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The Mufti: Conditions and Morals  
  الضيف نطور -د

ABSTRACT 
The duty of issuance Islamic legal verdict is a great job because 

the Mufti is the successor of the Prophets of Allah. He explains the 
commands of Allah — permissible and prohibited acts—and stops the 
disputes among the followers.  

The focal aspects of this research paper are the questions: What 
are the required conditions to be a reliable mufti? What are the points 
of agreement and differences among the four major schools of 
jurisprudence — Hanafi, Maliki, Shafa’i and Hanbali? 

The most important area of this paper is the question: What are 
the protocols and etiquettes of the procedure of issuance of a fatwa, the 
legal verdict, in our contemporary societies. 

In the first part of this paper, the analytical evaluation of the 
arguments presented by prominent jurists of the four major schools of 
Islamic Jurisprudence. This part suggests some points to reset the 
preferences because it is the need of time. 

The second part of the paper opines a number of suggestions to 
improve the manners, etiquettes and protocols of the procedure on part 
of a mufti. A mufti, being a representative of the seat of the Prophet 
(peace and blessings of Allah be upon him), is not only responsible to 
Allah Almighty but also to wellbeing, security, and peace among the 
members of our society. 
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  مقدمة:
والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا احلمد هللا رب العاملني والصالة 

  حممد وعلى آله وصبه ومن اقتفى أثره بإحسان إىل يوم الدين أما بعد؛
فإن اإلفتاء عظيم الشأن رفيع املرتبة، كثري الفضل، ألن املفيت وارث 

  األنبياء، يبني األحكام، ويقطع اخلصام، ويوضح احلالل من احلرام.
مجاعة من العلماء األفاضل منهم الشيخ اإلمام وقد كتب يف هذا املوضوع 

أبوعمرو ابن الصالح يف كتابه أدب املفيت واملستفيت، واإلمام النووي يف كتابه 
ا�موع حتت باب آداب الفتوى واملفيت واملستفيت، واإلمام ابن قيم اجلوزية يف كتابه 

  أعالم املوقعني بعنوان فوائد تتعلق بالفتوى.
الشريعة والقانون باجلامعة اإلسالمية العاملية بالتعاون مع وملا أعلنت كلية 

إدارة البحوث اإلسالمية وأكادميية الشريعة وهيئة التعليم العايل بإسالم آباد عن 
عقد مؤمتر عاملي بعنوان: الفتوى من حيث النظام القانوين غري الرمسي؛ أحببت أن 

"املفيت  شروطه وآدابه"، وقد  أشارك يف هذا املؤمتر اهلام بتقدمي موضوع بعنوان:
قسمته إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة. تناولت يف املقدمة أمهية املوضوع وبعض 
الدراسات السابقة وسبب اختياري له، أما التمهيد فقد عرفت فيه بالفتوى واملفيت 

واالستفتاء واملستفيت وبينت أمهية الفتوى وحكمها وخصصت املبحث األول لبيان  
  ط املفيت، أما املبحث الثاين فتكلمت فيه عن آداب املفيت.شرو 

  يف حني جعلت اخلامتة لبيان نتائج البحث وبعض التوصيات.
وقد اعتمدت يف حبثي هذا على مصادر ومراجع أصلية. فإن أصبت فمن اهللا وحده 
وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان واهللا املوفق واهلادي إىل صراطه املستقيم وصلى 

  وسلم على سيدنا حممد.اهللا 
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  تمهيد:
قبل أن أبني شروط املفيت وآدابه جيدر يب ابتداًء أن أقدم متهيدًا هلذا   

املوضوع أعرف فيه بالفتوى واملفيت واالستفتاء واملستفيت، وأبني أمهية الفتوى 
  وحكمها.

 تعريف الفتوى لغة واصطالحاً  -١
هي مصدر مبعىن اإلفتاء واجلمع فتاوى وهي إبانة األمر والتعبري عن  :الفتوى لغة

  الرؤيا واإلجابة عن املسألة، وإحداث احلكم.
: ((أفتاه يف األمر: أبانه، والُفتيا والُفْتوى، والَفتوى ما أفىت به )١(قال ابن سيده

  .)٢(الفقيه))
مسألته إذا أجبته عنها، وأفىت املفيت وأفتيت فالناً رؤيا رآها إذا  عرب�ا له، وافتيته يف 

  .)٣(إذا أحدث حكماً 
وهي ((اجلواب  )٤(هي ((ذكر احلكم املسؤول عنه للسائل)) الفتوى اصطالحاً:

  )٥(عما يشكل من املشاكل الشرعية أو القانونية))
اسم فاعل أفىت وهو ((من يتصدى للفتوى بني الناس. وفقيه  تعريف المفتي:

 .)٦(تعينه الدولة ليجيب عما يشكل من املسائل الشرعية))
M    f  e  d : هو طلب اجلواب عما أشكل، قال تعاىل:تعريف االستفتاء

g hL)وطرح سؤال تقريري أو سؤال تعلم... قال تعاىل: )٧  M  [
 ^  ]  \L (٨)  سؤال تقرير أهم أشد خلقاً أم من خلقنا من األمم أي فاسأهلم

أي يسألونك  )١٠(M$  #  "  !L. وقال عز وجل:)٩(السالفة
 )١١(سؤال تعلم

  هو طلب الفتوى وهو اسم فاعل من االستفتاء. تعريف المستفتي:
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((املستفيت هو طالب حكم اهللا من أهله واملستفىت فيه  :)١٢(قال املناوي
  )١٣(وإزالة إشكاله.))هو الواقع املطلوب كشفه 

  أهمية الفتوى
إن مقام الفتوى عظيم وشأ�ا خطري وفضلها كبري وقد ذكر اهللا تعاىل 

¢  £  M بعض األحكام بلفظ الفتوى ونسب ذلك إىل نفسه فقال:
¤¥  ©    ̈ §  ¦L )١٤(.  

