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انزٕصٚغ األعجٕػٙ نًفشداد انًمٛبط 

 
   األسبوع األول

 جانفً

  

 

استقبال الطالب 

توزٌع المفردات 

توزٌع المصادر والمراجع 

 تقوٌم تشخٌصً

 نظرة عامة حول االجتهاد الجماعً وأهم مؤلفاته 

 األسبوع الثانً

 فٌفري

 االجتهاد الجماعً معناه وأشكاله 

 تنظٌم االجتهاد الجماعً  األسبوع الثالث

 المجامع الفقهٌة ودورها فً االجتهاد الجماعً األسبوع الرابع

 مؤسسات االجتهاد الجماعً  األسبوع الخامس

 األسبوع السادس

  

 مارس

 المجامع الفقهٌة نشأتها وأهدافها وطرٌقة عملها 

الفتوى الفردٌة والجماعٌة والمؤسساتٌة  

حصة تطبٌقٌة بالولوج إلى مواقع المجامع الفقهٌة المقرر دراسة  األسبوع السابع
 مسائلها وفحصها عن قرب

 مسألة تحدٌد النسل وتنظٌمه : نماذج من المسائل األسبوع الثامن

 األسبوع التاسع

  

 أفرٌل 

 مسألة الذبائح بالصعق الكهربائً

 مسألة الفحص الطبً قبل الزواج  األسبوع العاشر

 مسألة اختٌار جنس الجنٌن  األسبوع الحادي عشر

 مسألة تمثٌل األنبٌاء والرسل فً األفالم  األسبوع الثانً عشر

 تقوٌم تحصٌلً ماي  األسبوع الثالث عشر

 

انٕعبئم انًغزؼًهخ فٙ انزذسٚظ 

  البحوث األكادٯتية ذات العبلقة ٔتباحث ا١تقياس 
 مواقع اجملامع الفقهية على النت . 
 ٣تبلت اجملامع الفقهية . 
 أجهزة كومبيوتر ٤تموؿ . 
 قاعات االنًتنت  .
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إف ىذا ا١تقياس القى ْتوثا كثَتة يف العاَف بُت مبُتن لو وموضح وبُت مؤسس لو وناقد ، ؤتا أف 
الكفاءة ا١تنتظرة من تدريس ىذا ا١تقياس ىي ٘تكن الطلبة من معرفة االجتهاد اٞتماعي يف العصر 
ا١تعيش وأىم مؤسساتو وطريقة عملو، لذلك سنعتمد يف تقدمي ىذه ا١تعارؼ على البحوث اليت 

.  ٢تا عبلقة با١تقياسىنر
 1انًؾبضشح األٔنٗ ٔانضبَٛخ

إف اٟتاجة ماسة السيما يف ىذا العصر الذي اختص بكثرة نوازلو ومستجداتو وتشعبها إُف إعادة 
النظر يف طرائق الفتوى ووسائلها وٓتاصة تلك اليت تتناوؿ القضايا اليت تبلمس عمـو األمة ويطاؿ 

 .تأثَتىا سواد ا١تسلمُت

وإف من أىم تلك الطرائق االجتهاد اٞتماعي وىو موضوع ىذا اٟتديث من خبلؿ ىذه الكلمات 
 :اليت جاءت يف ثبلثة مباحث وخا٘تة

 :وفيو ثبلثة مطلب: حقيقة االجتهاد اٞتماعي: ا١تبحث األوؿ

 :وفيو فرعاف: تعريف االجتهاد: ا١تطلب األوؿ

 .تعريف االجتهاد للةً : الفرع األوؿ

 .تعريف االجتهاد اصطبلحاً : الفرع الثاين

 .تعريف اٞتماعي للةً : ا١تطلب الثاين

 :وفيو فرعاف: تعريف االجتهاد اٞتماعي باعتباره مركباً إضافياً : ا١تطلب الثالث

 .تعريفات بعض ا١تعاصرين ومناقشتها: الفرع األوؿ

 .التعريف ا١تختار: الفرع الثاين

 :وفيو ثبلثة مطالب: االجتهاد اٞتماعي والفتوى: ا١تبحث الثاين

 .تعريف الفتوى للة واصطبلحاً : ا١تطلب األوؿ

 .العبلقة بُت االجتهاد اٞتماعي والفتوى: ا١تطلب الثاين

                                                             

: االجتهاد اٞتماعي وأ٫تيتو يف نوازؿ العصر، صاٌف بن ٛتيد، موقع: مقتطف من ْتث  1
https://almoslim.net/node/266821 

https://almoslim.net/node/266821
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 :وفيو مطلباف: االجتهاد اٞتماعي واجملامع الفقهية: ا١تبحث الثالث

 .نشأة اجملامع الفقهية: ا١تطلب األوؿ

 .دور اجملامع الفقهية يف ٖتقيق االجتهاد اٞتماعي: ا١تطلب الثاين

 .حقيقة االجتهاد الجماعي: المبحث األول

 .تعريف االجتهاد: المطلب األول

 .تعريف االجتهاد للةً : الفرع األول

اٞتيم وا٢تاء والداؿ أصلو ا١تشقة مث ٭تمل عليو ما : "، قاؿ ابن فارس(1)االجتهاد افتعاؿ من اٞتهد
اٞتهد بالضم يف "ويف ا١تصباح ا١تنَت . (2)"جهدت نفسي وأجهدت، واٞتهد الطاقة: يقاربو، يقاؿ

ا١تضمـو الطاقة، وا١تفتوح ا١تشقة، واٞتهد بالفتح ال : الوسع والطاقة، وقيل: اٟتجاز، وبالفتح غَتىم
إذا طلب حىت بلغ : َجَهد يف األمر جهداً، من باب نفع: النهاية واللاية، وىو مصدر من: غَت

بذؿ سعو وطاقتو يف طلبو ليبلغ ٣تهوده ويصل إُف : واجتهد يف األمر... غايتو يف الطلب
 (3)"هنايتو

 .استفراغ ما يف الوسع والطاقة من قوؿ أو فعل: وتأسيساً على ما تقدـ فاالجتهاد يف الللة ىو

 :تعريف االجتهاد ااططحاً : الفرع الثاني

يف – تعددت تعريفات األصوليُت والفقهاء لبلجتهاد، وىي وإف كانت متنوعة األلفاظ إال أهنا 
متقاربة ا١تعاين، وعليو نورد بعضاً من تلك التعريفات ٦تا ٨تتاج إليو يف تعريف االجتهاد – اٞتملة 

 :اٞتماعي، ومن ذلك

 كاف  بذؿ الطاقة من الفقيو يف ٖتصيل حكم  رعي عقلياً :عرؼ ابن ا٢تماـ االجتهاد بأنو
 (5)أـ نقلياً، قطعياً كاف أـ  نياً 

 .(6)استفراغ الوسع يف النظر فيما يلحق فيو لـو  رعي:وعرفو القرايف بأنو 

 استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكاـ الشرعية على وجو :وعرفو اآلمدي بأنو
 (7)٭تس من النفس بالعجز عن ا١تزيد فيو

 (8)بذؿ اٞتهد يف تعرؼ اٟتكم الشرعي:وعرفو الطويف بأنو 
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 .تعريف الجماعي للةً : المطلب الثاني

جاء ٚتع : واَٞتْمع أيضاً اٞتماعة تسمية با١تصدر فتقوؿ .َٚتْع: َقَطع، ومصدره: َٚتََع، وبابو: فعلو
 (13)واَٞتْمع تأليف ١تفًتؽ، وضم الشيء بتقريب بعضو إُف بعض .من الناس

واٞتماعة من كل  يء يطلق على القليل والكثَت، واٞتماعة من الناس طائفة بينها ائتبلؼ 
  (14)وانسجاـ أو ٬تمعها جامع من علم أو ماؿ أو غَت ذلك

طلع وا١تِطلع يطلق على اٞتمع، وعلى موضع االجتماع وٚتعو 
َ
واجملمع بفتح ا١تيم وكسرىا مثل ا١ت

 .٣َتَامع
 (15)واٞتامع ما ٚتع الناس، وٝتي ا١تسجد الذي تصلي فيو اٞتمعة جامعاً ألنو ٬تمع الناس

وىي . [62:النور] {َوِإَذا َكانُوا َمَعُو َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع َفَْ َيْذَىُبوا َحىتىَّت َيْسَتْأِذنُوهُ }: ويف التنزيل العزيز
مث يف اجتماعات األمة – صلى اهلل عليو وسلم – آية عظيمة يف أدب االجتماع مع رسوؿ اهلل 

 .من بعده

 .واٞتماعي نسبة إُف اٞتماعة، فاالجتهاد اٞتماعي ىو اجتهاد اٞتماعة

 .تعريف االجتهاد  اعتبارر  ررباً إإااياً : المطلب الثالث

  تعريفات  عض المعاارين: الفرع األول

يعد مصطلح االجتهاد اٞتماعي من ا١تصطلحات ا١تعاصرة إذ َف يرد لو ذكر عند ا١تتقدمُت، أما 
من حيث ا١تمارسة العملية فقد  هد تاريخ التشريع اإلسبلمي ٚتلة من الوقائع اليت ىي يف 
حقيقتها اجتهاد ٚتاعي وإف َف تسم هبذا االسم، وليس ىذا مقاـ تفصيل ذلك غَت أنو من 

إُف ما بذلو بعض الباحثُت من ٤تاوالت لربط االجتهاد اٞتماعي – ىنا – ا١تناسب التنيب 
، وتارة باعتباره مقدمة الزمة لئلٚتاع فبل (16)باإلٚتاع تارًة باعتباره صورة من صور ىذا اإلٚتاع

والواقع أف كبل الرأيُت ٤تل كل نظر إذ الفرؽ قائم بُت االجتهاد  (17)إٚتاع إال باجتهاد ٚتاعي
اٞتماعي واإلٚتاع فاالجتهاد اٞتماعي ىو أحد الوسائل ا١توصلة إُف اإلٚتاع الذي يعد واٟتاؿ ما 

يف بعض – ذكر نتيجة وفرؽ بُت الوسيلة والنتيجة، ومن جهة أخرى فإف كوف االجتهاد اٞتماعي 
وسيلة مفضية لئلٚتاع ال يستلـز افتقاره ٢تذا النوع من االجتهاد ال سيما وقد  هدت – األحياف 

  .األمة انعقاد اإلٚتاع باجتهادات فردية
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 :وفيما يلي عرض ومناقشة لبعض تعريفات االجتهاد اٞتماعي، فمن ذلك

 :عرفو األستاذ الدكتور  عباف إٝتاعيل بأنو . 1

الذي يتشاور فيو أىل العلم يف القضايا ا١تطروحة، وخصوصاً فيما يكوف لو طابع العمـو ويهم "
 (18)"ٚتهور الناس

 :وعرفو األستاذ الدكتور عبد اجمليد الشريف بأنو . 2

استفراغ أغلب الفقهاء اٞتهد لتحصيل  ن ْتكم  رعي بطريق االستنباط، واتفاقهم ٚتيعاً أو "
 (19)"أغلبهم على اٟتكم بعد التشاور

 :وعرفو الدكتور العبد خليل بأنو . 3

 (20)"اتفاؽ أغلب اجملتهدين من أمة ٤تمد يف عصر من العصور على حكم  رعي يف مسألة"

 :وعرفتو ندوة االجتهاد اٞتماعي يف العاَف اإلسبلمي بأنو . 4

اتفاؽ أغلبية اجملتهدين يف نطاؽ ٣تمع أو ىيئة أو مؤسسة  رعية ينظمها وِف األمر يف دولة "
إسبلمية على حكم  رعي عملي َف يرد بو نص قطعي الثبوت والداللة بعد بذؿ غاية اٞتهد فيما 

 (21)"بينهم يف البحث والتشاور

 :وعرفو األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو بأنو . 5

العملية العلمية ا١تنهجية ا١تنضبطة اليت يقـو هبا ٣تموع األفراد اٟتائزين على رتبة االجتهاد يف "
عصر من العصور من أجل الوصوؿ إُف مراد اهلل يف قضية ذات طابع عاـ ٘تس حياة أىل ُقطر أو 
إقليم أو عمـو األمة، أو من اجل التوصل إُف حسن تنزيل ١تراد اهلل يف تلك القضية ذات الطابع 

 (22)"العاـ على واقع اجملتمعات واألقاليم واألمة

 :التعريف ا١تختار: الفرع الثاين

بعد استعراض ما أورده بعض العلماء ا١تعاصرين األفاضل من تعريفات لبلجتهاد اٞتماعي أخلص 
إف االجتهاد :إُف التعريف الذي يبدو أقرب إُف بياف حقيقة االجتهاد اٞتماعي وعليو فيمكن القوؿ

 :اٞتماعي ىو

 . ذل جمع  ن الفقهاء وسعهم  جتمعين لتحصيل حكم شرعي
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 االجتهاد الجماعي: المبحث الثاني

 تعريف الفتوى: المطلب األول

 :للة: أوالً 

إ٪تا قضينا على : قاؿ ابن سيده: )جاء يف لساف العرب( فَػيَتَ )، وفعلو (23)الفتوى اسم من اإلفتاء
أفتاه يف : أفتاه يف األمر إذا أبانو لو، و: ، يقاؿ يف الللة(24)(ألف أفىت بالياء لكثرة فَػيَتَ وقلة فَػتػَوَ 

ما أفىت بو الفقيو، والفتح يف الفتوى ألىل : والُفتيا والُفْتوى والَفتوى. (25)ا١تسألة إذا أجابو عنها
 (26)ا١تدينة

 .اإلبانة واإلجابة: وعليو فالفتوى للة تعٍت

 :اصطبلحاً : ثانياً 

 :تعددت تعريفات الفتوى اصطبلحاً، ومنها

 (27)اإلخبار ْتكم اهلل تعاُف عن الوقائع بدليل  رعي 

 (28)إخبار عن اهلل تعاُف يف إلزاـ أو إباحة 

  ً(29)ما ٮتخي بو ا١تفيت جواباً لسؤاؿ أو بياناً ٟتكم من األحكاـ وإف َف يكن سؤااًل خاصا 

 (30)اإلخبار ْتكم اهلل تعاُف عن الوقائع بدليل  رعي ١تن سأؿ عنو 

 .اإلخبار  الحكم الشرعي لمن سأل عنه  ط إلزام:ولعل التعريف اٞتامع ىو

 .فهذا التعريف جامع للمسائل الشرعية العلمية والعملية ومانع من دخوؿ اٟتكم القضائي

 .العطقة  ين االجتهاد الجماعي والفتوى: المطلب الثاني

بناًء على التعريف ا١تختار لبلجتهاد اٞتماعي يظهر أف العبلقة بينهما عبلقة الوسيلة بالنتيجة، 
ذلك أف االجتهاد اٞتماعي ىو أحد وسائل الفتوى، كما أف الفتوى ىي أحد نتائج االجتهاد 

 .اٞتماعي، فاالجتهاد وسيلة والفتوى نتيجة

ورغم ذلك فقد يوجد قدر مشًتؾ بينهما فيما ىو خارج عن ماىية كل منهما، وفيما يلي إٚتاؿ  
 :بأبرز أوجو التشابو واالختبلؼ بُت االجتهاد اٞتماعي والفتوى
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 :أوجو التشابو بينهما: أوالً 

 (31)أهنما يبحثاف يف ا١تسائل الشرعية 

 ال يشًتط فيهما إذف وِف األمر. 

 أهنما يتعدداف يف العصر الواحد يف ا١تسألة الواحدة. 

 أهنما يكوناف يف ا١تسائل ا٠تاصة والعامة. 

 عدـ اإللزاـ فيهما لذاهتما وإ٪تا يكتسباف صفة اإللزاـ بأمر خارج. 

 :أوجو االختبلؼ بينهما: ثانياً  

  ؛ إذ الفتوى قد تصدر عن -كما تقدـ – إف االجتهاد اٞتماعي وسيلة من وسائل الفتوى
فرد أو عن ٚتاعة، وصدورىا عن اٞتماعة قد يكوف بعد اجتماع أو تشاور وىو االجتهاد 

 .اٞتماعي، فالفتوى نتيجة لبلجتهاد اٞتماعي

 إف االجتهاد اٞتماعي ال يكوف من واحد، أما الفتوى فإهنا تكوف كذلك. 

  ال يلـز يف الفتوى أف تكوف نتيجة بذؿ وسع إذ قد تكوف يف ا١تسائل القطعية، ٓتبلؼ
 (32)االجتهاد اٞتماعي فبل يكوف يف ا١تسائل القطعية لعدـ قابليتها لبلجتهاد

 إف االجتهاد اٞتماعي قد يدخل يف ا١تسائل ا١تتخاصم فيها أما الفتوى فبل. 

