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 د. حسن الشافعي

  



 .ال نبي بعده الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من
منهجيط  اإلفتطاء فطي عطالم "\بطدعوتي للمشطاةك  فطي مطؤتمر حطو  لقد تفضل المركز العالمي للوسطيي  

 "المططؤثرات المعاصططرة علططى\بإسططناد موعططو   "، وتفضططل كطط ل \مططل المرتجططىالماثططل واأ مفتططو... الوا طط 

وتفصطلهم بطدعوتي أوةد فيمطا  لطي  وإذ أشكر المركز العالمي على ثقطتهم ." إلى شخصي الضعيف\اإلفتاء
منها لتكطو  محطل ن طر العلمطاء المشطاةكين،ولضن أفضط   المؤثرات المعاصرة م  تعليق موجز على كل بعض

  " فأةجو  بو  تل \للداعي  المفتي"\ و ن العلميفي موعو  التك

 وأ  المركز العالمي للوسيي   د  شاةك اإلفاع ؛أ  ه ا اأمر هو اأساس فيما نحن بصدده،
 .ه ه المقترحات بعض الفائدة بإذ  هللا في ه ا اإلعداد العلمي للمفتين فيجد في

 لتنا ش –ها أو إ جابيا سلبيا كا  أثر – وأذكر فيما  لي بعض المؤثرات اأخرى

 هللا وتبحث في ه ا المؤثر الميمو  إ  شاء

 .المتبع  من جانب المستفتين، وهي ظاهرةإ جابي  نقص التشبث بم هب معين من الم اهب -2.

 " التي  د  تعرض لها بعض\واالجتماعي  "الضغوط السياسي \ومن ه ه المؤثرات  -3
 والثقافي  اسي ، بل إ  ال روف االجتماعي السي المفتين، ليس فقط من جانب السليات

 .باإلفتاء  د تمثل عغوطا سلبي  على القائمين

 بالفتوى بمشاةك  الفضائيات وغيرها من ومن ه ه المؤثرات: اتسا  دائرة اإلعالم -4
 إشاع  الفتوى، وإسباغ لو  من العالمي  الوسائل المحدث  في عالمنا المفتو.، في

 آثاةه وسلبي  في و   معا، ومن الخير تنمي  آثاةا إ جابي  عليها، وهو مؤثر  تضمن
 .اإل جابي  ومواجه  آثاةه السلبي 

 .العالم العربي وخاةجه في الجماعي، التي تنهض بها المجام  الفقهي  ومنها ك ل : ظهوة ظاهرة اإلفتاء -5

 أو المتخصص؛ كفتاوى اأ ليات ومنها أ ضا: ظهوة ظاهرة اإلفتاء النوعي -6
 وفتاوى المصاةف والمؤسسات المالي  والجاليات المسلم  في مجتمعات علماني ،

 .اإلسالمي ، في العالم اإلسالمي وخاةجه

  تل  اعتباةات ومؤثرات  بدو تأثيرها 
  ، ولكنها بعض من المؤثرات التينحو ظاهرعلى   صددهوفاعليتها فيما نحن 

  في عالمنا المفتو. ال ي  تعرض مي واالجتماعي  والعلأفرزتها التيوةات السياسي  

  لموجات من التيوة العلمي والتقني،ولمحاوالت من إمالء ثقاف  واحدة على
سطائر المطؤثرات،،، وبطاهلل  السطالف  سطتفتا البطام لمنا شط  منا شط  اأمطوة الجمي  في حركط  العولمط ، ونأمطل أ 

 .التوفيق

 ات فسنبدأ به بإذ  هللا،المؤثر " هو أهم\"إعداد المفتي\ولما كا  موعو   
  وآدام كل من المفتي والمستفتي، لنخلص ممهد ن له بنب ة عن حقيق  اإلفتاء،

" في فقرة مستقل ،لننتقل بصوةة طبيعيط  إلطى \الداعي  المفتي"\ السمات والمقومات التي  نبغي توافرها في إلى

  بدا للمركز العالمي؛ فربما فقرة ثالث المفتي المتمت  بتل  الصفات في  كيفي  إعداد
   خلو من السلبيات التي أععف  دوة على نحو للوسيي  أ   سهم في جهود إعداد المفتين،

المؤثرات المستجدة في أمطر هط ه  المجتم  المسلم، و مكن اعتباةها أهم المفتي، وكادت تهز مكانته ومو عه في

 .والعلمي  في الو   الراهن الوظيف  الد ني 
بعض المستجدات اأخرى  بإذ  هللاالبحثي  بقسم آخر  تناو   سم اأو  من ه ه الوة  وسنتب  ه ا الق 

للمشطاةكين سطوف  ، آملطين أ  المنا شط  الخصطب نحطو مطوجزاإلفتاء في و تنا الطراهن أ ضطا علطى  التي تؤثر في

  لها، وما عساه  ضاف إليها من التي عرعنا تجلي ه ه اأموة الست 
 .مؤثرات أخرى بإذ  هللا

 القسم اأو 

 :الفقرة اأولى  



 الفتوى ووجه الحاج  إليها -1
  "بيا  حكم هللا تعالى\اإلفتاء شرعا هو: 

 بمقتضى اأدل  الشرعي  على جه  العموم

  ") (، واالستفتاء أ   يلب العامي\والشمو 
 ال ي ال معرف  له بالحكم ه ا البيا 

  ممن هو أهل ل ل . ولكل منهما شروط وآدام

 . شرعي
  "حكى\": \"التراتيب\ نقل اإلدة سي في 

 اإلمام الشافعي في )الرسال ( والغزالي في

  اإلحياء( اإلجما  على أ  المكلف ال  جوز)
 له أ   قدم على أمر حتى  علم حكم هللا

  فيه. و ا  القرافي في )الفروق( فمن با 

 وجب عليه أ   تعلم ما عينه هللا وشرعه
  عليه أ   تعلم مافي البي  ومن أجر وجب 

 شرعه هللا في اإلجازة ومن  اةض وجب عليه

  أ   تعلم حكم هللا في القراض، ومن صلى
 وجب عليه أ   تعلم حكم هللا في تل 

 .( )الصالة

  :وفي ) وانين اأحكام الشرعي ( البن جزي
 ومنه )أي العلم( فرض عين وفرض كفا  ؛

  ففرض العين ما  لزم المكلف من معرف 

  اةة والصالة فإذا دخل ةمضا  وجباليه
 عليه

  معرف  الصيام، فإ  كا  له ما  وجب عليه

 فرض معرف  الزكاة، فإذا با  واشترى وجب
  عليه معرف  البيو .. وأما فرض الكفا  

 .( )"\فهو ما زاد على ذل 
 

 :حكم االستفتاء -2

  ولكن بعض اأحكام  د  خفى حكمه حتى على
 لين بالفقه، وبعضبعض الفقهاء أو المشتغ

  المشتغلين في أموة العيش  د  شغله عمله

 عن التفقه وطلب العلم، وخاص  بعد أ 
  ععف  الهمم عن طلبه، و ل  الدواعي إلى

 ذل  عما كا  عليه الحا  في الصدة اأو ،

  فماذا  كو  الحا  عندما تنز  بالواحد من
 ال  دةى حكمها أو  واجه   هؤالء وا ع 

  ا دا ال  عرف أصحيا هو أمتصرفا أو تع

 فاسد؟ أحرام أم حال ؟ إ  عليه اللجوء إلى
  أهل ال كر والعلم واالستفتاء منهم فيما

 :عرض له وفقا لقو  هللا تعالى



ْكرِّ إِّ ْ ]   فَاْسأَلُوا أَْهَل ال  ِّ
  ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَ [. ه ا واجب

 عليه

  كما بين في الفقرة السابق ، ونز ده
 :ا  ليبيانا فيم

  "إ  المقلد\ قو  الشاطبي في الموافقات: 

 إذا عرع  له مسال  د ني  فال  سعه في
  الد ن إال السؤا  عنها على الجمل ، أ 

 هللا لم  تعبد الخلق بالجهل واأدل  على

  ه ا المعنى كثيرة، وهي  ضي  النزا 
 ."\فيها

  "العامي\و قو  الغزالي في )المستصفى(: 

 "\تفتاء وإتبا  العلماء جب عليه االس
  و ا   وم من القدة  :  لزمهم الن ر في

 الدليل أو اتبا  المعصوم. وه ا باطل

  بمسلكين، أحدهما: إجما  الصحاب ، فإنهم
 كانوا  فتو  العوام وال  أمرونهم بنيل

  دةج  االجتهاد وذل  معلوم على الضروةة

 .والتواتر من علمائهم وعوامهم
  اإلجما  منعقد على أ  المسل  الثانى: أ 

 العامي مكلف باأحكام وتكليفه طلب ةتب 

  االجتهاد محا ؛ أنه  ؤدي إلى أ   نقي 
 الحرث والنسل وتتعيل الحرف والصنائ ،

  و ؤدي إلى خرام الدنيا لو اشتغل الناس

 بجملتهم بيلب العلم، وذل  برد العلماء
  إلى طلب المعاش، و ؤدى إلى اندثاة العلم

 وخرام العالم،  ى إهالك العلماءبل إل
  وإذا استحا  ه ا لم  بق إال سؤا 

 .( )"\العلماء

  "العامي ومن ليس له أهلي \و قو  اآلمدي: 
 االجتهاد وإ  كا  محصال لبعض العلوم

  المعتبرة في االجتهاد  لزمه اتبا   و 

 أحد المجتهد ن واأخ  بفتواه عند
  ه النصالمحققين من اأصوليين.. و د  علي

 :واإلجما  والمعقو 

  أما النص فقوله تعالى: ]فَاْسأَلُوا
ْكرِّ إِّْ  ُكْنتُْم اَل   أَْهَل ال  ِّ

  تَْعلَُموَ [، وأما اإلجما  فهو أنه لم

 تز  العام  في زمن الصحاب  والتابعين
   بل حدوث المخالفين  ستفتو  المجتهد ن

  و تبعونهم في اأحكام الشرعي ،



 والعلماء
   بادةو  إلى إجاب  سؤالهم.. فكا منهم 

 إجماعا، وأما المعقو  فهو أ  من ليس له

  أهلي  االجتهاد إذا حدث  به حادث  فرعي 
 إما أ  ال  كو  متعبدا بشيء، وهو خالف

  اإلجما  من الفر قين، وإ  كا  متعبدا

  بشيء فإما بالن ر في الدليل المثب 
 للحكم

  ل  مماأو بالتقليد اأو : ممتن  أ  ذ

  فضي في حقه وفي حق الخلق أجم  إلى الن ر
  في أدل  الحوادث، واإلشغا  عن المعا ش

 وةف  االجتهاد والتقليد، ةأسا وهو من

  :الحرج واإلعراة المنفي بقوله تعالى
 َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِّي الد ِّ نِّ ]

ْن َحَرجٍ[. وبقوله عليه السالم:    ال»مِّ

  ( ).«عرة وال عراة
  ا واجب غير المجتهد في تيلب الحكم منه 

 المفتين العاةفين به ولو ةحلوا في

  "الفقيه\سبيله.  قو  الخييب البغدادي في 
 "أو  ما  لزم المستفتي،\": \والمتفقه

  إذا نزل  به نازل ، أ   يلب المفتي

  ليسأله عن حكم نازلته، فإ  لم  كن في
 محلته

  ي  جدهوجب عليه أ   مضي إلى الموع  ال 

 فيه، فإ  لم  كن ببلده لزم الرحيل إليه
  وإ  بعدت داةه؛ فقد ةحل واحد من السلف في

 ( )"\.مسال 
  ومن ثم  تضا أ  االستفتاء عروةة وا عي 

 وشرعي  معا، و جب على العلماء وغيرهم

  فيما  جهلو  حكمه من تصرفاتهم؛ ول ا
 .ن م  أموةه من  الصدة اأو 

   أ ( فقام النبي )بنفسه،به ه الوظيف       

 وأخ  بها العلماء من أصحابه
 .( )في محضره وغيبته

  م( ون م الوالة واأمراء من  الصدة)    

