
 

 

 

 

 

 

 

 

   



"الواقع الماثل واألمل  "مؤتمر اإلفتاء في عالم مفتوح" إن

 المرتجي"

 

خطوة جادة وجهد مبارك نحو تصححح  لمساحار وقنذحاأل ل محا مسحا تمحانف معحل  حف  حام  

 حف  حام  تح   ‘ وتالشحت لمححولج ‘ تذلصت بل قنمدمت  ححل لمساحا ا ‘ مكشوف ومفتوح

   لمفضائحا كل قريا وبحت. حل لمشبكا  لممعكبوتحا ولمذعول

 سا يجري من صرلع  ف أقصى لمشرق ياسع صدله بل تشحادد مرلللحل ومعحا ره  حف 

 أقصى لمغرب من تحرتأخحر أو  ارق توقحت.

وما يطرح من أ كار  ف كهف بمحد أو مغارة مم وما يعتشر  ف لممام  لنتشار لمعار  ف 
 لمهشح .

ذححد دححلل لمسححلتسر لمهححاس و لححى ماححتو  بم المركززا اللززالمي ليو ززعا   زز لامذححد ألاححن 

  امسف .

 هعاك أشخاص مجهومون وجها  تحر مائوما تصدر  تاو  كاالح ترلق بهحا لمحدما  

وتاتباح بها ل مولل وتعتهك بها ل  رلض ولمحرما  ومن شأنها أن تتحول "لمفتحو " قمحى 

لوسحطحا كحل اعحا  "لمفتعا" وأن تفذد ملساا  لإل تا  مصحدلقحتها  حاحتحا لمسركح  لممحامسف م

وتذدير ملعهوض بهله لمسهسحا ومعحادلة لمملسحا  ورجحال لمفذحل ولإل تحا  محن أجحل رد ل  تبحار 

ولقتححرلح يمحححا  ملتمامححل مححع لمفتححو   ححف  ححل لمتولصححل ‘ ملفتححو  وو ححع محلححاق م  تححا 
 لمتكعوموجف.

 لحى  ج   هللا خحرل لمذائسحن بوزلرة ل وقاف ولمسائومحن بامسرك  لممحامسف ملوسحطحا 

 دله لمخطوة لمسباركا ولممسل لمسشكور.

 

 

 م هجا  اإلفتاء في عالم مفتوح

 

قن لإل تححا  دححو "لإلخبححار  ححن لكحح  هللا" أو "لإلخبححار  ححن لكحح  شححر ف    لححى وجححل 

لإلمح لس" وزلد لمححبمي  حف تمريححف لإل تحا  قحححدل يخحرر أنححل قخبحار بحكحح  هللا تمحامى  ححن دمحححل 

ن لإلخبار من تحر سللل دو قرشاد وتوجحل ومحح   ف أمر نازل"  ‘ شر ف مسن سأل  عل

 ق تاً  وقألل م  يكن  ف أمر نازل  هو "لمتملح " ومح  لإل تا .

وقد ناب هللا سبحانل لإل تا  قمى نفال  حف قومحل   وجحلر "قحل هللا يفتححك   حف لمكالمحا"  
تشريف من وكفى ألمك شر ا ا  لن لمسصطفى صلى هللا  لحل وسل  قاس بتفويي و (176)لمعاحا  

 هللا سبحانل وتمامى بهلل لمسعصب لمجلحل.

 يذول لإلماس لبن لمذح  رلسل هللار

‘ وخحات  لمعبحححن‘ "أّول من قاس بهلل لمسعصب لمشريف دو سحد لمسرسحلحن وقمحاس لمستذححن 

وأمحعحل  لححى ولححل وسحفحره بحعححل وبححن  بحاده  كححان يفتحف  حن هللا بولحححل ‘  بحد هللا ورسحومل

 (1)لمسبحن"

                                                
 .1/13(  ق الس لمسوقمحن 1)



أصحابل ا  لملين جاؤل بمحده دحلل لمسعصحب لمر ححع  عذلحول ديعحل وألكحاس شحريمتل  وورث 

وقامول باإل تا   ف لمدين قما بعذل لمحكح  محن لمكتحاب ولماحعا أو با جتهحاد  حف محا ن محت  ححل 

لمعولزل وجد   حل ل مور ا  با نفرلد لحعا وبا جتسحاع ولمتشحاور بححن  ذهحا  لممصحر لحعحا 

 يخر.

 لمذرل ف رلسل هللاريذول لإلماس 

 (1)لمسفتف ترجسان  ن هللا تمامى

وأطلححا لإلمححاس لبححن لمذححح  رلسححل هللا  لححى كتابححل  عححولن "ق ححالس لمسححوقمحن  ححن رب 
 لممامسحن" ويذول  ف بدليا كتابلر

‘ "قألل كان معصحب لمتوقححع  حن لمسلحوك بامسححل لمحلي   يعكحر  ضحللل و  يجهحل قحدره

 (2)حف بسعصب لمتوقحع  ن رب ل رض ولماساول .ودو من أ لى لمسرلتب لماعحا   ك

 أما لإلماس لمشاطبف  حر ع لمسفتف قمى درجا يذول  علر

ن لمسفتحف مخبحر  حن هللا ف صحلى هللا  لححل وسحل .... ويذصحد أ"قن لمسفتف قائ  مذاس لمعبح

ونا ل أمره  ف ل ما بسعشور لمخال ا كامعبفل ‘ وموقع ملشريما بحاب نظره كامعبف‘ كامعبف

 (3)وملمك سّسول أومى ل مر.

 يذول لإلماس لمذرل فر
 قن لمعبف صلى هللا  لحل وسل  كان يتصرف بامتبلحغل وبامفتحال وبامذضا  وباإلماما.

 تصر ل بامتبلحغ دو مذتضى لمرساما  هو يعذل  ن لمحا ملخلحا  حف مذحاس لمرسحاما ومحا 

 هللا تمامى. وصل قمحل  ن هللا تمامى  هو  ف دلل لمسذاس مبلغ وناقل  ن

صلى هللا  لحل وسل  بامفتحا دو قخباره  ن هللا بسا يجده  ف ل دما من لك  هللا  لوتصر 

 (4)من لمسفتححن.صلى هللا  لحل وسل  تحره قلعا  ف تبارك وتمامى كسا 

و حن نبححل ‘ وكفى شر ا  دل "لإل تا " أن يذومول بعذل ألكاس لمشريما  ن هللا سحبحانل 

  لحل وسل  ويلدّول دحلل لمحدور إلرشحاد لمعحاى قمحى لمححا وقبمحادد   حن لمسصطفى صلى هللا

مححطا بامكتاب ولماعال قادرل  لى  ه  ‘ ولمسفتف دو من كان  امسا بألكاس لمشريما‘ لمباطل
وأوصحاف ‘ وكل من تحذذحت  ححل شحروط لإل تحا ‘ أسرلر لملغا لممربحا بصحرل بأصول لمفذل

 قمحل أمر لإل تا .لمسفتححن   يحتاج قمى جها ياعد 

لححّا مححل أن يفتححف ويخبححر  ححن ألكححاس لمشححرع ‘  سححن لسححتجسع شححرلئا لإل تححا  لمسمتححد بهححا 

 ويبحعها ملعاى من تحر أن يعصبل ألد مفتحا.

 يذول لمشحخ  بد لموداب خالفر
محح  يكححن لإل تححا   ححف  صححر لمتححابمحن وتححابمحه ل و حفححا يعذطححع مهححا لمسفتححفل وقنسححا كححان ولجبححا  

 (5)بل من ين   ف نفال لمذدرة  لى لإل تا  مع لشتغامل بو حفتل أو تجارتل أو درلستليتصد  ملذحاس 
مكححن يجححب  لححى قمححاس لمساححلسحن أن يذححوس بسرلقبححا لمسفتححححن ويسعححع مححن   يصححل  مهححله  

 لمسهسا.

                                                
 .43(  لإللكاس  ف تسحح  لمفتاو   ن ل لكاس / 2)

 . 1/12الس لمسوقمحن ( ق 1)

 .245 -4/244(  لمسول ذا  2)

 .99(  لإللكاس / 3)

 .64(  تاريخ لمتشريع لإلسالمف 4)



 يذول لمخطحب لمبغدلدير

 "يعبغف  لى قمحاس لمساحلسحن أن يتصحف  ألحولل لمسفتحححن  سحن كحان يصحل  ملفتحو  أقحره

وطريا لإلماس قمحى ممر حا محن ‘ وتول ده باممذوبا قن  اد‘  لحها ومن م  يصل  معمل ونهاه

 (1)يصل  ملفتحا أن ياأل  عل  لسا  وقتل ويمتسد أخبار لمسواوق به 

أو  يرل حف يدلبحل أو ياحّخر  تاويحل مهحو   امحا ‘ أما من   تتحو ر  ححل شحروط لإل تحا  

 ل وأن يسعع من لمفتو .أو خاصته   حجب أن يحجر  لح‘ لمعاى

 ويذول لممالما لمفذحل لبن  ابدين لمشامفر
ومحرلدد  بامسحاجنر ‘ يحجر  لى لمسفتف لمساجنل ولمطبحب لمجادلل ولمسكحار  لمسفلح  

من يملّ  لمعاى لمححل لمباطلا كسن يمل  لم وجا أن ترتد متبحن من زوجهال أو يمل  محا تاحذا 

 (2)بل لم كاةل وكلل من يفتف  ن جهل

 ويذول لإلماس ربحمل لمرأير

 (3)بمي من يفتف ألا باماجن من لماّرلق 

وكان لمالف ل قدمون يهابون من لإل تا  مخطورة لإل تا   ف لمدين ولمتوقححع  حن رب 

 لممامسحن.

يذول لمبرل  لبن  ازب ر ف هللا  علر مذد رأيحت االاسائحا محن أدحل بحدر محا محعه  محن 
 فتو .ألد ق  ويحب أن يكفحل صالبل لم

 ويذول لإلماس مامك رلسل هللار

من أجاب  ف ماأما  حعبغف أن يمرض نفال  لى لمجعا ولمعار وكحف خالصحل اح  بمحد 

 (4)ألمك يجحب.

 ويذول  لسان بن أبف  اص ر

 (5)قن ألدك  محفتف  ف لمساأما مو ورد   لى  سر مجسع مها أدل بدر.

