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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ة:ـقدمـم*

 )1)غوي:ـدخل لـم

الفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى اإلفتاء، والجمع الفتاوى والفتـاوي  قاـا :     
 أفتيته َفْتوى وفتيا، إذا أجبته عن مسألته  

ويفـــايوا إلـــى فـــوا: ييـــا موا إليـــه  ،والفتيـــا: يبيـــين الم ـــكل مـــن ا  كـــا     
ا إليــه فــف الفتيــا  والتفــايف: التقالــم  وتاــا : أفتيــآ فو ــا  ر تــا ر  ــا، واريفعــو 

إذا َعَبَريهــا لــه، ومنــه عولــه يعــالى  ا يــا  عــن مأــُّ مصــر: َ َقــا َأ  َهــا اْلــَمَ    
ْ َتاي ﴾ [  وسف:   .] 43َأْفت وِ ف ِفف ر 

واالستفتاء لغة: طأب الجواب عن ا مر الم كل، ومنـه عولـه يعـالى: َ     
ا ﴾  ال هـــف: َوالَ  ْم َأَ ـــد  وعـــد قكـــوا بمعنـــى مجـــر   ، 22  َيْســـَتْفِآ ِفـــيِهْم ِمـــْنه 

ــــْن َخَأْاَنــــا ﴾   ــــا َأْ  َم ــــد  َخْأا  ََ ــــْم َأ ــــه يعــــالى: َ َفاْســــَتْفِتِهْم أَ   الســــ ا ، ومنــــه عول
   ، عا  المفسروا: أي اسألهم 11الصافات: 

 لمـن سـأ  عنـه،والفتوى فف االلطوح: يبيين اليكم ال رعف عن  ليـل     
  .و ذا ق مل الس ا  فف الوعائع وغير ا

، ول نــه قيمــل      والمفتــف لغــة: اســم فاعــل أفتــى، فمــن أفتــى مــره فهــو مفــآ 
فـــف العـــرع ال ـــرعف بمعنـــى أخـــل مـــن ذلـــُّ، عـــا  الصـــيرفف:  ـــذا االســـم 
َمــل عمــو  الاــر ا وخصولــه،  موضــول لمــن عــا  لأنــاي بــأمر   ــنهم، وَعِأــم ج 

ذلُّ الســنن واالســتن ال، ولــم  وضــع لمــن َعِأــم مســألة و اســقه ومنســوخه، و ــ
َأـه  ـذل المري ـة سـمبول  َهـذا االسـم، ومـن اسـتياه أفتـى  وأ رك  قياتها، فمـن ََ

 فيما ا ستفتف فيه 
وعــا  الكر  ــف: المفتــف مــن  ــاا عالمــا  بجميــع ا  كــا  ال ــر ية بــالاوه     

   )2) الارت ة من الفعل و ذا إا عأنا بعد  يجك  االجتها 
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تعتاد بعض عأماء الأغة العربية واسـتنا ا إلـى الـنل الار  ـف فـف عصـة و     
أفتــــو ف فــــف ر تــــاي إا  نــــتم لأر تــــا يعبــــروا عــــالوا » عأيــــه الســــو   وســــف

فــف « أفتـو ف»إا معنـى « أضـغا  أ ـو  ومـا  يــن َتأوتـل ا  ـو  بعــالمين
ده اإلسـومية والفتـوى فـف العايـ« َينـوا لـف عأمـا  اسـتفيد منـه » ذل اآلقـة  ـف 

 ف يعبيـر عمـا و ـب خ َقصـا معينـا مـن العأـم اسـتنا ا عأـى  فـ  السـوره 
ال قأييكمـا طعـا  يراعا ـه إال   أي مـا » ،« وسـف أ هـا الصـد ف أفتنـا»السـاباة 

