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 مقدمة

   حُلٔذ هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ، ٝحُظالس ٝحُغالّ ػ٠ِ سعُٞٚ حأل٤ٖٓ، ٝػ٠ِ آُٚ حُطخٛش٣ٖ، 
: ٝأطلخرٚ حُط٤ز٤ٖ  ٝأطزخػٚ حُٔلغ٤ٖ٘ ا٠ُ ٣ّٞ حُذ٣ٖ، أٓخ رؼذ

َْ٘ضٍ حٌُش٣ْ؛ كوذ ٗغزٜخ هللا  ُٔ ِْٗضَُْض ك٢ حُشش٣ؼش حُـ     كبٕ ُِلظ٤خ ٓ٘ظزخ ك٢ حُذ٣ٖ ػظ٤ٔخ، ٝهذ أُ
ُهَّلٖل ): ُ٘لغٚ ك٢ هشآٗٚ ِٜ ْْ ك٤ِ ٌُ ُ ٣ُْلظ٤ِ َِ حاُهَّلل

٣َْغظَْلظََُٞٗي ك٢ِ حَُِّ٘غخِا هُ ْْ ). [127:حُ٘غخا]( َٝ ٌُ ُ ٣ُْلظ٤ِ َِ حاُهَّلل ٣َْغظَْلظََُٞٗي هُ
ٌَاَلَُشِ  ُْ .  [176:حُ٘غخا] (ك٢ِ ح

َٖ ): ؛ ألٜٗخ ٖٓ ر٤خٕ حُزًش حُز١ أٓش رٚ  ًٝخٗض حُلظ٤خ ٖٓ ٜٓخّ ٗز٤٘خ  ظُز٤َِّ ُِ َش  ًْ َُْ٘خ ا٤ََُِْي حُزِّ َْٗض أَ َٝ
 َٕ ُهَّلٌلُشٝ ْْ ٣َظَلَ ُٜ َُؼَُِهَّلل َٝ  ْْ ِٜ ٍَ ا٤َُِْ خ ُّٗضِ َٓ . [44:حُ٘لَ] (ُُِِ٘هَّللخِط 

هُهَّللَغ ػٖ سد حُؼخ٤ُٖٔ، كؼٖ  َٝ هُهَّللَغ كظ٠  َٝ    ٝحألٓش أػ٤ن ػ٠ِ حُٔلظ٢ ٖٓ ػوذ حُظغؼ٤ٖ؛ ألٗٚ ٓخ 
ْْ »: دمحم رٖ حٌُٔ٘ذس أٗٚ هخٍ ُٜ َُ ر٤ََْ٘ ٤ًََْق ٣َْذُ  ُْ٘ظْش  َ٤ِْ ؛ كَ ِٚ ِِْو  َ َٖ ر٤َْ َٝ َٖ هللاِ  َْ ر٤َْ ُِ ُهَّلٕل حُؼَخ . «اِ

(1)
 

  ٌُٝٔخٗش ٛزح حُٔ٘ظذ كذد حُششع ٓؼخُٔٚ، ٝر٤ٖ ؽشهٚ؛ ٢ٌُ ال طٌٕٞ حُلظ٤خ كٞػ٠، ٝهذ حرظ٤ِض 
 [حٌُخَٓ]: ٛزٙ حألٓش َكْشًعخ ٖٓ حُضٓخٕ رظٜٞس حُٔظؼظز٤ٖ ُِٔزحٛذ حُلو٤ٜش كظ٠ هخٍ هخثِْٜ

ــــــــَغخََٗي، اَل طزُـــــــــْق رِؼاََلػٍش  ُِ َِٛذ * حْكــــلَْع  ـْز َٓ َٝ خ حْعظََطْؼَض،  َٓ  ٍٍ ـــخ َٓ َٝ  ، ٍّٖ ِعــــ

ــــــــــاَلػَِش طُْزظ٠ََِ رِــــــــــــؼَـــاَلػٍَش  رـَِلـــــــخِعــٍذ، * كَؼَـــــــــــــ٠َِ حُؼُهَّلـل َٝ ٌُلِّـٍش،  ــــــــــــ ُٔ رـِ
دِ  ـــــــــــــــزِّ ٌَ ُٓ َٝ .

(2)
 

رَ ٝرخُـٞح ك٢ حألٓش، كظ٠ صػٔٞح إٔ رخد حالؿظٜخد هذ أؿِن، كظ٠ ه٤غ هللا ػِش ٖٓ أَٛ حُؼِْ 
.. حُٔـذد٣ٖ حُز١ أك٤ٞح ك٢ ٗلٞط حُ٘خط ٓخ حٗذسط ٖٓ ٓؼخُْ حُذ٣ٖ، ٝدػٞح ُالؿظٜخد ٖٓ ؿذ٣ذ

ػْ حرظ٤ِض أٓظ٘خ ٛزح حُضٓخٕ رظٜٞس حُٔظؼخ٤ُٖٔ ٝحُٔظو٤ُٖٞ ػ٠ِ هللا رـ٤ش ػِْ، ك٤٘ٔخ رٛذ 
. ٝهللا ٣ـلش ُ٘خ ُْٜٝ.. حُخشٞع، ٝطخس حُشؿَ ٣ظـَٔ رخُؼِْ ًٔخ ٣ظـَٔ رؼٞرٚ

ِدعِ  ْٞ ُػٞحْ كَخْعظَ سُهَّلل َٞ َٖ طَ ََ حُِز٣ ِظ٤زَشُ حُلُظ٤َْخ َؽـَْض كَخْعظَْشِؿغِ * َسَك ُٓ َٝ  .

َٛخ  َصحَس ْٝ ُِٞحْ أَ ُهَّلٔل َٖ طََل ــــــــــــــ٤ِّغِ * رَـــــِو٢َ حُِز٣ــــــ ُِِ ْكظَخِا أَطــــــــــ٢َْ حُظُهَّلـل  َٕ .٣َؤْطُٞ
( 3)

 

  اشٌخ٤ُش حُزلغ .

ٓخ ٢ٛ حُٞعخثَ حُظ٢ ؿخا رٜخ حُششع : ٖٓ ٛ٘خ طظٜش اشٌخ٤ُش، أكخٍٝ إٔ أؿ٤ذ ػٜ٘خ ٢ٛٝ
ُؼٔخٕ ط٘ظ٤ْ هؼ٤ش حُلظ٤خ ٝكٔخ٣ظٚ ٖٓ حُلٞػ٠؟ 

  ػ٘ٞحٕ حُزلغ .

". حُؼ٘خ٣ش حُظشش٣ؼ٤ش رظ٘ظ٤ْ حُلظ٤خ: "أٓخ ػٖ ػ٘ٞحٕ رلؼ٢، كوذ حسطؼ٤ض إٔ ٣ٌٕٞ

  أعزخد ح ظ٤خس حُزلغ .

: ٝهذ ح ظشص ٛزح حُٔٞػٞع ُألعزخد حُظخ٤ُش
 طٞسس ٓ٘ظذ حإلكظخا، ٝػشٝسس طٞػ٤ش ؽِزش حُؼِْ ٝحُٔظظذس٣ٖ ُٜخ ك٢ ػظشٗخ رزُي  .

                                                 
( 1)

ٝحرٖ ػغخًش ك٢ . 673: رخد حُظٞه٢ ػٖ حُلظ٤خ ٝحُظؼزض ك٤ٚ، سهْ:  أ شؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ حُٔذ َ ا٠ُ  حُغٖ٘ حٌُزشٟ
.  8، ص 1 ٝحرٖ حُظالف ك٢ أدد حُٔلظ٢ ٝحُٔغظلظ٢، ؽ 361، ص 33طخس٣خ دٓشن، ؽ 

(2)
. 207، ص 5حُٔوش١، ؽ  : ٗلق حُط٤ذ

(3 )
. حُز٤ظخٕ ٢ُ، ٝٛٔخ ٖٓ رلش حٌُخَٓ
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 كٞػ٠ حإلكظخا حُلخطِش ح٤ُّٞ، ٝح ظالف حُٔشؿؼ٤خص ك٢ حُؼخُْ حإلعال٢ٓ .
  ٖد ٍٞ حُلوٜخا ٝحُٔلظ٤ٖ ك٢ كشد ٓغ ؿ٤ش حُٔظخظظ٤ٖ ك٢ حُشش٣ؼش ٖٓ حإلػال٤٤ٓ

. ٝحُغ٤خع٤٤ٖ
 ِْط٢ُٞ ٓ٘ظذ حإلكظخا ٖٓ ال أ٤ِٛش ُٚ ٖٓ حُٔظؼخ٤ُٖٔ ٝحُٔظو٤ُٖٞ ػ٠ِ هللا رـ٤ش ػ .

  أٛذحف حُزلغ .

: عؼ٤ض إٔ طظَ دسحعظ٢ ا٠ُ حألٛذحف حُظخ٤ُشٝ
 طؤط٤َ ٓغؤُش ط٘ظ٤ْ حُلظ٤خ رٞػغ حُ٘ظٞص ٖٓ حُوشإٓ ٝحُغ٘ش ٝآػخس حُغِق .
 ٝػغ  حٌُؼ٤ش ٖٓ حألٓؼِش حُظطز٤وش ٖٓ حُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش ٝػَٔ حُغِق ك٢ رُي. 
 طو٣ْٞ هؼ٤ش حُٔشؿؼ٤ش ك٢ حُزالد حإلعال٤ٓش .
 طٞػ٤ق أكٌخّ ط٘ظ٤ْ ٝطشط٤ذ حُلظ٤خ ك٢ حُشش٣ؼش حإلعال٤ٓش .
 ر٤خٕ حُٞعخثَ حُظ٢ ٝكشطٜخ حُشش٣ؼش ُؼزؾ حُلظ٤خ .

  حُذسحعخص حُغخروش .

