
ملخص البحث
لئ���ن كان���ت احلاج���ة قائم���ة إىل الُفتي���ا الراش���دة يف كل عص���ر مض���ى، ف���إن احلاج���ة إليه���ا يف ع���امل الي���وم أش���ّد، فق���د 

متخض الزمان عن نوازل ال عهد للسابقني بها، وُوِجَدت وسائل للفتيا وطرائق معاصرة إلصدارها.
اخت���ذ التعب���ر الش���رعي ع���ن الُفتي���ا أش���كااًل متنوع���ة، وه���ي طرائ���ق قدمي���ة حديث���ة يف نف���س الوق���ت، تعتمد الق���ول أو 

الفعل أو الكتابة أو اإلشارة أو اإلقرار. 
إال أن اجلدي���د يف ه���ذا الس���ياق العص���ري هو اس���تعمال وس���ائل االتص���االت احلديث���ة يف إيصال الس���ؤال واجل���واب، مثل 
اهلات���ف واملذي���اع والتلف���از، والناس���وخ واملواق���ع عل���ى الش���بكة العنكبوتي���ة، والربي���د اإللكرتون���ي والقن���وات الفضائي���ة، 

إضافة إىل الصحف اليومية واجملالت الدورية، والكتب وحنوها. 
ومم���ا ال ش���ك في���ه أن العناي���ة مبتغ���رات العص���ر، وإب���داء الق���ول الش���رعي يف حدي���ث خمرتعات���ه أم���ر مطل���وب يف إعادة 
الثق���ة إىل نف���وس متذبذب���ة، وتقوي���ة اإلمي���ان يف قل���وب ضعيف���ة، وه���و م���ن جهة أخ���رى يقط���ع ذريع���ة اللج���وء إىل قوانني 

وضعية، ويغلق باب االجرتاء على الشريعة اإلسالمية، ويقيم الربهان على حيوية الفقه.
ه���ذه الوس���ائط املتعلق���ة بالفتي���ا املعاص���رة ش���ديدة النف���ع ش���ديدة اخلط���ر يف آٍن واح���د، وح���ني خيت���ار املف���ي أن خي���رج 
عل���ى ه���ذه الوس���ائل اإلعالمي���ة عميق���ة التأث���ر، س���ريعة االنتش���ار؛ فعلي���ه أن ُيس���ن اإلف���ادة منه���ا، متجنًِّب���ا الوق���وع يف 

عثرات كثرة.
وحت���ى تؤت���ي الفتي���ا املباش���رة واملعاص���رة ُأُكلها فيحس���ن مراع���اة ع���دة ضوابط جيب عل���ى املف���ي االلتزام به���ا واحلرص 
عليه���ا ومنه���ا: الني���ة الصاحل���ة، اس���تجماع ضوابط الفتي���ا املباش���رة، عدم جت���اوز املفي موقع���ه العلم���ي يف الفتي���ا، العناية 

بضوابط ما قبل الفتيا، كما على املفي القاصر أن يدد نطاق الفتيا، إىل غر ذلك من الضوابط اهلامة.
وم���ن جانب���ه فعل���ى املس���تفي أن يس���أل أه���ل العل���م املعروف���ني، وأن ُيس���ن ع���رض س���ؤاله، وأن يس���أل عم���ا ينفعه يف 

حياته وآخرته.
له عناص���ر كث���رة، وحت���ّف ب���ه متغ���رات عدي���دة، وحس���ن التخطي���ط إلدارت���ه  إن صناع���ة الفتي���ا املعاص���رة أم���ٌر تش���كِّ

ومتابعة تنفيذه بشكل علمي وتقين ُيْنِهض األمة بأسرها.
وه���ذا العم���ل اجللي���ل جي���ب أن يب���دأ م���ن تأهي���ل املف���ي أواًل، وه���و أيًض���ا مي���ر ببن���اء اآللي���ات القومي���ة إلخ���راج الفتيا 

املعاصرة، وال ُيْغِفل اإلفادة القصوى من الوسائل املعاصرة لتبليغ الفتيا والتعبر عنها.

د. حممد يسري

الدور املعاصر للفتوى

)رئيس مركز البحوث وتطوير املناهج باجلامعة األمريكية املفتوحة - القاهرة(
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أفكار ومقتطفات

الفتي���ا أع���ّم م���ن أن تك���ون هداي���ًة جلاه���ل، أو تنوي���ًرا لس���ائل، أو إعان���ًة ملكل���ف، أو اس���تجالًء حلك���ٍم   •
ش���رعّي يف أم���ٍر عص���رّي؛ إذ الُفتي���ا كل ذل���ك، وف���وق ذل���ك ه���ي إقام���ة خلليف���ة اهلل تع���اىل يف أرضه على 

منهاج ربِّه.

الُفتي���ا أم���ر تواله اهلل بنفس���ه، وقام ب���ه األنبياء، عليهم الس���الم، ث���م العلماء م���ن بعدهم؛ فه���ي توقيٌع عن   •
ربِّ العامل���ني، وال ش���كَّ أن أه���ل اإلفت���اء قد رف���ع اهلل قدرهم، ق���ال تع���اىل: زب ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 

مت ىت  يتجث مث ىث   يث حج رب ]اجملادلة: 11[. 
أنف���ع وس���ائل الُفتي���ا لألم���ة وأدومه���ا وأطوهلا أث���ًرا هي الكتاب���ة، وتتمي���ز بدق���ة ضبطها، وحف���ظ قيودها،   •
وإم���كان الع���ودة إليه���ا، ول���و مع ط���ول العه���د، وكذل���ك ال يتمك���ن املس���تفي أن ي���رِّف فيه���ا حلاجة يف 

نفسه.

الفت���اوى م���ن خ���الل الش���بكة العنكبوتي���ة -خاص���ة- وفَّ���رت للمس���تفي مكتب���ة للفت���وى بش���كل ميس���ر،   •
ب���ل أصبح���ت مرجعي���ة للجالي���ات املس���لمة يف ب���الد غ���ر املس���لمني، كم���ا أنه���ا متي���زت باخلصوصي���ة أو 
الش���خصية فيم���ا يرس���له املس���تفي إىل املف���ي وفيم���ا جييب���ه علي���ه، م���ع إمكاني���ة مراجع���ة املف���ي يف فتواه 

وتوضيح أبعاد املسألة، عالوة على أن تلك الفتاوى تعطى باجملان. 

العناي���ة مبتغ���رات العص���ر، وإب���داء الق���ول الش���رعي يف حدي���ث خمرتعات���ه، مل���ا يس���هم يف إع���ادة الثق���ة   •
إىل نف���وس متذبذب���ة، وتقوي���ة اإلمي���ان يف قل���وب ضعيف���ة، وهو من جه���ة أخرى يقط���ع  ذريع���ة اللجوء إىل 

قوانني وضعية، ويغلق باب االجرتاء على الشريعة اإلسالمية، ويقيم الربهان على حيوية الفقه.

يف  ويك���رب  يتفاح���ش  اخلط���أ  أن  إال  ومص���ر،  عص���ر  كل  يف  للخط���أ  مع���رَّض  بش���ريته  حبك���م  املف���ي   •
زمانن���ا بش���كل مضاع���ف؛ حي���ث جتتم���ع املؤث���رات الفكري���ة والنفس���ية واالجتماعي���ة، وتتع���دد احملاذي���ر 

السياسية واألمنية أمام مفي الفضائيات خاصة.

تعمي���م الُفتي���ا الفضائي���ة بغ���ر نظ���ٍر إىل م���ا ُذِك���َر م���ن أس���باب وعوام���ل ُتْفِض���ي إىل تغ���ررُّ الُفتي���ا واألحكام   •
الفقهي���ة االجتهادي���ة مزل���ق خط���ر، فعل���ى املف���ي يف ه���ذه القن���وات أن يذر ه���ذه املَزلَّ���ة، كما ي���ذر من 

مصطلح عوملة الُفتيا؛ فإنه ال ميكن قبوله على هذا النحو بإطالق!

ا م���ن مكون���ات اإلع���الم اإلس���المي يف اإلذاع���ة والتلفزة،  إن الفت���وى املباش���رة ق���د أصبح���ت مكونً���ا مهمًّ  •
والفضائي���ات والش���بكة العنكبوتي���ة عل���ى ح���د س���واء، وه���ي ب���كل املقايي���س ب���اٌب مه���ّم م���ن أب���واب 

الدعوة والتعليم، ومصدر من مصادر التوجيه والتأثر العام.

املف���ي إم���ا أن يك���ون مس���تقاًل بالفتي���ا، وه���ذا منص���ب اجملته���د املطل���ق، وإم���ا أن يك���ون غ���ر مس���تقل   •
بالفتي���ا وه���و اجملته���د يف مذه���ب إمام���ه، أو جمته���ًدا يف ن���وع م���ن العل���م كالفرائ���ض أو املعام���الت، أو 

جمتهًدا يف مسألة أو مسائل من العلم.
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عل���ى املف���ي املعاص���ر أن يع���رف مرات���ب الفتي���ا يف ه���ذا العص���ر، فأعاله���ا ما ص���در بإمج���اع صحيح   •
صري���ح منعق���د، ث���م م���ا كان مجاعيًّا ص���ادًرا ع���ن جمامع فقهي���ة دولية، ث���م فت���اوى اللج���ان العلمية، 
ث���م الفت���اوى الفردي���ة، وال ش���ك أن���ه كلم���ا كث���ر ع���دد املفت���ني املش���رتكني يف فتي���ا كان ذل���ك أدع���ى 

للقبول والطمأنينة، وإن مل تكن متمحضة الصواب أو خمتصة به، أو حمتكرة له.

املس���تفي ه���و كل م���ن مل يبل���غ درج���ة املف���ي فيم���ا يس���أل عن���ه م���ن األح���كام الش���رعية، وجي���ب   •
االس���تفتاء بش���رطني: األول أن يك���ون املس���تفي غ���ر جمته���د، والثان���ي أن يك���ون احلك���م الش���رعي 

قد وجب عليه معرفته، وهو خيتلف باختالف األشخاص واألحوال.

يف الفتي���ا التقليدي���ة ال يصع���ب عل���ى العام���ي أن يع���رف الفقه���اء املعدودي���ن، والعلم���اء املش���تهرين   •
بالفتي���ا؛ حي���ث يظهر ذلك م���ن أخذ الن���اس عنه���م، وثناء العلم���اء عليهم، واس���تفاضة اخل���رب بعلمهم 

وفقههم.

والفضائي���ات  العنكبوتي���ة  الش���بكة  يف  للمفت���ني  الس���ائلني  أس���ئلة  عل���ى  الي���وم  يالح���ظ  م���ا  كث���راً   •
���ر بال���ي  البح���ث ع���ن ِعلِّيَّ���ة حك���م تعبرُّ���دي كتس���بيح الط���واف وع���دد ركع���ات الصل���وات، مم���ا ُيَذكِّ
س���ألت ع���ن قض���اء امل���رأة الصي���ام دون الص���الة، هذا فض���اًل ع���ن معارض���ة الق���رآن والس���نة بالرأي، 

والبحث عن املتشابه والسؤال عما شجر بني الصحابة وحنو ذلك.

أرب���اب العم���ل اإلعالم���ي ومع���دو الربامج وحم���ررو الش���ئون اإلس���المية يف الصحف واجمل���الت واملواقع   •
اإللكرتوني���ة مدع���ورُّون لزي���ادة ثقافته���م الش���رعية، وتنامي حّس���هم اإلس���المي فيم���ا يقدمون م���ن مواد 

وبرامج، ال سيما فيما يتعلق باجلوانب اإلسالمية.

اإلش���راف عل���ى املفت���ني واختي���ار املتأهل���ني للفتي���ا اإلعالمي���ة املباش���رة، ومن���ع اجلاهل���ني واملاجنني من   •
التص���دي ملنص���ب اإلفت���اء، واالحتس���اب يف ذلك األم���ر -مس���ئولية عظمى ُتَن���اط بهيئات العلم���اء ودور 

اإلفتاء وكبار الفقهاء.

ُيْق���رتح عل���ى القن���وات الفضائي���ة واملواق���ع اإللكرتوني���ة إنش���اء جمل���س أو هيئ���ة، أو جلن���ة للفتي���ا م���ن   •
ختصص���ات ش���رعية خمتلف���ة؛ م���ن ش���أنها ترش���يح املفت���ني يف الفتي���ا املباش���رة، وحتدي���د موضوع���ات 
برام���ج الفتي���ا بش���كل متخص���ص، ومراجع���ة وضب���ط م���ا يص���در ع���ن تل���ك املواق���ع، ومراقب���ة أداء 

مقدمي الربامج ومعديها وإعانتهم ونصحهم.

له عناص���ر كث���رة، وحت���ّف ب���ه متغ���رات عدي���دة، وحس���ن  إن صناع���ة الفتي���ا املعاص���رة أم���ٌر تش���كِّ  •
التخطيط إلدارته ومتابعة تنفيذه بشكل علمي وتقين ُيْنِهض األمة بأسرها.

م���ن األهمي���ة مب���كان نش���ر ثقاف���ة الفتي���ا ل���دى املس���تفي؛ وذل���ك م���ن خ���الل كتيب���ات وإص���دارات،   •
وبرام���ج فضائي���ة ورس���ائل إلكرتوني���ة، تب���ني للمس���تفي م���ا جي���ب علي���ه جت���اه املف���ي وكي���ف خيتاره، 
وكيفي���ة ع���رض الس���ؤال، وم���اذا يعم���ل عن���د تع���دد األجوب���ة، وه���ل ل���ه أن ينق���ل فت���وى املف���ي إىل 
غ���ره، وه���ل ل���ه أن يعم���ل به���ا إذا تك���ررت احلادث���ة، وكي���ف يس���تفيد م���ن مدون���ات الفتي���ا املطبوعة 

واإللكرتونية؟ مع التنبيه على أخطاء املستفتني واحلذر من الوقوع فيها.
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احلم���د هلل رب العامل���ني، وصل���ى اهلل وس���لم وب���ارك على خ���امت النبيني. وإم���ام املتق���ني وعلى آله وصحبه وس���لم 
أمجعني، وبعد:

���ا، ذل���ك أن الفتي���ا أعّم م���ن أن تك���ون هدايًة  ف���إن احلدي���ث ع���ن الفتي���ا ودوره���ا املعاص���ر قد غ���دا حديًث���ا ُمِلحًّ
جلاه���ل، أو تنوي���ًرا لس���ائل، أو إعان���ًة ملكل���ف، أو اس���تجالًء حلك���ٍم ش���رعّي يف أم���ٍر عص���رّي؛ إذ الُفتي���ا كل 

ذلك، وفوق ذلك هي إقامة خلليفة اهلل تعاىل يف أرضه على منهاج ربِّه. 

