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طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه -دراسة شرعية
َّ
منى بنت عبدهللا الناصر
أستاذ الفقه املساعد -جامعة املجمعة -اململكة العربية السعودية
3alnasser@gmail.com

املخلص :
إن الناظر ألحوال كثير من الناس في أمر الفتيا ليجد التساهل الواضح في شأنها ،ومن هنا جاء هذا البحث؛ ليبين للقارئ الطرق
املعتبرة عند العلماء والتي يمكن للعامي من خاللها معرفة العالم املجتهد املؤهل لإلفتاء ،وقد اشتمل البحث على مقدمة ،وتمهيد تم
فيه التعريف بمفردات عنوان البحث ،وجاء في املبحث األول ذكر الطرق املعتبرة ملعرفة املجتهد املؤهل لإلفتاء ،ثم تم عرض الطرق
املعاصرة ملعرفة العالم املجتهد املؤهل لإلفتاء ،والضوابط التي ذكرها العلماء املعاصرون ويمكن من خاللها ضبط الفتوى عن طريق
ً
الوسائل املعاصرة ،ثم الخاتمة والتي اشتملت على عدد من النتائج أهمها :أن من الطرق التي ذكرها العلماء قديما ملعرفة املجتهد هي:
انتصابه للفتيا بمحضر من العلماء من غير إنكار عليه ،واشتهار واستفاضة علمه واجتماع الناس على األخذ منه ،وتعيينه للفتيا من
ً ً
ً
قبل اإلمام ،كما ذكر العلماء عددا من الطرق التي تكون عاضدة ملا سبق وليست مستقلة استقالال تاما ،ومنها :ظهور عالمات الصالح
ً
مفت ،كما أنه يمكن تنزيل الطرق املعاصرة
والتدين ،وانتصابه للتعليم والتدريس ،وكونه معظما عند الناس ،وإخباره عن نفسه بأنه ٍ
ً
ملعرفة العامي للمجتهد على الطرق التي ذكرها علماء األصول قديما وال تخرج عن ذلك ،ومن أمثلة الطرق املعاصرة :معرفة العالم
املجتهد عن طريق وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة مع استفاضة كونه من العلماء املعتبرين لإلفتاء ،أو مع شهادة العلماء
ً
األجالء بعدالته وعلمه ،وكذلك حصول العالم املجتهد على الشهادات العليا مع إجادته للعلوم الشرعية واشتهار كونه أهال لإلفتاء ،أو
توثيقه من قبل العلماء املعتبرين ،أو اجتماع الناس على سؤاله واألخذ عنه مع استفاضة عدالته وعلمه ،والتوصية بمتابعة ودراسة
ً
الطرق املعاصرة في معرفة العلماء املجتهدين ،والتي تستجد يوما بعد آخر في ظل التقدم التقني املتسارع.
الكلمات املفتاحية :العامي ،املجتهد ،اإلفتاء.

املقـدمـة:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
فما من شك أن شريعة اإلسالم صالحة لكل زمان ومكان ،فهي مستوعبة لجميع األحكام والنوازل واألحداث ،وهذا من
خصائصها ،واالجتهاد طريق من طرق معرفة األحكام الشرعية ،وأمر هللا  --عباده املؤمنين بسؤال أهل العلم فيما يجهلونه من أمور
َ َ
دينهم ،قال تعالىَ (:و َما َأ ْر َس ْل َنا م ْن َق ْبل َك إ َال ر َج ًاال ُنوحي إ َل ْيه ْم َف ْ َ ُ َ ْ
الذ ْك ِر ِإ ْن ُك ْن ُت ْم ال َت ْعل ُمو َن)( ،)1وقد َبين علماء األصول الطرق
اسألوا أه َل ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
التي يمكن من خاللها معرفة العالم املجتهد الذي ُيسأل عن املشكالت في أمور الدين ،فجمعت ما استطعت من كالم لهم حول هذه
املسألة ،وعنونتها بـ" :طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه".

أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

ً
 .1تساهل كثير من الناس في هذه األزمنة في أمر الفتيا ،إفتاء واستفتاء ،حيث أخذ يفتي للناس من ليس أهال للفتيا من جهة ،ومن
جهة أخرى تساهل الناس في سؤال غير املؤهلين للفتيا ،فظهرت كثير من اآلراء الشاذة ،واضطرب أمر العامة ،فكان البد من بيان
َ
عرف بها العامي املجتهد حتى يستفتيه .
الطرق التي ي ِ

( )1سورة النحل ،من اآلية رقم(.)43
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 .2أن هذا املوضوع يساهم في توعية عوام الناس في بيان املؤهل لإلفتاء وللسؤال واالستفتاء ،ومن َثم تنضبط الفتوى إذا ردت
ألهلها ،ويقل االضطراب والشذوذ في اآلراء.
ً
ً
 .3بيان حرص علماء األصول قديما في أمر الفتيا ،حيث ذكروا عددا من الطرق التي يمكن من خاللها معرفة املؤهل لإلفتاء.
 .4نتيجة للتطور السريع في أمور التقنية واالتصاالت كان البد من بيان الطرق املعاصرة التي ُي َ
عرف من خاللها العالم املجتهد
ً
املؤهل لإلفتاء واالستفتاء ،وتنزيلها على ما ذكره العلماء قديما ما أمكن.

أهداف البحث:
 .1تجلية الطرق املعتبرة التي ذكرها العلماء ملعرفة العالم املجتهد املؤهل لإلفتاء.
 .2بث الوعي الشرعي لعوام الناس في معرفة املؤهل لإلفتاء.
 .3بيان الطرق املعاصرة ملعرفة املجتهد ،وضبطها بالضوابط التي ذكرها العلماء لقبول الفتوى.

منهج البحث:
اتبعت املنهج التحليلي املقارن ،واملنهج االستنباطي ،وتفصيل ذلك على النحو اآلتي:
 .1الرجوع إلى املراجع األصيلة في الجمع والتوثيق.
 .2التركيز على موضوع البحث ،وتجنب االستطراد.
 .3عزو اآليات إلى موضعها ،بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية.
 .4تخريج األحاديث ،وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها ،ما لم تكن في الصحيحين ،أو أحدهما ،فإن كانت كذلك اكتفيت بهما.
 .5التعريف باملصطلحات ،وشرح الغريب من كتب اللغة األصيلة.
 .6العناية بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الترقيم.
 .7االقتصار على البيانات الخاصة باملصادر في فهرس املصادر ،دون ذكر ذلك في الهامش.
 .8العناية بذكر الطرق املعاصرة ملعرفة املجتهد املؤهل لإلفتاء.
 .9وضع خاتمة تبين أهم النتائج والتوصيات.
 .10وضع فهرس للمصادر واملراجع.

تقسيمات البحث:

ً
جاء البحث منتظما في مقدمة ،وتمهيد ،ومبحث واحد ،وخاتمة ،وبيانه كالتالي:
التمهيد :في التعريف بمفردات عنوان البحث ،وفيه خمسة مطالب:
املطلب األول :تعريف العامي.
املطلب الثاني :تعريف املجتهد.
املطلب الثالث :تعريف االستفتاء.
املطلب الرابع :املراد بطرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه.
املطلب الخامس :الفرق بين املجتهد واملفتي .

املبحث األول  :طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

ً
حمدا يليق بجالله وعظيم سلطانه على ما من به علي ،و َ
يسر وأعان لبحث هذه املسألة ،وجمع ما كتب
هذا وإني أحمد هللا 
حولها ،فما كان فيما كتبت من صواب فمن هللا وحده ،وما كان فيه من خطأ فإنما هي نفس ي والشيطان ،واستغفر هللا مما كان،
وأسأله العفو والغفران.
التمهيد :في التعريف بمفردات عنوان البحث:
وفيه خمسة مطالب:
املطلب األول :تعريف العامي.
املطلب الثاني :تعريف املجتهد.
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املطلب الثالث :تعريف االستفتاء.
املطلب الرابع :املراد بطرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه.
املطلب الخامس :الفرق بين املجتهد و املفتي.
املطلب األول :تعريف العامي
ُ ُّ
َ
َ
ُّ
َ
العامي لغة :العامي في اللغة مشتق من"عم" ،والعين وامليم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو ،والعم :الجماعة
ً
من الناس ،ومنه قولهمَ :ع َم َنا هذا األمر ،يعمنا عموما ،إذا أصاب القوم أجمعين ،والعامة :ضد الخاصة ،يقال :رجل ُعمي ،ورجل
فالعمي العامُ ،
قصريُ ،
والقصري الخاص(.)2
ً
العامي اصطالحاُ :ع ِرف العامي بعدة تعريفات منها:

التعريف األول :هو الذي ال يملك آلة االجتهاد( .)3

التعريف الثاني :هو الذي تغيب عنه األدلة فال يعرف وجوه االستدالل(.)4
( )5

التعريف الثالث :هو الذي ال يعرف األدلة وال طرق األحكام
واملعاني متقاربة تدل على جهل املوصوف -العامي -باألحكام و األدلة ،وكيفية استنباط األحكام منها.
ً
ولهذا يمكن أن يقال في تعريف العامي اصطالحا :هو الذي ال يملك آلة االجتهاد ،وال يعرف األدلة ،وال وجوه االستدالل.
.

