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لکه څرنګه چې امام د مسلمانانو د عامو مصلحتونو څخه مسؤل دی او هم د ټولنې د مفاسدو ډله 

منځه ولړلو مسئوليت په غاړه لري مګرم ددې سره، سره به د ضرورت په وخت کې افتاء مسؤليت هم 

مسؤليت لپاره نور څوک ټآکي که چېرته ددغو ټاکل شويو مفتيانو په په غاړه اخلي او يا به ددغه 

شرعي طريقه فتواګانې نه ورکولى په دې باندې يې منع ضروري او الزمي ده ترڅو د فساد مخه 

ونيسي  او که درسي مفتاينو فتواګانې ورکوي چې هغه اهل د افتاء مګر د غلطو  فتوا ګانو په سبب 

و يا هم يو شمير کسانو د شريعت مخالف فتواګانې ورکوي د حالل او حرام يې ضرر را منځ ته کيدو ا

پروايي نه ساتله خلکوته يې ناوړا چلونه او حيلى ورښودلي په داسې حال کې په امام الزمه ده چې 

دارنګه کسان له فتوی ورکولو څخه منع کړي او دا مويانو په زمانه کې دارنګه کار واقع شوي ؤ ابن 

دي د مسلمانانو په امير الزمه ده چې دارنګه کسان د فتوی ورکولو څخه منع کړي  الجوزي ويلي

لکه بنو اميه چې دا کار کولو بيا يې زياته کړه کله چې امام منع کول لکه ډاکتر چې په طبابت نه 

پوهيږي او خلکو ته دواګانې ورکوي نو دارنګه د خلکو منع کول پرې هم الزم دي چې په فتوی نه 

او فتواګانې ورکوي بايد منع شي خطيب بغدادي ويلي دي چې په امام واجب دي چې  پوهيږي

مفتيانو احوال ځانته معلوم کړي او که څوک د فتوی ورکولو اهليت ولري هغه پريږدي او که نه يې 

لري منع کوي به يې ا و دا به هم ورته وايي که بل ځل يې داکار وکړو نو سخته سزابه ورکوي ابن القيم 

په دې نظر دی چې د ( رح)يلي دي چې که امام دارنګه مفتيان پريښودلو ګناهګار دی ابن تيميه و

مفتيانو لپاره محتسب وټاکل شي دې زياتوي چې د ډوډۍ پخونکو او خوراک پخوونکو لپاره 

 .نو څرنګه د مفتيانو لپاره ضرور ندي.مستحب ضرور دی

ار سره يې بايد له فتوي ورکولو څخه منع نه کړي ابن مګر هغه څوک چې د فتوی اهليت ولري په ډېر تلو

پدې اړوند داسې و يلي دي که مفتي په زياتو مسايلو په حق وو او په ځينو په خالف د ( رح)تيميه 

سنتو فتوی ورکړې وه په مطلق ډول څخه د فتوی ورکولو څخه نه منع کېږي که امام په يو شمير کسانو 

اره مقرر کړي که هغه د فتوی ورکولو له کبله د خپلې روزۍ څخه د فتوی ورکولو اهليت وليده لپ