 

 مكانة المفتي ومسئوليته

 

مدين أمر ألو أدسحا كبحرة وخطورة بامغا   يعبغحف أن يتصحدر ن لإل تا   ف ل ذد  هر أ

مححل ق  مححن يتأدححل مححلمك ويكححون متسكعححا مححن  لححوس لمشححريما بصحححرل بامفذححل وأصححومل  ار ححا 

بذول ححده مطلمححا  لححى ج ئحاتححل و رو ححل خبحححرل بمححادل  لمعححاى وأ ححرل ه . يذححول لإلمححاس أبححو 

 ل لمفتحا.يوسف رلسل هللار من م  يمرف ألولل زمانل م  يج  م

ولن لمدربحا  كتاححاب  ذحل لمحعف  تحححت ‘ قن لمسلكحا لمفذهححا دبحا قمهحححا و طحا  ربحانفو
 قشرلف  ذحل بصحر ياا د لإلناان  ف لمحصول  لى لمكسال  ف لمفذل ولإل تا .

 ويعبغف ملسفتف أن يكون متسح ل  ف سلوكل معحباً قمى ربل.

 وقد نذل  ن مامك رلسل هللا قوملر

                                                
 .2/154(  لمفذحل ولمستفذل 1)

 .32/45ل لمسوسو ا لمفذهحا  5/93(  رد لمسحتار 2)

 .4/544(  شرح لمكوكب لمسعحر 3)

 .2/349(  لمفذحل ولمستفذل ملخطحب لمبغدلدي 4)

 .2/100لب لمشر حا  بن مفل  (  لآلد5)



 ة لمساائلل ومكن لمفذل نور يلتحل هللا من يشا  من خلذل""مح  لمفذل بكلر

 ويذول لمصحابف لمجلحل لبن مامود ر ف هللا  علر

 (1)"مح  لممل  بكلرة لمروليال قنسا لممل  خشحا هللا".

 ويذول لإلماس لمغ لمف رلسل هللار

"يجححب أن يكححون لمسفتححف مجتعبححا لمسماصححف لمذادلححا  ححف لممدلمححا ودححلل شححرط مجححولز 

 (2)تساد  لى  توله  سن مح   د   ال تذبل  توله".ل  

يخشحى هللا ويبتغحف وجهحل ‘ بل يجب أن يكون لمسفتف صالب قلحب نحابي يتحد ا قيسانحا
 أن ياأل يوس لمذحاما  ن االاا أشحا ر -كسا يذول ألد لمصامححن -ممرض   نلور اه 

 دل أ تى بمل  أس  ؟ 

 دل نص   ف لمفتحا أس  ؟ 

 (3) أس  ؟ودل أخلص  حها هلل 

وملسفتف أن   يجحب  لى كل ما يوجل قمححل محن سحللل  ذحد سحأل رجحل مامكحا  لح  يجحب 

  ذالر يا أبا  بد هللا م    تجحبعف؟ قالر مو سأمت  سا تعتفع بل  جبتك.

 ويذول قياى بن مماويار

 (4)و  ملسائول أن يجحب  عها".‘ "ومن لمساائل ما  يعبغف ملاائل أن ياأل  عها

 أتى رجل قمى لمشمبف  اأملر ما قس  قمرأة قبلح ؟  ذد

 (5)  ذالر أللك  رى ما شهدتل.

وسئل شبطون ألد تالمحل مامك  ن كفتى مح لن ل  سال يوس لمذحاما أمحن ألدحب يكحون 

 أس من ورق؟
 كتبر لداعا مامك  ن لبن شهاب قالر قال رسول هللا صلى هللا  لحل وسل ر محن لاحن 

 (6)وسترد  تمل . ‘يمعحل قسالس لمسرأ تركل ما 

ممسححور لمححححاة بطا ححا هللا ‘ نذححف لماححريرة‘ ويعبغححف أن يكححون لمسفتححف محسححود لماحححرة

 سبحانل و بادتل يذول ألد لمسماصرين ملتابمف لمجلحل لبن سحرين رلسل هللار

 "كعا ناسع  حكل بامعهار وبكاؤه باملحل"

يخت   ف رمضان كل محلا ختسا  وكان  سدة لمستأخرين لإلماس لمفذحل لبن  ابدين لمشامف

 (7)مع تدبر ممانحل ولجتهاده  ف لممبادة.
 وكان مملسا  لمالف  ادل   ف بدأ لمرد  لى سللل لمساتفتف  كان لمبمي معه  يذولر

      
   
    سحححححححححححححححححححورة(

 لمبذرة(

                                                
 .2/25(  جامع بحان لممل  و ضلل 1)

 .2/35(  لمساتصفى 2)

 .255(  لإللكاس نذال  ن للبا لمسجلى /3)

 .2/419(  و حا  ل  حان 1)

 .1/88(  تلكرة لمحفا  2)

 .1/191(  ترتحب لمسدلرك 3)

 .1/7(  قرة  حون ل خحار تكسلا رد لمسحتار 4)



 مكحول يذولركان و

 "  لول و  قوة ق  باهلل"

 وكان مامك يذولر

 "ما شا  هللا   قوة ق  باهلل لمملف لممظح "

 وكان لمبمي يذولر
     
     

   
   

  )سورة طل( 
 وكان لمبمي يذولر
وأ ححلنف مححن  ‘ولجسححع مححف بحححن لمصححولب ولملححولب ‘وسححددنف ‘ولدححدنف ‘"لملهحح  و ذعححف

 لمخطأ ولمحرمان"

 وكان سمحد بن لمساحب يذولر

 "لمله  سلّسعف وسلّ  معف"

 ويذول لبن لسدلنر

 " تعا لمجولب بامصولب أشد من  تعا لمسال"

ونفحوى لمعحاى ‘ قمححل مصحرو ا لنظحار لمعحاى‘ ومسا كانت شخصحا من يفتف  حف لمحدين
وبهديل موقو ا  حجحب  لحى لمسفتحف أن يكحون دادئحا وقحورل صحائعا ‘  لى ل قتدل  بل مجبوما

 جسحل لمسخبر.و لان لمسظهر‘  ن لمدنايا وسفا سف ل مورنفال 

 يذول لإلماس لمذرل ف رلسل هللار

محون  لحى  ّي  لحى لمو حع لمشحر ف  حان لمخلحا مجبويعبغف ملسفتف أن يكون لان لمح

تدل  دتمظح  لمصور لمظادرةل ومن م  يمظ   ف نفوى لمعاى   يذبلون  لى ل قتدل  بل ول 

 (1)بذومل.

 ال يعبغف أن يتجرأ  لى لإل تا  من م  يتخصص  حل ويتأدل مل ويتمل  ألكحاس لمشحريما 

 ويدلب لإل تا  لتى   يكون سببا إلتول  لمعاى ولإل تا  بسا دو باطل وقديساً قحلر
 ونصف نحوي"‘ ونصف مطبب‘ ونصف متفذل‘ "أكلر ما يفاد لمدنحا نصف متكل 

 (2) هلل يفاد ل ديانل ودلل يفاد لمبلدلنل ودلل يفاد ل بدلنل ودلل يفاد لملاان.

 

 الفتاوى والواقعات
 

دائلحا ومحن بحعهحا محا  ذهححا سا ل ربما وتححرد  محن لماحلف احروة ئ ف كتب مللدب ل 
 ل" أو "لمفتاو " ولمولقما .ياسى "بفذل لمعولز

 يذول لممالما طاش كبر  زلدهر

                                                
 .253تسحح  لمفتاو   ن ل لكاس /(  لإللكاس  ف 1)

 .58 -57(  أدب ل ختالف /2)



قن "لمفتاو " دحف  لح  تحرو   ححل ل لكحاس لمصحادرة  حن لمفذهحا   حف لموقحائع لمج ئححا 

 (1)محاهل ل مر  لى لمذاصرين من بمدد .

وقد أقبل كلحر من لمملسا  من مختلف لمسللدب لمفذهحا  لى لمتأمحف  ف دلل لممل  وجسع 

صدر  ن لمفذها  من  تاو  سسودا ألحانا بامعولزل" وألحانا بساائل ل لكاس تحارةً شتا  ما 

"بامفتاو " وتارة أخر  با جوبا. ودف كلها " تاو " صدر  مع وقحوع لمححولدث وورود 

 ل سئلا.

ومن يريد أن يتصدر م  تا  يجب  لحل أن يطلع  لى كتحب لمعحولزل ولمولقمحا  أيضحا 
ل لكححاس لمشححر حا  لححى لمعححولزل ويتمححرف  لححى لمسعححاد  لممديححدة  لتححى يححتمل  طريذححا تع يححل

 ول مللا لمستعو ا ملفتو .

ولمعولزل محات ق ر ماائل لستعبطها لمفذها  لمسجتهدون لمستأخرون مسا سئلول  ن ألمحك 

 ( 2)وم  يجدول  حها روليا  ن أدل لمسلدب لمستذدمحن.

وقحوع لمححولدث تححر لمستوقمحا ودحف  وقن  تاو  لمفذهحا  تسلحلر لمعالححا لمتطبحذححا  عحد

 (3)أيضا مصدر صام  ملوقوف  لى لمعصوص لمفذهحا  ف لمحولدث لمستوقما  ف كل وقت.

وقد لستخدمت لمفتاو  كاحالح نا حل و محال  حف  صحر ل سحتمسار بصحفا خاصحا ومحن 

أشهر تلك لمفتاو   تو  ردّة من يتجع  بامجعاحا لمفرناحا لحعسا صدر قانون لمتجعح   حف 
بهدف قخضاع لمشمب لمتوناف ملذانون لمسحدنف لمفرناحف  ذحد كحان لمشححخ  1923ون   اس ت

وتحردسا قد ل تول بردّة من يذبل لمجعاحا لمفرناححا و حدس ‘ ألسد  حاد ولمشحخ لمتهامف  سار

لمتمامل ممل مماملا لمسالسحن وصدر   تاو  مليدة مهلل ل تجاه  ف مصر محن قبحل لمشححخ 

ولمشححخ يوسحف لمحدجوي محن دحئحا ‘ ولمشححخ محسحد رشححد ر حا‘ زدرمحسد شاكر وكحل ل 

 كبار لمملسا .