)  (  *     '!  "  #  $  %  &M وقال جل شأنه:
3  2  1  0  /  .  -  ,  +4  ;  :  9  8  7     6  5<      >  =

C  B  A  @  ?D   M  L  K  J  I  H    G         F  EN   
S  R  Q  P  OT  X  W  V  UL)١٥(  

مبكانة املفيت ومنزلته،  )١٦(واملفيت وارث األنبياء، وقد صرح اإلمام الشاطيب
واستدل على ذلك بأمور:  )١٧()) فقال:((املفيت قائم يف األمة مقام النيب 

((أحدها: النقل الشرعي يف احلديث (إن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا 
  )١٨( ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم)

أنه نائب عنه يف تبليغ األحكام؛ لقوله: (أآل يبلغ الشاهد منكم  والثاني:
  ...)٢٠( وقال: (بلغوا عين ولو آية) )١٩(الغائب)

أن املفيت شارع من وجه؛ ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن  والثالث:
صاحبها، وإما مستنبط من املنقول فاألول يكون فيه مبلغاً، والثاين يكون فيه قائماً 

  مقامه يف إنشاء األحكام، وإنشاء األحكام إمنا هو للشارع.
فهو من هذا فإذا كان للمجتهد إنشاء األحكام حبسب نظره وإجهاده 

  .)٢١( الوجه شارع))
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ونظرًا خلطورة الفتوى وأمهيتها فإن كثريًا من العلماء كانوا يتحرجون منها، وخيافون 
 -أشياًء كثرية من أقوال بعض الصحابة  )٢٢(من تبعا�ا وقد ذكر اإلمام النووي

من توقفهم يف  –رمحهم اهللا  –ومواقف لبعض األئمة والعلماء - رضي اهللا عنهم 
وى، ومما ذكر يف ذلك قوله: ((وروينا عن السلف والفضالء اخللف من التوقف الفت

 )٢٣(عن الفتيا أشياء كثرية معروفة نذكر منها أحرفاً... عن عبد الرمحن بن أيب ليلى
ُيسأل أحدهم   قال: أدركت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهللا 

عن املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول، ويف رواية: ما 
منهم من حيدث حبديث إال ودَّ أن أخاه كفاه إياه وال ُيستفىت عن شيء إال ودَّ أن 

  أخاه كفاه الفتيا.
: ((من أفىت  –رضي اهللا عنهم  – )٢٥(وابن عباس )٢٤(وعن ابن مسعود  

  سأل فهو جمنون))...عن كل ما ي
يكثر أن يقول: ال أدري وعن  )٢٦(وعن األثرم: مسعت أمحد بن حنبل  
وقد سئل عن مسألة فلم جيب، فقيل له: أال جتيب؟ فقال: حىت أدري  )٢٧(الشافعي

 )٢٨(أن الفضل يف السكوت أو يف اجلواب... وعن اهليثم بن مجيل: شهدت مالكاً 
  نتني وثالثني منها: ال أدري...سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف اث

وسئل عن مسألة فقال: ال أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب 
  وقال: ليس يف العلم شيء خفيف.

: لوال الفرق من اهللا تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت، )٢٩(وقال أبو حنيفة
  )٣٠(يكون هو املهنأ وعلّي الوزر..))

  حكم الفتوى
ألنه ينبغي على املسلمني أن يكون فيما بينهم من يعلمهم اإلفتاء فرض كفاية،  - 

أحكام دينهم فيما يعرض هلم وال ُحيسن ذلك كل مكلف فوجب أن يقوم به من 
  )٣١(يقدر عليه
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ويصبح اإلفتاء فرض عني إن كان ال يوجد يف املنطقة غري واحد من 
  املفتني، ففي هذه احلالة، ينبغي عليه اإلفتاء.

  :)٣٢(قال اإلمام النووي
((اإلفتاء فرض كفاية، فإذا كان فيها غريه وحضرا فاجلواب يف 
حقهما فرض كفاية، وإن مل حيضر غريه فوجهان أصحهما ال 

  )٣٣(يتعني.))
  المبحث األول: شروط المفتي

M  R    Q  Pحرم اهللا تعاىل القول يف ديننا احلنيف بغري علم، فقال تعاىل:  
  \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S            d  c    b  a  `  _  ^  ]

l     k  j  i  h  g  f  eL)وقال جل شأنه: )٣٤M  ~    }  |  {
©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �ª     ¯  ®  ¬    «

³    ²   ±  °L)خلطورة الفتوى وعظمتها عند اهللا تعاىل اختلف  ونظراً  )٣٥
  العلماء وفقهاء املذاهب يف شروط من يتصدى لإلفتاء

فجاء يف الفقه احلنفي أن شروط املفيت هي اإلسالم والعدالة واليقظة وقوة 
الضبط واالجتهاد حيث ورد يف البحر الرائق أنه ((يشرتط إسالم املفيت وعدالته فرتد 
فتوى الفاسق ويعمل لنفسه باجتهاده ويشرتط تيقظه وقوة ضبطه وأهلية اجتهاده، 

دلتها مل جتز فتواه �ا وال تقليده وكذا فمن عرف مسألة أو مسألتني أو مسائل بأ
  )٣٦(من مل يكن جمتهداً))

وجاء يف الفتوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة أنه جيب على 
فيحل له  ، وإن كان من غري أهل االجتهاد،)٣٧(املفيت أن يكون من أهل االجتهاد

  .)٣٨(أن يفيت بطريق احلكاية، فيحكي ما حيفظه من أقوال الفقهاء
 



 129  المفتي: شروطه وآدابه

  :وطريق نقل أقوال ا�تهدين أحد أمرين
أن ينقله من أحد الكتب املعروفة املتداولة حنو كتب حممد بن  األول:
  -ألنه وقتئٍذ مبنزلة اخلرب املتواتر واملشهور - وأمثاهلا من التصانيف )٣٩(احلسن
  )٤٠(أن يكون له سند فيه بأن تلقاه رواية عن شيوخه.)) الثاني:

املالكي أن من ينتسب إىل العلوم ويتميز عن عامة الناس وجاء يف املذهب 
ثالث طوائف، تصح الفتوى الثنني منها على تفاوت بينهما وهذا ما جاء مفصالُ 

يف الفتوى  )٤١(يف كتاب مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل حيث ((سئل ابن رشد
العلوم وتتميز وصفة املفيت فقال: الذي أقول به يف ذلك إن اجلماعة اليت تنسب إىل 

عن مجلة العوام باحملفوظ واملفهوم تنقسم على ثالث طوائف، طائفة منهم اعتقدت 
صحة مذهب مالك تقليدا بغري دليل فأخذت أنفسها حبفظ جمرد أقواله وأقوال 
أصحابه يف مسائل الفقه دون التفقه يف معانيها بتمييز الصحيح منها والسقيم، 