ٝهذ ًخٕ ٖٓ ر٤ٖ حُذسحعخص حُغخروش حُظ٢ طٌِٔض ك٢ حُٔٞػٞع 
(1)

: ، ٝحعظلذص ٜٓ٘خ

ُِش٤خ ػزذ هللا رٖ حُٔللٞظ رٖ ر٤ٚ، ٝٛٞ ًظخد ؿ٤ذ، ر٤ٖ ك٤ٚ : ط٘خػش حُلظٟٞ ٝكوٚ حأله٤ِخص
ٓئُلٚ إٔ حُلظ٤خ ط٘خػش ال رذ ُٜخ ٖٓ ػٞحرؾ ٝهٞحػذ، ٝٓؼَ ٌُؼ٤ش ٜٓ٘خ، اال أٗٚ ر٤ٖ ٓغؤُش ط٘ظ٤ْ 

. حُلظ٤خ ٗلغٜخ، دٕٝ حُظطشم ُظشط٤ذ ٓخ ٣ل٤ؾ رٜخ ٖٓ أشخخص ٝأٌٓ٘ش ٝأصٓ٘ش

ٝٛٞ رلغ ُِذًظٞس دمحم حُضك٢ِ٤، حُٔذسط ك٢ ٤ًِش حُشش٣ؼش : (أكٌخٓٚ ٝآ٤ُخطٚ)ط٘ظ٤ْ حُلظٟٞ 
ٝحُذسحعخص حإلعال٤ٓش رـخٓؼش حُشخسهش، ٝهذ حهظشف أٓٞسح ػظش٣ش ُٔغؤُش ط٘ظ٤ْ حُلظ٤خ، اال أٗٚ ُْ 

. ٣ؤطَ ُٜخ ٖٓ ٗظٞص حُغ٘ش آػخس حُظلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ

ٝٛٞ رلغ ُِذًظٞس طخُق رٖ ؿخْٗ حُغذالٕ، ٓذسط حُلوٚ رخُذسحعخص حُؼ٤ِخ ك٢ : ػٞحرؾ حُلظٟٞ
ؿخٓؼش حإلٓخّ دمحم رٖ عؼٞد حإلعال٤ٓش، ٝطٌِْ ك٤ٚ ػٖ ًؼ٤ش ٖٓ ػٞحرؾ طظ٘ظْ رٜخ حُلظ٤خ، ٝأرذٟ 

. ًؼ٤شح ٖٓ حالهظشحكخص ُزُي، اال أٗٚ ُْ ٣ظٌِْ ػٖ حُٔٞػٞع ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظخس٣خ٤ش

  حُٜٔ٘ؾ حُٔظزغ .

  ٝٗظشح ُطز٤ؼش رلؼ٢ حُٔز٢٘ ػ٠ِ طلغ٤ش ٓغؤُش حُظ٘ظ٤ْ ٝحُظشط٤ذ ك٢ ؿخٗذ حإلكظخا، ػْ طو٣ْٞ 
:- رُي رخُشؿٞع ا٠ُ أدُش حُششع ٝهٞحػذٙ ح٤ٌُِش، ػْ حعظ٘ظخؽ حُطش٣وش حُٔؼ٠ِ ُظظ٤ْ حُلظ٤خ ك٢ حإلعالّ

.  كبٕ حُٜٔ٘ؾ حُٔ٘خعذ ٛٞ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ

  طش حُزلغ  .

:  ُوذ ؿؼِض رلؼ٢ ك٢ أسرغ ٓزخكغ

ٓطِذ ُٔلّٜٞ حُلظ٤خ، ٝٓطِذ ُِلشم : ك٤غ ؿؼِض حألٍٝ رلؼخ ط٤ٜٔذ٣خ، ٝؿؼِض طلظٚ ٓطِزخٕ
.  ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُوؼخا ٝحُلٌْ

ٓطِذ ُظلش : ػْ  ظظض حُٔزلغ حألٍٝ ُظ٘ظ٤ْ حُششع ٓخدس حُلظ٤خ، ٝؿؼِض طلظٚ ٓطِزخٕ
. حألدُش، ٝٓطِذ ُظشط٤ذ حُٔظخدس

ٓطِذ ُٞػق : ط٘ظ٤ْ حُششع طٞسس حُلظ٤خ، ٝؿؼِض طلظٚ ٓطِزخٕ: ػْ رًشص ك٢ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ
. دالُظٜخ، ٝٓطِذ ٌُظخرظٜخ

ٓطِذ ُؼزخطٜخ : ط٘ظ٤ْ حُششع كشًش حُلظ٤خ، ٝؿؼِض طلظٚ ٓطِزخٕ: ػْ ٗزٜض ك٢ حُٔزلغ حُؼخُغ
. ٝحعظوشحسٛخ، ٝٓطِذ الٗظشخسٛخ ٝحعظٔشحسٛخ

ٓطِذ : ػْ طشًض حُٔزلغ حأل ٤ش ُظ٘ظ٤ْ حُششع شئٕٝ حُوخثْ رخُلظ٤خ، ٝؿؼِض طلظٚ ٓطِزخٕ
. ُظؼ٤٤ٖ حُٔلظ٢، ٝٓطِذ ُظو٣ٞٔٚ

ط٘خػش حُلظٟٞ ك٢ ظَ : " ٝهذ هٔض رٜزح رـٔغ حُزلغ  خطخ رخُِٔظو٠ حُذ٢ُٝ حُشحرغ ك٢
". حُظلذ٣خص حُٔؼخطشس

. ٝحُز١ ٣لظؼ٘ٚ ٓؼٜذ حُؼِّٞ حإلعال٤ٓش رـخٓؼش حُٞحد١
                                                 

(1)
، ًٔخ ٣ظٌِْ رٚ ًؼ٤ش ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ ػظشٗخ؛ كبٕ رُي ٤ُظ ٖٓ حُٞػغ "كٍٞ حُٔٞػٞع: " ٝال ٣٘زـ٢ إٔ ٣وخٍ

. حُؼشر٢، ًٔخ ٗزٚ ػ٤ِٚ رؼغ حُ٘لخس ك٢ صٓخٗ٘خ
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مفهوم الفتٌا والفرق بٌنها وبٌن القضاء أو الحكم : المبحث التمهٌدي

. تعرٌف الفتٌا: المطلب األول
. حُلظ٤خ ك٢ حُِـش: حُلشع حألٍٝ

:  ك٢ ُـش حُؼشد طذٍ ػ٠ِ أط٤ِٖ (كظٟٞ)ٝ (كظٞ)ٓخدس 
 ٍْٜٝقِ ): ؽشحٝس ٝؿذس؛ ٝٓ٘ٚ حُلظ٠ ٖٓ حُ٘خط، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ: حأل ٌَ ُْ ُِْلظ٤َْشُ ا٠َُِ ح ٟ ح َٝ ( اِْر أَ

. [10:حٌُٜق]
 ٌَاَلَُشِ ): طز٤٤ٖ كٌْ؛ ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ: حُؼخ٢ٗ ُْ ْْ ك٢ِ ح ٌُ ُ ٣ُْلظ٤ِ َِ حاُهَّلل . [176:حُ٘غخا] (٣َْغظَْلظََُٞٗي هُ

(1)
 

ٟ ٓؼَ َٞ ٟ ٝحُوُْظ٤َخ، ٝحُلُظ٤َْخ ُـش : ٝحُلُظ٤َْخ حعْ ٓظذس ٖٓ حإلكظخا، ٝطغ٠ٔ حُلُظ٤َْخ ٝحُلُظْ َٞ حُوُْظ
ٟ ُـش أَٛ حُٔذ٣٘ش  َٞ حُـٜٔٞس ٝحُلُظْ
(2)

ٟ: ، ٣ٝـٞص كظق أُٜٝخ َٞ . كَظْ
(3 )

 

ٝسد ػشش٣ٖ ٓشس ٌٓ٘شح ٝٓؼشكخ ك٢ حٌُظذ  (كظ٤خ)ٝهذ ؿخاص حُغ٘ش رِـش حُـٜٔٞس؛ كبٕ ُلع 
. ٝسد ٓشس ٝحكذس ٓؼشكخ (كظٟٞ)حُظغؼش، ك٢ ك٤ٖ إٔ ُلع 

١ِٝ)ٝطـٔغ حُلظ٤خ ػ٠ِ  ٟ)رٌغش حُٞحٝ، ٣ٝـٞص كظق حُٞحٝ  (كظخ َٝ . ػ٠ِ حُظخل٤ق (كظخ
(4)

 

أكظق، ٝإ ًخٗض  (حُلظ٤خ)ك٤لن ُ٘خ إٔ ٗذػ٢ إٔ : "..هخٍ حُذًظٞس دمحم ع٤ِٔخٕ حألشوش ٝكوٚ هللا
ٝٗلٖ ُزُي ٗذػٞ حُـٜخص حُظ٢ طغظؼَٔ ٛزٙ حُِلع ا٠ُ . ُلظخ كظ٤لخ؛ ػوش رخزش أَٛ حُِـش (حُلظٟٞ)

". طـ٤ِزخ ألكظق حُِلظ٤ٖ (حُلظ٤خ)حعظؼٔخٍ 
(5)

 

ُْ ٣ؼِٔٞح رخُِلع حألكظق حُٔشٜٞس : ٝحُـش٣ذ إٔ أًؼش حُزخكؼ٤ٖ حُز٣ٖ دسعٞح ٓٞػٞع حُلظ٤خ
ٟ)ٝال حُٞؿٚ حُٔشٜٞس ك٢ حُِلع حُلظ٤ق  (كُظ٤َْخ) َٞ ٝاٗٔخ ٣غظؼِٕٔٞ حُِلع ؿ٤ش حألكظق، ٝحُٞؿٚ  (كُظْ

ٟ)س ؿ٤ش حُٔشٜٞ َٞ  !(كَظْ

. حُلظ٤خ ك٢ حالططالف: حُلشع حُؼخ٢ٗ

- ٢ٛ أهذّ طؼش٣ق ُِلظ٤خ ٝطِ٘خ (ارطخٍ حُل٤َ)سرٔخ طٌٕٞ ػزخسس حرٖ رطش سكٔٚ هللا ك٢ ًظخرٚ 
:  ، ك٤غ هخٍ-كغذ ظ٢٘

ُ ): ، هخٍ هللا ػض ٝؿَطؼ٤ِْ حُلن ٝحُذالُش ػ٤ِٚ: ألٕ حُلظٟٞ ػ٘ذ أَٛ حُؼِْ".. َِ حاُهَّلل ٣َْغظَْلظََُٞٗي هُ
 ْْ ٌُ ". ٣ؼٌِْٔ حُلن ٣ٝذُي ػ٤ِٚ: ٣غظؼِٔٞٗي، هخٍ هللا: ٣وٍٞ. [176:حُ٘غخا] (٣ُْلظ٤ِ