 اأو  أمر الفتوى العام ، إلى جانب
  تيو  العلماء المتأهلين ل ل  حتى ال

 .( )تتعيل أو  تعرض لها من ليس من أهلها

  ماءمن آدام المستفتي: و د أوةد العل -3
 عدة آدام للمستفتي، عليه أ   راعيها كي

   برأ من المسضولي  الد ني ، منها: أ 



   ختاة المفتي المعروف بالعلم والعدال 
 و د

  شدد الشاطبي في ذل  و ا : ال  صا له أ 

  سا  من ال  عتبر في الشر ع  جوابه،
  أنه إسناد أمر إلى غير أهله، واإلجما 

 .( ) على عدم صح  مثل ه ا

  فإذا لم  كن في البلد إال مف  واحد وجب
 عليه الرجو  إليه اتفا ا، ولكن إذا

  تعددوا وكلهم أهل علم وعدال ، فهل  فاعل

 بينهم؟ أوجب البعض عليه التخير ومراجع 
  اأفضل ومنهم اآلمدي والبا الني وجماع 

 من الفقهاء واأصوليين) (. و ا  البعض

  غزالي في أخ  بقو  من شاء منهم كال
  المستصفي) (، ونص اأمدي على أنه م هب

 أحمد

  وبعض الشافعي  وجماع  من الفقهاء
 .( )واأصوليين) (. وما  الشاطبي إلى اأو 

  وعليه أ   حدد المسأل  تماما بكل  يودها

 وال  خفي من حقيقتها شيضا، فإ  السائل
  أعرف بمسألته من جمي  الناس ومنهم

  لعالم و جله فيمفتيه، وأ   و ر ا

 الخيام، وال
 . سأ  فيما ال  نف  أو ال  هم من اأموة

  وعليه أال  عمل بالفتوى إذا كا   علم أ 

 حقيق  اأمر في الباطن كما  عرفها هو
  و د خفي  على المفتي إذ  حكم على ظاهر)

 اأمر( بخالف ما تتضمنه الفتوى، وهو
  المقصود باستفتاء القلب،  قو  العالم 

 بن القيم: ال  جوز العمل بمجرد فتوىا

  المفتي إذا لم تيمضن نفسه وحاك في صدةه

من  بولها وتردد فيها، لقوله  

 .( ) (استف   لب  وإ  أفتاك الناس وأفتوك»

  ولكن ه ا اأمر اأخير  دعو إلى بيا     
 نقي  هام ، فقد علمنا أ  واجب العامي

  سؤا  من عرف بالعلم والعدال  واتبا 

  وله، وما سبق  تضمن أنه  د ال  عمل بها،
  و د بين العلماء متى تكو  الفتوى ملزم 

 -:للمستفتي، وعبيها بعضهم في أحوا  أةب 

 .حال  التزام المستفتي العمل بالفتوى -1
  شروعه في تنفي  الحكم ال ي كشفته -2

 .الفتوى



  اطمضنا   لبه إلى صح  الفتوى ووثو ه -3
 .بها

  رت جهوده عن الو وف على حكمإذا  ص -4

 .( )الوا ع ، ولم  جد سوى مفٍ  واحد
  فأما حالتا التعدد في الفتوى أو التردد

 .فيها من جانب المستفتي فقد سبق بيانهما

  وأما الحالتا  اأوليا  فالمفروض فيهما
 أ  المستفتي  د عزم اأمر واطمأ  إلى

 .الفتوى فال  عود و نقضه

 
 -:تاء وآدابهحكم اإلف -4    

  اإلفتاء فرض كفا   على اأم ، و قوم به

 فيها من توافرت فيه شروطه، و د  صير فرض
  عين أحيانا، فإ  لم  كن و   حدوث الوا ع 

 المسضو  عنها إال واحد تعين عليه،

  فإذا اْستُْفتِّي وليس في الناحي  غيره
 تعين الجوام عليه، فإ  كا  فيها غيره

  ي حقه فرض كفا  . وإ  لموحضر كا  الجوام ف

  حضر غيره وجها  أصحهما ال  تعين
 .( )والثاني  تعين

  و د تحدث اإلمام الشاطبي في معنى الوجوم

 الكفائي على اأم  كلها وعلى العلماء
  إ  تعددوا في نفس الو  ، فأما واجب

 العلماء والقادة ن فهو النهوض بالوظيف 

  م الشرعي ، وأما واجب اأم  فهو إ ا
 هؤالء القادة ن. و بين الشاطبي أنه واجب

  على الجمي  على وجه من التجوز؛ أ 
  القيام ب ل  الفرض  يام بمصلح  عام ،

 فهم

  ميلوبو  بها على الجمل ، فبعضهم هو  ادة
 عليها مباشرة وذل  من كا  أهال لها

  والبا و  وإ  لم  قدةوا عليها  ادةو 

 .على إ ام  القادة ن
  كا   ادةا على ا ام  الوال   فهوفمن "\

 ميلوم بإ امتها ومن ال  قدة عليها ميلوم

  بأمر آخر وهو إ ام  ذل  القادة، فالقادة
 إذ  ميلوم بإ ام  ذل  الفرض، وغير

  القادة ميلوم بتقد م ذل  القادة، إذ ال

  توصل إلى  يام القادة إال باإل ام ، من
  ،( )"\جببام ماال  تم الواجب إال به فهو وا

 وهو بيا  د يق لمعنى الفرض الكفائي



  ودوة المجتم  في توفير الكفاءات التي
  تنهض به وتسد حاجته، وتتمكن من ذل 

 بالجهد

  التضامني لألم  بأسرها فإ  لم تف ب ل 
 .أثم  جميعا

  ه ا وإ  تعين أحد لإلفتاء إما النفراده

 باأهلي ، أو باتفاق كلم  من لهم
  تقد مه بحيث ال  فتي سواه،اأهلي  على 

 أو باختياة من له الوال   والسلي  عليه،

  سواء كا  المختاة واحدا أو أكثر وتفرغوا
 للقيام بأمر الفتوى، فال بأس بأ 

   أخ وا من اأجر والراتب ما  كفيهم وال

  جوز أخ  شيء من أعيا  المستفتين،  ا 
  :(الخييب البغدادي في )الفقيه والمتفقه

   سوغ للمفتي أ   أخ  اأجرة منال"\

  أعيا  من  فتيه، كالحاكم ال ي ال  جوز له
 أ   أخ  الرزق من أعيا  من  حكم له أو

  عليه. وعلى اإلمام أ   فرض لمن نصب نفسه

 لتدة س الفقه والفتوى في اأحكام ما
   غنيه عن االحتراف والتكسب، و جعل ذل 

 ناكفي بي  ما  المسلمين، فإ  لم  كن ه

  بي  ما  أو لم  فرض اإلمام للمفتي شيضا
 واجتم  أهله على أ   جعلوا له من

  أموالهم ةز ا ليتفرغ لفتاو ه وكتابات

 :نوازلهم ساغ ذل ، أخبرنا ابن الفضل  ا 
  كتب عمر بن العز ز إلى والى حمص ان ر إلى

 القوم ال  ن نصبوا أنفسهم للفقه
  فاعطوحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا، 

 كل ةجل منهم مائ  د ناة  ستعينو  بها

  على ما هم عليه من بي  ما  المسلمين حين
  أتي  كتابي ه ا؛ فإ  خير البر أعجله

 ( )"\والسالم علي 

  وال  تعاةض ه ا م  ما أوةده ابن القيم من

  إنكاة النبيعلى عبادة بن 

  الصام  أخ ه  وسا ممن علمه الكتام

 م  كن متفرغا ل ل ،والقرآ ) (، فإنه ل
  واإلباح  مشروط  بأال  أخ  من أعيا 

  المستفتين، على أ  الخالف في أخ  اأجر

 على
  القيام بالوظائف الد ني  مشهوة، و د

 استقر الرأي فيه على الجواز بناء على أنه



 .في مقابل التفرغ لها ال على سبيل اأجرة
  جالل  منصب الفتوى: إ  المفتي كما  قو  -5

 الشاطبي  ائم في اأم  مقام

  النبي-:والدليل على ذل  أموة"\، 
  إ »أ ( أحدها النقل الشرعي في الحد ث  )

 العلماء وةث  اأنبياء وأ  اأنبياء لم

   وةثوا د ناةا وال دةهما، وإنما وةثوا
 .«العلم

  م( الثاني أنه نائب عنه في تبليغ)

  أال فليبلغ الشاهد»اأحكام، لقوله: 
 نكمم

 .«الغائب

  جـ( والثالث أ  المفتي شاة  من وجه، أ )
 ما  بلغه من الشر ع  إما منقو  عن

  صاحبها وإما مستنبط من المنقو ، فاأو 

  كو  فيه مبلغا، والثاني  كو  فيه  ائما
  .( )في إنشاء اأحكام

  وه ا هو المعنى ال ي جعل اإلمام ابن

 بأمر القيم  سمي هؤالء العلماء القائمين
  "المو عين\االجتهاد واإلفتاء في الد ن 

 "، وجم  أخباةهم وما\عن ةم العالمين

  انتهى إليه من تراثهم في كتابه الع يم
 .( )"\أعالم المو عين"\

  ولجالل  أمر الفتوى تهيبها السلف

  وتو فوا أحيانا عن الجوام وعد ه ا من
 دالئل

  فقههم وأمانتهم، واشتد إنكاةهم على من
 عرعوا للفتوى من غير أهلها، بل إ  النبيت

  ح ة من ذل  منبها على خيوةة منصب الفتوى 

 كما  روي الشاطبي في كتام

   " ا \": \االعتصام"\إ  هللا ال  نز » 
 العلم انتزاعا ولكنه  نزعه منهم

  م   بض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جها 
   ُْستَْفتَْو  فيفتو  برأ هم

لُّو   فيَضِّ

لُّو و   ومعلوم أ  ه ه اآلثاة«...  ُضِّ
  ال ام  للرأي ال  مكن أ   كو  المقصود

 بها

  ذم االجتهاد، بالقياس على اأصو  في
  نازل  لم توجد في كتام وال سن  وال

 إجما ،



  ممن  عرف اأشباه والن ائر، وبفهم معاني
 اأحكام، فإ  ه ا ليس فيه تحليل وتحر م

  س الهادم لإلسالموال العكس، وإنما القيا

 ما عاةض الكتام والسن  أو ما عليه
 .( )"\السلف

  وةبما كان  الفتوى من بعض الوجوه أخير

 شأنا من القضاء و د ال  صلا لها من  صلا
  "أصحابنا\له، ةوي عن أبي حنيف   وله: 

 هؤالء ثالث  وثالثو  ةجال منهم خمس 

  وعشرو   صلحو  للقضاء، ومنهم ست   صلحو 
 توى، ومنهم اثنا   صلحا   ؤدبا للف

  القضاةَ وأصحاَم الفتوى وأشاة إلى أبي

 ") (، ومثل ه ا التفضيل للمفتي\ وسف وزفر
  وتقد مه على القاعي مما صر. به السبكي في

 )بعض فتاو ه كما  روى ابن حجر الهيثمي

). 
  ولجال  أمر الفتوى اشترطوا في المفتي

 م أ   كو شروطا جم  حتى اشترط طائف  منه

  :من أهل االجتهاد  قو  الخييب البغدادي
  -:أو  أوصاف المفتي"\

 .أ   كو  بالغا أ  الصبي ال حكم لقوله -1

  ثم أ   كو  عا ال أ  القلم مرفو  عن -2
 .المجنو  لعدم عقله

  ثم أ   كو  عدال ثق  أ  علماء -3

 المسلمين لم  ختلفوا في أ  الفاسق غير
  ي أحكام الد ن، وإ  كا مقبو  الفتوى ف

 بصيرا بها سواء كا  حرا أو عبدا؛ أ 
 .الحر   ليس  شرطا في صح  الفتوى

  وأ   كو  عالما باأحكام الشرعي  -4

 وعلمه بها  شتمل على معرفته بأصولها
 .( )"\واالةتياض بفروعها

  ثم  ضيف البغدادي أموًةا هام  جدا

  للتفكير الفقهي بوجه عام وللفتوى في
 عصرنا

  "و نبغي أ   كو   وي\ه ا بوجه خاص: 

