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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة :

َ القائل يف كتابه املبني :  ،احلمد هلل رب العاملني ََ فَنم    ط َو ََعَ َدنا ٍَ نرَّ غ َْين طَ  ْط ِ  ا َفَمن
يمٌ َدَليطه   َ َْيفَّوٌر رغح   .1   نغ اّلله

َالسمم دلى سيدان حممد القائل : " ٌ  َالصمة  َِ يَّسط َِ َأَحٌد  ع   نغ الده ي َغ الده ي ِط يََّشا َل ََ
َة   َء مِ الدُّْلط ََة  ََال غَطَحة  َََشيط لطَغدط  ٍ َتع ينَّوا  َا ََاسط َا ََقَار بَّوا ََأَبطش  َّ ََّ  .2"َْيَلَبهَّ َفَسده 

ي َدمنِ عنبعإبم احسنان  الصحابةآل البيت الراه يِ، َ هللا دِ  َْر الك ام الريبنني، 
 يوم الديِ.  ىل

 وبعد : 
َع سننننيما يف أَسننننا  اْلاليننننا  فقنننند شنننن  َرة،  َف ال نننن  َف ععنننن ر بفتننننا ادت اليننننوم فتننننا

َفا ْي  طبيعية، عصردم فيإبنا كرين   اإلسممية يف بمَ الغ ب، حيث يعيش املسلمون هناك ظ 
مننِ أمننورهم ٍمحكننام الفقإبيننة السننائدة يف االتمعننا  اإلسننممية،  انن ا لقيننام علنن  االتمعننا  

 دنإبا مشكم  متجدَة عواجه املسلمني املقيمني فيإبا... دلى أسس ْي   سممية، عنبريق
ِط ملا كان  َلئ  املسلمني صنفٌ م  حين   دلنى التمسن  اسنممه، ، َ يإبمه أم  َيننه أ

َعسناالعهتم مستفسن يِ  نا دنِ   ىلأحكامه... عوجه هؤعء   ىلام َاعحتك العلماء مبشكمهتم 
ٍَحريني هلا دِ حل...  جواب، 

دنناب بعينندام  ة  ىل صنننفني مننِ دلمنناء العصنن   صنننفٌ ل هنن ا امسننئلْيالبننام مننا عوجننه مرينن
َاا  ىل مننا د فننه مننِ أحكننام  نناا، ف جنن  يف فتننا َش يعننايش قننا علنن  امَْ دننِ علنن  البلنندان، 
َن عنندقيق يف صننمحية مريننل هنن ا  َطنناقم، َ َقتإبننا مشننكم  املسننلمني يف أ فقإبيننة داْلننت يف 

َامحكام ملعاْلة مشكم  السائلني ال  َف  حتكمإبنم أدن ار الفتا يِ يعيشون أجواء خاصة، 
 َقوا ني ْي   سممية...

َقا أحكامام ْين   َي  َاقعية،  َف  ا ة ْي   َكري ام ما ينا  هؤعء املستفتون  ىل ه ا الفتا
َاملعنن   دنإبنننا...  َ، أَ موقننف العاهنند فيإبننا  دمليننة، فيقننف بع ننإبم منإبننا موقننف احلنننائ  املننَز
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َن أ فسنإبم َلئ  ال يِ جياهد َيتحملنون يف سنبيل عنفين ها كرين ام منِ  َقليل أ دلنى امخن   نا، 
 الصعٍو . 

نناا،  َدننايش شننيئام مننِ علنن  امَْ َ دلننى علنن  البلنندان،  َصنننف آخنن  مننِ العلمنناء عننَ 
َحلننول  َلننة البحننث دننِ  جنناٍ   َشناهد املعنناانة الننن يعا يإبننا املسننلمون هننناك... فا ننه  ىل حما

مَ مننِ عربينننق أحكننام َيننننإبم، مبننا يتناسننن  مننن  املقيمنننني يف علنن  النننبدمليننة، نكنننِ املسننلمني 
َامحكنام بعنا امحكنام الفقإبينة  َلو خالفت عل  اإلجاٍ   َي ف  احل ج دنإبم،  ادإبم،  أَْ

 السابقة السائدة يف االتمعا  اإلسممية...
َال ننغو  اعجتماديننة  ىل عنن جي  جا نن  التيسنن   نناا القائمننة،  َقنند  نن هم علنن  امَْ