   إف اإلفتاء ال يتم إال بتبليغ اٟتكم الشرعي للسائل، أما االجتهاد فيتم ٔتجرد ٖتصيل
 .(33)اٟتكم الشرعي

:  مراجع البحث
  (3/135)انظر لساف العرب، البن منظور، (1)

  .(1/486) معجم مقاييس الللة، البن فارس، (2)

. 101ا١تصباح ا١تنَت، للفيومي، ص(3)

 .523التحرير يف أصوؿ الفقو، البن ا٢تماـ، ص (5)

 .429 رح تنقيح الفصوؿ، للقرايف، ص (6)
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 (4/396)اإلحكاـ لآلمدي،  (7)

 .(3/576) رح ٥تتصر الروضة للطوفق،  (8)

 (8/53)، لساف العرب، البن منظور، (3/1198)الصحاح للجوىري، : انظر (13) 

 .98ا١تصباح ا١تنَت، للفيومي، ص: انظر (14)

 (55، 8/53)لساف العرب، البن منظور : انظر (15)

، ٣تلة دراسات (االجتهاد اٞتماعي وأ٫تيتو يف العصر اٟتديث)العبد خليل يف ْتثو / وىو رأي الدكتور (16)
 .226-222اٞتامعة األردنية، ص

. 34ص (االجتهاد اٞتماعي ا١تنشور)قطب مصطفى سانو، يف كتابو / كما ىو رأي األستاذ الدكتور  (17)

. 21 عباف إٝتاعيل، ص/ االجتهاد اٞتماعي ودور اجملامع الفقهية يف تطبيقو، األستاذ الدكتور (18)

. 46عبد اجمليد الشرفُت ص/ االجتهاد اٞتماعي يف التشريع اإلسبلمي، األستاذ الدكتور (19)

 .215العبد خليل، ص/ االجتهاد اٞتماعي وأ٫تيتو يف العصر اٟتديث، الدكتور (20)

نقبًل عن االجتهاد اٞتماعي ا١تنشود، األستاذ قطب سانو،  (2/1079)أْتاث ندوة االجتهاد اٞتماعي  (21)
 .38ص

 .53قطب سانو، ص/ االجتهاد اٞتماعي ا١تنشور، األستاذ الدكتور (22)

 (6/2452)الصحاح، للجوىري، : انظر (23)

. (148-15/147)لساف العرب، البن منظور،  (24)

 .4/474)، معجم مقاييس الللة، البن فارس 175ا١تصباح ا١تنَت، للفيومي، ص: انظر  (25)

 (5/148)لساف العرب، البن منظور، : انظر    (26)

 .بَتوت–  منشورات ا١تكتب اإلسبلمي 4صفة الفتوى وا١تفيت وا١تستفيت البن ٛتداف، ص: انظر    (27)

. (1/398)، للدكتور حسُت ا١تبلح (نشأهتا وتطورىا)نقبًل عن الفتوى  (4/53)الفرؽ، للقرايف،     (28)

. 725أصوؿ مذىب اإلماـ أٛتد للدكتور عبد اهلل الًتكي، ص    (29)

 (1/398)الفتوى، للدكتور حسُت ا١تبلح     (30)

 (1/398)الفتوى للدكتور حسُت ا١تبلح، : انظر    (31)

 (1/404)الفتوى للدكتور حسُت ا١تبلح، : انظر    (32)

 (1/404)ا١تصدر السابق،     (33)
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 1انًؾبضشح انضبَٛخ ٔانضبنضخ

 يؤعغبد االعزٓبد انغًبػٙ

 

، "مؤسسات االجتهاد اٞتماعي: " من أبرز النوازؿ األصولية يف ىذا العصر  هور ما يسمى بػ 
مؤسسات حكومية أو مستقلة تضم ٩تبة من علماء الشريعة، ويناط هبا النظر يف القضايا : وىي

. الشرعية وفق آليات وضوابط خاصة
وىذه ا١تؤسسات منها ما يللب عليو الطابع احمللي كدور اإلفتاء يف بلداف العاَف اإلسبلمي، 
ومنها ما يكوف عاماً للعاَف اإلسبلمي بأسره كمجمع الفقو اإلسبلمي الدوِف ّتدة، واجملمع 

. الفقهي اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة، و٨توىا
 :وسوف أقسم الكطم اي هذر النازلة إلى خمس  سائل

 أ رز المؤسسات القائمة اليوم
يوجد يف العاَف اإلسبلمي ٚتلة من مؤسسات االجتهاد اٞتماعي، وال يكاد ٮتلو بلد إسبلمي 

 : ؤسسة أو أرثر، غير أن أشهرها  ا يأتيمن 
. ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدوِف ّتدة التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي – 1
. اجملمع الفقهي اإلسبلمي ٔتكة ا١تكرمة التابع لرابطة العاَف اإلسبلمي – 2
. ىيئة كبار العلماء يف ا١تملكة العربية السعودية – 3
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء با١تملكة العربية السعودية وىي متفرعة عن ىيئة  – 4

. كبار العلماء، وٮتتار أعضاؤىا من بُت أعضاء ا٢تيئة
. ٣تمع البحوث اإلسبلمية باألزىر ٔتصر – 5
. اجمللس اإلسبلمي األعلى بتونس – 6
. اجمللس العلمي األعلى با١تلرب – 7
. ٣تلس الفكر اإلسبلمي بباكستاف – 8

                                                             

.  أٛتد بن عبد اهلل الضو٭تي، أستاذ ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود:  ْتث الدكتور 1
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. ٣تلس اإلفتاء الشرعي يف السوداف – 9
. ىيئة الفتوى يف الكويت- 10
. ٣تمع فقهاء الشريعة بأمريكا بنيويورؾ- 11
. اجمللس األورويب لئلفتاء والبحوث بإيرلندا- 12
. ٣تمع الفقو اإلسبلمي با٢تند- 13

وىذه ا١تؤسسات ٖتكمها أنظمة ولوائح داخلية ٗتتلف من مؤسسة إُف أخرى لكنها ٚتيعاً 
تعتمد منهج االجتهاد اٞتماعي القائم على التشاور والتذاكر يف القضايا اليت تكوف مطروحة 

ٞتاف للبحوث الشرعية ٘تدىا ٔتا - يف اللالب- للنقاش وإبداء الرأي، ويتبع ىذه ا١تؤسسات
، وقد تستكتب يف بعض األحياف أساتذة [1]ٖتتاج إليو من الدراسات والبحوث ا١تتخصصة

وأكادٯتيُت متخصصُت لتقدمي ْتوث أو أوراؽ عمل تتعلق با١تسألة ا١تطروحة، وقد تستعُت 
بذوي االختصاص وا٠تخياء من اقتصاديُت، أو أطباء، أو ٨توىم، من أجل إعطاء التصور الدقيق 

.  [2]للواقعة أو للمسألة اٞتديدة
 أهمية هذر المؤسسات

 :تبرز أهمية هذر المؤسسات اي العصر الحاإر  ن خطل النقاط اآلتية 
كثرة اٟتوادث وا١تستجدات يف  ل ا١تدنية اٟتديثة والتطور العلمي والتقٍت ا١تتسارع الذي  – 1

. مشل كافة جوانب اٟتياة
 نتيجة لتلَت األحواؿ والظروؼ، وتطور األدوات [3]اتساـ مشكبلت العصر بالتعقيد – 2

 هرت ٚتلة من الصور اليت َف تكن - مثبلً - والوسائل يف  ىت اجملاالت، ففي باب ا١تعامبلت 
معروفة لدى السابقُت، كا١تعامبلت ا١تصرفية اٟتديثة، والتجارة اإللكًتونية، والتأمُت بأنواعو، ويف 

الطب برزت مسائل جديدة، كالتدخل يف اٞتينات، واالستنساخ، وا١توت الدماغي، ونقل 
األعضاء، وغَتىا، بل  هرت نوازؿ معقدة تتعلق بالعبادات، كتقدير الوقت للصبلة والصـو يف 

. الطائرة، و٨تو ذلك
وىذه الصور ال يلٍت فيها االجتهاد الفردي، بل ٖتتاج إُف النظر اٞتماعي ا١تنظم القائم على 

التشاور والتذاكر، وا١تستند إُف دراسات مستفيضة تكشف واقعها وٕتلي حقيقتها من قبل أىل 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn1
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn1
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn2
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn2
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn3
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn3
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االختصاص، وىذا األمر ال يتم إال من خبلؿ مؤسسات تنشأ ٢تذا اللرض، وتوضع ٢تا الضوابط 
. واآلليات الكفيلة بتحقيقو

، فمن تأمل [4]صعوبة توفر  روط االجتهاد اليت نص عليها علماء األصوؿ يف األفراد – 3
واقع العصر أدرؾ أف ىذا األمر بات يف حكم النادر، وما من   ك يف أف اللجوء إُف االجتهاد 
اٞتماعي ا١تنظم ٭تل ىذه اإل كالية، ويلطي النقص الذي قد يكوف يف األفراد، فإف ٖتقق ىذه 

من ٖتققو يف أفرادىم، على اعتبار أف كل واحد - نسبياً – الشروط يف ٣تموع اجملتهدين أقرب 
. منهم يكمل اآلخر ويسدد ما لديو من النقص

أف يف االجتهاد هبذه الطػريقة إعماالً ١تبدأ الشورى الذي حث عليو اإلسبلـ ودعا إليو يف  – 4
األمور كلها، وقد بادر الصحابة إُف تطبيق ىذا ا١تبدأ عند االجتهاد يف النوازؿ، وسيأيت بياف 

. ٪تاذج من أقواؿ الصحابة وأفعا٢تم اليت تدؿ على أ٫تية النظر اٞتماعي يف ا١تسائل اٞتديدة
وإذا كانت ىذه ىي طريقة الصحابة رضواف اهلل عليهم فحري بنا أف نتأسى هبم يف ذلك، وأف 
نسعى إُف تطوير الوسائل واآلليات ا١تناسبة اليت تعُت على ٖتقيق ىذه اللاية ا١تهمة، ومن ذلك 
. إنشاء مؤسسات خاصة تعٌت باالجتهاد اٞتماعي ا١تنظم، فإهنا من البدع اٟتسنة يف ىذا الزماف

وىو يبُت أ٫تية مشاورة اجملتهد غَته، واستماعو إُف آراء من – ىػ 204يقوؿ اإلماـ الشافعي ت
وال ٯتتنع من االستماع ٦تن خالفو، ألنو قد يتنبو - : "ٮتالفو، وأف ذلك أدعى إلصابة اٟتق

باالستماع لًتؾ اللفلة، ويزداد بو تثبيتاً فيما اعتقده من الصواب، وعليو يف ذلك بلوغ غاية 
جهده، واإلنصاؼ من نفسو، حىت يعرؼ من أين قاؿ ما يقوؿ وترؾ ما يًتؾ، وال يكوف ٔتا 

. [5]ىػ-أ"قاؿ أعٌت منو ٔتا خالفو حىت يعرؼ فضل ما يصَت إليو على ما يًتؾ إف  اء اهلل
أف ٢تذه ا١تؤسسات دوراً بارزاً يف تضييق ىوة ا٠تبلؼ بُت ٣تتهدي العصر، وذلك ألف  – 5

اجتماعهم يف مكاف واحد ييسر دروب ا١تنا رة واٟتوار والنقاش، ويساىم يف ٘تحيص األدلة 
واٟتجج، و٦تا ال ك فيو أف التواصل بُت ا١تختلفُت يف مسألة ما، وطرح كل فريق ما لديو، 

وٝتاع ما لدى اآلخرين من أسباب إصابة اٟتق، واألمن من ا٠تلل يف الفهم، وعلى العكس، 
فإف عدـ اجتماعهم واالكتفاء بنقل خبلفهم قد يورث خلبلً يف الفهم، فينسب إُف العاَف قوالً 
ال يعنيو، وقد حدث ىذا مع جهابذة العلماء، كاألئمة األربعة، وغَتىم، يف مسائل أصولية 

خبلؼ الشافعي مع أيب حنيفة يف االستحساف، وخبلؼ األئمة : وفرعية، ولعل من أ هرىا 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn4
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn4
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn5
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn5
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، وغَتىا، فإف من حقق أقواؿ األئمة يف مثل ىذه [6]الثبلثة مع مالك يف عمل أىل ا١تدينة
ا١تسائل أدرؾ أف نقل ا٠تبلؼ فيها مرده إُف الفهم ا٠تاطئ، وكثَتة ىي ا١تسائل اليت ٭تكى فيها 
ا٠تبلؼ بُت األئمة، مث ينتهي احملققوف فيها إُف أف ا٠تبلؼ لفظي، وأف سببو عدـ ٖترير ٤تل 

. النزاع
 العطقة  ين اجتهاد المؤسسات ودليل اإلجماع

سبق القوؿ بأف بداية  هور دليل اإلٚتاع كانت يف عهد الصحابة رضواف اهلل عليهم، من 
خبلؿ ٣تالس االجتهاد اٞتماعي اليت كاف ا٠تلفاء يعقدوهنا للنظر يف حكم النوازؿ اليت 

. ، ومن ذلك قصة ٚتع عمر لفقهاء الصحابة يف حد ا٠تمر، ودية اٞتنُت، وغَتىا[7]تقع
كانوا إذا نزلت هبم قضية ليس فيها من رسوؿ اهلل صلى :- "ىػ 150يقوؿ ا١تسيب بن رافع ت

. [8]ىػ-أ"اهلل عليو وسلم أمر اجتمعوا ٢تا وأٚتعوا فاٟتق فيما رأوا
ومن تأمل واقع مؤسسات االجتهاد اٞتماعي القائمة حالياً وجد أهنا وإف كانت تضم يف 

٣تموعها أبرز ٣تتهدي العصر، إال أف تعددىا، وعدـ وجود منظمة واحدة ٕتمعها ٚتيعاً ٭توؿ 
دوف إمكانية انعقاد اإلٚتاع اٟتقيقي من خبلؿ أي منها، وذلك ألهنا ال تضم كافة ٣تتهدي 
العصر، إال أف انعقاد اإلٚتاع السكويت من خبل٢تا أمر متصور وقريب، وذلك ألف قراراهتا 

وفتاواىا تنتشر وتشتهر بسرعة فائقة، وعخي وسائل األعبلـ، وىو ما ييسر اطبلع بقية اجملتهدين 
عليها، ويعطي غلبة  ن بوجود أو عدـ وجود ٥تالف ٢تا، وإذا كاف كثَت من األصوليُت يرى بأف 

، فكيف بقوؿ اٞتماعة [9]قوؿ الواحد إذا انتشر وَف يعلم لو ٥تالف فإنو يكوف إٚتاعاً سكوتياً 
. إذا ٖتاوروا وتنا روا وتذاكروا مث اتفقوا على رأي واحد فانتشر وَف يعرؼ لو ٥تالف؟

 دور هذر المؤسسات اي النوازل
النوازؿ بطبيعتها ٖتتاج إُف ضرب من االجتهاد العميق القائم على التدقيق والتمحيص ودراسة 
كافة األحواؿ والظروؼ ا١تؤثرة، وىذا النوع من النظر قد ال يتحقق على الوجو الصحيح يف 

االجتهاد الفردي، لتعذر توفر كافة متطلباتو يف ٣تتهد واحد، ولذا فإف السبيل الذي تطمئن إليو 
، واجتهاد ا١تؤسسات يعد ٪توذجاً [10]النفوس يف استنباط حكم النوازؿ ىو االجتهاد اٞتماعي

حياً ٢تذا الضرب من االجتهاد، وىو تفعيل حقيقي ١تبدأ الشورى، الذي أر د إليو اإلسبلـ، 
: ، ويقوؿ [11]{و اورىم يف األمر}: وحث على اللجوء إليو يف األمور كلها، يقوؿ سبحانو 
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، وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يشاور أصحابو، ويأمر [12]{وأمرىم  ورى بينهم}
يارسوؿ اهلل األمر ينزؿ ليس : قلت: ، وقد روي عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ [13]با١تشاورة

مػن ا١تؤمنُت - أو قاؿ العابدين- اٚتعوا لو العا١تُت: فيو قرآف وَف تكن فيو منك سنة؟ قاؿ 
. [14]"فاجعلػوه  ػورى بينكػم وال تقضوا فيو برأي واحد

يف - أعٍت حاجة النوازؿ إُف االجتهاد اٞتماعي وا١تشورة– وقد استلهم الصحابة ىذا ا١تعٌت 
، حيث روي عن أيب بكر وعمر أهنما كانا ٬تمعاف رؤوس الناس ويستشَتاهنم [15]عهد مبكر
، وقصة ٚتع عمر لفقهاء الصحابة يف حد ا٠تمر ودية اٞتنُت وغَتىا خَت [16]يف األحكاـ

فإف َف تعلم فاجتهد رأيك واستشر أىل العلم : " اىد على ذلك، وجاء يف وصيتو لشريح 
. [17]"والصبلح

وقد سار التابعوف على منهج الصحابة يف ذلك حيث روي عن عمر بن عبدالعزيز أنو كاف 
. [18]٬تمع فقهاء ا١تدينة ويستشَتىم حينما كاف والياً عليها

أدركت ىذا البلد وما عندىم إال الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة : "ىػ177قاؿ اإلماـ مالك ت
. [19]"ٚتع األمَت ٢تا من حضر من العلماء فما اتفقوا عليو أنفذه

يف سياؽ بيانو لؤلحكاـ ا١تستفادة من قصة خروج عمر رضي – ىػ 463وقاؿ ابن عبدالخي ت
وفيو دليل على أف اإلماـ واٟتاكم إذا نزلت بو نازلة ال أصل - : "اهلل عنو ولقائو بأمراء األجناد

. [20]"٢تا يف الكتاب وال يف السنة كاف عليو أف ٬تمع العلماء وذوي الرأي ويشاورىم
و٦تا يدؿ على أ٫تية النظر اٞتماعي وا١تشورة يف النوازؿ أف السلف كانوا يرحلوف من بلد إُف بلد 

باب الرحلة يف : "ىػ يف صحيحو باباً ٝتاه 256، وقد عقد البخاري ت[21]يف طلب مسألة
. [22]"ا١تسألة النازلة

من اجتهاد - يف اعتقادي– وحاصل القوؿ أف االجتهاد اٞتماعي ا١تنظم يف النوازؿ أرجح 
األفراد، وذلك ألف اٞتماعة يسدد بعضهم بعضاً ويكمل بعضهم بعضاً، وألجل ىذه العلة يرى 

. [23]بعض احملققُت أف رأي األكثرية حجة  نية، وأنو أوُف باالتباع من غَته
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ىػ ٘تسكو هبذا 72ولعل ٦تا يؤكد ىذا أف علياً رضي اهلل عنو َف ينكر على عبيدة السلماين ت
فرأيك ورأي : "ا١تبدأ يف مسألة بيع أمهات األوالد ، بل نقل عنو أنو ضحك حُت قاؿ لو عبيدة

". [24]عمػر يف اٞتماعػة أحػب إِف من رأيك وحدؾ يف الفرقة أو قاؿ يف الفتنة
ونظراً أل٫تية ىذا األمر فقد صدر بشأنو قرار من اجملمع الفقهي اإلسبلمي التابع لرابطة العاَف 

اإلسبلمي ينص على أف يكوف االجتهاد ٚتاعياً بصدوره عن ٣تمع فقهي ٯتثل فيو علماء العاَف 
. [25]اإلسبلمي

 أهم الصعو ات والعوائق التي تواجه  ؤسسات االجتهاد الجماعي
إف اٟتديث عن أ٫تيػة االجتهػاد اٞتماعػي ا١تنظم يف النوازؿ وترجيحو على االجتهاد الفردي ال 
، فإف النا ر يف واقعها يلحظ وجود جوانب من  يعٍت بالضرورة تزكية مؤسساتو القائمة اليـو
: القصور وا٠تلل ٖتوؿ دوف أداء ا١تهمة ا١تناطة هبا على الوجو الصحيح، ولعل أ٫تها ما يلي

عدـ استقبللية كثَت من ىذه ا١تؤسسات، وخصوصاً ٣تالس اإلفتاء يف الدوؿ اإلسبلمية،  – 1
فإهنا يف اللالب مسيسة، وللدوؿ سلطة  اىرة يف أنظمتها  وآلية اختيار أعضائها، وا١تسائل اليت 