  االستنباط جيد المالح  ، ةصين الفكر
 صحيا

  االعتباة، صاحب أناة وتؤدة، وأخا

  استثبات وترك عجل ، بصيرا بما فيه
 المصلح ،

  مستو فا بالمشاوةة، حاف ا لد نه، مشفقا



 على أهل ملته، أ  الفقيه  حتاج إلى أ 
  كل شىء من أموة  تعلق بيرف من معرف 

 الدنيا واآلخرة، وإلى معرف  الجد والهز 

  والخالف والضد والنف  والضر، وأموة
 الناس الجاة   بينهم والعادات المعروف 

  منهم، فمن شرط المفتي الن ر في جمي  ما

 ذكرناه، ولن  دةك ذل  إال بمال اة
  الرجا  وكثرة الم اكرة لهم وجم  الكتب

 .( )"\عتهاودةسها ودوام ميال

  وال ش  أ  ثقاف  المفتي ال تعود إلى
  الكتب وحدها وال إلى الفقه خاص ، وإنما

 هي

  أ ضا المعرف  بأموة الناس ومال اة
  الرجا ، وتنز ل  واعد الشر  على و ائ 

 العصر،

  بما  حقق المصلح  من ناحي  ومقاصد الشر 
 .من ناحي  أخرى

  ه ا و د اشترط البعض في المفتين

  ( )الجتهاد وإليه ما   دماء اأحنافا
 وجماع  من

  اأصوليين، ولم  شترط البعض ذل ،

 "المختاة أنه إذا كا \واست هر اآلمدي أ  
  مجتهدا في الم هب، بحيث  كو  ميلعا على

 مأخ  المجتهد الميلق ال ي  قلده، وهو

   ادة على التفر   على  واعد إمامه
 م  والن روأ واله، متمكن من الفرق والج

   ( ) "\والمناظرة في ذل ، كا  له الفتوى
 .( )و كاد الجمهوة  ميل إلى ه ا الرأي

  ومن تقاليد المفتين في اإلسالم ما -6

  نبغي التنبيه عليه لحاج  أهل عصرنا
  :إليه

  المشاوةة في الفتوى بقصد استيضا. -1

 المسأل ، أو االتفاق في الجوام.  قو 
  ا  جب على المفتي أ "فأو  م\البغدادي: 

  تأمل ة ع  االستفتاء تأمال شافيا، ثم

    كر المسأل  لمن بحضرته ممن  صلا ل ل 
 من أهل العلم، و شاوةهم في الجوام و سأ 

  كل واحد منهم عما عنده؛ فإ  في ذل  برك 

 وا تداء بالسلف الصالا، و د  ا  هللا
ْةهُْم فِّي   تباةك وتعالى: ]َوَشاوِّ

[ وشاوَة النبيُّ أصحابه في    اأَْمرِّ



  مواع  وأشياء، وأمر بالمشاوةة وكان 
 .( )"\الصحاب  تتشاوة في الفتوى واأحكام

  و مكن أ   عتبر ه ا أصال للفتوى

  " وله شواهد\"لجا  الفتوى\الجماعي  أو 
 أخرى،

  و د صر. بمثل ذل  شيخ اإلسالم ابن تيمي 

 "وهك ا في\": \"السياس  الشرعي \في 
  ائر الوال ات إذا لم تتمَّ المصلح س

 برجل واحد جم  بين عدد، فالبد من ترجيا

  اأصلا أو تعدد المولَّى، إذا لم تق 
 .( )"\الكفا   بواحد

  التدة ب على الفتوى، وإعداد المتأهلين -2

 لجيل  لحق بهم من الفقهاء والمفتين،
  " من\"فتوى الصغير بين  دي الكبير\ففي بام 

 "  روي ابن\بيا  العلم وفضلهجام  "\

  " رأت على أبي عمر .. عن عبد\عبد البر 
 الرحمن بن غنم اأشعري  ا :  ل  لمعاذ

  بن جبل: أةأ    و  هللا عز وجل: ] َا

 أَ َُّها الَّ ِّ َن آََمنُوا اَل 
ُموا بَْيَن  َدَيِّ هللاِّ    تُقَد ِّ

فقا : شهدت ةسو  هللا ]   َوَةُسولِّهِّ

  عمر، حين أةاد أ   بعثنيودعا أبا بكر و
 إلى اليمن، فقا  أشيروا علي فيما آخ  من

  اليمن،  اال:  ا ةسو  هللا أليس  د نهى

 هللا أ  نتقدم بين  دي هللا وةسوله؟

فكيف نقو  وأن  حاعر؟ فقا  ةسو  هللا   

 إذا أمرتكما فلم تتقدما بين  دي

 .( )"\هللا وةسوله
  في تدة بوثم شواهد أخرى من عمل الصحاب  

 .. المتأهلين من طالم العلم على الفتوى
  وجرى على ذل  السلف، فكان  اإلجازة

  للفتوى بعد أ   شهد للمرء شيوخه

 وعاةفوه،
   ا  الخييب البغدادي بعد أ  ةوى حد ث

  ةسو  هللاإ  هللا تعالى ال» 

   نز  العلم من صدوة الناس بعد أ   علمه
 اء، فيتخ إ اه، ولكن ذهابه  بض العلم

  الناس ةؤوسا جهاال فيُسألو  فيقولو 

   نبغي« ... بغير علم فيَضلو  و ُضلو 
 إلمام

  المسلمين أ   تصفا أحوا  المفتين، فمن



 كا   صلا للفتوى أ ره عليها، ومن لم  كن
  من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بأال

  تعرض لها، وأوعده بالعقوب  إ  لم  نته

  .عنها
  الخلفاء من بنى أمي   نصبو و د كا  

  للفتوى بمك  في أ ام الموسم  وما

  عينونهم
  و أمرو  بأال  فتي غيرهم، كا   صيا

  الصائا في الحاج: ال  فتي الناس إال عياء

 بن
 .أبي ةبا. فإ  لم  كن فعبد هللا بن ةجيا

  والير ق لإلمام إلى معرف  حا  من  ر د

 علم فينصبه للفتوى أ   سأ  عنه أهل ال
  و ته، والمشهوة ن من فقهاء عصره و عو 

 على ما  خبرونه من أمر، وسمع  أبا مصعب

  :أحمد بن بكر  قو  سمع  مال  بن أنس  قو 
 ما أفتي  حتى شهد لي سبعو  أني أهل

  ") (. و د مر بنا من  بل  و  أبي حنيف \ل ل 

 في صاحبيه أبي  وسف وزفر أنهما
 .مفتين صلحا  لتأد ب القضاة وال

  ومن تقاليدهم حرصهم على نشر العلم -3

 وإذاع  الفتوى لتعم الفائدة بها و تحقق
  الغرض على أتم وجه. وكتب الفتوى في

  القد م والحد ث مشهوةة متداول  ومن

 أشهرها
  العالمكير  ، وفتاوى ابن الصال.، وشيخ

 اإلسالم ابن تيمي ، وفي العصر الحد ث
  ييعي وغيرهم،الشيخ عليش والبشري والم

 ومن أحدثها ما بدأت تنشره داة اإلفتاء

  المصر   من فتاوى القر  الراب  عشر
 الهجري. ومن البين أ  الكتام كما  ا  بعض

  " قرأ بكل مكا ، و  هر ما فيه\العلماء 

 على كل لسا ، و وجد في كل زما ، م 
  تفاوت اأعصاة وتباعد اأمصاة، وذل  أمر

 كتام والمناز مستحيل في واع  ال

  " نعم، لقد ذكروا أنه\بالمسأل  والجوام) (
 إ  كا  في الر ع  ماال  حسن"\

  إبداؤه، وما لعل السائل  ؤثر ستَره، أو

 ما إشاعته مفسدة لبعض الناس، فينفرد
  المفتي بقراءتها والجوام عنها) ( فإ  خال

 السؤا  والجوام من نحو ذل  استحب



 .للمفتي إعالنه وإال فيترك تقد ره
  وآخر ما ن كره من ذل  حرصهم على حر   -4

 الرأي الفقهي، م  اأدم والحشم 

  والو اة، و د أوةد مسلم في صحيحه بام في
 اختالف المجتهد ن( جاءت فيه  ص  الولد)

  ال ي ادعته امرأتا ، فاختلف  فيه فتوى

 سيدنا داود عليه السالم وسيدنا سليما 

   كما  رو ها نبيناعليه السالم و وةد ( ) 

 مسلم أ ضا في )بام جواز

 -:(التمت 
  عن سعيد بن المسيب  ا : اجتم  علي وعثما 

 ةعي هللا عنهما فكا  عثما   نهى عن

  المتع  أو العمرة فقا  علي: ما تر د إلى

  أمر فعله ةسو  هللاتنهى عنه؟ 

  فقا  عثما : دعنا من ، فقا  إني ال

 ى عليُّ ذل  أهلأستيي  أ  أدع ، فلما ةأ
  ") ( و علق النووي على ذل  بأ \بهما جميعا

 فيه إشاع  العلم وإظهاةه، ومناظرة"\

  والة اأموة وغيرهم في تحقيقه، ووجوم
 :مناصح  المسلم في ذل  وه ا معنى  و  علي

 .( )ال أستيي  أ  أدع 

  و روي مسلم أ ضا عن عبد الرحمن بن القاسم
 بن الزبيرعن أبيه  ا :  ا  عروة ا

  لعائش  ةعي هللا عنها: ألم تري فالن  بن 

 الحكم طلقها زوجها ألبت ، فخرج ؟
  فقال  عائش : بضسما صنع ،  ا : ألم تسمعي

 إلى  و  فاطم ؟ فقال : أما إنه ال خير

  "إ  في\لها في ذكر ذل . و علق النووي: 
 .. :حد ث فاطم  بن   يس فوائد كثيرة

  مفٍ  آخر خالف جواز إنكاة المفتي على
 النص، أو عمم ما هو خاص، أ  عائش  ةعي

  هللا عنها أنكرت على فاطم  بن   يس

 تعميمها أال سكنى للمبتوت ، وإنما كا 
 .( )"\انتقا  فاطم  من مسكنها لع ة

  وبعد، فه ه جمل  صالح  من أحكام اإلفتاء

 والدعوة إلى هللا تبين مكانتهما في
  ائم بهما أوالد ن، وجالل  منصب الق

  بواحدة منهما واآلدام الالئق  به، كما

 تبين
  جانبا من التيوة ال ي دع  إليه ال روف

 المتغيرة من  الصدة اأو  في مماةس 



  هاتين المهمتين باعتباةهما من الوال ات
 .الشرعي  والوظائف الد ني 

 

  :الفقرة الثاني 
  سوف نحاو  هنا كما ذكرنا آنفا استخالص

 الباةزة، والمالما الهام  التي السمات

  "الداعي \ نبغي أ  تتوافر في شخصي  
 " ال ي  جم  في شخصه بين ه  ن\المفتي

  الجانبين و نهض بهاتين المهتمين في و  

 معا في عوء البيا  الفقهي السابق
  ومتيلبات ال روف الحاعرة، دو   صد إلى

 االستقصاء بل لتوجيه االهتمام إلى ه ه

  والمالما التي  نبغي التركيزالسمات 
 عليها في إعداد ةجا  الدعوة المتخصصين

 .اليوم

  و د نقسم ه ه اأموة إلى ما  نبغي توافره
 "، وما  نبغي أ \"كداعي \في شخصيته 

  "، م \"مفتيا\ تهيأ له من صفات باعتباةه 

 أ  الداعي  الحق اآلمر بالمعروف
  والناهي عن المنكر بحسب أحكام الشر 

   ماةس لونا من اإلفتاء بالنسب 

 للمأموة ن
  "القائم في\والمنهيين، كما أ  المفتي 

  اأم  مقام النبيكما وصفه"\ 

  الشاطبي  ماةس لونا من الدعوة بحاله

  ه ا -ةحمه هللا  –وبمقاله، و د بين 

 المعنى

  كما –" بعد أ  شر. \"الموافقات\الد يق في 

 ي ووةاثتهمقام المفت –سلف نقله عنه 

  عن النبى في العلم، وفى البالغ، وفى
  "إ  الفتوى\االستنباط والبيا ، فقا : 