ان هلا من صحة أصوله اليت بناه عليها فأخذت وطائفة اعتقدت صحة مذهبه مبا ب
أنفسها حبفظ جمرد أقواله وأقوال أصحابه يف مسائل الفقه وتفقهت يف معانيها 
فعلمت الصحيح منها اجلاري على أصوله من السقيم اخلارج إال أ�ا مل تبلغ درجة 
 التحقيق مبعرفة قياس الفروع على األصول، وطائفة اعتقدت صحة مذهب مبا بان

هلا أيضا من صحة أصوله لكو�ا عاملة بأحكام القرآن عارفة بالناسخ واملنسوخ 
واملفصل وا�مل واخلاص من العام عاملة بالسنن الواردة يف األحكام مميزة بني 
صحيحها من معلوهلا عاملة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من 

فوا فيه عاملة من علم اللسان مبا يفهم به معاين فقهاء األمصار ومبا اتفقوا عليه واختل
 )٤٢())الكالم عاملة بوضع األدلة يف مواضعها

فأما الطائفة مث ذكر أي طائفة من هذه الطوائف حيق هلا الفتوى فقال: ((
األوىل فال يصح هلا الفتوى مبا علمته وحفظته من قول مالك وقول أحد من 

ذلك إذ ال يصح الفتوى مبجرد التقليد أصحابه إذ ال علم عندها بصحة شيء من 
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من غري علم ويصح هلا يف خاصتها إن مل جتد من يصح هلا أن تستفتيه أو تقلد 
مالكا أو غريه من أصحابه فيما حفظته من أقواهلم وإن مل يعلم من نزلت به نازلة 
من يقلده فيها من قول مالك وأصحابه فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلده فيما 

بقوله فيها وذلك أيضا إذا  كاه له من قول مالك يف نازلته ويقلد مالكا يف األخذح
مل جيد يف عصره من يستفتيه يف نازلته فيقلده فيها. وإن كانت النازلة قد علم فيها 
اختالفا من قول مالك وغريه فأعلمه بذلك كان حكمه يف ذلك حكم العامي إذا 

عليه فيها وقد اختلف يف ذلك على ثالثة أقوال استفىت العلماء يف نازلته فاختلفوا 
أحدها: أنه يأخذ مبا شاء من ذلك، والثاين: أنه جيتهد يف ذلك فيأخذ يف ذلك 

وأما الطائفة الثانية فيصلح هلا إذا . بقول أعلمهم، والثالث: أنه يأخذ بأغلظ األقوال
كانت قد   استفتيت أن تفيت مبا علمته من قول مالك وقول غريه من أصحابه إذا

بانت هلا صحته كما جيوز هلا يف خاصتها األخذ بقوله إذا بانت هلا صحته وال جيوز 
هلا أن تفيت باالجتهاد فيما ال تعلم فيه نصا من قول مالك أو قول غريه من 
أصحابه وإن كانت قد بانت هلا صحته إذ ليست ممن كمل هلا آالت االجتهاد 

ألصول وأما الطائفة الثالثة فهي اليت يصح هلا الذي يصح هلا �ا قياس الفروع على ا
الفتوى عموما باالجتهاد والقياس على األصول اليت هي الكتاب والسنة وإمجاع 

 )٤٣())األمة باملعىن اجلامع بينها وبني النازلة
أن يكون مكلفا مسلما ثقة فينبغي  أما شروط المفتي على المذهب الشافعي

سقطات املروءة ألن من مل يكن كذلك فقوله مأمونا منزها من أسباب الفسق وم
جتهاد ويكون فقيه النفس سليم الذهن عتماد وإن كان من أهل االغري صاحل لال

ستنباط متيقظا مث ينقسم وراء هذا إىل قسمني رصني الفكر صحيح التصرف واال
  مستقل وغري مستقل 

املفيت املستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما مبعرفة أدلة  :ولالقسم األ 
األحكام الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وما التحق �ا على التفصيل 
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وقد فصلت يف كتب الفقه وغريها فتيسرت واحلمد هللا عاملا مبا يشرتط يف األدلة 
 يستفاد من علم أصول الفقهووجوه دالال�ا ويكفيه اقتباس األحكام منها وذلك 

  .عارفا من علم القرآن وعلم احلديث وعلم الناسخ واملنسوخ وعلمي النحو واللغة
املفيت غري املستقل وهو املنتسب إىل أحد املذاهب املتبوعة، وله أربع  ي:القسم الثان

  أحوال:
د مجع أن ال يكون مقلدا إلمامه ال يف املذهب وال يف دليله لكونه ق ألولىالحالة ا

األوصاف والعلوم املشرتطة يف املستقل وإمنا ينسب إليه لكونه سلك طريقه يف 
  االجتهاد ودعا إىل سبيله 

أن يكون يف مذهب إمامه جمتهدا مفيدا فيستقل بتقرير مذهبه  الحالة الثانية
بالدليل غري أنه ال يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكون عاملا 

خبريا بأصول الفقه عارفا بأدلة األحكام تفصيال بصريا مبسالك األقيسة بالفقه 
ستنباط قيما بإحلاق ما ليس مبنصوص عليه واملعاين تام االرتياض يف التخريج واال

التقليد له  وال يعرى عن شوب من يف مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده
ل أن خيل بعلم احلديث أو إلخالله ببعض العلوم واألدوات املعتربة يف املستقل مث

  .اللغة العربية
أن ال يبلغ رتبة أئمة املذاهب أصحاب الوجوه والطرق غري أنه فقيه  الحالة الثالثة

النفس حافظ ملذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته يصور وجيرد وميهد 
  .ويقرر ويوازن ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك

أن يقوم حبفظ املذهب ونقله وفهمه يف واضحات املسائل  الحالة الرابعة
ومشكال�ا غري أن عنده ضعفا يف تقرير أدلته وحترير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه 
به فيما حيكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه 

  )٤٤(ما�تهدين يف مذهبه وخترجيا�
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 –بالتفصيل  )٤٦(بعد ذكره كالم ابن الصالح – )٤٥(قال اإلمام النووي
((هذه أصناف املفتني وهي مخسة ، وكل صنف منها يشرتط فيه حفظ املذهب 

