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طرق معرفة أهلية املفتي

طرق معرفة أهلية المفتي
مع اإلشارة إلى ما يمكن تخريجه

على هذه الطرق في الواقع المعاصر

اإعداد:

د. وليد بن فهد الودعان
الأ�صتاذ امل�صارك يف ق�صم اأ�صول الفقه

يف كلية ال�رشيعة
جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية
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املقدمة

اآله  وعلى  نبينا حممد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  احلمد هلل 
و�سحبه و�سلم، اأمابعد:

فاإن مما ل �سك فيه عظم مكانة الفتوى يف ال�سريعة، فهي مهمة عظيمة، 
ومنزلة رفيعة، عالية القدر، عميقة الأثر يف واقع النا�ص وحياتهم، وقد ُبليت 
الأمة يف هذا الزمان املتاأخر -الذي ا�ستد فيه البالء وكرثت فيه الفنت- بواقع 
مرير لأمر الفتوى، هان فيه اأمرها على كثري من النا�ص، ودخل يف ميدانها من 
كان اأهاًل ومن لي�ص اأهاًل، فاختلط فيه الأمر، وبانت فيه الفو�سى والتناق�سات 
الغريبة والآراء العجيبة، ومالأ حب الظهور قلوب كثري من دعاة العلم واأن�ساف 
املتعلمني، فتجراأوا على ما ل قبل لهم به، ول ُمكنة لهم فيه، ورحم اهلل ربيعة 
ابن عبدالرحمن حني دخل عليه رجل، فوجده يبكي، فقال له: »ما يبكيك؟!، 
وارتاع لبكائه، فقال له: اأم�سيبة دخلت عليك؟!، فقال: ل ولكن ا�ستفتى من ل 
علم له، وظهر يف الإ�سالم اأمر عظيم، قال ربيعة: ولبع�ص من يفتي ههنا اأحق 

اق«)1(. رَّ بال�سجن من ال�سُّ

الأثر:  على  للتعليق  وينظر  جهالة،  �سنده  ويف  وف�سله)2410/1225/2(،  العلم  بيان  جامع  يف  عبدالرب  ابن  )1( رواه 
البيان والتح�سيل لبن ر�سد)11/17(.
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قال ابن حمدان تعليًقا: "فكيف لو راأى ربيعة زماننا هذا، واإقدام من ل 
واإمنا  �سريرته،  و�سوؤم  �سريته،  و�سوء  خربته،  قلة  مع  الفتيا  على  عنده  علم 
ق�سده ال�سمعة والرياء، ومماثلة الف�سالء والنبالء، وامل�سهورين امل�ستورين، 
والعلماء الرا�سخني، واملتبحرين ال�سابقني، ومع هذا فهم ُينهون فال ينتهون، 
وُينبَّهون فال ينتبهون، قد اأُملي لهم بانعكاف اجلهال عليهم، وتركوا ما لهم 

يف ذلك وما عليهم")1(.

واإذا كان هذا قول هذين العاملني يف زمانهما املتقدم، فكيف بحال زماننا 
املتاأخر! وقد قال الزبري بن عدي:"اأتينا اأن�ص بن مالك، ف�سكونا اإليه ما نلقى 
اج، فقال: ا�سربوا، فاإنه ل ياأتي عليكم زمان اإل الذي بعده �سرٌّ منه  من احَلجَّ

حتى تلقوا ربكم، �سمعته من نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص")2(.

الرتق  لإ�سالح هذا  امل�سلحون  والدعاة  الربانيون،  العلماء  تنادى  ولقد 
الذي انفتق، ومعاجلة هذا الواقع املرير ب�ستى الو�سائل ومتنوع ال�سبل. 

نه العلماء  واإمنا يكون �شالح احلال وان�شباط االأمر بالرجوع اإلى ما دوَّ
من �سوابط لهذا الباب، وتفعيلها يف واقع النا�ص بني اخلا�سة والعامة.

ومن اأنعم النظر يف كالم الأ�سوليني يدرك اأنهم اأ�سهموا يف هذا الباب 
اإ�سهاما ل مثيل له، وذلك با�ستيعابهم ور�سدهم لأحكام الباب يف دواوينهم 
العامة، وتدوينهم املوؤلفات الكثرية يف باب الفتوى بخا�سة، وميكن اأن يكون 

جماع ما ذكروه اآيال اإلى جانبني مهمني:

الأول: �سبط جانب املفتي، وهنا ُعنوا باملفتي من جهات متعددة، فا�سرتطوا 
�سروًطا يكون مبقت�ساها اأهاًل لالإفتاء، كما و�سعوا له �سفات ت�سمن 
التزامات،  نوا ما عليه من  وبيَّ تليق به،  التي  املنزلة  و�سع املفتي يف 

)1( �سفة الفتوى)12-11(. 
)2( رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب الفنت، باب ل ياأتي زمان اإل الذي بعده �سر منه)7068/115/8(. 
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وماينبغي اأن يتحلى به من اآداب، كلهذا مُيثِّل �سوابط واأ�س�ًسا ُت�سفي 
ا ومكانة، وحتيطه ح�سانة متنع من التهوين ب�ساأنه  على املفتي �سموًّ

اأو التقليل باأمره، كما متنع ت�سور منزلته ممن ل علم له.

نوا اأن جزًءا من امل�سئولية يقع  الثاين: �سبط الواجب على العامي، وهنا بيَّ
اأن املفتي مطالب بواجب عظيم، فكذلك  العامي، فكما  على عاتق 
احلكم  عهدة  من  ذمته  ترباأ  ل  مهمة،  م�سئولية  يتحمل  امل�ستفتي 
يجوز  ل  العامي  اأن  روابالإجماع  قرَّ ولهذا  قها،  حقَّ اإذا  اإل  ال�سرعي 
اأن حتدثوا  ا  اأي�سً بالعلم)1(، ومن ذلك  يعرفه  ي�ستفتي من ل  اأن  له 
حتقيًقا  وا�ستفتائه؛  �سوؤاله  من  ليتمكن  للمفتي،  معرفته  طرق  عن 

لأمر اهلل تعالى له بذلك يف قوله تعالى: )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  
ٺ( ]النحل:43[، وهذه الطرق حتتاج اإلى بيان واإي�ساح للخا�سة 
والعامة ملا لها من اأثر كبري يف حتقيق ما ترباأ به الذمة اأول، ثم يف 
البحث يف هذا  راأيت  للفتوى، ولهذا  العامل  وتاأهل  الفتوى  ان�شباط 
املو�سوع بعنوان: طرق معرفة اأهلية املفتي مع الإ�سارة اإلى ما ميكن 

تخريجه على هذه الطرق يف الواقع املعا�سر.

ومما ُيبني اأهمية النظر يف هذه امل�ساألة:

اأوًل: اأن البحث يف هذا املو�سوع ُيعدُّ من اأهم ال�سمانات ل�سحة الفتوى 
وا�ستقامتها وان�سباطها، وذلك مبعرفة العامي ملن ي�ستحق اأن توؤخذ 

منه الفتوى، ومن كان دعيًّا على العلم واأهله متلب�ًسا مبا مل ُيعط.

ثانًيا: اأن البحث يف هذا املو�سوع ُيعدُّ م�ساركة لتقليل اأ�سباب ال�سطراب 
يف الفتوى؛ اإذ اإن من اأعظم اأ�سباب الزلل: الفتوى ال�سادرة عن غري 

امل�ست�سفى)390/2(،  الف�سول)735/2(،  اإحكام  ينظر:  املنع،  اأكرثهم  واختار  احلال،  جمهول  يف  )1( واختلفوا 
املح�سول)81/6(، الإحكام)232/4(، منتهى الو�سول والأمل)220(، فواحت الرحموت)403/2(. 
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الأهل من غري  ُيدرك  بها  التي  العامي على الطرق  الأهل، واطالع 
ر اجلاهلني واملتعاملني.  الأهل و�سيلة ملنع ت�سدُّ

ثالًثا: اأن هذا املو�سوع من املو�سوعات التي يحتاجها كل م�سلم، فالعامي 
ومن ل ميكنه اإدراك احلكم يف امل�ساألة فر�سه التقليد و�سوؤال اأهل 
الأهل  هو  من  معرفته  طريق  عن  اإل  معرفتهم  ميكنه  ول  الذكر، 

الذي ي�ستحق اأن ُي�ساأل ويفتي.

فاإين  والدرا�سة،  البحث  ت�ستحقه من  الطرق مل حتَظ مبا  اأن هذه  رابًعا: 
بعد البحث يف الكتب والر�سائل والبحوث املوؤلفة يف الفتوى والجتهاد 
والتقليد، مل اأجد فيما اطلعت عليه درا�سة اأ�سولية تخ�سها باحلديث، 
ميكن  ما  اإلى  الإ�سارة  عن  ف�ساًل  حولها،  الأ�سوليني  كالم  وجتمع 

تخريجه على هذه الطرق يف الواقع املعا�سر. 

مت البحث بعد املقدمة اإلى متهيد، واثني ع�سر مبحًثا، وخامتة: وقد ق�سَّ
اأما التمهيد، ففي تعريف املفتي.

واأما املباحث، فهي:
املبحث الأول: ال�ستفا�سة بني النا�ص.

املبحث الثاين: التواتر.
املبحث الثالث: خرب العدل.

املبحث الرابع: اجتماع النا�ص عليه و�سوؤالهم له.
املبحث اخلام�ص: قول العدل اإين مفت. 

املبحث ال�ساد�ص: حتليف من يظنه اأهاًل.
املبحث ال�سابع: �سهادة العلماء له.

املبحث الثامن: النظر يف قرائن الأحوال.



19

طرق معرفة أهلية املفتي

املبحث التا�سع: امتحان العامي للمفتي.
املبحث العا�سر: انت�سابه للفتوى.

املبحث احلادي ع�سر: انت�سابه للتعليم والتدري�ص.
املبحث الثاين ع�سر: تعيني ويل الأمر.

ثم اخلامتة: وفيها اأهم النتائج. 
وقد �سلكت يف هذا البحث املنهج الآتي:

بح�سب . 1 واملتاأخرة  مة  املتقدِّ واملراجع  للم�سادر  التام  ال�ستقراء 
الإمكان.

حتقيق . 2 على  احلر�ص  مع  املدرو�سة،  امل�سائل  يف  العلماء  اأقوال  جمع 
ن�سبة الأقوال من خالل الرجوع اإلى امل�سادر املعتربة.

العناية بجانب تطبيق هذه الطرق على الواقع املعا�سر.. 3

بيان الألفاظ التي حتتاج اإلى بيان.. 4

كتبهم . 5 اإلى  العلماء  ن�سو�ص  وعزو  اأذكر،  ما  لكل  بالتوثيق  العناية 
مبا�سرة اإل اإن تعذر ذلك.

عزو الآيات ببيان ا�سم ال�سورة ورقم الآية يف �سلب البحث بعد ذكر . 6
الآية مبا�سرة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة يف البحث.

ذكر املعلومات املتعلقة بامل�سادر واملراجع بعد نهاية البحث.. 7

هذا واأ�ساأل اهلل تعالى اأن يحقق بهذا البحث النفع العام، واأن يغفر يل 
ما فيه من تق�سري اأو خلل، واحلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم على 

نبينا حممد.
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متهيد

يف تعريف املفتي.

املفتي: ا�سم فاعل من اأفتى يفتي اإفتاء، واأ�سل الكلمة فتى، ولها معنيان:

ة. يقال هذا فتى بنيِّ الفتاء: اأي طري ال�سن،  الأول: يدل على طراوة وِجدَّ
والفتي من الإبل الطري.

والثاين: يدل على تبيني حكم. يقال اأفتى العامل اإذا بنيَّ احلكم، واأفتاه يف 
الأمر: اأبانه له، واأَْفَتيته يف م�ساأَلته: اإِذا اأَجبته عنها، ويقال اأَْفتاه يف 

امل�ساأَلة ُيْفِتيه: اإِذا اأَجابه، وا�ْسَتْفَتْيُتُه: �ساألته اأن يفتي. 

والُفتيا: تبيني امل�سكل من الأَحكام، والُفتيا والَفتوى: ما اأفتى به الفقيه. 
وجمعها فتاوي بك�سر الواو، وقيل يجوز الفتح للتخفيف)1(.

اأَ�سله من  اإن  ومن هذا املعنى ا�ستق املعنى ال�سطالحي للمفتي. وقيل: 
الَفَتى، وهو ال�ساب احلَدث الذي �َسبَّ وَقِوي، فكاأَنه ُيَقّوي ما اأَ�سكل ببيانه)2(. 

ف املفتي بتعريفات، ومنها ما ذكره اجلويني،  اأما يف ال�سطالح فقد ُعرِّ

)1( ينظر: مقايي�ص اللغة)473/4(، اأ�سا�ص البالغة)324(، امل�سباح املنري)462/2(مادة:فتى.
)2( ينظر: ل�سان العرب)183/10(، امل�سباح املنري)462/2(مادة: فتى.
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فقال: »املفتي: هو املتمكُن من َدْرِك اأحكاِم الوقائع على ي�سري من غري معاناة 
تعلم«)1(. 

وهذا التعريف قد ُروعي فيه اأن املفتي هو املجتهد يف م�سطلح اأهل الأ�سول)2(، 
فاأما غري املجتهد ممن يحفظ اأقوال املجتهدين فلي�ص مبفت، والواجب عليه اإذا 
لي�ص بفتوى، بل هو نقل  اأن يذكر قول املجتهد على جهة احلكاية، وذلك  �سئل 

لكالم املفتي؛ لياأخذ به امل�ستفتي«)3(.

ب ابُن ال�سالح اجلويني يف تعريفه املذكور، فقال: »وهذا الذي  وقد تعقَّ
ا للمفتي، واهلل اأعلم«)4(. قاله معترب يف املفتي، ول ي�سلح حدًّ

وقريب من التعريف ال�سابق ما نقله ابن حمدان، فقال: »وقيل هو املتمكن 
من معرفة اأحكام الوقائع �سرًعا بالدليل مع حفظه لأكرث الفقه«)5(.

فه الُعكربي: باأنه املخرب باحلكم ال�سرعي مع كونه من اأهل الفتيا)6(. وعرَّ

تعالى ملعرفته  »املفتي هو املخرب بحكم اهلل  ابن حمدان، فقال:  فه  وعرَّ
بدليله، وقيل:هو املخرب عن اهلل بحكمه«)7(.

وقيل: من يبني احلق عند ال�سوؤال)8(.

وقيل: هو املجيب يف الأمور ال�سرعية، والنوازل الفرعية)9(.

ال�سائلني  يعلم  الذي  اأو  الفقهية  الحكام  يظهر  الذي  الفقيه  وقيل: 
بالأحكام ال�سرعية)10(.

)1( الغياثي)480(، وقال يف الربهان)870/2(:«املفتي: من ي�سهل عليه َدْرك اأحكام ال�سريعة«.
)2( ينظر: البحر املحيط)305/6(، التقرير والتحبري)341/3(.

)3( ينظر: فتح القدير)238/7(، التقرير والتحبري)347/3(.
)4( اأدب املفتي وامل�ستفتي)26(.

)5( �سفة الفتوى)4(.
)6( ر�سالة يف اأ�سول الفقه للعكربي)125(.

)7( �سفة الفتوى)4(.
)8( ينظر: الأجنم الزاهرات بت�سرف ي�سري)242(.

)9( ينظر: د�ستور العلماء )12/3(.
)10( ينظر: معجم لغة الفقهاء)445(.
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وقيل: من يت�سدى للفتوى بني النا�ص)1(.

وقيل: املفتي من ُيبنيِّ احلكم ال�سرعي، ويخرب به من غري اإلزام)2(.

وقيل: املخرب عن حكم �سرعي)3(.

رزق  والذي  واحلوادث،  وبالق�سايا  ال�سرعية  بالأحكام  العامِل  وقيل: 
اأدلتها،  من  ال�شرعية  االأحكام  ا�شتنباط  به  ي�شتطيع  ما  والقدرة  العلم  من 

وتنزيلها على الوقائع والق�سايا احلادثة)4(.

وميكن اأن يالحظ على هذه التعريفات يف اجلملة ما ياأتي:

اأواًل: اأن بع�ض هذه التعريفات قيَّدت با�شرتاط اأن يكون املفتي عارًفا بالدليل، 
وبع�سها اأهملت هذا القيد، ويف نظري اأنه من ماهية املفتي؛ اإذ ل بد 
اأن يكون عاملًا بدليل فتواه، ومن لي�ص كذلك فهو متقول بال دليل، اأو 

ناقل عن غريه، ولي�ص اأحد هذين مبفٍت على احلقيقة �سرًعا.

ثانًيا: اأن بع�ص التعريفات ذكرت اأن املفتي من يت�سدى للفتوى بني النا�ص، 
ولي�ص ذلك من ماهية املفتي، بل قد يكون مفتًيا ببلوغه منزلة اأهلية 

الإفتاء، ول يت�سدى لإفتاء النا�ص.

نه من العلوم ال�سرعية  كما اأن بع�ص التعريفات لحظت جانب متكُّ
ل  ح�سَّ من  يكون  اأن  بال�سرورة  ولي�ص  الجتهاد،  درجة  وحت�سيله 
التمكن من اال�شتنباط مت�شدًيا للفتيا، اأو موؤهاًل لها ؛ الأن الفتيا 
تتطلَّب اأو�ساًفا زائدة على التمكن يف العلم، ثم اإن الذي يح�سن اأن 

يالحظ يف التعريف اأن يكون مفتًيا بالفعل ل بالقوة. 

)1( ينظر: القامو�ص الفقهي)281(، املعجم الو�سيط)674/2(.
)2( ينظر: ك�ساف القناع)3198/9(.

)3( ينظر: الأ�سول من علم الأ�سول لبن عثيمني)65(.
)4( ينظر: قرارات جممع الفقه الإ�سالمي يف الدورة ال�سابعة ع�سرة قرار رقم 153 )17/2(ب�ساأن الإفتاء: �سروطه واآدابه.
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اأو  اهلل،  بحكم  خمرًبا  بكونه  املفتي  و�سفت  التعريفات  بع�ص  اأن  ثالًثا: 
خمرًبا عن اهلل بحكمه، وفيه نظر ؛ لأن املفتي اإذا اأفتى يف الأحكام 
الظنية فهو جمتهد يف فتواه، وقد يكون على خطاأ فيها، وحينئذ ل 
ا منه،  يكون خمربا عن حكم اهلل حقيقة، واإمنا عن حكم اهلل ظنًّ
وكذلك القول يف لفظة احلق، فال ينبغي اإطالقها دون قيد ؛ لأنه 
قد يفتي مبا هو حق عنده خطاأ عند غريه، وقد يكون خمطئا يف 
اللفظني على ظن  واإن كان ميكن حمل هذين  الأمر، هذا  حقيقة 

املفتي اإل اأن الت�سريح اأولى من التاأويل.

وهذا  الأحكام،  يظهر  مبن  املفتي  و�سفت  التعريفات  بع�ص  اأن  رابًعا: 
الأحكام مفتًيا، كاملنت�سب  ُيبني  تعميم غري ح�سن، فلي�ص كل من 
قيدت  التعريفات  وبع�ص  للفتيا،  اأهاًل  ولي�ص  والتدري�ص  للتعليم 
املفتي مبن يخرب باحلكم حني ال�سوؤال، وذلك لأن الإخبار من غري 
ال�سوؤال  الأمر ل يقت�سر على  اأن  اإفتاء، ويبدو يل  اإر�ساد ل  �سوؤال 
لفًظا، بل قد ي�سمل ال�سوؤال حكًما كاأن يفتي العامل يف حكم نازلة 

تطلَّب الأمر بيان حكمها دون اأن ُي�ساأل عن ذلك )1(.

