
























بسم هللا الرحمن الرحيم 

تلخيص الرسالة 
: الحمد  والصالة والسالم عمى سيدنا محمد رسول ا وبعد 

  لقد اخترت الكتابة في ىذا الموضوع ألنو يتعمق في مجال عممي في دار الفتوى منذ سنة
. م، ولمتفّقو والتبّحر في ىذا االختصاص1995

  وقد ضمنت رسالتي ىذه بستة فصول، ولكل فصل من عدة مباحث ، وتحدثت في الفصل
. األول عن اإلفتاء بشكل عام، وقسمتو إلى خمسة مباحث

: ففي المبحث األول

. تحدثت فيو عن تعريف الفتوى وىو تبين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنو في أمر نازل
﴿ فسئموا أىل : من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ، قال تعالى . وأدلة مشروعية الفتوى

. 7الذكر إن كنتم ال تعممون﴾ سورة األنبياء اآلية 
[ أجرؤكم عمى الفتيا أجرؤكم عمى النار : ](s)وقولو 

وحكم اإلفتاء ومنزلتو والحاجة إليو وكيف يكون حكم اإلفتاء واجباص أو مندوباص أو محرمًا أو 
. مكروىًا أو مباحاً 

﴿ويستفتونك في النساء قل ا : والفتوى من أعمى المراتب، ألن رب العالمين أفتى بذلك بقولو
. 127يفتيكم فيين﴾ سورة النساء اآلية 

تولى منصب اإلفتاء في حياتو ثم الصحابة رضوان ا عمييم وبعده، والتابعون  (s)والرسول 
وحاجة الناس إلى اإلفتاء أعظم من حاجتيم إلى الطعام . والسمف الصالح رضوان ا عمييم

. والشراب
 

: وفي المبحث الثاني

. تحدثت عن حرمة اإلفتاء بغير عمم، والتي ىي أعظم من الشرك با عز وجل والظمم
وكيف أن الصحابة رضوان ا عمييم والعمماء كانوا يطمقون كممة الكراىية بدالص من التحريم 
خوفاص من أن يفتروا عمى ا عز وجل، وكانوا يتيربون من الفتيا ويكرىون التسرع فييا، ويود 

. كل واحد منيم أن يكفيو إياىا غيره
. بل إباحة المحرمات في حاالت الضرورة. والذي ىو ليس بالتيسير. ثم التساىل بالفتوى

. أو االفتاء بترك الواجب، ويعتبر ىذا خروجاص عن الحكم الشرعي
وأيضًا أخذ األجرة عمى الفتوى ، مما يؤدي في بعض األحيان إلى الوقوع في الخطأ لتناسب 

. المستفتي وبالتالي مخالفة الحكم الشرعي



وعمى المفتي أن ال يخضع لمواقع المنحرف، بميِّ أعناق النصوص عن حقائقيا وتحريف األدلة 
ضفاء الشرعية عمى الواقع المنحرف ألن ىذا يغضب ا تعالى ورسولو  (. s)عن مواضعيا وا 

وأن ُيخضع  . (s)وعميو أن يدرس واقع المشكمة ويجيب عنيا بما يرضي ا تعالى ورسولو 
. الواقع لإلسالم وال يخضع اإلسالم لمواقع المنحرف

 
:  وفي المبحث الثالث

تحدثت في أركان اإلفتاء وفي تنصيب المفتي ومراقبتو، فمن صمح لمفتيا أقّره اإلمام ومن ال 
. يصمح منعو ونياه أن يعود لمفتوى وتوعده بالعقوبة

، وصحابتو (s)ثم مكانة المفتي العظيمة كيف ال وأول من أفتى رب العالمين وسولو محمدًا 
. الكرام وجيابذة عمماء المسممين

وأيضًا شروط المفتي بأن يكون مسممًا ثقة متنزىًا عن أسباب الفسق وخوارم المروءة فقيو النفس 
. سميم الذىن رصين الفكر صحيح التصرف واالستنباط

وأيضًا آداب المفتي من نية صحيحة وعمم وحمم ووقار وسكينة وكفاية ومعرفة الناس وأن ال 
. تخالف أقوالو أفعالو

وفي . وشروط الفتوى ومجاالتيا حيث تكون في المعامالت والعبادات والجنايات وبالمسائل الواقعة
. غيرىا

