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 أحكامه وآدابه المستفتي
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 -المدينمة المنمورة –الجامعمة اإلسمالمية  –كليمة الشمريعة    قسمم أصمول الفقمه
 المملكة العربية السعودية

 alameen5@gmail.com البريد اإللكتروني:
 :المستخلص 

 يلزمه التحلي بها.موضوع البحث:المستفتي واألحكام المتعلقة به واآلداب التي 
هممدا البحممث:  يهممدا البحممث إلممك بيممان األحكممام المتعلقممة بالمسممتفتي وخممالا 
العلممماح حممول بعضممها وحصممر اآلداب والقمميم الواجممب علممك المسممتفتي ا تصمماا 

 بها.
نتائج البحث: يعد المستفتي كل من يسأل عن الحكم الشمرعي ليعممل بمما يفتمي 

 به المفتي.
الا الناس وأحوالهم فقد يحرم علك بعضهم يختلا حكم ا ستفتاح باخت -1

 وقد يجب علك بعضهم.
للمسممتفتي أن يسممأل مممن يعتقممد أنممه يفتيممه بشممرع اهلل ورسمموله مممن أ   -2

 مذهب كان.
 إذا تعدد المفتون في بلد فللمستفتي أن يستفتي من شاح. -3
إذا رجع المفتي عن فتواه وعلم برجوعمه المسمتفتي قبمل العممل بمالفتو   -4

 بتلك الفتو .  فليس له أن يعمل
 ينبغي علك المستفتي أن يتأدب مع المفتي ويراعي أحواله وظروفه.  -5
 من آداب المستفتي أن يحسن ا ستماع وا نصات لجواب المفتي.  -6

احكام المستفتي،آداب المستفتي، أصول الفقه،  ،الكلمات المفتاحية: المستفتي
 شريعة.
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The Mufti's Rulings And Manners 
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Department Of Jurisprudence Faculty Of Sharia, Islamic University, 

Medina, Saudi Arabia  

Email: alameen5@gmail.com  

Abstract: 

People who seek answers for religious matters: the rules and regulations 

related to them and the etiquette that they must adhere to. 

The research goal:The current study aims to highlight the rules that are 

related to those who seek answers for religious matters. The study also 

investigates scholars’ disagreements about some of these matters and 

summarizing the main values and morals that these people who seek 

answers should follow. 

  The results: 

1. Once a person asks Almufti ,who is a Muslim legal expert who is 

empowered to give rulings on religious matters, he or she should 

adhere to what Almufti told him or her to do. 

2. The rule for any religious matter may vary depending on people 

and their different situations and circumstances, some matters 

might be allowed for some but not others. 

3. The person who seeks religious answers has the right to ask 

whoever would give rulings on religious matters as long as it 

follows Islamic law following Allah and his profit’s path 

regardless of which of the four law or Figh school the person 

belongs to. 

4. If there is a number Mufties in a country, people can choose 

which one to seek answers from. 

5. If Almufti changes his mind or answers and the person who was 

seeking answers from him knew before he executes what Almufti 

asks him or her to do, he or she does not have to follow the 

answer or alfatwa. 

6. People who seek answers for religious matters should behave and 

show respect to Almufti and take in consideration his status, 

situation, and his circumstances. 

7. People who seek answers for religious matters should listen 

carefully and attentively to Almfti’s answers 

Keywords:People who seek answers for religious matters, the rules that 

are related to those who seek answers for religious matters, the morals, 

and the etiquette that those who seek answers for religious matters must 

adhere to. 
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 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علك سيد الغر المحجلين وآلمه وصمحبه 

 أجمعين
 وبعد:

فإن من أهم علوم الشريعة علم أصول الفقه فبواسطته تعلم األحكام وبه يعمرا 
الحالل من الحرام وتدرك معاني النصوص علك الكمال وعن طريقه يعلم شممول 

زمان ومن أهم أبمواب همذا الفمن بماب الفتمو   الشريعة لكل حادثة وصالحها لكل
وقد تكلم العلماح قديما وحديثا فمي الفتمو  وشمروطها والمفتمي وشمروطه وأنمواع 
المفتين ويغفلون الكالم عن المستفتي أو يذكرونه استطرادا مع أنه ركن أساس 
في الفتو ، فأردت أن أفرد بحثا للكالم عمن أحكمام المسمتفتي وآدابمه، أسمأل اهلل 

 عون والتوفيق،ال
 

 منهج البحث:
 عزوت اآليات التي تمر في الموضوع ذاكرًا اسم السورة ورقم اآلية. -1
خرجممت األحاديممث فممإذا كممان فممي الصممحيحين فمماكتفي بممذلك شممريطة وجمموده  -2

فيهممما، وريرهمما أخرجممه ممما اسممتطعت مممن مصممدر السممنة أو أشممير إلممك مممن 
 خرجه معتمدًا علك الصحيح بإذن اهلل.

 التي يرد لها ذكر في صلب الموضوع ترجمة مختصرة.ترجمت لألعالم  -3
لممم أتوسممع فممي الخالفممات فممي بعممم قليممل مممن المباحممث حسممب الحاجممة،  -4

 والتوسع حسب الحاجة.
 خطة البحث:  

 تتضمن خطة البحث ما يلي:
 -مقدمة وثالثة فصول وخاتمة كما يلي: 
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 -أوً : مقدمة تشتمل علك: 
 منهج البحث. - أ
 خطة البحث. - ب

 الثة فصول: ويشتمل علك ث
 الفصل األول: تعريا المستفتي، وحكم ا ستفتاح، وفيه مبحثان:

 المبحث األول: تعريا المستفتي، وفيه مطلبان:
 المطلب األول: تعريا المستفتي لغًة.

 المطلب الثاني: تعريا المستفتي اصطالحًا.
 المبحث الثاني: حكم ا ستفتاح.

 ل علك ستة مباحث، كالتالي:الفصل الثاني: في أحكام المستفتي، ويشتم
 المبحث األول: كيا يصنع العامي إذا نزلت به نازلة.

 المبحث الثاني: من يستفتي المستفتي.
 المبحث الثالث: إذا لم يجد المستفتي مفتيًا.

 المبحث الرابع: إذا كثر المفتون في البلد فماذا يصنع المستفتي.
 مفتي عن فتواه. المبحث الخامس: في حكم المستفتي عند رجوع ال

 المبحث السادس: هل يتكرر ا ستفتاح بتكرر الحادثة؟
 الفصل الثالث: في آداب المستفتي، ويشتمل علك مبحثين، كالتالي:

 .اآلداب المتعلقة بصيغة ا ستفتاح المبحث األول:
 المبحث الثاني: اآلداب المتعلقة بالمفتي.

