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 حفٕٚض

 

أفوٓ  ظاوؼوح الؼموٓن امٌو وٙح الؼالىٙوح ترىْ٘وك   ذانس ػهٙ ْطبٕل انفزٔخأٌا الطالة 

ٌٍوؿ وووً نٌوالرٗ لمىترثوواخ أْ الىأٌٍوواخ أْ الّٙألواخ أْ ا طووفا  ػٍوك  مووثّه ؼٍووة 

 الرؼمٙىاخ الٍافمج فٗ العاوؼح.

 

 

 

 االطى: 

 

 2012انخارٚد:    /      /

 

 انخٕلٛغ:
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 اإلْساء

 شٚش, انذ٘ كاٌ ٚحب زائًا أٌ أكٌٕ األيٛش بٍٛ أحزابٙ.إنٗ ٔانس٘ انؼ

 إنٗ ٔانسحٙ انحٌُٕ, انخٙ ببزكت زػائٓا ٚظز هللا نٙ إكًال ْذِ انسراطت.

 إنٗ أذٙ يحًس, انذ٘ شاطزَٙ ححًم يٓاو ْذِ انحٛاة.

 إنٗ أذٕاحٙ انكزًٚاث, انهٕاحٙ طانًا اَخظزٌ ْذِ انهحظت.

 يؼٙ حخٗ اكخًهج ْذِ انسراطت.إنٗ سٔجخٙ انغانٛت, انخٙ صبزث ٔطٓزث 

 إنٗ أبُائٙ األحباء, انذٍٚ ْى ايخساز٘ فٙ ْذِ انسَٛا.

 إنٗ يشاٚرٙ, انذٍٚ اذذٔا بٛس٘ بانحكًت إنٗ طزٚك انرٛز.

 إنٗ أطاحذحٙ, انذٍٚ أػطَٕٙ ثًزة جٓسْى, ٔذالصت ػهًٓى.

 إنٗ كم طانب ػهى, أٔ يحب نهؼهى.

 اْس٘ ْذا انؼًم انًخٕاضغ

                 

                           

 انباحث: ذانس ػهٙ انفزٔخ                                                      

 ج
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 شكز ٔحمسٚز

 

إي وىووا ٘عووة ػمووٕ الثاؼووس ػٍووك الاووهاؽ وووً قناٌوورُن ْإمىووا  تؽصووُن أي ٘ؽىووك   

ووً ٌواِه ػمٕ الرٓفٙقن ْ٘شتهَ ػمٕ الرٍك٘كن ْ٘ؽاظ  ِل الاضل فضومّهن تواي ٘شوته 

وؼُ فٗ إٌعاو ِمَ الكناٌحن ْإـهاظّا ػمٕ أؼًٍ صٓنجن ْوً ِما الثاب فونٌٗ أذٓظوُ 

تعى٘ل الشته ْػظٙه االورٍواي  ٌورالٖ التثٙوه الوكمرٓن ـموٓ   وٙا   ماواد لىوا  وكن 

وووً ٌ ووػ ْذٓظٙووُ وووً تكا٘ووح الكناٌووح ؼرووٕ امرىموود تؽىووك   ْفضوومُن ْفووٗ موول ِوومَ 

ىا فؽٍةن تول أـوا وشوا ان ْصوك٘ ا ٌاصوؽان ْ وك  والٓا لتول الىهاؼل له ٘تً أٌرالا ْوؼم

 إٌٍاي وً اٌىُ ٌ ٙةن ِْٓ اـم اٌىُ ماو د فعىاَ   ـٙه العىاء.

مىوا أذ ووكن تالشوته ْالؼهفوواي ل ٌواذمج التووهان أػضواء المعٍووحن الومً٘ ذاضوومٓا ػمووٗ 

 وػ ْإنطواقد ت ثٓ  وٍا شح ِمَ الهٌالحد لٙأـمْا تٙكٖ إلٕ ته ا وايد تىا ٘ وكوٓا ووً ٌ

 ٘صهٖ الهٌالح ْ٘ركانك الفطأ إي ْظك ال  كن  .

الووومً٘ ػمىٌٓوووا ووووا تٌٓوووؼّهن ْتوووملٓا   وووان أي أطوووته أٌووواذمذٍا  أ٘ضوووا ٘اوووٓذٍٗال  

ظّكِهن ْأٌكْا إلٍٙوا ٌ وؽّه. ْالشوته وٓصوٓ  لم واعىًٙ ػموٕ طوأْي ظاوؼرٍوا الؽثٙثوح 

د ْللو   وُ ْأصوٓلُ ـاصوحػاووح ْ ٍوه الا لمشوه٘ؼح ْال وآٌي  ْممٙرٍا )ممٙح الشوٙؿ ٌوٓغ

وشوا٘فٍا الومً٘ ػمىٌٓوا مىوا أطوته  لعّٓقِه الىىٙوىج فوٗ ذتوًٓ٘ الثٙألوح الؼمىٙوح الىٍاٌوثح.

ْْظٌّٓا ْصثهْا ػمٍٙان ؼرٕ تمغٍا وا تمغٍاد فعوىأِه   ػٍوا ْػوً امٌو ن ْالىٍومىًٙ 

 مل ـٙه.

ا ـوٓج ْإٌٗ إل أطته وً ٌاِه فٗ إذىان ِمَ الهٌالحن أذٓظُ تالشته العى٘ول لتول 

ْػووٌّٓه الىوواقٖ لووه ٘ثفمووٓا ػمووٗ تٍ ووؽّه ْإنطوواقِهن  ْالووىو ء ْا صووك اءن الوومً٘

  ـٙهان ْاٌأ    أي ٘عؼل ِوما الؼىول  ٖٓن ؼرٕ امرىمد ِمَ الهٌالحن فعىاِهْالىؼٍ

 اذٍا ْؼٍٍاذّه.       فٗ وٙىاي ؼٍٍ

 س: ـالك ػمٕ ِطثٓ  الاهْؾالثاؼ                                                          

 
  

 ز
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 فٓزص انًحخٕٚاث

 انصفحت انًٕضٕع

 1 الى كوح:

 3 أٌألمح الكناٌح:

 3 أِكاف الكناٌح:

 3 وٍّعٙح الكناٌح:

 4 الكناٌاخ الٍات ح: 

 6 ـطح الكناٌح:

 11 ذىّٙك :

 11 الا ل ا ْ :

 11 ِه ِمَ الىعاوغ:الرؼه٘ا تالىعاوغ الا ّٙحن ْ ه٘ ح الارٓٔ فّٙان ْأ الىثؽس ا ْ :

 11 الىطمة ا ْ : الرؼه٘ا تالىعاوغ الا ّٙح لغح ْاصط ؼا:  

 11 الاهع ا ْ : الىعاوغ الا ّٙح لغح:

 12 الاهع الصاٌٗ: الىعاوغ الا ّٙح اصط ؼا:

 13 الىطمة الصاٌٗ:  ه٘ ح الارٓٔ فٗ الىعاوغ الا ّٙح:

 14 الىطمة الصالس: وشهْػٙح االظرّاق العىاػٗ:

 21 الىطمة الهاتغ: أِه الىعاوغ الا ّٙح:  

 21 الاهع ا ْ : وعىغ الثؽٓز امٌ وٙح تال اِهج: 

 21 الاهع الصاٌٗ: الىعىغ الا ّٗ امٌ وٗ الراتغ لهاتطح الؼاله امٌ وٗ تىتح الىتهوح

 21 الاهع الصالس: الىعىغ الا ّٗ الراتغ لىٍظىح الىأذىه امٌ وٗ:

تالٍّك: –الىعىغ الا ّٗ امٌ وٗ الاهع الهاتغ:    22 

 22 تالٍٓقاي: امٌ وٗ الا ُ الاهع الفاوً: وعىغ

 22 تأوه٘تا: الشه٘ؼح ف ّاء الاهع الٍاقي: وعىغ

 23 الىعىغ الا ّٗ الؼها ٗ لتثان الؼمىاء لمكػٓج ْامفراء: الاهع الٍاتغ:

 23 الىغهب:  ػمىاء الاهع الصاوً: ناتطح

 24 الرؼه٘ا تىعالً امفراء ْ ه٘ ح الارٓٔ فّٙا ْاِه الىعالً:الىثؽس الصاٌٗ: 

 24 الىطمة ا ْ  : الرؼه٘ا تىعالً امفراء:

 ْـ
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 24  الاهع ا ْ : الرؼه٘ا تىعالً امفراء لغح:

 26 الاهع الصاٌٗ: ذؼه٘ا وعالً امفراء اصط ؼا :

 26 الىطمة الصاٌٗ:  ه٘ ح الارٓٔ فّٙا :

 27 فٗ  ه٘ ح الارٓٔ تًٙ الىعاوغ الا ّٙح ْوعالً امفراء:الىطمة الصالس: الاه  

 28 الىطمة الفاوً: أِه وعالً امفراء:

 28 الاهع ا ْ : الىعمً ا ْنْتٗ لإلفراء ْالثؽٓز:

 28 الاهع الصاٌٗ: ِٙألح مثان الؼمىاء تالىىمتح الؼهتٙح الٍؼٓق٘ح:

 29 ي:تٙد الى ك -الاهع الصالس: الىعمً امٌ وٗ لإلفراء 

 29 الاهع الهاتغ: الاهع الفاوً:  طاع امفراء ْالثؽٓز الشهػٙح تالتٓ٘د:

 29 الاهع الفاوً: وعمً امفراء ْالثؽٓز ْالكناٌاخ امٌ وٙح ا نقٌٗ:

 31 الى  ٓق تضثط الارٓٔن ْأِىٙح لل ن ْمٙا ذضثط: الا ل الصاٌٗ:

 32 الىثؽس ا ْ : الى  ٓق تضثط الارٓٔ ْأِىٙرُ:

 32 ىطمة ا ْ : وؼٍٕ الارٓٔ لغح ْاصط ؼا:ال

 35 : الاه  تًٙ االظرّاق ْالارٓٔالىطمة الصاٌٗ: 

 35 :الاه  تًٙ الارٓٔ ْال ضاءالىطمة الصالس: 

 37 الاهع ا ْ : الىارٗ الىٍر ل:

 38 الاهع الصاٌٗ: الىارٗ اٙه الىٍر ل:

 41 الىطمة الٍاقي: وٍغ الىارٗ وً الارٓٔ:

 42 ٍاتغ: الؽعه ػمٕ الىارٗ الىاظًالىطمة ال

 45 الىثؽس الصاٌٗ: الى  ٓق تضثط الارٓٔن ْأِىٙح لل :

 45 الىطمة ا ْ : الى  ٓق تضثط الارٓٔ: 

 45 الاهع ا ْ : ذؼه٘ا الضثط لغح:

 46 الاهع الصاٌٗ: ذؼه٘ا  ثط الارٓٔ اصط ؼا:

 46 الىطمة الصاٌٗ:  ٓاتط الارٓٔ:

 46 كن وىً ِٓ أِل: الاهع ا ْ : أي ذ  

 47 الاهع الصاٌٗ: أي ذتٓي وؽ  ح لى اصك الشه٘ؼح:

 51 الاهع الصالس: أي ال ذفالا الٍص ال ه٘ػ )التراب ْالٍٍح :
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 54 الاهع الهاتغ: أي ال ذفالا امظىاع:

 56 الاهع الفاوً: أي ذأـم الارٓٔ وً ا قلحن ْالى اقن الىؼرىكج:

 57 أْال: ال ٙاي:

 58 شاٌٙا: االٌر ؽاب:

 59 شالصا: االٌرؽٍاي:

 61 ناتؼا:  ٓ  ال ؽاتٗ:

 62 ـاوٍا: طهع وً  ثمٍا:

 63 ٌاقٌا: الى مؽح الىهٌمح:

 63 ٌاتؼا: ٌك المناعغ: 

 64 الاهع الٍاقي: أي ذتٓي الارٓٔ فٗ أوه ْا غن أْ ورٓ غ ؼ ٓلُ:

 66 الاهع الٍاتغ: ػكن الرٍاِل:

 66 ٙح  ثط الارٓٔ:الىطمة الصالس: أِى

 68 الىطمة الهاتغ: مٙا ذضثط الارٓٔ:

 69 الىطمة الفاوً:  ثط الارٓٔ وً وٍظٓن الٍٙاٌح الشهػٙح: 

الا ل الصالس: ٌىالض ذطثٙ ٙح ػمٕ الرىان الىعاوغ الا ّٙح ْوعالً امفراء تضٓاتط 

 الارٓٔ:

72 

 73 الىثؽس ا ْ : أي ذ كن الارٓٔ وىً ِٓ أِل:

 73 ) طّك لُ ػمىاء ػ هَ تالؼمه : ْ : فرٓٔ لمىعاوغ الا ّٙح وىً ِٓ أِلالىطمة ا 

 74 )طّك لُ ػمىاء ػ هَ تالؼمه : الىطمة الصاٌٗ: فرٓٔ وعالً امفراء وىً ِٓ أِل

 74 الىثؽس الصاٌٗ: أي ذتٓي وؽ  ح لى اصك الشه٘ؼح:

 75 الىطمة ا ْ : فرٓٔ لمىعاوغ الا ّٙح وؽ  ح لى اصك الشه٘ؼح:

 75  الىطمة الصاٌٗ: فرٓٔ لىعالً امفراء وؽ  ح لى اصك الشه٘ؼح.

 76 الىثؽس الصالس: أي ال ذفالا الٍص ال ه٘ػ )التراب ْالٍٍح 

 76 الىطمة ا ْ : فرٓٔ لمىعاوغ الا ّٙح ال ذفالا الٍص ال ه٘ػ )التراب ْالٍٍح .

 77 تراب ْالٍٍح .الىطمة الصاٌٗ: فرٓٔ وعالً امفراء ال ذفالا الٍص ال ه٘ػ )ال

 81 الىثؽس الفاوً: أي ال ذفالا الارٓٔ امظىاع:

 81 الىطمة ا ْ : فرٓٔ لمىعاوغ الا ّٙح وٍرٍكِا امظىاع:
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 82 الىطمة الصاٌٗ: فرٓٔ لىعالً امفراء وٍٍكِا امظىاع:

 83 الىثؽس الٍاقي: أي ذؼرىك الارٓٔ ػمٕ قلٙل وؼرثه وً أقلح الرشه٘غن ْو اقنَ:

 83 طمة ا ْ : فرٓٔ لمىعاوغ الا ّٙح ذؼرىك ا قلح الشهػٙح الىؼرثهج:الى 

 84 :الىطمة الصاٌٗ: فرٓٔ لىعالً امفراء ذؼرىك ا قلح الشهػٙح الىؼرثهج

 85 الىثؽس الٍاتغ: أي ذتٓي الارٓٔ فٗ أوه ْا غن أْ ورٓ غ الؽ ٓ :

 85 غ الؽ ٓ :الىطمة ا ْ : فرٓٔ لمىعاوغ الا ّٙح فٗ أوه ْا غن أْ ورٓ 

 86 الىطمة الصاٌٗ: فرٓٔ لىعالً امفراء فٗ أوه ْا غن أْ ورٓ غ الؽ ٓ :

 87 الىثؽس الصاوً: ػكن الرٍاِل فٗ الارٓٔ:

 88 الفاذىح: 

 91 الىهاظغ:
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 انًهرص

 زٔر انًجايغ انفمٓٛت ٔيجانض اإلفخاء فٙ ضبط انفخٕٖ

 إػساز انطانب:

 ذانس ػهٙ ْطبٕل انفزٔخ

 إشزاف:

 ز ذهٕق ضٛف هللا آغا أ.

 و22/3/2012حارٚد انًُالشت: ػًاٌ 

الؽىك هلل الومٖ أذوه ٌؼىروُ تنمىوا  الوكً٘ن ْال و ج ْالٍو ن ػموٕ الىثؼوٓز نؼىوح لمؼوالىًٙن 

 ْػمٕ ملُ ْصؽثُ الغه الىٙاوًٙن ْوً ٌان ػمٕ ٌّعُ تنؼٍاي إلٕ ٘ٓن الكً٘.

ان ْذثوًٙ قْن الىعواوغ الا ّٙوح أوا تؼكن فّمَ الكناٌح ذؼالط وٓ ٓع الاروٓٔ ْمٙاٙوح  وثطّ

ْوعالً امفرواء فوٗ للو ن ـ ٓصوا فوٗ ِومَ الىهؼموح الؽهظوح ووً ذوان٘ؿ ا ووحن ْ وك ذٍاْلود ِوما 

الىٓ ووٓع فووٗ ش شووح ف ووٓ  ْـاذىووحد اطوورىل الا وول ا ْ  ػمووٕ وثؽصووًٙن ػهفوود فّٙىووا الىعوواوغ 

غ الا ّٙح ْوعالً امفرواءن الا ّٙح ْوعالً امفراءن ْتٍٙد  ه٘ ح الارٓٔ فّٙىان ْلمهخ أِه الىعاو

ْْ ووؽد الاووه  فووٗ  ه٘ ووح الارووٓٔ تووًٙ الىعوواوغ الا ّٙووح ْوعووالً امفروواءن شووه أصوومد  لىشووهْػٙح 

مىوا اطورىل الا ول الصواٌٗ ػموٕ  الىرثؼح فٗ الارٓٔ فٗ مل وٍّىان االظرّاق العىاػٗد لتٌُٓ الطه٘ ح

عوة ػموٕ ْلوٗ ا ووه فؼموُ إلا وثؽصًٙن ػهفد فّٙىا الارٓٔ ْطهْ ّا ْطهْ  الىارٗن ْتٍٙد ووا ٘

اـل الىارٗ تّمَ الشهْ ن ْْ ؼد  ٓاتط لمارٓٔن ْتٍٙد مٙا ذضثطن ْأِىٙح لل ن ْأوا الا ل 

الصالسن فعؼمرُ ف و  ذطثٙ ٙوان تٍٙود فٙوُ قْن الىعواوغ الا ّٙوح ْوعوالً امفرواء فوٗ  وثط الاروٓٔن 

ً امفراء ػمٕ  ٓاتط الارٓٔ الروٗ ْلل  وً ـ   ا وصمح الؼىمٙح وً فرأْ الىعاوغ الا ّٙح ْوعال

ْ ؼرّاد ؼٙس لمهخ وص  ػمٕ مل  اتط وً الضٓاتط ٘ثهو فُٙ الرىان الىعواوغ الا ّٙوح ْوعوالً 

امفراء تضٓاتط الارٓٔن شه ظاءخ الفاذىح وشرىمح ػموٕ الٍرواعط ْالرٓصوٙاخن ْالروٗ مواي ووً أِىّوا 

ً ٘ وٓن تّوما الشوأي الؼظوٙه فوٗ ْ رٍوا  هْنج  ثط الارٓٔن ْإٌٍاق ِما ا وه  ِموُ. ْإي أفضول وو

الؽا ووه الىعوواوغ الا ّٙووح ْوعووالً امفروواءد لىووا  ووىرُ وووً مثووان الؼمىوواء ْالا ّوواءن ْ ه٘ رّووا فووٗ 

 الارٓٔن ال اعه ػمٕ أٌاي االظرّاق العىاػٗ.

 

 ط
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ْال  ج ْالٍ ن ػمٕ الٍثٗ ا مهن ْاموان ا ػظه ٌوٙكٌا وؽىوك ْػموٕ الوُ ْصوؽثُن ْووً 

 ا رإ أشهَ إلٕ ٘ٓن الكً٘.ٌان ػمٕ ٌّعُ ْ
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Thanks Allah who completed his grace to complete the religion, peace 

and blessings be upon the envoy, a mercy to the world, and on him and his 

companions, and who walked on his path in charity until the Day of 

Judgment. 

Either after , this study processing the Fatwa subject and how to set it , 

It shows the role of jurisprudential councils and the boards of fatwas in it , 

especially in this critical situation of the history of the nation , I dealt with 

this subject in three semester and conclusion ; the first semester included 

two research ,  definition on them jurisprudential councils and the boards of 

fatwas , and has been shown the method of fatwa in them , mentioned the 

most important jurisprudential councils and the boards of fatwas , then 

detailed the legitimacy of collective diligence ; because it is the method 

followed in the fatwa in in each of them , also the second semester include 

two research , definition on them the fatwa and its conditions and the 

conditions of mufti , showed what should the guardians do if the mufti 

٘ 
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broke these conditions , and put controls for fatwa , showed how to control 

it and the important of that. and the third semester I made it applied 

semester, showed in it the role of jurisprudential councils and the boards of 

fatwa in  

control the fatwa, during practical examples in fatwa of jurisprudential 

councils and the boards of fatwa on fatwa rules that I put; where I 

mentioned example on each rule of controls which highlights the 

commitment of jurisprudential councils and the boards of fatwa in fatwa 

controls k then the conclusion came including the results and 

recommendation, which was the most important control the fatwa, assign 

this order to its owners. 

And the best who does this great thing at the present time the 

jurisprudential councils and the boards of fatwa; because it included the 

higher scientists and jurists, and it method in fatwa, based on collective 

diligence. 

Peace and blessings be upon the noble prophet and the great imam our 

master Mohammad and his companions, how followed his approach and 

followed him to the Day of Judgment. 
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 المقدمة:

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

وعظٌم سلطانه, والصبلة والسبلم على إمام الهدى,  ,كما ٌنبؽً لجبلل وجهه الحمد هلل

 . أجمعٌن على آله, وصحبهوالرحمة المهداة, والنعمة المسداة, سٌدنا محمد 

مد صلى هللا علٌه وسلم؛ جعل لما ختم دٌوان النبوة المبارك بسٌدنا مح ,بعد: فان هللا عز وجل أما

فً  وبٌن فٌه كل ما ٌصلح حٌاة البشرٌة, هذا الدٌن القٌم صالحا لكل زمان ومكان إلى قٌام الساعة

ْطَنا) :سبحانه وتعالى قال ,واآلخرةالدنٌا  ء   ِمنْ  اْلِكَتابِ  ِفً َما َفرَّ ًْ كانت بعثته علٌه الصبلة و ,(1)(َش

قال  ,نزل إلٌهمٌبٌن للناس ما حتى  وضٌحا لمحكم الخطاب,والسبلم؛ تفصٌبل لمجمل الكتاب, وت

ُرونَ )تعالى:  َتَفكَّ ٌَ ِهْم َولََعلَُّهْم  ٌْ َل إِلَ اِس َما ُنزِّ َن لِلنَّ ٌِّ ْكَر لُِتَب َك الذِّ ٌْ , ومن حكمة هللا أن جعل (2)(َوأَْنَزْلَنا إِلَ

ر الزمان األوامر واألحكام, قال وٌبٌنوا للناس على م ,العلماء ورثة األنبٌاء؛ لٌحملوا لواء العلم

اءِ "صلى هللا علٌه وسلم: ٌَ من بٌن  العلماء سبحانه وتعالى, خصقد و  (3)"َوأَنَّ الُعلََماَء ُهْم َوَرَثُة األَْنِب

وهُ  ) تعالى: أفراد األمة بمعرفة األحكام قال ُسولِ  إِلَى َولَْو َردُّ ُه الَِّذٌَن َوإِلَٰى أُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلِمَ  الرَّ

ْسَتنبُِطوَنُه ِمْنُهمْ  فالعلماء هم الذٌن ٌستطٌعون أن ٌستنبطوا األحكام من نصوص القران  ,(4)(ۗ   ٌَ

َفاْسؤَلُوْا أَْهَل (: الكرٌم والسنة المطهرة, وهم أهل الذكر الذٌن أمرنا ربنا أن نسؤلهم, قال تعالى

ْكِر إِن ُكنُتمْ  (الَ َتْعلَُمونَ  الذِّ
 كما قرر ذلك بسإالهم, نهً عن سإال ؼٌرهم,واألمر  ,(5)

تشرذم, واالضطراب؛ ما انتهى إلٌه حال األمة فً هذا الزمان من التشتت, والوما  ,(6)نولٌواألص

 تصدر و من جهة, ٌستجد من قضاٌا ونوازل تهم المسلمٌن,عن ما  ترك سإال العلماء هو إال ثمرة

 حتى معرفة طرٌقة استنباط األحكام وأ, الشرٌعة مقاصدأو إدراك , بؤهل لمعرفة األحكام من لٌس

 جمع بٌن األدلةبل ال ٌعرؾ طرٌقة العلماء ب من جهة أخرى, تلفة,من مصادر الشرٌعة المخ

 .المختلفة, وكٌؾ تنزل الفتوى على الواقع

                                                 
 39سورة األنعام, آٌة  (1)

 44سورة النحل, آٌة (2)

(, تحقٌق شعٌب األرناإوط, باب فضل العلماء 2119رواه, ابن ماجه, سنن ابن ماجه, أبو عبد هللا القزوٌنً,)  (3)

 , دار الرسالة, وقال حدٌث حسن لكثرة شواهده. 151, ص1, ج1, ط223والحث على طلب العلم, رقم الحدٌث

 83سورة النساء, آٌة  (4)

  43سورة النحل, آٌة  (5)

الفصول تنقٌح  (,1994انظر الجصاص, أبو بكر الرازي)  األصولٌة: "األمر بالشًء نهً عن ضده"القاعدة  (6)

 .ة, وزارة األوقاؾ الكوٌتٌ 161, ص2ج 2األصول, ط
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 وإبراز, ضبطها فً بٌان ضوابط الفتوى, وسبل الوصول إلى ,هذا الدراسةمن هنا جاءت أهمٌة 

      .فً ذلك امع الفقهٌة ومجالس اإلفتاءدور المج

 الدراسة: أسئلة

ما دور المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء فً سإال ربٌس, وهو: سة اإلجابة عن تحاول هذه الدرا

 وقد تفرع عن هذا السإال األسبلة التالٌة ضبط الفتوى؟

 ما هً المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء؟ -1

 معنى الفتوى؟ وما هً شروط الفتوى والمفتً؟ ما -2

 ما المقصود بضبط الفتوى؟  -3

 الضوابط ؟ أهمما هً  -4

 كٌؾ تضبط الفتوى؟ -5

 أهداف الدراسة:

 تهدؾ هذا الدراسة, باإلضافة إلى ما تستدعٌه مقتضٌات البحث, إلى:

 ومجالس اإلفتاء. ,التعرٌؾ بالمجامع الفقهٌة -1

 والمفتً. ,شروط الفتوى توضٌح معنى الفتوى, وبٌان -2

 بٌان المقصود بضبطها.     -3

 ذكر أهم ضوابط الفتوى.     -4

 تبٌان كٌؾ تضبط الفتوى.    -5

 ومجالس اإلفتاء فً ضبط الفتوى.  ,إبراز دور المجامع الفقهٌة   -6

 منهجية الدراسة:

 :أتبعت فً دراستً    

 المسابل. وتصوٌر  ,المنهج الوصفً فً تعرٌؾ المصطلحات -1

 واستخراج النتابج.  ,المنهج االستقرابً فً تتبع أقوال الفقهاء -2

 والبرهنة على النتابج. ,المنهج االستنباطً فً إقامة األدلة على  األقوال -3

 الكتاب العزٌز. من فً الهامش اسم السورة, ورقم اآلٌة عند ذكر اآلٌات فإنً أوثق    -4

     كتب واألبواب, وذكرت رقم الحدٌث والجزء والصفحة, ثم بٌنت أرجعت األحادٌث إلى ال     -5

 حكم علماء الحدٌث علٌه إن لم ٌكن فً الصحٌحٌن )البخاري ومسلم(.

عند رجوعً إلى البحوث على المواقع االلكترونٌة, فإنً أذكر اسم الباحث, وعنوان البحث      -6

 والرابط على الموقع االلكترونً.
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 قة: الدراسات الساب

 

تناولت هذا الموضوع وجدت بعض ما اطلعت علٌه من دراسات سابقة  فً حدود

 :         األتًالدراسات على النحو 

أوال: بحث لشعبان إسماعٌل, بعنوان "االجتهاد الجماعً وأهمٌته فً مواجهة مشكبلت العصر" 

وبٌن أهمٌة االجتهاد  الفردي والجماعً ومشروعٌة االجتهاد الجماعً, بقسمٌهعرؾ فٌه االجتهاد 

الجماعً فً مواجهة النوازل والمستجدات, وذكر أهم المإسسات التً تعتمد هذا األسلوب فً 

بؤنها ر, وسبل معالجتها. إال أن دراستً تتمٌز عن بحثه, أسباب القصو , ثم استعرضاإلفتاء

راستً جاءت فً إن د فً ضبط الفتوى, كما اإلفتاءحاولت إبراز دور المجامع الفقهٌة ومجالس 

على شكل دراسة تطبٌقٌة, حٌث ذكرت ضوابط الفتوى, وأوردت شواهد على كل  فصلها األخٌر

 .اإلفتاءضابط من فتاوى المجامع الفقهٌة ومجالس 

ثانٌا: بحث لعبد المجٌد الشرفً,  بعنوان "االجتهاد الجماعً فً التشرٌع اإلسبلمً" بٌن فٌه 

ر وشروطه, ثم بٌن أهمٌة االجتهاد الجماعً وحجٌته, ثم ذكتعرٌؾ االجتهاد الجماعً وتارٌخه 

إال إن الفرق بٌن دراستً  ٌرا ذكر وسابل االجتهاد الجماعً., وأخمجاالت االجتهاد الجماعً

وبٌن  اإلفتاءوبحثه بؤنها ربطت بٌن طرٌقة االجتهاد الجماعً فً المجامع والفقهٌة ومجالس 

 اإلفتاءطبٌقً ٌظهر التزام المجامع الفقهٌة ومجالس ضوابط الفتوى, كما أنها جاءت بطابع ت

 بضوابط الفتوى.

ثالثا: بحث لوهبة الزحٌلً, بعنوان" منهجٌة المجامع الفقهٌة فً العالم اإلسبلمً فً معالجة 

القضاٌا المعاصرة" وركز فٌه على منهجٌة المجامع الفقهٌة, وذكرها بالتفصٌل, وذكر أهم المجامع 

وتمٌزت دراستً عن بحثه بؤنها فصلت شروط الفتوى, ووضع فتاواها, وذكر من الفقهٌة, 

فٌما ٌصدر  جامع والمجالس هذه الضوابطماألمثلة العملٌة كٌؾ طبقت البضوابط للفتوى, ثم بٌنت 

 .عنها من فتاوى

رابعا: بحث لؽانم ؼالب ؼانم, بحث بعنوان" المجامع الفقهٌة وأثرها فً االجتهاد المعاصر" 

ثه إلى التعرٌؾ بالمجامع الفقهٌة وذكر أهمها, ثم ركز على إبراز أثر المجامع تعرض فً بح

لفتوى بؤنها ذكرت شروط ا الوقت الحاضر, وتمٌزت دراستً عن بحثه, الفقهٌة فً االجتهاد فً

بهذه  اإلفتاءالمجامع الفقهٌة ومجالس  وضعت ضوابط للفتوى, ثم اثبت من خبلل فتاواها التزام

 الضوابط.

بحث صالح بن حمٌد, بعنوان "االجتهاد الجماعً وأهمٌته فً نوازل العصر" حٌث عرؾ  :خامسا

 .العصر, وذكر أهم المجامع الفقهٌةاالجتهاد الجماعً, وبٌن أهمٌته فً معالجة نوازل 
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فرٌد بن ٌعقوب المفتاح, بعنوان" االجتهاد الجماعً وأهمٌته فً العصر الحاضر", عرؾ سادسا:  

فً  أهمٌتهوالقٌاس, ثم بٌن  واإلجماعالجماعً, وبٌن مشروعٌته من الكتاب والسنة فٌه االجتهاد 

 العصر الحاضر.

هذا ما وقفت علٌه من دراسات قرٌبة من موضوع دراستً, وقد أجادوا وأفادوا بما قدموا, وهللا 

 لمٌن.ٌجعل عملنا وعملهم خالصا لوجهه الكرٌم, وفً مٌزان حسناتنا, وأن ٌنفع به المس أناسؤل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة الدراسة:

 اقتضت دراسة هذا الموضوع أن ٌقسم إلى مقدمة وثبلثة فصول, على النحو اآلتً:

 المقدمة:

الفصللا ال:ا: الريريللف بالمجللامه الفقهيللة :مجللالو اانرللاقة :بيللا  طريقللة الفرلل:  نيهللاة :أهلل  

 المجامه :المجالو.

      

 فقهٌة وطرٌقة الفتوى فٌها وأهم المجامع.المبحث األول: التعرٌؾ بالمجامع ال

 المطلب األول: التعرٌؾ بالمجامع الفقهٌة.   
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 المطلب الثانً: طرٌقة الفتوى فٌها.   

 مشروعٌة االجتهاد الجماعً. المطلب الثالث:    

 أهم المجامع الفقهٌة.المطلب الرابع:    

 

 فٌها وأهم المجالس. المبحث الثانً: التعرٌؾ بمجالس اإلفتاء وطرٌقة الفتوى 

 المطلب األول: التعرٌؾ بمجالس اإلفتاء.     

 المطلب الثانً: طرٌقة الفتوى فٌها.    

 الفرق فً طرٌقة الفتوى بٌن المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء. المطلب الثالث:    

 : أهم مجالس اإلفتاء. رابعالمطلب ال    

 

 ة :المقص:د بضبطهاة :كيف رضبطة :أهمية ذلك. الفصا الثاني: مينى الفر:  :شر:ط المفري

 

 المبحث األول: معنى الفتوى وشروط المفتً.

 المطلب األول: معنى الفتوى لؽة واصطبلحا.    

 الفرق بٌن الفتوى واالجتهاد. المطلب الثانً:    

 المطلب الثالث: الفرق بٌن الفتوى والقضاء.    

 شروط المفتً. المطلب الرابع:     

 أقسام المفتٌن.: خامسالمطلب ال    

 منع المفتً من الفتوى. المطلب السادس:     

 .: الحجر على المفتً الماجنسابعالمطلب ال    

 المبحث الثانً: المقصود بضبط الفتوى وأهمٌة ذلك.

  المقصود بضبط الفتوى. المطلب األول:   

 ضوابط الفتوى.المطلب الثانً:    

  ٌة ضبط الفتوى.أهم المطلب الثالث:   

 المطلب الرابع: كٌؾ تضبط الفتوى.   

 السٌاسة الشرعٌة. طلب الخامس: ضبط الفتوى من منظورالم   

 

 الفصا الثالث:  نماذج رطبيقية على الرزا  المجامه الفقهية :مجالو اانراق بض:ابط الفر: .
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 المبحث األول: أن تصدر الفتوى ممن هو أهل.

 : فتوى للمجامع الفقهٌة ممن هو أهل) شهد له علماء عصره بالعلم(.المطلب األول     

 المطلب الثانً: فتوى مجالس اإلفتاء ممن هو أهل)شهد له علماء عصره بالعلم(.     

 المبحث الثانً: أن تكون محققة للمقاصد الشرٌعة. 

 المطلب األول: فتوى للمجامع الفقهٌة محققة لمقاصد الشرٌعة.    

 محققة لمقاصد الشرٌعة. اإلفتاءب الثانً: فتوى لمجالس المطل    

 المبحث الثالث: أن ال تخالؾ الفتوى النص الصرٌح ) الكتاب والسنة(

 المطلب األول: فتوى للمجامع الفقهٌة مستندها النص الصرٌح.    

 المطلب الثانً: فتوى مجالس اإلفتاء مستندها النص الصرٌح.    

 الؾ الفتوى اإلجماعالمبحث الخامس:أن ال تخ

 المطلب األول: فتوى للمجامع الفقهٌة مستندها اإلجماع.     

 المطلب الثانً: فتوى لمجالس اإلفتاء مسندها اإلجماع.    

 المبحث السادس: أن تعتمد الفتوى على دلٌل معتبر من أدلة التشرٌع, ومصادره.

 شرعٌة المعتبرة.المطلب األول: فتوى للمجامع الفقهٌة تعتمد األدلة ال   

 المطلب الثانً: فتوى لمجالس اإلفتاء تعتمد األدلة الشرعٌة المعتبرة.     

 المبحث السابع: أن تكون الفتوى فً أمر واقع, أو متوقع الحصول.

 المطلب األول: فتوى للمجامع الفقهٌة فً أمر واقع, أو متوقع الحصول.    