(6)
 

: ٌُٖٝ حُظؼش٣ق حُٔخظخس ػ٘ذ١ ٛٞ

٢ٛ حإلػالّ رٔخ ك٢ حُششع ٖٓ أكٌخّ، ٓغ حُٔؼشكش رخُذ٤َُ 
(7)

، ٖٓ ؿ٤ش اُضحّ 
(8)

. ، ٝال ارشحّ
(9)

 

. ششف حُظؼش٣ق حالططالك٢

ه٤ذ  شؽ رٚ حإلػالّ ػٖ حُلٌْ حُؼو٢ِ ٝحُؼخد١ ٝحُلغ٢ ٝحُ٘ظش١، : حإلػالّ رخُلٌْ حُششػ٢
كٌَ ٛزح ال ٣غ٠ٔ كظ٤خ ػ٘ذ ػِٔخا حُشش٣ؼش، ٝإ ًخٕ ٣غ٠ٔ كظ٤خ ػ٘ذ أَٛ حُِـش، ٝ شؽ رٚ حُشح١ٝ؛ 

. كبٗٚ ٣ش١ٝ حُذ٤َُ حُششػ٢ ال حُلٌْ حُششػ٢

.  ه٤ذ  شؽ رٚ حُؼخ٢ٓ؛ كٜٞ ٓخزش ػٖ حُلٌْ حُششػ٢ رخُظو٤ِذ: ٓغ حُٔؼشكش رخُذ٤َُ

. ه٤ذ  شؽ رٚ كٌْ حُوخػ٢؛ كٜٞ اُضحّ رخُلٌْ حُششػ٢: ٖٓ ؿ٤ش اُضحّ

. هذ  شؽ رٚ كٌْ حُلخًْ؛ كٜٞ ارشحّ ُِلٌْ حُششػ٢: ٝال ارشحّ

ُغخٕ حُشح١ٝ، ُٝغخٕ : كٌْ هللا ٝسعُٞٚ ٣ظٜش ػ٠ِ أسرؼش أُغ٘ش :"هخٍ حرٖ حُو٤ْ سكٔٚ هللا
: ٣ظٜش ػ٠ِ ُغخٗٚ ُلع كٌْ هللا ٝسعُٞٚ، ٝحُٔلظ٢: كخُشٝح١. حُٔلظ٢، ُٝغخٕ حُلخًْ ُٝغخٕ حُشخٛذ

٣ظٜش ػ٠ِ ُغخٗٚ حإل زخس رلٌْ هللا : ٣ظٜش ػ٠ِ ُغخٗٚ ٓؼ٘خٙ ٝٓخ حعظ٘زطٚ ٖٓ ُلظٚ، ٝحُلخًْ
                                                 

(1)
 .474-473، ص 4حرٖ كخسط، ؽ : ٓؼـْ ٓوخ٤٣ظ حُِـش:  ٣ُ٘ظش

(2)
. 137، ص 8ٝ ؽ . 187، ص 5حُلشح٤ٛذ١، ؽ : ًظخد حُؼ٤ٖ:  ٣ُ٘ظش

(3)
 .1320حُل٤شٝصآرخد١، ص : حُوخٓٞط حُٔل٤ؾ:  ٣ُ٘ظش

 
(4)

ر٤ذ١، ؽ : طخؽ حُؼشٝط ٖٓ ؿٞحٛش حُوخٓٞط: ٣ُ٘ظش  .212، ص 39حُضُهَّلل
(5)

. 7دمحم ع٤ِٔخٕ حألشوش، ص :  حُلظ٤خ ٝٓ٘خٛؾ حإلكظخا
(6)

زُش١، ص : ارطخٍ حُل٤َ  ٌْ . 31حرٖ رَطُهَّللش حُؼُ
(7)

. 4حرٖ كٔذحٕ، ص : طلش حُلظٟٞ : ٣ُ٘ظش 
(8)

 .14، ص ٤ٓ1خسس، ؽ : ٝ ششف ٤ٓخسس. 109، ص 3حُخشش٢، ؽ : حُششف حٌُز٤ش ػ٠ِ ٓظٖ  ٤َِ:  ٣ُ٘ظش
(9)

. 112، ص 4حُوشحك٢، ؽ : حُلشٝم :  ٣ُ٘ظش
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ٝحُٞحؿذ ػ٠ِ ٛئالا . ٣ظٜش ػ٠ِ ُغخٗٚ حإل زخس رخُغزذ حُز١ ٣ؼزض كٌْ حُشخسع: ٝط٘ل٤زٙ، ٝحُشخٛذ
حألسرؼش إٔ ٣خزشٝح رخُظذم حُٔغظِ٘ذ ا٠ُ حُؼِْ ك٤ٌٕٞٗٞ ػخ٤ُٖٔ رٔخ ٣خزشٕٝ رٚ، طخده٤ٖ ك٢ حإل زخس 

". رٚ
(1)

 

 (2 ).الفرق بٌن الفتٌا و القضاء أو الحكم: المطلب الثانً

ر٤خٕ ششع هللا طؼخ٠ُ ُِ٘خط ٤ُؼِٔٞح رٚ، ٌُٖ ٛ٘خى :    إ ٜٓٔش حُٔلظ٢ ٝحُوخػ٢ ٝحُلخًْ ؿ٤ٔؼخ
 :كشٝم ًؼ٤ش ر٤ٖ حُلظ٤خ ٝحُوؼخا ٝحُلٌْ، أؿِٜٔخ ك٢ ٓخ ٣ؤط٢

  ٌْإٔ حُلظ٤خ اػالّ رلٌْ هللا طؼخ٠ُ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُوؼخا اُضحّ رل ٝحُلٌْ ارشحّ ُلٌْ هللا ،
. 

 إٔ حُلظ٤خ طؼْ أكٌخّ حُذ٤ٗخ ٝح٥ شس، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُوؼخا ٝحُلٌْ ٓظؼِوخٕ رؤكٌخّ حُذ٤ٗخ كوؾ. 
  ،إٔ رخد حُلظ٤خ أٝعغ ٖٓ ؿٜش حُٔظظذس ُٚ ٝٛٞ حُٔلظ٢؛ ك٤لظ٢ حُشؿَ ٝحُٔشأس، ٝحُلش ٝحُؼزذ

حُٔشأس حُؼزذ : ٝحٌُز٤ش ٝحُظـ٤ش، أٓخ ك٢ رخد حُلٌْ ٝحُوؼخا كبٗٚ ال ٣ظظذس أ١ أكذ ُٜٔخ ٓؼَ
 .   ٝؿ٤شٛٔخ

  ٕإٔ ُِٔلظ٢ إٔ ٣لظ٢ رؼِٔٚ ٝرٔخ سآٙ دح َ ٓـِغٚ ٝ خسؿٚ، ك٢ ك٤ٖ ال ٣ـٞص ُِوخػ٢ أ
 .٣وؼ٢ رؼِٔٚ ك٢ حُوؼخ٣خ حُظ٢ ٣لظَ ك٤ٜخ، رَ الرذ ٖٓ طٞكش حألدُش ٓؼَ حُز٤٘خص ٝحُشٜخدحص ٝؿ٤شٛخ

  ٖإٔ كٌْ حُٔلظ٢ ال ٣شكغ حُخالف ر٤ٖ حُ٘خط، ك٢ ك٤ٖ إٔ كٌْ حُوخػ٢ ٣شكغ حُخالف ر٤
 .حُخظ٤ٖٔ؛ ألٗٚ ٝػغ ُِلظَ ك٢ حُٔغخثَ حُٔظ٘خصع ك٤ٜخ

 ك٢ ك٤ٖ إٔ حُوؼخا .. إٔ حُلظ٤خ طشَٔ ؿ٤ٔغ أكؼخٍ حٌُِٔل٤ٖ ٖٓ ػزخدحص ٝٓؼخٓالص ٝؿ٘خ٣خص
 .٣خظض رخُ٘ضحػخص ٝحُخظٞٓخص

  إٔ حُلظ٤خ ٣ـٞص إٔ طٌٕٞ رخُلؼَ ٝحُوٍٞ ٝحٌُظخرش ٝحإلشخسس ٖٓ حُٔلظ٢، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُوؼخا
 .ٝحُلٌْ ال ٣ـٞص إٔ ٣ٌٕٞ اال رخُوٍٞ حُٔغٔٞع

  أٗٚ ٣ـٞص حُظ٤ًَٞ ك٢ حُلظ٤خ، ك٤زؼغ حُٔغظلظ٢ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ ُغئحٍ حُؼخُْ، ك٢ ك٤ٖ ال ٣ـٞص
. حُظ٤ًَٞ ك٢ حُخظٞٓش رَ ٣ـذ حُلؼٞس حُشخظ٢ ُِخظ٤ٖٔ ك٢ ٓـِظ حُوخػ٢

 

تنظٌم الشرع مادة الفتٌا : المبحث األول

ْٚ ٝكوٚ هللا ٝارح ًخٗض ًَ ط٘خػش ال رذ ُٜخ ٖٓ  ٔغش .. كخُلظٟٞ ط٘خػش: "هخٍ حُش٤خ حرٖ ر٤َُهَّلل
كٔخدس :- ٓخدس، ٝطٞسس، ٝكشًش، ٝؿشع، ٝآُش: أش٤خا طٌٕٞ ػِال ُٜخ ًٔخ ٣وٍٞ أرٞ ص٣ذ حُزِخ٢

٢ٛ هؼخ٣خ حُ٘خط ٝٗٞحصُْٜ ٝٗظٞص حُشش٣ؼش ٝٓوخطذٛخ، ٝحُظٞسس حُظ٢ ٣٘لٞ : ط٘خػش حُلظٟٞ
ك٢ٜ طش٤ًذ حُٔخدس ػ٠ِ حُظٞسس أ١ حُلٌْ : ٢ٛ ٓٞحكوش حُششع ٝاهخٓش حُؼذٍ، ٝأٓخ حُلشًش: ٗلٞٛخ

ك٢ٜ : أٓخ ح٥ُش. كٜٞ إٔ طٌٕٞ أٓٞس حُ٘خط ٓٞحكوش ُِششع ٝحعظذحٓش رُي: أٓخ حُـشع. حُششػ٢
". كشذ حألدُش ٝحعظ٘لخسٛخ ُٔؼخُـش حُوؼ٤ش