يا وليس �ذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ، ولقد قطع تفمن تصدى للف وفقه النفس،
حيل له الفتوى  وغريه بأن األصويل املاهر املتصرف يف الفقه ال )٤٧(إمام احلرمني

ن يسأل عنها ، ويلتحق به املتصرف النظار أجرد ذلك ،ولو وقعت له واقعة لزمه مب
البحاث ، من أئمة اخلالف وفحول املناظرين، ألنه ليس أهال إلدراك حكم الواقعة 
استقالال، لقصور آلته ، وال من مذهب إمام ، لعدم حفظه له على الوجه 

  )٤٨(.))املعترب
حني قال  )٤٩(فقد بينها األمام أمحد ،نبليأما شروط المفتي على المذهب الح

  يف رواية ابنه صاحل: ينبغي للرجل إذا محل نفسه على الُفتيا أن يكون عاملاً بالسنن.
  وقال يف رواية أخرى: ال جتوز الفتيا إال لرجل عامل بالكتاب والسنة.

وقال أيضًا ينبغي ملن أفىت أن يكون عاملًا بقول من تقدم، وإال فال 
  .)٥٠(يفيت

هذا إضافة إن كون املفيت مسلماً، بالغاً، عاقًال، إذ ال تصح الفتوى من 
  الكافر وال من الصيب وال من ا�نون.

 المبحث الثاني:
  :)٥١(آداب المفتي

للمفيت آداب كثرية ينبغي عليه أن يتحلى �ا ليلتف الناس حوله ويستفتونه   
إىل سبيل الرشاد، ومن  يف مسائلهم، فيكون عونًا هلم على بيان احلق وهدايتهم

  هذه اآلداب ما يلي:
 األول: إخالص النية مع االستعانة باهللا تعالى

ملفيت أن يصلح سريرته ويستحضر عند اإلفتاء النّـّية الّصاحلة من على اينبغي       
يف بيان الّشرع، وإحياء العمل بالكتاب والّسّنة، وإصالح   قصد اخلالفة عن الّنّيب 
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بذلك، ويستعني بالّله على ذلك، ويسأله الّتوفيق والّتسديد، وعليه أحوال الّناس 
مدافعة النّـّيات اخلبيثة من قصد العلّو يف األرض واإلعجاب مبا يقول، وخاّصًة 

   .حيث خيطئ غريه ويصيب هو
 الثاني: الطهارة والنظافة والتزين بالزي الحالل

باألحكام الّشرعّية يف ذلك،  ملفيت أن حيسن زيّه، مع الّتقّيدعلى اينبغي       
فرياعي الطّهارة والّنظافة، واجتناب احلرير والذهب والثّياب اّليت فيها شيء من 

  : تعاىل شعارات الكّفار، ولو لبس من الثّياب العالية لكان أدعى لقبول قوله، لقوله
M=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3>    C   B  A  @  ?

H  G  F   E  DL)٥٢(  .   
رضي اهللا عنهما أ�ما كانا ال يفتيان  )٥٤(ومالك )٥٣(روي عن مكحول الثالث:

حىت يقوال ال حول وال قوة إال باهللا وحنن نستحب للمفيت مع غريه فليقل إذا أراد 
M W  V  U  T  S  R  QX    Z  Y اإلفتاء أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

\  [L)٥٥(Mw  vxL)٥٦(M ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §   ¯

¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²  ±  °L)ال حول وال قوة إال باهللا العلي  )٥٧
العظيم سبحانك اللهم وحنانيك اللهم ال تنسين وال تنسين احلمد هللا أفضل احلمد 
اللهم صل على حممد وعلى آله وسائر النبيني وسلم اللهم وفقين واهدين وسددين 

  طأ واحلرمان آمني وامجع يل بني الصواب والثواب وأعذين من اخل
وإن مل يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها يف يومه 
ملا يفتيه يف سائر يومه مضيفا إليه قراءة الفاحتة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ثابر 

  على ذلك كان حقيقا بأن يكون موفقا يف فتاويه.
  الرابع: الرفق بالمستفتي والصبر عليه
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إذا كان املستفيت بعيد الفهم فينبغي للمفيت أن يكون رفيقا به صبورا عليه 
  حسن التأين يف التفهم منه والتفهيم له حسن اإلقبال عليه السيما إذا كان ضعيف 

  احلال حمتسبا أجر ذلك فإنه جزيل.
  الخامس: كتابة الفتوى بخط واضح مقروء

دقيق اخلايف وال ينبغي أن يكتب اجلواب خبط واضح وسط ليس بال   
بالغليظ اجلايف وكذا يتوسط يف سطوره بني توسيعها وتضييقها وتكون عبارته 
واضحة صحيحة حبيث يفهمها العامة وال تزدريها اخلاصة، وإذا كتب اجلواب أعاد 

  نظره فيه خوفا من أن يكون أخل بشيء منه.
  السادس: القدوة ومطابقة الفعل للقول

ًال مبا يفيت به من اخلري، منتهيًا عّما ينهى عنه ينبغي للمفيت أن يكون عام  
من احملّرمات واملكروهات، ليتطابق قوله وفعله، فيكون فعله مصّدقًا لقوله مؤيّداً له، 
فإن كان بضّد ذلك كان فعله مكّذبًا لقوله، وصاّدًا للمستفيت عن قبوله واالمتثال 

: ((فإن املفيت )٥٨(. قال اإلمام الشاطيبله، ملا يف الطّبائع البشريّة من الّتأثّر باألفعال
إذا أمر مثال بالصمت عما ال يعين؛ فإن كان صامًتا عما ال يعين ففتواه صادقة، 
وإن كان من اخلائضني فيما ال يعين فهي غري صادقة، وإذا دلَّك على الزهد يف 

دلَّك الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه، وإن كان راغبا يف الدنيا فهي كاذبة، وإن 
  على احملافظة على الصالة وكان حمافظا عليها صدقت فتياه، وإال فال.