ادر التمي اعتممدت عليهما فمي الخاتمة، وتتضمن أهم النتائج ثمم المراجمع والمصم
 البحث
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 الفصل األول
 اإلستفتاح وأحكامه

 ويقع في ثالث مباحث
 المبحث األول: تعريا المستفتيي لغة واصالًحا: 

لغممة ا لمما والسممين والتمماح إذا صممدرت أول الفعممل تممدل علممك الطلممب  وا سممتفتاح 
 .(1)يدل علك طلب ا فتاح، والمستفتي هو الذ  يطلب الفتو 

ًا: هو كل من لم يبلغ درجة المفتي، فهو فيمما يسمأل عنمه ممن األحكمام اصطالح
 .(2)الشرعي مستفت مقلد من يفتيه

نمما سمأل عنمه ليعمرا وليعممل بمما يفتيمه بمه  وهذا يعني أنه جاهل بهذا الحكم وا 
 .(3)المفتي مقلًدا له بهذه الفتو 

 جاح في كتباب التقرير والتحبير  بن أمير الحاج من الحنفية: 
"المسمممتفتي همممو ممممن لممميس مفتًيممما، ودخمممل فيمممه المجتهمممد فمممي بعمممم المسمممائل 

 . (4)ا جتهادية بالنسبة إلك المجتهد المطلق"

                                 
 .232مختار الصحاح ص:  (1)
، وقال ابن حمدان "وهو كل من   يصلح للفتيما ممن جهمة 11( آداب الفتو  للنوو  ص: 2)

ن كان متميًزا" صفة الفتو  ص:   (5/1621، انظر: العدة للقاضي أبي علي )66العلم وا 
 ( قمال النمموو  "والمختمار فممي التقليمد أنممه قبمول قممول ممن يجمموز عليمه اإلصممرار علمك الخطممأ3)

، وانظممر: أدب الفتممو   بممن 11بغيممر حجممة علممك عممين ممما قبممل قولممه فيممه" آداب الفتممو  ص: 
، قال ابمن حممدان "والتقليمد همو قبمول قمول الغيمر ممن ريمر حجمة ملزممة، 135الصالح ص: 

أخمًذا مممن القممالدة فممي العنممق  ألن المسممتفتي يتقلممد قممول المفتممي كممالقالدة" صممفة الفتممو  ص: 
66. 
 (3/342ر  بن أمير الحاج )( التقرير والتحبي4)
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 المبحث الثاني: حكم ا ستفتاح
يختلممما حكمممم ا سمممتفتاح بممماختالا النممماس وأحممموالهم، فقمممد يحمممرم عمممل بعضمممهم 

 ا ستفتاح وقد يجب وقد يجوز وبيان ذلك كما يأتي:
فممن توفمت فيمه أهليمة ا جتهماد وشمروطه يحمرم عليمه تقليمد ريمره  أوً : تحريمه

ألن الواجممب ان يجتهممد فممي المسممألة حتممك يعممرا حكمهمما الشممرعي علممك وجممه 
 اليقين أو رلبة الظن. 

وبالتالي يحرم عليه أن يستفتي أحًدا في بيان حكم المسألة إ  إذا كمان 
ذا ثبمت للمجتهمد بعمد سؤاله علك وجه المذاكرة في حكم المسألة فيكون جمائزً  ا وا 

هذا المذاكرة أن الجواب عند ريمره وجمب عليمه اتباعمه، وممن ا سمتفتاح المحمرم 
 عن المتشابهات : السؤال

 : فعن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها قالت : تال رسمول اهلل  

           

           

          

             

   (1)     فقاا ر ولااهللر : فممإذا رأيممت الممذين يتبعممون ممما تشممابه منممه ((

 . (2)فأولئك الذين سّمك اهلل ، فاحذروهم (( 

                                 
  1سورة آل عمران اآلية  (1)
أخرجممه البخممار  فممي كتمماب التفسممير فممي سممورة آل عمممران بمماب منممه آيممات محكمممات بممرقم  (2)
(4541 ) 
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سؤال عن متشابهات القرآن ونحوها مما نهك اهلل تعالك ورسوله عن فال
الخوم فيه ألنه مما يخشك منه علك الدين وسمئل اإلممام مالمك عمن اإلسمتواح 
كيا هو فقمال: " ا سمتواح ريمر مجهمول ، والكيما ريمر معقمول ، واإليممان بمه 

 .(1)…" واجب ، والسؤال عنه بدعة، وأراك رجل سوح أخرجوه عني 
ا سممتفتاح المحممرم ا سممتفتاح عممن األمممور الغيبيممة فيلممزم المسمملم ومممن 

الوقوا عندها ويترك الخوم فيهما ألن علمهما عنمد اهلل وقمد اسمتأثر جمل وعمال 
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل   ُّ  بممممممه:
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي
 حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت حتجت هب

(9) َّ مظ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس
   

ظ ابممن حجمر رحمممه اهلل تعممالك : " وقممد ذم السملا البحممث عممن أمممور وقمال الحمماف
معينممة ، ورد الشممرع باإليمممان بهمما ، مممع تممرك كيفيتهمما ، ومنهمما ممما   يكممون لممه 
شماهد فمي عممالم الحمس ، كالسممؤال عمن السمماعة ، والمروح ، ومممدة همذه األمممة ، 

فيمه شميح إلك أمثال ذلك ، مما   يعرا إ  بالنقل الصرا وأكثر ذلك لم يثبمت 
 .(3)، فيجب اإليمان به بغير بحث " 
ثانًيا: وجوبه علك من لم تتوفر فيه أهلية ا جتهاد فإنه يجب عليمه ا سمتفتاح، 

رفالمه فإذا وجب عليه معرفة الحكم الشرعي،  ال يجوز للمسلم تمرك ا سمتفتاح وا 

                                 
وكمذا قمّواه األلبماني فمي مختصمره للعلموم وأبمو  141اخرجه الذهبي في العلو وصححه ص (1)

بعممد أن ذكممر قممول  5/365جممموع الفتمماو  وقممال ابممن تيميممة فممي م 6/325نعمميم فممي الحليممة 
 مالك: )ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك  

   55األنعام اآلية سورة  (2)
 …[عند حديث ]هلك المتنطعون  6/355فيم القدير للمناو   (3)
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والسكوت عنه لما يترتب عليه من اإلثم ومن ذلك ا ستفتاح عن كل مما يجهلمه 
مممن أمممور الممدين وأحكممام الشممرع الواجبممة عليممه ومنممه ا سممتفتاح عنممد حصممول 

 ا ختالا والتنازع:
يقول شيخ اإلسمالم ابمن تيميمة رحممه اهلل: " فمإذا تنمازع المسملمون فمي مسمألة  

وجب رد ما تنازعوا فيه إلك اهلل والرسول فأ  القمولين دل عليمه الكتماب والسمنة 
 . (4)وجب اتباعه " 

هته: ويكون مكروًها في أحكام لم تقع، ألن خطر ا فتماح عظميم وربمما ثالثًا: كرا
تتغير حال المستفتي فتتغير الفتو ، فاحتياًطا يترك ا ستفتاح عما لم يقع بعمد، 
إ  إذا كان متوقع الوقوع فجائز. كمن يريد أن يكون في المستقبل تاجرًا فيسمأل 

 عن أحكام البيع والشراح.
 فتاح عن األمور التي يغلب علك الظن وقوعها: رابًعا: ندبه: كا ست

كسؤالهم عمن المحميم واليتمامك ألن اليمتم أممر يحصمل ويتكمرر وكسمؤالهم عمن 
 الخمر والميسر 
عن رافع بن خمديج رضمي اهلل عنمه قمال: يما رسمول اهلل، إنما  (1) وفي الصحيحين

رسمول ؟ فقال (2) نخاا أن نلقك العدو ردا، وليست معنا مد ، أفنذبح بالقصب
: ))ما أنهر الدم وُذكر اسم اهلل فكل ليس السن والظفر، وسمأحدثك، أمما  اهلل 

السممن فعظممم، وأممما الظفممر فمممد  الحبشممة(( قممال الخطيممب البغممداد : " فلممم يعممب 
مسممألة رافممع عممما لممم ينممزل بممه ألنممه قممال )رممدا( ولممم يقممل لممه: لممم  رسممول اهلل 

 . (1)سألت عن شيح لم يكن بعد " 

                                 
 22/12انظر مجموع الفتاو   (4)
 2/12انظر الفقيه والمتفقه للبغداد   (1)
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 يالفصل الثان
 أحكام المستفتي

