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تحدثنا في الحلقة الماضية من المقال عنن نيني الملمنان عنن تغنل  لينر المن  لين 
على جدار الفتنوى  ونممنف فنقنول انن  منن اجنف نلنل ضنمن الملمنان لينر الم تيند    

لما أتلف  من نفس ومال قنال الررقناني فني شنرخ  ل:لينفي   شنين انتصب أي ضامناً 

على م تيد أتلن  شني ا تفتنواي ون نمن لينري    انتصنب و   فقنو   وأللن  الحنا   
علننى ليننر الم تينند و   أهتنن  فن ننف    أ  نمننو  تقنندس لنن  اشننت ال فيغننق  عننن  ا ه  

 وننيى عن الفتوى  نا ل  نمن أ ال. 

دة الحاهنة وا رتمو ي  نا عمف المغتفتي تفتيا مفنت فني  تنال  قال اتن القي ي الفائ
نفس أو مال ث  تا  خط ي قال أتو  سحاق ا سفرائني من الشافميةي ن من المفتني    

 ا  أ ال للفتوى وخال  القاطع و   ل  نمن أ ال فال ضما  علي     المغتفتي قصر 

آها  المفتنى » تن خمدا  في  تنا ي في استفتائ  وتقليدي. ووافق  على نلل أتو عبد هللا
لنن  ولنن  أعننر   ننبا  خنند قبلنن  مننن ا هننحا  ثنن  خمننى وجينناً آخننر فنني « والمغننتفتي

ت مين من ليس تن ف قالي  نن  تصند ى لمنا لنيس لن  تن نف ولنر منن اسنتفتاي تتصندن  

 لبلل. 
وفي المغنلة  نالس طوننف نمتفني منن  تمنا ن رننا و نو نندل علنى منا وراني    أنن  

 أ  نغت:لصي  نممن

أ  المفتي   تد أ  نمو  عالماً مغتبصرا وأ  نمو  نا هنانة.ومن شنروط الممنال 
أ  نمو  نا أناة وت هة متوخياً الوسطية تصيراً تالمصالح وعارفاً تنالواقع متطلمناً  لنى 

المليات ومطلماً على ال رئيات موازناً تين المقاهد والوسنائف والنصنوا ال:اهنة  

المغتبصر.وأ  على ال يات الم:تصة أ  ترهع وتمنع لير ا  ف منن نلل  و الفقي  
الفتننوى  وأ  ضننما  المفتنني قنند نمننو  وجيينناً   نا أهننر علننى الفتننوى  وألحنن  ا نى 

تالناس  و ا    نرجع  لى نص هرنح تفي  هنحيح  أو  جمناع  أو قيناس عنار عنن 

أشنننار  ليننن  الممارضنننة  أو هلينننف راجنننح ولنننيس مرجوخننناً فننني خالنننة التمنننار   منننا 
 ا هوليو  قال في مراقي الغموه ي 

نحيُح و نا عمنف تنالمرجوال فنال  ق ِ َي التَّْرجيُح َوأْوَجَب ا َْخبَ تِِ  الصَّ ِِ تَْقونةُ الشَّ
تنند مننن تننوفر شننروط الممننف مننن مصننلحة تبت ننى أو مفغنندة تنفننى. فيننف عننر  مفتننو 

 ؟ الشاشات والمواقع ـ وما أترئ نفغي ـ أنفغي  على  بي واآلها  

 ثانيا ـ هفة المفتي الم تيدي 
قال  ماس الحرميني المفتى مناط ا خمناس و نو منالن ال:الئن  فني تفاهنيف الحنراس 

والحالل ولن  ننمنر واخند ولنو سنب   لنى  نمناري منن   اعتبنار تن  اتين  فني هننن   ين  

والصحاتة رضني هللا عنني   نانوا نفتنو  فيتبمنو  ونق نو  فينفنبو  و نبلل منن لند  
 لى زماننا  با. ث  مقاهد المتا  نحصر ا فصول. عصر    

فصفي في هفات المفتي وا وها  التي نشترط است ماع  ليا. وقد عد  ا ستان 

 في  أرتمين خصلة ونحن نب ر نلل في عبارات وجيرة فنقولي 



نشننترط أ  نمننو  المفتنني تال نناً فننإ  الصننبي و   تلنن  رتبننة ا جتينناه وتيغننر علينن  
 ثقة تنظري وطلب  فالبال   و البي نمتمد قول . هرك ا خماس فال 

وننب ي أ  نمو  المفتي عالماً تالل ة فإ  الشرنمة عرتينة و نمنا نفين  أهنوليا منن 

المتا  والغنة من تفيم  نمر  الل ة ث    نشترط أ  نمنو  لواهناً فني تحنور الل نة 
وقند قينفي    متممقاً فيينا    منا نتملن  تم خنب الشنرنمة منن الل نة محصنور م نبوط.

لرنب في القرآ  من الل ة و  لرنب في الل ة    والقرآ  نشنتمف علين      ع نازي 

في نظم  و ما   نشترط ممرفة ال رائب   نمتفي تن  نمول في ممرفة ما نحتاج  لين  
على المتا     الل ة استمارات قد نواف  نلل م خب الشرنمة وقند ن:نتص تن  المنر  

فنني فينن  النننظ  والغننياق ومراجمننة  تننب الل ننة تنندل علننى ترجمننة  تمننباق ننفننرهو  تنن 

ا لفاظ فنما ما ندل على النظ  والغياق فنال. ونشنترط أ  نمنو  المفتني عالمناً تنالنحو  
واإلعرا   فقد ت:تل  تاختالفن  ممناني ا لفناظ  ومقاهد ا.ونشنترط أ  نمنو  عالمناً 

  و  ننب ي أ  نقنع في  تمنا نفيمن  تالقرآ . فإن  أهف ا خماس  ومنبع تفاهيف اإلسالس

من ل ت . فنإ  ممظن  التفاسنير نمتمند النقنف. ولنيس لن  أ  نمتمند فني نقلن  علنى المتنب  
والتصاني . فينب ي أ  نحصف لنفغ  علماً تحقيقتن . وممرفنة الناسنا والمنغنوب   تند 

ين مننن . وعلنن  ا هننول أهننف البننا . ختننى   نقنندس منن خراً  و  ننن خر مقنندماً  ونغننتب

 مراتب ا هلة والح ج. 
وعلنن  التننوارنا ممننا تمننس الحاجننة  لينن   فنني ممرفننة الناسننا والمنغننوب. وعلنن  

 الحدنث  والمير تين الصحيح والغقي   والمقبول والمطمو . 

وعل  الفق  و و ممرفة ا خمناس الااتتنة  المغنتقرة المميندة. ثن  نشنترط وران نلنل 
و  نتنننتى  غننب . فننإ  ُجبننف علننى نلننل فيننو  لنن   فقنن  النننفس فيننو رأس مننال الم تينند. 

 المراه   و   فال نتنتى تحصيل  تحف  المتب. 

ولمن   نشترط أ  تمو  جميع ا خماس على ن ن  في خالة واخدة ولمن  نا تممن 
 من هر   فيو  ا . 

ونشترط أ  نمو  المفتني عند ً    الفاسن  و   أهرك فنال نصنلح قولن  لالعتمناه 

  قول الصبي. 
ال في الندر الم:تناري المفتني عنند ا هنوليين  نو الم تيند أمنا منن نحفن  أقنوال ق

 الم تيد فليس تمفٍت وفتواي ليغت تفتوى تف  و ناقف. 
ثالانا ـ الفتنوى هننناعة مر بنة مننن عناهنر   ننف عنصنر منيننا نفتقنر النني شننروط 

 وضوات  . 

طبيمتيا سياسية أو  ـ النازلة أو الواقمة و ي ا مر المطلو  الحم  علي   ما ي 
اقتصاهنة اجتماعية محلية هولية  ما  و زمانيا وممانيا ش:وهيا م  ت خم  الفقين . 

 ف  بي الموامف تحده نوع الحم  البي نصدري المفتي ا  نلل  و المل  تالواقع.ثانينا ـ 

الحم  الشرعي... اإلتاخة المرا ة الند  الوجو  والتحرن  لمف واخد من  بي ا خماس 
تنن  فالواجننب قنند نمننو  لباتنن  وواجننب ل يننري  والحننراس قنند نمننو  محرمننا تحننرن  تفرنما

 مقاهد اوتحرن  وسائف ولمف  بي ا نواع مرتبت  ومغقطات  ومرجحات . 

ثالاا ـ الدليفي  ف  نو منن ه  ت ا لفناظ نصنا أو ظنا را أو اشنارة او مفيومنا... 
استصنحا ....  نف  نو  الا.أو  و من أهلة المقاهد قياس  مصلحة مرسلة استحغنا 



 لي او جرئي. المتصنر  فني  نبي المناهنر والمينندس لينبا البننان  نو المفتني النبي 
ن ب أ  نمو  واضح الفمرة هقي  المالخظة مغتوعباً تاإلضافة  لى الماهة الفقيية في 

تنوعيا وثرائيا تفاهيف الواقع وت ارنس خرنطتن  مالخظناً الطبقنة التني تنتمني  ليينا 

 ً   مناط هعواي. فتواي محققا
 ف نلل ندل على ا  الفتوى هناعة ان ا  من نفتي على المواقع والشاشات قد   

 نحترس المرجميات واهتيات  بي الصناعة. 