اأنه: املخرب عن حكم اهلل تعالى  اأن التعريف املختار للمفتي  اأرى  ولهذا 
ا بدليل �سرعي ل�سوؤال اأو نازلة. قطًعا اأو ظنًّ

وقويل: املخرب يبني اأن الفتوى لي�ست ُملزمة.

اأو الظني،  ا، مفيد باأن الفتوى قد تكون يف القطعي  وقويل: قطًعا اأو ظنًّ

)1( ومبا اأن تعريف املفتي له تعلق بتعريف الفتوى فاأحب اأن اأ�سري اإلى اأن الدكتور حممد الأ�سقريف كتابه الفتيا ومناهج 
الإفتاء )�ص9( قيَّد تعريف الفتوى بال�سوؤال يف اأمر نازل، والظاهر اأن مراده بذلك اأن تكون نازلة ل�سخ�ص اأو اأكرث، 
�سواء كان حكمها قد �ُسبق اإلى بيانه اأو لي�ص كذلك، )وينظر الفتوى واأهميتها للدكتور عيا�ص ال�سلمي 12(، وي�سري 
اإليه قوله: »والإخبار به عن �سوؤال يف غري اأمر نازل، هو تعليم«. وبناء على قوله فلو �ُسئل عن م�ساألة من باب التعلم 
فال ي�سمى جوابه فتوى، وفيه نظر ؛ فالظاهر اأن الفتوى يندرج فيها اجلواب عن ال�سوؤال، �سواء كان يف اأمر نازل اأو 

ل، والنظر يف كتب الفتاوى يظهر منه تو�سع العلماء يف اإطالق لفظ الفتوى لي�سمل اجلواب عن كل �سوؤال.
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وجوابه يف القطعي اإخبار بحكم اهلل يقينا، ويف الظني اإخبار بحكم اهلل يف 
غالب ظنه.

وقويل: بدليل �سرعي، يفيد اأنه لبد اأن يكون يف فتواه م�ستنًدا اإلى دليل 
جزئيًّا،  اجتهاده  كان  اأو  الجتهاد  درجة  بلغ  من  فيه  يندرج  وهذا  �سرعي، 
وهذا هو املوافق للواقع العملي ل�سيما يف القرون املتاأخرة ؛ فاإن كثرًيا من 

املفتني ل يبلغ درجة الجتهاد التام.

فال  ونقلها،  الفتيا  �سمع  اإذا  كالعامي  للفتيا  الناقل  القيد  بهذا  ويخرج 
ي�سمى مفتيا يف احلقيقة ال�سرعية.

وقويل: ل�سوؤال، ي�سمل �سوؤال التعلم وغريه مما �سدر ب�سبب نازلة.

وقويل: اأو نازلة، يندرج فيه بيان العامل حلكم م�ساألة نازلة تطلَّب الأمر 
بيان حكمها.

واجلمع بني ال�سوؤال والنازلة: يخرج بيان العامل حلكم م�ساألة لغري هذين 
الأمرين، كبيان احلكم ابتداء يف در�ص علمي اأو مباحثة فقهية اأو نحو ذلك.



26

الدكتور وليد بن فهد الودعان



27

طرق معرفة أهلية املفتي

املبحث الأول

ال�صتفا�صة بني النا�س

ال�ستفا�سة: م�سدر ا�ستفا�ص، ومعنى الكلمة يدل على جريان ال�سيء ب�سهولة، 
ومنه فا�ص املاء: اإذا جرى، وفا�ص القوم يف احلديث: اإذا اندفعوا فيه)1(. 

ا ياأتي مبعنى كرث، ومنه فا�ص املال: اإذا كرث، وفا�ص احلديث: اإذا  واأي�سً
ذاع وانت�سر، وكذا فا�ص املكان:اإذا ات�سع)2(. 

وقيل: ال�ستفا�سة هي التواتر، فال فرق بينهما، وقيل هي دون التواتر، وقيل 
اأعم منه)3(.

ولعل املراد هنا ال�سائع املنت�سر بني النا�ص، وعلى هذا فتفارق ال�ستفا�سة 
التواتر باأن التواتر ل يلزم منه النت�سار بني النا�ص بخالف ال�ستفا�سة.

وقد يفهم من كالم بع�سهم اأن املراد بامل�ساألة ال�ستفا�سة بني النا�ص من 
العوام)4(.

وقد اختلفوا يف ال�ستفا�سة بني النا�ص هل تعد طريًقا ملعرفة اأهلية املفتي؟ 
على قولني:

)1( ينظر: مقايي�ص اللغة )456/4( مادة: في�ص. 
)2( ينظر: ل�سان العرب )366/10(، امل�سباح املنري )485( مادة: في�ص. 

�سرح  مع  اجلوامع  جمع  ال�سبكي)427-426/1(،  لبن  والنظائر  الأ�سباه   ،)2800/7( الو�سول  نهاية  )3( ينظر: 
املحلي)196/2(، التقرير والتحبري )235/2(. 

)4( ينظر: �سرح املحلي على جمع اجلوامع )437/2(.
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القول الأول: اأنه طريق من الطرق)1(.

ح به اجلويني يف الغياثي)2(، وابن ال�سالح)3(، وقال النووي: »يجوز  �سرَّ
ا�ستفتاء من ا�ستفا�ص كونه اأهاًل للفتوى«)4(.

وقال الزرك�سي: »وذهب بع�ص اأئمتنا اإلى اأنه ل يجب، وتكفي ال�ستفا�سة 
الأ�سحاب«)5(.وتتابع عليه  الرو�سة، ونقله عن  الراجح يف  النا�ص. وهو  من 

فقهاء ال�سافعية)6(.

وهو قول ابن تيمية)7(، وابن حمدان)8(، وهو ظاهر قول من يرى قبول 
قول العدل والعدلني)9(.

ال�سبكي)11(،  وابن  كالطويف)10(،  ال�سهرة:  على  الأ�سوليني  بع�ص  ون�صَّ 
واأمري  والعبادي)15(،  والفناري)14(،  والربماوي)13(،  الأن�ساري)12(،  وزكريا 

باد�ساه)16(، وابن بدران)17(، واختاره غريهم)18(.

)1( ومنهم من جعله �سرًطا ملعرفة املفتي. ينظر املبحث الثالث: خربالعدل.
)2( ينظر: الغياثي)485(.

)3( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(.
)4( املجموع)91/1(.

)5( البحر املحيط)309/6-310(، وينظر: الغيث الهامع)900/3(.
)6( ينظر: رو�سة الطالبني)103/11(، اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب)282/4(، اإعانة الطالبني)221/4(، 

ا له، وذكر اأن قواعد احلنفية ل تاأباه. ونقله ابن جنيم عن النووي يف البحر الرائق)449/6( مقرًّ
)7( امل�سودة)854/2(.

)8( ينظر: �سفة الفتوى)69(.
)9( ينظر: املبحث الثالث: خربالعدل.

)10( ينظر: �سرح خمت�سر الرو�سة)663/3(.
)11( ينظر: جمع اجلوامع مع �سرح املحلي)437/2(.

)12( ينظر: غاية الو�سول)151(.
)13( ينظر: الفوائد ال�سنية)1204/3(.

)14( ينظر: ف�سول البدائع)495/2(.
)15( ينظر: ال�سرح الكبري على الورقات)491(.

)16( ينظر: تي�سري التحرير)248/4(.
)17( ينظر: املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد)389(.

)18( ينظر: اأ�سول الفقه للخ�سري)382(، وقد ن�صَّ ابن العربي يف املح�سول)155( على اأن ال�سهرة ميكن اأن يرجع 
لها العامي يف معرفة الأعلم من العلماء.
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اأدلة القول الأول:

ا�ستدل هوؤلء باأدلة:
الدليل الأول:

اأن الواجب ح�سول غلبِة ظنِّ امل�ستفتي، وهي حت�سل باأن يفي�ص وي�ستهَر 
يف النا�ص ا�ستجماُع الرجِل �سفاِت املفتني، وي�سيع ذلك �سيوًعا مغلًبا على 

الظن)1(.
الدليل الثاين:

اأن الطلب باأق�سى املمكن واجب، واأق�سى الإمكان: الرجوع اإلى من ا�ستهر 
ا�سمه وا�ستفا�ص)2(.

نوق�ص:

ل ُن�سلِّم باأن ال�ستفا�سة اأق�سى املمكن، بل اأق�سى املمكن تقليده يف قوله 
اأنه ل  اإين جمتهد، وهو عدل موثوق بدينه، فاإن الظاهر من امل�سلم العدل 
ُيقدم على الفتوى يف الدين، وهي من حمظورات الأمور اإل وهو اأهل لها)3(.

القول الثاين: اأنه ل ي�شلح طريقا.

ذكره غري واحد قوًل يف امل�ساألة، ومل ين�سب لأحد)4(.
اأدلة القول الثاين:

ا�ستدل لهذا القول باأدلة:
الدليل الأول:

اأن ال�سهرة بني العامة ل يوثق بها، وقد يكون اأ�سلها التلبي�ص)5(.
)1( ينظر: الغياثي)484(.

)2( ينظر: الو�سول)365/2(.

)3( ينظر: الو�سول)365/2(.
)4( ينظر: املجموع)91/1(، رو�سة الطالبني)103/11(، امل�سودة)854/2(، �سفة الفتوى)69(.

)5( ينظر: املجموع)91/1(، رو�سة الطالبني)103/11(، �سفة الفتوى)69(.
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الدليل الثاين:

اأن الإن�سان قد ي�سيع ا�سمه يف قريته وبلدته ل�سغرها وقلة علمائها، ثم ل 
يكون من اأهل الجتهاد، فال يكتفى بذلك)1(.

الراجح:

الذي يظهر يل اأن ال�ستفا�سة تفيد اأهلية املفتي اإذا كانت بني اأكرث النا�ص؛ 
اإذ ال يخلو اأكرثهم من ذوي اخلربة والفهم �شرط اأن ال يوجد االإنكار من اأهل 
العلم ؛ لأن من عادة اأهل العلم اأن ل ي�سكتوا عن منكر، ول ميكن اأن ي�سيع 
منكر دون اأن يقّي�ص اهلل له من اأهل العلم من يقوم باإنكاره، ول يخلو زمان 

من قائم هلل باحلق حتى ياأتي اأمر اهلل تعالى.

اأ�سحاب  بينهم  من  يكون  اأن  دون  العامة  بني  ا�ستفا�سة  كانت  اإذا  اأما 
املفتي، فما  اأهلية  اأنها تعد حينئذ طريًقا ملعرفة  خربة وراأي، فال يبدو يل 
اأكرث اأن ي�سيع بني عوام النا�ص من الآراء ما يكون خطاأً، وقد يت�سدر بينهم 
من يتكلم يف العلم وي�ستهر بينهم، ولي�ص اأهاًل للثقة، ل�سيما يف هذه الأزمان 

التي ي�سهل فيها ترويج الأخبار، وتناقل الآراء ب�سبل كثرية وي�سرية.

ومما ميكن اأن يتخرج حكمه على هذا املبحث:

ال�سهرة بالفتوى يف و�سائل الإعالم والت�سال املعا�سرة: كالقنوات الف�سائية 
التوا�سل الجتماعي وال�سحف واملجالت  العنكبوتية ومواقع وبرامج  وال�سبكة 

وغريها.

فاإن هذه الطرق تعلَّق بها كثري من النا�ص، واأ�سبحت حمل ثقتهم، وهو 
العلماء  ب�سببه مكانة  الأهل، و�سعفت  الأهل بغري  خطاأ عظيم، اختلط فيه 
واإن من  بينة،  تعالى بغري علم ول  التقول على اهلل  فيه  الربانيني، وح�سل 

)1( ينظر: الو�سول)365/2(.
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اأن كثريا من هذه القنوات وال�سحف واملجالت لي�ست موثوقة على  املعلوم 
ره للنا�ص  الدين، بل هي حرب على الإ�سالم واأهله، فكيف يوثق مبن ت�سدِّ

على اأنه من اأهل العلم املعتربين.

والذي يجب على العامي الجتهاد يف حال هوؤلء، ول ترباأ ذمته مبجرد 
ت�سدرهم يف تلك القنوات وال�سحف واملجالت.

قال ال�سيخ ابن عثيمني: »ل يجوز العتماد على الفتاوى التي ت�سدر يف 
ال�سحف... اإل اإذا علمنا اأنها �سدرت من عامل معروف موثوق بعلمه ودينه؛ 
لأنه مع الأ�سف �سار اليوم يت�سدر للفتوى من لي�ص اأهاًل... فن�سيحتي لكل 
موؤمن يريد احلفاظ على دينه، األ ياأخذه اإل ممن يثق به: األ ياأخذ باأي فتوى 
اإن�سان موثوق يف عقيدته، ويف  اأو املجالت، اإل اإذا �سدرت من  يف اجلرائد 

علمه، ويف دينه«)1(. 

واأما اإذا علم من القناة اأو املجلة اأو ال�سحيفة اأنه يقوم بالإ�سراف عليها 
نة من العلم، فاإن اخلروج فيها حينئذ  واملتابعة لها هيئة علمية �سرعية متمكِّ

يعترب به، وهو من قبيل �سهادة العلماء اأو اإقرارهم باأهلية املفتي.

وكذلك اإذا ا�ستهر يف تلك الطرق، واأقره اأهل العلم اأو اأيَّدوه، ومل يعرت�سوا 
عليه، فاإن ذلك يعد طريًقا �سحيًحا ملعرفة اأهلية املفتي.

ومما ي�سار اإليه هنا اأن ا�ستهار امل�سلم بجانب من جوانب الدين: كاجلهاد 
ل  ذلك  نحو  اأو  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  اأو  تعالى،  اهلل  �سبيل  يف 
يوؤهله للفتوى، ول يجيز لغريه اأن يعتمد على فتواه، حتى واإن كانت تلك الفتوى 
يف  عليه  والعتماد  اإليه  الرجوع  ميكن  واإمنا  باملعروف،  الأمر  اأو  اجلهاد  يف 

حتقيق املناط للم�شائل ال�شرعية، ال يف بيان حكم ال�شرع فيها.

)1( لقاءات الباب املفتوح)101/6 �سمن ال�ساملة(. 
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ومما ل ُيعدُّ طريًقا �سحيًحا:ال�سهرة يف جمال غري املجال ال�سرعي الفقهي 
كال�ست�سارات الجتماعية اأو النف�سية اأو الرتبوية اأو الفكرية اأو يف باب الروؤى 
والأحالم، فكثرًيا ما نرى يف الواقع خلًطابني الأمور ال�سرعية وغريها، وجراأة 
من بع�ص من ا�ستهر يف الإعالم يف هذه التخ�س�سات على الأحكام ال�سرعية.

ا اأ�سكل عليهم  ه لهم النا�ص يف �سوؤالهم عمَّ ومما يزيد الأمر �سوًءا اأن يتوجَّ
ز ما يحتاج اإلى عامل  يف اأمر يتطلَّب علًما �سرعيًّا، فيجب على العامي اأن مييِّ

�سرعي، فال يقبله اإل من اأهل للفتيا.
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املبحث الثاين
التواتر

التواتر يف اللغة التتابع، وقيل تتابع الأ�سياء وبينها فرتات، يقال تواترت 
ا، وواتر بني اأخباره: اإذا تابع)1(. اخليل: اإذا جاءت يتبع بع�سها بع�سً

عن  اخلرب  تتابع  عن  باأنه:عبارة  ال�سطالح  يف  الآمدي  فه  عرَّ والتواتر 
جماعة مفيد للعلم مبخربه)2(.

وقوله: مبخربه: احرتاز عن خرب جماعة، اأفاد العلم بخربهم ل مبخربه)3(.

ولعل اأح�سن ما يقال يف تعريفه: اأنه تتابع جماعة يفيد العلم.

وح�سول العلم يف التواتر على الأرجح قد يكون بنف�سه، اأو مبا احتف به 
من قرائن)4(.

وقد اختلف يف عدِّ التواتر طريًقا من طرق معرفة اأهلية املفتي على قولني:

القول الأول: اأنه طريق ملعرفة اأهلية املفتي)5(.

قال الكوراين: »من ُعرف بالعلم والعدالة وا�ستهر اأمره، بحيث بلغ حد 
التواتر، ل كالم يف جواز ال�ستفتاء منه«)6(.

)1( ينظر: ل�سان العرب )206/15(، امل�سباح املنري)647/2(، القامو�ص املحيط )631(، مادة: وتر. 
)2( الإحكام)14/2(، وينظر: املح�سول )227/4(، �سرح تنقيح الف�سول)349(. 

)3( انظر: الإحكام)14/2(. 
)4( انظر: خمت�سر املنتهى لبن احلاجب مع رفع احلاجب )304/2(، جمموع الفتاوى )48/18(، الإبهاج )1832/5-

1833(، التحبري )1751/4(. 
)5( ومنهم من جعله �سرًطا ملعرفة املفتي.ينظر املبحث الثالث: خربالعدل.

)6( الدرر اللوامع)611(.
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واختاره الباقالين)1(.

اأبو احل�سني الب�سري)2(، والإ�سفراييني)3(، وابن  وبه قال من ال�سافعية 
ال�سالح)4(.

ومن احلنابلة ابن تيمية )5(، وابن حمدان)6(.

وهو الظاهر من كالم اأكرث الأ�سوليني)7(.

دليل القول الأول:

ظنِّ  غلبِة  ح�سوَل  الغر�ُص  كان  فاإذا  الظن،  بغلبة  متعبد  امل�سلم  اأن 
امل�ستفتي، فهي حت�سُل بتواتر اأهليته بني النا�ص)8(.

القول الثاين: اأنه ل ي�شلح طريًقا.

ومل ين�سب ملعني)9(.

ح به اجلويني يف الربهان، فقال: »واأما الت�سامع فال اعتبار به ؛  لكن �سرَّ
لأن املخربين ل يخربون عن حم�سو�ص واإمنا يلهجون به عن قول خمربين، 

فال ثقة بقولهم«)10(.

دليل القول الثاين:

)1( ينظر: البحر املحيط)309/6(، وللقا�سي راأي اآخر قال الغزايل يف املنخول)478(:«وقال القا�سي مرة يكفيه اأن 
وناق�سه، ثم ذكر قوله  بامتحانه  اأي عن امتحانه؛ لأنه ذكر قوله  بقوله يكفيه،  باأنه مفٍت«، ومراده  يخربه عدلن 

املذكور اآنًفا.
)2( ينظر: �سرح العمد)309/2(.

)3( ينظر: املنخول )478(، البحر املحيط)309/6(، التقرير والتحبري)346/3(.
)4( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(.

)5( ينظر: امل�سودة )854/2(.
)6( ينظر: �سفة الفتوى)69(.

)7( لأنه ظاهر قول من اكتفى بخرب العدل يف اأهلية املفتي، وهم الأكرثون. ينظر:املبحث الثالث: خربالعدل.
)8( ينظر: الغياثي )485(.

)9( ينظر: الربهان)877/2(، املنخول)478(، �سفة الفتوى)69(، البحر املحيط)310/6(.
)10( الربهان)877/2(.



35

طرق معرفة أهلية املفتي

اأمر  عن  يخربون  ل  التواتر  طريق  عن  املفتي  باأهلية  املخربين  اأن 
حم�سو�ص كاللم�ص وامل�ساهدة، واإمنا يلهجون به عن قول خمربين، فال 

يوثق بقولهم)1(.

