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املوضوع: ّيح التحّي ام ل عملية اإلفتاء.

ُص التحلييلُّ ل ّيح تا يعرتي عملية اإلفتاء تا أخطاء تنجم عا استخدام  األمهية: يبحث هذا امللخَّ
ة الفتوا. هة )توّجهام(، ييطرح حلواًل للحدِّ تا هذه األخطاء يحتسني ّقَّ تساِعدام توجِّ

أي  املسائل الرشعية  فيه تا  فيام خيفى عليهم يجه احلّق  املفتني  املسلمون  التنفيذّي: يستفتي  ص  امللخَّ
يبني  ثم  يتكييًفا يحكاًم،  تصوًحا  له،  َتْعِرُض  التي  باملسألة  أن حييط  املفتي  ييتعني عىل  الشخصية. 
فتواه عىل ذلك. يلدا استعراض طائفة تا الفتايا لرصد تا فيها تا أخطاء، الحظ كاتب هذا 
امللّخص أّن كثرًيا تا تلك األخطاء ناجم عا اختاذ قواعد عملية لتسهيل تعاجلة املعلوتام ياختاذ 

هام. الاراح، أي أّن حتّي ام الفتوا تنشأ عا استخدام توجِّ

يعليه فسيستعرض هذا امللّخص عملية اإلفتاء، إضافة إىل توّجهام اختاذ الاراح يحتّي اته؛ يصواًل 
إىل  التحلييل  امللخص  هذا  الفتوا. يخيلص  عملية حترير  التحّي ام ل  تأثري  لكيفية  لتاديم حتليل 
السيئ  التأثري  فهم  يإىل  بالفتوا،  املتعلاة  يالتحّي ام  للموّجهام  أفضل  حاجة إلّحاك  ثمت  أّن 
خماطر  للفتوا  ين  يتصدَّ تا  ُيدِحَك  بأن  ييويص  الرشعية.  العلوم  ل  املوّجهام  عىل  للتعويل 
نحو  سعًيا  تناهجها،  املسألة ضما  هبذه  التعريف  املفتني  تدحيب  براتُج  تتضّما  يأن  التحّي ام، 
حتسني تستوا تا تادته تا خدتام، كام يرجى أن يساهم النظر ل هذه األخطاء عىل هذا النحو ل 

احلدِّ تنها، يحتسني تأثري تلك الفتايا ل حياة املستفتني.

يتعلوم أن عىل املسلم تعرفة احلكم الرشعّي ألّي فعل قبل الرشيع فيه. يلئا كان كثري تا األحكام 
بحياهتم  املتعلاة  املسائل  بسيط  تا  ّيحانه  يكثر  فيام  سيام  يال  املسلمني،  جلمهرة  تعريًفا  الرشعية 
اخلاصة، إن ثمت تا خيفى حكمه عليهم فيام ياع تنهم تا أخطاء، أي يعرض هلم تا أتوح أقل ّيحاًنا 

الّتاليف تا ّيح الترّي ام ل الفتوا
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يأكثر تداخاًل يتعايًدا تتعلق باألحوال الشخصية، مما حيتاج فيه املرء إىل سؤال أهل االختصاص، مما 
ين للفتوا، يُيعرفون باملفتني. يتبدأ عملية اإلفتاء عاّة بعرض املستفتي تسألته عىل املفتي الذي  يتصدَّ
ينظر فيها بعني املختص، ثّم يستخلص السامم ذام الصلة بالاضية ل سبيل احلكم عىل حالة املستفتي.

املسلمني  تا  كبرية  أعداّ  فيها  التي  الديل  تا  كثري  ل  فإّن  فرّية،  بصفة  يعمل  أن  للمفتي  أّن  يتع 
ملحاكم  املشوحة  تاديم  يتضما  يذلك  املسلمني،  العون جلامعة  تاديم  عا  تسؤيلة  حسميًة  تؤسسام 
اإلعالتية،   ِّّ املوا يتاييم  تسائل،  تا  َيِدُّ  فيام  يالبحث  الوصايا،  يتنفيذ  املواحيث،  يتاسيم  الديلة، 
املاريءة ياملرئية ياملسموعة، يإعالن تطالع األشهر الامرية، يالايام بباتج تثايفية يتدحيبية، ياإلجابة 

عا أسئلة عاّتة الناس يخاّصتهم.

