدي الصاحلني للفتو, وختصي
للفتو , وهذا من اختصاص ويل األمر املسلم حسب السياسة الرشعية, ومراعاة 

 .املصالح, وسد الذرائع 
املفتي العام, ومفـايت (ويأخذ تنظيم الفتو آليات متعددة, منها تعيني املفتني 

 واشرتاط الشور يف الفتو وختصيص املفتي بنوع من املسائل,) املدن واألقاليم
اجلامعية, مع التنظيم اإلداري للفتو, والتنظيم الـدويل بـني الـبالد اإلسـالمية, 

ووضع ضوابط الفتو ,وحتديد منهج الفتاو ,وكتابة الفتو. 



 − ٤٦ −

ولكن تنظيم الفتو ال خيلو من حماذير جيب جتنبهـا واالحتيـاط هلـا , ومنهـا 
اهل يف اختيـار املفتـني , والتعقيـد اإلداري, التوجيه احلكومي للمفتـني , والتـس

واالقتصار عىل مذهب واحد للفتـو, واخللـط بـني املـذاهب, وعـدم االلتـزام 
بالفتاو. 

واألمل وطيد يف نجـاح تنظـيم الفتـاو بـام يتفـق مـع األحكـام الـرشعية, 
 ومصالح األمة , ومقتضيات العرص, وردع الفوىض والفساد واجلرأة عىل الفتو

 .علم بغري 
 واحلمد هللا رب العاملني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             



 − ٤٧ −

 مرشوع قرار يف موضوع
 ))تنظيم الفتو , أحكامه وآلياته((

إن الفتو من األعـامل الدينيـة اجلليلـة, وقـد حققـت أهـدافها عـىل مـدار 
ية, مـع التاريخ, وحتتاج إىل التنظيم من أولياء األمـور بمقتـىض الـسياسة الـرشع

مراعاة املصالح, وسد الـذرائع, واالسـتفادة مـن تقنيـات العـرص , ومقتـضيات 
 .التطور, وملعاجلة السلبيات التي ظهرت عن الفتو يف العرص احلارض

ويتم تنظيم الفتو بجميع الوسائل املتاحة مما يقـرره الـرشع, وخيولـه لـويل 
األقاليم واملدن, واختيـار عـدد األمر , مثل تعيني املفتي العام, واملفايت للمناطق و

من املفتني يف الوقت الواحد واملكان الواحد ليتم توزيع املسائل علـيهم, ويـصبح 
 يف الفتـو ًكل منهم خمتصا بجانب من األحكـام الـرشعية, واشـرتاط الـشور
اجلامعية, وتأمني التنظيم اإلداري للفتو, والسعي للتنظيم الـدويل للفتـو بـني 

مية للتنسيق فيها, وتدوين الفتاو, وحتديد املنهج لإلفتاء, ووضـع البالد اإلسال
 الضوابط للفتو. 

وهنيب بأويل األمـر بالتحـذير مـن الـسلبيات, واالحتيـاط هلـا, واجتناهبـا, 
كالتوجيه احلكومي للمفتـني, والتـساهل يف اختيـار املفتـني, والتعقيـد اإلداري, 

 املـذهب, وعـدم االلتـزام واالقتصار عـىل مـذهب فقهـي واحـد, واخللـط بـني
 .بالفتاو العامة يف الدولة واملؤسسات 
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 أبيض
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