(3)
  

. الحرص على صحة أدلة الفتٌا: المطلب األول
ُْ٘ٚ ):   هخٍ هللا طؼخ٠ُ َٕ َػ ًَخ َُّ أَُُٝجَِي  ًُ ُْلَُئحدَ  ح َٝ ُْزََظَش  ح َٝ َغ  ْٔ ُهَّلٕل حُغُهَّلل ٌْ اِ ِْ ِٚ ِػ خ ٤ََُْظ ََُي رِ َٓ اَل طَْوُق  َٝ

ْغجُٞاًل  . [36:حإلعشحا] (َٓ

َّ ): كٜ٘خٗخ هللا طؼخ٠ُ ػٖ حُظوٍٞ ػ٤ِٚ رـ٤ش ػِْ، رَ ٝهشٗٚ ٓغ حُششى ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ خ َكشُهَّلل َٔ َْ اُِٗهَّلل هُ
 ِٚ ٍْ رِ ْْ ٣َُّ٘ضِ خ َُ َٓ  ِ ًُٞح رِخاُهَّلل ْٕ طُْشِش أَ َٝ َلّنِ 

ُْ ـ٢َْ رِـ٤َِْش ح ُْزَ ح َٝ  َْ ػْ حإْلِ َٝ  َٖ خ رََط َٓ َٝ خ  َٜ ْ٘ ِٓ َش  َٜ خ َظ َٓ حِكَش  َٞ ُْلَ َسر٢َِّ ح
 َٕ ٞ ُٔ خ اَل طَْؼَِ َٓ  ِ ْٕ طَوُُُٞٞح َػ٠َِ حاُهَّلل أَ َٝ َِْطخًٗخ  . [33:حألػشحف] (ُع

. ٝهذ ُػِْ إٔ حٌُزد ػ٠ِ ٓ٘ضٍ حُششع، أٝ طخكذ حُششع ٖٓ أًزش حٌُزخثش

ْٖ أَْكظ٠َ »: هخٍ سعٍٞ هللا : كؼٖ ٛش٣شس هخٍ َٓ َٝ  ، َْ ُ٘هَّلل َٜ أْ ر٤َْظًخ ك٢ِ َؿ ُهَّلٞل ٤َِْظَزَ َْ كَ ْْ أَهُ خ َُ َٓ ٍَ َػ٢َُِهَّلل  ْٖ هَخ َٓ
ِٙ كَوَْذ َ خَُٗٚ  ْشذَ ك٢ِ َؿ٤ِْش ُهَّلٕل حُشُّ ُْ أَ ٍش ٣َْؼَِ ْٓ َ ِٚ رِؤ ْٖ أََشخَس َػ٠َِ أَِ ٤ َٓ َٝ ْٖ أَْكظَخُٙ،  َٓ ُٚ َػ٠َِ  ُٔ َٕ اِػْ خ ًَ  ٍْ ِْ . «رِـ٤َِْش ِػ

(4)
 

                                                 
(1)

. 175-174، ص 4حرٖ حُو٤ْ، ؽ :  اػالّ حُٔٞهؼ٤ٖ
(2)

حُٞٗشش٣غ٢، ؽ : حُٔؼ٤خس حُٔؼشد. 97-93حُوشحك٢، ص : حإلكٌخّ ك٢ ط٤٤ٔض حُلظخٟٝ ػٖ حألكٌخّ:  ُِظلظ٤َ أًؼش ٣ُ٘ظش
دمحم : أطٍٞ حُلظٟٞ ٝحُوؼخا ك٢ حُٔزٛذ حُٔخ٢ٌُ. 146حُغؼذ١، ص : حُوٞحػذ ٝحألطٍٞ حُـخٓؼش.  104، ص 1

. 187س٣خع، ص 
(3)

. 18-17حرٖ ر٤ٚ، ص :  ط٘خػش حُلظٟٞ ٝكوٚ حأله٤ِخص
(4)

. 20140: ًظخد آدحد حُوخػ٢، رخد اػْ ٖٓ أكظ٠ أٝ هؼ٠ رخُـَٜ، سهْ:  أ شؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ حُغٖ٘ حٌُزشٟ
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. بٌان ترتٌب مصادر الفتٌا: المطب الثانً
. ر٤خٕ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ُٔظخدس حُلظ٤خ: حُلشع حألٍٝ

. ُوذ ر٤ٖ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٓظخدس حُلظ٤خ، ٝر٤ٖ أٜٗخ طخسس طٌٕٞ رخُٞك٢، ٝطخسس طٌٕٞ رخُٔشٞسس

ُهَّلٖل : )هخٍ هللا  ِٜ ْْ ك٤ِ ٌُ ُ ٣ُْلظ٤ِ َِ حاُهَّلل
٣َْغظَْلظََُٞٗي ك٢ِ حَُِّ٘غخِا هُ .  [127:حُ٘غخا]( َٝ

ٌَاَلَُشِ ):  ك٢ ٓٞػغ آ شٝهخٍ هللا  ُْ ْْ ك٢ِ ح ٌُ ُ ٣ُْلظ٤ِ َِ حاُهَّلل . [176:حُ٘غخا] (٣َْغظَْلظََُٞٗي هُ

 إٔ حُلظ٤خ طٌٕٞ رخُٞك٢، ٝهذ ؿخاص ٛزٙ حُلظ٤خ سدح ػ٠ِ عئحالص رؼغ كٜ٘خ ر٤ٖ هللا 
. حُٔغ٤ِٖٔ ك٢ صٖٓ حُ٘زٞس

شِ : )هخٍ هللا  ْٓ ْْ ك٢ِ حأْلَ ُٛ ْس ِٝ َشخ .  [159:آٍ ػٔشحٕ]( َٝ

ٝح ظِق حُؼِٔخا أل١ ٓؼ٠٘ أٓش هللا ٗز٤ٚ رٔشخٝسس أطلخرٚ، ٓغ : "هخٍ حرٖ حُـٞص١ سكٔٚ هللا
ّٖ رٚ ٖٓ رؼذٙ، ٝٛزح هٍٞ حُلغٖ، : أكذٛخ :ػ٠ِ ػالػش أهٞحٍ:- ًٞٗٚ ًخَٓ حُشأ١، طخّ حُظذر٤ش ٤ُغظ
 .ُظط٤ذ هِٞرْٜ، ٝٛٞ هٍٞ هظخدس، ٝحُشر٤غ، ٝحرٖ اعلخم، ٝٓوخطَ: ٝعل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش  ٝحُؼخ٢ٗ

ٝك٢ حُز١ أُٓش رٔشخٝسطْٜ ك٤ٚ هٞالٕ، . ُ ػالّ رزشًش حُٔشخٝسس، ٝٛٞ هٍٞ حُؼلخى: ٝحُؼخُغ
". أٓش حُذ٣ٖ ٝحُذ٤ٗخ، ٝٛٞ أطق: ٝحُؼخ٢ٗ. أٗٚ أٓش حُذ٤ٗخ  خطش: أكذٛٔخ: كٌخٛٔخ حُوخػ٢ أرٞ ٣ؼ٠ِ

(1)
 

. ٝٓؼِّٞ إٔ ٜٓٔش حُشعٍٞ ٛٞ طز٤ِؾ سعخُش سرٚ، ٝرُي حُظز٤ِؾ ٣ؤط٢ ك٢ طٞس ػذ٣ذس ٜٓ٘خ حُلظ٤خ

ٝهذ َػَشع ٢ُ ح٥ٕ إٔ أػذ ٖٓ أكٞحٍ سعٍٞ هللا : "هخٍ حُش٤خ حُطخٛش رٖ ػخشٞس سكٔٚ هللا
َحػ٢٘ ػشش كخال، ٜٓ٘خ ٓخ ٝهغ ك٢ ًالّ حُوشحك٢ ٜٝٓ٘خ ٓخ ُْ : ، حُظ٢ ٣ظذس ػٜ٘خ هٍٞ ٓ٘ٚ أٝ كؼ

حُظشش٣غ، ٝحُلظٟٞ، ٝحُوؼخا، ٝحإلٓخسس، ٝحُٜذ١، ٝحُظِق، ٝحإلشخسس ػ٠ِ : ٣زًشٙ؛ ٢ٛٝ
".  حُٔغظش٤ش، ٝحُ٘ظ٤لش، ٝط٤ٌَٔ حُ٘لٞط، ٝطؼ٤ِْ حُلوخثن حُؼخ٤ُش، ٝحُظؤد٣ذ، ٝحُظـشد ػٖ حإلسشخد

. ػْ كظَ ٛزح حإلؿٔخٍ، ٝػشد أٓؼِش ٖٓ حُغ٘ش ػٖ ًَ ٓشطزش
(2  )

. ر٤خٕ حُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش ُٔظخدس حُلظ٤خ: حُلشع حُؼخ٢ٗ

 ألطلخرش حُٔشٞسس ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حُٔٞحؽٖ، ٝر٤ٖ ألطلخرٚ أٜٗخ ٖٓ  ُوذ عٖ سعٍٞ هللا 
ٓظخدس حُلظ٤خ ًٔخ حعظشخسْٛ ك٢ ك٢ ح ظزخس ٌٓخٕ ٓؼشًش رذس، ٝك٢ ٓغؤُش أعخسٟ رذس، ٝ ك٢ ؽش٣وش 

..طذ حُؼذٝ ك٢ ؿضٝس حُخ٘ذم
(3 )

 

ِ ..»: هخٍ حرٖ ػزخط ٍُ حاُهَّلل ٍَ َسُعٞ خ أََعُشٝح حألَُعخَسٟ؛ هَخ ُهَّلٔل شَ كََِ َٔ ُػ َٝ ٍش  ٌْ َٕ ك٢ِ :  ألَر٢ِ رَ ْٝ خ طََش َٓ
شٍ  ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ ُٕ : َُٛئالَِا حألَُعخَسٟ؟ كَوَخ ٌُٞ ْْ كِْذ٣َشً، كَظَ ُٜ ْ٘ ِٓ ْٕ طَؤُْ زَ  ُْؼَِش٤َشِس؛ أََسٟ أَ ح َٝ  ِّْ ُْؼَ ْْ رَُ٘ٞ ح ُٛ  ،ِ ٣َخ َٗز٢ُِهَّلل حاُهَّلل