 فمتى نق  مفتو المواقع الم يولو  عند خد  ؟
 

 لماذا نرجح فتوى على فتوى ؟
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حندثنا فني المقنال الماضني عنن تمنل مغنائف المقاهند المتملقنة تنالفتوى   نا قد ت

وتحنندثنا  فيمننا تحنندثنا  عننن نمنن  مننن انمنناط تننرجيح ا خننب تالراونننة ا ضننم  علننى 
الروانة ا قوى  في الفتوى اعتبارا لقنوة المقصند فني الوقنت الحاضنر  و نا  التماينف 

  ال ا قتصاهي. تبمل مغائف المباهات  واآل  ندل  على امالة في الم

الت نن:   و ننوي ارتفنناعأل فنني ا سننماِر وان:فننا أل فنني قيمننِة الممننالِت  ونقننوُل عننن ُ 
 روس الفرنِغننيي وضننعأل أْو ظننا رةأل تتميننُر تارتفنناعٍ عنناس ٍ هائننٍ  مترانننٍد تنغننٍب متفاوتننٍة 

توضيح أوج  اختال  ا قوال في مغائف من ممامالت »لألسماِر انظر في نلل  تاتي 

  149ا« ا موال
فما  َو خمُ  الشرعِ فِي تمندنِف َمنا ترتَّنب تبمنِة المندنِن للندائِن فِني خالنِة الت ن:   ؟ 

مة.  خِص وال الِن تالنغبِة لَما ترتََّب ِمن الدنوِ  فِي الب ِ  مب ُب ال ميوِر أْ   َ عبرةَ تالرَّ

 ون َب أتُو نوسَ   لَى أنَّ  ممتبرأل وم ث ِرأل فيَما نق يِ . 
تنا هليُف ال م ا في نمتِ   ناَ  نلنَل ِمنن قبينِف الر ِ يوِر أ َّ المدنَن  نا رهَّ أ اَر عدهاً ممَّ

ت:اهة  نَا  اَ  شرطاً أو عاهةً.   نوجدُ نصٌّ فِي الشرعِ ت:صوِا  ِبي الق يِة على 

 ننبي الحالننة  النصننوُا  لَيننا تتملننُ  تالنقنندنِن الننب ِب والف ننِة  و َمننا فِنني ا سننتقراِر 
ضنةأل ن:تلفاِ  عِن  النقوِه الورقيِة  و با الرماُ  ن:تلُ  عْن نلَل الرماِ   فالممالُت ممرَّ

ِ واللينرةِ اللبنانينِة فِني زمنِن الحنرِ    للت :ِ  أخياناً تغبِب الحروِ    الندنناِر المراقِني 
وتارةً تغبِب الموارِث  أْو قراراِت منظمِة الدوِل المصدرةِ للننفِ   أو البننل المر نري 

قدراً زائداً ِمنن المملنِة فِني الغنوِق. فنالواقُع قنْد ت يَّنر والت ن:ُ  ال نامُح ن منُف   نَا ضاَّ 

ضاً لل:غارةِ.   الدائَن  نَا أهَّى هننَ  تنفِس المدِه ممرَّ
َ نَنننُْمُر تِاْلمَننْدِلَ والمقصنندُ اآلخننُري نفننُي  المقصنندُ الشننرعي  ا علَننىي المنندُل َ ِ َّ مَّ

وا هُف ال:اا  النِبي نقناُس علينِ   نَو ال ائحنةُ فِني «. ر َ ضرَر و َ ضرا»ال رِر 

أمَر توضعِ ال وائِح. وعن ُ قاَلي قناَل رسنوُل هللاِي  ْ   rخدنِث مغلٍ  عْن جاتٍر أ َّ النبيَّ 
تمَت ِمن أخيَل ثمراً فنهاتتْ ُ جائحةأل فالَ نحف  لَل أْ  تنخبَ من ُ شي اً  ِلَ  تنخب ماَل أخيَل 

ي مغل  وأتو هاوه ولفظ ي منن تناع ثمنراً فنهناتت  جائحنة فنال ننخنب منن ت يِر خ ؟ روا

 مال أخي  شي اً على َس ننخب أخد   مال أخي  المغل . 



ننة .  مَّ ِ  فيَمننا نترت ننُب فِنني الب ِ الت نن:ُ   ناً جائحننةأل ن النتي ننةُي ن ننُب اعتبنناُر الت نن: 
ن َّ الدنوَ  تُقَ نى تماِلينا هوَ  نظنٍر الم امُع الفقييةُ  َ تراُل جامدةً علَى ا هِف الماس ِ ت

 .ِ ِ الدوِلي   فِي التقلباِت  والمغنلةُ  َ تراُل منشورةً أماَس م معِ الفقِ  اإلسالمي 

مغنلة تيع هنن الغل  ل ير من  و علي  نقوُل ال مينوِر   َّ نلنَل  َ ن نوُز  نَّن  ِمنن 
  ون َب مالنلأل  لَنى جنواِزي َمنا لَن  نمنْن تاِ  تيعِ الدنِن فيموُ  ِمن تاِ  تيعِ َما ليَس عندكَ 

وا ت ملٍة ِمن ا خاهنِث تنَينى عنْن تينعِ َمنا لنيَس عنندَك  
طماماً تشروٍط. ال ميوُر استدل 

ِ  وقنوُل اتنِن عبناٍسي  تاعتباِر عموِس الصي ِة  أ اُر ا فِني الطمناِس  وهلنيلُي  لنيَس تنالقوي 
من . المالميةُ قصُروا النيَي علَى الطماِس  أخغب أ   ف شين  الطماس.  نَّما  َو اجتياهأل 

واعتبَري تمُ ي  تمبدناً   ما فِي التوضنيحِ  وعلَّلن ُ القرافني  تن مينِة الطمناِس وا قنواِت  

وأجاُزوا تيَع هنِن الغلِ  فِي ليِر الطماِس ن تناًن علَى عموِس َوأخفَّ هللاُ البيَعَ الواقُعي   َّ 
مِ   البتروِل والمماهِ .  ايراً ِمن الصفقاِت تُ رى   فِي سلعٍ في الب ِ

ي التيغننيُر علَننى الننناِس فِنني ممننامالتِي  وقبننوِل أعننرافِي   وأهننُف  المقصنندُ الشننرعي 

 ا ْنِ . النتي ةُي جواُز نلَل. و َ تراُل الم امُع الفقييةُ ليَر موافقَة. 
 مغنلةُ تنجيِف الِموضين 

تننَّن  « الفنروق»حرنِ   وعلَّنف نلنَل القرافني  فِني و َي مغنلةأل نُقَف فيَيا اإلجماعُ تنالت

 سببأل لمارةِ ال:صوماِت  فمنَع الشارعُ َما نفِ ى  لَى نلَل و َو تيُع الدنِن تالدنِن. 
و َ نوجندُ نننصٌّ قنناطعأل  فحنندنُث النيننيِ َعننن المننالِد تالمننالِد خنندنثأل ضننمي أل  وقنناَل 

ْت شْينأل فِي نلَل   نَّما  ُو اإلجماعُ. وفي الواقعي اإلماُس أخمدَ رخَم  هللاُ تمالَى  نَّ  لْ  ناب

أهبَح المايُر ِمن الممنامالِت الدولينِة تقنوس علَنى  نبَا الننوعِ ِمنن الندنوِ  فنالبتروُل مناالً 
نتمامننُف فيننِ  المتمنناملوَ  أشننيراً قبننَف التغننلي  وتنندوِ  أْ  نُقنندََّس الننامُن ليمننوَ  سننلَماً  وقننْد 

وماِت وت ننبُ  الممننامالِت والننناُس تحاجننٍة  لَننى ماننِف  ننِبي ُوضننمْت أهواتأل تمنننُع ال:صنن

ِ نفرُضيا.   المقوِه   َّ نظاَس التمامِف المالمي 
ننا اإلجمنناعُ فقننْد نُقننف فِينن  قننوُل سننميِد تننِن المغننيِب ت ننواِز تنجيننِف البنندليِن  وسننميدأل  أمَّ

خينِر التناتميَن  َمنا رضَي هللاُ عن ُ ِمن أعل  التناتميَن تنالبيوعِ خغنَب عبنارةِ اتنِن تيمينةَ و

َز تننخيَر  ُروَي عْن أخمدَ. ومنب ُب سنميٍد تلنواُل أقبناسأل منن ُ فِني منب ِب مالنٍل النِبي جنوَّ
 رأِس ماِل الغلَِ  لاالثِة أناٍس تشرٍط وتدوِ  شرٍط  لى خلوِل أجِف المغلَِ  فِيِ . 