 ويقع في ستة مباحث
 المبحث األول: كيا يصنع العامي إذا نزلت به النازلة؟

 قال أبو محمد ابن حزم الظاهر : 
إنا قد بينا تحريم اهلل للتقليد جملة، ولم يخص اهلل تعالك بذلك عامًيا من عمالم، 

يممد حممرام و  عالًمما مممن عممامي، وخطمماب اهلل تعممالك متوجممه إلممك كممل أحممد، فممال تقل
علممك العبممد المجلمموب مممن بلممده، والعممامي والعممذراح المخممدرة، والراعممي فممي شممعا 
الجبال، كما هو حرام علك العالم المتبحر و  فرق، ا جتهاد في طلمب حكمم اهلل 
تعالك ورسوله عليه السالم في كل ما خص المرح من دينه  زم لكل من ذكرنا، 

د ممن ذكرنما فقمد عصمك اهلل عمز وجمل كلزومه للعالم المتبحمر و  فمرق، فممن قلم
وأثم ولكن يختلفون في كيفية ا جتهاد فال يلزم المرح منه إ  مقدار ما يستطيع 

 ُّ  ولقولممه تعممالك: (1) َّ مخجخ مح جح مج  حج مث ُّ  عليممه لقولممه تعممالك:

والتقممو  العمممل فممي الممدين بممما أوجبممه اهلل تعممالك فيممه،  َّمئ خئ حئ جئ
ستطيع فقط. ويسمقط عنما مما   نسمتطيع وهمذا ولم يكلفنا اهلل تعالك منه إ  ما ن

نص جلي علك أنه   يلزم أحًدا من البحث علك ما نزل به في الديانة إ  بقدر 
ما يستطيع فقط فعلك كل أحد حظه ممن ا جتهماد ومقمدار طاقتمه منمه، فاجتهماد 
العمممامي إذا سمممال العلمممم عمممن أممممور دينمممه فأفتممماه: أن يقمممول لمممه: هكمممذا أممممر اهلل 

إن قال له: نعم، أخذ بقوله، ولم يلزمه أكثر من هذا البحث، وكذا إن ورسوله؟ ف

                                 
 (.266( البقرة )1)
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قال له:   أمر قال له هذا قولي، أو قال له: همذا قمول مالمك أو ابمن القاسمم أو 
 .(1)أبي يوسا أو الشافعي أو أحمد أو داؤد

 المبحث الثاني: من يستفتي المستفتي: 
له أن يستفتي إ  من رلب اتفق جمهور األصوليين علك أن العامي   يجوز 

في  (2)علك ظنه  أنه من أهل ا جتهاد والورع وممن قال به الراز 
 . (5)في نهاية السول (4). وا سنو (3)محصوله

 واختلفوا في الوسيلة التي تحدث بها رلبة الظن عند المستفتي علك أقوال: 
نفسه أنه  القول األول: أن رلبة الظن عند المستفتي تحدث بإخبار العدل عن

 . (1)مجتهد

                                 
، 446ا حكممام فممي اصممول ا حكممام  بممن حممزم، إرشمماد الفحممول للشمموكاني محقممق ص: ( 1)

 (1/636(، الموافقات للشاطبي )2/622المستصفك للغزالي )
، الشممافعي، الممراز ، أبممو عبممد اهلل فخممر ( هممو محمممد بممن عمممر بممن الحسممين التيمممي البكممر 2)

همم، كمان 543ه، وقيمل 544ابن خطيب الر ، أصمله ممن طبرسمتان وولمد بمالر  سمنة  ويقال
إماًما في التفسير متكلًما، أصولًيا ذا احترام من الملوك يتوقمد ذكماحًا قمال عنمه المذهبي رحممه 

همم، 626اهلل توفي علك طريقة حميدة" له مصنفات كثيرة منها المحصول، توفي بهراة سنة: 
(، 6/313(، ا عممالم للزركلممي )21/522ر أعممالم النممبالح للممذهبي )أنظممر: ترجمتممه فممي: سممي

 (.11/15معجم المؤلفين )
(، وانظممر: كتمماب ا جتهمماد مممن كتمماب تلخمميص التقريممب 6/61( انظممر: المحصممول للممراز  )3)

 .126ص: 
األسممنو  الشممافعي، مممؤر  ، جمممال الممدين، أبممو محمممد، ( عبممد الممرحيم بممن الحسممن بممن علممي4)

مفسممر، فقيممه، أصممولي، عممالم بالعربيممة والعممروم. كانممت لممه شممهرة فممي الفقممه اعتممرا بهمما 
شميوخه، وفممي عهمده انتهممت إليمه رئاسممة الشمافعية يممدرس ويفتمي ويصممنا لمه مصممنفات عممدة 

 (.2/153ه، معجم األصوليين د. محمد بقا )112توفي عام 
( 6/325)انظمممر: البحمممر المحممميط للزركشمممي )4/625( انظمممر: نهايمممة السمممول ل سمممنو  )5)

 .211( وانظر: ارشاد الفحول للشوكاني ص: 33/166وانظر: الفتاو   بن تيمية )
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القول الثاني: تحدث رلبمة الظمن بإخبمار عمدل، أو عمدلين عنمه واكتفمك بعضمهم 
 .  (2)بالعدل الواحد

قمدام النماس علمك  القول الثالث: يحدث با نتصاب للفتمو  أمما أعيمان النماس  وا 
 . (3)استفتائه وزاد ابن قدامة أو باخبار العدل عنه

ائل ممن كمل فمن ممما يحتماج المفتمي لمعرفتمه القول الرابمع: عليمه أن يتلقما مسم
ن أخطأ وقا فمي إتباعمه، و  بمد أن يخبمره  فيمتحنه فإن أصاب في الكل قلده وا 

 . (4)عد ن بأنه مجتهد
القول الخامس: يقمول المسمتفتي للمفتمي أمجتهمُد أنمت فأقلمدك؟ فمإن أجابمه إلمك 

 (.6). وقيل رير ذلك من األقوال(5)ذلك قلده
عن القول الخامس )وهو أصح المذاهب  وأقصك الممكن فمي  (1)قال ابن برهان

قمال  (2)حق العمامي الرجموع إل قمول العمدل إنمي عمالم، فيجموز لمه حينئمذ تقليمده(
 شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل: 

                                                                             
 (2611( انظر: البرهان للجويني )1)
( ممع النزهمة، 2/452(، روضة الناظر  بمن قداممة )2/626( انظر: المستصفك للغزالي )2)

( 2/1231ار العمدول، شمرح اللممع للشميراز  )، وقمال بأخبم125إحكام الفصول للباجي ص: 
 (4/541تحقيق عبد المجيد تركي، شرح الكوكب المنير  بن النجار )

( ممممع شمممرحه نزهمممة الخممماطر، نهايمممة السمممول ل سمممنو  2/452( انظمممر: روضمممة النممماظر )3)
 (.2/325( شرح العمد ألبي الحسين )6/325( البحر المحيط للزركشي )4/625)
( والشوكاني في إرشاد الفحمول ص: 2/611إمام الحرمين في البرهان ) ( نسب هذا القول4)

 للقاضي وقد استنكره الجويني فليراجع. 211
 (2/364( انظر: الوصول إلك األصول  بن برهان )5)
( إرشممماد الفحمممول للشممموكاني ص: 2/364( انظمممر: الوصمممول إلمممك األصمممول  بمممن برهمممان )6)

 ا.( وما بعده6/61، المحصول للراز  )211
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"ومتك أمكن في الحوادث المشكلة معرفمة مما دل عليمه الكتماب والسمنة كمان همو 
ن لم يمكن ذلك لضيق الوق ت أو عجز الطالب أو تكافؤ األدلة عنده، الواجب، وا 

ذا  (3)أو ريممر ذلممك، فلممه أن يقلممد مممن يرتضممي علمممه ودينممه" وقممال رحمممه اهلل "وا 
نزلت بالمسلم نازلة فإنه يسمتفتي ممن اعتقمد أنمه يفتيمه بشمرع اهلل ورسموله ممن 

  (4)أ  مذهب كان"
 المبحث الثالث: إذا لم يجد المستفتي مفتًيا

ذا لممم يجممد المسممتفتي أحممدًا يسممأله بعممد جهممود ومحمماو ت اختلمما العلممماح فيممما إ
 وبحث في جميع البلدان التي يستطيع ا تصال بها.