 ِّ ُِِ ْعالَ  ْْ ُٜ ِذ٣َ ْٜ َ٣ ْٕ ُ أَ ٌُلُهَّللخِس، كَؼََغ٠ حاُهَّلل ُْ سً َػ٠َِ ح ُهَّلٞل ِ . ََُ٘خ هُ ٍُ حاُهَّلل ٍَ َسُعٞ َُْخطُهَّللخِد ؟ :  كَوَخ َٖ ح خ طََشٟ ٣َخ حْر َٓ
ِْضُ  ، : هُ ْْ ُٜ ُ٘هَّللخ، كََْ٘ؼِشَد أَْػَ٘خهَ ٌِّ َٔ ْٕ طُ ٢ِّ٘ أََسٟ أَ ٌِ َُ َٝ ٍش،  ٌْ خ أََسٟ حُُهَّللِز١ َسأَٟ أَرُٞ رَ َٓ  ،ِ ٍَ حاُهَّلل ِ ٣َخ َسُعٞ حاُهَّلل َٝ الَ 

 ٍٕ ْٖ كاُلَ ِٓ  ٢ِّ٘ ٌِّ َٔ طُ َٝ ٍَ ك٤ََْؼِشَد ُػُ٘وَُٚ،  ْٖ َػِو٤ ِٓ ٤ًّخ  ِِ َٖ َػ ٌِّ َٔ ُ َش - كَظ َٔ ُِؼُ َُٛئالَِا - َِٗغ٤زًخ  ُهَّلٕل  كَؤَْػِشَد ُػُ٘وَُٚ؛ كَِب
 ِ ٍُ حاُهَّلل ١َ َسُعٞ ِٞ َٜ َٛخ، كَ َطَ٘خِد٣ذُ َٝ ٌُْلِش  ُْ شُ ح ُهَّلٔل ِْضُ أَثِ خ هُ َٓ  َٞ ْٜ َ٣ ْْ َُ َٝ ٍش  ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ خ هَخ َٓ ُْـَِذ .   َٖ ح ِٓ  َٕ خ ًَ خ  ُهَّلٔل كََِ

 ِ ٍُ حاُهَّلل ِْضُ ِؿجُْض، كَِبرَح َسُعٞ ، هُ ِٕ ٤َخ ٌِ ِٖ ٣َْز ٍش هَخِػذ٣َْ ٌْ أَرُٞ رَ َٝ   : ٢ ٌِ ْٖ أ١َِّ َش٢ٍْا طَْز ِٓ ِ أَْ زِْش٢ِٗ  ٍَ حاُهَّلل ٣َخ َسُعٞ
خ َٔ ٌُ ٌَخثِ زُ ُِ ٤ُْض  ًَ ٌَخًا طَزَخ ْْ أَِؿْذ رُ َُ ْٕ اِ َٝ ٤ٌَُْض،  ٌَخًا رَ َؿْذُص رُ َٝ  ْٕ َطخِكزَُي، كَِب َٝ َْٗض  ِ . أَ ٍُ حاُهَّلل ٍَ َسُعٞ ٢ : كَوَخ ٌِ أَْر

َشِس  ـَ ِٙ حُشُهَّلل َِٛز  ْٖ ِٓ ْْ أَْد٠َٗ  ُٜ ُِْلذَحَا، َُوَْذ ُػِشَع َػ٢َُِهَّلل َػزَحرُ ُْ ح ِٛ ْٖ أَْ ِز ِٓ - ُُِِهَّللِز١ َػَشَع َػ٢َُِهَّلل أَْطَلخرَُي 
 ِ ْٖ َٗز٢ِِّ حاُهَّلل ِٓ َشٍس هَِش٣زٍَش  ـَ ُهَّلَل -. َش َؿ َٝ ُ َػضُهَّلل  ٍَ حاُهَّلل َْٗض أَ َٖ ك٠ِ ): َٝ َٕ َُُٚ أَْعَشٟ َكظُهَّلل٠ ٣ُؼِْخ ٌُٞ َ٣ ْٕ َُِ٘ز٢ٍِّ أَ  َٕ خ ًَ خ  َٓ

ِٚ  (حألَْسِع  ُِ ْٞ ْْ َكالاَلً َؽ٤ِّزًخ)ا٠َُِ هَ ظُ ْٔ خ َؿِ٘ ُهَّلٔل ِٓ ٌُُِٞح  ْْ ( كَ ُٜ شَ َُ َٔ ُْـ٤َِ٘ ُ ح ُهَّلَل حاُهَّلل . «كَؤََك
(4 )

.  ػَٔ حُغِق ُٔظخدس حُلظ٤خر٤خٕ: حُلشع حُؼخُغ

٣غظلذ إٔ ٣وشأ ٓخ ك٢ حُٞسهش ػ٠ِ حُلوٜخا حُلخػش٣ٖ حُظخُل٤ٖ : "هخٍ حرٖ كٔذحٕ سكٔٚ هللا
 ُزُي، ٣ٝشخٝسْٛ ك٢ حُـٞحد، ٣ٝزخكؼْٜ ك٤ٚ، ٝإ ًخٗٞح دٝٗٚ ٝطالٓزطٚ؛ اهظذحا رشعٍٞ هللا 

                                                 
(1)

  (رظظشف). 235حرٖ حُـٞص١، ص :  صحد حُٔغ٤ش
(2)

. 228- 212حرٖ ػخشٞس، ص :  ٓوخطذ حُشش٣ؼش 
(3 )

:٣ُ٘ظش
 

. 241، ص 3حُـظخص، ؽ : حُلظٍٞ ك٢ حألطٍٞ
(4)

. 4687: ًظخد حُـٜخد ٝحُغ٤ش، رخد حإلٓذحد رخُٔالثٌش ك٢ ؿضٝس رذس، ٝارخكش حُـ٘خثْ، سهْ:  أ شؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ
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". ٝحُغِق حُظخُق
(1)

  

ٝػزض ٖٓ ػَٔ حُغِق أْٜٗ ًخٗٞح ٣شؿؼٕٞ ُِوشإٓ حٌُش٣ْ، ٝحُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش، ٝع٘ش حُخِلخا 
. حُشحشذ٣ٖ، ٝحُٔشٞسس ك٢ حُلظ٤خ

َٕ هخٍ َشح ْٜ ِٓ ِٕ رٖ  ٞ ُٔ ٤ْ َٓ ٍش »: ػٖ  ٌْ َٕ أَرُٞ رَ خ ًَ   ٌْ ِٚ َ ْظ َسدَ َػ٤َِْ َٝ َؿذَ :  اِرَح  َٝ  ْٕ ِ، كَِب ظَخِد حاُهَّلل ًِ ََٗظَش ك٢ِ 
َٖ حُُ٘هَّللز٢ِِّ  ِٓ ًَخَْٗض   َْ َٛ ظَخِد؛ ََٗظَش  ٌِ ُْ ْذ ك٢ِ ح ـِ َ٣ ْْ َُ ْٕ ، كَِب ْْ ُٜ ِٚ ر٤ََْ٘ ِٚ هََؼ٠ رِ خ ٣َْوِؼ٠ رِ َٓ  ِٚ ْٕ ك٤ِ ِٚ ُعُ٘هَّللشٌ، كَِب  ك٤ِ

 ٍَ َٖ كَوَخ ٤ ِٔ ِِ ْغ ُٔ ُْ ٍَ ح َ ؛ َ َشَؽ كََغؤ ْْ ْْ ٣َْؼَِ َُ ْٕ اِ َٝ خ،  َٜ خ؛ هََؼ٠ رِ َٜ َٔ ِِ ِ : َػ ظَخِد حاُهَّلل ًِ ًَزَح، كَََ٘ظْشُص ك٢ِ  َٝ ًَزَح  أَطَخ٢ِٗ 
 ِ ٍِ حاُهَّلل ك٢ِ ُعُ٘هَّللِش َسُعٞ َٝ ِ ُهَّلٕل َٗز٢ُِهَّلل حاُهَّلل َٕ أَ ٞ ُٔ َْ طَْؼَِ َٜ َُِي َش٤ْجًخ، كَ ْْ أَِؿْذ ك٢ِ رَ َُِي رِوََؼخٍا؟  كََِ  هََؼ٠ ك٢ِ رَ

ُْٛؾ كَوَخُُٞح ِٚ حُشُهَّلل َّ ا٤َُِْ خ هَخ َٔ ِ : كَُشرُهَّلل ٍِ حاُهَّلل ًَزَح؛ ك٤ََؤُْ زُ رِوََؼخِا َسُعٞ َٝ ٌَزَح  ِٚ رِ ْْ هََؼ٠ ك٤ِ ٍَ َؿْؼلٌَش . َٗؼَ هَخ
 ٍٕ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ َكذُهَّللػ٢َِ٘ َؿ٤ُْش  ٍش : َٝ ٌْ ُهَّلٕل أَرَخ رَ ُِيَ أَ ْ٘ذَ رَ ٍُ ِػ َٕ ٣َوُٞ ًَخ   : ْٖ ْٖ ٣َْللَُع َػ َٓ ََ ك٤َِ٘خ  ِ حُُهَّللِز١ َؿؼَ ذُ ِاُهَّلل ْٔ َُْل ح

ْْ َػ٠َِ َٗز٤َِِّ٘خ  ُٜ َغ َسأ٣ُْ َٔ ْْ كَِبرَح حْؿظَ ُٛ ، كَخْعظََشخَس ْْ ُٛ خَا َٔ ُػَِ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ِِ ْغ ُٔ ُْ َُِي دََػخ ُسُاَٝط ح ْٕ أَْػ٤َخُٙ رَ اِ َٝ  ،
 ِٚ ِش؛ هََؼ٠ رِ ْٓ ٌٕ . حألَ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ َكذُهَّللػ٢َِ٘  َٝ ٍَ َؿْؼلٌَش  َُْخطُهَّللخِد : هَخ َٖ ح َش ْر َٔ ُهَّلٕل ُػ ْٕ أَ ْٕ أَْػ٤َخُٙ أَ َُِي، كَِب َُ رَ َٕ ٣َْلؼَ ًَخ  