 «  َتأوتأه عبل أا قأييكما ذل ما مما عأمنف ربف
ــيَ »وجــاء اق ــا فــف يفســير الارطبــف بمعنــى     ــْو  ِمــْن الص  ــَ ا  َع اَبة َعــْن س 
  )3(« َأْمر
تعتبـــر إلـــدار الفتـــوى فـــف اإلســـو  أمـــرا عؤيمـــا مـــن  ا يـــة المســـ ولية و     

 وتعتبـر الـ عض مـن قصـدر الفتـوى إ ـه َـقل  صـب  فسـه لأتو يـع عـن خ
فف أمور جدلية مثل ا مر أو النهف أو إطوق مسميات مثل اليـو   يعالف

 واليرا  ومستيب و مكرول وغير ا 
، وضـيالة  ـذا  مـع عأـة عـد  المتفـرغين لتأاـف العأـم ال ـرعفع أ ـه والواع    

 عتمد معؤم الناي فـف أمـور   ـنهم عأـى اسـتفتاء بعـض ا فـرا إ العأم أساسا 
 ، و ــتع عــن  ــذا ا ت ــار اآلراء ال ــميفة فــف المــذا ب الفاهيــة َــين النــاي، 

  ما أل يآ فتـاوى الـد ن يـأيف ممـن لـي  لهـم أ  ـى عأـم بـأمور ال ـرل، َـل
،  ــأا قكو ــوا ر ســاء لتيرتــر   ــاا لمنالــبهم أ بــر ا اــر فــف ا ت ــار  رائهــم

   الصيف والمجوت أو ميررتن فيها أو مذقعين فف الف ائيات
الـــف يســـأيء ال ـــوء عأـــف واعـــع الفتـــوي فـــف االعـــو  ويرمـــف  ـــذل الورعـــة     

ـــة بكافـــة وســـائأه الماـــروءه والمســـموعة والمرئيـــة  ومـــن اـــم ياتـــرح الســـبل ال فيأ
عوميــا لأتصــدي لســالب  ــذل الوســائل فــف أمــر الــد ن عمومــا والفتــوي عأــف إ 

 وجه القصوص 
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والَُّ أا الجميع  أم  الوجو  ال ثيف لأفتوي بغض النؤر عن  نهها فف  
 -وسائل االعو  وذلُّ الس اب عد ده منها:

_ يجــــد   اجــــات النــــاي مــــع يطــــور العصــــر قيــــتم الياجــــة لبيــــاا اليكــــم 1
 ال رعف فيها 

يتســاَف عأــف ك َــرامع الفتــوي بجمهــور غفيــر قجعــل وســائل االعــو  _ يميــ2
 وجو  مثل  ذل البرامع والصفيات ضمن إ تمامايها 

_ عد  وجو  ضوابء أو مواايف ييكم  ر ة الفتوي فف االعـو  ممـا سـهل 3
 عأف  ل من  رتد أا  تسنم ماا  الفتوي أا قفعل  

أ  ـف مري ـة  ـم َـجع مـن _ يورل  ثير من أ ل العأم ال رعف عن الفتـوي 4
 ملء الفراغ  ل التيركمنهم 

 
 : واقع الفتوي في الاعلام*

إا قــــــا  وجــــــو  الفتــــــاوي فــــــف المســــــائل الد نيــــــة واالمــــــور اليياييــــــة فــــــف      
الف ـائيات ووسـائل االعـو  االخـري مـن لـيف ومجـوت ووذاعـات ومواعــع 

 إ تر آ جعأها إَ ه بالؤا ره التف يات ف الدراسة والمعالجة 
ولـــي  أ   عأـــف أا أمـــر الفتـــوي فـــف وســـائل االعـــو  واال فـــوت الـــذي      

الـد تور عأـف جمعـة  قعا ف منه   رق ال ثير من أ ل االختصاص من يادقم
تأســــي  جهــــاا رعــــاَف عأــــى لا ا ــــر الجــــامع  ــــي  ل امفتــــف مصــــر م ــــروع

   الانوات الف ائية  تولى مراجعة الفتاوى التف يذال عأى الناي
مفتـــف مصـــر خــو  مياضـــره ألاا ـــا بمأتاــى الف ـــر اإلســـومف وأوضــ       