ودححو أكبححر أبعححا  لإلمححاس ومححف هللا  -وكححلمك كححان لمشحححخ لمسحححدث  بححد لمم يحح  لمححددلوي 

أ لححن  حهححا أن لمهعححد بمححد سحححطرة لإلنجلححح   1803قححد أصححدر  تححو   ححف  ححاس  -لمححددلوي 

لحى لمساحلسحن رجحا  وناحا لً أن يجادحدول ولستحالئه  كاملا أصحبحت "دلر لمححرب" يجحب  
  د لإلنكلح  لمساتمسرين. 

كسا أصدر لمملسحا  لآلخحرون  تحاو  بسذاطمحا لمسحدلرى لإلنكلح يحا و حدس لمتمحاون محع 

 (4)ولمذحاس باممصحان لمسدنف  دد .‘ ل لتالل

ومححن لمطبحمححف أن تتغحححر "لمفتححاو "  ححف ماححائل تحححر معصححوص  لحهححا بتغحححر لم مححان 

 ل لولل من لماعن لمكونحا.ولحث أن لمتغحر  ف ل و اع ولمسكان 

 يذول لبن خلدونر

و ولئححدد   ونحلهحح    تححدوس  لححى وتحححرة وللححدة ومعهححاج ‘ "قن ألححولل لممححام  ول محح 
 ماتذرل قنسا دو لختالف  ف ل ياس ول زمعا ولنتذال لال قمى لال".

 حف لآل حاق ول قطحار  وكسا يكون ألمك  ف ل شخاص ول وقحا  ول مصحار  كحلمك يذحع

 (1)ول زمعا ولمدولل سعا هللا لمتف قد خلت  ف  باده.

                                                
 .2/428(  مفتاح لمامادة 1)

 .1/17شرح  ذود رس  لمسفتف (  2)

 .1/5(  لمسدخل لمفذهف لمماس 3)

 (276(  أنظر مجلا لممربف )لممدد 1)



 وبعا   لى ألمك يذول لمفذها ر

 "  يعكر تغحر ل لكاس بتغحر لم مان"

يذححول لإلمححاس لبححن لمذححح  رلسححل هللار "قن لمفتححو  تتغحححر بحاححب تغحححر ل زمعححا ول مكعححا 

أوجحب محن ‘ وقع تلا  ظح   لى لمشحريماوبابب لمجهل بهله لمحذحذا  ‘ول لولل ولممولئد

لمحرج ولمسشذا وتكلحف محا  سحبحل قمححلل محا يملح  لن لمشحريما لمبحادرة لمتحف دحف  حف أ لحى 

 حان لمشحريما مبعادحا وأساسحها  لحى لمحكح  ومصحام  لممبحاد  حف ‘ رتب لمسصحام    تحأتف بحل

 (2).ومصام  كلها ولكسا كلها"‘ ودف  دل كلها ورلسا كلها‘ لمسماش ولمسماد
 هعححاك ألكححاس معصوصححا  امححا اابتححا تحححر قابلححا  ي تغححححر وألكححاس أخححر  لجتهاديححا 

وماححتعبطا مححن لمعصححوص دححف قابلححا ملتغححححر قألل تغحححر  لمظححروف ول و ححاع أو تبححدمت 

ل مكعا ول زمانل ويطلا لمفذها   لى ملل دلل ل ختالف  ف لك  لمساأما كسا لصحل بححن 

  لخحتالف لجحا وبردحان" كسحا  ‘لخحتالف  صحر وزمحان لإلماس أبف لعحفحا وصحالبحل "أنحل

صححرح بححلمك لممالمححا لبححن  ابححدين رلسححل هللا  ححف كتابححلر شححرح  ذححود رسحح  لمسفتححف "ونشححر 

 لممرف  حسا بعف من ل لكاس  لى لممرف".

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                       
 .1/28(  لبن خلدون 2)

 .15 -3/14(  ق الس لمسوقمحن 3)



 الاجتهاد الفردى والجماعي:
 

 لححدلث  ححف تجححدد ماححتسر وقن لمحاجححا قمححى ل جتهححاد قائسححا و دلئسححا  ن لموقححائع ول

 ولمسجتسما  لإلناانحا  ف تغحر وتطور.

 يذول لإلماس لمشاطبف رلسل هللا مبردعا  لى لستسرلريا ل جتهادر

 ن لموقائع  حف لموجحود   تعحصحر  حال يصح  دخومهحا تححت ل دمحا لمسعحصحرة ومحلمك 
يكحون لكسهحا ألتح  قمى  حت  بحاب ل جتهحاد محن لمذححاى وتححره  البحد محن لحدوث وقحائع   

 معصوصا و  يكون مألومحن  حها لجتهاد.

أو يعظحر  حهحا بغححر لجتهحاد شحر ف ‘ و عد ألمك  أما أن يتحرك لمعحاى  حهحا محع أدحولئه 

 (1)ودو أيضا لتباع ملهو  وألمك كلل  ااد

 ويلكد  لى ألمك لإلماس لبن لمذح  رلسل هللا ويذولر

لتاحع تايحا ل تاحاع  انحل   يفحف ومن محل مباشحرة بفتحاو  لمعحاى يملح  أن لمسعذحول ولن 

بوقائع لممام  جسحما وأنت قألل تأملت لموقائع رأيت ماائل كلحرة ولقما ودف تحر معذومحا و  

 (2)يمرف  حها ألكاس  ئسا لمسللدب و   تبا ه .
 هو درجا   كان لمسجتهحدون ‘ ول جتهاد يذبل لمتجّ ي  لى أص  أقولل أدل ل صول

لعحفا ومامك ولمسجتهدون تحر لمساحتذلحن أو لمسعتاحبحن كحأبف يوسحف  لمسطلذون كاإلماس أبف

ومحسد  ا جتهاد لمسطلا شأن م  يدّع ألد بمد ل ئسا ل ربما لمسجتهدين وم  يشتهر ألد أنحل 

 "مجتهد مطلا".

 يذول لإلماس لمشمرلنف رلسل هللار

لإلمحاس أبحف جمفحر  "م  يدّع ألد ل جتهاد لمسطلا تححر لمسعتاحب بمحد ل ئسحا ل ربمحا ق 

 لمطبري وم  يال  مل ألمك".
 (3)وم  يذل بخلو ل  صار  عها بل قحلر دو أ   من لإلكاحر ل  ظ  ولمكبريت ل لسر     

بححل وتحح دلد أدسحتححل ‘ قن "ل جتهححاد" بححاق بذححا  لإلناححان  لححى دححلل لمكوكححب ل ر ححف

ض وجحوده  حف زلحل ولمحاجا قمححل لتحى محو قحدر محل ل نتذحال قمحى لمكولكحب ل خحر  ول تحر

 ولمسريخ و طارد وتحردا من لمكولكب لماحارة.

أما ل جتهاد لملي يذال أن بابل قد أتلا  امسرلد معل ل جتهاد لمسطلا كسحا صحرح بحلمك 

بل دو بحان مألمر لمولقع بأنل مح  يشحادد محن لجتسمحت كلسحا لمعحاى ‘ لبن لمصالح ولبن لجر

 ربما لمستبو حن. لى لجتهاده ملل ما لجتسمت  لى ل ئسا ل 

أمححا أنححل دححل  ححف لإلمكححان أن يوجححد مجتهححد ماححتذل بمححد ل ئسححا ل ربمححا أس  ؟  ذححال 
  ن هللا تمامى  لى كل شف  قدير وم  يرد دمحل  لى معمل.‘ لمشمرلنفر نم 

 وقال بحر لمملوس لملكعوي  ف  ولت  لمرلسو  شرح مال  لملبو ر

لمحك   لى قدرة هللا تمامى  سحن أيحن يحصحل )أن لإلد ا بأنل   يأتف مجتهد مطلا( دو 

 ‘‘ ل  أن   يوجد قمى يوس لمذحاما ألد يتفضل هللا تمامى  لحل بسذاس ل جتهاد

 ويذول لإلماس  بد لمحف لملكعوير

                                                
 .5/38(  لمسول ذا  1)

 .4/204ق الس لمسوقمحن (  2)

 .3/347(  شرح لمتحرير 3)



قن من لد ى بأنل لنذطمت مرتبا ل جتهاد لمسطلا لمساتذل با ئسا ل ربمحا لنذطا حا   

 يسكن  ودتها  هلل تلا وخبا.

رلد أنل م  يوجد بمد ل ئسا ل ربما مجتهد لتفا  لححل قحول لمجسهحور  حن لجتهحاده  ان أ

 (1)وسلسول لستذالمل كاتفاقه   لى لجتهاد ل ربما  هو مال .

ويذول لمدكتور لمفذحل مصحطفى لم رقحا  متححداا  حن قتحالق بحاب ل جتهحاد بمحد لمذحرن 

 لمرلبع لمهجرير

ل جتهاد بتحري  ل جتهاد بل بتعظحسل وجملل " ذد كان من لمولجب أن   تمام   و ى 
 (2)بحد لمجسا ا   بحد لمفرد".

 كسا دو لمسملحوس أن لمعبحف صحلى هللا  لححل وسحل  لستشحار أصححابل محع أنحل كحان يحولف 

 ف كحفحا جسع لمعاى ملصالةل قمى لن لستذر ل مر بتوجحل ربانف  لى ل أللن بمد رؤيا ‘ قمحل

  لحل وسل  وأقرد   لى ألمك.ريدا بمي أصحابل صلى هللا 

‘ ولستشار  ف لمخروج من لمسديعا بسعاسبا ت وة ألحد‘ وكلمك لستشار  ف أسار  بدر

 و ف د ع دجوس ل ل لب  لى لمسديعا  ف ت وة لمخعدق وتحردا من لمسولقع.

و ف  صر لمرلشحدين تح  ققحرلر لمحكح  لمشحر ف  حف ماحأما مححرلث لمجحدةل و حف جسحع 

 مور بامتشاور ولستخدلس أسلوب ل جتهاد لمجسا ف.لمذرين وتحردسا من ل 
أصحول ألكامحل ‘ ودو صام  مكل زمان ومكحان‘ وشريما خامدة‘ قن لإلسالس دين كامل

وأس  تمامحسل اابتا ودو يحتوي  لى قول حد كلححا ألل  مرونحا وشحسول تح دلد لتاحا ا كلسحا 

 تشهد ألدلاا.