علَنى مقصننِد أفنالَ ن نوُز أْ  نقنوَل ِمنن تناِ  رفنعِ الحنرجِ ت نواِز نلنَل الينوَس ن تنناًن 
الننِبي ُخمننَي اإلجمنناعُ علَننى « ال ننماِ  تُ مننف»انقَ ننى ومقصننٍد تن َّنند. و ننناَك مغنننلةُ 

تحرنِمن    َّ ال نماَ  ن نُب أْ  نمنوَ  قرتنةً  منَع أنَّن   َ نوجندُ ننصٌّ ِمنن  تناٍ  أْو سننَّة 

نحننرُس نلننَل  وقننْد أهننبحْت ضننماناُت البنننوِك منننجورةً. ونممننُن  عنناهة النظننِر فِنني  ننف ِ 
الممامالِت التِي  َ تشتمُف علَى أخِد مفغداِت البيعِ الاالثِة التِني قناَل عنَينا اتنُن المرتِنيي 

نا ِمنن ال نرِر  نا ِمنن الرتَنا. و مَّ القاعدةُ الاانيةُي الفغاهُ نرجُع  لَى البيعِ ِمن ثالثِة أشياَني  مَّ

ا ِمن أ ِف الماِل تالباطِف . اتن المرتي القبس    2/787وال يالِة. و مَّ
 فق  ا قليات 

نا فنوراً أْو تمندَ  ي فمب ُب ال مينوِر فغنا النمناال ن  مَّ المرأةُ تغلُ  وزوُجيا نصرانيٌّ

انق اِن المدَّة ن الدليُف آنةُ الممتحنِة َفاَل تَْرِجمُو ُنَّ  ِلَى اْلُمفَّاِر    ُننَّ ِخنفٌّ لَُينْ  َو   ُنْ  
 َ  نَِحل وَ  لَُينَّ



ِ تننِن أتِنني طالننٍب وثبتننت رواننناتأل عننن أميننرَ  يِ المنن منيَن عمننَر تننِن ال:طنناِ  وعلنني 
 ٍ رضننَي هللاُ عنُيمننا نقرانِيمننا علَننى النمنناالِ  و ننَي رواننناتأل هننحيحةأل  ومنَيننا قننوُل علنني 

رضَي هللاُ عن ُ  و أخ   تب ِميا َما هامْت فِني مصنِري  و نبلَل نَنَرى الر نري   وننَرى 

ا لْ  نفغْا علَى أْ   َ نقرتَيا. الدليُف ق يةُ زننَب تننِت تقي  الدنِن تُن تيميةَ تقاَن النماالِ مَ 
ِل علَى الصحيحِ.  rرسوِل هللاِ   رهَّ ا  تِي الماِهي تالمقِد ا وَّ

آنةُ الممتحنِة تتملُ  تحالٍة خاهٍة فِي نغاٍن خرجَن فراراً تندننِينَّ ِمنن هاِر الحنرِ . 

 علمنناِن أهننوِل الفقننِ . نننصَّ عليننِ  خصننوُا الغننبِب قننْد نمنننُع عمننوَس الحمننِ  عننندَ تمننِل 
المنازري فِنني شننرالِ البر ناِ  وليننري. فيمننوُ  النمننااُل نماخناً جننائراً ليننَر  زٍس. الواقننعي 

نغانأل نغلمَن فِني ال نرِ  تحنَت أزواجٍ لينَر مغنلميَن  أخيانناً  بناراً فِني الغنن ِ وقنْد نتبنُع 

ُق فقْد ترتد   َما ورهَ فِي س اٍل ِمن الرجُف زوجتَ  فِي اإلسالِس  فإنَا فُرَ  عليِيما الفرا
أمرنَمننا تيننبَا الممنَننى. ال دننندُ  ننَو تواهننُف المننالِ  وانتشنناُر اإلسننالِس تحمننِد هللا تمننالَى 

ة تيَن النغاِن.   وت:اهَّ

ي التيغيُر والتبشيُر. والمحافظةُ علَنى الندنِن مقصندأل أعلَنى  وعندُس  المقصدُ الشرعي 
المقصننِد اتننُن تيميَّننة عننندما قنناَلي  نَّنن  نمِفنني تنفيننراً أْ  تملننَ  أنَيننا  التنفيننِر. وقننْد انتبنن َ ليننبَا

ستفارُق زوجَيا  نَا أسلمْت. النتي ةُي جواُز تقائِيا مَع زوِجيا. و اَ   بَا قراُر الم لنِس 

ا ورت ِنني للبحننوِث واإلفتنناِن خالفنناً للم ننامعِ الفقييننِة ا خننَرى. والقائمننةُ طونلننةألي مْنيننا 
ِ. اشتراُن تيو  ٍت فِي ال رِ  تقروٍ  ِمن البنوِك اعتماهاً علَى مب ِب أتِي خنيفةَ والن:ِمي 

و ناَك ق انَا جدندةأل  ا شتراِك فِني ا نت:اتناِت فِني ال نرِ   وأننواعِ الممنامالِت  

وجننواز تين ننِة ليننِر المغننلميَن وعينناهتِي  وتمننرنتِي  ن اعتمنناهاً علَننى الروانننِة الاالاننِة فِنني 
 أخمندَ  والتِني أنَّند ا اتنُن تيمينةَ للمصنلحِة  َمنا فِني اإلنصناِ  للمنرهاِوي. مب ِب اإلمناسِ 

ِ ا ضنالعِ  نقنوُس علَنى  وليبَا فإن ِي أهُعو  لَى مراجمنِة الفتناَوى وضنبِطيا تمميناٍر ثالثني 

فحننِص الواقننعِ لننوزِ  المشننقَِّة والحاجننِة التِنني تطبمُنن   وتقننونِ  المناهننِر المغننتحدثِة  ثنن َّ 
ِ الننِبي ننطبننُ  عليننِ   نَا ُوجنندَ  َمننع فحننِص البحننُث َعنن ْن خمننٍ  ِمننن خننالِل النننص ِ ال رئِنني 

ِ ُ لياً أو عاماً  قصِد التيغير ماالً  أو  هرجتِ  ومرتبِة خمِم   ث َّ  تراُز المقصِد الشرعي 

خاهاً تالباِ  البي نَرجُع  لي  الفنرعُ  ومنْن خنالِل  نبَا المميناِر الندقيِ  تصندُر الفتنَوى 
 ي  َي هناعةأل مر بةأل وليغْت تغيَطةً. التِ 

تاإلضافِة  لى شرٍط راتعٍ خارَج الُمماهلِة لمنَّن ُ منن لوازمينا و نو أ َّ ُمينندَس  نبي 
الممليننِة الننبي نُقننرُر النتي ننةَ ن ننُب أْ  نمننوَ  ُمرتاضنناً فنني الشَّننرنمِة تصننيراً تالمصننالحِ 

د آثرنننا ُمصننطلح ا رتيننا  علننى الُممتبننرةِ فييننا ُمتمِرسنناً تتواُزنننات َمنُظوَمتِيننا  وقنن

مصطلح ا جتياه ل ال نصطدس تشروط ا جتياه الصمبة التحصيف من جينة ولتغنييف 
اإلفتان في  بي الق انا  نا ضبطت تممانير ا  و ي  لمة استممليا المالمية في مغننلة 

 تميير المصالح وا عتماه على المقاهد. 

ٍ ِمن  ِبي المناهِر ق ي  لَنى  ارثنٍة اقتصناهنٍة أْو اجتماعينٍة أْو  ْن أ َّ   ماَل أي  ْد نن ه ِ
سياسننيٍة  ونلننَل م:ننال أل لننروالِ الشننرعِ وميننراِ  المنندِل واإلخغنناِ  ََوأَقِيُمننوا اْلننَوْزَ  

 تِاْلِقْغِ َ 

 َمننا أهُعننو  لَننى تمننونِن فقيننان مقاهنندن ِيَن فِنني هوراٍت ممافَّننٍة تتَّغننُ  تننروالِ ال دنَّننِة 
 صيِف الماِلِ  المرتاِ  فِي ممانِي الشرنمِة. وا نفتاالِ والتواضعِ لتح
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 نا  نا قد نو نا في مقا ت سالفة عن خدوه توظي  الحاجنة فني الفتنوى  فينب ني 

شرنمة أ  نوضح اليوس أ  تحث الحاجة نندرج تحت عنوا   بير  و اعتبار مقاهد ال

فني هننناعة الفتننوى تننإزان ه  ت ا لفنناظن و ننو موضننوع لنن  تداعياتنن  علننى هننناعة 
الفتوى. ففي الغنوات ا خيرة  ار الحدنث عن أ مية مقاهند الشنرنمة   فني الفتنوى 

تممنا ا ا هطالخين و نوي تبينين الحمن  الشنرعي عنن هلينف لمنن سننل عنن . تنف فني 

 لمماهرة. عملية ت دند الفمر وعالقة الموروث تا
ونمتفنني  نننا تالممننف تالمقاهنند فنني الفتننوى  منبيننين علننى أننن  محفننو  تالم:نناطر 

الراجمة  لى ال وات  التي   نتممن من تطبيقيا    من ارتنا  فني الشنرنمة فمنر  

مصاهر ا ومواره ا ومداخليا وم:ارجيا  نلل أ  الملمنان فني تمناملي  منع نصنوا 
  الشرنمة انقغموا  لى ثالثة ات ا اتي