فيام  الناس  إفتاء  هو  حسمية،  ملؤسسام  تابعني  أم  ا  ًّ أفرا أكانوا  سواء  املفتون،  يادته  تا  أهم  أّن  عىل 
أن  املفتي  ل  يُيشرتُط  تلِ م.  غرُي  الرشع  حكم  عا  إخباٌح  يالفتوا  خاصة.  تسائل  تا  هلم  يعرض 
ب عىل تطبيااهتا ل أحوال تعينة، عاحًفا بجملة تا  يكون حاسَخ الادم ل الفاه، قد عالج الفتوا يتدحَّ
العلوم، كالعربية ياملنطق يالرصف يالبالغة يالارآن يالتفسري يعلوم احلديث يعلوم الفاه، تع فضل 
الكتب  ل ل  ُتفصَّ الترشيع يتناهجه، إىل تا سوا ذلك مما هو  الفاه، يتعرفٍة بمصاّح  اعتناٍء بأصول 
املفرّة آلّاب اإلفتاء ياملفتني ياملستفتني)١(. يتوّفر بعض تؤسسام الفتوا براتج تدحيبية ملا يرغب 

ل العمل ل سلك اإلفتاء تا خريي كليام الرشيعة. 

يلئا كان تن يل األحكام املجّرّة عىل أحوال تعّينة ُيعدُّ ج ًءا تا املهاحام األساسية التي يتلااها طلبة 
الرشيعة تا أساتذهتم، فإّن تا يشهده العامل احلديث تا توجة تغرّيام رسيعة جعل احلاجة متّس مل يد 
تا براتج التدحيب ل ت ايلة الفتوا، كباتج تدحيب املفتني التي توفرها ّاح اإلفتاء املرصية بالااهرة، 
يّاح العلوم ل ّيوبند باهلند، يهي براتج تشتمل عىل تناهَج تعليمية تتطوحة تتنايل النظر ل املسائل 

ل  املفتي«  حسم  عاوّ  »رشح  أفندي،  عابديا  با  أتني  حممد  النوع:  هذا  املؤلفام ضما  عمدة  تشمل   .١
لإِلحكصم ل  الارال،  إّحيس  با  الكتب، ١9٠3(، ١: ١-١5٢؛ أمحد  لخا عصخديا )عامل  جمملعل ريصئف 
أبو غدة )حلب: تكتب  الفتاح  لقاصيض يلإلاصم، ط. ٢، م. عبد  لقّتصيا عا لألحكصم يترصىصم  متمم  
املطبوعام اإلسالتية، ١995(؛ أمحد با محدان احلّراين، صّل لقّتلا يليّتي يليلتّتي )برييم: املكتب 
الكتب،  عامل  )برييم:  يليلتّتي  ليّتي  أّب  الشهرزيحي،  الصالح  ابا  عثامن  ١96٠(؛  اإلسالتي، 
١986(؛ ابا قّيم اجلوزية، إعالم ليلقعني عا رب لقعصيني )ّتشق: تكتبة ّاح البيان، ٢٠٠٠(؛ حييى با 
رشف النويي، آّاب الفتوا ياملفتي ياملستفتي ل: حممد نجيب املطيعي )حماق(، كتصب ليجملع: رشح 
حممد  احلديثة:  املؤلفام  يتا   .١٢4-١١7  :١  ،)٢٠٠١ العريب،  الرتاث  إحياء  ّاح  )برييم:  ب  ليهذَّ
سليامن األشار، لقّتمص يانصهج لإلىتصء، ط. 3 )عاّمن: ّاح النفائس، ١993(؛ عاتر سعيد ال يباحي، ابصحث 
ل أحكصم لقّتلا )برييم: ّاح ابا ح م، ١995(؛ أمحد عيل طه حّيان، ضللخط لالجتهصّ يلقّتلا، ط. ٢ 
اح الوفاء للطباعة يالنرش يالتوزيع، ١997(؛ عبد اهلل الدحعان، لقّتلا ل لإليالم )الرياض:  )املنصوحة:ّ 

ّاح التوبة، ٢٠٠8(.
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الشائعة، يحتليل الاضايا، يتن يل األحكام املجرّة عىل حاالم تعّينة، يالتدّحب عىل يد فاهاء ت ايلني 
للفتوا.

ينظًرا لكون الفتوا غرَي ُتلِ تة، كام ذكرنا قبُل، فليس عىل املستفتي، ل أحوال كثرية، أن يلت م بفتوا 
املفتي، بل له أن يستفتي غريه، إاِّل تثاًل َأاّل يتمكا تا ذلك، أي أن تكون املسألة مما هو تعلوم تا الديا 

بالرضيحة، أي مما أمجعت عليه العلامء.

الاضاة  اختصاص  فذلك تا  أي عاوبام،  ن اعام  تشتمل عىل  أن خيوضوا ل قضايا  للمفتني  يليس 
ل املحاكم. فاملفتي يفتار إىل السلطة إلحغام الناش يا تا األزياج أي املؤذيا، أي لفسخ عاد ال ياج. 
أحوال  املفتني، ل  مما يضع  اخلالفام،  للتوسط ل حّل  طلًبا  للمفتني  املستفتون  يلجأ  تا  كثرًيا  أّنه  عىل 
كثرية، ل تن لة املحّكمني ل اخلالفام ال يجية، يغالًبا تا يكون لفتايهيم تأثري عىل الاضاة الذيا تعّد 
بسلطة  يتمتعون  ال  املفتني  أّن  تا  الرغم  فعىل  هنا،  يتا  التنفيذ.  بُسلطة  ييتمتعون  ُتلِ تًة،  أحكاتهم 

تنفيذية، يأن الفتايا أحكام غري تلِ تة، فإهّنم يتمتعون بادح كبري تا الاوة األخالقية ياإلقناعية.