ولئ���ن كان���ت احلاج���ة قائم���ة إىل الُفتي���ا الراش���دة يف كل عص���ر مض���ى، ف���إن احلاج���ة إليه���ا يف ع���امل الي���وم 
أش���د، فق���د متخ���ض الزم���ان ع���ن ن���وازل ال عه���د للس���ابقني به���ا، ووج���دت وس���ائل للفتي���ا وطرائ���ق معاص���رة 
إلصداره���ا، وه���ذا كل���ه يتطل���ب ضبًط���ا وإحكاًم���ا يتناس���ب وأهمي���ة الفتي���ا، ع���الوًة عل���ى مالحظ���اٍت كث���رة 

حول من يتصدى للفتيا من غر أهلها ممن مل يستجمع شرائطها.

كم���ا أن بع���ض الفت���اوى املعاص���رة ق���د ضلَّت طريقه���ا، واحنرف���ت عن ج���ادة الص���واب، األمر ال���ذي ينتهي إىل 
التأكيد على أهمية طرح موضوع الُفتيا املعاصرة على مائدة البحث العلمي اجلاد.

وضبًطا ملسرية هذا البحث فإنه سوف ينتظم الوقفات التالية: 

الوقفة األوىل: معنى الُفتيا وبيان منزلتها. 

الوقفة الثانية: الُفتيا املعاصرة مالحظات وتأمالت.

الوقفة الثالثة: ضوابط الُفتيا املعاصرة. 

 الوقفة الرابعة: آفاق وطموحات. 

د. حممد يسري:

الدور املعاصر للفتوى
رئيس مركز البحوث وتطوير املناهج باجلامعة األمريكية املفتوحة - القاهرة
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الدور املعاصر للفتوى
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فص���ار الق���ول عل���ى اهلل بغ���ر عل���م أعظ���م احملرمات 
األربعة، املذكورة يف اآلية، والي ال ُتباح حبال. 

وال أظل���م ي���وم القيام���ة م���ن ه���ؤالء الذي���ن كذب���وا 
عل���ى ربه���م، ق���ال تع���اىل: زب ې ې ې ى  ى 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ    ەئ  ائەئ  ائ 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ 

ىئ ی ی رب  ]هود: 18[.

وق���د جع���ل املُفُت���ون م���ن الصحاب���ة فمن 
س���ار عل���ى دربهم ق���ول اهلل تع���اىل: زب ھ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ 
ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
رب  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  
]النح���ل : 116[، نص���ب أعينهم، فعصمهم 

من الزيغ ووقاهم من الزيادة والنقصان.

وعلى ه���ذا النهج س���ار التابع���ون واألئمة 
األربعة املرضيون، وأتباعهم الصاحلون. 

 الوقفة الثانية
الفتيا املعاصرة مالحظات وتأمالت 

املعاص���رة اآلن حتًم���ا سيش���د  الفتي���ا  احلدي���ث ع���ن 
إىل مالم���ح ه���ذا العص���ر ال���ذي متي���ز بث���ورة هائل���ة يف 

عامل االتصاالت واملعلومات. 

والُفتي���ا تتأث���ر وتؤث���ر بش���كل أو بآخ���ر بس���مات هذا 
العص���ر ومالحم���ه، وكم���ا تلح���ظ إجيابي���ات متنوع���ة، 

ترصد سلبيات عديدة. 

الُفتي���ا  ح���ول  وتأم���الت  مالحظ���ات  مجل���ة  وه���ذه 
املعاص���رة يف وس���ائل تبليغه���ا، وموضوعاته���ا، وطريق 

جوابها، ومدى أهلية القائمني عليها: 

أواًل: وسائل تبليغ الُفتيا والتعبري عنها:
اخت���ذ التعب���ر الش���رعي ع���ن الُفتي���ا أش���كااًل متنوعة، 
وه���ي طرائق قدمي���ة حديثة يف نف���س الوقت تعتم���د القول 

أو الفعل، أو الكتابة، أو اإلشارة، أو اإلقرار. 

الُفتي���ا بالق���ول ه���ي الطريق���ة املثل���ى يف  وإذا كان���ت 

الوقفة األوىل
 معنى الُفتيا وبيان منزلتها 

أواًل: معنى الُفتيا واملفيت واملستفيت: 
أفت���اه يف األم���ر إذا أبان���ه ل���ه، وأفت���ى الع���امل إذا بنيَّ 
احلك���م، وأفت���ى الرج���َل يف مس���ألته إذا أجاب���ه عنه���ا 

رب ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تع���اىل:   ق���ال 
ب���ه  أفت���ى  م���ا  والفت���وى  والُفتي���ا   ،]176 ]النس���اء:   

الفقيه)1(. 

الفقه���اء  اصط���الح  يف  الُفتي���ا  أم���ا 
بي���ان  عل���ى  قاص���رة  فه���ي  واألصولي���ني 
أكان���ت  س���واء  الش���رعية  األح���كام 

اعتقادية أم عملية. 

ذل���ك أن اإلفت���اء عندهم ه���و »اإلخبار 
حبكم اهلل تعاىل عن دليل شرعي«)2(. 

واملف���ي: ه���و اجمليب عن الس���ؤال لغًة، 
���ار، القادر عل���ى انتزاع  واصطالًح���ا ه���و: الفقي���ه النظَّ
األح���كام الش���رعية م���ن الكت���اب والس���نة واإلمج���اع 

والقياس)3(. 

واملس���تفي: ه���و الطال���ب للج���واب ع���ن الس���ؤال، 
واالستفتاء: هو طلب العلم بالسؤال عما أشكل)4(. 

ثانًيا: فضل الُفتيا وبيان منزلتها:
األنبي���اء  ب���ه  وق���ام  بنفس���ه،  اهلل  ت���واله  أم���ر  الُفتي���ا 
عليه���م الس���الم، ثم العلم���اء م���ن بعدهم فه���ي توقيٌع 
ع���ن ربِّ العامل���ني، وال ش���كَّ أن أه���ل اإلفت���اء قد رفع 

زب مب ىب يب جت  تع���اىل:  ق���ال  اهلل قدره���م، 
حت خت مت ىت  يت رب  ]اجملادلة: 11[. 

ويف الصحي���ح، ق���ال رس���ول اهلل -صل���ى اهلل علي���ه 
وسلم-: »من يرد اهلل به خًرا يفقهه يف الدين«)5(. 

واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية   ،)183/10( منظور  الب��ن  العرب،  لسان   )1(
البن األثر )411/3(.

اإلسالمي،  املكتب  ط1  احلنبلي،  مح���دان  الب��ن  واملستفتى،  الفتوى  صفة   )2(
بروت، لبنان )1406ه�(، )ص54(.

)3( فتاوى ابن رشد )1497/3(. 
)4( صفة الفتوى واملفي واملستفي، البن محدان )ص86(.

)5( أخرجه: البخاري، كتاب العلم، باب »من يرد اهلل به خًرا«، )71(، ومسلم: كتاب 
الزكاة، باب »النهي عن املسألة«، )1037( من حديث معاوية رضي اهلل عنه. 

وتؤث���ر  تتأث���ر  الُفتي���ا 
بش���كل أو بآخ���ر بس���مات 
ومالحم���ه،  العص���ر  ه���ذا 
إجيابي���ات  تلح���ظ  وكم���ا 
س���لبيات  ترصد  متنوع���ة، 

عديدة. 
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إجاب���ة الس���ائل؛ ف���إن ه���ذا مل مينع م���ن ممارس���ة طرائق 
أخرى. 

فاإلجاب���ة بالفع���ل م���ن املف���ي تتضمن معن���ى اإلجابة 
مضاًفا إليها توضيًحا عمليًّا للسائل. 

وق���د ُيْؤِثر املفي الفع���ل دون غره للتعلي���م واإلفهام، 
ولتحص���ل الق���دوة كم���ا ق���ال صل���ى اهلل عليه وس���لم: 

»صلوا كما رأيتموني أصلي«)6(. 

ويف املس���ائل ال���ي ق���د يكون اجل���واب بنع���م، أو  ال، 
ُيكتفى أحياًنا باإلشارة املفهمة.

ومل���ا ذك���ر الن���ي -صل���ى اهلل علي���ه وس���لم- الف���ن 
يف آخ���ر الزم���ان ق���ال: »ُيْقَبُض العل���ُم، ويظه���ر اجلهل 
والف���ن، ويكث���ر اهل���رج، فقي���ل ي���ا رس���ول اهلل -صلى 
اهلل علي���ه وس���لم-: وم���ا اهلرج؟ فق���ال: هك���ذا بيده، 

فحرفها كأنه يريد القتل«)7(. 

الوس���يلة  ه���ذه  ختت���ار  ق���د  احلدي���ث  يف  ج���اء  كم���ا 
أو  أص���ّم  يك���ون  كأن  املس���تفي؛  خلصوصي���ة 

خلصوصية حال املفي.

وق���د ُيفع���ل الفعل حبضرت���ه -صلى اهلل عليه وس���لم- 
دلي���اًل  فيك���ون  علي���ه  فيس���كت  يبلغ���ه  أو  فُيِق���ّره، 
ش���رعيًّا)8(، وكذل���ك ورثت���ه م���ن العلم���اء واملنتصب���ني 

للُفتيا)9(. 

وأخ���ًرا ف���إن أنف���ع وس���ائل الُفتي���ا لألم���ة وأدومه���ا 
الكتاب���ة، وتتمي���ز بدق���ة ضبطه���ا  أث���ًرا ه���ي  وأطوهل���ا 
وحف���ظ قيودها، وإم���كان الع���ودة إليها، ول���و مع طول 
العه���د، وكذل���ك ال يتمك���ن املس���تفي أن ي���رِّف فيه���ا 
الفقه���اء واألصولي���ون  ُع���ين  حلاج���ة يف نفس���ه، وق���د 
قدميً���ا بضب���ط ه���ذه الوس���يلة؛ حبي���ث ال يتمك���ن م���ن 
التالع���ب يف رقعته���ا، ف���ال ُي���َزاد عل���ى س���ؤاهلا، وال 
ميك���ن أن ُيض���اف إليه���ا بع���د حتريره���ا، م���ع احل���رص 

كانوا  إذا  للمسافر  »األذان  ب���اب  األذان،  ك��ت��اب  ال��ب��خ��اري،  أخ���رج���ه:   )6(
مجاعة..«، )631( من حديث مالك بن احلويرث رضي اهلل عنه.

اليد  ب��إش��ارة  الفتيا  أج���اب  »م��ن  ب��اب  ال��ع��ل��م،  ك��ت��اب  ال��ب��خ��اري،  أخ��رج��ه:   )7(
والرأس«، )85( من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.

)8( املوافقات، للشاطي )251/4(.
لإلفتاء،  الشرعية  الضوابط   ،)235( أك��رم  حممد  األص��ول��ي��ني،  عند  اإلف��ت��اء   )9(

عبد احلي عزب )32(.

على إعادة السؤال يف جوابها وحنو ذلك)10(. 

كان ه����ذا عرًضا لوس����ائل التعب����ر عن جواب الس����ائل، 
وال تع����دو الطرائق املعاص����رة هذه األنواع اخلمس����ة، إال أن 
اجلدي����د يف ه����ذا الس����ياق العص����ري هو اس����تعمال وس����ائل 
االتص����االت احلديث����ة يف إيص����ال الس����ؤال واجل����واب مث����ل 
اهلات����ف، واملذي����اع والتلف����از، والناس����وخ، واملواقع على 
والقن����وات  اإللكرتون����ي  والربي����د  العنكبوتي����ة،  الش����بكة 
واجمل����الت  اليومي����ة  الصح����ف  إىل  إضاف����ة  الفضائي����ة، 

الدورية، والكتب وحنوها. 

وهنا عدة مالحظات وتأمالت

أواًل: اإلقبال الشديد على السؤال واالستفتاء: 
يف  يقظ���ة  يعك���س-  م���ا  -أول  يعك���س  وه���ذا 
للفه���م  ج���ادة  وحماول���ة  الي���وم،  املس���لمة  اجملتمع���ات 

وعناية بالعلم، وهذه إجيابية مرصودة بال شك. 

طوائ���ف  أن  الظاه���رة  ه���ذه  أس���باب  م���ن  ولع���ل 
ارتباطه���م  زاد  في���ه  واملقيم���ني  الغ���رب  مس���لمي  م���ن 
بإس���المهم، ومن���ا ش���غفهم بتعل���م أح���كام اإلس���الم، 
وم���ن جه���ة أخ���رى ف���إن كثري���ن م���ن غ���ر املس���لمني 
يف ب���الد الغ���رب والع���رب مًعا -وال س���يما بعد س���بتمرب 
اإلس���الم  عل���ى  التع���رف  يف  ملح���ني  ب���دوا  2001م- 
م���ن خالل أهل���ه، ونظ���ًرا مل���ا تتيح���ه وس���ائل االتصال 

احلديثة من مزايا فقد جلأ الكثرون إليها. 

فضائي���ة  إس���المية  قن���وات  أن  ذك���ره  جي���در  ومم���ا 
أصبح���ت تب���ث براجمه���ا بلغات أجنبي���ة، وتتلقى أس���ئلة 
وجتي���ب عنها باللغ���ات ذاتها يف س���بق إس���المي مبارك، 

ومن ذلك قناة »اهلدى« اإلسالمية. 

وم���ن أس���باب ه���ذا اإلقب���ال اهلائ���ل م���ا متتع���ت ب���ه 
الُفتي���ا املعاص���رة م���ن إجيابي���ات كث���رة عل���ى  وس���ائل 
مس���توى الُفتي���ا واملف���ي واملس���تفي مًع���ا، وفيم���ا يل���ي 

تنويه بأهم تلك املزايا: 

 بالنسبة للُفتيا: 
1- فق���د س���اهمت تلك الوس���ائل املعاص���رة يف القيام 

)10( اجملموع، للنووي )48/1(، صفة الفتوى البن محدان )ص60(.
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3- بع���ض ه���ذه الوس���ائل احلديثة ق���د َعرَّف���ت بعدد من 
املتأهلني للُفتيا ممن مل يكن يعرفهم الناس من قبل. 

4- وال ش���ك أنها اختص���رت الزمن فيما يتعلق بنش���ر 
فتاوى كبار املفتني، األمر الذي اْنُتِفَع به كثًرا. 