َف املرينننن ة َالتسننننإبيل يف امحكننننام، د َاعحتيننننا ، فتصنننندر دنننننإبم الفتننننا لننننى جا نننن  اع  ننننبا  
َرة..  للجدل حتت شعار بعا ه ا املصرلحا  الفقإبية اْلديدة، كفقه الواق ، أَ فقه ال  

َدلميننة بنني أبننناء املسننلمني، يتننابع بعننا املسنلمني مننِ خمهلننا  َعرينور صنن ادا  فك ينة 
َراء ام َعسوء  ا ة بع إبم  ىل بعا مِ  َف أَ  بن ها، فتَّرطلنق دلنى املقاب،  خ  بتل  الفتا
َالتحجه ، كما عرلق دلى  ٍَن  بع إبم أَصار اْلمَو  َال  ىل ْي  اآلخ يِ أَصار التحلهل 

َعفن ف بنني الصننفور، َ   ن  املسنلمني  ىل معنارك هننم يف ذلن  منِ ألقناب عبادند بننني القلنوب، 
 دنإبا.  ْيىن

ر اعسنننترينائ َالانننَ  ية دلنننى املسنننلمني املقيمنننني يف َش عقتصننن  علننن  امحنننوال اظاصنننة، 
َ مننا امتنند  أي ننا  ىل بعننا االتمعننا  اإلسننممية يف البلنندان املسننلمة، حيننث  بننمَ الغنن ب، 

دها دنِ شن يعة هللا، أَ خ نودإبا واعم ْي  داَية أي ام،  ا ام لبعيعيش فيإبا بعا املسلمني أح
 ل غو  الناام العاملي اْلديد. 

َل مصننرل   ت أن أشننارك يف مننؤن يننرأمننِ هنننا :  اإلفتنناء هنن ا بورقننة دمننل نتصنن ة عتنننا
نوابرإبا، عقييمنا َ َدمم دلى استخم  معاملإبا َْ َرة، عع يفا  ا،  م هلنا منِ يصنأتفتوف ال  

َاملسننلمني دامننة مننِ جإبننة أخنن ف،  َعق يبننا لوجإبننا  النانن  حوهلننا بننني العلمنناء خاصننة،  جإبننة، 
َالعمنل، َ  َال شاَ يف القول  َجل السداَ  َاحلمند هلل رب سائم هللا دع  أن ينفن   نا املسنلمني، 

 العاملني.
َل يف ه ا الورقة ثمث   قا : َسأعنا
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َرة َ  -1  طبيعتإبا.بيان عع يف فتوف ال  
 مستندها الش دي.بيان  -2

واباَْ   -3  ا.هل معاش َْ
*     *     *     *     *
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 :وبيان طبيعتها تعريف فتوى الضرورة-1
َرة:  َاملبيننن ةْلنناملعاعلنن  الفتننوف ]ينن اَ بفتننوف ال نن  لألحكننام  ةللحنناع  اعسننترينائية، 

َذل  مب ر اظاصة،  َيالش دية يف الاَ  َاحلن ج دنِ ا حيقق املصاحل الش دية فيإبا،  درأ املفاسند 
َرية [. ،أهلإبا يف ْوء املقاصد الش دية  َاملوازان  ال  

َامحننوال الربيعينننة حتقننق بربيعتإبنننافنناذا كا ننت الفتنننو  ر العاَيننة،   ف الشنن دية يف الانننَ 
َامحنوال اعسنترينائية  ر اظاصنة،  حتقنق املصناحل، فنان للانَ  املقاصد الش دية، فتدرأ املفاسد، 

َا َاملفننو  جنن اء منوازان  َقيقننة بنني املصنناحل  ملفاسنند، أَ مترلبنا  خاصننة، عوجن  دلننى الفقينه 
َاملفاسننند أحيننناان، قبنننل أن يصننندر فتننواا، اجتإبننناَا مننننه يف حت يننن  احلكنننم الشننن دي،  بننني املفاسننند 

َاحل ج دِ املستفتني.حت   اي لدف  املشقة 
َن يف َ ن الفقإبنناء  َع يقتصنن  َرا ،  دنناَة، يلحقننون احلاجننا  الشننديدة امللحننة ٍل نن 