٣تمع الفقو اإلسبلمي : ، ولعل ا١تؤسسة الوحيدة اليت لديها نوع استقبلؿ ىي [26]ٖتػاؿ إليها
. الدوِف ّتدة

 . اآللية التي يتم  ها اختيار األعضاء – 2
فإف ا١تتأمل يف واقعها ٬تد أف اختيار أعضاء مؤسسات االجتهاد اٞتماعي احمللية منوط بالسلطة 

،وأما ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدوِف فقد نصت [27]اٟتاكمة، فهي اليت تعُت العضو أو تعفيو
أف يكوف لكل دولة من دوؿ منظمة ا١تؤ٘تر : ا١تادة السابعة من الباب الرابع من نظامو على

، ومع أف ا١تادة التاسعة قد [28]اإلسبلمي عضو عامل يف اجملمع، ويتم تعيينو من قبل دولتو
، إال أف الواقع يشهد [29]حددت الشروط اليت ٬تب توفرىا يف العضو الذي تر حو كل دولة

. ٓتبلؼ ذلك
وال ك أف يف ىذه اآللية خلبلً  اىراً ينعكس على أداء ىذه ا١تؤسسات، وٯتكن أف يقبل ىذا 
يف أي  يء إال يف باب االجتهاد، فإف اجملتهد ال يعطى ىذه الصفة بالتعيُت، وال بكونو ٦تثبلً 

ولو - ٢تذه الدولة أو تلك، وإ٪تا ىي رتبة يبللها من توفرت فيو الشروط اليت حددىا األصوليوف
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وىو أمر يعرؼ باالستفاضة والشهرة، إْذ األصل يف اجملتهدين أهنم أعبلـ يعرفهم - بشكل نسيب
القاصي والداين، وقد يوجد منهم يف بلد معُت ٜتسة أو عشرة، وقد ينعدموف يف بلد آخر، ولذا 
فينبلي أف ينتخب أعضاء ىذه ا١تؤسسات من خبلؿ تزكية أىل اٟتل والعقد واٞتامعات الشرعية 

ومراكز البحوث وفق ضوابط تضمن اختيار العضو ا١تناسب الذي تخيأ الذمة بتقليده، دوف 
. اعتبار للعوامل السياسية أو غَتىا

 . إعف اإل كانيات اي  عض هذر المؤسسات – 3
، وال [30]حيث تعػاين بعض ا١تؤسسات من قلة الدعم ا١تادي، وضعف ا١تكافآت واٟتوافز

مراكز معلومات مرتبطة مع ا١تؤسسات -  حسب علمي- يوجد يف أغلب ىذه ا١تؤسسات 
. ا١تماثلة واٞتامعات وا١تكتبات ومراكز البحوث

وَف تستفد أغلب ىذه ا١تؤسسات من التقنية اٟتديثة كما ٬تب، فبل تزاؿ أعما٢تا تدار بالوسائل 
. التقليدية، وال يزاؿ التعاطي مع الوسائط اإللكًتونية يسَت ٓتطى خجولة

 . عدم وجود  رارز  حوث  ساندة – 4
تفتقر أكثر مؤسسات االجتهاد اٞتماعي يف العاَف اإلسبلمي إُف وجود مراكز ْتوث متخصصة 
تابعة ٢تا يناط هبا دراسة ا١تسائل اليت تعرض على ىذه ا١تؤسسات وتزويدىا ٔتا ٖتتاج إليو من 

البحوث والدراسات ا١تستفيضة، وىو أمر يف غاية األ٫تية، خصوصاً وأف اٟتوادث اٞتديدة ٖتتاج 
. إُف دراسات عميقة، نظراً ألف أغلبها يتصف باإل كاؿ واللموض

ويف اعتقادي أف ا١تنهج ا١تتبع يف أغلب ىذه ا١تؤسسات والقائم على تأليف ٞتاف متخصصة 
 ال يلٍت عن وجود مراكز ْتوث متخصصة ودائمة تكوف [31]لبحث ا١تسائل ا١تطروحة

داعمة لعمل ىذه ا١تؤسسات، وتسهم يف إثراء الدراسات الشرعية، و٢تذا يلحظ ا١تتتبع لقرارات 
وتوصيات اجملامع الفقهية كثرة تأجيل البت يف النوازؿ بسبب قصور الدراسات، وعدـ استيفائها 

. [32]ٞتوانب ا١توضوع
 . قلة االجتماعات ، والتباطؤ اي اتخاذ القرارات – 5

فإف ا١تتابع لعمل ىذه ا١تؤسسات يبلحظ قلة االجتماعات، والتأخر يف إصدار الفتاوى 
واألحكاـ، فقد نص نظاـ ىيئة كبار العلماء يف ا١تملكة العربية السعودية على أف ٕتتمع ا٢تيئة 
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، ومع أف نظامها يسمح بانعقادىا يف جلسات استثنائية لبحث أمور [33]كل ستة أ هر
ضرورية ال تقبل التأخَت إال أف ىذا نادراً ما ٭تدث، وعلى مثل ذلك نص نظاـ اجمللس العلمي 

، ونص نظاـ ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدوِف ّتدة التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر [34]األعلى با١تلرب
اإلسبلمي و٣تمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العاَف اإلسبلمي على أف يعقد ٣تلس اجملمع دورة 

كل سنة، كما يعقد األعضاء ا١تقيموف يف ا١تملكة العربية السعودية دورات حسب اٟتاجة 
. [36]، ومثلهما ٣تمع البحوث اإلسبلمية باألزىر[35]والظرؼ

وما من  ك يف أف ىذه اآللية تسهم يف عدـ مواكبة ىذه ا١تؤسسة للنوازؿ، خصوصاً وأف ىذا 
العصر يشهد تسارعاً مذىبلً يف اٟتوادث والوقائع اٞتديدة يف كافة اٞتوانب اليت ٘تس حياة 
ا١تسلمُت، وتباطؤ ىذه ا١تؤسسات يف النظر يف ىذه القضايا يلحق بالناس حرجاً ومشقة ال 

. ٗتفى، ويعد إخبلالً باألمانة اليت أنيطت هبا
ولعل ٦تا يؤكد عظم حاجة ا١تسلمُت إُف تفعيل دور ىذه ا١تؤسسات وتسريع آليات االجتهاد 

ىذا التهافت الذي نشهده يف العصر اٟتاضر من قبل عامة الناس على : والفتوى فيها
االستفتاء، وىذا السيل من األسئلة اليت ال هناية ٢تا عن قضايا ملحة ٘تس حياة الناس اليومية يف 
عباداهتم ومعامبلهتم وأحوا٢تم الشخصية، وىو ما جعل وسائل األعبلـ تلهث وراء من ٬تيب 

. عن أسئلتهم ويشفي غليلهم حىت ولو كاف ٦تن ال تخيأ بو الذمة
وٯتكن للمتابع لعمل ىذه ا١تؤسسات أف يلحظ قصوراً  اىراً يف ْتث النوازؿ العامة اليت تصيب 

عدـ : األمة اإلسبلمية، وخصوصاً الوقائع ذات الصبلة السياسية، ولعل من أبرز األمثلة لذلك
وجود رأي واضح ألغلب ىذه ا١تؤسسات ٕتاه أحداث اٟتادي عشر من سبتمخي، وما ٧تم عنها 
من الكوارث وا١تآسي ا١تتبلحقة، وىو ما فتح الباب على مصراعيو لصلار طلبة العلم، فأصبحوا 
ىم ا١تنظرين يف ىذه القضية وتوابعها، بل رٔتا اعتمد العامة يف نظرهتم ٢تذه األحداث وموقفهم 
ٕتاىها على نكرات و٣تاىيل من خبلؿ  بكة اإلنًتنت، ٦تا ساعد يف استشراء الضبلؿ والفنت 
يف اجملتمعات اإلسبلمية، وأسهم يف خلق ردود أفعاؿ غَت منضبطة من بعض فئات ا١تسلمُت، 
وكاف لو دور  اىر يف تشويو صورة الدين اإلسبلمي، وٖتجيم الدعوة، وتعطيل الزكاة، وا٠تلط 
بُت األصوؿ الشرعية الصحيحة وا١تمارسات الباطلة، كا٠تلط بُت اٞتهاد واإلرىاب، والعمل 

. ا٠تَتي ودعم ا١تنظمات اإلرىابية، و٨تو ذلك

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn33
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn33
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn34
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn34
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn35
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn35
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn36
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4476#_edn36


دراسات فً الفتاوى ومؤسسات : مقٌاس
 اإلفتاء

فقه مقارن وأصوله : التخصص

 01ماستر

 حمزة بونعاس: األستاذ

 

[18] 
 

ولو أف ىذه ا١تؤسسات قامت بدورىا الشرعي كما ٬تب لقطعت الطريق على مثل ىؤالء، 
وأسهمت يف تبصَت الناس ْتقائق ىذه النوازؿ وما ٬تب عليهم ٕتاىها، خصوصاً وأف الناس 
تطمئن إُف رأي اٞتماعة ا١تعروفُت أكثر من اطمئناهنا إُف رأي اجملتهد الواحد مهما بلغ قدره 

. ومكانتو
 : مراجع البحث

 .405، 1/272 اَظش أثؾبس َذٔح االعزٓبد انغًبػٙ فٙ انؼبنى اإلعاليٙ [1]

 .547، 411، 304، 279، 1/276 انًصذس انغبثك [2]

 .238-237، ٔيُٓظ اعزُجبط أؽكبو انُٕاصل 1/34 اَظش انًصذس انغبثك [3]

 .1/35 اَظش أثؾبس َذٔح االعزٓبد انغًبػٙ فٙ انؼبنى اإلعاليٙ [4]

 .511-510 انشعبنخ [5]

 نؼم يًب ٚؤكذ أصش االعزًبع فٙ فٓى سأ٘ انًخبنف يب َمهّ انجبعٙ ٔغٛشِ ػٍ أثٙ ٕٚعف أَّ اعزًغ [6]

ثبإليبو يبنك ٔعأنّ ػٍ انًغبئم فأعبثّ يبنك ثُمم أْم انًذُٚخ انًزٕارش، فشعغ أثٕ ٕٚعف ػٍ لٕنّ، 

، ٔيغًٕع 484-483اَظش إؽكبو انفصٕل ". نٕ سأٖ صبؽجٙ يب سأٚذ نشعغ يضهًب سعؼذ: "ٔلبل 

 .531-529، ٔانجؾش انًؾٛظ 20/304انفزبٖٔ 

، ٔرفغٛش 2/500، ٔانجشْبٌ 115، سلى 1/61 اَظش عٍُ انذاسيٙ، انًمذيخ، ثبة ارجبع انغُخ [7]

 .6/232انمشطجٙ 

 .115، ٔسلًّ 1/61 أخشعّ انذاسيٙ فٙ عُُّ، ثبة ارجبع انغُخ [8]

، ٔششػ 90-89، ٔانهًغ 4/1170، ٔانؼذح 1/252، ٔاإلؽكبو نآليذ٘ 1/191 اَظش انًغزصفٗ [9]

، ٔسٔضخ انُبظش 2/37، ٔيخزصش اثٍ انؾبعت 1/340، ٔأصٕل انغشخغٙ 330رُمٛؼ انفصٕل 

2/492. 

، ٔاالعزٓبد فٙ 394، 268، 1/51 اَظش أثؾبس َذٔح االعزٓبد انغًبػٙ فٙ انؼبنى اإلعاليٙ [10]

، ٔلشاساد ٔرٕصٛبد يغًغ انفمّ اإلعاليٙ 182انششٚؼخ اإلعاليٛخ نهذكزٕس ٕٚعف انمشضبٔ٘ 

359. 

 .159 عٕسح آل ػًشاٌ آٚخ [11]

 38  عٕسح انشٕسٖ آٚخ [12]

 .391-2/390 اَظش انفمّٛ ٔانًزفمّ [13]

، 1/61 أخشعّ انذاسيٙ فٙ يمذيخ عُُّ ، ثبة انزٕسع ػٍ انغٕاة ػًب نٛظ فٙ كزبة ٔال عُّ [14]

، ٔسلًّ 2/391، 519، ٔسلًّ 1/476، ٔأخشعّ انخطٛت انجغذاد٘ فٙ انفمّٛ ٔانًزفمّ 117ٔسلًّ 

: ، ٔلبل 1612، 1611 ٔسلًّ 2/73، ٔأخشعّ اثٍ ػجذانجش فٙ عبيغ ثٛبٌ انؼهى ٔفضهّ 1154

ْزا ؽذٚش ال ٚؼشف يٍ ؽذٚش يبنك إال ثٓزا اإلعُبد، ٔال أصم نّ فٙ ؽذٚش يبنك ػُذْى ٔهللا أػهى "

، ٔنٕ صؼ ْزا انؾذٚش نكبٌ َصبً فٙ 6/201، ٔأخشعّ اثٍ ؽضو فٙ انًؾهٗ "ٔال فٙ ؽذٚش غٛشِ

 .ْزا انجبة

 .2/390 اَظش انفمّٛ ٔانًزفمّ [15]

 .1/58 أخشعّ انذاسيٙ فٙ يمذيخ عُُّ، ثبة انفزٛب ٔيب فّٛ يٍ انشذح [16]
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، ٔفٙ إعُبدِ ػٛغٗ ثٍ 532، ٔسلًّ 1/491 أخشعّ انخطٛت انجغذاد٘ فٙ انفمّٛ ٔانًزفمّ [17]

ٚؾٛٗ ثٍ يؼٍٛ، ٔانذاسلطُٙ، ٔانُغبئٙ، : انًغٛت، ْٔزا انشعم ضؼفّ عًغ يٍ أْم انؼهى يُٓى 

، نكٍ ْزا األصش سٔ٘ يٍ طشق يزؼذدح ٚؼضذ ثؼضٓب 3/323اَظش يٛضاٌ االػزذال . ٔأثٕ دأد

 ".انٓبيش "1/491ثؼضبً فٛكٌٕ صؾٛؾبً نغٛشِ، اَظش انفمّٛ ٔانًزفمّ 

 .5/118 اَظش عٛش أػالو انُجالء [18]

 .6/332 اَظش رفغٛش انمشطجٙ [19]

 .8/368 انزًٓٛذ [20]

 .376-2/375 اَظش انفمّٛ ٔانًزفمّ [21]

 .26، ٔسلى انجبة 1/352 اَظش صؾٛؼ انجخبس٘ ، كزبة انؼهى [22]

، ٔانًذخم إنٗ يزْت اإليبو 2/231، ٔششػ انكٕكت انًُٛش 1/34 اَظش يخزصش اثٍ انؾبعت [23]

 .130أؽًذ 

، ٔاثٍ أثٙ شٛجخ فٙ 292-7/291 أخشعّ ػجذانشصاق فٙ انًصُف، ثبة ثٛغ أيٓبد األٔالد [24]

، ٔانجٛٓمٙ فٙ عُُّ ، 437-6/436يصُفّ، كزبة انجٕٛع ٔاأللضٛخ، ثبة فٙ ثٛغ أيٓبد األٔالد 

، ٔاثٍ ؽضو فٙ اإلؽكبو 10/348كزبة ػزك أيٓبد األٔالد، ثبة انخالف فٙ أيٓبد األٔالد 

6/247. 

 .169-167 اَظش لشاساد انًغًغ انفمٓٙ اإلعاليٙ [25]

، 1/303 اَظش االعزٓبد انغًبػٙ فٙ ْٛئخ كجبس انؼهًبء ٔنغُخ اإلفزبء ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ [26]

 .550-1/545ٔاالعزٓبد انغًبػٙ فٙ رَٕظ ٔانًغشة ٔاألَذنظ 

 .609، 585، 548، 306، 1/302 اَظش أثؾبس َذٔح االعزٓبد انغًبػٙ فٙ انؼبنى اإلعاليٙ [27]

 .1/277 اَظش يغًغ انفمّ اإلعاليٙ انذٔنٙ ثغذح ًَٕرط نالعزٓبد انغًبػٙ [28]

 .1/278 اَظش انًصذس انغبثك [29]

 .206-1/204 اَظش االعزٓبد انغًبػٙ فٙ يصش [30]

 كبنهغبٌ انًُجضمخ ػٍ يغًغ انجؾٕس اإلعاليٛخ ثبألصْش، ٔشؼجخ انذساعبد ٔانجؾٕس ثًغًغ انفمّ [31]

اإلعاليٙ انذٔنٙ ثغذح، ٔانهغُخ انذائًخ نهجؾٕس انؼهًٛخ ٔاإلفزبء انزبثؼخ نٓٛئخ كجبس انؼهًبء فٙ 

، 198-1/197اَظش أثؾبس َذٔح االعزٓبد انغًبػٙ فٙ انؼبنى اإلعاليٙ . انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ

272 ،306-307. 