فنننو ًي ا ت نناي الظننا ري الننبي   نيننت   تالممننانِي  و نمننا نقتصننر علننى ظننوا ر 

النصوا  و   نحصنرو  مظنا َّ الملن  تمقاهند الشنارع فني الظنوا ر والنصنوا  
 موق  أ ف الظا ر من ا هنا  الر ونة وا نواع الرتونة في المطمومات والنقوه  

ة على المماثف  فال ز اة فني النرز فيقتصرو  على موره النص و  ن رو  خم  المل

 و  في البرة و  رتونة في لير ا هنا  المب ورة في الحدنث. 
وا ت اي الاانيي نرى أ َّ مقصدَ الشارع ليس في الظوا ر  ونطرهُ  با فني جمينع 

الشرنمة  فنال نبقنى فني ظنا ٍر متمغَّنل  و ن  ِن  نُ  الباطننة  وظينر  نبا ا ت ناي فني 

ال مد تن هر   أناس ال:ليفة  شاس تن عبد الملنل  فمنا  أول منن أنمنر  القر  ا ول مع
خلة  ترا ي  علي  الغالس وتملي  موسى علي  الغنالس متمغنماً تالبناطن  و نو أ  ظنا ر 

اآلنة ليس مقصوهاً  وقد أقاس علي  الحندَ خالند تنن عبند هللا القغنري أمينر المنراقين منن 

رة  وأْلَحنَ  تين  ن َمنن نُ نرُق فني طلنِب قبف  شناس ننوس ا ضنحى فني القصنة المشنيو
 الممنى تحيُث لو خالفِت النصوُا الممنَى النظريَّ  انْت مطَّرخة. 

 والبي نرت ي   و ا ت اي الاالث البي شرخ  الشاطبي تقول ي 
والاالثي أ  نقاَل تاعتباِر ا مرنِن جميماً  على وجٍ    ن:ف  في  الممنى تالنَّص  »

ت رَي الشرنمةُ على نظاس واخد   اختال  في  و  تناقل  و نو النبي و  تالممسن ل

 «. أم   أ اُر الملماِن الراس:ينن فملي  ا عتماه
قلتي و و مب ب ا ئمة ا رتمة البنن أجروا علنف ا خمناس الممللنة علنى أماالينا  

سنموا فشبي  الحالل خالل وشبي  الحراس خراس  وفرقوا تنين الممنامالت والمبناهات فتو

في اعتبار المقاهد في ا ولى وضنيقوا خندوه المقاهند فني الاانينة  و    نا  قند نقنف 
عن تم ي  التمليف في المباهات  منا أجناز ا خننا  أخنب القني  فني الر ناة والمفنارات 

 تد ً من ا نواع المنصوهة اعتباراً للممنى والمقصد. 

هة  لمنَّ تحَر المقاهِد  َ نراُل زاخراً نت ده  عطا ُؤي وت:اهنة فِني الق نانَا المت ند ِ
 ونلَل فِي ات ا يِني 



ق انَا لْ  نقْ  موجبُيا فِي الرمِن الماِضني  ولنْ  تظينْر الحاجنةُ  ليَيناي فقناَس فِني  نبَا 
الرماِ   َما أشاَر  ليِ  الشاطبي  فِي  خداث الصحاتِة أخماماً فِي ق انَا لْ  نمْن مقت اَ ا 

الصالةُ والغالُس ولنْ  نمنْن ِمنن ننوازِل زمانِن   َمنا نقنوُل الشناطبي    قائماً فِي زمنِ  علي ِ 

   معِ المصحِ  وتدونِن الملِ  وت ميِن الصناع. خغَب عبارتِ . 
وق نانَا قنناَس موجبُيننا فناختلَ  فيَيننا الملمنناُن  لمننَّ مقت ننياِت رجحنناِ  المصننالحِ أِو 

حِ المفاسِد في  بَا الرماِ  اقتََ ت ا خبَ   تالقوِل المرجوالِ. ترج 

و ننبا مننب بأل واضننحأل وطرننن أل  خننبأل ن نندُي عننندَ الملمنناَن ِمننن م:تلننِ  المننبا ِب 
ننخننبوَ  زماننناً تقننوٍل  ننَو أرجننُح ِمننن خيننُث النندليُف وا خننبُ تنن ُ عرنمننةأل واختينناطأل  ثنن َّ 

ني رونَ  فِي وقٍت  خنٍ  لممنوِس البلنَوى وعغنِر ا ختنراِز والمشنقَِّة وفنواِت المصنلحِة 

 ِن المفغدةِ. وهر
 َمننا فمننَف ا خننناُ  فِنني أخننِب   رهخنناً ِمننن الننرمِن تقننوِل ا ئمننِة  وعنندلُوا عننْن نلننَل 

لمقت ياِت الرماِ     واِز ا ست  اِر علَى تمليِ  القرآِ  والملوِس الشنرعيِة  و جنازتِي  

اً ِمننن امتننناعِ المننرأةِ ِمننن ا رتحنناِل مننَع زوِجيننان   َّ أ ننَف الرمنناِ  قننْد فغنندُوا و ايننر
ق ننانا ُ  ِمننن  ننبَا النننوعِ  وجملننوا تمننَل ال:ننالِ  خننالَ  زمنناٍ    اخننتالَ  هليننٍف 

 وتر اٍ . 

لوا لقاعدةِ جرناِ  الممِف فراجمُوا مب َب مالنٍل علَنى ضنوئِيا  ا المالميةُ فإنَّيْ  أهَّ أمَّ
قطنِر الم ناوِر فِي تالِه ال رِ  اإلسالِمي  فماَ  لمف ِ قُطٍر عمفأل ن:تلُ  فِيِ  َعْن عمنِف ال

حنِت   ممِف فاٍس وقرطبةَ وتونُس  فننعملُوا ضنميَ  ا قنواِل وأ ملُنوا راِجَحينا  نَا ترجَّ

المصالُح وماُسوا َمَع رناالِ المقاهِد ال واِهي والروائحِ  وخمُموا تتقدنِ  ال ميِ  علَى 
 القوِل الصحيحِ لمروِ  سبٍب ِمن جلِب مصلحٍة أْو هرِن مفغدةٍ. 

 ةً ليِبي الم ا ِتي وسنغوُق أمال

أو ًي تفمينننُف النظرننننة المقاهننندنة فِننني مينننداِ  الننننظِ ن  الشنننوَرى والدنمقراطينننِة 
وانت:نناِ  الم ننالِس النياتيننة وأنننواع التمايننف المباشننر وليننر المباشننر. وفنني الق ننانا 

ا جتماعيننة والغياسننيةن  مشنننار ة المننرأة فننني الحينناة الغياسنننية وا جتماعيننة  وفننني 

تصاهنةي  ا شتراك في الشر ات الممالقة عاترة للقارات  منع منا نشنوُ  الق انا ا ق
ممامالتِيا من أوج  الفغاه الشرعية  وا ن:نراط فني اتفاقنات الت نارة المالمينة. ونلنل 

من خالل ميرا  المصالح والمفاسد  و و ميرا أل قد ن وُر ونحيُ   نا ل  نحغْن وضَع 
 الصن ِة فِي المفَّة. 

ٍ تغبب ظيور هليل  أو  ارة القنائلين تن   ثانياًي ترجيحُ   قوٍل ضميٍ  علَى قوٍل قوي 

ةِ المقصننِد فِنني الوقننِت  فيننرجح علينن  القننول ال ننمي  و ننبَا التننرجيُح نمتمنندُ علَننى قننوَّ
 الحاضِر. 

نَّ وليبَا فإنَّي أقوُل لطلبتِي   َّ ممانةَ القوِل الراجحِ محفوظةأل  وخقوقُ  مصونةألن لمن

المقاهدَ تحُم  عليِ  تالب اِ  فِي  جازةٍ  و َ تحيلُ   لَى التقاعِد  رناَما ت:تِفي المصلحةُ 
أ القوُل ال ميُ  ممانَ .   التِي ِمن أجِليا تبوَّ

ولمنَّ ا مَر نحتاُج  لَى ميراٍ  نتماَُّف فِي النظنِر فِني الندليِف النِبي نغنتندُ  لينِ  القنوُل 

 نموُ    َّ ظا راً أْو قياساً أْو فمالً محتمالً.  الراجُح الِبي قْد  َ 
  با ِمن جيِة الد لِة. وأن اً ِمن جيِة الابوِت قْد نموُ  خبَر آخاٍه ونحَوي. 



ث َّ   َّ القائَف تالقوِل ال ميِ  ن ُب أْ  نموَ  ِمن أ ِف الملِ  البنَن ُعرفنْت ممنانتُي   
 وأنَّي  أ فأل  ْ  نُقتدَى تِي . 

 نموُ  الترجيُح تالمقَصد متاخاً  تْف ومميناً.  وتبللَ 

ولندننا عشنراُت المغنائِف ِمننن  نبَا الننوعِ فِني م:تلنن  أتنواِ  الفقنِ   و  سنيَّما فيَمننا 
لننننِة منرلننننةَ  ي  تفقننننِ  ا قلينننناِت النننِبي نغننننتندُ  لننننى ال نننروراِت والحاجننننات المنرَّ نغنننم ِ

 ال روراِت. 