َري فحسننن ، بنننل حي صنننون أي نننا دلنننى أتمنننني  مرينننل هننن ا امحكنننام دلنننى حتقينننق َرجنننة ال ننن 
َرة دامة كا ت أَ   . 1خاصة(احلاجي، من القاددة الفقإبية عقول: )احلاجة عنعل منعلة ال  

 :  -رمحه هللا –يف مريل ه ا املعىن يقول اإلمام ابِ عيميه 
ََفطنن َّ مننا هننو أسننوأ منإبننا  ذا ش عنندَف ط  ع  ننا، َتَمننتبنننيغ أن السننيئة حتَّ "...ف لَّ يف َموطْننعني: 

َاحلَسننَنةَّ عَّننزَ حتََّصغننلَّ مبننا هننو أ فنن  مننِ ع كإبننا  ذا ش ننعني:  ذا كا ننت  حتصننل  ع  ننا ،  كَّ يف مْو
ععينند م نن هتا دلننى منفعننة احلسنننة...   يقننول:  ا هننو أحسننِ منإبننا، أَ مسننتلعمةم لسننيئةَ  ملننةم مفوهعنن

َ منا ال"لنيس العاقنل ا عاقننل الن ي يعلننم َخن ط اظنن يِ، َشن  الشنن غيِ لنن ي يعلنم اظنن  منِ الشنن ، 
"...2. 

*     *     *     *     *

                                                
 .155(، من مواد مجلة األحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد الزرقا، ص 32انظر المادة ) -1
َف" ) 2  ( بتص ر.54-20/53ا ا  "جمموا الفتا



 -6- 

 :الضرورة املستند الشرعي لفتوى -2
َرة  ىل   ودني أساسني مِ املصاَر الش دية مها:  عستند فتوف ال  

َخاصة. -أ   صو  ش دية دامة 
َفقإبية. -ب  قوادد أصولية 

  أما املصدر األول:
نيمٌ ععناىل:  فمريل قولنه َ َْيفَّنوٌر رغح  َ َدَليطنه    نغ اّلله ََ فَنم    ط َو ََعَ َدنا ٍَ نرَّ غ َْين طَ  ْط ِ  ا ، 1َفَمن

عَ َما يَّ  يدَّ اّللهَّ ل   َقوله: ِط َح َجَ َيجط َقوله صنلى هللا دلينه َسنلم: 2...َل َدَليطكَّم مه   ، َع ع ْن ر 
 .3ْ ار

عؤكنند رفنن  َ  ،عصنن ب ب فنن  اإل  دننِ امل ننر  صننو  شنن دية كرينن ة،  ىل ْينن  ذلنن  مننِ 
َعنإبى دِ اإلْ ار ٍآلخ يِ.احل ج دِ ا  . ممة، 

 :وأما املصدر الثاين
 القوادد الش دية: فمِ ه ا 

َرا  -1  .4عبي  احملاورا " قاددة : "ال  
َرا  عقدر بقدرها" -2  .5قاددة : "ال  
َرة دامة كا ت أَ خاصة" -3  .6قاددة : "احلاجة عنعل منعلة ال  
 .7قاددة : "خيتار أهون الش يِ" -4
 .8قاددة : "ال  ر يدف  بقدر اإلمكان" -5

  ىل  ْي  ذل  مِ قوادد كري ة... 
                                                

 ة البق ة. مِ سور  /173اآلية/ 1

 مِ سورة املائدة. /6اآلية/ 2
َافقنه الن ه، دلنى ذلن ،  احلديث : 3 َش خي جناا، َ َقال: ه ا حنديث صنحي  اإلسنناَ دلنى شن   مسنلم،  َاا احلاكم،  ر