الراجح:

الظاهر يل اأن التواتر ل يخلو:

• ا بني النا�ص، فحكمه كال�ستفا�سة العامة يف ح�سول 	 اأن يكون تواتًرا عامًّ
الثقة به، �شرط اأن يكون من بني النا�ض من يكون اأهاًل للثقة واخلربة 

مع عدم اإنكار العلماء عليه.

• اأما اإذا ح�سل التواتر بني العوام فال يكتفى به؛ اإذ قد يكون التواتر 	
م�ستفاًدا من الت�سامع دون اأن يكون يف احلقيقة اأهاًل للفتيا.

)1( ينظر: الربهان)877/2(، املنخول)478(، املجموع)91/1(، �سفة الفتوى)69(.
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املبحث الثالث
خرب العدل

ال�ستواء،  على  اللغة  يف  تدل  عدل  وكلمة  وعّدل،  عَدل  م�سدر  العدالة: 
عدل:  فالن  ومنه  الطريقة،  امل�ستوي  املر�سي  النا�ص:  من  العدل  كقولهم: 
يته  لت ال�سيء اأي �سوَّ ا: العدل �سد اجلور، وعدَّ اأي مقت�سد يف اأموره، واأي�سً
بال�سم  وَعُدَل هو  الَعَداَلِة وو�سفته بها  اإلى  ن�سبته  ال�ساهد  ْلُت  َعدَّ و  واأقمته، 

َعَداَلًة وُعُدوَلٌة، فهو َعْدٌل: اأي مر�سي يقنع به)1(.

فت باأنها:ملكة حتمل على مالزمة التقوى  واأما العدالة يف ال�سطالح فعرِّ
واملروءة)2(. 

اأنها:�سفة را�سخة للنف�ص، حت�سل ب�سبب تكرار  اأي  ويق�سد بامللكة هنا 
فعل من الأفعال وممار�سته)3(.

وقد اختلف الأ�سوليون يف اأهلية املفتي: هل ميكن اأن يكتفى فيها بخرب 
عدل واحد اأو ل ؟.

ولهم يف ذلك اأقوال:

)1( ينظر: مقايي�ص اللغة)246/4(، امل�سباح املنري )396(كلها مادة:«عدل«.
)2( ينظر: نزهة النظر )83(، فتح املغيث )15/1، 3/2(، التحرير مع التقرير والتحبري )242/2(، فواحت الرحموت 

.)143/2(
)3( ينظر: التعريفات)247(، املعجم الو�سيط)886(مادة:«ملك«، معجم لغة الفقهاء )459(.
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القول الأول: اأنه يكتفى بخرب عدل واحد.

وهو الظاهر من قول اأمري باد�ساه)1(، والكاكي)2( من احلنفية.

ومن املالكية: الأبياري)3(، وابن جزي)4(، وقال ابن اأبي عا�سم:
وا�سرتطوا مع علمه عدالَته، ونقل واحد ُيبنِي حالته)5(

حيث  لإطالقه،  القرايف  قول  ظاهر  اأنه  ويبدو  ال�سنقيطي)6(،  حه  ورجَّ
قال:: »وُمْدَرك العامي يف اأن الذي ي�ستفتيه من اأهل العلم والدين والورع: 

الأخباُر، وقرائُن الأحوال، فذلك عند العامة متي�سر«)7(.

اإ�سحاق ال�سريازي، فقال: »واأما امل�ستفتي فال يجوز  اأبو  ومن ال�سافعية: 
اأن ي�ستفتي من �ساء على الإطالق؛ لأنه رمبا ا�ستفتى من ل يعرف الفقه، بل 
يجب اأن يتعّرف حال الفقيه يف الفقه والأمانة، ويكفيه يف معرفة ذلك خرب 

العدل الواحد«)8(.

وهو مقت�سى قول اجلويني؛ لأنه قال بعد نق�سه القول بالتواتر: »فاإذا لعل 
ق اإذ كان عدًل واُتبع«)9(، واإذا قبل  دِّ املختار اأن املفتي اإذا قال: اأنا مفت، �سُ

خربه عن نف�سه فخرب العدل اخلبري عنه كذلك، واأولى.

)1( قال يف تي�سري التحرير)248/4(:«ومعروفيته بهما )اأي الجتهاد والعدالة(اإما بال�سهرة اأو باخلربة«، ونقل ابن جنيم 
يف البحر الرائق)449/6( قول النووي، وفيه الكتفاء بعدل واحد، واأقره على ذلك، وذكر اأن قواعد املذهب ل تاأباه.

)2( قال يف جامع الأ�سرار)1446/5(:«ولكن عليهم اأن يقلِّدوا من هو عندهم اأعلم واأورع بال�سماع عمن يوثق بقوله«.
)3( ينظر: التحقيق والبيان)210/4(.

)4( ينظر: تقريب الو�سول)460(.
)5( مهيع الو�سول)95(.

)6( ينظر: نرث الورود)644/2(.
)7( �سرح تنقيح الف�سول)442(.

)8( اللمع)128(، وينظر: �سرح اللمع)1037/2(.
)9( الربهان)877/2(.
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ال�سبكي)4(،  وابن  والنووي)3(،  والرافعي)2(،  ال�سمعاين)1(،  ابن  واختاره 
وزكريا الأن�ساري)5(، والأ�سخر اليمني)6(، وال�سيوطي، وقال يف منظومته:

ون�صَّ  املقتفى)7(  ذا  يف  والواحد  بال�سرت،  والكتفا...  علمه  بحث  وحتٌم 
عليه فقهاء ال�سافعية)8(.

»فاإذا  قيَّده باخلربة، فقال:  اأنه  اإل  ابن عقيل)9(  اختاره  ومن احلنابلة: 
اأخربه اأهل الثقة واخلربة اأنه اأهل لذلك علًما وديانة، حينئذ ا�ستفتاه«)10(.

واختاره ابن قدامة)11(، والطويف)12(، واأطلقا لفظ العدل، وذكر ابن مفلح اأن 
مراد ابن قدامة: اخلبري)13(، واختاره املرداوي، وقال تعقيًبا على ما ذكره ابن 
مفلح: »وهو كذلك، واإل مل يح�سل املق�سود«)14(، واختاره ال�سفي احلنبلي)15(، 

وابن بدران)16(.وهو املذهب عند فقهاء احلنابلة)17(.

واختاره ابن املرت�سى)18(.

)1( ينظر: قواطع الأدلة)357/2(.
)2( ينظر: البحر املحيط)310/6(.

)3( ينظر: رو�سة الطالبني)103/11(.
اح اجلمع كاملحلي وغريه. ينظر: الدرر اللوامع)516/2(،  )4( ينظر: جمع اجلوامع مع �سرح املحلي)437/2(، وتبعه �ُسرَّ

الغيث الهامع)900/3(.
)5( ينظر: غاية الو�سول)151(.

)6( ينظر: �سرح ذريعة الو�سول اإلى اقتبا�ص زبد الأ�سول)787(.
)7( الكوكب ال�ساطع مع �سرحه لل�سيوطي)423/2(، وينظر: البدر الالمع يف نظم جمع اجلوامع لالأ�سموين)99(.

)8( ينظر: اأ�سنى املطالب)282/4(، اإعانة الطالبني)252/4(.
)9( ينظر: الوا�سح )467-466/5(.

)10( الوا�سح )465/5(، وينظر: امل�سودة)865/2(.
)11( ينظر: رو�سة الناظر)1021/3(.

)12( ينظر: �سرح خمت�سر الرو�سة)663/3(.
)13( ينظر: اأ�سول ابن مفلح)1542/4(.

)14( التحبري)4035/8(.
)15( ينظر: قواعد الأ�سول)106(.

)16( ينظر: املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد)389(.
)17( ينظر: الإن�ساف)320/28(، ك�ساف القناع)3203/9(.

)18( ينظر: منهاج الو�سول اإلى معيار العقول )782(.
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ز بها اأهل العلم  وحمل ابن ال�سالح هذا القول على من عنده معرفة مُييِّ
من غريهم، فقال: »وينبغي اأن ي�شرتط فيه اأن يكون عنده من العلم والب�شر 
ز به املُلب�ص من غريه، ول يعتمد يف ذلك على خرب اآحاد العامة لكرثة  ما مُييِّ

ما يتطرق اإليهم من التلبي�ص يف ذلك)1(.

ا مراد  وما ذكره ابن ال�سالح هو مراد من قيَّد العدل باخلبري، ولعله اأي�سً
من اأطلق لفظ العدل.

اأدلة القول الأول: 

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باأدلة منها:

الدليل الأول:

اأن الإعالم عن اأهلية املفتي خرب، واخلرب يقبل فيه قول الواحد العدل)2(.

الدليل الثاين:

قيا�سا على الأحكام ال�سرعية، فكما اأننا نقبل يف الأحكام ال�سرعية عن 
لي�ص طريق  بل  املفتي،  الإخبار عن  الواحد، فكذلك يف  خرب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
يف الأحكام  ملسو هيلع هللا ىلص  اإلى النبي  باأولى من طريق الرجوع  اإلى املفتي  الرجوع 

ال�سرعية)3(.

الدليل الثالث:

اأن امل�سلم متعّبد بغلبة الظن، فاإذا كان الغر�ُص ح�سوَل غلبِة ظنِّ امل�ستفتي، 
عن  الأخبار  با�ستفا�سِة  حت�سل  كما  العدل،  قول  باعتماد  حت�سُل  فهي 

املفتي)4(.

)1( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(، وينظر: املجموع)91/1(، رو�سة الطالبني)103/11(، �سفة الفتوى)69(.
)2( ينظر: �سرح اللمع)1037/2(، البحر املحيط)310/6(.

)3( ينظر: الوا�سح )467/5(.
)4( ينظر: الغياثي )485(.
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الدليل الرابع:

ثَقة وخربة،  اأهل  ُه  ِباأَنَّ بعد علمه  اإِلَّ  اإَِلى َغريه  ُجوع  الرُّ َل يجوز لأحد  ُه  اأَنَّ
، وهو  اِكم واملقوم واملخرب ِبَعْيب، واإذا ثبت هذا فيما عزَّ ِبي َواحْلَ ِبَدِليل النَّ
النبوة والإمامة واحلكم، وفيما هان كالعيوب وقيم املتلفات، وجب اعتباره 

يف املفتي، ومتى مل يعترب ذلك مل يثق امل�ستفتي باملفتي)1(.

الدليل اخلام�ص:

اأهلية  معرفة  يجوز  فكذلك  الواحد،  العدل  من  الإجماع  نقل  يجوز  اأنه 
املجتهد من العدل الواحد من باب اأولى)2(.

القول الثاين: اأنه يكتفى بخرب عدلني.

يخربه  اأن  »ولبد  قوله:  اجلويني  عنه  نقل  فقد  الباقالين،  قال  وبهذا 
عدلن باأنه جمتهد«)3(.

ومال اإليه ابن اأمري احلاج)4(.

دليل القول الثاين:

من  حكم  وهي  عدلني،  ب�سهادة  يقبل  فال�سهادة  ال�سهادة،  على  القيا�ص 
اأحكام الدين، فكذلك اأهلية املفتي)5(.

وقد يناق�ص بالفرق بني ال�سهادة واخلرب، والإعالم باأهلية املجتهد مبناه 
على الإخبار. 

)1( ينظر: الوا�سح )466-465/5(.
)2( ينظر: التحقيق والبيان)210/4(.

د القا�سي جوابه، فقال: لو قال قائل: اإذا اأخربه بذلك عدلن  )3( الربهان)877/2(، اأما يف التلخي�ص)464/3(، فقال: »ثم ردَّ
مهتديان اإلى ما يخربان عنه، فله الجتزاء باأخبارهما كان ذلك حمتماًل. ولو قال القائل: اإنه ل ي�ستفتي اإل من ا�ستفا�ست 

الأخبار عن بلوغه مبلغ الجتهاد، كان حمتماًل.واإلى اجلواب الأخري مال القا�سي، وامل�ساألة على الحتمال كما تراها".
)4( ينظر: التقرير والتحبري)346/3(.
)5( ينظر: الفتيا ومناهج الفتاء)59(.
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القول الثالث: اأنه ل بد من التواتر باأنه مفت.

التقريب  يف  القا�شي  �شرط  »ثم  فقال:  الباقالين،  عن  الزرك�شي  نقله 
اإخبار من يوجب خربه العلم بكونه عاملًا يف اجلملة، ول يكفي خرب الواحد 

والثنني«)1(.

واختاره الإ�سفراييني)2(.

وقال ابن ال�سالح: »ول يجوز له ا�ستفتاء كل من اعتزى اإلى العلم، اأو انت�سب 
له  ويجوز  ذلك،  مبجرد  العلم  اأهل  منا�سب  من  غريه  اأو  التدري�ص  من�سب  يف 

ا�ستفتاء من تواتر بني النا�ص، وا�ستفا�ص فيهم كونه اأهاًل للفتوى«)3(.

فظاهر هذا اأنه ي�شرتط ذلك، اإال اأنه ختم امل�شاألة بقوله: »وال ينبغي اأن يكتفي 
يف هذه الأزمان مبجرد ت�سديه للفتوى وا�ستهاره مببا�سرتها ل باأهليته لها«)4(.

ما)5(. وذكره الغزايل اأحد احتمالني، وجعله مقدَّ

ه قريب من كالم ابن ال�سالح)6(. وهو ظاهر كالم ابن تيمية، ون�سُّ

دليل القول الثالث:

اأنه ملا وجب على العامي ال�سوؤال ملعرفة حال من ي�ستفتيه، مل يخرج من عهدة 

)1( ينظر: البحر املحيط )309/6(، وللقا�سي راأي اآخر كما �سبق يف القول الثاين، قال الغزايل يف املنخول)478(: 
»وقال القا�سي مرة يكفيه اأن يخربه عدلن باأنه مفٍت«، ومراده بقوله يكفيه اأي عن امتحانه؛ لأنه ذكر قوله بامتحانه 

وناق�سه، ثم ذكر قوله املذكور اآنًفا.
)2( ينظر: املنخول )478(، البحر املحيط)309/6(، التقرير والتحبري)346/3(.

)3( اأدب املفتي وامل�ستفتي )86(، وقد فهم هذا منه املرداوي يف التحبري )4037/8(، وابن النجار يف �سرح الكوكب 
املنري )543/4(.

)4( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(.
)5( قال يف امل�ست�سفى )390/2(: »فاإن قيل: فاإن وجب ال�سوؤال ملعرفة عدالته اأو علمه، فيفتقر اإلى التواتر اأم ل يفتقر 
اإليه، قيل: يحتمل اأن يقال ذلك، فاإن ذلك ممكن، ويحتمل اأن يقال يكفي غالب الظن احلا�سل بقول عدل اأو عدلني. 
قلنا: ل بد من املعرفة احلقيقية بالتواتر، فاإن ذلك ممكن. ويحتمل اأن يقال: يكفي غالب الظن احلا�سل بقول عدل 

ز قوم العمل باإجماع نقله العدل الواحد، وهذا يقرب منه من وجه«. اأو عدلني، وقد جوَّ
الكوكب  �سرح  يف  النجار  وابن   ،)4037/8( التحبري  يف  املرداوي  منه  هذا  فهم  وقد   ،)854/2( امل�سودة  )6( ينظر: 

املنري)543/4(، وينظر: اأ�سول ابن مفلح )1542/4(.
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ما وجب عليه اإل بيقني، واليقني ل يكون اإل بتواتر اخلرب باأهلية من ي�ساأله 
للفتيا)1(.

وميكن اأن يناق�ص باأن غلبة الظن كافية لإخراج املكلف من عهدة التكليف، 
ال�سرعية، كاخلرب بجهة  الأخبار  الواحد، كبقية  العدل  وهي حا�سلة بخرب 

القبلة ونحوه.

القول الرابع: اأنه ل بد من ال�شتفا�شة.

قال النووي: »اأما االحتماالن يف ا�شرتاط عدد التواتر واالكتفاء بعدل فهما 
حمتمالن، ولكن املنقول خالفهما، فالذي قاله الأ�سحاب اأنه يجوز ا�ستفتاء 

حه. من ا�ستفا�ست اأهليته«)2(، ثم اختاره، و�سحَّ

وبع�سهم ن�صَّ على التواتر وال�ستفا�سة، ويفهم ذلك من قول ابن ال�سالح: 
»ول يجوز له ا�ستفتاء كل من اعتزى اإلى العلم، اأو انت�سب يف من�سب التدري�ص، 
اأو غريه من منا�سب اأهل العلم مبجرد ذلك، ويجوز له ا�ستفتاء من تواتر بني 

النا�ص، وا�ستفا�ص فيهم كونه اأهاًل للفتوى«)3(.

ومبثله قال ابن حمدان)4(، ونقله يف التحبري)5(عن ابن تيمية، وقد يفهم 
ذلك من قوله: »يجب على العامي قطعا البحث الذى به َيعرف �سالح املفتي 
لال�ستفتاء، اإذا مل تكن قد تقدمت معرفته بذلك، ول يجوز له ا�ستفتاء من 
انت�سب اإلى العلم واإن انت�سب يف من�سب التدري�ص اأو غريه، ويجوز ا�ستفتاء 

من تواتر بني النا�ص، اأو ا�ستفا�ص فيهم كونه اأهاًل للفتوى«)6(.

)1( ينظر: امل�ست�سفى)390/2(.
)2( رو�سة الطالبني)103/11(.
)3( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(.

)4( ينظر: �سفة الفتوى)69(.
)5( ينظر: التحبري)4035/8(، �سرح الكوكب املنري)543/4(.

)6( امل�سودة)854/2(.
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اأهليته  ثبتت  الذي  امل�سهور  يخرب  اأن  ذلك  من  ا�ستثنى  بع�سهم  لكن 
ال�سالح:  ابن  قال  يقبل حينئذ،  فاإن ذلك  اآخر،  باأهلية عامل  بال�ستفا�سة 
اأهلّيته«)1(، ومبثله  اأخرب امل�سهور املذكور عن  ا�ستفتاء من  ا  اأي�سً له  »ويجوز 

قال ابن تيمية)2(، وابن حمدان)3(.

اأدلة القول الرابع:

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول بدليلني:

الدليل الأول:

اأنه ملا وجب على العامي ال�سوؤال ملعرفة حال من ي�ستفتيه، مل يخرج من 
اخلرب  با�ستفا�سة  اإل  يكون  ل  واليقني  بيقني،  اإل  عليه  وجب  ما  عهدة 

باأهلية من ي�ساأله للفتيا)4(.

وميكن اأن يناق�ص مبا �سبق اإيراده على دليل القول الثالث.

الدليل الثاين:

اأن اأمر الإفتاء من �ساأنه اأن ي�ستفي�ص، فال يكتفى فيه باأقل من ال�ستفا�سة)5(.

ي�ستفي�ص، ومع ذلك  اأن  �ساأنه  باأن اخلرب كذلك، فمن  وميكن مناق�سته 
ال ي�شرتط يف قبوله اال�شتفا�شة، ثم اإذا كان من �شاأنه اأن ي�شتفي�ض فال 

يعني حينئذ اأن ال�ستفا�سة اأمر لزم.

الراجح:

جن�ص  من  املفتي  باأهلية  فالإخبار  الأول،  القول  اأعلم  واهلل  يل  يرتجح 

)1( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(.
)2( ينظر: امل�سودة)854/2(.
)3( ينظر: �سفة الفتوى)69(.

)4( ينظر: امل�ست�سفى)390/2(.
)5( ينظر: رفع النقاب)54/6(.
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خربه  كان  واإذا  العدل،  قول  فيه  يقبل  ال�سرعي  واخلرب  ال�سرعية،  الأخبار 
يقبل يف نقل ال�سنة والإجماع، فالإخبار باأهلية املفتي من باب اأولى.