فمذهب ابن الصالح رحمه اهلل أن حكمه هو حكم ما قبمل ورود الشمرع، فينتفمي 
التكليا و  يثبت في حقه حكم   يجاب و  تحريم، و  رير ذلك، فمال يؤخمذ إذًا 

 .(6)وهو قول الجويني في البرهان (5)ح صنعه فيهاصاحب الواقعة بأ  شي
ولكن ابن حممدان رحممه اهلل يقمول: "فمإن لمم يجمد العمامي ممن يسمأله عنهما )أ  
مسألة( في بلده و  ريره فقيل: له حكم ما قبل الشرع علك الخالا فمي الحظمر 

 .(1)واإلباحة والوقا وهو أقيس...."
                                                                             

، ثمم الشمافعي المعمروا بمابن برهمان أبمو ( هو أحمد بن علي بن محمد بن الوكيل الحنبلي1)
هم، وكان أصولًيا فقيًها، رلب عليمه علمم األصمول، لمه مصمنفات 415الفتح، ولد ببغداد سنة 

( 3/225رجمتممه فممي: مممرآة الجنممان )ه. انظممر ت522منهمما "األصممول" تمموفي فممي بغممداد سممنة 
 (.1/116( معجم األصوليين )2/32( معجم المؤلفين )62-4/61وشذرات الذهب )

 (.2/366( الوصول إلك األصول ابن برهان )2)
 (.26/366( الفتاو   بن تيمية )3)
( قال ابن الصالح "وينبغي أن يشترط فيه أن يكون عنمده 22/225( الفتاو   بن تيمية )4)

 .131العلم والبصر ما يميز به الملتبس من ريره" أدب الفتو  ص: من 
 .55-54( أدب الفتو   بن الصالح ص:5)
 (2/664( البرهان للجويني )6)
 .21( صفة الفتو   بن حمدان ص: 1)
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أن يتقممي اهلل ممما اسممتطاع ويتحممر  وقممال ابممن القمميم: "والصممواب أنممه يجممب عليممه 
الحق بجهده ومعرفة مثله، وقمد نصمب اهلل تعمالك علمك الحمق أممارات كثيمرة، و  
بممد أن تكممون الفطممر السممليمة مائلممة إلممك الحممق، مممؤثرة لممه، و  بممد أن يقمموم لهمما 
عليمه بعممم اإلممارات المرجحممة ولمو بمنممام أو إلهممام، فمإن قممدر ارتفماع ذلممك كلممه 

األممممارات فهنممما يسمممقط التكليممما عنمممه فمممي حكمممم همممذه  وعمممدمت فمممي حقمممه جميمممع
 .(1)النازلة"

 المبحث الرابع: إذا كثر المفتون في البلد فماذا يصنع المستفتي ؟
اتفمممق العلمممماح عمممل أنمممه إن كمممان فمممي البلمممد مفتمممي واحمممد ففمممرم المسمممتفتي أن 

، وأما إن كان في البلد ممن المفتمين المقبمولين أكثمر ممن واحمد فمماذا (2)يستفتيه
 نع المستفتي اختلا العلماح في المسألة علك قولين: يص

القممول األول: يجممب علممك المسممتفتي أن يبحممث عممن األصمملح حتممك يسممتفتيه مممن 
بين أقرانه، أما إذا لم يستطع معرفة األصلح بعد المحماو ت المختلفمة فمال حمرج 

 .(3)عليه أن يستفتي من يشاح
تي، فله أن يسمتفتي ممن يشماح القول الثاني: البحث عن األصلح   يلزم المستف

 .(4)من المفتين المقبولين  ألن العامي قد يعجز عن معرفة األصلح

                                 
 (4/215( إعالم الموقعين  بن قيم الجوزية )1)
كتممماب ا جتهممماد ممممن ، انظمممر: 125( انظمممر: أحكمممام الفصمممول للبممماجي تحقيمممق تركمممي ص: 2)

 (3/465، انظر: التلخيص للجويني )131التلخيص للجويني ص: 
، 15، انظممر: آداب الفتممو  للنمموو  ص: 146( انظممر: أدب الفتممو   بممن الصممالح ص: 3)

، 132، أحكام الفصول للباجي تحقيق تركمي ص: 65انظر: آداب الفتو   بن حمدان ص: 
( انظممر: الوصممول إلممك األصممول  بممن 2/1231)انظممر: شممرح اللمممع للشممييراز  تحقيممق تركممي 

 (4/513(، انظر: شرح الكوكب المنير  بن النجار )2/361برهان )
، 146، أدب الفتممو   بممن الصممالح ص: 62( انظممر ممما يلممي: آداب الفتممو  للنمموو  ص: 4)

، أحكمام الفصمول للبماجي تحقيمق عبمد المجيمد تركمي ص: 65صفة الفتو   بن حمدان ص: 
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 قال اإلمام ابن قيم الجوزية رحمه اهلل: 
)فممإن اختلممما عليممه مفتيمممان فمممأكثر فهممل يأخمممذ بممأرلظ األقممموال، أو بأخفهممما، أو 

مممن يتخيممر، أو يأخممذ بقممول األعلممم أو األورع أو يعممدل إلممك مفممت آخممر فينظممر 
يوافق ممن األولمين فيعممل بمالفتو  التمي يوقمع عليهما أو يجمب عليمه أن يتحمر  

والسابع هو  (1)ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب "أرجحها السابع"(
أن يتحر  ويبحث عن الراجح بحسبه ويؤيده قول ابن تيمية: "منهم ممن يقمول: 

فتاؤه وممنهم مممن يقممول علمك المسممتفتي أن يقلمد األعلممم األورع ممممن يمكنمه اسممت
ذا كان له نوع تميز فقد قيل يتبع أ  القولين أرجمح عنمده  يخير بين المفتين، وا 
بحسب تميزه، فإن هذا أولك ممن التخييمر المطلمق، وقيمل   يجتهمد إ  إذا صمار 
مممن أهممل ا جتهمماد واألول أشممبه فممإذا تممرجح عنممد المسممتفتي أحممد القممولين، إممما 

ن خممالا لرجحمان دليلممه بحسمب تمييممزه  مما لكممون قالمه أعلممم وأورع فلمه ذلممك وا  وا 
 .(2)قول المذهب"

 المبحث الخامس: في حكم المستفتي عند رجوع المفتي عن فتواه:
المفتممي بشممر يعممرم عليممه الخطممأ والصممواب فهممذا يجتهممد ويبممذل وسممعه وطاقتممه 
وجهمممده فمممي تحصممميل الحكمممم الشمممرعي بالوسمممائل وقمممد يخطممميح فيرجمممع وسممموا 

حممث بعممم الحكممام للمفتممي عنممد رجوعممه عممن فتممواه ممماذا نسممتعرم فممي هممذا المب
 يشرع للمستفتي وفيه مطالب: 