 تحصل

  من المفتي من جه  القو ، والفعل،
  واإل راة، فأما القو  فهو اأمر المشهوة

 وال

 ."\كالم فيه
  وأما بالفعل فمن وجهين: أحدهما ما  قصد

 به اإلفهام في معهود االستعما  فهو  ائم

   مقام القو  المصر. به، كقولهالشهر» 
 وسضل« هك ا وهك ا وأشاة بيد ه

  عليه الصالة والسالم في حجته فقا 



  السائل(: ذبح   بل أ  أةمي فأومأ بيده)
  ا 

  ال حرج.. والثاني: ما  قتضيه كونه أسوة

 : قتدي به وأصله  و  هللا تعالى
ْنَها َوَطًرا] ا  ََضى َزْ دٌ مِّ   فَلَمَّ

ْجنَاَكَها لَِّكْي اَل  َُكو َ زَ   وَّ

نِّيَن َحَرٌج[ اآل  ،   َعلَى الُمْؤمِّ
 و ا  سبحانه: ]لَقَْد َكاَ  لَُكْم فِّي

  َةُسو ِّ هللاِّ أُْسَوةٌ َحَسنَ ٌ[.. وإذا

 كا  ك ل  وثب  للمفتي أنه  ائم مقام
  النبي ونائب منابه، لزم من ذل  أ  أفعاله

 بيا محل لال تداء أ ضا، فما  صد به ال

  واإلعالم ف اهر، وما لم  قصد به ذل 
  فالحكم فيه ك ل  أ ضا من وجهين: أحدهما

 أنه

  واةث، و د كا  الموةث  دوة بقوله وفعله
 ميلقا فك ل  الواةث، وإال لم  كن واةثا

  على الحقيق ، فالبد من إمام تنتصب

  .أفعاله  قتدى بها كما انتصب  أ واله
 والثاني

  ا  بالنسب  إلى من  ع مأ  التأسي باأفع

 في الناس سر مبثوث في طبا  البشر ال
   قدةو  على االنفكاك عنه.. ولعل  ائال

   قو : إ  النبى.. كا  معصوما 

  بخالف غيره .. فالجوام أنه إ  اعتبر ه ا
 االحتما  في نصب أفعاله حج  للمستفتى

  فليعتبر مثله في نصب أ واله، فإنه  مكن
 لنسيا  والك م عمدا وسهوافيها الخيأ وا

  أنه ليس بمعصوم، ولما لم  كن ذل  معتبرا

 في اأ وا  لم  كن ذل  معتبرا في
  اأفعا ، وأجل ه ا نستع م شرعا زل 

 العالم .. فحق علي المفتي أ   نتصب للفتوى

  بفعله و وله بمعنى أ  البد له من
  المحاف   على أفعاله حتى تجري على

 القانو 

 .( )"\ليتخ  فيها أسوة الشرعي
  فليس هناك انفصام من الناحي  الوا عي  

 في التصوة الشرعي بين جانبي اإلفتاء

  والبيا  أحكام الشر ، والدعوة إلى هللا
 تعالى بالحا  والمقا ، وخاص  في الدعي 

  المفتي المتخصص ال ي انتصب للوةاث 



  النبو   الكامل  بين الخلق، فينبغي أ 
  كو 

  ت كرهم باهلل ةؤ ته و ز د في عملهم ممن

 "سادة\منيقه، ومن ثم كا  الصحاب  
  " كما وصفهم ابن القيم) (، ومثلهم\العلماء

 علماء القرو  الفاعل  ةعوا  هللا

 .عليهم أجمعين
  ولكنا سن كر جوانب أساسي  تدعو ظروف

  الدعوة وأحوا  الدعاة في الو   الحاعر

 إلى
  وسأوجز القو  في توجيه االهتمام إليها،

 الجانب اأو ، وأفصل  ليال في الجوانب

  – المتعلق  بمهم  اإلفتاء فهي التي تخص

 ه ه الوة  ، وأعتقد أ  أدق –فيما أحسب 

  تلخيص للجانب اأو  أعنى سمات الداعي 

 هو ما  رةه شيخ اإلسالم ابن تيميه: العلم
  والرفق والصبر.. العلم  بله، والرفق معه،

 .ر بعدهوالصب

  فينبغي توجيه مز د من االهتمام للجانب  -1
 العلمي في شخصي  الداعي  ونعني

  ب ل  الفقه الد يق باإلسالم واإللمام

  الشامل بأحكام الشر ، سواء ما  تعلق
 منها

  بالعقيدة أو ما  تعلق بالعمل، اعتمادا

 على الكتام والسن ، وتراث اأئم ،
  ] فالتفقه شرط للدعوة المتخصص 

ْن ُكل ِّ فِّْر َ ٍ    فَلَْواَل نَفََر مِّ

ْنُهمْ   مِّ
  َطائِّفَ ٌ لِّيَتَفَقَُّهوا فِّي

ُةوا  َْوَمُهمْ    الد ِّ نِّ َولِّيُْن ِّ

 إِّذَا
ْم لَعَلَُّهمْ    َةَجعُوا إِّلَْيهِّ

  {، كما نعني به122 َْح َُةوَ [ }التوب  

 أ ضا
  الفقه بأساليب الدعوة ووسائلها،

  أ  اتجاها كا   دغير  …وسياستها الشرعي 

 غلب في

  و   ما للعنا   بالجانب الثاني على حسام

 اأو ، وكيف  تسنى لداعي  مسلم مهما
  بلغ  مهاةته الفني  أ   دعو إلى هللا

 و أمر بالمعروف و نهى عن المنكر دو  فقه



  صحيا في الد ن، ومعرف  بأحكامه وت وق

 ؟ على أ  العنا  …أسراة الكتام والسن 

  الدعوة في ه ا الو   المشاة إليه بعلوم
 كان  تركز على جوانب تاة خي ، وتلم من

  الجانب الفني غالبا باأساليب

  التقليد   كالخيب  والحد ث والمناظرة
 .ونحوها

  والمو ف اآل   قتضي العنا   بكل ما كشف 

 " من إمكانات واسع \"علوم االتصا \عنه 
  ن. غيرلخدم  الد ن وبث دعوته في العالمي

 أ  ه ا المعهد اإلسالمي العر ق

  اأزهر(  د أخ  القيادة كعادته في إعادة)
 وع  اأمر في نصابه، وجعل الفقه

  العملي بأساليب الدعوة تاليا للفقه

  الشرعي بأحكام الد ن في كليات الدعوة
 وأصو 

 .الد ن
  وجانب آخر في شخصي  الداعي  ال  قل  -2

 خشي  هللا أهمي  عن العلم أال وهو

  تعالى، فال علم صحيحا بدو  خشي 
هِّ ] بَادِّ ْن عِّ  إِّنََّما  َْخَشى هللاَ مِّ

  العُلََماُء[) (. وإذا مألت خشي  هللا  لب

 الداعي  نف   وله وتوجيهه في القلوم،
  وإذا  ل ح ه منها لم  جده شيضا فضل

  البيا  وال شقشق  اللسا ، و د وصف هللا
– 

  فقا : ]الَّ ِّ نَ  المبلغين عنه –تعالى 

َسااَلتِّ هللاِّ    ُبَل ِّغُوَ  ةِّ
  َو َْخَشْونَهُ َواَل  َْخَشْو َ 

 أََحدًا إِّالَّ هللاَ َوَكفَى بِّاهللِّ 

يبًا[) (. وأمراض الدعوة وفشل الدعاة   َحسِّ
 في كل عصر ترج  أساسا إلى نقص ه ا

  … الجانب واهتزازه في شخصي  الداعي 

  مصالا اأم وعلى كل مهتم بشضو  الدعوة و

 أ 
   تفكر في ال روف المساعدة على غرس ه ا

 الشعوة وتنميته في  لوم دعاة الغد، حتى

   غير هللا أحوالنا، فالقلب هو منب 
  التغيير وال حياة له إال بخشي  هللا

 تعالى

  ومحبته وإ ثاة مرعاته، وخوف عقابه وكفى



 باهلل حسيبا، وال أز د على ه ا، وأسأ 
 .ةهللا المغفر

  والرفق والصبر من ألزم الصفات للداعي 

 الصادق، وخاص  عند اعيرام أحوا 
  المجتمعات اإلسالمي  وشيو  البد 

  والمخالفات، فقد تحمل  ل  الصبر البعض

 على
  التقصير في أمر الدعوة واليأس منها، و د

 تحمل  ِّلَّ  الرفق بعضا آخر على ةكوم

  يرما منعه الشاة  وإتيا  اأموة من غ
  أبوابها الصحيح . و د نبه شيخ اإلسالم

 ابن

  " غلط فر قا  من\تيمي  أنه في ه ا المقام 
 الناس: فر ق  ترك ما  جب من اأمر

  والنهي تأو ال له ه اآل   كما  ا  أبو

 :في خيبته -ةعي هللا عنه  –بكر الصد ق 

  إنكم تقرأو  ه ه اآل   ]َعلَْيُكمْ 
  ُكْم َمنْ أَْنفَُسُكْم اَل  َُضرُّ 

 َعلَّ 

  إِّذَا اْهتَدَْ تُْم[ وإنكم تضعونها في

غير موععها، وإني سمع  النبي  

   قو : إ  الناس إذا ةأوا المنكر فلم

  . غيروه أوش  أ   عمهم هللا بعقام منه
  والفر ق الثاني: من  ر د أ   أمر و نهى 

 إما بلسانه وإما بيده ميلقا من

  ا  صلا من ذل غير فقه وحلم وصبر ون ر فيم

 …وما ال  صلا، وما  قدة وماال  قدة

  فإ  اأمر والنهي وإ  كا  متضمنا لتحصيل
 مصلح  ودف  مفسدة فين ر في المعاةض له

  فإ  كا  ال ي  فوت من المصالا أو  حصل من

 المفاسد أكثر لم  كن مأموةا به، بل
   كو  محرما إذا كان  مفسدته أكثر من

 الشخص أو اليائف مصلحته، لكن اعتباة 

  جامعين بين معروف ومنكر بحيث ال  فر و 
 بينهما، بل إما أ   فعلوهما جميعا أو

   تركوهما جميعا لم  جز أ   ؤمروا بمعروف

 وال أ   نهوا عن المنكر، ما لم  ن ر
  فإ  كا  المعروف أكثر أمر به وإ  استلزم

 ما هو دونه من المنكر، وإ   نه عن منكر

    معروف أع م منه بل  كو  ستلزم تفو 
  النهى عنه حينض  من بام الصد عن سبيل



 هللا
  وإ  كا  المنكر أغلب نهى عنه وإ  ..

 استلزم فوات ما هو دونه من المعروف

  فتاةة  صلا اأمر وتاةة ال  صلا أمر...
 وال نهى، حيث كا  المعروف والمنكر

  متالزمين ...وإذا اشتبه اأمر استبا 

 ى  تبين له الحق فال  قدم علىالمؤمن حت
  الياع  إال بعلم وني ... وه ا بام واس ،

 .( )"\وال حو  وال  وة إال باهلل

  وهو من هو  وة في الحق –ومن ثم حكي عنه   

 أنه مر على –وصدعا به 

   وم من التتاة جلسوا  شربو  الخمر،

  فأنكر عليهم بعض أصحابه فقا : دعهم وما
 هم

  إنما حرم الخمر أنها تصدفيه، فإ  هللا 

 عن ذكر هللا وعن الصالة، وهؤالء تصدهم
 .( )"\الخمر عن سف  الدماء ونهب اأموا 

  :فه ه ثالث  جوانب في شخصي  الداعي   

 أحدهما علمي والثاني ةوحي
  واأخير  رج  إلى السياس  الشرعي 

 للدعوة... وبها ال بدونها  تكو  الداعي 

  .له إ  شاء هللاالمنشود كما سنعرض 
  " في تكو ن\"اإلفتاء\وأما عن جانب   

 داعيتنا المتخصص( فإنا)

