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الفتـــــوى
وضوابطها
املكتب العلمي
1439هـ 2017 -م

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا
احلمدُ هلل ِّ

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،و َمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فقد كثرت النوازل يف الساحـة الشام َّيـة ،واشتد اخلطب ،وعظم األمر

لتبي
يف مجيع مناحي احلياة ،وظهرت احلاجة للفتوى الرشعية املنضبطة؛ َّ
للناس ما حيتاجون إليه ِمن أحكام الرشيعة ،ويكونوا عىل ٍ
بينة ِمن أمرهم.
ٍ
ٍ
ٍ
معتربة ،فتارة ينقل كال ًما
علمية
أسس
كام ظهر َمن يفتي بكال ٍم ال يقوم عىل
ومر ًة خيوض يف
يف غري موضعه ،وأخرى ينسب للعلامء ما مل يقصدوهّ ،
حيصل ِمن علوم االجتهاد وآلته
مسائل الرشيعة
َ
خوض املجتهدين ولـم ّ
ما جيري جمرى املبادئ والرضوريات فض ً
ال عام دون ذلك ،ور ّبام بادر

الصغار األغرار ،أو املجهولني األغامر إىل تناول املسائل العظيمة
بعض ّ
أو قضايا الشأن العام التي لو ُعرضت عىل الفقهاء الراسخني واألئمة
املجتهدين لرت ّددوا فيها.
ِ
قال سفيان الثوري رمحه اهلل« :تعوذوا باهلل من فتنة العابد اجلاهل وفتنة

فإن فتنتهام فتن ٌة ِّ
العامل الفاجر؛ ّ
لكل مفتون» ذكره يف «شعب اإليامن».
ٍ
ٍ
خمترص يف الفتوى وضوابطها ،لعله
هلذا وغريه كانت احلاجة لكتابة مبحث

بص الشباب برضورة الرتوي يف الفتوى،
يصل إىل عموم أهلنا يف الشام ،و ُي ِّ
والبعد عن القول يف النّوازل دون الرجوع إىل أهل العلم الراسخني.

املقصود بالفتوى:

تطلق الفتوى عىل إبانة اليشء عىل حقيقته.

و ُيقصد هبا :تبيني احلكم الرشعي ملن سأل عنه.

قال الراغب األصفهاين يف «املفردات»« :الفتيا والفتوى :اجلواب عام
يشكل ِمن األحكام».

وقال أبو حيان يف «البحر املحيط»« :االستفتاء طلب اإلفتاء ،وأفتاه إفتاء
وفتيا وفتوى».

واملفتي :هو الفقيه الذي يتصدّ ى ألسئلة الناس ،واإلجابة عام ُيشكل
عليهم ِمن املسائل الرشعية.
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مكانة الفتوى يف الدِّين:
مقام الفتوى عظيم ،وأمرها خطري:

 فال َّلـه تعاىل ذكر بعض األحكام بلفظ الفتوى ونسب ذلك إىل نفسهسبحانه فقالَ ﴿ :ي ْس َت ْفتُون َ
َك ُق ِل اهللُ ُي ْفتِيك ُْم ِف الك ََل َل ِة﴾ [النساء.]176 :
ِ
ِ
ِ
َك ِف الن َِّساء ُق ِل اهللُ ُي ْفتيك ُْم ف ِ
﴿و َي ْس َت ْفتُون َ
يه َّن﴾ [النساء.]127 :
وقالَ :

العلامء
(إن
 واملفتي وارث النبي ﷺ يف بيان األحكام للناس ،كام قالَّ :َ
ورث ُة األنبياء) أخرجه أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه.

رب العاملني ،قال ابن القيم يف «إعالم املوقعني»« :إذا
 -واملفتي مو ِّق ٌع عن ّ

ِّ
باملحل الذي ال ُينكر فض ُله ،وال ُيهل
كان منصب التوقيع عن امللوك
ِ
ِ
رب
السنيات ،فكيف بمنصب التوقيع عن ِّ
قدْ ُره ،وهو من أعىل املراتب َّ
األرض والساموات؟!».

وقال ابن املنكدر« :العامل بني ال َّلـه وبني خلقه ،فلينظر كيف يدخل بينهم!»
أخرجه البيهقي يف «املدخل إىل السنن الكربى».