ٍش  ٌْ َٕ ألَر٢ِ رَ ًَخ  َْ َٛ حُغُُّ٘هَّللِش؛ ََٗظَش  َٝ  ِٕ ُْوُْشآ ذَ ك٢ِ ح ـِ َ٣ ٍش ٌْ َؿذَ أَرَخ رَ َٝ  ْٕ ِٚ هََؼخٌا، كَِب ُْ٘ٚ ك٤ِ  هَْذ هََؼ٠  َػ
ِش؛  ْٓ ؼُٞح َػ٠َِ حألَ َٔ ، كَِبرَح حْؿظَ ْْ ُٛ ْْ كَخْعظََشخَس ُٛ خَا َٔ ُػَِ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ِِ ْغ ُٔ ُْ اِالَ دََػخ ُسُاَٝط ح َٝ  ، ِٚ ِٚ رِوََؼخٍا؛ هََؼ٠ رِ ك٤ِ

 ْْ ُٜ . «هََؼ٠ ر٤ََْ٘
(2)

 

 

 

 
                                                 

(1)
 .58حرٖ كٔذحٕ، ص :  طلش حُلظٟٞ

 (2)
: ، سهْرخد ٓخ ٣وؼ٢ رٚ حُوخػ٢ ٣ٝلظ٢ رٚ حُٔلظ٢ًظخد آدحد حُوخػ٢، :  أ شؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ حُغٖ٘ حٌُزشٟ ٓ٘وطؼخ

20128.   
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 تنظٌم الشرع صورة الفتٌا: المبحث الثانً

. الحرص على وضوح داللة الفتٌا: المطلب األول
ُٖ ): هخٍ هللا طؼخ٠ُ ز٤ِ ُٔ ُْ ُْزاََلُؽ ح َِ اِالُهَّلل ح ُع َْ َػ٠َِ حُشُّ َٜ .  [35:حُ٘لَ]( كَ

كٖٔ ششؽ رالؽ حُشش٣ؼش إٔ ٣ٌٕٞ ٓز٤٘خ، ٝاال أٝهغ حُٔلظ٢ حُ٘خط ك٢ كشؽ ٖٓ حُلْٜ، ًٝخٕ ٖٓ 
كغٖ ػ٘خ٣ش حُٔلظ٢ رخُ٘خط إٔ ٣لظ٤ْٜ رؤ٣غش حألُلخظ، ٝأٝػق حُٔؼخ٢ٗ، ٝإٔ ٣زظؼذ ػٖ طََشذُّهخص 

.. حُٔـشر٤ِٖ ٝكِغلش حُٔظلِغل٤ٖ

ٝػ٠ِ ٛزح حُ٘لٞ ٓش حُغِق حُظخُق ك٢ رغ حُشش٣ؼش ُِٔئحُق : "..هخٍ حُشخؽز٢ سكٔٚ هللا
ٝحُٔخخُق، ٖٝٓ ٗظش ك٢ حعظذالالُْٜ ػ٠ِ اػزخص حألكٌخّ حُظ٤ٌِل٤ش؛ ػِْ أْٜٗ هظذٝح أ٣غش حُطشم 
ٝأهشرٜخ ا٠ُ ػوٍٞ حُطخُز٤ٖ، ٌُٖ ٖٓ ؿ٤ش طشط٤ذ ٓظٌُِهَّللق، ٝال ٗظْ ٓئُق، رَ ًخٗٞح ٣شٕٓٞ رخٌُالّ 

". ػ٠ِ ػٞحٛ٘ٚ، ٝال ٣ُزخُٕٞ ٤ًق ٝهغ ك٢ طشط٤زٚ، ارح ًخٕ هش٣ذ حُٔؤ ز، عَٜ حُِٔظٔظ
(1)

  

. الحرص على كتابة الفتٌا: المطلب الثانً
 أرٕ ألطلخرٚ ك٢ ًظخرش ٓخ ٣ظذس ػ٘ٚ ٖٓ أكٌخّ ُوذ ؿخا ك٢ حُغ٘ش أٓؼِش ًؼ٤شس ػ٠ِ إٔ حُ٘ز٢ 

. ٝهؼخا ٝكظخٟٝ

ٍشٝ هخٍ ْٔ ِ »: كؼٖ ػزذ هللا رٖ َػ ٍِ حاُهَّلل ْٖ َسُعٞ ِٓ ؼُُٚ  َٔ ُهَّلَل َش٢ٍْا أَْع ًُ ظُُذ  ًْ ُْ٘ض أَ ًُ ظ٢ِْ٘ َٜ  أُِس٣ذُ ِكْلَظُٚ، كََ٘
ِ : هَُش٣ٌْش كَوَخُُٞح ٍِ حاُهَّلل ْٖ َسُعٞ ِٓ ؼُُٚ  َٔ ُهَّلَل َش٢ٍْا طَْغ ًُ ظُُذ  ٌْ ِ اُِٗهَّللَي طَ ٍُ حاُهَّلل َسُعٞ َٝ  ، ُْـََؼِذ ُْ ك٢ِ ح ُِهَّلل ٌَ َ  رََشٌش ٣َظ

َػخ حُّشِ َٝ . ِ ٍِ حاُهَّلل َُِشُعٞ َُِي  ًَْشُص رَ ظَخِد كَزَ ٌِ ُْ ِٖ ح ُض َػ ٌْ َغ ْٓ َ ٍَ كَؤ خ َ َشَؽ :  كَوَخ َٓ  ِٙ َٞ حُُهَّللِز١ َْٗلِغ٢ ر٤َِِذ ظُْذ كَ ًْ ح
٢ِّ٘ اِالُهَّلل َكنٌّ  ِٓ» .

(2 )

. ٝػزض رُي ٖٓ ػَٔ حُغِق حُظخُق ٖٓ حُظلخرش ٝحُظخرؼ٤ٖ

ً٘خ ٌٗظذ حُلالٍ ٝحُلشحّ، ًٝخٕ حرٖ شٜخد ٣ٌظذ ًَ ٓخ عٔغ، كِٔخ حكظ٤ؾ : "كؼٖ أر٢ حُضٗخد هخٍ
". ا٤ُٚ ػِٔض أٗٚ أػِْ حُ٘خط

(3)
  

ظَخد): ٣ؼ٤زٕٞ ػ٤ِ٘خ حٌُظخد ٝهذ هخٍ هللا: "ٝػٖ أر٢ ح٤ُِٔق هخٍ ًِ ْ٘ذَ َسر٢ِّ ك٢ِ  خ ِػ َٜ ُٔ ِْ  (ِػ
[". 52:ؽٚ]

(4)
 

 

 

 

تنظٌم الشرع حركة الفتٌا : المبحث الثالث

. الحرص على ثبات الفتٌا واستقرارها: المطلب األول
ٝٓٔخ ٣ز٤ٖ كشص حُششع ػ٠ِ ػزخص حُلظ٤خ ٝحعظوشحسٛخ؛ أٗٚ دػخ حُٔلظ٢ ا٠ُ ػذّ هطؼٚ رخُـٞحد، 

. ٢ٌُ ال ٣وغ ك٢ حُظ٘خهغ ارح ٓخ ػزض  طؤ، ٢ٌُٝ ٣ُْزو٢ ُ٘لغٚ عؼش ُِظشحؿغ ٝحالعظذسحى

ِ »: ٖٝٓ أٓؼخٍ رُي كذ٣غ رَُش٣ْذَسَ هخٍ ٍُ حاُهَّلل َٕ َسُعٞ ْٝ َعِش٣ُهَّللشٍ ًَخ ٤ًشح َػ٠َِ َؿ٤ٍْش أَ ِٓ َش أَ ُهَّلٓل :-  اِرَح أَ
 ٍَ ُهَّلْل هَخ َٖ َ ٤ًْشح ػُ ٤ ِٔ ِِ ْغ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ ؼَُٚ  َٓ  ْٖ َٓ َٝ  ِ ٟ حاُهَّلل َٞ ِٚ رِظَْو ظِ َطخُٙ ك٢ِ َ خطُهَّلل ْٝ ،  :...أَ ٍٖ ََ ِكْظ ْٛ اِرَح َكخَطْشَص أَ َٝ

َي؛ كَِبُٗهَّللَي الَ طَْذِسٟ  ِٔ ٌْ ْْ َػ٠َِ ُك ُٜ ُْ ِْٗض ْٖ أَ ٌِ َُ َٝ  ،ِ ِْ حاُهَّلل ٌْ ْْ َػ٠َِ ُك ُٜ ُْ ِْ٘ض ِ، كاَلَ طُ ِْ حاُهَّلل ٌْ ْْ َػ٠َِ ُك ُٜ ِْ٘ضَُ ْٕ طُ كَؤََسحدَُٝى أَ
ّْ الَ  ْْ أَ ِٜ ِ ك٤ِ َْ حاُهَّلل ٌْ .«أَطُِظ٤ُذ ُك

(5)
 

. الحرص على بث الفتٌا وانتشارها: المطلب الثانً
ٝهذ هذس أَٛ حُؼِْ ػخرؾ حُٔغخكش ر٤ٖ حُٔلظ٢ ٝحُٔلظ٢ كشطخ ػ٠ِ ؿؼَ حُلظ٤خ ٓشخػش ر٤ٖ 

.  حُ٘خط

ٜٝٓ٘خ طؼ٤ِْ حُطخُز٤ٖ ٝحإلكظخا، ٝال ..: "هخٍ حُغ٤ٞؽ٢ سكٔٚ هللا ٓظٌِٔخ ػٖ كشٝع حٌُلخ٣خص
                                                 

 
(1)

. 71-70، ص 1حُشخؽز٢، ؽ :  حُٔٞحكوخص
(2)

: أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ. 26957: ًظخد حألدد، رخد ٖٓ س ض ك٢ ًظخد حُؼِْ، سهْ:  أ شؿٚ حرٖ أر٢ ش٤زش ك٢ ٓظ٘لٚ
. 359: ٝطللٚ حُلٌخّ ك٢ ٓغظذسًٚ، سهْ. 6510: ٓغ٘ذ ػزذ هللا رٖ ػٔشٝ، سهْ

(3)
. 289، س 150، ص 1ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكؼِٚ، ؽ :  أ شؿٚ حرٖ ػزذ حُزش ك٢