يتبدأ عملية االستفتاء بوصف املستفتي ملسألته. يللمستفتي أن يعرض تسألته كتابًة أي تشافهة. يتع 
يباى  املتعدّة،  االتصال  يسائل  عب  االستفتاءام  تلاي  اإلفتاء  يأهل  الفتوا  تؤسسام  قبول  ت ايد 
احلضوح الشخيص أفضل هذه الوسائل، ملا يتيحه تا تواصل تبارش بني املفتي ياملستفتي، يؤّي لفهم 

أفضل حلالة املستفتي تا خالل تا يمكا أن يصحب ذلك تا إشاحام يتلميحام.

املسؤيل عنها  الصوحة  املستفتي، يإحلاق  تهّمة تا قضية  استخالص سامم يتالتح  نتيجة  يالفتوا 
بام يالئمها تا أبواب الفاه، يتا ثّم تادير صّحتها الرشعية يتآالهتا املحتملة. يقد قّسم الشيخ عيل 
مجعة، تفتي الدياح املرصية احلايل يحئيس ّاح اإلفتاء املرصّية، عملّية اإلفتاء إىل أحبع تراحل: التصوير 

يالتكييف ياحلكم ياإلفتاء)٢(.

أتا ترحلة لقتصليم، فياع العبء فيها أساًسا عىل املستفتي، الذي ُيطلب تنه أن يصّوح تسألته ييوضح 
يالوصول  الاضية  سامم  يالتحري الستخالص  السؤال  ل  يتهد  أن  املفتي  عىل  كان  يإن  جوانبها، 
إحلاق  لقتكممف، يهي  ترحلة  تأيت  ثم  الصحيحة.  الفتوا  إصداح  يعني ل  مما  تاّم،  للمسألة  تصّوح  إىل 
تا  املفتي  يتأكد  يفيها  لحلكم،  بيان  ترحلة  ثّم  الفاه.  أبواب  تا  يالئمها  بام  عنها  املسؤيل  الصوحة 
استيفاء املسألة للرشيط، ياألحكان، يرشيط األحكان، ثم املآالم، يصواًل إىل ترحلة لإلىتصء، ييتعني 
فيها عىل املفتي أن ينظر ل ظريف املستفتي، ليتأّكد أّن إن ال احلكم ستتحاق تنه تصلحة املستفتي ّين 

إخالل باملااصد الكلّية للرشيعة، تع التنبه لتفاّي أّي عواقب غري تاصوّة.

عيل مجعة، لقكؤم لقطمب: ىتصيا عرصيل )الااهرة: ّاح السالم، ٢٠٠5(، ٢٢9.  .٢
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َد تا  يملا كانت هذه املراحل تتعلًاا بعضها ببعض، يقد يعتوحها بعض تداخل، تعنّي عىل املفتي أن يتأكَّ
يضوح كل ترحلة تنها، يعدم اشتامهلا عىل أخطاء، ألنَّ كالاًّ تنها ينبني عىل تا قبله، يعليه فاد يضطر 

املفتي أن يعوّ إلحدا هذه املراحل بعد الفراغ تنها.

ترحلة عرضًة  كّل  مما يعل  ظنّية،  تعلوتام  تبنّية عىل  عّدة  قراحام  نتاج  إال  الفتوا  فليست  يعليه، 
ُفها الكتب املتخصصة بموضوع اختاذ الاراح  ُتَعرِّ للتحّي ام ل اختاذ الاراح. يالتحّي ام ل الاراح، كام 
أي احلكم، هي أخطاٌء ياع فيها تتخذي الاراح عىل الرغم تا بذهلم الوسَع للوصول إىل قراحام صائبة. 
يكثرًيا تا تنتج هذه األخطاء عا استخدام تتخذ الاراح توّجهاٍم خاّصة به كي يسّهل اختاذ الاراحام 
ياألحكام)3(. يقد صاح تصطلح heuristic »توّجه« شائًعا تنذ عام ١945، حني يصف عامل الرياضيام 
George Polya جوحج بوليا أساليب حلِّ تسائل الرياضيام ل كتابه How to Solve It )كيف نحّلها( 

ف بوليا املوّجه بأنه »استدالل ال يعّد هنائًيا يال قاطًعا، يلكنَّه  ا تا املوّجهام. يقد عرَّ ًّ تستخدًتا عد
أييّل يتعاول، الغاية تنه اكتشاف احلّل للمسألة احلارضة«)4(. يتع أّن بوليا بّسط االستخدام املعارص 
أّن حاواًل أخرا، تنها  أيًضا إىل  الطبيعية ياالجتامعية، فاد أشاح  الرياضيام يالعلوم  للموّجهام ل 