املطلب الثاني :تعريف املجتهد
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
املجتهد لغة :مشتق من جهد ،والجيم والهاء والدال أصله املشقة ،ثم يحمل عليه ما يقاربه ،يقال :جهدت نفس ي وأجهدت،
6
ُ
والج ْهد بضم الجيم :الطاقة( )،قال تعالى:
َ َ
َُ ْ َ
َ َ َ
ُ َ َ
َ َ َْ ُ َ ُْ َ
َََ
ُْ
َ ُ ََ َ َ ْ
( )7
ات َوال ِذين ال َي ِجدون ِإال ُج ْهده ْم في ْسخ ُرون ِمن ُه ْم َۙس ِخ َر اّلل ِمن ُه ْم َول ُه ْم َعذاب أ ِليم) .
ون املط ِو ِع َين ِم َن امل ْؤ ِم ِن َين ِفي
(ال ِذين يل ِمز
الصدق ِ
َ
الج ْهد ،أي الغايةَ ،و ْ
الجهد فيه ،يقال :بلغت به َ
والج ْهد بفتح الجيم :بلوغك غاية األمر الذي ال تألوا عن َ
َ
اج َت َه َد في ْاأل ْمر ،أي َب َذلَ
ِ
ِ
َ
ُو ْس َع ُه َو َط َاق َت ُه في َط َلبه؛ ل َي ْب ُل َغ َم ْج ُه َ
ود ُه َو َي ِص َل إلى ِن َه َاي ِت ِه(.)8
ِِ ِ
ِ
ً
ُ
املجتهد اصطالحا :ع ِرف املجتهد في االصطالح بعدة تعريفات ،منها:
التعريف األول :هو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج األحكام من مآخذها( ). 9
التعريف الثاني :هو الفقيه املستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي( .)10
التعريف الثالث :هو من عنده ملكة تحصيل الحجج على األحكام الشرعية( .)11

واملعاني متقاربة فهي تصف حال املجتهد بأنه الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي ،ومن عنده ملكة يستطيع بها أن
يستنبط األحكام.
ولعل أقربها التعريف األخير؛ ألن التعريف األول قيده بالبالغ العاقل ،وهذا فيه نظر؛ ألن بعض العلماء لم ينص على اعتبار

( )2ينظر :تهذيب اللغة( ،)119/1مقاييس اللغة( ،)15/4لسان العرب(.)432/4
( )3العدة( ،)1602/4املسودة ص(.)517
( )4قواطع األدلة(.)344/2
( )5الواضح في أصول الفقه(.)459/5
( )6مقاييس اللغة(.)486/1
( )7سورة التوبة ،من اآلية رقم (.)79
( )8ينظر :تهذيب اللغة( ،)37/6لسان العرب( ،)476/1املصباح املنير ص(.)101
( )9البحر املحيط(.)199/6
( )10إرشاد الفحول ص()1027
( )11ينظر :املهذب في علم أصول الفقه(.)2318/5
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ً
البلوغ شرطا من شروط املجتهد

( )12

مىن الناصر

.