(4)
. 281، س 148، ص 1ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكؼِٚ، ؽ :  أ شؿٚ حرٖ ػزذ حُزش ك٢

(5)
ًظخد حُـٜخد ٝحُغ٤ش، رخد رخد طؤ٤ٓش حإلٓخّ حألٓشحا ػ٠ِ حُزؼٞع ٝٝط٤ظٚ ا٣خْٛ رآدحد :  أ شؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ

. 4619: حُـضٝ ٝؿ٤شٛخ، سهْ
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ِٖ ٓغخكش حُوظش: ٝحُؼخرؾ٣ٌل٢ ك٢ اه٤ِْ ٓلض ٝحكذ،  ْلظ٤َْ٤ِ ُٓ ". إٔ ال ٣زِؾ ٓخ ر٤ٖ 
(1)

 

 أششف ٝظ٤لش ػ٠ِ حإلؽالم؛ ٗخعذ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓخٜٗخ أششف ُٔخ ًخٗض حُذػٞس ا٠ُ هللا    ٝ
 .حُٔغخؿذ: ٌٓخٕ ػ٠ِ ٝؿٚ حألسع، ٝال ٌٓخٕ أكؼَ ٖٓ ر٤ٞص حُشكٖٔ

ٍَ حُُ٘هَّللز٢ُِهَّلل : كؼٖ رٖ ػٔش َ ُهَّلٕل َسُؿاًل َعؤ ٍَ أَ ؟ هَخ ََ :  أ١َُّ حُزِوَخعِ َششٌّ ٍَ ِؿْزش٣ َ ٍَ . اَل أَْدِس١ َكظُهَّلل٠ أَْعؤ َ كََغؤ
 ٍَ ََ كَوَخ ََ : ِؿْزِش٣ ٌَخث٤ِ ٤ ِٓ  ٍَ َ ٍَ . اَل أَْدِس١ َكظُهَّلل٠ أَْعؤ خَا كَوَخ ـَ حمُ : كَ َٞ َٛخ حألَْع َششُّ َٝ َغخِؿذَ،  َٔ ". َ ٤ُْش حُزِوَخعِ حُـ

(2)
 

. ٝرُي كشطض حُشش٣ؼش ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ حُٔغخؿذ ٢ٛ ٓوش حُذػٞس، ٝٓـخُظ حُلظ٤خ

". حُٔغخؿذ ٓـخُظ حألٗز٤خا، ٢ٛٝ كشص ٖٓ حُش٤طخٕ : " هخٍ ػ٢ِ 
(3)

 

". أدسً٘خ حُ٘خط ٝٓخ ٓـخُغْٜ اال حُٔغخؿذ: "ػٖ أر٢ حألكٞص سكٔٚ هللا هخٍ
(4  )

   ُٝوذ سأ٣٘خ ك٢ صٓخٗ٘خ ٓخ آٍ ا٤ُٚ أٓش حُلظ٤خ ُٔخ حرظؼذص ػٖ ر٤ٞص هللا، ٝطِولٜخ أَٛ حُلؼخث٤خص 
 ..ٝحُٔظظذسٕٝ ُٜخ حُلخِٕٓٞ أٝصحسٛخ ك٢ ٓٞحهغ حُظٞحطَ حالؿظٔخػ٢

 

تنظٌم الشرع شؤون القائم بالفتٌا : المبحث الرابع

. طرق تنظٌم تعٌٌن المفتً: المطلب األول
َشحاٍ »: ػٖ ػزذ هللا رٖ ػٔشٝ إٔ حُ٘ز٢ هخٍ ُٓ  ْٝ ٌٞس، أَ ُٓ ؤْ َٓ  ْٝ ٤ٌش، أَ ِٓ  ٝك٢ «الَ ٣َوُضُّ َػ٠َِ حُُ٘هَّللخِط اِالُهَّلل أَ

ٍٍ )سٝح٣ش  ٌَِِّقٍ )ٝك٢ سٝح٣ش  (ٓـُْخظَخ ظَ ُٓ) .
(5)

 

ُٜزح حُلذ٣غ  (ششف حُغ٘ش)  ٝحُوض ٛ٘خ ٣ذ َ ك٤ٚ حُٞػذ ٝحُظز٤ًش ٝحُلظ٤خ؛ كوذ رٞد حُزـ١ٞ ك٢ 
" رخد حُظٞه٢ ػٖ حُلظ٤خ: "رــــ

(6)
،
 

خ »: ُكز٣َْلَشُ هٍٞ: ٣ٝئ٣ذٙ ًٕٞ حُلظ٤خ طذ َ ك٢ حُوض ٛ٘خ َٔ اُِٗهَّلل
ِٚ : ٣ُْلظ٢ِ حُُ٘هَّللخَط أََكذُ ػاَلَػَشٍ  ُْ٘غِٞ  َٓ  ْٖ ِٓ  ِٕ ُْوُْشآ َْ َٗخِعَخ ح ِِ ٌَ َػ ٍَ : هَخُُٞح- َسُؿ ْٖ رَحَى؟ هَخ َٓ َٝ : ُٖ ُش ْر َٔ ُػ

َُْخطُهَّللخِد  ٍَ - ح ٌَِِّقٌ : هَخ ظَ ُٓ ُن  َٔ ْٝ أَْك ذُ رُذًّح، أَ ـِ ٤ٌش الَ ٣َ ِٓ ْٝ أَ .«أَ
( 7)

 

 .حٗظذحد ٝالس حألٓش ُِٔلظ٢: حُلشع حألٍٝ

َٕ ): ُوذ ُػِْ إٔ ؽِذ حُؼِْ ؿ٤ش حُؼشٝس١ ٖٓ كشٝع حٌُلخ٣خص، ٝد٤َُ رُي هٍٞ هللا  ًَخ خ  َٓ َٝ
ْْ اِرَح  ُٜ َٓ ْٞ ِْ٘زُسٝح هَ ُ٤ ُِ َٝ  ِٖ ٣ ُٜٞح ك٢ِ حُذِّ ٤َُِظَلَوُهَّلل ْْ َؽخثِلَشٌ  ُٜ ْ٘ ِٓ َِّ كِْشهٍَش  ًُ  ْٖ ِٓ اَل َٗلََش  ْٞ  كََِ

ًَخكُهَّللشً ِْ٘لُشٝح  َ٤ ُِ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ حُ
 َٕ ْْ ٣َْلزَُسٝ ُٜ ْْ َُؼَُِهَّلل ِٜ [.  122:حُظٞرش ](َسَؿؼُٞح ا٤َُِْ

. ٓ٘ٞؽ رٞالس أٓش حُٔغ٤ِٖٔ:- ٝطؼ٤٤ٖ ؽِزش حُؼِْ ٝأَٛ حُوؼخا ٝحُلظ٤خ ػ٘ذ كخؿش حُ٘خط ا٤ُْٜ

:- ًَٝ ٖٓ ًخٕ ٓ٘خ ك٢ رخد٣ش، ال ٣ـذ ك٤ٜخ ٖٓ ٣ؼِٔٚ ششحثغ د٣٘ٚ: "سكٔٚ هللاهخٍ حرٖ كضّ 
كلَْشٌع ػ٠ِ ؿ٤ٔؼْٜ ٖٓ سؿَ أٝ حٓشأس إٔ ٣شكِٞح ا٠ُ ٌٓخٕ ٣ـذٕٝ ك٤ٜخ كو٤ٜخ ٣ؼِْٜٔ د٣ْٜ٘، أٝ إٔ 
َْ ا٤ُْٜ كو٤ٜخ ٣ؼِْٜٔ؛  ُِٞح ا٠ُ أٗلغْٜ كو٤ٜخ ٣ؼِْٜٔ أٓٞس د٣ْٜ٘، ٝإ ًخٕ حإلٓخّ ٣ؼِْ رُي ك٤َُِشّكِ ٣َُشّكِ

ُهَّلٕل َسرُهَّللَي ): هخٍ هللا طؼخ٠ُ ُٖ اِ ٢َ أَْكَغ ِٛ ْْ رِخُُهَّللظ٢ِ  ُٜ ُْ َؿخِد َٝ َُْلَغَِ٘ش  ِػَظِش ح ْٞ َٔ ُْ ح َٝ ِش  َٔ ٌْ ُِْل َِ َسرَِّي رِخ حْدُع ا٠َُِ َعز٤ِ
 َٖ ظَِذ٣ ْٜ ُٔ ُْ ُْ رِخ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ  ِٚ ِِ ْٖ َعز٤ِ ُهَّلَل َػ ْٖ َػ َٔ ُْ رِ َٞ أَْػَِ ُٛ) .

 ٓؼخرحً ٝأرخ ٓٞع٠ ا٠ُ ح٤ُٖٔ، ٝأرخ ػز٤ذس ا٠ُ حُزلش٣ٖ، ٓؼ٤ِٖٔ ُِ٘خط أٓٞس د٣ْٜ٘؛  ٝرؼغ 
".كلُِشَع رُي ػ٠ِ حألثٔش

(8)
  

. طٞػ٤ق ؽش٣ن ٓؼشكش حُٔلظ٢: حُلشع حُؼخ٢ٗ
إٔ : ٝحُطش٣ن ُ ٓخّ ا٠ُ ٓؼشكش كخٍ ٖٓ ٣ش٣ذ ٗظزٚ ُِلظٟٞ: "سكٔٚ هللاهخٍ حُخط٤ذ حُزـذحد١ 

ٍَ ػ٠ِ ٓخ ٣خزشٝٗٚ ٖٓ  ََ حُؼِْ ك٢ ٝهظٚ، ٝحُٔشٜٞس٣ٖ ٖٓ كوٜخا ػظشٙ، ٣ٝؼٞ ٣غؤٍ ػ٘ٚ أٛ
                                                 

(1)
. 414حُغ٤ٞؽ٢، ص : حألشزخٙ ٝحُ٘ظخثش 
 
(2)

  .1599: ًظخد حُظالس، رخد حُٔغخؿذ، سهْ: أ شؿٚ حرٖ كزخٕ ك٢ طل٤لٚ
(3)

. 957، س 497، ص 1حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ، ؽ :  أ شؿٚ حُخط٤ذ حُزـذحد١ ك٢
(4 )

. 954، س 496، ص 1حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ، ؽ : أ شؿٚ حُخط٤ذ حُزـذحد١ ك٢
(5)