ْٕٔ يٍ أْى –  ؽبٔنذ ؽصش انًٕضٕػبد انًؤعهخ فٙ يغًغ انفمّ اإلعاليٙ انذٔنٙ ثغذح [32]

يٍ يغًٕع % 17فٕعذد أٌ َغجزٓب رشثٕ ػهٗ - يؤعغبد االعزٓبد انغًبػٙ انمبئًخ انٕٛو

 .انًٕضٕػبد انزٙ َظش فٛٓب انًغًغ

 .1/304 اَظش االعزٓبد انغًبػٙ فٙ ْٛئخ كجبس انؼهًبء [33]

 .1/548 اَظش االعزٓبد انغًبػٙ فٙ رَٕظ ٔانًغشة ٔاألَذنظ [34]

 .290، 272/ 1 اَظش يغًغ انفمّ اإلعاليٙ انذٔنٙ ثغذح ًَٕرط نالعزٓبد انغًبػٙ [35]

 .1/197 اَظش االعزٓبد انغًبػٙ فٙ يصش [36]
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المحاضرة الرابعة والخامسة 

 انًغبيغ انفمٓٛخ

 انُشأح ٔاألْذاف ٔآنٛخ انؼًم

  جمع الفقه اإلسط ي التا ع لرا طة العالم اإلسط ي

 اإلنشاء
دعت األمانة العامة للرابطة إُف عقد ا١تؤ٘تر اإلسبلمي الثاين يف مكة ا١تكرمة، فعقد يف تاريخ 

 ىػ، وتقرر يف ذلك ا١تؤ٘تر تأسيس ٣تمٍع فقهٍي 1384 ذي اٟتجة من عاـ 15-22
إسبلمي يضم ٩تبًة من كبار علماء األمة اإلسبلمية وفقهائها من ٥تتلف الببلد، بلرض دراسة 

 .الشؤوف اإلسبلمية وحل مشكبلت ا١تسلمُت
 ىػ اٗتذ اجمللس التأسيس للرابطة قرارًا بتكوين ىيئة علمية من أعضائو لوضع 1385ويف عاـ 

اء عاـ ض أع10مث اٗتذ ذات اجمللس قرارًا بتأليف ٣تلس اجملمع من . نظاـ ذلك اجملمع
 :وكانوا. 1393

 .أبو األعلى ا١تودودي .1
 .أبو بكر جومي .2
 .حسنُت ٤تمد ٥تلوؼ .3
 .عبد اهلل بن ٤تمد بن ٛتيد .4
 .عبلؿ الفاسي .5
 .منصور احملجوب .6
 .٤تمد بن علي اٟتركاف .7
 .٤تمد الشاذِف النيفر .8
 .٤تمد ٤تمود الصواؼ .9
 .٤تمد ر يدي .10
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ىػ، ا١توافق الثاين عشر من الشهر اٟتادي عشر عاـ  1397 مث ويف األوؿ من ذي اٟتجة عاـ
 . أقر ذلك اجمللس نظاـ اجملمع1977
 ىػ أصبح اجملمع ىيئًة ذات  خصية اعتبارية مستقلة، وزاد عدد أعضائو إُف 1422ويف عاـ 

 . عضًوا40
 أهداف المجمع

 :أما أىداؼ اجملمع الفقهي اإلسبلمي فتتمثل يف اآليت

بياف األحكاـ الشرعية فيما يواجو ا١تسلمُت يف أ٨تاء العاَف من مشكبلت ونوازؿ  .1
 وقضايا مستجدة من مصادر التشريع اإلسبلمي ا١تعتخية

على القوانُت الوضعية وإثبات مشوؿ الشريعة اإلسبلمية  الفقو اإلسبلمي إبراز تفوؽ .2
 واستجابتها ٟتل كل القضايا اليت تواجو األمة اإلسبلمية يف كل زماف ومكاف

نشر الًتاث الفقهي اإلسبلمي وإعادة صياغتو، وتوضيح مصطلحاتو وتقدٯتو بللة  .3
 العصر ومفاىيمو

 تشجيع البحث العلمي يف ٣تاالت الفقو اإلسبلمي .4
ٚتع الفتاوى واآلراء الفقهية ا١تعتخية للعلماء احملققُت، واجملامع الفقهية ا١توثوقة يف  .5

 القضايا ا١تستجدة، ونشرىا بُت عامة ا١تسلمُت
 التصدي ١تا يثار من  بهات وما يرد من إ كاالت على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية .6

 وسائل المجمع
يستخدـ اجملمع الفقهي اإلسبلمي ٚتيع الوسائل ا١تشروعة ا١تتاحة ا١تناسبة لتحقيق أىدافو، 

 :ومنها

 إنشاء مركز للمعلومات لتتبع ما يواجو العاَف اإلسبلمي من قضايا تستدعي الدراسة .1
وضع معاجم للفقو وعلومو توضح ا١تصطلحات الفقهية، وتيسرىا للمشتللُت بالفقو  .2

 دراسة وعمبلً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1397_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1397_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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إصدار ٣تلة علمية ٤تكمة تعٌت بالدراسات الفقهية، وتنقل أىم ْتوث اجملمع  .3
 ومناقشاتو وقراراتو وترٚتتها إُف عدة للات

التعاوف بُت اجملمع وا٢تيئات وا١تراكز العلمية ا١تشاهبة القائمة يف أ٨تاء العاَف  .4
 اإلسبلمي، والتبادؿ العلمي والفكري معها

 عقد الندوات العلمية عن قضايا العصر ومستجداتو، واستكتاب ا١تتخصصُت عنها .5
العمل على ترٚتة قرارات اجملمع وتوصياتو وْتوثو، ونشرىا ّتميع الوسائل ا١تمكنة، ٔتا  .6

 فيها  بكة اإلنًتنت، والقنوات الفضائية، والصحف
 نشاط المجمع

 :أىداؼ اجملمع الفقهي اإلسبلمي فتتمثل يف اآليت

 .الرعاية واالىتماـ با١تسلمُت اٞتدد .1
بياف األحكاـ الشرعية فيما يواجو ا١تسلمُت يف أ٨تاء العاَف من مشكبلت ونوازؿ  .2

 .وقضايا مستجدة من مصادر التشريع اإلسبلمي ا١تعتخية
إبراز تفوؽ الفقو اإلسبلمي على القوانُت الوضعية وإثبات مشوؿ الشريعة واستجابتها  .3

 .ٟتل كل القضايا اليت تواجو األمة اإلسبلمية يف كل زماف ومكاف
نشر الًتاث الفقهي اإلسبلمي وإعادة صياغتو، وتوضيح مصطلحاتو وتقدٯتو بللة  .4

 .العصر ومفاىيمو
 تشجيع البحث العلمي يف ٣تاالت الفقو اإلسبلمي .5
ٚتع الفتاوى واآلراء الفقهية ا١تعتخية للعلماء احملققُت، واجملامع الفقهية ا١توثوقة يف  .6

 القضايا ا١تستجدة، ونشرىا بُت عامة ا١تسلمُت
 التصدي ١تا يثار من  بهات وما يرد من إ كاالت على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية .7

 دورات وقرارات المجمع
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 ىػ عشرين دورة، ناقش فيها الكثَت من 1432 حىت عاـ 1398عقد ٣تلس اجملمع منذ عاـ 
إضافًة لعقد مؤ٘ترين عا١تيُت، وعدٍد .  قرارًا230القضايا والنوازؿ، وأصدر بشأهنا أكثر من 

 :ودوراتو. من الندوات

 ىػ وأصدرت قراراهتا بشأف اٟتركة 1398ُعقدت يف مكة، عاـ : الدورة األوُف .1
وكذلك حكم الشيوعية . ا١تساونية واألحكاـ ا١تتعلقة باالنتماء والتعامل معها

وناقش مواضيع التأمُت بأ كالو . والبهائية. والقاديانية واالنتماء إليها. واالنتماء إليها
 .وصوره

وأصدرت قراراهتا .  ـ1979 ىػ ا١توافق لػ 1399ُعقدت بتاريخ : الدورة الثانية .2
بشأف حكم الوجودية، ومنا دة حكاـ الدوؿ العربية واإلسبلمية بتطبيق الشريعة 

 .اإلسبلمية
وٖتدثت عن اٟتكم .  ـ1980 ىػ ا١توافق لػ 1400وُعقدت بتاريخ : الدورة الثالثة .3

 .الشرعي يف ٖتديد النسل
.  ـ يف مكة ا١تكرمة1981 ىػ، ا١توافق لػ 1401ُعقدت بتاريخ : الدورة الرابعة .4

وأصدر قراراتو بشأف العمل بالرؤية يف إثبات األىلة ال باٟتساب الفلكي، وحكم 
 .وغَت ذلك. تزوج الكافر للمسلمة وتزوج ا١تسلم للكافرة

 . ـ1982 ىػ ا١توافق لػ 1402وُعقدت عاـ : الدورة ا٠تامسة .5
 . ـ1983 ىػ ا١توافق لػ 1403وُعقدت عاـ : الدورة السادسة .6
 . ـ1984 ىػ ا١توافق لػ 1404وُعقدت عاـ : الدورة السابعة .7
 . ـ1985 ىػ ا١توافق لػ 1405وُعقدت عاـ : الدورة الثامنة .8
 . ـ1986 ىػ ا١توافق لػ 1406وُعقدت عاـ : الدورة التاسعة .9
 . ـ1987 ىػ ا١توافق لػ 1408وُعقدت عاـ : الدورة العا رة .10
 . ـ1989 ىػ ا١توافق لػ 1409وُعقدت عاـ : الدورة اٟتادية عشر .11
 . ـ1992 ىػ ا١توافق لػ 1412وُعقدت عاـ : الدورة الثانية عشر .12
 . ـ1995 ىػ ا١توافق لػ 1415وُعقدت عاـ : الدورة الرابعة عشر .13
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 . ـ1998 ىػ ا١توافق لػ 1419وُعقدت عاـ : الدورة ا٠تامسة عشر .14
 . ـ2002 ىػ ا١توافق لػ 1422وُعقدت عاـ : الدورة السادسة عشر .15
 . ـ2003 ىػ ا١توافق لػ 1424وُعقدت عاـ : الدورة السابعة عشر .16
 . ـ2006 ىػ ا١توافق لػ 1427وُعقدت عاـ : الدورة الثامنة عشر .17
 . ـ2008 ىػ ا١توافق لػ 1428وُعقدت عاـ : الدورة التاسعة عشر .18
 . ـ2010 ىػ ا١توافق لػ 1432وُعقدت عاـ : الدورة العشروف .19

  جلة المجمع
 . عدًدا من اجمللة38 ـ 2019 ىػ 1440صدر حىت عاـ 

 رؤساء المجمع  نذ تأسيسه 
 :وىم

 .٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ .1
 .عبد اهلل بن ٤تمد بن ٛتيد، رئيس ٣تلس القضاء األعلى يف السعودية سابًقا .2
 .عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، ا١تفيت العاـ للسعودية سابًقا .3
 .عبد العزيز بن عبد اهلل آؿ الشيخ، ا١تفيت العاـ للمملكة سابًقا .4
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 والبحوث لإلاتاء األورو ي  المجلس التعريف
https://www.e-cfr.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/ 

 :ومقره وصفتو اجمللس اسم
 والبحوث لئلفتاء األورويب اجمللس
 . العلماء من ٣تموعة من يتكوف ، مستقلةٌ  متخصصةٌ  إسبلميةٌ  ىيئةٌ 
 . األيرلندية اٞتمهورية : للمجلس اٟتاِف ا١تقر

 : التأسيسي اللقاء
 الفًتة يف بريطانيا يف لندف مدينة يف (والبحوث لئلفتاء األورويب اجمللس) لػ التأسيسي اللقاء عقد
 ـ 1997 ( مارس ) آذار  هر من 30-29 ا١توافق ىػ 1417 القعدة ذي من 21-22 :

 ا١تنظمات اٖتاد ) قبل من لدعوة تلبية ذلك وكاف . عا١تاً  عشر ٜتسة عن يزيد ما ْتضور
 . ( أوروبا يف اإلسبلمية

  . ( األساسي النظاـ ) اجمللس ٢تذا الدستور مسودة إقرار مت اللقاء ىذا ويف
 : أهدااه
 : التالية األىداؼ ٖتقيق والبحوث لئلفتاء األورويب اجمللس يتوخى

 ، بينهم فيما الفقهية اآلراء توحيد على والعمل ، االوروبية الساحة علماء بُت التقارب إ٬تاد .1
 . ا١تهمة الفقهية القضايا حوؿ

 مع تفاعلهم وتنظم ، مشكبلهتم وٖتلُّل  أوروبا يف ا١تسلمُت حاجة تسد ٚتاعية فتاوى إصدار .2
 . ومقاصدىا الشريعة أحكاـ ضوء يف ، األوروبية اجملتمعات

 ٔتا األوروبية الساحة على ا١تستجدة األمور تعاًف اليت ، الشرعية والدراسات البحوث إصدار .3
 . ا٠تلق ومصاٌف الشرع مقاصد ٭تقق

 ا١تفاىيم نشر طريق عن وذلك خاصًة، الصحوة و باب عامةً  أوروبا يف ا١تسلمُت تر يد .4
 . القوٯتة الشرعية والفتاوى األصلية اإلسبلمية

 : األهداف تحقيق وسائل
 : التالية الوسائل اعتماد خبلؿ من أىدافو لتحقيق اجمللس يسعى

 إليها ويعهد دائمة أو مؤقتة مهمة ذات اجمللس أعضاء بُت من متخصصة ٞتاف تشكيل 
 . اجمللس أغراض ٖتقيق على تساعد اليت باألعماؿ القياـ

https://www.e-cfr.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/
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 الصحيحة األدلة إُف تستند اليت تلك وخصوصاً  ، هبا ا١توثوؽ الفقهية ا١تراجع على االعتماد  
 األخرى العلمية وا١تؤسسات الفقهية اجملامع عن الصادرة والبحوث الفتاوى من االستفادة . 
 رٝتياً  باجمللس لبلعًتاؼ األوروبية الدوؿ يف الرٝتية اٞتهات لدى اٟتثيثة ا١تساعي بذؿ ، 

 . اإلسبلمية الشريعة أحكاـ ١تعرفة إليو والرجوع
 والدعاة العلماء لتأىيل  رعية دورات إقامة . 
 الفقهية ا١توضوعات بعض لدراسة ندوات عقد . 
 الللات إُف والدراسات والبحوث الفتاوى وترٚتة دورية وغَت دورية وفتاوى نشرات إصدار 

 . األوروبية
 يناقشها اليت والدراسات والبحوث الفتاوى من ٥تتارات فيها تنشر اجمللس باسم ٣تلة اصدار 

 .أىدافو ٖتقق اليت أو اجمللس
 : وإوا طها الفتوى  صادر
 : على الفتوى إصدار يف والبحوث لئلفتاء األورويب اجمللس يعتمد

 واإلٚتاع ، والسنة ، القرآف : وىي األمة ٚتهور بُت عليها ا١تتفق اإلسبلمي التشريع مصادر .1
 . والقياس ،
 ، الذرائع وسد ، ا١ترسلة وا١تصلحة ، كاالستحساف فيها ا١تختلف التشريع مصادر .2

 بشروطها وذلك ، قبلنا من و رع ، الصحايب ومذىب ، والعرؼ ، واالستصحاب
 . لؤلمة مصلحة هبا األخذ يف كاف إذا والسيما ، العلم أىل عند ا١تعروفة وضوابطها

 : على منهجيتة ترتكز كما
 صحىَّت  ما منها وٮُتتار عظيمةً  فقهيةً  ثروةً  العلم أىل مذاىب من وغَتىا األربعة ا١تذاىب اعتبار 

 . مصلحتو و هرت دليلو
 ومراعاة الواقع ومعرفة ، ا١تعتمدة ا١تصادر إُف والعزو ، الفتوى يف الصحيح االستدالؿ مراعاة 

 . التيسَت
 ا١تقاصد لتحقيق ا١تنافية احملظورة اٟتيل واجتناب الشرع مقاصد مراعاة وجوب . 

 : والقرارات الفتاوى إادار طريقة
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 أمكن إف اٟتاضرين بإٚتاع الطارئة أو العادية الدورات يف اجمللس باسم والقرارات الفتاوى تصدر
 حسب ، ٥تالفتو إثبات االعضاء من ا١تتوقف أو للمخالف و٭تق ،( ا١تطلقة أغلبيتهم) بػ أو ،

 .الفقهية اجملامع يف هبا ا١تعموؿ األصوؿ
 إصدار أعضائو من لعضو وال اجمللس لرئيس ٭تق ال أنو على ( األساسي النظاـ ) وينص
 يفيت أف منهم ولكل ، نفسو اجمللس قبل من عليها موافقاً  يكن َف ما اجمللس باسم الفتاوى
 أوراؽ على يكتبها أف أو ، اجمللس يف عضويتو بصفة فتواه يذيل أف غَت من ، الشخصية بصفتو
  . الرٝتية اجمللس

 : العضوية
 : التالية الشروط العضو يف ٕتتمع أف ٬تب أنو على اجمللس دستور نص

 على وٗترىَّتج العلماء ٣تالس َلِزـَ  ٦تىَّتن أو ، جامعي  رعي مؤىل على حاصبلً  يكوف أف .1
 . العربية بالللة معرفة ولو أيديهم،

 . وآدابو اإلسبلـ بأحكاـ واإللتزاـ السَتة ْتسن معروفاً  يكوف أف .2
 . األوروبية الساحة على مقيماً  يكوف أف .3
 . الواقع ومعرفة الشرع فقو بُت جامعاً  يكوف أف .4
 . لؤلعضاء ا١تطلقة األكثرية عليو توافق أف .5

 الساحة خارج من اجمللس لعضوية العلماء بعض اختيار اجمللس ألعضاء ٭تق أنو على نصىَّت  كما
 عليهم وافقت إذا الثالث، الشرط عدا ما السابقة العضوية  روط فيهم ٕتتمع ٦تن األوروبية
 . اجمللس أعضاء ( ربع ) عددىم يتجاوز ال أف على ، لؤلعضاء ا١تطلقة األغلبية
 يراعى كما ،  اىر وجود فيها للمسلمُت اليت األوروبية الدوؿ ٘تثيل األعضاء اختيار يف ويراعى
 العلم أىل من ثبلثة نزكية اجمللس لعضوية الًت يح يف ويعتمد . ا١تختلفة الفقهية ا١تدارس ٘تثيل

 . ا١تعروفُت الثقات
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 : للمجلس الدوري اللقاء
 فيو تتم . العامة ىيئتو تعقده سنوي دوري اجتماع على للمجلس ( األساسي النظاـ ) ينص

 يف ا١تسلمُت   حاجة إليها ٘تس اليت ا١تختلفة ا١توضوعات يف إليو ا١تقدمة األْتاث مناقشة
 اٞتماعي اٞتواب تتطلب استفتاءات من عليو يرد عما اإلجابة توِف مع أوروبا،
 اليت االنعقاد دورة ٟتصور ودعوهتم ، ا٠تخية بأىل االستعانة للمجلس ( األساسي النظاـ ) و٬تيز
 . التصويت حقوؽ ٢تم يكوف أف غَت من باختصاصاهتم يتعلق ما فيها يعرض
 :  دورة  وعشرين ست اجمللس عقد التقرير ىذا إعداد تاريخ إُف اجمللس تأسيس ومنذ    

 وكولوف ،( فرنسا ) وباريس ،(ا٢ترسك و البوسنة) سرييفوا منها أوروبية مدف عدة ىف وذلك
 ( تركيا ) واستنبوؿ  ،(برطانيا) ولندف ،( السويد ) واستوكهوَف ،( أسبانيا ) بلنسية ،( أ١تانيا)

 . ( أيرلندا ) دبلن اجمللس مقر إُف إضافة
 عن واإلجابة  أوروبا يف ا١تسلمُت يهم ٦تا وموضوعات قضايا عدة مناقشة الدورات ىذه يف ومت
 . رسالتو أداء على تعينو ٗتصيصية ندوات عدة اجمللس عقد كما. الواردة األسئلة من عدد