  نوجه اهتمام المعنيين إلى اأموة
 -:التالي 

  أ   تمكن الداعي  المتخصص من الدةاس  –1 

 الشرعي  في مجالي العقيدة

  والفرو  العملي  جميعا، فإ  المفتى معرض

    كان لإلجاب  عن كاف  المسائل اعتقاد
  أو عملي ، و د  رة علماء الترك في إحدى

 الحواشي الكالمي  أ  على السليا  أ 

   قيم مفتيا  ز ل شبه الناس االعتقاد  
 في كل مساف  سفر حتى ال  فتنهم أهل

  الضال ، ولعمري أنه الزم في عصرنا

  الحاعر ال ي اشتد فيه الغزو الفكري
 لعقو 

   رد الناس المسلمين و لوبهم، و نبغي أ 

 في ه ه اأموة االعتقاد   إلى الكتام
  والسن  وما أجمع  عليه اأم ، كما بينه

 .( )ابن القيم في أعالم المو عين



  كما أنه  نبغي أ   تمكن من الفقه العملي  
 بحيث  ستيي  التمييز

  بين اأدل  ةاجحها ومرجوحها فال  فتي

  بغير الراجا عنده، إذ هو خالف اإلجما 
 كما

  ") (. نعم: إ  من\"اأحكام\نقل القرافي في 

 ال  ستيي  الن ر في اأدل 
  والمقاةن  بين اأحكام المستنبي  منها،

 له أ   فتي من  سأله إ  لم  وجد مف 

  غيره، بما في الكتب المعتمدة إ  كا   حسن
 فهمها وتنز لها على الو ائ ، ولكنه في

  أو نا ل الحقيق  ليس بمف  بل هو مجرد ةاو

 تشترط فيه عدال  الرواة وعبيهم فحسب،
  أما مفتينا العالم المتخصص فينبغي أ 

  يما إلى مرتب  الن ر في اأدل  و ؤثر

  .اأ وى دليال لنفسه ولمن  ستفتيه
  وه ه ناحي  هام  في عصرنا الحاعر ال ي  

  تنادى فيه المسلمو 

  بالعودة إلى تحكيم الشر ع  اإلسالمي  في
 شضونهم، م  ما جد من نواز  وأحوا  كل

   حتاج فهمها وتخر جها على اأصو  إلى

 ملك  فقهي ، واةتباط بمصادة التشر  ،
  واستيعام لمناهج أصو  الفقه، ومواطن

  اإلجما  والخالف بين المجتهد ن

 ومداةكهم
  وال  قوى على الوفاء ب ل  أصحام النقل

  .المجرد من كتب السابقين
  تعرض الفقيه الحنفي ابن ه ا، و د  

 عابد ن له ه المسأل  في

  "الواجب\" فقا : \"ةسم عقود المفتي\ةسالته 
 على من أ  أةاد أ   عمل لنفسه أو

   فتي غيره أ   تب  القو  ال ي ةجحه علماء

 م هبه، فال  جوز له العمل أو اإلفتاء
  ". و د نقلوا اإلجما  على ذل ،\بالمرجو.

 رى للمحقق ابن المكيوفي الفتاوى الكب

   ا  في )زوائد الروع (: إنه ال  جوز
  للمفتي والعامل أ   فتي أو  عمل بما شاء

 من

  القولين أو الوجهين من غير ن ر، وه ا ال
 خالف فيه. وسبقه إلى حكا   اإلجما 

  فيهما ابن الصال.، والباجي من المالكي 



 في المفتي، وكالم القرافي دا  على أ 
  والمقلد ال  حل لهما الحكمالمجتهد 

  واإلفتاء بغير الراجا أنه اتبا  للهوى

 وهو
  حرام إجماعا.. و ا  اإلمام أبو عمرو في

 آدام المفتي(: اعلم أ  من  كتفي بأ )

   كو  فتواه أو عمله موافقا لقو  أو وجه
 في المسأل ، و عمل بما شاء من اأ وا 

  هلوالوجوه من غير ن ر في الترجيا فقد ج

 .( )"\وخرق اإلجما 
  بل إنه أوةد في موع  آخر من الرسال   

 نفسها ما  د  على اتبا 

  اأةجا ولو خالف إمام م هبه المقلَّد،
 إذ استشكل مخالف  أصحام أبي حنيف  له

  :" ل \أحيانا، وهم م  ذل   نسبو  إليه، 

  د كن  استشكل  ذل  وأجب  عنه في
  (ة المختاةةد المحتاة على الد) حاشيتي

 بأ  اإلمام لما أمر أصحابه بأ   أخ وا من

  أ واله بما  تجه لهم منها الدليل عليه
 صاة ما  الوه  وال له، البتنائه على

   واعده التي أسسها لهم.. ون ير ه ا ما

 نقله العالم  البيري في أو  شرحه على
  "شر. الهدا   البن الشحن \" عن \اأشباه"\

 صا الحد ث وكا  على".. إذا \الكبير

  خالف الم هب عمل بالحد ث و كو  ذل 
  م هبه، وال  خرج مقلده عن كونه حنفيا

 بالعمل
  به؛ فقد صا عن أبي حنيف  أنه  ا : إذا صا

 الحد ث فهو م هبي. و د حكى ذل  اإلمام

  ابن عبد البر عن أبي حنيف  وغيره من

 ونقله أ ضا اإلمام  ."\انتهى –اأئم  

  "وال\ي عن اأئم  اأةبع .  ل  الشعران
  خفى أ  ذل  لمن كا  أهال للن ر في

  النصوص ومعرف  محكمها من منسوخها، فإذا

 ن ر أهل الم هب في الدليل وعملوا به صا
  نسبته إلى الم هب لكونه صادةا بإذ  صاحب

 الم هب، إذ ال ش  أنه لو علم بضعف دليل

 .( )"\ةج  عنه واتب  الدليل اأ وى
  ولعمري إذا كا  ه ا هو مو ف اأئم   

 اأةبع ، فإ  على المفتين

  المتخصصين القادة ن على الن ر في اأدل 



 أ   ُرفقوا بالجوام دليلهم القوي في
  اختصاة؛ لييمضن  لب المستفتي، و لتزم

 برأي المفتي و كو  متبعا لصاحب الشر 

  مباشرة  دة اإلمكا ، وفي النفس شيء من 
 "ال  نبغي للمفتي\رافي:  و  الق

  أ   حكي خالفا في المسأل .. وال أ    كر

 دليال، وال موع  النقل في الكتب، فإ 
 .( )"\في ذل  تضييعا للوةق على صاحبه

  والغرض المهم هو التحلي بالسماح  في  

 شأ  الفرو  االجتهاد   فقد

   اختلف الصحاب  حتى في وجود النبيوال 

 الحاج  كمابأس بالتقليد عند 

  "هو أصا اأ وا \نقله ابن القيم و ا : 
 ") (. ولكن م  االستشراف\وعليه العمل

  لمرتب  التمييز بين اأدل ، واالةتباط

 بأصو  التشر   ومنابعه وتحري اأ وى من
  اآلةاء، فقد كثر في عصرنا العمل بالتشهي

 أو التقليد دو  ن ر في الدليل م 

 .ال  وة إال باهللالمقدةة عليه وال حو  و
  اأمر الثاني بعد إ ثاة اأ وى دليال -2 

 هو الن ر فيما هو أةفق

  بالمسلمين وليس ععيف الدليل، فه ا أ ضا
 أوفق لرو. الشر  فقد ثب  أنه ما خير

  بين أمر ن إال اختاة أ سرهما على الناس 

 ما لم  كن فيه إثم أو  ييع 
  ."\ةحم

  يخ محمد عميم قو  المفتي المعاصر الش  

 اإلحسا  المجددي في كتابه
  "مسأل  الترجيا بقوة\أدم المفتي: "\

  الدليل، فحيث وجد تصحيحا  وَةأَى من كا 

 له
  أهلي  الن ر أ  دليل أحدهما أ وى،

  .( )"\فالعمل به أولى
  :و د عرض الشاطبي له ا اأمر فقا   

 المفتي البالغ ال ةوة هو"\

  المعهود الوسط فيماال ي  حمل الناس على 
  ليق بالجمهوة فال   هب بهم م هب الشدة

  وال  ميل بهم إلى طرف االنحال  ) (. ثم

 أفاض بعد ذل  في االستدال  على أ  ذل 
  هو الصراط المستقيم ال ي جاءت به

  الشر ع ، وأ  الميل إلى الرخص بإطالق



 مضاد له
 . كالميل إلى التشد د بإطالق

  لمرء في شأ  نفسه أ نعم إنه  جوز ل  

  حملها على العزائم أو على
  " كما  عبر الشاطبي) (. ولكن\ما فوق الوسط"\

 حين  فتي للغير  الحظ الوسط

 .المناسب لجمهوة الناس
  وما أجل  وله بعد ذل : فلين ر المقلد أي  

 م هب كا  أجرى على ه ا

  الير ق فهو أخلق باالتبا  وأولى
  الم اهب كلها طر اباالعتباة. وإ  كان  

 إلى

  هللا، ولكن الترجيا فيها البد منه أنه

 وأ رم –كما تقدم  –أبعد من اتبا  الهوى 

  )إلى تحري  صد الشاة  في مسائل االجتهاد
 وه ا التحفظ في أمر النفس "\.(

  والتيسير على الغير هو غير ما  فعله بعض
 المنسوبين إلى العلم والفتوى وال حو 

 .ال باهللوال  وة إ

  نعم،  د  جوز للمفتي أ ضا التشدد م  بعض  
 المستفتين لمصلح 

   تقتضيه، كما اختلف جوابهلمن سألوا عن 

 "نشر\" ا  في \ ُبل  الصائم 
  "ةوع \" مسائل عن \"البحر\"، وذكر في \العرف

 " وذكر أنها توافق م هبنا،\النووي

  للمفتي أ   غلظ للزجر –منها: فر  

  كما إذا سأله من له عبد عن  تلهمتأوال، 

 جاز
  " متأوال\"إ   تلته  تلناك\له أ   قو : 

  لقولهمن  تل عبده  تلناه، 

 .( )"\وه ا إذا لم  ترتب على إطال ه مفسدة
  وعلى المفتي أال  رعي أحدا من ذوي الجاه  

 بسخط هللا عز وجل، فهو

  ب ل   ؤذي نفسه و ؤذ هم، وإ  كا  من
  هم، ولكن ال  دفعه ذل  إلىال اهر  رعي

 تعمد

  .التشد د في الفتوى أو المخاشن  في القو 
 "وأ \": \"اإلحكام\ قو  القرافي في

   كو  )أي المفتي( صدوعا بالحق أولي

 المهاب  والسيوة ال تأخ ه في هللا لوم 
  الئم، وأ   جتهد في إ صا  الحق بالتليف



 إ  أمكن فهو أولى.. وفي بعض اأحوا 
  تعين اإلغالظ والمبالغ  في النكير، إذا 

 كا  اللين  وهن الحق و دحضه، وبالجمل 

  فليسل  أ رم اليرق لرواج الصوام بحسب ما
 .( )"\ تجه في تل  الحادث 

  "الداعي \وه ا جانب هام في تكو ن شخصي    

 " تمس إليه\المفتي
  الحاج  في عصرنا، ال ي كثرت فيه مماأة

 ه والسليا ، حتى ععف ذوي الما  والجا

  ,الثق  بأهل العلم واإلفتاء والبيا 
 .وهللا  قو  الحق وهو  هدي السبيل

   نبغي للداعي  عموما والداعي  – 3 

 المفتي خصوصا أ   كو  على علم كامل

  بأحوا  عصره وتغيراتها, وباأعراف

 والعادات السائدة فيه، أو على اأ ل في
  لقيام به االمنيق  التي  تصدى فيها ل

 الواجب الد ني حتى  نهض به على الوجه
  اأكمل، وال  قتصر على حفظ المسائل أو

 االنكبام على الكتب، وه ا ما  تفق عليه

  "،  قو  المفتي\"أدم المفتي\الكاتبو  في 
 " نبغي لكل مفٍ  أ \عميم اإلحسا : 

   ن ر إلى عادة أهل بلده فيما ال  خالف

 اعتباةا في الشر ،الشر ع ، فإ  للعرف 
  فللمفتي اتبا  العرف الحادث في األفاظ

 العرفي ، وك ا في اأحكام التي بناها

  المجتهد على ما كا  في عرف زمانه،
 وتغيَّر عرفه إلى عرف آخر، بعد أ   كو 

  المفتي ممن له ةأي ون ر ومعرف  بقواعد

 الشر ، وإ  لم  كن مجتهدا حتى  ميز بين
  بناء اأحكام عليه وبين العرف ال ي  جوز

 .( )"\غيره

  و د عرض له ه المسأل  ابن القيم في 
 " وغيره من كتبه\أعالم المو عين"\

  كما هو معروف، وك ا ابن عابد ن في العد د

 من ةسائله وأفردها برسال  خاص  أسماها
  نشر العرف في بناء بعض اأحكام على"\

  " وفيها  نقل عن بعض المحققين\العرف

 كالما
  "البد من فقه في أحكام الحوادث\جليال: 