 أمر واقع, أو متوقع الحصول. فً اإلفتاءالمطلب الثانً:فتوى لمجالس     

 

 الخارمة :

 النتابج والتوصٌات.
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 الفصا ال:ا:

الريريف بالمجامه الفقهية :مجالو اانراقة :طريقة الفر:  نيهاة :أه  المجامه 

 :المجالو
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 مهالمبحث ال:ا: الريريف بالمجامه الفقهيةة :طريقة الفر:  نيها :أه  المجا

 

 المبحث الثاني: الريريف بمجالو اانراقة :طريقة الفر:  نيهاة :أه  المجالو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمهيد :

برزت فً النصؾ الثانً من القرن الماضً فكرة المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء, وذلكك 

رة نتٌجة التطور السرٌع والتداخل الكبٌر فكً شكعب الحٌكاة, ومكا تمخكض عنهمكا مكن قضكاٌا معاصك

لٌس للفقهاء السابقٌن رأي فٌهكا, وتحتكاج إلكى جكواب شكرعً؛ الن اإلسكبلم هكو الكدٌن الخكاتم الكذي 

ٌصلح لكل زمان ومكان, ومرونته تستوعب كل جدٌكد, وتصكوؼه فكً قالكب اإلسكبلم السكمح. ولمكا 

 عن مواكبة التطور السرٌع واإلحاطة بكدقابق األمكور فكً مثكل هكذه ا  عاجز (1)كان االجتهاد الفردي

والتً ٌعجز الفرد وحده التعرؾ على جمٌع متؽٌراتها, واإللمام بجمٌع  ,الثورة الحضارٌة الضخمة

                                                 
 البحكر المحكٌط, الزركشً: "االجتهاد: بذل الوسع لنٌل حكم شكرعً بطرٌكق االسكتنباط ", انظكر هاالجتهاد: عرف (1)

 , دار الكتب281ً, ص3, ج1ط



9 

 

 

علكى  ,(1)زواٌاها؛ استدعى هذا وؼٌره أن ٌتحكول االجتهكاد مكن اجتهكاد فكردي إلكى اجتهكاد جمكاعً

فمكا هكً  ـ مع بقاء بعض المجتهدٌن المتفرقٌن فً العالم ـ ,صورة المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء

 هذه المجامع والمجالس؟ وما هً طرٌقة الفتوى فٌها؟

 هذا ما سؤجٌب عنه فً المبحث اآلتً.

  

 :ه  هذه المجامهة :أ:طريقة الفر:  نيها ةالمبحث ال:ا :الريريف بالمجامه الفقهية

المجككامع الفقهٌككة بككدور رٌككادي ومهككم فككً حٌككاة المسككلمٌن؛ إذ إنهككا بمنزلككة المجتهككد تقككوم 

بإنشككابها جماعككة مككن  نككادى , وقككدوالعككالم الملككم بكككل مككا هككو جدٌككد, خبٌككر بككؤدق التفاصككٌلالمسككتقل, 

, كبككدٌع الزمككان النورسككً, والطككاهر بككن عاشككور, والشككٌ  مصككطفى لمككاء فككً القككرن المنصككرمالع

مككإتمر  وكانككت أول هككذه المجككامع ظهككورا  ع,المجام الزرقككاء وؼٌككرهم ممككن نككادي بحرقككة لقٌككام هككذه

عكالم, وتوالكت اجتماعكات هكذا  811وقكد ضكم أكثكر مكن  م0691, هكـ0831 لعلمكاء المؽكرب عكام

, ثكم تتكابع بعكد (2)ءهـ, ثم سمً بالرابطة المحمدٌة للعلما0241من محرم  01المإتمر حتى تارٌ  

 .ذلك إنشاء المجامع 

هكذه التسكاإالت  على جوابالء فما هً هذه المجامع؟ وكٌؾ تعمل؟ وما هً أهم هذه المجامع؟ جا 

 , أبٌنها تالٌا :لباطبلثة مفً ث

  :بالمجامه الفقهية لغة :اصطالحا المطلب ال:ا: الريريف

 ٌتناول هذا المطلب تعرٌؾ المجامع الفقهٌة لؽة واصطبلحا, وذلك من خبلل الفرعٌن اآلتٌٌن:

 :الفرع ال:ا: المجامه الفقهية لغة

تفرقكة ٌجمعكه جمعكا المجامع : جمع مجمع, ومجمع مؤخوذة مكن جمكع : جمكع الشكًء عكن   

.هذا التعرٌؾ ال ٌحقق لنا مرادنا من المعنى فكً هكذا  السكٌاق,   (3)وجمعه وأجمعه فاجتمع واجتمع

المجمككع بفككتح المككٌم وكسككرها مثككل: المطلككع ومجمككع لككٌس تجمٌككع شككًء متفككرق, الن المقصككد مككن ال

                                                 
بؤنككه "بككذل جمككع مككن الفقهككاء وسككعهم مجتمعككٌن لتحصككٌل حكككم  :عرفككه صككالح بككن حمٌككداالجتهككاد الجمككاعً:  (1)

 "انظكككككككككر االجتهكككككككككاد الجمكككككككككاعً وأهمٌتكككككككككه فكككككككككً نكككككككككوازل العصكككككككككر, علكككككككككى رابكككككككككط موقكككككككككع.شكككككككككرع

   http://www.almoslim.net/nodالمسلم

     http://www.feqhweb.comانظر سعد السبر, بحث بعنوان:" من أول من نادى بإنشاء المجامع الفقهٌة" على الموقع    (2) 

 دار صادر, بٌروت ,55, ص8,ج3ط لسان العرب,, هـ(1414محمد بن علً) ابن منظور, (3)

http://www.almoslim.net/nod1
file:///G:/رسالة%20الفروخ/انظر%20سعد%20السبر,%20بحث%20بعنوان:%22%20من%20أول%20من%20نادى%20بإنشاء%20المجامع%20الفقهية%22%20على%20الموقع%20%20http:/www.feqhweb.com
file:///G:/رسالة%20الفروخ/انظر%20سعد%20السبر,%20بحث%20بعنوان:%22%20من%20أول%20من%20نادى%20بإنشاء%20المجامع%20الفقهية%22%20على%20الموقع%20%20http:/www.feqhweb.com
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اس بالضككم والجمككع المجككامع, وُجمككاع النكك ,وعلككى موضككع االجتمككاع ,والمطلككع ٌطلككق علككى الجمككع

والمطلكب  فقكط, , والكذي نرٌكده مكن المعنكى ؼٌكر هكذا؛ ألنكه ٌشكٌر إلكى المككان(1)والتثقٌل أخبلطهكم

المككككان والمجتمعكككٌن علكككى حكككد سكككواء, وورد فكككً المعجكككم الوسكككٌط المجمكككع موضكككع االجتمكككاع 

ن الكلمكة اللكة المعنكى فكً هكذا السكٌاق؛ حٌكث إ, وفً هذا التعرٌؾ تظهر د(2)والمجتمعون والملتقى

 وملتقاهم. ,والمجتمعٌن ,عند إطبلقها تدل على موضع االجتماع

نسبة  إلى الفقه: والفقه هكو العلكم بالشكًء والفهكم لكه , وؼلكب علكى علكم الكدٌن لسكٌادته فوأما الفقهٌة 

 . (3) كما ؼلب النجم على الثرٌا ,وشرفه وفضله على سابر أنواع العلم

 الفقه, بالكسر:و ,(4)الشرٌعة وفً علم أصول الدٌنوالعلم وؼلب فً علم  ,الفقه: الفهم والفطنة

ن هذه المجامع أل وهو المقصود هنا من اختٌار كلمة الفقهٌة و إضافتها للمجامع, ,(5)العلم بالشًء

 من األدلة التفصٌلٌة. ستجدات, واستنباط األحكامإنما خصصت للنظر فً الم

 

 :الفرع الثاني: المجامه الفقهية اصطالحا

: المجمع الموسوعة الحرة على النحو اآلتً فً اإلسبلمً المجمع الفقهًجاء تعرٌؾ 

الفقهً اإلسبلمً: هو عبارة عن هٌبة علمٌة إسبلمٌة ذات شخصٌة اعتبارٌة مستقلة, داخل إطار 

, مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء األمة اإلسبلمٌة وعلمابها, وهإالء رابطة العالم اإلسبلمً

 العلماء مهمتهم النظر فً كل جدٌد وحادث وبٌان حكم الشرع فٌه, وذلك بعد التشاور والتباحث

إال , خاص بالمجمع الفقهً اإلسبلمً التابع لرابطة العالم اإلسبلمً. وهذا التعرٌؾ (6)فٌما بٌنهم

, وعرفت المادة الثانٌة فً النظام أننا نستطٌع أن نستفٌد منه فً تعرٌؾ المجامع الفقهٌة بشكل عام

نظمة المإتمر لم تابع )المجمع( بؤنه: جهاز فرعً علمًسً لمجمع الفقه اإلسبلمً الدولًاألسا

اإلسبلمً, له شخصٌته االعتبارٌة, ومقره الربٌسً فً مدٌنة جدة, بالمملكة العربٌة السعودٌة. 

                                                 
 , المكتبة العلمٌة, بٌروت118,ص1الحموي, احمد بن محمد الفٌومً, المصباح المنٌر, ج (1)

 , دار الدعوة136, ص1مجمع اللؽة العربٌة القاهرة, المعجم الوسٌط , ج (2)

 522, ص13لسان العرب, مرجع سابق, ج ,بن منظورا (3)

 
 698, ص2العربٌة, المعجم الوسٌط, المرجع السابق, جمجمع اللؽة (4)

 , دار الهداٌة, الرٌاض456, ص36أبو الفٌض, محمد بن محمد الزبٌدي, تاج العروس من جواهر القاموس, ج (5)

 .http://ar.wikipedia.org/wikiموقع الموسوعة الحرة على االنترنت ,   (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki
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واللؽة العربٌة هً اللؽة المعتمدة فً المجمع, وٌتولى فً استقبلل  تام, انطبلقا من القرآن الكرٌم 

 .(1)ٌنوالسنة النبوٌة, بٌان األحكام الشرعٌة فً القضاٌا التً تهم المسلم

 على ما تقدم ٌمكن تعرٌؾ المجمع الفقهً بؤنه: قالت: واعتمادا

هٌبة علمٌة إسبلمٌة ذات شخصٌة اعتبارٌة مستقلة, مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء األمة " 

 "اإلسبلمٌة وعلمابها, تبحث فً الحوادث والمستجدات, وتبٌن حكم الشرع فٌها.

 شرح الريريف:

بلمٌة ذات شخصٌة اعتبارٌة مستقلة, مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء "هٌبة علمٌة إسقولنا: 

ذوي الهٌبات  بها ٌرادالهٌبة: صورة الشًء وشكله وحالته, هٌبة , ,األمة اإلسبلمٌة وعلمابها"

, (2)الحسنة, الذٌن ٌلزمون هٌبة واحدة وسمتا واحدا, وال تختلؾ حاالتهم بالتنقل من هٌبة إلى هٌبة

كالفن والرٌاضة وؼٌرهما, وإسبلمٌة؛  ,ة, وجاء قٌد علمٌة؛ لٌخرج ما لٌس علمًعلمٌة إسبلمٌ

ة, وما إلى ذلك من أهل الشرك أو بوذٌ نصرانٌةلٌخرج منها ؼٌر اإلسبلمٌة, من ٌهودٌة أو 

حاد, لها شخصٌة اعتبارٌة, أي شخصٌه مجازٌة, كؤي شخص حقٌقً, لها أهلٌة اكتساب لواإل

كما أنها مستقلة؛ فبل تتبع لدولة بعٌنها, وال تملً علٌها شروطها, وقٌد الحقوق وتحمل الواجبات, 

مجموعة مختارة من علماء األمة؛ لبٌان أن المشاركٌن فً المجامع علماء, ولٌسوا عوام, 

ومختارة؛ لبٌان كٌفٌة المشاركة فً المجامع, وهً اختٌارهم على أساس علمهم وجهودهم فً 

"تبحث فً وقولنا: , م ممكن أن ٌشارك فً هذه المجامعالعل خدمة األمة, ولٌس كل من ادعى

قٌد تبحث؛ إلظهار طرٌقة الفتوى فً المجامع , ”والمستجدات وتبٌن حكم الشرع فٌهاالحوادث 

وآلٌة اتخاذ القرارات, وهً االجتهاد الجماعً, حٌث ٌقوم العلماء المشاركون فً المجمع بتقدٌم 

, ثم تجري عملٌة المناقشة والبحث من كل العلماء, وبعد ذلك قٌد الدراسة (3)بحوث فً النازلة 

 .كون القرار باإلجماع أو األؼلبٌةٌ

كبر عدد من العلماء والفقهاء على مستوى العالم اإلسبلمً؛ حضور أوتحرص المجامع عادة على  

, دون مراعٌا المصلحة لعامة األمة, اكبر قبول فً العالم اإلسبلمً الصادر عنها لٌنال القرار

                                                 
 http://www.fiqhacademy.org.saالنظام األساسً للمجمع الفقه اإلسبلمً الدولً  (1)

 189, ص1ابن منظور, لسان العرب مرجع سابق, ج  (2)

, 1, البحكث الفقهكً, ط(2118)لة التً لٌس للعلماء رأي سابق فٌها, انظر إسماعٌل عبد العكالؤهً المس النازلة: (3)

 كة المكرمة, مكتبة اإلسراء, م231ص
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األمور التً لم ٌسبق للعلماء  أما داللة الحوادث والمستجدات, فهًالتركٌز على مذهب بعٌنه, و

أو  ,أو مباح ,أو مندوب ,أو حرام ,الكبلم فٌها, وقولنا تبٌن حكم الشرع فٌها, أي من واجب

بشكل مكروه. وال تكاد المجامع الفقهٌة على مختلؾ أسمابها وأماكنها تخرج عن هذا التعرٌؾ 

 عام, وال تتجاوز هذا المنهاج فً التعامل مع النوازل والمستجدات.

 :المطلب الثاني: طريقة الفر:  ني المجامه الفقهية

تعتمد المجامع الفقهٌة فً إصدار الفتوى والقرارات على طرٌقة االجتهاد الجماعً, حٌكث   

ن بشكل عام ازل التً تهم المسلمٌلقضاٌا والنوتقوم هٌبة عامة بإعداد عناوٌن ألبحاث مختارة من ا

, ثم ٌكلؾ مجموع من العلماء المتخصصٌن بإعداد بحوث, ٌراعون فٌها أصول البحث والتوثٌكق, 

و ٌسككاعدهم  خبككراء فككً مختلككؾ العلككوم لتوصككٌؾ وتصككوٌر القضككٌة أو النازلككة علككى حقٌقتهككا, 

ن التعصكب لمكذهب مكن مستفٌدٌن من جمٌع المذاهب اإلسبلمٌة المتفق على صحتها وسكبلمتها, دو

المذاهب, ثم تعرض على المجمع بدورة ٌحضرها جمٌع العلمكاء والخبكراء, وبعكد األخكذ والعطكاء, 

والنقاش والتحاور؛ ٌصدر المجمع الفتوى أو القرار باإلجماع, أو بؤؼلبٌة الحضكور, ثكم ٌنشكر هكذا 

. وهكذه لكدول والمجكامعلى جمٌكع االقرار على موقع المجمع, و فً مجلة رسمٌة تابعة له, وٌعمم ع

 ., مع بعض الفروق البسٌطةهً الطرٌقة المتبعة فً كل المجامع الفقهٌة

عنً االجتهاد الجماعً, كانت ثمرة لمجموعة من العوامل والظروؾ التكً تعٌشكها وهذه الوسٌلة, أ

ٌملكك األمة؛ من ؼٌاب الفقٌه المستقل الملم بجمٌع العلوم , والمتبحكر فكً اللؽكة واألصكول , والكذي 

آلة االجتهاد, ناهٌك عن المٌل إلى التخصص الدقٌق ؛ كل هكذا اسكتدعى أن تككون طرٌقكة االجتهكاد 

اب, السكٌما أن الجماعً هً الحل األمثل والسبٌل األقوم؛ للوصول إلى فتوى وقرار موافكق للصكو

من االجتهاد ل قالنبً الكرٌم, ونسبة الخطؤ فٌه أ قرب لهدي الصحابة الكرام بعداالجتهاد الجماعً أ

االجتهاد الفردي؛ كانت هً السبب الربٌس الذي حمكل العلمكاء فكً منتصكؾ  خطاءالفردي, بل إن أ

ة التككً تعٌشككها الفتككوى, ومواكبككة التطككور ضككنككادوا بهككذه المجككامع؛ إلنهككاء الفوالقككرن الماضككً أن ٌ

 السرٌع الذي تشهده الحٌاة اإلنسانٌة.

 ي:المطلب الثالث: مشر:عية االجرهاد الجماع

 

إن مشروعٌة االجتهاد الجماعً ثابتة فً الكتاب, والسنة, واإلجماع, والقٌاس, والمعقول, 

 هذا بالجملة وتالٌا تفصٌل ذلك:
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 :الفرع ال:ا: الكراب

, ووجه الداللكة أن هللا تعكالى أمكر نبٌكه صكلى (1)أوال: قال هللا تعالى: }َوَشاِوْرُهْم ِفً األَْمِر{

شاورة أصحابه رضً هللا عنهم, مع كونه مستؽنٌا  عنهم بالوحً, فمن بكاب هللا علٌه وآلة وسلم, بم

 أولى أن تكون المشورة منهاجا لؤلمة فً كل نازلة بعد النبً الكرٌم, وبعد انقطاع الوحً .

َنُهْم{ ٌْ ,قال الحسن: أي إنهم النقٌادهم إلى الرأي فكً أمكورهم (2)ثانٌا:  قال تعالى: }َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َب

, وفً هكذه اآلٌكة امتكدح هللا المكإمنٌن بكبعض أعمكالهم (3)فقون ال ٌختلفون, فمدحوا باتفاق كلمتهممت

وصفاتهم التً تمٌزهم عن ؼٌرهم, من ذلكك: إن أمكرهم شكورى بٌكنهم, فهكم ال ٌبرمكون أمكرا  حتكى 

عكدم ٌجتمعوا وٌتشاوروا فٌه, لٌتساعدوا بآرابهم فكً ككل نازلكة تنكزل بهكم, فكذلك أدعكى التفكاقهم, و

ٌُتوصكل لكرأي  اختبلفهم. فبهذا االجتماع, وتلك المشاورة ٌتحقق االجتهاد الجماعً الذي من خبللكه 

ٌُتفق علٌه ؼالبا , وامتداح الرب جل جبلله لهذا الفعل وذكره فً صفاتهم الحمٌدة دلٌل على  أو حكم 

 (4)ة للداللةمشروعٌته, ألنه سبحانه ال ٌثنً على فعل ؼٌر مشروع, وهنا تتبٌن مطابقة اآلٌ

َر َسِبٌِل اْلُمْإِمنِ  ٌْ بِْع َؼ تَّ ٌَ َن لَُه اْلُهَدى َو ٌَّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَب ٌَُشاقِِق الرَّ ٌَن ُنَولِِّه َما ثالثا: قوله تعالى: }َوَمْن 

َم َوَساَءْت َمِصٌرا { خالفتهم, اآلٌة, فقد أوجب به اتباع سبٌل المإمنٌن, وحظر م (5)َتَولَّى َوُنْصلِِه َجَهنَّ

اُكُم  فدل على صحة إجماعهم, ألنهم ال ٌخلون من أن ٌكون فٌهم مإمنون, لقوله تعالى: } ُهَو َسمَّ

)وفً هذا( ولو جاز علٌهم الخطؤ لكان المؤمور بإتباعهم مؤمورا بإتباع (6){ َقْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسلِِمٌنَ 

 . (7)بإلحاقه بتارك إتباعهم العقوبة هذا ثم أكد, الخطؤ, وما أمر هللا بإتباعه, ال ٌكون إال حقا وصوابا

قلت: ولما كان اإلجماع مشروعا , ودلٌبل من أدلة الشرع؛ فإن الوسٌلة المإدٌة إلٌه مشروعة, ألن 

 . (8)الوسابل لها حكم المقاصد, كما هو معلوم

 

                                                 
 159سورة آل عمران, آٌة  (1)

 38سورة الشورى, آٌة  (2)

 36, ص16القرطبً, تفسٌر القرطبً, مرجع سابق, ج (3)

انظككككر المفتككككاح , فرٌككككد بككككن ٌعقككككوب, االجتهككككاد الجمككككاعً وأهمٌتككككه فككككً العصككككر الحاضككككر, بحككككث علككككى  (4)

بحككث بعنككوان االجتهككاد الجمككاعً انظككر شككعبان محمككد,  ,   http://taghrib.org/pages/content.phpموقككع

وأهمٌتككه فككً مواجهككة مشكككبلت العصككر, مرجككع سككابق, انظككر صككالح بككن حمٌككد, بحككث بعنككوان االجتهككاد الجمككاعً 

 وأهمٌته فً نوازل العصر, مرجع سابق. 

 115سورة النساء, اآلٌة   (5)

  78سورة الحج اآلٌة  (6)

 , وزارة األوقاؾ الكوٌتٌة262, ص3, ج2ألصول, ط(, الفصول فً ا1994الجصاص, احمد أبو بكر الرازي) (7)

 , دار الكتب العلمٌة, بٌروت341, ص4البهوتً, منصور بن ٌونس, كشاؾ القناع عن متن اإلقناع, ج (8)
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 الفرع الثاني:  السنة النب:ية:

 

علٌككه وآلككه وسككلم لهككم ٌككوم  أوال: خبككر اجتهككاد الصككحابة فككً فهككم قككول الرسككول صككلى هللا

بعد أن ظهرت خٌانة ٌهود بنً قرٌظكة بوقكوفهم مكع األحكزاب, فعكن ابكن عمكر رضكً هللا  -الخندق

نَّ أََحكْد اْلَعْصكَر  ٌَ ٌَُصكلِّ عنه, قال: قال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم لنا لما رجع مكن األحكزاب: )الَ 

َظَة(, فؤدرك بعضهم العصكر ٌْ َهكا(,  إاِلَّ ِفً َبِنً قَُر ٌَ كى َنؤِْت فكً الطرٌكق, فقكال بعضكهم: )الَ ُنَصكلِّى َحتَّ

ا َذلَِك(, فذكر للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فلم ٌعنِّؾ واحدا   ٌَُرْد ِمنَّ  وقال بعضهم: )ُنَصلِّى لَْم 

, وجه االستدالل من الحدٌث: أن الصكحابة, رضكً هللا عكنهم, اجتهكدوا فكً هكذه الواقعكة, (1)منهم  

ا بذلك إلى طابفتٌن, طابفة عملت بظاهر الكنص, واألخكرى عملكت بالنصكوص العامكة فكً وانقسمو

األمر بتؤدٌة الصبلة فً وقتها, والنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم لم ٌعنؾ أحدا  منهم, بل أقرهم على 

اجتهادهم وفهمهم, حتى مع وجود االختبلؾ, وهذا هو مقتضى االجتهكاد الجمكاعً, وهكذا الحكدٌث 

 .مطلوبوى األدلة وأوضحها فً الداللة على المن أق

وإّن إقراره صلى هللا علٌه وآله وسلم ُكبل  من الفرٌقٌن على فهمه, وعدم تعنٌكؾ واحكد مكنهم؛ ٌكدل  

ضمنا  على إقرار طرٌقتهم فً االجتهاد. فلم ٌقل لهم: لمكاذا اختلفكتم علكى رأٌكٌن ولكم تجتمعكوا علكى 

, وقككراره علٌككه (2)ا أعلَمكككم وتؤخككذوا برأٌككه؟ بككل أقككر ُكككبل  مككنهمرأي ؟ وال قككال لهككم: لمككاذا لككم تسككؤلو

 .ٌجعل الفعل الذي اقره النبً علٌه السبلم سنة تقرٌرٌة -كما هو معلوم عند أهل األصول -السبلم

ًُّ صلى هللا علٌه  ثانٌا: عندما أسر المسلمون فً ؼزوة بدر سبعٌن رجبل  من المشركٌن استشار النب

بشؤنهم, ماذا ٌصنع بهكم؟ فؤشكار أبكو بككر بؤخكذ الفكداء مكنهم وإطكبلق سكراحهم, وآله وسلم أصحابه 

وقّدم تعلٌله لرأٌه, وأشار عمر بن الخطاب بقتلهم, وقّدم تعلٌلكه لهكذا الكرأي, ولككّن النبكً صكلى هللا 

فقبل الفداء منهم, ثم نكزل  -ترجٌحا  لجانب الرأفة والرحمة –علٌه وآله وسلم مال إلى رأي أبً بكر

قرآن الكرٌم مإٌدا  للرأي اآلخر, ومعاتبا  الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم ومن كان علكى رأٌكه, ال

ْثِخَن ِفً  ٌُ ُكوَن لَُه أَْسَرى َحتَّى  ٌَ ًٍّ أَْن  بعتاب ال ٌخلو من التهدٌد بالعذاب, فقال عز وجل: }َما َكاَن لَِنِب

                                                 
(, صحٌح البخاري, كتاب أبواب صبلة الخوؾ, بكاب صكبلة الطالكب 1422رواه البخاري, محمد بن إسماعٌل ) (1)

, دار طوقان النجكاة, رواه مسكلم, الحجكاج أبكو الحسكن 15, ص2,ج1,ط946الحدٌثوالمطلوب راكب وإٌماء, رقم 

القشكٌري, تحقٌككق محمككد فككإاد عبكد البككاقً, كتككاب الجهككاد والسكٌر, بككاب تقككدٌم أهككم األمكور المتعارضككة, حككدٌث رقككم 

 , دار إحٌاء التراث العربً, بٌروت1391, ص3, ج1771

اعً وأهمٌته فً العصر الحاضر, مرجع سابق, وانظر شعبان محمد, انظر المفتاح, بحث بعنوان االجتهاد الجم (2)

بحث بعنوان االجتهاد الجماعً وأهمٌته فً مواجهة مشكبلت العصر, مرجع سابق, وانظر صالح بن حمٌكد, بحكث 

 بعنوان االجتهاد الجماعً وأهمٌته فً نوازل العصر, مرجع سابق.
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ٌُرِ   ُ ا َوهللاَّ ٌَ ْن ُ َعِزٌكْز َحِككٌْم )اأْلَْرِض ُتِرٌُدوَن َعَرَض الدُّ ِ َسكَبَق 67ٌكُد اآْلِخكَرَة َوهللاَّ ( لَكْوال ِكَتكاْب ِمكْن هللاَّ

ككُكْم ِفٌَمككا أََخككْذُتْم َعككَذاْب َعِظككٌْم{ لََمسَّ
ٌّْن الجتهككاد جماعككة المككإمنٌن, بككل ٌثبككت بككه إن (1) ,فهككذا مثككال بكك

الصكبلة والتسكلٌم,  االجتهاد الجماعً سنة فعلٌة؛ لكون النبً الككرٌم والمشكرع العظكٌم علٌكه أفضكل

 هو بنفسه مارس هذا األسلوب فً االجتهاد.

ثالثا: عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال: قلت: ٌا رسوَل هللا إْن نزَل بنا أمْر, لٌس فٌه بٌان 

,  (2)"عابكدٌن وال ُتمضكوا فٌكه رأَي خاصكةأمر  وال نهً ؛ فما تؤمرنً؟ قال:" شاوروا فٌه الفقهاء وال

أوضح من أن ٌوضح؛ إذ إنه علٌه الصبلة والسبلم أمر فٌه بصرٌح العبارة, أن ٌكون  وهذا الحدٌث

االجتهاد الجماعً هو سبٌل األمة فً كل أمر لٌس فٌه نص, بل أكثر من ذلك أنه علٌه السبلم نهى 

أن ٌمضى األمر برأي خاصة, وفً هذا الحدٌث اجتمع األمر والنهً منه علٌكه السكبلم, حٌكث أمكر 

وا له العابدٌن, ونهى عن ٌقطعوا فٌه برأي الخاصة, فاالجتهاد الجماعً سنة قولٌة, وهو بان ٌجمع

واجكب الجتمكاع األمكر والنهكً فكً طلكب الفعكل, فكؤمر بالتشكاور  -على رأي بعض أهكل األصكول-

ونهى عن قطع األمر ببل مشكورة, وبهكذا الكدلٌل الثالكث تجتمكع جمٌكع أقسكام السكنة القولٌكة والفعلٌكة 

 رٌة فً مشروعٌة االجتهاد الجماعً.والتقرٌ

رابعككا: قولككه صككلى هللا علٌككه وسككلم: "ال تجتمككع أمتككً علككى الخطككؤ" وروى: "ال تجتمككع أمتككً علككى 

, (3)الضبللة" وقوله صلى هللا علٌه وسكلم: "مكن فكارق الجماعكة شكبر فمكات إال مكات مٌتكة جاهلٌكة"

خلفاء الراشدٌن رضً هللا عنهم, كانوا , إذ أن القلت: واألمة مجمعة على طرٌقة االجتهاد الجماعً

ٌعتمدون طرٌقة االجتهاد الجماعً فً كل نازلة ال ٌعرفون حكمها, دون أن ٌنككر علكٌهم احكد هكذه 

أنها هً الحل الوحٌكد لمواكبكة التطكور  فً المجامع الفقهٌة, بلهذه هً الطرٌقة المتبعة و الطرٌقة.

حادٌكث السكابقة تكدل علكى أن األمكة ال تجتمكع علكى السرٌع والتداخل الكبٌكر فكً حٌكاة البشكرٌة, فاأل

ضبللة, وأنها باجتماعها معصومة من الخطؤ, وان اجتماع األمة مشروع ومرؼوب, وهكو متحقكق 

وحاصل فً طرٌقة االجتهاد الجماعً فً المجامع الفقهٌة والمجالس باإلفتكاء. ثكم إذا انحصكر أهكل 

                                                 
م, مرجع سابق, كتاب الجهاد والسٌر, باب اإلمداد بالمبلبكة فً , والحدٌث رواه مسل68سورة األنفال, اآلٌة  (1)

 1383,ص3,ج1763ؼزوة بدر, وإباحة الؽنابم,رقم الحدٌث

 رقمحقٌق طارق بن عوض وعبد المحسن إبراهٌم, حدٌث ت, األوسط ,سلٌمان بن احمد,أخرجه الطبرانً  (2)

وانظر: مجمع  ه موثوقون من أهل الصحاحقال الهٌثمً رجال , دار الحرمٌن, القاهرة,172, ص2,ج (1618)

 ., القاهرة , دار الكتاب3, ط 178ص  1الزوابد ج 

 ٌؤتً تخرٌجها فً الفصل الثانً فً مطلب ضوابط الفتوى تحت "فرع ال تخالؾ الفتوى اإلجماع"( 3)
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 ,(1)أن ٌعلكم قكول الثكانً إلكى العشكرة, والعشكرٌن الحل والعقد فكما ٌمكن أن ٌعلكم قكول واحكد أمككن

وهكذا هكو الحاصككل فكً طرٌقككة االجتهكاد الجمككاعً؛ فهكو الخطككوة األولكى والطرٌقككة المثلكى لتحقٌككق 

 االجتماع الذي به تحفظ األمة من الضبللة .

 

 

 الفرع الثالث: ااجماع: 

الراشدون على  دلت شواهد كثٌرة على ما كان من حرص الصحابة, وعلى رأسهم الخلفاء

االجتهاد الجماعً, وخاصة فً حل القضاٌا المهمة والمسابل الكبرى, التً تنزل باألمة , ومن تلك 

 :الشواهد

أوال: عن عبد هللا بن عباس: أن عمر بن الخطاب, رضً هللا عنه ,خرج إلى الشام, حتكى إذا ككان 

, فاخبروه؛ أن الوباء قد وقع بؤرض , لقٌه أمراء األجناد. أبو عبٌدة بن الجراح, وأصحابه(2)بسرغ 

الشام, قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لً المهاجرٌن األولكٌن, فكدعوتهم فاستشكارهم, وأخبكرهم أن 

الوباء قكد وقكع بالشكام, فكاختلفوا, فقكال بعضكهم: قكد خرجكت ألمكر, وال نكرى أن ترجكع عنكه, وقكال 

وسكلم, وال نكرى أن تقكدم علكى هكذا  بعضهم: معك بقٌه الناس وأصحاب رسكول هللا صكلى هللا علٌكه

الوبككاء, فقككال: ارتفعككوا عنككً, ثككم قككال: ادعككوا لككً األنصككار, فككدعوتهم فاستشككارهم, فسككلكوا سككبٌل 

المهاجرٌن, واختلفوا كاختبلفهم, فقال: ارتفعوا عنً, ثكم قكال: ادع لكً مكن ككان هاهنكا مكن مشكٌخة 

ن, فقكالوا: نكرى أن ترجكع بالنكاس, قرٌش, من مهاجرة الفتح فدعوتهم, فلم ٌختلؾ منهم علٌه رجبل

 .(3)وال تقدم على هذا الوباء......(

                                                 
 138, ص1الؽزالً, المستصفى مرجع سابق, ج (1)

روغ الكرم: قضبانه الرطبة, الواحد سرغ, بالؽٌن, والعٌن لؽة فٌه: بفتح أّوله, وسكون ثانٌه ثّم ؼٌن معجمة, س (2)

, دار 211, ص3,ج2(, معجم البلدان, ط1995, انظر ٌاقوت الحموي, شهاب الدٌن)وهو أّول الحجاز وآخر الشام

 صادر بٌروت 

, 5729ثرواه البخاري ,صحٌح البخاري, مرجع سابق,كتاب الطب, باب ما ٌذكر فً الطاعون, رقم الحدٌ (3)

, رواه مسلم, صحٌح مسلم, مرجع سابق, كتاب السبلم, باب الطاعون والطٌرة والكهانة ونحوها, 131,ص 7ج

  1741, ص4, ج2219رقم الحدٌث
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قال النووي, رحمه هللا, فً كبلمه على هذا الحدٌث:" وكان رجوع عمر رضً هللا عنه لرجحكان  

وأنككه أحككوط, ولككم ٌكككن مجككرد تقلٌككد لمسككلمة الفككتح؛ ألن بعككض  ,طككرؾ الرجككوع؛ لكثككرة القككابلٌن

نصككار أشككاروا بككالرجوع, وبعضككهم بالقككدوم علٌككه, وانضككم إلككى المهككاجرٌن األولككٌن وبعككض األ

المشككٌرٌن بككالرجوع رأى مشككٌخة قككرٌش؛ فكثككر القككابلٌن بككه, مككع مككالهم مككن السككن والخبككرة وكثككرة 

  (1)التجارب وسداد الرأي" 

قلت: وهذا أٌضا دلٌل باإلجمكاع علكى أن االجتهكاد الجمكاعً والمشكورة قبكل القضكاء واإلفتكاء, هكو 

مثل والطرٌق األسلم, حٌث إجماع الصكحابة علكى هكذه الطرٌقكة دون إنككار, بكالرؼم مكن السبٌل األ

تكرار هذه الطرٌقة )االجتهكاد الجمكاعً, والمشكورة (  ثكبلث مكرات فكً نفكس الواقعكة, ومكن جهكة 

أخرى هً دلٌل على األخذ برأي األؼلبٌة, كما تفعل المجامع فً بعض القرارات, وأكثر مكن ذلكك 

 لخلفاء الراشدٌن فً االجتهاد بالنوازل ,الذٌن أمرنا بإتباعهم والتمسك بسنتهم.أن هذا سنة ا

ثانٌا: عن أنس بن مالك: أتى رجكل رسكول هللا صكلى هللا علٌكه وسكلم, وقكد شكرب الخمكر, فكؤمر بكه 

فضرب بنعلٌن أربعٌن, ثم أتً أبو بكر برجل قد شرب الخمر, فصكنع بكه مثكل ذلكك, ثكم أتكً عمكر 

مر, فاستشار الناس فً ذلك, فقال عبد الرحمن بن عكوؾ: أرى أن تجعلهكا أقكل برجل قد شرب الخ

 . (2)لحدود ثمانٌن, فضربه عمر ثمانٌنا

قال اإلمام النووي فً شرح هذا الحدٌث:" استحباب مشاورة القاضً والمفتً أصكحابه وحاضكري 

اد الجمكاعً, فهكذه وقكابع مختلفكة تكدل علكى حكرص الصكحابة علكى االجتهك (3)مجلسكه فكً األحككام"

كة,  والتشاور فٌما بٌنهم فً األحكام الشرعٌة, وذلك بقصد الوصول إلى مكراد هللا فكً المسكابل العامَّ

واألمة قد أجمعت على صحة هذا العمل دون أن ٌنكره أحد؛ بل إن السنة القولٌة والفعلٌة منه علٌكه 

رضكً هللا عكنهم, أجمعكٌن  أفضل الصبلة والسبلم تإكد هذا, أضؾ إلى ذلك أن الخلفكاء الراشكدٌن,

كان هذا دأبهم ونهجهم فً كل نازلة لٌس فٌها قرآن ٌتلى أو سنة تتبع عن رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم, وعلى النهج نفسه سار األبمة األعبلم, فؤبو حنٌفة النعمان, كانت هكذه طرٌقتكه فكً الفقكه مكع 

                                                 

, دار 219, ص14, ج2هـ(, المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج, ط1392النووي, محً الدٌن ٌحٌى)( 1)

  إحٌاء التراث العربً, بٌروت

 1779اري, صحٌح البخاري, مرجع سابق,كتاب الحدود, باب الضرب بالجرٌد والنعال, رقم الحدٌثرواه البخ (2)

, 3,ج1716, ورواه مسلم, صحٌح مسلم,مرجع سابق, كتاب الحدود, باب حد الخمر,رقم الحدٌث158, ص8,ج

  1331ص

   216, ص11النووي, المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج, مرجع سابق, ج (3)
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,  (1)أن ٌخلصكوا إلكى رأي وٌقٌكدوه تبلمٌذه, حٌث كان ٌشاور وٌناظر أصحابه فكً ككل مسكؤلة قبكل

وتابعه إمام دار الهجرة اإلمكام مالكك فكً األسكلوب, ومكن بعكدهم مكن العلمكاء والفقهكاء مكن التكابعٌن 

 وتابع التابعٌن.