                                                                             
(، الوصممول إلممك ا صممول  بممن برهممان 2/615لمممع للشمميراز  تحقيممق تركممي )، شممرح ال125

 (.4/561(، شرح الكوكب المنير  بن النجار )2/366)
 (4/264( إعالم الموقعين  بن قيم الجوزية )1)
 (33/166( الفتاو   بن تيمة )2)
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المطلب األول: إذا أفتك المفتي بشيح ثم رجع عنه يحرم علك المستفتي العمل 
 به؟
 اختلا العلماح في ذلك علك أقوال وهي: 

القول األول: إن علم المسمتفتي برجموع المفتمي ولمم يكمن قمد عممل مخالًفما لمديل 
 ع لزمه نقم عمله والرجوع إلك قوله )أ  المفتي( الثاني.قاط

ذا كمان  القول الثاني: قال ابمن عممرو بمن الصمالح وأبمو عبمد اهلل بمن حممدان: وا 
المفتمي يفتمي علمك مممذهب إممام معمين فرجممع لكونمه بمان لممه قطًعما مخالفمة نممص 

ن كان في محل ا جتهاد.  مذهب إمامه وجب نقضه وا 
ذهب إمامممه فممي حقممه كممنص الشممارع فممي حممق حجتهممما فممي ذلممك: أن نممص ممم 

 .(1)المجتهد المستقل
ونوقشت حجتهما قال اإلمام ابن قيم الجوزيمة رحممه اهلل ، لميس كمما قما ، ولمم 
يمنص علمك همذه المسمألة أحمد األئممة، و  تقتضميها أصمول الشمريعة، ولمو كمان 
، نص إمامه بمنزلة نص الشارع لحرم عليه وعلك ريره مخالفته وفسمق بخالفمه

ولممم يوجممب أحممد مممن األئمممة نقممم حكممم الحمماكم و  إبطممال فتممو  المفتممي بكونممه 
خالا قول زيد أو عمر، و  يعلم أحد سوغ النقم بذلك من األئمة والمتقدمين 
من اتباعهم، وكيا يسوغ نقم أحكام الحكام وفتاو  أهل العلم بكونهما خالفمت 

، وبالجملمة سمول اهلل قول واحد من األئمة ؟ و  سيما إذا وافقمت نًصما عمن ر 
 .(2)فبطالن هذا القول أظهر من أن نتكلا بيانه

القول الثالث: التفصيل في ذلك وهو أنه   يحرم علك المستفتي العمل بمالفتو  
األولك بمجرد رجوع المفتي بل إذا علم المستفتي برجموع المفتمي عمن فتمواه فمال 

                                 
، 31، انظر: صمفة الفتمو   بمن حممدان ص: 61( انظر: أدب الفتو   بن الصالح ص: 1)

 .36انظر: آداب الفتو  للنوو  ص: 
 ( بتصرا.4/244( انظر: اعالم الموقعين  بن قيم الجوزية )2)



 

 
999 

ون فمإن كمان فمي البلمد يخلو الحال ممن أن يكمون فمي البلمد مفمت ريمره أو   يكم
مفممت ريممره فإنممه يتوقمما حتممك يسممأله وحينئممذ   يخلممو مممن أن بفتيممه بممما يوفممق 
الفتو  األول من األول أو بما يوافق الفتو  الثاني فإن أفتاه الثاني بمما يوافمق 
ن أفتاه بما يوافق الفتمو   الفتو  األولك من األول، استمر علك العمل بها، ، وا 

يفته أحد بخالا فتواهما حرم عليه العمل بالفتو  األولمك  الثانية من األول ولم
ن افتماه أحمد ريرهمما بخمالا فتواهمما جماز  ووجب عليه العمل بالفتو  الثانية وا 

 له أن يستمر علك العمل بالفتو  األولك.
ن لمم يكممن فممي البلممد مفممت ريممره فعلممك المسممتفتي أن يسممأل المفتممي عممن سممبب  وا 

أنه يختار الرجوع مع تسويغه للعلم بها لم يحرم رجوعه عما أفتاه فإن ذكر له، 
ن ذكمر لمه أنمه رجمع لخطمأ بمان لمه، وأن  علك المستفتي العمل بالفتو  األولك وا 
ما أفتاه به لم يكن صواًبا لكونه مخالًفا لدليل شرعي، فمإن كمان رجوعمه المجمرد 

 إ  ما بان له أن ما أفتك به خالا مذهبه لم يحرم علك المستفتي ما أفتاه أو ً 
أن تكون المسألة اجمالية وهذا التفصيل ذكره اإلمام ابن قيم الجوز  رحممه اهلل 

 .(1)في أعالمه
والمختممار هممو أن المسممتفتي إذا علممم برجمموع المفتممي ولممم يكممن قممد عمممل بممالفتو  
ن  األولك يحرم عليه العمل بهما ألن مما رجمع عنمه المفتمي بمنزلمة مما لمم يقلمه وا 

 التفصيل المذكور في القول الثالث واهلل أعلم. كان بعد العمل فالبد من
 المطلب الثاني: إذا نكح المقلد بفتو  مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد:

 فهل يجب علك المقلد تسريح زوجته؟؟
 وفي هذه المسألة قو ن للعلماح وهما: 

 القول األول: إنه يجوز للمقلد إمساك زوجته بناًح علك ا جتهاد األول للمفتي.

                                 
 ( بتصرا.4/222( انظ: أعالم الموقعين  بن قيم الجوزية )1)
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 .(1)ال ابن قدامة في الروضة: الظاهر أنه   يجب عليه تسريح زوجته"ق
 حجة هذا القول: 

)أ( إن عمل المقلد )المستفتي( بفتمو  الفتمي األولمك جمر  مجمر  حكمم الحماكم  
 .(2)فال ينقص كما   ينقص حكم الحاكم

نوقش هذا المدليل بأنمه   بمد ممن تقييمد ذلمك بمما لمم يخمالا فيمه المفتمي بفتمواه 
األولك نًصا أو إجماًعما فمإن خمالا أحمدهما وجمب عليمه تسمريح زوجتمه كمما أن 

 .(3)حكم الحاكم إذا خالا نًصا أو إجماًعا فإنه ينقم
نما له العمل علك حسب فتو  إمامه فإذا رجمع  )ب( إن المقلد ليس له معتقد وا 

يمه اإلمام فله أن يبقك علك القول المرجوع عنه ألن المرجوع عنمه، والمرجموع إل
 سواح اللهم إ  إن صار برجوعه مجمًعا عليه.

 .(4)فالمختار المرجوع إليه
القول الثاني: يجب علك المقلد تسريح زوجته ومفارقتها و  يجوز لمه إمسماكها 

 بالفتو  األولك.
وممممن قممال بهممذا القممول النمموو  والغزالممي واآلمممد  والممراز  وابممن حمممدان وابممن 

 الهمام.
 حجتهم: 

ليس مذهًبا ل مام، والمقلمد تمابع إلماممه كمما لمو تغيمر اجتهماد  إن المرجوع عنه
 من قلده في القبلة في أثناح صالته فإنه يتحول معه إلك الجهة األخر . 