 الكلي ، وفقه في نفس الوا   وأحوا 

  الناس .. فيعيى الوا   حكمه من الواجب وال



 ."\ جعل الواجب مخالفا للوا  
  "وك ا المفتي ال ي\ثم  ضيف من  وله هو 

  فتي بالعرف البد له من معرف  الزما 

  خاص أو وأحوا  أهله ومعرف  أ  ه ا العرف
 عام وأنه مخالف لنص أو ال، والبد له من

  التخرج على أستاذ ماهر، وال  كفيه مجرد

 حفظ المسائل والدالئل فإ  المجتهد البد
  له من معرف  عادات الناس كما  دمناه فك ا

 المفتي ... فه ا كله وأمثاله دالئل

  واعح  على أ  المفتي ليس له الجمود على
 ر الروا  ، من غيرالمنقو  في كتب ظاه

  مراعاة الزما  وأهله، وإال لتضيعنَّ 

  حقوٌق كثيرة و كو  عرةه أع م من نفعه،
 فإنا

  نرى الرجل  أتي مستفتيا عن حكم شرعي،

 و كو  مراده التوصل إلى إعراة غيره، فلو
  أخرجنا له فتوى عما  سأ  عنه، نكو   د

 شاةكناه في اإلثم، أنه لم  توصل إلى

 .( )"\ي  صده إال بسببنامراده ال 
  وه ه ناحي  بالغ  اأهمي  في تكو ن

 الداعي  المفتي حتى  عيي الوا   حكمه من

  كما و   في –الواجب وال  تيا للمستغلين 

 استغال  –بعض الحاالت في زمننا ه ا 

  بعض ما  د  صدة من فتاوى، ولكي  تفهم

  عادات أهل منيقته في عباداتهم
 ومعامالتهم

  كل سائل بما  تعاةف عليه أهل و جيب

 "إ  إجراء اأحكام\بيضته.  قو  القرافي: 
  التي مدةكها العوائد م  تغيير تل 

  خالف اإلجما  وجهال  في –العوائد 

 الد ن، بل

  كل ما هو في الشر ع   تب  العوائد  تغير

 الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما
  شترطتقتضيه العادة المتجددة ... بل وال  

 تغير العادة، بل ولو خرجنا نحن من ذل 

  البلد إلى بلد آخر، عوائدهم على خالف
 عادة البلد ال ي كنا فيه أفتيناهم بعادة

  بلدهم .. وك ل  إذا  دم أحد من بلد عادته

 مضادة للبلد ال ي نحن فيه لم نفته إال
  .( )"\بعادة بلده دو  عادة بلدنا

 



  :الفقرة الثالث 
  كيف  مكن تحقيق ه ه الصفاتواآل .. 

  وتوافر ه ه السمات في الدعاة ال  ن نسعى

 إلى
  تكو نهم ليوجهوا الجمو  المسلم ،

  و قودوا حرك  العمل اإلسالمي في

 المستقبل
  وبخاص  هؤالء الدعاة المتخصصو 

  الناهضو  بمهم  اإلفتاء، وتبيين أحكام

 الشر 
  للمكلفين. إ  الصفات السابق  التي

  سواء تعلق  باإلفتاء –تخلصناها تعود اس

 أو

  إلى صفات ةوحي  خلقي  وإلى –بالدعوة 

  صفات فكر   عقلي  ثم إلى صفات فني 

 .عملي 
  وه ا  عيي أ  التدة ب واإلعداد

  المناسبين لألشخاص المهيضين لتل 

 المهام  مكن أ 
  "الداعي \ أتي بالثمرة المرجوة وهو 

  إ  شاء – كو   "، كما  نبغي أ \المفتي

 هللا

  إذا ما عنينا في إعدادهم به ه الجوانب –

 .الثالث 

  والوا   أ  ما سنقدمه هنا هو مجرد 

 اعتباةات ومقترحات  مكن أ  تؤخ  في
  الحسبا  عندما توع  خي ، بواسي  لجا 

 .متخصص ، إلعداد هؤالء الدعاة المتخصصين

 
 ( أ )

 :ثالث  أموة أو اعتباةات   

  فيما  عتقد –  ه ه االعتباةات وأو -1 

 أ  نحسن اختياة –كاتب ه ه السيوة 

  اليالم ال  ن نعدهم له ه المهم ، ونهيئ

 لهم ال روف المناسب ، فالوا   أ  كثيرا
  من العاملين بحقل الدعوة، وكثيرا من

  الداةسين بمعاهدها، ليسوا مقبلين على

 ه ا
  العمل وال ةاغبين فيه، كما تبين من

 ةاسات التي أجر   في ه ا النو  منالد

  الدةاس ؛ ول ا فإ  النتائج التي تتحقق



  من التدة ب والدةاس  هي في النها  
 ععيف 

  بائس ، وأعتقد أ  ن ام القبو  في كليات

 اأزهر  جب أ   تيوة بحيث  عمل
  المشرفو ، على ةصد اتجاهات اليالم

 وسلوكهم، وترشيا من  توافر فيه الخال 

  لي  ليلتحق بمعهد إعداد الداعي التا
 -:المفتي

 .الخلق الحميد واالستعداد الروحي  -1

  الرغب  في القيام بعمل الداعي   -2
 .وابتغاء المثوب  فيه

  ال كاء والفين ، و دة مناسب من التفوق  -3

 .الدةاسي
  وال بأس بأ   فتا البام لغيرهم من 

 الراغبين، ولكن  نبغي أ   كو   دة

    من المقبولين في ه ه المعاهد  دمعقو
 جاء عن ه ا الير ق حتى ال نحرث في البحر،

  :أو نجرى وةاء السرام، ومما  عين على ذل 

  التزكي  في مجا  اختباةات أو –1     

 .اختياةات القبو ، ممن  عرف المرشا جيدا

  نسب الدةجات التي حصل عليها اليالم –2     

 .في المراحل السابق 

  النقي  الثاني  في ه ا الصدد هي أ  –3     

 تكو  معاهد الدعوة المتخصص  معاهد
  عليا تعنى بالصقل والتوجيه واإلةشاد

  واستكما  أدوات العمل والتدة ب عليه

 عمليا
   دة اإلمكا ، وه ا  كو  بعد توافر

  الثقاف  اأساسي  بأحكام الشر  كقاعدة

  بنى
  كليات عليها، وأظن أ  القائمين على

  طالبا ليسوا  الدعوة ال  ن  ستقبلو 

 مستعد ن
  وال ةاغبين، و حاولو  تكو نهم دعاة  مكن

 أ   خبرونا عن تجربتهم ومعاناتهم، ولعل

  خالص  ما سمعناه في ه ا الصدد تدعو إلى
 كثير من القلق، وتستوجب المراجع 

  السر ع .. وأظن أ  بعض كليات الدعوة  د

 الماعي كليات أصو  عادت كما كان  في
 .الد ن

  والحق أ  النوعي  التي نر دها للمفتي



  الداعي   د ال  ناسبها تماما خر جو
 كليات

  الشر ع  وال خر جو كليات أصو  الد ن

  حاليا، بل هي تحتاج كما سلف  اإلشاةة
 فيما

  سبق إلى خر ج اأزهر القد م ال ي دةس

  الشر ع  بكاف  فروعها وأحكامها العقد 
  والعملي . ولكن لعدم وجود ه ه النوعي 

 اآل  أو ندةتها فإ  المركز العالمي

  - في الو   المناسب –للوسيي   د  ضم 

  سما متخصصا لتخر ج الدعاة المفتين  لي

  المرحل  العالي  في كليات الشر ع  وأصو 
 الد ن، و تلقى هاتين النوعيتين في

  بعضشعبتين، داخل ه ا القسم تشتركا  في 

 اأنشي  الدةاسي  والعملي  وتستقل كل
  منهما بعد ذل  بما  لزمها مما لم  توافر

 لها في دةاستها السابق . و رجى أ  تكو 
  الدةاس  به ا المعهد العالي من سنتين

 إلى ثالث سنوات على اأ ل، م  استخدام

 .العيالت الصيفي 

  اأمر الثالث الجوهري في صوةة –3    

 مقتر.  بل الدخو  في برامجه هوالمعهد ال
  أ  تكو  اإل ام  داخلي  لجمي  اليالم،

 ليس بقصد إةاحتهم فحسب ولكن بقصد أ 

   حيوا حياة إسالمي ، وتنمي فيهم
  االتجاهات اأخال ي  والروحي  من عبادة

 وذكر

  وصيام وتهجد، بإشراف ةجا  دعوة متيوعين
 من أسات تهم أو من غيرهم، بحيث تكو 

  سوة الحسن  هي عماد التوجيه، و تهيأاأ

 لهم في المسكن  دة مناسب من اأنشي 
  الفكر   والر اعي  واالجتماعي 

  المواز   للبرامج اأساسي  في المعهد،

 م  ةعا  
  ال تتجاهل المواهب بل تصقلها، وال تعظ أو

 تنكر بقدة ما تشج  وتشكر، وتعيي

  الخبرة المركزة والتجرب  الموجه 
 .أسوة الحسن وا

 

 (م)
  أما برامج المعهد فستتوز  على شعبتين



 -:بحسب طبيع  المقبولين به كما سلف بيانه
  أ ( فتكو  هناك شعب  تركز على دةاسات )     

 العقيدة والفكر بجانب تدة بات

  الدعوة واإلفتاء للمقبولين من كليات
 .الشر ع 

  م( وأخرى تركز على دةاسات الفقه)    

 ه وما  رتبط بهما من تدة بات فيوأصول
  الدعوة واإلفتاء للمقبولين من خر جي

 .كلي  أصو  الفد ن

  وبيبيع  الحا  فستكو  هناك مواد مشترك 
 وأنشي  تدة بي  مشترك  وأخرى خاص  بكل

  من هاتين الشعبتين، و مكن القو  بأ 

 الموعوعات التالي   نبغي أ  تقدم
 -:للمجموعتين معا

  دعوة موعوعها وأساليبهاال –1     

 .وأطواةها من الكتام والسن 

  علوم االتصا  وأساليب الدعوة –2     

 .الحد ث 

  اأدم وفنونه واأدم المقاة  بوجه –3     

 .خاص

  – أحوا  العالم اإلسالمى المعاصر –4     

 على طر ق  الجغرافيا الثقافي 

  والم هبي  ودةاسات المناطق لمعرف 
 ت الفكر   وال روف السياسي التوز عا

  والثقافي  واالجتماعي  على ة ع  العالم

 .االسالمى

  التياةات الفكر   في العالم –5     

  دةاس  تحليلي  موعوعي  م  –المعاصر 

 تقو م
 .جاد من وجه  الن ر اإلسالمي 

  تاة خ الد ن وعلم مقاةن  اأد ا  –6     

 د  وعدم اال تصاة على الدةاس  التقلي

 .للملل و النحل

  دةاس  جادة إلحدى اللغات العالمي  –7    

 .بما  خو  استخدامها في الدعوة

  دةاس  المناطق غير اإلسالمي  في –8    

 العالم )تختاة كل مجموع  منيق  معين 
 .(للدةاس 

  الحركات اإلسالمي  ومؤسسات الدعوة –9    

 .في العالم

  حليلي أدم اإلفتاء م  دةاس  ت -1.   