 

 

 الفرع الرابه: القياو: 

 :ٌمكن أن ٌستدل على مشروعٌة االجتهاد الجماعً بالقٌاس, وذلك من وجهٌن

لفردي: فكما أن االجتهاد الفردي مشروع, فٌقاس علٌه االجتهاد أوال: القٌاس على االجتهاد ا

الجماعً, بجامع: توفر شروط االجتهاد فً كلٌهما, بل إن توفر شروط االجتهاد فً الجماعة آكد, 

  .وتحقق الؽاٌة فٌها أقرب

ا ثانٌا: أن االجتهاد الجماعً داخل فً الشورى, فقد دلت األدلة على مشروعٌة الشورى واألمر به

واالجتهاد الجماعً داخل فً الشورى, وٌنبؽً أن   -خاصة عند األزمات والقضاٌا المهمة  –

ٌكون مشروعا  ومؤمورا  به, بجامع البحث عن الرأي والصواب فً كلٌهما, كما أن االجتهاد 

 (2)الجماعً ٌبحث فً األحكام الشرعٌة, وهً أولى ما تعقد لها مجالس الشورى

 ::االفرع الخامو: الميق 

إن تطككور الحٌككاة اإلنسككانٌة وتسككارعها؛ ٌسككتوجب أن ٌقككوم الفقهككاء باالجتهككاد وبٌككان حكككم 

الشرع فً كل نازلة, إال أن التشعب الكبٌر فً الحكوادث والمسكتجدات, وؼٌكاب المجتهكد المسكتقل, 

ة ٌقتضً أن ٌجتمع الفقهاء والعلماء للتحاور والتشاور والتباحث فٌما بٌنهم؛ لوضع الحلول الشكرعٌ

وبٌككان األحكككام الفقهٌككة, لكككون  التككداخل كثٌككرا والتسككارع كبٌككرا؛ فٌصككعب علككى المجتهككد بمفككرده 

اإلحاطة بدقابق المستجدات, والوقوؾ على كل التفصٌبلت, وإدراك أبعاد كل الملمكات, بكل ٌحتكاج 

 إلى الخبراء فً كل فن؛ لٌصوروا الواقعة على حقٌقتها, ثم ٌقكوم الفقهكاء فكً ككل تخصكص بالعمكل

                                                 
 ,دار الفكر, بٌروت 386(, "أبو حنٌفة, حٌاته, عصره, آراإه, فقهه", ص1955زهرة, محمد)أبو  (1)

 انظر المفتاح, بحث بعنوان االجتهاد الجماعً وأهمٌته فً الوقت الحاضر,مرجع سابق (2)
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الجمككاعً التكككاملً؛ لوضككع الحلككول المناسككبة, وبٌككان األحكككام الشككرعٌة المطابقككة للواقككع المحققككة 

 للمصلحة.

 

  :طلب الثالث: أه  المجامه الفقهيةالم

وأصكبح ٌتصكدى للفتكوى مكن هكم  -إال عنكد مكن رحكم هللا  -لما قصرت الهمم, وقل الكورع 

بكدأت األصكوات ترتفكع مطالبكة بإقامكة مجكامع  لٌسوا أهبل لها, وظهر التناقض الكبٌر فكً الفتكاوى؛

واسكتجابة لهكذه , وتقوم بهذا الفكرض نٌابكة عكن األمكة ,وتجمع كلمة الفقهاء ,فقهٌة تنهً هذا التخبط

النداءات بكدأ العلمكاء بإقامكة هكذه المجكامع علكى مسكتوى الكدول واألقكالٌم والعكالم اإلسكبلمً بؤكملكه,  

 مع, مقسمة على سبعة فروع تالٌا تفصٌلها:  وسؤذكر فً هذا المطلب أهم هذه المجا

  :مجمه البح:ث ااسالمية بالقاهرةالفرع ال:ا: 

( المتعلق بتطـوٌر األزهـر, على أن ٌرأسه ٖٓٔم بموجب القانون رقم )٦ٙٔٔأنشا عام 

شٌ  األزهر, وأن ٌكون له أمٌن عـام, وٌـضم عـدة لجـان : لجنـة القرآن الكرٌم, ولجنة البحوث 

( ٙٔهٌة, ولجنة إحٌاء التراث اإلسـبلمً, ولجنـة الدراسات االجتماعٌة. ونصت المادة رقم )الفق

 على أن المجمع ٌتؤلؾ من خمسٌن عـضوا مـن كبـار علماء اإلسبلم, ٌمثلون جمٌع المـذاهب

   (1)اإلسبلمٌة

   

 : المكرمةابه لرابطة اليال  ااسالمي بمكة الفرع الثاني: المجمه الفقهي ااسالمي الر  
 

لدراسـة أمور المسلمٌن الدٌنٌـة والفقهٌـة, والنظـر فً م 1977هــ,٦١ٖٔأنـشا عـام  

ضوء االجتهاد الجماعـً القـابم عـلى  ون الحٌـاة؛ إلصدار أحكام لها علىإالوقـابع الجدٌـدة فً شـ

عتمدة فً الفقه اإلسبلمً .وٌتكون والمصادر الم ,والقٌاس ,واإلجماع ,والسنة ,س مـن الكتـابأسـا

من ربٌس ونابب له, وعشرٌن  عضوا من العلـماء المتمٌـزٌن بـالنظر الفقهً واألصولً من 

 .(2)جمٌع أقطار العالم اإلسبلمً. وٌنعقد كل سنة مرة لبحث الموضوعات المهمة ذات الطابع العـام

  :الفرع الثالث: المجمه الفقهي الرابه لمنظمة المؤرمر ااسالمي

                                                 
 https://ar.wikipedia.org/wiki  موقع مجمع البحوث اإلسبلمٌة (1)

 http://www.themwl.org/Bodies/default.aspx موقع المجمع الفقهً االسبلمً   (2)

file:///G:/رسالة%20الفروخ/%20موقع%20المجمع%20الفقهي%20الاسلامي
http://www.themwl.org/Bodies/default.aspx
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تبنى فكرته جبللـة الملـك خالـد بـن عبد و بالمملكة العربٌة السعودٌة,أنشا فً مدٌنــة جدة 

العزٌز, عندما انعقد مإتمر القمة الثالث للـدول اإلسـبلمٌة فً رحاب بٌت هللا الحرام فً المكدة مكن 

وجاء فً قكرار إنشكابه : إنشكاء مجمكع ٌكـسمى )مجمكـع  م 1984,هـ1441ألول ربٌع ا ٦ٔ – ٕٕ

الفقـه اإلسـبلمً( ٌكـون أعضاإه من الفقهاء والعلكـماء والمفككـرٌن فكً شكـتى مجكـاالت المعرفكـة : 

مككـن فقهٌككـة وثقافٌككة وعلمٌككة واقتصككادٌة, مككن أنحككاء العككالم؛ لدراسككة مشكككبلت الحٌككـاة المعككـاصرة, 

اجتهككادا   أصككٌبل   فككاعبل, بهككدؾ تقككدٌم الحلككـول النابعككـة مككـن الككـتراث اإلسككبلمً,  واالجتهككاد فٌهككا

 (1)والمنفتحة على تصور الفكر اإلسبلمً لتلك المشكبلت

 

 :بالهند –الفرع الرابه: المجمه الفقهي ااسالمي 

 

م فكً نٌكودلهً, وٌشكارك 1989م, وعقدت الندوة األولى له فكً عكام1988أنشا فً عام 

تككه السككنوٌة عككدد مككن العلمككاء ٌزٌككد علككى السككتمابة, واؼلككبهم مككن علمككاء الهنككد, وقككد طبعككت فككً ندوا

 (2)قرارات هذا المجمع وتوصٌاته فً كتاب باسم "قضاٌا معاصرة" 

 

 :بالس:دا  ااسالمي الفقه الفرع الخامو: مجمه

 

فكً  والنظكر االجتهكاد فرٌضكة إحٌكاء بهكدؾم 1998ـ, هك٦ٔٗٔ شكعبان شكهر فكً أنشكا

مكن كبكار الفقهكاء  عضكوا أربعكٌن وٌضكم والنظرٌكة, التطبٌقٌكة العلكوم مجكال فً والظواهر زلالنوا

 والبحثٌة الفقهٌة المجامع من ممثلً استشارٌة هٌبة , وله السودان من وجمٌعهم والعلماء, والخبراء

 .(3)ـه ٦ٔٗٔ سنة فً رمضان للمجمع األول المإتمر عقد .السودان خارج من

 

 :بأمريكا الشريية نقهاق مهالفرع السابه: مج

 

 من أمرٌكا للمقٌمٌن فً ٌعرض فٌما الشرعٌة األحكام بٌان إلى علمٌة, تهدؾ مإسسة

  النوازل 

                                                 
 , مرجع سابقاالجتهاد الجماعً وأهمٌته فً مواجهة مشكبلت العصرانظر شعبان محمد, بحث بعنوان  (1)

   www.ifa-india.org/arabic.php الهند -اإلسبلمً موقع المجمع  (2)

  http://aoif.gov.sd/au السودان -موقع المجمع الفقهً اإلسبلمً (3)

http://www.ifa-india.org/arabic.php
http://aoif.gov.sd/au
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 الخمٌس ٌوم األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات بمدٌنة واشنطن له التؤسٌسً االجتماع عقد وقد ,قضاٌاوال

 (1)  م2442هـٖٕٗٔ سنة شهر رجب من والعشرٌن الخامس

وأمرٌكا(,  ,والعراق ,والسودان ,أن هذه المجامع األربعة األخٌرة على نطاق الدولة ) الهندؼٌر 

أي أنها معنٌة بالدرجة األولى بالنظر فً شإون الفقه والفتوى والقضاء على نطاق هذه الدول 

 األربع, كما إن المشاركٌن فٌها من هذه الدول فقط.

 

 كبار اليلماق للدع:ة :اانراق:المجمه الفقهي اليراقي ل الفرع السادو:

 

م, لٌست حكومٌة, 2412وهو مرجعٌة شرعٌة مستقلة ألهل السنة والجماعة تؤسست عام 

وال تحتاج إلى تشرٌع أي قانون لتشكٌلها, وتتفاعل وتتعاون مع المإسسات العلمٌة الشرعٌة داخل 

سبلمٌة, مع مد جسور العراق وخارجه, لؽرض تحقٌق األهداؾ المنشودة ضمن حدود الشرٌعة اإل

 (2)التعاون والتواصل وتبادل الخبرات مع الهٌبات والمنظمات والمإسسات كافة 

 

 :المغرب علماق : رابطةلثام الفرع ا 

  

 معظم علماء والنوازل, وتجمع المعاصرة الفقهٌة المسابل ببحث تعنى رابطة وهً

الرابطة, وصدر عنها  باسم ةمجل عنها وتصدر ,الرباط ومقرها ,2412تؤسست فً عام المؽرب,

  (3)الفقه  فً جامع كتاب

وان كان مسماها بهذا الشكل, إال أنها فً حقٌقة عملها مجمع فقهً على نطاق  ,الرابطة ههذو

إقلٌمً, حٌث ٌعنى بالمشاركة فٌها علماء المؽرب العربً. وهً تسٌر على نفس المنهاج فً 

 ساس للفتوى.اإلفتاء, وذلك باعتماد  االجتهاد الجماعً أ

  

 

                                                 
 http://www.amjaonline.com/arabic/sendfatwa.asp مجمع فقهاء الشرٌعة بؤمرٌكا: (1)

 http://www.fc-iq.org موقع المجمع الفقهً العراقً  (2)

 https://ar.m.wikipedia.orموقع رابطة علماء المؽرب  (3)

http://www.amjaonline.com/arabic/sendfatwa.asp
https://ar.m.wikipedia.or/
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 المبحث الثاني: الريريف بمجالو اانراق :طريقة الفر:  نيها :اه  المجالو

منكذ صكدر اإلسكبلم األول, فكالنبً الككرٌم علٌكه  ااإلفتكاء قكدٌمكان اتخكاذ مجلكس للمشكورة و

بل إن  فٌقول أشٌروا علً أٌها الناس, فٌما لم ٌنزل به وحً؛ أصحابهكان ٌشاور  ,الصبلة والتسلٌم

( اأْلَْمرِ  فًِ َوَشاِوْرُهمْ قد أمره بذلك فقال: )هللا سبحانه وتعالى 
بككر الصكدٌق رضكً  أبكوسلك  ثم ,(1)

 صكلى علٌكه فكان ٌسؤل النكاس عكن النكوازل, هكل سكمع احكد مكنهم رسكول هللا نفس الطرٌق هللا عنه

 ,ٌتجكاوزه لؽٌكر وسلم, قال فٌها شًء؛ فإذا قال احد منهم انه سمع من الرسول علٌه السبلم شًء لم

أمٌكر  وكانكت هكذه هكً طرٌقكة  اجتهد هكو مكن حضكر وسكعهم ثكم صكدروا األمكور مصكادرها, وإال

بقكً األمكر , وهككذا (2)الخلفكاء الراشكدٌنمن بعده مكن رضً هللا عنه, و المإمنٌن عمر بن الخطاب

وابكر د أو اإلفتكاء, أو هٌبكات اإلفتكاء, باسكم مجكالس عكرؾ فكً زماننكا مكا  إلكى ٌتطور حتكى انتهكى

 كما مر معنا فً المبحث السابق. ,ن بعض الدول أطلقت علٌها اسم المجامع الفقهٌةبل إ اإلفتاء,

ذكككر أهمهككا, حسككب الس, وأبككٌن طرٌقتهككا فككً الفتككوى, وأوفككً هككذا المبحككث سككؤعرؾ بهككذه المجكك 

 المطالب اآلتٌة:

 

 :الريريف بمجالو اانراق : المطلب ال:ا

 

اصطبلحا, علكى نعرؾ من خبللهما بمجالس اإلفتاء لؽة و ٌشتمل هذا المطلب على فرعٌن

 :النحو اآلتً

 

 :الفرع ال:ا: الريريف بمجالو اانراق لغة

  

ورد فكككً لسكككان العكككرب المجلكككس, جماعكككة , المجكككالس لؽكككة: مجكككالس جمكككع مجلكككس أوال:

أمكا فكً و.  (4),وجاء فً مختار الصحاح تعرٌؾ المجلس بكسكر الكبلم, موضكع الجلكوس(3)الجلوس

                                                 
 159, آٌة سورة آل عمران (1)

 , مرجع سابقاالجتهاد الجماعً وأهمٌته فً مواجهة مشكبلت العصرانظر شعبان محمد, بحث بعنوان   (2)

 41, ص6ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج (3)

 المكتبة العصرٌة, بٌروت , ,151, ص1, ج5ط, مختار الصحاح, (1999)زٌن الدٌنالرازي,  (4)
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المجلس مكان الجلوس, والمجلس الطابفة من الناس تخصص للنظر فٌما ٌناط بها لمعجم الوسٌط فا

, نبلحكظ أن تعرٌكؾ المجلكس فكً مختكار الصكحاح أشكار إلكى المككان فقكط, بٌنمكا فكً  (1)من أعمال

لسان العرب ذكر الذٌن ٌجلسوا دون المككان, والكذي اقكرب لمعنكى الكلمكة فكً هكذا السكٌاق تعرٌكؾ 

 الوسٌط؛ حٌث جمع بٌن المكان والذٌن ٌجلسون فٌه وذكر عملهم. المعجم

: الفتوى لؽة: اسم مصدر بمعنى اإلفتاء, والجمع الفتكاوى والفتكاوي. ٌقكال: أفتٌتكه َفْتكوى وفتٌكا, نٌاثا

والفتٌا: تبٌٌن المشكل من األحكام. وتفاتوا إلى فبلن: تحكاكموا إلٌكه وارتفعكوا . إذا أجبته عن مسؤلته

ومنه قوله تعالى  (2)والتفاتً: التخاصم. وٌقال: أفتٌت فبلنا  رإٌا رآها, إذا َعَبَرتها له, الفتٌا.إلٌه فً 

ٌَاي " َها اْلَمؤلُ أَْفُتوِنً ِفً ُرْإ ٌُّ ا أَ ٌَ  (3)حاكٌا  عن ملك مصر: " 

ا" واالستفتاء لؽة: طلب الجواب عن األمر المشكل, ومنه قوله تعالى: " َوالَ َتْسَتْفِت ِفٌِهْم ِمك ْنُهْم أََحكد 

كا أَْم َمكْن َخلَْقَنكا "(4) ,  (5)وقد ٌكون بمعنى مجرد السإال, ومنه قولكه تعكالى: "َفاْسكَتْفِتِهْم أَُهكْم أََشكدُّ َخْلق 

ومما تقدم من تعرٌؾ للفتوى فً المعكاجم, نكرى أن العكرب تسكتعمل  (6)قال المفسرون: أي اسؤلهم.

ً الجواب على السكإال, وعلٌكه فكان المعنكى األقكرب هنكا كلمة االستفتاء بمعنى السإال, والفتوى ه

 أن اإلفتاء الجواب على سإال وبٌان الحكم, كما قال ابن منظور.

تعرٌؾ الفتوى اصطبلحا فسؤذكر هنا فقط تعرٌؾ ابن الصبلح, وذلك لنتمكن من بخصوص  وأما 

 نً بالتفصٌل.تعرٌؾ مجالس اإلفتاء كمركب إضافً, ثم نناقش معنى الفتوى فً الفصل الثا

, فالفتوى فً االصكطبلح هكً (7)تبٌٌن الحكم الشرعً عن دلٌل لمن سؤل عنه " قال ابن الصبلح:"

, والبٌان لٌس فٌكه , وهذا البٌان مستمد من دلٌلأٌضا تبٌن لؤلمر مشكل, إال إنها مقٌدة بؤمر شرعً

 .إلزام حتى ٌتمٌز عن حكم القضاء لكونه ملزم

 

 لو اانراق اصطالحا :ني: ريريف مجاالفرع الثا 

                                                 
 131, ص1المعجم الوسٌط, مرجع سابق, جقاهرة( مجمع اللؽة العربٌة )ال (1)

 147,ص15المرجع السابق,ج لسان العرب, ابن منظور, (2)

 43 , آٌةٌوسؾسورة  (3)

 22سورة الكهؾ, اٌة (4)

 11سورة الصافات, آٌة    (5)

 دار الكتاب المصرٌة, القاهرة, 6,ص15,ج2ط, الجامع إلحكام القران, (1964)القرطبًانظر  (6)

, 4, ص3(, صفة الفتوى والمفتً والمستفتً, تحقٌق محمد األلبانً, ط1397ابن حمدان, احمد الحرانً) انظر (7)

 المكتب اإلسبلمً, المدٌنة
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ٌمكككن تعرٌككؾ مجككالس اإلفتككاء اصككطبلحا  ,بعككد أن استعرضككنا معنككى المجككالس واإلفتككاء لؽككة 

 بؤنها:

"مكان ٌلتقً فٌه مجموعة مختارة من علماء الشرٌعة لبلجتهاد فً بٌان حكم شكرعً ألمكر عكرض 

 علٌهم".

 شرح الريريف:

 

المكان نسبة لموقع المجلكس , لشرٌعة""مكان ٌلتقً فٌه مجموعة مختارة من علماء اقولنا: 

ن المجلككس ٌكككون لككه موقككع محككدد فككً دولككة معٌنككة, وأمككا داللككة مجموعككة مختككارة مككن علمككاء إذ إ

, أو وكٌلكه ـ وهكو فكً هكذا الشرٌعة, فهً أن العلماء فً هذه المجالس تم اختٌكارهم مكن ولكً األمكر

وشكهادة  ,واالنجكازات العلمٌكة ,العلمًالمإهل  :على أسس محددة, مثل الوقت المفتً العام للدولة ـ

, هذا هكو األصكل, إال انكه فكً بعكض األحٌكان تكإثر فكً تعكٌن المفتكٌن أو العلماء لهم بالعلم والورع

 . مجلس اإلفتاء عوامل آخر, سٌاسٌة أو حزبٌة, أو فكرٌة

عتمكد فهً إشارة لطرٌقة الفتكوى فكً هكذه المجكالس, والتكً ت شرعً؛قولنا لبلجتهاد فً بٌان حكم و

على االجتهاد الجماعً فً إصدار الفتوى, حٌث ٌقكوم المجتمعكون بالتشكاور والتباحكث فكً األمكر, 

 وإبداء الرأي والمناقشة واالستعانة بالخبراء فً المجال الذي تطلب فٌه الفتوى.

 

 : المطلب الثاني: طريقة الفر:  نيها

 

وحككة علككى السككاحة المحلٌككة طرٌقككة االجتهككاد الجمككاعً فككً تنككاول القضككاٌا المطر إتبككاعإن 

والعالمٌة, أوضح مٌزة فً إصدار الفتوى فً مجالس اإلفتاء, وذلك على أساس التشاور والتباحكث 

, ومستمدة من المصادر الشرعٌة (1)فً الفتوى قبل صدورها, بحٌث تكون محققة لمقاصد الشرٌعة

 تتقٌكد بمكذهب واحكد, بكل وال تخالؾ الكنص واإلجمكاع, كمكا إن المجكالس فكً الؽالكب ال(2)المعتبرة 

على أسكاس  تستفٌد من الثروة العلمٌة عند كل المذاهب اإلسبلمٌة المعتبرة , ثم ٌكون اختٌار الرأي

ال أن هكذا االلتكزام ال ٌككون تقلٌكدا و أن المجلكس ٌلتكزم مكذهبا معٌنكا, إحتى لالمصلحة لعامة األمة, 

                                                 
هً المعانً والحكم الملحوظة للشارع فً جمٌع أحوال التشرٌع أو معظمه, انظر االجتهاد  مقاصد الشرٌعة: (1)

 هـ1419, جماد االولى65ددالمقاصدي, لنور الدٌن خادمً, كتاب األمة, ع

المصادر المعتبرة هً: النص)القران والسنة( واإلجماع والقٌاس, وهذه الثبلثة متفق علٌها عند أهل الحق من  (2)

المسلمٌن , وهناك مصادر مختلؾ فٌها مثل االستحسان, واالستصحاب, و المصالح المرسلة, وشرع من قبلنا, 

 وقول الصحابً, والعرؾ, وسد الذرابع.
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ر إذا ظهرت فٌه مصلحة اكبر للمسلمٌن فً خج عن هذا االلتزام؛ لتقلٌد مذهب آمطلقا, بل إنه ٌخر

هذا العصر, وخٌر شاهد على هذا ما جاء فً كبلم دابرة اإلفتاء األردنٌة عن المنهجٌة المتبعكة فكً 

الفتوى فً مجلس اإلفتاء األردنً, حٌث قالت: " التكزام دابكرة اإلفتكاء بكالفتوى علكى مكذهب اإلمكام 

فقهككاء المككذهب, بككل للككدابرة رإٌككة متقدمككة فككً طرٌقككة  الشككافعً ال ٌعنككً التقلٌككد التككام الجتهككادات

 (1)االستفادة من جمٌع مفردات المذاهب الفقهٌة"

وال ٌصدر القرار إال بعكد المناقشكات والتباحكث بكٌن جمٌكع أعضكاء المجلكس , ثكم التصكوٌت علكى  

 . (2)فٌصدر باإلجماع أو األؼلبٌة ,القرار

 إلفتاء.وهذا هو المعتمد والمعمول به فً كل مجالس ا

 

 :المجامه الفقهية :مجالو اانراق : الفرق ني طريقة الفر:  بي المطلب الرابه

 

هناك فكروق طفٌفكة بكٌن المجكامع الفقهٌكة ومجكالس اإلفتكاء فكً طرٌقكة الفتكوى علكى النحكو 

 :اآلتً

أوال: األعضاء فً المجامع الفقهٌة مكن جمٌكع دول العكالم اإلسكبلمً, ممكا ٌعطكً الفتكوى الصكادرة 

أكثر, كما أنهكا تسكاهم أكثكر فكً توحٌكد األمكة. بٌنمكا  اكبر فً العالم اإلسبلمً, وانتشار أا قبوالعنه

 واحد.ما من دولة واحدة أو إقلٌم إأعضاء المجالس 

حكد أعضكاء المجمكع مكن ة عكن المجكامع الفقهٌكة بحكث ٌقدمكه أثانٌا: أصل القرار أو الفتوى الصادر

حد أعضاء المجلكس, ا من أٌكون أصل الفتوى أو القرار رأٌ العلماء المختصٌن, بٌنما فً المجالس

 ثم تكون المناقشة والبحث فً كلتا الحالتٌن قبل إصدار القرار أو الفتوى.

جككامع الفقهٌككة بشكككل رسككمً, بٌنمككا تفتقككر مثالثكا: تكككون مشككاركة الخبككراء مككن مختلككؾ العلككوم فكً ال

خبكراء فكً بعكض األحٌكان عنكد الضكرورة مجالس اإلفتاء لمثل هكذا األمكر, ولككن ٌمككن مشكاورة ال

 للوقوؾ على حقٌقة بعض األمور والقضاٌا المستجدة. 

فتاوى المجامع الفقهٌة فً الؽالب, إن لم تكن كلها فكً أمكر عكام ومن ناحٌة الموضوع, فإن رابعا: 

, ٌهم كل األمة, بٌنمكا فتكاوى مجكالس اإلفتكاء فكً معظمهكا تككون بالشكؤن الخكاص داخكل تلكك الدولكة

 .على مستوى األفرادو

 

                                                 
https://aliftaa.joانظر منهجٌة الفتوى على موقع دابرة اإلفتاء األردنً األتً:( 1)

/ 

انظر كبلم األمٌن العام لمجلس اإلفتاء األوروبً عن طرٌقة الفتوى فً المجلس األوروبً لئلفتاء على موقع   (2)

 . http://www.e-cfr.org المجلس التالً  :

http://www.e-cfr.org/
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 :: أه  مجالو اانراقخاموالمطلب ال

  

 :فً الفرع اآلتٌة وسؤبٌن أهمها بشكل كبٌر,  انتشرت مجالس اإلفتاء فً الدول اإلسبلمٌة

 

 : هيئة كبار اليلماق بالمملكة اليربية السي:دية:ال:االفرع 

 

إلٌهكا مكن ولكً األمكر , بهدؾ إبكداء الكرأي فٌمكا ٌحكال ـه1391أنشبت بؤمر ملكً فً عام 

لبحثه وتكوٌن الرأي المستند إلى األدلة الشكرعٌة فٌكه, وتصكدر األمانكة العامكة للهٌبكة دورٌكة ثكبلث 

 مرات فً السنة باسم " مجلة البحوث اإلسبلمٌة"

وتفرع عنها اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء, ومهمتها إعداد البحوث وتهٌبتهكا للمناقشكة مكن 

 (1)بار العلماء, وإصدار الفتاوى فً الشإون الفردٌة.قبل هٌبة ك

 

 :: المجلو ال:ر:بي لإلنراق :البح:ثثانيلفرع الا

 

عقد اللقاء التؤسٌسً لـ )المجلس األوروبً لئلفتاء والبحوث( فً مدٌنكة لنكدن فكً برٌطانٌكا 

 1997مكن شكهر آذار ) مكارس (  34-29هـ الموافق  1417من ذي القعدة  22-21فً الفترة : 

ات م بحضور ما ٌزٌكد عكن خمسكة عشكر عالمكا  . وككان ذلكك تلبٌكة لكدعوة مكن قبكل ) اتحكاد المنظمك

 ا ( اإلسبلمٌة فً أوروب

 (2)وفً هذا اللقاء تم إقرار مسودة الدستور لهذا المجلس ) النظام األساسً (

 

 

 

 :بيت المقدو -المجلو ااسالمي لإلنراق :ثالثالفرع ال

 

م حٌث تصكدرت لئلجابكة 1996 - هـ  1417باسم لجنه الفتوى, سنه اء بدأ مجلس اإلفت  

 عن أسبلة

                                                 
 انظر شعبان محمد, بحث بعنوان االجتهاد الجماعً وأهمٌته فً مواجهة مشكبلت العصر,مرجع سابق (1)

 .  http://www.e-cfr.org لئلفتاء, األوروبًللمجلس  لكترونًالموقع اال (2)

http://www.e-cfr.org/
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ثككم ّأنشككا  عبككر جرٌككدة ) صككوت الحككق والحرٌككة (, وعبككر الهككاتؾ والرسككابل الخطٌككة,  المسككتفتٌٌن

نظرا  لكثكرة المسكابل الملحكة والمسكتجدات   م2442 -هـ 1423المجلس اإلسبلمً لئلفتاء فً عام 

 (1)ة. الفقهٌة الطاربة المتكرر

 

 :: قطاع اانراق :البح:ث الشرعية بالك:يترابهالفرع ال

 

وهو تابع لوزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة بدولة الكوٌت, وقد صدر عنه مجموعة من 

 (2)مجلدات. ةالفتاوى الشرعٌة فً ثبلث

 

 : مجلو اانراق :البح:ث :الدراسات ااسالمية الردني:خاموالفرع ال

م معدل لقانون 2449( لسنة 4م, وقانون رقم )2446( لسنة 64رقم ) نص قانون اإلفتاء

على أنه ٌنشؤ فً المملكة مجلس ٌسمى )مجلكس اإلفتكاء والبحكوث والدراسكات اإلسكبلمٌة(,   اإلفتاء

 وٌرأس هذا المجلس سماحة المفتً العام, وعضوٌة كل من:

 أحد قضاة محكمة االستبناؾ الشرعٌة ٌسمٌه قاضً القضاة.    .1

أحكككد أعضكككاء الهٌبكككة التدرٌسكككٌة فكككً كلٌكككة الشكككرٌعة فكككً الجامعكككات األردنٌكككة الرسكككمٌة مكككن     .2

 المتخصصٌن فً الفقه اإلسبلمً ٌسمٌه المفتً العام بالتناوب.

 مفتً القوات المسلحة األردنٌة.    .3

 مفتً محافظة العاصمة.    .4

زارة األوقكاؾ والشكإون والمقدسكات   أحد العلماء المختصٌن فً علوم الشرٌعة الفقهٌكة مكن و    .5

 اإلسبلمٌة ٌسمٌه الوزٌر.

 (3). . خمسة من العلماء المختصٌن فً العلوم الشرعٌة6

وأضككؾ إلككى هككذا لجنككة اإلفتككاء التابعككة لمشككاٌ  األزهككر الشككرٌؾ, ودابككرة اإلفتككاء المصككرٌة التابعككة 

 لوزارة العدل فً جمهورٌة مصر العربٌة.

على نطاق الدولة, إال مجلس اإلفتاء األوروبً فانه علكى أسكاس إقلٌمكً وهذه المجالس كلها ُشكلت 

, إذ إنه ٌضم أعضاء من كل دول أوروبكا وؼٌرهكا, ومهمتكه معالجكة قضكاٌا المسكلمٌن فكً أوروبكا 

 .(1)بالدرجة األولى, واإلجابة على فتاواهم, وبٌان الحكم الشرعً فً كل قضٌة ونازلة تهمهم

                                                 
 https://www.fatawah.netمقدسبٌت ال -الموقع االلكترونً للمجلس اإلسبلمً لئلفتاء (1)

  https://books.google.com/books/aboutموقع قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعٌة بالكوٌت  (2)

  /https://aliftaa.jo , اإلسبلمٌةوالدراسات والبحوث  اإلفتاءلمجلس  لكترونًالموقع اال (3)
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 من نحن" على موقع المجلس التالً: انظر مقال األمٌن العام لمجلس اإلفتاء األوروبً بعنوان" (1)

http://www.e-cfr.org  . 

http://www.e-cfr.org/
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 الفصا الثاني:

 

 :أهمية ذلكة:كيف رضبط  ة:المقص:د بضبطها ة:شر:ط المفري ةمينى الفر: 

 

 :شر:ط المفري ةالمبحث ال:ا: مينى الفر: 

 

 :أهمية ذلك ةالمبحث الثاني: المقص:د بضبط الفر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث ال:ا: المقص:د بضبط الفر:  :أهميره

 

إذ ٌقول:  أن هذا المنصب تواله سبحانه و تعالى بنفسه ؛تتؤكد أهمٌة الفتوى وخطرها  

ٌُْفِتٌُكمْ )  ُ ْسَتْفُتوَنَك قُِل هللاَّ تعالى إلٌه  فالصحابة استفتوا النبً صلى هللا علٌه وسلم فلم ٌكل هللا ,(1)( ٌَ

 ولذلك كان اإلفتاء عظٌم الخطر, بعٌد األثر, الفتوى, بل توالها بنفسه وأسندها إلى ذاته المقدسة

                                                 
 176سورة النساء, أٌة  (1)
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فً حٌاة الفرد واألمة, فالفقهاء الذٌن دارت الفتٌا على أقوالهم بٌن األنام, والذٌن ُخّصوا باستنباط 

األحكام وعنوا بضبط قواعد الحبلل والحرام, هم فً األرض بمنزلة النجوم فً السماء بهم ٌهتدي 

بادعاء أّن الّناس  الحٌران, وحاجة الناس إلٌهم عظٌمة؛ وإذا كنا ال نتصور االستؽناء عن األطباء

نقول: إنه لٌس باإلمكان  -هنا  -ٌمكنهم النظر فً كتب الطب واألخذ ما ٌلزمهم منها, فكذلك 

 ا هم بصدده من أمراستؽناء الناس عن المفتٌن, فؤُثِبت للعلماء خصٌصة فاقوا بها سابر األمة, لم

, واستنادا إلى هذا الحـدٌث ٌقرر  (1)الفتوى ؛ ٌقول صلى هللا علٌه وسلم:) العلماء ورثة األنبٌاء (

  .(2)"أن المفتً قابم فً األمة مقام النبً صلى هللا علٌه وسلم"الشاطبً: 

فنظرا ألهمٌة هذا المنصب ارتؤٌت أن أجعل مدخبل تمهٌدٌا أتناول فٌه الجوانب المهمة المتعلقة 

على الخطوط  باإلفتاء, ولست أدعً أنً ذكرت كل األحكام المتعلقة بالفتوى بل اقتصرت

 .العرٌضة فقط, فمن أراد أن ٌتوسع فلٌعد إلى مظانها, ولم أرد أن أطٌل المقال لضٌق المقام

اتخكاذه فكً علكى اإلمكام نوضح فً هذا المبحث معنى الفتوى وشروط المفتً, واإلجكراء الواجكب و

 حق من اخل بهذه الشروط, وذلك من خبلل المطالب األربعة التالٌة. 

