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املقدّمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، 
نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه الطيبني الطاهرين، وبعد: 

حتت  الفقه  اأ�سول  علماء  بحثها  التي  الأ�سولية  املو�سوعات  من  فاإن 
يتعلق  وما  والفتوى،  ال�ستفتاء  بكيفية  يتعلق  ما  واآدابها،  الفتوى  �سفة  باب 
ا، واأهمية حترير األفاظ ال�ستفتاء والفتوى  باألفاظ امل�ستفتي واملفتي خ�سو�سً
قبل  من  الفتوى  يف  احلق  اإ�سابة  على  يوؤثر  اأن  ميكن  ما  واإزالة  وتهذيبها، 

املفتي، اأو فهم احلكم ال�سرعي املراد من قبل امل�ستفتني.

وهذا اجلانب توجد اإ�سارات تتعلق به يف كتابات املتقدمني، ولكنها حتتاج 
ملزيد بيان وتف�سيل، وت�سنيف، ومحاولة ربط ذلك بالفتوى املعا�سرة، وهو 

ما �ساأحاول حتقيقه من خالل بحث هذا املو�سوع حتت عنوان: 

تنقيح الفتوى -درا�سة اأ�سولية-

اأهمية املو�سوع: 

املفتي  لأن  الفتوى؛  اإ�سابة  مق�سد  يحقق  امل�ستفتي  األفاظ  تنقيح  اأوًل: 
�سيبني فتواه على الأو�ساف املوؤثرة فعاًل يف واقعة ال�ستفتاء.
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التبا�سها  الفتوى، وعدم  املفتي يحقق مق�سد و�سوح  األفاظ  تنقيح  ثانًيا: 
اأو  �سبهة  دون  باطمئنان،  بالفتوى  يعمل  يجعله  مما  امل�ستفتي،  على 

التبا�ص.

للمفتي  الآراء  ن�سبة  جانب  يخدم  عموًما  الفتوى  األفاظ  تنقيح  ثالًثا: 
ا�ستمداًدا من فتاويه.

ا يف �سوء هذه  رابًعا: مل اأقف على درا�سة خدمت هذا املو�سوع خ�سو�سً
الأهمية والأهداف التي �سريد ذكرها لحًقا.

الدرا�سات ال�سابقة: 

اأَطّلع على درا�سة تناولت تنقيح الفتوى ا�ستقالًل على �سوء ما �سبق  مل 
من اأهمية، وما ياأتي من اأهداف لهذه الدرا�سة.

لكنَّ الدكتور خالد املزيني قد تعر�ص مل�سطلح »تنقيح الفتوى« يف كتابه: 
الفتيا املعا�سرة، وذلك حتت كالمه عن: الفتيا يف و�سائل الإعالم والت�سال 

املعا�سرة،)1( حيث قال حتت عنوان »تنقيح الفتيا« : 

“واملق�سود بهذا ال�سابط اأن ُينتقى من فتاوى كل فقيه اأ�سلحها للن�سر، 
وي�ستبعد ما ل ي�سلح، ذلك اأن الإفتاء بحٌر ل �ساحل له؛ لأن اأ�سئلة املكلفني ل 
حدَّ لها، ويح�سل اأنه يكاد ي�سدر يف كل يوم من الفتاوى ما ل ينح�سر، ولي�ص 
كل ما اأفتى به عامٌل اأو فقيه يح�سن ن�سره، فليكن الن�سر ملا ي�سلح للبث على 
العموم، مما يهم عامة النا�ص، ويكون محرًرا حتريًرا بالًغا، يفيد مطالعه اأيًّا 

كان”.)2(

وميكن اأن اأقارنه بهذه الدرا�سة من خالل ما ياأتي: 
)1( انظر: الفتيا املعا�سرة �ص: 564.

)2( الفتيا املعا�سرة �ص: 690.
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فقط، . 1 املعا�سرة  الفتيا  يف  مح�سور  املوؤلف  عند  الفتوى  تنقيح  اأن 
وهو مو�سوع بحثه، اأما مو�سوع هذه الدرا�سة فيتناول تنقيح الفتوى 
الدرا�سة  طبيعة  وهذه  واملعا�سرة،  القدمية  الفتوى  في�سمل  عموًما، 

الأ�سولية؛ لأن تاأ�سيل تنقيح الفتوى واحٌد فيهما.

اأن املفهوم الذي ذكره حتت تنقيح الفتوى �سيٌق مل ي�ستوعب جميع ما . 2
يتعلق بتنقيح الفتوى، حتى واإن ُح�سر الكالم يف الفتيا املعا�سرة؛ لأن 
تنقيح الفتوى املعا�سرة يتعلق بامل�ستفتي واملفتي واملدّون، كما �ساأبني 
اأنواع  من  بنوٍع  يتعلق  اهلل  وفقه  املوؤلف  ذكره  وما  الدرا�سة،  هذه  يف 
ن الفتوى، وذلك بتمييز ال�سالح للن�سر  التنقيح، التي يقوم بها مدوِّ
من عدمه، ولكنَّ املدون يقوم باأنواع اأخرى من التنقيح، كما �ستبينه 
هذه الدرا�سة اإن �ساء اهلل تعالى، مع اأن كالمه عن النوع الذي خ�سه 

بالذكر، جاء مخت�سًرا يف ب�سعة اأ�سطر كما نقلت �سابًقا.

ا م�سطلح: حترير الفتيا، وهذا امل�سطلح مق�سود  وقد جاء عند املوؤلف اأي�سً
عندي يف هذا البحث، ولكن ما ذكره املوؤلف حتته ل عالقة له بتحرير الفتوى 
حتته  ذكر  واإمنا  الدرا�سة،  هذه  يف  املراد  الفتوى  تنقيح  من  القريب  باملعنى 
كالًما يرجع اإلى التحرز يف الفتيا املعا�سرة ب�سبب �سرعة الطالع عيها وات�ساع 
الفتوى،  بعبارة  يتعلق  الدرا�سة  التحرير املق�سود يف هذه  بينما  انت�سارها)1(، 

وتهذيبها، وتنقيحها.

تخدم مو�سوع  التي  الأ�سيلة،  امل�سادر  الكتاب من  فهذا  وعلى كل حال 
بحثي هذا، و�ساأحيل عليه يف ثناياه اإن �ساء اهلل تعالى.

وهناك درا�سات اأ�سولية قدمًيا وحديًثا تعر�ست ملو�سوع الفتوى، و�سفتها، 
واآدابها، و�ستكون مراجع مهمة لدرا�سة هذا املو�سوع، ومنها على �سبيل املثال: 

اأدب املفتي وامل�ستفتي، تاأليف: عثمان بن عبدالرحمن اأبي عمرو تقي . 1
)1( انظر: الفتيا املعا�سرة �ص: 689.
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الدين امل�سهور بابن ال�سالح )ت643(.

�سفة املفتي وامل�ستفتي، تاأليف: جنم الدين اأحمد بن حمدان احلراين . 2
احلنبلي )ت695(.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، تاأليف: محمد بن اأبي بكر بن اأيوب . 3
امل�سهور بابن قيم اجلوزية )ت751(، وقد تناول املو�سوع تبًعا يف اآخر 

كتابه الذي ي�سمل مو�سوعات �ستى.

بن . 4 عبداهلل  الدكتور  تاأليف:  املفتي،  و�سروط  الفتوى  حقيقة 
عبدالرحمن اجلربين )ت1430ه�(.

تبًعا . 5 الفتوى  مو�سوع  تناولت  عموًما  الفقه  اأ�سول  علم  يف  املوؤلفات 
لكتاب الجتهاد.

اأهداف البحث: 

بيان حقيقة تنقيح الفتوى.. 1

درا�سة تنقيح الفتوى يف األفاظ امل�ستفتني واملفتني.. 2

بيان اأثر تنقيح األفاظ امل�ستفتني يف اختالف الفتوى.. 3

بيان اأثر تنقيح الفتوى عند تدوين الفتاوى.. 4

اإثراء املو�سوع بالنماذج والأمثلة من الفتاوى املعا�سرة.. 5

خطة البحث: 

ت�ستمل خطة البحث بعد املقدمة على ثالثة مباحث، وخامتة، وفهار�ص، 
كما ياأتي: 

املبحث الأول: حقيقة تنقيح الفتوى، وحتته ثالثة مطالب: 
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املطلب الأول: حقيقة التنقيح.

املطلب الثاين: حقيقة الفتوى.

املطلب الثالث: حقيقة تنقيح الفتوى.

املبحث الثاين: تنقيح اأ�سئلة امل�ستفتني، وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: الأو�ساف الطردية يف اأ�سئلة امل�ستفتني.

املطلب الثاين: �سوؤال املفتي امل�ستفتي ل�ستخراج الأو�ساف املوؤثرة يف الفتوى.

املطلب الثالث: تطرق الحتمال اإلى �سوؤال امل�ستفتي.

املبحث الثالث: تنقيح اأجوبة املفتني، وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: حترير الفتوى.

املطلب الثاين: ا�ستدلل املفتي على فتواه يف لفظ الفتوى.

املطلب الثالث: تدوين الفتاوى وتنقيحها.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.

الفهار�ص.

منهج البحث: 

ال�سرعية،  البحوث  يف  املعتمد  العلمي  باملنهج  البحث  هذا  يف  �ساألتزم 
وميكن اإيجاز اأهم نقاطه فيما ياأتي: 

• العتماد على امل�سادر الأ�سلية يف كل م�ساألة بح�سبها.	

• بيان اأرقام الآيات، وعزوها ل�سورها.	

• تخريج الأحاديث الواردة من كتب ال�سنة.	
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• عزو ن�سو�ص العلماء واآرائهم لكتبهم مبا�سرة.	

• النقل 	 كان  اإذا  وال�سفحة  واجلزء  ا�سمه  بذكر  امل�سدر  اإلى  الإحالة 
منه بالن�ص، وبذكر ذلك م�سبوًقا بكلمة )انظر( اإذا كان النقل منه 

باملعنى.

• ذكر 	 دون  له  املتوالية  الإحالة  تكرر  عند  املرجع  ا�سم  بذكر  اللتزام 
عبارة الخت�سار: )املرجع ال�سابق(، وذلك لأن طبيعة البحث اقت�ست 
تكرر الإحالت املتوالية ملرجع واحد مرات عديدة، فلم ينا�سب تكرار 

اخت�سار: )املرجع ال�سابق( واحلال ما ذكر.

• الكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة مب�سادر البحث يف قائمة امل�سادر.	

ما  يعلمنا  واأن  والعمل،  القول  الإخال�ص يف  يرزقنا  اأن  تعالى  اأ�ساأل اهلل 
ينفعنا، ويزيدنا علًما وعماًل وهدى ور�سًدا، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

و�سلى اهلل على نبينا محمد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم

) واحلمد هلل رب العاملني (
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املبحث االأول
حقيقة تنقيح الفتوى

وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
حقيقة التنقيح

التنقيح لغة: 

معاين:  على  تدل  وهي  ح(،  ق  )ن  مادة  اإلى  يرجع  اللغة  يف  التنقيح 
ا�ستخراج �سيء من �سيء، وتخلي�ص ال�سيء مما ي�سوبه، وتنقيته، وتهذيبه، 
ال�سيء ق�َسَره، وتنقيح  ا�ستخرج مخه، ونَقح  اأي:  العظَم،  نَقح  ومنه قولهم: 

ال�سعر واإنقاحه: تهذيبه، ونَقحت ال�سيء: خل�ست جيده من رديئه.)1(

من  الكالم  وتنقيح  والتهذيب،  التنقية  املبالغة يف  بالت�سديد  حُت(  و)نقَّ
هذا الباب؛ لأنه اخت�ساُر اللفظ مع و�سوح املعنى.)2(

التنقيح ا�سطالًحا: 

اأ�سهر ا�ستعمال ا�سطالحي لكلمة )التنقيح( ا�ستعمال الأ�سوليني لها يف 
من  اإن  حيث  ال�سرعية،  العلل  دْرك  يف  الجتهاد  عند  وذلك  القيا�ص،  باب 

اأ�سرب الجتهاد يف العلة تنقيح املناط.
)1( انظر: القامو�ص املحيط 314 مادة )نقح(، امل�سباح املنري 319 مادة )نقح(.

)2( انظر: التعريفات للجرجاين 94 باب التاء )التنقيح(، الكليات 313، امل�سباح املنري 319 مادة )نقح(.
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وتنقيح املناط هو: اأن ي�سيف ال�سارع احلكم اإلى �سببه، فيقرتن به اأو�ساٌف 
ل مدخل لها يف الإ�سافة، فيجب حذفها عن العتبار؛ ليت�سع احلكم.)1(

وهناك تعريفات اأخرى لتنقيح املناط)2( اإل اأنها كلها تتفق على اأن من 
عمل املجتهد يف العلة حذَف الأو�ساف الطردية التي ل مدخل لها يف ترتيب 
احلكم على الو�سف، واإبقاء الأو�ساف املوؤثرة يف احلكم، وهذه العملية فيها 
تهذيب وتنقية لأو�ساف احلكم يف الأ�سل قبل تعدية احلكم اإلى الفرع، وهذا 

منا�سٌب ملعنى التنقيح يف اللغة كما تقدم.

اأ�سماء  حتمل  اأن  املختلفة  ال�سريعة  علوم  يف  املوؤلفني  بع�ص  اختار  وقد 
موؤلفاتهم كلمة )تنقيح( ونحوها، يف اإ�سارة منهم اإلى اأن من مقا�سد هذا 
الذي  والتف�سيل  احل�سو،  واإبعاد  والخت�سار،  والتهذيب  التحرير  التاأليف 
القرايف )ت 684ه�(:  كاتب  بدونه، ومن ذلك  املق�سود  املعنى  قيام  ميكن 
اخت�سار  خالله  من  ق�سد  فقد  املح�سول،  اخت�سار  يف  الف�سول  تنقيح 
املح�سول، والكتفاء بالعمدة من معانيه وف�سوله، حت�سياًل للمعنى املراد 

باأخ�سر لفظ واأوجز عبارة.

وكذلك األف �سدر ال�سريعة احلنفي )ت 747ه�( تنقيح الأ�سول، حيث خل�ص 
اأ�سول البزدوي )ت 482ه�(، واملح�سول للرازي )ت 606ه�(، ومخت�سر  فيه 
)تنقيح( يف  كلمة  ا�ستعمال  توؤيد  موؤلفه  ومقا�سد  ابن احلاجب )ت 646ه�(، 
عنوانه؛ حيث كان يق�سد اإلى تاأليٍف يجمع طريقة احلنفية وطريقة املتكلمني 
يف اأ�سول الفقه، مع تهذيب وتنقية ما يخل بهذا املق�سد من تف�سيالت املباحث 

وت�سقيقاتها، مما ح�سل ا�ستيفاوؤه يف �سروح التنقيح لحًقا.
)1( رو�سة الناظر 803/3 وانظر: امل�ست�سفى 239/2 �سفاء الغليل 412 الإحكام لالآمدي 379/3 �سرح تنقيح 
الف�سول 384 �سرح مخت�سر الرو�سة 237/3 امل�سودة 387 نهاية ال�سول 876/2 الإبهاج 56/3 تي�سري 

التحرير 42/4 اإر�ساد الفحول 918/2.
)2( انظر: بقية التعريفات يف: الإحكام لالآمدي 380/3 امل�سودة 387 الإبهاج 56/3 تي�سري التحرير 42/4.
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العقود  �سماه:  كتاًبا  يوؤلف  1252ه�(  )ت  عابدين  ابن  جند  الفقه  ويف 
وتنقيح  لتهذيب  خ�س�سه  كتاب  وهو  احلامدية،  الفتاوى  تنقيح  يف  الدرية 
مغني  ب�:  املو�سوم  1171ه�()1(  )ت  احلنفي  العمادي  اأفندي  حامد  كتاب 
اأنه  تنقيحه  مقدمة  يف  عابدين  ابن  بني  حيث  املفتي،  �سوؤال  عن  امل�ستفتي 
يروم اخت�سار ما يف املغني من الإطناب، وتهذيب ما يف الأ�سئلة والأجوبة 
من التكرار، وتلخي�ص اأدلته، وتقدمي ما ي�ستحق التقدمي، وتاأخري ما ي�ستحق 

التاأخري، وهذه املقا�سد تبني لنا �سر اختيار ا�سم الكتاب.

تخفى  ل  الإ�سالمية  العلوم  مختلف  يف  كثرية  اأخرى  موؤلفات  وهناك 
على املتخ�س�سني حتمل يف عناوينها: »التنقيح، التنقيحات«،)2( ونحو هذه 
الكلمات الدالة على املعنى املق�سود عند تداول م�سطلح )التنقيح( يف علوم 
والتدوين،  بالألفاظ  كثرًيا  مرتبط  امل�سطلح  هذا  اأن  يوؤكد  وهذا  ال�سريعة، 
وتدقيق العالقة بني الألفاظ واملعاين، واإحكام اإ�سابة املعاين املرادة باأخ�سر 
عبارة واأوجز تعبري، كما يحمل اإ�سارة اإلى اأن األفاظ النا�ص مكتوبة اأو منطوقة 
حتتاج يف كثرٍي من الأحيان اإلى تنقيح وتهذيب وحترير، مع بقاء املعنى املراد 

و�سالمته، مبا يف ذلك األفاظ العلماء يف مدوناتهم.

)1( هو: حامد بن علي القونوي العمادي احلنفي، فقيه حنفي، ولد بقونية، وطلب العلم يف كرب بعد اأن ذهب 
م�سر  ثم  ال�سام  يف  الق�ساء  وتولى  ع�سره،  علماء  من  الأفا�سل  ولزم  الطلب  على  اأكّب  لكنه  �سبابه، 
الفتاوى  موؤلفاته:  من  1171ه�،  �سنة  تويف  اأن  اإلى  العثمانية  للدولة  مفتًيا  اأ�سبح  ثم  الق�سطنطينية،  ثم 

احلامدية.
انظر: ترجمته يف: �سذرات الذهب 407/8 هدية العارفني 260/1.

وكتاب:  )ت587ه�(،  ال�سهروردي  الدين  ل�سهاب  الفقه  اأ�سول  يف  التنقيحات  ا:  اأي�سً املوؤلفات  هذه  )2( من 
تنقيح  الأفكار يف  نخب  وكتاب:  الزرك�سي )ت 794ه�(،  الدين  لبدر  ال�سحيح  اجلامع  لألفاظ  التنقيح 
مباين الأخبار يف �سرح معاين الآثار لبدر الدين العيني )ت 855ه�(، وكتاب: التنقيح امل�سبع يف حترير 
اأحكام املقنع لعالء الدين املرداوي احلنبلي )ت 885ه�(، وكتاب: حترير تنقيح اللباب يف فقه الإمام 
لعبداحلق  امل�سابيح  م�سكاة  �سرح  التنقيح يف  ملعات  وكتاب:  الأن�ساري )ت 926ه�(،  لزكريا  ال�سافعي 

الدهلوي )ت 1052ه�(.
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املطلب الثاين
حقيقة الفتوى

يف  قيل  وقد  املفتي،  حقيقة  يف  بالقول  مرتبٌط  الفتوى  حقيقة  يف  القول 
تعريف املفتي عدة عبارات، منها ما ياأتي: 

عرفه ابن حمدان )ت 695ه�( بقوله: “املفتي هو املخرب بحكم اهلل تعالى 
ملعرفته بدليله”.)1(

الوقائع  اأحكام  “املتمكن من معرفة  باأنه:  للمفتي  بع�سهم  تعريف  ونقل 
�سرًعا بالدليل، مع حفظه لأكرث الفقه”.)2(

�سرائط:  فيه ثالث  ا�ستكمل  “من  باأنه:  ال�سمعاين )ت 489ه�(  وعرفه 
الجتهاد، والعدالة، والكف عن الرتخي�ص والت�ساهل”.)3(

عن  تعرب  اأنها  يجد  للمفتي  الأ�سوليني  لتعريفات  املتتبع  اأن  واحلقيقة 
منهجني: 

املنهج الأول:

الفتوى  يقبل  ال�سريعة،)4( فال  يكون جمتهًدا يف  اأن  املفتي  ي�سرتط يف  من 
ممن نزل عن هذه الرتبة من املقلدين، حتى واإن حاز من العلم والعدالة ما 
يجعله قريًبا من هذه الرتبة، �سيما يف فهم كالم املجتهدين الذين ينقل عنهم.

حتى  الفتيا  منه  ي�سح  ل  “املفتي  458ه�(:  )ت  يعلى  اأبو  القا�سي  قال 
يكون من اأهل الجتهاد”.)5( 

)1( �سفة املفتي وامل�ستفتي 125.
)2( امل�سدر ال�سابق 125.