مكحن لمححولدث ووقحائع ‘ دححا لممحددومن لمحذائا لملابتا أن نصوص لمكتاب ولماحعا متعا

لمححاة متجددة وتحر متعادحا   يسكن لصردا و  لستحمابها ق   ن طريا لستعباط ل لكاس 

 (3)وبحان لمملل وو ع لمذول د ول صول وتطبحذها ودلل   يكون ق  بامذحاى ول جتهاد  حها.

 ماس لمغ لمف رلسل هللاروقد ألكر لمفذها  ول صومحون تمريفا   ديدة مالجتهاد  ذال لإل

 (4)"أن ل جتهاد دو بلل لمسجتهد وسمل  ف لممل  بألكاس لمشريما.
ويذححول لإلمححاس لبححن لمهسححاسر أن ل جتهححاد دححور بححلل لمطاقححا مححن لمفذحححل  ححف تحصحححل لكحح  

 (5)شر ف  ذلحا كان أو نذلحا قطمحا كان أو  عحا.

 امحا وشحاملا كا حا جولنحب ولن ألكامحل ‘ و بحادة وجهحاد‘ قن لإلسالس  ذححدة وشحريما

لمححاة لإلناانحا و ف  رو ها وألولمها وصامحا مكحل زمحان ومكحان  حال يموزدحا و حع و  

 يعذصها لك .

قن لمكتاب ولماعا دسا ل سحاى ولمسصحدرل وقن لإلجسحاع ولمذححاى مرتبطحان با سحاى 

 ومعضبطان بامسصدر.
دو ممححن   يعضحب ومح  وقن "ل جتهاد" وسحلا مسولكبا لممصور ومولجها لمخطوب و

 يعذطع ل جتهاد يوما ومن يعذطع أبدل مادلس لمتكلحف قائسا وألكاس لمشرع ساريا ونا لة.

                                                
 .13(  لمعا ع لمكبحر مسن يطامع لمجامع لمصغحر /1)

 .إلسالمفبحث لمدكتور لم رقا  بمعولنر ل جتهاد لمجسا ف ولمسجسع لمفذهف ولمسوسو ا ل بجديا ملفذل لإلسالمف لمسذدس قمى ملتسر رلبطا لممام  ل(  2)

 .1/23ستانف (  لمسلل ولمعحل ملشهر1)

 .3/350(  لمساتصفى 2)

 .3/29(  لمتذرير ولمتحبحر 3)



مكن "مالجتهاد" شروط وملسجتهد خصائص وأوصاف  بد من تو ردا  هو مذبول محن 

 أدلل و ف محلل ومر وض من تحر أدلل و ف تحر محلل.

ممامسحا لمستغحرة ولمستجددة قضايا وماحائل وقد أوجد  لمتطورل  لمرلدعا ول و اع ل

 ويصححا وشححائكا يصححمب أن يحلهححا شححخص أو  ححام  مهسححا بلغححت ممر تححل وتعو ححت اذا تححل 

وتمسذت نظرتل بل دعاك لاجا مذحاس جسهرة من لمفذها  وجسلا صامحا محن لمملسحا   حف كحل 

ا متبححادل بلححد ومصححر ملعهححوض بهححله لمسهسححا وأدل  دححلل لمولجححب وقيجححاد يمحححا جسا حححا دومححح

لمسملوما  ولمخبرل  لمستملذا بامذضايا لمسماصرة ا  معاقشتها بدقا ولتخاأل قرلر لحامهحا محع 
ودحلل ل تفحاق يكحون أتلبححا و  يكحون قجسا حا أصحومحا مسحا بحعهسحا محن ‘ لممل  بأن دحلل لمحكح 

  روق.

" ا جتهاد لمجسا ف" بلل مجسو ا من  ذهحا  لممصحر جهحدد   حف لموصحول قمحى لكح  

 ف  ف ماأما نازما أو ولقما ماتجدة بمد لمتشاور ولمسعاقشا بحعه .شر 

مذد كان ل جتهاد لمجسحا ف دحو لمطحابع لممحاس ممصحر لمصححابا ولمخلفحا  لمرلشحدين وقن 

ودحو ل سحلوب ل ملحل مححّل محا ‘ ل جتهاد لمجسا ف دو لمسخرج  ن توقحف لركحا ل جتهحاد

ل  لمستاللذا  ف دنحا ل قتصاد ولإلجتسحاع لستجد من قضايا  ف لممصر لمحديث بمد لمتطور

 ولماحاسا ولمطب ولمملوس لمدقحذا ولمتذعحا  لمحديلا.
 وقد ورد لمحك ر

 (159)يل  سرلن )وشاورد   ف ل مر( 

 ووردر

 (38)لمشور  )وأمرد  شور  بحعه ( 

 وروي سمحد بن لمساحّب  ن  لف لبن أبف طامب ر ف هللا  عل أنل قالر

وم  تسي  حل معك سعا؟ قحالر لجسمحول محل ‘ ل مر م  يع ل  حل قرين‘ قلت يا رسول هللا

 (1)لممامسحن أو قالر لممابدين من لمسلمعحن  اجملوه شور  بحعك  و  تفضلول  حل برأي وللد.

ولستسر ل جتهاد لمجسا ف  حف  صحر لمرلشحدين اح  بمحد  صحر لمصححابا  حف لمذضحايا 
ف لعحفحا لمعمسحان رلسحل هللا لمحلي جمحل ل جتهحاد لمسهسا قمى أن جا  دور لإلمحاس ل  ظح  أبح

لمجسا ف معهجا  سلحا  ف تدوين ملدبل وجسع نحو أربمحن من تالمحله لمعولبغ و لى رأسه  

أبو يوسف ومحسد وز ر ولمحان بن زياد  كان يطرح  لحه  لمساائل ويفت  أبحولب لمعذحاش 

ويمرض ما  عده من  ه  دقحا  ويمطف لمفرصا ملجسحع أن يدمف برأيل ا  يحا  ل مر بحعه 

ورؤيا صائبا دون أن يجبر ألدل معه  أن يتعازل  ن رأيل من تحر لقتعاع ا  يحت  تحدوين محا 

يل قمحل ل مر بمد بحث ماتفحي ودرلسا مشتركا  امفذل لمحعفف مح  دحو روليحا تلسححل  حن 

محا متالمححله  أستاأله بل دو  ذل جسا ف يعذل يرل  مجسو ا من ل  الس بصدق وأمانا ويلبت
من يرل  جعبا قمى جعب رأي لإلماس نفال بمد لستمرلض أدمحا لمكتحاب ولماحعا ومحا ملصححابا 

 من أقولل ومفذها  ل مصار من مللدب.

ودله مح ة يتسح  بها لمسلدب لمحعفف  ان لإلماس أبا لعحفا رلسل هللا بدل أن يسلح  رأيحل 

مسجتهحدين كحان يطحرح لمساحائل  لحى قمال   لى أصححابل شحأن تححره محن ل ئسحا ولمفذهحا  ل

 تالمحله ملبحث ولمعذاشل وبمد لمسعاقشا  ولمسدلو   كان يذر لمساأما ويأمر بتدويعها.

 وقد ألكر لمخطحب لمبغدلدي باعده قمى أبف كرلما قالر

                                                
 (1/60)  -115(  أخرجل لمدلرمف  ف مذدما سععل برق  1)



 ذال وكحعر وكحف يذدر أبو لعحفا أن يخط  ‘ كعا  عد وكحع  ذال رجل أخطأ أبو لعحفا

 محسد بن لمحان وز ر  ف قحاسه  ولجتهادد .وممل ملل أبف يوسف و

ولفححص بححن تحححاث ولبححان وقعححدل  ححف ‘ وملححل يححححى بححن أبححف زكريححا ولبححن أبححف زلئححدة

 لفظه  ملحديث وممر ته  بل.

وملل لمذاس  بن ممن  بحد لمحرلسن بحن  بحد هللا بحن ماحمود  حف ممر تحل بحامعحو ولملغحا 

 بد هللا بن لمسبارك  حف ممر تحل ودلود لمطائف ولمفضحل بن  حاض  ف زدددسا وور هسا و

 بامتاريخ ولمتفاحر ول لاديثل  سن كان جلاائل دل   كحف يخط  ودو بحعه .
دححل   ل صحححاب ولمتالمحححل لممظححاس كححانول ل المححا ونولبححغ  ححف تذريححر لمساححائل وتذمحححد 

لمذول ححدل وكححان لإلمححاس رلسححل هللا يحححرص أن يشححارك دححل   ممححل  ححف ل جتهححاد وتححدوين 

 .ل لكاس

لجتهحادل معحل  حف لمحدين ‘  ذد جمحل رلسحل هللا ملدبحل شحور  بححعه  مح  ياحتبد  ححل بعفاحل

ومبامغححا  ححف لمعصححححا هلل ومرسححومل ولمسححلمعحن  كححان يلذححف ماححأمل ماححأما يذلبهححا وياححسع مححا 

 (1) عدد  ا  يذول ما  عده ويعا رد  ا  يلبتها لمذا ف أبو يوسف  ف ل صول.

 

 خاطئةالإجتهاد الفاسد والفتاوى ال
 

 يذول لإلماس لمشاطبفر

 (2)"  يسكن أن يعذطع ل جتهاد لتى يعذطع أصل لمتكلحف وألمك  عد قحاس لماا ا"

 ويذول لمفذحل لمرللل لمدكتور مصطفى لم رقا ر

"ل جتهاد بسلابا لمروح ملشريما لإلسالمحا ودو معبحع لمحححاة مفذحههحا قأل كححف يمذحل لن 

أو ‘ أن يكون  حها لك  مكل مو وعل ومكل لحادث ولقحعتكون تلك لمشريما أخحرة وخامدة و
 (3)قألل م  يكن  حها لجتهاد قائ  ودلئ ".‘ مسكن لموقوع

ومكححن ل جتهححاد يجححب أن يكححون مححن أدلححل و ححف محلححل  ذححد كلححر لمسعححادون مالجتهححاد بححل 

 ولمسد ون ولمسسارسون مالجتهاد  لى تحر بصحرة ودد .