 

 :مينى الفر:  لغة :اصطالحا المطلب ال:ا:

 

عكرض مجموعكة مكن تكوى لؽكة فكً الفكرع األول, بعكد أن أفً هكذا المطلكب أبكٌن معنكى الف

باب االختٌكار, وفكً الفكرع الثكانً أذككر حكدها, موضكحا أسكٌفات, وأقوم بمناقشتها, ثم اختار أالتعر

 شرح التعرٌؾ. معنى الفتوى اصطبلحا  وأ

  

 

 الفرع ال:ا: الفر:  لغة:

 

فتككاه فككً األمككر: أبانككه لككه. وأفتككى الرجككل فككً المسككؤلة واسككتفتٌته فٌهككا فؤفتككانً إفتككاء. وفتككى أ

أفتٌتكه فكً وفتوى: اسمان ٌوضعان موضع اإلفتاء. وٌقال: أفتٌت فبلنا رإٌا رآهكا إذا عبرتهكا لكه, و

" َوالَ واالستفتاء لؽة: طلب الجواب عن األمر المشككل, ومنكه قولكه تعكالى: , مسؤلته إذا أجبته عنها

                                                 
 317, ص3, ج3641أبو داود, سنن أبو داود, مرجع سابق, كتاب العلم, رقم الحدٌث (1)

 ة, بٌروت., دار الكتب العلم178ٌ, ص3الشاطبً, الموافقات, مرجع سابق, ج (2)
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ا"  وقد ٌكون بمعنى مجرد السكإال, ومنكه قولكه تعكالى: "َفاْسكَتْفِتِهْم أَُهكْم أََشكدُّ (1)َتْسَتْفِت ِفٌِهْم ِمْنُهْم أََحد 

  (3), قال المفسرون: أي اسؤلهم. (2)َخْلق ا أَْم َمْن َخلَْقَنا "

الفتٌا. ٌقال: أفتاه فً المسكؤلة  وفً الحدٌث: أن قوما تفاتوا إلٌه معناه تحاكموا إلٌه وارتفعوا إلٌه فً

ا تبٌٌن المشكل من األحكام  ٌَ ٌفتٌه إذا أجابه, واالسم الفتوى والفُْت
والفتٌا والفتوى, وتفتح: ما أفتى  (4)

أن االسكتفتاء فكً اللؽكة ٌعنكً السكإال عكن أمكر أو عكن حككم مسكؤلة,  . ومما تقدم ٌظهكر(5)به الفقٌه 

, وما ء اإلفتا ل الذي ٌجٌب: هو المفتً, وقٌامه بالجواب هووهذا السابل ٌسمى المستفتً, والمسبو

, وكمكا (6)ٌجٌب به هو الفتوى, فاإلفتاء ٌتضكمن وجكود المسكتفتً والمفتكً واإلفتكاء نفسكه والفتكوى 

قدمنا فً الفصل األول أثناء الكبلم عن مجالس اإلفتاء, فان الفتوى هً الجواب عكن سكإال, ولككن 

 ورة بالسإال والجواب الشرعً.لكثرة االستعمال أصبحت محص

 

 الفرع الثاني: الفر:  اصطالحا:

 

" اإلخبكار بحككم شكرعً ال أو ,(7)"الفتوى :" تبٌٌن الحكم الشرعً عن دلٌل لمن سؤل عنكه

جاء فً التعرٌفٌن أن الفتوى هً بٌان أو إخبار عن حكم شكرعً لٌكدخل :قلت (8)على وجه اإللزام"

ال ٌخكرج مكا لكم ٌككن  , او مبكاح(,ض, منكدوب, حكرام, مككروهاقسام الحكم الشرعً المعروفة) فكر

مثل اللؽوي أو الطبً, وضع التعرٌؾ األول قٌد عن دلٌل لبٌان أن الفتكوى البكد أن حكما شرعٌا,  

وجه اإللكزام, لٌخكرج حككم القاضكً  على تكون مستنده إلى دلٌل تفصٌلً,  أما الثانً فوضع قٌد ال

 ملزمة. لكونه ملزم, حٌث أن الفتوى لٌست

ن ككل مكن التعكرٌفٌن حصكر الفتكوى بؤنهكا جكواب : هذان التعرٌفان للفتكوى ؼٌكر جكامعٌن, إذ إقلت 

على مسؤلة شرعٌة, والحق أن المفتً ٌمككن أن ٌبكٌن حككم  الشكرع فكً واقعكة أو معاملكة أو حكدث 

ٌإخككذ علككى كككل مككن دون أن ٌسككؤل , فككبل ٌشككترط للفتككوى أن تكككون جوابككا عككن سككإال فقككط, كمككا 
                                                 

  22سورة الكهؾ, آٌة  (1)

 11سورة الصافات, آٌة    (2)

 .6,ص15,جمرجع سابق القرطبً, الجامع إلحكام القران,انظر  (3)

 148, ص15ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج (4)

 , الرسالة, بٌروت1321, ص1, ج8(, القاموس المحٌط, ط2115الفٌروز آبادي, مجد الدٌن) (5)

, مكتبة العلوم 24, ص1, ج2(, أدب المفتً والمستفتً, ط2112ر ابن الصبلح, عثمان بن عبد الرحمن)انظ (6)

 الحكم, المدٌنة

 24, ص1المرجع السابق, ج  (7)

 , نهج لواز الوردٌة, تونس 68, ص2(, فتاوى اإلمام الشاطبً, تحقٌق محمد أبو األجفان, ط1985الشاطبً) (8)
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نهما ؼٌر مانعٌن, إذ ٌمكن أن ٌدخل فً التعرٌؾ جواب العامً عن حكم مسؤلة شرعٌة رٌفٌن أالتع

 فٌسمى فتوى, ولو أّنا أضفنا قٌد ممن هو أهل لخرج جواب العامً ولم ٌعد فتوى . 

مكن ؼٌكر  حكم الشرع ممن هو أهل فً واقعكة, أو سكإال بٌان ٌمكن أن نعرؾ الفتوى بؤنها " قلت:

 "إلزام

  

 ريريف:شرح ال
 

شكرعً خطكاب , والحككم ال (1)بٌكان, أي أوضكحه وأفصكح عنكه, قولنا "بٌكان حككم الشكرع"

 .(2)المكلفٌن اقتضاء  أو تخٌٌرا أو وضعاالشارع المتعلق بؤفعال 

ٌخرج بهذا القٌد فتوى من لٌس أهل لئلفتاء, وهو الذي لم تتحقق فٌه , قولنا "ممن هو أهل"و 

فتً, من علم باللؽة والقران والسنة واألصول وقواعد الفقه, ومما الشروط التً وضعها العلماء للم

 سؤبٌنه فً المطلب البلحق إن شاء هللا. 

ن الفتوى , أل (3)فً واقعة, الواقعة: النازلة الشدٌدة, "من ؼٌر إلزام قولنا "فً واقعة أو سإالوأما 

خصوصا  حد,ٌسال عنها أنازلة من دون أن  ربما تصدر من مجَمع أو مجلس أو مفتً للبٌان حكم

فً أمر عظٌم ٌهم األمة جمٌعا, مثل قضاٌا اإلرهاب التً تلصق باإلسبلم بٌن الفٌنة واألخرى, أو 

 .باتانتشار عادة فً المجتمع تخالؾ الشرع, وتفتك بالمجتمع, كإطبلق العٌارات النارٌة فً المناس

تى تتمٌز عن حكم القاضً إذ أنه , وأما قولنا من ؼٌر إلزام حلمستفتً أو تكون بٌان حكم شرعً

 ., والفتوى لٌست ملزمةملزم

 

 : الفرق بي  االجرهاد :اانراق:نيالمطلب الثا

 

حكم  اإلخبار , وأما اإلفتاء فهو:بذل الوسع لنٌل حكم شرعً بطرٌق االستنباط االجتهاد: أوال:

  من ؼٌر إلزام الشرع ممن هو أهل فً واقعة, أو سإال

 ن فٌما ُعلم قطعا أو ظنا, أما االجتهاد فبل ٌكون فً القطعً. اإلفتاء ٌكوثانٌا: 

 : االجتهاد ٌتم بمجرد تحصٌل الفقٌه الحكم فً نفسه, وال ٌتم اإلفتاء إال بتبلٌػ الحكم للسابل.لثاثا

                                                 
 81, ص1المعجم الوسٌط, مرجع سابق, خقاهرة(,مجمع اللؽة العربٌة )ال (1)

, 97, ص1اآلمدي, أبو الحسن سٌؾ الدٌن, اإلحككام فكً أصكول األحككام, تحقٌكق عبكد الكرزاق عفٌفكً, جانظر  (2)

 المكتبة اإلسبلمٌة, بٌروت

 773, ص1الفٌروز آبادي, القاموس المحٌط, مرجع سابق, ج (3)
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رابعا:االجتهاد بٌان الحكم األصلً النظري, بٌنما اإلفتاء بٌان الحكم للمكلؾ) تنزٌل مخصوص 

 أو سإال( للحكم على واقعة 

والذٌن قالوا: إن المفتً هو المجتهد, أرادوا بٌان أن ؼٌر المجتهد ال ٌكون مفتٌا حقٌقة, وأن المفتً 

 .(1)ال ٌكون إال مجتهدا, ولم ٌرٌدوا التسوٌة بٌن االجتهاد واإلفتاء فً المفهوم 

 

 المطلب الثالث: الفرق بي  الفر:  :القضاق:

 لقضاء, من أهمها:ذكر العلماء فروقا بٌن اإلفتاء وا

أوال: من حٌث عموم األثر: أن الفتوى أعظم أثرا وأعم تعلقا من القضاء, حٌث إن فتوى المفتً إذا 

صدرت تعد تشرٌعا عاما ٌتعلق بالسابل وؼٌره, فً حٌن أن حكم القاضً ال ٌتجاوزـ فً الؽالب ـ 

 ؼٌر المتحاكمٌن

أما الفتوى فهً داخله فً أحكام الشرع ثانٌا: من حٌث االختصاص: فالقضاء خاص بالمعامبلت, 

 كلها.

 ثالثا: القضاء ٌعتمد الحجاج, والفتوى تعتمد األدلة.

 رابعا: حكم القاضً ملزم, وال تكون فتوى المفتً ملزما.

  

 

  

  :المفري(2)شر:ط المطلب الرابه:

                                                 
إرشاد  ,والشوكانً ,247قاسم العبادي بهامش إرشاد الفحول صوشرحها البن  ,الورقات انظر الجوٌنً, (1)

 . 13ص ,صفة الفتوىابن حمدان, , و265الفحول ص

الشرط فً اللؽة إلزام الشًء والتزامه , وكذلك الشرٌطة , والجمع شروط وشرابط وبالتحرٌك العبلمة الشرط :  (2)

من عدمه العدم , وال ٌلزم من وجوده وجود وال , وجمعه أشراط واصطبلحا عرفه ابن السبكً بقوله : ما ٌلزم 

عدم لذاته " واختار ابن الحاجب أن الشرط " ما استلزم نفٌه نفً أمر على ؼٌر جهة السببٌة " .وهو اختٌار شارح 

 .119, ص23, انظر الموسوعة الكوٌتٌة,جالتحرٌر العبلمة أمٌر باد شاه
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لما كان و ,(1)"هو الفقٌه العالم باألحكام الشرعٌة المكتسبة من أدلتها التفصٌلٌة"المفتً: 

للمفتً الدور الكبٌر, والخطر العظٌم, فً بٌان األحكام, والتبلٌػ عن رب األنام؛ جعل العلماء لمن 

 أبرزها: , لعل (2)وصفات اٌتصدى لهذا األمر شروط

ا, فبل تقبل فتوى الصؽٌر ؼٌر البالػ أو المجنون. كما أن الكافر ال تصح  أوال: أن ٌكون مكلف ا مسلم 

 الفتوى. همن

ا, نٌاثا , األمانة : وذلك حتى ال ٌخون فٌمكا اإتمكن (3)نه عدل  ضابط : أي أثقه: أن ٌكون ثقة مؤمون 

ا  (4)علٌه , وال ٌؽش فٌما استنصح فٌه ن أسكباب الفسكق ومسكقطات المكروءة, ألن مكن لكم عك,متنزه 

 ٌكن كذلك فقوله ؼٌر صالح لبلعتماد, وإن كان من أهل االجتهاد. 

أراد أن ٌصٌر فقٌه النفس؛ فبل طرٌق له إال أن  من“الؽزالً: النفس, قال اإلمام ثالثا: أن ٌكون فقٌه 

ٌتعككاطى أفعككال الفقهككاء, وهككو التكككرار للفقككه حتككى تنعطككؾ منككه علككى قلبككه صككفة الفقككه فٌصككٌر فقٌككه 

ا, قكال اإلمكام النكووي: ,رصٌن الفكر, صحٌح التصرؾ واالستنباط ,سلٌم الذهن (5)النفس"  مستٌقظ 

 .(6)واألخرس إِذا كتب أَو فهمت إِشارته" ,واألَعمى ,والمرأَة ,والعبد ,الحر"سواء فٌه 

والتً ٌسمٌها البعض بالشروط الشخصٌة, سكؤذكر أقسكام المفتكٌن  وبعد هذه الشروط العامة للمفتً,

 وشروط المفتً فً كل قسم, إضافة إلى الشروط السابقة.

 : أقسا  المفري :المطلب الخامو

 :اآلتًلى قسمٌن على النحو ٌنقسم المفتون إ 

                                                                                                                                               

القاعدة أن  باب من أبواب الفقه, الفرق بٌن القاعدة والضابط, الضابط:  قضٌة كلٌة ٌدخل تحتها جزبٌات كثٌرة فً 

(, األشباه 1999انظر ابن نجٌم, زٌن الدٌن) القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى, والضابط ٌجمعها من باب واحد,

 , دار الكتب العلمٌة, بٌروت    137, ص1, ج1والنظابر على مذهب الحنفٌة, ط

 34, ص1مرجع سابق, ج الزركشً, البحر المحٌط, (1)

انظر ابن الصبلح, أدب المفتً والمستفتً, والنووي أدب الفتوى والمفتً والمستفتً, وابن حمدان, صفة  (2)

 الفتوى, وابن قٌم الجوزٌة, إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن.

للمبلٌٌن, , دار العلم 142, ص1, ج5(, علوم الحدٌث ومصطلحه, ط1984انظر الصالح, صبحً إبراهٌم) (3)

 بٌروت

 132,ص43الموسوعة الفقهٌة  الكوٌتٌة, ج (4)

 , دار المعرفة, بٌروت61, ص3انظر الؽزالً, أبو حامد محمد, إحٌاء علوم الدٌن, ج (5)

, دار الفكككر, 17, ص1, ج1هكـ(, أدب الفتكوى والمفتككً والمسكتفتً,ط1418النكووي, محككً الكدٌن زكرٌككا)انظكر  (6)

 دمشق
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 :الفرع ال:ا: المفري المسرقا

 

 اشترط العلماء فً المفتً المستقل أن ٌكون مع ما ذكرناه من الشروط السابقة :

, ومكا التحكق بهكا  (1)أوال:  عارفا بؤدلة األحكام الشرعٌة من الكتكاب, والسكنة, واإلجمكاع, والقٌكاس

وهذا القسم من المفتٌن ال ٌكاد ٌوجد فكً زماننكا هكذا,  ,(2)وقد فصلت فً كتب الفقه , التفصٌلعلى 

 . لؤلسؾ؛ لضعؾ الهمم, وقلة الوقت, وكثرة المتطلبات والمشاؼل الدنٌوٌة

ا بما ٌشترط فً األدلة ووجوه داللتها, وبكٌفٌة اقتباس األحكام منها, وذلك ٌستفاد من  ثانٌا: عالم 

 .(3)ال , وكٌفٌة االستفادة منها وحال المستفٌد علم أصول الفقه, وهو معرفة دالبل الفقه إجما

 ثالثا: عارف ا, من علم القرآن, وعلم الحدٌث, وعلم الناس  والمنسوخ.

 اللذان جاءا بلسان العرب. رابعا: ملما بعلمً النحو, واللؽة, ألنهما آلة الفهم للكتاب والسنة,

به من الوفاء بشروط األدلة واالقتباس  خامسا: عالما باختبلؾ العلماء واتفاقهم بالقدر الذي ٌتمكن

 منها, ذا دربة وارتٌاض فً استعمال ذلك.

ا بالفقه, وهو " العلم باألحكام الشرعٌة العملٌة المكتسب من األدلة التفصٌلٌة "    (4)سادسا: عالم 

ا ألمهات مسابله وتفارٌعه المفروغ من تمهٌدها. أن قال اإلمام الشافعً :" ال ٌحل ألحد  (5)ضابط 

 نسوخه, ومحكمه ومتشابهه, وتؤوٌلهٌفتً فً دٌن هللا إال رجبل عارفا بكتاب هللا بناسخه وم

صلى هللا علٌه  -وتنزٌله, ومكٌه ومدنٌه, وما أرٌد به, وٌكون بعد ذلك بصٌرا بحدٌث رسول هللا 

ؽة, , وبالناس  والمنسوخ, وٌعرؾ من الحدٌث مثل ما عرؾ من القرآن, وٌكون بصٌرا بالل-وسلم 

بصٌرا بالشعر وما ٌحتاج إلٌه للسنة والقرآن, وٌستعمل هذا مع اإلنصاؾ, وٌكون بعد هذا مشرفا 

                                                 
م على معلوم فً إثبات حكم لهما أو نفٌه عنهما بؤمر ٌجمع بٌنهما من إثبات حكم أو صفة أو "القٌاس حمل معلو (1)

محمد , انظر أٌضا , بٌروتالكتابدار , 5, ص1ج, 1ط, (1997)الفقه للجوٌنً أصولنفٌهما" انظر البرهان فً 

 , الرٌاضبة الرشٌد, مكت29, ص1(, المهذب فً علم أصول الفقه المقارن, ج1999النملة, عبد الكرٌم علً)

. مثل البرهان للجوٌنً, المستصفى للؽزالً, اإلحكام فً أصول األحكام لآلمدي, وكشاؾ األسرار للبخاري (2)

 وؼٌرها.

 أي من األدلة األخرى)االستحسان,االستصحاب, قول الصحابً, سد الذرابع, شرع من قبلنا, والعرؾ( (3)

 18, ص1ه المقارن, مرجع سابق, جمحمد النملة, المهذب فً علم أصول الفق (4)

 ,انظر 87, ص1مرجع سابق, جأدب المفتً والمستفتً, ابن الصبلح, انظر شروط المفتً المستقل انظر  (5)

, انظر ابن حمدان, صفة الفتوى والمفتً 28الفتوى والمفتً والمستفتً, مرجع سابق, ص أدبالنووي, 

, 333, ص2, ج2طهـ(, الفقٌه والمتفقه, 1421لبؽدادي), انظر الخطٌب ا15, ص1والمستفتً, مرجع سابق, ج

   دار ابن الجوزي, السعودٌة
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على اختبلؾ أهل األمصار, وتكون له قرٌحة بعد هذا, فإذا كان هكذا فله أن ٌتكلم وٌفتً فً 

 (1)الحبلل والحرام, وإذا لم ٌكن هكذا فلٌس له أن ٌفتً"

 

 :مسرقاالفرع الثاني: المفري غير ال

 

عند تناول العلماء للمبحث الفتوى فً مصنفاتهم , كثٌرا ما ٌذكرون أن الكبلم عن المفتً   

فً هذا الزمان إال الكبلم عن المفتً ؼٌر  طوي بساطه منذ زمن طوٌل, ولم ٌبقالمستقل قد 

 المستقل, والٌك تالٌا حاالت المفتً ؼٌر المستقل:

ا إلمامه ال فً المْذهب وال فً دلٌله؛ أوال: أَن ٌسلك نفس طرٌق أمامه فً اال جتهاد, وال ٌكون مقلد 

 التصافه بصفة المستقل, وإنما ٌنسب إِلٌه لسلوكه طرٌقه فً االجتهاد. 

ثانٌا: أن ٌكون مجتهدا مقٌدا فً مذهب إمامه, مستقبل بتقرٌر أصوله بالدلٌل ؼٌر أنه ال ٌتجاوز فً 

تفصٌبل بصٌرا  عالما بالفقه وأصوله وأدلة األحكامكونه لأدلته أصول إمامه وقواعدَه وشرطه, 

بمسالك األقٌسة والمعانً, تام االرتٌاض فً التخرٌج واالستنباط, قٌما بإلحاق ما لٌس منصوصا 

 علٌه إلمامه بؤصوله .

ثالثا: أن ٌكون فقٌه النفس حافظ مذهب إمامه, عارؾ بؤدلته, قابم بتقرٌرها, ٌصور وٌحرر  

وٌرجح؛ لكنه قصر عن أولبك لقصوره عنهم فً حفظ المذهب أو االرتٌاض وٌقرر وٌمهد وٌزٌؾ 

 فً االستنباط أو معرفة األصول ونحوها.

رابعا: أن ٌقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فً الواضحات والمشكبلت, ولكن عنده ضعؾ فً  

ذهبه من تقرٌر أدلته وتحرٌر أقٌسته؛ فهذا ٌعتمد نقله وفتواه به فٌما ٌحكٌه من مسطورات م

نصوص إمامه, وتفرٌع المجتهدٌن فً مذهبه, وقالوا ٌكتفً فً حفظ المذهب فً هذه الحالة والتً 

 قبلها بكون المعظم على ذهنه وٌتمكن لدربته من الوقوؾ على الباقً على قرب .

إنما ٌشترط اجتماع العلوم المذكورة فً المفتً المطلق فً جمٌع أبواب الشرع, أما المفتً فً  

خاص من العلم, نحو علم المناسك, أو علم الفرابض, أو ؼٌرهما, فبل ٌشترط فٌه جمٌع ذلك ,  باب

ومن الجابز أن ٌنال اإلنسان منصب الفتوى واالجتهاد فً بعض األبواب دون بعض؛ فمن عرؾ 

                                                 
, 1, ج1طتحقٌق محمد عبد السبلم,  , إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن,(1991)ابن قٌم الجوزٌة, محمدانظر  (1)

 , بٌروت, دار الكتب العلمٌة37ص
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ا بالحدٌث فله أن ٌفتً فً مسابل قٌاسٌة ٌعلم أنه ال َتعلّق لها بالحدٌث , القٌاس وطرقه ولٌس عالم 

ا بؤحادٌث النكاح   (1)ومن عرؾ أصول الموارٌث وأحكامها جاز أن ٌفتً فٌها, وإن لم ٌكن عالم 

 ,ام النووي رحمه هللااإلمذكره من ٌقوم بهذا الواجب العظٌم, وما ذكرته هنا من شروط وصفات فٌ

أبً عمرو  اإلمام الجلٌل , كما سبقه فً بهذا التقسٌمأدب الفتوى والمفتً والمستفتً "" فً كتابه

وذكر محقق كتاب )أدب الفتوى للنووي( إن اإلمام  فً كتابه أدب المفتً والمستفتً, ابن الصبلح,

ل أن االجتهاد فً كل السٌوطً قد نقله كما هو فً كتابه" الرد على من اخلد إلى األرض وجه

لخطٌب وفً كتاب إعبلم الموقعٌن البن قٌم الجوزٌة ذكر هذا التقسٌم, وذكره اعصر فرض", 

ال تكاد تجد عالما تكلم بهذا الباب إال ذكر هذه الصفات, وأكد  البؽدادي فً كتابه الفقٌه والمتفقه,

 على ضرورة تحققها فٌمن تصدا لهذا األمر, وقّسم المفتٌن بنفس التقسٌم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 87, ص1مرجكع سكابق, جأدب المفتكً والمسكتفتً, ح, ابن الصبلفً تفصٌل حاالت المفتً ؼٌر المستقل انظر  (1)

,انظكر ابكن حمكدان, احمكد الحرانكً, صككفة 28الفتكوى والمفتكً والمسكتفتً, مرجكع سككابق, ص أدبالنكووي,  ,انظكر

, انظكر ابكن قكٌم الجوزٌكة, إعكبلم المكوقعٌن, مرجكع سكابق, 15, ص1الفتوى والمفتكً والمسكتفتً, مرجكع سكابق, ج

 . 35ص
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 :: منه المفري م  الفر: سادوال المطلب

نً أبكٌن فكً هكذا المطلكب, والكذي تً, فكإالتً ٌجب أن تتوفر فً المف بعد أن بٌنت الصفات

 بعده أقوال العلماء فٌمن أخل بهذه الشروط.   

َقال الخطٌب البؽدادي "ٌنبؽً إلمام المسلمٌن أن ٌتصفح أحوال المفتكٌن , فمكن ككان ٌصكلح للفتكوى 

, إن أقره علٌها , ومن لم ٌكن من أهلها منعه منها , وتقدم إلٌه بؤن ال ٌتعرض لها وأوعده بالعقوبة 

لم ٌنته عنها وقد كان الخلفاء من بنً أمٌة ٌنصبون للفتوى بمككة فكً أٌكام الموسكم قومكا ٌعٌنكونهم , 

 .(1)وٌؤمرون بؤن ال ٌستفتى ؼٌرهم" 

ما اآلن فإن الذي ٌقوم بهذا الكدور ناببكه وهكو المفتكً مر كان ٌقوم به اإلمام بنفسه, وأقلت: وهذا األ

 ى ومتابعة المفتٌن.العام , حٌث ٌوكل إلٌه أمور الفتو

طرٌككق اإلِمككام إِلككى معرفككة مككن ٌصككلح الفتٌككا أَن ٌسككؤَل علمككاء وقتككه ثككم قككال ) الخطٌككب البؽككدادي(: و

وفً زماننكا الحاضكر فكإن الحكاكم ٌقكوم بتعكٌن المفتكً العكام وهكو ٌقكوم  وٌعتمد أَخبار الموثوق بهم,

وشروط خاصة, ثم عقد اختبكار  بتعٌن المفتٌن المساعدٌن له, وذلك من خبلل اعتماد شهادة معٌنه,

أو  ,لمن تحققكت فكٌهم الشكروط, واختٌكار األفضكل مكن بٌكنهم, ثكم متكابعتهم بواسكطة تقكارٌر شكهرٌة

  .ا, أو عن طرٌق ربط الفروع بالمركز إلكترونٌسنوٌة

عنكدما ككانوا ٌعٌنكون أنكاس للفتكوى وٌمنعكون ؼٌكرهم  , ٌتخكذوا مثكل التكدابٌر,خلفاء بنً أمٌكة كانو

, وككان اإلمكام مالكك رحمكه هللا  (2)ال ٌلبس على الناس فً دٌنهم, وٌضكلوهم عكن الحكق منها؛ حتى

ٌقول "ال ٌنبؽً لئلنسان أن ٌرى نفسه أهبل لشًء حتى ٌسال من هو اعلم منه, ثم ٌقكول رحمكه هللا 

, أو نابكه ) المفتكً , ومكن هنكا ٌجكب علكى اإلمكام(3)ما أفتٌت حتى شهد لً سكبعون أنكً أهكل لكذلك"

, وقالوا تحرم الفتوى على الجاهل بصكواب ؤنه أهلأن ٌمنع من لم ٌشهد له وعلماء عصره ب العام(

الجواب لقوله تعالى }َواَل َتقولُوا لما تصؾ أَْلِسَنتُكم اْلَككِذب َهكَذا َحكبَلل َوَهكَذا حكَرام لتفتكروا علكى هللا 

ِ اْلَككِذَب اَل ٌُ  ْفَتكُروَن َعلَكى هللاَّ ٌَ ({ 117( َمَتكاْع َقلٌِكْل َولَُهكْم َعكَذاْب أَلِكٌْم )116ْفلُِحكوَن )اْلَكِذب إِنَّ الَِّذٌَن 

,قال اإلمام القرطبً فً تفسٌر هذه اآلٌة: كان أهل التقوى ال ٌقولوا هذا حرام مخافة الوقوع فً (4)

                                                 
 324دي, الفقه والمتفقه, مرجع سابق, صالخطٌب البؽدا (1)

 326المرجع السابق, ص (2)

 111, ص2انظر القرافً, الفروق, مرجع سابق ج (3)

 117, 116سورة النحل, اٌة (4)
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الوعٌد الذي فً هذه اآلٌة, وكان اإلمام مالكك ٌقكول فكً األمكر الحكرام إنكً اككره ككذا, اقتكداء بؤهكل 

 .(1)التقوى

دلت اآلٌة أن التحلٌل والتحرٌم بؽٌر علم هو افتراء وكذب على هللا عكز وجكل, والكذي ٌفعكل  :قلت 

 . (2)هذا لن ٌفلح وسٌلقى عذابا ألٌما

 

قال الشوكانً :"من أفتى بخبلؾ ما فً كتاب هللا أو سنة رسوله صلّى هللا علٌه وآله وسلّم, كما ٌقع 

 علكى الرواٌكة, أو الجكاهلٌن لعلكم الكتكاب والسكنة كالمقلكدة, كثٌرا مكن المكإثرٌن للكرأي المقكدمٌن لكه

ون بؤن ٌحال بٌنهم وبٌن فتواهم وٌمنعوا من جهاالتهم, فإنهم أفتوا بؽٌر علم من هللا وال وإنهم لحقٌق

ٌكا بؽٌكر ولقول النبكً صكلى هللا علٌكه وسكلم" مكن أفتكً بفت, (3)ى وال كتاب منٌر فضلّوا وأضلّوا"هد

 .(4)أفتاه"علم فؤثمه على من 

 إن منع اإلمام للمفتً الذي لٌس أهبل للفتوى فٌه مصالح ثبلث وهً : :قلت

أوال:  ٌحفظ الدٌن من التحرٌؾ؛ فبل ٌقال على هللا ما لم ٌنزل به سلطان, وما لم ٌشرعه رسوله أو 

 ٌسنه.

 ثانٌا:  ٌحفظ الناس من الزٌػ والضبللة؛ بسب فتاوى من لٌس أهل للفتوى.

ذا الذي ٌفتً من ؼٌر علم من اإلثم, بقوله على هللا ورسوله ؼٌر الحق, ومن إثكم مكن ثالثا: ٌحفظ ه

 ٌفتٌهم, ونجاته من العذاب فً اآلخرة.

وٌرى المالكٌة أن من أفتى بؽٌر علم أحق بالسكجن مكن السكارق, ٌكروى أن رجكبل رأى ربٌعكة بكن  

ً مككن ال علككم لككه, وظهككر فككً ٌبكككً فقككال مككا ٌبكٌككك؟ فقككال أسككتفت -شككٌ  اإلمككام مالككك -عبكد الككَرحمن

 ,  (5)اإلسبلم أَمر عظٌم, وقال ولبعض من ٌفتً ها هنا أَحق بالسجن من السارق

 .(1)قال ابن الجوِزي ٌلزم ولً اأْلَمر منعهم كما فعل بنوا أمٌة

                                                 
 196, ص11انظر القرطبً, الجامع ألحكام القران, مرجع سابق, ج (1)

فتوى والمفتً والمستفتً, مرجع , والنووي, أدب ال5صفة الفتوى, مرجع سابق, ص بن حمدان,اانظر  (2)

 وما بعدها 15وما بعدها, وابن قٌم الجوزٌة, إعبلم الموقعٌن, مرجع سابق , ص 25سابق,ص

, 1(, فتح القدٌر) الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم التفسٌر(, ط1414, محمد بن علً)انظر الشوكانً (3)

(, نٌل المرام فً تفسٌر 2113و الطٌب الحسٌنً البخاري), دار ابن كثٌر, دمشق, وانظر صدٌق خان, أب217ص

 , دار الكتب العلمٌة361, ص1آٌات األحكام, تحقٌق محمد حسن إسماعٌل,ج

, انظر سنن أبً داود, تحقٌق حدٌث حسن طرواه أبو داود فً السنن, باب التوقً فً الفتٌا, قال شعٌب األرناإو (4)

سالة العلمٌة, ورواه احمد, والبخاري فً األدب المفرد إال انه قال , دار الر199,ص5, ج1, ططشعٌب األرناإو

 بؽٌر ثبت ,بدل بؽٌر علم.

 15انظر ابن قٌم الجوزٌة, إعبلم الموقعٌن, المرجع السابق, ص (5)
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إن كان هذا فً زمن أبمة عظام مثل الخطٌب البؽدادي وابن حمدان وابكن الصكبلح والنكووي  :قلت

كٌؾ لو رأوا زماننا هذا , وما جرته الفتاوى الشاذة والبعٌدة عن الدٌن من وٌكبلت وابن الجوزي, ف

ومصابب على األمة , فضبل عن اتهام الدٌن بتهم باطلة, حتى تشوهت صورة اإلسكبلم فكً عٌكون 

اء المسككلمٌن عنككه, حٌككث المسكلمٌن قبككل ؼٌككرهم؛ ممككا أدى إلككى الصككد عككن سككبٌل اإلسككبلم, وردة أبنكك

عاجز عن مواكبة التطور, أو استٌعاب مستجدات العصر, لما فً هكذه الفتكاوى  نهأصبحوا ٌرون أ

 من ؼلو ومخالفة للفطرة.

بواجب الفتكوى لؤلمكة, ومنكع ؼٌكرهم  م الصفات أنفة الذكر هم من ٌقومونن الذٌن تحققت فٌهأولو 

بلم منهككا؛ النتهككت حالككة االضككطراب فككً الفتككوى التككً تعٌشككها األمككة, ولتجلككى للنككاس معنككى اإلسكك

 الحقٌقً, والختاروه على ؼٌره منهاجا لحٌاتهم ودٌنا لهم وألبنابهم.

 

 : الحجر على المفري الماج سابهالمطلب ال

 

حجر علٌه, منعكه التصكرؾ فهكو محجكور علٌكه, والفقهكاء ٌحكذفون معنى الحجر لؽة: ٌقال 

منعكه شكرعا  , وحجكر علٌكه حجكرا(2)الصلة تخفٌفا لكثرة االستعمال, وٌقولون محجور وهكو سكابػ 

 .تصرؾ,فالحجر هنا بمعنى منعه ال(3)من التصرؾ فً ماله, وحجر علٌه األمر منعه منه 

الحجر على المفتً فكً ف ,(4)وأما اصطبلحا فعرفه الحنفٌة بؤنه: منع من نفاذ تصرؾ قولً ال فعلً

 عبارة الحنفٌة تعنً منعه من الفتوى حتى ال ٌفسد على الناس دٌنهم.