)3( البحر املحيط 305/6 وانظر: قواطع الأدلة 353/2.
)4( انظر: املعتمد 357/2 الإحكام لبن حزم 122/2 النبذ يف اأ�سول الفقه 59 املحلى 89/1 التمهيد لأبي 
مخت�سر  �سرح   69/1 املجموع   109/11 الطالبني  رو�سة   545/4 والبيان  التحقيق   390/4 اخلطاب 

الرو�سة 663/3 اأ�سول الفقه لبن مفلح 1555/4 التحبري 4071/8 �سرح الكوكب املنري 557/4.
)5( العدة 877/3، وانظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي 126.
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اعتبار الجتهاد فيهما  “ول خالف يف  ابن حمدان )ت 695ه�(:  وقال 
اأو  فقط  اإمامه  مذهب  بع�ص  يف  ولو  عندنا،  والق�ساء-  الفتوى  -يعني 

غريه”.)1(

املنهج الثاين:

من ي�سرتط يف املفتي العدالة، مع معرفة غالب اأدلة امل�سائل، وفهم كالم 
الأئمة املتقدمني عندما ينقل الفتوى عنهم، واإن مل يحز رتبة الجتهاد.)2(

يقول ابن دقيق العيد )ت 702ه�(: “توقيف الفتيا على ح�سول املجتهد 
يف�سي اإلى حرج عظيم، اأو ا�سرت�سال اخللق يف اأهوائهم”.)3( 

ولعل ال�سواب جواز الفتوى ملن هو دون رتبة الجتهاد من علماء ال�سريعة 
اإذا كان عدًل، �سحيح الذهن والفكر والت�سرف يف الأدلة والفقه، وذلك ملا 

ياأتي: 

اأوًل: اأن ا�سرتاط بلوغ رتبة الجتهاد يوقع الأمة يف حرج عظيم، )4( �سيما 
يف هذا الع�سر وقد عزَّ وجود املجتهدين يف بع�ص البلدان، والنا�ص 
العبادات  يف  ت�سرفاتهم  واأحكام  دينهم  لهم  يبني  ملن  حاجة  يف 

واملعامالت.

الفتوى،  ل�ساأن  الحتياط  اأراد  اإمنا  املفتي  �سروط  يف  �سدد  من  اأن  ثانًيا: 
املفتي  ولكنَّ  ذاته،  يف  محمود  الأمر  وهذا  خطرها،  من  والتعظيم 
العلم، بل رمبا حاز رتبة  ا من  لي�ص خلوًّ عند من ل ي�سرتط الجتهاد 
الجتهاد يف بع�ص الأبواب عند من يقول بتجزوؤ الجتهاد، ثم هو مطلع 

)1( �سفة املفتي وامل�ستفتي 126.
)2( انظر: البحر املحيط 306/6 الفوائد ال�سنية يف �سرح الألفية للربماوي 2274/5 التحبري 4072/8 �سرح 

الكوكب املنري 558/4.

)3( البحر املحيط 306/6.
)4( انظر: البحر املحيط 306/6.
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الإجماع  ملواطن  م�ستح�سٌر  حلججهم،  مدرٌك  الأئمة،  مذاهب  على 
واخلالف، والنا�سخ واملن�سوخ، وممار�ٌص للفقه، فمن كان هذا حاله فاإن 
اإ�سناد الفتوى اإليه مع عدالته وورعه يف الدين ل ي�سّيع مقام الحتياط 

لهذا املن�سب العظيم من الدين.

ثالًثا: اأن مدار الجتهاد يف الدين عموًما على ح�سول غلبة الظن اأن حكم 
نفو�ص  يف  يح�سل  الغلبة  من  القدر  وهذا  وكذا،  كذا  امل�ساألة  يف  اهلل 
لع على املذاهب وحججها اأن الفتوى  امل�ستفتني اإذا نقل لهم العدل املطَّ
على  حتى  عزيز  ف�ساأنه  اليقني  اأما  وكذا،  كذا  هي  امل�ساألة  هذه  يف 
املجتهدين مادام امل�ساألة يف حيز النظر والجتهاد، واأما درجات الظن 

بعد التفاق عليه ف�سبطها متعذر.

رابًعا: اأن امل�ستفتي يف احلقيقة يقلِّد الإمام الذي ينقل عنه املفتي الذي مل 
يحز رتبة الجتهاد، وال�سواب جواز تقليد املجتهد امليت؛ لأن املذاهب 
ل متوت مبوت اأ�سحابها، )1( وقد وجد العامل بتلك املذاهب، فليجز له 

اأن يفتي بها.

بع�سهم  عن  695ه�(  )ت  حمدان  ابن  نقله  الذي  التعريف  اأن  وعندي 
يوؤول اإلى هذا املعنى، وهو قوله: “املتمكن من معرفة اأحكام الوقائع �سرًعا 

بالدليل، مع حفظه لأكرث الفقه”.)2(

ا  فاإن هذا التعريف ل ي�سعر با�سرتاط الجتهاد يف املفتي، ويف�سح اأي�سً
عن ا�سرتاط علمه بالأدلة، واطالعه على ماآخذ املذاهب، فال جتوز الفتوى 

لأي اأحد، اأو ملن علم باًبا اأو بابني من الفقه.

وبناًء عليه ميكن اأن يقال يف تعريف الفتوى اإنها: الإخبار عن حكم اهلل تعالى 
من املتمكن من معرفة اأحكام الوقائع �سرًعا بالدليل، مع حفظه لأكرث الفقه.

)1( انظر: البحر املحيط 308/6.
)2( �سفة املفتي وامل�ستفتي 125.
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املطلب الثالث
حقيقة تنقيح الفتوى

�سياق  يف  الفتوى(  )تنقيح  املركب  امل�سطلح  هذا  ا�ستعمل  من  اأجد  مل 
يذكرونه  ما  واقع  ولكن  وامل�ستفتني،)1(  املفتني  واأحوال  الفتوى  عن  الكالم 
للم�ستفتي،  اجلّيد  بال�ستماع  املفتي  مثل مطالبة  الفتوى،  تنقيح  اإلى  يرجع 
واخلطاأ  الفاح�ص،  اللحن  وت�سحيح  املكتوب،  لال�ستفتاء  املتمعنة  والقراءة 
الذي يحيل املعنى، ومطالبته ب�سوؤال امل�ستفتي حول الواقعة اإن احتاج لذلك، 
ومطالبته بالخت�سار يف لفظ الفتوى، كل هذه وغريها هي يف احلقيقة من 
�سور تنقيح الفتوى، و�سياأتي تف�سيلها يف املباحث الآتية اإن �ساء اهلل تعالى.

من  تهذيبها  عن  عبارٌة  الفتوى  تنقيَح  اإن  نقول  اأن  ميكن  عليه  وبناًء 
ويجيب  امل�ستفتي  عنها  ي�ساأل  التي  الواقعة  حكم  يف  املوؤثرة  غري  الأو�ساف 
عنها املفتي، بحيث ل يبقى اإل ما له تاأثري يف الفتوى، وحتريرها وتلخي�سها 
باملفتي،  مروًرا  امل�ستفتي،  من  تبداأ  العملية  فهذه  امل�ستفتي،  يفهمها  بحيث 

وانتهاًء مبدوين الفتوى.

وهذا ال�ستعمال اأقرب للمعنى اللغوي للتنقيح؛ لأن تنقيح الفتوى تهذيب 
اأ�سئلة امل�ستفتني واأجوبة املفتني من احل�سو الذي ل يحول دون حتقق مقا�سد 

التنقيح وهي فهم املفتي لل�سوؤال وفهم امل�ستفتي للجواب.

ن الفتوى، وذلك كما ياأتي:  فتنقيح الفتوى وظيفٌة للم�ستفتي وللمفتي وملدوِّ

تنقيح امل�ستفتي للفتوى: 

ل  محدًدا  لفظه  يكون  بحيث  ل�سوؤاله،  امل�ستفتي  تهذيب  عن  عبارة  وهو 
و�سائل  يف  الفتيا  اأحكام  عن  كالمه  عند  الفتيا،  تنقيح  م�سطلح:  املزيني  خالد  الدكتور  ا�ستعمل  )1( لقد 
الإعالم والت�سال املعا�سرة، ولكنه ا�ستعملها مبفهوم �سيق يتعلق بجانب من وظائف تنقيح الفتوى التي 
يقوم بها مدون الفتوى املعا�سرة ونا�سرها، بينما املفهوم امل�ستعمل يف هذه الدرا�سة اأو�سع واأ�سمل، وقد 

�سبق بيان ذلك عند املقارنة يف الدرا�سات ال�سابقة. انظر: الفتيا املعا�سرة �ص: 690.
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يتجاوز الواقعة، ول ُينق�ص من اأو�سافها �سيًئا، ول يزيد يف اأو�سافها ما يغلب 
على ظنه اأنه غري موؤثر، ول يخفي عن املفتي الو�سف الذي ي�ساأل عنه واإن بدا 
له اأنه غري موؤثر، فاإن للمفتي من النظر يف الأثر والتاأثري ما لي�ص للم�ستفتي.

واإمنا اأُ�سند تنقيح الفتوى اإلى امل�ستفتي ابتداًء مع اأنه ل يفتي لأن لعبارته 
�سواًبا  الفتوى  توجيه  يف  ووا�سًحا  كبرًيا  اأثًرا  ال�ستفتاء  عند  يذكرها  التي 
التي  الطردية  الأو�ساف  املفتي عن بع�ص  �سيما مع احتمال غفلة  اأو خطاأً، 
يذكرها امل�ستفتي، فاملق�سد من التنقيح هنا اأن يفهم املفتي ظروف الواقعة 

قبل اأن يفتي فيها.

تنقيح املفتي للفتوى: 

الركن الأول يف تنقيح الفتوى هو املفتي، فهي م�سوؤوليته بالدرجة الأولى، 
مع اأن امل�ستفتي ي�ساركه ديانة عند عدم العذر، ومحاولة احليلة، اإل اأن املفتي 
يجب عليه اأن يكون حا�سر الذهن، فطًنا، مدقًقا يف األفاظ امل�ستفتي، مميًزا 
الأو�ساف املوؤثرة يف الفتوى من غري املوؤثرة، وهي عملية ذهنية ابتداًء يقوم بها 
املفتي، ثم تظهر لنا عند النطق بالفتوى اأو كتابتها، فحيث ح�سل التنقيح يف 
الذهن على الوجه ال�سحيح ف�سيكون نطًقا وكتابة كذلك، وتكون ثمرة التنقيح 
والإطناب  احل�سو  من  خالية  العبارة،  موجزة  املعنى  وا�سحة  الفتوى  خروج 
اأو الت�سنيف،  اإلى �سفة املحا�سرة  الذي رمبا اأخرج الفتوى من �سفة الفتيا 

وهو باب اآخر ل ينا�سب الفتوى، ورمبا اأوقع امل�ستفتي يف �سك وا�سطراب.

و�سيت�سح لنا من خالل البحث اأن هناك اأدواٍت ي�ستعملها املفتي ل�ستخراج 
امل�ستفتي  حيلة  وتتجاوز  امل�ستفتي،  بها  ي�سرح  مل  التي  املوؤثرة  الأو�ساف 

وت�سليله املفتي يف م�ساألته.

واملفتي يتحقق بتنقيحه مق�سدان عظيمان: 
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املق�سد الأول: الفهم ال�سحيح للواقعة محل الفتوى، بحيث مييز الأو�ساف 
املوؤثرة من غري املوؤثرة، وي�ستف�سل امل�ستفتي لو دعت احلاجة لذلك، 

وهذا جزٌء من عملية الجتهاد قبل النطق بالفتوى.

الو�سوح  اإلى  فيعمد  الفتوى،  لعبارة  ال�سحيح  الختيار  الثاين:  املق�سد 
اأن يفهم املفتي  والإيجاز حت�سياًل ملق�سد فهم امل�ستفتي، فال يكفي 

ال�سوؤال، بل يتحمل جزًءا من م�سوؤولية فهم امل�ستفتي اجلواب.

ن للفتوى:  تنقيح املدوِّ

تدوين الفتاوى فنٌّ قدمي، وحني يقوم به �ساحب الفتوى فال�سك اأنه قد 
ي�ستدرك ما ح�سل له يف اأثناء اإلقاء الفتوى م�سافهة بحذف بع�ص الأو�ساف 
غري املوؤثرة يف الفتوى، اأو اإ�سافة اأو�ساف اأخرى راعاها عند الفتوى وراآها 

موؤثرة، لكنه غفل عنها عند كتابة رقعة الفتوى، اأو م�سافهة امل�ستفتي.

من  ف�سرطه  وحينئٍذ  املفتي،  غري  اآخر  ا  �سخ�سً املدون  يكون  واأحياًنا 
جهة العلم والعدالة ل يقل �ساأًنا عن املفتي حتى ي�سح له القيام بالتهذيب 

والتنقيح ملا ورد يف الفتاوى من الأ�سئلة والأجوبة.

ن الفتاوى عظيم حني يق�سد اإلى التنقيح؛ لأن املفتي اأحياًنا  وعمل مدوِّ
يجيب عن ال�سوؤال ب� )نعم( اأو )ل( اأو )يجوز(اأو )ل يجوز( وحينئٍذ ينظر 
ن يف لفظ امل�ستفتي فيبني الأو�ساف املوؤثرة والطردية، ويبني اأن املفتي  املدوِّ
ورمبا  وكذا،  كذا  واأغفل  الظاهر،  يف  الأو�ساف  من  وكذا  كذا  على  بنى 
والنظائر،  والأ�سباه  امل�سائل  ومعرفته مباآخذ  الفقهي  نظره  املدون  ا�ستعمل 
�ساأل عنها  املفتي قد  ال�سوؤال، رمبا يكون  ن يف  تدوَّ اأو�ساًفا موؤثرة مل  فذكر 

امل�ستفتي اأو علمها من حاله.

ن قد يقف على اأو�ساف طردية  وحني يكون جواب املفتي مو�سًعا، فاإن املدوِّ
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فينبه عليها، واأخرى �سبهية مرتددة بني كونها موؤثرة يف نظر املفتي اأو غري 
موؤثرة، ورمبا جاز للمدون اأن يذكر نظره جتاهها يف الهام�ص.

و�سياأتي مزيد بيان لتنقيح املدون فيما ياأتي من بحث اإن �ساء اهلل تعالى.

ل�سيء من  اأ�سار  قد  ابن حمدان )ت695ه�(  اأن  ببيان  اأختم هنا  ولعلي 
عمل املفتي مع امل�ستفتي و�سماه التهذيب، وهو راجع ملا ذكرته هنا من تنقيح 

الفتوى.
قال : “ويكره اأن يكون ال�سوؤال بخطه، ل باإمالئه وتهذيبه”.)1(

ال�سوؤال، وتهذيبه من احل�سو  باإمالء  اأن يقوم املفتي  اأنه ل يكره  يق�سد 
الذي ل عالقة له بواقعة الفتوى، بل التهذيب هو الأ�سل يف عمل املفتي، وقد 

�سبق معنا اأن التنقيح هو التهذيب والتنقية.

اإمام �سابق له وقام  اأن ابن عابدين )ت 1252( قد اعتنى بفتاوى  كما 
بتنقيحها، واأخرجها يف كتاب حتت عنوان: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى 
)ت  اأفندي  حامد  كتاب  وتنقيح  لتهذيب  خ�س�سه  كتاب  وهو  احلامدية، 
1171ه�( املو�سوم ب�: مغني امل�ستفتي عن �سوؤال املفتي، حيث بني ابن عابدين 
وتهذيب  الإطناب،  من  املغني  ما يف  اخت�سار  يروم  اأنه  تنقيحه  مقدمة  يف 
ي�ستحق  ما  وتقدمي  اأدلته،  وتلخي�ص  التكرار،  من  والأجوبة  الأ�سئلة  يف  ما 
التقدمي، وتاأخري ما ي�ستحق التاأخري، فهو منوذج جيد ملا ينبغي اأن يكون عليه 

فن تدوين الفتاوى، و�سياأتي مزيد بيان لهذا اجلانب اإن �ساء اهلل تعالى.

 

)1( �سفة املفتي وامل�ستفتي 241.
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املبحث الثاين
تنقيح اأ�صئلة امل�صتفتني

وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
االأو�صاف الطردية يف اأ�صئلة امل�صتفتني

امل�ستفتي موؤمتٌن عند ذكر الأو�ساف املتعلقة بواقعة الفتوى، فيجب عليه 
اأن يبني احلالة كما هي، واأن يو�سح ما يغلب على ظنه اأن �سياق ال�ستفتاء 
لو علمه املفتي، ويتجنب احل�سو من  الفتوى  يغرِيّ  يحتاجه، ول يكتم ما قد 
يُطْول  فال  ومخت�سًرا،  محدًدا  ال�ستفتاء  �سوؤال  يكون  اأن  فالأ�سل  الكالم، 

طوًل فاح�ًسا من غري حاجة.

“اإذا  قوله:  ابن عبا�ص  اإلى  البغدادي )ت 463ه�(  اأ�سند اخلطيب  وقد 
�ساأل اأحدكم فلينظر كيف ي�ساأل؛ فاإنه لي�ص اأحٌد اإل وهو اأعلم مبا �ساأل عنه 

من امل�سوؤول”.)1(

واأ�سند اإلى علي بن اأبي طالب   قوله: “اإذا �ساأل اأحدكم فليعقل”.)2( 

وهذا معناه اأن تنقيح الفتوى يبداأ من �سوؤال امل�ستفتي نف�سه، فيجب عليه 
الأو�ساف  من  �سوؤاله  يهذب  اأن  عليه  ويجب  ال�سوؤال،  يكون  كيف  يعرف  اأن 
التي يغلب على ظنه اأنها غري موؤثرة يف الفتوى، وهو يف هذا يجتهد بح�سب 

)1( الفقيه واملتفقه 183/2.

)2( الفقيه واملتفقه 183/2.



38

د.   حييى بن حسني الظلمي

حاله الذي يعلمه، ول يكلف اهلل نف�ًسا اإل و�سعها، فقد يذكر من الأو�ساف ما 
يراه موؤثًرا ول يكون كذلك يف نظر املجتهد اأو يف نف�ص الأمر، لكن املهم هنا 
�ص، فاإن ذمته  الأمانة واتباع ما يعلمه من حاله، ول يخفي �سيًئا طلًبا للرتخُّ
ل ترباأ عندئٍذ؛ لأن املفتي لو علم ما اأخفاه امل�ستفتي من الأو�ساف املوؤثرة 

لغريَّ فتواه، فاملفتي اأفتاه على نحو بيانه، وعلى نحو جوابه بعد ا�ستف�ساله.

واملق�سود هنا اأن الأو�ساف التي حتيط بواقعة الفتوى على ثالث مراتب: 

التي  الأو�ساف  تلك  وهي  الفتوى،  يف  املوؤثرة  الأو�ساف  الأولى:  املرتبة 

يبحث  وقد  الفتوى،  واإطالق  الواقعة  يف  النظر  عند  املجتهد  يتَّبعها 
عنها املفتي ب�سوؤال امل�ستفتي وا�ستف�ساله كما �سياأتي.

حتيط  التي  الأو�ساف  تلك  وهي  الطردية،  الأو�ساف  الثانية:  املرتبة 

بواقعة الفتوى اأو امل�ستفتي مع عدم التفات املفتي اإليها عند الفتوى، 
فالفتوى لن تتغري �سواء وجدت هذه الأو�ساف اأو انتفت، ولو وجدت 
وحدها بدون تلك الأو�ساف املوؤثرة لتغريت الفتوى؛ لأن الفتوى تتبع 

ما راآه املفتي موؤثًرا دون غريه.

ا يف األفاظ امل�ستفتني، فرمبا ذكر امل�ستفتي  وهذه الأو�ساف كثرية جدًّ
بلده، اأو ا�سمه، اأو جن�سه، اأو عمره، اأو حالته املادية، اأو فرتة بقائه يف 
مو�سع النازلة التي ي�ساأل عنها، اأو الغر�ص الذي قدم من اأجله...اإلخ، 
وتكون هذه الأو�ساف طردية غري موؤثرة يف الفتوى عند جميع املفتني.

ولكنَّ هذه الأو�ساف تختلف بالنظر للواقعة امل�سوؤول عنها، فال ميكن 
احلكم باأن الو�سف طرديٌّ اإل بعد النظر يف الفتوى كاملة؛ لأن بع�ص 
الأو�ساف قد يكون طرديًّا يف فتوى وموؤثًرا يف فتوى اأخرى؛ لختالف 

الوقائع.

املرتبة الثالثة: الأو�ساف ال�سبهية املرتدد بني كونها موؤثرة اأو طردية، وهذه 
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الأو�ساف تقع بني املرتبتني ال�سابقتني، والرتدد اإما عند امل�ستفتني واإما 
عند املفتني؛ حيث اإن بع�ص املفتني قد ينظر لبع�ص الأو�ساف على اأنها 
اآخر ل  اأن مفتًيا  املثال، يف حني  �سبيل  التي�سري على  يغلِّب  لأنه  موؤثرة 
يلتفت اإلى تاأثريها يف الفتوى فتكون عنده طردية، لأنه يبني فتواه على 

اأ�سل الحتياط.