الذي  ؤمه المجأ  ا عأى لأ  وا اإلسومية بالاا ره أا الم ـرول الرعـاَف 
   ف ره ط ر آ فف لااءات له مع َي  ا ا ر لمنع ا ت ار الفتاوى ال اذه
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ــــداالمقـــيم بعالـــم ســـالم وعـــد عأـــف      م ـــا ره الســـيد مفتـــف الـــدقار  عأـــف كن
عــد جــاءت متــأخره إال أ هــا يــد  عأــى أا  نــاك مــن  التــف عــا  أ هــا ةتالمصــر 

ف ـالرغم مـن  ، " فتاوي الف ائيات وبرامجها الد نيةفوضف هتم أخيرا َتنؤيم "
أا بعـــض يأـــُّ البـــرامع لـــه  ـــدع  بيـــل وتاـــو  عأـــى  راســـات وا يـــة، إال أا 

  و ما   ال ثير منها لألسف قفتاد إما الهدع النبيل أو الدراسات الوا ية أو
عــد  ــاا الوعــآ لوضــع َرويو ــو  إعومــف قجــب أا يأتــك  بــه ورأي أ ــه     

ميطات التأفكتوا َدوا يمييك أو استثناء والهدع منه وسائء االعو  و  افة 
 ـــو اليفـــاا عأـــى الرمـــوا الد نيـــة والتارتقيـــة والوطنيـــة وعـــد  التعـــر   قـــة 

 ماصــــدال ســــن مواضــــيع  ساســــة إال بعــــد  راســــة وا يــــة وبعــــد التأ ــــد مــــن 
 )4)  والم موا 

 13694العد  بصييفة الرتا  السعو قة    هيا عبدالعكتك المنيعيعأف و    
(عأف ي ارب الفتاوي فـف الصـيافة واالعـو  5)  2005 قسمبر 21َتارت  

مــع  ــل عمأيــة ا تتــاب  ي َــر ة جد ــده يؤهــر لنــا مجموعــة مــن  باولهــا :"
يســبب يأــُّ الفتــاوى َأبأــة  و خــرى الفتــاوى التــف ييــر  يأــُّ ال ــر ة وييأــل ا 

فــف  يــره  بيــره َــين االســتفا ه  قاــع همخالــة وأا ال ثيــر مــنلأمــواطنين  بيــره 
    من فرلة استثمارتة والقوع من الما  اليرا 

ضـــروره إقاـــاع يأـــُّ الفتـــاوى الفر قـــة وو ـــو  الفتـــوى و عـــآ   هيـــا الـــف     
عـن الممأ ـة العربيـة  " يتيـد الرسمية الصا ره مـن عبـل  ي ـة   ـار العأمـاء 

لي  فاـء فـف موضـول ال ـر ات المسـا مة َـل فـف  افـة مجـاالت السعو قة" 
بـــات قمـــاري اإلفتـــاء بكـــل قســـر وســـهولة أي ال   عضالـــالييـــاه خالـــة وأا 

  تعب  فسه َل قكتفف بالتيرتم  وا أا قف ر بمصأية أو ضرر إل ساا  
إا فر قـة الفتـوى  اإلَكا  لي  فف عمأيات اال تتاب فاـء َـلوعالآ أا     

بايـــآ يمـــ   ثيـــرا  مـــن جوا ـــب  ياينـــا وبـــات بع ـــنا قأخـــذ ا مـــن افـــوال  بـــدو 
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عأيها طأب العأم ول ن اَُّ فف يمكنها من الادره عأى اإلفتاء مما عد قكوا 
    ضررل أ ثر من  فعه

عاعــده طأ ــة العأــم ال ــرعف وأا  تفاــه اغأبنــا  وأعربــآ عــن أمأهــا ب يســال    
لـي  إلـى  ــد أا  صـ   جميعـا  عـا رتن عأـى اإلفتــاء  ا بـأمور   ـنهم ول ـن 