وا عليه من اخلربة ؛ الأن اأهلية املفتي حتتاج  لكن ي�شرتط لذلك ما ن�شُّ
اإلى حتقيق املناط، وحتقيق املناط يفتقر اإلى اخلربة.

واملق�سود باخلربة يف هذا الباب اأن يكون لديه خربة علمية توؤهله ملعرفة 
املفتي.
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املبحث الرابع
اجتماع النا�س عليه و�صوؤالهم له

ذكر اجتماع النا�ص على العامل و�سوؤالهم له طريًقا ملعرفة اأهليته للفتوى، 
ولكن من ذكره اإمنا ذكره �سمن القرائن التي تفيد الأهلية: قال اأبو احل�سني 
الب�شري: »اأما �شرط اال�شتفتاء: فهو اأن يغلب على ظن امل�شتفتي اأن من ي�شتفتيه 
من اأهل الجتهاد مبا يراه من انت�سابه للفتوى مب�سهد من اأعيان النا�ص، واأخذ 
على  اجلماعات  اجتماع  من  يراه  مبا  الدين  اأهل  من  يظنه  واأن  عنه،  النا�ص 

�سوؤاله وا�ستفتائه، ومبا يراه من �سمات ال�سرت والدين«)1(.

وقال الرازي: »اتفقوا على اأنه ل يجوز له ال�ستفتاء، اإل اإذا غلب على ظنه 
اأن من يفتيه من اأهل الجتهاد ومن اأهل الورع، وذلك اإمنا يكون اإذا راآه منت�سًبا 

للفتوى مب�سهد اخللق، ويرى اجتماع امل�سلمني على �سوؤاله«)2(.

ر للم�ساألة)3(. وتتابع الأ�سوليون على ذلك ما بني ناقل التفاق اأو مقرِّ

والظاهر اأنه ميكن تق�سيم ذلك اإلى ق�سمني:

الإجماع  طابع  ياأخذ  وهذا  اإليه،  الرجوع  على  الإ�سالم  اأهل  اتفاق  الأول: 
ال�سكوتي والعملي، فال اإ�سكال يف العتبار به، قال الآمدي: »القائلون 

)1( املعتمد)939/2(.
)2( املح�سول)81/6(.

رفع  املحلي)437/2(،  �سرح  مع  اجلوامع  جمع  الو�سول)3904/9(،  نهاية  الناظر)1021/3(،  رو�سة  )3( ينظر: 
تي�سري  الو�سول)151(،  غاية  املحيط)309/6(،  البحر  املخت�سر)360/3(،  بيان   ،)594  /4( احلاجب 

التحرير)248/4(، فواحت الرحموت)403/2(.
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بوجوب ال�ستفتاء على العامي اتفقوا على جواز ا�ستفتائه ملن عرفه 
بالعلم واأهلية الجتهاد والعدالة، باأن يراه منت�سًبا للفتوى، والنا�ص 
عرفه  فيمن  امتناعه  وعلى  فيه،  والعتقاد  �سوؤاله،  على  متفقون 

بال�سد من ذلك«)1(.

وقال الإ�سنوي: »اتفقوا على اأن العامي ل يجوز له اأن ي�ستفتي اإل من 
غلب على ظنه اأنه من اأهل الجتهاد والورع، وذلك باأن يراه منت�سبا 

للفتوى مب�سهد اخللق، ويرى اإجماع امل�سلمني على �سوؤاله«)2(.

الثاين: اأن يتفق عليه كثري من النا�ص، اأو اأهل بلد معني، اأو طائفة من النا�ص، 
فهذا ل يخلو:

• اأن 	 اأو  واإقرارهم،  العلم  اأهل  م�ساهدة  مع  ذلك  يكون  اأن  اإما 
دينية،  وعدالة  علمية  خربة  اأهل  النا�ص  هوؤلء  بني  من  يكون 
فيكون هذا الرجوع وال�سوؤال طريًقا لتاأهل املرجوع اإليه للفتوى.

ولذا قيَّد بع�سهم امل�ساألة مبا اإذا كان يف بلد �سوكته لأهل احلق 
الذين ل ي�سكتون عن منكر، واإل مل ياأمن مع ا�ستفتاء النا�ص اإياه 

كونه غري �سالح)3(.

• واإن مل يكن الأمر كذلك، فالظاهر اأن رجوع النا�ص اإليه و�سوؤالهم 	
له ل ُيعدُّ طريًقا؛ اإذ قد ُي�سّدر الإن�سان ولي�ص اأهاًل، وقد يغرت 
ذلك،  نحو  اأو  ه،  زيِّ اأو  هيئته،  اأو  الظاهر،  بتدينه  النا�ص  عامة 
انتزاعا  العلم  ملسو هيلع هللا ىلص: )اإن اهلل ل يقب�ص  النبي  �سيما وقد قال  ل 
ينتزعه من العباد، ولكن يقب�ص العلم بقب�ص العلماء حتى اإذا 

)1( الإحكام)232/4(.
الو�سول  نهاية   ،)220( والأمل  الو�سول  منتهى  وينظر:   ،)610-609/4( الو�سول  منهاج  �سرح  ال�سول  )2( نهاية 

.)3904/9(
)3( ينظر: منهاج الو�سول اإلى معيار العقول لبن املرت�سى)782(.
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مل ُيبق عاملًا اتَّخذ النا�ص روؤو�ًسا جهاًل، ف�سئلوا فاأفتوا بغري علم، 
ّلوا واأ�سلوا()1(. ف�سَ

فاإن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اتخذ النا�ص( ي�سري اإلى اأن اتخاذهم قد ل ُيعتد به، قال 
ال�سابقة  الأحاديث  العلم يف  بقب�ص  املراد  اأن  ُيبنيِّ  احلديث  "هذا  النووي: 
حملته،  ميوت  اأنه  معناه  ولكن  اظه،  حفَّ �سدور  من  حموه  هو  لي�ص  املطلقة 

لون")2(. لون وُي�سِ ويتخذ النا�ص جهاًل يحكمون بجهالتهم، فَي�سِ

وقال ابن القيم: »فهوؤلء الأ�سناف الأربعة)3( لي�سوا من دعاة الدين، ول 
من اأئمة العلم، ول من طلبته ال�سادقني يف طلبه، ومن تعلَّق منهم ب�سيء منه، 
عني لو�ساله، املبتوتني  هني بحملته واأهله، املدَّ فهو من املت�سلِّقني عليه، املت�سبِّ
من حباله، وفتنة هوؤلء فتنة لكل مفتون؛ فاإنَّ النا�ص يت�سبهون بهم ملا يظنون 
عندهم من العلم، ويقولون ل�سنا خرًيا منهم، ول نرغب باأنف�سنا عنهم، فهم 
فتنة  احذروا  الكرام:  ال�سحابة  بع�ص  فيهم  قال  ولهذا  مفتون،  لكل  حجة 

العامل الفاجر والعابد اجلاهل؛ فاإنَّ فتنتهما فتنة لكل مفتون«)4(.

)1( رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب العلم، باب كيف يقب�ص العلم)100/39/1(، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب العلم، 
باب رفع العلم وقب�سه، وظهور اجلهل والفنت يف اآخر الزمان)2673/1232/2(.

)2( �سرح النووي على م�سلم)183/16(.
)3( يريد اأ�سناف حملة العلم الذين ل ي�سلحون حلمله، واأولهم: من لي�ص مباأمون عليه، وهو الذي اأوتي ذكاًء وحفًظا، 
ولكن مع ذلك مل يوؤت زكاء. وثانيهم: املنقاد الذي مل َيثَلج له �سدره، ومل يطمئن به قلبه، بل هو �سعيف الب�سرية 
فيه، لكنه منقاد لأهله، وثالثهم: رجل نهمته يف نيل لذته، فهو منقاد لداعي ال�سهوة اأين كان، ورابعهم:من حر�سه 

وهمته يف جمع الأموال وادخارها.
)4( مفتاح دار ال�سعادة)143/1(.
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املبحث اخلام�س
قول العدل اإين مفت

اختلف الأ�سوليون يف قول العدل عن نف�سه: اإنه مفت: هل ُيعدُّ طريًقا ملعرفة 
اأهليته للفتوى، فيجوز للعامي اأن يعتمد على ذلك في�شاأله ويقلده اأو ل؟.

ولهم يف ذلك قولن:

القول الأول: اأنه ُيعدُّ طريًقا ملعرفة تاأهل املفتي.
باإفادة  القول  مناق�سة  بعد  وقال  واجلويني،  ُفورك)1(،  ابن  قال  وبهذا 
ق اإذ كان  دِّ الت�سامع اأو التواتر: »لعل املختار اأن املفتي اإذا قال: اأنا مفت: �سُ

عدًل واُتبع«)2(.
وا�شرتط يف الغياثي اأن يكون ممن ظهر ورعه من العلماء، وَبُعد عن مظان 

التهم)3(.
واختاره الغزايل)4(.

وقال ابن َبرهان » وقال قوم: بل يقول للعامل: اأجمتهد اأنت فاأقلِّدك؟ فاإن 
اأجابه اإلى ذلك قلَّده. وهو اأ�سح املذاهب«)5(.

وبه قال ابن عبدال�سكور)6(.
)1( نقله عنه يف الربهان)877/2(.

)2( الربهان)877/2(.
)3( ينظر: الغياثي)484(.

)4( ينظر: املنخول )478(.
)5( الو�سول)364/2(.

)6( ينظر: م�سلم الثبوت مع فواحت الرحموت)2/ 404(.
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وبه قال اأمري باد�شاه ب�شرط ظهور ورعه)1(.

حه ابن اأمري احلاج، وقيَّده بقيد اآخر، فقال: »ولعلَّ الأقرب اأنه اإذا  ورجَّ
اإذا ُعلمت عدالته، ومل ينف معا�سروه  اإنه جمتهد: اإمنا يعترب  اعترب قوله: 

من العلماء الذين ل مانع من قبول �سهادتهم عليه ذلك عنه«)2(.

وهذا القيد م�ستفاد من الدليل الذي �ساقه اجلويني للم�ساألة)3(.

اأدلة القول الأول:

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باأدلة:

الدليل الأول:

اأن من املعلوم اأن الغريب كان َيِرُد وي�ساأُل من يراه من علماِء ال�سحابة، 
ا من داأب الوافدين والواردين، ومل َيْبُد نكرٌي  وكان ذلك ُم�ستِهًرا م�ستفي�سً

من ِجلَِّة ال�سحابة وكربائهم )4(.

الدليل الثاين:

باعتماد قول من  امل�ستفتي، وهي حت�سُل  الغر�ص ح�سول غلبِة ظنِّ  اأن 
ظهر ورُعه، كما حت�سل با�ستفا�سِة الأخبار عنه، ولي�ص للم�ستفتي �سبيٌل 

ه عن مواد العلوم)5(. اإلى الإحاطة بحقيقِة رتبة املفتي مع ُعُروِّ

الدليل الثالث:

اأن طريقه طريق الأخبار، والأخبار تقبل من عدل، ومن ظهرت عدالته 
اإذا قال: اإين مفت.قبل منه لعدالته)6(.

)1( ينظر: تي�سري التحرير )248/4(.
)2( التقرير والتحبري)346/3(.

)3( ينظر: الغياثي )484(.

)4( ينظر: الغياثي )484(.

)5( ينظر: الغياثي )484(.
)6( ينظر: �سرح اللمع)1037/2(، البحر املحيط)310/6(.
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الدليل الرابع:

حبة، وهو عدل يقبل  قيا�سا على ال�سحابي، فكما اأن من اأّدعى رتبة ال�سُّ
منه، فكذلك من اّدعى اأهليته لالإفتاء)1(.

ونوق�ص:

ودعوى  حبة  ال�سُّ دعوى  بني  ق  ُيفرَّ وقد  الرتبة)2(،  دعوى  �سبهة  فيه  باأن 
الأهلية للفتيا باختالف الزمان و�سعف الديانة عند النا�ص.

وقد يجاب عن ذلك باأنه اإذا كان عدًل، فالكذب ماأمون يف جانبه، واإمنا 
يخ�سى من الكذب.

القول الثاين: اأنه ل ُيعدُّ طريقا.

وهو قول الإمام مالك لقوله: »ما اأفتيت حتى �سهد يل �سبعون اأين اأهل 
هل  مني:  اأعلم  هو  من  �ساألت  حتى  الفتوى  يف  اأجبت  »ما  وقال:  لذلك)3(، 
يراين مو�شًعا لذلك؟ �ساألت ربيعة، و�ساألت يحيى بن �سعيد، فاأمراين بذلك، 

فقيل له: يا اأبا عبداهلل لو نهوك، قال: كنت اأنتهي، ل ينبغي لرجل اأن يرى 
نف�سه اأهاًل ل�سيء حتى ي�ساأل من هو اأعلم منه«)4(.

اإنه  قوله:  اإلى  ذلك  يرجع يف  اأن  يجوز  »ل  فقال:  احل�سني،  اأبو  واختاره 
عامل«)5(.

وهو املفهوم من كالم الباقالين)6(.

)1( ينظر: م�سلم الثبوت مع فواحت الرحموت)404/2(.
)2( ينظر: فواحت الرحموت)404/2(.

)3( رواه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه)1041/325/2(.
)4( رواه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه)325/2- 1042/326(.

)5( �سرح العمد)309/2(.
)6( اإذ نقل عنه يف الربهان)877/2( ا�شرتاط االمتحان.
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وقد ُيفهم هذا القول من بع�ص من ذكر القول الأول ب�سيغة التمري�ص)1(.

كما يفهم ممن ا�شرتط اال�شتفا�شة)2(.

اأدلة القول الثاين:

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باأدلة:

الدليل الأول:

اأن امل�ستفتي لي�ص له اعتماُد قوِل املفتي، لأنَّ و�سَفه نف�َسه بذلك يف حكم 
الإطراِء والثناِء، وقوُل املرِء يف ذكِر مناقِب نف�ِسه غرُي مقبول)3(.

الدليل الثاين:

ولي�ص  ومفٍت،  جمتهد  اأنه  فيظن  نف�سه،  يف  ظنه  يح�سن  اأن  يجوز  اأنه 
كذلك)4(.

نوق�ص:

باأنَّ ظنه يف نف�سه اأنه جمتهد هو الغاية، ول يتاأتى للعامي اخلال�ص من 
باملجتهدين،  اأن ي�سري جمتهدا، في�سري حينئذ عارًفا  اإل  الورطة،  هذه 
واإذ ذاك ي�ستغني عن التقليد، واأق�سى املمكن يف حق العامي الرجوع اإلى 

قول العدل، اإين عامل، فيجوز له حينئذ تقليده)5(.

الدليل الثالث:

اأن الأزمان املتاأخرة اأزمان �سعف يف الديانة، ولذا ل ينبغي اأن يكفي فيها 
)1( ينظر: مثال �سفة الفتوى)68(، التحرير مع التحبري)4035/8(، ونقله ابن ال�سالح يف اأدب املفتي وامل�ستفتي )86(

ب�سيغة ل يفهم منها الإقرار، وعربَّ ابن مفلح يف اأ�سوله)1542/4( بقوله: »وعند بع�ص ال�سافعية اإمنا يعتمد على قوله 
اأنا اأهل للفتوى«، وقريًبا منه عربَّ املرداوي يف التحبري)4037/8(.

الفتيا  يف  الأ�سقر  �سليمان  د.حممد  القول  هذا  ح  ورجَّ ال�ستفا�سة،  يرى  عمن  نقله  فقد   ،)484( الغياثي  )2( ينظر: 
ومناهج الإفتاء)59(.

)3( ينظر: الغياثي )484(.
)4( ينظر: الو�سول)365/2(، البيان والتح�سيل لبن ر�سد)339/17، 301/18(.

)5( ينظر: الو�سول)366-365/2(.
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لها يف  اأهاًل  كان  اإذا  اإل  اإنه مفت.  نف�سه:  قوله عن  اأو  للفتوى،  ت�سديه 
حقيقة احلال)1(.

الراجح:

اأنه  اإل  عدًل،  كان  واإن  لأنه  وذلك  الثاين،  القول  نظري  يف  يرتجح  الذي 
قد يظن يف نف�سه اخلري والأهلية، وهو لي�ص كذلك، ل �سيما يف هذه الأزمنة 
املتاأخرة، التي كرث فيها حب الت�سدر مع �سعف الدين وقلة الورع، وقد جاء 
الكاذب،  فيها  ق  ُي�سدَّ اعات.  خدَّ �سنوات  النا�ص  على  )�سياأتي  احلديث:  يف 
ن فيها الأمني. وَينطق فيها  ب فيها ال�سادق. وُيوؤمتن فيها اخلائن. وُيخوَّ وُيكذَّ

الرويب�سة(، قيل: وما الرويب�شة؟. قال:)الرجل التافه يف اأمر العامة()2(.

د الأمر اإلى غري اأهله فانتظر ال�ساعة()3(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص:)اإذا ُو�سِّ

اأن  غري  ُم�سلَّم،  فهو  اخلرب  طريق  طريقه  الباب  هذا  اأن  من  ذكر  وما 
ح�سول التهمة واخلطاأ يوؤثران على ح�سول غلبة الظن، كاخلرب اإذا ُظن اأن 

العدل قد اأخطاأ فيه، فاإنه يرد ول يقبل.

ويف الطرق الأخرى ُغنية عن هذا الطريق، فال يتحتم امل�سري اإليه.

لكن اإذا قال: اإنه مفت، وُعلم ذلك عند اأهل العلم واأقّروه، فالظاهر اأن 
اإقرارهم له يدل على �سحة ما ذكره عن نف�سه.

)1( ينظر: اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(، �سفة الفتوى)68(.
)2( رواه الإمام اأحمد يف م�سنده )7912/291/13(، وابن ماجه يف �سننه، كتاب الفنت، باب �سدة الزمان )4036/1339/2(، 
الذهبي،  يتعقبه  ومل  يخرجاه«،  مل  و  الإ�سناد  وقال:«�سحيح  واملالحم)512/4(،  الفنت  كتاب  م�ستدركه،  يف  واحلاكم 
ده احلافظ يف فتح الباري )84/13(، وقال البو�سريي يف زوائد ابن ماجه )521(: »هذا اإ�سناد فيه مقال ؛ اإ�سحاق  وجوَّ
بن بكر بن اأبي الفرات، قال الذهبي يف الكا�سف: جمهول، وقال ال�سليماين: منكر احلديث، وذكره ابن حبان يف الثقات«، 

نه الألباين بطرقه يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )1887/508/4(. وح�سَّ
)3( رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب العلم، باب من �سئل علما وهو م�ستغل يف حديثه فاأمت احلديث، ثم اأجاب ال�سائل 

.)59/25/1(
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املبحث ال�صاد�س
حتليف من يظنه اأهال

ذكر بع�ص الأ�سوليني من طرق معرفة املفتي حتليفه، اأي اأن ُيحلِّفه هل هو 
اأهل للفتيا؟ فاإن اأجابه لذلك �ساأله واإل فال، والظاهر اأن املراد بذلك حتليف 

من راآه عدًل، اإذ ل ي�ستقيم اأن يحلِّف من لي�ص كذلك.