الفلسفة، قد استخدتت املوّجهام تنذ عهد بعيد:

لفرٍع  اساًم   )ars inveniendi أي   heuretic أي   heuristic( »املوّجهام«  كانت 
تعنّي تا الدحاسام، مل يِر حتديد تعامله حتديًدا ياضًحا، ينتمي إىل علم املنطق 
أي الفلسفة أي علم النفس، يغالًبا تا ُيذكر جممال بدين تفصيل، يهو شبه تنيسٍّ 
ياالبتكاح.  باالكتشاف  اخلاصة  يالاواعد  املناهج  ّحاسة  تنه  ياهلدف  اليوم. 
ّينت  ُّ ييمكا العثوح عىل آثاح قليلة هلذا النوع تا الدحاسة ل التعلياام التي 
لالهتامم  تثرية  اخلصوص  هذا  ل  بابوس  كتب  مما  فارة  يهناك  إقليدس.  عا 
بشكل خاص. يُتنسب أشهُر املحايالم لبناء نسق تا املوّجهام إىل ّيكاحم 
بول انو  برناحّ  عرض  يقد  يفيلسوف.  حياضيام  عامل  يكالمها  ياليبنت ، 
أسلوب  إلحياء  حمايلة  احلايل  الكتيب  يهذا  للموّجهام.  الفًتا  تفّصاًل  يصًفا 

املوّجهام بصوحة حديثة يبسيطة)5(.

يحسب التعريف السابق، فيمكا للعلوم الرشعية أيًضا أن توظف املوّجهام. يلعل أيضح تثال عىل 
تن يل األحكام يإصداح  التي توفر ضوابط عملية تيرس  الاواعد األصولية يالفاهية  نراه تا  تا  ذلك 

الفتايا.
كمبّج،  جاتعة  تطبعة  )نيويوحك:   3 ط.   ،Thinking and Deciding يلقاملر  لقتّكس  باحين،  جوناثان   .3

.53 ،)٢٠٠8
 How to Solve It: A New Aspect of Mathematical هص: اظهم جديد قؤمنهج لقميصيض جوحج بوليا، كمف نرؤد  .4

Method )برنستون: تطبعة جاتعة برنستون، ٢٠٠4(، ١١3.

املصدح السابق، ١١٢-١١3.  .5
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التحّي .  الفتوا يمكا أن يفيض إىل  يلئا يرسم املوّجهام إصداح األحكام، فإنَّ توظيفها ل عملية 
»حتّي ام  بأهّنا  عاًّة  تصّنف  املوّجهام  استخدام  عا  الناشئة  التحّي ام  أّن  باملالحظة  اجلدير  يتا 
تعرفّية« لتميي ها عا صوح التحّي ام األخرا كالثاافية يالتنظيمية، أي التحّي ام النامجة عا تصالح 
دة،  رّة، يغري ُتَتَعمَّ ؤ بالتحّي ام املعرفية، يأهنا تطَّ املرء أي ّيافعه)6(. يتا املهّم تالحظة إتكانية التنبُّ

يقد تباى قهرية، يإن كان املرء تدحًكا متاًتا لطبيعتها)7(.

يمل تنفك ّحاسة الكيفية التي تؤّي هبا املوّجهام إىل التحّي ام توضوًعا للبحث تنذ عام ١974، حني 
ياني:  بال  )احلكم   ‘Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases’ بعنوان  تاالة  ظهرم 
توّجهام يحتّي ام( لتِفرسكي يكاناِمن ل جملة Science الديحية)8(. كام ظلَّ هذا املجال تا الدحاسة 

ت ّهًرا تنذ ذلك احلني، إذ نتج عدّ كبري تا التحّي ام ياملوّجهام.