التحذير ِ
من الفتوى بغري علم:

ٌ
ٌ
وتضليل ،لذلك حذر
ضالل
عظيم ،ونتائجها
الفتوى بغري علم خطرها
ٌ
ِ
وبي أهنا من عالمات الساعة؛ فعن عبد اللَِّ بن عمرو
منها النبي ﷺّ ،
ريض اهلل عنهَّ :
(إن اللََّ ال َي ُ
العلم انتزا ًعا ينتزع ُه
قبض
النبي ﷺ قالَّ :
َ
أن َّ
ِ
ِ
ِمن الن ِ
بقبض العلامء ،حتى إذا مل ْ
ّاس ،ولكن ُ
يرتك عاملاّ ،اتذ
العلم
يقبض
َ
رؤوسا ُج ّهاالً ،فسئلوا فأفتَوا ِ
ّاس
بغري عل ٍم فض ّلوا وأض ّلوا) متفق عليه.
الن ُ
ً
ِ
بقول ِّ
كل َمن ا َّدعى العلم أو حفظ شيئًا منه حتّى يشهد
لذا فإنه ال ُيؤخذ
له ُ
والتأهل للفتيا ،قال النووي يف «التبيان»:
أهل العلم الراسخون بالعلم،
ّ

تكملت أهليتُه ،وظهرت ديانتُه ،وحت َّققت معرفتُه،
«وال ُيتع َّلم إال ممن َّ
ِ
وغريهـام من
واشتهرت صيانتُه؛ فقد قال حممد بن سريين ومالك بن أنس
ُ
عمن تأخذون دينَكم».
السلف« :هذا العلم دي ٌن ،فانظروا َّ

كام ال ُيستفتى الرجل بمجرد جلوسه للتدريس وانتسابه للعلم ،بل ال بدّ
ِمن االستفاضة يف العلم ،واألهلية يف ذلك ،قال اإلمام مالك« :ليس ُّ
كل
شاور فيه
َمن
أحب أن جيلس يف املسجد للحديث والفتيا جلس ،حتى ُي َ
َّ
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ُ
ُ
فإن رأوه لذلك ً
وأهل اجلهة ِمن املسجدْ ،
أهل
الصالح والفضل
أهل ّ
ِ
جلست حتى شهد يل سبعون ً
ملوضع
شيخا من أهل العلم إين
جلس ،وما
ُ
ٌ
لذلك» ذكره القايض عياض يف «تدريب املدارك».

فليس َمن صلح ألن يفتي يف بعض أبواب العلم كالفرائض ،أو استطاع

يدرس بعض الفنون كاللغة والقرآن واحلديث يصلح أن يكون مفتي ًا
أن ّ

يف ّ
كل يشء.

وإذا مل يكن املفتى حم ّق ًقا ألدوات االجتهاد فإنه يكتفي بنقل أقوال العلامء
املجتهدين يف تلك الواقعة بعد التأكد ِمن انطباقها عىل صورة املسألة.

رأي األصوليني عىل ّ
أن املفتي
قال ابن اهلامم يف «فتح القدير»:
«استقر ُ
ّ
ٍ
هو املجتهد ،وأما غري املجتهد ممن حيفظ أقوال املجتهد فليس بمفت،
والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول املجتهد».

صفات املفتي:

عىل َمن يتصدر ملشاكل الناس ونوازهلم وتنزيل احلكم الرشعي عىل
وأهم تلك الصفات:
وقائعهم ،أن يكون مستوف ًيا لرشوط املفتي وصفاته،
ّ

مج ُعه بني العلم بالرشع والعلم بام يفتي فيه.
ِ
احلاكم من
قال ابن القيم يف «إعالم املوقعني»« :وال يتم ّك ُن املفتي وال
ُ
ِ
بنوعني ِمن الفه ِم:
باحلق ّإل
الفتوى واحلك ِم ّ