 ِمن عدةِ أتواٍ .  و طبََّ   ِبي الممانيَر سنضرُ  أمالةً 
ِ ماالً مغنلةُ الرِمي قبَف الرواِل قولأل م:نال أل لقنوِل أ انِر   تدأَ تالمباهاِتي فِفي الحج 

أ ِف الملِ   وقْد قاَل تِ  تمُل الملمناِن ِمنن الصنحاتِة والتناتميَن والفقيناِن اآلخنرنَنن فينَو 

 عننندَ الفنناِ يي  وقننوُل منقننولأل َعننن اتننِن عبنناٍس عننندَ اتننِن أتِنني شننيبة  وعننْن اتننِن الرتيننرِ 
طاووس وعطاٍن فِي  خدَى الروانتين  واإلماِس محمِد الباقِر رضنَي هللاُ عنن   والرواننةُ 

 ِ ِ ِمن الحناتلنِة  والرافمني  المرجوخةُ َعن أتِي خنيفةَ  و َو قوُل اتِن عقيٍف واتِن ال وزي 

 من الشافمية. 
ل  على الوجوِ  فِي  با الوقنتن أْي القوُل الراجُح نغتندُ  لى فمِف الشارعِ الِبي ند

 تمِد الرواِل. 

ِ منيا الواجُب  ومنيا الغنَّة  ومنينا ال نائُر   ن   َّ أفماَل الحج  وفمُف الشارعِ م مفأل
 التحصيِب ماالً  وقْد خالَ  تمُ ي  أفمالَ  عليِ  الصالةُ والغالُس فِي الترتيِب  وأقرَّ   

 . علَى نلَل قائالًي افمْف و َ خرجْ 

تاإلضافة  لى أ  الرمي سنَّةأل عندَ تمِ ي  نغب  اتن جرنر  لى أس الم منين عائشنة 
 رضي هللا عنيا. 

علَى وجوِ  ا فماِل ضميفةأل ِمنن وجينيِن أو ًي لَمنا « خبوا عني مناسمم »وه لةُ 

ُر فِي ه لنِة ا منِر ِمنن ال:نالِ  ففينِ  اثننا عشنَر قنو ًي الوجنوُ  والنندُ  والوقنُ  والقند
 المشترُك والتفصيُف..  لا. 

ِ ومغتحباتِ . « مناسمم »و  عاسٌّ م:صواأل تغنِن الحج 

أمننا الواقننعي فماننرةُ الح نناجِ فِنني عصننِر وسننائِف المواهننالِت فيننِ  ضننيقِت الممنناَ  
 وقارتِت الرماَ  فنهَّت لرخاٍس  لمْت فيِ  ا نفُس وت اعفْت المشقةُ. 

ي المحافظةُ علَى ا  و  تقتلنوا أنفغنم  »نفِس  خندى ال نرورات المقصدُ الشرعي 
 «.    هللا  ا  تم  رخيما

اآلنةُ ِمن « وَما جمَف عليُم  فِي الدنِن ِمن خَرج»المقصدُ الشرعي  اآلخُري التيغيُر 

ِ تنندليِف  ِ  و  سننيَّما فِنني فرن ننِة الحننج  وأهلننةأل  ايننرةأل   « افمننف و  خننرج»سننورةِ الحننج 
 تحصى. 

رجننوال عنند ا خنننا  َجملنن  المقصندُ الشننرعي  راجحنناً ومتميننناً النتي نةُي القننول الم

 في وُز الرمُي قبَف الروال. 
  بَا  َو الفقـ . 

 وللحدنث هلة.

 

 [ 1/21هناعة الفتوى وفق  ا قليات ]
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 الحلقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة ا ولنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننىي
 فتننننننننننننننننننان ومغنننننننننننننننننن ولية المفتننننننننننننننننننيي خطننننننننننننننننننر الفتننننننننننننننننننوى وآها  اإل

خم  الفتوى الوجو   فائياً فيو فر   فاننة  نا قناس تن  تمنل النناس سنق  عنن 

البمل اآلخر شن  فرو  المفانة ولمنيا ت نب عينناً  نا  نا  الفقين  من  ال ولن  
 نوجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند مفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت لينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننري.

قننال الغننيوطي فنني  تننا  آها  الفتينناي تننا  وجننو  الفتيننا علننى مننن نتن ننف لننبلل 

لمننو  عننن ر أخننرج الشنني:ا  عننن أتنني  رنننرة قننالي    الننناس وتحننرن  أخننب ا
نقولو  أ ار أتو  رنرة و ن  لو  آنتا  في  تا  هللا ما خدثت )   البنن نمتمو  

ما أنرلنا من البي نات واليدى من تمد ما تي ناي للناس فني المتنا  أول نل نلمنني  هللا 

فنول ننل أتننو  علننيي  وأنننا ونلمننني  الال عنننو     الننبنن تنناتوا وأهننلحوا وتي نننوا 
 التننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا  الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرخي   

فالفتوى ليا شن  عظي  في اإلسالس  فيي خالفة للنبني هنلى هللا علين  وسنل  فني 

وظيفننة مننن وظائفنن  فنني البيننا  عننن هللا تمننالى   فبقنندر شننرفيا وأجر ننا نمننو  
 خطر نننننننا ووزر نننننننا لمنننننننن نتو  نننننننا ت ينننننننر علننننننن  ولينننننننبا وره الوعيننننننند. 

 تن جمفر مرسالًي رأْجَرُؤُ ْ  َعلَى الفُتْيَا أَْجَرُؤُ ْ  ففي خدنث الدارمي عن عبيد هللا

 َعلَننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى النَّنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناِرر. 
وأخرج الدارمي والحا   عن أتي  رنرة عن النبي هنلى هللا علين  وسنل  قنالير 

 َمننننننْن أُْفتِننننننَي تِفُتْيننننننا ِمننننننْن َليننننننِر تَاَبُنننننننِت فَإِنََمننننننا  ِثُْمنننننن ُ َعلَننننننى َمننننننْن أَْفتَنننننننايُر. 

تن نغار قال سممت أتنا  رننرة رضني هللا عنن  نقنول وأخرج البييقي عن مغل  
قال رسول هللا هلى هللا علي  وسل يرَمْن قَاَل َعلَيَّ َما لَْ  أَقُْف فَْليَتَبَوأْ تَْيتاً فِي َجَينَ  

ُ  أَ َّ وَمْن أَْفتَى تِ َيَِّر ِعْلِ  َ اَ   ِثُْم  َعلَى َمْن أَْفتَايُ وَمْن أََشناَر َعلَنى أَِخينِ  تِننَْمِر نَْملَن

ْشنننننننننندَ فِننننننننننني َلْينننننننننننِرِي فَقَنننننننننننْد َخانَنننننننننن ُر سننننننننننننن البييقننننننننننني المبنننننننننننرى.  الر 
وأخرج الشي:ا  عن اتن عمرو سممت رسول هللا هلى هللا علي  وسنل  نَقُنوُلير 

   َّ هللا   نَْقبُِل الِمْلَ  اْنتَِراعاً نَْنتَِرُع ُ ِمَن الِمبَاِه ولَِمْن نَْقبُِل الِمْلَ  تِقَْبِل المُلََمنانِ 

نا ً فَُغن ِلُوا فَننَْفتَْوا تِ َينِر عْلنِ  فََ نل وا  َختَّى  نَا لَنْ  نَْبنَ  َعناِلُ  اتََّ:نبَ النَّناُس ُرُؤسناً ُجيَّ
 وأََضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل وار. 

وأخرج سميد تن منصنور فني سننن  و الندارمي و البييقني فني المندخف عنن اتنن 

 ا َعلَيننننن ر. عبننننناس قنننننالير َمنننننْن أْفتَنننننى تِفُتْينننننا و ُنننننو نألْمِمننننني فيينننننا  نننننا   ِثُْميننننن
وأخرج الطبراني في المبير عن اتن مغموه قالي قال رسول هللا هنلى هللا علين  

وسل ير أََشدُ النَّاِس َعبَاتاً نَوَس الِقياَمنِة َرُجنُف قَتنَف نَبِيناً أو قَتَلَن ُ نَبِني  أو َرُجنُف نُِ نُف 

  211/  10المبينننر النَّننناَس تِ َينننِر ِعْلنننِ  أو ُمَصنننوُر نَُصنننوُر التََّماثِينننَفر.)المم   
وفي أثر مرفوع ن ري أتو الفرج وليري ر َمْن أَْفتَى النَّاَس تِ َيِر ِعْلِ  لَمَنَتْ ُ َمالئَِمةُ 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَماِن وَمالئَِمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةُ ا َْرِ ر.  الغَّ

 و نا  المفتننو  الصننالحو  ن:ننافو  الفتننوى فيغننت:يرو  وننندعو  قبننف أ  نفتننوا.