وآداب الفتوى أن يبين جواب الفتوى بوضوح ويصبر عمى المستفتي وأن يقرأن الفتوى عمى 
الحاضرين وأن يختصر الجواب بأن تفيمو العامة وأن يذكر الدليل وأن تكتب بخط واضح ولفظ 

. واضح
وأيضًا آداب المستفتي أن يبحث ويعرف أىمية من يستفتيو، وأن يتأدب مع المفتي وأن ال يكثر 

. من األسئمة التي ال تنفع في الدين، وأن يكون صادقًا في سرد سؤالو
 

: وفي المبحث الرابع

لزامًا لمشخص بينما اإلفتاء يكون إخبارًا  وفيو الفرق بين المفتي والقاضي، فالقضاء يكون إنشاًء وا 
والقضاء يكون بمفظ منطوق وأما الفتوى فتكون بالقول أو . من ا تعالى بما ىو مطموب شرعاً 

وحكم القاضي خاص والفتى تكون . الكتابة أو اإلشارة والقضاء يكون ممزمًا بينما اإلفتاء ال ُيمزم
. عامة

فاالجتياد يكون في بذل الوسع في تحقيق الحكم الشرعي من : ثم الفرق بين المفتي والمجتيد
وبيذا . الدليل الظني إما اإلفتاء فيو تبيين الحكم الشرعي فيما عمم من الدليل القطعي والظني

. يكون المفتي مجتيدًا ومشرعًا كالمجتيد



ثم ىل تكون الفتوى بالتقميد فبينت أنو ال يجوز ذلك ألنو لس بعمم، والفتوى بغير عمم حرام ، وىذا 
قول الجميور وقيل يجوز ذلك عند الحاجة وعدم وجود العالم المجتيد وىذا أصح األقوال وعميو 

. العمل وىو قول جماعة أحمد بن حنبل
ثم حكم الرجوع في الفتوى، يجوز ذلك وىو الصحيح ولكن ما حكم ما يتمف بعد الرجوع عن 

. الفتوى
ن كان مقمدًا لغيره ضمن: قالت المالكية والحنابمة . إن كان مجتيدًا فال ضمان عميو وا 

. يضمن إن كان أىاًل لمفتوى وال يضمن إن لم يكن أىالً : وعند الشافعة 
ولكن كل من ال يعرف الجواب عميو أن يتوقف عنو وال يجيب وذلك أسمم وأضمن لو في الدنيا 

. واآلخرة
 

: وفي المبحث الخامس

إفتاء المفتي حسب ىواه ال يجوز ذلك، وذلك بتتبع الرخص لدى المذاىب ويأخذ باألسيل، وأما 
. إذا أراد أن يخرج المستفتي من إحراج أو أزمة بحيمة ال شبية فييا فيذا جائز

ثم حكم الحاكم ال يمزم الناس، ألن عمماء المسممين ال يجب عمييم تقميد الحاكم إذا عرفوا أوامر 
. ا تعالى ونواىيو

. ثم اإلفتاء بالرأي وىو ما يراه القمب بعد فكر وتأمل لمعرفة وجو الحق
. فال يجوز اإلفتاء بالرأي المخالف لمنص أو اإلجماع، بل يجب أن يرجع إلى القرآن والسنة

 
 الفصل الثاني

: وفيه مبحثان
  :  (إستقاللية اإلفتاء في فلسطين)المبحث األول 

فال يجوز أن تجير الشريعة ألي حاكم أو حزب أو جماعة ألنيا نزلت لجميع الناس وىي 
. مستقيمة وصحيحة وصالحة لكل زمان ومكان

     ففي نياية الدولة اإلسالمية لم يكن اإلفتاء مستقاًل وفي فترة االنتداب البريطاني كان اإلفتاء 
وفي عيد الحكم األردني فكان غير مستقل، واستقل . مستقاًل ألنو لم يكن فيو ضغط عمى المفتين

. في الفترة التي احتل فييا الييود فمسطين لعدم تدخميم باإلفتاء
. وفي عيد السمطة لم أالحظ لغاية اآلن أي ضغط عمى المفتين