 .لمجموعات من الفتاوى الهام 
  أما المواد التي تخص اليالم من خر جي 

 كليات أصو  الد ن فيحسن أ  تضم

 -:دةاس  فى
  أ ( أصو  الفقه، وخاص  مقاصد الشر ع  )

 .وطرق الدالل  ومراتبها

  م( أصو  الفقه التيبيقى وتخر ج الفرو )
 .على اأصو 

 .ج( القواعد الفقهي  الكلي )

 .د( الفقه المقاة )
 .هـ( تاة خ التشر   اإلسالمى)

  "كمدخل للن ر  \و( دةاس   انوني  )

 ."\القانوني 
  وأما اليالم من خر جي كليات الشر ع 

 -:فينبغي أ  نقدم إليهم دةاسات مناسب  فى

  أ ( العقيدة اإلسالمي  من الكتام )
 .والسن 

  م( تاة خ الفكر اإلسالمي ومداةسه)

 .هومجاالت

  اجتما  –"علم نفس \ج( العلوم اإلنساني  )

 ."\أخالق –

 .د( تاة خ الفكر اإلنساني ومراحله)
 .هـ( التاة خ اإلسالمي العام)

 .و( المنيق ومناهج البحث العلمي)

 
 ( جـ )

  وإلى جانب ه ه البرامج كما سلف 

  اإلشاةة،  عنى بصقل الشخصي  اإلسالمي 
 للداعي 

  ي  التيوعي  الحرةالمفتي عن طر ق اأنش

 بالمسكن اليالبى، وتستخدم من ناحي  أخرى
  العيالت الصيفي  وغيرها في ةحالت

  لمماةس  النشاط الدعوى، حسب برامج  قرها

 و شرف
  "بقوافل\عليها أسات ة المعهد فيما  سمى 

 "، تغشى القرى والمجمعات\الدعوة

  السكني  وتزوة المستشفيات والسجو 
  والد، والمؤسساتوالمزاةات والم

 التعليمي 

  واالجتماعي  لمماةس  الدعوة بشكل طبيعي
 . دة اإلمكا 



  على أ   وعا أمام ناظري كل داةس بالمعهد
 أ  سلوكه من  و  وفعل  مثل أحكام

  الشر ، أو  فترض فيه ذل  وخاص  من وجه 

 ن ر الجمو  التي ستتلقى توجيهاتهم
  وفتاواهم بالقبو ، باعتباةها حكم هللا

 تعالى.. وأ  الهدف ال ي  سعو  إليه ليس

  شهادة التخرج أو الوظيف  الرسمي  بقدة
 ما هو  يادة مستقبل الدعوة اإلسالمي ،

  وبيا  أحكام الشر  للسائلين، ودعوة

 الخلق إلى العبود   الخالص  هلل تعالى
 .وباهلل التوفيق

 

 
 القسم الثاني

  سنتناو  في ه ا القسم بعض المؤثرات 

 اأخرى في اإلفتاء في حالتنا
  الراهن  سواء كان  آثاةها سلبي  أو

  إ جابي ، على سبيل العرض السر  ،

 وانتقاءً 
  لبعض ه ه المؤثرات ال على وجه االستقصاء

 "إعداد\والحصر، وإنما أفضنا في موعو  

  أو  -في تقد رنا –"؛ أنه \المفتي

  المؤثرات وأشدها تأثيًرا في الحال 
 هن الرا

  لقضي  الفتوى واإلفتاء، إذا ما ن رنا

 إليها من من وة واس  في القرى والنجو 
  النائي  ال في المراكز الحضر   النامي ،

 فقد كا  القرو و  في نجوعهم في ماض غير

  بعيد  جدو  العالم اأزهري المتمكن في
 فقه م هبه على اأ ل، لكننا اليوم نشكو

  في المد  بل من عدم توافر أمثا  هؤالء

 القرى والنجو ، والسبب في ه ه الحال 
  المؤسف  هو طرق إعداد هؤالء المفتين

 والدعاة، إنها في الكيف ال في الكم، وفي

  كما  بدو –طرق اإلعداد ومناهج التعليم 

 ومن ثم تعرعنا في استفاع  للعامل –لنا 

  اأو  ال ي هو أشد تأثيًرا في أوعا 

 ر الد ني على وجهالفتوى، بل في الفك

  العموم، وه ا ال ي نقرةه سبقنا إليه
 المختصو ، سواء في المؤسسات التربو  

  للدعاة المفتين، أو في حقو  العمل



  ومنابر التوجيه بعد تخرجهم في تل 
 المؤسسات

  " في\"التيو ر\التي نالها من التغيير و

 نصف القر  الماعي ما جعل نوعي  الخر جين
  م سيحي ، وإلمامهم بعلومهش ، وأفكاةه

  الشر  وتفقههم فيها في حا  تدعو إلى

 اأسى
  واأسف، فلعل المركز  هتم بقضي  اإلعداد

 العلمي للدعاة والمفتين، وليس من

  الضروةي  يامه به ا النشاط التربوي
  " وخبرائه، بل  كفي\"بكوادةه\والتعليمي 

 أ 

   دةس ه ه المشكل ، من كل جوانبها،
  . على المؤسسات المختص  ما  نتهيو قتر

 إليه

  البحث والدةس من توصيات ونتائج، إ  ه ا
 العمل على د ته وحساسيته هو واجب الساع 

  لكل المشتغلين بأمر الفقه والتفكير

  الد ني في العالم العربي وخاةجه.. وإلى
 هللا

 .عا ب  اأموة

   بدو للراصد ن لشؤو  التفكير الفقهي -2
 على وجه العموم، أ  التشبثوالد ني 

  بم هب معين واالنغالق عليه، سواء في

  التعليم واإلعداد، أو في العمل
 واإلفتاء،

  ه ا التشبث ال ي كا  واعًحا في ةسائل
 المستفتين، وجوابات المفتين) (، آخ 

  تدة جيًّا في االختفاء من ه ه الرسائل؛

 فالعاميُّ المستفتي  ر د حال، والمفتي
  وال  حدد م هبًا معينا، إال في جيب 

 أحوا   ليل   عين فيها السائل الحل

 .الم هبي
  والفضل في ذل   عود إلى الشيخ محمد عبده 

 وهو –ومدةسته، فقد أةسى 

   واعد الوسيي  في –المفتي اأكبر 

  التفكير الفقهي في مفتتا القر  الماعي،
 ونجا

  تالمي ه في منتصف ه ا القر  في إدخا 

 فقه اإلثناعشري في مناهج الدةاس ال
  باأزهر الشر ف، ال ي كا   ولي عنا  



  للم اهب اأةبع  المتبع  في المحيط
 السني

  فحسب، وامتد ه ا التوجه السما والرو.