وأما التعريف الثاني فقيده بالفقيه ،وقد فرق بعض العلماء بين املجتهد والفقيه(.)13
ً
االجتهاد اصطالحا :وأما االجتهاد فقد ُع ِرف في االصطالح بعدة تعريفات( ،)14ولعل املختار منها :بذل الوسع لتحصيل األحكام الشرعية
العملية( )15من أدلتها التفصيلية بطريق االستنباط(.)16
املطلب الثالث :تعريف االستفتاء
َ
َ
االستفتاء لغة :االستفتاء لغة مشتق من فتى ،والفاء والتاء واألصل املعتل أصالن يدل أحدهما على طراوة وجدة ،واآلخر على
تبيين حكم ،واملراد في هذا البحث هو املعنى الثاني ،يقال :أفتى الفقيه في املسألة إذا َبين حكمها ،واستفتيت إذا سألت عن الحكم ،قال
ْ ََ َ
َ ُ َ َ َ
ُ
ْ ُ ََ َ َْ َ َ ُ ََ ََ ُ ُ ْ َََ ْ ُ
تعالىَ ( :ي ْس َت ْف ُت َون َك ُقل َ ُ
صف َما َت َر َك َو ُه َو َي ِرُث َها ِإ ْن ل ْم َيك ْن ل َها َولد ف ِإ ْن
اّلل ُي ْف ِتيك ْم ِفي الكالل ِة ِإ ِن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها ِن
ِ
َ ََ َ َ ْ َ ُ ًَْ َ ً َ َ ً َ َ َ ْ ُ َ ُْ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َ
اّلل َل ُك ْم َأ ْن َتض ُّلوا ۗ َو َ ُ
األ ْن َث َي ْين ۗ ُي َبي ُن َ ُ
اّلل ب ُكل َش ي ٍءْ
كانتا اثنتي ِن فلهما الثلث ِان ِمما ترك وِإن كانوا ِإخوة ِرجاال و ِنساء ف ِللذك ِر ِمثل ح ِظ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َعليم) (  ،)17وأفت اه في األمر :أي أبانه له ،وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها ،وأصل اإلفتاء والفتيا تبيين املشكل من األحكام( ). 18
ِ
ً
( )19
االستفتاء اصطالحا :هو السؤال عن حكم شرعي يجهله في واقعة معينة .
املطلب الرابع :املراد بطرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه
َ
أي كيفية معرفة الجاهل باألحكام الشرعية وأدلتها مل ْن عنده أهلية وملكة استنباط الحكم الشرعي من الدليل.
املطلب الصامس :الفرق بين املجتهد واملفتي
من خالل تعريف املجتهد السابق فهل املجتهد هو املفتي أو بينهما فرق()20؟
اختلف علماء األصول في التفريق بين املجتهد واملفتي على قولين:
القول األول:
ذهب كثير من األصوليين( )21إلى أن املجتهد هو املفتي وال فرق بينهما.
حيث ُع ِرف املفتي بأنه :املخبر بحكم هللا تعالى ملعرفته بدليله.
ً
وقيل :املتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل(.)22
ً
ً
وقيل :املفتي هو املستقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا(.)23
) )12ينظر :املستصفى( ،)382/2اإلحكام لآلمدي( ،)162/4روضة الناظر(.)959/3
) )13ينظر :شرح التلويح(.)234/2
( )14ينظر في تعريف االجتهاد :تيسير التحرير( ،)179/4كشف األسرار( ،)26/4املستصفى( ،)382/2املحصول( ،)6/6اإلحكام لآلمدي( ،)162/4روضة الناظر(،)959/3
شرح الكوكب املنير(.)458/4
( ) 15عبر بلفظ "العملية" :ليدخل فيها أعمال القلوب ،فهي وإن لم تكن من أعمال الجوارح إال أنها من أعمال القلوب ،وكذلك األقوال فهي من أعمال اللسان.
( )16وعبر بلفظ "بطريق االستباط " :ليخرج بذل الوسع إلدراك حكم شرعي بحفظ متون الفقه ،أو بحفظ النصوص الشرعية الدالة صراحة على الحكم.
ينظر :إرشاد الفحول( ،)1026/2أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ص(.)448
( )17سورة النساء ،من اآلية رقم(.)176
( )18ينظر :تهذيب اللغة( ،)329/14مقاييس اللغة( ،)473/4لسان العرب(.)92/5
( )19ينظر :الفتوى في الشريعة اإلسالمية(.)221/1
( )20اقتصرت على ذكر الفرق بين املجتهد واملفتي؛ لورودها في مفردات عنوان املسألة ،ولم أذكر الفرق بين املفتي والقاض ي ،وال الفرق بين املجتهد والفقيه،
ً
ولالستزادة ينظر :الفروق للقرافي ( ،)51/1املسودة ص( ،)555إعالم املوقعين ( ،)220/4االجتهاد في اإلسالم ص( ،)45ولم أذكر أيضا الفرق بين املجتهد
والقاض ي ،وهل يشترط االجتهاد ملن تولى القضاء فهذه مسألة أخرى ،ولالستزادة حول هذه املسألة ينظر :شرط االجتهاد ملن يلي القضاء د/عبدالعزيز
املشعل ،مجلة العدل ،العدد الثالث واألربعون ص(.)100
( )21ينظر :اإلحكام لآلمدي( ،)221/4أدب املفتي واملستفتي ص( ،)86قواطع األدلة( ،)353/2التقرير والتحبير( ،)19/1تهذيب الفروق( ،)116/2إرشاد الفحول
ص(.)1082
( )22صفة الفتوى ص(.)4
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ومن خالل التعريفات السابقة للمفتي يتضح أنه الذي يخبر عن الحكم الشرعي؛ لتمكنه من معرفة الحكم بالدليل ،وبهذا الوصف يكون
مثل املجتهد ،ولهذا قال كثير من األصوليين :إن املفتي مجتهد ،ومنصب الفتوى هو منصب االجتهاد ،ومن لم يكن من أهل االجتهاد لم يجز له أن
يفتي(.)24
قال ابن السمعاني(" :)25املفتي من العلماء من استكملت فيه ثالث شرائط :أحدها :أن يكون من أهل االجتهاد ،وقد قدمنا شروط
املجتهد وصفته".
قال اآلمدي(" :)26وذلك كله أيضا إنما يشترط في حق املجتهد املطلق املتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه".
وجاء في التقرير والتحبير(":)27الظاهر من كالم األصوليين أنه ال يتصور فقيه غير مجتهد ،وال مجتهد غير فقيه على اإلطالق".
وقال ابن حمدان":قال القاض ي اإلمام أبو يعلى بن الفراء الحنبلي  -رحمه هللا -من لم يكن من أهل االجتهاد لم يجز له أن يفتي وال
يقض ي ،وال خالف في اعتبار االجتهاد في هما عندنا ،ولو في بعض مذهب إمامه فقط ،أو غيره وكذا مذهب مالك والشافعي ،وخلق
كثير"(.)28
وقال الشوكاني(":)29إن املفتي هو املجتهد ،...ومثله قول من قال :إن املفتي هو الفقيه؛ ألن املراد به املجتهد في مصطلح األصول".
القول الثاني:
وذهب بعض األصوليين( )30إلى أن املفتي يكون في مرتبة أدنى من املجتهد ،وأن املفتين ليسوا على درجة واحدة ،وبهذا يكون املفتي
على درجات ،مثل املجتهد على درجات ،مجتهد مطلق ،ومجتهد مقيد ،واملقيد على درجات.
قال ابن القيم(":)31املفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام:
أحدهم العالم بكتاب هللا وسنة رسوله وأقوال الصحابة؛ فهو املجتهد في أحكام النوازل ،يقصد فيها موافقة األدلة الشرعية حيث
كانت ،وال ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا ،فال تجد أحدا من األئمة إال وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض األحكام...
النوع الثاني :مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به؛ فهو مجتهد في معرفة فتاويه ،وأقواله ومأخذه ،وأصوله ،عارف بها ،متمكن من
ً
التخريج عليها ،وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه ،من غير أن يكون مقلدا إلمامه ال في الحكم وال في الدليل ،لكن
ً
سلك طريقه في االجتهاد والفتيا ،ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره ،فهو موافق له في مقصده وطريقه معا...
النوع الثالث :من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه ،مقرر له بالدليل ،متقن لفتاويه ،عالم بها ،لكن ال يتعدى أقواله وفتاويه وال
يخالفها ،وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة ،وهذا شأن أكثر املصنفين في مذاهب أئمتهم ،وهو حال أكثر علماء
ً
الطوائف ،وكثير منهم يظن أنه ال حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية؛ لكونه مجتزيا بنصوص إمامه ،فهي عنده كنصوص
الشارع ،قد اكتفى بها من كلفة التعب واملشقة ،وقد كفاه اإلمام استنباط األحكام ،ومؤنة استخراجها من النصوص ،وقد يرى إمامه
ً
ذكر حكما بدليله؛ فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له...
النوع الرابع :طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه ،وحفظت فتاويه وفروعه ،وأقرت على أنفسها بالتقليد املحض من جميع
ً
الوجوه ،فإن ذكروا الكتاب والسنة يوما ما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة ال على وجه االحتجاج والعمل."....
وجاء في تهذيب الفروق(":)32توقيف الفتيا على حصول املجتهد يفض ي إلى حرج عظيم ،واسترسال الخلق في أهوائهم ،فاملختار أن

=

( )23املنخول ص(.)572
( )24صفة الفتوى ص ( ،)5االجتهاد في اإلسالم ص(.)44
( )25قواطع األدلة(.)353/2
( )26اإلحكام لآلمدي()164/4
( )27التقرير والتحبير(.)291/3
( )28صفة الفتوى ص(.)5
( )29إرشاد الفحول ص(.)1082
( )30ينظر :إعالم املوقعين( ،)212/4تهذيب الفروق(.)117/2
( )31إعالم املوقعين()212/4
( )32تهذيب الفروق(.)117/2
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ً
ً
الراوي عن األئمة املتقدمين إذا كان عدال متمكنا من فهم كالم اإلمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به؛ ألن ذلك مما يغلب على ظن
العامي أنه حكم هللا عنده ،وقد انعقد اإلجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا ،هذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام
الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي ." 
ُ
وبالنظر في القولين السابقين نجد أن أصحاب القول األول اشترطوا في املفتي درجة االجتهاد ،وهذا بإطالق ،فيعم املجتهد
ً
املطلق ،كما عند من منع تجزؤ االجتهاد كالشوكاني ،ويعم أيضا املجتهد الخاص ،عند من أجاز تجزؤ االجتهاد ،وهم الجمهور.
ً
وأما أصحاب القول الثاني الذين يرون أن رتبة املفتي أقل من املجتهد ،فهم يرون أن املفتين ليسوا جميعا في درجة واحدة من
االجتهاد ،بل هم متفاوتون كتفاوت العلماء في بلوغ درجة االجتهاد ،وعليه فال تباين في القولين سوى عند من منع تجزؤ االجتهاد ،فال
يفتي إال من بلغ درجة االجتهاد- ،وهللا أعلم.-
املبحث األول :طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه
عالقة هذه املسألة بحكم التقليد:
العامي يجب عليه أن يستفتي من ُعرِف بالعلم وأهلية االجتهاد والعدالة؛ لقوله تعالىَ ( :و َما َأ ْ َس ْل َنا م ْن َق ْبل َك إ َال َج ًاال نُ
وحي إ َل ْيهمْ
ِ ِ ِر
ر
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ً
َ ْ َُ َ ْ َ ْ
ُ َ َ َ َ
)
33
(
ُ
ُ
الذك ِر ِإ ْن ك ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمون)  ،وأما من ع ِرف بجهله فال يجوز سؤاله ،وال تقليده إجماعا ،وكذلك من ع ِرف بعدم
فاسألوا أهل ِ

ديانته(.)34
ً
ذكر العلماء عددا من الطرق يمكن للعامي من خاللها أن يعرف املجتهد حتى يستفتيه ،ومن هذه الطرق ما يلي:

 .1انتصاب ذلك املجتهد للفتيا بمشهد من أعيان العلماء دون أن ينكروا عليه( .)35
قال أبو الخطاب(" :)36ال يجوز للمستفتي أن يستفتي إال من يغلب على ظنه أنه من أهل االجتهاد ،بما يراه من انتصابه للفتوى