 
: أما في المبحث الثاني



تحدثت فيو عن أشير المفتين في فمسطين من عيد الصحابة رضوان ا عمييم إلى بداية القرن 
الرابع عشر، ولم تخل أي فترة أو قرن في فمسطين إال وكان فيو الكثير من المفتين والحفاظ 

. المحدثين
 مفت وحافظ ومحدث عن اسمو وبمده وممن أخذ العمم ومن أخذ عنو وأين 151فتحدثت عن 

. أفتى بذلك العمم ومتى ولد ومتى توفي
 

الفصل الثالث 

اإلفتاء في أواخر الدولة اإلسالمية 
: وفيه مبحثان 

تحدثت في المبحث األول عن أىمية المفتي في الدولة اإلسالمية، فيو يخاطب الرعية بأوامر ا 
. تعالى ويذكرىم بالجنة والنار، ويسير بيم في الفتوى حسب منياج ا عز وجل

وكيف كان يختار المفتي في الدولة اإلسالمية ؛ من لجنة مكونة من أئمة ومدرسي ووعاظ 
المساجد في الوالية ، واألعضاء المسممين المنتخبين في المجالس البمدية في الوالية، وأعضاء 

. مجمس إداري الوالية من المسممين المنتخبين
ثم عمل المفتي في الدولة اإلسالمية بإصدار الفتاوى لمخميفة قبل أن يخوض أي معركة أو 

. حرب
ورأي المفتي في القضايا الجزائية التي يصدر فييا الحكم باإلعدام، لمن يرتّد عن اإلسالم، أو من 

. يقتل غيره عمدًا، وأيضًا رأيو في عزل الخميفة
وأيضًا منصب المفتي في القدس عمى عيد الدولة اإلسالمية، فيو من أىم المناصب الدينية 
يعطي صاحبو اإلشراف عمى شؤون المسممين وقيادتيم، وكان منحصرًا في بعض العائالت 

. المشيورة
وكيف كان اإلفتاء مساندًا لمقضاء، حيث يمجأ القاضي إلى المفتي إلصدار فتاوى لمقضايا 

. المطروحة أمام المحاكم، فتحسم الفتوى ىذه القضايا المطروحة
 

: وفي المبحث الثاني

تحدثت عن أشير المفتين في فمسطين في أواخر الدولة اإلسالمية عن حياة كل منيم وأين درس 
. وعمن أخذ وأين أفتى ومتىتوفي

 
 
 



: الفصل الرابع

: اإلفتاء في عهذ االنتذاب البريطاني
: من أربعة مباحث 

. تحدثت في المبحث األول عن انتياء العيد العثماني اإلسالمي وبداية االنتداب البريطاني
وعن حالة اإلفتاء في تمك الفترة، فكانت تعاليم اإلسالم ىي السائدة والمظير اإلسالمي ىو 

. الغالب، ولكن االنكميز لم يجيزوا تعيين المفتين في المدن التي لم يكن فييا إفتاء
وعن قانون االنتخابات لممفتين، يتم االنتخاب من القاضي الشرعي واألئمة والمدرسين والخطباء 

. الذي يتقاضون الرواتب
ومن أعضاء . ومن العمماء المسجمة اسماؤىم بالسجل المحفوظ لدى المجمس اإلسالمي األعمى

. مجمسي اإلدارة والبمدية المنتخبين
 

: وفي المبحث الثاني

تشكيل المجمس اإلسالمي األعمى، وأىمية صالحيات ىذا المجمس، وأعضاء أول مجمس 
ثم إنجازات المجمس اإلسالمي األعمى، من فتح المدارس والكميات والمتحف . إسالمي شرعي

. اإلسالمي ، ثم إنتياء صالحيات المجمس اإلسالمي األعمى ونقميا إلى إدارة األوقاف العامة
 

:  وفي المبحث الثالث

عن اإلفتاء الجماعي، وخاصة الفتوى التي صدرت عن عمماء فمسطين بشأن بيع األراضي 
. لمييود

 
: وفي المبحث الرابع

. تحدثت عن أشير المفتين في ىذا العيد، نبذة عن حياتيم وأشير الفتاوى ليم
 

الفصل الخامس 

: وفيه ثالثة مباحث

تحدثت في المبحث األول عن كيف ضمت فمسطين لمحكم األردني في مؤتمر أريحا سنة 
.  م ، توحدت الضفة الغربية مع شرق األردن ، لتصبح المممكة األردنية الياشمية1949