وعلى هذا الرتتيب سائر أحكام الشريعة يف األوامر، ومثلها النواهي؛ فإذا 
�ي عن النظر إىل األجنبيات من النساء، وكان يف نفسه منتهيا عنها صدقت فتياه، 

وهو ال يزين، أو عن التفحش  انأو �ي عن الكذب وهو صادق اللسان، أو عن الز 
وهو ال يتفحش، أو عن خمالطة األشرار وهو ال خيالطهم، وما أشبه ذلك؛ فهو 
الصادق الفتيا والذي يقتدى بقوله ويقتدى بفعله؛ وإال فال؛ ألن عالمة صدق 
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 مطابقة الفعل، بل هو الصدق يف احلقيقة عند العلماء، ولذلك قال تعاىل: القول
M '  &  %  $  # ()L)٥٩(  

 Mk  j  i  h   g  f  e  d  cL وقال يف ضده:
  )٦٠(M ©  ¨  §L إىل

  فاعترب يف الصدق مطابقة القول الفعل، ويف الكذب خمالفته.
M  G  F  E  D  C  B وقال تعاىل يف الثالثة الذين خلفوا

I   HL)وهكذا إذا أخرب العامل عن احلكم أو أمر أو �ى؛ فإمنا )٦١ .
وبني سائر املكلفني يف احلقيقة؛ فإن وافق صدق وإن خالف  ذلك مشرتك بينه 

  )٦٢(كذب؛ فالفتيا ال تصح مع املخالفة وإمنا تصح مع املوافقة.))
  السابع: مشاورة من يثق فيهم من أهل العلم والدين

على املفيت إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره، وال 
=  <  M: عن املشاورة، لقول الّله تعاىليستقّل باجلواب تساميًا بنفسه 

?@L)٦٣(
  وعلى هذا كان اخللفاء الرّاشدون. 

  الثامن: كتمان أسرار المستفتين
املفيت كالطّبيب يطلع على أسرار الّناس وعورا�م يف الوقت الذي ال يطلع   

عليها غريه، وقد يضّر �م إفشاؤها أو يعّرضهم لألذى فعليه كتمان أسرار 
ولئّال حيول إفشاؤه هلا بني املستفيت وبني البوح بصوره الواقعة إذا عرف املستفتني، 

  أّن سرّه ليس يف مأمن.
  أال يفتي وهو مشغول بشواغل تمنع صحة فكره واستقامة حكمه.التاسع: 

ينبغي على املفيت أن ال يفيت حال انشغال قلبه بشّدة غضب أو فرح أو 
ان يف حال نعاس، أو مرض شديد، جوع أو عطش أو إرهاق أو تغّري خلق، أو ك
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أو حّر مزعج، أو برد مؤمل، أو مدافعة األخبثني وحنو ذلك من احلاجات اّليت متنع 
   . صّحة الفكر واستقامة احلكم

فإن حصل  )٦٤(»ال يقضّني حكم بني اثنني وهو غضبان« : لقول الّنّيب 
له شيء من ذلك وجب عليه أن يتوّقف عن اإلفتاء حّىت يزول ما به ويرجع إىل 

فإن أفىت يف حال انشغال القلب بشيء من ذلك يف بعض األحوال   . حال االعتدال
وهو يرى أنّه مل خيرج عن الّصواب صّحت فتياه وإن كان خماطراً لكن قّيده املالكّية 

  . لفكربكون ذلك مل خيرجه عن أصل ا
  العاشر: كثرة الدعاء بالهداية إلى الحق والصواب

ن يكثر الدعاء باحلديث الصحيح أ:((حقيق باملفيت )٦٥(قال ابن القيم  
رض عامل الغيب (اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واأل

 هدين ملا اختلف فيه منأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون أوالشهادة 
  )٦٧()))٦٦(ىل صراط مستقيم )إاحلق بإذنك إنك �دي من تشاء 
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  :ا��اتمة
  ختاماً هلذا البحث إليكم النتائج التالية:  

الفتوى هي إبانة األمر وذكر احلكم املسؤول عنه للسائل أو اجلواب عما    -١
  يشكل من املشاكل الشرعية أو القانونية.

  ، كما صرح بذلك اإلمام الشاطيب. إن املفيت قائم يف األمة مقام النيب    -٢
إن توقف بعض األئمة والعلماء من سلف هذه األمة وخلفها عن الفتوى    -٣

  يرجع إىل شأن هذه الفتوى وخطور�ا ومكانتها وتبعا�ا عند اهللا تعاىل.
إن اإلفتاء على العموم فرض كفاية ولكن يصبح فرض عني يف جهة معينة    -٤

  املفتني يف ذلك املكان.إذا مل يكن غري واحد من 
إن شروط املفيت على املذهب احلنفي هي اإلسالم والعدالة واليقظة    -٥

  والضبط واالجتهاد.
وإن كان املفيت من غري أهل االجتهاد فيحل له أن يفيت بطريقة احلكاية 

  فيحكي ما حيفظ من أقول الفقهاء. وترد فتوى الفاسق ويعمل لنفسه باجتهاده.
ذهب املالكي أن اجلماعة اليت تنتسب إىل العلوم وتتميز عن لوحظ يف امل   -٦

  مجلة العوام باحملفوظ واملفهوم تنقسم إىل ثالث طوائف.
  طائفة اعتقدت صحة مذهب مالك تقليداً بغري دليل فال تصح هلا الفتوى.

وطائفة اعتقدت صحة مذهب مالك مبا بان هلا من صحة أصوله اليت بناه عليها، 
حبفظ جمرد أقواله وأقوال أصحابه يف مسائل الفقه وتفقهت يف فأخذت أنفسها 

  معانيها إال أ�ا مل تبلغ درجة التحقيق مبعرفة قياس الفروع على األصول.
فهذه الطائفة يصلح هلا اإلفتاء إذا استفتيت، فتفيت مبا علمته من قول مالك وقول 

  غريه من أصحابه.
تصح هلا الفتوى عمومًا باالجتهاد، وطائفة ثالثة وصلت إىل مرحلة االجتهاد، ف

  والقياس على األصول اليت هي الكتاب والسنة وإمجاع األمة.
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يشرتط يف املفيت على املذهب الشافعي أن يكون مكلفاً مسلماً ثقة مأموناً    -٧
منزهًا من أسباب الفسق ومسقطات املروءة، إضافة إىل كونه جمتهدًا مستقًال عن 

  مستقل منتسباً إىل أحد املذاهب املتبوعة.املذهب، أو مفتياً غري 
يشرتط يف املفيت على املذهب احلنبلي أن يكون عاملًا بالكتاب والسنة،    -٨