ِ
ِ
ُ
بالقرائن
حقيقة ما وقع
واستنباط عل ِم
فهم الواقع ،والفق ُه فيه،
أحدمهاُ :
ِ
ِ
واألمارات والعالمات حتّى ُي َ
علم.
يط به ً
ِ
فهم ُحك ِم اللَِّ ا ّلذي حكم به
فهم
والن ُ
الواجب يف الواقعِ ،وهو ُ
ّوع ال ّثاينُ :
ِ
ِ
اآلخر؛
ثم يط ّب ُق أحدمها عىل
يف كتابه ،أو عىل لسان نبيه ﷺ يف هذا الواقعِّ ،
ِ
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل َيعد ْم
أجرين أو ً
أجرا؛ فالعامل ُ
ِ
بمعرفة الواق ِع والتّف ّق ِه فيه إىل معرفة حك ِم اللَِّ ورسوله ﷺ.»..
يتوص ُل
َمن ّ
وقال ابن اجلوزي يف «تعظيم الفتيا» « :كان علامء السلف ال ينصبون
أنفسهم للفتوى إال بعد استكامل رشوطها ،فكانوا حيفظون القرآن،
َ
وخاصه ِمن عا ِّمه،
وحمكمه ِمن متشاهبه،
ناسخه ِمن منسوخه،
ويعرفون
َّ
َ
ويوغلون يف علومه وحيفظون اللغة العربية واألحاديث املروية ،وينظرون
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َ
وناسخها ِمن منسوخها،
صحيحها ِمن سقيمها،
يف عدالة نقلتها؛ فيميزون
َ

ويوغلون يف علو ٍم ال تلزم خلوف أن تتعلق بام يلزم».

وجاء عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل كام يف «إبطال احليل» أنه كتب»:

ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه -يعني للفتوى -حتى يكون فيه مخس
خصال:

أما أوالها :فأن يكـون له نية ،فإنه إن مل تكن له فيه نية مل يكـن عليه نـور

وال عىل كالمه نور.

وأما الثانية :فيكون له خلق ووقار وسكينة.

وأما الثالثة :فيكون قو ًّيا عىل ما هو فيه وعىل معرفته.

وأما الرابعة :فالكفاية وإال مضغه الناس .وأما اخلامسة :فمعرفة الناس».

ظاهر الورع،
وقال النووي يف «املجموع»« :قالوا :وينبغي أن يكون املفتي
َ

مشهورا بالديانة الظاهرة ،والصيانة الباهرة».
ً

أمور يلزم املفتي أن يراعيها:
ال بدّ للمفتي ِمن مراعاة ٍ
مجلة ِمن الضوابط والقواعد ،منها:

التدرب عىل الفتوى قبل التصدّ ر هلا ،وتع ّلم العلم الذي يعينه عىل
-1
ّ

ذلك ،وأن حيظى بشهادة العلامء يف عرصه ،وأن يكون مستجم ًعا لقواه،

حارض البال يف الفتوى.

التـوسـع يف الفتــوى
 -2مراعـاة اختـالف األحـوال واألشـخاص يف
ّ

أو اختصارها ،وذكر التوجيه والنّصيحة ،وهذا يرجع فيه إىل حتقيق
مصلحة املستفتي ،وهو ِمن كامل النصح له ،وقد سئل ﷺ عن ماء البحر،

هور ماؤهُّ ،
احلل ميتته) أخرجه أصحاب السنن األربع.
فقال( :هو ال َّط ُ
قال ابن العريب يف «عارضة األحوذي»« :وذلك ِمن حماسن الفتوى ،أن

جياء يف اجلواب بأكثر مما ُسئل عنه تتمي ًام للفائدة ،وإفاد ًة لعلم غري املسؤول
عنه؛ ويتأكّد ذلك عند ظهور احلاجة إىل احلكم كام هنا».

 -3مراعاة حال املستفتي؛ سع ًيا ْ
ألن تتحقق املصلحة وتعم املنفعة ،وقد

جعل ابن القيم يف كتابه «إعالم املوقعني» ً
فصل بعنوان« :فصل يف تغيري
الفتوى واختالفها بحسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات
4

والعوائد ،الرشيعة مبنية عىل مصالح العباد»:

 -فإن كان بطيء الفهم تر َّفق به وصرب عىل فهم سؤال وتفهيمه اجلواب.