: الذي ٌرتكب المقابح المردٌة والفضابح المخزٌكة, وال ٌمضكه عكذل عاذلكه وال ةلؽ الماجنمعنى و 

تقرٌع من ٌقرعه. والمجن: خلط الجد بالهزل.  والمجون: أن ال ٌبالً اإلنسان بمكا صكنع, قكال ابكن 

, (5)سٌده: الماجن من الرجال الذي ال ٌبالً بما قال وال ما قٌل له كؤنه مكن ؼلكظ الوجكه والصكبلبة 

رجل ماجن كؤنه مكؤخوذ مكن ؼلكظ الوجكه  (6)ن, لمن ال ٌبالً قوال وفعبل, كؤنه صلب الوجه.والماج

                                                                                                                                               
 24انظر ابن حمدان, احمد الحرانً, صفة الفتوى, المرجع السابق, ص (1)

 122ص ,1الفٌومً, المصباح المنٌر, مرجع سابق, ج (2)

 157المعجم الوسٌط, مرجع سابق, ص (3)

 دار الكتب العلمٌة , 169, ص7, ج2ط بدابع الصنابع, (,1986أبو بكر بن مسعود) الكاسانً,انظر  (4)

 411, ص13ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, ج (5)

 1233, ص1الفٌروز آبادي, القاموس المحٌط, مرجع سابق,ج (6)
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الماجن فً هذا السكٌاق ككل هكذه المعكانً, أي أن الكذي ٌرتككب من كلمة ومقصودنا  .(1)وقلة الحٌاء

القبابح والفضابح المخزٌة بهذه الصفة تسقط عدالته , والذي ٌخلط ؛ ٌسقط ضبطه, والذي ال ٌبكالً 

بما ٌقول وٌفعل؛ بهذا الوصؾ ٌسقط ورعه , ومن توفرت فٌه صفة من هذه الصكفات, األصكل أن 

 .اعلٌه وٌمنع من الفتوى ,فكٌؾ من اجتمع فٌه كل هذه الصفات أو اؼلبهٌحجر 

هو من ٌعلِّم الناس الحٌل الباطلة, وٌفتً بها, وال ٌبالً بذلك إما بسبب من نفسه,  :المفتً الماجنف 

 (2).خارجه, كؤن ٌكون مدعوما بجماعة من جماعة الضؽط السٌاسً أو المالً أو بسبب من

ولما كان عمل المفتً من أعظم األعمال خطرا , وأكبرها أثرا على حٌاة الناس فً الدنٌا واآلخرة, 

كمكا بٌنكا فكً المطلكب   -استوجب ذلك أن ٌكون للمفتكً صكفات وشكروط ٌجكب علٌكه أن ٌلتكزم بهكا 

فكً وقنتكا  , أو ناببكهعلى اإلمكام فالواجبتلك الصفات؛   تل بهذا الشروط أو فقدخأوإذا   -السابق 

هكذا  السادة الحنفٌة فكً كتكبهم قد ذكرأو أن ٌحجر علٌه, وأن ٌمنعه,  الحاضر) المفتً العام للدولة(

ابن ُنجٌم أثناء كبلمه عن "قاعدة الضرر ٌزال" جواز الحجر على البكالػ العاقكل الحكر  قال, المعنى

ند أبً حنٌفكة رحمكه هللا فكً ثكبلث: المفتكً المكاجن, والطبٌكب الجاهكل, والمككاري المفلكس؛ دفعكا ع

السرخسً المقصود من هذا فقال:" لمكا فٌكه مكن الضكرر الفكاحش إذا لكم  وأوضح ,(3)للضرر العام 

 ٌحجر علٌهم, فالمفتً الماجن ٌفسد على الناس دٌنهم, والمتطبكب الجاهكل ٌفسكد أبكدانهم, والمككاري

. ثكم بكٌن الكاسكانً المقصكود بكالحجر فكً (4)”للضكررالمفلس ٌتلؾ أموالهم؛ فٌمنعون من ذلك دفعكا 

ولككٌس المككراد منككه حقٌقككة الحجككر, وهككو المعنككى الشككرعً الككذي ٌمنككع نفككوذ "المككذهب الحنفككً فقككال: 

التصرؾ, أال ترى أن المفتً لو أفتى بعد الحجر, وأصاب فً الفتوى جاز, ولو أفتكى قبكل الحجكر 

مكا أراد بكه الحجكر  (5)أخطؤ ال ٌجوز, وكذا الطبٌب لو باع األدوٌة بعد الحجكر نفكذ بٌعكه, فكدل أنكهو

أراد به المنع الحسً أي: ٌمنع هإالء الثبلثة عن عملهم حسا؛ ألن المنع عن ذلك من  حقٌقة, وإنما

كا . والمقصكود مكنعهم مكن مزاولكة أعمكالهم هكذ(6)"باب األمكر بكالمعروؾ, والنهكً عكن المنككر ه دفع 

م العامكة أّن مكا ٌقولونكه, أو ٌفعلونكه مكن سكفه  ومجكون وعكدم  لضررهم على العامة, وحتى ال ٌتوهَّ

                                                 
, , دار الفكر147, ص6, ج2(, رد المحتار على الدر المختار, ط1992أمٌن الدمشقً)ابن عابدٌن, محمد  (1)

 بٌروت

   http://www.feqhweb.comتوفٌق المصري, بحث بعنوان منع المفتً الماجن على موقع (2)

 74, ص1ج ,مرجع سابقوالنظابر,  األشباه زٌن الدٌن, ابن نجٌم, (3)

 , بٌروت, دار المعرفة157, ص24جالمبسوط, (, 1993محمد)السرخسً,  (4)

 ابا حنٌفة رحمه اإلمامٌعنً  (5)

 . 169, ص7, جمرجع سابق بدابع الصنابع, الكاسانً,انظر (6)
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مباالة هو حكم هللا عز وجل؛ ألنَّ المفتكً فكً واقكع األمكر هكو كالترجمكان عكن هللا عكز وجكل, كمكا 

 .(1)ٌرى القرافً فً كتابه الذخٌرة

الماجن الذي ٌعلم الناس الحٌكل الشكرعٌة, وٌتبلعكب فكً فان فقهاء الحنفٌة ٌرون أن المفتً  ,وعلٌه

نصككوص الشككرع, وٌحككرؾ الكلككم عككن مواضككعه؛ ال بككد أن ٌحجككر علٌككه حتككى ال ٌفسككد علككى النككاس 

والى مثل القكول دٌنهم, وٌشوه صورة الشرع بعٌون الناس فٌظنوا أن ما ٌفعله وٌفتً به هو الدٌن, 

سبل أي المفتً عن تفسٌر آٌة من كتاب هللا أو  إذا ":ذهب ابن قٌم الجوزٌة فً إعبلم الموقعٌن فقال

سنة رسول هللا ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ فلٌس له أن ٌخرجها عن ظاهرها بوجوه التؤوٌبلت الفاسدة؛ 

)أي ابكن قكٌم لموافقة نحلته وهواه, ومن فعل ذلك اسكتحق المنكع مكن اإلفتكاء والحجكر علٌكه, ثكم قكال

  .(2)الذي صرح به أبمة اإلسبلم قدٌما وحدٌثا" هووهذا الذي ذكرناه  الجوزٌة(:

تقتضكً أن ٌحجكر   -كمكا بٌنكت فكً الفكرع قبلكه-قلت ومصلحة  اإلسبلم والمسلمٌن والمفتً نفسكه  

 على  المفتً الماجن, وٌمنع من الفتوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::أهمية ذلك ةالمبحث الثاني: المقص:د بضبط الفر: 

 
                                                 

 , بٌروتاإلسبلمٌةدار الؽرب , 121, ص11, ج1طالذخٌرة,  (,1994شهاب الدٌن) القرافً, (1)

 254, ص4انظر ابن قٌم الجوزٌة, إعبلم الموقعٌن, مرجع سابق, ج (2)
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هذا نً سؤبٌن فً توى وشروط المفتً, وأقسام المفتٌن فإعلى معنى الفبعد أن تعرفنا  

وذلك من خبلل المطالب  وكٌؾ تضبط الفتوى, ,همٌة ذلكالفصل المقصود بضبط الفتوى وأ

 تٌة:الخمسة اآل

 

 :: المقص:د بضبط الفر: :االمطلب ال

 

عٌن سؤبٌن المقصود بضبطها فً الفرالفتوى فً المطلب السابق؛ فضبط  أهمٌةبٌنا  أنبعد 

 المعنكككىمعنكككى الضكككبط لؽكككة, بٌنمكككا ٌوضكككح الفكككرع الثكككانً   األول, حٌكككث ٌوضكككح الفكككرع اآلتٌكككٌن

كككونً عرفتهككا فككً لاالصككطبلحً لضككبط الفتككوى, ولككم أتعككرض فككً هككذا المطلككب لتعرٌككؾ الفتككوى 

   المبحث السابق. 

 

 :الفرع ال:ا: ريريف الضبط لغة 

 

بط لكزوم شكًء ال ٌفارقكه فكً ككل وقال بعضكهم: الضك(1)  الضبط, هو لزوم الشًء وحبسه

ض  (2)شًء, ومنه ٌقال: "أخذه فتؤّبطه ثم تضّبطه  وٌقال: فبلن ال ٌضبط عمله, أي ال ٌقوم بمكا فُكوِّ

 (3)إلٌه

األقككرب لمعنككى الضككبط فككً هككذا السككٌاق الثككانً, أي لككزوم صككفات خاصككة للفتككوى فككبل تنفككك عنهككا, 

 تخلفت عنها ال تعد فتوى. وتحبس الفتوى علٌها فبل تفارقها, فإذا فارقتها أو

  

 

 

 :الفرع الثاني: ريريف ضبط الفر:  اصطالحا

 

                                                 
, دار الكتب 573, ص1, ج1(, أساس الببلؼة, تحقٌق محمد باسل, ط1998الزمخشري, جار هللا أبو محمود) (1)

 العلمٌة, بٌروت

, دار إحٌاء التراث 339, ص11, ج1(, تهذٌب اللؽة, تحقٌق محمد عوض, ط2111األزهري, أبو منصور) (2)

 العربً, بٌروت

 , دار النفابس, عمان21اعد الفقهٌة وضوابط الفقه, ص(, القو2117شبٌر, محمد عثمان) انظر (3)
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بعككد أن تعرفنككا علككى معنككى الفتككوى والضككبط لؽككة؛ فإنككا نسككتطٌع أن نعككرؾ ضككبط الفتككوى 

 كمصطلح مركب باآلتً:

الكتكاب والسكنة وال  صكرٌح ال تخكالؾ ,"أن تصدر الفتكوى ممكن هكو أهكل محققكة لمقاصكد الشكرٌعة

من ؼٌر  ,فً أمر واقع أو متوقع حصولهتكون و ,مدة على األدلة والمصادر المعتبرةمعت ,اإلجماع

 "  تساهل

 شرح الريريف:

محققككة للمقاصككد  :, وقولنككاخرجككت فتككاوى مككن لككٌس أهككبل أهككل,تصككدر ممككن هككو  نإقولنككا 

ال تخكالؾ صكرٌح  :وقولنكا الشرٌعة, خرجت الفتاوى التً ال تنسجم مكع مقاصكد الشكرٌعة السكمحة,

وقولنكا  اب والسنة ال اإلجماع, خرجكت مكن الفتكاوى ككل مكا ٌخكالؾ الكتكاب والسكنة واإلجمكاع,الكت

معتمككدة علككى األدلككة والمصككادر المعتبككرة, خرجككت بككه الفتككوى التككً أساسككها دلٌككل أو مصككدر ؼٌككر 

معتبر, وأما قولنا فً أمر واقع أو متوقع الحصول, فخرجت به الفتوى فً األمور التكً لكم تقكع أو 

, وأمككا ضككابط التسككاهل فخككرج بككه الفتككاوى التككً لككم ٌسككتكمل النظككر فٌهككا, أو التككً ن وقوعهككاال ٌمكك

 وتفصٌل هذا فً المطلب اآلتً: .ٌتدبرها المفتً, ولم ٌتؤمل السإال؛ فجاء الجواب مخالؾ للواقع 

 

 :: ض:ابط الفر: انيالمطلب الث

 

تكون افتراء على هللا عكز  تحكم الفتوى, حتى ال أنٌنبؽً هذا المطلب ٌبٌن الضوابط التً 

 :الٌك تفصٌل ذلك فً الفروع اآلتٌةورسوله علٌه السبلم, و ,وجل

  

  :: أ  رصدر مم  ه: أهاال:االفرع  

 

ن الذي ٌتصدى للفتوى ٌنبؽً أن تتوفر فٌه صفات, وتنطبق علٌه شروط, كمكا تكلمنكا أي إ

ه التككً ٌجككب أن ٌتحلككى بهككا عنهككا فككً المبحككث السككابق, حٌككث بككٌن العلمككاء شككروط المفتككً وصككفات

وٌلتزمها, وإذا اخل بشًء منها أوجبوا على اإلمام أن ٌمنعه أو ٌحجر علٌه. وال ٌحل له أن ٌفتكً, 

ن الفتككوى المنضكبطة هكً التككً تصكدر مكن مفتككً شكهد لكه العلمككاء , علٌكه فكإوال ٌعتكد بفتكواه, وبنككاء  

وعارفا بلسان العكرب مكن لؽكة  ,جماعبالورع والتقوى والعلم والصبلح, عالما بالكتاب والسنة واإل

وإعراب, وموضوع خطابهم فً الحقٌقة والمجاز, ومعانً كبلمهم فً األوامر والنواهً, والعموم 
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على نحو ما بٌنكا فكً  ومع هذا ٌكون ورعا تقٌا ٌراقب هللا فً فتواه, ,(1)والخصوص إلى ؼٌر ذلك

 المبحث قبله. 

 

 :شرييةمحققة لمقاصد ال أ  رك:  الفرع الثاني:

 

 ؛ال مخالفة لها وال نافرة عنهكاتكون موافقة لمقاصد الشرٌعة, منسجمة معها  أي إن الفتوى

ن الشارع الحكٌم ما شرع الدٌن لعبا أو عبثا, بل جاء لحكمة ومصلحة للعباد فً العاجل واألجل, أل

ل إجماال, وعرفها المقاصد فقد تكلم عنها العلماء األواب ٌر ورفع الحرج عن الناس, وأما هذهوالتٌس

 تً:ا بعض من تعرٌفاتهم على النحو اآلالعلماء المتؤخرون تفصٌبل, ونذكر هن

قال ابن عاشور مقاصد التشرٌع العامة هً: "المعانً والحكم الملحوظة للشارع فً جمٌكع أحكوال  

 (2)التشرٌع أو معظمها"

منهكا واألسكرار التكً وضكعها  وعرفها الفاسكً بقولكه: المكراد بمقاصكد الشكرٌعة اإلسكبلمٌة: "الؽاٌكة

 .(3)الشارع عند كل حكم من أحكمها"

وأمككا الرٌسككونً فقككال: إن مقاصككد الشككرٌعة:" هككً الؽاٌككات التككً وضككعت الشككرٌعة ألجككل تحقٌقهككا 

 .(4)لمصلحة العباد"

وقال  الٌكوبً: "المقاصكد هكً المعكانً والحككم ونحوهكا التكً راعاهكا الشكارع فكً التشكرٌع عمومكا 

ا من أج  .(5)ل تحقٌق مصالح العباد"وخصوص 

قلت: تتفق جمٌع هذا التعرٌفات على أن المقاصد هً الحكم والؽاٌات من األوامر, بحٌث تدور مع 

ن الشارع أل األمر وجودا وعدما, فبل ٌخلو حكم للشارع من مقصد, وإذا نعدم المقصد فلٌس بحكم,

, وبالمقاصككد تعككرؾ األحكككام , إلككى المقاصككد ىال ٌحكككم شككططا, وال ٌشككرع عبثككا, فباألحكككام ٌهتككد

فمقاصد الشرٌعة أشكبه , حكما إال لحكمة بالؽة ومقصد سام فالشارع العلٌم ال ٌشرع شرعا أو ٌحكم

                                                 
, 313, ص2, ج1(, قواطع األدلة فً األصول, ط1999أبن السمعانً, أبو المظفر منصور المروزي )انظر  (1)

 دار الكتب العلمٌة, بٌروت

 1419, جماد االولى65االجتهاد المقاصدي, كتاب األمة, عدد نور الدٌن خادمً, (2)

, دار 3ص ,5(, تحقٌق إسماعٌل الحسٌنً, ط2111)مقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة ومكارمهابلء, الفاسً, ع (3)

 .الؽرب اإلسبلمً, بٌروت

 ., الدار العالمٌة للكتب اإلسبلمٌة,7ص, 2ط ,نظرٌة المقاصد عند الشاطبً (,1992الر ٌسونً, احمد) (4)

, دار 37ص ,1ط قتها باألدلة الشرعٌة,مقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة وعبلهـ(, 1436الٌوبً, محمد سعٌد) (5)

 .الهجرة
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ما تكون بالسٌاج الكلً الذي ٌجمكع ككل جزبٌكات الكدٌن, فكبل ٌجكوز لجزبٌكة أن تخكرج عنكه, ومنهكا 

هذه الحكم والمقاصد, وإال كان حكما  أن ٌوافق  -كما قالوا -فٌنبؽً على من ٌوقع عن هللا الفتوى, 

 فً ؼٌر محله, وكان الدٌن منه براء.

لمشكّرعها الحككٌم أحد فً أن كل شرٌعة ُشرعت للناس, أن أحكامها ترمً إلى مقاصد  اريوال ٌم 

قد ثبت باألدلة القطعٌة أّن هللا ال ٌفعل األشٌاء عبثا , دّل على ذلك صنعه فً الخلقكة  تبارك وتعالى,

َنُهَمككا اَلِعِبككٌَن )كمككا أن ٌْ ككَماَواِت َواأْلَْرَض َوَمككا َب ( َمككا َخلَْقَناُهَمككا إاِلَّ 37بككؤ عنككه قولككه: }َوَمككا َخلَْقَنككا السَّ

} ا{(1)ِباْلَحقِّ َما َخلَْقَناُكْم َعَبث  . ومن أعظكم مكا اشكتمل علٌكه خلكق اإلنسكان خلكُق (2), وقوله: }أََفَحِسْبُتْم أَنَّ

وضع الشرابع له. وما أرسل هللا تعالى الرسل وأنزل الشرابع إال إلقامة  قبوله التمدن, الذي أعظُمه

َناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمٌَزاَن لٌَِ  ٌِّ كاُس نظام البشر, كما قال تعالى: }لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا ِباْلَب قُكوَم النَّ

ٌَن ِعْنكَد . وشرٌعة اإلسبلم هً أعظم الشرابع (3)ِباْلِقْسِط{ وأقومها, كما دّل علٌه قوله تعالى: }إِنَّ الكدِّ

ِ اإْلِْسبَلُم{ هللاَّ
ن المفتً ال ٌمكنه االستؽناء عن , فإوعلٌه (5)بصٌؽة الحصر المستعمل فً المبالؽة. (4)

لبلبمكة السكابقٌن فٌكه ككبلم, سٌما فً أمكر جدٌكد لكٌس صد العظٌمة لٌحققها فً فتواه, الفهم هذا المقا

 نه حتما سٌزٌػ عن الحق وٌجافً الصواب. ؼفل هذه المقاصد؛ فإوإذا أ

ن هكذا ع لعباده, ولذلك فإإن علم المقاصد هو الذي ٌبٌن لنا حكمة الشارع, وؼاٌته من وراء ما شر

العلم فً حقٌقته لب الفقه بالشرٌعة, ومن ثم كان أكثر ضرورة للفقٌه من أصكول الفقكه, كمكا ٌكذهب 

وعلٌه كان اجتهاد الفقٌكه حسكب المقاصكد أوفكق مكن اجتهكاده حسكب قواعكد  إلٌه كثٌر من الدارسٌن,

 األصول. فترى فرٌقا ممن ٌستحق وصؾ األمٌة فً الشكرٌعة, ٌؤخكذ بجزبٌاتهكا فٌهكدم بهكا كلٌاتهكا,

حتى ٌصٌر منها إلى ما ظهر له ببادي الرأي, من ؼٌر إحاطة بمقاصد الشرٌعة؛ لتكون مٌزانا بٌده 

, وفرٌقكا أخكر ٌؤخكذ األدلكة الجزبٌكة مؤخكذ االسكتظهار علكى ؼرضكه فكً النازلكة لهذه األدلة الجزبٌكة

 .(6)العارضة؛ فٌحكم الهواء على األدلة حتى تكون تبعا لؽرضه من ؼٌر إحاطة بمقاصد الشرٌعة

 على كون الشرٌعة قد -على اختبلؾ تخصصاتهم, ومذاهبهم, وعصورهم-وقد أجمع العلماء  

                                                 
 38سورة الدخان, اآلٌة  (1)

 115سورة المإمنون, اآلٌة  (2)

 25سورة الحدٌد, اآلٌة (3)

 85سورة آل عمران  (4)

 األوقاؾ, وزارة 1652, ص3ج تحقٌق محمد الحبٌب, ,اإلسبلمٌة, مقاصد الشرٌعة (2114)بن عاشورانظر ا (5)

 قطر\ ةاإلسبلمٌوالشإون 

 , دار قتٌبة181, ص1(, الشاطبً ومقاصد الشرٌعة, ط1992حمادي العبٌدي) (6)
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أو -, وأن أمهككات المصككالح المحفوظككة (1)حاجٌككات, والتحسككٌنٌاتتضككمنت حفككظ الضككرورٌات, وال 

هً: الدٌن, والنفس, والعقكل, والنسكل, والمكال. وأن "ككل مكا ٌتضكمن حفكظ هكذه  -المطلوب حفظها

األصول الخمسة, فهو مصكلحة, وككل مكا ٌفكوت هكذه األصكول فهكو مفسكدة, ودفعكه مصكلحة", قكال 

االجتهاد هو معرفة المقاصد على كمالهكا, "فكإذا بلكػ  الشاطبً: الشرط األول واألعظم لبلوغ مرتبة

ا فهم عن الشكارع فٌكه قصكده فكً ككل مسكؤلة مكن مسكابل الشكرٌعة, وفكً ككل بكاب مكن  اإلنسان مبلؽ 

أبوابها, فقد حصل له وصؾ هو السبب فكً تنزٌلكه منزلكة الخلٌفكة للنبكً صكلى هللا علٌكه وسكلم فكً 

قلت من هنا ندرك ضرورة أن تككون الفتكوى محققكة لمقاصكد  (2)التعلٌم والفتٌا والحكم بما أراه هللا"

الشرٌعة ,وإال كانت إتباعا للهوى وإضبلال للورى . الن الشكرابع كلهكا جكاءت لمصكلحة العبكاد فكً 

الدنٌا واآلخرة, قال سلطان العلماء العز بن عبد السبلم:" المصالح أربعكة أنكواع: اللكذات وأسكبابها, 

سد أربعكة أنكواع: اآلالم وأسكبابها, والؽمكوم وأسكبابها. وهكً منقسكمة إلكى واألفراح وأسبابها. والمفا

, وبسبب مجانبة هذه المعانً والمقاصد فً الفتوى, وفهم المصلحة التً ٌنبؽً (3)دنٌوٌة وأخروٌة"

وال  وال حكول تحققها الفتوى؛ كم أزهقت نفوس وسلبت أموال وانتهكت أعراض باسم اإلسكبلم, أن

 قوة إال باهلل.  

 

 

 

 

 :(الكراب :السنة) النص الصريح ال رخالف أ  الفرع الثالث:

 
درج فً كبلم الناس أن إطبلق كلمة الكتاب ٌنصرؾ إلى القرآن العزٌز, والكتاب أو 

القران, معروؾ مشهور, والمعروؾ ال ٌعرؾ, إال أنً سؤذكر بعض التعارٌؾ والقٌود التً 

 وضعها العلماء له.

                                                 
الضرورٌات: هً التً ال بد منهكا فكً قٌكام مصكالح الكدٌن والكدنٌا, بحٌكث إذا فقكدت لكم تجكر مصكالح الكدنٌا علكى  (1)

, الخسككران المبككٌناسككتقامة, بككل علككى فسككاد وتهككارج وفككوت حٌككاة, وفككً األخككرى فككوت النجككاة والنعككٌم, والرجككوع ب

الحاجٌككات: هككً المفتقككر إلٌهككا لتوسككعة ورفككع الضككٌق والحككرج, دون أن ٌبلككػ فقككدانها مبلككػ الفسككاد العككام والضككرر و

التحسكٌنٌات: هكً األخكذ بمكا ٌلٌكق مكن محاسكن العبكادات, وتجنكب األحكوال المدنسكات, التكً تؤنفهكا العقكول و ,الفادح

مجمككوع الضككرورٌات خمسككة, وهككً: الككدٌن, والككنفس, والنسككل, , والراجحككات, وٌجمككع ذلككك قسككم مكككارم األخككبلق

 وما بعدها. 241, ص1, انظر الرٌسونً, نظرٌة المقاصد عند الشاطبً, مرجع سابق, جوالمال, والعقل

 وما بعدها 231, ص1المرجع السابق,ج (2)

 234, ص1المرجع السابق, ج (3)
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ن( : وهو المنزل على رسكول هللا المكتكوب فكً المصكاحؾ المنقكول عكن قال البخاري الكتاب)القرآ

, قوله المنزل ٌخرج به (1)نقبل متواترا ببل شبهة , وهو النظم والمعنى جمٌعا -علٌه السبلم  -النبً 

الكككبلم النفسككً, والكككبلم فككً هككذه المسككالة طوٌككل عنككد أهككل العقابككد ٌضككٌق المقككام عككن بسككطه, علككى 

بلم, ٌخرج به الكتب التكً نزلكت علكى األنبٌكاء السكابقٌن مثكل التكوراة والنجٌكل, رسول هللا علٌه الس

المكتوب فً المصحؾ, ٌخرج ما لم ٌكتب فً المصحؾ من منسوخ وحكدٌث قدسكً, المنقكول نقكل 

متواترا ببل شبه, ٌخكرج بهكذا القٌكد القكراءات الشكاذة وؼٌكر المتكواترة, وقولكه وهكو الكنظم والمعنكى 

ما هو مكتوب بٌن دفتً المصحؾ قرآن, والمعنى الذي ٌحمله أٌضا قرآن, إال  جمٌعا, ٌعنً أن كل

نككه عككرؾ القككران, بؤنككه المكتككوب فككً لٌككه بعككض المؤخككذ, مثككل الككدور, إذا إأن هككذا التعرٌككؾ ٌككرد ع

آن أصككبل هككو معجككزة النبككً المصككحؾ, والمصككحؾ هككو القككرآن, ولككم ٌضككع قٌككد األعجككاز, والقككر

 .الربٌسٌة

ومكا  (2)ن ٌخرج من هذا فقال: القرآن, هو الكبلم المنزل لئلعجاز بسكورة منكه.وأراد األصفهانً أ 

قٌل فً التعرٌؾ األول للقرآن عكن الككبلم المنكزل ٌقكال هنكا ,وأمكا قولكه لئلعجكاز, ٌخكرج بكه ككبلم 

ٌُقصد فٌه اإلعجاز, مثل األحادٌث القدسٌة والكتب السكماوٌة السكابقة, وقولكه  الرب سبحانه الذي لم 

نككه, ٌعنككً أن ككل سككورة مككن القككرآن فٌهكا التحككدي واإلعجككاز كمككا هكو موجككود فككً القككرآن بسكورة م

تحدي كان فً أقل من ذلك, إن ال :جمٌعا, إال أن هذا أٌضا لم ٌسلم له حٌث رد بعضهم علٌه؛ فقالوا

 .(3)قل السور ثبلث آٌات, والتحدي قابم فً أٌة واحدة, كما قال تعالى : }فلٌؤتوا بحدٌث مثله{ ألن أ

ٌُدخل فً القرآن مكا لكم ٌككن متكواترا مكن القكراءات, مكع أن   وٌإخذ علٌه أٌضا أن ترك قٌد التواتر 

األمة مجمعة على أن ما لم ٌكن متواترا لٌس من القرآن قطعا, وانتقد األصكفهانً هكذا القٌكد فقكال : 

ود المصكحؾ ؛ ألن وجكحد للشًء بما ٌتوقؾ علٌكه -ترا " قولهم: " ما نقل بٌن دفتً المصحؾ توا

ونقله فرع تصور القرآن, وحاول الزركشً أن ٌحتاط عن هذه المؤخذ فعرفكه بؤنكه" الككبلم المنكزل 

نكه . إال إ(4)لئلعجاز بآٌة منه المتعبد بتبلوتكه" وبقٌكد المتعبكد بتبلوتكه, خكرج مكا ككان منسكوخ تكبلوة

نبكً الككرٌم مكن ٌإخذ علٌه أٌضا أنه ما ذككر علكى مكن نكزل؛ فٌكدخل فكً هكذا مكا نكزل علكى ؼٌكر ال

 إخوانه األنبٌاء إن كان فٌه معجز. 

                                                 
 23, ص1البخاري, كشؾ األسرار, مرجع سابق,ج (1)

, دار المدنً, 457, ص1, ج1(, شرح مختصر ابن الحاجب, ط1986فهانً, محمود بن عبد الرحمن)األص (2)

 جدة

 34سورة الطور, اآلٌة  (3)

 178, ص2الزركشً, بدر الدٌن, البحر المحٌط فً أصول الفقه, مرجع سابق, ج (4)
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وربما ٌكون الخروج من هذا, أن نعكرؾ القكرآن بؤنكه : "ككبلم هللا المعجكز المتعبكد بتبلوتكه المنكزل 

كبلم هللا المعجز, ٌخرج به  :على سٌدنا محمد بواسطة الوحً جبرٌل المنقول ألٌنا بالتواتر"  فقولنا

نككزل علككى األنبٌككاء السككابقٌن , المتعبككد بتبلوتككه, ٌخككرج سككً, ومككا أالمعجككز مثككل الحككدٌث القد ؼٌككر

المنسوخ تبلوة, والمنزل, ٌخرج بهذا القٌد الكبلم النفسً, على سكٌدنا محمكد, ٌخكرج مكا نكزل علكى 

ؼٌره من الرسكل الككرام, بواسكطة الكوحً, ٌخكرج التكلكٌم كمكا ككان لموسكى علٌكه السكبلم, المنقكول 

 ات التً لم تعد من القرآن, إذ القرآن ما نقل إلٌنا بالتواتر.بالتواتر, ٌخرج آحاد القراء

نككا سكنعرض طرفككا مككن تعرٌفككاتهم للسككنة عرٌفككات الفقهكاء للقككرآن الكككرٌم, فإوبعكد أن رأٌنككا بعككض ت 

 المطهرة, على صاحبها ازكً تحٌة وسبلم. 

وٌسمى الحدٌث أو ؼٌر القرآن من قول,  -علٌه السبلم  -قال التفتازانً السنة: "ما صدر عن النبً 

, قوله ما صدر عن النبً علٌه السبلم ؼٌر القكرآن, قٌكد حتكى ال ٌكدخل فكً السكنة (1)فعل أو تقرٌر"

القولٌة القرآن الكرٌم؛ الن النبً علٌه الصبلة والسبلم هكو الكذي نقلكه لنكا بكبلمكه عكن جبرٌكل علٌكه 

سكنة فعلٌكة, وبالنسكبة للتقرٌكر  السبلم, وأما الفعل؛ فكل فعل صدر عنه علٌه السبلم بصفته نبً فهو

فهو سكوته علٌة السبلم عن فعل رآه أو بلؽه؛ فلم ٌنكره أو ٌنهكى عنكه, ألنكه علٌكه السكبلم ال ٌكإخر 

إن إقكراره  :البٌان عن وقته, كونكه نبٌكا مكؤمور بكالتبلٌػ, وعصكمته تمنكع مكن أن ٌقكر باطكل, وقكالوا

لفعكل فعكل, والسككوت فكً معكرض الحاجكة ن الكؾ عن ا علٌه وسلم داخل فً األفعال؛ ألصلى هللا

, وعلٌه لو قلنا أن السنة ما صدر منكه علٌكه السكبلم مكن قكول أو (2)إلى البٌان بٌان, عند األصولٌٌن

صكلى هللا  -فعل لكان صحٌح عند هإالء, قال الزركشً السنة تطلق على: " ما صدر من الرسول 

وهكذا األخٌكر لكم ٌكذكره األصكولٌون, ولككن  مكن األقكوال, واألفعكال والتقرٌكر, والهكم, -علٌه وسكلم 

, وأضاؾ الشافعٌة الهم؛ ألنه علٌه السكبلم بمقتضكى العصكمة ال (3)استعمله الشافعً فً االستدالل"

ٌهم بباطل, واستدلوا على ذلك انه علٌكه السكبلم أراد أن ٌحكول شكملته فكً صكبلة االستسكقاء فثقلكت 

ل رداءه؛ إتباعكا للنبكً علٌكه السكبلم. وتطلكق السكنة علٌه, فٌسن لئلمام فً صبلة االستسقاء أن ٌحكو

مكن قكول, أو فعكل, أو تقرٌكر, أو  -صكلى هللا علٌكه وسكلم  -عند المحدثٌن على: مكا أثكر عكن النبكً 

 .(4)صفة َخلقٌة, أو صفة ُخلقٌة, أو سٌرة

                                                 
 ٌح بمصر, مكتبة صب4, ص2التفتازانً, سعد الدٌن, شرح التوضٌح على التلوٌح, ج انظر (1)

, 1(, األصل الجامع إلٌضاح الدرر المنظومة فً سلك جمع الجوامع, ط1928انظر السٌناونً, حسن بن عمر) (2)

 , مطبعة النهضة, تونس  51, ص2ج

 6, ص6الزركشً, البحر المحٌط فً أصول الفقه, مرجع سابق, ج (3)

 636, ص2النملة, الفقه المقارن, مرجع سابق, ج (4)
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لكذي كبر من أن نحٌط به فً مطلب أو مبحث أو رسكالة, لككن اكبلم عن السنة النبوٌة المباركة أوال

 ٌعنٌنا 

فً المقام أن السنة تعد المصدر الثانً للتشرٌع بعد كتاب هللا, فبل ٌجوز تجاوزها لما دونها, حتى 

ٌُستكمل النظر فٌها, وٌتعذر معرفة الحكم منها. فقد كتب أمٌر المإمنٌن عمر بن عبد العزٌز أٌها 

, وقال الشاشً: طلب حكم (1)الناس :"ال رأي ألحد مع سنة سنها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم"

, (2)الحادثة من كتاب هللا تعالى ثم من سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بصرٌح النص أو داللته

 أول ما ٌلجؤ إلٌه المفتً عند السإال هو نصوص الكتاب والسنة, وال ٌجوز العدول عن نصوص

 .ا لم ٌجد حكم الواقعة فٌهماإذالكتاب والسنة إلى ؼٌرهما, إال 

ا بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه كان من شروط  ذلكلو  المجتهد والمفتً أن ٌكون عالم 

وسلم, فإذا قصر فً أحدهما لم ٌجز له االجتهاد وال الفتوى؛ فؤول ما ٌجب توافره فً الفتوى 

األدلة  المعتبرة لدى أهل العلم, وأول هذه (3)لتكون محبل لبلعتبار اعتمادها على األدلة الشرعٌة

أن ٌتعداهما  ٌجوز للمفتًكتاب هللا عز وجل , وثانٌا : سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم, فبل 

, (4)وز مخالفتهما اعتمادا على ؼٌرهماإلى ؼٌرهما قبل النظر فٌهما, ثم االعتماد علٌهما, كما ال ٌج

إن بناء الحكم علٌه وجعله فالفتوى ال تكون إال بنص, أو ما دل النص على اعتباره, وما عدا ذلك ف

, وعن  (5)الؽرض"تشـهً والتـــخــٌـر ومــــوافقة مصدرا للفتوى هو من " اإلفتاء فً دٌن هللا بالـ

الضحاك , قال: لقً ابن عمر جابر بن زٌد وهو ٌطوؾ بالكعبة , فقال: "ٌا جابر إنك من فقهاء 

سنة ماضٌة , فإنك إن فعلت ذلك , وإال البصرة , وإنك تستفتى , فبل تفتٌن إال بقرآن ناطق , أو 

  (6)فقد هلكت وأهلكت"

من آلة النظر  اوالنظر فً النص ال ٌكون من أي إنسان, بل ال بد للناظر أن ٌكون متمكن :قلت 

وهً اللؽة العربٌة, وعالما بؤصول الفقه واالستنباط, ملما بما فً الكتب العزٌز من ناس  

ومجمل ومفصل, ومحكم ومتشابه, وأسباب النزول,  ومنسوخ, ومطلق ومقٌد وعام وخاص,

                                                 
, مإسسة الكتب 31, ص1, ج1هـ(, السنة, تحقٌق سالم احمد, ط1418ي, محمد بن نصر)المروزانظر  (1)

 الثقافٌة, بٌروت

 , دار الكتاب العربً, بٌروت311, ص1الشاشً, نظام الدٌن, أصول الشاشً, ج (2)

(, شرح 1987انظر أبا الربٌع ,نجم الدٌن الصرصري) الدلٌل الشرعً: هو الذي طرٌق معرفته الشرع. (3)

 , مإسسة الرسالة, بٌروت6, ص2, ج2صر الروضة, تحقٌق عبد هللا التركً, طمخت

  http://ar.islamway.net/book  انظر, سعد العوفً, الفتوى وفهم النص الشرعً, بحث منشور على موقع (4)

 165ص ابن قٌم الجوزٌة, إعبلم الموقعٌن, مرجع سابق, (5)

 344, ص2الخطٌب البؽدادي, الفقٌه و المتفقه, مرجع سابق, ج (6)

http://ar.islamway.net/book
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والسنة المطهر مثل هذا, وزٌادة علٌه معرفة الحدٌث المتقدم من المتؤخر, والصحٌح من الضعٌؾ, 

والمشهور من العزٌز أو الؽرٌب, وكٌؾ جمع العلماء بٌنها, أو رجحوا بعضها على بعض, أو 

وكٌؾ ٌقٌد المطلق, وٌخصص العام, وكٌؾ , كٌؾ جمعوا بٌن القران العزٌز والسنة المطهرة

 ٌجمع بٌن الكتاب والسنة واألدلة األخرى.

قال اإلمام الؽزالً: وال بد من علم األحادٌث المتعلقة باألحكام, ومعرفة الناس  والمنسوخ وعلم  

التوارٌ ؛ لٌتبن المتقدم عن المتؤخر, والعلم بالسقٌم والصحٌح من األحادٌث, وسٌر الصحابة 

, وإال أدى ذلك إلى اضطراب فً الفتوى, وال ٌصح أٌضا (1)ب األبمة؛ لكٌبل ٌخرق إجماعاومذاه

اخذ الفتوى من دلٌل واحد دون النظر إلى األدلة األخر, أو دون معرفة ماذا قال فٌه األبمة األعبلم 

. 

ة فٌه, ومن أمثلة االعتماد على دلٌل واحد دون النظر إلى باقً األدلة, أو معرفة أقوال األبم 

الفتوى التً اُعتمد فٌها على حدٌث النبً علٌه السبلم" العهد الذي بٌننا وبٌنهم الصبلة فمن تركها 

؛ فكفروا الناس بسبب هذا الحدٌث دون النظر لما ٌعارضه من األحادٌث األخر, ولم (2)"فقد كفر

حمد لتً وضعها األمام أذكروا القٌود اٌراعوا ما قاله جمهور العلماء فً حقٌقة هذا الكفر, بل لم ٌ

نه ال ٌعد كافرا ٌستدلون بقول اإلمام أحمد فً تكفٌر تارك الصبلة, وذلك أ مع أنهمفً تكفٌره, 

ٌُخٌره بٌن السٌؾ والصبلة فٌختار السٌؾ على  عنده حتى ٌعرض علٌه اإلمام الصبلة فٌؤبى, ثم 

ٌُحكم بكفره وٌقتل ردة فلو ترك صلوات كثٌرة نصاؾ: "قال اإلمام المرداوي باإل الصبلة؛ فعندها 

قبل الدعاء لم ٌجب قتله. وال ٌكفر على الصحٌح من المذهب. وعلٌه جماهٌر األصحاب وقطع به 

ا, ومن , وال ٌعقل من هذا أن ٌختار السٌؾ على الصبلة, إال أن ٌكون تركها جحود(3)"كثٌر منهم

ٌكفر بترك الصبلة, إال من تركها  حمد بهذا القٌد التقى مع الجمهور؛ بان الهنا ترى أن اإلمام أ

بها على هذا الحدٌث دون اصحكم الكبٌر من الفتوى التً بناها أ, ثم لك بعد هذا أن ترى ال(4)جاحدا

النظر إلى األحادٌث األخرى, وكبلم العلماء فً المسؤلة, وما ترتب علٌه من قتل للمسلمٌن, 

 واستباحة أموالهم, وهتك أعراضهم.