لموقحوع  حف لمخطحأ  حف قصحدلر لمفتحو    ظهر   تحاو  خاطئحا كلححرة وقن محن أسحباب

 و دس وصول لمسفتف قمى لك  شر ف صحح ر

لمتركححح   لححى بمححي لمعصححوص ولمغفلححا  ححن لمعصححوص ل خححر  وقدسححال  -

 لمذول د لمكلحا ملشريما  ف قصدلر لمحك .

 محاوما قخرلج لمعصوص لملابتا  ن ممعادا بتأويل  اسد. -
ممححن محع  حدس و حوح   دس  هح  لمولقحع ومحاومحا تع يحل لمحعص  لحى ولقحع -

 لمرؤيا.

 لمخضوع  دول  لمالطا  لمذائسا  ف تبرير موقف ممحن. -

 مجارلة لمغرب ومحاكاتل ومحاوما تبرير كل تصرف. -

 لمسبامغا  ف لستخدلس بمي لمذول د لمفذهحا مللر -
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 لمضرورل  تبح  لمسحظورل .

 لمسشذا تجلب لمتحار.

 لمجر  ورل  لمسصام  لمسودوما. -

 حا مبدأ تغحر ل لكاس بتغحر ل مكعا ول زمان. دس لمدقا  ف تطب -

ولن لمححرلس   يلجحأ قمححل ق  بمحد   ال يلتفت لمسفتف ملال قمى "أن لمضحرورل  تذحدر بذحدردا"

 لستعفاد كا ا لمبدلئل ولنادلد كل لمطرق قمى لمحالل.

ولن لمتحاححر   يمعحف تتبححع لمحرخص و  لخضححاع لمفتحو  مألدححول  ولمرتبحا  لمخاصححا 
أن يكون دحو  لمسحلمن تبمحا مسحا جحا  بحل لمرسحول صحلى هللا  لححل وسحل    أن تكحون  حجب 

 لمشريما تبماً مهوله.

  هعاك أمللا كلحرة موقوع لمسفتف  ف أخطا  جاحسا.

دـ وكحان  امسحا جلححال أنحل أ تحى 1094 ذد نذل  ن محسد بن سلحسان لمروأللنف لمستو ى 

س نجاا   تص   حها لمصالة  عحا معحل لن بأن مصعو ا  لمصوف لمتف تجلب من بالد لمرو

 (1)لمصوف يكون معتوقا ومأخوألل من لمغع  ودف لحا.

 دـر1376ويذول لمشحخ لمحجوي لملمامبف لمستو ى 

رأيت  ف زمععا  تو  مبمي لمسفتححن بحرما لمذهوة لمتف تلخل من لمحبن مملحا ل سحكار 
 و رردا بامبدن و دس وجوددا  ف لمصدر ل ول.

ل جتهححاد  لححى لمذححولر أن لمخع يححر قححد  لمححلين يححد ونوقححد تجححرأ بمححي لمسعحححر حن مححن 

لرمل لمشرع بابب سحو  تغليحا لمخعحازير  حف وقحت نح ول لمذحرين. أمحا لمححوس  لح  تبحا  لحا 

 لمتحري .

كلمك قن لمخسر قنسا لرس  حف بحئحا لحارة ومحو كحان لمذحرين قحد نح ل  حف بحئحا  -

 ف تحر ألمك.باردة تحر ج يرة لممرب مكان لمسوق

ولن سححه  لمسححرأة  ححف لمسحححرلث لححدد أقححل مححن سححه  لمرجححل باححبب أن لمسححرأة  -

كانت لبحاا لمبحت وم  تكن تحتمل  أو تتو حفل ومكحن لمححوس لمسحرأة تطحور  
وم  تبا لبحاا لمبحت بل دف تشتغل  ف لمسصانع و ف لمسلساا   حجب أن 

 تعال لظها من لمسحرلث مااويا ملرجل.

لمفاسد ما جا   ف بحث قدس  ف ملتذى لماابع  شر ملفكحر لإلسحالمف ومن أمللا ل جتهاد 

 ."اإلجتهاد حاجت ا إلاه الاوم ومجاالته"تحت  عولنر  1983لمسعمذد بامج لئر  اس 

من لقتحرلح "بعذحل صحالة لمجسمحا ملسذحسححن  حف أمريكحا محن يحوس لمجسمحا قمحى يحوس ل لحد 

بأ سحامه  يحوس لمجسمحا  لحو جملحت يحوس  محجتسع  لى لمصالة  دد أكبر وألمك  نشحغال لمعحاى

 ل لد يغص لمساجد بامسصلحن".
وأن تخرج دله لمفتو   لى رأي لإلماس لمطو ف  ف ر ايحا لمسصحلحا أو ل سحتعباط محن 

 مفهوس    رر و   رلر".

وكلمك لمذول بأن لمربا كان لرلمحا  ن يخحل لمربحا كحان دحو لمذحوي لمغعحف وممطحف لمربحا 

 تاج.كان دو لمضمحف لمسح
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ومكن دلل لمو ع تغحر لآلن  آخل لمربا دو لمسو ف أو لممامل لمضمحف لملي يدخر من 

ويود هححا  ححف لمبعححك محأخححل  لحهححا  ائححدة محححدودة ولمبعححك لمححلي يمطححف  ‘دخلححل درلدحح  ممححدودة

 ي لملي يرب  من ورل  قيدلع لمعاى أمولمه .لمفائدة دو لمغعف لمذو

  ذد صرح ألد لمسعحر حنر جتهادل  لمباطلامالودعاك أمللا أخر  

أن لمسصلحا تذتضف تعظح  لمصالة  لى لمكرلسف كسا يفمل  ف لمكعحاا  ن ألمك أد ى ب

 ملتأمل ولمعظاس ولموقار ولمخشوع لاب ز سل.

لمحرأي مسصحلحا لمتحآخف ول ناحجاس لمحوطعف كحلمك  كلمك قبالحا زولج لمكتحابف بامساحلسا
بغاياتهحا ومحاحت أخحر   صحريا  ن لمححدود  بتغححر لد لماحرقا ولمحرلبحا ولم نحا بمذوبحا 

 بصوردا وأشكامها كسا ز سول.

 قضايا معاصرة:
 

بمد لملورة لمصعا حا  ف أوروبا شهد لممام  تطورل دائال  ف لمصحعا ا  ولمسختر حا  

وتعو ححت وسححائل لمعذححل ولمسولصححال  مححن لماحححارل  ولمذطححارل  ولسححرلب مححن لمطحححارل  

لمحولسحححب ولمهولتححف لمسحسومححا احح  لمذعححول  لمفضححائحا وتبمتهححا اححورة لمسملومححا  و هححر  
 ولمشبكا  لممعكبوتحا.

وكل دله ل شحا  م  تكن موجودة أو متصورة  ف لمذرون لمسا ححا ولممصحور لماحابذا 

  سن لمطبحمف أن تكلر لمعولزل وتت ليد لمساتجدل  من لمساائل.

لولة ل مرلض وطحرق كسا أن لمتطورل   ف مجال لمملوس لمطبحا وأسامحب ممامجا ومد

لمفحححوص ولممححالج ولمكشححف با شححما و سلحححا زرل ححا ل  ضححا  بححل ولسححت رلع لمخاليححا 

ق ححا ا قمححى لمتطححور ‘ لمجل حححا  سححتخدلمها ومحاومححا ل ستعاححاا ونظححاس لمهعدسححا لمورلاحححا

  هحورلمهائل  ف دنحا لمتجارة ول نشحطا ل قتصحاديا و هحور لمتمامحل با سحه  ولماحعدل  و
ورلق لمسامحا ونظاس لمصرف لآلمف وبطاقا  لماحب ولإليدلع كل ألمحك قحد ألحدث أسولق ل 

 ماائل   لصر مها تتطلب للو  شر حا.

إن لمحضحارة لمساديحا لمغربححا ودحف لمساححطرة  لحى لممحام  لممربحف  ومن نالحا أخر  

ا  ولإلسالمف قد  تحت أماس لمعاى أبولب لمفااد ل خالقف ول نحالل وألمك  حن طريحا قنشح

ولمسالدحف وأنول ححا محن ل ممحاب تحححر لمبريئحا وأسحامحب متعو ححا ملذسحار وشححركا  ‘ لمعحولدي

ودسحا مكاب ل مولل بامباطل سببت  حف لحدوث نحولزل وولقمحا  كحان قحد تعبحأ بهحا لمخلحفحا 

 لمرلشد ببصحرتل لمعفاألة قائالر

 (1)"تحدث ملعاى أقضحا ما ألداول من لمفجور"
دف لمتف د مت لمغحورين من لمفذها  قمى لمتحرك ‘ جدّل  لمساائلقن دلل لمك  لمهائل من مات

لمماجححل ولمبحححث  ححن ألكامهححا مححن خححالل ق ححادة قححرل ة لمعصححوص ولمعظححر  ححف لمذول ححد 

ول صححول ول سححتفادة مححن "لمفذححل لمتذححديري" لمححلي أوجححده بمححي ل ئسححا لممظححاس لستشححرل ا 

مل وصحاللحتل مكحل زمحان ومكحان ملساتذبل وسمحا ملبردعا  لى خلود دحلل لمحدين ودقحا أصحو

 أصب  لمطريا سامكا ولمسعه  مسهدل مللين جاؤل بمد  صورد  وولجهول لمصموبا  ف لحل 

 قضايا لدات  ف أزمعته .
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 ححت  قنشححا  لمسجححامع لمفذهحححا ولمسلساححا  ولمهحئححا  لمخاصححا باإل تححا  تمتسححد أسححلوب 

 ل جتهاد لمجسا ف معهجا مها ومن أبرزدار

 لمذادرة –محا با زدر لمشريف مجسع لمبحوث لإلسال -

 لمرياض –دحئا كبار لمملسا  بامسسلكا لممربحا لماموديا  -

 مكا لمسكرما –لمسجسع لمفذهف لإلسالمف لمتابع مرلبطا لممام  لإلسالمف  -

 جدة –مجسع لمفذل لإلسالمف لمتابع مسعظسا لمسلتسر لإلسالمف  -

 دمهف –مجسع لمفذل لإلسالمف بامهعد  -
 لمكويت –حا ململوس لمطبحا لمسعظسا لإلسالم -

 ييرمعدل -دبلن –لمسجل  ل وروبف م  تا   -

 لمخرطوس –مجسع لمفذل لإلسالمف باماودلن  -

 لمكويت –لمهحئا لمشر حا لممامسحا مل كاة  -

 أمريكا –مجسع  ذها  لمشريما  -

دحئححا  لمرقابححا لمشححر حا  ححف لمبعححوك ولمشححركا  لإلسححالمحا لمسعتشححرة  ححف  ححدد مححن  -

 لمدول.