                                 
 ( مع نزهة الخاطر العاطر.445-2/446( روضة الناظر )1)
 (2/445( انظر: المصدر السابق )2)
 ( بتصرا.2/621لي )( انظر: المستصفك للغزا3)
 ( بحاشية المستصفك.2/636( انظر: فواتح الرحموت )4)
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 نوقش هذا الدليل: 
بأن القياس ليس نظير مسألتنا إذا أن تغير اجتهماد ممن قلمده فمي معرفمة القبلمة 

أممما لممزوم التحممول معممه ثانًيمما فممألن   يبطممل ممما فعلممه المممأموم با جتهمماد األول و 
المأموم مأمور بمتابعة إماممه، ونظيمر مسمألتنا همو: إذا تغيمر اجتهماد ممن قلمده 

 (1)بعد الفراغ من الصالة فإنه   تلزمه إعادتها ويصلي الثانيمة باجتهماده الثماني
 والمختار في هذه المسألة هو ما اخترناه في المطلب الذ  قبله واهلل أعلم. 

 السادس : هل يتكرر ا ستفتاح بتكرار الحادثة المبحث
إذا استفتي العامي عالًما عن حكم حادثة فأفتاه، ثم وقعت له مرة ثانية فهل له 

 أن يعمل بالفتو  األولك أو يلزمه ا ستفتاح مرة ثانية.
 اختلا العلماح في هذه المسألة علك قولين: 
 عمل بالفتو  األولك.القول األول:   يلزمه ا ستفتاح مرة ثانية وي

 حجة هذا القول: 
استصحاب الحال في الحادثة الثانية إذا األصل بقاح مما كمان علمك مما كمان فلمه 
ن جماز تغيمر اجتهماد  أ  يعلم بالفتو  األولمك ولمو بعمد ممدة ممن وقمت ا فتماح وا 

 المفتي.
 . القول الثاني: يلزمه ا ستفتاح مرة ثانية و  يجوز له العمل بالفتو  األولك

حجة أصحاب هذا القول: أن المسمتفتي لميس علمك ثقمة ممن بقماح المفتمي علمك 
اجتهاده األول باطالعه علك ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدًا، ونص إلمامه 
إن كممان مقلممًدا فيكممون المسممتفتي قممد عمممل بممما هممو خطممأ عنممد المفتممي وبالتممالي 

                                 
، 32، انظمممر: صمممفة الفتمممو   بمممن حممممدان ص: 36( انظمممر: آداب الفتمممو  للنممموو  ص: 1)

( 2/626( انظمر: المستصمفك للغزالمي )4/223انظر: ا حكمام فمي اصمول ا حكمام ل ممد  )
 (.3/335انظر: التقرير والتحبير ) (،65-6/64انظر: المحصول للراز  ) -وما بعدها
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والعلممم  عنممد  (1)ريكممون قممد أخممذ بالشمميح مممن ريممر دليممل فيممأثم فممي ذلممك والمختمما
الواحممد القهممار فممي هممذه المسممألة هممو إن كممان الممذ  أفتمماه ميتًمما فممال يلممزم إعممادة 
ن كان الذ  أفتاه حًيا وقد أفتاه  السؤال ألن الميت مأمون رجوعه عن الفتو  وا 
ن كمان أفتماه عمن رأ  أو قيماس  بنص أو اجماع فال يلزم إعادة السمؤال أيًضما وا 

 السؤال.رير جلي فإنه يلزمه إعادة 

                                 
 ( انظر: في هذه المسألة: 1)

( أدب الفتممو   ن الصممالح 2/616، البرهممان للجممويني )543و 466-461المسممودة ص: 
( شممممرح الكوكممممب المنيممممر  بممممن النجممممار 4/1226، العممممدة للقاضممممي أبممممي يعلممممك )145ص: 

(4/555.) 
 (، صممفة الفتممو   بممن حمممدان 1/51، وهممو فممي المجممموع )63-62أدب الفتممو  للنممو  ص: 

 .62ص: 
 (2/645(، نثر الورود علك مراقي السعود للشنقيطي )4/261إعالم الموقعين )

 .524، معالم أصول الفقه د. الجيزاني ص: 161مباحث في أحكام الفتو  للزبيار  ص: 
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 الفصل الثالث
 آداب ا ستفتاح
 ويقع في مبحثين

 المبحث األول  : اآلداب المتعلقة بصيغة ا ستفتاح .
أو  : أن يكون ا ستفتاح بلغة مفهوممة عنمد المفتمي  وهمذا همو توجيمه 

    القرآن الكريم لرسله عليهم أفضل الصالة وأتمم التسمليم : 

     

ثانيا : العنايمة بالصموت وعمدم رفعمه والحمرص علمك أن يكمون مسمموعا 
 للمفتي : 

فإذا أراد المستفتي أن يسأل فعليه أن يتكلم بصموت واضمح ريمر مرتفمع 
       بشممرط أن يسمممعه المفتممي قممال تعممالك:

      
بل شدد النكيمر علمك المخمالفين فمي قولمه  (1)

            تعالك :
(9)  . 

                                 
 112سورة اإلسراح اآلية  (1)
 15سورة لقمان اآلية  (2)
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 ثالثا: أن يصيغ سؤاله صيارة واضحة ومختصرة: 
ومموجزا فالبمد أن يخلمو فيحرص المستفتي في سؤاله أن يكمون واضمحا 

السؤال من الجمل ا عتراضية كما أنه ينبغي أن يخلو من الكلمات االتمي تحممل 
أكثر من معنك حتك يتمكن المفتي من فهم السؤال ألن السؤال رير الواضح قد 

 ُيساح فهمه.  
 رابعا ا عتدال في السؤال وعدم اإلكثار من األسئلة :

ويمدل علمك المنمع  ممن ا كثمار منمه  فينبغي ا عتدال فمي السمؤال وعمدم
: )) إن اهلل يرضك لكم ثالثما ويسمخط لكمم ثالثما  كثرة السؤال قول رسول اهلل 

، يرضممك لكممم أن تعبممدوه و  تشممركوا بممه شمميئا وأن تعتصممموا بحبممل اهلل جميعمما ، 
ضاعة المال وكثرة  وأن تناصحوا من ولك اهلل أمركم ، ويسخط لكم : قيل وقال وا 

قممال اإلمممام القرطبممي رحمممه اهلل : " قممال كثيممر مممن العلممماح المممراد  (1) السممؤال ((
بقوله : ) وكثرة السؤال ( التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعما وتكلفما 
فيممما لممم ينممزل األرلوطممات وتشممقيق المولممدات ، وقممد كممان السمملا يكرهممون ذلممك 

 .  (2)مسؤول لها " ويرونه من التكليا ويقولون : إذا نزلت النازلة وفق ال
 المطلب الرابع / البعد عن األرلوطات  :

وعرفهممما الخطمممابي أّن: " الغلوطمممات أو األرلوطمممات: جممممع رلوطمممة أو 
 . (2) ُأرلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول، فيغلط فيها ".