بمشهد من أعيان العلماء ،وأخذ الناس عنه ،واجتماعهم على سؤاله ،وما يتلمحه منه من سمات الدين والستر" .
 .2استفاضة كونه من أهل الفتيا واشتهاره بالعلم والعدالة(.)37
قال الرازي(":)38اتفقوا على أنه ال يجوز له االستفتاء إال إذا غلب على ظنه أن من يفتيه من أهل االجتهاد ومن أهل الورع ،وذلك
ً
إنما يكون إذا كان منتصبا للفتوى بمشهد الخلق ،ويرى اجتماع املسلمين على سؤاله ،واتفقوا على أنه ال يجوز للعامي سؤال من
يظنه غير عالم وال متدين ،وإنما وجب ذلك؛ ألنه بمنزلة نظر املجتهد في األمارات".
ً
وقال النووي(" :)39وينبغي أن يكون املفتي ظاهر الورع ،مشهورا بالديانة الظاهرة ،والصيانة الباهرة".
َ
وقد عد علماء األصول العدالة من الشروط الواجب توفرها في املجتهد الذي يفتي الناس( .)40
قال ابن السمعاني" :وإنما تعتبر العدالة في الحكم والفتوى ،فال يجوز استفتاء الفاسق ،... ،فصارت شروط الفتيا أغلظ من شروط
االجتهاد بالعدالة؛ ملا تضمنه من القبول"( .)41

ً
ً
قال الغزالي  -عند ذكر شروط املجتهد" :-أن يكون عدال مجتنبا للمعاص ي القادحة في العدالة ،وهذا يشترط لجواز االعتماد على

( )33سورة النحل ،من اآلية رقم(.)43
( )34ينظر :قواطع األدلة( ،)364/2املستصفى(  ،)467/2اإلحكام لآلمدي( ،)232/4روضة الناظر ( ،)1021/3البحر املحيط( ،)309/6نهاية الوصول(  ،)4903/8تيسير
التحرير( ،)248/4التقرير والتحبير( ،)345/3شرح مختصر الطوفي( ،)663/3صفة الفتوى ص( ،)11إعالم املوقعين(.)220/4
( )35ينظر :قواطع األدلة( ،)364/2التمهيد( ،)403/4املحصول( ،)533/2اإلحكام لآلمدي ( ،)232/4روضة الناظر( ،)1021/3املسودة ص( ،)472-471نهاية
الوصول( ،)3904/8شرح مختصر الطوفي( ،)663/3التحبير( ،)4035/8شرح الكوكب املنير(.)542/4
( )36التمهيد(.)403/4
( )37ينظر :املستصفى( ،)467/2اإلحكام لآلمدي( ،)232/4أدب املفتي واملستفتي ص( ،)158املسودة ص( ،)472صفة الفتوى ص( ،)68شرح مختصر
الطوفي( ،)663/3التحبير( ،)4035/8شرح الكوكب املنير( ،)543/4إرشاد الفحول ص(.)1103
( )38املحصول للرازي(.)81/6
( )39آداب الفتوى واملفتي واملستفتي ص(.)18
( )40ينظر :قواطع األدلة( ،)306/3املستصفى( ،)382/2روضة الناظر( ،)960/3كشف األسرار( ،)15/4اإلبهاج شرح املنهاج(.)357/3
()41قواطع األدلة(.)306/3
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ً
فتواه ،فمن ليس عدال فال تقبل فتواه ،أما هو في نفسه فال ،فكأن العدالة شرط القبول للفتوى ،ال شرط صحة االجتهاد"(.)42
ً
ً
قال ابن قدمة" :وأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهد ،بل متى كان عاملا بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه ،لكنها شرط لجـواز
ً
االعتماد على قوله ،فمن ليس عدال ال تقبل فتياه"( .)43
 .3اجتماع املسلمين على سؤاله واألخذ عنه(.)44
ومما ينبغي التنبيه عليه أن املراد باجتماع املسلمين :أي من عندهم معرفة بمن هو أهل لإلفتاء واالجتهاد ،وليس املراد باجتماع
املسلمين :أي عوام الناس الذين ال يميزون بين العالم العدل من غيره؛ ألن العامة قد تجتمع على شخص ما وتستفتيه؛ لكونه
ً
ً
معروفا بمنصبه ،أو بالتدين فقط ،من غير تثبت وال معرفة بعلمه ،خاصة في هذه األزمنة التي تصدر لإلفتاء من ليس أهال لها ،وال
كاف؛ لإلشكال السابق.
شك أن االقتصار على هذه الطريقة وحدها غير ٍ
 .4تعيينه لإلفتاء من قبل اإلمام(.)45
قال الخطيب البغدادي(":)46ينبغي إلمام املسلمين أن يتصفح أحوال املفتين ،فمن كان يصلح للفتوى َ
أقره عليها ،ومن لم يكن
من أهلها منعه منها ،وتقدم إليه بأن ال يتعرض لها وأوعده بالعقوبة ،إن لم ينته عنها".
ً
ً
وعلى إمام املسلمين حينما ُي ِعين أحدا لإلفتاء أن يسأل العلماء املعتبرين في زمانه عمن يرونه صالحا لإلفتاء ،قال الخطيب
البغدادي(":)47والطريق لإلمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته ،واملشهورين من فقهاء عصره،
ويعول على ما يخبرونه من أمره".
ِ
وهذا موجود في بعض البالد اإلسالمية من تعيين علماء متخصصين بالفتوى ،وإنشاء هيئة تعنى بأمور الفتوى.
ً
وفي املقابل على ولي األمر أن يمنع من اإلفتاء من ليس أهال لإلفتاء(.)48
على أنه ينبغي األخذ في االعتبار عند تعيين اإلمام للمفتي أن ال يكون التعيين ألجل توجهات معينة للمفتي ،أو انتمائه ألحزاب معينة
ونحو ذلك ،فإن كان كذلك فال عبرة بتعيينه حينئذ(.)49
 .5إخبار أهل الثقة والديانة بأن هذا عالم عدل(:)50
ً
وهــذه قــد تكــون داخلــة تحــت مــا ســبق مــن تفــويض العلمــاء مــن يرونــه صــالحا للفتيــا ،قــال اإلمــام مالــك" :مــا أفتيــت حتــى شــهد لــي
سبعون أني أهل لذلك"(.)51
ُ
ً
عقب هذا الشرط :بأنـه لـيس بسـديد ،ويكفـي االستفاضـة كمـا سـبق ذكـره ،بـل
واشترط بعضهم تواتر الخبر بكونه مجتهدا ،لكن ت ِ
قال بعضهم :يكفي خبر عدلين عنه ،وبعضهم قال :يكفي خبر الواحد العدل عن فقهه وأمانته(.)52
مفت" ،فإنه يعتمد على قوله هذا ،بشرط ظهور ورعه(.)53
 .6سؤاله هل هو من أهل االجتهاد واإلفتاء أو ال ؟ فإن قال" :إني ٍ
وقال بعضهم :ال يعتمد على قول املفتي بأنه أهل للفتوى(.)54
( )42املستصفى(.)383-382/2
( )43روضة الناظر(.)960/3
( )44ينظر :التمهيد( ،)403/4املحصول( ،)81/6اإلحكام لآلمدي( ،)232/4روضة الناظر ( ،)1021/3املسودة ص( ،)472نهاية الوصول ( ،)3904/8إرشاد
الفحول (.)1103/2
( )45ينظر :الفقيه واملتفقه( ،)324/2التحبير( ،)4040/8شرح الكوكب املنير(.)544/4
( )46الفقيه واملتفقه(.)324/2
( )47املصدر السابق(.)325/2
( )48ينظر :التحبير( ،)4040/8شرح الكوكب املنير(.)544/4
( )49ينظر :تنظيم الفتوى للزحيلي ص(.)66
( )50ينظر :الواضح في أصول الفقه( ،)465/5روضة الناظر( ،)1021/3املسودة ص( ،)471صفة الفتوى ص(.)69
( )51ينظر :الفقيه واملتفقه(.)325/2
( )52ينظر :البحر املحيط( ،)309/6تيسير التحرير(  ،)249/4إرشاد الفحول ص( .)1103
( )53ينظر :املصادر السابق الصفحات نفسها.
()54ينظر :البحر املحيط(.)309/6
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كاف في معرفة املجتهد املؤهل لإلفتاء؛ ألنه قد يدعي ذلك من لم يصل ملرحلة
لكن قد يعترض على هذا :بأن قوله" :إني ٍ
مفت" غير ٍ
ً
االجتهاد واإلفتاء ،ظنا منه أنه وصل ملرحلة االجتهاد؛ ملجرد نيله شهادة أو إجازة ونحو ذلك ،وهذا مشاهد.
 .7ظهور عالمات التدين والصالح عليه( ،)55لكن هذا عام للمجتهد و غيره ،حيث يدخل تحته استفتاء القارئ
املجود ،أو الواعظ
ِ
املؤثر ،أو الخطيب َ
املفوه ،وإمام املسجد ،ونحو ذلك.
اعترض على هذه العالمة :بعدم كونها خاصة باملجتهد ،بل هي عامة للمجتهد وغيره من الوعاظ ،والخطباء ،واملقرئين ،وأئمة
املساجد ،ونحوهم.
ً
قال أبو الخطاب(" :)56فأما من يراه مشتغال بالعلم ،أو يرى عليه سيما الدين ،فال يجوز له استفتاؤه بمجرد ذلك".
ً
إذن هذه العالمة ليست مستقلة لوحدها ،وإنما تعضد الطرق األخرى؛ ألن من املعلوم أن كثيرا من الناس تظهر عليهم آثار التدين
والصالح ،وليس عندهم علم باألحكام الشرعية وأدلتها ،وال قدرة على استنباط األحكام من مظانها ،وهذا مشاهد.
َّ ً
 .8كونه ُمعظما عند الناس ،فإن هذا يدل على علمه ،وأنه أهل لإلفتاء(.)57
ً
ً
لكن اعترض عليه :بأن التعظيم وحده ليس كافيا ملعرفة املجتهد ،وإنما يمكن اعتباره مؤيدا لطرق معرفة العامي للمجتهد ،وذلك
باستفتاء الناس له مع تعظيمهم إياه(.)58