 : للمجلس التا عة الفرعية اللجان
 األكثر القضايا ٔتناقشة اجتماعاتو يف وا لالو ، للمجلس الدوري االجتماع انعقاد لتباعد نظراً 
 فقد ، استفتاءاهتم بإجابة والتعجيل أوروبا يف ا١تسلمُت عمـو حاجة تلبية يف منو ورغبة ، أ٫تية
 ، بريطانيا يف واألخرى فرنسا يف إحدا٫تا : للفتوى فرعيتُت ٞتنتُت تأسيس الثانية دورتو يف اعتمد
 ٞتنة اجمللس أنشأ كذلك ،  بأ١تانيا  ٞتنة  الحقا أضيفت كما اٟتُت، ذلك منذ عملهما با رتا

 اجمللس تعُت اليت والدراسات بالبحوث هتتم كما اجمللس ٣تلة اصدار تتوُف والدراسات للبحوث
 ..وفتاويو قراراتو اصدار على

 : المجلس اداراتإ
 واألوردوا والبوسنية والفرنسية اإل٧تليزية إُف ترٚتتا وقد الفتاوى من والثانية األوُف اجملموعة .1

 . واأللبانية
 .العشرين حىت األوُف الدورة من والفتاوى القرارات كتاب .2
 اللرب ىف ا١تسلمُت هتم الىت ا١توضوعات من موضوعا كتاب كل ٭توى الذى اجمللس كتاب .3

 : التاُف النحو على وىم 
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 يوسف  / الدكتور األستاذ العبلمة لسماحة و بهات ورد تأصيل  والسياسة الدين .1
 .القرضاوي

 .اٞتديع اهلل عبد / الدكتور للشيخ ا١تعمورة تقسيم .2
 . اكر حساـ / الدكتور لؤلستاذ اللرب يف للمسلمُت السياسية ا١تشاركة .3
 .النجار اجمليد عبد /الدكتور لؤلستاذ ا١تواطنة فقو .4
 .القرضاوي يوسف  / الدكتور األستاذ العبلمة لسماحة ياإلسبلـ الفقو يف الوقف نظاـ .5
 . يا٢توار ٤تمد  / الدكتور  لؤلستاذ واٟتساب الرؤية بُت القمرية الشهور أوائل تعيُت .6
 يالشيخ ساَف /للشيخ .وتنزيبل تأصيبل اإلسبلـ ديار خارج يالشرع القضاء نظرية .7

 بالبحوث تعٌت والىت احملكمة العلمية ٣تلتو من عددا اجمللس أصدر : العلمية اجمللة.4    
 .عددا وعشرين ثبلثة بللت وقد للمجلس تقدـ الىت والدراسات

 :منها األوروبية الدوؿ من عدد ىف والدعاة لؤلئمة دورات ىف  ارؾ أو اجمللس أقاـ وقد ىذا
 .( وأيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وىولندا والنمسا والسويد وأ١تانيا وبريطانيا فرنسا) 
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  جمع البحوث المصرية 
.  من ىيئات األزىر الشريف جمع البحوث اإلسط ية

على  (قانوف تطوير األزىر) 1961 لسنة 103من القانوف ا١تصري رقم " 10"نصت ا١تادة 
: اآليت
 ىو ا٢تيئة العليا للبحوث اإلسبلمية، وتقـو بالدراسة يف كل ما يتصل اإلسبلمية٣تمع البحوث    

 اإلسبلمية وٕتريدىا من الفضوؿ والشوائب وآثار الثقافةهبذه البحوث، وتعمل على ٕتديد 
التعصب السياسي وا١تذىيب، وٕتليتها يف جوىرىا األصيل ا٠تالص، وتوسيع نطاؽ العلم هبا لكل 

، بالعقيدةمستوى ويف كل بيئة، وبياف الرأي فيما ٬تَِدُّل من مشكبلت مذىبية أو اجتماعية تتعلق 
 يف توجيو جامعة األزىروتعاوف . وٛتل تبعة الدعوة إُف سبيل اهلل باٟتكمة وا١توعظة اٟتسنة

. الدراسات اإلسبلمية العليا لدرجيت التخصص والعا١تية واإل راؼ عليها وا١تشاركة يف امتحاناهتا
وٖتدد البلئحة التنفيذية ٢تذا القانوف واجبات ٣تمع البحوث اإلسبلمية بالتفصيل الذي يساعد 

و٣تمع البحوث اإلسبلمية يؤدي رسالتو يف إطار الرسالة الشاملة . على ٖتقيق اللرض من إنشائو
: لؤلزىر الشريف من خبلؿ ٣تلسو وٞتانو وإداراتو ا١تتعددة على النحو اآليت

 جلس  جمع البحوث اإلسط ية 
، ٯتثلوف ٚتيع ا١تذاىب اإلسبلـيتألف من عدد ال يزيد على ٜتسُت عضواً من كبار علماء    

 العربية، مصراإلسبلمية، ويكوف من بينهم عدد، ال يزيد على العشرين، من غَت مواطٍت ٚتهورية 
وىذا ٬تعل جمللس اجملمع ميزة عا١تية التشكيل اليت ٕتعل لو ا١ترجعية فيما يتعلق بالبحوث 

 وكاف  خصبة عا١تية أكسبت ٤تمود حب اهللوكاف أوؿ أمُت عاـ للمجمع الدكتور . اإلسبلمية
و كلو من بُت كبار رجاؿ الدين .اجملمع مصداقية بالعاَف اإلسبلمي وجعلو أوؿ أكادٯتية ْتثية

ويرأس ٣تلس اجملمع  يخ . ليقوموا باالجتهاد والفتوي. بالعاَف ا١تشهود ٢تم بالتقوي والعلم والورع
و٣تلس اجملمع يؤلف من بُت أعضائو ٞتانا أساسية ٗتتص كل منها ّتانب من البحوث يف . األزىر

 الشريفة، وٞتنة السنة النبوية، وٞتنة ْتوث القرآف الكرميٞتنة ْتوث : ٣تاؿ الثقافة اإلسبلمية، مثل
 واألقليات وٞتنة القدس، وٞتنة التعريف باإلسبلـ، والفلسفةالبحوث الفقهية، وٞتنة العقيدة 

ويتوُف ٣تلس ٣تمع البحوث اإلسبلمية وٞتانو متابعة ودراسة القضايا وا١توضوعات . اإلسبلمية
ا١تطروحة على الساحة احمللية والعا١تية، واألحداث اليت ٘توج هبا، ويصدر بياناتو ا١تشتملة على رأي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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الشريعة اإلسبلمية فيها، ىذا فضبل عن تتبع ما ينشر من ْتوث عن اإلسبلـ اٟتنيف وهبا 
ومن ىذا القبيل تشكيل ٞتنة دائمة من األزىر . ملالطات وافًتاءات، ومواجهتها بالرد والتصحيح

الشريف ووزارة األوقاؼ ا١تصرية ٟتجز موقع على  بكة النيل الفضائية لشرح مبادئ اإلسبلـ 
. الصحيحة السمحة، والرد على ما ينشر ضد اإلسبلـ على الشبكات األخرى

 أجهزة وإدارات  جمع البحوث

 أبواب معاىده وجامعتو لطبلب األزىر الشريفيفتح : اإلدارة العامة للطبلب الوافدين .1
العلم من ٥تتلف دوؿ العاَف للدراسة بو، سواء على منح األزىر، أو على منح اٞتهات 

وتتوُف اإلدارة العامة للطبلب الوافدين استقباؿ . ا١تا٨تة األخرى، أو على حساهبم ا٠تاص
الطبلب الوافدين من مشارؽ األرض وملارهبا، وتوجيو كل منهم للدراسة ا١تناسبة ١تستواه 

. يف ا١تعاىد األزىرية ٔتراحلها الثبلث، أو ّتامعة األزىر
. ٗتصص إلقامة وإعا ة الطبلب الوافدين للدراسة باألزىر: مدينة البعوث اإلسبلمية .2
ينشئ األزىر الشريف بعض ا١تعاىد األزىرية يف بعض الدوؿ : ا١تعاىد األزىرية ا٠تارجية .3

اليت ال يستطيع األزىر استقداـ ٚتيع الطبلب من أبنائها الراغبُت يف الدراسة باألزىر، وال 
وتسَت ىذه . تسمح إمكانات ىذه الدوؿ ا١تادية بتحمل نفقات إيفادىم للدراسة باألزىر

ا١تعاىد األزىرية ا٠تارجية على نظاـ التعليم باألزىر الشريف، خطة ومنهجاً وكتاباً، 
وٗتضع لئل راؼ الفٍت لؤلزىر، ويقـو ٣تمع البحوث اإلسبلمية وقطاع ا١تعاىد األزىرية 
بإمداد ىذه ا١تعاىد با١تدرسُت والكتب وا١تناىج الدراسية، وقد بلغ عدد ىذه ا١تعاىد 

، بكندا، وواحد بأفريقيااألزىرية ا٠تارجية ٜتسة عشر معهداً منها ثبلثة عشر معهداً 
. بباكستافوواحد 

يقـو األزىر الشريف بإيفاد بعض علمائو للتدريس ونشر : اإلدارة العامة للبعوث اإلسبلمية .4
، و رح مفاىيم اإلسبلـ الصحيحة، العاَف اإلسبلميالثقافة اإلسبلمية والعربية بدوؿ 

وتعليم أبنائنا ا١تسلمُت يف ا٠تارج مبادئ الدين اإلسبلمي اٟتنيف وفرائضو وقيمو وتعاليمو 
وقد بلغ . السمحة، وذلك سواء على نفقة األزىر الشريف أو على نفقة الدوؿ ا١تستعَتة

. عدد الدوؿ اليت يوجد لؤلزىر علماء معاروف إليها سبعة وٙتانُت دولة
يتوُف ٣تمع البحوث اإلسبلمية من خبلؿ ىذه : اإلدارة العامة للبحوث والتأليف والًتٚتة .5

 ومصحف ا١تطابع األمَتية، وكذلك مصحف األزىر الشريفاإلدارة اإل راؼ على طبع 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
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إصدار تصاريح طبع وتداوؿ ا١تصحف الشريف لدور النشر ا١تختلفة بعد مراجعة 
كما تتوُف . وكذلك مراجعة الشرائط القرآنية للتأكد من خلوىا من األخطاء. األصوؿ

 أو األجنبية، وسواء كانت بالللة العربيةىذه اإلدارة فحص ا١تؤلفات الدينية، سواء كانت 
إٍف، وذلك للتأكد من صبلحيتها وخلوىا ٦تا ..ْتثا أو كتابا أو  ريطا أو فيلما أو لوحة

. يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية
حيث تتوُف ىذه اللجنة تلقي استفتاءات اٞتماىَت من الداخل وا٠تارج، : لجنة الفتوى .6

وكذلك . سواء عن طريق ا١تقاببلت الشخصية أو ا٢تاتف أو ا١تراسبلت، والرد عليها
. إ هار إسبلـ الراغبُت يف اعتناؽ الدين اإلسبلمي، وإعطائهم  هادات بذلك

 العظيم الذي تضمو، والذي يبلغ عدده الًتاثتقـو على حفظ : دار الكتب األزىرية .7
 كتاباً يف ٥تتلف العلـو والفنوف، تقع يف أكثر من نصف مليوف ٣تلد، منها 116.133

وقد مت إنشاء مبٌت حديث ٢تا مكوف من أربعة عشر .  كتاب40.000ما يزاؿ ٥تطوطاً 
طابقاً، بو أربع قاعات للمطالعة، وإحدى وعشروف غرفة ٣تهزة بأحدث النظم ا١تكتبية 

للراغبُت يف االطبلع، ٗتصص واحدة منها لكل باحث، وقاعة للمكفوفُت مزودة 
و٬ترى اآلف إعداد قاعدة بيانات بيبلوجرافية ١تطبوعات ا١تكتبة . بأحدث األجهزة العلمية

إلدخا٢تا على اٟتاسبات اآللية، وغَت ذلك من إجراءات التطوير والتحديث للمكتبة 
األزىرية، اليت ٬ترى إ٧تازىا لتصبح صرحاً من صروح ا١تعرفة واإل عاع الثقايف ١تصر واألزىر 

. الشريف
تؤدي ىذه اإلدارة عملها يف خدمة كتب الًتاث : إدارة أحياء الًتاث اإلسبلمي .8

اإلسبلمي، وقد قامت بإصدار التفسَت الوسيط للقرآف الكرمي، وإصدار موسوعة يف 
صدر منها مطبوعاً سنن األقواؿ، و٬تري " ٚتع اٞتوامع لئلماـ السيوطي"اٟتديث الشريف 

كما تتوُف ىذه اإلدارة إصدار . اآلف ٗتريج بقية أحاديث األفعاؿ وا١تسانيد ٘تهيداً لطبعها
سلسلة البحوث اإلسبلمية، حيث يتم اختيار أفضل الكتب واألْتاث، وطبعها، وإصدار 

. كتاب كل  هر
يصدر ٣تمع البحوث اإلسبلمية يف مطلع كل  هر ىجري ٣تلة األزىر، : ٣تلة األزىر .9

حاملة رسالة األزىر إُف ٚتاىَت ا١تسلمُت يف الداخل وا٠تارج، ومتابعة جملريات األحداث 
. اإلسبلمية والعربية بدراسات موضوعية وٖتليبلت علمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ينظم األزىر الشريف دورات تدريبية لبلئمة  :اللجنة العليا للدعوة اإلسبلمية .10
والدعاة والوعاظ من دوؿ العاَف اإلسبلمي، مدة كل دورة ثبلث أ هر، يتم خبل٢تا 

تدريب ىؤالء الدعاة على طرؽ الدعوة إُف سبيل اهلل وأساليبها، وما ٬تب أف يتحلى بو 
الداعية من صفات وأخبلؽ حىت يستطيع تأدية األمانة ا١تلقاة على عاتقو على أكمل 

كما يتم تنظيم ٤تاضرات يلقيها عليهم أساتذة . وجو، وليستطيع التأثَت يف اٞتماىَت
وعلماء األزىر الشريف يف كافة القضايا ا١تعاصرة، وكيفية تعامل الداعية معها، ورأي 

الشريعة اإلسبلمية يف ىذه القضايا، حىت ٬تمع الداعية إُف القدوة اٟتسنة اإل١تاـ بقضايا 
العصر، وكيفية معاٞتتها يف ضوء تعاليم ومبادئ الشريعة اإلسبلمية اللراء، اليت تذخر 
باٟتلوؿ الشافية والعبلج الناجع لكل مايهم اإلنساف، أو يعًتض طريق تقدـ البشرية 

. ورفاىيتها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 : الجزائر  المجلس اإلسط ي األعلى

يف مادتو الثانية أي بعد " 1963دستور "تضمن أوؿ دستور للدولة اٞتزائرية ا١تستقلة    
و قد عدؿ " اإلسبلـ دين الدولة"التعريف بنظاـ الدولة مبا رة، ٖتديد ىويتها اإلسبلمية 
 - 1991 - 1989 - 1976"الدستور اٞتزائري منذ االستقبلؿ إُف اليـو أربع مرات 

ومن ضمن ا٢تيئات  .لكن ا١تادة الثانية منو ا١تذكورة بقيت على حا٢تا و َف تتلَت" 1996
اليت أوكلت إليها مهمة التكفل بالشؤوف الدينية و خاصة يف ميداف الفتاوى يف ميداف الفقو 

  .الشرعي، كاف ىناؾ ٣تلس إسبلمي أعلى تابع لقطاع وزارة الشؤوف الدينية

، و كاف ٯتس ّتوىر النظاـ السياسي نفسو حيث انتقل من 1989وجاء تعديل دستور    
ورأى أف ينأى بالدين اإلسبلمي اٟتنيف  (40ا١تادة )النظاـ األحادي إُف النظاـ التعددي 

عن التقلبات السياسية و ما ٯتكن أف ينجرىَّت عنها فارتقى باجمللس اإلسبلمي األعلى من ىيئة 
 . تابعة لرئاسة اٞتمهورية تابعة لوزارة إُف مؤسسة دستورية

يف األمور اليت ٗتص  االجتهاد يف اٞتزائر ىيئة استشارية تعمل على جمللس اإلسبلمي األعلىا
 .بالشريعة اإلسبلمية اٞتزائريُت يف حياهتم اليومية وتطوراهتا وارتباطاهتا

، ويشرؼ عليو علماء أجبلء وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ كاف اجمللس اإلسبلمي يتبع
.  و خصيات دينية مرموقة

ويف سنة -. رٛتو اهلل- أٛتد ٛتاين و من بعده- رٛتو اهلل- مولود قاسم نايت بلقاسم فقد ترأسو
، استقل اجمللس األعلى اإلسبلمي عن وزارة الشؤوف الدينية بتعديل دستوري، فارتقى 1989

 .اجمللس اإلسبلمي األعلى من ىيئة تابعة لوزارة إُف مؤسسة دستورية
 عضًوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس اٞتمهورية من بُت 15يتكوف اجمللس اإلسبلمي األعلى من 

 .الكفاءات الوطنية العليا يف ٥تتلف العلـو

 : أهدااه

 تطوير كل عمل من  أنو أف يشجع و يرقي ٣تهود التفكَت و االجتهاد. 
 جعل اإلسبلـ يف مأمن من اٟتزازات السياسية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  التذكَت ٔتهمة اإلسبلـ العا١تية و التمسك ٔتبادئو األصيلة إذ ىي تنسجم ٘تاما مع ا١تكونات
 .األساسية و الطابع الدٯتقراطي واٞتمهوري للدولة

  التكفل بكل ا١تسائل ا١تتصلة باإلسبلـ اليت تسمح بتصحيح اإلدراكات ا٠تاطئة و إبراز أسسو
 .اٟتقيقية و فهمو الصحيح

 التوجيو الديٍت و نشر الثقافة اإلسبلمية من أجل إ عاعها داخل الببلد و خارجها. 
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المحاضرة السادسة 

 . األهداف العا ة للمجا ع الفقهية والهيئات الشرعية

 : أىم أىدافها ما يأيت - 

بياف األحكاـ الشرعية فيما يواجو ا١تسلمُت يف أ٨تاء العاَف من مشكبلت ونوازؿ  .1
 . وقضايا مستجدة من مصادر التشريع اإلسبلمي ا١تعتخية

 . إبراز مكانة الفقو اإلسبلمي وتفوقو على القوانُت الوضعية  .2

إثبات مشوؿ الشريعة اإلسبلمية واستجابتها ٟتل كل القضايا اليت تواجو األمة  .3
 . اإلسبلمية يف كل زماف ومكاف

وتقدٯتو بللة العصر ، نشر الًتاث الفقهي وإعادة صياغتو وتوضيح مصطلحاتو .4
 . ومفاىيمو