ص، تا صيف عام ٢٠٠6 إىل صيف عام ٢٠٠8، ل ّاح اإلفتاء املرصية،  يقد عمل كاتب هذا امللخَّ
اإلفتاء  ّاح  برناتج  ضما  اإلفتاء  عىل  يمتّرن  اإلنكلي ية،  الرتمجة  يحدة  ل  املرتمجني  كبري  بوظيفة 
التي  الفتايا  تا  كبري  قدح  تراجعة  الوظيفة  هذه  تسؤيليام  يقد شملت  للمفتني.  املهني  التدحيبي 
تاديم اإلجابة عا  تتدّحًبا، عا  تفتًيا  اإلفتاء، يكان تسؤياًل، بصفته  ّاح  املفتني ل  صدحم عا كباح 
أكثر تا ٢٠٠٠ حالة إفتاء. كام أتيح له، لدا تراجعته فتايا اآلخريا يالفتايا التي حّرحها بنفسه، 
حصد عدّ تا األخطاء ل الفتوا. يقد كان املفتي املجيب، ل مجيع احلاالم تاريًبا، حيظى باملهاحام 
يالدحاية الرضيحية، ييّتبع إجراءام ثابتة تارحة، ييطّبق املوّجهام املالئمة، غري أنه كان ياع ل أخطاء 
تتكرحة كانت تتضح له عند لفِت نظِرِه إليها. يقد كشف التدقيق ل تالحظام كاتب هذه املذّكرة عا 
بضعة أصناف شائعة تا األخطاء، تنها، عىل سبيل املثال، أن يذهل املفتي عا التميي  فيام بني احلاالم 
املتشاهبة، إن حصل أن يقعت إحدا الاضايا ل حالة ساباة ذلك اليوم، أي إذا كانت إحدا الاضايا 
املفتون  كان  فاد  باملوّجهام  املرتبطة  التحّي ام  لغة  يل  األخرا؛  تا  تكراًحا  أكثر  املشاهبة  العديدة 

ياعون ل أثر التوفر.

يتتضما األنامط املرصوّة خالل عملية الفتوا التي يمكا نسبتها إىل حتّي ام ترتبطة بموّجهام )تع 
يصف تاتضب هلا(:

• أثم لقميلد (Anchoring effect): يهو الرتكي  عىل حالة تاضية أي سمة أي تعلوتة تنفرّة.	

)ترك    The Psychology of Intelligence Analysis لاليت بصرلم  سؤمف  يمكلقلجمص  هيَوح،  ج.  حيتشاحّز   .6
ّحاسة االستخباحام، ٢٠١٠(، ١١١.

املصدح السابق، ١١١-١١٢.  .7
 Judgment under Uncertainty:’ تِفرسكي يّانييل كاناِمن، »احلكم بال ياني: توّجهام يحتّي ام«  أتوس   .8

Science ،‘Heuristics and Biases، العدّ ٢7 )١974(، ١١٢4-١١3١.
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• هذه 	 استدعاء  سهولة  عىل  ا  ًّ اعتام األحداث  أحجحية  تادير  يهو   :(Availability effect) لقتلىم  أثم 
األحداث تا الذاكرة التي هي نفسها تتحّي ة للباحز تنها، يالعاطفّي، يغري العاّّي.

• يهو البحث عا املعلوتام أي تفسريها بطرياة تؤّكد تصّوحام 	  :(Confirmation bias) سمد  لإلثبصم
املرء املسباة.

• سامِم 	 ّيِح  توكيد  ل  اإلفراط  يهو   :(Fundamental attribution error) لأليصيس  لقع ي  خطأ 
الشخصية حيال تفسري سلوك الشخص نفسه، يالتفريط ل توكيد ّيح التأثريام اخلاحجية إزاء تفسري 

سلوك اآلخريا.

• أثم لهلصقل (Halo effect): يهو السامح بأن تؤّثر تالحظة صفٍة إيابية ل جمال أي جانب ياحد لشخص 	
تا عىل تاييم إيايب لصفاته األخرا.

• أثم ليبصقغل ل لالنطبصع لقلؤبي أي أثم نامض لهلصقل (Forked-tail, devil, or reverse-halo effect): يهو 	
لصفاته  سلبي  تاييم  عىل  تا  لشخص  ياحد  جانب  أي  جمال  سلبية ل  تؤّثر تالحظة صفٍة  بأن  السامح 

األخرا )عكس احلالة الساباة(.

• إجابته 	 بادحته يّقته حال  ثاته  الشخص ل  تبالغة  (Overconfidence effect): يهو  ليّم ل  لقثال  أثم 
عا األسئلة.

• أثَمي لأليقمل يلحلدلثل (Primacy and recency effects): يهو امليل إىل أن تكون املواضيع الاريبة تا 	
هناية قائمة تا األسهل ل التذكر، ثم تأيت املواضيع التي ل بداية الاائمة.

• إعطاؤها 	 أي  املاضية  األحداث  تا  أكثر  األخرية  األحداث  تذّكر  يهو   :(Recency bias) لحلدلثل  سمد  
فضل عناية ياهتامم.

• سمد  خدال لقذلم (Self-serving bias): يهو تيل املرء إىل نسبة الفضل لنفسه ل النجاحام، يتنصله 	
تا املسؤيلية عا اإلخفاقام، أي إىل تاييم تعلوتام تبهمة بطرياة نافعة ملصلحته الشخصية. 