                                                 
 , دار الفكر المعاصر,بٌروت573, ص1, ج3( المنخول, تحقٌق محمد هٌتو, ط1998الؽزالً, أبو حامد) (1)

رواه مسلم, صحٌح مسلم, مرجع سابق, كتاب اإلٌمان, باب بٌان إطبلق اسم الكفر على ترك الصبلة, رقم  (2)

 88, ص1, ج82دٌث الح

, دار إحٌاء 412, ص1, ج2المرداوي, عبلء الدٌن أبو الحسن, اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾ, ط (3)

 التراث العربً, بٌروت.

, حوار مع أخً"هل تارك الصبلة تكاسبل كافر, ام مسلم من أصحاب ًولٌد الشاوٌش, على الموقع االلكترون (4)

 http://wp.me/54piM-BQالكبابر"
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ُ َفؤُوَلبَِك ُهُم {,ر اآلٌة الكرٌمة فً سورة المابدةومثله أخذهم بظاه  ْحُكْم بَِما أَْنَزَل هللاَّ ٌَ َوَمْن َلْم 

}اْلَكافُِرونَ 
دون نظر إلى ما قال العلماء األوابل فً معنى الكفر فً هذه اآلٌة, وهل هً فً حق ة(1)

الكفر دون نظر إلى أقوال أم امة محمد علٌه الصبلة والسبلم, قبل الحكم على الناس ب ةاألمم السابق

العلماء والمفسرٌن فٌها, وما حقٌقة هذا الكفر. ثم ترتٌب األحكام على هذا الكفر, من إباحة 

 الخروج علٌهم ومقاتلتهم, وقتل وتكفٌر من ٌوالٌهم, وما أكثره فً زماننا هذا.

فٌهكا, ولككن ٌرجكع  والكبلم فً هذا الباب كثٌر, والمقام ال ٌسع سرد األمثلة وتفصكٌل ككبلم العلمكاء

 .(39و 38تب التً ذكرنا فً هامش الصفحات), كالكإلٌه فً مظانه

 

 :ااجماعرخالف  الأ  الفرع الرابه: 

 

أحدهما اإلجماع على الشًء, والثانً العكزم علكى األمكر  :اإلجماع فً اللؽة ٌحتمل معنٌٌن

نككا باإلجمككاع المعنككى والقطكع بككه, منككه قكولهم: أجمعككت علككى الشكًء إذا عزمككت علٌككه, والمقصكود ه

األول, وهو اتفاق مجموعكة  علكى شكًء, وأمكا فكً الشكرع, فقكد قكال الشكٌرازي: هكو اتفكاق علمكاء 

,قوله اتفاق علماء العصر, ٌفهم منه أن اإلجمكاع ال ٌككون حتكى ٌوافكق (2)العصر على حكم الحادثة

لكه علمكاء ٌخكرج بكه وقوعلى الحكم جمٌع علماء العصر , فلو خالؾ واحد أو أكثر لم ٌسم إجمكاع, 

ن لمعنً بهكذا األمكر العلمكاء فقكط, ألن خبلفهم وموافقتهم ال عبرة لها فً اإلجماع, بل االعوام, إذ إ

العامً أشبه باألعمى الذي ٌحتكاج مكن ٌقكوده وٌرشكده, وقٌكد العصكر, حتكى ال ٌفهكم أن اإلجمكاع ال 

ذلكك العصكر, ومكن جهكة أخكر ال ٌنعقد حتى ٌوافق علٌه جمٌع العلماء إلى قٌام السكاعة, بكل علمكاء 

 فقال: فً المنخول كما عرفه الؽزالًٌضر خبلؾ علماء العصر الذي بعده ال ٌإثر على اإلجماع, 

"اإلجماع عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد", فنرى انه اخرج العكوام مكن اإلجمكاع فكً تعرٌفكه لكه 

نكه صكرح جتهكدون فكً نظكره, بكل إقد", وهم المفً المنخول , وذلك بقوله" اجتماع أهل الحل والع

ون لخبلل بهذا عند ذكر صفات المجمعٌن؛ فقال:" ال تعوٌل على وفاق العوام وخبلفهم, والمستجمع

 .االجتهاد هم المعتبرون"

ن بعككد مككوت النبككً علٌككه السككبلم علككى حكككم ٌ"اتفككاق المجتهككد قلككت ٌمكككن أن نعككرؾ اإلجمككاع بؤنككه 

, والدلٌل على أنكه حجكة (3)نص المتواتر عند أهل الحق"شرعً", ثم قال)الؽزالً(: "وهو حجة كال

                                                 
 44سورة المابدة, االٌة (1)

, دار الكتب العلمٌة, 87, ص1, ج2(, اللمع فً أصول الفقه, ط2113الشٌرازي, أبو إسحاق إبراهٌم )انظر  (2)

 بٌروت

 وما بعدها399, ص 1انظر الؽزالً, المنخول, مرجع سابق, ج (3)
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َر َسِبٌِل اْلُمكْإِمِنٌَن نُ  ٌْ ِبْع َؼ تَّ ٌَ َن لَُه اْلُهَدى َو ٌَّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَب ٌَُشاِقِق الرَّ َولِّكِه َمكا قوله عز وجل: }َوَمْن 

َم َوَساَءْت َمِصٌرا { عالى على إتباع ؼٌر سبٌل المإمنٌن؛ فكدل فتوعد سبحانه وت (1)َتَولَّى َوُنْصلِِه َجَهنَّ

 على أن إتباع سبٌلهم واجب ومخالفتهم حرام.

وأٌضككا قولككه صككلى هللا علٌككه وسككلم: "ال تجتمككع أمتككً علككى الخطككؤ" وروى: "ال تجتمككع أمتككً علككى 

ووجه الداللة من هكذا الحكدٌث أن األمكة إذا اجتمعكت علكى أمكر فإنكه حكق, وان األمكة  ,(2)الضبللة"

ن الخطؤ إذا اجتمعكت؛ فكبل ٌجكوز مخالفتهكا؛ وعلٌكه فكإن الفتكوى التكً تخكالؾ اإلجمكاع, معصومة م

 تخالؾ الحق, وهً باطلة. 

فكدل علكى  , (3)وقوله صلى هللا علٌه وسلم: "من فارق الجماعة شبر فمات إال مكات مٌتكة جاهلٌكة" 

ن المكوت علكى عصمة من الخطؤ والضبلل, و حفاظة مك هن اإلجماع فٌوجوب العمل باإلجماع, أل

الجاهلٌة, فاإلِجماع حجة مقطوع بها, ٌجب المصٌر إلٌها, وتحكرم مخالفتهكا, وال ٌجكوز أن تجتمكع 

ُة على الخطكؤ األمَّ
., وال عبكرة بالفتكاوى الشكاذة المخالفكة للنصكوص القطعٌكة, ومكا وقكع اإلجمكاع (4)

 .(5)علٌه من الفتاوى

ن اإلجماع تى إنشاء إجماع جدٌد ٌخالفه, بل إأو ح نه ال ٌجوز مخالفة اإلجماع,مما تقدم ٌتبٌن لنا أ 

إن خالفككت اإلجمككاع, قككال اإلمككام المككروزي ٌنبؽككً علككى  الفتككوى وال ٌعتككد بهككا ال ٌنسكك , فككبل تصككح

                                                 
 115سورة النساء, اآلٌة  (1)

ق محمد محً الدٌن, كتاب الفتن والمبلحم, باب ذكر الفتن ودالبلها,رقم , سنن أبو داود, تحقٌأبو داوده روا (2)

وابن ماجه  يوالترمذ , صٌدا, بٌروت, وأورد السخاوي رواٌات الحدٌث عن احمد98, ص4,ج4253الحدٌث 

المقاصد انظر وؼٌرهم, ثم قال: " حدٌث مشهور المتن, ذو أسانٌد كثٌرة, وشواهد متعددة فً المرفوع وؼٌره ". 

اآلمدي فً قوله  قال,دار الكتاب العربً, بٌروت و1289,رقم الحدٌث717ص,1,ج1ط (1985)لحسنه للسخاوىا

 ,على الضبللةً ٌجمع أمت يلم ٌكن هللا بالذ ,على ضبللة ًمتأال تجتمع  ؤ,ال تجتمع على الخط ًأمت :علٌه السبلم

 ًاألحادٌث وهى وإن كانت آحادها آحادا فه إلى ؼٌر ذلك من فؤعطنٌها,على الضبللة  ًوسؤلت هللا أال ٌجمع أمت

, انظر جهة العادة قطعا حصول العلم بما دلت علٌه من ًمع اختبلؾ ألفاظها وكثرتها تنزل منزلة التواتر ف

, المجلس األعلى للشإون اإلسبلمٌة 365, ص1اآلمدي, ؼاٌة المرام فً علم الكبلم, تحقٌق حسن عبد اللطٌؾ, ج

 القاهرة–

م, صحٌح مسلم, مرجع سابق, كتاب اإلمارة, باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذٌر رواه مسل (3)

  1477, ص3, ج1849الدعاة الى الكفر, رقم الحدٌث 

 283مرجع سابق, صسنوي ,نهاٌة السول شرح منهاج الوصول األانظر  (4)

 فتاء, على الموقع السابق للمجمع(, حول آداب شروط اإل17\2)153قرار المجمع الفقهً اإلسبلمً رقم (5)
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المجتهد" معرفة اإلجماع واالختبلؾ, وما ٌنعقد به اإلجماع وما ال ٌنعقد به اإلجماع, وما ٌعتكد بكه 

 (1)ماع؛ لٌتبع اإلجماع وٌجتهد فً االختبلؾ"فً اإلجماع ومن ال ٌعتد به فً اإلج

 

 ::المصادر الميرمدة الدلةةرؤخذ الفر:  م   أ الفرع الخامو: 

 

ما ٌتوصل بصحٌح  أو ,(2)جمع دلٌل, والدلٌل ما أدى النظر الصحٌح فٌه إلى العلم ,األدلة  

تستمد من  أن بد لفتوى حتى تكون معتبرة شرعا وٌعتد بها الوا ,(3)مطلوب خبري إلىالنظر فٌه 

 كانت حشوا ال قٌمة لها. وإال, المعتمدة  والمصادر األدلة

والمفتً فً فتواه ال ٌكفً أن ٌذكر الدلٌل, فربما ٌكون هذا الدلٌل منسوخ, أو مطلق قد قٌُد, أو عام 

قد خصص, أو أن هذا الدلٌل ٌعارضه ؼٌره, فالفتوى ال تبنى على دلٌل من جهة وتخالؾ باقً 

 ن جهة ثانٌة. األدلة م

مختلؾ فٌها, فؤما  وأخرىمتفق علٌها  أدلة إلىالشرعٌة تنقسم  األدلة أننا نجد االستقراء فإوب 

 ,ابالمختلؾ فٌها فاالستصح وأماوالقٌاس,  واإلجماع, ,والسنة ,المتفق علٌها فهً القرآن

وؼٌرها من  وسد الذرابع, ,وقول الصحابً ,وشرع من قبلنا ,واالستحسان ,والمصالح المرسلة

, ولكن هذا بالجملة, والتفصٌل ٌطول فً كتب (4)األدلة, حٌث زاد بعضهم ؼٌر هذا اآلخر األدلة

 ,ما سبق من فروع هذا المطلبفٌالمتفق علٌها  األولىقد تكلمت عن هذه الثبلثة و الفقه,  أصول

واترك للقارئ حرٌة  ,والسآمة اإلطالةمخافة ؛ جازٌفسؤتناولها فً هذا الفرع بإ األدلةوأما باقً 

 .األصولالتفصٌل فً كتب  إلىالرجوع 

 .ثم أتكلم عن األدلة األخرى المختلؾ فٌها بعده ألنه دلٌل متفق علٌه, ؛بالقٌاس أوال بدأوأ

وأما لماذا لم أذكر مع األدلة المتفق علٌها ) ٌعنً الثالثة السابقة(؛ فالسبب أن األدلة الثبلثة 

حٌث قلت ال ٌجوز  ؛جعلتها من ضوابط الفتوى السنة, واإلجماع()صرٌح القرآن, صرٌح السابقة

قٌاس؛ فإنه ظنً ٌمكن مخالفته؛  فذكرته هنا ولم للفتوى أن تخالفها فً داللتها القطعٌة, وأما ال

 .أذكره هناك, أي مع الضوابط

                                                 
 316,ص2أبن السمعانً, قواطع األدلة فً األصول, مرجع سابق, جانظر  (1)

 21, ص1المرجع السابق, ج (2)

, 84, ص1(, سرح الورقات فً أصول الفقه, حققه حسام الدٌن عفانة, ط1999المحلً, جبلل الدٌن محمد) (3)

 جامعة القدس, فلسطٌن.

تً لم اتعرض لها فً المتن, االستقراء, العرؾ, االخذ باقل ما قٌل, عمل اهل المدٌنة واالصل فً من األدلة ال (4)

 المنافع االباحة والمضار التحرٌم ؼٌرها.
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 :: القياوأ:ال

 

قال ما اصطبلحا: وأ ,لؽة: فالمشهور أنه تقدٌر شًء على مثال شًء آخر وتسوٌته بهالقٌاس 

ج , وٌخر"استواء بٌن األصل والفرع فً العلة المستنبطة من حكم األصل": (1)صاحب اإلحكام

القٌاس إذا كانت العلة منصوصة, فإن منع كونه قٌاسا فباطل, ألنه أقوى أنواع األقٌسة.  هذا عن

هما أو نفٌه حمل معلوم على معلوم فً إثبات حكم ل ": أنه المحصول وجاء تعرٌؾ القٌاس فً

, فالحمل اعتبار الفرع باألصل ورده إلٌه, والمعلوم ٌتناول "عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفٌهما

الموجود والمعدوم, بخبلؾ الشًء والفرع ٌوهم الموجود. ثم بٌن فبماذا ٌكون الحمل بقوله: " فً 

لوم الثانً ال بد منه, إذ إثبات حكم " فؤفاد أن القٌاس ٌتوصل به إلى ثبوت األحكام ونفٌها, والمع

القٌاس ٌستدعً منتسبٌن, ألن إثبات الحكم بدون األصل لٌس بحكم. ثم قسم الجامع إلى حكم وصفة 

 المقام ال ٌتسع لبسط هذه االعتراضات والرد علٌها. إن إال, ولم ٌسلم هذا الحد من اعتراض (2)

)العلة(, وحكم األصل؛ فإن قٌل: أركان القٌاس أربعة: األصل, والفرع, والوصؾ الجامع بٌنهما 

الفرع قلنا: أجاب اآلمدي بؤن حكم الفرع ثمرة القٌاس, فلو كان من أركانه  أهملتم خامسا وهو حكم

لتوقؾ القٌاس علٌه وهو دور, وفٌه نظر؛ فإن ثمرة القٌاس إنما هو العلم بالحكم ال نفس الحكم. 

 (3)فاألولى أن ٌجاب بؤن حكم الفرع فً الحقٌقة هو حكم األصل

مناط االجتهاد, وأصل الرأي, ومنه ٌتشعب الفقه قال: إمام الحرمٌن مبٌنا لشرفه: " القٌاس  

وأسالٌب الشرٌعة, وهو المفضً إلى االستقبلل بتفاصٌل أحكام الوقابع مع انتفاء الؽاٌة والنهاٌة, 

فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة, ومواضع اإلجماع معدودة مؤثورة, فما ٌنقل منها 

قلٌل, وما ٌنقله اآلحاد من علماء األعصار ٌنزل منزلة تواترا فهو المستند إلى القطع, وهو معوز 

أخبار اآلحاد, وهً على الجملة متناهٌة, ونحن نعلم قطعا أن الوقابع التً ٌتوقع وقوعها ال نهاٌة 

لها. والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه ال تخلو واقعة عن حكم هللا تعالى متلقى من قاعدة 

لى جمٌع الوقابع القٌاس وما ٌتعلق به من وجوه النظر الشرع واألصل الذي ٌسترسل ع

 (4)واالستدالل. فهو إذا أحق األصول باعتناء الطالب"

                                                 
 سٌؾ الدٌن اآلمدي, صاحب كتاب االحكام فً اصول االحكام (1)

 ها, وما بعد6, ص7الزركشً, البحر المحٌط فً اصول الفقه, مرجع سابق, جانظر  (2)

 318, ص1االسنوي, نهاٌة السول, مرجع سابق, ج (3)

 , وما بعدها5, ص7الفقه, مرجع سابق, ج أصولانظر الزركشً, البحر المحٌط فً  (4)
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كم الستٌعاب المستجدات والحادثات هو القٌاس؛ فبه ٌكشؾ عن ح األبوابكبر أن أومن هنا نرى 

مه, والفرع المنصوص على حك األصلبٌن  مادا على العلة الجامعةوذلك اعت ,هللا فً كل جدٌد

 .الجدٌد الذي نرؼب بمعرفة حكمه

 

 :ثانيا: االسرصحاب

 

 .(1)لؽة: استفعال من الصحبة, وهً المبلزمة, وكل شًء الزم شٌبا فقد استصحبه  

معناه أن اعتقاد كون الشًء فً الماضً أو الحاضر ٌوجب ظن ثبوته فً الحال أو اصطبلحا: و

الزمان الثانً بناء على ثبوته فً الزمان  وت أمر فًهو: عبارة عن الحكم بثب أو ,(2)االستقبال

 .(3)للتؽٌٌر األول؛ لفقدان ما ٌصلح

حجة , وقال ؼٌرهم لٌس حجه, و(4)هو حجه عند المالكٌة, والحنابلة, وأكثر الشافعٌة, الظاهرٌةو 

المنع: أن االستصحاب أمر عام ٌشمل كّل شًء وإذا كثر عموم الشًء كثرت مخصصاته وما 

 صصاته ضعفت داللته فبل ٌكون حجة.كثرت مخ

؛ (5)حتى ٌوجد معارضه الراجح علٌه كالبراءة األصلٌة إتباعهوالجواب: أن الظن الضعٌؾ ٌجب 

, وقالوا االستصحاب بقاء ما كان على ما (6)فإن شمولها ٌمنع من التمسك بها حتى ٌوجد رافعها

 .(7)كان نفٌا وإثباتا حتى ٌثبت دلٌل ٌؽٌر الحالة

 

 :االسرحسا  ثالثا:

 

أي  ,استحسنت كذا :تقول ,فً اللؽة استفعال من الحسن, وهو عد الشًء واعتقاده حسنا  

, ولكن (1)"ٌاس أقوى منههو العدول عن موجب قٌاس إلى ق" :فً االصطبلح وأما اعتقدته حسنا,
                                                 

 .959, ص3انظر النملة, المهذب فً الفقه المقارن, مرجع سابق, ج (1)

 .447,ص1القرافً, شرح تنقٌح الفصول,مرجع سابق,ج (2)

 .959, ص3هذب فً الفقه المقارن, مرجع سابق, جانظر النملة, الم (3)

 .373انظر الشوكانً, فً إرشاد الفحول, مرجع سابق, ص (4)

, 1, انظر القرافً,  شرح تنقٌح الفصول, جالبراءة األصلٌة: وهً استصحاب حكم العقل فً عدم األحكام (5)

   447ص

, 447,ص1, ج1ل, تحقٌق طه عبد الرإوؾ, ط(, شرح تنقٌح الفصو1973انظر القرافً, شهاب الدٌن احمد)  (6)

 شركة الطباعة الفنٌة المتحدة 

 959, ص3النملة, المهذب فً الفقه المقارن, مرجع سابق, جانظر  (7)



57 

 

 

و اإلجماع ألم ٌدخل فً هذا التعرٌؾ االستحسان الثابت بدلٌل آخر ؼٌر القٌاس مثل ما ثبت باألثر 

, وهذا اللفظ, وإن عم جمٌع أنواع القٌاس, "هو تخصٌص قٌاس بدلٌل أقوى منه أو"والضرورة . 

 .(2)ولكنه ٌشٌر إلى أن االستحسان تخصٌص العلة, وإنه لٌس بتخصٌص

وهو حجة عند الحنفٌة والمالكٌة, ولٌس بحجة عند الشافعٌة, والحق أن الخبلؾ سببه االختبلؾ فً 

ان فالذي ٌنكره الشافعٌة االستحسان الذي مبنً على الهوى والتشهً, ولٌس تعرٌؾ االستحس

 . (3)االستحسان الذي ٌؤخذ بؤقوى الدلٌلٌن

 

 

 :رابيا: ق:ا الصحابي

 

من فتوى, أو قضاء  -صلى هللا علٌه وسلم  -هو: ما نقل إلٌنا عن أحد أصحاب رسول هللا   

 ولم ٌحصل علٌها إجماع. أو رأي أو مذهب فً حادثة لم ٌرد حكمها فً نص,

 حجٌته:

 فلٌس بحجة إجماعا. إذا قال الصحابً رأٌا فً مسؤلة مخالفا لرأي صحابً آخر, -1

 إجماعا. إذا قال الصحابً قوال, ثم ثبت أنه رجع عنه فلٌس بحجة -2

ٌنكره أحد, فهذه حجة لمن قال بؤن  إذا قال الصحابً قوال ثم انتشر بٌن بقٌة الصحابة, ولم -3

  سبق. جماع السكوتً حجة, وقداإل

ء هل هو ما سبق فقد اختلؾ العلما اإذا قال الصحابً قوال فً مسؤلة اجتهادٌة ولم ٌتحقق فٌه -4

 :(4)حجة أو ال؛ على مذاهب

 أحدها: أنه حجة, إن خالؾ القٌاس.  

 : حجة فقط.-رضً هللا عنهما -ثانٌها: أن قول أبً بكر وعمر 

 .(5)ربعة, إذا اتفقوا: حجةثالثها: أن قول الخلفاء األ

                                                                                                                                               
 وما بعدها2, ص4انظر البخاري, كشؾ األسرار, مرجع سابق, ج (1)

 3, ص4المرجع السابق, ج  (2)

تحرٌر محل الخبلؾ بدلٌل االستحسان على الموقع انظر تركٌة بنت عبد المالكً, بحث بعنوان  (3)

http://main.islammessage.com 

 981, ص2البخاري, كشؾ األسرار, مرجع سابق, جانظر  (4)

(, نفابس األصول فً شرح المحصول,تحقٌق احمد عبد الجواد وعلً معوض, 1995القرافً, شهاب الدٌن)(5)

 , مكتبة نزار مصطفى الباز.4138, ص9ج
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وهذا األمر لم ٌسلم به الفقهاء, بل قالوا أن النص, واإلجماع, والقٌاس ٌقتضً مخالفة ذلك  :قلت

 على النحو اآلتً:

ا أُولًِ اأْلَْبَصاِر{أما النص: فقوله تعالى: } ٌَ َفاْعَتِبُروا 
 أمر باالعتبار؛ وذلك ٌنافى جواز التقلٌد. (1)

أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة؛ فلم ٌنكر  وأما اإلجماع: فهو

 أبو بكر وعمر على من خالفهما, وال كل واحد منهما على صاحبه فٌما فٌه اختلفا.

وأما القٌاس: فهو أنه متمكن من إدراك الحكم بطرٌقه؛ فوجب أن ٌحرم علٌه التقلٌد؛ كما فً 

 .(2)األصول

 :من التالٌة  وجوهالب األول) اعنً: قول الصحابً حجة(أصحاب القول  احتجو

: )أصحابً كالنجوم؛ بؤٌهم اقتدٌتم, اهتدٌتم( جعل االهتداء -علٌه الصبلة والسبلم -أحدها: قوله 

ا لبلقتداء بؤي واحد كان منهم, وذلك ٌقتضً أن ٌكون قوله حجة.  الزم 

للخبر -رضً هللا عنهما -بى بكر وعمر أ إتباعكل واحد منهم؛ فٌجب  إتباعوثانٌها: إن لم ٌجز 

 واإلجماع.

 : )اقتدوا باللذٌن من بعدى, أبى بكر وعمر(.-علٌه الصبلة والسبلم -أما الخبر: فقوله 

وأما اإلجماع: فقد ولى عبد الرحمن عثمان الخبلفة؛ بشرط االقتداء بسٌرة الشٌخٌن, فقبل, ولم 

ا. ٌنكر ذلك على عثمان, وكان ذلك بمحضر من أكابر  الصحابة؛ فكان إجماع 

علٌه -الخلفاء األربعة؛ لقوله  إتباعأبً بكر وعمر وحدهما, وجب  إتباعوثالثها: إن لم ٌجب 

: )علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن من بعدى( وقوله: )علٌكم( لئلٌجاب؛ وهو -الصبلة والسبلم 

 عام.

 .(3)مل له إال أنه اتبع الخبرورابعها: أن الصحابً, إذا قال ما ٌخالؾ القٌاس, فبل مح

 باالتً: )أعنً الذٌن ٌقولون: إن قول الصحابً لٌس حجة(االستدالل رد علٌه المخالفونوهذا 

: )بؤٌهم اقتدٌتم, اهتدٌتم( خطاب مشافهة؛ -علٌه الصبلة والسبلم -والجواب عن األول: أن قوله 

ا للعوام.  فلعل ذلك كان خطاب 

رٌقة, وهً عبارة عن األمر الذي ٌواظب اإلنسان علٌه؛ فبل تتناول وعن الثانً: أن السنة هً الط

 ما ٌقوله اإلنسان مرة واحدة.

                                                 
 .2اآلٌة الحشر: رة سو (1)

 .131, ص6الرازي, المحصول, مرجع سابق, ج (2)

 131, ص6الرازي, المحصول, مرجع سابق, ج (3)
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وعن الثالث: أنا نقول بموجبه؛ فٌجوز االقتداء بهما فً تجوٌزهما لؽٌرهما مخالفتهما بموجب 

 االجتهاد.

ا: لو اختلفا كما اختلفا فً التسوٌة فً العطاء؛ فؤٌهما ٌتبع؟.وعن اإلج ماع: أن قول عثمان وأٌض 

 .-رضً هللا عنهما -معارض بقول علً 

وعن الرابع: أن الصحابً لعلة قال بما ٌخالؾ القٌاس؛ لنص ظنه دلٌبل , مع أنه فً الحقٌقة ما كان 

 .(1)دلٌبل  

 الق:ا المخرار:

لو تعارض قٌاسان, والصحابً مع أحدهما,  إن قول الصحابً لٌس حجة على اإلطبلق, ولكن

 ., وهللا اعلمبقول الصحابًرجٌح فٌجوز الت

 

 :خامسا: شرع م  قبلنا

 

الشرع , والشرٌعة , والشرعة فً اللؽة : الطرٌق الظاهر الذي ٌوصل منه إلى الماء ,   

ٌقال : شرعت اإلبل شرعا وشروعا : إذا وردت الماء . والشرع فً االصطبلح : ما سنه هللا 

لنا " هم األنبٌاء المرسلون قبل نبٌنا إلى األمم السابقة ,"ومن قب  بإتباعهلعباده من الدٌن وأمرهم 

 ,فشرع من قبلنا هو : ما جاء به الرسل من الشرابع إلى األمم التً أرسلوا إلٌها قبل مبعث النبً

,إنه إذا بلؽنا شرع من قبلنا على لسان الرسول, أو لسان من أسلم كعبد هللا بن سبلم  (2)علٌه السبلم

 ,(3)ٌكن منسوخا, وال مخصوصا, فإنه شرع لنا, وممن ذكر هذا القرطبًوكعب األحبار ولم 

أنه  ,رحمة هللا علٌهم ,فمذهب مالك وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعً وأصحاب أبً حنٌفة

الباقبلنً  متعبد بشرع من قبله, وكذلك أمته, إالّ ما خصصه الدلٌل ومنع من ذلك القاضً أبو بكر

 ولبك الذٌن هدى هللا فبهداهم اقتده" وهو عام ألنه اسم جنس أضٌؾ.وؼٌره, لنا قوله تعالى: "أ

شرابع من قبلنا ثبلثة أقسام: منها ما ال ٌعلم إالّ بقولهم, كما فً لفظ ما بؤٌدٌهم من التوراة أن هللا 

وأمرنا نحن أٌضا  , ومنه ما علم بشرعنا (4)حرم علٌهم لحم الجدي بلبن أمه ٌشٌرون إلى المضٌرة

لنا, فهذا أٌضا  ال خبلؾ أنه شرع لنا كقوله تعالى: "كتب علٌكم القصاص فً القتلى" مع به وشرع 

                                                 
 132, ص6المرجع السابق, ج (1)

 17, ص26انظر الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة, ج (2)

تحقٌق احمد عزو, (, ارشاد الفحول الى تحقٌق الحق من علم االصول, 1999انظر الشوكانً, محمد بن علً) (3)

 , دار الكتب العلمٌة, دمشق181, ص2, ج1ط

 .أي التوابل((طعام ٌطب  باللبن الحامض ودقٌق ولحم وأبزار (4)
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قوله تعالى: "وكتبنا علٌهم فٌها أن النفس بالنفس" اآلٌة. وثالثها أن ٌدل شرعنا على أن فعبل  كان 

حكاٌة مشروعا  لهم ولم ٌقل لنا شرع لكم أنتم أٌضا , فهذا هو محل الخبلؾ ال ؼٌر كقوله تعالى 

عن المادي الذي بعثه ٌوسؾ علٌه الصبلة والسبلم: "ولمن جاء به حمل بعٌر وأنا به زعٌم"؛ 

 .فٌستدل به على جواز الضمان

وكذلك قوله تعالى حكاٌة عن شعٌب وموسى علٌهما الصبلة والسبلم: "إنً أرٌد أن أنكحك إحدى  

اآلٌة. ٌستدل بها على ن عندك" ابنتً هاتٌن على أن تؤجرنً ثمانً حجج, فإن أتممت عشرا  فم

ة, بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا أم ال, أما ما ال ٌثبت إالّ بؤقوالهم فبل ٌكون جواز اإلجار

حجة لعدم صحة السند وانقطاعه. ورواٌة الكفار لو وقعت لمتقبل, فكٌؾ ولٌس من أهل الكتاب من 

, قلت ما ثبت فً (1)ؾ ٌخطر بالبال أنه حجةٌروي التوراة فضبل  عن ؼٌرها؟! وما ال رواٌة فٌه كٌ

 .إجماعاشرعنا نسخه فهو لٌس شرعا لنا 

 

 :سادسا: المصلحة المرسلة

 

هً كل مصلحة ؼٌر معتبرة وال ملؽاة بنص من الشارع بخصوصها , ٌكون فً األخذ بها   

ها والمصالح باإلضافة إلى شهادة الشرع ل ,المصلحة المرسلة ,(2)جلب منفعة أو دفع ضرر

وما شهد الشرع بعدم  ,باالعتبار عن ثبلثة أقسام: ما شهد الشرع باعتباره وهو القٌاس الذي تقدمن

اعتباره نحو المنع من زراعة العنب لببل ٌعصر خمرا , وما لم ٌشهد له باعتبار وال بإلؽاء وهو 

 .(3)وهً عند مالك رحمه هللا حجة ,المصلحة المرسلة

ل الحاجة أو التتمة فبل تعتبر, وإن وقعت فً محل الضرورة إن وقعت فً مح :الؽزالً وقال

فلو كففنا عنهم  ,فٌجوز أن ٌإدي إلٌها اجتهاد مجتهد, ومثاله تترس الكفار بجماعة المسلمٌن

لصدمونا واستولوا على دار اإلسبلم وقتلوا كافة المسلمٌن, ولو رمٌناهم لقتلنا الترس معهم, قال 

ون كلٌة قطعٌة ضرورٌة, فالكلٌة احتراز عما إذا تترسوا فً قلعة فٌشترط فً هذه المصلحة أن تك

بمسلمٌن فبل ٌحل رمً المسلمٌن إذ ال ٌلزم من ترك تلك القلعة فساد عام, والقطعٌة احتراز عما 

إذا لم نقطع باستٌبلء الكفارة علٌنا إذا لم نقصد الترس وعن المضطر ٌؤكل قطعة من فخذه, 

سب الكابن فً محال الحاجة والتتمة لنا أن هللا تعالى إّنما بعث والضرورٌة احتراز عن المنا

                                                 
 298, ص1انظر القرافً, شرح تنقٌح الفصول, مرجع سابق, ج (1)

 131, ص1انظر الموسوعة الكوٌتٌة, ج (2)

 446ص ,1انظر القرافً, شرح تنقٌح الفصول, مرجع سابق, ج (3)
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ؼلب  ؛الرسل علٌهم الصبلة والسبلم لتحصٌل مصالح العباد عمبل  باالستقراء فمهما وجدنا مصلحة

 .(1)على الظن أنها مطلوبة للشرع

 

  :سابيا: سد الذرائه

 

الشًء ٌقال : تذرع فبلن بذرٌعة السد فً اللؽة : إؼبلق الخلل . والذرٌعة : الوسٌلة إلى   

وفً االصطبلح : هً األشٌاء التً ظاهرها اإلباحة ل بها إلى مقصده , والجمع ذرابع , أي توس

وٌتوصل بها إلى فعل محظور . ومعنى سد الذرٌعة : حسم مادة وسابل الفساد دفعا لها إذا كان 

 .(2)الفعل السالم من المفسدة وسٌلة إلى مفسدة

فقد اجتمعت األمة على أنها ثبلثة أقسام أحدها معتبر إجماعا  كحفر اآلبار فً طرق  وأما الذرابع

وسب األصنام عند من ٌعلم من حاله أنه ٌسب هللا تعالى  ,وإلقاء السم فً أطعمتهم ,المسلمٌن

والشركة فً سكنى الدار  ,حٌنبذ, وثانٌها ملؽى إجماعا  كزراعة العنب فإنه ال ٌمنع خشٌة الخمر

الذرٌعة فٌها وخالفنا ؼٌرنا, واعلم  (3)الزنا, وثالثها مختلؾ فٌه كبٌوع اآلجال, اعتبرنا نحنخشٌة 

أن الذرٌعة كما ٌجب سدها ٌجب فتحها وٌكره وٌندب وٌباح, فإن الذرٌعة هً الوسٌلة فكما أن 

 لواجب واجبة كالسعً للجمعة والحج.وسٌلة المحرم محرمة فوسٌلة ا

لمقصد سقط اعتبار الوسٌلة فإنَّها تبع, وقد خولفت هذه القاعدة فً الحج قاعدة: كلما سقط اعتبار ا

مع أنه وسٌلة إلى إزالة الشعر فٌحتاج إلى ما ٌدل  ,فً إمرار الموس على الرأس من ال شعر له

 على أنه مقصود فً نفسه وإال فهو مشكل.

لتوسل إلى فداء تنبٌه: قد تكون وسٌلة المحرم ؼٌر محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كا

األسرى بدفع المال إلى العدو والذي هو محرم علٌهم لبلنتفاع به لكونهم مخاطبٌن بفروع الشرٌعة 

 (4)عندنا

 

 :: مر:قه حص:لهأمر :اقهة أرك:  الفر:  ني  أ الفرع السادو: 

 

                                                 
 446, ص1المرجع السابق, ج (1)

, 32, ص2, انظر القرافً, انور البروق فً انواء الفروق, ج276, ص24انظر الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة, ج (2)

 عالم الكتاب,  بٌروت

 أي عند المالكٌة (3)

 ة()قوله عندنا ٌعنً عند المالك449ٌ, ص1انظر القرافً, شرح تنقٌح الفصول, مرجع سابق, ج (4)
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التكً  األمكورالسإال عن  إن إذمتوقع الحصول,  أو ,واقع أمرتكون فً  أنالفتوى ٌنبؽً  

َهكا قكال تعكالى: "ال ٌمكن وقوعها من باب التكلؾ المنهكً عنكه, والتنطكع المكذموم,   أو ,تقعلم  ٌُّ ٌكا أَ

ُل اْلقُكْرآ َنكزَّ ٌُ ُن ُتْبكَد لَُككْم َعَفكا الَِّذٌَن آَمُنوا ال َتْسَبلُوا َعْن أَْشٌاَء إِْن ُتْبَد لَُكْم َتُسْإُكْم َوإِْن َتْسَبلُوا َعْنها ِحٌَن 

ُ َعْنها وَ  ُ َؼفُوْر َحلٌِمْ هللاَّ الحسن البصري فً هذه اآلٌة: سؤلوا النبً صلى هللا علٌه وسكلم , قال (1)"هللاَّ

وعكن المؽٌكرة بكن شكعبة  ,عن أمور الجاهلٌة التً عفا هللا عنها, وال وجه للسإال عما عفكا هللا عنكه

لبنكات ومنعكا عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسكلم قكال:" إن هللا حكرم علكٌكم عقكوق األمهكات ووأد ا

قكال كثٌكر مكن العلمكاء المكراد  (2)"وهات وكره لكم ثبلثا قٌكل وقكال وكثكرة السكإال وإضكاعة المكال 

التكثٌككر مككن السككإال فككً المسككابل الفقهٌككة تنطعككا, وتكلفككا فٌمككا لككم ٌنككزل, بقولككه" وكثككرة السككإال "

, وٌقولكون: إذا ٌكرهون ذلك وٌرونه من التكلٌكؾ واألؼلوطات وتشقٌق المولدات, وقد كان السلؾ 

وككان عمكر بكن الخطكاب رضكً هللا عنكه ٌلعكن مكن سكؤل عمكا لكم  نزلت النازلة وفكق المسكبول لهكا.