  الوسيي  إلى المجا  العلمي حين  ام
 تالمي 

  المفتي اأكبر في أواخر العقد الثالث من

 أحوا القر  الماعي بتضمين الئح  ا
  الشخصي  بعض اأحكام المستمدة من الم هب

 – اإلباعي، واليوم أصبح  ه ه الدةاسات

  تتناو  في –التي تسمى بالفقه المقاة  

  اأزهر وأ سام الشر ع  بالجامعات

 المصر  

  شامل  الم اهب الثما : الز دي
  واإلثناعشري واإلباعي وال اهري إلى

 جانب اأةبع 

  وال ش  أ  ه ه الرو. السني  المتبع ،
 المعتدل  السمح  المنفتح  على الفكر

  الفقهي في مجاالته المختلف  جد رة م 

 بأ  توحد كيا  الفقه –الجد   والتعمق 

 .اإلسالمي، أو تقربه من ذل 

  "دعوة التقر ب بين الم اهب\و د واكب  
 " ه ا التيوة المنهجي في\اإلسالمي 

  في منتصف اأزهر، إذ جاء إلى القاهرة

  اأةبعينيات من القر  الماعي أحد شيوخ
  م،

  فافتتا بمساعدة بعض العلماء والشخصيات

 "داة التقر ب بين الم اهب\القياد   
  " في القاهرة وتولى اأمان \اإلسالمي 

 "ةسال \العام  للداة وأشرف على إصداة 

  "، وأبلى الرجل في ذل  العمل\التقر ب
 ا، لكن اأةض كان اإلسالمي بالًء حسن

  مهيأة له ه الدعوة، والبيض  مواتي ،

 بحكم جهود اأستاذ اإلمام وتالمي ه،
  واليبيع  المصر   المعتدل ، فإليها

   عود الفضل في ه ا التيوة واالتسا  في

 الن ر
 .الفقهي

  وحتى ال ننسى فضل ذوي الفضل  جب أ  ن كر

 "مدةس \في ه ه اللح   من السياق 
  " التي ماةس ةجالها ه ا\لشرعيالقضاء ا

 االتسا  في الن ر وه ا االعتدا  في



  التفكير الفقهي، وتركوا أثرا حميدًا في
 ه ا المجا  ليس في مصر وحدها بل في

  .العالمين العربي واإلسالمي بحمد هللا

 ومن ثم نقرة أ  أثر ه ا العامل من
  المؤثرات المعاصرة في اإلفتاء والتفكير

 .ام  أثر إ جابي عميقالفقهي بع

 
  "الضغوط\أما المؤثرات الناشض  من  -3

  " التي  د  تعرض\السياسي  واالجتماعي 

 لها
  أهل اإلفتاء فهي في تقد رنا عامل سلبي أو

 أكثر ميال إلى السلبي  بخالف العامل

  السابق، وكلما زاد أثر اإلفتاء في
  المجتم  فإ  القوى السسياسي 

 واالجتماعي ،

  يع  الحا ، تهتم باإلفتاء وةجاله،بيب
 .و د  كو  تأثيرها في اإلفتاء غير مباشر

  ومن  راج  تاة خ التشر   اإلسالمي  رى 

 بوعو. آثاة االحتكاك بين الحكام
  والمفتين وبين ةجا  السياس  والفقهاء

 ال  ن كانوا كثيرا ما  رفضو  مناصب

  االفتاء والقضاء هربا من التأثير
  ى عملهم مباشرا كا  أو غيرالسياسي ف

 ,( )مباشر

  والوا   أ  التأثير السلبى للمجتم  ال
 , قل أثرا أو خيرا عن التأثير السياسي

  و د عش  فترة فى شبه القاةة الهند  , حيث
  لتزم القوم بالم هب الحنفي خاص , و د

  تنشأ عن مخالفته مشاكل جم ,  ضعها الفقيه

 نه, حرصاأو المشتغل بالفقه في حسبا
  على سالم المجتم  أو خوفا من إثاةته, و د

  شابهم في ذل  أهل المغرم ال  ن

   عتبرو  اتبا  الفقه المالكي والعقيدة
  اأشعر   والتصوف الشاذلي مقومات

 أساسي 

  للمجتم  المغربي. بل إ  المو ف
  اإلثناعشري وإ  برئ من التأثير السياسي

 بحكم

  ي  عن السلي استقال  المرجعي  الد ن
 السياسي  فقد ال  برأ من التأثر بأحوا 

  االتبا  والمقلد ن التي  رعاها المرج 



 .الفقهي في توصياته وفتاواه
  نعم إ  الحر   الميلق  ال توجد في أي

 ن ام على كل حا , ومن اليبيعي أ  تتجاوم

  مؤسس  المجتم  وتتباد  التأثير, لكن م 
 س  أو هيض  فيالمراعاة لصالحيات كل مؤس

  نياق عملها وحدود مسؤوليتها. و د  دف 

  التأثير الواس  للفتاوى الد ني 
 السليات

  السياسي  إلى مماةس  بعض الضغوط على

  القائمين باإلفتاء خشي  اهتزاز المجتم 
 أو

  طلبًا للتأ يد والمساندة، وفي بعض أ ياة

 العالم العربي وخاةجه  بدو تغو  السلي 
  وتأثيرها السلبي على كل السياسي 

  المؤسسات ومنها مؤسس  اإلفتاء. وفي

 موجات
  العولم  الياغي ، ونزعات العلمن 

  الباغي ، وشهوات االستبداد بالرأي، ما

  غ ي
  سوء العال   بين مؤسسات الفتوى وبين

  السليات السياسي  والقوى االجتماعي ،

 وأحسب
  أ  العال   في عد د من بالد العالم

  اإلسالمي لم تستقر بعدُ على نحو ةاسخ

 .متين
  و د ظهر شيء من ه ا االعيرام أو اهتزاز

 العال   بين المؤسسات في المؤتمرات
  االجتماعي  التي تقيمها اأمم المتحدة

 وكا  منها مؤتمر الصين ومؤتمر القاهرة

  حيث كا  الترو ج للثقاف  الغربي  في
  ا مياد ن اأحوا  الشخصي  واأوع

 المجتمعي 

  طاغيا، ولكن المجتمعات العربي 
  واإلسالمي  مازال  تقاوم ه ه المؤثرات

 ةغم

  تصاعدها وإحراجها للسليات السياسي ،
 و د كا  العبء اأكبر في المواجه  بين

  الثقافات المحلي  والثقاف  الغربي 

  التي  راد إمالؤها على الكاف   ق  على
 عاتق

  ي العالم اإلسالميالمؤسسات الد ني  ف



 ومنها مؤسس  اإلفتاء، لكن المقاوم  كان 
   و   في مؤتمر القاهرة، والتناسق بين

 المؤسس  الد ني  والسلي  السياسي  كا 

  ناجًحا في الدفا  عن خصوصيات المجتم 
 اإلسالمي، ومازا  الصرا  مستمًرا،

  ومسؤوليات اإلفتاء متجددة، في عالم

    و رفض القيود فيمفتو. مؤمن بالشفافي
 كل

 .المجاالت

  لقد أدت التيوةات فى مجا  اإلعالم  -4
 والثوةة العلمي  في العقود اأخيرة

  إلى ظهوة مؤثر جد د في اأوعا  والمؤسس 

 االجتماعي  المختلف , وفيما  خص
  المؤسس  اإلفتائي  فإ  اتسا  دائرة

  اإلعالم بالفتوى, وظهوة الفضائيات

 وغيرها من
  وسائل اإلعالمي ، ومنها الشبك ال

  الدولي  لبث اأفكاة والمعلومات  د شكل

 مؤثًرا
  جد دًا في المؤسسات واأفراد, ونال 

 المؤسس  الد ني  واإلفتائي  ح ها من ه ا

  التأثير, واهتم  الوسائل اإلعالمي 
  بالفتوى في مجتم  وإ  كا  منفتًحا أو

 آخ ًا

  تقاليدهفي االنفتا. مازا   ستمس  ب
  و حترم مؤسساته الد ني  واإلفتاء. و د

 أْول 
  " عنا   خاص  بأمر الفتوى\الفضائيات"\

 والمفتين وه ه ناحي  إ جابي  في مجتم 

  منفتا متد ن في و   ما, و د وجدت ه ه

 ومن مصلحتها في –الفضائيات من واجبها 

  أ  تلبى ه ه الحاج  من حاجات –الو   

 لمماةس  العلمي   دالمشاهد ن, ولكن ا

  أظهرت جوانب سلبي , وأصبا الكثيرو 
  شكو  من فوعى اإلفتاء, برغم تسليمهم بأ 

  ه ه الفضائيات  د أسهم  في إسباغ صبغ 

  العالمي  في العالم المفتو.. على
 الفتاوى

  اإلسالمي  وإشاعتها في مجا  فسيا، بحيث

 ,تلبي حاج  المشاهد ن على نياق واس 
  فوةي في حا  اللقاء عبر البرامجوعلى نحو 



 التفاعلي , غير أ  معاةعي ه ه البرامج
  اإلعالمي    كرو  من مثالبها تمكين غير

 المتمكنين في الفقه اإلسالمي من التصدي

  للفتوى, و د تميل إلى إشاع  غرائب
  الفتاوى بحكم حسها اإلعالمي, وتشاةك في

 بناء

  ننجومي  المتعاملين معها من المفتي
  الهواة أو المحترفين, وه ه جوانب سلبي 

 بالء

  مراء دع  إلى تنامي جبه  المعاةع  له ه
  .الفضائيات

  و رى بعض العلماء أ  ه ه الفتاوى 

 ,التليفز وني  ال تجوز على اإلطالق
  حيث ال فرص  لبيا  تفاصيل حال  المستفتي

 ,"\"باالستفصا \مما  عرف لدى المختصين 

  كو  خاص  بحا  السائلوالفتوى  د ت
   عممها المستم  أو المشاهد على حالته م 

 وجود

  الفاةق بينه وبين حا  المستفتي, فيعمم ما
 .هو خاص و نشأ عن ذل  فساد كبير

  و قابل ه ا الرأي ةأي القائلين باإلجازة

 الميلق , من العلماء المتمكنين
  المشاةكين في ه ا الضرم من اإلفتاء عبر

 بسلوكهم وبما سجله -ت فهم الفضائيا

   ؤمنو  باأثر الييب -بعضهم في أبحاثه 
  له ه الوسائل اإلعالمي  ولبرامج

 اإلفتاء
  من خاللها, و ميل كاتب ه ه السيوة إلى

 التفصيل في ه ا الشأ  فما ال  تأثر من

  الفتاوى باختالف أحوا  المستفتين ال بأس
 بإذاعته وال خير من تعميمه, وما  د

  أثر باختالف اأحوا   نبغي حجبه لينشر ت

 في وسيل  صحفي  أو نحوها م  التنبيه
  على أنه جوام لسؤا  فال  بعينه من

  المستفتين وال  نبغي تعميمه على غير

 السائل
 .بأ   حا 

  

  ومن البين أ  في ه ا المؤثر الجد د
  وجهين: أحدهما ناف  مفيد  نف  الناس

 و نمي



   هر خصوب  الفقهالثروة الفقهي  و 
  اإلسالمي و ؤكد عالميته, وهناك في نفس

 الو  

  " ال مسوغ\"نجومي \وجه آخر سلبي في بناء 
 ,لها, وفي إشاع  الغرائب من اأ وا 

  وفي التعميم لما هو خاص من الفتاوى, ومن

 واجبنا أ  نزكي الجوانب اإل جابي  له ه
  الوسائل اإلعالمي , نقاوم جوانبها

  في عالم مفتو.  مكن لكل ذي ةأي السلبي 

 أ 
   داف  عن ةأ ه بكل سبيل, وأ   تو ي أخياة

 اأفكاة الضاةة بالمشاةك  ال بالصم 

 .واالعتزا 
  ومن المؤثرات المعاصرة ذات اأثر -5

 الحميد في الفتوى ظهوة من مات اإلفتاء

  الجماعي كمجم  البحوث اإلسالمي  في
 ومجم  الفقه اأزهر, ون يره في باكستا ,

  اإلسالمي في مك  وفي جدة بالمملك 

  العربي  السعود  , وفي أعما  السلف ما
  مثل

  عربًا من اإلفتاء الجماعي ال ي  ماةس

 فيه التشاوة بين العلماء والمشاةك  في
  الرأى، كما أسلفنا في القسم اأو , غير

 أ  الجد د في اأمر هو إنشاء المؤسسات

  اء الجماعي سواء كان التي تقوم باإلفت
 تستقبل االستفتاء من اأفراد أو الهيضات

  أو الحكومات, فهي على كل حا  تحقق أمال
 كا   راود اأجيا  السابق , حيث تمحص

  المسائل بعمق و شاةك الممثلو  للم اهب

 المختلف  في التماس الحلو  الشرعي  من
  أدلتها التفصيلي , و د تماةس ه ه

  من االجتهاد في تناو  المجام  عربا

 المسائل
  المستجدة في الحياة اإلسالمي , مما

  نبغي أ  ال  ستغل به مفٍ  أو باحٍث في

  الفقه, وفي ازدهاة ه ه المجام 
  واستقراةها خير كبير للفقه اإلسالمي

 ,وتنميته

  وللمجتمعات اإلسالمي  الحر ص  على حلو 
 شرعي  لمشكالتها االجتماعي , وإبراز

  ,صف  العالمي  للشر ع  اإلسالمي لل



  وتمهيد الستضناف االجتهاد وال ي   ن أنه
  د

  أغلق بابه, وإسقاط لحج  المتردد ن في

 ,التزام اأحكام الشرعي  بتو ف االجتهاد
  ,وغيام الحلو  الشرعي  للمسائل العصر  

  واستمراة   حقيقي  له ه الشر ع 

 الخاتم 
 .عبر العصوة بإذ  هللا

 

  ومن التيوةات المعاصرة المؤثرة في -6
 "اإلفتاء\حياة اإلفتاء أ ضا: ظهوة ظاهرة 

  " أو التخصصي, وبرز في ه ا الصدد\النوعي

 مؤسساته: إحداهما تضيل  باإلفتاء
  ,لأل ليات المسلم  التي تعيش في الغرم

 عمن مجتمعات علماني  في غالب اأمر

  وتعاني مشكالت تختلف عن أحوا  إخوانهم
 في داة اإلسالم, مشكالت تحتاج إلى الفقيه

  المتخصص المتمكن المستكمل لكل أدوات

 البحث الفقهي واإلفتاء السليم. ومن حسن
  الحظ أ  ه ه الفكرة, فكرة اإلفتاء

  لأل ليات والجاليات بما  تناسب م 

 ظروفهم وم 
  أصو  الفقه في الو   نفسه  د وجد طر قا

 مجلس لإلفتاء للتنفي  فأنشئ في أوةوبا

   رأسه العالم الجليل الشيخ  وسف
  القرعاوى و ضم عددًا من العلماء

 المتمكنين
  و ستقبل اإلستفتاءات و جيب عنها, و صدة

 اأبحاث والكتب, ومجل  متخصص  لألبحاث

  الفقهي , و د كا  ه ا أمال  راود
  الكثير ن ممن عاشوا في الغرم من

 الوافد ن

  ن  عيش هناك بصف لفترات محدودة, ولم
  دائم  من المهاجر ن المسلمين أو

 المهتد ن

  إلى اإلسالم من الغربيين أنفسهم. وه ا
 تيوة في حقل اإلفتاء  بشر بالحيو   التي

  تتسم بها الحياة اإلسالمي  بصرف الن ر

  .عن المناطق الجغرافي  والمؤثرات اأخرى
  وسيستكمل ه ا التيوة لو نجح  جهود الدةس

 فقهي والشرعي بعام  في إعداد فقهاءال



  من أبناء ه ه الجاليات أنفسهم لتولي
 ,مهام اإلفتاء لمجتمعاتهم في بالد الغرم

  فال  ؤدي االندماج والمشاةك  في

  مجتمعاتهم وأوطانهم الجد دة إلى فقدا 
 هو تهم

  وخصوصيتهم الثقافي  والد ني , وهو هدف

 يهغير مستحيل ولعل الجهود  د بدأت ف
  ,بالفعل بالكلي  اإلسالمي   رم باة س

 والمعهد المتخصص في ماةك فيلد في الشما 

  اإلنجليزي وبعض المنشضات في منيق  و لز
 .ببر يانيا أ ضا وباهلل التوفيق

  وفي أمر كا أ يم  مؤسسات مماثل  تهدف

 إلى الهدف نفسه, ومنها مجلس اإلفتاء ال ي
  سين حامد رأسه الفقيه المتمكن الدكتوة ح

 حسا  ومعه طائف  العلماء اأزهر ين

  وغيرهم, وكان  الجاليات تحاو  أ  تجد
  بغيتها من الحلو  الشرعي  لمشكالتها

 بلجا 

  فقهي  على نياق محدود, حتى تشكل ه ا
 المجم  الفقهي المتخصص عمن محاوالت أخرى

  هدفها تحقيق االندماج والمشاةك  م 

  . ني  والثقافي الحفاظ على الخصوصي  الد
 وفق

 .هللا الجمي 

  " أو المتخصص\"اإلفتاء النوعي\وعمن ظاهرة 
 نشأت بعد ازدهاة المؤسسات المصرفي 

  والمالي  في الشرق والغرم لجا  الفتوى
 ,والمرا ب  الشرعي  في تل  المصاةف

  لتتاب  التصرفات المختلف  في المصرف

  المعني, وتسقط المعامالت المخالف 
  ع ،للشر

  و د صدة من  أكثر من ةب   ر  له ا العاجز

 كاتب ه ه السيوة دةاس  عن لجا  الفتوى
  والمرا ب  الشرعي  بالمصاةف اإلسالمي 

 وأثاةت ه ه المؤسسات بنجاحها وسع 

  انتشاةها اهتمام المؤسسات المالي 
  الغربي ، فمولوا دةاس  لعمل ه ه اللجا 

 ونشاط

  بها دةج  ه ه المصاةف أصدةها ونا 
  الدكتوةاه ةي اأمر كي الجنسي 

 اإل يالي



  اأصو , وحب ا لو  ام باحث عربي بمثل ه ه
 الدةاس  لتل  اللجا  والمصاةف من

  من وة الوسيي  الفقهي , عمن دةاسات  يم 

 له ا المجا  تم  في مواطن عدة ومنها
  كلي  الشر ع  باأزهر, وستنمو ه ه

  تخصص  بإذ الدةاسات واإلفتاءات الم

 هللا سواء
  في مجا  الجاليات المسلم  أو المصاةف

 والمؤسسات المالي , وفي مياد ن أخرى

  تتيلبها حرك  اإلصال. واإلحياء
  لخصائصنا ومؤسساتنا الد ني  والثقافي 

 في عالم

      .اليوم. وهللا الموفق
 حسن الشافعي                                          

 