اجلواب ،أو ال يفهمه :فيعرض عن إجابته
السائل ال حيتمل
َ
 -وإن كان ّ

َ
يعرفون،
ّاس بام
ويرشده إىل ما ينفعه ،قال عيل ريض اهلل عنه« :حدّ ثوا الن َ

ون أن ّ
أحت ّب َ
يكذ َب اللَُّ ورسو ُله» ذكره البخاري يف صحيحه مع ّل ًقا.
ٍ
ٍ
أنت بمحدّ ث قو ًما حدي ًثا
وقـال عبدُ اللَِّ بن مسـعود ريض اهلل عنه« :ما َ
ال تبلغه عقوهلم إِال كان لبعضهم فتنة» أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه.
ِ
السائل يف
 ومن مراعـاة احلـال :تـرك اجلـواب إن خيش أن يستغ ّله ّخمالفة الرشع.
ِ
-ومن مراعاة احلال :إجابة الشخص بام حيتاج إليه وإن مل يكن هو ما سأله

عنه ،وقد سأل ُ
دت هلا؟)
رجل النبي ﷺ« :متى الساعة؟» ،فقال( :ما أعدَ َ

متفق عليه.

 -4أن ال يفتي يف غري اختصاصه وصنعته ،وقد قيلَ « :من تكلم بغري فنِّه

أتى بالعجائب!».

أخرج الطرباين ّ
عمر بن
أن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال« :خطب ُ
اخلطاب باجلابية ،وقال :يا أهيا الناس! َمن أراد أن يسأل عن القرآن فليأت
يب بن كعب ،و َمن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيدَ ب َن ثابت ،و َمن
ُأ َّ
أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معا َذ بن جبل».

 -5أن يكون مبنى الفتوى عىل الدليل الصحيح والتعليل السائغ،

واالستنباط املستقيم؛ لئال يقع يف القول عىل اهلل بال علم ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل
إِنَّم حرم رب ا ْل َفو ِ
ال ْث َم َوا ْل َبغ َْي بِغ ْ ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َو ْ ِ
َي َْ
ال ِّق
َ َ َّ َ َ ِّ َ َ
ِ
َو َأ ْن ت ْ ِ
ون﴾
ُشكُوا بِاللَِّ َما َل ْ ُينَز ِّْل بِه ُس ْل َطانًا َو َأ ْن َت ُقو ُلوا َع َل اللَِّ َما َل َت ْع َل ُم َ
ٍ
بإسناد حسن؛ عن أيب هريرة ريض اهلل
[األعراف .]33 :ويف سنن أيب داود
(من ُأفتى بغري علم كان إثمه عىل َمن أفتاه).
عنه ،قال :قال ﷺَ :

 -6أال َّ
يرتخص إال يف موضـع الرخصـة ،معتمـدً ا عىل أدلـة معتـربة،

بالتشهي
وأال يسلك سبيل أهل األهواء يف األخذ بالزالت وتتبع الرخص
ّ
واألغراض.

نقل النووي يف «آداب الفتوى» قول سفيان الثوري« :التشديدُ حيسنه ُّ
كل
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أحد ،وأما الفقه فهو الرخصة ِمن الثقة» .فالرخص ُة ال بأس هبا إن كانت
ِمن عاملٍ ثقةٍ ،
مبنية عىل الدليل.

ُ
واألخذ هبا .قال الشاطبي
زالت العلامء وأخطاؤهم فال جيوز اتباعها
أما
ُ
ِ
ُ
األخذ هبا
يصح اعتامدها من جهة ،وال
يف «املوافقات»« :زلة العامل ال
ُّ
تقليدً ا له ،وذلك ألهنا موضوع ٌة عىل املخالفة للرشع ،ولذلك ُعدت زلة،

وإال فلو كانت معتدًّ ا هبا؛ مل ُيعل هلا هذه الرتبة ،وال نُسب إىل صاحبها

الزلل فيها ،كام أنه ال ينبغي أن ُينسب صاحبها إىل التقصري ،وال أن يشنّع

عليه هبا ،وال ُينتقص من أجلها».

 -7عىل املفتي أن يشاور َ
أهل العلم ،وأن ُييل املستفتي إىل َمن خيدمه فيام

سأل عنه إن مل حيسنه ،وال عيب وال خطأ يف ذلك ،بل هو دليل الورع
والتقوى؛ قال ابن تيمية كام يف «املستدرك عىل الفتاوى»« :وجيوز للعامل أن

يرشد العامي إىل عامل آخر ليسأله ،وإن كان خيالف مذهبه».

 -8تسهيل ألفاظ الفتوى ،وتوضيح معانيها ،ومراعاة حال العامة

والسامع .قال اخلطيب البغدادي يف «الفقيه واملتفقه»« :وليتجنب خماطبة
العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعري ،والغريب ِمن الكالم ،فإنه يقتطع عن
الغرض املطلوب ،وربام وقع هلم به غري املقصود».