اإن امل�ستفتي قد ل مييز بني هذه املراتب متييًزا دقيًقا ولكن فر�سه وهو 
ح يف لفظ ال�ستفتاء ما يغلب على ظنه اأنه موؤثر حتى واإن مل  �سائٌل اأن يو�سِّ
يكن كذلك، ول يخفي ما يغلب على ظنه اأنه موؤثر، ول يذكر ما يغلب على 
ظنه اأنه غري موؤثر، ول يكتم ما يعلمه من الواقعة اإن �ساأله املفتي؛ لأن املفتي 
يعلم من التاأثري ما ل يعلمه امل�ستفتي، فال يرتك جواب �سوؤال املفتي تعوياًل 

على غلبة الظن بعدم التاأثري عنده.

واإل  الذمة  ال�سالمة يف دينه وبراءة  البحث عن  امل�ستفتي  الأ�سل يف  اإن 
ملا بحث عن املفتي، وهذا رمبا يف�سر لنا كرثة الأو�ساف الطردية يف اأ�سئلة 
امل�ستفتني، فامل�ستفتي يحاول اإبراء ذمته ببيان كل ما يعلمه عن الواقعة التي 
ي�ساأل عنها، وهذا يجعله ي�سرد اأو�ساًفا طردية كثرية ل مدخل لها يف الفتوى، 
فهو يف الواقع يبحث عن براءة الذمة وال�سالمة يف الدين والطماأنينة عند 

العمل بالفتوى.

لقد حتدث العلماء املتقدمون عن كيفية �سبط ال�ستفتاء املكتوب، وبينوا 
اأن �سوؤال الفتوى يجب اأن يكون محرًرا وا�سًحا مطابًقا للواقع، حتى ل تقع 

الفتوى على حاٍل مل تقع للم�ستفتي.

يقول اخلطيب البغدادي )ت 463ه�(: “واأول ما يجب يف ذلك اأن يكون 
كاتب ال�ستفتاء �سابًطا، ي�سع �سوؤاله على الغر�ص، مع اإبانة اخلط، ونقط ما 

اأ�سكل، و�سكل ما ا�ستبه”.)1( 
)1( الفقيه واملتفقه 181/2.
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وقال ابن حمدان )ت 695ه�(: “ويكون كاتب ال�ستفتاء يح�سن اجلواب، 
وي�سعه على الغر�ص”.)1( 

ال�ستفتاء  حكم  ياأخذ  فاإنه  م�سافهة،  كان  اإذا  ال�ستفتاء  تنقيح  وكذلك 
لل�سوؤال  امل�ستفتي  ينربي  ول  ملتب�ص،  غري  وا�سًحا  اللفظ  فيكون  املكتوب، 
التق�سري يف  مع  بال�سوؤال  املبادرة  له  يجوز  له، فال  اجليد  الإعداد  بعد  اإل 
ا�ستح�سار ما ح�سل له ب�ساأن واقعة الفتوى، بل يجب عليه اأن يحيط بجميع 
مالب�ساتها، ولو مل يذكرها كلها عند ال�سوؤال؛ لأن املفتي قد ي�ساأله، فيكون قد 

اأعدَّ لل�سوؤال جواًبا مطابًقا للحال.

عندما  التي�سري  فتوى  اأو  الرخ�سة  عن  يبحث  رمبا  امل�ستفتني  بع�ص  اإن 
اأن  يعني  وهذا  ا�ستفتائه،  �سياق  يف  املوؤثرة  غري  الطردية  الأو�ساف  ي�سرد 
هذا امل�ستفتي يعي منزلة هذه الأو�ساف من الفتوى؛ ولذلك ل يجوز له هذا 
بطول  �سغله  لأنه رمبا  �سيء؛  املفتي يف  مع  الأدب  فعله من  ولي�ص  ال�سنيع، 
اإذا طال الف�سل بني  ال�ستفتاء عن حتقيق املناط ال�سحيح للفتوى، �سيما 

الأو�ساف املوؤثرة بح�سو من الكالم ل اأثر له يف الفتوى.

واخلال�سة: اأن القدر املطلوب من تنقيح �سوؤال ال�ستفتاء من قبل امل�ستفتي 
اأن يكون اأميًنا عدًل يف بيان ما علمه من حال الواقعة، ول يكتم �سيًئا اإذا �ساأله 
املفتي وا�ستف�سله، مع عدم ت�سرعه يف ال�ستفتاء قبل ترتيب �سوؤال ال�ستفتاء 
يف ذهنه، ول �سك اأن اإح�سار �سوؤال ال�ستفتاء محرًرا مكتوًبا عند املفتي، مع 

جواب املفتي اإذا ا�ستف�سل هي اأف�سل �سور تنقيح عملية ال�ستفتاء.

الفتاوى  اأ�سئلة  من  متفرقة  مناذج  املطلب  هذا  حتت  نذكر  اأن  وبقي 
املعا�سرة، مع بيان الأو�ساف الطردية التي تخللت اأ�سئلة امل�ستفتني فيها )2(.

)1( �سفة املفتي وامل�ستفتي 304.
)2( �سوف اأقت�سر على اإيراد مناذج من الفتاوى املدونة، وهنا اأنبه على اأمرين: 

ا  الأول: اأن غالب الفتاوى املدونة قد نقحت فيها اأ�سئلة امل�ستفتني، فاأ�سبحت الأو�ساف الطردية قليلة جدًّ
اإن مل تكن منعدمة. =
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النموذج الأول: 

جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء �سوؤاٌل ن�سه: 

ا، وذهبت عند رجٍل �ساحٍر، و�سرح يل اأ�سباب  كنت مري�سً م�سلم،  “اأنا 
املر�ص، وقال يل: اأنا اأداوي من هذه العلة ب�سرط اأن تذبح اأو تخلط اخلمر 

، فماذا اأفعل؟”.)1(  بغ�سن �سجرة واإل متوت، واأنا مري�ٌص قد ا�ستدَّ عليَّ

بالتاأّمل يف ن�ص هذا ال�سوؤال جند الأو�ساف الطردية التالية: 

(؛ فاإن و�سف املر�ص . 1 ا( ) واأنا مري�ٌص قد ا�ستد عليَّ قوله: )كنت مري�سً
غري موؤثر يف حترمي الذهاب لل�سحرة وامل�سعوذين، فلو ذهب لل�ساحر 
ل�سبب اآخر كالبحث عن زواج اأو جتارة ملا تغريت الفتوى، ويتبع هذا 
الو�سف يف الطردية ما يتعلق ب�سرح ال�ساحر اأ�سباب املر�ص، وادعاء 

علمه بالدواء.

يتعامل . 2 من  عند  ذهب  كونه  الفتوى  يف  املوؤثر  فاإن  )رجل(؛  قوله: 
للجن�ص هنا،  اأثر  ول  واحٌد،  امراأة، فاحلكم  كان  ولو  بال�سحر، حتى 

فو�سف )رجل( طرديٌّ ل مدخل له يف التاأثري يف الفتوى.

اإن مل ي�ستجب ملا طلب منه . 3 قوله: )واإل متوت(؛ فاإن تهديده باملوت 
غري موؤثر يف الفتوى، فلو اكتفى ال�ساحر بطلب الذبح ومبا�سرة اخلمر 

ملا تغريت الفتوى.

ومما يوؤكد اأن هذه الأو�ساف طردية اأن فتوى اللجنة الدائمة مل تلتفت 
= والأمر الثاين: اأن غالب اأ�سئلة الفتاوى املت�سمنة اأو�ساًفا طردية تاأتي عن طريق الفتاوى الف�سائية 
بالفتاوى  الكتفاء  والتوثيق  العلمي  بالبحث  الأليق  اأن  راأيت  ولكنني  املبا�سرة،  ال�سوتية  والإذاعية 

املدونة ليمكن الإحالة اإليها. 
مبحًثا يف  فقد عقد  املزيني،  للدكتور خالد  املعا�سرة  الفتيا  لكتاب:  الرجوع  هنا  الدرا�سة  يتمم  ومما 
كتابه عن �سياغة الفتيا عرب و�سائل الإعالم والت�سال املعا�سرة، وذكر فيه مقرتحات لل�سياغة، وتوثيق 

الفتيا يف و�سائل الإعالم والت�سال املعا�سرة. انظر: الفتيا املعا�سرة �ص: 691.
)1( فتاوى اللجنة الدائمة 563/1.
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اإليها، واإمنا ركزت على الأو�ساف املوؤثرة، وجاءت الفتوى مراعية لها، )1( 
وتنقيح ال�سوؤال من هذه الأو�ساف الطردية يكون كالآتي: 

ما حكم ذهاب امل�سلم اإلى �ساحر لق�ساء حاجة، علًما باأن هذا ال�ساحر 
يطلب الذبح لغري اهلل، ومبا�سرة �سيء من املحرمات؟

يف  ترد  التي  الطردية  الأو�ساف  اأن  اإلى  النموذج  هذا  خالل  من  واأنبه 
ُتْنبئ عن حالة اأخرى تخ�سه غري محل ال�سوؤال، فكاأنه  �سوؤال امل�ستفتي قد 
�سوؤال اآخر ي�ستدعي بياًنا وتوجيًها، وهو ما راعته فتوى اللجنة الدائمة من 
يف  فجاءت  به،  ا�ستد  الذي  مر�سه  مع  حاله  �سكى  فقد  ال�سائل،  هذا  حال 
فتوى اللجنة فقرٌة اأخرى تعالج ذلك، وهي قولهم: “ثانًيا: ي�سرع لك العالج 

بالأدعية ال�سرعية، والأدوية املباحة التي ل محذور فيها”.)2(

وهذا ل يفهم منه اأن حالة املر�ص و�سٌف موؤثٌر يف الفتوى الأولى املتعلقة 
بالذهاب لل�سحرة وامل�سعوذين.

النموذج الثاين: 

جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة �سوؤال ن�سه: “يوجد لنا قريٌب اإذا ح�سر 
عندنا فهو ي�سلي، واأحياًنا تفوته بع�ص ال�سلوات، ويقول ح�سب كالمه اإنه 
يق�سيها، ومع ذلك فيه بع�ص الإخوان اإذا ذبح الذبيحة ميتنعون من الذبيحة 
التي يذبحها؛ لزعمهم اأنها ل جتوز ذبيحته، وبعد ذلك زعل منهم وح�سل 
تنافٌر بينهم اأدى اإلى كراهية بينهم، ويقول: اإذا كانت ذبيحة اليهود حلَّت 
للم�سلمني فكيف حترمون ذبيحتي واأنا اأ�سلي واأ�سوم ول�ست جاحًدا لل�سالة 
ول ل�سيء من اأمور الدين؟ �سوؤايل: هل يجوز اأكل ذبيحته هو واأمثاله يف هذه 

احلالة؟ وهل يجوز الت�سال به والأكل وال�سرب معه؟”.)3( 
)1( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة564/1.

)2( فتاوى اللجنة الدائمة 564/1.
)3( فتاوى اللجنة الدائمة 371/22.
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هذا ال�سوؤال ت�سمن بع�ص الأو�ساف الطردية غري املوؤثرة يف الفتوى كما 
يلي: 

و�سف القرابة ل اأثر له يف الفتوى؛ فاإن الفتوى لن تختلف حتى لو مل . 1
يكن قريًبا، وال�سائل يعي هذا الأمر، بدليل اأنه يف اآخر ال�ستفتاء قال: 

)هو واأمثاله(، فهذا ي�سري اإلى اأن القرابة ل اأثر لها.

امتناع الأقارب من الذبيحة التي يذبحها، فهذا ل اأثر له يف الفتوى، . 2
فاإنهم لو اأكلوا من ذبيحته ملا تغريت الفتوى التي جاءت جواًبا لهذا 

ال�سوؤال.

الإ�سارة حل�سول التنافر بني الأقارب ب�سبب هذه امل�ساألة؛ فهذا ل اأثر . 3
له يف الفتوى، فاإن حالة الو�سال لو ا�ستمرت مع بقاء الأو�ساف املوؤثرة 

ف�ستبقى الفتوى كما هي دون تغيري.

والأو�ساف املوؤثرة هي التي راعتها اللجنة يف الفتوى؛ ولذلك جاءت الفتوى 
مخت�سرة ومركزة على محل التاأثري، ون�سها: “اإذا كان الأمر كما ُذكر من 
اأدائه ال�سالة، وق�سائه ما فاته منها، فال حرج يف الأكل من ذبيحته، والأكل 

معه من طعامه و�سرابه”.)1( 

وميكن اأن ننقح ال�سوؤال من خالل الفتوى، فيكون كما يلي: 

رجٌل م�سلم يوؤدي ال�سلوات يف اجلملة، لكّن بع�ص ال�سلوات تفوته، وعند 
�سوؤاله يقول: اإنه يق�سيها، فما حكم الأكل من ذبيحته؟ والأكل وال�سرب معه؟

لكن امل�ستفتي يف هذا النموذج رمبا كان يح�سد الأو�ساف الطردية بحًثا 
نقا�سات  بعد  ال�سوؤال  كان  ورمبا  عنه،  امل�سوؤول  ذبيحة  بجواز  الفتوى  عن 
واختالفات مع الأقارب يف �ساأن امل�سوؤول عنه؛ ولذلك ميكن اأن نالحظ اإ�سارات 
يف عبارات ال�سائل توحي باأن ال�سائل يبحث عن الفتوى بجواز ذبيحته، منها 

)1( فتاوى اللجنة الدائمة 372/22، 371.
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قوله: )لزعمهم اأنها ل جتوز ذبيحته(، وقوله: )وح�سل تنافٌر بينهم اأدى اإلى 
كراهية بينهم(، فكاأنه ي�سري اإلى قطيعة الرحم، ويبحث عن و�سلها.

اأن  احتمال  اإلى  ُتْلمح  الفتوى  ا يف �سدر  دقيقة جدًّ ولذلك جاءت عبارٌة 
يكون الواقُع غرَي مطابق متاًما ل�سوؤال امل�ستفتي، اأو اأن هناك اأو�ساًفا موؤثرًة 
“اإذا كان الأمر كما  مل ترد يف �سوؤال ال�ستفتاء، وهذه العبارة هي قولهم: 

ذكر...”.

اإليها  اأ�سار  العلماء من قدمي، وقد  العبارة احرتاٌز م�سهور عند  اإن هذه 
ابن حمدان )ت 695ه�( بقوله: “واإذا كان املكتوب يف الرقعة على خالف 
ال�سورة الواقعة، وعلم املفتي بذلك، فلُيْفِت على ما وجده يف الرقعة، وليقل: 
هذا اإن كان الأمر على ما ُذكر، واإن كان كيت وكيت.. ويذكر ما علمه من 

ال�سورة.. فاحلكم كذا وكذا”.)1(

واحلقيقة اأن تف�سيل اجلواب اأو الفتوى بناء على الحتمال الآخر م�سروط 
بالعلم باملخالفة وانح�سار الحتمال، واإل فيكفي عند عدم الطماأنينة لتطابق 
ال�سوؤال مع احلال الحرتاز بالعبارة املذكورة، بحيث يكون اجلواب مطابًقا 
لل�سوؤال، ول ترباأ الذمة بتنزيل اجلواب على الواقعة من قبل امل�ستفتي، اإل اإن 

كان �سوؤاله مطابًقا لتلك الواقعة.

النموذج الثالث: 

جاء يف فتاوى �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز  )ت 1420ه�(: “�ص: 
، واإمنا م�ست  اإذا طلقت املراأة بعد ن�سوز طالت مدته اإلى �سنة اأو �سنتني، اأو اأقلَّ
مدة ا�سترباء الرحم قبل الطالق، اأفتلزمها العدة، اأم يجوز اأن تتزوج ول عدة 

عليها؟ علًما باأن زوجها قد طلقها على عو�ص، ول يرغب يف الرجعة”.)2(
)1( �سفة املفتي وامل�ستفتي 255.

)2( جمموع فتاوى ومقالت متنوعة ل�سماحة ال�سيخ ابن باز 173/22.
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هذا ال�سوؤال ت�سمن ثالثة اأو�ساف طردية: 

الأول: الن�سوز؛ فاإن كون املطلقة نا�سًزا ل اأثر له يف الفتوى هنا.

الثاين: حتديد مدة بعدها عن زوجها بال�سنة اأو ال�سنتني، فهذا ل اأثر له 
ا. يف الفتوى اأي�سً

ا و�سٌف طردي غري موؤثر  الثالث: عدم رغبة زوجها يف الرجعة، فهذا اأي�سً
يف الفتوى.

وبناًء عليه يكون املوؤثر يف الفتوى ح�سول الطالق بعد م�سي مدة كافية 
ل�سترباء الرحم، مع كون الطالق على عو�ص.

ر طول مدة بعد الزوجني عن بع�سهما طالت اأو ق�سرت، ما دامت  ول يوؤثِّ
املدة كافية حل�سول ال�سترباء.

ثم  لعذر  الزوج  غياب  ب�سبب  اأو  الن�سوز،  ب�سبب  البعد  كون  يوؤثر  ل  كما 
ح�سول الطالق بعد َمْقدِمه لأي �سبب كان.

يف  موؤثرة  غري  الطالق  ح�سول  بعد  الرجعة  يف  الزوجة  رغبة  اأن  كما 
الفتوى.

فتنقيح ال�سوؤال يكون بحذف هذه الأو�ساف الطردية، واإبقاء الأو�ساف 
 يف الفتوى، فلم يتعر�ص لأيٍّ من  املوؤثرة، وهو ما راعاه �سماحة ال�سيخ 

هذه الأو�ساف الطردية، واإمنا بنى فتواه على الأو�ساف املوؤثرة الأخرى.)1(

“من  ن الفتوى قام بتنقيح ال�سوؤال يف عنوان الفتوى، فقال:  كذلك مدوِّ
طالت مدة بعدها عن زوجها هل َتعتدُّ بعد طالقها؟”.)2(

هذا  راعى  ال�سيخ  �سماحة  لأن  اأولى؛  لكان  )العو�ص(  قيد  اأ�ساف  ولو 
)1( انظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة ل�سماحة ال�سيخ ابن باز 173/22.

)2( جمموع فتاوى ومقالت متنوعة ل�سماحة ال�سيخ ابن باز 173/22.
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الو�سف عند الفتوى، وبنيَّ خالف العلماء يف عدة املختلعة، وذكر اأن ال�سواب 
الكتفاء بحي�سة، واأن الأحوط اأن تعتد ثالث حي�ص؛ خروًجا من اخلالف، 
ن الفتوى راعى الفتوى بالحتياط، واأن ال�سائل ي�ساأل اأ�سالة عن  لكْن لعلَّ مدَوّ

العدة من عدمها، ل عن مدتها.

النموذج الرابع: 

جاء يف فتاوى ال�سيخ محمد ال�سالح العثيمني  )ت 1421ه�(: “�سوؤال: 
ما حكم �سالة الن�ساء يف امل�ساجد التي ل يرين فيها الإمام ول املاأمومني، 

كاأن ي�سلني يف الطابق العلوي؟”.)1(

هذا ال�سوؤال ت�سمن و�سفني طرديني غري موؤثرين يف الفتوى: 

الأول: قول ال�سائل: «الن�ساء«؛ ذلك اأن احلكم واحٌد، �سواء كان امل�سلي 
رجاًل اأو امراأة.

اأثر للطابق العلوي يف  “يف الطابق العلوي”؛ فال  ال�سائل:  والثاين: قول 
احلكم، فاملاأموم الذي ل يرى الإمام ول املاأمومني الفتوى فيه واحدة 
�سواًء �سلى يف الطابق العلوي، اأو يف موؤخرة امل�سجد مع وجود فا�سل 
من جدار اأو نحوه، اأو يف الطابق ال�سفلي الذي يوجد يف بع�ص امل�ساجد، 
فكل هذه اأو�ساف طردية غري موؤثرة يف الفتوى، بل املوؤثر هو ال�سالة 
يف امل�سجد مع عدم الروؤية، بغ�ص النظر عن املو�سع الذي �سلى فيه 

مادام اأنه داخل امل�سجد وتابٌع له.

ومما يوؤكد طردية هذه الأو�ساف اأن ال�سيخ  اأغفلها عند اجلواب، وركز 
ن فتاوى ال�سيخ فجعلها  على الأو�ساف املوؤثرة يف الفتوى، وهي التي فهمها مدوِّ
عنواًنا لل�سوؤال، فقال: “حكم ال�سالة يف امل�ساجد مع عدم روؤية الإمام”.)2( 

)1( فتاوى ال�سيخ محمد ال�سالح العثيمني 369/1.