ً
 .9اشترط جماعة من العلماء امتحانه باملسائل املتفرقة ومراجعته فيها ،فإن أصاب في الجواب ،غلب على ظنه كونه مجتهدا(.)59
لكن يمكن االعتراض على هذا:
بأن العامي ال يملك القدرة على امتحان املجتهد ،ولو فعل فإنه ال يستطيع معرفة الحق في الجواب ،وإنما تعتبر هذه طريقة من
طرق معرفة املجتهدين أنفسهم ملن توصل لرتبة االجتهاد ممن هو دونهم ،وذلك بأن يمتحنه مجتهد في عدد من املسائل ،فإن أصاب فهو
مجتهد ،وهذا ممكن.
ً
ً
وما سبق من طرق هي ما ذكره العلماء قديما ،ومازالت موجودة إلى يومنا هذا ،إال أن هناك طرقا معاصرة ملعرفة العامي
ً
للمجتهد غير التي ذكرها العلماء؛ نظرا للتطور الحاصل في مجاالت الحياة العامة ،ومن هذه الطرق ما يلي:
الطريقة األولى :الطرق اإلعالمية املعاصرة:
وتشمل اإلعالم بكافة أنواعه :املسموع ،واملرئي ،واملقروء.
ً
وأما اإلعالم املسموع :فمثل املذياع ،فهل ظهور شخص ما وتصدره للفتيا ،أو لنشر العلم وإفادة الناس من خالل املذياع ،يعتبر طريقا
من طرق معرفة املجتهد واملفتي؟
وقل مثل هذا في اإلعالم املرئي واملسموع :كالفضائيات ،واإلذاعات ،ومواقع الشبكة العنكبوتية-االنترنت ،-ووسائل التواصل االجتماعي،
ً
فهل الظهور في هذه القنوات واإلفتاء فيها يعتبر طريقا ملعرفة املجتهد واستفتائه؟ وهل كل من ظهر في برامج اإلفتاء عبر الفضائيات أو
املواقع اإللكترونية يعتبره الناس من العلماء املجتهدين املؤهلين للفتيا؟
ً
ُ
ومثله أيضا اإلعالم املقروء :كالصحف واملجالت واملواقع اإللكترونية ،فهل من ع ِرف بمشاركاته في الصحف واملجالت واملواقع لنشر
ً
العلم وإفادة الناس وإفتائهم ،هل ما سبق يعتبر طريقا من طرق معرفة العامي للمجتهد؟
ً
في الحقيقة وإن كانت هذه الوسائل جديدة ،وغير موجودة سابقا ،إال أنه عند تأملها ال تخرج عن الطرق التي ذكرها أهل العلم في
معرفة املجتهد الستفتائه ،وبيان ذلك :أن من ظهر في هذه الوسائل املعاصرة واستفاض بين الناس أو اشتهر بأنه عالم مؤهل للفتيا،
واجتمع املسلمون على سؤاله واألخذ عنه ،مع إخبار أهل الثقة والدين بأن هذا العالم عدل ،وظهور سيما التدين والتقوى والصالح
عليه مع سمته و وقاره ،كل هذه من الطرق املعتبرة التي ذكرها العلماء ملعرفة العالم املجتهد املؤهل لإلفتاء ،وبالتالي يمكن تنزيلها على
من ظهر لإلفتاء في الوسائل اإلعالمية املعاصرة ،بكافة أشكالها :املقروءة واملسموعة واملرئية على حد سواء.

( )55روضة الناظر( ،)1021/3مقدمة املجموع(.)94/1
( )56التمهيد(.)403/4
( )57ينظر :التحبير( ،)4035/8شرح الكوكب املنير(.)542/4
( )58ينظر :تيسير التحرير(.)248/4
( )59ينظر :إرشاد الفحول ص(.)1103
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إال أنه يتأكد على العامي أن يتثبت في معرفة من يريد استفتاءه في الفضائيات ونحوها ،من حيث سعة علمه وعدالته وديانته وورعه
ً
وأمانته؛ إذ ليس كل من ظهر وتصدر لإلفتاء في هذه الوسائل املعاصرة يعتبر أهال لإلفتاء واالستفتاء؛ وذلك أن بعض القنوات
ً
الفضائية ال تعتني باختيار العلماء األكفاء ،وال تعير ذلك اهتماما ،إما لعدم تجاوب الفقهاء املوثوقين معها ،فتلجأ الستضافة من هو
ً
ً
ً
أقل علما وورعا ،أو لغير ذلك من األسباب ،بل وقد تتعمد أحيانا استضافة املتعاملين املعروفين بانحرافهم وضعف ديانتهم ،أو كونهم
من أهل البدع واألهواء؛ وذلك ألجل تحقيق غاية سيئة ،أو لنشر توجهات منحرفة ،يسعون لتكريسها في املجتمع ،وتوطين الناس على
قبولها والتعايش معها(.)60
"وتعظم مسؤولية املستفتي تجاه البحث عن أهل العلم املؤهلين للفتوى في هذا العصر الذي كثر فيه املفتون ن خالل
الوسائل اإلعالمية املختلفة ،فمع سهولة االتصال بالعلماء عبر هذه القنوات ،صعب معرفة املؤهل منهم دون غيره ،وهذا ال يعفي
السائل من توخي الحذر من سؤال أي شخص ربما يبدو عليه انتسابه للعلم ،أو يغره تصدره للفتوى ،بل ال بد من بذل الجهد في معرفة
ً
ذلك عنه ،والتقص ي في شأنه ،فهذا من الدين ،وال يعني أن يكون السائل عاميا أنه ال يعرف أهل العلم أو تمييزهم؛ ألن اإلنسان بفطرته
إذا أراد الوصول إلى حق من حقوق الدنيا بذل له جهده ،وبحث عما يحقق له مراده ،وشأن الدين أولى من شأن الدنيا بال ريب"( .)61

ً
ً
إن اإلفتاء في وسائل اإلعالم ذات الطبيعة الجماهيرية كالقنوات الفضائية ،يتخرج فقها على ما يعرف قديما باإلفتاء في
ً
ً
وإفتاء ،وما زال العلماء كذلك إلى اليوم يفعلون هذا ،واإلفتاء
املحافل العامة ،وقد كان علماء السلف يعقدون املجالس العامة تعليما
( )62

عن طريق القنوات الفضائية شبيه به؛ألن من يسمع الفتاوى هم أخالط من الناس من بلدان شتى
وبهذا أفاد أهل العلم في هذا العصر من وسائل اإلعالم واالتصال املعاصرة في تبليغ أحكام الشريعة يبثون بواسطتها فتاواهم،
ً
ً
وأصبح املستفتون يتواردون بأسئلتهم على تلك البرامج ،حتى أصبحت برامج الفتيا من أكثر البرامج اإلعالمية قبوال لدى الناس ،وتأثيرا
عليهم ،ومن هنا كان على وسائل اإلعالم الحرص على استقطاب من ُع ِرفوا بعلمهم وديانتهم( ،)63ويجب على من يشارك فيها مراعاة عدة
أمور منها :أحوال املستفتين ،والتثبت في الفتيا ،وتحقيق مقاصد الشريعة في الفتيا ،وغير ذلك(.)64
ً
ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا في اإلفتاء عن طريق الهواء مباشرة :هو ضرورة التثبت وعدم التساهل والتسرع في الفتوى من
قبل املفتي ،لكون الفتوى تتطلب أن تكون مباشرة بعد السؤال ،مما يجعلها أكثر صعوبة عن غيرها من الفتاوى؛ لعدم قدرة املفتي وهو
على الهواء مباشرة أن يتأمل املسألة ويدقق فيها ،وال أن يطالع ويراجع كتب العلماء؛ لضيق وقت هذه البرامج.
وقد أشار إلى مثل هذا ابن الصالح بكالم نفيس فقال(" :)65ال يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ،ومن ُع ِرف بذلك لم يجز له
أن ُيستفتى ،وذلك قد يكون بأن ال يثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ،وربما يحمله ذلك على توهمه أن
اإلسراع براعة ،واإلبطاء عجز ومنقصة ،وذلك جهل ،ولئن يبطئ وال يخطئ أكمل من أن يعجل َ
فيضل ُوي ِضل ،فإن تقدمت معرفته بما
ُسئل عنه على السؤال َ
فبادر عند السؤال بالجواب فال بأس عليه ،وعلى مثله ُيحمل ما ورد عن األئمة املاضين من هذا القبيل ،وقد
ً
َ
يكون تساهله وانحالله بأن تحمله األغراض الفاسدة على تتبع الحيل املحظورة أو الكراهة ،والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على من
.