تكمي���ل  يف  احلديث���ة  التقني���ات  ه���ذه  أف���ادت   -5
صورة الواق���ع وتوضيح���ه يف املس���ائل املعروضة؛ حيث 
مص���دًرا  والفضائي���ات  العنكبوتي���ة  الش���بكة  تعت���رب 
ثريًّ���ا للمعلوم���ات، وه���و م���ا يفي���د املف���ي يف ضب���ط 

الفتوى.

بالنسبة للمستفيت: 
العنكبوتي���ة  الش���بكة  خ���الل  م���ن  الفت���اوى   -1
-خاص���ة- وف���رت للمس���تفي مكتب���ة للفت���وى بش���كل 
ميس���ر، ب���ل أصبح���ت مرجعي���ة للجالي���ات املس���لمة يف 
ب���الد غ���ر املس���لمني، كم���ا أنه���ا متي���زت باخلصوصي���ة 
أو الش���خصية فيم���ا يرس���له املس���تفي إىل املف���ي وفيم���ا 
جييب���ه علي���ه، م���ع إمكاني���ة مراجع���ة املف���ي يف فت���واه، 
وتوضي���ح أبعاد املس���ألة، ع���الوة على أن تل���ك الفتاوى 

ُتعَطى باجملان. 

2- الفت���اوى املباش���رة ع���رب القن���وات الفضائي���ة تتمي���ز 
بس���رعة إيص���ال الس���ؤال واجل���واب، كم���ا أنه���ا تكف���ي 
م���كان  إىل  االنتق���ال  وعن���اء  االنتظ���ار  عن���اء  املس���تفي 
املف���ي، وه���ذا مواف���ق لطبيع���ة ه���ذا العص���ر ولداع���ي 

العجلة عند اإلنسان.

إىل  يطمئ���ن  ال���ذي  الش���يخ  خيت���ار  املس���تفي   -3
فت���واه، وم���ع أن الفتي���ا مباش���رة إال أنه ال يواج���ه املفي 
مواجه���ة مباش���رة، وه���ذا ق���د يتف���ادى مع���ه املس���تفي 

حرًجا معيًنا.

ثانًيا: مالحظات ح���ول موضوعات الفتاوى 
املعاصرة وطريقة اإلجابة عنها:

ه���ذا الزم���ان كغره م���ن س���الف األزمان؛ لإلنس���ان 
فيه أس���ئلة تتعل���ق بثوابت ال تقب���ل تغي���ًرا وال اجتهاًدا يف 
حتصي���ل أحكامه���ا؛ ألنه���ا منصوص���ة، وإمن���ا ينحص���ر 
عم���ل املف���ي اجملته���د يف فه���م نصوصه���ا وتفس���رها، 
وال  فحس���ب،  النص���وص  م���ن  بغره���ا  ومقارنته���ا 
تعطيله���ا،  أو  تغيره���ا  أو  أحكامه���ا  جت���اوز  جي���وز 

مبهم���ة الب���الغ الع���ام مبختل���ف األح���كام، س���واء ع���ن 
طري���ق برامج التعلي���م والدع���وة، أو برام���ج التثقيف أو 

الرتويح املنضبط.

الربام���ج  تل���ك  واس���رتجاع  حف���ظ  س���هولة  إن   -2
بش���كل  س���اعد  إاللكرتوني���ة  والصفح���ات  الفضائي���ة، 

مباشر على نشر الفتاوى، وتعظيم اإلفادة منها. 

مهم���ة  استش���ارية  مبعلوم���ات  الُفتي���ا  دعم���ت   -3
عل���ى  وأعان���ت  العلمي���ة،  التخصص���ات  خمتل���ف  يف 

االستفادة من العلوم االجتماعية يف الُفتيا. 

4- وفَّ���رت فرص���ة إلع���ادة الرتاب���ط وتقوية الوش���ائج 
وتالق���ي القرائ���ح إلنض���اج الُفتي���ا ال س���يما م���ا يتص���ل 

بالشأن العام من مسائل وأحكام. 

5- وق���د أدت تلك الوس���ائل احلديثة خدم���ات جليلة 
وتطويره���ا،  الرمسي���ة  اإلفت���اء  دور  ميكن���ة  جم���ال  يف 
فعل���ى س���بيل املث���ال ف���إن دار اإلفت���اء املصري���ة يق���وم 
ب���ني جنباته���ا مش���روع ق���وي يدخ���ل بالفتوى الش���رعية 
تطوي���ر  يب���دأ  حبي���ث  املعلوماتي���ة،  النهض���ة  إىل عص���ر 
وس���ائل االتص���ال ب���ني مرك���ز املعلوم���ات ب���دار اإلفتاء 
واملس���تفتني عل���ى الصعيدي���ن الدولي واحملل���ي، ومروًرا 
بتأهي���ل الباحث���ني وأمن���اء الُفتيا عل���ى اس���تخدام أدوات 
الش���بكة  م���ن  باإلف���ادة  وانته���اًء  املعلوم���ات،  تقني���ة 
م���ن  عنه���ا  واإلجاب���ة  األس���ئلة  تلق���ي  يف  العنكبوتي���ة 
خ���الل موقعه���ا اإللكرتون���ي، وم���ن ث���م حفظه���ا على 
اإلجنليزي���ة  باللغ���ات  وترمجته���ا  إلكرتوني���ة  وس���ائط 

والفرنسية واألملانية)11(. 

بالنسبة للمفيت: 
1- فق���د أف���اد املُفُتون من س���هولة اس���رتجاع فتاواهم 
وفتاوى غره���م، ومن إمكاني���ة مراجع���ة ومطالعة ذلك 
بش���كل س���ريع، وهو أمر يعني عل���ى تقلي���ل التعصب، 

وتقدير رأي املخالف باالطالع على حجته. 

 2- تتي���ح وس���يلة الش���بكة العنكبوتي���ة )اإلنرتن���ت( 
التمه���ل يف الُفتي���ا والتأن���ي يف إصدارها، ب���ل وتصحيح 

اخلطأ إذا وقع. 

والبحوث  الفتوى  إدارة  معهد  مباليزيا،  اإلس��الم��ي��ة  العلوم  جامعة  موقع   )11(
.Infad.Kuim.edu.my
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م���ن  االنس���الخ  أو  الدي���ن  نس���خ  ذل���ك إىل  وإال ألدى 
اإلمي���ان، وم���ن ذل���ك عامة مس���ائل االعتق���اد، وأصول 
العب���ادات واملعام���الت، واألحوال الش���خصية  أح���كام 
واألخ���الق، وأم���ا ف���روع ذل���ك كل���ه فمح���ل اجته���اد 
دنيوي���ة  مبص���احل  تتعل���ق  ال���ي  والنص���وص  غالًب���ا، 
متغ���رة، ومرتهن���ة بوجود أس���باب وعلل معين���ة تتحقق 
أحكامه���ا بتحققه���ا وت���زول بزواهل���ا، واالجته���اد حني 

يف���رز أحكاًم���ا مس���تنبطة جدي���دة؛ فإنه���ا 
تنس���خها،  وال  األوىل  األح���كام  تلغ���ي  ال 
م���ن  قلوبه���م  املؤلف���ة  إعط���اء  كان  ف���إذا 
ال���زكاة نهائيًّ���ا ال يقب���ل نس���ًخا وال إلغ���اًء، 
ف���إن ه���ذا مل مينع الف���اروق عم���ر أن جيتهد 
اهلل  أع���ز  مل���ا  إعطائه���م  ع���ن  التوق���ف  يف 
ف���إذا  أركانه���ا،  وقوي���ت  اإلس���الم  دول���ة 
ج���دَّ باملس���لمني م���ا يدع���و إىل إعمال���ه من 
جدي���د فإن احلك���م س���يتعلق بعلَّت���ه ويدور 

معها وال بد.

ق���د  الي���وم  الن���اس  إال أن جانًب���ا كب���ًرا م���ن أس���ئلة 
جت ب���ني جنباته  تلبَّ���س بلباس ه���ذا العص���ر ال���ذي تأجَّ
ح���روب  ربوع���ه  يف  واش���تعلت  متدافع���ة،  تي���ارات 
تقني���ة  ث���ورة  م���ع  وعس���كرية،  سياس���ية  ونزاع���ات 
هائل���ة، ف���إذا أضي���ف إىل ذل���ك ضع���ف ع���ام بأه���ل 
الكي���د،  بصن���وف  علي���ه  أعدائ���ه  وتس���لط  اإلس���الم، 
ف���إن ه���ذا بأس���ره س���يولد ن���وازل ال عه���د لألم���ة بها، 
���ل آالت، وُيس���تعان أواًل  إال أن جتتم���ع جه���وٌد، وحتصَّ

وآخًرا بتقوى اهلل تعاىل.

فت���وى  أو  عاب���ر  رد  اس���تيفاؤه يف  يتع���ذر  م���ا  وه���ذا 
الفت���اوى  م���ن  كث���ر  يف  احل���ال  ه���و  كم���ا  عجل���ى، 

املباشرة يف احلوادث واملستجدات املعاصرة.

العص���ر،  مبتغ���رات  العناي���ة  أن  في���ه  ش���ك  ال  ومم���ا 
مل���ا  خمرتعات���ه،  حدي���ث  يف  الش���رعي  الق���ول  وإب���داء 
يس���هم يف إع���ادة الثق���ة إىل نف���وس متذبذب���ة، وتقوي���ة 
اإلمي���ان يف قل���وب ضعيف���ة، وه���و م���ن جه���ة أخ���رى 
يقط���ع ذريعة اللج���وء إىل قوان���ني وضعي���ة، ويغلق باب 
االج���رتاء عل���ى الش���ريعة اإلس���المية، ويقي���م الربه���ان 

على حيوية الفقه.

وب���كل ح���ال ف���إن الفتي���ا املعاص���رة هل���ا مصادره���ا 
الكث���رة واملتنوع���ة، ومنه���ا م���ا تق���ل علي���ه املالحظات 
عل���ى  املالحظ���ات  تأت���ي  ت���كاد  م���ا  ومنه���ا  ا،  ج���دًّ
مش���روعية اعتم���اده مص���دًرا صحيًح���ا للفتي���ا، وفيم���ا 

يلي ذكر مصادر الفتيا املعاصرة:

أواًل: كتب النوازل:
وذل���ك  قدمي���ة،  كت���ب  نوع���ان:  وه���ي 
ككت���ب الفت���اوى والس���ؤاالت، واألقضي���ة 
والوقائ���ع، وحنوه���ا يف املذاه���ب األربعة أو 

فقه األئمة اجملتهدين.

الرس���ائل  فتش���مل  احلديث���ة  يف  وأم���ا 
الش���ريعة  جم���االت  يف  اجلامعي���ة 
يف  احملكم���ة  والبح���وث  اإلس���المية، 
س���واء  العلمي���ة،  والدوري���ات  اجمل���الت 
أو  الفقهي���ة،  اجملام���ع  ع���ن  الص���ادرة 
أو  الش���رعية،  والكلي���ات  اجلامع���ات 

اجملالت الشرعية الصادرة عن هيئات مستقلة.

الص���ادرة  والدراس���ات  التوصي���ات  ثانًي���ا: 
ع���ن املؤمترات والن���دوات اخلاص���ة ببعض 

النوازل، وذلك مثل:
1- الن���دوات واحللق���ات العلمي���ة الي يقيمه���ا البنك 
اإلس���المي  االقتص���اد  جم���االت  يف  للتنمي���ة  اإلس���المي 

والتنمية جبدة.

الطبي���ة  للعل���وم  اإلس���المية  املنظم���ة  ن���دوات   -2
الطبي���ة  واملس���ائل  الن���وازل  جم���االت  يف  بالكوي���ت، 

املعاصرة.

ثالًثا: القرارات والبيانات والفتاوى الصادرة 
ع���ن اجملام���ع الفقهي���ة واللج���ان واهليئات 

العلمية، وذلك مثل:
1- جممع البحوث اإلسالمية باألزهر بالقاهرة.

2- اجملم���ع الفقه���ي اإلس���المي التاب���ع لرابط���ة العامل 
اإلسالمي مبكة املكرمة.

التاب���ع ملنظم���ة املؤمت���ر  الفق���ه اإلس���المي  3- جمم���ع 
اإلسالمي.

النص���وص ال���ي تتعل���ق مبصاحل 
ومرتهن���ة  متغ���رة،  دنيوي���ة 
بوج���ود أس���باب وعل���ل معين���ة 
بتحققه���ا  أحكامه���ا  تتحق���ق 

وتزول بزواهلا.
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وه���ذه األن���واع الثالث���ة الس���ابقة يغل���ب عليه���ا صفة 
ق���رارات  أكان���ت  وس���واء  الُفتي���ا،  يف  اجلماعي���ة 
كان���ت  أو  واإلح���كام،  بالضب���ط  تتس���م  جممعي���ة 
فت���اوى مجاعي���ة تص���در ع���ن جل���ان الُفتي���ا، ويش���ارك 
فيه���ا ع���دد م���ن الفقه���اء، أو حبوًث���ا حمكم���ة يف رس���ائل 
جامعي���ة، أو جم���الت ودوري���ات حمكم���ة -فإنه���ا تبعث 
واالعتم���اد- القب���ول  إىل  وتدع���و  االطمئن���ان،  عل���ى 
غالًب���ا-؛ وذل���ك أكثر م���ن الفت���اوى الفردي���ة والبحوث 

الشخصية.

اجملام���ع  ه���ذه  بع���ض  وق���وع  مالحظ���ة  جت���در  كم���ا 
سياس���ية  حملي���ة،  أو  دولي���ة  متنوع���ة،  ضغ���وط  حت���ت 
أو إعالمي���ة أو غ���ر ذل���ك، مم���ا جيع���ل الُفتي���ا الفردي���ة 

أكثر حترًرا وأبعد عن الضغوط اخلارجية.

رابًعا: كتب فتاوى املعاصرين الفردية:
وذل���ك وس���واء أكان���ت جملموع���ة م���ن العلم���اء كلٌّ 
أفت���ى عل���ى ح���دة، أو ملُْفٍت دون س���واه، وذلك بش���رط 
املف���ي،  الش���يخ  ِقَب���ل  م���ن  وحم���رََّرة  مكتوب���ة  كونه���ا 
أو راجعه���ا قب���ل طبعه���ا، وه���ي دون الفت���اوى اجملمعية 

غالًبا، ومن تلك الكتب:

1-فت���اوى الش���يخ حممد ب���ن إبراهي���م، مف���ي الديار 
السعودية األسبق.

2-فت���اوى الش���يخ حمم���ود ش���لتوت، مف���ي الدي���ار 
املصرية وشيخ األزهر األسبق.