  عاملاً بالسنن، عاملاً بقول من تقدم إضافة إىل كونه مسلماً بالغاً عاقًال.
  ينبغي على املفيت أن يتأدب بآداب من أمهها:   -٩

  باهللا تعاىل.إخالص النية مع االستعانة  - أ
  الطهارة والنظافة والتزين بالزي احلالل. - ب
  الرفق باملستفيت والصرب عليه. - ج
  القدوة احلسنة ومطابقة الفعل للقول. -د
  مشاورة من يثق فيهم من أهل العلم والدين . - هـ
  كتمان أسرار املستفتني.  -و
  كثرة الدعاء باهلداية إىل احلق والصواب.  - ي

  أهل العلم والدين مبا يلي: أما اآلن فإين أوصي
  ينبغي التحلي بالعلم وعدم التجرؤ والتسرع يف اإلفتاء. - 
ضرورة استشارة أهل التخصص قبل إطالق الفتوى سواء كانت يف جمال  - 

  الدين أو الطب أو االقتصاد أو غري ذلك من التخصصات .
  وآدابه.ال جيوز اإلقدام على الفتوى إال ملن توفرت فيه شروط املفيت  - 

  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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  الهوامش واإلحاالت
 

 هو علي بن إمساعيل املعروف بابن سيده، ولد مبرسية يف شرق األندلس سنة ) ١
م. ١٠٦٦ -هـ ٤٥٨هـ . وقد كان ضريرًا وإمامًا يف اللغة وآدا�ا. تويف سنة ٣٩٨

  . دار العلم للماليني.٢٦٣ص ٤انظر األعالم للزركلي ج
، ٩انظر احملكم واحمليط األعظم البن سيده حتقيق عبد احلميد هنداوي، ج ) ٢

 لبنان.-م. دار الكتب العلمية. بريوت٢٠٠٠. ط س٥٢٤ص
 لبنان. -. دار صادر. بريوت١٤٥ص ١٥العرب البن منظور جانظر لسان  ) ٣
هـ. دار ١٤١٠سنة ١ط ٥٥٠التعاريف للمناوي حتقيق حممد رضوان الداية ص ) ٤

  دمشق. –بريوت. دار الفكر -الفكر املعاصر
املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار  ) ٥

 لدعوة.. الناشر: دار ا٦٧٣ص ٢ج
 .٦٧٤ص ٢املرجع السابق ج ) ٦
  .٢٢سورة الكهف، اآلية ) ٧
 .١١سورة الصافات، اآلية ) ٨
 .١٤٥ص ١٥انظر لسان العرب البن منظور ج ) ٩

  .١٧٦سورة النساء، اآلية ) ١٠
 .١٤٥ص ١٥لسان العرب البن منظور ج ) ١١
الفنون، ولد هو عبد الرؤوف املناوي، املصري القاهري من كبار العلماء بالدين و  ) ١٢

 .٢٠٤ص ٦م. انظر األعالم للزركلي ج١٦٢٢م وتويف سنة١٥٤٥سنة 
 .٦٥٤التعاريف للمناوي ص ) ١٣
 .١٢٧سورة النساء، اآلية  ) ١٤
 .١٧٦سورة النساء، اآلية  ) ١٥
هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللحفي الغرناطي الشهري بالشاطيب. أصويل حافظ.   ) ١٦

 ١م. انظر األعالم للزركلي ج١٣٨٨- هـ ٧٩٠سنةكان من أئمة املالكية. تويف 
 .٧١ص
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 -هـ ١٤٢٤ ٣ط ١٧٨ص ٤ج ٢مج املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب ) ١٧
 .لبنان –م. دار الكتب العلمية. بريوت ٢٠٠٣

. قال فيه الشيخ ٨١ص ١أخرجه ابن ماجة يف سننه باب فضل العلماء ج ) ١٨
رتمذي يف سننه باب فضل الفقه بريوت.وأخرجه ال -األلباين: صحيح. دار الفكر

. حتقيق أمحد شاكر وآخرين. قال فيه الشيخ األلباين ٤٨ص ٥على العبادة ج
 صحيح. دار إحياء الرتاث العريب. بريوت.

أخرجه البخاري يف صحيحه حتقيق الدكتور مصطفى ديب البغا.. باب ليبلغ العلم  ) ١٩
 يمامة بريوت.م. دار ابن كثري، ال١٩٨٧هـ ١٤٠٧س ٣ط ٥٢ص ١الشاهد ج

أخرجه البخاري يف صحيحه. حتقيق الدكتور مصطفى ديب البغا. باب ما ذكر  ) ٢٠
 .١٢٧٥ص ٣عن بين إسرائيل ج

 .١٧٨ص ٣ج ٢املوافقات للشاطيب مج ) ٢١
هو حيىي بن شرف النووي الشافعي. أبو زكريا حميي الدين. عالمة بالفقه واحلديث،  ) ٢٢

م وتويف �ا سنة ١٢٢٣ -هـ ٦٣١نة ولد يف نوا (من قرى حوران بسوريا) س
م، وإليها نسبته، من آثاره: املنهاج يف شرح مسلم، وكتاب ١٢٧٧ -هـ ٦٧٦

 . ١٤٩ص ٨ا�موع شرح املهذب للشريازي. انظر األعالم للزركلي ج
هو عبد الرمحن بن أيب ليلى من أئمة التابعني وثقا�م. انظر ميزان االعتدال للذهيب  ) ٢٣

الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، حتقيق  ٥٨٤ص ٢ج
 .لبنان –بريوت  ١٩٩٥سنة النشر 

هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن هذيل صحايب جليل، هاجر اهلجرتني، وشهد  ) ٢٤
، وكان صاحب نعليه. مات باملدينة  –   –بدرًا واملشاهد بعدها، والزم النيب 

. مطبعة ٢١٦ص ٦هـ. انظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ج٣٢سنة 
 العراق.  –مكتبة املثىن. بغداد 

، صحايب جليل عامل  هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب ابن عم رسول اهللا  ) ٢٥
على األصح. انظر هـ ٦٨بالتفسري. ولد قبل اهلجرة بثالث سنني وتويف سنة 