)2( فتاوى ال�سيخ محمد ال�سالح العثيمني 369/1.
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واحلقيقة اأن �سيغة ال�سوؤال فيها اإ�سارة اإلى اأن و�سف : »الطابق العلوي« 
، وذلك عندما ا�ستعمل ال�سائل اأ�سلوب التمثيل، فقال: »كاأن ي�سلني  طرديٌّ
ن، واإل فال�سورة  يف الطابق العلوي«، ورمبا كان هذا الأ�سلوب من تنقيح املدوِّ
اأن يقول امل�ستفتي: ما حكم �سالة الن�ساء يف  الب�سيطة لعبارة هذا ال�سوؤال 

الطابق العلوي من امل�سجد، علًما اأنهن ل يرين الإمام ول املاأمومني.

املطلب الثاين
�صوؤال املفتي امل�صتفتي ال�صتخراج االأو�صاف املوؤثرة يف الفتوى

�سبق اأن بينت اأن املفتي ُيعِر�ص عن الأو�ساف الطردية الواردة يف اأ�سئلة 
امل�ستفتني، ويبني فتواه على الأو�ساف املوؤثرة، ولكنَّ امل�ستفتي قد ل ُيح�ِسن 
هذه  بتاأثري  منه  جهاًل  اإما  ال�ستفتاء،  �سوؤال  يف  املوؤثرة  الأو�ساف  ح�سر 
الأو�ساف، اأو بحًثا عن الرخ�سة والتي�سري باإخفائها، وهنا يجب على املفتي 
اأن ينقح �سوؤال ال�ستفتاء، في�ساأله عن بع�ص الأو�ساف التي يغلب على ظنه 
اأنها جزٌء من الواقعة امل�سوؤول عنها، مل يبينها امل�ستفتي يف �سوؤاله، وحينئٍذ 
يجب على امل�ستفتي اأن يجيب مبا يعلم، ويحرم عليه كتمان �سيء يف اجلواب 

بعد ا�ستف�ساله، ول ترباأ ذمته مع الكتمان، مهما كانت الفتوى.

يقول ابن حمدان )ت 695ه�(: “وله اأن ي�ستف�سل ال�سائل -اإن ح�سر-، 
د ال�سوؤال يف رقعة ال�ستفتاء، ثم يجيب عنه، وهو اأولى واأ�سلم”.)1( ويقيِّ

املفتي يف  به  الفهم فلريفق  بعيد  امل�ستفتي  “فاإن كان  اآخر:  �سياق  وقال يف 
ورقة  ويتاأمل  نحوه،  الإقبال  ويح�سن  عليه،  وي�سرت  له،  والتفهيم  منه،  التفهم 
ال�ستفتاء مراًرا، ل �سيما اآخرها، وي�ساأل امل�ستفتي عن امل�ستبه، وينقطه وي�سُكُله؛ 

مل�سلحته وم�سلحة من يفتي بعده”.)2(
)1( �سفة املفتي وامل�ستفتي 241.
)2( �سفة املفتي وامل�ستفتي 243.
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وراء  ا  وعمَّ �سوؤاله،  عن  ال�ستف�سال  اإلى  يرجع  امل�ستفتي  من  م  فالتفهُّ
�سوؤاله من اأحداث الواقعة امل�سوؤول عنها.

فاإن �ساأل املفتي امل�ستفتي فلم يجب، اأو ظهر منه اجلهل ببع�ص تفا�سيل 
الواقعة فاإن املفتي قد يتوقف عن الفتوى، لعدم اكتمال التنقيح عنده.

“اإذا مل يفهم املفتي ال�سوؤال اأ�ساًل، ومل  قال ابن حمدان )ت 695ه�(: 
يح�سر �ساحب الواقعة، كتب: يزاد يف ال�سرح لنجيب عنه، اأو: مل اأفهم ما 

فيها فاأجيب عنه”.

عن  اجلواب  يح�سن  فلم  الواقعة  �ساحب  ح�سر  لو  ا  اأي�سً ونظريه  قلت: 
اأ�سئلة املفتي وا�ستف�ساله.

اأو  غريبة  كلمة  ب�سبه  مرَّ  “واإن  463ه�(:  )ت  البغدادي  اخلطيب  وقال 
لفظة حتتمل عدة معاٍن، �ساأل عنها امل�ستفتي”.)1(

ومثل ذلك لو كان امل�ستفتي ي�ساأل م�سافهة، فاإن للم�ستفتي ال�ستف�سار عن 
اأي لفظة ترد يف �سوؤال ال�ستفتاء، مل يفهم املفتي معناها؛ لأن املعنى موؤثر 
يف الفتوى، فقد يفتي بحكم ل يطابق الواقعة، ب�سبب �سعف بيان امل�ستفتي.

اأن املفتي عندما ي�ساأل امل�ستفتي، فهو يبحث عن الأو�ساف  فاملق�سود هنا 
املوؤثرة يف الفتوى، التي رمبا اأغفلها امل�ستفتي يف �سوؤاله، وهنا يكون دور امل�ستفتي 
واإل مل ترباأ  الكتمان،  ال�سوؤال ببيان ما يعلمه وعدم  م�ساعدة املفتي يف تنقيح 

ذمته عند العمل بالفتوى مع اإخفاء ما لو اأظهره لتغري احلكم يف امل�ساألة.

اإن املتابع للفتوى الف�سائية يف هذا الع�سر يعلم اأهمية ا�ستف�سال املفتي من 
ح عن كامل اأو�ساف  امل�ستفتي بعد �سماع �سوؤاله؛ لأن كثرًيا من الأ�سئلة ل ُتف�سِ
اإملامه بالواقعة،  اأو عدم  ال�سائل،  الفتوى، ب�سبب ا�ستعجال  املوؤثرة يف  الواقعة 

)1( الفقيه واملتفقه 183/2.
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الف�سائية،  القنوات  يف  الإفتاء  برامج  طبيعة  ب�سبب  ال�ستفتاء  وقت  �سيق  اأو 
والتي حتكمها �سيا�سة القناة التي تبث من خاللها، فال يخ�س�ص الوقت الكايف 

لال�ستماع للم�ستفتي، وا�ستف�ساله عن بع�ص جوانب الواقعة امل�سوؤول عنها.

ويف حال مل تكتمل �سورة ال�سوؤال عند املفتي عرب الف�ساء، اأو غلب على 
اأن  له  فاإن  عنها،  املت�سل  �سوؤال  من  يتمكن  مل  موؤثرة  اأو�ساف  وجود  ظنه 
ويقيِّد  ال�سوؤال،  ما علم من  معلَّقة على  بفتوى  يفتي  اأو  الفتوى،  يتوقف عن 

جوابه مبا ترباأ به ذمته عند الفتوى.

قال ابن حمدان )ت 695ه�(: “واإذا فهم من ال�سوؤال �سورة، وهو يحتمل 
غريها، فلين�ص عليها يف اأول جوابه، فيقول: اإن كان قد قال كذا وكذا، اأو 

فعل كذا وكذا، اأو ما اأ�سبه هذا، فاحلكم كذا وكذا، واإل فكذا وكذا”.)1(

ن كل ما له عالقة باحلادثة امل�سوؤول عنها،  اأن يدوِّ وينبغي على املت�سل 
اإذا �ساأله املت�سدي للفتوى يجيبه دون تاأخري، فيح�سل املق�سود قبل  حتى 

قطع الت�سال. 

املطلب الثالث
ق االحتمال اإلى �صوؤال امل�صتفتي تطرُّ

الأو�ساف الطردية يف �سوؤال امل�ستفتي يغفلها املفتي، ول يبني عليها �سيًئا 
والأو�ساف  ب�سببها،  �سوؤاله  اإلى  الحتمال  يتطرق  ول  �سبق،  كما  الفتوى  من 
يف  يورد  قد  امل�ستفتي  لكن  واحًدا،  قوًل  فتواه  عليها  ويبني  يراعيها  املوؤثرة 
�سوؤاله اأو�ساًفا موؤثرة من جهة م�ساألة اأخرى غري امل�ساألة محل ال�سوؤال، فهذه 
الأو�ساف هي طردية من جهة الواقعة امل�سوؤول عنها، ولكنها موؤثرة من جهة 

)1( �سفة املفتي وامل�ستفتي 264، 263.
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ال�ستفتاء  �سوؤال  يت�سمن  اأن  مثل  وهذا  ال�سوؤال،  محّل  لي�ست  اأخرى  م�ساألة 
م�ساألتني مل يح�سل لل�سائل اإل اإحداهما، اأو كان �سوؤاله عاًما يحتمل اأق�ساًما اأو 
ح،  �سوًرا احلا�سل له منها واحٌد فقط، ففي هذه احلالة يكون ال�سوؤال غري منقَّ
فيجب على املفتي اأن ي�ساأل امل�ستفتي عن ال�سورة احلا�سلة له، ول يجيب على 
�سوؤاله وهو على هذه احلالة من التعميم وال�سمول، بل يحدد ال�سوؤال حتى يقع 

اجلواب على الغر�ص املق�سود، ول ي�ستت ال�سائل بتف�سيالت اجلواب.)1(

ل اجلواب على احتمالت ال�سوؤال  ويرى بع�ص العلماء اأن للمفتي اأن يَف�سِّ
و�سور الواقعة، حتى يدخل حال ال�سائل �سمًنا، فيقول: اإن كان كذا فاحلكم 

فيه كذا، واإن كان كذا فاحلكم فيه كذا.)2(

ال�سائل  ال�ستف�سال من  ومحاولة  تف�سيل اجلواب،  الأحوط عدم  ولعل 
لتحرير �سوؤاله، وح�سره يف ال�سورة الواقعة له فعاًل؛ لأن العامي قد ي�سعب 
فتواه،  يف  املفتي  ف�سلها  التي  الأق�سام  اأحكام  بني  من  حكمه  درك  عليه 
وحاجته ل تتجاوز ال�سورة الواقعة له فعاًل، فهي املوؤثرة بالن�سبة اإليه، وما 

زاد عليها يكون طرديًّا غري موؤثر من جهة هذا ال�سائل.

يقول ابن حمدان )ت 695ه�(: “فاإذا كان يف امل�ساألة تف�سيل مل يطلق 
الواقع  اأنه  علم  اإذا  الأق�سام  اأحد  جواب  على  يقت�سر  اأن  وله  اجلواب... 
لل�سائل، ولكن يقول: هذا اإن كان كذا وكذا، وله اأن يف�سل الأق�سام يف جوابه، 
ويذكر حكم كل ق�سم، وقيل: هذا ذريعة اإلى تعليم النا�ص الفجور، وفتح باب 
ل والتحيُّل الباطل؛ ولأن ازدحام الأق�سام باأحكامها على فهم العامي  التمحُّ

عه”.)3( يكاد ي�سيِّ

وقد اختار ابن القيم )ت 751ه�( التف�سيل يف ذلك: 
)1( انظر: الفقيه واملتفقه 188/2 �سفة املفتي وامل�ستفتي 241 اإعالم املوقعني 209/4.

)2( انظر: الفقيه واملتفقه 188/2 اإعالم املوقعني 209/4.
)3( �سفة املفتي وامل�ستفتي 241.
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العامي  فهم  وعدم  احِلَيل،  اإلى  الذريعة  الأق�سام  ازدحام  من  لزم  فاإن 
حلاجته من اجلواب املف�سل فاملنع، واإل فاجلواز؛ لأن تف�سيل اجلواب كان 

عادة النبي S يف كثري من اأجوبته.)1(

وهذا التقرير يفهم منه لزوم اقت�سار املفتي على محل ال�سوؤال لو كان 
وهذا  عليه،  يزيد  فال  للم�ستفتي،  ح�سلت  التي  الواقعة  يف  محرًرا  ال�سوؤال 
يوؤكد اأهمية حترير اأ�سئلة امل�ستفتني، وتنقيحها، بحيث تكون مطابقة للواقعة 
اإمنا ترددوا يف  العلماء  فاإن  لل�سائل،  التي ح�سلت فعاًل  التي يراد حكمها، 
تف�سيل اجلواب يف حالة عدم حترير ال�سوؤال واحتماله �سوًرا عديدة؛ لأن 
من يقراأ الفتوى املطابقة ملا علم املفتي اأنه الواقع لل�سائل قد يظن اأن هذا 
احلكم �سامٌل جلميع الأق�سام الأخرى، التي ت�سمنها ال�سوؤال، فيقع التلبي�ص 
والإيهام من جهة اأخرى، ويح�سل الق�سور يف البيان من املفتي، وهذا غري 

وارد يف حالة حترير ال�سوؤال وتنقيحه من قبل امل�ستفتي ابتداًء.

عبارة  ا�ستعمال  كثرية  موا�سع  يف  الدائمة  اللجنة  فتاوى  يف  ورد  لقد 
اإن كان  “هذا  ابن حمدان )ت 695ه�(، وهي قوله:  لها  اأ�سار  التي  التقييد، 
اإلى  لالإ�سارة  وذلك  وكذا”)3(  كذا  كان  اإذا  “هذا  اأو  ما ذكر”)2(  الأمر على 
التف�سيل يف اجلواب، ولكن املفتي  اأو  ع  التو�سُّ اأخرى حتتمل  وجود احتمالت 
ال�سوؤال  الظاهر من  لل�سائل هو  الواقع  اأن  يغلب على ظنه  لأنه  اأعر�ص عنها 

فقط، مع قيام الحتمال.

وعبارات التقييد يف فتاوى اللجنة الدائمة هي: 

قولهم: “اإذا كان الواقع كما ُذكر”.)4( 

وقولهم: “اإذا كان الأمر كما ُذكر”.)5( 
)1( انظر: اإعالم املوقعني 209/4.

)2( انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي 255.

)3( انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي 241.
)4( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، على �سبيل املثال: 478/16، 461، 392، 388، 355، 140، 127.

)5( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، على �سبيل املثال: 471/16، 354، 274، 178.
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1420ه�(  )ت    باز  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  �سماحة  ا�ستعمل  وكذلك 
عبارة التقييد: “اإذا كان الواقع كما ُذكر« عند الفتوى كثرًيا”.)1(

ولهذا التقييد يف اأجوبة املفتني دللتان: 

تنقيًحا  منقح  وغري  محرر  غري  الفتوى  �سوؤال  اأن  اإلى  الإ�سارة  الأولى: 
دقيًقا، فالواقعة رمبا حتتمل قيوًدا اأو تف�سيالت مل يذكرها ال�سائل، 
ولكنَّ الظاهر اأن ما ورد يف ال�سوؤال هو املق�سود، وهو املطابق للواقع، 
فُق�سرت الفتوى عليه؛ لأن البناء على الظاهر �سائٌغ �سرًعا، وقيدت 

الفتوى مبا ي�سعر بذلك الحتمال.

اإلى  الواقع  الفتوى على  تنزيل  باإحالة  وذلك  املفتي،  اإبراء ذمة  الثانية: 
امل�ستفتي الذي يعلم حاله، فكاأن املفتي قال: ل ترباأ ذمتك عند العمل 

بفتواي اإل اإذا كان الواقع هو ما ذكرته يف �سوؤال ال�ستفتاء.

امل�ستفتي  ر  يذكِّ اأن  للمفتي  فاإن  م�سافهة  تكون  حني  الفتوى  اأن  �سك  ول 
بعبارات اأو�سع، ُيفِهمه من خاللها اأن ذمته ل ترباأ مبجرد العمل بالفتوى، مع 

علمه اأن الواقعة تخالف ما حكاه للمفتي يف �سوؤاله.

قبل  ا،  اأي�سً املفتي  امل�ستفتني هي وظيفة  اأ�سئلة  تنقيح  اأن  واملق�سود هنا 
ح فتواه لحًقا، بل اإن تنقيح اجلواب ُيبنى على تنقيح ال�سوؤال ابتداًء. اأن ينقِّ

 

)1( انظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة ل�سماحة ال�سيخ ابن باز، على �سبيل املثال ل احل�سر: 341/22، 
.333 ،334 ،339 ،340
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املبحث الثالث
تنقيح اأجوبة املفتني

وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
حترير الفتوى

امل�ستفتي،  �سوؤال  ح  نقَّ قد  يكون  يكتبها  اأو  بالفتوى  ينطق  اأن  قبل  املفتي 
وعلم الأو�ساف املوؤثرة التي َيبني عليها فتواه، وا�ستبعد الأو�ساف الطردية 
كما �سبق، وهنا تكون الفتوى جاهزة ليخرب بها امل�ستفتي، والأ�سل يف الفتوى 
اأن تكون مخت�سرة موجزة، بعبارة �سهلة يعيها امل�ستفتي، فالتنقيح يف اأجوبة 
فتنقيح  امل�ستفتني،  اأ�سئلة  تنقيح  مقا�سد  عن  تختلف  مقا�سد  له  املفتني 
الأ�سئلة ُتبنى عليه الفتوى، بينما تنقيح الأجوبة يبنى عليه فهُم ال�سامع، اأو 
بعبارة اأخرى: تنقيح الأ�سئلة ليفهم املفتي، وتنقيح الأجوبة ليفهم امل�ستفتي، 
فالتنقيح الأول جزء من عملية الجتهاد والنظر يف امل�ساألة، ومحاولة درك 
مناطها الذي تبنى عليه، بينما التنقيح الثاين جزء من عملية تفهيم املقلد 
يف  امل�ستعملة  العبارة  كانت  فكلما  كبري،  فرٌق  وبينهما  ال�سرعي،  للحكم 

اجلواب اأقرب لفهم امل�ستفتي كان ذلك مق�سوًدا ومطلوًبا من املفتي.)1(
)1( انظر: الفقيه واملتفقه 188/2 �سفة املفتي وامل�ستفتي 251 اأ�سول الفقه لبن مفلح 1577/4 التحبري �سرح 

التحرير 4107/8 �سرح الكوكب املنري 596/4.
ويالحظ اأن من مقا�سد املتقدمني حني قرروا الخت�سار يف الفتوى كوَن املفتي يكتب يف رقعة امل�ستفتي، 
وحينئٍذ يجب عليه اأن ي�ستعمل منها ما يق�سي احلاجة دون زيادة؛ لأنه ت�سرٌف يف ملك الغري حلاجة،  

فال يجوز جتاوزها.
م عندهم، بل املقدم مراعاة حال ال�سائل، وطلب تفهيمه الفتوى باأ�سهل  قلت: لكّن هذا التوجيه لي�ص املقدَّ

عبارة واأوجزها.
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يكون جوابه محرًرا،  اأن  “ويجب  البغدادي )ت 463ه�(:  قال اخلطيب 
ا”.)1( وكالمه ملخ�سً

“قد  جوابه:  يف  تاأخر  وقد  �سائليه،  لأحد  قوله  ال�سلف  بع�ص  عن  ونقل 
ر كيف اأجيبك”.)2( فهمُت، ولكني اأفكِّ

لفهمك  الأقرب  العبارة  يف  اأفكر  ولكني  م�ساألتك،  حكم  فهمت  قد  اأي: 
لأجيبك بها.

فاجتمع يف كالمه تنقيح الأ�سئلة، وتنقيح الأجوبة.

ا عن اخلليل بن اأحمد )ت 170ه�( اأنه �سئل  ونقل اخلطيب البغدادي اأي�سً
عن م�ساألة، فقال بعد اأن تاأخر يف اجلواب: “قد عرفت م�ساألتك وجوابها، 

واإمنا فكرت يف جواب يكون اأ�سرع لفهمك”.)3(

وقال ابن حمدان )ت 695ه�(: “وعلى املفتي اأن يخت�سر جوابه، فيكتفي 
فيه باأنه: يجوز، اأو ل يجوز، اأو: حقٌّ اأو باطل”.)4(

�سبط  ولي�ص  امل�ستفتي،  لهذا  الإفهام  مق�سد  مراعاة  هنا  واملق�سود 
ولكْن  مقال،  مقام  ولكل  ع�سري،  ذلك  فاإن  الفتوى،  يف  امل�ستعملة  العبارات 
ل  التي  والت�سقيقات  التق�سيمات  واإيراد  الكالم،  الغريب من  املفتي  يجتنب 

ي�ستفيد منها امل�ستفتي، ورمبا حالت بينه وبني فهم الفتوى.)5(

والعلماء يفرقون بني الت�سنيف والفتوى، ولعل من اأهم الفروق الإيجاز 
يف عبارة الفتوى، والبعد عن الأ�ساليب العالية، وامل�سطلحات الغريبة.)6(

)1( الفقيه واملتفقه 188/2.

)2( الفقيه واملتفقه 188/2.

)3( الفقيه واملتفقه 189/2.
)4( �سفة املفتي وامل�ستفتي 251.