خامًسا: فتاوى الشبكة العنكبوتية:
 ومتثلها مواقع عديدة منها:

www.islamonline.net 1- موقع إسالم أون الين: 

www.islamqa.com 2 -موقع اإلسالم سؤال وجواب:

www.islamtoday.com 3- موقع اإلسالم اليوم: 

www.fatwanet.net 4- موقع الفتوى:

www.faqh.al-islam.com 5- موقع جامع الفقه اإلسالمي: 

www.almoslim.net 6- موقع املسلم: 

www.Islamweb.com 7- موقع الشبكة اإلسالمية: 

- كم���ا يكم���ن اإلف���ادة أيًضا م���ن برامج احلاس���ب اآللي؛ 

حي���ث ص���درت بع���ض األق���راص املدجم���ة الي حتت���وي على 
مجع من الكتب واألحباث والفتاوى املعاصرة. 

وق���د وقف���ت يف طري���ق ه���ذه الوس���يلة عقب���ات كثرة 
وُلوِحَظْت سلبيات عديدة منها: 

1- عرض املس���تفي س���ؤاله عل���ى عدد م���ن املفتني، 
وحتصي���ل إجاب���ات متع���ددة للس���ؤال الواح���د، حت���ى 

يصل املستفي إىل جواب يريده بعينه!

2- اس���تقالل املس���تفي بأخ���ذ الفت���اوى م���ن خزان���ة 
الُفتي���ا  خلصوصي���ة  مراعات���ه  دون  باملواق���ع،  الُفتي���ا 
بالنظ���ر لظروف���ه ومكان���ه وزمان���ه، األمر الذي يس���بب 

خلاًل يف الفتيا.

3- ع���الوة عل���ى أن ع���دم مباش���رة الس���ائل للمفي 
املس���ئول ق���د ُيوِق���ع يف س���وء فه���م، أو لب���س يف إدراك 
م���راد الس���ائل، فتأت���ي الُفتي���ا غ���ر مطابق���ة للس���ؤال أو 

غر دقيقة يف مضمونها.

4- وق���د أت���اح ه���ذا الل���ون م���ن االس���تفتاء الس���هل 
الس���ريع غ���ر املباش���ر س���لبيَة الس���ؤال عم���ا ال ينف���ع، 
يق���ع  مل  مم���ا  الصعب���ة  املس���ائل  م���ن  كث���ر  وف���رض 
وُيس���تبعد وقوع���ه، مما يدخل حت���ت مس���مى األغاليط، 

والي ُينَهى عنها شرًعا.

5- ورمب���ا ُوِج���َد ش���يء من العجل���ة عن���د املفي على 
الش���بكة، وضع���ف يف تص���ور املس���ألة؛ لع���دم وضوح 
الس���ؤال أو نق���ص التفاصي���ل، مم���ا قد يس���تدعي فرض 
ح���االت متع���ددة واإلجاب���ة عنها ضم���ن الس���ؤال مما قد 

ُيوِقع يف حْرة السائل بداًل من إعانته!

سادًس���ا: الفت���اوى املباش���رة ع���ر القن���وات 
الفضائية والتلفاز واإلذاعات، سواء أكانت 

على اهلواء مباشرة أم كانت مسجلة:
النف���ع ش���ديدة اخلط���ر يف  الوس���ائط ش���ديدة  وه���ذه 
آٍن واح���د، وحي���ث اخت���ار املف���ي أن خي���رج عل���ى هذه 
الوس���ائل اإلعالمي���ة عميقة التأثر، س���ريعة االنتش���ار؛ 
ف���إن علي���ه أن يس���ن اإلفادة منه���ا، ليتجن���ب الوقوع يف 

عثرات كثرة.
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ومم���ا ال ختطئ���ه العني م���ن مزال���ق الُفتيا 
املباشرة وسلبيات اإلفتاء الفضائي ما يلي:

1- كث���رة اخلط���أ وتعاظم���ه: املف���ي حبك���م بش���ريته 
مع���رَّض للخط���أ يف كل عص���ر ومص���ر، إال أن اخلط���أ 
يتفاح���ش ويك���رب يف زمانن���ا بش���كل مضاع���ف؛ حي���ث 
واالجتماعي���ة،  والنفس���ية  الفكري���ة  املؤث���رات  جتتم���ع 
مف���ي  أم���ام  واألمني���ة  السياس���ية  احملاذي���ر  وتتع���دد 

الفضائيات خاصة.

وال ش���ك أن دائ���رة اخلط���أ تتس���ع وال تنحص���ر، ال 
مع���ه  يس���هل  مم���ا ال  والتلف���از؛  الفضائي���ات  س���يما يف 

تدارك اخلطأ إن وقع، وهو واقع ال حمالة.

الفتي���ا،  تس���اهل  م���ن  اخلط���أ  يأت���ي  م���ا  وكث���ًرا 
وع���دم التثب���ت فيه���ا، ورمبا أتى م���ن عدم فهم الس���ؤال 
عل���ى وجه���ه، وق���د يتط���رق اخللل م���ن جه���ة اختالف 
أح���وال الن���اس وأعرافهم، وضع���ف اإلحاط���ة بلغاتهم 
ومقص���ود كالمه���م، وق���د خيط���ئ املف���ي لس���وء قصد 
م���ن يس���تفي، وقدميً���ا قيل: »املفي أس���ر املس���تفي«، 
أو  الس���ؤال  يف  اختص���ار  م���ن  اخلط���أ  كان  ورمب���ا 

اجلواب، أو غر ذلك من األسباب.

2- تعمي���م الفتي���ا: وه���و أمر غ���ر مقبول أب���ًدا؛ فإن 
الفتي���ا قب���ل الفعل ق���د ختتل���ف عنها بع���د الفع���ل، وما 
عم���ت ب���ه البل���وى خيال���ف يف احلك���م م���ا يق���ع ن���زًرا 
يس���ًرا، واألح���كام ال���ي تبن���ى عل���ى املصلح���ة تنتفي 
بانتفائه���ا، والذرائ���ع املُْفِضي���ة إىل احل���رام؛ كم���ا جي���ب 
س���دها فق���د جي���ب فتحه���ا وُتْن���َدب وُتَب���اح، واألحكام 
ه���ا، وال يعترب  املنوط���ة باألع���راف والعادات تتغ���ر بتغررُّ
���َرد الع���رف وغلبت الع���ادة، واختالف  التغ���ر إال إذا اطَّ
تغ���ر  يف  مدخ���ل  ل���ه  أن���واع  إىل  وتقس���يمها  الدي���ار 
املقاص���د  واخت���الف  االجتهادي���ة،  املس���ائل  يف  الُفتي���ا 
م  للمكلف���ني س���بب ي���ورث اخت���الف اجملتهدي���ن، وتقدرُّ
العل���وم والتقني���ة ل���ه مدخ���ل يف ترجي���ح بعض مس���ائل 
اخل���الف ب���ني املتقدم���ني، وتغ���ررُّ األعي���ان واس���تحالتها 

بشكل كامل يؤثر يف األحكام املتعلقة بأعيانها.

وعلي���ه ف���إن تعمي���م الُفتي���ا الفضائي���ة -بغر نظ���ٍر إىل 
م���ا ُذِك���َر م���ن أس���باب وعوام���ل ُتفض���ي إىل تغ���ر الُفتيا 

واألح���كام الفقهي���ة االجتهادي���ة- مزل���ق خط���ر، فعلى 
املف���ي يف ه���ذه القن���وات أن ي���ذر ه���ذه املَزلَّ���ة، كم���ا 
ي���ذر م���ن مصطل���ح عومل���ة الُفتي���ا فإن���ه ال ميك���ن قبوله 

على هذا النحو بإطالق!

املس���تفتني  يش���تت  وه���ذا  الُفتي���ا:  تض���ارب   -3
وُيوِغ���ر  العل���م،  بأه���ل  ثقته���م  وُيضِع���ف  ه���م،  ويرِّ
الص���دور يف كث���ر م���ن األحي���ان، ويفتح باب التش���هي 
واتب���اع اهل���وى عن���د ِضَعاف اإلمي���ان، ويتي���ح للمضلني 
م���ن أه���واء الب���دع -واأله���واء فتن���ة للناس- التش���غيَب 
وأن  اخل���الف،  حبج���ة  الصحيح���ة  الفت���اوى  عل���ى 
التض���اد  ُيي���ل خ���الف  اخل���الف س���ائٌغ كل���ه، وه���ذا 
إىل تن���وع، وي���وِّل م���ا ه���و قطع���ي نص���ي أو إمجاعي 
قابل���ة  ظني���ات  إىل  العلمي���ة  أو  الفقهي���ة  املس���ائل  م���ن 

لالجتهاد واألخذ والرد.

4- اس���تغالل بعض املس���تفتني اس���تتار أش���خاصهم؛ 
ليعم���دوا إىل ط���رح م���ا ُيعن���ت املف���ي أو ُيرج���ه، أو 
يصنِّف���ه، أو يث���ر فتن���ًة نائم���ة، أو يبح���ث ع���ن إجاب���ة 
عن���اء  نفس���ه  عل���ى  ليوف���ر  أو  طلًب���ا جلائ���زة  لس���ؤال؛ 
حب���ث علم���ي يقدم���ه، وحن���و ذل���ك مم���ا خيال���ف أدب 

املستفي.

5- اختي���ار املفت���ني ق���د يقع على أس���س غ���ر منهجية 
أو  بتس���اهل،  املع���روف  ُيس���تضاف  كأن  س���ليمة، 
اش���ُتِهَر مبنًح���ى غ���ر مرض���ّي يف قضاي���ا معين���ة لُيْس���َأل 
فيه���ا، أو عل���ى أس���اس الش���هرة يف ختص���ص ال مَيُ���ّت 

إىل الفقه والشريعة بصلة.

6- ضع���ف مقدم���ي الربام���ج م���ن الناحية الش���رعية، 
األم���ر ال���ذي يلق���ي بظ���الل س���لبية، حي���ث ال يك���ون 
م قادًرا عل���ى تلخيص اجل���واب لس���ائله، أو إعادة  املق���دِّ
صياغت���ه بعب���ارة تس���هل على مس���تمعه من غ���ر إخالل 
مبضمون���ه، أو تنبي���ه املف���ي إىل موض���ع غفل عن���ه، أو 
كان  إذا  يس���توضحه  أو  إليه���ا،  التنبي���ه  يس���ن  فائ���دة 

اجلواب غامًضا أو مبهًما.

خمت���اًرا  املق���دم  يك���ون  أن  فينبغ���ي  وعلي���ه 
بعناي���ة، وأن يك���ون من طلب���ة العلم وأه���ل الفهم، 
اإلدارة  حس���ن  عل���ى  والق���درة  البديه���ة  وس���رعة 

والتصرف يف العبارة.
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7- الوق���وع يف مصي���دة البح���ث ع���ن اإلث���ارة، وهذا 
من���َزع غري���ب يتناف���ى وقصد نف���ع اخلل���ق وهدايتهم إىل 
الطري���ق احل���ق، وقد تلج���أ إليه قن���وات فضائي���ة تبحث 
عنه؛ ألنه م���ن مقومات العمل اإلعالم���ي؛ بغض النظر 
ع���ن احلكم الش���رعي، وه���ذا من َزْي���ف ه���ذه القنوات 
والوق���وع فيه وق���وع يف ِش���َراك تافهة، ويف نف���س الوقت 
ق���د تض���رب الفت���اوى ببعضه���ا طلًب���ا لإلث���ارة ال غُر، 
���اس مث���ر،  وُيس���تَفز املف���ي إىل ال���كالم فيم���ا ه���و حسَّ

ولو كان غر مفيد أو نافع.

8- اإلجي���از امُلِخّل يف ج���واب الُفتيا، وع���دم التفهم ملا 
ُيْلق���ى؛ رغب���ة يف إجاب���ة أكرب ع���دد، أو لضي���ق الوقت، 
وهو كما يس���بِّب ضع���َف التص���ور الصحيح للمس���ألة، 
ُيوق���ع املس���تفي يف ح���رة، أو يف خط���أ؛ بس���بب اإلجياز 
ال���ذي اق���رتب م���ن اإللغ���از، أو يذه���ب بربك���ة الفتي���ا 

وشفائها لغلَّة السائل.

ر غ���ر املتأهل���ني، ومم���ا يمل عل���ى ذلك:  9- تص���درُّ
ع���دُم الرقاب���ة الش���رعية على تل���ك احملط���ات الفضائية، 
م���ن كل  املتدفق���ة  األس���ئلة  والرغب���ُة يف اإلجاب���ة ع���ن 
ح���دب وصوب، ورمب���ا التنافس مع القن���وات األخرى، 
وق���د تدخ���ل اعتبارات مالي���ة أو مادي���ة!! وت���زداد البلية 
بتص���دِّي أنص���اف املتعلمني للنوازل املس���تجدة واملس���ائل 
الدقيق���ة، م���ع حترجه���م من ق���ول: »ال أعلم«؛ خش���ية 

سقوط جاههم.

���ا م���ن  إن الفت���وى املباش���رة ق���د غ���دت مكونً���ا مهمًّ
والتلف���زة  اإلذاع���ة  يف  اإلس���المي  اإلع���الم  مكون���ات 
ح���د  عل���ى  العنكبوتي���ة  والش���بكة  والفضائي���ات 
س���واء، وه���ي ب���كل املقايي���س ب���اب مه���م م���ن أبواب 
التوجي���ه  مص���ادر  م���ن  ومص���در  والتعلي���م،  الدع���وة 

والتأثر العام.

كل  يف  الفتي���ا  ش���أن  ش���أنها  املباش���رة  الفتي���ا  وه���ذه 
توظيًف���ا صحيًح���ا  ���ف  توظَّ أن  عص���ر ومص���ر، ميك���ن 
م���ن  الي���وم  املفت���ني  وم���ن  األم���ة،  قضاي���ا  فتخ���دم 
يس���تعمل الفتي���ا املعاص���رة إلنه���اض األم���ة يف قضاياها 
املصري���ة، كم���ا يف حك���م الصل���ح الدائم م���ع اليهود، 
وكم���ا يف فت���اوى العملي���ات االستش���هادية عل���ى ُربَ���ى 
فلس���طني احملتل���ة، ومقاطع���ة الس���لع الواردة م���ن الدول 

احملارب���ة لإلس���الم وأهل���ه، وال���ي ال تتض���رر األمة من 
مقاطعته���ا، وحن���و ذلك من الفت���اوى الي تس���تبني معها 
س���بيُل املخالف���ني، كم���ا يف فت���اوى اهليئ���ات الش���رعية 

يف القادينيني والبهائيني وغرهم.