    لإلفتاء ألوله التف قعأمها   الء أ ثر من غير م
اا او    هيــا فيمــا ذ بــآ اليــه وتــري    عبــد الــر من التميمــف  وتنــاع     

من  اض فتاوى  ي ة   ـار العأمـاء ولـم قعمـل َهـا وا تاـد ا  ـم بعـض  تـاب 
ل ســـتأتك  الصـــيافة بـــا ترا  فتـــاوى  ي ـــة  ـــويســـاء  ،  الصـــيافة وميررو ـــا

   ؟   ار العأماء
أا رتــوا ومتقصصــوا فــف مجــا  الــدعوه مــن يمــا ي  عــاه   ــذروعــد      

،  فــــف اإلفتــــاء فيمــــا ال عأــــم لهــــم بــــهووســــائل االعــــو  االخــــري الف ــــائيات 
وســائء  ــهد ا يوطــالبوا ب ــروره التصــدي لوضــع  ــد لفوضــى الفتــوى التــف 

وعــــالوا إا فــــت  مجــــا  الفتــــوى أمــــا   ،اآلو ــــة ا خيــــره فــــفاالعــــو  المقتأفــــة 
الجميــــع بصــــرع النؤــــر عــــن مــــ  ويهم وعأمهــــم أمــــر  نطــــوي عأــــى خطــــر 
 قياـــــف، وتـــــ  ى إلـــــى اري ـــــاب أخطـــــاء فـــــف الـــــد ن، وولـــــى ضـــــيال التعـــــاليم 

، و  ــــر البأبأــــة َــــين المســــأمين، ومــــن اــــم قيــــد  فســــا   اخــــل  اإلســــومية
لـييفة البيــاا االماراييـة فــف  هور يـاوذلــُّ  سـب يارتــر  المجتمـع اإلسـومف

   (6)  2007أَرتل  12عد  ا الصا ر َتارت  
 سـب تاو     ميمد َامة أستاذ الدراسات اإلسومية بجامعـة ا ا ـر و     

أا الييــاه ال يســير إال إذا وضــع  ــل فــف موضــعه ط اــا     ــف الــذ ر التارتــر
إلمكا ايـــه ويقصصـــايه، فـــو قمـــاري المهنـــدي مهنـــة الطبيـــب، وال  تصـــدى 
الطبيــب لأ ــ وا الهندســية، أي أ ــه ال قاــو  أ ــد بعمــل إال إذا  ــاا عــد أياــن 
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ـــم بكـــل جكئيايـــه، وأ ـــال بالمعرفـــة  ـــيم والتـــدرتب عواعـــدل، وأل عـــن طرتـــف التعأ
    سة  ذا العملالوامة لممار 

، 63اإلســــراء: « وال ياــــف مــــا لــــي  لــــُّ بــــه عأــــم»ولــــدق خ إذ قاــــو :    
فقــو  اإل ســاا فيمــا ال  تانــه إ ــدار لأتقصصــات، وضــيال لأجهــد والمــا  
ويقرتــب لمنؤومــة الييــاه، وبالتــالف فهــو  ــ  ى إلــى التقــ ء والبأبأــة، وفاــداا 

، فـ ذا بيثـآ  ل َـفءالثاة فف مصـا ر اإل تـاو والمعرفـة،  ا  ـو قعـرع  ـ
عــن اليقياــة، فهيهــات أا يصــل إليهــا،   ــُّ ال يســتطيع أا يفــرق َــين مــن 
قعرفهــا  اــا، وبــين مــن  ــدعى أ ــه قعرفهــا، ومــن  نــا فاــد  ــذر اإلســو  مــن 
ا عـــاء المعرفـــة، و هـــى عـــن القـــو  فيمـــا  ـــو مجهـــو ، فـــو قجـــوا   ـــد 

اإللما  به، وعا را  إسوميا  أا  تصدى لعمل َفء ما إال إذا  اا متأ دا  من 
مــن »عأــى يأ  تــه عأــى أ مــل وجــه، قاــو  رســو  خ لــأى خ عأيــه وســأم، 