)5( انظر: الفقيه واملتفقه 189/2.
)6( انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي 251.
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ح املفتي فتواه من جميع الأو�ساف حتى املوؤثرة، فيجيب ب��  ولكْن هل ينقِّ
)يجوز( اأو )ل يجوز( ونحو ذلك؟

ب�  اجلواب  يف  فيكتفي  ذلك،  للمفتي  اأن  695ه�(  )ت  حمدان  ابن  ذكر 
للم�ستفتي،  املق�سود  واإي�سال  لالخت�سار،  طلًبا  وذلك  يجوز(؛  ل  اأو  )يجوز 
وهو ل يبحث اإل عن العمل بالفتوى، وذلك حا�سٌل بهذه العبارة املوجزة، بينما 

تدري�ص العلم وتفهيمه يليق به التو�سع يف العبارة، ولكنه غري مق�سود هنا.)1(

منه  يح�سن  “واإمنا  فقال:  ذلك،  جواز  عدم  الفقهاء  لبع�ص  ن�سب  ثم 
يدع  فال  به،  يخلُّ  ما  دون  عليه،  امل�سرتط  بالبيان  يخل  ل  الذي  القت�سار 
اإطالة ل يح�سن البيان بدونها، فاإذا كانت ُفتياه فيما يوجب القود اأو الرجم 
اأو الرجم، واإذا ا�ستفتي  -مثاًل- فليذكر ال�سروط التي يتوقف عليها القود 
فيمن قال قوًل يكفر به باأن قال: ال�سالة لعٌب، اأو: احلج عبٌث، اأو نحو ذلك، 
فال يبادر باأن يقول: هذا حالل الدم، اأو: ُيقتل، بل يقول: اإذا ثبت عليه ذلك 
بالبينة اأو بالإقرار، ا�ستتابه ال�سلطان، فاإن تاب قبلت توبته، واإن اأ�سر ومل 

يتب قتل وفعل به كذا وكذا”.)2(

اإن هذا الكالم مفاده اأن على املفتي اأن يتحرى اإيراد الأو�ساف املوؤثرة 
اأحواًل تخ�ص واقعة  اأم  اأم موانع،  اأكانت �سروًطا،  الفتوى، �سواًء  يف جواب 
اأم  امل�ستفتي،  �سوؤال  يف  وردت  و�سواًء  باختالفها،  احلكم  ويختلف  الفتوى، 
اإلى الإيجاز والخت�سار يف  اإيراد هذه الأو�ساف الق�سد  مل ترد، ول ينايف 

عبارة الفتوى؛ لأن البيان ل يح�سل اإل بها.

ٌد �سيما اأن اأ�سئلة امل�ستفتني ل حت�سر الأو�ساف املوؤثرة،  وهذا الأمر متاأكِّ
بالن�ص  اإل  الفتوى  اإلى حترير  الأو�ساف الطردية، فال �سبيل  ول تخلو من 

على الأو�ساف املوؤثرة يف الفتوى ال�سادرة من املجتهد واحلال ما ذكر.
)1( انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي 251.

)2( �سفة املفتي وامل�ستفتي 252، 251 وانظر: الفقيه واملتفقه 190/2.
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جميع  من  اجلواب  جتريد  حالة  يف  اجلواب  يف  كاملعاد  ال�سوؤال  ولأن 
تكون  اأن  لوجب  الفتوى  يف  ًدا  جمرَّ باحلكم  املفتي  اكتفى  فلو  الأو�ساف، 
الأو�ساف املذكورة يف �سوؤال ال�ستفتاء موؤثرة يف الفتوى، بحيث لو اأعيدت يف 

توجيه الفتوى ل�ستقام الكالم من جهة �سرعية. 

امل�ستفتي،  قبل  من  وحتريره  ال�سوؤال  تنقيح  اإن  لنقول:  لنا  ميهد  وهذا 
وحترير الأو�ساف املوؤثرة يف الواقعة امل�سوؤول عنها يجعل اجلواب من املفتي 

اأكرث اخت�ساًرا واإيجاًزا، والعك�ص بالعك�ص.

ولو افرت�سنا اأن �سوؤال امل�ستفتي جاء حا�سًرا الأو�ساَف املوؤثرة التي تبنى 
ببيان احلكم  الكتفاء  يتوجه  بل  منه،  يح�سن  قد  املفتي  فاإن  الفتوى  عليها 
جمرًدا، مثل قوله: يجوز، اأو: ل يجوز؛ فقد ذكر علماء اأ�سول الفقه اأن جواب 
النبي S عن �سوؤال ال�سائل باحلكم جمرًدا دليٌل على اأن الأو�ساف الواردة 
واملفتني  امل�ستفتني  وهذا يف عبارات  العلة،  م�ستملة على  اأو  علة  ال�سوؤال  يف 

قريٌب منه.)1(

لكْن ملا كان الأ�سل يف اأ�سئلة امل�ستفتني -�سيما يف هذا الع�سر- الق�سور 
عن ح�سر الأو�ساف املوؤثرة يف الفتوى، وح�سو ال�سوؤال بالأو�ساف الطردية 
وي�ستوفوا  احلاجة،  بقدر  اجلواب  يف  لوا  ُيف�سِّ اأن  للمفتني  الأحوط  فاإن 
الأو�ساف املوؤثرة يف الفتوى، وينبهوا على الأو�ساف الطردية التي قد توهم 
لو �ُسكت عنها اأنها موؤثرة يف الفتوى، فيقول املفتي على �سبيل املثال: واملراأة 
والرجل يف هذا �سواء، اأو: ول فرق يف ذلك طالت املدة اأو ق�سرت، ونحو هذا.

ويتعنَيّ على املفتي الن�ص يف جوابه على الأو�ساف، التي قد يراها غريه 
موؤثرة، وهي عنده طردية، وهذه هي الأو�ساف املرتددة بني التاأثري وعدمه، 
)1( انظر: �سرح اللمع 855/2 التمهيد لأبي اخلطاب 13/4 املح�سول للرازي 1182/4 رو�سة الناظر 842/3 
الإحكام لالآمدي 321/3 تلخي�ص رو�سة الناظر 589/2 معراج املنهاج 150/2 �سرح املنهاج لالأ�سفهاين 
على  التلويح  �سرح   472 لالإ�سنوي  التمهيد   846  ،847/2 ال�سول  نهاية   695 الو�سول  مفتاح   675/2

التو�سيح 147/2 تي�سري التحرير 42/4 حا�سية البناين 266/2 فواحت الرحموت 348/2.
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املتفق على  الأو�ساف  تاأثريها من غريها من  بالن�ص على عدم  اأولى  فهي 
عدم تاأثريها عند جميع املفتني يف ذات امل�ساألة.

عليه  ُتعَر�ص  اأو  مكتوبة،  كانت  اإن  فتواه  يراجع  اأن  املفتي  على  اإن  ثم 
تبث  التي  املعا�سرة،  الفتاوى  كانت م�سجلة، كما يف  اإن  ويقّرها  لرياجعها، 

ا اأو عرب القنوات املرئية، فهذا عمٌل عظيم يت�سل بتنقيح الفتوى. اإذاعيًّ

يقول اخلطيب البغدادي )ت 463ه�(: “وينبغي للمفتي اإذا كتب اجلواب 
اأن يطالع ما كتب، ويعيد نظره فيه؛ خوًفا من اأن يكون قد اأ�سقط كلمة، اأو 

اأخلَّ بلفظه”.)1(

وما اأح�سن عبارة ابن حمدان )ت 695ه�( وهو يقرر هذا الباب بقوله: 
اجلواب بخطٍّ وا�سح و�سط، ولفٍظ وا�سح ح�سن، تفهمه  يكتب  اأن  “وينبغي 
ر  العامة، ول ت�ستقبحه اخلا�سة، ويقارب �سطوره واأقالمه وخطه؛ لئال ُيزوِّ

اأحٌد عليه، ثم ينظر يف اجلواب بعد �سطره”.)2(

تفريغها  بعد  الفتوى  مبراجعة  املفتي  يقوم  الع�سر  هذا  ويف  قلت: 
للن�سر،  �ساحًلا  يراه  ما  فُيبقي  للنا�ص،  ون�سرها  اإخراجها  وقبل  وطباعتها، 
حت�سن  ما  اإليها  اأ�ساف  ورمبا  الفتوى،  عبارات  ويهذب  �سواه،  ما  ويلغي 
لًة املق�سوَد  اإ�سافته ويزيد به البيان، لتخرج الفتوى منقحة محررة مح�سِّ

من طباعة الفتاوى ون�سرها للنا�ص.

املطلب الثاين
ا�صتدالل املفتي على فتواه

ل�سك اأن الفتوى ل ت�سدر من املفتي اإل بدليل اأو اأدلة متقررة يف ذهنه، 
)1( الفقيه واملتفقه 189/2.

)2( �سفة املفتي وامل�ستفتي 246.
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ولكنَّ البحث الذي يتعلق بتنقيح الفتوى هنا هو: هل يذكر املفتي هذه الأدلة 
ب حتى من ذكر الأدلة ال�سرعية املوجبة  يف فتواه، اأو اأن الفتوى يجب اأن تهذَّ

لهذا احلكم اأو ذاك، ويكون ذلك وجًها من وجوه تنقيح الفتوى؟

اأن الكالم هنا مرتبٌط بالكالم عن الأ�سل يف عبارة الفتوى،  واحلقيقة 
هل هو الخت�سار والإيجاز، اأو التو�سع يف العبارات والإطناب؟)1( واإل فاإنه ل 
م�ساحة يف اأن املفتي قد يو�سع عبارة الفتوى عند احلاجة لال�ستدلل اأو بيان 

�سرط اأو مانع اأو �سورة خا�سة للم�ساألة امل�سوؤول عنها.)2(

ن الفتوى الأدلة التي اأخذ منها  لقد اختار بع�ص العلماء اأن املفتي ل ُي�سمِّ
حكم امل�ساألة التي �سئل عنها، ول يذكر طريق الجتهاد الذي �سلكه، بل يجيب 
على قدر حاجة امل�ستفتي، ومبا يتحقق به املق�سود من ال�ستفتاء وهو العمل، 

ومن هوؤلء اخلطيب البغدادي )ت 463ه�( وابن حمدان )ت 695ه�(.

يف  يذكر  اأن  العادة  جتر  “ومل  463ه�(:  )ت  البغدادي  اخلطيب  قال 
الفتوى طريق الجتهاد، ول وجه القيا�ص وال�ستدلل”.)3(

وقال ابن حمدان )ت 695ه�(: “وعلى املفتي اأن يخت�سر جوابه، فيكتفي 
فيه باأنه: يجوز اأو ل يجوز، اأو : حقٌّ اأو باطل، ول يعدل اإلى الإطالة والحتجاج؛ 
كثري،  اإلى  ل�ساغ  قليل  اإلى  التجاوز  �ساغ  ولو  والت�سنيف،  الُفتيا  بني  ق  ليفرِّ

�ًسا، ولكل مقاٍم مقال”.)4( ول�سار املفتي مدرِّ
اإعالم   1577/4 مفلح  لبن  الفقه  اأ�سول   251 وامل�ستفتي  املفتي  �سفة   192/2 واملتفقه  الفقيه  )1( انظر: 

املوقعني 213/4 التحبري �سرح التحرير 4108/8، 4107 �سرح الكوكب املنري 596/4.
)2( انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي 252، 251 يقول اخلطيب البغدادي: »ولكن رمبا ا�سطر املفتي يف فتواه اإلى 
اأن يقول: وهذا اإجماع امل�سلمني، اأو يقول: ل اأعلم اختالًفا يف هذا، اأو يقول: من خالف هذا اجلواب فقد 
فارق الواجب وعدل عن ال�سواب، اأو يقول: فقد اأثم، اأو: واجٌب على ال�سلطان اإلزام الأخذ بجوابنا، اأو 
بهذه الفتوى، وما قارب هذه الألفاظ، على ح�سب ال�سوؤال وما توجبه امل�سلحة وما تقت�سيه احلال« الفقيه 

واملتفقه 192/2.
)3( الفقيه واملتفقه 192/2.

)4( �سفة املفتي وامل�ستفتي 251.
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ويظهر اأن م�ستنَد املنع من ال�ستدلل عند من منع النظُر ملقا�سد الفتوى، 
باَب  الباُب  ولي�ص  ليعمل،  ينتظر اجلواب  وامل�ستفتي  العمل،  منها  فاملق�سود 
اإقناع للم�ستفتي، فاإن عليه اأن يلتزم العمل بالفتوى بغ�ص النظر عن قناعته، 
وكذلك لي�ص املق�سود تعليم امل�ستفتي احلجج والأدلة الواقعة يف امل�ساألة، فهذا 
باٌب اآخر ي�ستدعي الإطناب والتو�سع يف العبارة، كما هو احلال يف الت�سنيف، 
فالأ�سل فيه الإطناب وال�سرح وال�ستق�ساء، بخالف الفتوى، فاإن الأليق بها 
الإيجاز وتهذيب العبارة مبا يحقق املق�سود، وهو عمل امل�ستفتي دون ت�ستيت 

اأو ا�ستباه.)1(

ولكنَّ ابن القيم )ت 751ه�( يختار الت�سريح بالأدلة يف عبارة الفتوى، 
الفتوى وروحها هو  اأن جمال  الفتوى من ال�ستدلل، بل يرى  وعدم جتريد 

الدليل.

الفتوى،  يف  ال�ستدلل  ذكَر  النا�ص  بع�ص  “عاب  ال�سياق:  هذا  يف  يقول 
وهذا العيب اأولى بالعيب، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون 
والقيا�ص    ال�سحابة  واأقوال  امل�سلمني  واإجماع  ور�سوله  اهلل  كالم  ذكر 

ال�سحيح عيًبا؟ وهل ذكر قول اهلل ور�سوله اإل طراز الفتوى؟”.)2(

م اأن ال�ستدلل على الفتوى كان حال النبي S، مع اأن  وقد ذكر ابن القيِّ
قوله حجة يف نف�سه، فمن ل يكون قوله حجة من باب اأولى.)3(

الكتاب  من  بالدليل  مدعمة  والتابعني  ال�سحابة  فتاوى  كانت  كذلك 
وال�سنة واحلجة ال�سرعية.)4(

وقد ردَّ املرداوي )ت 885ه�( على من منع الإطناب يف الفتوى بال�ستدلل 
)1( انظر: الفقيه واملتفقه 192/2 �سفة املفتي وامل�ستفتي 251.

)2( اإعالم املوقعني 213/4.
)3( انظر: اإعالم املوقعني 213/4.
)4( انظر: اإعالم املوقعني 213/4.
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اأو بالتف�سيل اأو باأي وجه من وجوه الإطناب بقوله: “وفيه نظر، ل�سيما يف 
اأطنبوا وزادوا على املراد،  اإذا كتبوا عليها  العلماء مل يزالوا  الفتاوى، فاإن 
بل كان بع�سهم ُي�ساأل عن امل�ساألة فيجيب فيها مبجلد اأو اأكرث، وقد وقع هذا 

كثرًيا لل�سيخ تقي الدين  ور�سي عنه”.)1(

�سوؤال  عند  وذكره  ابتداًء،  الفتوى  يف  الدليل  ذكر  بني  بع�سهم  ق  وفرَّ
امل�ستفتي عنه، فاألزموا املفتي ذكر الدليل يف الثاين دون الأول، لكن قالوا 

يذكر الدليل القطعي ل الظني.)2(

وهوؤلء ذكروا اأن للم�ستفتي اأن يطلب الحتياط وال�سرت�ساد في�ساأل عن 
الدليل، لكْن يجاب بالدليل القطعي فقط مراعاة لق�سور فهم امل�ستفتي عن 

اإدراك احلكم ال�سرعي من الأدلة الظنية.)3(

و�سرُّ امل�ساألة رمبا يرتبط باأ�سل م�سروعية التقليد، واأن احلجة يف الدليل 
ال�سرعي ل يف قول املجتهد املجرد، فرمبا التفت املطالبون بذكر الدليل لهذا 

الأ�سل.

يقول ابن القيم )ت 751ه�(: “وقول املفتي لي�ص مبوجب لالأخذ به، فاإذا 
ذكر الدليل فقد حُرم على امل�ستفتي اأن يخالفه، وبرئ هو من عهدة الفتوى 

بال علم”.)4(

ر  املق�سِّ “كان  التقليد:  اإبطال  �سياق  يف  1250ه�(  )ت  ال�سوكاين  وقال 
له،  تعر�ص  التي  امل�ساألة  العامل عن  ي�ساأل  القرون-  منهم -يتكلم عن خري 
فيفتيه بالن�سو�ص التي يعرفها من الكتاب وال�سنة، وهذا لي�ص من التقليد 

)1( التحبري �سرح التحرير 4108/8 وانظر: �سرح الكوكب املنري 597/4، 596.
)2( انظر: قواطع الأدلة 365/2 امل�سودة 554 البحر املحيط 311/6 الفوائد ال�سنية 2273/5 التحبري �سرح 

التحرير 4107/8 �سرح الكوكب املنري 594/4.
)3( انظر: الفوائد ال�سنية 2273/5 التحبري �سرح التحرير 4108/8 �سرح الكوكب املنري 594/4.

)4( اإعالم املوقعني 213/4.
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وال�سوؤال عن احلجة  امل�ساألة،  باب طلب حكم اهلل يف  بل هو من  �سيء،  يف 
ال�سرعية”.)1(

الأدلة،  من  وجتريدها  الإيجاز،  الفتوى  يف  الأ�سل  اأن  عندي:  واملختار 
وما خَرج عن هذا الأ�سل يختلف بح�سب حال ال�سائل؛ لأن ال�سائل قد يكون 
املعاين  اإيراد  دون  وال�سنة،  الكتاب  من  الدليل  اإيراد  اإل  ينا�سبه  ل  عاميًّا 
والأوجه القيا�سية يف امل�ساألة، ورمبا بقيت الفتوى يف حقه على الأ�سل جمردًة 
والنظر،  العلم  من  حظٌّ  له  يكون  قد  ال�سائل  اأن  حني  يف  ا�ستدلل،  اأي  من 
يف  كما  الجتهاد،  طريق  وبياُن  وال�ستدلل،  الفتوى،  ب�سُط  حاَله  فينا�سب 
الفتوى التي تتعلق بنظر قا�ٍص اأو حاكٍم �ساأل عنها املفتي، وقد ح�سلت يف 
ه  هذا الع�سر مرا�سالت بني بع�ص الق�ساة وبع�ص املفتني، فَن�َسر املفتي يف ردِّ
الأدلة وب�سطها على وجه يليق بحال امل�ستفتي، و�سياأتي بيان ذلك عند تدعيم 

املبحث بالنماذج املعا�سرة اإن �ساء اهلل تعالى.

قال اخلطيب البغدادي )ت 463ه�( -بعد اأن اختار الإيجاز يف الفتوى 
وجتريدها من ال�ستدلل-: “اللهم اإل اأن تكون الفتوى تتعلق بنظر قا�ص اأو 
ح بالنكتة التي عليها ردُّ اجلواب،  حاكم فيومئ فيها اإلى طريق الجتهاد، ويلوِّ
اأو يكون غريه قد اأفتى فيها بفتوى غلٍط فيما عنده فيلوح للمفتي معه ليقيم 

عذره يف مخالفته، اأو لينبه على ما ذهب اإليه”.)2(

و�سًطا يف  �سلكت منهًجا  اأنها  املدونة يجد  املعا�سرة  للفتاوى  املطالع  اإن 
ال�ستدلل مراعاة حلال ال�سائل وطبيعة الفتوى، فاأحياًنا جند اأنها ت�ستدل 
بن�سو�ص الكتاب وال�سنة ظاهرة الدللة فقط، واأحياًنا تكون الفتوى موجزة 
وجمردة من اأيِّ ا�ستدلل، واأحياًنا تكون الفتوى مب�سوطة من جهة �سرد الأدلة 
وتوجيه ال�ستدلل، بل واإيراد وجوه من املعنى والنظر وامل�سالح واملفا�سد، 

وهذا كله مراعاة لطبيعة الفتوى، �سيما من جهة العموم واخل�سو�ص.
)1( اإر�ساد الفحول 1091/2.
)2( الفقيه واملتفقه 192/2.