 . تشجيع البحث العلمي يف ٣تاالت الفقو اإلسبلمي .5

 . ٚتع الفتاوى واآلراء الفقهية ا١تعتد هبا عند العلماء احملققُت .6
 . التصدي ١تا يثار من  بهات وما يرد من إ كاالت على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية .7
 . إبداء الرأي فيما ٭تاؿ إليها من وِف األمر من أجل ْتثو وتكوين الرأي الشرعي فيو .8

 .إ٬تاد التقارب بُت آراء علماء األمة اإلسبلمية يف القضايا الفقهية .9

 : آلية إادار األحكام الشرعية وريفيتها

 اجملامع الفقهية وا٢تيئات الشرعية ودور الفتوى اٞتماعية متقاربة يف آلية إصدار األحكاـ 
 : الشرعية، وٯتكن القوؿ بأف آلية إصدار األحكاـ ٘تر ٔترحلتُت 

 : المرحلة األولى 

يتم اختيار ا١توضوع من قبل أمانة اجمللس أو ٣تموعة من أعضاء اجمللس أو بناء على ما 
يكتب من اٞتهات الرٝتية أو غَتىا مث يتم تكليف بعض األعضاء ببحث ا١تسألة قبل 
انعقاد االجتماع مث يتم عرض ا١تسألة من قبل كل واحد من أصحاب النفوس ا٠تاصة 
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با١تسألة ويقـو بشرحو أماـ أعضاء اجمللس مث يناقشو اجمللس يف النقاط اليت ٖتتاج إُف 
 . مناقشة فيجيب ويوضح 

 : المرحلة الثانية 

إذا كانت البحوث مستوفية للمسألة فيقـو أعضاء اجمللس بإصدار حكمهم يف ا١تسألة، 
وىو ما يسمى يف كثَت من اجملامع الفقهية و٨توىا بالقرار، ويصدر القرار بالتصويت عليو 
باإلٚتاع، أو بأغلبية اٟتاضرين، ويف حاؿ وجود معارضُت أو متوقفُت، فيحق ٢تم إبداء 

 .رأيهم ّتانب اٝتهم

 :الخطوات المتبعة إلعداد الفتوى والقرار 

تعتخي الفتاوى والقرارات اليت ٗترج من اجملامع الفقهية وا٢تيئات الشرعية ىي الثمرة والنتيجة 
 . ومن ىذا األمر تتبُت أ٫تية الفتاوى والقرارات اليت تصدر منها، لبلجتهاد اٞتماعي 

ؤتا أف ىذه الفتاوى والقرارات تعكس خبلصة ما ذىبت إليو اجملامع الفقهية وا٢تيئات 
ففي اللالب توجد ٞتنة خاصة ، الشرعية ؛ فإهنا هتتم ٓتطوات إصدار الفتاوى والقرارات 

 . لصياغة الفتاوى والقرارات تتوُف ذلك

أما عن وقت إصدار ىذه الفتاوى والقرارات فتكوف عقب كل دورة بعد طرح ْتوث ا١تقدمة 
وذلك يف كل موضوع من ا١توضوعات ا١تدرجة ّتدوؿ أعماؿ ، ومناقشتها مناقشة مستفيضة

 . الدورة ا١تنعقدة

 : أ ا الخطوات المتبعة اي ذلك اهي 

 : نتيجة التصويت : الخطوة األولى 

 . تعتخي نتيجة التصويت ىي أوُف ا٠تطوات إلعداد الفتوى وإصدار القرار

حيث تكوف القرارات معخية عن ، فتتضمن الفتاوى والقرارات رأي األغلبية بعد التصويت 
 . رأي أعضاء اجملمع باألغلبية
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 : الصياغة : الخطوة الثانية 

وتراعي يف ذلك ، بعد التصويت تتوُف ٞتنة صياغة القرارات صياغة رأي األغلبية وطباعتو 
 . أمورا

 . أف ٘تثل ىذه القرارات الرأي اٞتماعي للمشاركُت يف ا١توضوعات ا١تطروحة يف الدورة .1

وٕتسد ما ذىب ، أف ٘تثل ىذه القرارات خبلصة البحوث ا١تطولة وا١تناقشات ا١تمتدة .2
 . إليو األغلبية 

 . يذكر يف القرار غالباً الدليل، أو التعليل على ما جاء يف القرار باختصار .3

 . قد يتضمن القرار بعض التوصيات اليت يراىا األعضاء بناءاً على ما ذىبوا إليو .4

إذا كاف ا١توضوع أو بعض جوابو ال يزاؿ ْتاجة إُف مزيد من الدراسة ػ سواء من  .5
وقد يوصى بتشكيل ، جانب  رعي أو من جانب واقعي ػ فيشار إُف ذلك يف القرار

 . فيشار إليو أيضا، ٞتنة خاصة لدراسة ذلك

 . قد يتضمن القرار اإل ارة إُف القرارات اليت صدرت حوؿ موضوع القرار  .6

مع مراعاة ما ٭تتاجو القرار من ، يراعي يف  كل القرار السبلمة الللوية والنحوية .7
 . وكذلك الًتتيب والًتقيم لبنود القرار، عبلمات الًتقيم

 : التوثيق : الخطوة الثالثة 

، ومرحلة التوثيق بأف تتخذ اإلجراءات اإلدارية البلزمة لتوثيق القرار يف أر يف اجملمع وصادره
 : ورذلك  أن يتضمن القرار  ا يلي ، و٨تو ذلك من اإلجراءات اإلدارية

 . رقم الدورة ا١تنعقدة .1
 . رقم القرار الصادر من ىذه الدورة .2

 . متضمنا اليـو والشهر والسنة، التاريخ الذي عقدت فيو أو صدر فيو القرار  .3

 . قد يذكر ا١تكاف الذي انعقدت يف الدورة .4

 . عنواف القرار وموضوعو .5
 : النشر : الخطوة الرا عة 
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حىت تكوف القرارات معخية عن رأي أعضاء اجملمع ونافعة للمسلمُت يف كل أ٨تاء العاَف يتم 
سواء عن طريق اجمللة ا٠تاصة باجملمع أو ا٢تيئة ، نشر تلك القرارات يف وسائل النشر ا١تختلفة 

أو عن طريق ا١توقع يف الشبكة ، أو عن طريق اإلعبلـ ا١ترئي أو ا١تقروء ا١تسموع، الشرعية
 . العنكبوتية

 : الترجمة : الخطوة الخا سة 

وتًتجم إُف للات أخرى؛ لتخدـ ا١تسلمُت اللَت ، يف اللالب تكوف القرارات بالللة العربية
 . ويعم نفع ىذه القرارات، ناطقُت بالللة العربية 

علماً بأف على األمُت العاـ للمجمع أو ا٢تيئة الشرعية اإل راؼ على اللجاف ومنها ٞتنة 
 .ومتابعة ترٚتتها ونشرىا، وعليو متابعة القرارات ، صياغة القرارات 

 نماذج  ن الفتاوى والقرارات للمجا ع الفقهية 

 :لكفاءة ا١تستهدفة يف كل مسألة 
: أف يكوف الطالب قادرا على 

صياغة ا١تشكبلت وتصور النوازؿ .     1
التعامل مع مواقع اجملامع الفقهية و٣تبلهتا .     2
استنباط مناىج تأسيس الفتوى وصياغتها .     3
استنباط أسباب ا٠تبلؼ بُت اجملامع الفقهية يف دراسة النوازؿ .     4
.   استخبلص القواعد العامة لتأسيس الفتاوى.     5

   .يقرأ ػ يشاىد ػ يستمع ػ يصف ػ ينقل ػ يعلق ػ ٭تلل ػ يقارف ػ يربط ػ يستنتج  : أاعال التعلم

:  نختار خمسة نماذج هً

 مسألة تحدٌد النسل وتنظٌمه 

 مسألة الذبائح بالصعق الكهربائً

 مسألة الفحص الطبً قبل الزواج 

 مسألة اختٌار جنس الجنٌن 

 مسألة تمثٌل األنبٌاء والرسل فً األفالم 

 



دراسات فً الفتاوى ومؤسسات : مقٌاس
 اإلفتاء

فقه مقارن وأصوله : التخصص

 01ماستر

 حمزة بونعاس: األستاذ

 

[40] 
 

: المحاضرة السابعة

:  منهجية دراسة ا١تسائل

 يقـو الطلبة بإحضار أجهزة الكومبيوتر أو بر٣تة اٟتصص يف قاعة االنًتنت . 
 يُقسم الطلبة إُف أفواج ، وكل فوج ٮتتص ٔتجمع من اجملامع الفقهية . 
 تدخل كل ٣تموعة إُف موقع اجملمع ا٠تاص هبا. 
 يتم البحث عن القرار ا١تتعلق با١تسألة ٤تل البحث مع توجيو األستاذ . 
 التفرقة بُت القرار والفتوى. 
 التعرؼ على طريقة صياغة القرارات . 
 مناقشة القرار ومقارنة القرارات. 
 التعرؼ على أدلة القرار .

مسألة تحدٌد النسل وتنظٌمه 

 ا١تكرمة ٔتكة اإلسبلمي العاَف لرابطة الفقهي اجملمع : الفقهية
 الثالثة الدورة قرارات : الرقم
 األوؿ : القرار

 الحكم الشرعي اي تحديد النسل
 نعمة النسل وتعتخي وانتشاره، ا١تسلمُت نسل تكثَت على ٖتض اإلسبلمية الشريعة أف إُف نظراً 

 اهلل كتاب من :الشرعية النصوص بذلك تضافرت وقد عباده، على هبا اهلل َمن عظيمة ومّنة كخيى،
 للفطرة مصادـ اٟتمل، منع أو النسل، بتحديد القوؿ أف على ودلت ،؟ رسولو وسنة وجل عز

 إُف ونظراً  لعباده، تعاُف اهلل ارتضاىا اليت اإلسبلمية وللشريعة عليها، الناس اهلل فطر اليت اإلنسانية
 لتقليل للمسلمُت، الكيد إُف بدعوهتا هتدؼ فئة اٟتمل، منع أو النسل، بتحديد القوؿ دعاة أف

 ٢تم تكوف حىت خاصة، بصفة ا١تستضعفة والشعوب ا١تسلمة العربية ولؤلمة عامة، بصفة عددىم
 األخذ يف إف وحيث اإلسبلمية، الببلد بثروات والتمتع أىلها، واستعباد الببلد استعمار على القدرة
 من ا١تتكوف اإلسبلمي للكياف وإضعافاً  تعاُف، باهلل  ن وسوء اٞتاىلية، أعماؿ من ضرباً  بذلك
 .وترابطها البشرية اللبنات كثرة
 وال مطلقاً، النسل ٖتديد ٬توز ال أنو :باإلٚتاع يقرر اإلسبلمي الفقهي اجملمع ٣تلس فإف كلو لذلك
 القوة ذو الرزاؽ ىو تعاُف اهلل ألف اإلمبلؽ، خشية ذلك من القصد كاف إذا اٟتمل منع ٬توز
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  رعاً، معتخية غَت أخرى ألسباب ذلك كاف أو رزقها، اهلل على إال األرض يف دابة من وما ا١تتُت،
 تلد ال ا١ترأة ككوف ٤تقق لضرر فردية، حاالت يف تأخَته أو اٟتمل، منع أسباب تعاطي أما :

 ذلك من مانع ال فإنو - اٞتنُت إلخراج جراحية عملية إجراء إُف معها وتضطر عادية، والدة
 قد بل .ثقة مسلم طبيب يقرىا صحية أو  رعية أخرى ألسباب تأخَته كاف إذا وىكذا . رعاً 
 من بتقرير منو حياهتا على ٮتشى كاف إذا أمو، على احملقق الضرر ثبوت حالة يف اٟتمل منع يتعُت
 .ا١تسلمُت األطباء من بو يوثق
 ذكرىا ا١تتقدـ لؤلسباب  رعاً، ٕتوز فبل :عامة بصفة اٟتمل منع أو النسل، ٖتديد إُف الدعوة أما

 فيو تنفق الذي الوقت يف عليها، وفرضو بذلك، الشعوب إلزاـ وا١تنع اإلمث يف ذلك من وأ د
 التنمية يف إنفاقو من بدال والتدمَت، للسيطرة العا١تي التسلح سباؽ على الضخمة األمواؿ

 .الشعوب وحاجات والتعمَت االقتصادية
 قرار  شأن تنظيم النسل للمجمع الفقهي التا ع لمنظمة المؤتمر اإلسط ي

 (73 ص 1العدد الرابع، ج)٣تلة اجملمع :    انظر1988 ديسمخي 15ا٠تميس  :يف

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على سيدنا ٤تمد خامت النبيُت وعلى آلو وصحبو أٚتعُت

 (1/5) 39: قرار رقم

 بشأف

 تنظيم النسل

  ٚتادى 6-1إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدوِف ا١تنعقد يف دورة مؤ٘تره ا٠تامس بالكويت من 
 ـ،1988 (ديسمخي) كانوف األوؿ 15 – 10 ا١توافق 1409األوُف 

بعد اطبلعو على البحوث ا١تقدمة من األعضاء وا٠تخياء يف موضوع تنظيم النسل، واستماعو 
 للمناقشات اليت دارت حولو،

وبناء على أف من مقاصد الزواج يف الشريعة اإلسبلمية اإل٧تاب واٟتفاظ على النوع اإلنساين، وأنو 
ال ٬توز إىدار ىذا ا١تقصد، ألف إىداره يتناىف مع نصوص الشريعة وتوجيهاهتا الداعية إُف تكثَت 
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النسل واٟتفاظ عليو والعناية بو، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات ا٠تمس اليت جاءت الشرائع 
 .برعايتها

 :قرر ما يلي

 .ال ٬توز إصدار قانوف عاـ ٭تد من حرية الزوجُت يف اإل٧تاب :أوالً 

٭تـر استئصاؿ القدرة على اإل٧تاب يف الرجل أو ا١ترأة، وىو ما يعرؼ باإلعقاـ أو التعقيم،  :ثانياً 
 .ما َف تدع إُف ذلك الضرورة ٔتعايَتىا الشرعية

٬توز التحكم ا١تؤقت يف اإل٧تاب بقصد ا١تباعدة بُت فًتات اٟتمل، أو إيقافو ١تدة معينة من  :ثالثاً 
الزماف، إذا دعت إليو حاجة معتخية  رعاً، ْتسب تقدير الزوجُت عن تشاور بينهما وتراض، بشرط 

أف ال يًتتب على ذلك ضرر، وأف تكوف الوسيلة مشروعة، وأف ال يكوف فيها عدواف على ٛتل 
 .قائم

 واهلل أعلم 
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المحاضرة الثامنة 

  الصعق الكهر ائي    الذ ائح سألة

   مجمع الفقه اإلسط ي التا ع لمنظمة المؤتمر اإلسط ي
 .(53 ص1العدد العا ر ج)٣تلة اجملمع :    انظر1997 يوليو 3ا٠تميس  :ىف

  سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصطة والسطم على سيدنا  حمد خاتم النبيين وعلى آله واحبه 
 أجمعين

 (3/10) 95: قرار رقم

  شأن

 الذ ائح

إف ٣تلس ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدوِف ا١تنعقد يف دورة مؤ٘تره العا ر ّتدة با١تملكة العربية 
 ٘توز 3–  (يونيو) حزيراف 28ىػ ا١توافق 1418 صفر 28 – 23السعودية خبلؿ الفًتة من 

 ـ،1997 (يوليو)

بعد اطبلعو على البحوث ا١تقدمة يف موضوع الذبائح، واستماعو للمناقشات اليت دارت حوؿ 
ا١توضوع ٔتشاركة الفقهاء واألطباء وخخياء األغذية، واستحضاره أف التذكية من األمور اليت ٗتضع 
ألحكاـ  رعية ثبتت بالكتاب والسنة، ويف مراعاة أحكامها التزاـ بشعائر اإلسبلـ وعبلماتو اليت 

من صلى صبلتنا، واستقبل قبلتنا، “: ٘تيز ا١تسلم من غَته، حيث قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم
 .”وأكل ذبيحتنا، فذلك ا١تسلم الذي لو ذمة اهلل ورسولو

 :قرر  ا يلي

 :التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرؽ التالية :أوالً 

وىي الطريقة ا١تفضلة  رعاً يف تذكية . الذبح، ويتحقق بقطع اٟتلقـو وا١تريء والودجُت .1
 .اللنم والبقر والطيور و٨توىا، وٕتوز يف غَتىا
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اليت يف أسفل العنق، وىي الطريقة  (اٟتفرة)النحر، ويتحقق بالطعن يف اللبة، وىي الوىدة  .2
 .ا١تفضلة  رعاً يف تذكية اإلبل وأمثا٢تا، وٕتوز يف البقر

العقر، ويتحقق ّترح اٟتيواف غَت ا١تقدور عليو يف أي جزء من بدنو، سواء الوحشي ا١تباح  .3
فإف أدركو الصائد حياً وجب عليو ذْتو أو . صيده، وا١تتوحش من اٟتيوانات ا١تستأنسة

 .٨تره
 :يشًتط لصحة التذكية ما يلي :ثانياً 

، فبل تؤكل ذبائح (يهودياً أو نصرانياً )أف يكوف ا١تذكي باللاً أو ٦تيزاً، مسلماً أو كتابياً  .1
 .الوثنيُت، والبلدينيُت، وا١تلحدين، واجملوس، وا١ترتدين، وسائر الكفار من غَت الكتابيُت

أف يكوف الذبح بآلة حادة تقطع وتفري ْتدىا، سواء كانت من اٟتديد أـ من غَته ٦تا  .2
 .ينهر الدـ، ما عدا السن والظفر

حجر )وىي اليت أزىقت روحها بضرهبا ٔتثل : فبل ٖتل ا١تنخنقة بفعلها أو بفعل غَتىا، وال ا١توقوذة
وىي اليت ٘توت بسقوطها من مكاف عاؿ، أو بوقوعها يف حفرة، : ، وال ا١تًتدية(أو ىراوة أو ٨تو٫تا

وىو ما افًتسو  يء من السباع أو : وىي اليت ٘توت بالنطح، وال ما أكل السبع: وال النطيحة
 .الطيور اٞتارحة غَت ا١تعلمة ا١ترسلة على الصيد

 .على أنو إذا أدرؾ  يء ٦تا سبق حياً حياة مستقرة فذكى جاز أكلو

وال يكتفي باستعماؿ آلة تسجيل لذكر . أف يذكر ا١تذكي اسم اهلل تعاُف عند التذكية .3
 .التسمية، إال أف من ترؾ التسمية ناسيا فذبيحتو حبلؿ