إال أن���ه ويف اجله���ة األخ���رى ُتس���تعمل الفت���وى ض���د 
األم���ة، ح���ني ُيفَت���ى مبن���ع مواجه���ة احملت���ل يف األرض 
املبارك���ة يف فلس���طني؛ حبج���ة ع���دم وجود إم���ام، وكذا 
يف الع���راق وغره���ا، أو اإلفت���اء حِب���ّل الفوائ���د البنكي���ة 

بعد صدور ما يشبه اإلمجاع على حرمتها.

 الوقفة الثالثة
ضوابط الُفتيا املعاصرة

فه���ذه  ُأُكله���ا؛  واملعاص���رة  املباش���رة  الفتي���ا  تؤت���ي  حت���ى 
مجل���ة ضواب���ط تتعني رعايته���ا وااللتف���ات إليه���ا، ويلزم كل 

طرف من أطراف الفتيا االلتزام بها واحلرص عليها:

أواًل: الضوابط املتعلقة باملفيت:
كم���ا أن فيئ���ة األم���ة إىل مفتيه���ا يضب���ط مرجعيته���ا، 
وجينبه���ا املتال���ف، ويقيه���ا املعاط���ب؛ فإن���ه م���ن جه���ة 

أخرى يشّد ظهور العلماء ويقوِّي قلوب الفقهاء.

وم���ا يق���ال ع���ن أث���ر الفتيا عل���ى املف���ي الف���رد يقال 
أيًض���ا يف ح���ق اجملام���ع الفقهي���ة واللج���ان البحثي���ة، ال 

سيما إذا استقلت عن ركاب اهليمنة والسيطرة.

وبن���اًء عل���ى ما س���بق فال ب���د أن يأخ���ذ املفي نفس���ه 
جبمل���ة أم���ور، قبل الش���روع يف الفتي���ا عامة، واملباش���رة 

خاصة، ومنها:

1- النية الصاحلة: 
فيج���ب أن ين���وي بفتي���اه بي���ان أح���كام اهلل ابتغ���اء مرضاة 
اهلل، وامتث���ال أم���ر اهلل، ووف���اًء بعه���ده وميثاق���ه ال���ذي أخذه 
عل���ى أه���ل العل���م، واقتف���اء أث���ر الن���ي -صل���ى اهلل علي���ه 
وس���لم- وأصحاب���ه يف الفتي���ا، وأن ي���ربأ م���ن آف���ات طل���ب 

إعجاب الناس بكالمه، وحنو ذلك من اآلفات.

2- استجماع ضوابط الفتيا املباشرة: 
إن خ���روج املف���ي يف وس���ائل اإلع���الم لإلجاب���ة على 
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ع���دة  إجيابي���ات  يق���ق  كم���ا  مباش���ر،  بش���كل  الفتي���ا 
وق���د  بيان���ه،  س���بق  كم���ا  كث���رة،  خماط���ر  تكتنف���ه 
���ح كثر م���ن أه���ل العل���م ج���واز اخل���روج بضوابط  رجَّ
طائف���ة  ومن���ع  بقيته���ا،  ذك���ر  ويأت���ي  بعضه���ا،  ُذِك���َر 
الظه���ور  أخ���رى  وقيَّ���دت  مطلًق���ا،  اخل���روج  قليل���ة 
اإلعالم���ي للمف���ي بنق���اء تلك الوس���ائل املعاص���رة من 
فضائي���ات وغره���ا م���ن املخالف���ات الش���رعية، وه���ذا 
أم���ر اجته���ادي ال ُينَك���ر في���ه عل���ى م���ن اخت���ار ق���واًل 

بدليله الراجح لديه.

ومع ترجيح الظه���ور اإلعالمي للمفتني؛ 
ف���ال مناص م���ن رعاي���ة الضواب���ط املرجحة 
للج���واز، وإال كان عل���ى املف���ي تبع���ة هذا 

الظهور غر املنضبط!

موقع���ه  املف���يت  جت���اوز  ع���دم   -3
العلمي يف الفتيا: 

املف���ي إم���ا أن يك���ون مس���تقاًل بالفتي���ا، 
وه���ذا منص���ب اجملته���د املطل���ق، وإم���ا أن 

يك���ون غ���ر مس���تقل بالفتي���ا، وه���و اجملته���د يف مذهب 
كالفرائ���ض  العل���م  م���ن  ن���وع  يف  جمته���ًدا  أو  إمام���ه، 
م���ن  مس���ائل  أو  مس���ألة  جمته���ًدا يف  أو  املعام���الت،  أو 

العلم.

اجملته���د  رتب���ة  إىل  املس���ألِة  جمته���ُد  جت���اوز  ف���إذا 
املس���تقل أفس���د يف دي���ن اهلل، وكان آمثً���ا مس���ئواًل ع���ن 

ُفْتَياه، ووجب األخذ على يديه.

ف���إذا كان مف���ي الفضائي���ات مل يبل���غ رتب���ة االجتهاد 
املطل���ق أو دونه���ا، وإمن���ا ه���و ب���ني أن ينقل فت���اوى أهل 
العل���م، أو جيته���د يف مس���ائل حم���ددة، ف���إن علي���ه أن 

ل آلته، واكتملت فيه ُدْرَبته. يتقيد مبا حصَّ

4- عل���ى املف���يت القاص���ر أن حي���دد نط���اق 
الفتيا:

ت���ه؛  ذل���ك أن مف���ي املس���ألة وحن���وه ال تكتم���ل ُعدَّ
لك���ي جيي���ب عل���ى الفت���اوى املباش���رة، وال���ي تعرض 
عرًض���ا عامًّ���ا س���ريًعا، وتتن���وع نطاقاتها فم���ن العبادات 
إىل  املعت���ادة  املس���ائل  وم���ن  الش���رعية،  السياس���ة  إىل 

هوائيًّ���ا  بثًّ���ا  تب���ث  كان���ت  ف���إذا  املس���تجّدة،  الن���وازل 
مباش���ًرا فق���د وج���ب أال يتص���دى هل���ا -واحل���ال هذه- 
إال َم���ن اتص���ف بفقه النف���س وق���وة احلافظة، وس���رعة 
واألق���وال،  لألدل���ة  االس���تحضار  وكم���ال  البديه���ة، 
وه���ذا ال ي���كاد يتأت���ى إال ملن طال���ت يف اإلفت���اء خربته، 
وكان عليًم���ا بأس���ئلة الن���اس ومداخله���م، خب���ًرا مب���ا 
تع���ّم ب���ه البلوى وغ���ره، فالص���واب ال���ذي ال ينبغي أن 
د املف���ي القاص���ر موض���وع فتاوي���ه  ُيَ���اَد عن���ه أن ي���دِّ
املباش���رة قب���ل أن خي���رج، أو تعّد هلا األس���ئلة س���لًفا قبل 

أن جيلس.

قب���ل  م���ا  بضواب���ط  العناي���ة   -5
الفتيا:

ال جيي���ب إال عل���ى م���ا ظه���رت مصلح���ة 
اإلجاب���ة عن���ه، مم���ا ينف���ع الن���اس علم���ه، 
ويتاج���ون إلي���ه يف دينهم، ويصل���ح به أمر 
دنياه���م، أم���ا األس���ئلة اجلدلي���ة أو الفرضية 
بعي���دة الوق���وع، أو ال���ي ُي���َراد به���ا إعنات 
املس���ئول، أو التع���امل والتفاص���ح، أو حن���و 
ذل���ك من املقاص���د املذمومة، ف���ال ينبغ���ي أن يتعرض هلا 

وال أن ينشغل بها.

كم���ا أن علي���ه جتن���ب اإلجاب���ة ع���ن أس���ئلة صعب���ة 
الفه���م بعي���دة ع���ن عق���ل مس���تمعيه، ال س���يما إن كان 
يف القن���وات الفضائي���ة ال���ي تب���ث بثًّ���ا مباش���ًرا، وم���ا 

يصلح يف قاعة الدرس قد ال يصلح للبث.

ويل���زم املف���َي أن يفه���م م���ا ُيْلَق���ى إلي���ه من األس���ئلة 
فهًم���ا دقيًق���ا، وأن يتثب���ت وال يعجل؛ ف���إن العجلة من 

الشيطان، وأن جيرد نفسه من هواها.

وعلي���ه أن يلج���أ إىل اهلل، وأن ينبع���ث م���ن قلبه صدق 
االفتق���ار إىل ُمْلِه���م الص���واب ومعلِّم اخلر، وإن اش���تبه 
علي���ه أم���ر ب���ادر بالتوب���ة واالس���تغفار واألذكار، ف���إن 

العلم نور يقذفه اهلل يف القلب واملعصية تطفئه.

الفتي���ا  اس���تنباط  بضواب���ط  العناي���ة   -6
وحتريرها:

وه���ذا يب���دأ من أن يس���لك س���لك الوس���طية يف منهج 
أه���ل  مس���الك  يس���لك  ف���ال  األح���كام،  اس���تنباط 

املس����ألِة  جمته����ُد  جت����اوز  إذا 
املس����تقل  اجملته����د  رتب����ة  إىل 
وكان  اهلل،  دي����ن  يف  أفس����د 
فتي����اه،  ع����ن  مس����ئواًل  آمثً����ا 

ووجب األخذ على يديه.
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التشديد الغالي وال أهل التفريط اجلايف.

وم���ا  بالعزائ���م  نفس���ه  يأخ���ذ  أن  للمف���ي  كان  وإن 
ه���و األورع، إال أن���ه ح���ني يفي غ���ره يالحظ الوس���ط 

املناسب جلمهور الناس.

الس���ائل  وجم���ارات  الفتي���ا  يف  اجملامل���ة  وليح���ذر 
أو  احملرم���ة  احِلَي���ل  تتبرُّ���ع  ي���ذر  كم���ا  الواق���ع،  أو 

املكروهة، والتساهل يف طلب الرَخص.
وأن يس���ن صياغ���ة اجل���واب مب���ا يزي���ل اإلش���كال، 
ي���رتك اجل���واب حت���ى  املس���ألة تفصي���ل مل  وإن كان يف 
ل���ه تفصي���اًل، وعلي���ه أن يتجن���ب وحش���ي اللغ���ة  يفصِّ
وصع���ب األلف���اظ، واملصطلح���ات التخصصي���ة مم���ا قد 

ال يناسب اجملالس العامة.

وعلي���ه أن يرفق بالس���ائل، ويتس���ب يف ذلك األجر، 
وعلي���ه أن يعت���رب نفس���ه مفتًيا ومعلًم���ا ومصلًح���ا وطبيًبا 
ومرش���ًدا يف وق���ٍت واح���د، وه���ذا يقتض���ي أن���ه يبس���ط 

اإلجابة حيًنا، وأن يشرحها مُمَثِّاًل هلا حيًنا أخرى.

كم���ا أن علي���ه أن ُيْعَن���ى بِذْك���ر دليله؛ ليرتب���ى الناس 
عل���ى حس���ن الصل���ة بكت���اب اهلل وس���نة نبي���ه، ويطمئن 
الس���ائل إىل مأخ���ذه م���ن كت���اب اهلل وس���نة نبي���ه -صلى 

اهلل عليه وسلم-.

وعلي���ه أن ي���رتك اجل���واب أحيانً���ا؛ إم���ا لع���دم علمه 
ومش���اورة،  مراجع���ة  مزي���د  إىل  أو حلاجت���ه  باملس���ألة، 
أو مل���ا ق���د يرتت���ب على اجل���واب من مفاس���د ترب���و على 
مصاحل���ه، وق���د ُس���ِئل الني -صل���ى اهلل عليه وس���لم- 
ع���ن احل���ج: »أكلَّ ع���ام يا رس���ول اهلل، صل���ى اهلل عليه 

وسلم« فلم يرد على السائل مرتني)12(.

أنف���ع  ه���و  م���ا  إىل  اجل���واب  يف  يتح���ول  أن  وعلي���ه 
للس���ائل، وق���د س���ألوا يف الق���رآن ع���ن أمري���ن فج���اء 
قول���ه  يف  كم���ا  الس���ؤال،  موض���ع  غ���ر  يف  اجل���واب 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  تع���اىل:زب 
ڭ ۇ رب ]البقرة:189[.

وكل ذل���ك يراع���ي فيه ح���ال مس���تفتيه، وما يناس���به 

 )1337( العمر«،  يف  م��رة  احل��ج  »ف��رض  ب��اب  احل��ج،  كتاب  مسلم،  أخرجه   )12(
من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.

ويكفي���ه، ولرمب���ا تف���اوت اجل���واب بذل���ك، كما س���ئل 
الن���ي -صل���ى اهلل علي���ه وس���لم- الوصي���ة م���ن بعض 
وُيصلح���ه،  يناس���به  مب���ا  كاًل  فأج���اب  أصحاب���ه، 
وُس���ئل عن أفض���ل األعم���ال، فقيَّد ذلك اجل���واب حبال 

املستفي، وما يقدر عليه ويلزمه.

وعلي���ه أن ُيْعَن���ى بالبدائ���ل املباح���ة ما اس���تطاع، ففي 
ذل���ك ع���ون للس���ائل عل���ى س���لوك الطري���ق احل���الل، 
قول���ة:  ع���ن  نهاه���م  مل���ا  الكري���م  الق���رآن  أن  وذل���ك 
زبۇرب  علَّمه���م وأرش���دهم م���ا ي���ؤدي معناه���ا 
ويف  رب  ۆ  ۆ  زب  فق���ال:   حم���ذور  غ���ر  م���ن 
احلدي���ث: »وإن أصابك ش���يء فال تقل: ل���و أني فعلت 
ش���اء  وم���ا  اهلل  ر  ق���دَّ ق���ل  ولك���ن  ك���ذا،  ل���كان  ك���ذا 

فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان«)13(.

وعلي���ه أن ميه���د للحك���م ال���ذي يس���تغربه الن���اس مبا 
يس���وِّغه يف الفه���م، ويع���ني عل���ى قبول���ه م���ن مقدمات 

وممهدات، ومن فوائد ومثرات.

وأح���وال  بأع���راف  متعلًق���ا  املس���ائل  م���ن  كان  وم���ا 
م���ن  فليس���تفصل  امل���كان؛  أو  الزم���ان  بتغ���ر  متغ���رة 
الس���ائل ع���ن أع���راف أه���ل بل���ده وحاله، وال ش���ك أن 
األح���وال،  تل���ك  بتغ���ررُّ  تتغ���ر  االجتهادي���ة  األح���كام 
فل���كل زم���ان حك���م، والن���اس بزمانه���م أش���به منه���م 

بآبائهم)14(.
وتغ���ررُّ الفتي���ا مقص���ور عل���ى أهله���ا الثق���ات الربانيني 
الذي���ن خيش���ون اهلل، وينصح���ون لعب���اده، وليس ألهل 

األهواء واملبطلني يف ذلك مدخل.