62

د.   حييى بن حسني الظلمي

منهج  تتخذ  العامة  الدائمة  اللجنة  فتاوى  اأن  وجدت  املثال  �سبيل  فعلى 
م�ساألة  يف  الدللة  ووجوه  الجتهاد  طريق  وبيان  وال�ستدلل،  التف�سيل 

ال�ستفتاء، ومن ذلك ما يلي: 

النموذج الأول: 

رقم )2159(:  “الفتوى 
ويطلبان  اليمن،  وا�سع يف  ب�سكل  انت�سر  القات  زراعة  اإن  �ص: م�سمونه: 

بيان حكم زراعته وبيعه و�سرائه”.)1(

هذه  زراعة  عندهم  ينت�سر  الذين  اليمن،  لأهل  موجهة  الفتوى  فهذه 
تكون  اأن  فنا�سب  عامة،  فتوى  فهي  وتعاطيها،  و�سراوؤها  وبيعها  ال�سجرة 
من  واملنع  ال�سجرة،  هذه  تعاطي  حترمي  على  ال�ستدلل  جهة  من  مو�سعة 
ال�سيخ  ل�سماحة  املطولة  الفتوى  اللجنة  و�ساقت  و�سرائها،  وبيعها  زراعتها 
 )ت 1389ه�(، وقد ا�ستدل �سماحته على التحرمي  اإبراهيم  محمد بن 
باأدلة من الكتاب وال�سنة واملعنى، وجاء يف الفتوى بيان النظائر التي توؤكد 

حترمي تعاطي هذه ال�سجرة، مع نقل ن�سو�ص العلماء يف ذلك.)2(

النموذج الثاين: 

بع�ص  بحال  يتعلق  العقيدة  يف  �سوؤاٌل  ورد   )8897( رقم  الفتوى  يف 
اجلماعات الوثنية العقالنية يف دول �سرق اآ�سيا، ممن يوردون ال�سبه العقلية 

عون ت�سويب جميع الديانات.)3( على املوحدين، ويدَّ

فقد  التوحيد،  وهو  عظيم  بباب  ويتعلق  ا،  عامًّ ال�سوؤال  مو�سوع  كان  وملا 
جاء جواب اللجنة مو�سًعا ومربَهًنا من الكتاب وال�سنة واملعنى.)4(

)1( فتاوى اللجنة الدائمة 159/22.
)2( وقعت الفتوى يف )17( �سفحة من فتاوى اللجنة : 175-159/22.

)3( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 89/1.
)4( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 95-89/1.
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النموذج الثالث: 

جاء يف الفتوى رقم )2213( اإيراد �سبهة تتعلق بنق�ص ق�سية: »كل بدعة 
�ساللة«، وادعاء اأن هناك بدًعا ل تو�سف باأنها �ساللة.)1(

يخد�سه  ما  كل  ونبذ  التوحيد،  وهي  بق�سية عظيمة  يتعلق  ال�سوؤال  فهذا 
اًل بالأدلة من الكتاب وال�سنة، مع  من البدع واملحدثات، فجاء اجلواب مف�سَّ

َعى اأنها تنق�ص الق�سية امل�سوؤول عنها.)2( اجلواب عن الأمثلة التي ُيدَّ

فاملالحظ يف فتاوى اللجنة الدائمة اأن الفتوى كلما كانت عامة موجهة 
التوجيه  مع  ال�سرعية،  بالأدلة  ومدعمة  مو�سعة  تكون  فاإنها  اإقليم،  اأو  لبلد 
والإر�ساد، ومراعاة حال امل�سلمني يف ذلك البلد، الذين يحتاجون املزيد من 
البيان، ورمبا الدعوة والإقناع اإذا كان فيهم بع�ص املبتدعة، فكثرًيا ما حتمل 
الفتوى من هذا النوع بياَن احلكم ال�سرعي والدعوَة اإليه باحلجة والربهان.

ويف املقابل فاإن فتاوى اللجنة التي تتجه للخ�سو�ص والأعيان كان طابعها 
من  دليلني  اأو  دليل  على  يقت�سر  ال�ستدلل  حال  ويف  والخت�سار،  الإيجاز 
الأدلة النقلية من الكتاب وال�سنة، فغالًبا ما يكون ال�سوؤال اأطول من اجلواب 

والفتوى.)3(

واإذا ما عرجنا على فتاوى �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز )ت 1420ه�( 
الفتوى  مو�سوع  لختالف  مراعاًة  ال�ستدلل  منهج  يف  التنوع  جند  فاإننا 
وحال ال�سائل، فهناك فتاوى تتعلق بعموم النا�ص يف بلد ما، �سيما يف اأمور 
العقيدة، فهذه اأخذت منهج الر�سائل العامة، فجاءت مب�سوطة غزيرة من 
جهة ال�ستدلل والتوجيه والدعوة اإلى احلق، وذلك مثل ر�سالته يف اجلواب 

)1( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 112/1.
)2( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 115-112/1.

)3( انظر: على �سبيل املثال: 319/16، 236، 213، 166، 164.



64

د.   حييى بن حسني الظلمي

عن حكم الحتفال باملولد النبوي، )1( ور�سالته يف اجلواب عن حكم ابتداع 
اأوراد مل ترد يف الكتاب وال�سنة، )2(ور�سالته يف اجلواب عن حكم الحتفال 

بليلة الإ�سراء واملعراج.)3(

الق�ساة،  لبع�ص  موجهة  ر�سائل  ال�سيخ  �سماحة  فتاوى  يف  جند  كذلك 
كانت  الفتاوى  فهذه  معينة،)4(  ق�سايا  يف  منهم  وردت  اأ�سئلة  على  جواًبا 
تراعي حال ال�سائل من كونه قا�سًيا له حظٌّ من العلم والنظر، ولذلك كان 
من اأدب ال�سيخ  يف هذه الر�سائل اأنه يقيدها بقوله: كما ل يخفى، وقوله: 
كما يعلم ذلك ف�سيلتكم، كما اأنه قد يحيل القا�سي ال�سائل على اأدلة امل�ساألة 
اإجماًل بقوله: »والأدلة ال�سرعية تدل على ذلك كما ل يخفى«، كما اأن الفتوى 
�سبق  هذا  ومثل  ال�سائل،  القا�سي  مع  العلمي  واحلوار  التقرير  طابع  تاأخذ 
معنا، ذلك اأن املفتي اإذا كانت فتواه تتعلق بنظر قا�ٍص ل باأ�ص اأن يومئ اإلى 

طريق الجتهاد يف امل�ساألة اإجماًل.

ومع اأن الطابع العام لفتاوى �سماحته  العناية بال�ستدلل �سيما من 
دة من ال�ستدلل، موجزة العبارة،  الكتاب وال�سنة، اإل اأن عنده فتاوى جمرَّ

وهذه يغلب عليها اخل�سو�ص والتعلق بالأ�سخا�ص.)5(

واأختم ببيان اأنه يجب التمييز يف الفتاوى املعا�سرة بني تلك الفتاوى التي 
تتعلق بالعوام وبني غريها، فالأولى يغلب عليها طابع اخل�سو�ص والتعيني، 
امل�ستفتي  لأن  الأدلة؛  من  العبارة، وجتريدها  الإيجاز يف  فيها  يح�سن  فاإنه 
الفتوى  اإيجاز عبارة  الغر�ص مع  اأن حتقيق هذا  العمل، ول�سك  يبحث عن 

اأقرب واأولى.
)1( انظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لل�سيخ ابن باز 182-178/1.
)2( انظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لل�سيخ ابن باز 177-167/1.
)3( انظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لل�سيخ ابن باز 185-183/1.

)4( انظر: على �سبيل املثال: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لل�سيخ ابن باز 81/22، 71، 68، 65، 64.
)5( انظر: على �سبيل املثال: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لل�سيخ ابن باز 370346/22، 225، 206، 304.
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بينما هناك فتاوى تتعلق بعموم النا�ص على اختالف درجاتهم يف العلم، 
فهذه رمبا اأخذت طابع الفتاوى العلمية، بحيث تكون قريبة من الت�سنيف، 
وال�سبه،  املعار�سات  عن  واجلواب  امل�ساألة،  يف  الأدلة  ب�سط  فيها  فيح�سن 
�سيما اإذا كانت م�ساألة ال�ستفتاء يف العقيدة، اأو يف م�سائل عمت بها البلوى، 
وقد �سبق معنا نقل كالم املرداوي )ت 885ه�( عن حال �سيخ الإ�سالم ابن 

تيمية )ت 728ه�(، واأنه رمبا اأجاب عن م�ساألة واحدة مبجلد كامل.

املطلب الثالث
تدوين الفتاوى وتنقيحها

التدوين من حيث العموم يجب اأن ي�سلك م�سلك التنقيح والتهذيب، ويبتعد 
عن احل�سو والتكرار، وما ل اأثر له يف املعنى بقدر الإمكان، وكلما كان التاأليف 
ًحا كانت قيمته اأعظم، فهو يحوي معاين كثرية باحلد الأدنى من الألفاظ  منقَّ
ول  َع�ِسرة،  مهمة  التاأليف  كان  هنا  ومن  املعاين،  هذه  حتمل  التي  والعبارات 
يتاأهل لها كل اأحد، كما اأن ِمن اأبرز فنون التاأليف الخت�سار والتهذيب والتنقيح 
الخت�سار  يقبل  ل  كونه  يف  الفن  هذا  �سعوبة  وتكمن  ما،  علٍم  يف  للمطولت 
اإمنا  وق�سور،  ونق�ص  خلٌل  فهذا  واملعاين،  املقا�سد  يطال  الذي  والتهذيب 
التنقيح اإي�سال املعاين املرادة باألفاظ وعبارات اأقل، ومن هنا كانت املوؤلفات 
التي حتمل لفظة )تنقيح( يف عناوينها ترمز اإلى مق�سد موؤلف الكتاب، والذي 

هو اخت�سار الألفاظ مع بقاء املقا�سد واملعاين التي يحملها الكتاب الأ�سل.

ن،  ح هنا هو املدوِّ وتدوين الفتاوى وتنقيحها يرجع اإلى هذا الباب، فاملنقِّ
وهو يريد اإخراج هذه الفتاوى للنا�ص يف اأو�سح �سورة ممكنة، بحيث ي�ستفيد 
الذي  باحلكم  الإخالل  مع مراعاة عدم  ا�ستباه،  اأو  لب�ص  دون  النا�ص  منها 

اأراده املفتي، اأو حتريفه.
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ن يِرد ذكره يف املوؤلفات القدمية  اإن تاريخ تدوين الفتاوى قدمي، فاملدوِّ
له  يكتب  اأن  غريه  من  يطلب  العامي  اأن  وذلك  اأوًل،  ال�ستفتاء  �سوؤال  عند 
ال�سوؤال، وهنا ي�سرتط يف الكاتب اأن يكون عاملًا، ل بالكتابة فقط بل بال�سريعة 
والأحكام؛ وال�سر يف ذلك اأنه ي�سوغ ال�سوؤال �سياغة علمية �سرعية �سحيحة، 
ويراعي الأو�ساف املوؤثرة يف الفتوى، ول يكرث من اإيراد الأو�ساف الطردية 
ُن امل�ستفتَي عن بع�ص  التي يطول ب�سببها �سوؤال ال�ستفتاء، بل قد َي�ساأُل املدوِّ

ما يغلب على ظنه اأنه موؤثر يف الفتوى ومل يورده يف �سوؤاله فيدونه.

يقول ابن حمدان )ت 695ه�(: “ويكون كاتب ال�ستفتاء يح�سن اجلواب، 
يتعر�ص  عما  و�سيانتهما  واللفظ،  اخلط  اإبانة  مع  الغر�ص،  على  وي�سعه 
للت�سحيف، ويكون كاتبها عاملًا، وكان بع�ص الفقهاء الروؤ�ساء ل يفتي اإل يف 

رقعة كتبها رجٌل بعينه من علماء بلده”.)1( 

ثم بعد تدوين ال�سوؤال على رقعة ال�ستفتاء تذهب هذه الرقعة اإلى املفتي 
فيقراأها، وقد ي�ستف�سل عن بع�ص الأمور املتعلقة باحلادثة امل�سوؤول عنها، 
ورمبا اأ�ساف على الرقعة يف �سوؤال ال�ستفتاء)2(، ثم يكتب الفتوى على نف�ص 

الرقعة بخط يده.

ل  اأنهم  يفهم  والفتوى  ال�ستفتاء  �سفة  املتقدمني عن  لكتابات  املطالع  اإن 
يحبذون الفتوى املر�سلة دون كتابة؛ )3( وذلك لأن امل�سافهة ل حتقق الحتياط 
للفتوى، فقد َيفَهم امل�ستفتي اجلواب خطاأً، وقد ين�ساه، وكذلك املفتي قد ي�سبق 
يف فتواه قيٌد مل يرده، اأو ي�سقط قيٌد موؤثٌر عنده اأراده وغفل عنه عند النطق 
بالفتوى، كما اأن امل�ستفتي قد يزيد اأو ينق�ص يف الفتوى عند نقلها لالآخرين 
ف�ساًل عن العمل بها، وكل هذا ل يرد اإذا كانت الفتوى محررة ومكتوبة ومنقحة.

)1( �سفة املفتي وامل�ستفتي 305، 304.
)2( انظر: �سفة املفتي وامل�ستفتي 255.

)3( انظر: الفقيه واملتفقه 183/2 �سفة املفتي وامل�ستفتي 246 اإعالم املوقعني 210/4.
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يقول ابن القيم )ت 751ه�( عن املفتي: “وباجلملة فليكن حذًرا فطًنا، 
ول ُيح�ِسن ظنه بكل اأحد، وهذا الذي حمل بع�ص املفتني على اأنه كان يقيد 
يكتب  كان  من  ومنهم  ال�سائل،  ورقة  يف  يجيب  ثم  ورقة،  يف  عنده  ال�سوؤال 

ال�سوؤال يف ورقة من عنده، ثم يكتب اجلواب”.)1(

اأن  “فاأول ما يجب على املفتي  ويقول اخلطيب البغدادي )ت 463ه�(: 
يتاأمل رقعة ال�ستفتاء تاأماًل �سافًيا، ويقراأ ما فيها كله، كلمة بعد كلمة، حتى 
اأوله؛  اأمتَّ منها يف  الكالم  اآخر  با�ستق�ساء  اآخره، وتكون عنايته  اإلى  ينتهي 
فاإن ال�سوؤال يكون بيانه عند اآخر الكالم، وقد يتقيَّد جميع ال�سوؤال ويرتتب 

كل ال�ستفتاء بكلمة يف اآخر الرقعة”.)2(

اإن تدوين فتاوى الأئمة موجوٌد من قدمي، فقد ُدونت فتاوى الأئمة الأربعة 
الكبار يف مختلف  الإ�سالم  فتاوى علماء  دونت  قبل تالميذهم، كذلك  من 
العلمية  ال�سبغة  املدونات  هذه  على  غلب  ورمبا  الأربعة،  الفقهية  املذاهب 
والعمق العلمي، فكانت اأ�سبه بامل�سنفات، فانتفع النا�ص بها اإلى اليوم على 

اختالف مراتبهم من العلم.)3(

لكنَّ اجتاه بحثنا هنا يركز على تدوين تلك الفتاوى التي تتناول ق�سايا 
حياتهم  يف  مبا�سرة  ومت�سهم  النا�ص  عنها  ي�ساأل  عملية  ونوازل  �سرعية 
اأ�سالة  ين�سرف  والذي ل  املعا�سرة،  الفتوى  الأقرب لإطالق  اليومية، وهو 
اإلى الكالم يف الأمور العلمية الدقيقة يف العلم واإن كان اجلواب عنها ي�سمى 

فتوى عند املتقدمني.

ن الفتاوى يقوم عند عملية التدوين بالتهذيب والتلخي�ص وحذف  اإن مدوِّ
التكرار، والتقدمي والتاأخري، بح�سب تنا�سب مو�سوعات الفتاوى مع بع�سها، 

)1( اإعالم املوقعني 210/4.

)2( الفقيه واملتفقه 183/2.
)3( لقد تناول تاريخ تدوين الفتاوى ال�سيخ الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين  )ت 1430ه�( يف 

كتابه: حقيقة الفتوى و�سروط املفتي على وجه ل مزيد عليه، فلينظر هناك: �ص 46-19.
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عن  واأبعد  القارئ،  لفهم  اأقرب  الفتاوى  تدوين  يجعل  مما  هنالك  ما  اإلى 
الت�سعب وال�ستطراد واحل�سو.

لقد قام ابن عابدين )ت 1252ه�( بتهذيب كتاب: »مغني امل�ستفتي عن 
�سوؤال املفتي« حلامد اأفندي )ت 1171ه�( يف كتاب �سماه: »العقود الدرية يف 
الكتابان يت�سمنان يف عنوانيهما مق�سَد  الفتاوى احلامدية« وهذان  تنقيح 

تدوين الفتاوى، وو�سيلَة هذا املق�سد: 

اأمور دينهم،  واإر�سادهم يف  النا�ص  تعليم  الفتاوى:  فاملق�سد من تدوين 
بتحقيق  فيقوموا  فيها،  واأُفتَي  لغريهم  حدثت  قد  نوازل  على  واطالعهم 

املناط، والعمل بتلك الفتاوى، دون احلاجة لل�سوؤال عنها مرة اأخرى.

بل اإن العلم بهذه الفتاوى والطالع عليها يحقق للم�سلم العلم ال�سرعي 
تدوين  وهو مق�سود عند  فقه مطلوب،  وهذا  به،  النازلة  وقوع  قبل  والفقه 

الفتاوى.

قة لهذا املق�سد، فهي تنقيح هذه الفتاوى؛ فاأنَّى لذلك  اأما الو�سيلة املحقِّ
املق�سد اأن يتحقق اإذا كانت هذه الفتاوى غري محررة، وغري متمح�سة يف 
الأو�ساف املوؤثرة يف النازلة، التي �سدرت الفتوى مراعاة لها، واأنى يتحقق 
ذلك املق�سد والفتاوى مت�سابهة موهمة يف عباراتها، م�ستملة على امل�سرتك 

اللفظي، والو�سف الطردي، والإطناب الذي ل ي�سيف حلكم الواقعة �سيًئا.

يقول ابن عابدين )ت 1252ه�( يف بيان مق�سده من التدوين: “غري اأن 
النقول  وتعداد  الأ�سئلة،  بع�ص  بتكرار  اإطناب،  نوَع  اأفندي-  كتاب  -اأي  فيه 
يف اجلواب، فاأردت �سرف الهمة نحو اخت�سار اأ�سئلته واأجوبته، وحذف ما 
م،  ر واأخرت ما قدَّ ا�ستهر منها ومكرراته، وتلخي�ص اأدلته، ورمبا قدمت ما اأخَّ
ق على و�سع محكم، وزدُت ما لبدَّ منه من نحو ا�ستدراك اأو  وجمعت ما تفرَّ

تقييد، اأو ما فيه تقوية وتاأييد”.)1(
)1( العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية: �ص 3.
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ن عند عملية تنقيح الفتاوى  اإن هذا النقل الثمني يو�سح لنا ما يقوم به املدِوّ
وتدوينها، فعمله ي�سمل الأ�سئلة مع الأجوبة، فيحذف املكرر، ويحذف ما ل اأثر 
له يف مو�سوع الفتوى، وهذا من الخت�سار، ويلخ�ص الأدلة اإن ا�ستملت الفتوى 
مخالفة  ي�ستدعي  وهذا  متنا�سبة،  مو�سوعات  على  الفتاوى  وي�سنف  عليها، 
املتاأخرة يف  الفتوى  ن  والتاأخري، فرمبا قدم املدوِّ التقدمي  الفتوى يف  �ساحب 
عمل  من  يكون  كذلك  العك�ص،  وكذا  التقدمي،  حقه  مو�سوعها  لأن  تاريخها 
ح عند تدوين الفتوى التعليق على بع�ص الفتاوى يف الهام�ص مبا يزيدها  املنقِّ
ن بوجه من  و�سوًحا، اأو يدفع فهًما مرجوًحا ما اأراده املفتي، ورمبا علَّق املدوِّ
الوجوه الفقهية التي يح�سل بها الحتياط اإن كانت فتوى املفتي متيل لالأخذ 

بالتي�سري، وهكذا.

ن لبد  اإن هذه الوظائف التي يقوم بها مدون الفتاوى توؤكد اأن هذا املدِوّ
غ خلدمة  اأن يكون عاملًا بال�سريعة، بل رمبا كان من اأهل الجتهاد، ولكنه تفرَّ
اأيُّ  به  يقوم  الفتاوى ل  اأن تدوين  بعد وفاته مثاًل، فاملق�سود  فتاوى �سيخه 
اأحد، بل هو عمل عظيم وخطري يف الدين، ول يت�سدى له اإل من حاز العلم 

ال�سرعي، ومل يكن يف اأدنى درجات �سلم املقلدين.