ة ا نندلس أ  عبند هللا تنن عتنا  ن ر اتن تشموال في  تات  الصلة في تارنا أئمن

  نننننننننا  نينننننننننا  الفتنننننننننوى ون:نننننننننا  عاقبتينننننننننا فننننننننني اآلخنننننننننرة ونقنننننننننولي
من نحغدني فييا جمل  هللا مفتياً  و ن ُرِلب في ثواتيا ولب  تا جر علييا نقولي 

 وههت أني أن و منيا  فافاً   علي و  لي ونتماف تقول الشاعري 

تَُمنُنننننونِيَّ ا َْجنننننَر الَ ِرننننننَف 
  يولَْيتَنِ 

  
 

  نََ ْوُت َ فَافاً   َعلَيَّ و  ِليَا

وقال أخمد تاتا التنبمتي و و نتحدث عن فترة مقام  تمنرا ش تمند محنتن ي.. 

)وأفتيت تيا لفظناً و تبناً تحينث   تتوجن  الفتنوى فيينا لالبناً     لنيَّ وعيننت  لني 
 مننننننننننننننراراً فاتتيلننننننننننننننت  لننننننننننننننى هللا تمننننننننننننننالى أ  نصننننننننننننننرفيا عننننننننننننننني .

نقول  نا أفتىي قد جملت رقبتي جغراً للناس.ث  ترك الفتنوى.  و ا  ثاتت البناني

 ن ننننننننننننننننننر نلننننننننننننننننننل الرم:شننننننننننننننننننري فنننننننننننننننننني رتيننننننننننننننننننع ا تننننننننننننننننننرار. 
أخرج سميد تن منصور في سنن  والبييقي عن اتن مغموه قالي من أفتنى النناس 

 فننننننننننننننننننننني  نننننننننننننننننننننف منننننننننننننننننننننا نغنننننننننننننننننننننتفتون  فينننننننننننننننننننننو م ننننننننننننننننننننننو . 

وأخنرج البييقني عننن اتنن عبناس قننالي منن أفتنى الننناس فني  نف مننا نغننلون  فيننو 
 م ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو .

 

 آها  الفتينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناي
 وللفتنننننننوى آها  ن نننننننب أ  نتحلنننننننى تينننننننا المفتننننننني نغنننننننوقيا فيمنننننننا نلنننننننيي 

قال اإلماس أخمد رخم  هللا تمالى ي   ننب ني للرجنف أ  ننصنب نفغن  للفتينا ختنى 

 نمنننننننننننننننننننننننننننننننننننو  فيننننننننننننننننننننننننننننننننننن  خمنننننننننننننننننننننننننننننننننننس خصنننننننننننننننننننننننننننننننننننال ي
لياي أ  تمو  ل  ني ة فإ  ل  تمن ل  ني ة ل  نمن علي  ننور و  علنى  المن  ننور.   أو 

ي أ  نمو  ل  خل  ووقار وسمينة. الاالاةي أ  نمو  قونناً علنى منا  نو فين  والاانية

 وعلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى ممرفتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .
الراتمةي المفانة رأي من المنيشر و    م ن   النناس. ال:امغنةي ممرفنة النناس ) 

  .4/199أعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالس المننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوقمين

 المفتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني المغتبصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننري 
اك لقنند أشننار المقننري  لننى نصننائح للمفتنني تصننلح أ  تننندرج فنني ال ننوات  ي  ن نن

ومفيومات المدونة فقد اختل  الناس في القول تمفيوس المتنا  والغنن ة فمنا ظن نل 

تمالس الناس ..  لى قول  .. و  تفِت     تالنَّص     أ  تمو  عارفاً توجوي التمليف 
  تصيراً تممرفة ا شباي والنظائر   خانقاً فني تمنل أهنول الفقن  وفروعن   منا 

ك أ  ترى نفغل أو ننراك النناس  مطلقاً أو على مب ب  ماس من القدوة   و  ن ر 

تنل   واآلثنار  ختى ن تمع لنل نلنل والنناس الملمنان   واخفن  الحندنث تقنوى ُخ َّ
نصلح رأنل وال:ال  نتغع هدرك   واعر  المرتية وا هول وشف ع المنقول 

 ر .6/377تننننننننننننننننننننننننننالممقول والممقننننننننننننننننننننننننننول تالمنقول.)الممينننننننننننننننننننننننننننار 
روة الدرجنة  نو النبي نَحِمنُف النناس علنى الممينوه قال الشاطبيي المفتى البنال  نِ 

نندَّة  و  نميننف تينن   لننى  الوسنن  فيمننا نلينن  تننال ميور  فننال نننب ب تينن  مننب َب الش ِ

 طننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر  ا نحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالل. 



والدليف على هحة  با أن  الصراط المغتقي  البي جنانت تن  الشنرنمة  فإنن  قند 

 فننراط و   مننر أ  مقصنند الشننارع مننن المملننِ  الحمننُف علننى التوسنن  مننن ليننر
تفرن   فإنا خرج عن نلل في المغتفتين خرج عن قصد الشارع  ولبلل  ا  ما 

 خننننننننرج عننننننننن المننننننننب ب الوسنننننننن  مننننننننبموماً عننننننننند الملمننننننننان الراسنننننننن:ين. 

وأن اًي فإ   با المب ب  ا  المفيوَس من شنن  رسنول هللا هنلى هللا علين  وسنل  
 وأهنننننننننحات  ا  نننننننننرمين  وقننننننننند ره عليننننننننن  الصنننننننننالة والغنننننننننالس التبتنننننننننف.

ا أطال تالناس في الصالة يرأفتا  أنت نا ُممان ؟ر. وقالي ر   منم  و قال لممان لمَّ

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرننر.   ُمنَف ِ
هوا وقنناِرتوا والنندُوا وُروخننوا وشنننيُن مننن الد ْل ننة والقصنندَ القصننندَ  وقاليرَسنند ِ

وار. وقنالي تَبلُ ُوا.ر وقالي رَعلَْيُم  ِمَن المََمِف َما تُِطيقُوَ  فإ َّ هللاَ   نَمف  ختنى تَمل ن

ر.   رأََخننننننننننب  المََمننننننننننِف  ِلَننننننننننى هللاِ َمننننننننننا هَاوَس َعلَْيننننننننننِ  َهنننننننننناِخبُ  و ِْ  قَنننننننننننفَّ
 وره علنننننننننننننننننننننننيي  الوهنننننننننننننننننننننننال. و اينننننننننننننننننننننننر منننننننننننننننننننننننن  نننننننننننننننننننننننبا. 

وأن نناي فننإ  ال:ننروج  لننى ا طننرا  خننارج عننن المنندل  و  تقننوس تنن  مصننلحة 

 ال:ل . أما في طر  التشدند فإن  ميلمة  وأما في طر  ا نحالل فمبلل أن ا. 
المغتفتي  نا نأل ب ت  منب ب المننت والحنرج ت نل  لين  الندنن   وأهى  لنى    

 ا نقطنننننننننننناع عننننننننننننن الغننننننننننننلوك طرننننننننننننن  اآلخننننننننننننرة و ننننننننننننو مشننننننننننننا د. 

 وأمننا  نا ن ننب تنن  مننب ب ا نحننالل  ننا  مظنننة للمشنني مننع اليننوى والشننيوة. 
و الشننننرع  نمننننا جننننان تننننالنيي عننننن اليننننوى  و تبنننناع اليننننوى ميلمننننة. وا هلننننة 

   5/277 ايرة.)الموافقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات 

قال الشيا أتو تمر الحاف  رخم  هللا قلتي وننب ي أ  نمو  قوي ا ستنباط  جيد 
المالخظة  رهين الفمر  هنحيح ا عتبنار  هناخب أنناة وتن هة  وأب اسنتابات 

وترك ع لة  تصيراً تما في  المصلحة  مغتوقفا تالمشاورة  خاف  لدننن   مشنفقاً 

 علنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى أ نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننف ملتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن . 
 ً  على استطاتة من ل  فإ  نلل أول أسنبا  التوفين . مواظباً على مرونت  خرنصا

متورعاً عن الشبيات هاهفاً عن فاسد التنونالت هليباً في الح  هائن  ا شنت ال 

 تممننننننننننننننننننننننننننننننناه  الفتنننننننننننننننننننننننننننننننوى وطنننننننننننننننننننننننننننننننرق ا جتيننننننننننننننننننننننننننننننناه.
و  نمننو  ممننن للبننت علينن  ال فلننة. واعتننوري هواس الغننير  و  موهننوفاً تقلننة 

ل ن ينب عمنا نغننح لن  ونفتني تمنا ال ب  منموتناً تننقص الفين  ممروفنا تنا ختال

   2/158خفنننننننننننننننننننننننننننني علينننننننننننننننننننننننننننن .) الفقينننننننننننننننننننننننننننن  والمتفقنننننننننننننننننننننننننننن  
قلتي ما ن نري الشنيوب الاالثنة المقنري والشناطبي وأتنو تمنر الحناف   نو المفتني 

 المغتبصننننننر الننننننبي ن ننننننب الحننننننرا علننننننى  ن نننننناهي فنننننني خينننننناة ا مننننننة. 