 «   اا   من باهلل واليو  اآلخر فأيال خيرا  أو ليصمآ
فــف الدراســات اإلســومية، أ ــل التقصــل : لهــذا  ن غــف أا قميــك  وعــا     

الد نيــة، بييــي قعرفــوا لأجمــا ير، فــو  تطفــل الجــا أوا فــف مجــا  الفتــوى 
في ــأوا وت ــأوا، وال  تصــدر أ صــاع العأمــاء لتــدرت  العأــو  ال ــر ية،  ــف 

 طيات ، وي اى ا  كا  بعيده عن ساطات اليصاا التعاليم اإلسومية من 
غيــــر المتقصصــــين، و ــــذا فــــنين  يــــي المســــأمين عأــــى أخــــذ الفتــــوى مــــن 

لتـى ي ـوا ، وعـد  التعامـل مـع الفتـاوى ا الم سسات الد نية المواوق َها فاء
 لا ره عن أَقاص غير م  أين  

أمــا    ا ــى ميمــد عثمــاا رئــي  عســم الثاافــة اإلســومية بكأيــة الــدعوه      
جامعة ا ا ر، في  د أا اإلفتاء من غيـر عأـم هـا ره عبثيـة وغيـر مسـ ولة، 
فالفتوى أل    تصـدى لهـا مـن  ـو لـي  أ ـو لهـا  تيجـة لاناعتـه ال قصـية 

إلدار الفتوى  وا الرجول لاواعد اإلفتاء أو االلتـكا   أو أ وائه، فيتسا ل فف
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َهـــا، ا مـــر الـــذي عـــد قاـــو  فـــف بعـــض ا  يـــاا إلـــى ييأيـــل اليـــرا  وييـــرتم 
    اليو  والمياذ باهلل

وتبــين    ا ــى أا أى متــابع لأســا ة الد نيــة اآلا ولأ ثيــر مــن البــرامع      
الَـد وأا  صـيف والمجـوتوال الد نية التـف يبثهـا الانـوات الف ـائية المقتأفـة

 درك  جم المأساه و و  رى أَقاص ينتاـل عبـر الهوايـف مـن عنـاه ف ـائية 
 خــرى لت يــي لهــا عــن ميأــل لفعأهــا وم تــد لهــا، لترمــى عأيــه وار ــا فتبــرر 

 عمأها بفتوى ل قل لي  من أ ل الفتوى  
وتسـتن ر ال ــي  فر ـات المنجــف و يــل الـوااره بــا ا ر سـاباا  عأــى بعــض    
انــوات است ــافة مــن ال قمأــُّ أي وســيأة لإلفتــاء أو أي َــرل مــن َــرول ال

ـــم قعـــرع الرجـــول إلـــى الســـنة وال الأغـــة العربيـــة  ـــم قيفـــو الاـــر ا ول اإلفتـــاء ول
و الالت ا لفاا وال أس اب النكو  وال  تى لدقه الورل ما ققيفه من الفتوى، 

أجــرأ م »  ا الفتــوى أمــر خطيــر وعــد عــا  رســو  خ لــأى خ عأيــه وســأم
 «  عأى الفتيا أجرأ م عأى النار

وت ـــيف: ول ـــن مـــع ا ســـف بعـــض  ـــذل البـــرامع لـــي  عأـــى المســـتوى     
المطأــوب خالــة عنــدما يست ــيف  ــذل البــرامع َقصــيات غيــر م  أــة وال 
قمكنها القيا  بمهمة اإلفتاء، ا مـر الـذى جعـل الـد ن مسـت ا ا لمـدعى العأـم 

، وأخــذوا ءباســم الــد ن والــد ن مــنهم َــرى  و ــواه ال ــهره وههــر أ ــاي  ت أمــوا 
قفتوا بفتاوى غرت ة َو  ليل وال َينة و و ال قاصدوا مـن وراء يأـُّ الفتـاوى 