وعلي���ه يف اجلواب ع���ن املس���ائل االجتهادي���ة أال جيزم 
ب���أن هذا ه���و حك���م اهلل تعاىل، فإن���ه ال ي���دري أيصيب 
حك���م اهلل أو ال، وق���د نه���ى صل���ى اهلل علي���ه وس���لم 
ه إذا حاصره���م على حكم  أم���ره ُبَرْي���َدة أن ُيْن���ِزل ع���دوَّ
اهلل، فق���ال ل���ه: »فإن���ك ال ت���دري أتصي���ب حك���م اهلل 

فيهم أم ال، ولكن أنزهلم على حكمك«)15(.

 )2664( العجر«  وت��رك  بالقوة  األم��ر  يف  ب��اب  القدر،  كتاب  مسلم،  أخرجه   )13(
من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه. 

)14( إعالم املوقعني، البن القيم )205/4(.
على  األم���راء  اإلم���ام  »ت��أم��ر  ب��اب  وال��س��ر،  اجل��ه��اد  كتاب  مسلم،  أخ��رج��ه:   )15(

البعوث..«، )1731( من حديث بريدة بن احلصيب رضي اهلل عنه.
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أح���د  املق���ررة الختي���ار  الش���روط  يلت���زم  أن  وعلي���ه 
األق���وال يف املس���ألة، وذل���ك ب���أن َيتَِّب���َع الق���وَل لدليله، 
وس���عه  جيته���د  وأن  التش���هي،  أو  باهل���وى  خيت���ار  وال 

ويستفرغ جهده، وأال يتبع أهواء الناس.

وعل���ى املف���ي أن يراع���ي اعتب���ار م���آالت الفتي���ا يف 
مجي���ع ما ُيس���أل عنه م���ن الش���أن اخلاص والع���ام، وقد 
س���ئل اب���ن عباس ت���ارة عمن قتل نفًس���ا هل له م���ن توبة 
فق���ال: ال، إىل النار، وس���ئل أخرى فأج���اب باإلجياب، 

فإذا األول مل يقتل، والثاني قد فعل!

وعل���ى املف���ي يف اجل���واب أن يس���عى جلم���ع الكلم���ة 
ورأب الص���دع، ومن���ع اخلص���ام؛ إذ ه���و م���ن مقاص���د 

التشريع ال سيما يف املعامالت.

وس���ائليه  ملس���تمعيه  اخل���الف  أدب  يعلِّ���م  أن  وعلي���ه 
يف  الدخ���ول  وجتنرُّ���ب  واالعت���دال،  احلس���نة  بالق���دوة 
مع���ارك م���ع أمثاله م���ن املفت���ني، وأال تس���تفزه املؤثرات 
اإلعالمي���ة، أو يس���تدرجه بع���ض مقدم���ي الربام���ج، أو 
املعلق���ني عل���ى كالم���ه،  أو  الس���ائلني  بع���ض  يس���تثره 
وليح���ذر اإلثارة جمل���رد اإلثارة، وإمن���ا اإلث���ارة لإلفادة، 
عل���ى  اإلن���كار  ترك���ه  يع���ين  وال  لإلث���راء،  واإلث���ارة 

املخالف أن يرتك بيان الراجح من األقوال بدليله.

وعل���ى املف���ي أن يس���عى م���ن خ���الل فت���واه أن يقق 
عبودي���ة اخلل���ق للح���ق، فاالجته���اد يف إدراك األح���كام 
كل  ودرء  هلل،  العبودي���ة  مبب���دأ  حمك���وم  وتبليغه���ا 

تعارض موهوم بني العقل والنقل.

وعل���ى املف���ي املعاص���ر أن يع���رف مرات���ب الفتي���ا يف 
ه���ذا العص���ر، فأعاله���ا م���ا ص���در بإمج���اع صحي���ح 
م���ا كان مجاعيًّ���ا ص���ادًرا ع���ن  ث���م  صري���ح منعق���د، 
جمام���ع فقهي���ة دولي���ة، ث���م فت���اوى اللج���ان العلمية ثم 
ع���دد  كث���ر  كلم���ا  أن���ه  ش���ك  وال  الفردي���ة،  الفت���اوى 
للقب���ول  أدع���ى  ذل���ك  فتي���ا كان  املش���رتكني يف  املفت���ني 
أو  الص���واب  متمحض���ة  تك���ن  مل  وإن  والطمأنين���ة، 
خمتص���ة ب���ه، أو حمتك���رة ل���ه، وه���ي بطبيع���ة احل���ال ال 
تعت���رب إمجاًع���ا، والفت���اوى الفردي���ة ق���د تك���ون أحظى 
م���كان  أو  ترج���ح يف زم���ان  أحيانً���ا، وق���د  بالص���واب 
أو يف أح���وال معين���ة، وه���ي فت���اوى أبعد ع���ن الضغوط 

وأن  كم���ا  نظ���ًرا،  أعم���ق  كان���ت،  ورمب���ا  اخلارجي���ة، 
الفتي���ا س���واء كان���ت فردي���ة أم مجاعي���ة ال تصل���ح أن 
ُيس���تَند إليه���ا وُيَت���ج به���ا دون ما س���واها؛ مل���ا تقرر من 
إم���كان تغ���ررُّ الفتي���ا يف املس���ائل االجتهادي���ة باخت���الف 

األعراف واألحوال الي ارتبطت بها تلك الفتيا.

ل���ذا ف���إن عل���ى املف���ي أن يراع���ي التط���ور ال���ذي ينش���أ 
أو  امل���كان  أو  الزم���ان  تغ���ر  بس���بب  بعينه���ا؛  مس���ألة  يف 
األع���راف، ف���ال ب���د للمف���ي م���ن أن ين���ص عل���ى الصورة 
الواقع���ة ويس���توعب أحواهل���ا، وال يغف���ل ع���ن واقعه���ا وما 
يالبس���ها، وال يي���د ع���ن ذل���ك، وإال كان ُمَلبًِّس���ا أو غاف���اًل 

ال تربأ ذمته باحلكم عليها من حيث األصل)16(. 
وعل���ى املف���ي أن ُيْعَن���ى بالتأصيل م���ع التفصيل، وقد 
بالتأصي���ل  العناي���ة  إىل  العلم���اء  أكاب���ر  هم���ة  كان���ت 

معروفة.
اس���تطاع إىل  م���ا  التعمي���م  أيًض���ا أن جيتن���ب  وعلي���ه 
ذل���ك س���بياًل، ال س���يما فيم���ا يتع���دد اس���تعماله ب���ني 
مب���اح وحم���رم، أو تتن���وع أصناف���ه ب���ني جائ���ز وممنوع، 

وهكذا.
وعلى املف���ي يف الفضائي���ات وغرها إذا ُس���ِئَل عما ال 

يعلم أن يقول: ال أعلم، وأن يسكت عما ال يعلم.
وعل���ى املف���ي أن يراع���ي أن الفت���اوى القائم���ة عل���ى 
أن  جي���ب  معين���ة  ض���رورة  يف  أو  اس���تثنائية،  أوض���اع 

تنضبط بالتالي:
1- الفت���اوى العام���ة لألم���ة املبني���ة على الض���رورات 
جي���ب أن ُتس���َند إىل اجملام���ع الفقهي���ة، وأال ينف���رد به���ا 
آح���اد املفت���ني، إال أن تك���ون الض���رورة مم���ا ال خُيتل���ف 

فيها.
2- وأن ُيس���تعان يف تقدي���ر الض���رورة واحلاج���ة ال���ي 
تن���زل منزلته���ا يف األمور العلمي���ة أو العملي���ة املتخصصة 
بأه���ل االختص���اص ؛ متهي���ًدا إلف���ادة املفت���ني منه���ا يف 

استنباط احلكم الشرعي.
���م  الفت���وى اخلاص���ة املبني���ة على أس���اس  3- أال ُتَعمَّ

الضرورة على مجيع األحوال واألزمان واألشخاص.
4- كم���ا ال جي���وز القي���اس عل���ى فت���وى الض���رورة؛ 
ألنها عل���ى خالف األصل، والخت���الف حيثيات الفتوى 

املبينة عليها من جهة ألخرى.

)16( فقه النوازل، للجيزاني )74-70/1(.
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حال���ة  الض���رورة  فت���وى  أن  عل���ى  التأكي���د  م���ع   -5
ووج���وب  موجبه���ا،  انته���اء  مبج���رد  تنته���ي  اس���تثنائية 

السعي إلجياد بديل عنها قدر املستطاع)17(.

- وعل���ى املف���ي أال يتقاض���ى أج���ًرا عل���ى الفتي���ا م���ن 
ف���ال  تبلي���غ ع���ن اهلل،  الفتي���ا  يفتيه���م؛ ألن  م���ن  أعي���ان 
جت���وز املعاَوض���ة عليه���ا، وجي���وز ل���ه أن يأخ���ذ م���ن بيت 
بغ���ر خ���الف، وج���رى  إذا كان حمتاًج���ا  املس���لمني  م���ال 

اخلالف إذا مل يكن حمتاًجا.

ثانًيا: الضوابط بالنسبة للمستفيت:
املف���ي فيم���ا  يبل���غ درج���ة  َم���ن مل  املس���تفي ه���و كل 
يس���أل عن���ه م���ن األح���كام الش���رعية، وجي���ب االس���تفتاء 
جمته���د،  غ���ر  املس���تفي  يك���ون  أن  األول  بش���رطني: 
ق���د وج���ب علي���ه  الش���رعي  يك���ون احلك���م  أن  والثان���ي 
معرفت���ه، وه���و خيتلف باخت���الف األش���خاص واألحوال، 

قال تع���اىل:زب ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ رب 
]النح���ل : 43[، واملس���تفي تتعل���ق ب���ه أح���كام، وتلزم���ه 
وخلص���وص  ع���ام،  بش���كل  يرعاه���ا  أن  علي���ه  آداب 

الفتاوى املعاصرة آداب ينبغي حفظها، ومن ذلك:

أن يس���أل أهل العلم املعروفني؛ لقوله تعاىل: زبڀ 
ومت���ى   ،]43 ]النح���ل:  ٺرب   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
نزل���ت باملس���تفي نازلة؛ ف���إن علي���ه أن يذهب إىل الش���يخ 
لُيْفِتَي���ُه، ف���إن مل جي���د أو مل يك���ن ببل���ده لزم���ه الرحي���ُل 
إلي���ه، وإن بُع���َدت داره، وقد رحل غر واحد من الس���لف 

يف مسألة)18(.
وال ش���ك أن ه���ذا اإللزام مل يع���د قائًما يف ع���امل اليوم؛ 

لتوفر وسائل االتصال احلديثة.
أن يتح���رى بس���ؤاله األغ���زر علًم���ا واألكث���ر ديان���ًة؛ إذ ليس 

كل من ادعى علًما أحرزه.

ويف الفتي���ا التقليدي���ة ال يصع���ب على العام���ي أن يعرف 
الفقه���اء املعدودي���ن، والعلم���اء املش���تهرين بالفتي���ا؛ حيث 
يظه���ر ذلك من أخذ الن���اس عنهم، وثن���اء العلماء عليهم، 

واستفاضة اخلرب بعلمهم وفقههم.

على  األصلية  منتدى  مفتوح،  ع��امل  يف  اإلف��ت��اء  منهجية  ملؤمتر  اخلتامي  البيان   )17(
الشبكة العنكبوتية يف 2007/12/17م.

)18( صحيح الفقيه، اخلطيب البغدادي )94/1(.

وأم���ا يف القن���وات الفضائي���ة الي���وم فق���د جيل���س املتأهل 
للفتي���ا وغ���ره، ويتص���دى لإلجاب���ة الص���احل هل���ا وضده، 
ول���ذا فإن الواج���ب على املس���تفي أال يس���أل إال َمن ُعرف 
ب���ني الن���اس واش���ُتِهَر قول���ه، وُعِلم دين���ه وورعه، وُأش���ر 

إليه مبقام العلم.

ًح���ا  أن ُيس���ن ع���رض س���ؤاله، مبيًِّن���ا مالبس���اته، موضِّ
كل م���ا يتعل���ق ب���ه؛ حتى يس���تبني املف���ي الواق���ع بتمامه، 
ينح���رف  أن  أو  املف���ي،  عل���ى  ���ي  يعمِّ أن  ي���اول  وال 
بال���كالم إىل جه���ة ُتْنِت���ج ل���ه مطلوب���ه، وه���ذا ال ُيتوص���ل 
إلي���ه إال بتق���وى اهلل تع���اىل، واخلروج م���ن التبعة ب���ني يديه 

غ���ًدا يف القيامة، قال تع���اىل: زب گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ رب ]البقرة : 235[.

أن يس���أل املف���ي عم���ا يع���رض له من ش���ئون دين���ه؛ مما 
ينفع���ه يف حيات���ه وآخرت���ه، وأم���ا م���ا ال نف���ع في���ه فعلي���ه 
أن ميتن���ع من���ه، وال جي���ب عل���ى الع���امل أن جييب���ه، وق���د 
غض���ب الني -صل���ى اهلل عليه وس���لم- من أس���ئلة ال نفع 

فيها كقول عبد اهلل ابن حذافة: »من أبي«؟)19(.
م���ا  »ذرون���ي  والس���الم  الص���الة  علي���ه  وق���ال 

تركتكم«)20(.
الس���ائلني  أس���ئلة  عل���ى  الي���وم  يالح���ظ  م���ا  وكث���ًرا 
والفضائي���ات  العنكبوتي���ة  الش���بكة   يف  للمفت���ني 
البح���ث ع���ن ِعلِّيَّ���ة حك���م تعب���دي كتس���بيح الط���واف، 
س���ألت  بال���ي  ���ر  ُيَذكِّ مم���ا  الصل���وات،  ركع���ات  وع���دد 
ع���ن قض���اء امل���رأة الصي���ام دون الص���الة، هذا فض���اًل عن 
معارض���ة القرآن والس���نة بال���رأي، والبحث عن املتش���ابه، 

والسؤال عما شجر بني الصحابة وحنو ذلك.

أن يتفه���م الفتي���ا ب���كل قيوده���ا، ف���ال خيط���ف اجل���واب 
خطًف���ا كم���ا ه���و مش���اَهد، ب���ل يتأم���ل ويتأن���ى  يف ه���ذه 
الكلم���ات ال���ي ُتْلَق���ى علي���ه، وه���ل تنطبق عل���ى حاله أم 
إن فيه���ا م���ا يس���تدعي املراجع���ة، أو م���ا يتطل���ب التقيي���د 
أو التفضي���ل، أو التخصي���ص وحن���و ذل���ك، مم���ا ال ت���ربأ 

الذمة إال بضبطه.