للتذكية آداب نبهت إليها الشػريعة اإلسبلمية للرفق والرٛتة باٟتيواف قبل ذْتو، ويف أثناء  :ثالثا
 :ذْتو، وبعد ذْتو

فبل ٖتد آلة الذبح أماـ اٟتيواف ا١تراد ذْتو، وال يذبح حيواف ٔتشهد حيواف آخر، وال يذكى بآلة 
غَت حادة، وال تعذب الذبيحة، وال يقطع أي جزء من أجزائها وال تسلخ وال تلطس يف ا١تاء اٟتار 

 .وال ينتف الريش إال بعد التأكد من زىوؽ الروح
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ينبلي أف يكوف اٟتيواف ا١تراد تذكيتو خاليا من األمراض ا١تعدية، و٦تا يلَت اللحم تليَتا يضر  :را عا 
 .بآكلو، ويتأكد ىذا ا١تطلب فيما يطرح يف األسواؽ، أو يستورد

األصل يف التذكية الشرعية أف تكوف بدوف تدويخ للحيواف، ألف طريقة الذبح اإلسبلمية  :خا سا 
بشروطها وآداهبا ىي األمثل، رٛتة باٟتيواف وإحسانا لذْتتو وتقليبل من معاناتو، ويُطلب من 

اٞتهات القائمة بالذبح أف تطور وسائل ذْتها بالنسبة للحيوانات الكبَتة اٟتجم، ْتيث ٖتقق ىذا 
 .األصل يف الذبح على الوجو األكمل

من ىذه الفقرة، فإف اٟتيوانات اليت تذكى بعد التدويخ  (أ)مع مراعاة ما ىو مبُت يف البند  (  أ ) 
ذكاة  رعية ٭تل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدـ موت الذبيحة قبل تذكيتها، 

 :وقد حددىا ا٠تخياء يف الوقت اٟتاِف ٔتا يلي

 .(القفوي)القذاِف - أف يتم تطبيق القطبُت الكهربائيُت على الصػػدغُت أو يف االٕتاه اٞتبهي.1

 .( فولت400 – 100)أف يًتاوح الفولطاج ما بُت .2

 2.5 إُف 2)بالنسبة لللنم، وما بُت  ( أمبَت1.0 إُف 0.75)أف تًتاوح  دة التيار ما بُت .3
 .بالنسبة للبقر (أمبَت

 .( ثواف6 إُف 3)أف ٬تري تطبيق التيار الكهربائي يف مدة تًتاوح ما بُت .4

ال ٬توز تدويخ اٟتيواف ا١تراد تذكيتو باستعماؿ ا١تسدس ذي اإلبرة الواقذة أو بالبلطة أو  (  ب )
 .با١تطرقة، وال بالنفخ على الطريقة اإل٧تليزية

ال ٬توز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، ١تا ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إُف موت  (  ج )
 .نسبة غَت قليلة منها قبل التذكية

ال ٭تـر ما ذكي من اٟتيوانات بعد تدوٮتو باستعماؿ مزيح ثاين أكسيد الكربوف مع ا٢تواء أو  (  د )
 .األكسجُت أو باستعماؿ ا١تسدس ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي إُف موتو قبل تذكيتو
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على ا١تسلمُت ا١تقيميُت يف الببلد غَت اإلسبلمية أف يسعوا بالطرؽ القانونية للحصوؿ على  :سادساً 
 .اإلذف ٢تم بالذبح على الطريقة اإلسبلمية بدوف تدويخ

٬توز للمسلمُت الزائرين لببلد غَت إسبلمية أو ا١تقيمُت فيها، أف يأكلوا من ذبائح أىل  :سا عاً 
الكتاب ما ىو مباح  رعاً، بعد التأكد من خلوىا ٦تا ٮتالطها من احملرمات، إال إذا ثبت لديهم 

 .أهنا َف تذؾ تذكية  رعية

األصل أف تتم التذكية يف الدواجن وغَتىا بيد ا١تذكي، وال بأس باستخداـ اآلالت  :ثا ناً 
قد  (ثانياً )ا١تيكانيكية يف تذكية الدواجن ما دامت  روط التذكية الشرعية ا١تذكورة يف الفقرة 

 .توافرت، وٕتزيء التسمية على كل ٣تموعة يتواصل ذْتها، فإف انقطعت أعيدت التسمية

 :تاسعاً 

إذا كاف استَتاد اللحـو من ببلد غالبية سكاهنا من أىل الكتاب وتذبح حيواناهتا يف اجملازر  (  أ )
وطعاـ ): فهي ٟتـو حبلؿ لقولو تعاُف (ثانياً )اٟتديثة ٔتراعاة  روط التذكية الشرعية ا١تبينة يف الفقرة 

 .[5:ا١تائدة](الذين أوتوا الكتاب حل لكم

اللحـو ا١تستوردة من ببلد غالبية سكاهنا من غَت أىل الكتاب ٤ترمة، لللبة الظن بأف  (  ب )
 .إزىاؽ روحها وقع ٦تن ال ٖتل تذكيتو

من ىذه الفقرة إذا ٘تت تذكيتها  (ب)اللحـو ا١تستوردة من الببلد ا١تشار إليها يف البند  (  ج )
 .تذكية  رعية ٖتت إ راؼ ىيئة إسبلمية معتمدة وكاف ا١تذكي مسلماً أو كتابياً  فهي حبلؿ

 :ويواي المجمع  ما يلي

السعي على مستوى اٟتكومات اإلسبلمية لدى السلطات غَت اإلسبلمية اليت يعيش يف  :أوالً 
 .ببلدىا مسلموف، لكي توفر ٢تم فرص الذبح بالطريقة الشرعية بدوف تدويخ

لتحقيق التخلص هنائياً من ا١تشكبلت الناٚتة عن استَتاد اللحـو من الببلد غَت اإلسبلمية  :ثانياً 
 :ينبلي مراعاة ما يلي
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 .العمل على تنمية الثروة اٟتيوانية يف الببلد اإلسبلمية لتحقيق االكتفاء الذايت (  أ )

 .االقتصار ما أمكن على الببلد اإلسبلمية يف استَتاد اللحـو (  ب )

 .استَتاد ا١توا ي حية وذْتها يف الببلد اإلسبلمية للتأكد من مراعاة  روط التذكية الشرعية (  ج )

الطلب إُف منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي اختيار جهة إسبلمية موحدة تتوُف مهمة ا١تراقبة للحـو  (  د )
ا١تستوردة، بإ٬تاد مؤسسة تتوُف العمل ا١تبا ر يف ىذا اجملاؿ، مع التفرغ التاـ لشؤونو، ووضع لوائح 

وذلك . مفصلة عن كل من  روط التذكية الشرعية، وتنظيم ا١تراقبة واإل راؼ على ىذه ا١تهمة
باالستعانة ٓتخياء  رعيُت وفنيُت، وأف توضع على اللحـو ا١تقبولة من اإلدارة عبلمة ٕتارية مسجلة 

 .عا١تية يف سجل العبلمات التجارية احملمية قانونياً 

من ىذه الفقرة والسعي إُف  (د)العمل على حصر عملية ا١تراقبة باٞتهة ا١تشار إليها يف البند  (  ه )
 .اعًتاؼ ٚتيع الدوؿ اإلسبلمية ْتصر ا١تراقبة فيها

من ىذه الفقرة يُطلب من مصدري اللحـو  (د)إُف أف تتحقق التوصية ا١تبينة يف البند  (  و )
ومستورديها ضماف االلتزاـ بشروط التذكية الشرعية فيما يصدر إُف الببلد اإلسبلمية حىت ال يوقعوا 

 .ا١تسلمُت يف اٟتراـ بالتساىل يف استَتاد اللحـو دوف التثبت من  رعية تذكيتها

واهلل ا١توفق  
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المحاضرة التاسعة 

 (1)وأهدااه وآليته تعريفه : أوال
 :تعريفه .1
 العقد، قبل الزواج على للمقبلُت ٕتري اليت الفحوصات ٣تموعة الزواج قبل الطيب بالفحص يقصد
  (2)مستقببل ذريتهما على أو الزوجُت على  تؤثر اليت األمراض من ٚتلة من خلو٫تا من للتحقق

 األمراض من الزواج على ا١تقبلُت وا١ترأة الرجل من كل خلو اكتشاؼ الفحص ىذا ويستهدؼ
 اإل٧تاب حالة ذريتهما على أو الزواج، إ٘تاـ حاؿ الزوجُت على خطرا تشكل اليت االنتشار واسعة
  :يف األمراض ىذه وتتمثل
 عامل باسم يعرؼ ما وىو الدـ، فصائل توافق وعدـ واألنيميا التبلسيميا مثل الدـ أمراض 1-

 .ريسيوس
 .الكبدي وااللتهاب والزىري والسيبلف اإليدز مثل جنسيا ا١تنقولة األمراض 2-
 ا٠تمر على اإلدماف السكري، الدرقية، ،اللدة األ١تانية اٟتصبة مثل األخرى األمراض بعض 3-

 .وا١تخدرات
 :آليته .2
 الكامل الصحي الوضع هبا يتبُت اليت وا٠تطوات اآلليات من ٣تموعة خبلؿ من الفحص ىذا يتم
 : (3)يف تتمثل واليت وا١ترأة الرجل من كل عند

 . الزواج على ا١تقبلُت لعائليت الكامل الطيب التاريخ معرفة 1-
 أوحديثة، قدٯتة أمراض وجود عدـ من للتأكد ا٠تاطبُت من كل على الكامل الطيب الكشف 2-

 وإجراء الدرف، من ا٠تلو لضماف للصدر األ عة وعمل السريري الكشف الفحص ىذا ويشمل
 . ا١تعدية األمراض وفحوصات والدـ الكلى وأمراض للسكر ا١تخخيية الفحوصات بعض
 .ا٠تلقية التشوىات لبعض عائلي تاريخ ،أو وراثي مرض وجود حالة يف الكروموزومات ٖتليل 3-

                                                             
: الفحص الطيب قبل الزواج ومدى مشروعيتو ، عبد الرٛتاف بن حسن النفيسة ، ومن مقاؿ : أُخذت ىذه ا١تقدمة من كتاب:  1

. عبد الرٛتاف الكيبلين ، ٣تلة جامعة اإلمارات .تطبيقات معاصرة للمصلحة ا١ترسلة يف اجملاؿ األسري ، د
 الطبعة صندوؽ الزواج ١تؤسسة العلمية اإلصدارات سلسلة األسرة وسبلمة صحة أجل من الزواج قبل الطيب الفحص :انظر : 2

 أسامة قضايا الزواج ، يف فقهية ،ومستجدات 16 ص العفاؼ الزواج، ٚتعية قبل الطيب الفحص ،وندوة 2002 األوُف
. 83 ص ،األ قر

 .السابقة ا١تراجع انظر:  3
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 وااللتزاـ والتقاليد، العادات ،واحًتاـ التامة للسرية ٗتضع أف ٬تب الفحص ىذا نتائج واف ىذا
 . البلزمة الشرعية بالضوبط

 :أهدااه .3
 : (1)إُف األطباء نظر وفق الفحص ىذا يهدؼ
 اليت الصحية حالتهما تبُت بعد ذلك يقتضي ما وجد إذا الزواج على للمقبلُت النصح تقدمي 1-

 كشف
 . لآلخر الكامل الوضع صورة يف منهما كل ،ليكوف الشامل الفحص عنها
 ا١ترض ٢تذا اٟتاملُت ٔتعرفة وذلك التبلسيميا، األخص وعلى الوراثية الدـ أمراض من الوقاية 2-
 ىذه من العديد من الوقاية ٯتكن ،حيث اإل٧تاب احتماالت عن ٢تما اإلر اد ،وتقدمي الزواج قبل

 . اإل٧تاب قبل األمراض
 من واٟتد وغَتىا واإليدز والسيبلف الزىري :مثل ا١تعدية األمراض خطر من الزوجُت وقاية 3-
 .اجملتمع يف األمراض ىذه انتشار
 .ونفسيا وعقليا جسديا سليمة ذرية إ٧تاب على العمل 4-
 األسرة بشؤوف ا١تعنية ا١تؤسسات من العديد بدأت اإلجراء ىذا على تنبٍت اليت للفوائد ونظرا

 الزواج عقد قبل الفحص ىذا إجراء الزواج يف الراغبُت على يوجب ملـز تشريع إصدار إُف بالدعوة
 .ىذا اإلجراء .، بل و٘تنح على ذلك منحا كل من تقدـ إُف

 قبل الطيب الفحص إجراء الزواج عقد طريف على يوجب نظاـ صدر األردفؾ  بعض الدوؿويف
 أصدر الذي ا١تركز فعلى،  للتبلسيميا اٞتينية السمة ٭تمل الطرفُت كبل أف تبُت وإذا العقد توثيق
 ىذا بتسلم توقيعيهما على واٟتصوؿ النسل على الزواج إ٘تاـ ٔتخاطر إ عار٫تا الطيب التقرير

  . (2)وتوقيعو ورأيو الطبيب واسم ا١تخخيي الفحص نتيجة التقرير يتضمن أف على اإل عار،
 :رأي الفقهاء المعاارين ايه :ثانيا 

 :(3)اختلف العلماء والباحثوف ا١تعاصروف يف ىذه ا١تسألة وٯتكن تلخيص آرائهم على النحو التاِف

                                                             
. 103 ص الزواج قبل الطيب الفحص يف األىداؼ ىذه انظر2 - 84 ص األ قر أسامة/ فقهية مستجدات:  1
 .2004 لسنة 57 رقم  اـف: انظر :  2
عبد الر يد ٤تمد أمُت بن قاسم ، ٔتوقع اإلسبلـ اليـو ، يـو اإلثنُت . الفحص قبل الزواج ، د: انظر ىذه اآلراء يف مقاؿ  :  3

 . { www.islamtoday.net}ـ 2003نوفمخي10ىػ ، ا١توافق لػ 1424رمضاف15
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٬توز لوِف األمر إصدار قانوف يلـز فيو كل ا١تتقدمُت للزواج بإجراء الفحص الطيب : القول األول 
٤تمد الزحيلي :ْتيث ال يتم الزواج إال بعد إعطاء  هادة طبية تثبت أنو الئق طبياً و٦تن قاؿ بو

وعارؼ علي  و٤تمد  بَت، وعبد اهلل إبراىيم موسى، وناصر ا١تيماف وٛتدايت ماء العينُت  بيهنا،
  .وأسامة األ قر، عارؼ

ال ٬توز إجبار أي  خص إلجراء االختبار الوراثي و٬توز تشػجيع الناس ونشر  :القول الثاني
عبد العزيز بن باز، وعبد الكرمي : الوعي بالوسائل ا١تختلفة بأ٫تية االختبار الوراثي و٦تن قاؿ بو

 .و٤تمد عبد الستار الشريف و٤تمد رأفت عثماف، زيداف،

 : األدلـة

 : استدؿ القائلوف باٞتواز 

 59سورة النساء  . "وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأوِف األمر منكم": قولو تعاُف  .1
أف ا١تباح إذا أمر بو وِف األمر ا١تسلم للمصػلحة العامة يصبح واجباً ويلتـز : وجػو الداللػة

ا١تسلم بتطبيقو 
  195 سورة البقرة" وال تلقوا بأيديكم إُف التهلكة":قولو تعاُف  .2

 أف بعض األمراض ا١تعدية تنتقل بالزواج فإذا كاف الفحص يكوف سبباً يف : وجو الداللة
 .الوقاية تعُت ذلك

آؿ .سورة" قاؿ رب ىب ِف من لدنك ذرية طػيبة إنك ٝتيع الدعاء": قولو تعاُف .3
 . 38عمراف

أف احملافظة على النسل من الكليات الست اليت اىتمت هبا الشريعة فبل : وجػو الداللة
حرص اإلنساف على أف يكوف نسلو ا١تستقبلي صاٟتاً غَت معيب ، وال تكوف  مانع من

الذرية صاٟتة وقرة للعُت إذا كانت مشوىة وناقصة األعضاء متخلف العقل وكل ىذه 
 .األمراض هتدؼ لتحقيقها عملية الفحص الطيب

ال : " إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ : حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  .4
 (1)"توردوا ا١تمرض على ا١تصح

                                                             
  . 57باب ال عدوى برقم  ( 53) كتاب الطب  ( 56 )أخرجو البخاري  :  1
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أف النص فيو أمر باجتناب ا١تصابُت باألمراض ا١تعدية والوراثية ومثلو :  وجو الداللة
  .وىذا ال يعلم إال من الفحص الطيب (1)"فر من اجملذـو فرارؾ من األسد" :حديث

إف الفحص الطيب ال يعتخي افتئاتاً على اٟترية الشخصية ، ألف فيو مصلحة تعود على الفرد  .5
أواًل وعلى اجملتمع واألمة ثانياً ، وإف نتج عن ىذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإف 

يتحمل الضرر ا٠تاص لدفع  " وأنو " يرتكب أىوف الشرين " وأف القواعد الفقهية تقرر
  .ـالضرر العا

حيث أنو إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعو فهذا أوُف  (2)"الدفع أوُف من الرفع" قاعدة  .6
 .وأسهل من رفعو بعد الوقوع

 .الوسائل ٢تا حكم اللايات .7

فإذا كانت اللاية ىي سبلمة اإلنساف العقلية واٞتسدية فإف الوسيلة احملققة لذلك مشروعة ، وطا١تا 
أف الفحص الطيب قبل الزواج ٭تقق مصاٌف مشروعة للفرد اٞتديد ولؤلسرة واجملتمع ويدرأ مفاسد 

  .اجتماعية ومالية على ا١تستوى االجتماعي واالقتصادي وىذه من األسباب ا١تأمور هبا  رعاً 
   على إجبار الشخص للفحص الوراثي ٔتا يليالمانعونواستدؿ 

إف أركاف النكاح و روطو اليت جاءت هبا األدلة الشرعية ٤تددة وإ٬تاب أمر على الناس    .1
وجعلو  رطاً للنكاح َتزيّد على  رع اهلل وىو  رط باطل وقد صح قولو عليو الصبلة 

 .(... كل  رط ليس يف كتاب اهلل فهوباطل) والسبلـ
إف النكاح ال يلـز منو الذرية ، فقد يتزوج الرجل ألجل ا١تتعة فقط فبل وجو إللزامو   .2

 . بالفحص الوراثي كما ىو اٟتاؿ يف كبار السن
إف الفحص غالباً سيكوف على مرضُت أو ثبلثة أو حىت عشر واألمراض الوراثية ا١تعلومة   .3