:"كنت رجاًل اإذا �سمعت من ر�سول  وا�ستدل من قال بذلك)1( بقول علي 
من  اأحد  حدثني  واإذا  ينفعني،  اأن  �ساء  مبا  منه  اهلل  نفعني  حديًثا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 

قته")2(. اأ�سحابه ا�ستحلفته، فاإذا حلف يل �سدَّ

)1( ينظر: الفوائد �سرح الزوائد)1211/2(.
)2( رواه اأبو داود يف �سننه، كتاب ال�سالة، باب يف ال�ستغفار )1521/180/2(، والرتمذي يف جامعه، كتاب تف�سري 
القراآن، باب ومن �سورة اآل عمران )3006/228/5(، والن�سائي يف �سننه الكربى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب 
ما يفعل من ُبلي بذنب وما يقول )10247/109/6(، وابن ماجه يف �سننه، كتاب اإقامة ال�سالة وال�سنة فيها، باب 
ما جاء يف اأن ال�سالة كفارة )1395/446/1(، وقال الرتمذي: »هذا حديث قد رواه �سعبة وغري واحد عن عثمان 
ابن املغرية فرفعوه، ورواه ِم�سعر و �سفيان عن عثمان بن املغرية فلم يرفعاه، وقد رواه بع�سهم عن ِم�سعر فاأوقفه 
ورفعه بع�سهم، ورواه �سفيان الثوري عن عثمان بن املغرية فاأوقفه، ول نعرف لأ�سماء بن احلكم حديًثا اإل هذا«، 
وقال البخاري يف التاريخ الكبري )54/2(:«ومل يرو عن اأ�سماء بن احلكم ال هذا الواحد وحديث اآخر، ومل يتابع 
ار  ا"، واأعلَّه البزار يف البحر الزخَّ عليه، وقد روى اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بع�سهم عن بع�ص، فلم يحلِّف بع�سهم بع�سً
)1/ 64، 188(، والعقيلي يف ال�سعفاء )107/1(، وقال الذهبي يف ميزان العتدال )255/1( يف ترجمة اأ�سماء بن 
د به عثمان بن املغرية، عن على بن ربيعة  احلكم:"ا�ستنكرالبخاري حديثه: كنت اإذاحدثني رجل ا�ستحلفته، وقد تفرَّ
عنه."، اأما ابن عدي فقال يف الكامل )431/1(: "وهذا احلديث طريقه ح�سن، واأرجو ان يكون �سحيحا"، وقال 
ي يف تهذيب الكمال )534/2- 535(:" ما ذكره البخاري رحمه اهلل ل يقدح يف �سحة هذا احلديث، ول يوجب  املزِّ
�سعفه، اأما كونه مل يتابع عليه فلي�ص �سرطا يف �سحة كل حديث �سحيح اأن يكون لراويه متابع عليه، ويف ال�سحيح 
عدة اأحاديث ل يعرف اإل من وجه واحد نحو حديث: )اإمنا الأعمال بالنية( الذي اأجمع اأهل العلم على �سحته وتلقيه 
ثه  بالقبول، وغري ذلك، واأما ما اأنكره من ال�ستحالف فلي�ص فيه اأن كل واحد من ال�سحابة كان ي�ستحلف من حدَّ
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بل فيه اأن عليا  كان يفعل ذلك، ولي�ض ذلك مبنكر اأن يحتاط يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما فعل عمر 
 يف �سوؤاله البينة بع�ص من كان يروي له �سيئا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصكما هو م�سهور عنه، وال�ستحالف اأي�سر من �سوؤال =
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ومل يذكر ذلك اأكرث الأ�سوليني.

من  التاأكد  مراده  لأن  نظر؛  حمل  ال�سابق  علي   بقول  وال�ستدلل 
الرواية، واأن ما رواه اإمنا رواه بيقني ل بظن منه، ولي�ص املراد توثيق الراوي، 
قال ابن الوزير: "وعلّي  مل يّتهم الّراوي بتعّمد الكذب؛ لأّنه لو اّتهمه بذلك 
بالّت�ساهل يف  اّتهمه  واإمّنا  اإذا حلف،  ي�سّدقه  ومل  باليمني،  بالفجور  لّتهمه 
الّرواية بالّظّن الغالب، فمع ميينه قوي ظّنه باأّنه متقن ملا رواه حفًظا، ومع 
عّلة يف  فتكون هذه  م�ستيقن،  ول  متقن  اأّنه غري  يعرف  اليمني  امتناعه من 

قبول حديثه")1(.

ولذا فالذي يظهر يل اأن هذا ل ُيعدُّ طريًقا �سحيًحا، ويوؤكد ذلك ما اأ�سري 
ر للفتيا قد يحلف ظانًّا يف نف�سه اخلري  اإليه يف املبحث ال�سابق من اأن املت�سدِّ
والأهلية، وهو لي�ص كذلك ل�سيما يف هذه الأزمنة املتاأخرة التي كرث فيها حب 

الت�سدر مع �سعف الدين وقّلة الورع.

"، ثم ذكره، ولكن ما ذكره من  له متابع  اأن هذا احلديث  ا على  اأي�سً البينة، وقد روي ال�ستحالف عن غريه   =
ح الألباين احلديث يف �سحيح �سنن اأبي داود)283/1(، وعلى ما �سبق فاحلديث عند  متابع ل يفرح به، وقد �سحَّ
من �سعفه ُمَعلٌّ بعلل، وهي: اأ�سماء بن احلكم جمهول، وقد تفرد به ووثقه العجلي، وتفرد به عثمان بن املغرية وله 

ح الدارقطني الرفع يف العلل)176/1(. مناكري، واخلالف يف وقفه ورفعه، وقد رجَّ
)1( الرو�ص البا�سم)147/2(.
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املبحث ال�صابع
�صهادة العلماء له

ومن الطرق �سهادة العلماء باأهلية املفتي، وقد عمل بذلك الإمام مالك، 
فقال: »ما اأفتيت حتى �سهد يل �سبعون اأين اأهل لذلك«)1(، وقال: »ما اأجبت يف 
الفتوى حتى �ساألت من هو اأعلم مني: هل يراين مو�سًعا لذلك؟ �ساألت ربيعة، 
لو نهوك،  اأبا عبداهلل  يا  له:  و�ساألت يحيى بن �سعيد، فاأمراين بذلك، فقيل 
قال: كنت اأنتهي، ل ينبغي لرجل اأن يرى نف�سه اأهاًل ل�سيء، حتى ي�ساأل من هو 

اأعلم منه«)2(.

وقال: »ل ينبغي ملن طلب العلم اأن يفتي النا�ص حتى يراه النا�ص اأهال للفتيا، 
فاإذا راآه النا�ص اأهاًل للفتيا فليفت. قال مالك: ولقد اأتى رجل فقال لبن هرمز: 
اإن  اأفعل ؟ قال: فقال ابن هرمز:  اأن  اأفرتى  ا�ست�سارين  ال�سلطان قد  اإن هذا 
�ُسحنون:  قال  فافعل«)3(،  لذلك  اأهاًل  النا�ص  وراآك  لذلك  اأهاًل  نف�سك  راأيت 

»النا�ص هنا: العلماء«)4(.

من  بالأهلية:  له  �َسِهد  من  ا�ستفتاء  جواز  على  العلماء  بع�ص  ن�صَّ  وقد 
ا�ستفتاء  ا  اأي�سً له  »ويجوز  ال�سالح:  ابن  قال  العلماء،  اأهليته من  ثبتت  قد 

)1( رواه اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه، و�سبق تخريجه.
)2( رواه اخلطيب البغدادي، و�سبق تخريجه.

)3( املدونة)17/4(. 
)4( نقله عنه يف مواهب اجلليل)76/8(. 
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وابن  تيمية)2(،  ابن  قال  ومبثله  اأهليته«)1(،  عن  املذكور  امل�سهور  اأخرب  من 
حمدان)3(.

وقال الزرك�سي: »ويجوز ا�ستفتاء من اأخرب ثابت الأهلية باأهليته«)4(.

انت�سب  من  باأهلية  العتبار  على  ن�صَّ  قد  الأ�سوليني  بع�ص  كان  واإذا 
حوا باأهليته، قال اأبو  للفتيا مب�سهد من اأعيان العلماء، فمن باب اأولى من �سرَّ
اخلطاب: »ل يجوز للم�ستفتي اأن ي�ستفتي اإل من غلب على ظنه اأنه من اأهل 
الجتهاد مبا يراه من انت�سابه للفتوى مب�سهد من اأعيان العلماء، واأخذ النا�ص 
عنه واجتماعهم على �سوؤاله، وما يتلمحه منه من �سمات الدين وال�سرت«)5(. 

وقال ابن قدامة: »ول ي�ستفتي العامي اإل من غلب على ظنه اأنه من اأهل 
الجتهاد مبا يراه من انت�سابه للفتيا مب�سهد من اأعيان العلماء، واأخذ النا�ص 
فاأما من  اأو يخربه عدل عنه،  وال�سرت،  الدين  �سمات  يتلمحه من  وما  عنه، 

عرفه باجلهل فال يجوز اأن يقلِّده اتفاًقا«)6(.

وقال الكاكي: »ولكن عليهم اأن يقلِّدوا من هو عندهم اأعلم واأورع بال�سماع 
عمن يوثق بقوله«)7(.

ُيبني  اخلبري  العدل  خرب  كان  واإذا  العلماء،  هم  بقوله  يوثق  من  واأولى 
الأهلية للفتيا، فمن باب اأولى �سهادة العلماء.

وقد ن�صَّ اخلطيب على اأن الإمام عليه اإذا عنيَّ مفتًيا اأن ي�ساأل عنه العلماء، 
ول ي�سدر اإل عمن اأخربوه باأهليته، فقال: »والطريق لالإمام اإلى معرفة حال 

)1( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(.
)2( ينظر: امل�سودة)854/2(.
)3( ينظر: �سفة الفتوى)69(.
)4( البحر املحيط)310/6(.

)5( التمهيد)403/4( 
)6( رو�سة الناظر)1021/3(
)7( جامع الأ�سرار)1446/5(
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من  وامل�سهورين  وقته،  العلم يف  اأهل  عنه  ي�ساأل  اأن  للفتوى  ن�سبه  يريد  من 
ل على ما يخربونه من اأمره«)1(. فقهاء ع�سره، ويعوِّ

لكن ينبغي اأن يالحظ ما يلي:

• اأن تقّيد �سهادة العامل باأن يكون العامل معترًبا يف ال�سهادة اأهاًل للفتيا، 	
وهذا ما اأ�سار اإليه ابن ال�سالح ومن وافقه كما �سبق.

• ح باأهلية من ي�سهد له للفتيا، واأل 	 كما ينبغي اأن يكون العامل قد �سرَّ
اأو تقت�سر على ال�سهادة له  تكون العبارة ف�سفا�سة وا�سعة حمتملة، 

بانت�سابه لأهل العلم، اأو ب�سلوعه يف فن من فنون ال�سريعة.

• كما ينبغي األ يكون العامل معروًفا بت�ساهله، بل ل بد اأن يكون معروًفا 	
بتثبته وورعه)2(.

ومما يلحق بذلك: 

• على 	 فيها  وُن�صَّ  معتربين،  علماء  من  كانت  اإذا  العلمية،  التزكيات 
اجلانب العلمي، فاإنها �سهادة باأهلية �ساحبها للفتيا.

• يف 	 ُذكر  اإذا  اإل  كذلك،  اأنها  يل  يظهر  فال  العلمية)3(  الإجازات  اأما 
اأثنائها �سهادة له بالعلم، وكانت من عامل معترب ل يت�ساهل يف اإطالق 

العبارات والألقاب العلمية.

• اأما ع�سوية املجامع العلمية والهيئات واملجال�ص ال�سرعية والروابط)4( 	

)1( الفقيه واملتفقه)325/2(. 
)2( ينظر: الفتوى واأهميتها للدكتور عيا�ص ال�سلمي)76(. 

)3( الإجازة عند املحدثني والأ�سوليني: هي اأن يقول ال�سيخ اأجزتك اأن حتدث مبروياتي. ينظر: علوم احلديث )151(، 
فتح املغيث )277/2(، �سرح الكوكب )500/2(، فواحت الرحموت )165/2(. 

)4( جاء يف املعجم الو�سيط)323(: »الرابطة:العالقة والو�سلة بني ال�سيئني، والرابطة من الدواب ونحوها املربوطة، 
القراء، ونحو ذلك )حمدثة( )ج(  الأدباء، ورابطة  اأمر ي�سرتكون فيه، يقال رابطة  والرابطة اجلماعة يجمعهم 

روابط«. 
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لكل  لأن  واحًدا؛  حكًما  تعطى  اأن  ال�سعب  فمن  العلمية  والحتادات 
جممع اأو هيئة اأو رابطة اأو احتاد �سروًطا تخت�ص به ومُتّيزه عن غريه، 
كما اأن تطبيق تلك ال�شروط وحتقيقها على من يتقدم بع�شويته لتلك 
املجامع ونحوها قد ال ياأخذ طابع االن�شباط والتو�شط، كما اأن بع�ض 
تلك املجامع ونحوها ال ت�شرتط التمكن العلمي يف اجلانب الفقهي، بل 
قد ي�سرتك فيها من لي�ص فقيًها، بل ي�سارك يف تخ�س�ص علمي اآخر)1(. 

بال�سرورة  تعني  ل  ونحوها  املجامع  هذه  ع�سوية  اإن  القول  ميكن  لكن 
الناحية  الع�سو موؤهاًل من  التاأكد من كون  للفتيا، ولذا يجب  الع�سو  اأهلية 

العلمية ال�سرعية.

واإذا ُعلم اأن عملية اختيار الأع�ساء يف جممع معني ونحوه يجري وفق نظر 
العلماء الرا�سخني وباآلية معتربة تخ�سع للتمكن العلمي والأهلية لالجتهاد 

فاإنه ُيعدُّ حينئذ بع�سوية ذلك املجمع.

اأخذ على بع�ص تلك املجامع الت�ساهل يف اختيار الأع�ساء، وكون الأع�ساء يختارون من قبل الدول امل�ساركة  )1( وقد 
دون النظر يف اأهلية الع�سو. 
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املبحث الثامن

النظر يف قرائن الأحوال

ن�صَّ القرايف على اأن العامي ميكنه معرفة اأهلية املفتي بالنظر يف قرائن 
الأحوال، فقال: »وُمدرك العامي يف اأن الذي ي�ستفتيه من اأهل العلم والدين 

والورع: الأخباُر، وقرائُن الأحوال، فذلك عند العامة متي�سر«)1(.

وقال ابن الق�سار: »يجب عند مالك رحمه اهلل على العامي اإذا اأراد اأن 
ي�ستفتي �سرب من الجتهاد، وهواأن يق�سد اإلى اأهل ذلك العلم الذي يريد اأن 
ي�ساأل عنه، ول ي�ساأل جميع من يلقاه، ولكنه اإذا اأُر�سد اإلى فقيه نظر اإلى هيئته 
وحذقه ب�سنعته، و�ساأل عن مبلغ علمه واأمانته، فمن كان اأعلى رتبة يف ذلك 

ا�ستفتاه وقبل قوله وفتواه«)2(.

�ستى  طرائق  جمعوا  الذين  الأ�سوليني  من  كثري  كالم  من  هذا  ويفهم 
ن العامي من معرفة الأهل للفتيا، قال اأبو اخلطاب: »ل يجوز للم�ستفتي  متكِّ
اأن ي�ستفتي اإل من غلب على ظنه اأنه من اأهل الجتهاد مبا يراه من انت�سابه 

)1( �سرح تنقيح الف�سول )442(، ون�صَّ الغزايل يف امل�ست�سفى )392/2(، والرازي يف املح�سول )83/6(اأن العامي 
ميكنه معرفة الأف�سل من العلماء بالنظر يف القرائن.

)2( املقدمة يف الأ�سول )26(.
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للفتوى مب�سهد من اأعيان العلماء، واأخذ النا�ص عنه، واجتماعهم على �سوؤاله، 
وما يتلمحه منه من �سمات الدين وال�سرت«)1(. 

)1( التمهيد)403/4(، وينظر: املعتمد)939/2(، املح�سول)81/6(، رو�سة الناظر)1021/3(، الإحكام)232/4(، 
ال�سول  نهاية  احلاجب)594/4(،  رفع  املحلي)437/2(،  �سرح  مع  اجلوامع  جمع   ،)3904/9( الو�سول  نهاية 
البحر  املخت�سر)360/3(،  بيان  ال�ساعاتي)692/2(،  لبن  الو�سول  نهاية  الو�سول)609/4(،  منهاج  �سرح 

املحيط)309/6(، مناهج العقول للبدخ�سي)212/3(، فواحت الرحموت)403/2(. 
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املبحث التا�صع
امتحان العامي للمفتي

و�سورة المتحان اأن يقوم العامي بجمع م�سائل متفرقة من العلوم ال�سرعية، 
ثم يراجع فيها من يريد اختباره، فاإن اأ�ساب فيها كلَّها غلب على ظنه كونه 

جمتهًدا وقلَّده واإل تركه)1(.

وقد اختلفوا يف امتحان العامي املقلِّد ملن يريد معرفة اأهليته لالإفتاء على 
قولني:

�لقول �لأول: �أنه ي�شرتط �أن ميتحنه.

ف م�سائل  وبه قال الباقالين، وقد نقل عنه اجلويني قوله: »عليه اأن يتلقَّ
من كل فن مما يحتاج املفتي اإلى معرفته من الأحاديث وغرائبه، والقراآن 
وم�سكالته، وم�سائل الفقه، فيمتحن من يوقع تقليده به، فاإن اأ�ساب يف الكل 

قلَّده، واإن اأخطاأ فيه اأو يف البع�ص وقف يف اتباعه«)2(.

واختاره غريه من املحققني)3(.

دليل القول الأول:

اأن الطلب باأق�سى املمكن واجب، واأق�سى الإمكان هو المتحان يف امل�سائل)4(.

)1( ينظر: البحر املحيط)309/6(.
)2( الربهان)877/2(، وينظر: الغياثي )484(.

وورعه  املفتي  اأمانة  معرفة  يف  الطرق  جملة  من  اأنه  احل�سني  اأبو  واختار  املحيط)309/6(،  البحر  يف  لهم  )3( ن�سبه 
وعفافه. ينظر: �سرح العمد)310/2(.

)4( ينظر: الو�سول)365/2(.
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باأهلية  العلم  اإلى  الو�سول  للعامي  ُي�سلَّم، بل ميكن  باأن هذا ل  ويناق�ص: 
املفتي بطرق اأخرى كخرب العدل وغريه.

القول الثاين: اأنه لي�ص �سرًطا.

واختاره اجلويني، وقال: »اأما ا�شرتاط االمتحان فال وجه له«، ثم علَّل لقوله)1(.

وهو قول الغزايل)2(، وبع�ص ال�سافعية)3(، وقال ابن اأمري احلاج: »هو اأ�سبه«)4(.

اأدلة القول الثاين:

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باأدلة:

الدليل الأول:

وقائَعهم،  يرفعون  كانوا  من  وكل  العرب  من  الأجالف  اأن  املعلوم  من  اأن 
ال�سحابة ما كانوا يختربونهم، ول  اإلى املجتهدين من  وُينهون م�سائَلهم 
مون على ا�ستفتائهم اإلقاَء امل�ساِئل، والمتحاَن بها، فا�سرتاطه بعيد)5(. ُيَقدِّ

الدليل الثاين:

موا امتحاَن  هم وم�ستفتيهم باأن يقدِّ اأن علماء ال�سحابِة كانوا ل ياأمرون عوامَّ
املقلِّدين)6(، ومل ينقل عن اأحد من ال�سلف اأنهم كلَّفوا العامي حفظ امل�سائل 

وامتحان العامل بها)7(.

الدليل الثالث:

يريد  ملن  وامتحانه  فن  كل  من  امل�سكلة  امل�سائل  العامي جمع  تكليف  اأن 
ه مطلًقا يف الغياثي)484(، وقال: »والذي اأختاُره اأن ما ذكره القا�سي ل يتحتَّم«، ثم ناق�سه. )1( الربهان )877/2( بينما مل يردَّ

)2( ينظر: املنخول )478(.
)3( ينظر: البحر املحيط)310-309/6(.