كان المفتي ال مقر لو يسألو الناس في البيت أو في السوق أو ، وكيف كان اإلفتاء في تمك الفترة
م انتقل إلى وزارة 1980الخ، ثم عين لو مكتبًا في دائرة قاضي القضاة، وبعد سنة ... الشارع

وكان الفتاوى موافقة لقانون األحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية ، خوفًا من . األوقاف
. التعارض مع القاضي



ثم تشكيل الييئة اإلسالمية العميا، وعنسبب تشكيميا ، والحوافز التي جعمت عمماء المسممين القيام 
بتشكيميا، وأيضًا اإلفتاء العام وخاصة الفتوى التي صدرت عن عمماء فمسطين بشأن المقدسات 

. م1967اإلسالمية سنة 
 

: وفي المبحث الثاني

. عن أشير المفتين في ىذا العيد، نبذة عن حياة كل منيم، وطريقتو في اإلفتاء وأمثمة من فتاويو
 

: وفي المبحث الثالث

عن حالة اإلفتاء في عيد االحتالل اإلسرائيمي، حيث لم يتدخل الييود في اإلفتاء ، فأخذ الناس 
يمجأون إلى األئمة والقضاة لالستفسار عن مشاكميم في المدن التي خضعت لمييود عام 

. م1948
م أخذ المسممون داخل ما يسمى بإسرائيل يتصمون ويحضرون إلى المفتي في 1967وبعد عام 

. الضفة الغربية لالستفسار وأخذ الفتوى عن مشاكميم
 

الفصل السادس 

اإلفتاء في عهذ السلطة الىطنية الفلسطينية 

: وفيو مبحثان
: في المبحث األول 

دخول السمطة الوطنية الفمسطينية إلى فمسطين، وأخذت تنشأ الوزارات ومنيا اإلفتاء ثم تشكيل 
. مجمس الفتوى األعمى ودور الفتوى

ثم عمل مجمس الفتوى األعمى ىو البت في المسائل الموجية من دور الفتوى أو من أي فرد من 
أفراد الشعب، أو أي سؤال يرد من الخارج، ويصدر بشأن السؤال الحكم الشرعي المدعم باألدلة، 

. ثم أعضاء مجمس الفتوى من أىل االختصاص من معظم أنحاء فمسطين
حصائية بالفتاوى التي بحثيا مجمس الفتوى األعمى . ونماذج من الفتاوى الصادرة عن المجمس، وا 

 
: وفي المبحث الثاني

عن تشكيل دور الفتوى ومتى أنشئت كل دار، وتشكيل لجنة فتوى محمية لكل مدينة، وعمل لجنة 
وتخرج بالجواب . الفت المحمية التي تناقش المسائل التي ترد إلى المفتي وبحاجة إلى بحث

ثم عن نشاطات دار الفتوى والبحوث اإلسالمية ، من تحديد األشير القمرية والمناسبات . الراجح
. الدينية وكيفية مراقبة اليالل، ومجمة  اإلسراء التي تصدر عن دار الفتوى

. 31/10/2001ثم إحصائية الفتاوى الصادرة عن كل دار فتوى حتى تاريخ 



 
     ثم أخيرًا عن الفرق بين حالة اإلفتاء في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية وعيد ما قبل 

والخاتمة كيف يجب أن يكون المفتي والعاِلم الذي يريد اإلفتاء، والتحذير من الخروج . السمطة
. ثم النتائج والتوصيات التي خرجت منيا في ىذه الرسالة. عن جادة الطريق الصحيح

    ومسارد األحاديث النبوية الشريفة الواردة في الرسالة ومسارد األعالم التي ذكرت في الرسالة 
... ثم المصادر والمراجع التي استعنت بيا في ىذه الرسالة ثم المحتويات

 
    وفي الختام أتوجو بالشكر الجزيل لممشرف الفاضل الدكتور شفيق عياش ولالساتذة األفاضل 

الذين تفضموا بالمجيء لممناقشة حيث تجشموا مشاق السفر، نرجو أن يكون ذلك في ميزان 
. حسناتيم

. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 