ومن هنا ندخل لتدوين الفتاوى املعا�سرة -وهو املق�سود املثِمر يف هذا 
ال�سياق- فنقول: 

تدوين  من  اأ�سهل  تعالى  اهلل  بحمد  بات  قد  املعا�سرة  الفتاوى  تدوين  اإن 
 ، ن اأ�سبحت اأو�سع واأدقُّ فتاوى املتقدمني؛ لأن امل�سادر التي يعتمد عليها املدوِّ
فاملتقدمون كانوا يعتمدون يف تدوين فتاوى علمائهم على الفتاوى املكتوبة يف 
الرقاع، والفتاوى املنقولة رواية، والتي ينقلها تالميذهم، بينما جند الفتاوى 
عليها،  توقيعه  مع  اأو من ميليه  نف�سه  املفتي  بخط  كتابًة  املعا�سرة محفوظة 
اأو محفوظة يف اأر�سيف ال�سحف الورقية اأو الإلكرتونية، اأو محفوظة م�سجلًة 
ن اإل  عن طريق الإذاعة اأو القنوات الف�سائية التي تبث الفتوى، فما على املدوِّ
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الرجوع لأر�سيف الإذاعة اأو القناة، ثم ال�ستماع للفتوى وتفريغها، ويبدو اأن 
الت�سجيل �سواء كان �سوًتا فقط اأو �سوًتا و�سورة قد حل محل الرقاع والنقل 
وعدم  الفتوى  حفظ  يف  الكتابة  من  اأ�سبط  الت�سجيل  اإن  بل  املتقدمني،  عند 
خط  �سبط  من  اأقرب  و�سورته  �سوته  اأو  املفتي  �سوت  �سبط  لأن  تغيريها؛ 
يده كتابة، ثم اإن ن�سيان الراوي للفتوى املنقولة اأو وهمه وارد، بينما الفتوى 

امل�سجلة محفوظة يف ذاكرة تقنية ل حتتمل ذلك.
اإذا متهد ما تقدم، فاإن تدوين الفتاوى املعا�سرة له حالتان: 

احلالة الأولى: تدوين الفتاوى يف حياة املفتي.
احلالة الثانية: تدوين الفتاوى بعد موت املفتي.

اأما تدوين الفتاوى بعد موت املفتي فهو اأ�سعبها، وي�ستدعي علًما وفقًها 
وتدقيًقا اأ�سد مما لو دونت الفتاوى وعر�ست على املفتي يف حياته؛ وذلك لأن 
تنقيح املفتي لفتواه مقدم على تنقيح غريه مهما بلغ علمه، ثم اإنه قد ي�ساور 
املدون وي�سرت�سد بفهمه وفقهه يف بع�ص املواطن، وهذا غري وارد اإذا ا�ستقل 

املدون باجلمع والرتتيب والتنقيح ون�سر الفتاوى.
فاإنه ل  العامل  اإذا ت�سدى من يدوُّن فتاوى عامٍل معني يف حياة هذا  اأما 
اإل باإجازة �ساحبها، وهو املفتي الذي  ح هذه الفتاوى ول يت�سرف فيها  ينقِّ
اأ�سالة، ول ينوب  مازال على قيد احلياة، فتنقيح الفتوى هي وظيفة املفتي 
عنه غريه مع وجوده، ولكّن املدّون رمبا اقرتح على املفتي بع�ص الأمور حذًفا 
اأو اإ�سافة اأو تقدمًيا اأو تاأخرًيا، فاإن اأجازه املفتي ُن�سب التنقيح اإليه، فاملفتي 
ح هذه الفتوى، وهذا يعني اأن تدوين الفتاوى يف حياة املفتني يجب  هو الذي نقَّ
ن عاملًا مناظًرا للمفتي  اأن يكون حتت اإ�سرافهم وتوجيههم، حتى لو كان املدوِّ
اأو  ن له،  يف العلم؛ لأن املق�سود تدوين فتاوى العامل ل تدوين مخالفة املدوِّ

ن تاأليًفا اآخر اإن �ساء. د له املدوِّ تعقيبه عليه، فهذا باٌب اآخر ُيجرِّ
لإبراء  واأقرب  اأ�سهل  التدوين  يجعل  فتاويه  لتدوين  املفتي  معا�سرة  اإن 
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الفتوى، وقد  النا�ص مبقا�سده يف  اأعلم  ن، فاملفتي هو  الذمة من جهة املدوِّ
قيل: »ل اجتهاد مع الن�ص«، فكذلك العبارات اخلفية يف الفتوى هي ن�سو�ص 
مع حياة املفتني؛ اإذ ُي�ساألون عنها فيبينون، وقد يرتاجعون عما اأفتوا به اأول 
الأمر، ول جمال ل�ستنطاق العباراة اخلفية يف �سطور فتاويهم وهم على قيد 
احلياة، فهم الذين يبينون املجمل ويخ�س�سون العام ويقيدون املطلق من 
عباراتهم، وهم الذين ُيعِملون املفهوم من منطوق فتاويهم اأو يهملونه، وما 
ن اإل �سوؤالهم وتدوين بيانهم مع الفتوى، حتى واإن بدا له ما يخالف  على املدوِّ

راأيهم، فلي�ص عليه اإل بيان راأيه لهم ل الت�سرف يف الفتوى بناًء عليه.
وقد راأيت اأن اأورد حتت الكالم عن تدوين الفتاوى ثالثة مناذج معا�سرة 
وفتاوى  والإفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  وهي:  م�سرقة، 
�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز  )ت 1420ه�(، وفتاوى ال�سيخ محمد 
ال�سالح العثيمني  )ت 1421ه�(، فهذه مناذج لتدوين الفتاوى وتنقيحها 
التمثيل  املق�سود  لكن  �سك،  ل  اأخرى  مناذج  وهناك  احلا�سر،  الع�سر  يف 

ولي�ص ال�ستق�ساء، واهلل امل�ستعان.

اأوًل: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ٍن واحد على مراحل زمنية مختلفة، وقد بلغت  وقد ُجمعت ون�سرت يف مدوَّ
�ستة وع�سرين جملًدا، جمعها ورتبها ال�سيخ: اأحمد بن عبدالرزاق الدوي�ص.

يقول ال�سيخ يف بيان منهج العمل يف الفتاوى: “ثم ت�ساورت مع اللجنة، 
ا على حترير الفتاوى، واختيار  واقت�سى النظر اأن تراجع من قبلهم؛ حر�سً

ال�سالح منها للن�سر”.)1(
و�سوف اأخل�ص العمل الذي قام به الفريق العلمي املكلف بتدوين فتاوى 

اللجنة ون�سرها فيما ياأتي)2(:
)1( فتاوى اللجنة الدائمة 49/1.

ن يف املقدمة عند كالمه عن طريقة العمل 48/1-50، اأو من واقع الفتاوى  )2( وهذا م�ستفاٌد من ن�ص املدوِّ
املن�سورة واإن مل ين�ص عليه.
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الدائمة يف مراحلها املختلفة عن طريق . 1 اللجنة  ح�سر جميع فتاوى 
اإدارة البحوث العلمية والإفتاء.

ابتداًء . 2 املختلفة،  ال�سرعية  العلوم  اأبواب  على  الفتاوى  هذه  ت�سنيف 
بالعقيدة، فالتف�سري وال�سنة، ثم الفقه، مع ترتيب فتاوى العقيدة على 
ترتيب كتاب التوحيد لل�سيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ، وترتيب 

فتاوى الفقه على مخت�سر املقنع، ونحوه من كتب املذهب احلنبلي.

ت�سنيف الفتوى ذات الأ�سئلة املتنوعة على الأبواب املذكورة، فال�سوؤال . 3
اأ�سئلة ذات مو�سوعات �سرعية متنوعة،  يف الأ�سل �سوؤال واحد جمع 

فتمَّ و�سع كل �سوؤال مع العلم اأو الباب الذي ينا�سبه.

حذف الفتاوى التي تقت�سر فائدتها على من �سدرت له، كالإذن باإقامة . 4
�سالة جمعة يف قرية ما، اأو النظر يف مو�سوع مقربة ما، ونحو ذلك.

عر�ص هذه الفتاوى بعد جمعها وترتيبها وتبويبها على بع�ص اأع�ساء . 5
اللجنة الدائمة، وقراءتها عليهم، ثم اإجازتها.

عزو الأحاديث اإلى م�سادرها من كتب ال�سنة.. 6

غري . 7 وهو  منه،  ي�ستفيد  ل  القارئ  لأن  وذلك  امل�ستفتي؛  ا�سم  حذف 
موؤثر يف حكم الفتوى اأ�ساًل.

املفتي . 8 با�سم  امل�ستفتي  علم  لأن  وذلك  املفتني؛  اأ�سماء  اأو  ا�سم  ذكر 
مق�سوٌد يف باب الفتوى، كما هو معلوم.

نقل �سوؤال امل�ستفتي كما هو، وعدم الت�سرف فيه مهما كانت �سياغته.. 9

اإن العمل العظيم الذي قام به الفريق املكلف بجمع فتاوى اللجنة الدائمة 
وتدوينها ون�سرها اأتاح للم�سلمني الطالع على هذه الفتاوى مرتبة وم�سنفة 
عليها مل  واأجابت  للجنة  وردت  عندما  اأنها  مع  املختلفة،  العلم  اأبواب  على 
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تكن كذلك، ويدل لذلك تلك الأرقام التي ت�سبق كل فتوى، حيث ترمز لتاريخ 
جواب اللجنة، فرب فتوى كانت متقدمة يف التاريخ جتدها يف اآخر ما طبع 
م، كما  من فتاوى اللجنة؛ لأن حقَّ مو�سوعها التاأخري، وهكذا ال�ساأن فيما ُقدِّ
اأن فريق العمل حذف فتاوى كثرية قا�سرة على من وجهت له، وحذف اأ�سماء 
امل�ستفتني؛ لأن هذا �ساأن تنقيح الأ�سئلة؛ اإذ ل اأثر ل�سم ال�سائل يف الفتوى، 
كذلك ربطت كل فتوى باأ�سماء املفتني، الذين �سدرت عنهم، وهذا له �ساأن 

عظيم واأثر بالغ يف طماأنينة املكلف عند العمل بالفتوى.
اإن جزًءا كبرًيا من العمل الذي قام به فريق التدوين يدخل حتت تنقيح 
وتبويبها،  وترتيبها،  بع�سها،  اإلى  النظائر  جمع  مثل  التدوين،  عند  الفتوى 
وعر�ص  املفتني،  اأ�سماء  وذكر  امل�ستفتني،  اأ�سماء  وحذف  بع�سها،  وحذف 
هذه الفتاوى على املفتني اأو بع�سهم لإجازتها، وهذا الأخري هو اأهم مرحلة 
عند تنقيح الفتوى؛ لأن املفتي عندما ُتعر�ص عليه ينظر فيها نظر اجتهاد، 
فرمبا جدد اجتهاده فيما يحتمل ذلك منها، ورمبا راأى و�سًفا موؤثًرا يف �سوؤال 
اأول الأمر، وهنا عند تغريُّ نظره يف  امل�ستفتي كان يراه طرديًّا عند الفتوى 
الفتوى قد يطلب ا�ستبعادها من التدوين، اأو يبقيها ويطلب ا�ستبعاد ا�سمه 

من تذييل الفتوى لتغري اجتهاده عن البقية.
د املفتي ما اأطلقه عند الفتوى اأول الأمر، ورمبا كان يق�سد  واأحياًنا يقيِّ
القلم بالإطالق، وهكذا، فهذا كله من تنقيح  اأول الأمر، ولكن �سَبق  القيد 

الفتوى عند عر�سها على املفتي لإجازتها.
اأجده يف  الفتوى -من وجهة نظري- مل  تنقيح  وبقي �سيء ي�سري يخدم 

طريقة اإخراج فتاوى اللجنة الدائمة، ميكن اأن اأرتبه كما ياأتي: 
اأ. و�سع عناوين لكل فتوى)1(: 

مخت�سرة،  تكون  لأنها  الفتاوى؛  تنقيح  م�سالك  من  م�سلك  فالعناوين 
)1( لو مّت و�سع عنوان لكل فتوى فاملقرتح اأن يكون حجم خطه بارًزا، ثم يكون حجم خّط ال�سوؤال مثل حجم 
خط اجلواب، والواقع يف تدوين فتاوى اللجنة اأن حجم خط ال�سوؤال بارٌز، وحجم خط اجلواب اأ�سغر منه.
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القارئ،  نظر  وتلفت  اجلواب،  اأو  ال�سوؤال  يف  املوؤثرة  الأو�ساَف  نًة  ومت�سمِّ
وتْعلق بذهنه؛ وذلك اأن العنونة لكل فتوى حتتمل طريقتني: 

الطريقة الأولى: مراعاة ال�سوؤال يف العنونة، في�ساغ ال�سوؤال بعد جتريده 
ال�سوؤال  فوق  عري�ص  بخط  ويو�سع  الطردية،  الأو�ساف  جميع  من 
واجلواب، ثم يبقى �سوؤال امل�ستفتي بن�سه حتته دون تغيري، وهذا لو 
اأنَّى  �سيغته  على  ال�سائل  �سوؤال  نقل  من  �سرر  هناك  كان  ملا  ح�سل 
ٍح من خالل ال�سوؤال فقد يكون نقل  كانت، اأما بدون اقتبا�ص عنواٍن ُمنقَّ
ال�سوؤال على حاله مع اخللل يف �سياغته محل نظر، فال اأقل من تعديل 

�سيغة ال�سوؤال حالة اخللل.

والطريقة الثانية: مراعاة اجلواب يف العنونة، في�ساغ اجلواب �سياغة 
مخت�سرة، مع الرتكيز على الأو�ساف املوؤثرة ما اأمكن، اأو القت�سار 
عنواًنا  ُيجعل  ثم  والتمثيل،  ال�ستدلل  من  وجتريده  اأغلبها،  على 
لأنه  اأو ثالثة؛  اأو �سطرين  العنوان �سطًرا  ياأخذ  اأن  باأ�ص  للفتوى، ول 

ٌح، كل كلمة فيه لها اأثر يف الفتوى. عنواٌن علميٌّ ُمنقَّ

ال�سوؤال  يعنون  باأن  وذلك  اأولى،  فهو  الطريقتني  بني  اجلمع  اأمكن  ولو 
ًحا، ويكون عنوان  واجلواب، فيكون عنوان ال�سوؤال هو �سوؤال امل�ستفتي ذاته منقَّ
ًحا، والتنقيح لي�ص بال�سرورة حذًفا لو�سف  اجلواب هو جواب املفتي ذاته منقَّ

طردي، بل قد يكون بتجريد الفتوى من ال�ستدلل والتمثيل، ونحو ذلك.

التدوين  عند  الفتاوى  لتنقيح  الأعلى  ال�سقف  لأن  الأولى  اإنه  قلت  واإمنا 
ال�سوؤال  نقل  يف  احلرفية  عن  ال�ستغناء  ح  املنقِّ ي�ستطيع  اأن  اأي  ذلك،  هو 
املوؤثرة يف هذا ويف ذاك، ولكن ملا كان  الأو�ساف  واجلواب، ويقت�سر على 
�ساحب الفتوى حا�سًرا كان الجتهاد يف تهذيب فتواه وتنقيحها غري مقبول، 
لكْن لو نقحها هو عند عر�سها عليه لكان لزاًما الأخذ بتنقيحه، فقد يحذف 
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بع�ص الأدلة التي اأوردها عند الفتوى اأول الأمر، اأو ي�ستبعد بع�ص التق�سيمات 
وال�سور، وهكذا.

ب. الفهار�س :

واحد،  منهج  على  ت�سر  مل  الدائمة  اللجنة  فتاوى  فهار�ص  اأن  لحظت 
فاأحياًنا تفهِر�ص ال�سوؤال، واأحياًنا تفهِر�ص اجلواب، واأحياًنا تفهِر�ص امل�ساألة 

دون ت�سريح باحلكم اأو ال�سوؤال.
مثال الفهر�سة باحلكم اأو الفتوى، قولهم: “ل يجوز احللف بغري اهلل”.)1(

وقولهم: “ل يجوز للم�سلم اأن يبيع التماثيل اأو يتَّجر بها”.)2(

ومثال الفهر�سة ب�سوؤال امل�ستفتي قولهم: “اإذا تاأخر تنفيذ الو�سية ببناء 
م�سجد، ثم تغري و�سع املكان املخ�س�ص يف الو�سية ماذا ُيعَمل؟”.)3(

وقولهم: “اإذا اأو�سى اأن ُتعتق الرقيقة من ماله ثم �سارت اأمَّ ولده فهل 
ترثه؟”.)4(

قولهم:  باحلكم  الت�سريح  بدون  الفقهية  بامل�ساألة  الفهر�سة  ومثال 
“الرجوع يف الو�سية”.)5(

وقولهم: “حكم اقتناء الكلب”.)6(
وقولهم: “ذبح الولد قبل اأن يخرج من اأمه”.)7(

�سبق  مبا  مرتبطٌة  وهي  الفتوى،  تنقيح  م�سالك  من  م�سلك  والفهار�ص 
حة اإما لل�سوؤال اأو للجواب،  اقرتاحه يف �ساأن العنونة، فالفهار�ص �سورة منقَّ

)1( فتاوى اللجنة الدائمة 815/1.

)2( فتاوى اللجنة الدائمة 814/1.
)3( فتاوى اللجنة الدائمة 592/16.
)4( فتاوى اللجنة الدائمة 592/16.
)5( فتاوى اللجنة الدائمة 592/16.
)6( فتاوى اللجنة الدائمة 543/22.
)7( فتاوى اللجنة الدائمة 542/22.
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�ص  فُيختار الأوجز عبارًة منهما بعد تنقيحه، ليكون يف الفهر�سة، ورمبا يعوِّ
اجلمع  اأن  مع  املنقحة،  العناوين  من  املدونة  الفتاوى  خلوَّ  الفهار�ص  تنقيُح 
بينهما هو الأكمل، �سيما اأن جهد التنقيح اإن بذل يف الفهار�ص، فقد اأ�سبحت 
من  كثرًيا  اأن  راأيت  وقد  العك�ص،  وكذا  كعنوان،  فتوى  كل  لت�سبق  جاهزة 
املوؤثرة يف  الأو�ساف  وم�ستملة على  حة،  الدائمة منقَّ اللجنة  فتاوى  فهار�ص 
كل  وو�سع  ُن�سخت  وليتها  واحد،  منهج  على  كانت  فليتها  والفتوى،  ال�سوؤال 

عنوان يف مكانه املنا�سب له قبل ال�سوؤال واجلواب.)1(
واملق�سود هنا اأن يح�سل تقريب احلكم ال�سرعي للقارئ بح�سب الإمكان، 
اقت�ست  ورمبا  الفتاوى،  فهار�ص  قراءة  عند  حتى  ي�ستفيد  القارئ  وجعل 
القارئ  يدعو  لأنه  وذلك  تنقيحه؛  بعد  ال�ستفتاء  ب�سوؤال  العنونة  امل�سلحة 
حت�سيل  يف  واأكمل  اأحوط  فذلك  الفهار�ص،  بقراءة  الكتفاء  وعدم  للدخول 

الفائدة والعلم ال�سرعي.
�ساحب  على  عر�سه  يتعني  والفهار�ص  العنونة  تنقيح  اأن  اإلى  هنا  واأنبه 
الفتوى، مادام على قيد احلياة، ففيه من الجتهاد والنظر ما هو اأبلغ من 

اجلمع والرتتيب والت�سنيف، فيفتقر اإلى اإجازٍة من �ساحب الفتوى.

ثانًيا: فتاوى �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز  )ت 1420هـ(.
من  باإ�سناد  ال�سويعر  �سعد  بن  محمد  الدكتور:  اإخراجها  على  اأ�سرف  وقد 
�سماحة ال�سيخ  فجمع النتاج العلمي اإفتاًء ومرا�سالت ومحا�سرات ومقالت 
ودرو�ًسا، مكتوبًة وم�سجلًة، من�سورة يف ال�سحف وغري من�سورة، وقد ن�سرت هذه 
. ن جزًءا كبرًيا منها على املفتي يف حياته الفتاوى على مراحل، وعر�ص املدوِّ
يقول يف املقدمة: “فكان لبد من جتميع ما تي�سر من ذلك، ثم عر�سه 
راأيه  كان  اإذ  الكتاب؛  من  مكانه  وتخ�سي�ص  تدوينه،  قبل  �سماحته  على 
)1( مما يذكر هنا اأن الفهر�سة وتنقيح عناوينها مطلب ُملٌح عند كل تاأليف، وكم من كتاب عظيم ُحرم قارئه 
من فهر�سة منقحة تقوده بدقة ملكامن الدرر يف هذا الكتاب، وكم من كتاب دون الأول احتوى على فهر�سة 
علمية منقحة جتعلك تغو�ص يف اأعماق اأفكاره مبجرد الطالع على الفهر�سة املو�سوعية املذيلة يف اآخره.
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يف  منه  ورًعا  واإقراره،  قراءته  بعد  اإل  �سيء  اأيِّ  ن�سر  عدم  اهلل-  -حفظه 
الفتوى، وتوثًُّقا عن الت�سحيف والأخطاء”.)1(

وقد جمع الفتاوى واملقالت ورتبها و�سنفها على اأبواب العلوم ال�سرعية 
املختلفة، وجعل البداية بالعقيدة، ثم رتب اأبواب الفقه على طريقة الفقهاء، 
واأحياًنا يبني منا�سبة الفتوى اأو املقالة وتاريخها وقالب الن�سر من جملة اأو 

�سحيفة يف الهام�ص، ومكان وزمن املحا�سرة اأو الدر�ص.)2(

بها  اهلل  نفع  متنوعة،  علمية  مو�سوعًة  العظيم  املجموع  هذا  خرج  وقد 
�سماحة  درجات  بها  يرفع  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل  العامل،  اأرجاء  يف  امل�سلمني 
ن خري اجلزاء وينفعه مبا قدم يف الدارين. ال�سيخ يف عليني، واأن يجزي املدوِّ

امل�ستفتني يف  اأ�سئلة  تنقيح  ن  املدوِّ ا�ستح�سنتها من  التي  الأ�سياء  اإن من 
ح من ال�سوؤال ي�سبق الفتوى، و�سوف اأورد  بع�ص املواطن، وو�سع عنوان منقَّ

مناذج)3( على ذلك فيما يلي: 

جاء يف الفتاوى: “�سوؤال: ما قولكم يف رجٍل طلق ثالًثا اأو �سبًعا لمراأته . 1
يف جمل�ص واحد، هل وقع الطالق ثالًثا مغلظة اأم واحًدا رجعيًّا؟ بينوا 

توؤجروا، وقد كانت املراأة حاماًل عند طالقه حتى الآن”.)4(

الطالق  “حكم  ال�سوؤال:  تنقيح  بعد  ال�ستفتاء  م�ساألة  عنوان  فجاء 
الثالث اأو اأكرث بلفٍظ واحد”.