 -9البعد عن حظوظ الدنيا وأبواب السلطان واجلاه .نقل يف تفسري «روح

البيان» قول الفضيل بن عياض« :لو ّ
وشحوا
أن أهل العلم أكرموا أنفسهم
ّ

عىل دينهم ،وأعزوا العلم وصانوه ،وأنزلوه حيث أنزله اهلل ،خلضعت هلم

رقاب اجلبابرة وانقاد هلم الناس ،واشتغلوا بام يعنيهم ،وعز اإلسالم
وأهله لكنهم استذ ّلوا أنفسهم ،ومل يبالوا بام نقص ِمن دينهم؛ إذا سلمت
هلم دنياهم ،وبذلوا علمهم ألبناء الدنيا ليصيبوا ما يف أيدهيم ،فذ ّلوا وهانوا

عىل الناس».

والترضع إليه للتوفيق يف الوصول للحق
 -10االستعانة باهلل تعاىل،
ّ
ِ
ي َع ْل َلك ُْم ُف ْر َقانًا﴾
والصواب؛ قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا إِ ْن َت َّت ُقوا اللََّ َ ْ
[األنفال .]29 :وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا قام ِمن الليل يقول:

فاطر الساموات واألرض،
رب جربائيل وميكائيل وإرسافيل،
«اللهم َّ
َ
عامل َ الغيب والشهادة ،أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ،اهدين
6

ملا اختُلف فيه ِمن احلق بإذنك ،إنك هتدي َمن تشاء إىل رصاط مستقيم»
أخرجه مسلم وغريه.

 -11االبتعاد عن الفتيا إال إذا ُك ّلف هبا ،أو كان ً
أهل هلا ،ومل يوجد غريه،

وعليه أال ّ
يمل من قول :ال أعلم .فعن الرباء بن عازب ريض اهلل عنه أنه
ِ
ِ
حيب
قال »:لقد رأيت ثالثامئة من أهل بدر ،ما منهم من أحد إال وهو ُّ

أن يكفيه صاحبه الفتوى» ذكره يف «الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي».
وكان ابن عباس ريض اهلل عنهام يقول« :إذا أخطأ العامل أن يقول :ال أدري،

فقد أصيبت مقاتله» أخرجه اآلجري يف «أخالق العلامء».

يستجره السائل إىل ما يريد بطريقة عرض السؤال ،فال بدّ أن
 -13أال
َّ
يتجرد ِمن ّ
كل املؤثرات التي تعرض عليه ،وعدم اخلضوع للواقع املنحرف

يف تغيري احلكم الرشعي.

 -14النظر يف مآل الفتوى ونتائج تصـرفات العاملـني هبـا ،ومراعـاة

ما يرتتب عليها من مصالح ومفاسد ،وسدّ الذرائع املفضية إىل ما خيالف

الرشع .

الفُتيا الجامعية:

يف هذا العرص كثرت النوازل ،وتع ّقدت صورها والعوامل املؤثرة فيها،

عمت به البلوى أو ظهر خطره وكبري أثره لتع ّلقه بالشأن
وكثري منها ممّا ّ
ٌ

التخصص العلمي ،وندرة العلامء املحيطني بالعلوم
العام ،مع ظهور
ّ
ِ
ِ
الرشعية املختلفة وما خيدمها من علوم االجتهاد ،ومن هنا زادت احلاجة
إىل سلوك طريق االجتهاد اجلامعي ،والفتيا القائمة عىل مشاركة العلامء
واملتخصصني يف موضوعها ،وقد ظهر االجتهاد اجلامعي يف النوازل العامة

يرتسخ يوم ًيا بعد يوم،
يف الساحة السورية يف هذه الثورة املباركة ،وهو َّ

ممّا ُيتِّم عىل املشتغلني بالفتوى األخذ هبذا االجتهاد يف نوازل األمور،

واملسائل الكربى ،وترك الفتاوى الفردية وصوالً إىل توحيد املرجعية،

وتقليل اضطراب الفتوى الذي تعيشه الساحة ،والتعاون عىل ذلك،
والتشاور والتناصح لتحقيق هذا اهلدف العظيم.
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حال السلف يف الفتيا:

قال ابن اجلوزي يف «تعظيم الفتيا»« :وقد كان علامء السلف ريض اهلل

تور ًعا».
عنهم مع أهنم قد مجعوا العلوم املرشوطة يف الفتيا ،يمتنعون ُّ

وسئل ابن عمر ريض اهلل عنهام ،عن يشء ،فقال« :ال أدري ،ثم قال:
جسورا لكم يف نار جهنم؟! أن تقولوا :أفتانا
أتريدون أن جتعلوا ظهورنا
ً

ابن عمر هبذا» ذكره البغوي يف «رشح السنة».