قنال أتنو الفننرج اتنن ال نوزي رخمنن  هللا عنن المفتنين ال يلننةي ونلنرس ولني ا مننر 
منمي   ما فمف تنو أمية و   ن تمنرلة من ندل الر نب ولنيس لن  علن  تنالطرن  

وتمنرلة ا عمى البي نرشد الناس  لنى القبلنة وتمنرلنة منن   ممرفنة لن  تالطنب 
و و نطب  الناس تف  و أسوأ خا ً منن  ن  ن  لين  و نا تمنين علنى ولني ا منر 

تمننن لنن  نمننر  المتننا   مننع مننن لنن  نحغننن التطبننب مننن ُمنداواة المرضننى فمينن 

 والغننننننننننننننننننننننننننننة ولننننننننننننننننننننننننننن  نتفقننننننننننننننننننننننننننن  فننننننننننننننننننننننننننني الننننننننننننننننننننننننننندنن؟ 



قال اتن القي ي )الفائدة الاالاة والاالثو ي من أفتى الناس ولنيس تن نف للفتنوى فينو 

 آثننننن  عننننناا ومنننننن أقنننننري منننننن و ة ا منننننور علنننننى نلنننننل فينننننو آثننننن  أن ننننناً. 
و نا  شني:نا رضني هللا عننن  شندند اإلنمنار علنى  نن  ن فغنممت  نقنولي قنال لنني 

ني أجملننت محتغننباً علننى الفتننوى؟ فقلننت لنن  نمننو  علننى ال:بننازنن تمننل  نن  

والطبننناخين محتغنننب و  نمنننو  علنننى الفتنننوى محتغنننب؟  )  عنننالس المنننوقمين 
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قال اتن عاتدنني فإ  قلتي  نا  ا  ا مر  بلل   ننب ني للمفتني أ  نفتني تم نره 

 المراجمنننننننننننة منننننننننننن  تنننننننننننا  و    نننننننننننا  نلنننننننننننل المتنننننننننننا  مشنننننننننننيوراً. 
 و  بللي قلُتي نم   

  تَْحَغننِب الِفقنن  تَْمننراً أْنننَت 

  آِ لُ 
  

 

  لَْن تَْبلُ ِ الِفْق َ َختَّى تَْلمََ  الَصْبَرا
 ن لو  ا  الفق  نحصف تم ره القدرة على مراجمة المغنلة من مظانيا لما  

 أسنننيف شنننين ولمنننا اختننناج  لنننى التفقننن  علنننى أسنننتان منننا ر وفمنننر ثاقنننب تنننا ر. 

 لننننُ  نُنننندرُك تننننالُمنى َمننننا ُ ْنننننَت تُبِصننننُر فنننني البَِرن ِننننِة َجنننناِ ال لَننننْو َ نننناَ  َ ننننبَا المِ 
فمايننراً مننا تننب راً المغنننلة فنني  تننا  ونمننو  مننا فنني  تننا  آخننر  ننو الصننحيح 

والصوا . وقد تطل  في تمل المواضع عنن تمنل قيوه نا وتقيند فني موضنع 

 آخننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر. 
ال نرس  وليبا قنال المالمنة اتنن ن ني  فني منا نصن ي ومنن  ننا نملن   منا قنال اتنن

رخم  هللا تمالى    في  المغائف علنى وجن  التحقين  نحتناج  لنى ممرفنة أهنليني 

أخنند ماي أ  اطالقننات الفقيننان فنني ال الننب مقينندة تقيننوه نمرفيننا هنناخب الفينن  
المغتقي  الممارس لألهنول والفنروع و نمنا نغنمتو  عنينا اعتمناهاً علنى هنحة 

 الفينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  الطالننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب. 

نننة ممقولننة الممنننى   نمننر  الحمنن  فييننا علننى والاننانيي أ   ننبي المغننائف اجتياه
الوجنن  التنناس    تممرفننة وجنن  الحمنن  الننبي تننني علينن  وتفننرع عننن  و   فتشننتب  

المغائف على الطالب ونحار ن ن  فييا لمدس ممرفة المبنى ومن أ مف منا ن رنناي 

 خننننننننننننننننننننننننننننننننننننار فنننننننننننننننننننننننننننننننننننني ال:طننننننننننننننننننننننننننننننننننننإ وال لننننننننننننننننننننننننننننننننننننن . 
 نني  اإلفتننان وقننال فنني البحننر مننن  تننا  الق ننان عننن التتارخانيننة ي و ننري تم

والصحيح عدس المرا ة لأل نف و  ننب ني اإلفتنان    لمنن عنر  أقاوننف الملمنان 

وعر  من أنن قالوا فإ   ا  في المغنلة خنال    ن:تنار قنو ً ن ينب تن  ختنى 
نمر  خ ت  وننب ي الغ ال منن أفقن  أ نف زمانن  فنإ  اختلفنوا تحنرى.) رسنائف 

  .316اتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن عاتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندنن 

 مغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ولية المفتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيي 
با ضمن الملمان لير الم تيد    انتصب أي ضامناً لما أتلف  من نفس ومنال ولي

قال الررقاني في شرخ  ل:ليفي   شين على م تيد أتلن  شني ا تفتنواي ون نمن 
ليري    انتصب و    فقو   وألل  الحا   على لينر الم تيند و   أهتن  فن نف 

ن الفتنوى  نا لنن  نمننن    أ  نمنو  تقنندس لن  اشننت ال فيغنق  عننن  ا ه  وننينى عنن

   6/138أ ال.)الررقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناني 



قننال اتننن القنني  ي الفائنندة الحاهنننة وا رتمننو ي  نا عمننف المغننتفتي تفتيننا مفننت فنني 

 تنال  نفننس أو مننال ثنن  تننا  خطنن ي قنال أتننو  سننحاق ا سننفرائني مننن الشننافمية ي 
ن من المفتي     ا  أ ال للفتوى وخال  القاطع و   لن  نمنن أ نال فنال ضنما  

      المغنننننننننننننننتفتي قصنننننننننننننننر فننننننننننننننني اسنننننننننننننننتفتائ  وتقليننننننننننننننندي. عليننننننننننننننن

ووافق  على نلل أتو عبد هللا تن خمدا  في  تنا يرآها  المفتنى والمغنتفتير لن  
ول  أعر   با  خد قبل  من ا هحا  ث  خمى وجياً آخر في ت مين من ليس 

تن ننف قننالي  ننن  تصنند ى لمننا لننيس لنن  تن ننف ولننر مننن اسننتفتاي تتصنندن  لننبلل. 

(4/173   
ي المغنلة  الس طونف نمتفي منن  تمنا ن رننا و نو نندل علنى منا وراني    أنن  وف

 نممنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أ  نغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت:لصي

 أ  المفتننننننننننننننننننني   تننننننننننننننننننند أ  نمنننننننننننننننننننو  عالمننننننننننننننننننناً مغتبصنننننننننننننننننننراً  -
 أ  نمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو  نا هناننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة. -

ومن شروط الممال أ  نمنو  نا أنناة وتن هة متوخيناً الوسنطية تصنيراً تالمصنالح 

طلماً على ال رئيات موازناً تنين المقاهند وعارفاً تالواقع متطلماً  لى المليات وم
 والوسننننننننائف والنصننننننننوا ال:اهننننننننة  نلننننننننل  ننننننننو الفقينننننننن  المغتبصننننننننر.

وأ  على ال يات الم:تصة أ  ترهع ونمنع لير ا  ف من الفتوى  وأ  ضما  

المفتي قد نمو  وجيياً   نا أهنر علنى الفتنوى  وألحن  ا نى تالنناس  و نا    
 جماع  أو قياس عنار عنن الممارضنة   نرجع  لى نص هرنح تفي  هحيح  أو

أو هليف راجح وليس مرجوخاً في خالة التمار   ما أشار  لي  ا هوليو  قال 

 في مراقي الغموه ي 
ق ِ ننننننننَي  ِِ تَْقونننننننننةُ الننننننننشَّ

  التَّْرجيحُ 
 

 

حيحُ    َوأْوَجَب ا َْخبَ تِِ  الصَّ

 و نا عمف تالمرجوال فال تد منن تنوفر شنروط الممنف منن مصنلحة تبت نى أو
 مفغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندة تنفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى. 

 أنفغي  على  بي واآلها ؟ -وما أترئ نفغي–فيف عر  مفتوا الشاشات 

 

 [ 2/21هناعة الفتوى وفق  ا قليات ]
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قننند نمنننو  منننن المناسنننب فننني تداننننة  نننبي الحلقنننات أ  نتحننندث عنننن ممننننى 

رهت في عنوانيا خيث    مفينوس الصنناعة لنيس متنداو ً فني رالصناعةر التي و

م ال الفتوى وميدا   هدار ا خماس الشرعية وليبا فقد استشمف تمل زمالئنا 
 با المنوا  موعراً تت ييري  لى مصطلح نناسب الفتوى ونالئ  البحوث الشرعية 

ن فنالفتوى هنناعة    الصنناعة عبنارة عنن –خغنب رأننننا-ولمنن ا منر م:تلن  

تر يب وعمف نحتاج  لى هرانة وتممف فيي ليغت فمال سانجاً و  شنمالً تغنيطاً 



تف  ي من نوع الق انا المر بة التي تقتر  تمقدمات  برى وه رى للوهنول 

ى نتي ننة  نني الفتننوى  ناً فننالفتوى منننتج هنناعي ننناتج عننن عناهننر عنندة منيننا  لن
م:تلفة التي تندور خنول الننص الدليف ومنيا الواقع والمالقة تين الدليف تنطياف  ال

 وتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننين الواقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع تتمقيداتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن .

قال الغبمي فني اإلتيناج ي وقند نطلن  الملن  تاهنطالال ثالنث علنى الصنناعة  منا 
تقول يعل  النحو أي هناعت   فيندرج فين  الظنن  واليقنين  و نف منا نتملن  تنظنر 

 فنننننني الممقننننننو ت لتحصننننننيف مطلننننننوٍ  نُغننننننمى علمنننننناً ونُغننننننمى هننننننناعة. 

طالال   نره س ال الظن ِ لمنني   لين  أورهوي فمننني  لن  نرنندوا وعلى  با ا ه
 با ا هطالال  أو أراهوي ولَحظوا مم  ممنى المل  فني ا هنف  ونطلن  النحناة 

   2/79الملننننننننننننننننننننننننن  أن نننننننننننننننننننننننننا علنننننننننننننننننننننننننى الممرفننننننننننننننننننننننننننة.)اإلتياج

وقال اتن رشد الحفيد في  تات  ال نروري فني علن  ا هنول و نو نتحندث عنن 
 متنننننننننننننننننننننننن يهننننننننننننننننننننننننناعة الفقنننننننننننننننننننننننن  وأهننننننننننننننننننننننننول  فنننننننننننننننننننننننني مقد

و ما ممرفة تمطي القوانين وا خوال التي تيا نتغده النب ن الصنوا  فني  ناتين 

الممرفتين  المل  تالد ئف وأقغاميا وتني أخوال تمنو  ه ئنف وتننينا   وفني أي 
يا سباراً  المواضع تغتممف النقلة من الشا د  لى ال ائب وفي أنيا  . و بي فلنغم 

 نغننبة البر نار والمغنطرة  لنى الحنس فني مننا    وقانونناً فنإ  نغنبتيا  لنى النب ن

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن من أ  ن لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  فينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن . 
وتين أن   لما  انت الملوس أ ار تشمباً والنناظرو  فيينا م نطرو  فني الوقنو  

علييا  لى أمور ل  ن طر  لييا من تقدمي   انت الحاجة فييا  لنى قنوانين تحنوط 

 أن نننننننننننننننننننننننننناني  عننننننننننننننننننننننننننند النظننننننننننننننننننننننننننر فييننننننننننننننننننننننننننا أ اننننننننننننننننننننننننننر. 
ة تصناعة الفق  في  با الرما  وفي ما سل  من لد  وتين أ  الصناعة الموسوم

وتفنرق أهنحات  علنى النباله واخنتال   -هنلى هللا علين  وسنل –وفاة رسول هللا 

تينناتين الحننالتين ولننبلل لنن  نحننتج الصننحاتة  -سننل هننلى هللا علينن  و–النقننف عننن  
رضي هللا عني   لى  بي الصناعة  منا لن  نحنتج ا عنرا   لنى قنوانين تحنوطي  

 الميننننننننننننننننننننننننننننننننن  و  فننننننننننننننننننننننننننننننننني أوزانيننننننننننننننننننننننننننننننننن .فننننننننننننننننننننننننننننننننني  

وتيبا البي قلناي ننفي  لر   بي الصناعة ونغق  ا عترا  علييا تن  ل  نمن 
أ ف الصندر المتقندس نناظرنن فيينا و    ننا   ننمنر أنين   نانوا نغنتمملو  قوتينا 

وأنننت تتبنننين نلننل فننني فتننوا   رضننني هللا عنننني  تننف  اينننر مننن الممننناني الملينننة 

منا هنححت تا سنتقران منن فتناوني  فني مغننلة الموضوعة في  نبي الصنناعة  ن
   35مغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلة.) ال ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننروري 

قال الشاطبي في ا عتصاسي وأما تقدن  ا خداث على لير    منن قبينف منا تقندس 

في  ارة ال يال وقلة المل    ا  نلل التقدن  في رتب المل  أو ليري     الحدث 
اعت  رناضنة تبل ن  أتداً أو في لالب ا منر لنر لن  نتحننل  ولن  ننرتل فني هنن

 مبنننال  الملمنننان الراسننن:ين ا قنننداس فننني تلنننل الصنننناعة  ولنننبا قنننالوا فننني المانننفي 
واتنننننننُن اللبُنننننننوِ   نَا َمنننننننا لُنننننننر  فننننننني قَنننننننَر  لَنننننننْ  نَْغنننننننتَِطْع َهنننننننولَةَ البُنننننننْرِل 

   2/95القَنَاِعيِس.)ا عتصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس

 قال أتو ا هب  عيغى تن سيف ي  ايراً ما سنممت شني:نا أتنا عبند هللا تنن عتنا 



رضني هللا عننن  نقننول ي الفُتيننا هنننمة وقنند قالن  أتننو هننالح أنننو  تننن سننليما  تننن 

هالح رخم  هللا قالي الفتينا هرتنة وخ نور الشنورى فني م نالس الحمناس منفمنة 
 وت رتنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة. 

وقند اتتلينُت تالفتينا فمنا هرنننت منا أقنول فني أول م لننس شناورني فين  سنلما  تننن 

لمنتقن .. والت رتنة أهنف فني  نف أسوه وأنا أخف  المدونة والمغت:رجة الحفن  ا
   10/79فننننننننننننننننننننن وممنننننننننننننننننننننى مفتقنننننننننننننننننننننر  لينننننننننننننننننننن .) الممينننننننننننننننننننننار 

 وتملنننن  اتننننن خلنننندو  عننننن الصننننناعة تاعتبار ننننا ملمننننة راسنننن:ة فنننني النننننفس. 

 واتن المرتي في المحصول وال رالي في المغتصفى ولير   من  بار الملمنان. 
ر أو  فني ووج   و  الفتوى هناعة أ  المفتي عندما تره  لي  نازلة نقلب النظن

الواقع و و خقيقة ا مر المغنتفتى فين      نا  عقنداً منن المقنوه المغنت دة  ين  

نشن وما  ي عناهري الممونة ل   مقوه التنمين واإلن ار المنتيني تالتملينل مناال 
 والدنو  المترتبة في البمة في خالة الت :  فبمند تشن:يص المقند ومنا نت نمن . 

بي ننطبن  علنى المقند     نا  تغنيطاً وعلنى عندئب نبحث عن الحم  الشرعي الن

أجرائ      ا  مر باً مغتمرضاً ا هلة على الترتيب من نصنوا وظنوا ر    
وجنندت و    فاجتينناه تننالرأي مننن قينناس تشننروط  واستصننالال واستحغننا   نيننا 

 عمليننننننننننننة مر بننننننننننننة وهنننننننننننننمة تننننننننننننالممنى اآلننننننننننننن   مننننننننننننا سننننننننننننترى. 

مرخلننة ممقنندة و ننبلل وتاختصننار فننإ  مرخلننة التشنن:يص والتميينن  للموضننوع 
 مرخلننة تلمننس النندليف فنني ق ننانا   نننص ت:صوهننيا و  نظيننر ليننا لتلحنن  تنن . 

وسنرى من خالل مباخنث  نبا المتنا   ين  تطنورت هنناعة الفتنوى منن عيند 

الصننحاتة  لننى عيننوه ا ئمننة الم تينندنن والفقيننان المقلنندنن   مننن خيننث تطبينن  
ث التوسنع فني ا سنتد ل النصوا أو ا هلة علنى الق نانا ولمنن أن نا منن خين

والتمامف مع عامف الرما   مرجح في ميرا  مماهلة النص والواقع فني جندليتي 

 المقاهننننننننننننند الملينننننننننننننة المامنننننننننننننة وا خمننننننننننننناس ال رئينننننننننننننة ال:اهنننننننننننننة. 
 با التطور المتدرج في خطوط متمرجنة لن  نقتصنر علنى الندليف والواقنع و نمنا 

مطل  علنى منا سنصن  تنف شمف أن ا القائ  على الفتوى البي ل  نمد الم تيد ال

 نصنننننننبح طبقننننننناً لقنننننننانو  ال نننننننرورة والحاجنننننننة الفقيننننننن  المقلننننننند الناقنننننننف. 
ونصبح اختيار المقلدنن تمنرلنة اجتيناه الم تيندنن فيمنا سنماي المالمينة رتنإجران 

الممننفر لترفننع القننول ال ننمي   لننى مرتبننة القننوي والننرأي الغننقي   لننى هرجننة 

 مفغنننننندة متحامنننننناة. ا جتينننننناه الصننننننحيح تنننننننان علننننننى مصننننننلحة متوخنننننناة أو 
 ناك ما سميناي هناعة الفتوى. 

 

 