هـ. نشر مكتبة ابن تيمية. ١٤١١وما بعدها. ط س  ١٣٠ص ٦املصدر السابق ج
 مصر. -القاهرة
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هو أمحد بن حممد بن حنبل املروزي مث البغدادي. إمام احلنابلة، ولد ببغداد سنة  ) ٢٦
إىل  ١٨٩هـ. انظر طبقات احلفاظ للسيوطي من ص٢٤١هـ وتويف �ا سنة ١٦٤

 لبنان. –م. دار الكتب العلمية. بريوت ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣س ١.ط١٩١ص
إليه تنسب الشافعية، ولد بغزة بفلسطني  –هو حممد ين إدريس الشافعي  ) ٢٧

م. مؤسسة الرسالة. ٨١٩ -هـ ٢٠٤م. وتويف مبصر سنة٧٦٧ -هـ ١٥٠سنة
 لبنان. -بريوت

لكية. هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر. إمام دار اهلجرة وإليه تنسب املا ) ٢٨
م. ودفن بالبقيع. ٧٩٥ -هـ ١٧٩م وتويف باملدينة سنة ٧١٢ -هـ ٩٣ولد سنة

هـ  ١٤١٣الطبعة التاسعة  وما بعدها. ٤٨ص ٨لنظر سري أعالم النبالء للذهيب ج
 لبنان. –م مؤسسة الرسالة بريوت  ١٩٩٣

ق. أحد هو النعمان بن ثابت الكويف. أبو حنيفة. إمام احلنيفية، الفقيه ا�تهد احملق ) ٢٩
 -هـ ١٥٠م وتويف سنة ٦٩٩ -هـ ٨٠األئمة األربعة عن أهل السنة. ولد سنة 

 .٣٦ص ٨م. انظر األعالم للزركلي ج٧٦٧
 ١ط ٩٣،٩٤كتاب ا�موع شرح املهذب للشريازي لإلمام النووي، املقدمة ص ) ٣٠

 لبنان. -م. دار إحياء الرتاث العريب. بريوت٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢س
 توى للشيخ علي ونيس على شبكة اإلنرتنت.انظر مبحث ضبط الف ) ٣١
 سبقت ترمجته. ) ٣٢
كتاب ا�موع شرح املهذب للشريازي لإلمام النووي حتقيق حممد جنيب املطيعي  ) ٣٣

 -م . دار إحياء الرتاث العريب. بريوت٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢س ١ط ١٠١ص ١ج
 لبنان.

 .٣٣سورة األعراف، اآلية  ) ٣٤
 .١١٦سورة النحل، اآلية ) ٣٥
. دار ٢٩٠ص ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن جنيم احلنفي ج ) ٣٦

 لبنان. –املعرفة. بريوت 
(( أن يعلم الكتاب مبعانيه والسنة بطرقها، واملراد بعلمها علم ما تتعلق به من  ) ٣٧

األحكام منهما من العام واخلاص واملشرتك واملؤول والنص والظاهر والناسخ 
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اإلمجاع والقياس وال يشرتط حفظه جلميع القرآن وال لبعضه عن واملنسوخ ومعرفة 
ظهر قلب بل يكفي أن يعرف مظان أحكامها يف أبوا�ا فرياجعها وقت احلاجة، 
وال يشرتط التبحر يف هذه العلوم، والبد له من معرفة لسان العرب لغة وإعراباً، وأما 

ى طريق املتكلمني وأدلتهم أل�ا االعتقاد فيكفيه اعتقاٌد جازٌم وال يشرتط معرفتها عل
صناعة هلم ويدخل يف السنة أقوال الصحابة فالبد من معرفتها... والبد من معرفة 

 ٦عرف الناس وهو معىن قوهلم: البد أن يكون صاحب قرحية.)) املرجع السابق ج
. وانظر �اية السول يف شرح مناهج األصول للقاضي البيضاوي. تأليف ٢٩٠ص

 –وما بعدها. عامل الكتب، بريوت  ٥٤٧ص ٤دين األسنوي جاإلمام مجال ال
  لبنان.

انظر الفتوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان للشيخ ناظم  ) ٣٨
م. دار ١٩٩١ -هـ ١٤١١. ط س ٣٠٩ص ٣الدين ومجاعة من علماء اهلند ج

 الفكر.
ام بالفقه واألصول، وهو هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين. أبو عبد اهللا. إم ) ٣٩

هـ. ١٨٩هـ ونشأ بالكوفة وتويف سنة ١٣١الذي نشر علم أيب حنيفة. ولد سنة 
 .٨٠ص ٦انظر األعالم للزركلي ج

 -هـ ١٤٠٠. ط س ١٢ص ١الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية مج ) ٤٠
 م القاهرة.١٩٨٠

كية توىل القضاء بقرطبة. ولد هو حممد بن أمحد ابن رشد أبو الوليد، من أعيان املال ) ٤١
  .٥ص ٥هـ. انظر األعالم للزركلي ج٥٢٠هـ وتويف سنة٤٥٠سنة 

مواهب اخلليل لشرح خمتصر اخلليل لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي  ) ٤٢
 ٨. حتقيق زكريا عمريات باب األقضية جالرُّعييناملغريب املعروف بابن اخلطاب 

 ار عامل الكتاب.م. د٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ط س ٧٤ص
 .٧٥ص ٧املرجع السابق ج ) ٤٣
وما بعدها حتقيق موفق  ٢٩ص ١أدب املفيت واملستفيت البن الصالح بتصرف ج ) ٤٤

 هـ. عامل الكتب. بريوت١٤٠٧س ١عبد اهللا عبدالقادر. ط
 سبقت ترمجته. ) ٤٥
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هو عثمان بن عبد الرمحن أبو عمرو املعروف بابن الصالح أحد علماء التفسري  ) ٤٦
 ٤هـ. انظر  األعالم للزركلي ج٦٤٣واحلديث والفقه وأمساء الرجال. ولد سنة 

  .٢٠٧ص
هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن حممد اجلويين إمام احلرمني. أعلم  ) ٤٧

هـ ٤١٩املتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد يف جوين من نواحي نيسابور سنة 
  .١٦٠ص ٤انظر األعالم للزركلي جهـ. ٤٧٨هـ وتويف سنة ٤٧٨وتويف سنة 