 (.57 /2ا ا  املستدرك م  علخيص ال ه،، )  بَ  ، 
َا ا  "ش ب القوادد /21ا ا  املاَة / 4  /131الفقإبية" ممحد العرقا   : / مِ مواَ جملة امحكام العدلية، 
َا ا  "ش ب القوادد الفقإبية" ممحد العرقا   : / /22ا ا  املاَة / 5  /133مِ مواَ جملة امحكام العدلية، 
َا ا  "ش ب القوادد الفقإبية" ممحد العرقا   : / /32ا ا  املاَة / 6  /155مِ مواَ جملة امحكام العدلية، 
َا ا  "ش ب القوادد الفقإبية" ممحد العرقا   : /مِ م /29ا ا  املاَة / 7  /149واَ جملة امحكام العدلية، 
َا ا  "ش ب القوادد الفقإبية" ممحد العرقا   : / /31ا ا  املاَة / 8  /153مِ مواَ جملة امحكام العدلية، 
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َدية )فتوف َرة( مبنإبج الشارا يف  كما يستدل ملش  عش ي  امحكام الش دية، حيث ال  
َحقق التيس رادى يف عش يعاع َرف  احل ج،  َحقق احلاجا ،  َرا ،   …ه املتنودة ال  
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 وضوابطها: الضرورة توىفمعامل  -3
َكتنن   َحنننديريا مننِ اإلشنننارة  ىل بعننا املعننناش ش ََتطننلَّ النصننو  الشننن دية  العلمننناء قننددا 

َ ا ا لتشتت مواْ   َرة،  َللحاجنة َال وابا لفتوف ال   َالشنَ   منِ جإبنة،  ه ا ال وابا 
َاإلْافة دليإبا مِ جإبة أخ ف، أعقدم ٍل وابا التالية:   ىل التفصيل فيإبا 

 مِ ه ا ال وابا: 
َاملسننائل الكنن ف الننن  -1 َاحلاجننا  امللحننة يف اممننور العامننة،  َرا   يَّنزكَّ عقنندي  ال نن 

َاظ اء املتخصصني يف االمعا  ال َالفقإبينة ليكنون ععم  ا البلوف، للعلماء  علمينة 
َاملنننوازان  الفقإبينننة الدقيقنننة، ح صنننام دلننننى  التقننندي  قائمنننام دلنننى الشنننورف العلميننننة، 
ََفعام لسلبيا  اع ف اَ فيإبا مِ جإبة أخ ف.   اعجتإباَ اْلمادي فيإبا مِ جإبة، 

َاحلاجنننا  امللحننة يف اممنننور العلمينننة املتخصصنننة كالرننن  ينن -2 َرا   زك عقننندي  ال ننن 
َن  َاعقتصناَيني املسنلمني، ٍلتعنا َاعقتصاَ مريمم، مهل اعختصا  منِ امطبناء 

َن آخ .  َع يص  أن ينفَ   ا ط ٌر َ َامصوليني،  َر م  الفقإباء   َالتشا

َاحلاجننننة امللحننننة يف اممننننور ا -3 َرة  َاملسننننائل الشخصننننية يقننننوم بتقنننندي  ال نننن  لعاَيننننة، 
َاملعنينني يف ذلن ،  ان ام عخنتمر هن ا  أصحاب العمقة بعد ال جوا  ىل الفقإبناء 

َاممكنة.  َامزمان  َاحلاجا  عبعام عختمر امشخا   َرا    ال  

َع جينوز التوسنن  فيإبننا  ىل  -4 َن عوسن  أَ ععينند،  َرا  بقنندرها َ ينبغني أن عقنندر ال ن 
َالتكميليا ... قدر يعيد دِ احلاجا  امللح َيصل  ا  ىل َرجة التحسينيا   ة، 

ننيمٌ  قننال ععنناىل: " َ َْيفَّننوٌر رغح  َ َدَليطننه    نغ اّلله ََ فَننم    ط َو ََعَ َدننا ٍَ ننرَّ غ َْينن طَ  ْط ِ  ا ، 1"َفَمنن
َرة، عوسننعام يعينند دننِ احلنند احملتنناج  فكرينن ام مننا يتوسنن  بعننا مننِ أَّفتننوا بفتننوف لل نن 

َِ م نر   لينه يف  ليه، فإبناك مِ أَّفن جبنواز  اسنتق ا  قن   ربنوي منِ أجنل َسنَك
َرا  عبني  احملانورا " فلجنأ  ىل شن اء بينت   بعا البلدان، بناء دلى قاددة "ال  
َز  كبنن  أَ قصنن  بقنن   ربننوي منن رام فعلننه ع ننه أ فنن  لننه دننند البينن    انسننيام أن  ننا