 .(3)ٌكن

ل: هل كان هذا بعد؟ قالوا: ال, قال: دعونكا حتكى سبل عن مسؤلة ٌقو إذاعمار بن ٌاسر أن  رويو 

دهم علككم ؼٌككر الكتككاب قككال مالككك: أدركككت أهككل هككذا البلككد ومككا عنككٌكككون, فككإذا كككان تجشككمناها لكككم, 

والسنة, فإذا نزلت نازلة جمع األمٌر لها من حضر من العلماء فما اتفقوا علٌه أنفذه, وأنتم تكثرون 

 .(4)المسابل وقد كرهها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

إن أعظم المسكلمٌن فكً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: " عن عامر بن سعد, عن أبٌه, قال: قالو 

, (5)سكلمٌن, فحكرم علكٌهم مكن أجكل مسكؤلته"ٌن جرما, من سؤل عكن شكًء لكم ٌحكرم علكى المالمسلم

قكالوا وٌقكال منكه  ,وقال جماهٌر العلماء فً شرح هذا الحكدٌث أن المكراد بكالجرم هنكا اإلثكم والكذنب

قال الخطابً وؼٌره هذا الحدٌث فٌمن سكؤل تكلفكا أو تعنتكا فٌمكا  ,جرم بالفتح واجترم وتجرم إذا أثم

 ؛فسكؤل عنهكا فكبل إثكم علٌكه وال عتكب ؛فؤما من سؤل لضرورة بؤن وقعت له مسؤلة , حاجة به إلٌهال

عمكا ال ضكرورة إلٌكه أو ال ٌتعلكق بكه ككان هكذا فكً السكإال  وإنمكا ,لقوله تعالى فاسكؤلوا أهكل الكذكر

ر عكن إكثكا نهكاهممقصكود أحادٌكث البكاب أنكه صكلى هللا علٌكه وسكلم  ,تكلٌؾ وما ال ٌقع ونحكو ذلكك

                                                 
 111سورة المابدة, االٌة( 1)

االقضٌة, باب النهً عن كثرة المسابل من ؼٌر حاجة, والنهً  رواه مسلم, صحٌح مسلم, مرجع سابق, كتاب (2)

 1341, ص3, ج1715عن منع وهات, رقم الحدٌث

 333, ص6انظر القرطبً, تفسٌر القرطبً, مرجع سابق, ج (3)

  333, ص6المرجع السابق, ج(4)

, 8532مسلم, صحٌح مسلم, مرجع سابق, كتاب الفضابل, باب توقٌره وترك اكثار سإاله, رقم الحدٌث رواه  (5)

  1251, ص4ج
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علكى  شكًءلمعان منها أنه ربما كان سببا لتحكرٌم  ؛السإال واالبتداء بالسإال عما ال ٌقع وكره ذلك

 .(1)المسلمٌن فٌلحقهم به المشقة

 

 

 

 السابه: عد  الرساها: الفرع

 

أن تحمله األؼراض  ,أن ال ٌتثبت وٌسرع بالفتوى قبل استٌفاء حقها من النظر والفكر التساهل

 ,والتمسك بالشبه طلبا للترخٌص لمن ٌروم نفعه ,أو المكروهة ,الحٌل المحرمةالفاسدة على تتبع 

 .(2)أو التؽلٌظ على من ٌرٌد ضره

ٌحرم التساهل فً الفتوى كانت هذه حال المفتً فإنه ٌحرم استفتاإه, قال اإلمام النووي: " فإن 

 (3)"ومن عرؾ به حرم استفتاإه

ى, دون تصور للحقٌقة األمر, أو معرفة أبعاده, ظنا قلت هذا بخصوص المفتً الذي ٌتسرع بالفتو

 منه أن هذا ذكاء وسرعة نباهه؛ فٌذكر الحكم للحال مخالؾ للواقع, فٌقع بالزلل والضبلل, 

 ما ٌلً: وقد استثنوا من هذا

تقدمت معرفته بالمسإول عنه فبل بؤس بالمبادرة وعلى هذا ٌحمل ما نقل عن الماضٌن   -1

 .من مبادرة

لتخلٌص من ورطة ٌمٌن ونحوها  ؛فاحتسب فً طلب حٌلة ال شبهة فٌها من صح قصده -2

 .(4)فذلك حسن جمٌل

 

 : أهمية ضبط الفر: :ثالثالمطلب ال

 

توقٌكع عكن هللا, وتشكرٌع باسكم رسكول هللا, فبهكا تسكتحل  -(1)كمكا قكالوا -الفتوى فً حقٌقتهكا

دٌات, وتدفع الزكوات, ومن هنا األبضاع, وتإكل األموال, وتقتل النفوس, وتبرم العقود, وتإخذ ال

                                                 
 111, ص13النووي, المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج, مرجع سابق, جانظر  (1)

 .37, ص1انظر النووي, أدب الفتوى والمفتً والمستفتً, مرجع سابق, ج (2)

 37, ص1توى والمفتً والمستفتً, مرجع سابق, جالنووي, أدب الف (3)

 37المرجع السابق, ص (4)
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كان ال بد من ضبط الفتوى حتى تكون موافقة للشرع, ومحققة للقٌم السامٌة التً دعا إلٌها اإلسبلم, 

والمبادئ التً ٌسعى لتحقٌقها؛ وذلك فً إطار التٌسٌر ورفع الحرج عن األمة, حٌث قال هللا تعالى 

ٌُرِ  :" ٌُْسَر َواَل  ُ ِبُكُم اْل ٌِن ِمكْن َحكَرج   وقال تعالى: " (2)"ٌُد ِبُكُم اْلُعْسرَ ٌُِرٌُد هللاَّ ُكْم ِفً الكدِّ ٌْ  َوَما َجَعَل َعلَ
 , وعلٌه نستطٌع أن نلخص أهمٌة ضبط الفتوى باالتً:(3)" 

تظهككر سككماحة اإلسككبلم, وإن اإلسككبلم جككاء بالتٌسككٌر ال بالتعسككٌر, وهككذا علككى لسككان الصككادق  -1

تسكلٌم, حٌكث أوصكى معكاذ ابكن جبكل وأبكا موسكى األشكعري المصدوق علٌكه أفضكل الصكبلة وأتكم ال

. وكما صح عنه علٌه السكبلم (4)عندما أرسلهما إلى الٌمن فقال: "ٌسرا وال تعسرا, وبشرا ال تنفرا"

 .(5)انه ما خٌر بٌن أمرٌن إال أخذ أٌسرهما ما لم ٌكن إثم 

َواَل َتقُولُكوا لَِمكا ك وتعكالى:" كً ال ٌقكال علكى هللا جكل جبللكه مكا لكم ٌنكزل بكه سكلطانا, قكال تبكار -2

ْفَتككُرونَ  ٌَ ِ اْلَكككِذَب إِنَّ الَّككِذٌَن  ِ َتِصككُؾ أَْلِسككَنُتُكُم اْلَكككِذَب َهككَذا َحككبَلْل َوَهككَذا َحككَراْم لَِتْفَتككُروا َعلَككى هللاَّ  َعلَككى هللاَّ

ٌُْفلُِحونَ  ككاذب, ومتجكاوز  فمن أحل برأٌه, أو حرم بمجكرد هكواه, فإنكه مفتكر علكى هللا (6)"اْلَكِذَب اَل 

 (7)حدوده.

دي اإلسكبلم القكوٌم, ومكن ثكم حالة الفوضى فً الفتكوى؛ واالنحكراؾ عكن هكوبهذا ٌمكن أن تقل  -3

 الفتاوى الشاذة. والتً من أسبابها ؛الفتن التً دبت فً األمة تنحصر أسباب

نكرى  حتى ال تإكل األموال, وتزهق النفوس, وتهتكك األعكراض, باسكم اإلسكبلم والشكرع؛ كمكا -4

 فً هذا الزمان لؤلسؾ الشدٌد.

تظهككر مرونككة اإلسككبلم , ومواكبتككه للتطككور, وأنككه ٌسككتوعب كككل جدٌككد وٌصككقله بقالككب اإلسككبلم  -5

 الحق.

                                                                                                                                               
ذكر هذا القول اعنً )التوقٌع عن هللا عز وجل( ابن حمدان, وابن قٌم الجوزٌة فً كتابه الشهٌر إعبلم الموقعٌن  (1)

 عن رب العالمٌن.

  185سورة البقرة, اآلٌة  (2)

 78سورة الحج, اآلٌة  (3)

, صحٌح البخاري, مرجع سابق, كتاب الجهاد والسٌر, باب ما ٌككره مكن االخكتبلؾ والتنكازع فكً رواه البخاري (4)

, ورواه مسكلم, صكحٌح مسكلم, مرجكع سكابق, 65, ص4, ج3138الحرب, وعقوبكة مكن عصكا إمامكه, رقكم الحكدٌث

 1359, ص3, ج1733كتاب الجهاد والسٌر, باب فً األمر بالتٌسٌر وترك التنفٌر, رقم الحدٌث

جزء من حدٌث عابشة رضً هللا عنها الذي رواه مسلم, صحٌح مسلم, مرجع سابق, كتاب الفضابل, باب  (5)

مباعدته صلى هللا علٌه وسلم لآلثام واختٌاره من المباحات أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته, رقم الحدٌث 

 1813, ص4,ج 2327

 116سورة النحل, اآلٌة  (6)

 , دار الفكر, بٌروت984, ص2, ج1(, التفسٌر الوسٌط للزحٌلً, ط1422)الزحٌلً, وهبةانظر  (7)
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تفوٌت الفرص على أعداء اإلسبلم؛ بزعمهم أن اإلسبلم والمسلمٌن ٌعٌشكون فكً حالكة تنكاقض,  -6

 الشاذة.معتمدٌن فً زعمهم هذا على التناقض الكبٌر فً الفتاوى 

ٌظهر تكامل المدارس الفقهٌة, والحٌوٌة الكبٌرة التكً اكسكبها هكذا التنكوع فكً المكدارس الفقهٌكة  -7

 المختلفة لؤلمة اإلسبلمٌة .

 

 :: كيف رضبط الفر: رابهالمطلب ال

 

 تؤسٌسا على ما تقدم ٌتبٌن لنا أن الفتوى تضبط باالتً:

 (1).ق فٌه الشروط المقررة فً مواطنهاأوال: ال ٌجوز أن ٌلً أمر اإلفتاء, إال من تتحق

 شكروط فٌكه بمنع ككل مكن ال تتكوافرأو من وكله بمتابعة هذا األمر)المفتً العام(؛  ثانٌا: ٌقوم اإلمام

فتكوى, وانتشكرت بكٌن النكاس ب, هكذا إذا أفتكى تدخل بعمكل المفتكٌن لفتوى, وٌعاقبه إن عاد إلٌها, أوا

 .   اإلفتاء؛ وأدت إلى إرباك الرأي العام, وإثارة فتنةفً مجلس  وكانت مخالفة لما علٌه الفتوى

ثالثا: أن تكون الفتوى نفسها قد حققت الشروط التً بٌناها فكً المطلكب السكابق مكن موافقكة مقاصكد 

معتمكدة علكى األدلكة والمصكادر  )الكتكاب والسكنة( وال اإلجمكاع الصرٌح الشرٌعة وال تخالؾ النص

 .الحصولالمعتبرة فً أمر واقع أو متوقع 

التكً تعٌشكها األمكة ن حالكة اضكطراب الفتكوى ى بهذه الطرٌقة مع هكذه الصكفات؛ فكإفإذا كانت الفتو

التنكاقض الكبٌكر بكٌن المفتكٌن,  وتضكٌق هكوة ستقل, وٌعكرؾ النكاس إلكى مكن ٌتوجكون فكً فتكاواهم,

 اجتماع  وبالتالً سٌساهم فًسبب اختبلؾ فتاوى المفتٌن, الحٌرة التً ٌعٌشها المسلمون؛ بتزول و

د صككفها, وتتجلككى لؽٌككر المسككلمٌن صككورة اإلسككبلم السككمحة التككً خككتم هللا بهككا ٌككتوحكلمككة األمككة, و

ُهكَو " الشرابع, وارتضاها دٌنا ألهل األرض جمٌع إلى قٌكام السكاعة, مصكداقا لقولكه تبكارك وتعكالى

ٌُْظِهَرهُ َعلَى ا ٌِن ُكلِّهِ الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه ِباْلُهَدى َوِدٌِن اْلَحقِّ لِ  (2)" لدِّ

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ( على الموقع السابق       17\2)153انظر قرار المجمع الفقهً اإلسبلمً رقم  (1)

   9سورة الصؾ, اآلٌة  (2)
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  :: ضبط الفر:  م  منظ:ر السياسة الشرعيةخاموالمطلب ال

 

ٌن عككن الككدر واألَقككذاء,    تخلٌصككه مككن شككوابب البككدع وقكال اإلمككام الجككوٌنً:" إِن صككفاء الككدِّ

وأمنابكه  واألَهواء, كان حّق ا على اإلِمام أَن ٌرعاهم بنفسه ورقبابكه, بكاألَعٌن الكالَبكة, فٌكرقبهم بذاتكه

ككنٌن ذخككابره, وٌصككونهم عككن نككواجم األَهككواء, وهكك واِجم بككاآلذان الواعٌككة, وٌشككاِرفهم مشككارفة الضَّ

بدعة ال تبلػ مبلػ  (1)أَهون من قطع التَّمادي, وإن كان ما صار إلٌه الناجم اآلراء, فإِنَّ منع المبادي

هود فً ردعه ووزعه, فإن تركه الردة, فٌتحتم على اإلمام المبالؽة فً منعه ودفعه, وبذل كنه المج

على بدعته, واستمراره فً دعوته ٌخبط العقابد, وٌخلط القواعد, وٌجر المحن وٌثٌر الفكتن, ثكم إذا 

, إذا من (2)رسخت البدع فً الصدور, أفضت إلى عظابم األمور, وترقت إلى حل عصام اإلسبلم"

والضكبلالت, وتنقٌتكه مكن اآلفكات  مهام اإلمكام مكن بكاب السٌاسكة الشكرعٌة صكٌانة الكدٌن مكن البكدع

وأكثرها نفعا وأثرا على المسكلمٌن؛ الن والشبهات, وال شك إن ضبط الفتوى من أهم هذا التدابٌر, 

قككال الخطٌككب البؽككدادي: ٌنبؽككً لئِلمككام أَن ٌتصككفح أَحككوال  ,واآلخككرةالفتككوى متعلقككة بمصككالح الككدنٌا 

 .(3)هاه أَن ٌعود وتواعده بالعقوبة إِن عادالمفتٌن فمن صلح للفتٌا أقره, ومن ال ٌصلح منعه ون

ا علكى الكذكر, بكل قكالو أنفكةمفتٌن الذٌن توافرت فٌهم الصفات وٌؤتً على رأس هذه التدابٌر تعٌن ال

أن ٌحجر على المفتً الماجن الذي ٌعلم الناس الحٌل الشكرعٌة,  أو من أوكل له امر الفتوى؛ اإلمام

ك تحقٌقا للمصلحة العامة, أو حتى ٌحبسه إذا اسكتدعى األمكر وذل ؛وٌمنع من أفتى الناس بؽٌر علم 

كبر من السارق علكى حكد تعبٌكر المالكٌكة, مكن جهكة أخكرى ك, ألن خطره على الدٌن والمجتمع أذل

حتكى ال ٌضكل النكاس, وٌظنكوا أن الككدٌن ؼٌكر صكالح لحكل مشككاكلهم وتنظكٌم حٌكاتهم, أو ناشكز عككن 

 ., ومخالفا لهافطرتهم

له دور فً ضبط الفتوى ومراقبتها؛ من باب السٌاسكة الشكرعٌة؛ خصوصكا  إلمام ا هكذا ٌتبٌن أنو

تقرار؛ فاإلمكام ما كان متعلق بالشؤن العام, وتحقٌق المقاصد العلٌا لؤلمة مثل األمكن والعدالكة واالسك

 عن رعاٌة شإون المسلمٌن, والحرص على ما فٌه خٌر الدنٌا واآلخرة لجمٌع األمة.مسبول 

                                                 
 أي صاحب بدعة ٌضل الناس (1)

, مكتبة 184, ص1, ج3العظٌم الدٌب, طهـ(, ؼٌاث األمم فً إلتٌاث الظلم, تحقٌق, عبد 1411الجوٌنً)انظر  (2)

 إمام الحرمٌن

  5انظر ابن حمدان, صفة الفتوى, مرجع سابق, ص(3)
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أن ٌجعل الفتوى ـ خصوصا فً الشؤن العام ـ محصورة  بجهة رسمٌة ولً األمر  ىٌنبؽً عل :قلت

خصكها لحكمكة ومصكلحة أ فً ذلككو ,مسبولة, كالمجامع والمجالس التً ذكرنا فً المطالب السابقة

 باآلتً:

أوال: إنهاء حالة التخبط والعشوابٌة فكً الفتكوى التكً نعٌشكها اآلن, نتٌجكة تصكدي ؼٌكر المختصكٌن 

 .للفتوى

وذلك مكن خكبلل سكماع قكوال واحكدا عكن مساعدة العوام على معرفة حكم الشرع فً المسؤلة, ثانٌا: 

مكن أن ٌسكمع  بكدالالمصكلحة العامكة,  ومراعاةدلٌل, , من جهة رسمٌة مسبولة, مبنٌا على التٌسٌر 

 فٌها أكثر من قول, وال ٌعرؾ ما كان عن دلٌل وعلم, مما هو عن ضبلل وقلة فهم.

هكذا العمكل  بعكد أن ٌمنكع ؼٌكرهم مكنوٌظهكر شكرفهم وفضكلهم؛ جع الهٌبة والقٌمة للعلمكاء, تر ثالثا:

             العظٌم الذي هو بمثابة التوقٌع عن رب العالمٌن. 

 قانونككا ٌمنككع  ومككن هككذا البككاب )أعنككً بككاب السٌاسككة الشككرعٌة( نجككد إن بعككض الككدول قككد أصككدرت

ى مكن اثكر كبٌكر توى فً الشؤن العام, وذلك لما للفتوالمختصة من الفوؼٌر  ,الرسمٌةؼٌر الجهات 

, وقكد سكبق لمثكل هكذا التكدبٌر أمكراء بنكً أمٌكة ـ كمكا مكر فكً ووحكدة الكلمكة واالسكتقرارفً األمكن 

  .مطلب" منع المفتً "السابق ـ

 بهذا الشؤن: والمرسوم الملكً السعودي ,وفٌما ٌلً قانون اإلفتاء األردنً

 :ـ قانون اإلفتاء األردن1ً

 ( من قانون اإلفتاء األردنً:12جاء فً نص المادة )

ال ٌجوز ألي شخص أو جهة التصدي إلصدار الفتاوى الشرعٌة فً القضاٌا العامكة خبلفكا   . أ

  ألحكام هذا القانون

ٌحظككر علككى أي شككخص أو جهككة الطعككن والتشكككٌك فككً الفتككاوى الصككادرة عككن المجلككس  . ب

  .(1)والمفتً العام بهدؾ اإلساءة والتجرٌح

 

 

 

 

 

 :ـ المرسوم الملكً السعودي 2
                                                 

 على موقع دابرة اإلفتاء األردنٌة السابق  2116قانون اإلفتاء األردنً لعام  (1)
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اصدر الملك عبد هللا بن عبد العزٌز ملك المملكة العربٌة السعودٌة مرسوما ملكٌا فً 

, انقل هنا الجزء ر العلماء, أو من ٌزكوهم الفتوى على هٌبة كبا ههـ, ٌقصر ف1431ٌعام

 المتعلق بهذا الشؤن.

ة كبار العلماء , والرفع لنا عمن تجدون فٌهم نرؼب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هٌب "

الكفاٌة واألهلٌة التامة لبلضطبلع بمهام الفتوى لئلذن لهم بذلك , فً مشمول اختٌارنا لرباسة 

وعضوٌة هٌبة كبار العلماء , واللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء , ومن نؤذن لهم بالفتوى , 

ردٌة ؼٌر المعلنة فً أمور العبادات , والمعامبلت , وٌستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الف

واألحوال الشخصٌة , بشرط أن تكون خاصة بٌن السابل والمسإول , على أن ٌمنع منعا  باتا  

التطرق ألي موضوع ٌدخل فً مشمول شواذ اآلراء , ومفردات أهل العلم المرجوحة , وأقوالهم 

رض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعً الرادع , المهجورة , وكل من ٌتجاوز هذا الترتٌب فسٌع

 .(1)"كابنا  من كان ؛ فمصلحة الدٌن والوطن فوق كل اعتبار

 من ,العام الشؤنٌتخذها ولى األمر لضبط الفتوى فً  أنالتدابٌر التً ٌمكن  أفضلوهذا من  وقلت:

العلم فً كل منطقة  لأهبعض  ) هو أو ناببه ـ المفتً العام ـ (أي انه ٌكلؾ ,باب السٌاسة الشرعٌة

 أن ٌتحروا أٌسر وٌؤمرهمالعام, وٌلزمهم بإتباع منهج موحد فً الفتوى  بالشؤنإلفتاء الناس 

 وهللا اعلم. , لٌسهل على الناس القٌام بها دون مشقة,فً الفتوى األقوال ضمن الضوابط الشرعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  httb:\\www.alriyadh.comعلى الموقع 2111\8\12صحٌفة الرٌاض, الخمٌس,  (1)
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 رطبيقية على الرزا  المجامه الفقهية :مجالو اانراق بض:ابط الفر: . نماذج

 المبحث ال:ا: أ  رصدر الفر:  مم  ه: أها.

 المبحث الثاني: أ  رك:  محققة للمقاصد الشريية.

 المبحث الثالث: أ  ال رخالف الفر:  النص الصريح ) الكراب :السنة(

 عأ  ال رخالف الفر:  ااجما المبحث الخامو:

 المبحث السادو: أ  ريرمد الفر:  على دليا ميربر م  أدلة الرشريهة :مصادره.

 المبحث السابه: أ  رك:  الفر:  ني أمر :اقهة أ: مر:قه الحص:ا.

 المبحث الثام : عد  الرساها ني الفر: .
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ية :مجالو اانراق بض:ابط نماذج رطبيقية على الرزا  المجامه الفقه الفصا الثالث:

 الفر: :

نً تضبط, وذكرنا ضوابط الفتكوى, فكإ ضبط الفتوى, وبٌنا كٌؾ أهمٌةعلى  تعرفنا أنبعد 

 بضوابط الفتوى, اإلفتاءالتزام المجامع الفقهٌة ومجالس على سؤذكر نماذج تطبٌقٌة  فً هذا الفصل

ن, فكً المطلكب األول فتكوى ذككر فكً ككل مبحكث مطلبكٌاو ,تلك الضوابط على شكل مباحث مقسما

لمجككامع الفقهٌككة,  والمطلككب الثككانً فتككوى لمجككالس اإلفتككاء, ٌظهككر فٌهمككا التككزام المجككامع الفقهٌككة ل

 ومجالس اإلفتاء بذلك الضابط.

     

 :المبحث ال:ا: أ  رصدر الفر:  مم  ه: أها

 

ٌُعتد بها ال بد أن تصدر ممن هو أهل, أي ممن  ذكرنا فً الفصل السابق أن الفتوى حتى 

ط التً وضعها الفقهاء للمفتٌن, وشهد له علماء زمانه بالعلم والورع, وهذا تحققت فٌه الشرو

الضابط متحقق فً العلماء الذي ٌتصدون للفتوى فً المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء, إذ إن 

ٌُصدر القرارات والفتاوى إال هم,  ,المجامع و المجالس حرٌصة على أن تضم كبار العلماء, وال 

فً الفصل  كما بٌنا تحت مطلب طرٌقة الفتوى فً المجامع والمجالس –ور بٌنهم بعد البحث والتشا

 وإلٌك دلٌل ذلك:     -السابق 

 

 :المطلب ال:ا: نر:  للمجامه الفقهية مم  ه: أها) شهد له علماق عصره باليل (

جدنا أن القرار ال ٌصدر عن , لوالفتاوى التً تصدر عن المجامع الفقهٌة إلىلو نظرنا 

بل من مجموعة كبٌر من  ,عالم واحد ممن شهد له علماء عصره بالعلم والورع برأيمجمع ال

 شهد لهم العلماء بالعلم والورع, ولعل الفتوى التالٌة تثبت هذا بوضوح:العلماء الذٌن 

هـ بخصوص" مشاركة المسلم فً 1428شوال  27ـ  22فً الفترة ما بٌن  صدرت عن المجامع 

لمسلمٌن فً الببلد ؼٌر اإلسبلمٌة" حٌث أجاز مشاركة المسلمٌن باالنتخابات االنتخابات مع ؼٌر ا

 . مع ؼٌر المسلمٌن فً الببلد ؼٌر اإلسبلمٌة بشروط وضوابط ,ال ٌتسع المقام لذكرها

 ةاالشٌ  ربٌس آلزٌز بن عبد هللا ً الدورة التاسعة : معالً عبد الععضاء المجمع الفقهً فأ وكان 

فضٌلة  ,المرزوقً بنبن ز صالح الدكتور ,التركً عبد المحسن بن عبد هللا معالً الدكتور

بن  علً فضٌلة الدكتور ,البشٌر أحمد عصام معالً الدكتور ,بن حمٌد بن عبد هللا أحمد الدكتور

http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=42&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=45&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=45&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=912&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=912&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=912&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=434&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=434&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=911&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=911&l=AR
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 بن هللاعبد  فضٌلة الدكتور, الخوجة بن الحبٌب محمد فضٌلة الدكتور ,الحكمً عباس

 (1)السالوس أحمد علً لدكتورفضٌلة ا, الزحٌلً مصطفى وهبة فضٌلة الدكتور ,الركبان  علً

؛ فكٌؾ إذا صدرت عنهم اصدر الفتوى, لتحقق المقصودوهإالء العلماء لو أن واحد منهم هو الذي 

 .جمٌعا

 

 :المطلب الثاني: نر:  مجالو اانراق مم  ه: أها)شهد له علماق عصره باليل (

 فإن لذلك, لأه هو ممن فتاواها تصدر أن على الحرص من المجامع فً الحال هو كما

 شعوبها. عند مقبول فتاواها تكون حتى األمر؛ هذا لمثل تسعى األخر هً اإلفتاء مجالس

 نقل بعد خاصة مقبرة فً البناء حكم موضوع" فً األردنً, اإلفتاء مجلس فتوى مثبل ذلك من

 علً نوح الدكتور العام المفتً سماحة تولى حٌث (,2002\12\23 ـ 414الفتوى) رقم ",الرفات

 المٌت عظام فٌه دام ما القبر نبش ٌجوز ال أنه فٌها وبٌن الفتوى, هذه سلمان
(2)

 . 

 فً الدٌنٌة األواسط فً الدكتور سماحة بها ٌتمتع كان التً العلمٌة المكانة احد على ٌخفى وال

 وله المساجد وفً األردنٌة الجامعات فً الشرٌعة لمواد مدرس كان أنه إذ األردن, وخارج األردن

 لوزٌر مستشار عملو طوٌلة, للسنوات الجٌش مفتً منصب ٌشؽل كان أنه كما دٌنٌة, لفاتمإ

 .األردنٌة المملكة عام مفتً ٌصبح أن قبل العربٌة, اإلمارات دولة فً األوقاؾ ووزٌر العدل

 ,السابقة مجمع الفقه ضنا فتوىراستع وإذا الدول, جمٌع فً اإلفتاء مجالس كل فً موجود الحال وهذا

اإلفتاء )دابرة اإلفتاء األردنٌة(, نجد إن الذٌن تصدوا للفتوى فٌهما, علماء كبار توى احد مجالس وف

 .الضابط هو المقصود من هذاوالتقوى, وهذا شهد لهم علماء زمانهم بالعلم والورع 

   
 

 :لمقاصد الشرييةالثاني: أ  رك:  محققة  حثبلما

 

, وال انزل الدٌن شطط, بل لمقصد وؼاٌة, إن هللا سبحانه وتعالى, ما خلق الخلق عبث

؛ ألن مقاصد الشرٌعة قواعد كلٌه كون محققة لتلك المقاصد والؽاٌاتت أنوعلٌه فان الفتوى ال بد 

وفً المطلبٌن اآلتٌٌن نرى أن المجامع الفقهٌة ومجالس  البد أن تندرج تحتها جزبٌات الفتوى,

 اإلفتاء قد راعت هذا األمر فً فتاواها.

 

                                                 
 http://fiqh.islammessage.com المجامع الفقهٌة على موقع انظر قرارات (1)

 الفتوى على موقع دابرة اإلفتاء األردنٌة مرجع سابق.انظر  (2)

http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=911&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=70&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=70&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=920&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=920&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=73&l=AR
http://www.themwl.org/Bodies/Members/default.aspx?d=1&mid=73&l=AR
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 مه الفقهية محققة لمقاصد الشريية:طلب ال:ا: نر:  للمجاالم 

 

( فتوى 1414محرم  7ـ  1) المنعقد فً دار السبلم فً الفترة  أصدر مجمع الفقه الدولً

بخصوص االلتزام بقوانٌن السٌر, وترخٌص المركبات, وشروط السبلمة العامة, والؽرامات 

الناتج عن حوادث السٌر, وكان  الضررمن ٌتحمل  ن,الحبس على المخالفٌن لهذه القوانٌ وأالمالٌة 

التدابٌر التً علٌه ٌجوز اتخاذ و ,مستند الفتوى األول هو أن من مقاصد الشرٌعة" حفظ النفس"

ألنه من طاعة ولً األمر فٌما تصون األنفس, وااللتزام بهذه القوانٌن, إتباع تلك التدابٌر واجب؛ 

لمصالح المرسلة, وٌنبؽً أن تشتمل تلك األنظمة على األحكام ٌنظمه من إجراءات بناء  على دلٌل ا

 .(1)الشرعٌة التً لم تطبق فً هذا المجال

ومما تقدم نجد أن المجامع الفقهٌة تؤخذ بعٌن االعتبار مقاصد الشرٌعة, وتسعى لتحقٌقها فً 

 .فتاواها, وهذا هو أساس هذا الضابط فً هذا المطلب

     

  الو اانراق محققة لمقاصد الشريية.المطلب الثاني: نر:  لمج
 

وتارٌ   (47) رقم قرارأصدرت هٌبة كبار العلماء فً المملكة السعودٌة 

, وجاء فً القرار جواز تشرٌح جثت  "حكم تشرٌح المٌت المسلم" ( بخصوص هـ 20/8/1391)

إلسبلمٌة قد فنظرا  إلى أن الشرٌعة ااستدل به على جواز هذا الفعل)....  مام  المسلم للضرورة

جاءت بتحصٌل المصالح وتكثٌرها, وبدرء المفاسد وتقلٌلها, وبارتكاب أدنى الضررٌن لتفوٌت 

 (2)....(أشدهما, وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بؤرجحها

إذا تؤملنا القرار السابق نجد أن الهٌبة قد راعت مقاصد الشرٌعة فً هذا القرار, وجعلتها دلٌبل على 

 الفتوى. 

واها إلى تحقٌق مقاصد المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء, تسعى فً فتا ٌن المثالٌن نجد أنمن هذو

 .درء المفاسد, و جلب المصالح, وؼٌرهاو التٌسٌر, ورفع الحرج, الشرٌعة: مثل:

 )الكراب :السنة( النص الصريح أ  ال رخالف الثالث: المبحث

 

                                                 
 http://www.islamtoday.net/bohoothقرارات المجمع الفقهً على الموقع  انظر  (1)
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النص الصرٌح فؤنها ال  وإذا خالفتمعتبرة, والمصادر ال األدلةعلى  الشرعٌة تعتمد الفتوى  

تعتمكد علكى  ومجكالس اإلفتكاء فتكوى المجكامع الفقهٌكة أنفتوى وال ٌعتكد بهكا, وهنكا نكرى  ٌقال عنها

  :  اآلتً ٌبرهن ذلك المثال, والنص الصرٌحوالمصادر المعتبرة وال تخالؾ  األدلة

 

 ريح )الكراب :السنة(.المطلب ال:ا: نر:  للمجامه الفقهية ال رخالف النص الص

 

 فً الفرعٌن اآلتٌن ٌتضح لنا التزام المجامع الفقهٌة بهذا الضابط:

 

 الفرع ال:ا:

 وتعامل الناس معها ,قرار مجمع رابطة العالم اإلسبلمً بشؤن موضوع تفشً المصارؾ الربوٌة

 وحكم أخذ الفوابد الربوٌة.

المنعقدة بمبنى رابطة العكالم اإلسكبلمً فكً  فإن مجلس المجمع الفقهً اإلسبلمً فً دورته التاسعة

هكـ قكد 1446رجب 19هـ إلى ٌوم السبت 1446رجب 12مكة المكرمة فً الفترة من ٌوم السبت 

قكرر نظر فً موضوع )تفشً المصارؾ الربوٌة, وتعامل الناس معها, وعدم توافر البدابل عنهكا( 

لكتكاب والسكنة واإلجمكاع, وأصكبح مكن تحرٌمكه باتحرٌم الربا بؤشكاله, حٌث ثبت  اإلجماعالمجمع 

 .المعلوم من الدٌن بالضرورة, واتفق المسلمون كافة على أنه من كبابر اإلثم والموبقات السبع

  :المطهرةواستدل على تحرٌمه من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة 

َ َوَذُروا َمكا َبِقكقال تعالى: ) قُكوا هللاَّ َهكا الَّكِذٌَن آَمُنكوا اتَّ ٌُّ ا أَ َبكا إِْن ُكْنكُتْم ُمكْإِمِنٌَن َفكإِْن لَكْم َتْفَعلُكوا ٌَ ًَ ِمكَن الرِّ

ِ َوَرُسولِهِ   (.279( )البقرة َفؤَْذُنوا ِبَحْرب  ِمَن هللاَّ

أنه )لُعن آكل الربا ومإكله وكاتبه وشاهدٌه وقال: هم  -صلى هللا علٌه وسلم  -وقد صح عن النبً  

إذا ظهكر الزنكا والربكا فكً قرٌكة فقكد أحلكوا بؤنفسكهم سواء( رواه مسلم. كما روى ابكن عبكاس عنكه )

 .عذاب هللا عز وجل( وروى نحوه ابن مسعود

وقككد أوصككى المسككلمٌن باجتنككاب الربككا بكككل أشكككال, حككثهم علككى تككرك التعامككل مككع تلككك المصككارؾ 

الربوٌة, ورؼب بفتح المصارؾ اإلسبلمٌة, وأوصى بالتعامل معها وتجٌعها وتوسٌعها على نطاق 

 .(1)اجمعالعالم 

 وهكذا نرى أن المجامع الفقهٌة تعتمد على النص فً الفتاوى الصادرة عنها, وال تخالفه.

 

                                                 
 http://pen-pulse.blogspot.comانظر قرارات المجمع الفقهً على الموقع  (1)
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  الفرع الثاني:

 ال تخككالؾ الفتككوى الككنص أن, وحتككى ٌظهككر معنككى "قككالوا ٌعككرؾ الشككًء بضككدهقككدٌما "

 , كمثكال علكى هكذا-جكاز تسكمٌتها فتكوى  إن –الكنص الصكرٌح  الصرٌح, اذكر هنا   فتكوى خالفكت

 :الضابط 

اعتماد داعش اإلرهابٌة الحرق كوسٌلة لقتل المخكالفٌن واألسكرى, وسكاقت فتواهكا فكً ذلكك, وهنكا  

ٌقول لنكا بؤحادٌكث صكحٌحة:  -وهو المبلػ عن هللا تعالى–أسؤل: إذا كان النبً صلى هللا علٌه وسلم 

كارِ  كاِر إاِلَّ َربُّ النَّ َب ِبالنَّ ٌَُعكذِّ ْنَبِؽكً أَْن  ٌَ ُه اَل  ِ( رواه )إِنَّ ُبوا ِبَعكَذاِب هللاَّ ( رواه أبكو داود, وٌقكول: )الَ ُتَعكذِّ

ا فككً المسككؤلة, بككل  ا صككرٌح  ككا صككحٌح  البخككاري. فكٌككؾ ٌسككع اإلنسككان المنتمككً لدٌنككه أن ٌخككالؾ نص 

وٌخالؾ مجموع النصوص التً تحض على الرحمكة والتسكامح والعفكو والصكفح وحسكن المعاملكة؟ 

ا, وما ذاك إال إنه الحقد إذ ٌحكم اإلنسان, وٌص  .(1)للهوى إتباعاٌر له قابد 

المجامع الفقهٌة لم تخالؾ صرٌح الكتاب العزٌكز والسكنة النبوٌكة  أنٌتبٌن لنا  ,من خبلل هذا المثال

المبارككة بكل اعتمكدت علٌهكا فكً الفتكوى, بٌنمكا نكرى فكً المثكال الثكانً, كٌكؾ خكالؾ أدعٌكاء العلككم 

 . فتوىما سموه فٌ (الكتاب والسنة )صرٌح نص 

 

 المطلب الثاني: نر:  مجالو اانراق ال رخالف النص الصريح )الكراب :السنة(.