 .١٠٠ص ١كتاب ا�موع للنووي ج ) ٤٨
 سبقت ترمجته. ) ٤٩
 .٢٠٥ص ٤انظر أعالم املوقعني البن قيم اجلوزية ج ) ٥٠
  . ٧٦-٧٢ص ١انظر أدب املفيت واملستفيت البن الصالح ج ) ٥١
  ٢٥٦ص ٤وانظر أعالم املوقعني البن قيم اجلوزية ج  -
  .١٨٥-١٨٤ص ٤ج ٢طيب مجوانظر املوافقات للشا  -
هـ، ١٣٣٢ط سنة ٢٩٨ص ٤وانظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج  -

  مصر ، مطبعة املعارف
وانظر آداب املفيت يف املوسوعة الفقهية الكويتية على شبكة اإلنرتنت   -

www.aleman.com  
  .٣٢سورة األعراف، اآلية ) ٥٢
مكحول بن أيب مسلم. أبو عبد اهللا. فقيه الشام يف عصره، من حفاظ  هو ) ٥٣

احلديث، قال الزهري: مل يكن يف زمنه أبصر منه بالفتيا. أصله من فارس تويف سنة 
 .٢٨٤ص ٧م. انظر األعالم للزركلي ج٧٣٠ - هـ ١١٢

 سبقت ترمجته. ) ٥٤
 .٣٢سورة البقرة، اآلية  ) ٥٥
 .٧٩سورة األنبياء، اآلية ) ٥٦
  .٢٨-٢٥سورة طه، اآليات ) ٥٧
 سبقت ترمجته. ) ٥٨
  .٢٣سورة األحزاب، اآلية ) ٥٩
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  .٧٧- ٧٥سورة األحزاب، اآليات ) ٦٠
  .١١٩سورة التوبة، اآلية ) ٦١
  .١٨٥-١٨٤ص ٤ج ٢املوافقات للشاطيب مج ) ٦٢
  .١٥٩سورة آل عمران، اآلية ) ٦٣
األحكام.  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه. حتقيق: مصطفى ديب البغا، كتاب ) ٦٤

هـ ١٤٠٧س ٣. ط٢١٦١ص ٦باب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان؟ ج
  م. دار ابن كثري اليمامة. بريوت.١٩٨٧ -

هو حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي. مشس الدين من أركان اإلصالح  ) ٦٥
هـ. ٧٥١هـ وتويف �ا سنة ٦٩١اإلسالمي وأحد كبار العلماء. ولد بدمشق سنة 

  .٥٦ص ٦للزركلي جانظر األعالم 
أخرجه النسائي يف سننه. حتقيق عبدالفتاح أيب غدة، كتاب قيام الليل وتطوع  ) ٦٦

. قال الشيخ األلباين ٢١٢ص ٣النهار، باب بأي شيء تستفتح صالة الليل، ج
 –م، الناشر : مكتب املطبوعات اإلسالمية ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦س ٢حسن. ط 

  حلب.
 .٢٥٧ص ٤زية جبن قيم اجلو أعالم املوقعني إل ) ٦٧
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  المصادر والمراجع
 آداب املفيت يف املوسوعة الفقهية الكويتية على شبكة اإلنرتنت   -١

www.aleman.com  
 ١القادر. ط اهللا عبد حتقيق موفق عبد أدب املفيت واملستفيت البن الصالح   -٢

  هـ. عامل الكتب. بريوت١٤٠٧س
 –هـ، مطبعة املعارف ١٣٣٢سنةاإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ط    -٣

  مصر.
  األعالم للزركلي دار العلم للماليني.   -٤
  لبنان.  –أعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية، دار اجليل. بريوت    -٥
. مطبعة مكتبة املثىن. ٢١٦ص ٦اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ج   -٦

  العراق، بغداد
 ،الدقائق لزين الدين بن جنيم احلنفي. دار املعرفة. بريوت البحر الرائق شرح كنز  -٧

  لبنان.
هـ. دار الفكر ١٤١٠سنة ١التعاريف للمناوي حتقيق حممد رضوان الداية ط  -٨

  دمشق.، بريوت. دار   الفكر ، املعاصر
  وت.بري سنن ابن ماجه دار الفكر.    -٩

  الرتاث العريب. بريوت.سنن الرتمذي حتقيق أمحد شاكر وآخرين. دار إحياء    -١٠
م، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦س ٢غدة ط  الفتاح أيب سنن النسائي حتقيق عبد   -١١

  حلب. –الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية 
م مؤسسة الرسالة  ١٩٩٣هـ  ١٤١٣الطبعة التاسعة للذهيب. سري أعالم النبالء    -١٢

  لبنان. –بريوت 
هـ ١٤٠٧س ٣البغا. ط صحيح البخاري حتقيق الدكتور مصطفى ديب   -١٣

  م. دار ابن كثري، اليمامة بريوت١٩٨٧
م. دار الكتب العلمية. ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣س ١طبقات احلافظ للسيوطي. ط   -١٤

  لبنان. –بريوت 
  م القاهرة.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية. ط س    -١٥
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حنيفة النعمان للشيخ ناظم الدين الفتوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب    -١٦
  م. دار الفكر.١٩٩١ - هـ ١٤١١ومجاعة من علماء اهلند. ط س 

 -هـ ١٤٢٢س ١كتاب ا�موع شرح املهذب للشريازي لإلمام النووي ط   -١٧
  م. دار إحياء الرتاث العريب.٢٠٠١

  لبنان. - بن منظور دار صادر. بريوتلسان العرب إل   -١٨
  للشيخ علي ونيس على شبكة اإلنرتنت.مبحث ضبط الفتوى    -١٩
م. ٢٠٠٠حتقيق عبد احلميد هنداوي. ط س .احملكم واحمليط األعظم البن سيده   -٢٠

  لبنان. - دار الكتب العلمية. بريوت
املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد    -٢١

 النجار. الناشر: دار الدعوة.
م. دار الكتب ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ٣أصول الشريعة للشاطيب طاملوافقات يف    -٢٢

  لبنان. –العلمية. بريوت 
مواهب اخلليل لشرح خمتصر اخلليل لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن    -٢٣

الطرابلسي املغريب املعروف بابن اخلطاب الرُّعيين. حتقيق زكريا عمريات. ط س 
  م. دار عامل الكتاب.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

عتدال يف نقد الرجال حتقيق الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل اإل ميزان   -٢٤
 ١٩٩٥املوجود لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب، سنة النشر  أمحد عبد

  لبنان. –بريوت 
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