)4( التقرير والتحبري)346/3(.
)5( ينظر: الربهان)877/2(، الغياثي)484(، الو�سول)364/2(.

)6( ينظر: الغياثي)484(.
)7( ينظر: الو�سول)364/2(.
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معرفة اأهليته فيه تكليف مبا يفوق طاقته وو�سعه)1(، فلي�ص له �سبيٌل اإلى 
ه عن مواد العلوم، �سّيما اإذا فر�ص  الإحاطة بحقيقِة رتبة املفتي مع ُعُروِّ

القول يف غبيٍّ عريٍّ عن مبادئ العلوم وال�ستئنا�ص باأطرافها)2(.

الدليل الرابع:

كونه  معرفة  ميكنه  فال  اأهليته  معرفة  يريد  من  امتحن  لو  العامي  اأن 
م�سيًبا يف جوابها، ثم لو كان جوابه فيها خطاأ عند جمتهد ل يلزم فيه 
نفي كونه جمتهًدا؛ اإذ يجوز اأن ل يتوارد املجتهدان على جواب واحد يف 
امل�ساألة الجتهادية، على اأن املجتهد يخطئ وي�سيب)3(، ثم اإن العامل قد 
يتغري اجتهاده، فمخالفة العامي فيما حفظ من اجلواب ل يكون قادحا 

يف اجتهاده ول مانًعا من تقليده )4(. 

الراجح:

يوافق  ل  ا�سرتاطه  اإن  بل  �سرًطا،  لي�ص  المتحان  اأن  يل  يرتجح  الذي 
اأن  بالمتحان  التكليف  اإذ معنى  ؛  ال�سرعية  واملقا�سد  الفقهية  القواعد 
يتفرغ العامي لفهم هذه امل�سائل، ثم امتحان املفتي بها، ويف ذلك م�سقة 
والنا�ص متفاوتون يف  �سيما  ال�سريعة، ل  به  تاأتي  ل  �سديد  بالغة، وع�سر 

القدرات والإدراك العقلي.

لكن ما ذكر ل ينفي اأن يكون المتحان طريًقا �سحيًحا ملعرفة املفتي، ل 
�سيما ملن كان لديه معرفة علمية واإدراك منا�سب للم�سائل ال�سرعية يرتقي 
به عن درجة عموم العوام، فمن كان كذلك ميكنه اأن ُيهياأ م�سائل ميتحن بها 

من يريد معرفة اأهليته للفتيا.

)1( ينظر: املنخول )478(.
)2( ينظر: الغياثي)484(.

)3( ينظر: التقرير والتحبري)346/3(.
)4( ينظر: الو�سول)365/2(.
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والذي يظهر يل اأن اأ�سحاب القولني ل يختلفون يف عدِّ المتحان طريقا، 
واإمنا يختلفون يف ا�سرتاطه. 

اهلل  حلديث:)اإن  الطريق  هذا  عن  البتعاد  الأولى  اإن  يقال:  هل  ولكن 

عن  وللنهي  ال�شوؤال()1(،  وكرثة  املال،  واإ�شاعة  وقال،  قيل  ثالًثا:  لكم  كره 

الأغلوطات)2(؟.

والظاهر اأن هذين احلديثني حممولن على ال�سوؤال فيما ل نفع فيه، اأو 
ل حاجة له، اأو ما خرج على �سبيل تعنت امل�سئول اأو تعجيزه)3(، وامتحانه يف 
هذه امل�شاألة له غر�ض �شرعي �شحيح، فال باأ�ض به �شرط اأن ُيلتزم فيه اآداب 

ال�سوؤال.

)1( رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعالى: )ھ  ے  ے  ۓ( ]البقرة:273[ }، 
وكم الغنى؟)159/2/ 1477(، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الأق�سية، باب النهي عن كرثة امل�سائل من غري حاجة، 

والنهي عن منع وهات)1715/820/2(.
)2( ينظر: التقليد لل�سرثي )122(، واحلديث بهذا اللفظ: رواه الطرباين يف املعجم الكبري )389/19(، والبيهقي يف 
املدخل اإلى ال�سنن من طريق راوي ال�سنن اأبي بكر بن دا�سة عن اأبي داود ب�سنده )305/251/1(، ورواه اأبو داود يف 
�سننه، كتاب العلم، باب التوقي يف الفتيا)3656/65/3(، واأحمد يف م�سنده )23687/92/39(بلفظ:)الَغُلوطات(، 
واحلديث اأثبته ابن حجر يف فتح الباري )407/10(، ورمز ال�سيوطي له باحل�سن يف اجلامع ال�سغري )ينظر مع 
في�ص القدير(، وفيه عبداهلل بن �سعد بن فروة البجلي مولهم الدم�سقي، قال دحيم: ل اأعرفه، وقال اأبو حامت: 
جمهول، وقال ال�ساجي: �سعفه اأهل ال�سام، ينظر: تهذيب الكمال )20/15(، تهذيب التهذيب )206/5(، ولأجله 
اأحًدا  اأَن  اأعلم  َوَل  َعنُه،  الأحكام )4/ 66-67(، وقال:«�سكت  والإيهام يف كتاب  الوهم  بيان  القطان يف  ابن  اأعلَّه 
ِحيح«. واأعلَّه املناوي يف في�ص القدير )301/6-302(، ونقل كالم العلماء على الراوي،  من امْلُحدثني َيُقول ِفيِه: �سَ

و�سعفه الألباين يف متام املنة )45(.
و)الغلوطات(بفتح الغني، تركت منها الهمزة كما تقول جاء االأحمر وجاء احلمر بطرح الهمزة، و م�شاألة غلوط 
اإذا كان يغلط فيها كما يقال �ساة حلوب وفر�ص ركوب، فاإذا جعلتها ا�سما زدت فيها الهاء، فقلت غلوطة كما يقال 
حلوبة وركوبة. واأراد امل�سائل التي يغالط بها العلماء ليزّلوا فيها، فيهيج بذلك �سر وفتنة، واإمنا نهى عنها، لأنها غري 
نافعة يف الدين، ول تكاد تكون اإل فيما ل يقع. ينظر: معامل ال�سنن )65/3-66(، النهاية يف غريب احلديث والأثر 

)378/3(، عون املعبود )90-89/10(.
)3( ينظر: التمهيد لبن عبدالرب)289/21(، معامل ال�سنن)65/3-66(، جامع العلوم واحلكم)168(.
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املبحث العا�صر
انت�صابه للفتوى

اختار بع�ص الأ�سوليني اأن انت�سابه للفتيا ُيعدُّ طريًقا ب�شرط عدم القدح 
من معتد به؛ لأنه اإذا قدح فيه من ُيعَتد به من اأهل العلم والورع مل يح�سل 

الظن بعدالته واأهليته)1(.

ون�صَّ بع�ص الأ�سوليني على اأن انت�ساب العامل للفتيا لي�ص دلياًل على اأهليته 
لها، قال ابن ال�سالح: »ول ينبغي اأن يكتفي يف هذه الزمان مبجرد ت�سديه 

للفتوى، وا�ستهاره مببا�سرتها ل باأهليته لها«)2(.

وتبعه على ذلك ابن تيمية)3(، وابن حمدان)4(.

ر لها  اأو ُي�سدَّ ر  اإذ قد يت�سدَّ ُيعتد مبجرده؛  اأن انت�سابه للفتيا ل  والظاهر 
ولي�ص اأهاًل، لكن اإذا ان�سم النت�ساب للفتيا مع قرائن اأخرى، اأفاد ذلك اأهليته.

اأن ينت�سب للفتيا مب�سهد اخللق والنا�ص يرجعون له، قال الرازي:  مثل 
يفتيه  اأن من  اإذا غلب على ظنه  اإل  له ال�ستفتاء  اأنه ل يجوز  »اتفقوا على 
من اأهل الجتهاد ومن اأهل الورع، وذلك اإمنا يكون اإذا راآه منت�سًبا للفتوى 

مب�سهد اخللق، ويرى اجتماع امل�سلمني على �سوؤاله«)5(.
)1( ينظر: هداية العقول اإلى غاية ال�سوؤل)678/2(.

)2( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(.
)3( ينظر: امل�سودة)854/2(.
)4( ينظر: �سفة الفتوى)69(.

)5( املح�سول)81/6(، وينظر: املعتمد)939/2(، الإحكام )232/2(، نهاية الو�سول)3904/9(، جمع اجلوامع مع 
ال�ساعاتي)692/2(،  لبن  الو�سول  نهاية  الو�سول)609/4(،  منهاج  �سرح  ال�سول  نهاية  املحلي)437/2(،  �سرح 
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اأو ا�ستفا�ست اأهليته، ومل ينكر عليه،  اأو يكون ذلك مب�سهد من العلماء 
قال اجلويني: »من ت�سدى للفتوى يف زمان، و�ساع ذلك وا�ستفا�ص، ومل َيبُد 

من اأهل الفتوى عليه نكري كان مفتًيا«)1(.

وقال ابن قدامة: »ول ي�ستفتي العامي اإل من غلب على ظنه اأنه من اأهل 
واأخذ  العلماء،  اأعيان  من  مب�سهد  للفتيا  انت�سابه  من  يراه  مبا  الجتهاد، 

النا�ص عنه«)2(.

الردود والنقود)724/2(، البحر املحيط)309/6(، مناهج العقول للبدخ�سي)212/3(.
)1( الربهان )2 / 872(

)2( رو�سة الناظر)1021/3(، وينظر: التمهيد)403/4(.
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املبحث احلادي ع�صر
انت�صابه للتعليم والتدري�س

ذهب بع�ص الأ�سوليني اإلى كونه ُيعدُّ طريًقا �سحيًحا ملعرفة املفتي غري 
هذا  واإلى  النا�ص،  عند  ًما  وُمعظَّ للتدري�ص  منت�سًبا  يراه  بكونه  قيَّدوه  اأنهم 

ذهب اأبو احل�سني الب�سري)1(.

اأو راآه منت�سًبا  وقال ابن مفلح: »للعامي ا�ستفتاء من عرفه عاملًا عدًل، 
ًما«)2(. ُمعظَّ

ن  ًما، َفاإِ وقال املرداوي: »َوَكَذِلَك اإِذا َكاَن منت�سًبا للفتيا والتدري�ص ُمعظَّ
ابن  هذا  على  وتبعه  لال�ستفتاء«)3(،  اأهل  َواأَنه  علمه  على  يدل  َكَذِلك  َكونه 

النجار)4(، ون�صَّ عليه فقهاء احلنابلة)5(.

وا�ستدلوا بدليلني:

الدليل الأول:

ًما من النا�ص يدل على ف�سله وكونه  اأن انت�سابه للتدري�ص حال كونه معظَّ
عاملًا، واأنه اأهل للفتيا)6(. 

)1( ينظر: �سرح العمد)309/2(.
)2( اأ�سول ابن مفلح)1542/4(.

)3( التحبري)4036/8(.
)4( ينظر: �سرح الكوكب املنري)542/4(.

)5( ينظر: الإن�ساف)320/28(، ك�ساف القناع)3203/9(، مطالب اأويل النهى)440/6(، �سرح منتهى الإرادات )459/6(.
النهى  اأويل  مطالب   ،)3203/9( القناع  ك�ساف   ،)542/4( املنري  الكوكب  �سرح   ،)4036/8( التحبري  )6( ينظر: 

)440/6(، �سرح منتهى الإرادات )459/6(.
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الدليل الثاين:

اأنه اإذا علم من حال زيد اأنه منت�سب يف بلد من البلدان للفتيا والتعليم، 
وعلم رجوع النا�ص على اختالفهم اإليه يف هذا الباب، واأنه من جملة من 
بكونه  العلم  له  م�ساهدة وممار�سة ح�سل  اأهله  وُيعدُّ من  بالعلم،  ُيذكر 
عاملًا على اجلملة، كما يح�سل له العلم ب�سائر اأهل ال�سناعات على هذه 

الطريقة)1(.

طريًقا  لي�ص  والتدري�ص  للتعليم  الرجل  انت�ساب  اأن  اإلى  اآخرون  وذهب 
ملعرفة كونه مفتًيا، قال اأبو عمرو بن ال�سالح: »ول يجوز له ا�ستفتاء كل 
من اعتزى اإلى العلم، اأو انت�سب يف من�سب التدري�ص اأو غريه من منا�سب 

اأهل العلم مبجرد ذلك«)2(.

ومبثله قال النووي)3(، و�سيخ الإ�سالم ابن تيمية)4(، وابن حمدان)5(.

ون�صَّ على هذا بع�ص فقهاء ال�سافعية)6(.

اأراد  اإمنا  طريًقا  يذكره  مل  من  لأن  بينهم؛  خالف  ل  اإنه  يقال:  وقد 
قال  ولذا  اأخرى،  عالمات  به  يرتبط  اأن  دون  والتعليم،  للتدري�ص  انت�سابه 
النووي: »يجب عليه قطعا البحث الذى يعرف به اأهلية من ي�ستفتيه لالإفتاء 
العلم،  اإلى  انت�سب  من  ا�ستفتاء  له  يجوز  فال  باأهليته،  عارفا  يكن  مل  اإذا 
وانت�سب للتدري�ص والإقراء وغري ذلك من منا�سب العلماء، مبجرد انت�سابه 

وانت�سابه لذلك«)7(.
)1( ينظر: �سرح العمد)309/2(.

)2( اأدب املفتي وامل�ستفتي)86(.
)3( ينظر: املجموع)91/1(.

)4( ينظر: امل�سودة)854/2(.
)5( ينظر: �سفة الفتوى )68(، وقد عَمم اأبو اخلطاب يف التمهيد)403/4( لفظه، فقال: »فاأما من يراه م�ستغاًل بالعلم 

اأو يرى عليه �سيما الدين فال يجوز له ا�ستفتاَءه مبجرد ذلك«.
)6( ينظر: اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب)282/4(، اإعانة الطالبني)221/4(.

)7( املجموع)91/1(.
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اإلى ذلك  ان�ساف  اإن  اأنه  »يدل على  وانت�سابه  انت�سابه  فقوله: »مبجرد 
عالمات اأخرى ُعدَّ طريًقا، ويوؤيده اأن املرداوي حني ذكر اعتبار ابن تيمية 
»َفاَل  قولهم:  على  تخريًجا  قال  للفتيا،  للتاأهل  بال�ستفا�سة  ال�سالح  وابن 
ّرد اعتزائه اإَِلى اْلعلم، َوَلو مِبْن�سب تدري�ص  َيْكَتِفي ِبَواِحد َوَل ِباْثَننْيِ، َوَل جُمَ
اأَو َغريه. َومَراده يِف َزَمانه)1(، بل ُهَو يِف َهِذه اْلأَْزِمَنة اأولى؛ ِلأَن الدخيل قد 

�سني«)2(. دخل على اْلَفِقيه واملدرِّ

اأن تعظيم النا�ص له قرينة تكفي مع  ولعل مرادهم اجتماع القرائن، ل 
مون من لي�ص اأهاًل للفتيا،  انت�سابه للتعليم والتدري�ص؛ اإذ اإن النا�ص قد يعظِّ
وقد  فقيًها،  العامل  يكون  ل  وقد  الفنون،  �ستى  من  العلماء  مون  يعظِّ فهم 

اد واأهل الوعظ، ولي�ص هوؤلء باأهل للفتيا. مون اأهل التدين من الُعبَّ يعظِّ

واإذا �سحَّ ذلك، فاإن جمرد انت�ساب للتعليم والتدري�ص لي�ص طريًقا �سحيًحا 
ملعرفة اأهلية املفتي، فقد يح�سن الإن�سان التعليم والتدري�ص ول يح�سن الفتيا، 
ر  وقد ي�شبط امل�شائل وال يح�شن حتقيق املناط فيها عند وقوعها، وقد ُي�شدَّ

للتعليم ولي�ص بكامل الأهلية له، ف�ساًل عن اأن يكون كامل الأهلية للفتيا.

ًما من النا�ص يدل  واأما ال�ستدلل باأن انت�سابه للتدري�ص حال كونه معظَّ
م النا�ص من  على ف�سله وكونه عاملًا، واأنه اأهل للفتيا فلي�ص مُب�سلَّم فكم عظَّ

لي�ص اأهاًل، وف�سله لي�ص دلياًل على علمه.

اأما الدليل الثاين فيمكن حمله على اجتماع القرائن، وهذا ما يوؤيده التاأمل 
والنظر يف كالم الأ�سوليني.

)1( يق�سد ابن ال�سالح ؛ لأنه قال: »ول ينبغي اأن يكتفي يف هذه الزمان مبجرد ت�سديه للفتوى، وا�ستهاره مببا�سرتها 
ل باأهليته لها«.

)2( التحبري )4037/8-4038(، والظاهر يل اأن عبارة ابن مفلح وكذا املرداوي اإمنا هي اخت�سار لقول الآمدي، ولذا 
قال ابن مفلح يف اأ�سوله )1542/4(: »للعامي ا�ستفتاء من عرفه عاملًا عدًل، اأو راآه منت�سًبا معظًما، ول يجوز يف 
�سده عند العلماء، وذكره الآمدي اتفاًقا »وقريًبا منه عربَّ املرداوي، وعبارة الآمدي تفيد ذلك مع القرائن؛ اإذ قال 
يف الإحكام )232/4(: »اتفقوا على جواز ا�ستفتائه ملن عرفه بالعلم واأهلية الجتهاد والعدالة باأن يراه منت�سًبا 

للفتوى، والنا�ص متفقون على �سوؤاله والعتقاد فيه، وعلى امتناعه فيمن عرفه بال�سد من ذلك«.
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ومما ميكن تخريجه على هذا الطريق:

• التدري�ص والتعليم يف اجلامعات.	

• وكتابة ال�سروح والتعليقات العلمية يف ال�سبكة العنكبوتية.	

فاإن هذين الأمرين ل يعرف منهما التاأهل للفتيا، فقد يتولى التدري�ص 
والتعليم والكتابة من يح�سن الإلقاء وجمع املعلومات، دون اأن يتح�سل 
على ملكة الفتوى، وهذه الأمور اإمنا تفيد كون متوليها م�ستغاًل بالعلم، 
له  انت�سابه  اأو  بالعلم  الإن�سان  ا�ستغال  اأن  على  الأ�سوليون  ن�صَّ  وقد 
اأهاًل  يكون  اأن  دون  املجتهد،  اأهلية  ملعرفة  طريًقا  ُيعدُّ  ل  لأهله  اأو 

لالجتهاد.

تعيني  يف  النظر  من  �سرٌب  عليه  يتعني  »امل�ستفتي  اجلويني:  قال 
ب  املفتي الذي يقلِّدُه ويعتمُدُه، ولي�ص له اأن يراجع يف م�سائله كلَّ متلقِّ

بالعلم«)1(.

وقال اأبو اخلطاب: »فاأما من يراه م�ستغاًل بالعلم، اأو يرى عليه �سيما 
الدين، فال يجوز له ا�ستفتاءه مبجرد ذلك«)2(.

• الوعظ والإر�ساد والدعوة اإلى اهلل تعالى:	

نتاج  وهي  النا�ص،  عامة  عند  انت�سرت  التي  الطرق  من  الطريق  وهذه 
�سلك  حني  اأح�سن  قد  فالداعية  والعلماء،  الدعاة  بني  التمييز  عدم 
ما  العلم  من  لديه  يكون  اأن  ال�شرط  من  لي�ض  لكنه  له،  �شبياًل  الدعوة 
يوؤهله للفتيا، وقد يرتقي مرتًقا �سعًبا، ويت�سور ما ل علم له به حني يفتي 
اأنه واقع حينئذ  اأو علم، ول�سك  نة  بيِّ ال�سرعية دون  النا�ص يف امل�سائل 

فيما نهى اهلل تعالى عنه يف قوله تعالى: )ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    
)1( الغياثي)483(.