رضي اهلل عنهما قال: " نهك رسول اهلل  (1)فعن معاوية بن أبي سفيان 
 قمال اإلممام الخطمابي: " المعنمك (2)وفي رواية: األرلوطمات "  عن الغلوطات ،

أنه نهك أن ُيعترم العلماح بصعاب المسائل التمي يكثمر فيهما الغلمط، ليسمتنزلوا 

                                 
ضمية بماب النهمي عمن كثمرة المسمائل ممن ريمر حاجمة ... بمرقم أخرجه مسلم في كتاب األق (1)
   3/1342( انظر 1115)
  6/331انظر الجامع ألحكام القرآن  (2)
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وستسقط رأيهم فيها، وفيه كراهمة التعممق والتكلما فيمما   حاجمة ل نسمان إليمه 
 .(3)من المسألة، ووجوب التوقا عما   علم للمسؤول به " 

قال اإلمام النوو  رحمه اهلل تعالك: " السائل تعنتا وتعجيمزا   يسمتحق و 
 .(4)جوابا" 

 المبحث الثاني : اآلداب المتعلقة بالمستفتي
 أو : إخالص النية هلل تعالك في سؤاله : 

ولمميعلم أّن اإلخممالص أن يقصممد بسممؤاله وجممه اهلل تعممالك وطاعتممه فعليممه 
         شممرط قبممول العمممل، قممال تعممالك:

  
(5) 

 ثانيا األدب مع المفتي ومراعاة أحواله وظروفه:
فعليمممه أن يراعمممي المفتمممي وأن يعمممرا قبمممل أن يعمممرم سمممؤاله ظروفمممه 

وينبغممي لممه األدب التممام معممه وأحوالممه ومممد  مناسممبة الزمممان والمكممان للفتممو ، 

                                                                             
هو كاتب والوحي معاوية بن أبي سمفيان بمن صمخر بمن حمرب بمن أميمة القرشمي األممو ،  (1)

إلسممالم أميممر المممؤمنين وخممالهم فأختممه هممي أم المممؤمنين أم حبيبممة بنممت أبممي سممفيان، ملممك ا
ومؤسس دولة بني أمية، أسلم يوم الفتح مع أبيه وقيل قبل ذلك، توفي في شهر رجمب سمنة 

 5/115واإلصابة في تمييز الصحابة  3/155هم. انظر سير أعالم النبالح 62
( انظمممر 3656أخرجمممه أبمممو داود فمممي كتممماب العلمممم فمممي بممماب التممموقي فمممي الفتيممما بمممرقم ) (2)
وابمن عبمد البمر فمي  125جمر  فمي أخمالق العلمماحص واآل 5/435وأحمد في المسمند 4/65

 2/12والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/1255بيان العلم وفضله
 4/112انظر معالم السنن للخطابي  (3)
 1/35انظر المجموع للنوو   (4)
 5سورة البينة اآلية  (5)
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:  بممماألدب واللفمممظ المممذ  يليمممق بمكانتمممه وعلممممه كمممما قمممال عمممنهم  ومخاطبتمممه
 . (2)))العلماح ورثة األنبياح(( 

وقد قال اإلمام النوو  في مقدمة شمرحه للمهمذب : " وعلمك السمائل أن 
  (3)… " يتلطا في سؤاله ، ويحسن خطابه 

و مناداتممه بمماللفظ الممذ  يليممق بممه كقولممه : فضمميلة الشمميخ أو ياشمميخنا أو 
ونحمو ذلمك ممن األلقماب التمي تليمق … ذ  العزيز أو يا سميد  سمّلمكم اهلل أستا

 بمقامه ومنزلته 
 ثالثا: حسن ا ستماع واإلنصات بعد ا ستفتاح :

فإنصاته يجعله متهيئا للجواب وضبطه وا سمتماع همو التوجيمه اإللهمي 
        : لنبي اهلل موسك في قولمه تعمالك

          

     
(1) . 

: )) نضمر  علك ا ستماع وجعله وسميلة للمدعوة فقمال  وحث الرسول 
  (1)…((تي فوعاها فأداها كما سمعها اهلل امرحا سمع مقال

 رابعا :المراجعة في الجواب:

                                 
-4/51ر ( انظم3641أخرجه أبو داود في كتاب العلم باب الحث علك طلب العلم بمرقم ) (2)

وصمححه األلبماني فمي  41-5/46( انظمر 2662، والترمذ  في كتاب العلم أيضا برقم )56
 (6113صحيح الجامع الصغير برقم )

   1/46انظر كتاب المجموع شرح المهذب للنوو   (3)
 13-11سورة طه اآليات  (1)
سممن ( وقممال: ح2656أخرجممه الترمممذ  فممي كتمماب العلممم مممن روايممة زيممد بممن ثابممت بممرقم ) (1)

   5/33صحيح انظر 
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فأم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها كانمت   تسممع شميئا   تعرفمه إ  
: )) من حوسب عذب (( قالت  راجعت فيه وسألت عنه حتك تعرفه فلما قال 

        عائشة : أو ليس يقول اهلل عز وجمل

قالت : قال : )) إنما ذلك العمرم، ولكمن ممن نموقش الحسماب يهلمك (( قمال  (2)
األندلسي تعليقا علك الحمديث : " وفيمه دليمل علمك أن ممن السمنة أن ممن سممع 
شيئا   يعرفه فليراجع فيه حتك يعرفه ليتبين حقه من باطله ألنه قد يكون فيمه 

ا لحرمانه من تلك المنفعمة ولمذلك قمال مصلحة   يعرفها فيكون رده وجهله سبب
 .       (3)السادة العلماح : من جهل شيئا عاداه " 

 خامسا: العمل بما أفتاه به المفتي :
العمل بما علمه وسمعه في الجواب والحرص علك ما فيه من العلم  

  والمعرفة هو المقصود ، وخطاب القرآن الكريم جاح واضحا وصريحا :

            

       
(1)   

يقول:  فعن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قال : سمعت رسول اهلل 
أقتابه فمي النمار فيمدور كمما  )) ُيجاح بالرجل يوم القيامة فيلقك في النار فتندلق

يدور الحمار برحاه فيجتمع أهمل النمار عليمه فيقولمون : أ  فمالن ممما شمأنك ؟ 

                                 
 .6سورة ا نشقاق اآلية  (2)
انظر بهجمة النفموس شمرح مختصمر صمحيح البخمار  ألبمي محممد عبمد اهلل بمن أبمي جممرة  (3)

 156ص  3األندلسي ج
 3-2سورة الصا اآلية  (1)
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أليس كنت تأمرنا بالمعروا وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آممركم بمالمعروا 
 (2)و  آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه (( 

                                 
 ( 3261أخرجه البخار  في كتاب بدح الخلق في باب صفة النار وأنها مخلوقة برقم ) (2)
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 الخاتمة وتشتمل علك أهم النتائج:
 س مفتيا.المستفتي هو من لي .1
يختلممما حكمممم ا سمممتفتاح، بمممإختالا النممماس وأحممموالهم، فقمممد يحمممرم علمممك  .2

 بعضهم ا ستفتاح وقد يجب وقد يجوز.
نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتك من اعتقد يفتيه بشرع اهلل ورسوله ممن  .3

 أ  مذهب كان.
إذا كثمر المفتمون فمي بلممد وكمانوا أهمال ل فتماح ، جمماز لمه أن يسمتفتي مممن  .4

 أنه دين وليعرا عمن يأخذ دينه. شاح، وليعلم
رجوع المفتي عن فتواه، فعلك المستفتي إذا علم برجوع المفتمي ولمم يكمن  .5

قد عمل بالفتو  األولك فإنه يحرم في حقه العممل بهما ألن مما رجمع عنمه 
ن كان يعد العمل فالبد من تفصيل   المفتي بمنزلة ما لم يقله وا 

 مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد.وكذلك القول فيما لو نكح المقلد بفتو   .6
وفي حالة حصول المستفتي علك فتو  من المفتي في واقعة ، فهل إذا   .1

وقعت للمستفتي نفس الواقعمة أن يأخمذ بمنفس الفتمو  السمابقة فمإن كمان 
الذ  أفتاه ميتًا فمال يلمزم إعمادة السمؤال، ألن الميممت ممأمون رجوعمه عمن 

ن كان الذ  أفتاه حيًا بنص أ و إجمماع، فمال يلمزم إعمادة السمؤال الفتو  وا 
ن كمان قمد أفتماه عمن رأ  أو قيماس ريمر جلمي فإنمه يلزممه إعمادة  أيضا وا 

 السؤال.
ينبغي علك المستفتي ان يتمأدب حين طمرح سمؤاله علمك المفتمي بتصمدير  .6

 اإلستفتاح بالدعاح له.
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 فهرس المراجع المصادر
 .القرآن الكريم 
 فتو  وشروط المفتي وصفة ابن الصالح، أبوعمرو عثمان، أدب ال

المستفتي وأحكامه وكيفية الفتو  وا ستفتاح. الطبعة األولك. تحقيق 
 رفعت فوز ، القاهرة: مكتبة الخانحك.

  ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إعالم الموقعين عن رب العالمين
 تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. بيروت: المكتبة العصرية.

 أحمد بن  عبدالعزيز، شرح الكوكب المنير  ابن النجار، محمد بن
المسمك " مختصر التحرير"، بيروت دار البشائر اإلسالمية، 

 ه.1411
  ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير علك تحرير اإلمام الكمال. بن الهمام

 هم.1423دار الكتب العالمية  -بيروت  -الطبعة الثانية 
 ألصول، تحقيق عبدالحميد ابن برهان، أحمد بن علي. الوصول إلك ا

 ه.1423أبوزنيد، مكتبة المعارا، الريام، 
  ابن تيمية، شيخ اإلسالم، محموع فتاو ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن

 محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.
 . 
  ،ابن حزم، أحمد بن سعيد، اإلحكام في أصول األحكام، الطبعة األولك

 .1425الكتب العالمية بيروت: دار 
  ابن حمدان، أحمد بن حمدان الحنبلي. صفة الفتو  والمفتي

والمستفتي. الطبعة الرابعة بتحقيق محمد ناصرالدين األلباني، دمشق، 
 ه.1424المكتب اإلسالمي، 

  ،ابن عباد، إسماعيل المشهور بالصاحب ابن عباد. المحيط في اللغة
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ياسين، بيروت عالم الكتب، الطبعة األولك. تحقيق محمد حسن آل 
 ه1414

  ابن عبد البر، صحيح جامع بيان العلم وفضله، أعده واختصره
 أبواألشبال الزهير ، الطبعة األولك، مكتبة ابن تيمية.

  ابن فرحون إبراهيم بن علك بن أبي القاسم. تبصرة الحكام في أصول
ليات األقضية ومناهج األحكام، الطبعة األولك، القاهرة: مكتبة الك

 األزهرية.
  ابن قدامة، موفق الدين عبداهلل بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر

المطبوع مع نزهة الخاطر العاطر ألبن بدران، بيروت: دار الفكر 
 للطباعة والنشر.

  أبوالحسين البصر ، محمد بن علي بن الطيب. شرح العمد، الطبعة
 األولك، تحقيق عبدالحميد بن علي أبوزنيد.

 ر ، أبي بكر بن الحسين بن عبدا هلل، أخالق العلماح، بيروت: األج
 دار الكتب العلمية.

  األسنو ، جمال الدين عبدالرحيم، شرح األسنو  نهاية السول بحاشية
 بيروت: دار الكتب العلمية. -كتاب مناهج العقول للبدخشي 

  ،اآلمد ، علك بن أبي علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام
تب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز، بيروت: دار الكتب ضبطه وك
 العلمية.

  الباجي، أبوالوليد. إحكام الفصول في أحكام األصول، تحقيق
 عبدالمجيد تركي. بيروت دار الغرب ا سالمي.

  ،الجويني، عبدالملك بن عبدا هلل بن يوسا. البرهان في أصول الفقه
لديب، المنصورة دار الوفاح الطبعة الثالثة. تحقيق عبدالعظيم محمود ا
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 للطباعة والنشر.
  الجويني، عبدالملك بن عبدا هلل بن يوسا، اإلجتهاد من كتاب

التلخيص إلمام الحرمين، الطبعة األولك، تحقيق عبدالحميد أبوزنيد، 
 ه.1426دمشق، دار القلم

  الجويني، عبدالملك بن عدا هلل بن يوسا، التلخيص في أصول الفقه
. تحقيق عبدا هلل النبلي وشبير العمر ، بيروت: دار الطبعة األولك

 هم. 1411البشائر اإلسالمية 
  الجيزاني، محمد بن حسين بن حسن، معالم أصول الفقه عند أهل

 هم. 1416السنة والجماعة، الطبعة األولك. الدمام: دار ابن الجوز  
 اح الخطيب، أبوبكر علك بن ثابت، الفقيه والمتفقه. القاهرة: دار إحي

 ه.1355السنة المحمدية 
  الذركلي، خيرالدين، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساح من

العرب والمستعربين والمستشرقين. الطبعة الحادية عشرة، بيروت: دار 
 م1555العالم للماليين 

  ،الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان، أعالم النبالح
م، بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة ه1425التحقيق شعيب األرنؤوط 

 والنشر.
  .الراز ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر. مختار الصحاح، دراسة د

 عبدالفتاح البركاو . بيروت: دار المنار.
  ،الراز ، محمد بن عمر بن الحسين. المحصول في علم أصول الفقه

 ة.الطبعة الثانية. تحقيق طه جابر العلوانك. بيروت: مؤسسة الرسال
  .الزبيار ، عامر سعيد. مباحث في أحكام الفتو ، الطبعة األولك

 هم.1416بيروت: دار ابن حزم 
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  ،الزركشي، محمد بن بهادر بن عبدا هلل البحر المحيط في أصول الفقه
الطبعة الثانية. قام بتحريره عبدالقادر العاني، الكويت: وزارة الشئون 

 ه.1413ا سالمية، 
 موسك اللخمي، الموافقات في أصول الشريعة،  الشاطبك، ابراهيم بن

 الطبعة األولك، تعليق الشيخ عبدا هلل دراز. بيروت: دار المعرفة.
  الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، نثر الورود علك مراقي

كمال تلميذه محمد ولد سيد   السعود، الطبعة األولك، تحقيق وا 
 ه.1415توزيع الشنقيطي، جدة: دار المنارة للنشر وال

  الشوكاني، محمد بن علك بن محمد، إرشاد الفحول إلك تحقيق علم
األصول، الطبعة األولك، تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدر ، ، 

 ه.1413بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 
  الشيراز ، أبواسحاق ابراهيم، شرح اللمع تحقيق وتقديم عبدالمجيد

 .بيروت دار الغرب اإلسالمي-تركي 
  عبد العلي بن محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت شرح مسلم

الثبوت وهو بحاشية المستصفك، تقديم ابراهيم محمد رمضان، الكويت: 
 دار ا رقم.

 .عمر رضا، كحالة. معجم المؤلفين، بيروت: دار إحياح التراث 
  ،الغزالي أبي حامد محمد بن محمد، المستصفك من علم األصول

حمزة زهير حافظ. وقد سبق اإلشارة إلك هذا المصدر دراسة وتحقيق 
 ولكن ألننا أشرنا إلك هذه النسخة في عدة مواضع لزم التنويه.

  الغزالي، أبي حامد محمد، المستصفك من علم األصول، تقديم وضبط
 وتعليق ابراهيم رمضان، بيروت: دار األرقم.

 ول الفقه، القاضي أبي يعلي، محمد بن الحسين الفراح، العدة في أص
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 الطبعة األولك تحقيق أحمد علي سير المباركي.
  النوو ، محي الدين بن شرا. المجموع شرح المهذب، بيروت: دار

 الفكر.
  النوو ، يحيك بن شرا: آداب الفتو  والمفتي والمستفتي، الطبعة

الثانية. عناية بسام عبدالوهاب الجابي بيروت: دار البشائر ا سالمية، 
 ه.1411

 