يفيام يأيت تفصيل كيفية يقوع التحّي ام خالل املراحل املختلفة لعملية اإلفتاء:

الذي  للمفتي،  تشكلته  املستفتي خالهلا  يصّوح  ترحلة  اإلفتاء، يهي  عملية  تراحل  أيل  هو  لقتصليم 
يستفرس بديحه عا تفاصيل إضافية عا الاضية. يقبل أن ياوم املفتون بإبداء أّية تالحظة ينبغي هلم أن 
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يكونوا تدحكني أهّنم هم أنفسهم تعّرضون للتحّي ام أثناء مجعهم للمعلوتام يتعاجلتها. فاملعلوتام 
األيىل التي يمعها املفتي هلا تأثري أكب تا املعلوتام الالحاة )أثر األيلّية(. يعليه، فليحذِح املفتي أن 
ر لديه تا املعلوتام األيلية عىل تا يتلو ذلك تا تعلوتام. يليدحْك أنه حني يكون أّيُل  هُييمَا تا يتوفَّ
ا، فالراجح أنه سيفرتض أّن ذلك الشخص يتمتع بصفام إيابية أخرا  تا يعلم عا شخص تا إيابياًّ
)أثر اهلالة(؛ يالعكس صحيح، أي إذا تا كان أّيل يشء يعلمه سلبًيا، فالراجح أنه سيفرتض أن ل ذلك 
أّن  أن يدحك  ّائاًم  املفتي  السلبي(. ييب عىل  املبالغة ل االنطباع  )أثر  الشخص صفام سلبية أخرا 
االنطباعام يمكا أن تباى حتى بعد نبذ حجة ساباة متاًتا: »فحاملا تدّق املعلوتام ناقوًسا فليس بوسع 

الناقوس أاّل ُيدّق«)9( )أثر الُرسّو(.

يتنبه إىل أن املستفتي حني يعرض عليه تسألته، فإنه سيجتهد فيعرضها بطرياة ُتظهره  املفتي أن  يعىل 
إثر ياقعة  املفتي  إىل  الذي جاء  املستفتي  ا عىل  اليسري جداًّ الذام(. يتا  ل أحسا صوحة )حتّي  خدتة 
سلبية أن يد أتثلة إضافية عا هذه الواقعة )أثر األيلية ياحلداثة، يأثر التوفر(، فيام سريا تا الصعب 
ر املستفتي ملا  عليه أن يد أي يابل أتثلة تعكوسة )حتّي  اإلثبام، أثر الرسّو(. أضف إىل ذلك، أن تذكُّ
يقع يغلب تذّكره ملا مل ياع، يعليه، فسيتذّكر تا يجوّ األفعال السلبية أكثر مما يتذكر تا غياهبا )حتّي  

التوفر(.

اآلخريا  أخطاء  أّن  يفرتض  بينام  للظريف،  أّنه ضحية  عىل  نفسه  إىل  املستفتي  ينظر  أن  املرجح  يتا 
يَريا  أن  إىل  الناس  يين ع  األسايس(.  الع ي  )خطأ  الشخصية  ل  صفاٍم  إىل  ترجع  أهّنا  أي  تاصوّة، 
أعامهلم تا أسباب نجاحاهتم، يال حيّبون أن يع يا هلا إخفاقاهتم )اإلفراط ل تادير املرء ألمهيته(، بينام 
يفرتضون أّن الترّصفاِم املؤذية أعامل عداية تاصوّة )خطأ الع ي األسايس(. ييفاقم هذا األتَر التحّيُ  
هي  كام  املستفتي  ياقعة  ل  املنطاية  األسباب  عا  املفتي  يبحث  فكام  سببية:  تفسريام  عا  البحث  إىل 
تطريحة، يبحث املستفتي عا ترابط تنطاي فيام ّفعه ل ياحة املفتي؛ يلذلك فعىل املفتي أن يكون ّائم 
التنبه تا الوقوع ل رشك افرتاض التفسريام السببية، إذ ل حال البحث عا أسباب، فإن لدا الناس 
الكبرية اخلبيثة  أّن اآلثاح  تلاائًيا  السببي(، فيفرتض  الع ي  آثاحه )عملية  تياًل إىل توقع سبٍب تتامثٍل تع 

تنبثاة باملثل تا أسباب كبرية خبيثة.

تأييل  يإىل  حؤيته،  يريدين  تا  حؤية  إىل  يميلون  الناس  أّن  باله  عا  يغيب  ال  أن  كذلك  املفتي  يعىل 
املعلوتام يفق تا سبق أن استار ل اعتااّهم )حتّي  اإلثبام()١٠(.

لقتكممف ترحلة يالئم املفتي فيها سامم حالة املستفتي تع تا يناسبها تا أبواب الفاه. يينبغي للمفتي 
للاضية  املستفتي  بتعريف  سيتأّثر  فإنه  املناسبة  الفاهية  املسألة  يبحث عا  أّنه حني  اعتباحه  يضع ل  أن 

.١٢5 ،The Psychology of Intelligence Analysis هيَوح، يمكلقلجمص سؤمف لاليت بصرلم  .9
املصدح السابق، ١53.  .١٠
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يتاديره هلا ل املرحلة الساباة )التوفر(. يملا كان املستفتون غري خمتصني ل الفاه، فال غري أن خيطئوا 
ل تعريف احلالة، كخلطهم بني أنواع العاوّ املالية تثاًل. يتا الغريب أن بعض املفتني يابلون ظاهر 
تعريف املستفتني ملسائلهم تا غري حتايق يال تدقيق، يطلب يصف الواقعة يصًفا ّقيًاا، فليس للمفتي 

أن يعتمد متاًتا عىل تادير املستفتي.