 مرض وكل عاـ يكتشف أمراً جديداً ، فإذا ألزمنا الناس بالفحص 8000اليـو أكثر من 
 . عنها ٚتيعاً فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد

  .(1)"إذا أتاكم من ترضوف دينو وخلقو فزوجوه:"قولو صلى اهلل عليو وسلم .4
واألصل أف اإلنساف سليم ، وقد  (وصحتو  ) َف يقل صلى اهلل عليو وسلم : وجػو الداللة

 .اكتفى باألصوؿ الدين وا٠تلق

                                                             
  . باب اٞتذاـ ( 19) كتاب الطب  ( 56 )أخرجو البخاري تعليقاً  :  1
 . 155 / 2 ، ا١تنثور للزركشي 138األ باه والنظائر للسيوطي ص : انظر القاعدة :  2
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إف تصرفات وِف األمر يف جعل األمور ا١تباحة واجباً إ٪تا ٕتب الطاعة إذا تعينت فيو   .5
  .(2)"تصرؼ اإلماـ على الرعية منوط با١تصلحة" ا١تصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية 

وإلزاـ الناس بالكشف قبل  (3)" ؼإ٪تا الطاعة يف ا١تعرو: " ولقولو صلى اهلل عليو وسلم 
 .الزواج فيو مفاسد عظيمة تزيد عن ا١تصاٌف ا١ترجوة

 (4)" أنا عند حسن  ن عبدي يب: "ما جاء يف اٟتديث القدسي .6
أف ا١تتقدـ للزواج ينبلي أف ٭تسن الظن باهلل ويتوكل على اهلل ويتزوج ، : وجػو الداللة

  .والكشف يعطي نتائج غَت صحيحة أحياناً 

وىذا ا٠تبلؼ ٧تده مشهورا عند تصفح ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العاَف اإلسبلمي ، 
 :وترجيحا بُت ىذه األقواؿ نذكر قرار اجملمع يف ا١تسألة 
 :5قرار المجمع الفقهي التا ع لرا طة العالم اإلسط ي

 :أما بعد. اٟتمد هلل وحده والصبلة والسبلـ على من ال نيب بعد ، نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو 

فإف ٣تلس اجملمع الفقهي اإلسبلمي برابطة العاَف اإلسبلمي يف دورتو السابعة عشرة ا١تنعقدة ٔتكة 
ـ ، قد نظر يف 17/12/2003ػ13: ىػ الذي يوافق23/10/1424ػ19ا١تكرمة ، يف الفًتة من 

ومدى مشروعية االلتزاـ بالفحوصات الطبية للراغبُت يف الزواج،  {أمراض الدـ الوراثية }: موضوع 
 .واستمع إُف البحوث ا١تقدمة يف ا١توضع من بعض أعضاء اجمللس وا١تختصُت

وبعض العرض وا١تناقشة ا١تستفيضة من قبل اعضاء اجمللس والباحثُت وا١تختصُت ، اٗتذ اجمللس 
 :القرار التاِف 

                                                                                                                                                                               
 ) ، وابن ماجو 1084باب ما جاء إذا جاءكم من ترضوف دينو فزوجوه برقم  ( 3) كتاب النكاح  ( 8 )أخرجو الًتمذي :  1

 . وإسناده صحيح1967باب األكفاء برقم  ( 46) كتاب النكاح  ( 10
 .70، قواعد الفقو للخيكيت ص 121األ باه والنظائر للسيوطي ص : انظر  :  2
 ) ، ومسلم 7145باب السمع والطاعة لئلماـ ماَف تكن معصية برقم  ( 4) كتاب األحكاـ  ( 73 )أخرجو البخاري  :  3

 .1840باب وجوب طاعة األمراء يف غَت معصية برقم  ( 8) كتاب اإلمارة  ( 34
 ) ، ومسلم 7405برقم } و٭تذركم اهلل نفسو { باب قوؿ اهلل تعاُف  ( 15) كتاب التوحيد  ( 77 )أخرجو البخاري  :  4

 .2675باب اٟتث على ذكر اهلل تعاُف برقم  ( 1) كتاب الذكر والدعاء  ( 49
 ، 2004 ، 17، العدد٣15تلة اجملمع الفقهي اإلسبلمي ، يصدرىا اجملمع الفقهي برابطة العاَف اإلسبلمي ، السنة  :  5

 .305ص
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إف عقد التنكاح من  العقود اليت توُف الشارع اٟتكيم وضع  روطها، ورتب عليها آثارىا  : أوال
الشرعية، وفتُح الباب للزيادة على ما جاء بو الشرع ؛ كاإللزاـ بالفحوص الطبية قبل الزواج 

 .وربط توثيق العقد هبا أمر غَت جائز 

يوصي اجمللس اٟتكومات وا١تؤسسات اإلسبلمية بنشر الوعي بأ٫تية الفحوص الطبية قبل  : ثانيا
الزواج ، والتشجيع على إجرائها ، وتيسَت تلك الفحوصات للراغبُت فيها ، وجعلها سرية ال 

 . تفشى إال ألصحاهبا ا١تبا رين 
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المحاضرة العاشرة 

 الجنين جنس راختيا                            
فإن مجلس المجمع الفقهً اإلسالمً برابطة العالم : نص قرار المجمع

اإلسالمً فً دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فً الفترة من 

 م2007/نوفمبر/8ـ3هـ التً ٌوافقها 1428/شوال/27ـ22
 العاَف برابطة اإلسبلمي الفقهي اجملمع ٣تلس فإف اٞتنُت جنس اختيار موضوع وحوؿ

 ا١تقدمة، للبحوث االستماع وبعد ،(اٞتنُت جنس اختيار) :موضوع يف نظر قد اإلسبلمي
 ا١تسلم يف األصل أف على يؤكد اجملمع فإف ا١تستفيضة وا١تناقشات االختصاص، أىل وعرض
 تعاُف اهلل و٭تمد أنثى، أو كاف ذكراً  ولد من اهلل يرزقو ٔتا والرضا وقدره، اهلل بقضاء التسليم
 أىل فعل ذـ الكرمي القرآف يف جاء ولقد وعبل، جل الباري ٮتتاره فيما فا٠تَتة ذلك، على

 بِاأْلُنْػَثى َأَحُدُىمْ  ُبشنرَ  َوِإَذا) : تعاُف قاؿ أنثى كاف إذا با١تولود والرضا التسليم لعدـ اٞتاىلية
ـْ  ُىوفٍ  َعَلى أٯَُتِْسُكوُ  بِوِ  ُبشنرَ  َما ُسوءِ  ِمنْ  اْلَقْوـِ  ِمنَ  يَػتَػَواَرى * َكِظيمٌ  َوُىوَ  ُمْسَوّداً  َوْجُهوُ  َ لىَّت   َأ

 أنثى، أو كاف ذكراً  الولد يف ا١ترء يرغب أف بأس وال ،(٭َتُْكُموفَ  َما َساءَ  َأال التػُّلرَابِ  يف  َيُدسُّلوُ 
 ضوء وعلى الذكر الولد يرزقهم بأف األنبياء بعض دعاء إُف أ ار الكرمي القرآف أف بدليل
 :يلي ما اجملمع قرر ذلك

 واللسوؿ اللذائي، كالنظاـ الطبيعية؛ بالطرؽ اٞتنُت جنس اختيار ٬توز :أوالً 
 .فيها ٤تذور ال مباحة أسباباً  لكوهنا اإلباضة؛ وقت بتحري اٞتماع وتوقيت الكيميائي،
 العبلجية الضرورة حاؿ يف إال اٞتنُت، جنس الختيار طيب تدخل أي ٬توز ال :ثانياً 

 التدخل، حينئذٍ  فيجوز بالعكس، أو اإلناث، دوف الذكور تصيب اليت الوراثية، األمراض يف
 عدد يقل ال ٥تتصة، طبية ٞتنة من بقرار ذلك يكوف أف على ا١تقررة، الشرعية بالضوابط
 ا١تريضة حالة أف يؤكد باإلٚتاع طبياً  تقريراً  تقدـ العدوؿ، األطباء من ثبلثة عن أعضائها
 ىذا يعرض مث ومن الوراثي با١ترض يصاب ال حىت طيب تدخل ىناؾ يكوف أف تستدعي
 .ذلك يف تراه ما إلصدار ا١تختصة اإلفتاء جهة على التقرير

 الطبية؛ وا١تراكز ا١تستشفيات على والدقيقة ا١تبا رة للرقابة جهات إ٬تاد ضرورة :ثالثاً 
 .القرار ىذا ١تضموف ٥تالفة أي لتمنع اإلسبلمية، الدوؿ يف العمليات ىذه مثل ٘تارس اليت

 .ذلك يف والتعليمات األنظمة إصدار اإلسبلمية الدوؿ يف ا١تختصة اٞتهات وعلى
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المحاضرة الحادٌة عشر 

 يان حول تمثيل شخص النبي  حمد الى اهلل عليه وسلم وجميع األنبياء عليهم 
 الصطة والسطم والصحا ة الكرام رإي اهلل عنهم

فإف اجملمػع الفقهػي اإلسبلمػي برابطة العاَف اإلسبلمي يف دورتو العشرين ا١تنعقػدة ٔتكػة     
ـ 2010 ديسمخي 29ػػ25: ىػ اليت يوافقها1432 ٤تـر 23-19ا١تكرمػة، يف الفًتة من 

الحظ استمرار بعض  ركات اإلنتاج السينمائي يف إعداد أفبلـ ومسلسبلت فيها ٘تثيل 
 :أ خاص األنبياء والصحابة فأصدر البياف التاِف

ىػ الصادر يف ىذا الشأف، ا١تتضمن 1405تأكيداً لقرار اجملمع يف دورتو الثامنة ا١تنعقدة عاـ 
ٖترمي تصوير النيب ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم وسائر الرسل واألنبياء عليهم السبلـ والصحابة 

 .رضي اهلل عنهم، ووجوب منع ذلك

ونظراً الستمرار بعض  ركات اإلنتاج السينمائي يف إخراج أفبلـ ومسلسبلت ٘تثل أ خاص 
األنبياء والصحابة، فإف اجملمع يؤكد على قراره السابق يف ٖترمي إنتاج ىذه األفبلـ 

وا١تسلسبلت، وترو٬تها والدعاية ٢تا واقتنائها ومشاىدهتا واإلسهاـ فيها وعرضها يف القنوات ، 
ألف ذلك قد يكوف مدعاة إُف انتقاصهم واٟتط من قدرىم وكرامتهم، وذريعة إُف السخرية 

 .منهم، واالستهزاء هبم

وال مخير ١تن يدعي أف يف تلك ا١تسلسبلت التمثيلية واألفبلـ السينمائية التعرؼ عليهم وعلى 
٨تن نقص عليك أحسن  ) : سَتهتم؛ ألف كتاب اهلل قد كفى و فى يف ذلك قاؿ تعاُف

لقد كاف يف قصصهم عخية ) وقاؿ تعاُف (3)يوسف ( القصص ٔتا أوحينا إليك ىػذا القرآف
ألوِف األلباب ما كاف حديثا يفًتى ولػكن تصديق الذي بُت يديو وتفصيل كل  يء وىدى 

 (111)يوسف (ورٛتة لقـو يؤمنوف
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ويذكر اجملمع بقرار ىيئة كبار العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف 
ا١تملكة العربية السعودية، وفتوى ٣تمع البحوث اإلسبلمية يف القاىرة، وغَتىا من ا٢تيئات 
واجملامع اإلسبلمية يف أقطار العاَف اليت أٚتعت على ٖترمي ٘تثيل أ خاص األنبياء والرسل 
عليهم السبلـ ٦تا ال يدع ٣تاالً لبلجتهادات الفردية، كما يذكر ٔتا صدر عن الرابطة يف 

 . ىػ16/11/1431
ومن ا١تعلـو من الدين بالضرورة أف اهلل تعاُف فضل األنبياء والرسػػل علػػى غيػػرىم مػػن العا١تُت، 

وتلك حجتنا آتيناىا إبراىيم على قومو نرفع ) : كمػػا قػػاؿ تعالػػى يف ٤تكػػم كتابػػػػو الكريػػػم
ووىبنا لو إسحاؽ ويعقوب كبل ىدينا ونوحا  (83) درجات من نشاء إف ربك حكيم عليم

ىدينا من قبل ومن ذريتو داوود وسليماف وأيوب ويوسف وموسى وىاروف وكذلك ٧تزي 
وإٝتاعيل واليسع  (85) وزكريا و٭تِت وعيسى وإلياس كل من الصاٟتُت (84) احملسنُت

 (86-83)األنعاـ(ويونس ولوطا وكبل فضلنا على العا١تُت

تفضيل األنبياء على سائر ا٠تلق، و٤تمد صلى اهلل عليو  (وكبلً فضلنا على العا١تُت ) ففي قولو
أنا سيد ولد آدـ وال فخر ، وأوؿ  " : وسلم ىو خَت األنبياء وأفضلهم، كما قاؿ عن نفسو

 .رواه مسلم " من ينشق عنو القخي، وأوؿ  افع، وأوؿ مشفع

وىذا التفضيل اإل٢تي لؤلنبياء الكراـ ػ ويف مقدمتهم نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم ػ يقتضي 
توقَتىم واحًتامهم، فمن أٟتق هبم أّي نوع من أنواع األذى فقد باء با٠تيبة وا٠تسراف يف 

إف الذين يؤذوف اهلل  ) : الدنيا واآلخرة ، قاؿ تعاُف ػ يف حق نبيو ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم ػ
 (57)األحزاب (ورسولو لعنهم اهلل يف الدنيا واآلخرة وأعد ٢تم عذابا مهينا

فجعل أذى الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من أذى اهلل تعاُف، وحكم على مؤذيو بالطرد 
 .واإلبعاد عن رٛتتو، والعذاب ا١تهُت لو
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وقد قّرر أىل العلم أف أذية الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ٖتصل بكل ما يؤذيو من األقواؿ 
 .واألفعاؿ

و٘تثيل أنبياء اهلل يفتح أبواب التشكيك يف أحوا٢تم والكذب عليهم، إذ ال ٯتكن أف يطابق 
حاؿ ا١تمثلُت حاؿ األنبياء يف أحوا٢تم وتصرفاهتم وما كانوا عليو ػ عليهم السبلـ ػ من ٝتت 
وىيئة وىدي، وقد يؤدي ىؤالء ا١تمثلوف أدواراً غَت مناسبة ػ سابقاً أو الحقاً ػ ينطبع يف ذىن 

 .ا١تتلقي اتصاؼ ذلك النيب بصفات تلك الشخصيات اليت مثلها ذلك ا١تمثل

فعلى األمة أف تقـو بواجبها الشرعي يف الذّب عن األنبياء واحملافظة على مكانتهم ، 
 .والوقوؼ ضد من يتعرض ٢تم بشيء من األذى

والصحابة الكراـ رضواف اهلل عليهم  رفهم اهلل بصحبة النيب صلى اهلل عليو وسلم، واختصهم 
٤تمد رسوؿ اهلل والذين  ):ثٌت اهلل عليهم بقولوأهبا دوف غَتىم من الناس، ولكرامتهم عند اهلل 

معو أ داء على الكفار رٛتاء بينهم تراىم ركعا سجدا يبتلوف فضبل من اهلل ورضوانا سيماىم 
يف وجوىهم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإل٧تيل كزرع أخرج  طأه 
فآزره فاستللظ فاستوى على سوقو يعجب الزراع ليليظ هبم الكفار وعد اهلل الذين آمنوا 

 (29)الفتح( وعملوا الصاٟتات منهم ملفرة وأجرا عظيما

 .وال ٯتكن للممثلُت مطابقة ما كاف عليو الصحابة ػ رضواف اهلل عليهم ػ من ٝتت وىدي
والذين يقوموف بإعداد السيناريو يف ٘تثيل الصحابة ػ رضواف اهلل عليهم ػ ينقلوف اللث 

والسمُت، و٭ترصوف على نقل ما يساعدىم يف حبكة ا١تسلسل أو الفيلم وإثارة ا١تشاىد، ورٔتا 
 .زادوا عليها أ ياء يتخيلوهنا وأحداثاً يستنتجوهنا، والواقع ٓتبلؼ ذلك

وقد يتضمن ذلك أف ٯتثل بعض ا١تمثلُت دور الكفار ٦تن حارب الصحابة أو عذب 
ضعفاءىم، ويتكلمػػػوف بكلمات كفرية كاٟتلف بالبلت والعزى، أو ذـ النيب صلى اهلل عليو 

 .وسلم وما جاء بو، ٦تا ال ٬توز التلفظ بو وال إقراره
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وما يقاؿ من أف ٘تثيل األنبياء عليهم السبلـ والصحابة الكراـ فيو مصلحة للدعوة إُف 
 اإلسبلـ، وإ هار ١تكاـر األخبلؽ، و٤تاسن اآلداب غَت صحيح

ولو فرض أف فيو مصلحة فإهنا ال تعتخي أيضاً، ألنو يعارضها مفسدة أعظم منها، وىي ما  
 .سبق ذكره ٦تا قد يكوف ذريعة النتقاص األنبياء والصحابة واٟتط من قدرىم

: ومن القواعد ا١تقررة يف الشريعة اإلسبلمية أف ا١تصلحة ا١تتو٫تة ال تعتخي ، ومن قواعدىا أيضاً 
أف ا١تصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية ٢تا ال تعتخي؛ ألف درء ا١تفاسد مقدـ على جلب 
ا١تصاٌف ، فكيف إذا كانت ا١تفسدة أعظم من ا١تصلحة وأرجح، كما ىو الشأف يف ٘تثيل 

 .األنبياء والصحابة

مث إف الدعوة إُف اإلسبلـ وإ هار مكاـر األخبلؽ تكوف بالوسائل ا١تشروعة اليت أثبتت 
 .٧تاحها على مدار تاريخ األمة اإلسبلمية

ووسائل اإلعبلـ مدعوة إُف اإلسهاـ يف نشر سَت األنبياء والرسل عليهم السبلـ والصحابة 
الكراـ رضي اهلل عنهم دوف ٘تثيل  خصياهتم، وىي مدعوة إُف امتثاؿ التوجيهات اإل٢تية 

 .والنبوية يف القياـ با١تسؤوليات ا١تتضمنة توعية اٞتماىَت ؛ لكي تتمسك بدينها وٖتًـت سلفها
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحابتو أٚتعُت

المحاضرة الثانٌة عشر 

 دراسة بعض المسائل والقرارات 
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