َان    َالعد َرة  وا مِ البغي   حد ال  

                                                
 . مِ سورة ام عام /145اآلية / 1
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ي العمل بفتوف  -5 َرة  ىل الوقنوا يف ْن ر أكن ، أَ حن ج مريلنه ينبغي أن ع يَؤ ال  
، "ال ن ر 1أَ أشد، فالقاددة الفقإبية عقول "ال  ر امشد يَّعالَّ ٍل  ر امخنف" 

 .2ع يَّعال مبريله"

َ َر خاَ  بفَ  أَ جممودنة،  ذا   -6 َْ َرة لدف   ينبغي أن ع يفو بناءم دلى قاددة ال  
ي  ىل  يقننناا ْننن ر دنننام، مإب َرة اظاصنننة كا نننت هننن ا الفتنننوف عنننَؤ منننا كا نننت ال ننن 

 .3شديدة، فالقاددة الفقإبية عقول: "ينََّتحمهلَّ ال  ر اظا  لدف  ال  ر العام"

َرة، أن ي ادني  -7 أخن ا  ن ا الفتنوف  دنندينبغي ملِ أفن يف مسالة دلنى قادندة ال ن 
ينَّبطرنل  أن ع ي ي  حقام لغ ا، أَ ي   به، فالقاددة الفقإبية عقول: "اعْنر ار ع

 .4حق الغ "

َرة دلننننى  ينننن   -8 ع يصنننن  ععمننننيم فتننننوف خاصننننة بفننننَ  أَ جإبننننة دلننننى أسننننا  ال نننن 
َامشخا ، فاظا  ع يقبل التعميم.  َامزمان   امحوال 

َرة، مقنا جناء   -9 ع يص  القيا  دلى الفتوف اظاصة الصناَرة دلنى أسنا  ال ن 
َمن احلكم خيتلنف منِ حالنة  ىل أخن ف،  فيإبنا قند دلى خمر امصل مِ جإبة، 

 ر بعا احليرييا  الن قامت دليإبا الفتوف مِ جإبة أخ ف. عختم

َرة أَ  -10 َرة، مبجنَ  ا تإبناء ال ن  ينتإبي العمل ٍلفتنوف القائمنة دلنى أسنا  فقنه ال ن 
َ علنننت دنننِ َرجتإبنننا  ىل َرجنننة  َرة أَ احلاجنننة،  احلاجنننة، أَ  ذا َخفغنننت علننن  ال ننن 

                                                
ن )املاَة/ 1 َالعشَ  َا ان  "شن ب القوادند الفقإبينة" للشنيل أمحند العرقنا ( مِ جملة 27القاددة الساَسة  امحكنام العدلينة، 

 .145صن

ن )املنناَة/ 2 َالعشننَ  َا انن  "شنن ب القوادنند الفقإبيننة" للشننيل أمحنند العرقننا 25القادنندة ال ابعننة  ( مننِ جملننة امحكننام العدليننة، 
 .141صن
ن )املناَة/ 3 َالعشَ  َا ان 26القاددة اظامسة  "شن ب القوادند الفقإبينة" للشنيل أمحند العرقنا  ( منِ جملنة امحكنام العدلينة، 

 .143صن
َالريمثننون )املنناَة/ 4 َا انن  "شنن ب القوادنند الفقإبيننة" للشننيل أمحنند العرقننا 33القادنندة الريا يننة  ( مننِ جملننة امحكننام العدليننة، 

 .159صن
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َالقادننننندة الشننننن دية عقنننننول: "منننننا جننننناز لعننننن ر، َالتحسنننننينيا .  َبرَنننننل  التكميليننننا  
َاله"  .1بع

َذلن  منِ  -11 َرة،  ينبغي للمسلم الترغلَّ  َائمام  ىل التخلص ممنا دمنل بنه بسنب  ال ن 
َالسنننعي  ىل  قننناء علنن  احلالنننة اعسنننترينائية النننن  خننمل البحنننث دنننِ بننديل صننناحل، 