)2( التمهيد)403/4(، وينظر: �سرح اللمع)1037/2(، املجموع)91/1(، امل�سودة)854/2(، �سفة الفتوى)68(.
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ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ     ڱڱ( ]الأعراف[.

قال ال�سريازي: »واأما امل�ستفتي فال يجوز اأن ي�ساأل كل من اعتزى اإلى 
ا بزيِّ اأهل العلم، كالُق�سا�ص وغريهم ؛ لأنه ل ياأمن  العلم وادعاه، وتزيَّ
اأن ي�ستفتي من ل يعرف الفقه، اأو يعرف، ولكن لي�ص باأمني يت�ساهل يف 

الأحكام لقلة اأمانته، فيكون قد اأخطاأ الطريق«)1(.

ا�ص هم: الوعاظ)2(. والُق�سَّ

• الإمامة واخلطابة.	

للفتيا،  اأهل  اأو خطيب  اإمام  كل  اأن  العامة: ظنهم  فيه  ومما يخطئ 
دون حتقق من علمه ومعرفته بالأحكام ال�سرعية، فلي�ص كل من ُفتح 

له باب اخلطابة اأو الإمامة موؤهاًل لالإفتاء.

قال ال�سيخ ابن عثيمني: »فالواجب على امل�سلم اإذا اأ�سكل عليه �سيء فلي�ساأل 
ا كل من ُعرف  اأهل العلم، الذين ُعرفوا بالعلم والورع وال�ستقامة، فاإنه لي�ص اأي�سً
باأنه مفٍت يكون اأهاًل للفتوى، فاإننا نرى كثرًيا من العوام يعتمدون يف ا�ستفتاءاتهم 
موا مثاًل يف اإمامة م�سجد اأو ما اأ�سبه ذلك،  على من لي�ص عندهم علم، واإمنا تقدَّ
فظنوا اأن عندهم علم، ف�ساروا ي�ستفتونهم، وهوؤلء بحكم من�سبه واإمامته �سار 
ا، فاإن  الواحد منهم ي�ستحي اأن يقول: ل اأعلم، وهذا ل �سك اأنه من جهلهم اأي�سً

الواجب على من �ُسئل عن علم وهو ل يعلمه اأن يقول: ل اأعلم«)3(.

• ومثل ذلك احل�سول على الألقاب وال�سهادات، فاإن هذا مما ل يوؤهل 	
للفتيا.

)1( �سرح اللمع)1037/2(.
)2( ينظر: الق�سا�ص واملذكرون لبن اجلوزي)157(.
)3( فتاوى نور على الدرب)7 / 347 �سمن ال�ساملة(.
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• وكذلك الهيئة والزيُّ واملظهر، وقد ن�صَّ على ذلك الأ�سوليون، قال اأبو 	
اخلطاب: »فاأما من يراه م�ستغاًل بالعلم، اأو يرى عليه �سيما الدين، فال 

يجوز له ا�ستفتاَءه مبجرد ذلك«)1(.

وقد ُنقل التفاق على ذلك، قال ال�سو�ساوي: »واتفقوا على اأنه ل يكتفى يف 
ي ؛ لأنه قد يفعله لغر�ص ما«)2(. ذلك بالزَّ

ال�سبكة  يف  مواقع  على  العلمي  الإ�سراف  ا:  اأي�سً للفتيا  يوؤهل  ل  ومما 
يف  الربامج  اإدارة  اأو  دينية،  علمية  من�ساأة  يف  الإدارة  تويل  اأو  العنكبوتية، 

القنوات الف�سائية وغريها.

)1( التمهيد)403/4(، وينظر: �سفة الفتوى)68(.
)2( رفع النقاب)54/6(
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املبحث الثاين ع�صر
تعيني ويل الأمر

يح�سن بي قبل بيان حكم هذا الطريق اأن اأ�سري اإلى اأن من تاأهل للفتيا 
ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال  الفتيا،  عن  منعه  لأحد  يحق  ومل  يفتي،  اأن  له  جاز 
يف  اأخطاأ  لكونه  بحب�سه  وحكم  مطلًقا،  الإفتاء  من  عاملًا  منع  »ومن  تيمية: 
باطل  حكم  واحلب�ص  باملنع  فاحلكم  بالإجماع.  باطاًل  ذلك  كان  م�سائل، 

بالإجماع«)1(.

من  ومنع  املفتني،  اأحوال  يف  النظر  الإمام  �ساأن  من  فاإن  هذا  علم  واإذ 
رة لذلك، قال اخلطيب  لي�ص اأهاًل للفتيا، وقد جاءت اأقوال اأهل العلم مقرِّ
ح اأحوال املفتني، فمن كان ي�سلح  البغدادي: »ينبغي لإمام امل�سلمني اأن يت�سفَّ
ل  باأن  اإليه  وتقدم  منها،  منعه  اأهلها  من  يكن  ومن مل  عليها،  ه  اأقرَّ للفتوى 
بني  من  اخللفاء  كان  وقد  عنها،  ينته  مل  اإن  بالعقوبة  واأوعده  لها  يتعر�ص 
اأمية ين�سبون للفتوى مبكة يف اأيام املو�سم قوًما يعينونهم، وياأمرون باأن ل 
ُي�ستفتى غريهم، ثم �ساق باإ�سناده عن عبداهلل بن اإبراهيم بن عمر بن اأبي 
اأبيه، قال: » كان ي�سيح ال�سائح يف احلاج، ل يفتي  يزيد ال�سنعاين، عن 

النا�ص اإل عطاء بن اأبي رباح، فاإن مل يكن فعبداهلل بن اأبي جنيح«)2(.

)1( جمموع الفتاوى)301/27(.
)2( الفقيه واملتفقه)424/2-425(، والأثر برقم)1040(، ونقل عنه هذا الكالم مع الإقرار به يف: املجموع)73/1(، 

ك�ساف القناع)3198/9(، مطالب اأويل النهى)437/6(.



78

الدكتور وليد بن فهد الودعان

وقال ابن اجلوزي فيمن لي�ص اأهاًل: »يلزم ويل الأمر منعهم كما فعل بنو 
اأمية«)1(.

عا�ص،  اآثم  فهو  للفتوى  باأهل  ولي�ص  النا�ص  اأفتى  »من  ِم:  اْلَقيِّ اْبُن  َوَقال 
ومن اأقره من ولة الأمور على ذلك فهو اآثم اأي�س�سا...، وهوؤلء مبنزلة من 
النا�ص  ير�سد  الذي  الأعمى  ومبنزلة  بالطريق،  علم  له  ولي�ص  كب،  الرَّ يدل 
اإلى الِقبلة، ومبنزلة من ل معرفة له بالطب وهو يطب النا�ص، بل هو اأ�سواأ 
حال من هوؤلء كلِّهم، واإذا تعنيَّ على ويل الأمر منع من مل يح�سن التطّبب 
يف  يتفقه  ومل  وال�شنة  الكتاب  يعرف  مل  مبن  فكيف  املر�سى،  مداواة  من 
الدين؟، وكان �سيخنا  �سديد الإنكار على هوؤلء، ف�سمعته يقول: قال يل 

يكون على اخلبازين  له:  فقلت  الفتوى،  اأُجعلت حمت�سًبا على  بع�ص هوؤلء: 
والطباخني حمت�سب، ول يكون على الفتوى حمت�سب")2(.

َنَع  َلَح ِلْلَفْتَوى َومَيْ ْن �سَ وقال عمر بن جنيم: »َوَعَلى َويِلِّ اْلأَْمِر اأَْن َيْبَحَث َعمَّ
ُ َتَعاَلى  ُلُح«)3(، وجاء يف الفتاوى الهندية: »قال اأبو َحِنيَفَة َرِحَمُه اهللَّ من َل َي�سْ
ِة،  ُرره اإَلى اْلَعامَّ ى �سَ رِّ اْلَعاِقِل اْلَباِلِغ اإلَّ من َيَتَعدَّ ي على احْلُ َل َيْحُجُر اْلَقا�سِ
ُهْم َوُيْهِلُكُهْم َوِعْنَدُه  رُّ اِهُل الذي َي�ْسِقي النا�ص ما َي�سُ ِبيُب اجْلَ َوُهْم َثاَلَثٌة: الطَّ
َيَل اأو ُيْفِتي  ُه �ِسَفاٌء َوَدَواٌء، َوالثَّايِن: امْلُْفِتي امْلَاِجُن:وهو الذي ُيَعلُِّم النا�ص احْلِ اأَنَّ

عن َجْهٍل، َوالثَّاِلُث: امْلَُكاِري امْلُْفِل�ُص«)4(.

َبَذِة  ُه اأَْقَبَل ِمْن اْلَبْحَرْيِن َحتَّى اإَِذا َكاَن ِبالرَّ : اأَنَّ وقد جاء َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة 

)1( نقله عنه يف اإعالم املوقعني )166/4(، �سفة الفتوى )24(، وينظر: اأ�سول ابن مفلح )1543/4(، �سرح الكوكب 
املنري )544/4(.

)2( اإعالم املوقعني )166/4(.
)3( النهر الفائق )599/3(، وعنه يف الفتاوى الهندية )309/3(.

)4( الفتاوى الهندية )54/5(، قال اجلرجاين يف التعريفات )246(: »املكاري املفل�ص: هو الذي يكاري الدابة وياأخذ 
الكراء فاإذا جاء اأوان ال�سفر ل دابة له، وقيل املكاري املفل�ص هو الذي يتقبل الكراء ويوؤاجر الإبل ولي�ص له اإبل ول 
اأُْجَرُة  ظهر يحمل عليه ول مال ي�سرتي به الدواب«، ويف القامو�ص املحيط )1328(:«والِكْرَوُة والِكراُء بك�سرهما: 

.» مُّ َته واِل�ْسُم: الَكْرَوُة والَكْرُو وُي�سَ اُه واأْكرايِن دابَّ املُ�ْسَتاأَْجِر. كاراُه ُمكاراًة وِكراًء واْكرَتَ



79

طرق معرفة أهلية املفتي

ْيٍد َوَجُدوُه ِعْنَد اأَْهِل  ِم �سَ ِرِمنَي، َف�َساأَُلوُه َعْن حَلْ َوَجَد َرْكًبا ِمْن اأَْهِل اْلِعَراِق حُمْ
اأََمْرُتُهْم  ِفيَما  اإِينِّ �َسَكْكُت  : »ُثمَّ  ُهَرْيَرَة  اأَُبو  َقاَل  ِباأَْكِلِه،  َفاأََمَرُهْم  َبَذِة،  الرَّ
، َفَقاَل ُعَمُر: َماَذا  اِب  طَّ ا َقِدْمُت امْلَِديَنَة َذَكْرُت َذِلَك ِلُعَمَر ْبِن اخْلَ ِبِه، َفَلمَّ
اِب: َلْو اأََمْرَتُهْم ِبَغرْيِ  طَّ اأََمْرَتُهْم ِبِه؟ َفَقاَل: اأََمْرُتُهْم ِباأَْكِلِه، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَ

َذِلَك َلَفَعْلُت ِبَك. َيَتَواَعُدُه، ويف لفظ: َلْو اأَْفَتْيَتُهْم ِبَغرْيِ َذِلَك َلأَْوَجْعُتَك«)1(.

ومع تتابع كالم اأهل العلم يف تقرير هذا اجلانب)2( اإل اإين مل اأجد اأحًدا 
هم  ن�صَّ �سراحة على اأهلية من يعّينه الإمام، واإن كان هذا ظاهر قولهم لكنَّ
ين�سون اأن على ويل الأمر اأن يرجع يف �ساأن املفتني اإلى العلماء املعروفني، 
قال اخلطيب: »والطريق لالإمام اإلى معرفة حال من يريد ن�سبه للفتوى اأن 
ل على ما  ي�ساأل عنه اأهل العلم يف وقته، وامل�سهورين من فقهاء ع�سره، ويعوِّ

يخربونه من اأمره«)3(.

فالظاهر اأن تعيني ويل الأمر ل يخلو من حالتني: 

العلم  اأهل  اإلى  ورجوعه  التعيني،  عنه حتريه يف  ُيعرف  كان  اإن  الأولى: 
املتاأهلني يف  ملعرفة  يوؤهله  ما  العلم  لديه من  كان  اأو  املعتربين، 

الفتيا، فاإن تعيينه ُيعدُّ طريًقا �سحيًحا.

الثانية: اإن كان ل يلتفت اإلى اأهل العلم، اأو ل يهتم بتعيني الأهل، فال يعترب 
تعيينه حينئذ.

ر بع�ص الباحثني من التعيني الر�سمي يف البلدان عموًما؛ اإذ كثرًيا  وقد حذَّ
ما يقع الت�ساهل فيه، و�سوء الختيار واملح�سوبية، اأو حتديد النتماء لتوجه 

اأئمة  اأكله من ال�سيد)351/1-80/352-81( ورجاله  )1( رواه مالك يف املوطاأ، كتاب احلج، باب ما يجوز للمحرم 
ثقات.

البحر  الفروع)109/11(،  يعلى)227(،  لأبي  ال�سلطانية  الأحكام  للماوردي)246(،  ال�سلطانية  الأحكام  )2( ينظر: 
يف  الفتوى  املنري)544/4(،  الكوكب  �سرح  الطالب)283/4(،  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى  الرائق)449/6(، 

الإ�سالم)150(.
)3( الفقيه واملتفقه )325/2(، وينظر: البحر الرائق)449/6(، اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب)283/4(.
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رها  معني، اأو التاأييد الجتاه �شيا�شي خا�ض، ويتم جتاوز ال�شروط التي �شطَّ
العلماء لختيار املفتني)1(.

ومما يلتحق حكمه بتعيني ويل الأمر:

• ن�سره لأرقام وهواتف من يرى اأهليتهم للفتيا.	

• تن�سيبه من يقوم بالرد على اأ�سئلة امل�ستفتني عرب الهاتف اأو ال�سبكة 	
العنكبوتية.

)1( ينظر: تنظيم الفتوى للزحيلي)34(.
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اخلامتة

احلمد هلل على متام ف�سله وكرمه، وبعد: فهذا بيان لأهم ما تو�سلت اإليه 
يف هذا البحث:

اأو . 1 باأنه: املخرب عن حكم اهلل تعالى قطًعا  اأنه ميكن تعريف املفتي 
ا بدليل �سرعي ل�سوؤال اأو نازلة. ظنًّ

اأن ال�ستفا�سة والتواتر يفيدان اأهلية املفتي اإذا كان ذلك بني اأكرث . 2
النا�ض؛ اإذ ال يخلو اأكرثهم من ذوي اخلربة والفهم �شرط اأن ال يوجد 

الإنكار من اأهل العلم.

اأن ال�سهرة بالفتوى يف و�سائل الإعالم والت�سال املعا�سرة ل يوثق به، . 3
اإل اإذا ُعلم اأن تلك الو�سائل يقوم بالإ�سراف عليها واملتابعة لها هيئة 

ه اأهل العلم ومل يعرت�سوا عليه. �سرعية، اأو اأقرَّ

اأن اأهلية املفتي ميكن اأن ُتعرف بخرب العدل اإذا كان ذا خربة علمية.. 4

اجتماع النا�ص على العامل و�سوؤالهم له قد ياأخذ طابع الإجماع اإذا كان . 5
ا، واإل فال ُيعتد به اإل مع م�ساهدة اأهل العلم واإقرارهم، اأو  اتفاًقا عامًّ

مع وجود اأهل اخلربة.
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اإذا . 6 العلمية،  التزكيات  املفتي، وكذا  اأهلية  العلماء يدل على  �سهادة 
كانت من معترب، ون�صَّ فيها على اجلانب العلمي، ول ُيعتد بالإجازات 

العلمية، اإل اإذا ذكر يف اأثنائها �سهادة له بالعلم. 

حكًما . 7 ُتعطى  ل  ونحوها  ال�سرعية  والهيئات  العلمية  املجامع  ع�سوية 
واحًدا، وع�سويتها ل تعني بال�سرورة اأهلية الع�سو للفتيا اإل اإذا جرى 
ن العلمي والأهلية  اختياره وفق نظر علماء را�سخني وباآلية تخ�سع للتمكُّ

لالجتهاد.

اأن العامي مُيكنه معرفة اأهلية املفتي بالنظر يف قرائن الأحوال.. 8

اأن امتحان العامي للمفتي لي�ص �سرًطا لأهلية املفتي، ول مانع اأن يكون . 9
طريًقا �سحيًحا اإذا توفر �سرطه.

التعيني، . 10 يف  حتريه  عنه  ُيعرف  كان  اإن  به  ُيعتد  الأمر  ويل  تعيني  اأن 
ورجوعه اإلى اأهل العلم املعتربين، اأو كان لديه من العلم ما يوؤهله ملعرفة 

املتاأهلني يف الفتيا. 

مما ل يعد طريًقا ملعرفة املفتي:. 11

• ال�سهرة بجانب من جوانب الدين كاجلهاد ونحوه.	

• كال�ست�سارات 	 الفقهي  ال�سرعي  املجال  غري  جمال  يف  ال�سهرة 
الروؤى  اأو يف باب  اأو الفكرية  اأو الرتبوية  النف�سية  اأو  الجتماعية 

والأحالم. 

• قول العدل عن نف�سه: اإنه مفت. 	

• ه اأهاًل. 	 حتليف العامي ملن ظنَّ

• ره للتعليم والتدري�ص.	 انت�سابه للفتوى، اأو ت�سدُّ
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• كتابة ال�سروح والتعليقات العلمية يف ال�سبكة العنكبوتية.	

• ا�ستغاله بالعلم اأو انت�سابه له اأو لأهله. 	

• الوعظ والإر�ساد والدعوة اإلى اهلل تعالى.	

• الإمامة واخلطابة.	

• احل�سول على الألقاب وال�سهادات.	

• الهيئة والّزي واملظهر.	

• الإ�سراف العلمي على مواقع يف ال�سبكة العنكبوتية، اأو تويل الإدارة 	
الف�سائية  القنوات  الربامج يف  اإدارة  اأو  دينية،  علمية  من�ساأة  يف 

وغريها.

واهلل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.
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قائمة امل�شادر واملراجع:

الإبهاج يف �سرح املنهاج: لعلي بن عبدالكايف ال�سبكي، وابنه عبدالوهاب، . 1
درا�سة وحتقيق: د.اأحمد الزمزمي، ود.نور الدين �سغريي، الطبعة الأولى 

1424ه�، دار البحوث والدرا�سات الإ�سالمية واإحياء الرتاث بدبي.
احلنبلي، . 2 الفراء  ح�سني  بن  حممد  يعلى  لأبي  ال�سلطانية  الأحكام 

دار  1421ه�،  عام  طبع  الفقي،  حامد  حممد  عليه:  وعلق  �سححه 
الكتب العلمية، بريوت.

املاوردي، . 3 حممد  بن  لعلي  الدينية:  والوليات  ال�سلطانية  الأحكام 
ن�سر  1409ه�،  الأولى  الطبعة  البغدادي،  مبارك  د.اأحمد  حتقيق: 

مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت.
اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول: ل�سليمان بن خلف الباجي، حققه . 4

وقدم له وو�سع فهار�سه: عبداملجيد تركي، الطبعة الثانية 1415ه�، 
دار الغرب الإ�سالمي، بريوت.