َثّم  ييطرّ حصول »أثر حسّو« حني حيايل املفتي أن حيدّ أنسب األبواب حلالة املستفتي، فيخطئ تا 
ِرَف  ل حتديدها بوصفها حالة تتكرحة الوقوع، أي قد سبق التعاتل تعها ل ذلك اليوم. ييمكا أن حَتْ
التوفر، يهذا ال شك يبيل، يال سيام ل شهر  أثر  املفتي تا طريق  أي ساباة قراحاِم  حاالٌم تتكرحة 
حتضان يتوسم احلج، حني يمكا حصول خلط بني حاالم غري شائعة يبني تا يتكرح تا احلواّث 

ة(. ّّ )عىل سبيل املثال، االحتباك بني حالة األتراض امل تنة يحالة األتراض احلا

لحُلكم ترحلة فيها يدّقق املفتي فيام إذا استوفيت الرشيط ياألحكان يرشيط األحكان بخصوص املسألة 
املحدّة ل املرحلة الساباة. فإن مل ُتستوَف الرشيط، أي مل يستوَف إال بعضها، فذلك يعني أن ثمت خطًأ 
تا، يهنا عىل املفتي أن يعوّ إىل ترحلة التكييف. غري أنه تا املؤسف أن يكون لدا املفتي، أحياًنا، تا 
الثاة املفرطة )حتّي  الثاة املفرطة( تا حيول بينه يبني تراجعة قراحه ل ترحلة التكييف، فيميض ياثًاا إىل 
ترحلة اإلفتاء. يلو كان املفتون عىل يعي بأهّنم تعّرضون للتحّي ام ل الاراح، فال حيب أهنم سيكونون 

ا للشّك فيام قرحيه ل املراحل الساباة تا العملية، يتا َثم تراجعة تلك الاراحام. ًّ أكثر استعدا

املستفتي،  ظريف  ل  النظر  املفتي  يعيد  يفيها  الفتوا،  إصداح  عملية  تا  األخرية  املرحلة  هو  لإلىتصء 
يظهر ل  تا  الرشيعة. يأكثر  بمااصد  املستفتي ّين اإلخالل  إن ال احلكم سيحاق تصالح  أّن  لضامن 
بالنظر ل  ُتعنى  املرحلة  الساباة. يملا كانت هذه  املراحل  ياع ل  تا  ه إىل  ُّّ املرحلة تا األخطاء تر هذه 
عىل  يكون  كأن  باالحتامل،  املرتبطة  التحّي ام  إىل  املفتي  يتنبه  أن  فينبغي  حديثها  يحجحان  العواقب 
التأّثر بأتوح أخرا)١١(.  يعٍي، تثاًل، بأّن سهولة ختيل عاقبة تا ال تعني حجحان حديثها، بل تن ع إىل 
إّن جمّرّ تصّوح حدٍث يمكا أن ُينتج آثاَح التوفر، بام يسبب تغاالة املفتي ل تادير حجحان يقوع هذا 
اقرتان  احتامل  تادير  اإلفراط ل  إىل  يميل  مل يدحس االحتامالم  َتْا  أّن  إىل  باإلضافة  احلدث)١٢(. هذا 

حدثني، يإىل التفريط ل تادير احتامل انفصال حدثني )حتّي ام التكيُّف يالرسّو)١3((.

* * *

املصدح السابق، ١48.  .١١

املصدح السابق، ١49.  .١٢
.‘Judgment under Uncertainty’ »تِفرسكي يكاناِمن، »احلكم بال ياني  .١3
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يالرسّو  األيلية  يلعّل  كثرية.  يهي  الفتوا،  عملية  ل  الاراح  حتّي ام  تأثري  طرق  التحليل  هذا  ُيظهر 
اإلفتاء  عملية  تراحل  يتذكر ل مجيع  أن  للمفتي  يينبغي  تأثرًيا.  التحي ام  أشد  هي  يالتوفر  ياحلداثة 
بوصفها  احلاياية  بايمتها  تناوص  نحو  عىل  ترتبط  هو  إنام  البرشي  العال  عىل  املعلوتام  »تأثري  أّن 

حجة«)١4(.