قوله  وهي:  ال�سوؤال،  يف  املوؤثرة  غري  الطردية  الأو�ساف  ا�ستبعاد  فتم 
»�سبًعا«؛ لأن ال�سبع مثل الأربع مثل ال�ست..اإلخ يف كونها اأكرث من الثالث.

)1( جمموع فتاوى ومقالت متنوعة 5/1.
)2( انظر: فتاوى ومقالت متنوعة 7/1، 6 - كما اأن تتبع الفتاوى املطبوعة يفهم منه هذا املنهج.

)3( اأوردُت النماذج كما هي بدون تعديل يف ال�سياغة، رغم اأن بع�ص اأ�سئلة امل�ستفتني فيها اأخطاء من جهة 
ن كان اأولى. اللغة، اإل اأنها دونت كذلك، واأنا اأرى اأن تعديلها من قبل املدوِّ

)4( جمموع فتاوى ومقالت متنوعة 130/22.
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يف  له  اأثر  ل  احلمل  لأن  حامال”؛  املراأة  كانت  “وقد  قوله:  كذلك 
وقوع الطالق، واإمنا يوؤثر يف وقت انق�ساء العدة، ولذلك مل تتعر�ص 

الفتوى لذلك.

جاء يف الفتاوى: “�ص: لقد كانت زوجتي حاماًل يف �سهرها اخلام�ص، . 2
اأقاربها اأن ت�سرب اخلل  اأمٌل بالظهر، وو�سفت لها اإحدى  وحدث لها 
على  فهل  احلال،  يف  اجلنني  نزل  اخلل  �سراب  وبعد  الأمل،  ليزيل 
زوجتي اإثٌم، واإذا كان عليها فما احلكم؟ اأم اأن الإثم على من و�سفت 

لها هذه الو�سفة؟”)1(.

�سربت  من  فجاء عنوان م�ساألة ال�ستفتاء بعد تنقيح ال�سوؤال: “حكم 
�سراًبا وت�سبب يف �سقوط جنينها”.

فتمَّ ا�ستبعاد الأو�ساف الطردية غري املوؤثرة، وهي: حدوث اأمل الظهر، 
املوؤثر  ؛ لأن  اإحدى قريباتها، وكون امل�سروب اخللَّ وكون الو�سفة من 
�سراب  تناول  يف  التفريط  هو  اخلطاأ  القتل  قبيل  من  فعلها  كون  يف 
ت�سبب يف �سقوط اجلنني، والتفريط له �سفات مختلفة يقع بها، لكنه 
ا ب�سراب اخلل، بل  ل يختلف معها احلكم، كذلك احلكم لي�ص خا�سًّ

ي�سمله وي�سمل غريه.

فاأما قوله: “يف �سهرها اخلام�ص« فال�سائل يريد الإ�سارة اإلى اأن الإ�سقاط 
جاء بعد مرحلة التخلُّق ونفخ الروح، وهذا الو�سف طرديٌّ ل اأثر له يف 
ا،  ق�سية التحرمي؛ لأن الإ�سقاط لغري عذر يحرم قبل مرحلة التخلُّق اأي�سً
ولكنه موؤثر يف ق�سية الدية والكفارة، اإل اأن التاأثري لي�ص معلًقا بال�سهر 
اخلام�ص حتديًدا؛ لأن و�سف التاأثري هو: كون الإ�سقاط بعد التخلُّق ونفخ 

الروح، فكان الأولى ذكره عند تنقيح ال�سوؤال، واهلل اأعلم.
)1( جمموع فتاوى ومقالت متنوعة 329/22.
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جاء يف الفتاوى: “اأريد اأن اأتزوج اإحدى الفتيات، ولكن هناك م�سكلة . 3
اإحدى  ابن  اأنني ر�سعت مع  ال�سرع فيها وهي:  اأعرف حكم  اأن  اأريد 
اإنها  اأي  ا،  اأي�سً الأ�سرة  هذه  بنت  مع  ر�سعت  البنت  وهذه  الأ�سر، 
ر�سعت مع اأخت الأخ الذي ر�سعُت معه، مع العلم اأنني مل اأر�سع مع 
اإحدى اأخوات هذه الفتاة، وهي مل تر�سع من اأمي، فهل يحق يل اأن 

اأتزوجها؟”.)1(

فجاء عنوان م�ساألة ال�ستفتاء بعد تنقيح ال�سوؤال: “ل يجوز لك نكاح 
ْعَت منها”. َعْت ِمن امراأة قد ر�سَ َمْن ر�سَ

ح، والذي َيظَهر  اإن هذا ال�سوؤال منوذج جيد ل�سوؤال ال�ستفتاء غري املنقَّ
ًدا عند قراءته، ولكنه بعد تنقيحه يبدو ظاهًرا جليًّا كما ح�سل  معقَّ
اأن يقول: ما حكم  لل�سائل  ن هنا، فكان ميكن  عند تنقيحه من املدوِّ
ْعُت منها ؟ وبناًء عليه فكل ما  َعْت من امراأٍة قد ر�سَ نكاحي امراأًة ر�سَ

زاد على ذلك من عبارات ال�سائل ح�سٌو غري موؤثر يف حكم امل�ساألة.

اأ�سئلة ال�ستفتاء يف هذا املجموع املبارك، وهي مع  فهذه مناذج لتنقيح 
اإ�سادتي بها، اإل اأنها يف مواطن من هذا املجموع كانت حتتاج عناية اأكرب، 
الفتوى،  يف  املوؤثرة  الأو�ساف  عن  بدقة  العنوان  يعرب  حتى  تنقيح،  ومزيد 

ويتطابق متاًما مع الأو�ساف املوؤثرة التي بنى عليها املفتي فتواه.

ثالًثا: فتاوى ال�سيخ محمد ال�سالح العثيمني  )ت 1421هـ(.

اأراد  من  لكل  عامة  اإجازة  اأعطى    العثيمني  ال�سالح  محمد  ال�سيخ 
تدوين فتاويه ون�سرها، لكنه ا�سرتط لهذه الإجازة �سرطان: 

الأول: كون هذه الفتاوى مكتوبة ومحررة منه �سخ�سيًّا.
)1( جمموع فتاوى ومقالت متنوعة 291/22.
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والثاين: كونها معرو�سة عليه لإجازتها بعد تفريغها اإن كانت م�سجلة.

يقول اأ�سرف عبداملق�سود -وهو اأحد مدوين فتاوى ال�سيخ يف حياته)1(-: 
املعلوم اأن ال�سيخ -حفظه اهلل- قد اأعطى اإذًنا عاًما لكل من اأراد اأن  “ومن 
جملة  يف  اإما  مكتوًبا،  عنه  �سدر  وما  به،  اخلا�سة  الفتاوى  من  �سيًئا  يطبع 
توقيعه، دون ما كان م�سموًعا مب�سجل  اأو عليها  اأو ورقة، بقلمه  اأو �سحيفة 

ونحوه، اإل اإذا كتب بعد الت�سجيل وعر�ص عليه فاأجازه”.)2(

اأذنت لكل  “ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.. لقد  وكان ن�ص اإجازة ال�سيخ: 
من اأراد اأن يطبع �سيًئا من الفتاوى ال�سادرة مني حتريريًّا بطباعة ما �سدر 
مني مكتوًبا، اإما يف جملة اأو �سحيفة اأو ورقة بقلمي اأو عليها توقيعي، دون 
عليَّ  وعر�ص  الت�سجيل  بعد  ُكتب  اإذا  اإل  ونحوه،  مب�سجٍل  م�سموًعا  كان  ما 

فاأجزته”.)3(

له  باإجازته  املكتوبة  غري  فتاويه  تدويَن  ال�سيخ  تقييد  اأن  يظهر  والذي 
غر�سان يرجعان اإلى تنقيح الفتوى: 

الأول: اأن الفتوى امل�سجلة حتتاج اإلى تنقيح وحترير عند تفريغها كتابة، 
ن يف ذلك. وقد يخطئ املدوِّ

والثاين: اأن الفتوى امل�سجلة حتتاج اإلى اإعادة نظر وتاأمل من املفتي نف�سه 
غت كتابة على وجه �سحيح، فرمبا زادها بعد  بعد كتابتها حتى واإن ُفرِّ
قراءتها بياًنا، اأو اأ�ساف لها قيوًدا، اأو نحو ذلك، وهذا نادٌر يف الفتوى 
املكتوبة من اأول الأمر؛ لأن الغالب فيها اأنها اأخذت حظها من النظر 

والتاأمل والتحرير قبل كتابتها.
ن لفتاوى ال�سيخ حتت عنوان: »جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ محمد بن �سالح  )1( كذلك هناك مدوَّ

العثيمني » جمع وترتيب: فهد بن نا�سر بن اإبراهيم ال�سليمان.
)2( فتاوى ال�سيخ محمد ال�سالح العثيمني 13/1.
)3( فتاوى ال�سيخ محمد ال�سالح العثيمني 13/1.
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فتاوى  اإخراج  يف  اأح�سن  قد  عبداملق�سود  اأ�سرف  ن  املدوِّ اأن  واحلقيقة 
املكررة،  الفتاوى  وحذف  ال�سرعية،  العلوم  اأبواب  على  ورتبها    ال�سيخ 
بخط  كانت  اإن  التوقيع  وتاريخ  الفتاوى،  م�سادر  اإلى  الهوام�ص  يف  واأ�سار 

ال�سيخ، مع و�سع فهار�ص مو�سوعية متميزة.

على  املنقحة  الفتاوى  عناويُن  والإخراج  التدوين  هذا  ميز  ما  اأكرث  اإن 
اأ�سار له  وجه ينمُّ عن فقه ودراية بالأو�ساف املوؤثرة يف كل �سوؤال، وهو ما 
ن حتت منهج العمل بقوله: “و�سعت عناوين للفتاوى مراعًيا الدقة يف  املدوِّ

ذلك”.)1(

تتبعُت مواطن كثرية من هذا املجموع  قاله هنا، فقد  ملا  ي�سهد  والواقع 
حكم  يف  فعاًل  املوؤثرة  الأو�ساف  حتكي  حة،  منقَّ العناوين  فوجدت  املبارك 
الفتوى، وت�ستبعد الأو�ساف الطردية الكثرية، التي ترد يف اأ�سئلة ال�ستفتاء، 

وهذا هو املنهج املطلوب عند حترير الفتاوى وتدوينها.

وبقي اأن اأختم بالإ�سارة اإلى اأهمية تنقيح الفتاوى عند تدوينها من جهة 
درا�سة اآراء الأئمة بعد وفاتهم، وذلك من خالل هذه الفتاوى املدونة، وحني 
راأيه  ا�ستخراج  فاإن  نف�سه،  العامل  من  ومنقحة  محررة  الفتاوى  هذه  تكون 
من خاللها يكون اأقرب لل�سواب، ويكون هام�ص الجتهاد يف تخريج الراأي 
ن فقط فقد يح�سل الختالف يف  اأ�سيق، واأما حني يكون التنقيح من املدوِّ
بع�ص الأو�ساف املوؤثرة يف الفتوى، اأو بع�ص القيود، هل اأرادها العامل اأو ل ؟ 
ول باأ�ص يف هذه احلالة اأن ُي�ستعمل النظر والجتهاد يف تخريج راأي املفتي 
من خالل الجتهاد يف الأو�ساف املوؤثرة اأو الطردية، وقد يحتمل الختالف 
ج لآخر، وهو وجه اآخر من وجوه اإعادة تنقيح الفتوى يكون مق�سده  من مخرِّ
ا�ستخراج راأي العامل يف هذه امل�ساألة اأو تلك، وهذا ماألوف ل ُينكر، فكم من 

)1( فتاوى ال�سيخ محمد ال�سالح العثيمني 14/1.
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فتواه،  اأو خ�سو�ص  تف�سري عموم  ُيختلف يف  ثم  فتوى مدونة  له  تكون  عامل 
يف  ُيختلف  اأو  والطرد،  التاأثري  بني  املرتددة  الأو�ساف  بع�ص  يف  ُيختلف  اأو 
بع�ص القيود اأو ال�سروط عنده، وهذا كله يرجع اإلى عوامل كثرية موؤثرة يف 

التخريج منها تنقيح عبارة الفتوى املدونة.

وجملة القول هنا اأن الفتاوى بعد تدوينها حتتمل التنقيح حتى واإن حررها 
ل  الظاهر  قبيل  من  غالبها  املدونة يف  الفتاوى  لأن  بنف�سه؛  ونقحها  املفتي 
الظاهر  ولكن  التاأويل،  والتنقيح �سرٌب من  التاأويل،  في�سلط عليها  الن�ص، 
يف  بنف�سه  املفتي  حررها  التي  فالفتوى  وال�سعف،  القوة  حيث  من  درجات 
حياته تكون دللتها على راأيه يف امل�ساألة يف غاية القوة، وقد ل حتتمل مزيد 
تنقيح، يف حني اأن الفتوى التي اجتهد تالميذه يف حتريرها وتنقيحها بعد 
تاأثري بع�ص الأو�ساف عند املفتي من  التنقيح والختالف يف  وفاته حتتمل 
عدم تاأثريها، �سيما اإذا كانت الفتوى منقولة رواية من تالميذه، اأو مفرغة 

من ت�سجيل كان يجيب امل�ستفتي من خالله م�سافهة، واهلل اأعلم واأحكم.
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اخلامتة

اآله  احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا محمد، وعلى 
و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

فهذا تلخي�ص لأهم النتائج التي ت�سمنها بحثي املو�سوم ب���: 

]تنقيح الفتوى -درا�سة اأ�سولية-[
وهي على النحو الآتي: 

• املوؤثرة يف احلكم، 	 الفتوى تهذيبها من الأو�ساف غري  املراد بتنقيح 
وحترير عبارتها، واخت�سارها.

• تنقيح الفتوى وظيفة املفتي اأ�سالة، حيث مييز الأو�ساف املوؤثرة من 	
غري املوؤثرة بعد النظر يف �سوؤال امل�ستفتي والواقعة عموًما، ثم يحرر 
الفتوى  ُتخِرج  التي  العبارات  من  ويجردها  ويلخ�سها  الفتوى  عبارة 

عن مق�سودها، وهو فهم امل�ستفتي، والعمل بالفتوى.

• ول 	 وقدرته،  علمه  بقدر  ال�ستفتاء  �سوؤال  تنقيح  امل�ستفتي  على  يجب 
عن  اأجنبية  اأو  طردية  باأو�ساف  ال�ستفتاء  �سوؤال  ُيْثقل  اأن  له  يجوز 
ٌن يف هذا الباب، ويجوز له  الواقعة طلًبا للتي�سري يف الفتوى، وهو مديَّ
ال�ستعانة مبن هو اأعلم منه يف تنقيح الفتوى قبل عر�سها على املفتي.

• من مقا�سد تنقيح الفتوى الفهم ال�سحيح للواقعة محل الفتوى من قبل 	
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املفتي، بحيث ل يبني الفتوى على و�سف طردي ل اأثر له يف احلكم، اأو 
و�سف اأجنبي عن الواقعة محل ال�ستفتاء.

• ومن مقا�سد تنقيح الفتوى طلُب فهم امل�ستفتي جلواب املفتي؛ اإذ ل 	
يكفي اأن يفهم املفتي ال�سوؤال، بل يجب اأن تكون عبارة اجلواب محررة 

و�سهلة وقريبة من فهم امل�ستفتي ليت�سنى له العمل بها.

• يوِرُد بع�ص امل�ستفتني اأو�ساًفا طردية كثرية يف �سوؤال ال�ستفتاء، اإما 	
جهاًل، واإما طلًبا للتي�سري يف الفتوى، وهنا يتوجب على املفتي اأن يكون 
الأو�ساف  هذه  من  ويجرده  ال�سوؤال،  فينقح  الذهن،  حا�سر  يقًظا 
الزائدة، وهذا كله يح�سل يف ذهنه قبل النطق بالفتوى، ورمبا احتاج 
املفتي ملزيد ا�ستف�سال من امل�ستفتي، بحيث يقف على اأو�ساف موؤثرة 

يف الواقعة اأخفاها امل�ستفتي اأو ن�سيها.

• كان 	 “اإن  عبارة:  الفتوى  تنقيح  بها  يح�سل  التي  العبارات  اأهم  من 
الأمر كما ذكر” ونحوها، فهي احرتاٌز وتقييد يح�سل به اإبراء ذمة 
املفتي يف حال ما اإذا كان امل�ستفتي قد اأخفى بع�ص الأو�ساف املوؤثرة، 
وحينئٍذ ل ترباأ ذمة امل�ستفتي حالة تنزيل الفتوى على واقعة مغايرة 

ملا َذَكر يف �سوؤاله.

• مرتددة 	 تكون  اأ�سئلتهم،  يف  امل�ستفتون  يوردها  التي  الأو�ساف  بع�ص 
بني التاأثري وعدمه، فتحتمل النظر والجتهاد، ورمبا يختلف اعتبار 

تاأثريها من جمتهد لآخر.

• الأ�سل يف عبارة الفتوى اأن تكون موجزة مخت�سرة، وهذا جزٌء من تنقيح 	
الفتوى وتهذيبها، وهذا من الفروق اجلوهرية بني الإفتاء والت�سنيف.

• الذي 	 الجتهاد  الأدلة وطريق  الفتوى جتريدها من  تنقيح  يدخل يف 
�سلكه املفتي ووجوه اخلالف يف م�ساألة ال�ستفتاء، ول تخرج الفتاوى 
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عن هذا الأ�سل اإل مراعاًة حلال بع�ص امل�ستفتني، ممن لهم حظٌّ وافر 
من العلم والنظر، اأو الفتوى العامة التي تر�سل لأهل بلٍد فيهم العامل 
واجلاهل وطالب العلم، كذلك الأدلة القطعية والظاهرة من الكتاب 
وال�سنة ل تنايف التنقيح والتجريد، بل قد تالئم بع�ص النفو�ص، وتورث 

طماأنينة جتاه الفتوى.

• ن اإلى 	 د فيه املدوِّ تدوين الفتاوى باٌب من اأبواب تنقيح الفتوى، َيق�سُ
امل�ستفتني،  اأ�سئلة  وتنقيح  وترتيبها،  وتبويبها،  الفتاوى،  اخت�سار 

وحذف املكرر، وفتاوى الأعيان.

• لأن 	 الباب؛  هذا  يف  النموذج  ميثل  املفتني  حياة  يف  الفتاوى  تدوين 
الفتاوى ُتعر�ص على املفتي فيجيزها، وقد يقوم هو بعملية التنقيح، 
ن�سو�ٌص يف حالة  امل�ستفتني  عبارات  لأن  لال�ستباه؛  يبقى جمال  فال 

حياتهم، لأنهم ُي�ساألون عن مقا�سدهم فيبينون.

• الفتاوى، 	 لتدوين  معا�سرة  مناذج  ثالثة  على  بالتطبيق  الباحُث  قام 
بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  �سماحة  وفتاوى  الدائمة،  اللجنة  فتاوى  وهي: 
هذه  وكانت   ، العثيمني  ال�سالح  محمد  ال�سيخ  وفتاوى    باز 
ة يف غالبها عن املنهج الأمثل لتنقيح الفتوى يف الع�سر  النماذج معربِّ
احلا�سر، وقام الباحث بتدعيم مواطن البحث بنماذج متفرقة من 

هذه الفتاوى املدونة.

اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يرزقني العلم النافع والعمل ال�سالح، اإنه ويل ذلك 
والقادر عليه، و�سلى اهلل على نبينا محمد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

واحلمد هلل رب العاملني..
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