 

ها صرٌح الكتاب والسنة؛ فإن مجالس اإلفتاء اكما أن المجامع الفقهٌة ال تخالؾ فً فتاو

جاء فً فتوى مجلس اإلفتاء  , من ذلكهً األخرى تلتزم هذا الضابط فً الفتاوى الصادرة عنها

 ول تهنبة أهل الكتاب بؤعٌادهم ما ٌلً:األوروبً ح

إن القرآن الكرٌم قد وضع دستور العبلقة بٌن المسلمٌن وؼٌرهم فً آٌتٌن من كتاب هللا ) 

ُ  تعالى فً سورة الممتحنة, وقد نزلت فً شؤن المشركٌن الوثنٌٌن, فقال تعالى: " ْنَهاُكُم هللاَّ ٌَ ال 

ٌَُقاِتلُوُكْم ِفً ال َ َعِن الَِّذٌَن لَْم  ِهْم إِنَّ هللاَّ ٌْ وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَ اِرُكْم أَن َتَبرُّ ٌَ ٌُْخِرُجوُكم مِّن ِد ٌِن َولَْم  دِّ

اِرُكْم َوَظاَهُروا  ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌنَ  ٌَ ن ِد ٌِن َوأَْخَرُجوُكم مِّ ُ َعِن الَِّذٌَن َقاَتلُوُكْم ِفً الدِّ ْنَهاُكُم هللاَّ ٌَ َما  إِنَّ

الُِمونَعلَى إِْخَراِجُكْم  َتَولَُّهْم َفؤُولَِبَك ُهُم الظَّ ٌَ  (9-8)الممتحنة: أَن َتَولَّْوُهْم َوَمن 

                                                 
, مقال على موقع دابرة اإلفتاء األردنٌة, خطر الفتوى الشاذة على المجتمعمقال بعنوان حسان أبو عرقوب,   (1)

     http://aliftaa.jo/Article.aspxعلى الموقع 
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فاألولون )المسالمون( شرعت اآلٌة : ففرقت اآلٌتان بٌن المسالمٌن للمسلمٌن والمحاربٌن لهم

الكرٌمة برهم واإلقساط إلٌهم, والقسط ٌعنً: العدل, والبر ٌعنً: اإلحسان والفضل, وهو فوق 

دل, فالعدل: أن تؤخذ حقك, والبر: أن تتنازل عن بعض حقك. العدل أو القسط: أن تعطً الع

  .الشخص حقه ال تنقص منه. والبر: أن تزٌده على حقه فضبل  وإحسانا

وأما اآلخرون الذٌن نهت اآلٌة األخرى عن مواالتهم, فهم الذٌن عادوا المسلمٌن وقاتلوهم, 

أن ٌقولوا: ربنا هللا, كما فعلت قرٌش ومشركو مكة بالرسول  وأخرجوهم من أوطانهم بؽٌر حق إال

وأصحابه. وقد اختار القرآن للتعامل مع المسالمٌن كلمة )البر( حٌن قال:  -صلى هللا علٌه وسلم –

 وهو)بر على اإلنسان بعد حق هللا تعالى, "أن تبروهم" وهً الكلمة المستخدمة فً أعظم حق

 الوالدٌن(.

صلى هللا –أنها جاءت إلى النبً  -رضً هللا عنهما –ن أسماء بنت أبً بكر وقد روى الشٌخان ع

فقالت: ٌا رسول هللا, إن أمً قدمت علً وهً مشركة, وهً راؼبة )أي فً صلتها  -علٌه وسلم

,هذا وهً مشركة, ومعلوم أن موقؾ اإلسبلم من  (1)"واإلهداء إلٌها( أفؤصلها؟ قال: "صلً أمك

  .فه من المشركٌن الوثنٌٌنأهل الكتاب أخؾ من موق

حتى إن القرآن أجاز مإاكلتهم ومصاهرتهم, بمعنى: أن ٌؤكل من ذبابحهم وٌتزوج من نسابهم, كما 

 قال تعالى فً سورة المابدة: 

 ِمن َواْلُمْحَصَناتُ   تِ اْلُمْإِمَنا ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  ۖ  لَُهمْ  ِحل   َوَطَعاُمُكمْ  لَُكمْ  ِحل   اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذٌنَ  َوَطَعامُ  

ُتُموُهنَّ  إَِذا َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذٌنَ  ٌْ رَ  ُمْحِصنٌِنَ  أُُجوَرُهنَّ  آَت ٌْ  ۖ   أَْخَدان   ُمتَِّخِذي َواَل  ُمَسافِِحٌنَ  َؼ

ْكفُرْ   َوَمنْ  (, ومن لوازم هذا 5)المابدة:  ﴾ٌَ٘ن﴿ِمَن اْلَخاِسرِ  اآْلِخَرةِ  ِفً َوُهوَ  َعَملُهُ  َحبِطَ  َفَقدْ  ِباإْلٌَِمانِ  ٌَ

اِتِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم  "الزواج وثمراته: وجود المودة بٌن الزوجٌن, كما قال تعالى:  ٌَ َوِمْن آَ

ة  َوَرْحَمة   َنُكْم َمَودَّ ٌْ َها َوَجَعَل َب ٌْ ا لَِتْسُكُنوا إِلَ زوجته وربة (, وكٌؾ ال ٌود الرجل 21)الروم: "  أَْزَواج 

ُهنَّ لَِباْس بٌته وشرٌكة عمره, وأم أوالده؟ وقد قال تعالى فً بٌان عبلقة األزواج بعضهم ببعض: "

( ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: المصاهرة بٌن األسرتٌن, 187" )البقرة: َوأَْنُتْم لَِباْس َلُهنَّ  َلُكمْ 

َوُهَو الَِّذي , كما أشار القرآن بقوله: "وهً إحدى الرابطتٌن الطبٌعٌتٌن األساسٌتٌن بٌن البشر

ا ِمنَ  َخَلقَ  ا َوَكاَن َربَُّك َقِدٌر  ا َوِصْهر  ا َفَجَعَلُه َنَسب  (, ومن لوازم ذلك: وجود 54" )الفرقان:  اْلَماِء َبَشر 

األمومة وما لها من حقوق مإكدة على ولدها فً اإلسبلم, فهل من البر والمصاحبة بالمعروؾ أن 

ة مثل هذا العٌد الكبٌر عندها وال ٌهنبها به؟ وما موقفه من أقاربه من جهة أمه, مثل تمر مناسب

                                                 
 )1443(, ومسلم )رقم: 5634, 5633, 3412, 2477أخرجه البخاري )رقم:   (1)
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الجد والجدة, والخال والخالة, وأوالد األخوال والخاالت, وهإالء لهم حقوق األرحام وذوي 

ِ  َوأُولُو األَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْوَلى بَِبْعض  القربى, وقد قال تعالى: " (, وقال 76)األنفال:  "فًِ ِكَتاِب هللاَّ

ؤُْمر ِباْلَعْدِل َواإْلِْحَسان َوإٌَِتاء ِذي اْلقُْرَبىتعالى: " ٌَ  
(, فإذا كان حق األمومة 91" )النحل: إِنَّ هللاَّ

والقرابة ٌفرض على المسلم والمسلمة صلة األم واألقارب بما ٌبٌن حسن خلق المسلم, ورحابة 

رى توجب على المسلم أن ٌظهر بمظهر اإلنسان ذي صدره, ووفاءه ألرحامه, فإن الحقوق األخ

أبا ذر بقوله: "اتق هللا حٌثما  -صلى هللا علٌه وسلم -الخلق الحسن, وقد أوصى الرسول الكرٌم

هكذا قال: "خالق الناس" ولم ٌقل:  (1)"كنت, وأتبع السٌبة الحسنة تمحها, وخالق الناس بخلق حسن

على )الرفق( فً التعامل مع  -صلى هللا علٌه وسلم – خالق المسلمٌن بخلق حسن, كما حث النبً

  .ؼٌر المسلمٌن, وحذر من )العنؾ( والخشونة فً ذلك

, ولووا ألسنتهم بالتحٌة, وقالوا: )السام( -صلى هللا علٌه وسلم –ولما دخل بعض الٌهود على النبً 

لٌكم السام واللعنة ٌا علٌك ٌا محمد, ومعنى )السام( الهبلك والموت, وسمعتهم عابشة, فقالت: وع

على ذلك, فقالت: ألم تسمع ما قالوا ٌا رسول هللا؟  -صلى هللا علٌه وسلم–أعداء هللا, فبلمها النبً 

فقال: "سمعت, وقلت: وعلٌكم", )ٌعنً: الموت ٌجري علٌكم كما ٌجري علً( ٌا عابشة: "هللا ٌحب 

 ."(2)الرفق فً األمر كله

ٌبادرون بتهنبة المسلم  -كما ذكر السابل –ه المناسبة إذا كانوا وتتؤكد مشروعٌة تهنبة القوم بهذ

بؤعٌاده اإلسبلمٌة, فقد أمرنا أن نجاري الحسنة بالحسنة, وأن نرد التحٌة بؤحسن منها, أو بمثلها 

ٌُّوا بِؤَْحَسَن ِمْنَهاعلى األقل, كما قال تعالى: " ٌَّة  َفَح ٌٌُِّتم ِبَتِح وَها  َوإَِذا ُح  (86النساء: ") أَْو ُردُّ

وال ٌحسن بالمسلم أن ٌكون أقل كرما, وأدنى حظا  من حسن الخلق من ؼٌره, والمفروض أن 

المسلم هو األوفر حظا , واألكمل خلقا , كما جاء فً الحدٌث "أكمل المإمنٌن إٌمانا  أحسنهم 

  .(4)", وكما قال علٌه الصبلة والسبلم: "إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق(3)"خلقا  

                                                 
( 178(, والحاكم )رقم: 2688(, والدارمً )رقم: 1987(, والترمذي )رقم: 177, 5/153أخرجه أحمد ) (1)

 من حدٌث أبً ذر. قال الترمذي: حدٌث حسن صحٌح, وصححه الحاكم

  .ن حدٌث عابشة( م2165, ومواضع أخرى(, ومسلم )رقم: 2777متفق علٌه: أخرجه البخاري )رقم:   (2)

 

(, والترمذي )رقم: 4682(, وأبو داود )رقم: 14817, 14146, 2442حدٌث صحٌح أخرجه أحمد )رقم:   (3)

  ."( من حدٌث أبً هرٌرة, وقال الترمذي: "حدٌث حسن صحٌح2689(, والدارمً )رقم: 1162

 

(, والبزار )رقم: 273 ( والبخاري فً "األدب المفرد" )رقم:8952حدٌث صحٌح أخرجه أحمد )رقم:  (4)

 )24/333كشؾ األستار( واللفظ له, وإسناده صحٌح, وصححه ابن عبد البر فً "التمهٌد" ) -2474
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وٌتؤكد هذا إذا أردنا أن ندعوهم إلى اإلسبلم ونقربهم إلٌه, ونحبب إلٌهم المسلمٌن, وهذا واجب 

  .علٌنا, فهذا ال ٌتؤتى بالتجافً بٌننا وبٌنهم بل بحسن التواصل

حسن الخلق, كرٌم العشرة, مع المشركٌن من قرٌش, طوال  -صلى هللا علٌه وسلم-وقد كان النبً

لثقتهم به علٌه الصبلة  –م له, وتكالبهم علٌه, وعلى أصحابه حتى إنهم العهد المكً, مع إٌذابه

كانوا ٌودعون عنده ودابعهم التً ٌخافون علٌها, حتى إنه صلى هللا علٌه وسلم حٌن  –والسبلم 

  ., وأمره برد الودابع إلى أصحابها-رضً هللا عنه –هاجر إلى المدٌنة, ترك علٌا  

د المسلم, أو المركز اإلسبلمً بهذه المناسبة, مشافهة أو بالبطاقات فبل مانع إذن أن ٌهنبهم الفر

التً ال تشتمل على شعار أو عبارات دٌنٌة تتعارض مع مبادئ اإلسبلم مثل: )الصلٌب( فإن 

 (156" )النساء: َولَِكْن ُشبَِّه لَُهمْ  َوَما َقَتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ اإلسبلم ٌنفً فكرة الصلٌب ذاتها "

المعتادة للتهنبة فً مثل هذه المناسبات ال تشتمل على أي إقرار لهم على دٌنهم, أو رضا  والكلمات

  .بذلك, إنما هً كلمات مجاملة تعارفها الناس

هداٌا ؼٌر  -صلى هللا علٌه وسلم–وال مانع من قبول الهداٌا منهم, ومكافؤتهم علٌها, فقد قبل النبً 

صر وؼٌره, بشرط أال تكون هذه الهداٌا مما ٌحرم على بم (1)المسلمٌن مثل المقوقس عظٌم القبط

 (2) (.المسلم كالخمر ولحم الخنزٌر

وقد أثرت أن أذكر من هذه الفتوى اكبر جزء؛ لكثرة األدلة من الكتاب والسنة فٌها, ومن خبللها 

ال تخالؾ النص نستطٌع أن نرى حرص المجالس على االستدالل بصرٌح الكتاب والسنة, وأنها 

  ح فً فتاواها. وبهذا ٌظهر تحقق هذا الضابط فً فتاوى المجامع والمجالس.الصرٌ

 :أ  ال رخالف الفر:  ااجماع المبحث الخامو:

 

 أهلالمتفق علٌها عند  اإلجمالٌة األدلةهو الدلٌل الثالث من  اإلجماع إنكما هو معلوم 

لفت الفتوى اإلجماع ال ٌعتد بها خا  إذا, وعلٌه هنسخ وال ٌمكن, السنة والكتاب, وال ٌجوز مخالفته

هٌة ومجالس اإلفتاء نرى كٌؾ أن المجامع الفق التالٌٌن فً أي حال من األحوال, وفً الطالبٌن

 .عدم مخالفة اإلجماع فً فتاواهاملتزمة ب

 

 للمجامه الفقهية مسرندها ااجماع:المطلب ال:ا: نر:  

                                                 
ألخبار فً ذلك مستفٌضة, وداللتها صحٌحة ثابتة, ساقها الطحاوي فً "شرح مشكل اآلثار" سٌاقا  جٌدا  فً ا (1)

محمد فإاد البرازي هذا القرار بقوله: "ال أوافق ( خالؾ عضو المجلس الدكتور 11/128و  6/399موضعٌن )

  ."على تهنبتهم فً أعٌادهم الدٌنٌة, أو مهاداتهم فٌها

 http://pen-pulse.blogspot.comقرارات المجمع الفقهً الدولً على الموقع  انظر(2)
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 حد الزناالمتعلق ب, 5, قرار رقم 4 دورة رقمفً ال؛  الفقه الولً ورد فً قرارات مجمع

واتفقت المذاهب األربعة على حد الرجم, بل ثبت حد الرجم باإلجماع, ولقد نقل   .....للمحصن)

 اإلجماع عدد كبٌر منهم:

ابن القطان الفاسً فً , ابن حزم فً كتابه "مراتب اإلجماع"  المنذر فً كتابه "اإلجماع"ابن  

ابن بطال كما  ابن قدامة فً كتابه "المؽنً"  , بر فً كتابه "االستذكار"ابن عبد ال "كتابه "اإلقناع

الماوردي فً كتابه "الحاوي" , حٌث قال: وانعقاد  , ذكره ابن حجر العسقبلنً فً "فتح الباري"

ا, وإن كان أعٌان المرجومٌن فٌه أخبار اآلحاد, وهذا ٌمنع  اإلجماع علٌه حتى صار حكمه متواتر 

 .(1)(هخبلؾ حدث بعد

دلٌبل فً الفتوى, وتنكر على من ٌخالفه,  الفقهٌة باإلجماع, وأنها تعتمده ونبلحظ التزام المجامع

  وهذه محور هذا الضابط فً هذا المطلب. 

 

 ندها ااجماع:ر  لمجالو اانراق مسالمطلب الثاني: نر:

 

 ٌكوم العٌكد فكقوا إذا الجمعكة صكبلة حككم "فٌهكا بكٌن األردنكً اإلفتاء مجلس من الفتوى هذه

 العٌكد, بصكبلة الجمعكة صكبلة تسكقط ال جمعكة ٌكومَ  العٌكد ٌكومُ  وافكق إذا ) الفتوى: فً فجاء الجمعة"

 وهكو السكنة, أهكل مكذاهب من مذهب أي به ٌقل لم فهذا الظهر صبلة بسقوط القول وأما............

 وال تقلٌكده, وال به, العمل ٌجوز فبل واللٌلة, الٌوم فً الخمس للصلوات الموجبة للنصوص مخالؾ

 ظاهرهكا الصحابة, بعض إلى تنسب أحادٌث من الرواٌات بعض فً ورد بما عبرة وال به, اإلفتاء

ا, تثبت ال اآلثار فهذه العٌدان؛ اجتمع إذا الظهر إسقاط  القكول هكذا علكى داللكة متونها فً ولٌس سند 

 الخمس وجوب على المسلمٌن عبإجما المصحوبة القطعٌة باألدلة معارضة فهً ثبتت ولو الؽرٌب,

(2)(العلم أهل نظر فً علٌه فتقدم واللٌلة الٌوم فً صلوات
. 

إذا تؤملنا ردهم على القول القابل: بسقوط صبلة الظهر ٌكوم العٌكد إذا وافكق الجمعكة, نجكد أنهكم رده 

 اهم.ألنه ٌخالؾ األدلة القطعٌة واإلجماع, مما ٌفهم منه أن أنهم ال ٌخالفوا اإلجماع فً فتاو

بكل تعكد اإلجمكاع  ,مما تقدم نجد إن المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء ال تخالؾ اإلجماع فً فتاواها 

وأن الفتوى التً تخالؾ اإلجمكاع مكردودة, وال , المعتبرة فً الفتوى واألدلةدة ممن المصادر المعت

 .كل منهما خالفة اإلجماع فً الفتوى متحقق عندوبهذا ٌتبٌن أن ضابط عدم مٌعتد بها, 
                                                 

  http://pls48.net/?mod=articles&IDالمجمع على الموقع   انظر قرار  (1)

 http://aliftaa.joموقع دابرة اإلفتاء األردنٌة  انظر الفتوى على (2)

file:///G:/رسالة%20الفروخ/%20انظر%20قرار
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 يربر م  أدلة الرشريهة :مصادره:المبحث السادو: أ  ريرمد الفر:  على دليا م

 

هككذا المبحككث ٌظهككر أن الفتككوى ال تكككون بالتشككهً وإتبككاع الهككوى, بككل ال بككد أن ٌكككون فككً 

إخذ به, وال شهد له فقهاء وعلماء األمة باالعتبار, وما عدا ذلك فانه ال ٌ أو دلٌبل  مستندها مصدرا

 األدلككة والمصككادر مجككالس اإلفتككاء فككً فتاواهككا علككىقككد اعتمككدت المجككامع الفقهٌككة ووٌلتفككت إلٌككه, 

والٌكك  , بل إنها فً نظامها األساسً قد بٌنت بوضوح مصدرها التً تستنبط منها الفتوى,المعتبرة

 : ٌناآلتٌ لمطلبٌندلٌل ذلك فً ا

 

 د الدلة الشرعية الميربرة:ة ريرمالمطلب ال:ا: نر:  للمجامه الفقهي

مصكادر الشكرٌعة مكن الفتكوى تسكتمد  أنٌنص النظام األساسً للمجمع الفقه اإلسبلمً الدولً علكى 

 األدلة المعتبرة وإلٌك نص المادة:  و

االجتهاد الجماعً فكً قضكاٌا الحٌكاة المعاصكرة ومشككبلتها وتشكجٌعه لتقكدٌم الحلكول النابعكة مكن " 

وبٌككان االختٌككارات المقبولككة مككن بككٌن اآلراء المتعككددة فككً المسككؤلة الواحككدة ؛ ة اإلسككبلمٌ  ةالشككرٌع
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مراعكككاة لمصكككلحة المسكككلمٌن أفكككرادا  وجماعكككات ودوال , بمكككا ٌتفكككق مكككع األدلكككة وٌحقكككق المقاصكككد 

 .(1)"الشرعٌة

 كما جاء فً أهداؾ المجمع الفقهً اإلسبلمً ما ٌلً:

" بٌان األحكام الشرعٌة فٌما ٌواجه المسلمٌن فً أنحاء العالم من مشكبلت ونوازل وقضاٌا 

.(2)"مستجدة من مصادر التشرٌع اإلسبلمً المعتبرة  

 

فهذا هو األساس المعتمد فً الفتوى بالمجامع الفقهٌة وما أوردنكاه مكن فتكاوى فكً المباحكث السكابقة 

 فتوى المجمع الفقهً بخصوص تحرٌم الربا والتً جاء فٌها: دلٌل على ذلك, ومنها

َ َوَذُروا َمكا   ا حرام بجمٌع أشكال بالكتاب والسنة ومنه تعالى:" إن الرب قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ (

ِ َوَرُسولِِه( )البقرة  َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمِنٌَن َفإِْن لَْم َتْفَعلُوا َفؤَْذُنوا ِبَحْرب  ِمَن هللاَّ ًَ ِمَن الرِّ  (.279َبِق

أنه )لُعن آكل الربا ومإكله وكاتبه وشاهدٌه وقال: هم  -صلى هللا علٌه وسلم  -وقد صح عن النبً  

سواء( رواه مسلم. كما روى ابكن عبكاس عنكه )إذا ظهكر الزنكا والربكا فكً قرٌكة فقكد أحلكوا بؤنفسكهم 

 .(3)"عذاب هللا عز وجل( وروى نحوه ابن مسعود

 تعتمد على األدلة المعتبرة, وتكرد علكىوالذي ٌراجع قرارات المجمع الفقهً اإلسبلمً ٌجدها كلها 

  .مد دلٌبل ؼٌر معتبر تفتوى تعأي 

 

 :الدلة الشرعية الميربرةالمطلب الثاني: نر:  لمجالو اانراق ريرمد    

 

 نحن" "من بعنوان: المجلس موقع على له مقال فً األوروبً اإلفتاء لمجلس العام األمٌن كتب

  :وضوابطها الفتوى مصادر

  :على الفتوى إصدار فً والبحوث لئلفتاء األوروبً مجلسال ٌعتمد

 , واإلجماع , والسنة , القرآن : وهً األمة جمهور بٌن علٌها المتفق اإلسبلمً التشرٌع مصادر

 , الذرابع وسد , المرسلة والمصلحة , كاالستحسان فٌها المختلؾ التشرٌع مصادرو .والقٌاس

 وضوابطها بشروطها وذلك , قبلنا من وشرع , ًالصحاب ومذهب , والعرؾ , واالستصحاب

                                                 
 انظر النظام األساسً للمجمع الفقه الدولً على الموقع (1)

 https://ar.wikipedia.orgانظر أهدؾ المجمع الفقهً اإلسبلمً على الموقع  (2)

  http://pls48.net/?mod=articles&IDجمع على الموقع  الم انظر قرار  (3)
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  .لؤلمة مصلحة بها األخذ فً كان إذا والسٌما , العلم أهل عند المعروفة

لعل فتوى المجلس السابقة فً موضوع تهنبة فً هذا بٌان واضح لما ٌعتمده المجلس من أدلة, وو

المجلس األوروبً لئلفتاء فتوى , وهذا أٌضا دلٌل على هذا الضابط أوضحأهل الكتاب بؤعٌادهم 

  :دلٌل على ذلك حٌث جاء فٌها  والبحوث, بخصوص رٌاضة المبلكمة

اتخاذ المبلكمة كهواٌة, وأن ال ٌكون ذلك بضرب اإلنسان, إنما التمرن علٌها بالضرب على ).....

من أجسام ؼٌر حٌة, فذلك جابز وال محذور فٌه, أما اتخاذها حرفة, فهذا ال ٌحل؛ وذلك لما فٌها 

ا فً الموت أو فً عاهة مستدٌمة, وهذا  الضرر الذي ٌقع على المضروب, فإنها ربما كانت سبب 

ضرر ال تبٌحه شرٌعة اإلسبلم وإن كان لؽٌر المسلم, على ما علٌه واقع استعمال هذه الرٌاضة فً 

إلى  كذلك فإن المبلكمة تقوم على توجٌه الضرب )ال ضرر وال ضرار( الواقع, والقاعدة الشرعٌة

ب "إذا قاتل )وفً رواٌة: إذا ضرب( أحدكم فلٌجتن الرأس والوجه وقد قال صلى هللا علٌه وسلم:

 .(1)(متفق علٌه الوجه"

إلفتاء, تعتمد على األدلة والمصادر قلت: إن الفتاوى التً تصدر عن المجامع الفقهٌة ومجالس ا

رجع واحد أو دلٌل مال تستدل ب الشرعٌة اعتمادا كبٌرا, حتى أن المجامع والمجالس فً الؽالب

ثبت ورد فً المسؤلة جملة من األدلة, ولعل الفتاوى التً استشهدنا بها فً كل المطالب تُ واحد, بل تُ 

 ذلك بوضوح.

 

 :  ني أمر :اقهة أ: مر:قه الحص:ا:المبحث السابه: أ  رك:  الفر

 

وى ال تككون فكً متوقكع الحصكول, فكالفت أوإن من ضوابط الفتوى أن تكون فكً أمكر واقكع 

, وإذا لآأو المكك ,ال فككً الحككال ,ال ٌمكككن حصككولهأوارتبككاط بككالواقع, أصككل أو خٌككالً لككٌس لككه  أمككر

فإنا نجدها كلها فً أمكور واقعكة, ومبلمسكة لحٌكاة  ؛فتاوى المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاءنا أاستقر

 تهم.االناس وحاج

, إال إنكً ٌتبٌن له هذا األمر بجكبلء ؛اإلفتاءوفتاوى المجامع الفقهٌة ومجالس  تلذي ٌطالع قراراوا

التكً اتبعتهكا فكً المباحكث بالمنهجٌة  منً سؤذكر دلٌبل على هذا فً المطلبٌن اآلتٌٌن, وذلك التزاما

إلفتككاء بضككابط افتككوى فككً كككل مطلككب تثبككت التككزام المجككامع الفقهٌككة ومجككالس  هككً ذكككرو السككابقة,

 .المبحث, والٌك الدلٌل

   

                                                 
  http://pls48.net/?mod=articles&ID فرارات المجمع الفقهً اإلسبلمً على الموقع (1)
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 ية ني أمر :اقهة أ: مر:قه الحص:ا:نر:  للمجامه الفقهالمطلب ال:ا: 

 

البد للفتوى أن تكون فً امر واقع, أو متوقع الحصول؛ حتى ال تكون ضربا من الخٌال, والحق 

أن المجامع الفقهٌة فً قراراتها, وفتاواها ال تكون إال فً امر واقع, إذ أنها ال تنعقد إال دراسة 

خصوص " ب جمع الفقه اإلسبلمً بالهندقررت ندوة مأمثلة ذلك  واقع ٌهم جمٌع المسلمٌن, ومن

 ما ٌلً: والذي جاء فٌه ,"القتل شفقة

خاصة بالحفاظ على النفس, وٌفرض على اإلنسان   بما أن الشرٌعة اإلسبلمٌة تولً عناٌة أوال :

لى نفسه وعلى اآلخرٌن حفظها, لذا فٌحرم اللجوء إلى عمل متعمد ٌإدي إلى إٌصال المرٌض إ

الموت حتى ولو كان ذلك بقصد تخلٌص المرٌض من شدة آالم المرض, أو بقصد تخلٌص أولٌابه 

 ورثته من مشكبلت العبلج والتمرٌض, وٌعد هذا العمل قتبل  للنفس البشرٌة.

تعجٌل   ال ٌجوز التخلً عن المعالجة الطبٌة لهذا المرٌض مع القدرة علٌها, وذلك بقصد ثانٌا :

 .(1)ٌعط المرٌض دواء مدمرا   موته حتى ولو لم

عشرات الحاالت , إن لم تكن مبات.  هوهذه الفتوى حول امر ٌمر على المسلمٌن فً كل ٌوم مثل

 وعلٌه فإن هذا الضابط مطبق فً المجامع الفقهٌة.

 

 ني أمر :اقهة أ: مر:قه الحص:ا: نر:  لمجالو اانراق المطلب الثاني:

 

المجككامع الفقهٌككة, ٌقككال تحككت هككذا المطلككب فككً حككق مجككالس  مككا قلنككاه فككً المطلككب السككابق فككً حككق

ُدعكً المجلكس مكن اجكل  اإلفتاء. إذا أن المجالس ال تنعقد إال لئلجابكة علكى سكإال فكً واقعكة معٌنكة

   وهذا مثال واقعً من فتوى لمجلس اإلفتاء األردنً: دراستها, وإصدار فتوى فٌها,

 :"يوعلٌه دٌن لبنك ربو ,ل ماتحول سداد دٌن رج" 

توفً والدي وعلٌه دٌن لبنك ربوي, وتم سداد الدٌن من قبل شركة التؤمٌن, فهل تبرأ ذمة السإال: 

والدي بذلك. مع العلم أن بعض الورثة ٌنوون السداد بقولهم إن الدٌن فً األصل حرام, وٌجب 

  سداده؟

  الحمد هلل, والصبلة والسبلم على سٌدنا رسول هللاالجواب: 

                                                 
 http://pen-pulse.blogspot.comانظر قرارات  المجمع الفقهً على الموقع   (1)
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َ َوَذُروا ٌحرم التعامل با َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّقُوا هللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ؛ قال هللا تعالى: ) لقروض الربوٌة أخذا  وإعطاء 

َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْإِمِنٌَن( البقرة/  ًَ ِمَن الرِّ , فمن أخطؤ وأخذ قرضا  ربوٌا  لزم سداده مع التوبة 272َما َبِق

 واالستؽفار.

ٌن بسداد دٌنه ٌسقط عنه ذلك الدٌن, وتبرأ ذمته من االلتزام, والمتوفى الذي قامت شركة التؤم

 وحٌنبذ ال ٌجب على الورثة أن ٌسددوا دٌن أبٌهم للبنك التجاري.

وأما إذا رؼب بعض الورثة بتبربة ذمة أبٌهم من إثم الربا, فننصحهم بالتصدق عنه فً وجوه 

ت, قال رسول هللا صلى هللا علٌه الخٌر مع الدعاء واالستؽفار له؛ لعل الحسنات ٌذهبن السٌبا

ْنَتَفُع ِبِه, َوَولَدْ  ٌُ ْة, َوِعْلْم  ٌَ : َصَدَقْة َجاِر ْدُعو  وسلم: )إَِذا َماَت اإلِْنَساُن اْنَقَطَع َعَملُُه إاِلَّ ِمْن َثبَلث  ٌَ َصالِْح 

 .(1)لَُه( رواه الترمذي, وقال: هذا حدٌث حسن صحٌح. وهللا تعالى أعلم

   الرساها بالفر: :المبحث الثام : عد

لحقٌقة األمر والتسرع فً الفتوى دون معرفة  عدم التروي أن المقصود بالتساهل, هو:قلنا 

 واإلحاطة به من كل جوانبه, ثم تنزٌل الحكم على الواقع.

طرٌقة الفتوى فً المجامع والمجالس, إذ  والحقٌقة أن هذا الحال) اعنً التساهل( ؼٌر موجود فً

الموضوع مختصٌن فً خبراء  قبل استه وتهٌبته من لجان مختصة ثم توصٌفه منأن األمر ٌتم در

بٌن أعضاء المجمع أو المجلس, ثم  والتباحثقٌد الدراسة والفتوى, وبعد ذلك تكون الدراسة 

إصدار الفتوى , على النحو الذي بٌنته فً الفصل األول تحت مطلب طرٌقة الفتوى فً المجامع 

 والمجالس.

ا هو الحال فً طرٌقة الفتوى فً المجامع والمجالس؛ فإن ضابط عدم التساهل فً وإذا كان هذ

     الفتوى متحقق ال محال فً فتاوى كل من هما, وهللا أعلم.

فً قرارات وفتاوى المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء, كما  متحققةضوابط الفتوى  إنوهكذا نرى 

, وأنها تشكل مرجعٌة فقهٌة موثق فاٌة بهذا المجالٌمكننا أن نقول بؤنها أحق من ٌقوم بفرض الك

  .بها, من عامة المسلمٌن, بل من طبلب العلم والمدرسٌن

                                                 
 http://aliftaa.joموقع دابرة اإلفتاء األردنٌة   (1)
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   الخارمة :

واسككتؽفره عككن الؽفلككة والتقصككٌر, واسككؤله سككبحانه  والتٌسككٌر, علككى التوفٌككق أوال وأخككرا الحمككد هللا 

لككه منككً, وان ٌنفعنككً بككه, وٌنفككع بككه وتعككالى أن ٌجعككل عملككً هككذا خالصككا لوجككه الكككرٌم, وان ٌتقب

 مسلمٌن.ال

وفً الختام فان الباحث فً نهاٌة بحثه ودراسته تتجلى له مفردات الدراسة, وٌستطٌع أن ٌصكوؼها 

 بنتابج, وٌضع التوصٌات, وهذا ما سؤذكره هنا على النحو اآلتً:

 :النرائج

ار العلمكاء والمجتهكدٌن, المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء هٌبات علمٌة تضكم مجموعكة مكن كبك -1

 ابة عن األمة فً هذا الزمان.بالفتوى نٌ تقوم بفرض الكفاٌة

فٌكه مكا فٌكه و ,الفتوى أمر خطٌر ومهم فً نفس الوقت, فهً من جهة توقٌع عن هللا عز وجكل -2

, ومن جهة ثانٌة ضكرورة ملحكة لمعرفكة حككم هللا فكً مكا ٌسكتجد واألمانة من خطر المسإولٌة

 .كون لها شروط وضوابطبد أن ت بلف, فً حٌاة الناس

, وإرشاد الرعٌة لما فٌه خٌكر الكدنٌا صٌانة الدٌن من البدع واالنحراؾ األمرجبات ولً امن و -3

,  ومنكع وأسكهله الذٌن ٌعلمون الناس بؤٌسكر طرٌكقواألخر؛ من خبلل تعٌن المفتٌن األتقٌاء, و

ن الكذٌن ٌعلمكون النكاس الحٌكل المكاجنٌ المفتكٌن المتطفلٌن على الفتوى بؽٌر علم, والحجر على

 للتنصل من الواجبات الدٌنٌة. ؛الشرعٌة

هكً طرٌقكة  ـ بعد ؼٌاب المجتهد المسكتقل لبلجتهاد والفتوى فً هذا الزمان ـ إن أفضل طرٌقة -4

 لمكا فٌكه مكن تكامكل وتشكاور ؛المتبع فكً المجكامع الفقهٌكة ومجكالس اإلفتكاء ,االجتهاد الجماعً

دون التعصكب لمكذهب  ,من أراء العلماء  على أٌسر رأي ,لفتوىوتعاون فً إصدار القرار وا

 معٌن. 

 تساهم المجامع الفقهٌة ومجالس اإلفتاء بضبط الفتوى من خبلل: -5
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 , فٌما ٌصدر عنها.التزامها بضوابط الفتوى - أ

 المتشددة فً ؼٌر موضعها. الرد على الفتاوى الشاذة والمنحرفة, أو  - ب

فتككاء مرجعٌككة علمٌككة وفقهٌككة للمسككلمٌن بشكككل عككام وللمفتككٌن تعككد المجككامع الفقهٌككة ومجككالس اإل -6

 والمدرسٌن بشكل خاص. 

 

 

 

 الر:صيات:

دراسة حجٌة اتفاق المجامع الفقهٌة على رأي واحد فً نازلة من النوازل, هل ٌعد إجماع   -1

 بالمعنى األصولً, وبالتالً ٌحرم مخالفته, أو نسخه.

ٌرفكع  اإلمكام رأي, هكل ٌعكد مكن بكاب " ةدددارسة قصر الفتوى فً هٌبة معٌنه أو فبكة محك -2

الهٌبة أو الفبكة بمكا تختكاره مكن أراء ومكا تصكدره  الخبلؾ", وبالتالً ال ٌجوز مخالفة هذه

 من فتاوى.

 

حبه أجمعكٌن, والحمد هلل رب العكالمٌن, والصكبلة السكبلم علكى سكٌد المرسكلٌن, وعلكى آلكه وصك

   ومن سار على نهجهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.
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 بٌروت, الرسالة, 2ط, , المحٌط القاموس(, 1001)الدٌن مجد, آبادي الفٌروز 
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 المتحدة الفنٌة الطباعة شركة, 2ط
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