يروم نفعه ،أو التغليظ على من يريد ضره ،ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه ،ونسأل هللا تعالى العافية والعفو".
ً
وقد ذكر بعض العلماء املعاصرين( )66عددا من الضوابط التي ينبغي أن تضبط بها الفتاوى في وسائل اإلعالم املعاصرة،
وبعضهم جعلها على أقسام :منها ما يتعلق باملفتي ،ومنها ما يتعلق باملستفتي ،ومنها ما يتعلق بكيفية الفتوى وأصولها ،ومنها ما يتعلق
( )60ينظر :مشكالت اإلفتاء الفضائي وضـوابطه لعبـدالعزيز الفـوزان ،مجلـة البحـوث اإلسـالمية الصـادرة عـن األمانـة العامـة لهيئـة كبـار العلمـاء ،العـدد رقـم ،99
ص( ،)202 -201لعام 1434هـ.
( )61مخالفات املستفتي في االستفتاء وأثرها في الفتوى ص(.)73
( )62ينظر :الفتيا املعاصرة ص(.)579
( )63أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن هناك نسبة من الجمهور ال يعتمدون على الفتاوى الصادرة من برامج الفتيا الفضائية ،والسبب هو عدم ثقتهم باملفتي،
ينظر :الفتيا املعاصرة ص(.)587
( )64ينظر :املصدر السابق ص(.)605
( )65أدب املفتي واملستفتي ص(.)111
( )66ينظر :مشكالت اإلفتاء الفضائي وضوابطه د /عبدالعزيز الفوزان ،مجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن األمانة العامة لهيئة كبار العلماء ،العـدد رقـم ،99
ص( ،)202 -201وضوابط الفتوى عبر الفضائيات د /عبدالناصر أبو البصل ،موقع اإلفتاء ،األردن ،رابط املوقع:
http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=30#.XAW_eIfXLIU
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بالقنوات الفضائية واإلعالمية املستضيفة لبرامج اإلفتاء ،ومنها ما يتعلق بالدول الحاكمة وما ينبغي عليهم فعله؛ لضبط الفتاوى
الفضائية املباشرة.
وبيان هذه الضوابط على النحو التالي:
ً
أوال :الضوابط التي تتعلق باملفتي:
ً
ً
 .1التأهيل العلمي :وذلك بأن يكون املفتي من املؤهلين علميا في العلوم الشرعية ،وممن تتوفر فيهم شروط املجتهد ،معروفا
ً
بالعدالة والديانة ،قادرا على استحضار أحكام املسائل مع أدلتها وشروطها وموانعها عند اإلفتاء.
 .2فهم الواقع :وذلك بأن يكون املفتي على علم ودراية بالواقع الذي يعيش فيه مع اختالف الظروف.
 .3مراعاة اختالف أحوال السائلين من حيث التقاليد واألعراف ،والعادات واللهجات ،والظروف املحيطة بهم.
 .4التخاطب والتواصل مع املستفتين بأسلوب واضح وسهل ،ولغة مفهومة مقبولة عند عامة الناس.
 .5الظهور باملظهر الالئق والهيئة الحسنة ،مع حسن السمت والوقار.
ً
ثانيا :الضوابط التي تتعلق باملستفتي:
 .1إخالص النية هلل تعالى عند سؤال العلماء ،بحيث ال يقصد من سؤاله إثارة الفتنة والشقاق بين املسلمين ،أو إثارة الشحناء بين
العلماء ،ونحو ذلك.
 .2تحري سؤال العلماء الثقات العدول أصحاب الديانة واألمانة ،وترك استفتاء من عرف بتساهله وخفة ديانته.
 .3التحذير من تتبع رخص العلماء ،أو التلفيق؛ لتحقيق مصالح دنيوية ونحوها.
ً
ثالثا :الضوابط التي تتعلق بالفتوى وأصولها:
 .1مراعاة املقاصد الشرعية واعتبار املآالت املترتبة على الفتوى.
 .2التزام منهج الوسطية في الفتوى ،من غير تساهل وال تشدد ،بل باتباع الدليل الشرعي ،وإخراج املكلف من اتباع الهوى إلى اتباع
الدليل.
 .3التثبت عند اإلجابة على السؤال ،والحذر من التسرع أو التساهل في أمر الفتوى.
 .4أن تكون اإلجابة على قدر السؤال ،والتفصيل في الحاالت التي تحتاج إلى توضيح ،والحذر من االختصار املخل بالفتوى.
 .5اليقظة واالنتباه لحيل ومكر بعض املستفتين أومن بعض مقدمي البرامج؛ الستخراج فتاوى تخدم توجهات معينة ،أو ال تناسب
الذوق العام ،أو ال يحسن ذكرها لعامة الناس ،والحذر من االستجابة ألي ضغوط قد تؤثر على الفتوى وبيان الحكم الشرعي.
 .6تجنب ذكر األقوال الشاذة ،والتحذير من العمل بها ،أو نشرها بين الناس ،والرد عليها.
 .7الحذر من الحيل الباطلة واملمنوعة التي يتوصل بها إلى استباحة املحظورات أو إسقاط الحقوق والواجبات.
 .8االمتناع عن الفتوى في مسائل الخصومات التي صدرت فيها أحكام قضائية ،أو القضايا العامة التي تحتاج إلى اجتهاد جماعي.
 .9إرشاد املستفتي إلى ضرورة مراجعة مفتي بلده في مسائل الجهاد والطالق ونحوها.
 .10االستفادة من قرارات املجامع الفقهية ،والهيئات الشرعية ،ومؤسسات االجتهاد الجماعي.
 .11االستفادة من برامج اإلفتاء في الدعوة إلى هللا بالحكمة واملوعظة الحسنة ،ونشر العلم والفضيلة ،والتحذير من البدع والرذيلة،
والعناية بالتوجيهات اإليمانية والتربوية.
ً
رابعا :الضوابط التي تتعلق بالقنوات الفضائية واإلعالمية:
ً
 .1الحرص على اختيار وانتقاء املفتين املؤهلين للفتوى علما وعدالة ،وعدم استضافة من عرف بعدم كفاءته العلمية والدينية ،أو
عرف برقة دينه ،وشذوذ آرائه ،أو من عرف بجهله وبدعيته.
 .2الحذر من نشر الفتاوى الشاذة والترويج لها ،أو نشر آراء املبتدعة وأصحاب الضالل.
 .3إعطاء برامج الفتوى الوقت الكافي الستماع ألسئلة املتصلين واإلجابة عليها؛ حتى ال يضيق وقت البرنامج عن اإلجابة فيلجأ املفتي
إلى االختصار املخل ،وفي املقابل تجنب كثرة تلقي االتصاالت ،واإلطالة الزائدة في وقت البرنامج ،مما يؤدي إلى تشتت ذهن
املستفتي ،وإرهاقه بطول البرنامج وكثرة األسئلة.