ومسلم:   ،)92( املوعظة..«،  يف  »الغضب  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  أخرجه:   )19(
عما  س��ؤال��ه  إك��ث��ار  وت��رك  وسلم  عليه  اهلل  صلى  »ت��وق��ره  ب��اب  الفضائل،  كتاب 

ال ضرورة إليه..«، )2360( من حديث أبي موسى رضي اهلل عنه.
 )1337( العمر«،  يف  م��رة  احل��ج  »ف��رض  ب��اب  احل��ج،  كتاب  مسلم،  أخ��رج��ه:   )20(

من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
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العام���ي ال يصح ل���ه مذه���ب، وال يلزمه أن ينتس���ب إىل 
مذه���ب؛ ألنه ال يع���رف كالم أه���ل املذاه���ب، وال يدرك 
املفت���ني  أح���د  يس���أل  أن  علي���ه  فيج���ب  مصطلحاته���م، 

املستجمعني لشرائط اإلفتاء يف زمانه ومكانه.

إذا اختل���ف املفت���ون عل���ى الس���ائل يف الُفتي���ا، وج���ب 
علي���ه أن يعم���ل مب���ا غلب عل���ى ظنه أن���ه ش���رع اهلل تعاىل، 
املفت���ني  كث���رة  بواس���طة  ذل���ك عل���ى ظن���ه  س���واء غل���ب 
باألدل���ة  أو  ب���ه،  القائل���ني  بأفضلي���ة  أو  األق���وال،  بأح���د 
الش���رعية)21(. فيعم���ل كم���ا يعمل عن���د اخت���الف الطريقني 

أو الطبيبني أو امُلِشرين)22(.

إذا عم���ل العام���ي يف مس���ألة  مب���ا أفت���اه جمته���د؛ فإن���ه 
يل���زم العام���َي العمُل بهذه الفت���وى والبقاء علي���ه، وليس له 

الرج���وع ع���ن فت���واه إىل فت���وى غ���ره يف هذه 
املس���ألة، وُنِقَل اإلمج���اُع على ذل���ك، إال إذا 

َعِلَم خمالفتها لألدلة الشرعية.

أم���ا إذا مل يعم���ل العام���ي بفت���وى اجملته���د 
ف���ال يلزم���ه العم���ل بفت���واه، إال إذا ظ���ن أنها 
حك���م اهلل يف املس���ألة، فيج���ب علي���ه العم���ل 
به���ذه الفت���وى)23(. وكذلك جيب على الس���ائل 
العم���ل بق���ول مفتي���ه إذا مل جي���د س���واه، أو 
أفت���اه باجملم���ع علي���ه؛ لع���دم ج���واز خمالف���ة 

اإلمجاع، أو يكون مفتيه هو األعلم واألوفق.

عليه أن يعل���م خطأ هؤالء الذين يأخ���ذون الفتيا يدورون 
العنكبوتي���ة،  والش���بكة  الفضائي���ات   مف���ي  عل���ى  به���ا 
ف���ال خيرج���ون إال باحل���رة غالًب���ا؛ ألن مس���ائل االجته���اد 

قل أن يتفق فيها العلماء.

إذا كان ضابًط���ا هل���ا،  الفتي���ا  ينق���ل  للعام���ي أن  جي���وز 
ولي���س ل���ه أن يف���ي مطلًق���ا، ويك���ون ه���ذا م���ن النصح، 
ال م���ن اجل���واب ع���ن الس���ؤال، فيك���ون مبثابة م���ن يعرف 
طريًق���ا يه���دي غ���ره إلي���ه، أو م���ن يع���رف القبلة فرش���د 

غره إىل جهتها)24(.

للقامسي  اإلسالم  يف  الفتوى   ،)148-146( الصالح  البن  واملستفي  املفي  أدب   )21(
.)106-105(

)22( إعالم املوقعني )333/4(.
ناصر  ب��ن  مسعد  د.  اجملتهد  غ��ر  باملسلم  املتعلقة  والفقهية  األص��ول��ي��ة  ال��ق��واع��د   )23(

الشرتي )ص24(.
)24( الضوابط الشرعية لإلفتا، د. عبد احلي عزب )ص338(.

ثالًثا: الضوابط املتعلقة بإدارة الفتيا املعاصرة 
وتقنياتها:

وه���ذه الضواب���ط تتعل���ق بتنظي���م اإلف���ادة من الوس���ائل 
واملص���احل  اإلجيابي���ات  وتكث���ر  املعاص���رة،  التقني���ة 
نع���ين  كم���ا  الفتي���ا،  تبلي���غ  اس���تعماهلا يف  عل���ى  املرتتب���ة 
بتقلي���ل تل���ك الس���لبيات واملفاس���د الي تصاحبه���ا، وذلك 

من خالل مجلة التوصيات والضوابط التالية:

1- االهتم���ام م���ع احل���رص التام عل���ى الدق���ة يف اختيار 
القن���وات الفضائي���ة واملواق���ع اإللكرتوني���ة ال���ي يتص���دى 
يتعام���ل  حبي���ث  مباش���ر؛  بش���كل  للفتي���ا  املفت���ون  فيه���ا 
بالضواب���ط  وتقي���ًدا  انضباًط���ا  أكثره���ا  م���ع  املفت���ون  

الشرعية.
2- عل���ى املف���ي أن خيت���ار الوقت املناس���ب 
للفتي���ا ال���ي تبث عل���ى اهل���واء مباش���رة، مع 
الربنام���ج  ببداي���ة  التحك���م  عل���ى  احل���رص 
مع���ازٍف  م���ن  حمرًَّم���ا  تتضم���ن  أال  وخامتت���ه 
أو هل���ٍو باط���ل، م���ع مواصل���ة النص���ح واألمر 
باملع���روف والنه���ي ع���ن املنك���ر داخ���ل تل���ك 

املواقع اإلعالمية.
مطالب���ون  والص���الح  اليس���ار  أه���ل   -3
الصاحل���ة  والق���دوة  النقي���ة  البدائ���ل  بإجي���اد 
يتح���رج  املعاص���رة، حت���ى ال  التقني���ة  الوس���ائل  تل���ك  يف 
املفت���ون م���ن ظه���ور إعالم���ي مش���وب، وليتجنب���وا القدح 

يف أعراضهم.
4- أرب���اب العم���ل اإلعالم���ي ومع���دو الربام���ج وحمررو 
واملواق���ع  واجمل���الت  الصح���ف  يف  اإلس���المية  الش���ئون 
الش���رعية،  ثقافته���م  لزي���ادة  مدع���ورُّون  اإللكرتوني���ة 
م���واد  م���ن  يقدم���ون  فيم���ا  اإلس���المي  حّس���هم  وتنام���ي 

برامج، ال سيما ما يتعلق باجلوانب اإلسالمية.
الفتي���ا  برام���ج  الفضائي���ة ومع���ّدي  القن���وات  5- عل���ى 
به���ا ومقدميه���ا أن يس���تعينوا بالثق���ات الكب���ار م���ن أه���ل 
العل���م، وأن يغلق���وا الب���اب دون غ���ر املتأهل���ني، حفًظ���ا 

للدين، ومنًعا للعبث بالفتيا.
6- اإلش���راف عل���ى املفت���ني، واختي���ار املتأهل���ني للفتيا 
م���ن  واملاجن���ني  اجلاهل���ني  ومن���ع  املباش���رة،  اإلعالمي���ة 
التص���دي ملنص���ب اإلفت���اء، واالحتس���اب يف ذل���ك األم���ر 

بق���ول  العم���ل  الس���ائل  عل���ى  جي���ب 
أفت���اه  أو  س���واه،  جي���د  مل  إذا  مفتي���ه 
باجملم���ع علي���ه؛ لع���دم ج���واز خمالف���ة 
ه���و  مفتي���ه  يك���ون  أو  اإلمج���اع، 

األعلم واألوفق.
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-مس���ئولية  عظم���ى ُتَن���اط بهيئ���ات العلم���اء ودور اإلفت���اء 
وكبار الفقهاء.

7- غي���اب دور أولي���اء األم���ر ع���ن تنظي���م عم���ل الفتيا 
ورعاي���ة ش���ئون املفت���ني له آث���اره الس���لبية، والعم���ل على 
والتس���لط   خاص���ة،  ملص���احل  وتوظيفه���ا  الفتي���ا  تس���يس 
عل���ى الفقه���اء املفتني ل���ه آث���اره الس���لبية أيًض���ا، والتوفيق 

يف عمل األول واجتناب الثاني.
8- عل���ى مقدم���ي برامج الفتي���ا أن جيتهدوا يف رس���التهم 
اإلعالمي���ة مب���ا يق���ق  فائ���دة الس���ائلني واح���رتام املفت���ني، 

أدب  حبف���ظ  وذل���ك  الدي���ن،  أه���ل  وإع���زاز 
جمال���س العلم، وت���رك اإلث���ارة غ���ر املفيدة، 
وكالمه���م  املفت���ني  رءوس  ض���رب  وع���دم 

بعضه ببعض.
ح على القن���وات الفضائية واملواقع  9- ُيْق���رتَ
اإللكرتوني���ة إنش���اء جمل���س أو هيئ���ة، أو جلنة 
للفتي���ا م���ن ختصص���ات ش���رعية خمتلف���ة، من 
املباش���رة،  الفتي���ا  املفت���ني يف  ترش���يح  ش���أنها 
الفتي���ا بش���كل   وحتدي���د موضوع���ات برام���ج 
متخص���ص، ومراجع���ة وضبط م���ا يصدر عن 

تل���ك املواق���ع، ومراقب���ة أداء مقدم���ي الربام���ج ومعديه���ا 
وإعانتهم ونصحهم.

ُيْعَن���ْوا بوض���ع  10- يطل���ب م���ن الفقه���اء والعلم���اء أن 
معاي���ر وضواب���ط متخصص���ة إلدارة الفتي���ا عل���ى املواق���ع 
اإللكرتوني���ة والقن���وات الفضائي���ة؛ لإلفت���اء اجلماع���ي فيما 

يتعلق بالنوازل املستجدة وفقه األقليات اإلسالمية.

 الوقفة الرابعة
الفتيا آفاق وطموحاٌت

عناص���ر  له  تش���كِّ أم���ٌر  املعاص���رة  الفتي���ا  صناع���ة  إن 
كث���رة، وحَتُ���ّف ب���ه متغ���رات عدي���دة، وحس���ن التخطيط 
إلدارت���ه ومتابع���ة تنفي���ذه بش���كل علم���ي وتق���ين ُيْنِه���ض 

األمة بأسرها.

وه���ذا العم���ل اجللي���ل جي���ب أن يبدأ م���ن تأهي���ل املفي 
أواًل؛ ألن���ه قط���ب رحى ه���ذا األمر، وهو تأهيل بال ش���ك 
متع���دد اجلوان���ب، وه���و أيًضا مي���ر ببن���اء اآللي���ات القومية 
إلخ���راج الفتي���ا املعاص���رة، وال ُيغفل اإلف���ادة القصوى من 

الوسائل املعاصرة لتبليغ الفتيا والتعبر عنها.

وه���ذه آف���اق يتع���ني ارتيادها؛ لتصب���ح الفتي���ا يف جتلياتها 
وس���بًبا  اإلس���المية،  لألم���ة  واجه���ة حضاري���ة  املعاص���رة 
لتحقي���ق الوح���دة واأللف���ة ب���ني خمتل���ف فئاته���ا، ومن ثم 

القضاء على فوضى اإلفتاء.

أواًل: تأهيل املفتني:
يب���دأ تأهي���ل املفت���ني من إح���داث م���ادة لتدري���س أصول 
واملعاه���د  الكلي���ات  لطلب���ة  وضوابطه���ا  الفتي���ا 

الشرعية على حد سواء.

ح أن توض���ع دبلوم���ة ختصصي���ة  كم���ا ُيْق���رتَ
الفق���ه  أقس���ام  يف  العلي���ا  الدراس���ات  لطلب���ة 
وأصول���ه، والسياس���ة الش���رعية والقضاء، من 

كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية.

والش���ئون  األوق���اف  وزارات  وعل���ى 
اإلس���المية ودور اإلفت���اء عق���د دورات تدريبية 
إلزامي���ة ألئم���ة املس���اجد ودعاته���ا؛ متنحه���م 
تأهي���اًل مالئًم���ا للقي���ام بواج���ب ال���رد عل���ى 
نه���م م���ن حب���ث تل���ك  أس���ئلة املصل���ني، ومتكِّ

األسئلة والتوجيه املناسب بشأنها.

الفتي���ا  ن���ات  الدع���اة مبدوَّ أولئ���ك  إم���داد  ُيْطَل���ب  كم���ا 
املعاص���رة الص���ادرة ع���ن كب���ار أه���ل العل���م يف بالده���م، 
وح���ّث  الدولي���ة،  الفقي���ه  واجملام���ع  اإلفت���اء  وهيئ���ات 
العنكبوتي���ة  الش���بكة  فت���اوى  عل���ى  واملش���رفني  املفت���ني 
اجملام���ع  بق���رارات  فتاويه���م  يف  يتقي���دوا  أن  والفضائي���ات 

الفقهية واملرجعيات الشرعية املعتمدة.

وم���ن األهمية مب���كان تدري���ب املفتني عل���ى خصوصيات 
اخلطاب بالفتيا خطاًبا عامًّا.

ثانًيا: توعية املستفيت:
م���ن األهمي���ة مبكان نش���ر ثقاف���ة الفتي���ا لدى املس���تفي، 
وذلك م���ن خ���الل كتيب���ات وإص���دارات وبرام���ج فضائية 
ورس���ائل إلكرتوني���ة؛ تب���نيِّ للمس���تفي م���ا جي���ب علي���ه 
جت���اه املف���ي وكي���ف خيت���اره، وكيفي���ة ع���رض الس���ؤال، 
وم���اذا يعمل عن���د تعدد األجوب���ة، وهل ل���ه أن ينقل فتوى 
املف���ي إىل غ���ره، وه���ل ل���ه أن يعم���ل به���ا إذا تك���ررت 
احلادث���ة، وكي���ف يس���تفيد م���ن مدون���ات الفتي���ا املطبوعة 

الفتي���ا  برام���ج  مقدم���ي  عل���ى 
رس���التهم  يف  جيته���دوا  أن 
فائ���دة  يق���ق  مب���ا  اإلعالمي���ة؛ 
املفت���ني،  واح���رتام  الس���ائلني، 

وإعزاز أهل الدين.
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املس���تفتني  أخط���اء  عل���ى  التنبي���ه  م���ع  واإللكرتوني���ة؟ 
واحلذر من الوقوع فيها.