خالة الانوات الف ائية أال  افة سوى ال هره، وتن غف عأى وسائل اإلعو  
 ياد  لأفتوى إال من  و أ ل لها  

رتم المصـــرتة ســـاباا  أمـــا     ـــاجر ســـعد الـــد ن رئيســـة إذاعـــة الاـــر ا ال ـــ    
فاالـــآ: لاـــد  نـــا  رتصـــين  ائمـــا  فـــف إذاعـــة الاـــر ا ال ـــرتم عأـــى است ـــافة 

و لم قيد  أا يم إذاعة  ، المتقصصين فف  افة البرامع التف يبثها اإلذاعة
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فتوى عامآ ب ااره البأبأة َين الناي أو  ا آ مقالفة لأ رل فنين جميعـا  فـف 
ة و ـــدرك مـــدى خطوريهـــا ويأاير ـــا عأـــى اإلذاعـــة  عـــف يمامـــا  أا الفتـــوى أما ـــ

المجتمع فالفتاوى التف يصدر عن غير الفاهاء يمثـل خطـرا   هـد  َنيـة ا مـة 
 ويماسكها ويوعع المسأمين فف القطأ واليرو  

 
 -مقترحات لعلاج سالب وفوضي الفتوي في وسائل الاعلام: *

 
العـــو  مـــن واعـــع  ـــذل النؤـــره العجأـــف عأـــف واعـــع الفتـــوي فـــف وســـائء ا     

مـــن اـــم  و ـــو المـــرء أا امــة أمـــر قســـتيف وعفـــة و ؤــره فا صـــة و المقتأفــة 
 لجة إفرااات  ذا الواعع المااو   اماتر ات لمع

عد أَ م أمر  ذل الف وي اإلفتائية فف الوسائل االعومية أ ل االعو  و      
أ فســـــهم لمـــــا قكنو ـــــه مـــــن إ تـــــرا  و ور إقجـــــاَف لوســـــائطهم االعوميـــــة فـــــف 

ياـو      وتـدا مصـطفى مست ـاره فـف  ـذا الصـد  و ور ا البنـائف و المجتمع 
قجـــب عأينـــا  ـــ عوميين أا   ـــارك فـــف  :معهـــد ا  ـــرا  اإلعأيمـــف لأصـــيافة

  صدى لأفتاوى مجهولة المصدرتعمأية ال
وي  ــد     وتــدا أا الفتــاوى الصــا ره عــن غيــر عأــم يعمــل عأــى ي ــوته      

،  ما أ ها يمهد ويروو لعـا ات  َها الفر القيم والمعتادات الد نية التف   من 
وأ ساق اجتما ية يقالف يااليـد واخو يـات المجتمـع اإلسـومف، ويـ ار سـأ ا 
عأى ير ي ة اإل ساا السـوي   و ـو مـا قجـب التصـدي لـه بكـل  ـك  عبـل  ـل 

 الجهات المعنية  
التيـــرك  ضـــروره:  وياتـــرح     وتـــدا مجموعـــة متطأ ـــات لأعـــوو منهـــا     

فف ايجال إقجا  إعـو  م ـا   وجـه المسـأمين وتسـهم مـع الم سسـات  السرتع
الد نية والتعأيمية ومع أسايذه عأم االجتمال والنف  فف   ـر الفتـاوى المبنيـة 
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وفــف ي ــكيل وعـــف   نــف وااــافف واجتمـــاعف ،  عأــى ألــو  فاهيــة لـــييية
، وفـــف إعطـــاء المســـأمين مناعـــة  عـــوي عـــا ر عأـــى عـــد  التـــأار َتأـــُّ الفتـــاوى 

صـــنهم مـــن ميـــاوالت اختـــراق معتاـــدايهم وأف ـــار م وي ـــوته لـــيي  الـــد ن يي
 مـــا قجـــب عأـــى معـــدي وماـــدمف البـــرامع ،  وو ـــدا   ـــول مـــن البأبأـــة َيـــنهم