كر دور دحئحا  وقدلرل  لإل تحا  لمتابمحا محوزلرل  ل وقحاف ولمشحئون لإلسحالمحا و  يع
ولمجها  لمرسسحا ل خر  ومن أبرزدا دلر لإل تا  لمسصريا ودحئحا لمفتحو  بدومحا لمكويحت 

ولملجعححا لمملسحححا لمدلئسححا م  تححا   ححف لمسسلكححا لممربحححا لماححموديا و لححى ترلردححا تمسححل دور 

 باكاتان ولمدول ل خر .لإل تا   ف كل من لمهعد و

مذد تكاار  وتعو ت "لمعولزل" أو لمذضايا لمساتجدة بابب تعوع وتمدد أسامحب لمحححاة 

 وكلرة لمسختر ا  وو رة وسائل لمتمامل ولمتعذل ول تصال.

 هعاك قضايا ماتجدة تتملا بساائل لمطهحارة ولمعجاسحا مح  تكحن ممهحودة و  متصحورة 

 حاه لمسجاري بمد تعظحفها.ملل ق ادة لستمسال م‘ من قبل

وماائل تتملا باملبائ  ول طمسا ملل لستخدلس لمسكائن لآلمحا ملب  لمححولنا  وأسحامحب 
 قتخاأل لمجحالتحن من أج ل  لمححولنا  لمسحرما.

وقضايا تتملا باممذود لمتف تت  قبرلمهحا باموسحائل لمساحتحداا ول لكحاس لمستملذحا بتبحادل 

 ل جه ة لمحديلا.لممسال  ولمشحكا  بولسطا 

وقضايا تتملا باممبادل  وأخر  تتملا بذولنحن ل لحولل لمشخصححا أو لماحاسحا لممامحا 

  ف  روف لممام  لمستغحرة.

ومن لمسمروف أن بمضا من تلك لمساائل تعحدرج  حسن لمضحروريا  وبمضحها تححت 

 لمحاجحا  وأخر  تأتى  سن لمتحاعححا  ملل بطاقا  ل ئتسان وما شابل ألمك.
ولصححل لمسجححامع لمفذهحححا وملساححا  ل جتهححاد لمجسححا ف لممسححل ممححرض ولححل دححله وت

لمساائل بشكل جسا ف كسا أن بمي لمفذها  تعاومودحا  حف كتحب ماحتذلا أو جملودحا  عحاوين 

 رسائل لمدرلسا  لمملحا )مرللا لمساجاتحر ولمدكتورله(

محححى أدحححل قن لمذححححاس بححححل لمذضحححايا لمساحححتجدة محححح  محححن ل محححور لماحححهلا بحححل يحتحححاج ق

ل ختصاص ول مت لس بامضولبا لمسمتبرة  ف دلل لمشأن سول  كحان لمذحائ  بهحله لمسهسحا  حرد 

 أو جسا ا و ام  أو مجسو ا من لمفذها  وأدل لمخبرة  ف لمذضايا لمسطلوب تعاومها.

وقد  ر ت لمهعد معل أن أشرقت أر ها بعور ربها ودخل  دد   بأى بل من أدلها  ف 

ها بلد لمملسا  ولمفذها   كح  محن  حام  ومححدّث و ذححل نبحغ  حف أرض لمهعحد لإلسالس  ر ت بأن



ملححل لمصححغانف لمالدححوري صححالب لممبححاب لم لخححر ومشححارق ل نححولر ومرتضححى لم بحححدي 

صححالب تححاج لممححروى و لححف لمهعححدي صححالب كعحح  لممسححال ولمتهححانوي صححالب كشححاف 

صححالب ماححل  لملبححو  لصححطاللا  لمفعححون ولمححددلوي صححالب لجححا هللا لمبامغححا ولمبهححاري 

 وتحرد .

كسا لن لمسوسو ا  لمفذهحا وكتب لمفتاو  لمعادرة ملل لمفتاو  لمتاتحار خانححا ولمفتحاو  

 لممامسكحريا أو لمفتاو  لمهعديا ت  تأمحفها وق دلددا  ف أرض لمهعد.

 

 مجمع الفقه الإسلامي بالهند
 

يححدل  ححف لححل لمذضححايا قن مجسححع لمفذححل لإلسححالمف بامهعححد يمتبححر نسطححا جديححدل وطححرلزل  ر

لمفذهحا لمسماصرة لحث أنل أس   ف مححا محا ظ ململسا  لمتذلحديحن لملين يلت مون لمت لمحا 

‘ و  يرون لمخروج  لى لمسأموف  ر ا‘ كامال ودقحذا بسا دو لمسأاور من لمفتاو  ول لكاس

ة ولمسعذول من  روع لمسلدب  سال ق   ف لدود  حذا وبشروط خاصا و ف  روف نحادر

 ولستلعائحا.

 ر ع لمسجسع ‘  ف ملل دله لمبحئا كان قنشا  مجسع لمفذل لإلسالمف خطوة رلئدة ومو ذا

رأيحا لححل لمذضححايا لمفذهحححا لمسماصححرة وبححروح ل نفتححاح  لححى لممححام ل ولمسرونححا  ححف لمتمامححل 

صول ول ستفادة من كا ا لمسللدب مع ل مت لس بمدس قاارة لمبلبلا  ف لمسجتسع و دس تسححع ل 
 ولمسبادئ أو لمتعازل  ن اولبت و روريا  لمدين.

 اقن لمشحححخ لمرللححل لممالمححا لمفذحححل مجادححد لإلسححالس لمذاسححسف كححان يسلححك ألكححا  خارقحح

نادرةل كان يتستع بدقا لمفه  ولصا ا لمرأي وبمد لمعظر كسحا كحان   لسحا وقضائحاومولدب 

الك ناصحا لمجسادحر بحان كالمل يتسح  بحن ل قرلن بغ لرة لممل  وقوة لممار ا وقدرة لمت

 ورو ا خطابل.

خبححر لحححاة لمعححاى ‘ مذححد  ححاش لمفذحححد لحححاة لا لححا با مجححاد ملحئححا بامتجححارب كححان قا حححا

و ححرف أمححرلض لمسجتسححع  ححن كلححب كسححا درى لذححائا لمفذححل  ودقائذهححا بمسححا وأدرك مححا 

 ملظروف لمستغحرة من ألكاس.
‘ بصححرل بحا مور‘ ل  كحان  ذححل لمحعف وكان لممل  شماره ودااره ولمفذل رولحل وم لجح

  ظحسا تربف بحن لممظسا  و اق أقرلنل.‘ لاألقا  ف لّل لمسشكال 

‘ بهحدف لحل لمذضحايا لمفذهححا لمسماصحرةس 1988 ف  اس  أس  مجسع لمفذل لإلسالمف 

و ت  باب ل جتهاد  دلل و ف محلل متأسحا بامفذها  ل  الس أبف لعحفا وأبف يوسف ومحسحد 

لمشحبانف  ذد كان م ماس ل  ظ  أبف لعفحا لمعمسان سبا  ف قنشا  أول مجسع  ذل  بن لمحان

قسالمف بسمعى لمكلسا وألمك بجسع ألوي ل ختصاص  حف صحعوف لمسمر حا لمسختلفحا بحلذتحل 

 ومعاقشا لمذضايا لمفذهحا قبل ققرلر ألكامها.
رك  حها لمملسا  من سلالا ندول   ذهحا سعويا يشا ذد بدأ مجسع لمفذل لإلسالمف بامهعد 

دلخل لمهعد وخارجها ومن أبرز من شارك  حها وشادد معه  لمسجسع  حن كلحب محن لمفذهحا  

 لمسماصرينر
  لف جسمل /ل ستاأل لمدكتور  -  ل ستاأل لمدكتور محسد لمحبحب بلخوجل  -

 مافر لمذحطانف /لمدكتور   -    ل ستاأل لمدكتور خامد لمسلكور  -

 طل جابر لمملولنف /لمدكتور   -  د لمغفار لمشريف ل ستاأل لمدكتور محسد  ب -



 جسال لمدين  طحل /لمدكتور   -    ل ستاأل لمدكتور ودبل لم لحلف  -

 صالح سلطان /لمدكتور   -  ل ستاأل لمدكتور محسد محروى لمسدرى   -

  لمشحخ لممالما محسد تذف لمملسانف  -

حا لمشحخ و بذريتل  ف شهدول معهجويخرون  ل ستاأل لمدكتور محسد رولى قلمل جف -

 لل لمذضايا لممويصا وأسلوبل  ف تربحا لمجحل لمجديد من لمفذها  لمشباب.
نحدوة  ذهححا  امسححا  16مذد  ذد مجسع لمفذل لإلسالمف بامهعحد خحالل لماحعول  لمسا ححا 

من بحعها قضايا طبحا ولقتصاديا كسا أن  حها قضايا ‘ماأما 160ناقش من خالمها ما يذارب 

وسحاسحا ولصدر  عها قرلرل  باتفاق رأي لمفذها   سوما وتاجحل ماللظا  من  لجتسا حا

   يتفا بامذرلر  ف لا   قلحلا نادرة.

قن قرلرل  مجسع لمفذل لإلسالمف بامهعد كابت ل تبارل مد  لمفذها  ونامحت اذحا وقبحو  

 بحن لمملسا  ولمفذها   ف لل كلحر من لمساائل لممويصا.

ا لمذرلرل  لمصادرة  ن مجسع لمفذل لإلسالمف بامهعحد أن لمسجحامع ومسا يدل  لى أدسح
لمفذهحا ل خر  ترجع قمحها وتشحد بها كسا أن لمباللحن ولمدلرسحن  ف لمدرلسا  لمملحا جملول 

نظاس لمسجسع ومعهجل  ف تعاول لمذضايا لمسماصرة وقرلرلتل مو و ا ملدرلسا  ل كاديسحا 

 معحل لمشهادل  لمملحا.