الإحكام يف اأ�سول الأحكام: لعلي الآمدي، تعليق: عبدالرزاق عفيفي، . 5
الطبعة الثانية 1402ه�، املكتب الإ�سالمي، بريوت.

الفتوى . 6 وكيفية  واأحكامه  امل�شتفتي  و�شفة  املفتي  و�شروط  الفتوى  اأدب 
وال�ستفتاء: لعثمان بن ال�سالح ال�سهرزوري مطبوع �سمن فتاوى وم�سائل 
ابن ال�سالح، حتقيق: د.عبداملعطي اأمني قلعجي، الطبعة الأولى 1406ه�، 

دار املعرفة، بريوت.
اأ�سا�ص البالغة: ملحمود بن عمر الزخم�سري املعتزيل، حتقيق: عبدالرحيم . 7

حممود، دار املعرفة، بريوت.
اأ�سنى املطالب �سرح رو�ص الطالب: لزكريا الأن�ساري ال�سافعي، ن�سر . 8

دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة.
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الأ�سباه والنظائر: لعبدالوهاب بن علي ال�سبكي، حتقيق: عادل اأحمد . 9
عبداملوجود، وعلي حممد معو�ص، الطبعة الأولى 1411ه�، دار الكتب 

العلمية، بريوت.
ال�سدحان، . 10 د.فهد  حققه:  املقد�سي،  مفلح  ابن  ملحمد  الفقه:  اأ�سول 

الطبعة الأولى 1420ه�، ن�سر وتوزيع مكتبة العبيكان، الريا�ص.
التجارية . 11 ال�ساد�سة 1389ه�، املكتبة  الفقه: ملحمد اخل�سري،  اأ�سول 

الكربى، م�سر.
اأحاديث . 12 الأ�سول: ملحمد بن عثيمني، حققه وخرج  الأ�سول من علم 

وعلق عليه: اأ�سرف بن �سالح ال�سلفي، طبع عام 2001م، دار الإميان 
للطبع والن�سر والتوزيع، الإ�سكندرية.

اإعانة الطالبني اأو حا�سية اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني: . 13
لأبي بكر بن حممد البكري، �سبطه و�سححه: حممد �سامل ها�سم، 

الطبعة الأولى 1415ه، دار الكتب العلمية، بريوت.
اأبي بكر بن القيم، رتبه . 14 اإعالم املوقعني عن رب العاملني: ملحمد بن 

و�سبطه وخرج اأحاديثه: حممد عبدال�سالم اإبراهيم، الطبعة الثانية 
1414ه�، دار الكتب العلمية، بريوت.

الأجنم الزاهرات على حل األفاظ الورقات يف اأ�سول الفقه: ملحمد بن . 15
عثمان املارديني، حققه وعلق عليه: د.عبدالكرمي النملة، الطبعة الثانية 

1416ه�، مكتبة الر�سد للن�سر والتوزيع، الريا�ص.
حتقيق: . 16 املرداوي،  لعلي  اخلالف:  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 

د.عبداهلل الرتكي، الطبعة الأولى 1415ه�، هجر للطباعة.
�سبطه . 17 جنيم،  بن  الدين  لزين  الدقائق:  كنز  �سرح  الرائق  البحر 

اآياته واأحاديثه: زكريا عمريات، الطبعة الأولى 1418ه�، دار  وخرج 
الكتب العلمية، بريوت.
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البحر الزخار املعروف مب�سند البزار: لأحمد البزار، حتقيق: حمفوظ . 18
الرحمن زين اهلل واآخرين، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة.

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه: ملحمد بن بهادر الزرك�سي، قام بتحريره: . 19
د/عبدال�ستار اأبو غدة، الطبعة الأولى 1410ه�، وزارة الأوقاف وال�سوؤون 

الإ�سالمية بالكويت.
الأولى . 20 الطبعة  الأ�سموين،  لعلي  البدر الالمع يف نظم جمع اجلوامع 

1332ه�، مطبعة ال�سعادة، م�سر.
بيان املخت�سر: ملحمود بن عبدالرحمن بن اأحمد الأ�سفهاين، حتقيق: د/. 21

حممد مظهر بقا، الطبعة الأولى 1406ه� دار املدين، جدة، من من�سورات 
جامعة اأم القرى، معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي.

البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل يف م�سائل امل�ستخرجة: . 22
ملحمد بن اأحمد بن ر�سد اجلد القرطبي، حتقيق: د/حممد حجي، 
�سعيد اأعراب، د/اأحمد ال�سرقاوي، حممد العراي�سي، اأحمد احلبابي، 

الطبعة الثانية 1408ه�، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت.
بن . 23 حممد  بن  لعلي  الأحكام:  كتاب  يف  الواقعني  والإيهام  الوهم  بيان 

القطان، درا�سة وحتقيق: د.احل�سني اآيت �سعيد، الطبعة الأولى 1418ه�، 
دار طيبة، الريا�ص.

وتعليق: . 24 ت�سحيح  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  ملحمد  الكبري:  التاريخ 
عبدالرحمن املعلمي، ومعه جمموعة، دائرة املعارف العثمانية، حيدر 

اأباد الدكن.
لعلي بن �سليمان املرداوي، . 25 الفقه:  اأ�سول  التحرير يف  التحبري �سرح 

درا�سة وحتقيق: د.عبدالرحمن اجلربين، و د.اأحمد ال�سراح، الطبعة 
الأولى 1421ه�، مكتبة الر�سد للن�سر والتوزيع، الريا�ص.

التحقيق والبيان يف �سرح الربهان: لعلي بن اإ�سماعيل الأبياري، درا�سة . 26
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وحتقيق على بن عبدالرحمن بن ب�سام، الطبعة الأولى 1432ه�، دار 
ال�سياء للن�سر والتوزيع، الكويت.

مع . 27 مطبوع  املرداوي،  �سليمان  بن  لعلي  الفقه:  اأ�سول  يف  التحرير 
�سرحه التحبري.

اإبراهيم . 28 حتقيق:  اجلرجاين،  ال�سريف  حممد  بن  لعلي  التعريفات: 
الأبياري، طبع 1985م، مكتبة لبنان، بريوت.

تقريب الو�سول اإلى علم الأ�سول: ملحمد بن اأحمد بن جزي الغرناطي، . 29
الأولى  الطبعة  ال�سنقيطي،  الأمني  املختار بن حممد  حتقيق: حممد 

1414ه�، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم، جدة.
احلاج، . 30 اأمري  بن  حممد  بن  ملحمد  التحرير:  على  والتحبري  التقرير 

الطبعة الثانية 1403ه�، دار الكتب العلمية، بريوت.
التقليد واأحكامه: ل�سعد بن نا�سر ال�سرثي، الطبعة الأولى 1416ه�، . 31

دار الوطن، ودار الغيث، الريا�ص.
التلخي�ص يف اأ�سول الفقه: لعبدامللك بن عبداهلل اجلويني، حتقيق: . 32

دار  1417ه�،  الأولى  الطبعة  العمري،  و�سبري  النيبايل،  د/عبداهلل 
الب�سائر الإ�سالمية للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت.

متام املنة يف التعليق على فقه ال�سنة: ملحمد نا�سر الدين الألباين، . 33
الطبعة الثالثة 1409ه�، دار الراية للن�سر والتوزيع، الريا�ص.

التمهيد يف اأ�سول الفقه: ملحفوظ بن اأحمد اأبي اخلطاب الكلوذاين، . 34
حتقيق: د/اأحمد بن علي بن اإبراهيم، الطبعة الأولى 1406ه�، طبع 
مكتبة اخلاجني، من من�سورات جامعة اأم القرى مركز البحث العلمي 

واإحياء الرتاث الإ�سالمي.
بن . 35 بن عبداهلل  ليو�سف  والأ�سانيد:  املعاين  املوطاأ من  ملا يف  التمهيد 

عبدالرب القرطبي، حققه وعلق حوا�سيه و�سححه: م�سطفى العلوي، 
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وحممد البكري، وجمموعة، طبع الطبعة الثانية بدءا من عام 1402ه�، 
باإ�سراف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية باملغرب.

يف . 36 من�سور  بحث  الزحيلي،  ملحمد  اآلياته:  اأحكامه  الفتوى  تنظيم 
ال�سبكة العنكبوتية.

تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، الطبعة الأولى . 37
1404ه�، دار الفكر، بريوت.

تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال: ليو�سف اأبي احلجاج املزي، حققه . 38
الأولى  الطبعة  معروف،  عواد  د/ب�سار  عليه:  وعلق  ن�سه  و�سبط 

1413ه�، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
حممود . 39 بن  اأمني  ملحمد  التحرير:  كتاب  على  �سرح  التحرير  تي�سري 

الت�سحيح مبطبعة  باإ�سراف جلنة  باد�ساه،  باأمري  املعروف  البخاري 
م�سطفى البابي احللبي واأولده، دار الكتب العلمية، بريوت.

حتقيق: . 40 الكاكي،  حممد  بن  ملحمد  املنار:  �سرح  يف  الأ�سرار  جامع 
ف�سل الرحمن الأفغاين، الطبعة الأولى 1418ه�، النا�سر مكتبة نزار 

م�سطفى الباز، مكة، الريا�ص.
اأبي الأ�سبال . 41 جامع بيان العلم وف�سله: ليو�سف بن عبدالرب، حتقيق 

الزهريي، الأولى 1414ه�، دار ابن اجلوزي، الدمام.
اأحمد . 42 الرتمذي، حتقيق:  الرتمذي(: ملحمد  ال�سحيح)�سنن  اجلامع 

�ساكر، واأمت بع�سه: حممد فوؤاد عبدالباقي، املكتبة التجارية، مكة.
الكلم: . 43 جوامع  من  حديثا  خم�سني  �سرح  يف  واحلكم  العلوم  جامع 

لعبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي، حتقيق وتعليق: طارق بن 
عو�ص اهلل بن حممد، الطبعة الرابعة1423ه�، دار ابن اجلوزي.

جمع اجلوامع: لعبدالوهاب بن علي ال�سبكي، مطبوع مع �سرح املحلي . 44
وحا�سية البناين.
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اجلوامع: . 45 جمع  على  املحلي  اجلالل  �سرح  على  البناين  حا�سية 
لعبدالرحمن بن جاد البناين املالكي، �سبط ن�سه وخرج اآياته: حممد 
عبدالقادر �ساهني، الطبعة الأولى 1418ه�، دار الكتب العلمية، بريوت.

الدرر اللوامع يف �سرح جمع اجلوامع: لأحمد الكوراين، حتقيق: اإليا�ص . 46
قبالن الرتكي، الأولى 1428ه�، دار �سادر، بريوت، مكتبة الإر�ساد، 

ا�ستانبول.
لعبدالنبي . 47 الفنون:  ا�سطالحات  يف  العلوم  جامع  اأو  العلماء  د�ستور 

ابن عبدالر�سول الأحمد نكري، عرب عبارته الفار�سية: ح�سن هاين 
فح�ص، الطبعة الأولى 1421ه�، دار الكتب العلمية، بريوت.

البابرتي، . 48 ملحمد  احلاجب:  ابن  خمت�سر  �سرح  والنقود  الردود 
حتقيق: د.�سيف اهلل العمري، و: د.ترحيب الدو�سري، الطبعة الأولى 

1426ه�، مكتبة الر�سد.
ر�سالة يف اأ�سول الفقه: للح�سن بن �سهاب العكربي، درا�سة وحتقيق . 49

وتعليق: د/موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر، الطبعة الأولى 1413ه�، 
دار الب�سائر الإ�سالمية للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت.

رفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب: حل�سني بن علي ال�سو�ساوي، حتقيق: . 50
عبدالرحمن بن عبداهلل اجلربين،.

الرو�ص البا�سم يف الذب عن �سنة اأبي القا�سم: ملحمد بن اإبراهيم الوزير، . 51
حتقيق: علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائد للن�سر والتوزيع.

رو�سة الناظر وجنة املناظر يف اأ�سول الفقه: لعبداهلل بن قدامة، حققه: . 52
د/عبدالكرمي النملة، الطبعة الرابعة 1416ه�، مكتبة الر�سد، الريا�ص.

رو�سة الطالبني: ليحيى بن �سرف النووي، حتقيق: علي معو�ص، وعادل . 53
عبداملوجود، الطبعة الأولى 1412ه�، دار الكتب العلمية، بريوت.

علي . 54 بن  لعبدالوهاب  احلاجب:  ابن  خمت�سر  عن  احلاجب  رفع 
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اأحمد  وعادل  معو�ص،  حممد  علي  ودرا�سة:  وتعليق  حتقيق  ال�سبكي، 
والن�سر  للطباعة  الكتب  عامل  1419ه�،  الأولى  الطبعة  عبداملوجود، 

والتوزيع، بريوت.
حتقيق: . 55 البو�سريي،  لأحمد  اخلم�سة:  الكتب  على  ماجه  ابن  زوائد 

حممد خمتار، الطبعة الأولى 1414ه�، دار الكتب العلمية، بريوت.
�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها: ملحمد نا�سر . 56

الدين الألباين، جملد: 1، 2، الطبعة الرابعة، املكتب الإ�سالمي، بريوت، 
والأولى  للرابع،  والرابعة  للثالث،  الثانية  الطبعة   ،6  ،5  ،4  ،3 وجملد: 

للخام�ص وال�ساد�ص، مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، الريا�ص.
ال�سنن: ل�سليمان اأبي داود ال�سج�ستاين، حتقيق: عزت عبيد الدعا�ص، . 57

وعادل ال�سيد، الطبعة الأولى 1388ه�، دار احلديث، بريوت. 
فوؤاد . 58 حممد  ورّقمه:  عليه  علق  ماجه،  ابن  يزيد  بن  ملحمد  ال�سنن: 

عبدالباقي، دار اإحياء الكتب العربية.
ال�سنن الكربى: لأحمد بن �سعيب الن�سائي، حتقيق: د/عبدالغفار البنداري، . 59

و�سيد ك�سروي، الطبعة الأولى 1411ه�، دار الكتب العلمية، بريوت.
بن . 60 لأحمد  الأ�سول:  يف  املح�سول  اخت�سار  يف  الف�سول  تنقيح  �سرح 

اإدري�ص القرايف، حتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد، الطبعة الثانية 1414ه�، 
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

�سرح ذريعة الو�سول اإلى اقتبا�ص زبد الأ�سول: ملحمد الأ�سخر اليمني، . 61
موؤ�س�سة  1432ه�،  الأولى  الإدري�سي،  فرحان  اأحمد  ودرا�سة:  حتقيق 

الر�سالة، بريوت. 
�سرح العمد: لأبي احل�سني حممد بن علي الب�سري املعتزيل، حتقيق . 62

1410ه�،  الأولى  الطبعة  زنيد،  اأبو  علي  بن  د/عبداحلميد  ودرا�سة: 
مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة.
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ال�سرح الكبري على الورقات: لأحمد بن قا�سم العبادي، حتقيق: حممد . 63
العلمية،  الكتب  دار  1424ه�،  الأولى  اإ�سماعيل،  ح�سن  حممد  ح�سن 

بريوت.
ال�سيوطي: . 64 لعبدالرحمن  اجلوامع  جمع  نظم  ال�ساطع  الكوكب  �سرح 

حتقيق: د.حممد احلفناوي، طبع عام 1420ه�، مكتبة الإميان للطبع 
والن�سر والتوزيع، م�سر.

الفتوحي، حتقيق: . 65 النجار  بن  اأحمد  بن  املنري: ملحمد  الكوكب  �سرح 
د.حممد الزحيلي، و: د.نزيه حماد، طبع عام 1402ه� مبركز البحث 

العلمي واإحياء الرتاث الإ�سالمي بجامعة اأم القرى.
�سرح اللمع: لإبراهيم بن علي ال�سريازي، حتقيق: عبداملجيد تركي، . 66

الطبعة الأولى 1408ه�، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت.
�سرح املحلي على منت جمع اجلوامع: ملحمد بن اأحمد املحلي، مطبوع . 67

مع حا�سية البناين. 
د/عبداهلل . 68 حتقيق:  الطويف،  ل�سليمان  الرو�سة:  خمت�سر  �سرح 

الرتكي، الطبعة الأولى 1410ه�، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
الطبعة . 69 النووي،  �سرف  بن  ليحيى  م�سلم:  النووي على �سحيح  �سرح 

الأولى 1415ه�، دار الكتب العلمية، بريوت.
اإ�سماعيل البخاري، طبع عام 1414ه�، . 70 �سحيح البخاري: ملحمد بن 

دار الفكر، بريوت.
الأولى . 71 الطبعة  الألباين،  الدين  نا�سر  اأبي داود: ملحمد  �سحيح �سنن 

توزيع  الريا�ص،  اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  مكتب  ن�سر  1409ه�، 
املكتب الإ�سالمي، بريوت.

الق�سريي، . 72 احلجاج  بن  مل�سلم  ال�سحيح(:  م�سلم)اجلامع  �سحيح 
بعناية: نظر الفريابي، الأولى 1427ه�، دار طيبة، الريا�ص.
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املنتهى: . 73 ل�سرح  النهى  اأويل  دقائق  امل�سمى  الإرادات  منتهى  �سرح 
ملن�سور البهوتي، حتقيق: د. عبداهلل الرتكي، الطبعة الأولى 1421ه�، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.
خرج . 74 احلنبلي،  حمدان  بن  لأحمد  وامل�ستفتي:  واملفتي  الفتوى  �سفة 

الرابعة  الطبعة  الألباين،  الدين  نا�سر  حممد  عليه:  وعلق  اأحاديثه 
1404ه�، املكتب الإ�سالمي، بريوت.

ال�سعفاء الكبري: ملحمد العقيلي، حققه ووثقه د.عبداملعطي قلعجي، . 75
الطبعة الأولى 1404ه�، دار الكتب العلمية.

العلل الواردة يف الأحاديث النبوية: لعلي بن عمر الدارقطني، حتقيق . 76
وتخريج: د. حمفوظ الرحمن زين اهلل ال�سلفي، الطبعة الأولى 1405ه�، 

دار طيبة، الريا�ص.
بن . 77 لعثمان  ال�سالح(:  ابن  مبقدمة  )املعروف  احلديث  علوم 

عبدالرحمن بن ال�سالح ال�سهرزوري، ن�سر بت�سحيح وتعليق: حممد 
راغب الطباخ عام 1350ه�، موؤ�س�سة الكتب الثقافية.

�سبط . 78 اآبادي،  العظيم  ملحمد  داود:  اأبي  �سنن  �سرح  املعبود  عون 
وحتقيق: عبدالرحمن حممد عثمان، الطبعة الثانية، مكتبة الإميان.

طبع . 79 ال�سافعي،  الأن�ساري  لزكريا  الأ�سول:  لب  �سرح  الو�سول  غاية 
عام 1360ه�، �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده، 

م�سر.
الغياثي غياث الأمم يف التياث الظلم: لعبدامللك بن عبداهلل اجلويني، . 80

حققه وو�سع فهار�سه: د.عبدالعظيم الديب، الطبعة الأولى للنا�سر، 
1432ه�، دار املنهاج للن�سر والتوزيع، جدة.

فتاوى نور على الدرب: لف�سيلة ال�سيخ حممد العثيمني، �سمن برنامج . 81
ال�ساملة.
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الغيث الهامع �سرح جمع اجلوامع: لأبي زرعة اأحمد العراقي، حتقيق . 82
الأولى  الإ�سالمي،  الرتاث  واإحياء  العلمي  للبحث  قرطبة  مكتب 

1420ه�، النا�سر الفاروق احلديثة للطباعة والن�سر.
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