ثالثًا: آليات اإلفتاء ومرجعياته:
تس���عى  أن  ومرجعياته���ا  الفتي���ا  جه���ات  عل���ى  جي���ب 
بش���كل  وفتاويه���ا  حبوثه���ا  وتوظي���ف  بنش���ر  لالضط���الع 

إعالمي موسع، ال سيما يف النوازل وامللّمات العامة.
املعاص���رة  الدولي���ة  الفقهي���ة  اجملام���ع  م���ن  ُيْطَل���ب   
يف  الش���رعي  ال���رأي  لبح���ث  مش���رتك  جمل���س  تكوي���ن 
الن���وازل، وم���ا يتعل���ق بفق���ه األقليات املس���لمة مب���ا يدعم 
الفتي���ا ويق���وِّي الثق���ة فيه���ا، ومين���ح قراراته���ا مزي���ًدا م���ن 

االلتزام واالحرتام.
تكوي���ن جمال���س للفتي���ا ع���ن طري���ق مجعي���ات علمي���ة 
الضغ���وط،  م���ن  الفتي���ا  ي���رِّر  أن  ش���أنه  م���ن  مس���تقلة، 

ويزيد من قوة املؤسسات الرمسية واستقالهلا.
يف  متخصص���ة  فضائي���ة  قن���اٍة  إىل  احلاج���ة  مت���ّس   
الفقهي���ة  اجملام���ع  إنش���ائها  يف  وتش���ارك  تطلقه���ا  الفتي���ا، 
املس���تقّلة،  الفتي���ا  ومؤسس���ات  الرمسي���ة  اإلفت���اء  ودور 
وب���إدارة إعالمي���ة إس���المية واعي���ة، وبدع���م م���ن جل���اٍن 
اجلوان���ب  خمتل���ف  يف  متخصص���ني  وخ���رباء  استش���ارية 

العلمية والعملية.
ومرتب���ة  ش���املة  موس���وعة  إلص���دار  اجله���ود  تنس���يق   
التقني���ة،  الوس���ائل  مبختل���ف  ُتْنَش���ر  املعاص���رة،  للفتي���ا 

ومبشاركة هيئات الفتيا ومرجعياتها.
إخ���راج تقن���ني ش���رعي مل���ا ال يس���ع املف���ي خمالفُت���ه من 
خصوصي���ات  يراع���ي  مب���ا  وضوابطه���ا،  الفتي���ا  أص���ول 
أه���ل اإلس���الم يف الواق���ع املعاص���ر، ومب���ا يق���ق مصلحة 

اجتماع الكلمة والتئام الصف.
عق���د مؤمت���رات ون���دوات علمي���ة لتأهي���ل اإلعالمي���ني 
الثقاف���ة  م���ن  إلي���ه  يتاج���ون  مب���ا  وإمداده���م  ش���رعيًّا، 
الش���رعية ومعاي���ر، ومنهجي���ة الفتي���ا وآدابه���ا م���ن خالل 

الفضائيات وغرها)25(.

)25( الفتوى أهميتها –ضوابطها- آثارها، د. حممد يسري، )ص721-719(.
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معلومات إضافية

من ميلك حق الُفتيا

للفتي���ا فضله���ا العظيم، وأثره���ا البالغ عل���ى العلماء والفقه���اء، فهي ُتَقلِّده���م األمانة، وتضعه���م من األمة 
موض���ع الص���دارة، وه���و بال ش���ك تش���ريف يقابل���ه تكلي���ف، بل مجل���ة  تكالي���ف! وتنش���أ عنه مس���ئوليات 
جس���يمة، وأعب���اء ثقيل���ة، ال يع���ني عليه���ا إال اللج���أ إىل اهلل باالفتق���ار، ث���م التأهل بأهلي���ٍة خاص���ة يتمتع  بها 

من يتصدى هلذه املهمة. 

وميكن تقسيم الشروط الواجب توافرها يف املفيت إىل قسمني)1(:
القسم األول: شروط تتعلق بشخصية املفي:

وهي مخسة شروط: اإلسالم، والعقل، والبلوغ، والعدالة، وفقه النفس.
فأم���ا الثالث���ة األوىل فظاه���رة، وأم���ا العدال���ة فامل���راد به���ا اس���تقامة الدي���ن وامل���روءة، ف���إن الع���دل ه���و َمن 
تك���ون أحواله احلس���نة ه���ي الغالبة في���ه، وال يصدر عنه م���ا ُيعترب قادًح���ا يف  عدالته إال عل���ى وجه النرُّ���ْدرة أو الغفلة؛ 

مع اخللوص من اإلصرار على املعصية)2(.

وأم���ا فق���ه النف���س أو ج���ودة القري���ة فمعن���اه: أن يك���ون  ش���ديد الفه���م ملقاص���د ال���كالم، ق���ال الن���ووي: 
ويشرتط يف املفي التيقظ وقوة الضبط، فال يقبل ممن تغلب عليه الغفلة والسهو )3(.

القسم الثاني: شروط تتعلق باإلمكانيات العلمية للمفي:

وهذه الشروط هي شروط االجتهاد؛ ألن املفي هو اجملتهد.

ق���ال اب���ن اهلمام)4(: ق���د اس���تقر رأي األصوليني عل���ى أن املفي ه���و اجملته���د، فاالجتهاد من ش���روط املفي 
عن���د األئم���ة الثالث���ة، وه���و عن���د احلنفية ش���رط  أولوي���ة ال ش���رط صحة تس���هياًل عل���ى الن���اس)5(، وهو بال 

شك مما يالءم هذا الزمان وحال أهله!

شروط االجتهاد:
اش���رتط العلم���اء للمجته���د  املطل���ق أن يك���ون حميًط���ا مب���دارك الش���ريعة فاهًم���ا ملقاصده���ا؛ وأم���ا تفصي���ل 

العلوم الي ال بد منها للمجتهد، فالذي اتفق العلماء عليه منها إمجااًل ما يلي: 

)1(  الضوابط الي حتكم فتوى املفي وقضاء القاضي، للشحات إبراهيم، )رسالة دكتوراه( بكلية الشريعة جامعة األزهر )ص21(.

)2( أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان )ص153(.

)3( روضة الطالبني، للنووي )4/ 118(.

)4( فتح القدير، البن اهلمام )7/ 256(.

)5( جممع األنهر يف شرح ملتقى األحبر، لعبد الرمحن بن حممد شيخي زاده )2/ 74(.

)6( اللمع، للشرازي، )ص70(.
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1- كتاب اهلل: 
يق���ول أب���و إس���حق الش���رازي: »ينبغ���ي أن يك���ون  املفي عارًف���ا بط���رق األحكام، وه���ي الكت���اب، والذي 
جي���ب أن يع���رف م���ن ذلك م���ا يتعلق بذك���ر األح���كام واحل���الل واحل���رام، دون ما فيه م���ن القص���ص واألمثال 

واملواعظ واألخبار«)6(.

يق���ول الش���افعي: ال ي���ل ألح���د أن يف���ي يف دي���ن اهلل، إال رج���اًل عارًف���ا  بكت���اب اهلل، بناس���خه ومنس���وخه، 
يه وَمَدنِّيه، وما أُريد به، وفيم أُن�زل)7(. ومبحكمه ومتشابهه، وتأويله وتن�زيله، ومكِّ

ومل يش���رتط العلم���اء يف اجملته���د أن يف���ظ آي���ات األح���كام ع���ن ظه���ر قلب���ه، وإمنا يكف���ي معرف���ة مواضعها 
من املصحف؛ حبيث ميكنه الرجوع إليها بيسر وسهولة، وإن كان حافًظا هلا فهو أكمل)8(.

2- السنة: 
ُيشرَتط للمجتهد أن يعرف أحاديث األحكام، ومييز الصحيح املعمول به من الضعيف املردود.

وامله���م أن يع���رف م���ن األحادي���ث م���ا يتعل���ق باألح���كام، وال يل���زم حفظه���ا ع���ن ظه���ر قل���ب، يكفي أن 
ق���ادًرا عل���ى  تعدي���اًل وجترًي���ا،  بنقده���ا،  متونً���ا وش���روًحا، خب���ًرا  يك���ون ممارًس���ا هل���ا، عارًف���ا مبظانه���ا 

مراجعتها عند احلاجة إىل الفتوى، ومهما قدر على احلفظ فهو أحسن وأكمل)9(.

3- اللغة العربية:
التعب���ر ع���ن  العربي���ة، وأس���اليبها وتراكيبه���ا، وطرائ���ق أهله���ا يف  باللغ���ة  العل���م  م���ن ش���روط االجته���اد 

مرادهم.

وال يش���رتط التعم���ق يف غرائ���ب اللغ���ة، وال التبح���ر يف النحو حت���ى يبلغ مبلغ س���يبويه واخلليل؛ بل يش���رتط 
ن���ه م���ن معرف���ة معان���ي األلف���اظ والرتاكي���ب، ووج���وه ال���دالالت املختلف���ة م���ن  حصول���ه عل���ى مق���دار ميكِّ

األلفاظ واملعاني)10(.

4- أصول الفقه: 
ومم���ا يش���رتط للمجته���د العل���م بأص���ول الفق���ه، ب���أن يك���ون  عاملًا مب���ا يش���رتط يف األدل���ة ووج���وه داللتها، 

وبكيفية اقتباس األحكام منها، وحنو ذلك مما يستفاد من علم أصول الفقه)11(.
ومن أهم أبواب أصول الفقه الي جيب على اجملتهد العلم بها: القياس)12(.

)7( الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي )165/3(.
)8( املستصفى، للغزالي )ص342(.

)9( الفتوى بني االنضباط والتسيب، للقرضاوي )33(.

)10( اإلفتاء عند األصوليني، حملمد أكرم )ص88،(، وأصول الفتوى، د. علي عباس )ص27(

)11( أدب الفتوى، البن الصالح، مرجع سابق )ص36(.

)12( صحيح الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي بتحقيق عادل العزازي )ص390(.

)13( املستصفى، للغزالي )ص343(.
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5- مسائل اإلمجاع:
اشرتط اجلمهور للمجتهد أن يعلم مواقع اإلمجاع؛ لئال خيرج عنه يف  ُفتياه.

أما بالنسبة للقدر الذي جيب معرفته يف مسائل اإلمجاع:

يبين���ه الغزال���ي  بقول���ه: »كل مس���ألة يف���ي فيه���ا فينبغ���ي أن يعل���م أن فت���واه ليس���ت خمالف���ة لإلمجاع، إم���ا بأن 
يعل���م أن���ه مواف���ق مذهًبا م���ن مذاه���ب العلماء أيه���م كان، أو يعل���م أن ه���ذه واقعة متول���دة يف عص���ر مل يكن ألهل 

اإلمجاع فيها خوض، فهذا القدر فيه كفاية«)13(.

ْرَبة وامْلََلَكة. والظاهر أنه ال بد من معرفته جبملة من الفروع الفقهية لتحصل له الدرُّ

شروط االجتهاد اجلزئي:
أما اجملتهد يف فرع معني أو باب من أبواب الفقه أو مسألة من املسائل.

»وأم���ا االجته���اد يف بع���ض املس���ائل فيكف���ي  في���ه أن يك���ون عارًفا مب���ا يتعلق بتل���ك املس���ألة، وم���ا ال بد منه 
فيها، وال يضره يف ذلك جهله مبا ال تعلق له بها بباقي املسائل الفقهية«)14(.

أقسام اجملتهدين
واالجتهاد ليس على درجة واحدة، وإمنا قّسمه العلماء مراتب، هي كالتالي: 

1- اجملتهد املطلق:

أو املف���ي املطل���ق، وه���و املس���تقّل ال���ذي يت���أدى به  ف���رض الكفاي���ة، واجملته���د املس���تقل: هو الذي يس���تقل 
بإدراك األحكام الشرعية من األدلة الشرعية من غر تقليد وتقيد مبذهب أحد)15(.

2- اجملتهد يف مذهب معني:

وهلذا اجملتهد أربع حاالت، ولكل حالة حكمها:

احلال���ة األوىل: أن يتب���ع إم���ام مذهب���ه يف  مناه���ج البح���ث واالس���تدالل واالس���تنباط، ولك���ن ال يقل���ده فيم���ا 
وصل إليه هذا اإلمام باجتهاده من أحكام تفصيلية.

خي���رج  ال  ولك���ن  بالدلي���ل،  بتقري���ره  مس���تقالًّ  إمام���ه   مذه���ب  يف  جمته���ًدا  يك���ون  أن  الثاني���ة:  احلال���ة 
ع���ن أص���ول إمام���ه وقواع���ده، مع قدرت���ه عل���ى التخريج واالس���تنباط وإحل���اق الف���روع باألصول ال���ي قررها 

إمامه.

احلال���ة الثالث���ة: أن ال يص���ل اجملته���د إىل مرتب���ة أصح���اب احلال���ة الثاني���ة، وإمن���ا يق���ف عن���د رتب���ة أصحاب 
)14( اإلحكام لآلمدي )164/4(.

)15( أدب الفتوى، البن الصالح، مرجع سابق )ص37(.
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الوج���وه والتخري���ج يف املذه���ب، م���ع حفظ���ه لفقه مذه���ب  إمام���ه ومعرفت���ه بأدلته، وقدرت���ه على تقري���ر أقواله 
ونصرتها واالستدالل هلا، كما أنه قادر على الرتجيح بني أقوال إمامه املذكورة يف املذهب.

احلال���ة الرابع���ة: أن يك���ون ق���ادًرا عل���ى  فه���م فق���ه مذهب���ه م���ع حفظ���ه هل���ذا الفق���ه أو ألكث���ره، وفهم���ه 
لضوابطه وخترجيات أصحابه واستطاعته الرجوع إىل مصادر هذا املذهب.

3- اجملتهد يف نوع من العلم:

وق���د مثل���وا هلذا الن���وع بقوهل���م: من ع���رف القياس وش���روطه فل���ه أن يف���ي يف مس���ائل القي���اس، وكذلك 
من عرف الفرائض واملواريث وأصوهلا وقواعدها فله أن يفي فيها.

4- اجملتهد يف مسألة أو مسائل معينة: 

وهو من كان جمتهًدا يف مسألة أو مسائل معينة من الفقه فله أن يفي فيها دون غرها.