وذكر الشاطبي عن اإلمام مالك يف «املوافقات» أنه ُسئل عن مسألة فقال:
ال أدري .فقال له السائل :إهنا مسألة خفيفة سهلة ،وإنام أردت أن ُأعلم

هبا األمري ،وكان السائل ذا َقدر؛ فغضب مالك وقال :مسألة خفيفة سهلة!
ليس يف العلم يشء خفيف ،أما سمعت قول اهلل تعاىل ﴿ :إنَّا َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َ
ك
فالعلم ك ُّله ثقيل ،وبخاصة ما يسأل عنه يوم
َق ْو ًل َث ِق ْي ًل﴾ [املزمل]5 :؛
ُ
القيامة».

مراقبة أهل الفتوى:

ال يسوغ ترك الفتوى مرشعة ّ
لكل متحدّ ث ومتصدّ ر ،بل يتحتّم عىل ويل
ِ
أمر املسلمني و َمن ينوب عنه أن يراقب أهل الفتوى من خالل أمور:
-1تعيني األ ْك َفاء ،واالستعانة بأهل العلم الثقات لكشف زيف املتعاملني

وأهل الكذب؛ قال اخلطيب البغدادي يف «الفقيه واملتفقه»« :ينبغي إلمام

أقره عليها،
فمن كان يصلح للفتوى ّ
املسلمني أن يتص ّفح أحوال املفتنيَ ،
و َمن مل يكن ِمن أهلها منعه منها ،وتقدّ م إليه بأن ال يتعرض هلا وأوعده
بالعقوبة ،إن مل ينته عنها».
وذكر اخلطيب البغدادي بسنده ،أن مالك بن أنس قال« :ما أفتيت حتى

شهد يل سبعون أين أهل لذلك».

-2الرقابة العلمية عىل أصحاب اإلفتاء؛ قال ابن القيم يف «إعالم
املوقعني»« :وكان شيخنا شديدَ اإلنكار عىل هؤالء (الذين يفتون دون

أهلية) فسمعته يقول :قال يل بعض هؤالء :أجعلت حمتس ًبا عىل الفتوى؟
فقلت له :يكون عىل اخلبازين والطباخني حمتسب ،وال يكون عىل الفتوى

حمتسب؟!».
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وقال املاوردي يف «األحكام السلطانية»« :وإذا وجد َمن يتصدى لعلم
الرشع وليس ِمن أهله ِمن فقيه أو واعظ ،ومل يأمن اغرتار الناس به يف
سوء تأويل أو حتريف جواب ،أنكر عليه التصدي ملا ليس هو ِمن أهله،
وأظهر أمره لئال يغرت به .و َمن أشكل عليه أمره مل يقدم عليه باإلنكار عليه
إال بعد االختبار».

ويف الختام:
البدّ ِمن تذكري املتصدّ ين للفتوى بأمهية استشارة أهل العلم قبل الرشوع،

ولنتأمل كلامت احلافظ ابن عساكر الدمشقي حيث قال« :ملا عزمت عىل
التحديث -واهلل املطلع أنه ما محلني عىل ذلك حب الرئاسة ،والتقدّ م بل

قلت :متى أروي ّ
وأي فائدة يف كوين أخ ّلفه صحائف؟!
كل ما سمعت؟! ُّ

واستأذنت أعيان شيوخي ،ورؤساء البلد ،وطفت عليهم،
فاستخرت اهلل،
ُ
ُ

فرشعت يف ذلك سنة ثالث وثالثني،
أحق هبذا منك؟!
فك ُّلهم قالَ :من ُّ
ُ

ومخس مائة» ،ذكره يف «سري أعالم النبالء».

واحلمد هلل رب العاملني
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