َن م  اآلخ يِ بقدر اإلمكان  .2اْر عه  ىل العمل ب ل ، ٍلتعا

َر  -12 ة لشننخص منننا أَ جإبننة منننا، أن ي ادننني ينبغنني للمفنننن النن ي يفنننن يف حالننة ال ننن 
َأقننننا خننننمر  نننن  للمسننننتفن و يننننام طبيعننننة الفتننننوف،  َأن يْو َعم،  هنننن ا ال ننننوابا أ
َأن ينبإبنه  ىل ْنوابا امخن   نا، حنو ع يقن  يف  َأن امصل فيإبا املن ،  امصل، 

َان.  َالعد  اإل  بسب  البغي 

ن  ملنِ استشنكل دملنه  نا،  -13 َرة أن يْو أَ ظنِ أ نه ينَّغهن ُّ ينبغي لآلخ  بفتنوف ال ن 
َن  َحالة استرينائية أفتاا  ا املفن، حنو ع يتخن ا اآلخن  بفعله، أقا فتوف خاصة، 

َة لغ ا.  َع سيما ملِ كان يف مقام القد َة يف ذل ،   قد

َاملناقشننننة يف هنننن ا  -14 َرة، أن يبقننننوا ٍب احلننننوار  ينبغنننني للمفتننننني دلننننى قادنننندة ال نننن 
َاملختصنني َف مفتوحننام أمنام العلمنناء  َم اجعتإبننا الفتنا َالتنندقيق فيإبنا  ، حت ينن ام للفتنوف 

َاعجتمادينة منِ جإبنة أخن ف، فنان  ينة  َآورهنا الفَ  َللتنبينه  ىل أبعاَهنا  مِ جإبة، 
َرا .   العمل بفقه امل اجعا  ع يقل أمهية دِ العمل بفقه ال  

َرا ، ما َامت فتواهم صاَرة دِ  -15 ع يص  اإل كار دلى املفتني دلى قاددة ال  
َاعختصنننننا ، مقنننننا مسنننننائل اجتإباَينننننة َتتلنننننف يف فإبمإبنننننا ام انننننار أهنننننل العلنننننم 

َ منننا ينكننن  االمننن  دلينننه" َ منننا  3َالقادننندة الفقإبينننة عقنننول: "ع ينكننن  املختلنننفَّ فينننه 
َيَّننددى يف مريلإبننا ب فننق  ىل  َاملناقشننة مننِ قبننل أهننل العلننم،،  يَّصننار  ىل احلننوار فيإبننا 

َج دننِ اظننمر، شننأقا يف ذلنن  شننأن أي مسننألة دلميننة خمفيننة صنندر  يف  اظنن 

                                                
ن )املنناَة/ 1 َالعشننَ  َا انن  "شنن ب القوادنند الفقإبيننة23القادنندة الريا يننة  " للشننيل أمحنند العرقننا ( مننِ جملننة امحكننام العدليننة، 

 .135صن
َم صن  2   308ا ا  "قوادد الوسائل يف الش يعة اإلسممية" للدكتور: مصرفى ند
َالناننائ " للسننيوطي صننن  3 َالريمثننون مننِ الكتنناب الرينناو يف "امشننباا  حتقيننق حممنند املعتصننم ٍهلل  292القادنندة اظامسننة 

 البغداَي. 
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" َج منِ اظنمر مسننتح َّ َالقادنندة الفقإبينة عقنول: "اظنن  َمنِ أهلإبنا،  َع  1حملهإبنا 
َ ما يلعم منه اإلد ار ميلع   ،  . 2مِ ددم اإل كار السكو َّ

َعدف  السنلبيا   َرة،  وابا ع با دملية الفتوف بفقه ال    ىل ْي  ذل  مِ معاش َْ
 املتوقعة الن قد عزع  دلى ذل  .

*   *   *   *   *

                                                
    فسه. مِ امل ج 227القاددة الريا ية دش ة صن  1
 ا ا  كتايب "َراسا  يف اعختمفا  العلمية" ففيه عفصيل ذل . 2
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 :اخلامتة -4
َرة، آمنم منِ  َختاما: ه ا ما عيس  يل كتابته يف ه ا الورقة العاجلة حنول فتنوف ال ن 
َ نه عزمنا يف  َعروي ها مبا ي  َالعمل دلى عسديدها  الساَة املشاركني يف ه ا املؤن  النا  فيإبا، 

َاحلمد هلل َاملعني،  حتديد ْوابرإبا، َهللا املوفق  ي  حقيقتإبا،    رب العاملني...عْو
 