جححدر لإلشححارة قمحححل أن مجلحح  لمفكححر لإلسححالمف ل  لححى  ححف جسهوريححا باكاححتان ومسححا ت

لإلسحالمحا ودحو دحئححا لكومححا  لححا كانححت قحد أنشححئت بهحدف تذعححن ألكححاس لمشحريما وجملهححا 

 صامحا مالستفادة معها  ف لمسحاك  لإلسالمحا قابلا ملتطبحا  ف لمسجتسما  لمسماصرة.

قمحى قحرلرل  مجسحع لمفذحل لإلسحالمف بامهعحد  ودلل لمسجل  قد لسحتعد  حف بمحي ألكامحل

 مرجما وماتعدل مها.
كسا أن ألد لمطالب  ف دمشا قد نال شهادة لمدكتورله  لى كتابا بحث لحول لمسجحامع 

 لمفذهحا لمسماصرة ومن بحعها مجسع لمفذل لإلسالمف بامهعد.

وقححد أ ححد  لمرسححاما تحححت قشححرلف  ضحححلا لمححدكتور ودبححل مصححطفى لم لحلححف لمفذحححل 

 مسمروف وصالب لمسوسو ا  لمفذهحا لمعادرة.ل

ويذوس لامحا ألد لمباللحن ل مسان بإ دلد درلسا خاصا  ن لمسجحامع لمفذهححا  حف شحرق 

 يسحا ومن بحن لدتساماتل درلسا أ سال مجسع لمفذل لإلسالمف بامهعد.

لمحلي أمفحل لمبالحث لماحمودي ‘ " ذحل لمعحولزل" درلسحا تأصححلحا وتطبحذححاكسحا لن كتحاب 
حسد بن لاحن لمجح لنف  ف أربع مجلدل  قد  سن درلستل  ديدل من قرلرل  مجسع لمفذل م

 لإلسالمف بامهعد قمى جانب قرلرل  لمسجامع لمفذهحا ل خر .

أما لمسعه  لمستبع  ف مجسحع لمفذحل لإلسحالمف أو يمححا لممسحل متعحاول لمذضحايا لمساحتحداا 

  حتخل لمسجسع لمخطول  لمتامحار

سو وع وتحديد  عولن لمعدوة ولمذضايا لمذابلا ملبححث  عهحا ومعاقشحتها يت  لختحار لم -

باستشارة من بمي أدل لممل  وألو  ل ختصاص ول طالع سول  كحانول محن دلخحل 

 لمهعد أو خارجها.

تت  صحاتا ل سئلا بمعايا  ائذا يو   من خالمها كا ا جولنب لمساحأما ومحا يترتحب  -
 بالث لمرد  لى بصحرة. لحها من ياار لتى يكتب لمفذحل لم

 ن لمحك   لى لمشف   رع متصحوره"  تصحور لمساحأما وتصحويردا ياحبا لمتكحححف  -

لمفذهحف مهححا اح  تطبحححا لمذول حد لمتححف تعححدرج  حهحا لمساححأمال اح  قن ممر ححا لمسالباححا  



ولمذحرلئن ول لححولل تكحون رلئححدة ملوصححول قمحى لمعتحجححا لماحلحسا أو لمحكحح  لمشححر ف 

 لمسطلوب.

سئلا درلسا  عحا مختصرة قألل كان لمسو وع طبحا أو لقتصاديا ويحتاج ير ا مع ل  -

 قمى لإليضاح من قبل ألوي ل ختصاص.

ترسل ل سئلا قبحل  حدة شحهور محن مو حد لنمذحاد لمعحدوة قمحى نخبحا محن  ذهحا  لممحام   -

 لإلسالمف من دلخل لمهعد وخارجها ملسشاركا وقارل  لمسو وع.

ئلا قبل  ترة كا حا لتى يحت  تلخحصحها وق حدلددا تطلب ل بحاث أو لمردود  لى ل س -
 ملمرض  لى لمعدوة.

 يمد  رض لمساأما بدقا و عايا تحصر  حها يرل  لمفذها  وأدمته  بمد قرل ة أبحااه . -

يكتفف أاعا  لمعحدوة  لحى  حرض لمساحأما وبححان يرل  كحل محن لمسشحاركحن باختصحار  -

كححل بالححث أو مشححارك  لفا ححا  لححى لموقححت احح  يطححرح لمسو ححوع ملسعاقشححا ويمطححف

  رصا كا حا مبحان وجها نظره وأدمتل.

يمطف مخبرل  ل قتصاد أو لمملوس لمتجريبحا من لمطب أو لمفح يا  وتحردا وقتا كا حا  -

 ممرض لمحذائا لمملسحا  ن لمساأما  لى شاشا لممرض أو شفويا.

 يتخل لمذرلر بمد معاقشا  ومدلو   ماتفحضا. -
ألل كحان وجحهحا ومحو كحان  حد لمذحرلر لمحلي يحت  لتخحاأله ياجل لمرأي لمسخامف أيضا ق -

بأتلبحا لمسشاركحن ودادف  قائسا بمي لمساائل لمتف تعاومها مجسع لمفذل لإلسحالمف 

 بامهعد بامبحث ولمسعاقشا وأصدر   عها قرلرل   ذهحار

 . ماأما زرل ا ل  ضا 

 .لك  تحديد لمعال وتعظح  ل سرة 

 جاريا.لك  بدل خلو لمبحو  ولمسحال  لمت 

 .لك  بحع لمحذوق لمسجردة ولممالما  لمتجاريا 

 .ولبا وأصول إلنشا  لمسصرف لإلسالمف  
 .لمبحع بامتذاحا وبحع لمسرلبحا 

 .سوق ل ورلق لمسامحا 

 .لك  لمتأمحن لمتجاري 

 .قضايا لم كاة لمسماصرة 

 .نظاس لممشر ولمخرلج وتطبحذاتل  لى ل رل ف لمهعديا 

 عا.لك  ألب  لمححولنا  بامساكح 

 .مفهوس لمضرورة  عد لمفذها  وتطبحذاتها لمسماصرة 
 .أخالقحا  لمطبحب 

 .لممرف ولممادة وتطبحذاتل لمسماصرة 

 .قضايا لمح  ولممسرة لمساتجدة 

 .لك  تجارة ل سساك  ف لمبرك لمخاصا ول لولض 

 .صور ملبحع قبل لمذبي ومفهوس لمتذابي  ف لمبحوع 

 . لك  لمتمامل با سه  ولماعدل 

 ستعااا لمبشري.لك  ل  

 .لمكفا ة  ف لمعكاح ومذايحاها لمجديدة 



 .لك  لمو يا  ف لمعكاح  ف لمظروف لمستغحرة 

 .لك  لمتمامل با نترنحت 

 .لك  وقوع طالق لماكرلن 

 .أار لمتحول لمكحساوي وتبدل لمسادحا  ف ل  حان 

 .لك  ددس لمساجد ونذلل قمى مكان يخر 

مجلححدل كسححا أن  ححدد قصححدلرل   22ماححعويا  ححف وقححد طبمححت أبحححاث لمعححدول  لمفذهحححا ل

 كتاباً. 70لمسجسع بلغ نحو 
و  تذتصر جهود مجسع لمفذحل لإلسحالمف  لحى  ذحد لمعحدول  ولتخحاأل لمذحرلرل  بحل لنحل 

يولصل لممسل مع لمجحل لمجديد من  لسا  لمحدين  حذحح  دورل  تدريبححا وورش لممسحل لحول 

ومفهحوس ل جتهحاد و حولبطل  حف ‘ محا دد محن لمسو حو ا  ملحل مذاصحد لمشحريما لإلسحال

 لممام  لمسماصر.

 ذد  ذد لمسجسع  شرل  من ورش لممسل شارك  حها لمسحا رون من لمحدول لممربححا 

ولإلسالمحا ولضردا طالب لمدرلسا  لمشر حا لمملححا كسحا أن محد  لمسجسحع أقاحاس متحذححا 

 لمترلث وق دلد لمكولدر لمذحاديا  ف مجا   لمححا  لمسختلفا.

 
 

قن لمتركححح   لححى ألكححر لنجححازل  مجسححع لمفذححل لإلسححالمف بامهعححد   يمعححف نفححف ل  سححال 

لماابذا ولماللذا لمستولصحلا إلدلرل  لإل تحا  ومرلكح  لمدرلسحا  لمفذهححا ل خحر   حف شحبل 

لمذارة لمهعديا أو قنكحار جهحود بمحي معهحا  حف و حع لمحلحول ملمديحد محن لمذضحايا لمساحتجدة 

لمفذل لإلسالمف دو لمتدلد طبحمف مسا سبذل من جهود  ف دحلل لمسجحال ولمشائكا بل قن مجسع 

سول  كانت تلك لمجهود  رديا من قبل أ الس لمفذل ولإل تا  لملين مه  مرجمحته  ومكانته  أو 

من قبل قدلرل  لمدرلسا  ولمبحوث لمفذهحا لمستعاارة دعا ودعحاك وتححر لمستولصحلا  سحباب 

 و روف خاصا بها.
طوريحا لمسغومححا لمساحلسا   يكتسحل محن فتو   حف لمهعحد بمحد  صحر ل مبرللمخ قن تاري

تحر ألكر رجال لإل تا  لملين تمرف مجسو ا  لمفتاو  بأسسائه  كاإلماس لمشحخ  بد لمم ي  

 بن ومف هللا لمددلوي صالب "لمفتاو  لمم ي يا".

مجلححل نحلير ولمشحخ لإلماس رشحد ألسد لمكعكودف صالب "لمفتاو  لمرشحديا" ولمشححخ ل

لاحن لمددلوي صالب "لمفتحاو  لمعليريحا" ولمشححخ لإلمحاس أشحرف  لحف لمتهحانوي صحالب 

 "قمدلد لمفتاو " ولمسلمفا  لمفذهحا لمعادرة.

ولمشحخ لمفذحل لممالما محسد شفحع صالب " تحاو  دلر لمملحوس" ولممالمحا لمفذححل لمشححخ 
 لمسفتف كفايا هللا صالب كتاب "كفايا لمسفتف".