يقد أجريت عدة ّحاسام حول التغّلب عىل آثاح حتّي ام الاراح، أظهرم إحداها أّن الرتكي  عىل التميي  
بني السامم يساعد عىل التاليل تا أثر الرسّو)١5(. فيام أشاح بحث آخر إىل أّن أثَرِي األيلية ياحلداثة مل 
بّينام)١6(.  تا  إليهم  م  تاُقدِّ بأّيل  لألخذ  تياًل  الدحاسة  عليهم  ُأجريت  تا  بعض  أظهر  إال حني  ياعا 
ييستفاّ تا نتائج البحث أنه يمكا اتباع تنهج يضما توظيف مجيع املعلوتام املتوفرة: »فإن الحظوا 
البينام  البّينام يتا تنطوي عليه فحسب، ّين أن تتكون لدهيم حغبة أن يكون تا تنطوي عليه تلك 
صحيًحا، فلعله يتولد لدهيم استعداّ ذهني إلحجاء البّت ل املسألة حتى ُتستوىف مجيع البينام؛ مما يعني 
أن مجيع البينام ستكون تاثلة أتاتهم ل نفس اآلن، يتا ثم ينتفي اإلرصاح الالعاالين«)١7(. يُتظهر 
التواضع.  يفعل  كام  ال ائدة)١8(،  الثاة  تاليل  عىل  يعني  باملسؤيلية  اإلحساس  أّن  أخرا  ّحاسام 
تني نالتا فضل عناية ل النصوص املعتمدة التي تنايلت توضوع أّب املفتي، غري أّن  يتع أّن هاتني اخللَّ

بإتكان املؤلفام املستابلية أن تستفيد تا أنواع الدحاسام املذكوحة هنا.

إليه  توصلت  تا  أخرا، تالحظة  اإلفتاء يل جماالم  يّيحها ل  التحّي ام  تراجعة  عند  املهم،  يتا 
تثاًل، عىل  ّليل،  فثّمت  األفراّ.  لدا  التحّي ام  كيفية عمل  تؤّثر ل  الثاافة  أّن  تا  الدحاسام  بعض 
املنتمني  تا  الذام  خدتة  يحتّي   األسايس  الع ي  خلطأ  عرضة  أكثر  فرّانية  جمتمعام  إىل  املنتمني  أّن 

للمجتمعام اجلامعية)١9(. 
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يتبني مما سبق أّن االعتامّ عىل املوّجهام يمكا أن ُيفيَض إىل حتّي ام ل الاراح، يمَلّا كان كثري تا العلوم 
االعتامّ عىل  حُيدثه  ملا  أفضل  فهم  إىل  ل  التوصُّ تعنّي  املوّجهام  استخدام  تنهجيته  يتضّما ل  الرشعية 
الفاِّ إشاحاٍم هلذا املوضوع،  أنَّ ل كتب  تأثري سيئ. يال شك  العلوم الرشعية تا  املوّجهام ل  هذه 
لكْا تباى احلاجة تاسة إلفراّ تسألة ّيح املوّجهام ل العلوم الرشعية بدحاسة خاّصة. يبعباحة أكثَر 
حتديًدا، ينبغي أن يكون املفتون عىل ّحاية بتحّي ام اختاذ الاراح، يأن ُتدحج هذه املسألة ضما براتج 

ا جوّة تا ياّدتونه تا خدتام. تدحيب املفتني، ألّن تا شأن كل تا هذيا املعياحيا أن حيسِّ

 خامتة: يتبنيَّ لنا مما تادم كيف تؤّثر حتّي ام اختاذ الاراح يتوّجهاهتا ل عملية إصداح الفتوا خالل 
تراحل التصوير يالتكييف ياحلكم ياإلفتاء، يلعل حتّي  التكّيف، يأثر الرسّو، يأثر التوفر، يحتّي  
بعض  خيلو  يال  شيوًعا.  األكثر  هي  الذام،  خدتة  يحتّي   احلداثة،  يأثر  األيلية،  يأثر  اإلثبام، 
ا،  كلياًّ جتنبها  أي  التحّي ام  بعض  آثاح  تا  التاليل  سبل  يتلميحام حول  إشاحام  تا  الدحاسام 
إال أن توعية املفتني هبذه التحي ام، يتشجيعهم عىل البحث عا بدائل تفسريية أخرا، تا شأهنام 

تاليل آثاح التحي ام، إىل جانب تذكريهم بمسؤيليتهم الدينية.

العلوم  ل  املوّجهام  عىل  االعتامّ  لتأثري  تستالة  ّحاسة  بإجراء  التحلييلُّ  امللّخُص  هذا  ييويص 
بتأثري  تفتيها  بتوعية  ياملحلية  اإلقليمية  الفتوا  تؤّسسام  تضطلع  بأن  يوىص  كام  الرشعية؛ 
أّاء  ملستوا  حتسني  تا  ذلك  ل  ملا  املفتني،  تدحيب  براتج  تا  ج ًءا  ذلك  جتعل  يأن  التحّي ام، 

املفتني، يضامن إلصداح فتايا أكثر ّقة يتراعاة جلوانب حياهتم املختلفة.

ياهلل تعاىل أعلم.
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