=
وفتاوى الفضائيات الضوابط واآلثار د/سعد البريك ص( ،)33او لفتوى على القنوات الفضائية اآلثار والضوابط د/ساعد تبينات ص(.)9
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 .4العناية باختيار مقدمين متميزين من طلبة العلم الشرعي؛ إلدارة برامج اإلفتاء واستقبال األسئلة وعرضها على املفتي.
ً
ً
 .5عدم تدخل مقدم البرنامج بما يؤثر على فتوى املفتي ،أو بما يؤدي إلى فهمها فهما خاصا خالف الواقع.
 .6أن تكون برامج اإلفتاء خالية من املنكرات الشرعية ،كاختالط املرأة بالرجال ،أو التبرج والسفور ،أو املعازف واملوسيقى ،ونحو
ذلك.
 .7عدم ربط االتصال بتكاليف إضافية؛ حتى ال تدخل عملية الفتوى في املسألة التجارية والتسويقية.
 .8تقديم بعض األسئلة الخاصة بالبرنامج للمفتي قبل عرض البرنامج ليجيب عنها ويدرسها ،خاصة في املسائل املهمة والتي تحتاج
إلى تأمل ودراسة.
 .9جعل برامج متخصصة لإلفتاء في بعض األبواب الفقهية ،كمسائل الصيام أو الزكاة أو الحج وهكذا ،وال يستضاف لإلفتاء إال
املتخصص في نفس موضوع الحلقة.
 .10احترام برامج اإلفتاء ،وذلك بترك املهاترات واملناقشات والردود التي يبتغى من ورائها إثارة حماس املشاهدين ولفت انتباههم.
ً
خامسا :الضوابط التي تتعلق بالدول والحكومات:
 .1إنشاء مؤسسات رسمية مستقلة تعنى بأمور الفتوى واالستفتاء وتنظيمها ،واإلشراف على الفتوى في جميع أرجاء البالد ،وعبر
وسائل اإلعالم املختلفة.
ً ً
 .2إعادة الهيبة الدينية ملؤسسات الفتوى باستقاللية هذه املؤسسة استقالال تاما ،وتعزيز واجبها الشرعي ،وعدم االستجابة
للضغوطات الخارجية سواء من الحكام أو العوام.
 .3العناية باختيار أفضل العلماء املؤهلين لإلفتاء ،وتعزيز ثقة الناس بهم ،وجعلهم صادعين بالحق ،قوامين بالقسط ،مستقلين في
الفتاوى.
 .4منع املتساهلين في الفتوى وغير املؤهلين ،وأهل األهواء والبدع من الفتوى؛ حماية للدين واملجتمع.
 .5نشر فتاوى العلماء الثقات وقرارات املجامع الفقهية ودور اإلفتاء عبر وسائل اإلعالم ،وطباعتها وتوزيعها.
الطريقة الثانية :املؤهل التعليمي العالي(:)67
ويقصد بذلك الشهادات العليا في مجال العلوم الشرعية ،فهل الحصول على الشهادات العليا في التخصصات الشرعية طريق
معتبر ملعرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه؟
ً
ً
الكالم في هذه املسألة كسابقتها ،فهذه الشهادات وإن كان لها ثقلها عند أهل االختصاص إال أنها ليست طريقا مستقال بذاته
ملعرفة املجتهد ،بل البد أن تصاحبه الطرق السابقة التي ذكرها العلماء ملعرفة املجتهد ،فالتغير الذي حصل إنما هو في الشكل
والتنظيم ،لكن مضمونها واحد من حيث قدرة املرء على إجادته للعلوم الشرعية ،وبلوغه مرتبة االجتهاد ،والنظر في األدلة وطرق
االستنباط ،فإذا كان من حصل على هذه الشهادات العليا تتوفر فيه شروط املجتهد ،وعنده إجادة ألغلب مسائل تخصصه في
الجملة( ،)68وشهد له علماء ثقات ،أو نصبه اإلمام لإلفتاء ،أو اشتهر بين الناس األخذ عنه ،مع ظهور سمات التقوى والصالح فإن هذا
طريق معتبر.
قال ابن الصالح" :وال يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب العلم ،ويجوز له
ً
استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهال للفتوى"(.)69

الصاتمة:

ً
ً ً ً
الحمد هلل وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه ،على تيسيره وإعانته ،وبعد:
فهذه خاتمة هذا البحث ،وقد توصلت فيه إلى عدد من النتائج ،منها:
 .1أن املراد بالعامي هو الذي ال يعرف األدلة واألحكام.
 .2أن املجتهد هو من عنده ملكة تحصيل الحجج على األحكام الشرعية.

( )67يشمل الحصول على درجة املاجستير ،والدكتوراه ،ورتبة األستاذ املشارك ،واألستاذ.
( ) 68ألن هناك من حملة الشهادات العليا الشرعية من ال يجيد تخصصه ،وعلى العكس من ذلك فهناك من يحمل الشهادة الجامعية  -البكالوريوس -وهو يجيد
ً
عددا من علوم الشريعة ،وهذا مشاهد.
( )69أدب املفتي واملستفتي ص( ،)158وينظر :املسودة ص( ،)464التحبير( ،)4036/8وشرح الكوكب املنير(.)543/4
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.4
.5

.6

.7
.8
.9

.10
.11

.12
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أن معنى االستفتاء :هو السؤال عن حكم شرعي يجهله في واقعة معينة.
أن املجتهد هو املفتي عند كثير من العلماء ،ولم أطلع على من َ
فرق بينهما.
ً
ذكر العلماء عددا من الطرق ملعرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه ،ومنها :انتصابه للفتيا بمحضر من العلماء من غير إنكار
عليه ،ومنها اشتهاره واستفاضة علمه ،واجتماع الناس على األخذ منه ،وتعيينه للفتيا من قبل اإلمام بعد سؤال العلماء عمن
ً
يرونه صالحا لإلفتاء.
أن املراد باجتماع الناس :أي الذين عندهم معرفة بمن هو أهل لإلفتاء واالجتهاد ،وليس املراد باجتماع الناس :أي عوام
الناس؛ ألن العامة قد تجتمع على شخص ما؛ ملنصبه ،أو لتصدره لإلفتاء  ،أولتدينه فقط ،من غير تثبت وال معرفة بعلمه،
ً
خاصة في هذه األزمنة التي تصدر فيها لإلفتاء من ليس أهال لها.
أنه ينبغي األخذ في االعتبار عند تعيين اإلمام للمفتي أن ال يكون التعيين ألجل توجهات معينة للمفتي ،أو انتمائه ألحزاب معينة
ونحو ذلك.
ً ً
ً
ً
ذكر العلماء أيضا عددا من الطرق عاضدة ملا سبق ،وليست مستقلة استقالال تاما ،منها :ظهور عالمات الصالح والتدين،
َ ً
مفت.
وانتصابه للتعليم والتدريس ،وكونه معظما عند الناس ،وإخباره عن نفسه بأنه ٍ
أن من الطرق امل عاصرة ملعرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه مثل :معرفة العالم املجتهد عن طريق وسائل اإلعالم املعاصرة
املقروءة أو املسموعة أو املرئية ،كالفضائيات أو مواقع االنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي ،مع استفاضة كونه من
ً
املؤهلين لإلفتاء ،أو شهادة العلماء األجالء بعدالته وعلمه ،وأيضا مثل :حصول العالم املجتهد على الشهادات العليا مع
ً
إجادته للعلوم الشرعية واشتهار كونه أهال لإلفتاء ،أو توثيقه من قبل العلماء املعتبرين ،أو اجتماع الناس على سؤاله واألخذ
عنه مع استفاضة عدالته وعلمه ،فهذه طرق معاصرة يعرف بها العامي العالم املجتهد املؤهل للفتيا.
ً
أن الطرق املعاصرة ملعرفة العالم املجتهد يمكن تنزيلها على ما ذكره علماء األصول قديما وال تخرج عنها مثل :االستفاضة
ً
ً
واالشتهار بكونه عاملا معتبرا ،واجتماع الناس على األخذ عنه من غير نكير ،ونحو ذلك.
التوصية بضرورة التثبت هذه األزمنة في حال من اشتهر بظهوره اإلعالمي وأهليته لإلفتاء واالجتهاد من حيث علمه وعدالته
وورعه ،وأن ال تؤخذ الفتاوى من أي شخص يتصدر الظهور في اإلعالم أو املواقع اإللكترونية من غير معرفة بعلمه وورعه
وأمانته.
التوصية بإجراء املزيد من الدراسات والبحوث لبيان الطرق املعاصرة ملعرفة العلماء املجتهدين املؤهلين لإلفتاء ،والتي تستجد
ً
يوما بعد آخر في ظل التقدم والتطور التقني املتسارع.

املراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

آل تيمية ،املسودة في أصول الفقه ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتاب العربي.
أبو البصل ،عبدالناصر ،ضوابط الفتوى عبر الفضائيات ،موقع اإلفتاء ،األردن.
أمين ،محمد املعروف بأمير بادشاه1403(،هـ 1983 -م) تيسير التحرير  ،دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان.
ابن أمير حاج ،شمس الدين محمد بن محمد1403(،هـ 1983 -م) التقرير والتحبير ألبي عبد هللا ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية
ابن الصالح ،أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن1423(،هـ2002-م) أدب املفتي واملستفتي ،املحقق :د/موفق عبد هللا عبد القادر ،مكتبة
العلوم والحكم  -املدينة املنورة ،الطبعة الثانية
ابن القيم1407(،هـ ).إعالم املوقعين عن رب العاملين  ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية
ابن خنين ،الشيخ عبد هللا1429(،هـ ).الفتوى في الشريعة اإلسالمية ، ،مكتبة العبيكان ،الطبعة األولى.
ابن عقيل1420(،هـ ).الواضح في أصول الفقه  ،تحقيق :د/عبد هللا التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى
ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد1417(،هـ1997 -م) روضة الناظر وجنة املناظر ،تحقيق :د/عبدالكريم النملة ،مكتبة الرشد-
الرياض ،الطبعة الخامسة.
ابن منظور1997(،م) لسان العرب ،دار صادر بيروت  -لبنان ،الطبعة األولى.
أبي يعلى1410( ،ه) العدة في أصول الفقه ،تحقيق :د/أحمد املباركي ،الطبعة الثانية.
اآلمدي ،أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد1402( ،هـ ).اإلحكام في أصول األحكام  ،تحقيق :عبدالرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي،
بيروت -لبنان ،الطبعة الثانية
األزهري ،أبي منصور محمد بن أحمد  ،تهذيب اللغة ،تحقيق :على النجار ،الدار املصرية للتأليف.
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 .15البخاري ،عالء الدين عبد العزيز1411(،هـ1991-م) كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،تحقيق :محمد البغدادي ،دار الكتاب
العربي ،الطبعة األولى.
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43

البريك ،سعد1429(،هـ ).فتاوى الفضائيات الضوابط واآلثار ،بحث مقدم ملؤتمر :الفتوى وضوابطها ،التابع املجمع الفقهي اإلسالمي.
البغدادي ،أبي بكر أحمد بن الخطيب1421(،هـ ).الفقيه و املتفقه ،تحقيق :عادل بن يوسف الغرازي ،دار ابن الجوزي – السعودية،
الطبعة الثانية.
التفتازاني ،سعد الدين مسعود بن عمر ،شرح التلويح على التوضيح ،مكتبة صبيح بمصر.
الحليبي ،فيصل بن سعود1436(،هـ 2015 -م) مخالفات املستفتي في االستفتاء وأثرها في الفتوى ، ،دار كنوز إشبيليا  -الرياض ،الطبعة
األولى.
الرازي فخر الدين1418( ،هـ 1997 -م) املحصول في علم أصول الفقه ،تحقيق :د/طه بن جابر فياض العلواني ،دار الرسالة ،الطبعة
الثالثة.
الزحيلي ،محمد1432(،ه) تنظيم الفتوى ،مجلة املجمع الفقهي اإلسالمي ،العدد السادس والعشرون.
الزركش ي ،بدر الدين محمد بن بهادر1413(،هـ1992 -م) البحر املحيط في أصول الفقه ،تحقيق :د /عبدالستار أبوغدة ،وزارة الشؤون
اإلسالمية بالكويت ،الطبعة الثانية
السلمي ،عياض بن نامي1422(،هـ2005-م) أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ، ،دار التدمرية  -الرياض ،الطبعة األولى
الشاطبي ،إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي1417(،هـ1997 -م) املوافقات ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار
ابن عفان ،الطبعة األولى.
الشافعي ،منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني1418(،هـ1999 -م) قواطع األدلة في األصول ألبي املظفر ، ،تحقيق :محمد حسن
محمد إسماعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى
ل
الطوس ي ،أبي حامد محمد بن محمد الغزالي1419(،هـ 1998 -م) املنخول من تعليقات األصو  ،تحقيق :د/محمد حسن هيتو ،دار الفكر،
الطبعة الثالثة.
الطوفي ،سليمان بن عبد القوي بن الكريم ،شرح مختصر الروضة ،تحقيق :د/عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،توزيع وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية .
العمري ،نادية1406(،هـ ).االجتهاد في اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة
الغزالي ،أبي حامد محمد بن محمد بن محمد1417 (،هـ 1997 -م) املستصفى ،تحقيق :د/محمد األشقر ،مؤسسة الرسالة -بيروت ،الطبعة
األولى.
الفتوحي ،محمد بن أحمد املعروف ابن النجار1424(،هـ 2003 -م) شرح الكوكب املنير  ،تحقيق :د/محمد الزحيلي ود/نزيه حماد.
الفوزان ،عبدالعزيز1434(،هـ ).مشكالت اإلفتاء الفضائي وضوابطه ،مجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن األمانة العامة لهيئة كبار
العلماء ،العدد رقم .99
الفيومي ،أبي العباس أحمد بن محمد ،املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ،تحقيق :عادل مرشد.
القرافي ،شهاب الدين أبي العباس ،الفروق  ،دار عالم الكتب.
املزيني ،خالد1430(،هـ ).الفتيا املعاصرة دراسة تأصيلية وتطبيقية ،رسالة دكتوراه املعهد العالي للقضاء ،دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى.
املشعل ،عبد العزيز1430(،هـ) شرط االجتهاد ملن يلي القضاء ،مجلة العدل ،العدد الثالث واألربعون ،وزارة العدل.
النملة1420(،هـ) عبد الكريم املهذب في علم أصول الفقه املقارن ،،مكتبة الرشد ،الطبعة األولى.
النووي1423(،هـ 2003 -م ).املجموع شرح املهذب ،دار عالم الكتب.
الهندي ،صفي الدين محمد بن عبد الرحيم1416(،هـ1996 -م) نهاية الوصول في دراية األصول ،تحقيق :د/صالح اليوسف و د/سعد
السويح ،املكتبة التجارية– مكة املكرمة ،الطبعة األولى.
اليمني ،محمد بن علي الشوكاني1421(،هـ 2000 -م) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيق :الشيخ أبي حفص سامي
األثري ،دار الفضيلة ،الطبعة األولى.
بن حسين ،محمد بن علي ،تهذيب الفروق ،املطبوع مع الفروق للقرافي ،دار عالم الكتب.
بن حمدان ،أبي عبد هللا أحمد1397( ،هـ) .صفة الفتوى واملفتي واملستفتي  ،تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني ،املكتب اإلسالمي  -بيروت،
الطبعة الثالثة.
بن فارس ،أبي الحسين أحمد1420(،ه) مقاييس اللغة  ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل– بيروت.
تبينات ،ساعد2018(،م) الفتوى على القنوات الفضائية اآلثار والضوابط ،جامعة األمير عبدالقادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة  -الجزائر،
بحث مقدم ملؤتمر بعنوان :راهن اإلعالم الديني وآفاقه.
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Abstract:

The researcher looks at the conditions of many people in the matter of the
fatwa to find clear tolerance in it. Hence, this research shows the reader the ways in which the
scholars can know the hardworking world qualified for fatwas. The research included an
introduction, , And the first section mentioned the methods considered to know Mujtahd qualified
for the fatwa, then was introduced contemporary methods to know the world hardworking
qualified for the fatwa, and the controls mentioned by contemporary scientists and through which
to control the fatwa through contemporary means, and the conclusion, which included a number
of important results A: One of the ways mentioned by scholars in ancient times to know Mujtahid
is. The scholars mentioned a number of ways that are supportive of the above and not completely
independent, including: the emergence of signs of goodness and religiosity, and the erection of
education And teaching it, and being large in people, and tell him about himself as a magician,
and can be downloaded contemporary methods to know the general of the diligent methods
mentioned by the scholars of the ancient and does not go beyond, and examples of contemporary
methods: The knowledge of the hard-working world through the audio-visual media and reading
with the extension of being a scholar of the fatwa, or with the testimony of the scholars who are
distinguished by its justice and knowledge, The meeting of people to his question and take it with
the extension of justice and knowledge, and recommend the follow-up and study of contemporary
methods in the knowledge of diligent scientists, which arise day after day in light of accelerated
technical progress.
Keywords: Public, Mujtahd, fatwa
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