ولمشححخ لممالمححا  فحر ألسححد ‘ لمفذححل لمسحححدّث مهحدي لاححن لمشحادجهان  ححوري ولمشححخ

ولمشححخ لمسفتحف محسححود لاحن لمكعكحودف صححالب "لمفتحاو  لمسحسوديحا" ولمشحححخ ‘ لمملسحانف

 الجفوري صالب "لمفتاو  لمرلحسحا" وتحرد .لممالما لمسفتف  بد لمرلح  لم

ي ولمشحخ لمفذحل محسحد شحفحع ولمحد وقد لمتاز من بحعه  لمشحخ لإلماس أشرف  لف لمتهانو

لمشحخ محسد تذف لمملسانف بغح لرة لإلنتحاج وكلحرة ل دتسحاس بححل لمذضحايا لمجديحدة ولمسحححرة 

وزرل ا ل  ضا ل وبحع لمحذوق ‘ ومل رسائل وكتب  ن لمتأمحن‘ وبغايا من لمدقا ول تذان

حا ملحل "لمححلحا لمساحائل لمخاصحا بحا لولل لمشخصح  حفلمسجردةل وتشري  لمجلث وتحردحا 



لمعاج ة ملحلحلحا لممحاج ة" قمحى جانحب مجسو حا   تحاولد  لمسدونحال وقن لمشححخ محسحد شحفحع 

 ولده كتب بخا يده أكلر من مائا أمف  تو .

دل   كله  بشكل أو بحآخر يعتسحون قمحى محعه  لإلمحاس لمسجحدد ومحف هللا بحن  بحد لمحرلح  

ن مذاصححد لمشححريما ومصححام  دححـ صححالب مدرسححا خاصححا  ححف بحححا1176لمححددلوي لمستححو ى 

 ل لكاس وملمف كتاب لجا هللا لمبامغا.

ومرل اتهححا مححن قبححل مرلكحح  لإل تححا   قدرلكهححا ولمتعبححل مهححاومححن لمحذححائا لمتححف يجححب 

ولمسجامع لمفذهحا لن لمسالسحن لملين يمحشون  ف بالد ألل  أتلبححا  تححر ماحلسا ويصحعفون 
 حالن  عحل ولإلصحرلر  لححل  حف لمحبالد كأقلحا  مالسا مه   رو ه  لمخاصحا  سحا يصحل  لإل

 لمسالسا قد  يصل  لختحاره  ف بالد ل قلحا .

عذححل لمساححجد مححن مكانححل أو ددمححل متوسحححع  حح  ملححال مححلمك أن لمج ئحححا لمخاصححا بوأو

كسححا دححو لمسححلكور  ححف كتححب لمفححروع مححد  بمححي لمسححللدب لمفذهحححا  مححا شححابل ألمححكلمشححارع و

 حف بحالد تححر ماحلسا  تلخحل بهحاتححر صحامحا  ن ولمسمسول بل  ف بمي لمبالد لإلسحالمحا 

مرلكحح د  وأمححاكن وق  محححرس لمساححلسون مححن ممظحح  لمساححاجد لمرئحاححا ومهححدمت كلحححر مححن 

  بادته .

لمفذحل  من لمالزس كحأنكلمك لمتركح  لم لئد  لى مذاصد لمشريما وق طا دا لجسا أكبر 
لص محن كلححر محن ل لكححاس لمسحوروث مح  يحرلع دحلل لمجانححب قحد يفحت  أبولبحا مالنفحال  ولمححتخ

 حج  تحر كا حا.لمشر حا وب

 ‘ن مجسححع لمفذححل لإلسححالمف بامهعححد مححع قيسانححل با نفتححاح  لححى مححللدب ل ئسححا لمفذهححا ق

لمخحروج محن محاومحا وتوسمل  ف مرل اة لمظروف لمرلدعا   يترك جانب ل لتححاط ومبحدأ 

 خالف لمملسا   ف ممظ  أبحاال وقرلرلتل.

 لد لمفذهحا  لمستحأخرين محن لمهعحد ودحو ملسح  معظسحا لإلمحارة موقف قيسانف  ودعاك

 حهححا تححلدي لمشححر حا  لححى مبححدأ يصحححر لمذا ححف قا حححا بترل ححف لمساححلسحن  ححف بححالد  ذححد 

ل  حححا يسكحن أن تكحون بحلب   ل مسا سحئل أنودو لمشحخ محسد سجاد أن‘ لمسالسون لمالطا
 ‘وم  يأمر لإلسحالس بحلب  لمبذحر تحديحدل  إألل كان ل مرلن جائ لن ‘لمغع  كسا تلدي بلب  لمبذر

ألبح  ل بذحار نهائححا جبحرل مخحاطر لمهعحدوى لمحلين يحلمسه  ألبح  لمبذحر  حرد نتوقحف  حن  ل    

 لمشحخ قائالر

وتذححاس  ‘قن لمساحلسحن لحعسحا يححرون ل صحعاس تمبحد جهحارل نهحارل "مح    تذحول م  سحائه ر

 حان دحلل لمسعظحر  ‘بذحاع ل رض ممام  شركحا واعحا  ف قار حا لمطريحا و حف كحل بذمحا محن

 حف أن يتركول بعا  دحله لمسمحام   حف لمشحولرع ولمطرقحا  و د   ملى لمهعدوىيجرح مشا ر

 ل ماكن لمماما خارج ممابدد " تذديرل مسشا ر لمسالسحن وجبرل مخاطرد ؟
قن مجسع لمفذل لإلسالمف موقمل ومذره  ف لمهعد بلد ألي أتلبحا تحر مالسا سالذا  سن 

ف أن يكححون مححل لدتسححاس خححاص بفذححل ل قلحححا  ويكححون مححل مححعه   ححف طححرح لمساححائل لمطبحمحح

 ‘ومعاقشححتل يختلححف بمححي لمشححف   ححن لمسجححامع لمسساالححا وألمححك مححدرأ لمفتعححا  ححن لمساححلسحن

امتركح   لى بمي لمسبالا  قد يحلدي قمحى  حرض ألكحاس جحائرة  لحى لمساحلسحن  حف بحالد  

 ل قلحا .

اة لمظروف ولمتجعحب محن لمسبامغحا  حف لمتعظححر دون ملل يجب ممامجا ل مور مع مرل 

 لمعظر قمى ما يترتب  لحل من ياار.



ترجسححا قحامححل بوتجححدر لإلشححارة قمححى أن ألححد أدحح  قنجححازل  مجسححع لمفذححل لإلسححالمف 

 لمسوسو ا لمفذهحا  لمكويتحا كاملا قمى لملغا ل ردو ودف ماالا ملطبا ا لآلن.

ا بدوما لمكويت م  تدخر وسما  ف د ح  لمسجسحع ولن وزلرة ل وقاف ولمشئون لإلسالمح

 وتشجحع لمذائسحن  لحل  لها لمشكر ولمتذدير.

أنشححطتها وتمححدد أماكعهححا  فوقنجازلتهححا  لححى لخححتال  سومححاقن أ سححال لمسجححامع لمفذهحححا 

ولن قرلرلتهحا لحول ‘معادجها  ف تعاول لمذضحايا لمفذهححا لمسماصحرة دحف احروة  لسححا كبححرة

ختلف لنفتالا ولنغالقا باختالف مذار  سلها ومكعها  لحى تعو هحا تشحكل لمذضايا لمسماصرة ت
 سححال جححادل ونا مححال بححل لن بمححي لمسلساححا  لمتححف   تحسححل  عححولن مجسححع لمفذححل جهوددححا 

وقنجازلتها محات أقل قحسا وأدسحا من أ سال لمسجامع لمفذهحا لمسمرو حا ويحلكر  لحى سحبحل 

ا بدومححا لمكويحت لمتحف قححدمت خحالل نحدولتها لمفذهحححا لمسلحال لمسعظسحا لإلسححالمحا ململحوس لمطبحح

لمطبحا لمذضايا لمفذهحا لمسهسا وجسمت لمفذها  ول طبا  إليجاد لمحلول لمشحر حا ملمديحد محن 

 لمذضايا لمدقحذا ولمحااسا.

وملحد  لى ما يشادد من  و ف  ارما  ف دنحا لإل تا  وما ياللظ من  دس ل نضحباط 

با من جها  وأشخاص مجهومحن ومن تحر أدل ل ختصاص  ف قصدلر  تاو  شاألة وتري

وشححبكا لإلنترنححت لتححى   و ححف لمذضححايا لمحااسححا ملغايححال وتروجحهححا مححن خححالل لمفضححائحا
 أصبحت "لمفتاو " مو وع سخريا وتعدر مد  بمي معاوئف لإلسالس و تعا ملسالسحن.

 يجب لتخاأل لمخطول  لمتامحار

ولمسبحادرة ‘ ا وقخرلجها من ل سلوب لمتذلحديتفمحل لمسجامع لمفذهحا وتطوير أ سامه -

بالتول  لمسوقف بإصدلر لمفتاو   ف لمذضايا لمسهسا قبل لسحتغالمها محن قبحل جهحا  

 تحر ملدلا وتحر مائوما.

بث لملذا  ف نفوى لمماما وكلمك لمشحباب لحول سحلوكحا  لمذحائسحن باإل تحا  وأدسححا  -

 لنفالتاً.لإل تا   ف لمدين ولمتجعب من لنفتاح قد يكون 

لمتعاحا بحن لمسجامع لمفذهحا وملساا  لإل تا  لمتذلحديا تفاديحا ملتعحاقي ولمتضحارب  -
  ف لمذرلرل .

 دس ل نجرلر تحت  غوط دلخلحا أو خارجحا قمى تبرير لمسولقف لمسمحعا ملجهحا   -

وقبذا  لمسجامع لمفذهحا وملساحا  لإل تحا   لحى لسحتذالمحتها  حف درلسحاتها ‘ لمرسسحا

 ا و تاويها وقرلرلتها.وأبحااه

وبهلل يسكن أن نصل قمى لمهدف لمسعشود  ف قرشاد لمعاى وأن نمحد ملفتو  مكانتها وموقمها 

 وملسفتف مكانتل ودحبتل أماس لمجسادحر. ‘  ف لمعفوى

 

 وهللا ولي التوفاق،،،

 