االســتعا ة بعأمــاء وميــرري ال ــو ا االســومية بالصــيف والمجــوت الد نيــة 
الــــد ن والعأــــم فــــف َــــرامجهم وعــــد  فــــت  ال ــــاب أمــــا  غيــــر المــــ  أين، وعأــــى 

لين العمل عأى إ تـاو َـرامع إسـومية ي ـوا جاذبـة لأم ـا د ن، وياـد  المس و 
لهـــم الجرعـــات اإلقما يـــة والعأميـــة، وا مصـــا  الوعائيـــة ضـــد  ـــل مـــا ققـــالف 

،  نية المواــوق َهــاـا ر الد ـــ تــى  ــتم أخــذ الفتــوى مــن المصــ ، لــيي  الــد ن
  (7)ه ـوغير ذلُّ قجب اال قعتد َ

ية أ ـه قعطـف المجـا  االعومـف إ تمامـا وتيمد لأمر ك العـالمف لأوسـط     
عــا ه لــياغة أســ  العمــل اإلعومــف مناســ ا ضــمن أجنديــه  يــي قســعف إل

وذلُّ بالدعوه لأوسطية منهجـا  وسـأو ا ، وبثهـا فـف مقتأـف المـوا  اإلعوميـة، 
مــع اســتقدا   افــة الوســائل المتا ــة لتوجيــه الف ــر، الفــر ي والجمــاعف، إلــى 

ن أي ف ــر أو ســأوك أو عمــل قســتند إلــى الغأــو التيأــف بالوســطية والنــأي عــ
والتطــرع والت ــد  واإلفــرال، أو قكــوا مســتند إلــى التســا ل والتســيب والت ــ ه 

، مـــع اليــــرص عأـــى ياـــدقم  مــــاذو ي ـــوا لـــورا  ذ نيــــة  بـــاآلخرتن والتفـــرتء
لمـــــن  تســـــموا بالســـــما ة فـــــف  يـــــايهم، الســـــيما مـــــن الرمـــــوا  مرغوبـــــا فيهـــــا

لــــــره ، وياــــــدقم َــــــرامع إعوميــــــة متنوعــــــة عــــــن اإلســــــومية التارتقيــــــة والمعا
ا عكاسات الوسطية عأى السأوك العا  والسأوك القاص، ويأايرايها اإلقجاَية 

هروع اليياه، ويوفير المناخ الموئم لتعـاق  اجتمـاعف سـأمف َـين  لتيسين
  افة ف ات المجتمع  
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و ـــــذا  ــــــو بال ــــــ ء ماقيتاجــــــه  اــــــل االعــــــو  لتيســــــين واعــــــع الفتــــــوي     
تايها فف  افة وسائء االعو  ، لذلُّ فاا يعميف مفاهيم الوسطية لـدي ومجر 

أ ــل االعــو  ويــدرتبهم عأيهــا مــن المهــا  التــف  ن غــف عأــف المر ــك العــالمف 
لأوســطية االســرال بايقــاذ خطــوات عمأيــة فيهــا بيســ اا أا أ ــل االعــو   ــم 

 االعدر فف التعامل مع واععهم  
  

........................... 
 ع:ــمراج

وااره ا وعــاع وال ــ وا اإلســومية َدولــة ال وتــآ، اإل اره العامــة لإلفتــاء 1_ 
الجـكء   ــ( ،1405ـ  1397)وال يو  ال ر ية، مجموعـة الفتـاوى ال ـر ية، 

 .ا و 
 "ماا " الفتوى َين الت د  والتسا ل :ميمد  سن  وسفَتصرع من   _2
 سو  يفسير الارطبف لسوره النساء من موعع اإل_ 3
  8/10/2005:  ارت  اليأاة، عناه العربية، يالط عة ا خيره َر امع_4
5 _www.alriyadh.com/2005/12/21/article117013.html 
6 _http://www.albayan.ae/servlet/Satellite  
  _ المرجع الساَف  7