، ٝٓٞحػغ أ شٟ، ٝأ شؿٚ رؼغ أَٛ 6821:  أ شؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ ٖٓ كذ٣غ ػزذ هللا رٖ ػٔشٝ ٝؿ٤شٙ، سهْ
(.  240: سهْ)حُغٖ٘ ٝطللٚ حألُزخ٢ٗ  ك٢ ٓشٌخس حُٔظخر٤ق 

(6 )
. 304، ص 1حُزـ١ٞ، ؽ : ششف حُغ٘ش

(7)
ٝ حُخط٤ذ . 172: رخد ك٢ حُز١ ٣لظ٢ حُ٘خط ك٢ ًَ ٓخ ٣غظلظ٠، سهْ:  أ شؿٚ حُذحس٢ٓ ٓظظال ك٢ ٓوذٓش ع٘٘ٚ

ٝحرٖ ػزذ حُزش ٓ٘وطؼخ  ًزُي ك٢ ؿخٓغ . 1043: رخد رًش ششٝؽ ٖٓ ٣ظِق ُِلظٟٞ، سهْ: ٓ٘وطؼخ ك٢ حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ
. 1153: رخد كٌْ هٍٞ حُؼِٔخا رؼؼْٜ ك٢ رؼغ، سهْ: ر٤خٕ حُؼِْ ٝكؼِٚ

(8)
 .110، ص 5، ؽ حرٖ كضّ:  حإلكٌخّ ك٢ أطٍٞ حألكٌخّ
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". أٓشٙ
(1)

 
ال ٣٘زـ٢ ُٖٔ ؽِذ حُؼِْ إٔ ٣لظ٢ حُ٘خط كظ٠ ٣شحٙ حُ٘خط أٛال ُِلظ٤خ، كبرح : "هخٍ ٓخُي سكٔٚ هللا

". سآٙ حُ٘خط أٛال ُِلظ٤خ ك٤ِلض
(2)

 
". أ٢ٗ أَٛ ُزُي: ٓخ أكظ٤ض كظ٠ شٜذ ٢ُ عزؼٕٞ: "هخٍ حإلٓخّ ٓخُي سكٔٚ هللا

(3)
 

َٛ ٣شح٢ٗ : ٓخ أؿزض ك٢ حُلظٟٞ كظ٠ عؤُض ٖٓ ٛٞ أػِْ ٢٘ٓ: "هخٍ حإلٓخّ ٓخُي سكٔٚ هللا
أ١ حُشح١ٝ  ِق رٖ - كوِض ُٚ . ٓٞػؼخ ُزُي؟ عؤُض سر٤ؼش، ٝعؤُض ٣ل٠٤ رٖ عؼ٤ذ؛ كؤٓشح٢ٗ رزُي

ً٘ض أٗظ٢ٜ، ال ٣٘زـ٢ ُشؿَ إٔ ٣شٟ ٗلغٚ أٛال ُش٢ا، كظ٠ : ٣خ أرخ ػزذ هللا ُٞ ٜٗٞى؟ هخٍ-: ػٔش
". ٣غؤٍ ٖٓ ٛٞ أػِْ ٓ٘ٚ

(4)
 

. طلذ٣ذ دسؿخص حُٔلظ٤ٖ: حُلشع حُؼخُغ
٣غظلذ ُِلو٤ٚ إٔ ٣٘زِّٚ ػ٠ِ ٓشحطذ أطلخرٚ ك٢ حُؼِْ، ٣ٝزًش : "سكٔٚ هللاهخٍ حُخط٤ذ حُزـذحد١ 

". كؼِْٜ، ٣ٝز٤ٖ ٓوخد٣شْٛ، ٤ُلشؽ حُ٘خط ك٢ حُ٘ٞحصٍ رؼذٙ ا٤ُْٜ
(5)

 
ْ٘ذَ حُُ٘هَّللز٢ِِّ »:  هخٍُكز٣َْلَشَ ُٜٝزح حُظؼ٤٤ٖ أطَ ٖٓ حُغ٘ش ٣شٜذ ُٚ كذ٣غ  ٍَ ًُُ٘هَّللخ ُؿًُِٞعخ ِػ :  كَوَخ

شَ  َٔ ُػ َٝ ٍش  ٌْ أََشخَس ا٠َُِ أَر٢ِ رَ َٝ ْٖ رَْؼِذ١،  ِٓ  ِٖ ، حْهظَذُٝح رِخُُِهَّللز٣َْ ْْ ٌُ خ هَْذُس رَوَخث٢ِ ك٤ِ َٓ . «ا٢ِّٗ الَ أَْدِس١ 
(6)

 
ُش »: هخٍٝكذ٣غ أٗظ رٖ ٓخُي ػٖ حُ٘ز٢  َٔ ِ ُػ ِٖ حاُهَّلل ْْ ك٢ِ ِد٣ ُٛ أََشذُّ َٝ ٍش،  ٌْ ظ٢ِ أَرُٞ رَ ُهَّلٓل ُ ظ٢ِ رِؤ ُهَّلٓل ُْ أُ أَْسَك

ُش -  َٔ ِ ُػ ِش حاُهَّلل ْٓ سً ك٠ِ أَ شُهَّلل َٓ  ُٕ ٍَ َػلُهَّللخ هَخ َٝ - ْْ ُٛ أَْهَشُإ َٝ ُٖ ػَخرٍِض،  ْْ َص٣ْذُ ْر ُٜ أَْكَشُػ َٝ  ، ُٕ خ َٔ ْْ َك٤َخًا ُػؼْ ُٜ أَْطذَهُ َٝ
 َٖ ٤ ِٓ ُهَّلٕل أَ اِ َٝ ٤٘خً،  ِٓ ٍش أَ ُهَّلٓل َِّ أُ ٌُ ُِ ُهَّلٕل  اِ َٝ ، أاَلَ  ٍَ ُٖ َؿزَ ؼَخرُ ْر ُٓ  ِّ َُْلَشح ح َٝ  ٍِ َُْلالَ ْْ رِخ ُٜ ُٔ أَْػَِ َٝ ًَْؼٍذ،   ُٖ ِ أُر٢َُّ ْر ظَخِد حاُهَّلل ٌِ ُِ

 َٖ ِؼ٤ َٔ حفِ أَْؿ شُهَّلل ـَ ُْ ُٖ ح ِش أَرُٞ ُػز٤َْذَسَ ْر ُهَّلٓل ِٙ حألُ . «َِٛز
(7)

  

. الحرص على تقوٌم المفتً: المطلب الثانً
. حُظؼخَٓ ٓغ حُٔلظ٢ حُظخُق حُٔخطت: حُلشع حألٍٝ

. حإلٌٗخس ػ٠ِ حُٔلظ٢ حُز١ ٣خخُق ٓخ ػ٤ِٚ حُؼَٔ

  .رٔخ ٤ُظ ػ٤ِٚ حُؼَٔ ػٖ حُلظٟٞ  ُض٣ذ ٝرُي ٓؼَ ٢ٜٗ أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػٔش 

 ٍَ ََ َُُٚ : "ػٖ ِسكخَػش رٖ سحكِغ هَخ َش، كَِو٤ َٔ ْ٘ذَ ُػ ُْ٘ض ِػ ِذ : ًُ ـِ ْغ َٔ ُْ َٖ ػَخرٍِض ٣ُْلظ٠ِ حُُ٘هَّللخَط ك٢ِ ح ُهَّلٕل َص٣ْذَ ْر -اِ
 ِٚ ِٚ حُُ٘هَّللخَط رَِشأ٣ِْ ٤ٌَْٛش ك٢ِ َكِذ٣ؼِ ٍَ ُص ٍُ - هَخ ِْ٘ض الَ ٣ُ َٝ ُغ  ِٓ خ ـَ ٍَ . ك٢ِ حُُهَّللِزٟ ٣ُ ، كَوَخ ِٚ ، كَؤُط٢َِ رِ ِٚ َْ رِ ـِ ٍَ أَْػ ُهَّلٝل : كَوَخ ٣َخ َػذُ

 ْٕ ـَْض أَ َٝ هَْذ رََِ ؛ أَ ِٚ ِ َْٗلِغ ٍِ حاُهَّلل ِذ َسُعٞ ـِ ْغ َٓ ٍَ .  رَِشأ٣ِْيَ طُْلظ٢َِ حُُ٘هَّللخَط ك٢ِ  ْٖ َكذُهَّللػ٢َِ٘ : هَخ ٌِ َُ َٝ ُِْض،  خ كَؼَ َٓ
 ِ ٍِ حاُهَّلل ْٖ َسُعٞ ظ٢ِ َػ َٓ ٞ ُٔ ًَْؼٍذ . ُػ  ُٖ ٍَ أُر٢َُّ ْر ظَِي؟ هَخ َٓ ٞ ُٔ ٍَ أ١َُّ ُػ ُٖ - هَخ ِسكَخَػشُ ْر َٝ َد  أَرُٞ أ٣َُّٞ َٝ ٤ٌَْٛش  ٍَ ُص هَخ

ٍَ - َسحكِغٍ  َش؛ كَوَخ َٔ ُْظَلَضُّ ا٢َُُِهَّلل ُػ ُْلَظ٠َ؟ : كَخ َٛزَح ح  ٍُ خ ٣َوُٞ َٓ- ُّ ُْـاُلَ َٛزَح ح  ٍُ خ ٣َوُٞ َٓ ٤ٌَْٛش  ٍَ ُص هَخ ًُُ٘هَّللخ َْٗلؼَُُِٚ - َٝ ُِْض  كَوُ
 ِ ٍِ حاُهَّلل ِذ َسُعٞ ْٜ ِ . ك٢ِ َػ ٍَ حاُهَّلل ُْ٘ٚ َسُعٞ ْْ َػ ُْظُ َ ٍَ كََغؤ ٍَ هَخ َْ : ؟ هَخ ـْظَِغ َٗ ْْ ِٙ كََِ ِذ ْٜ ٍَ . - ًُُ٘هَّللخ َْٗلؼَُُِٚ َػ٠َِ َػ هَخ

ٍُِذ -  َٖ أَر٠ِ َؽخ ٠ُِِهَّلل ْر ِٖ َػ خِا، اِالُهَّلل َسُؿ٤َِْ َٔ ُْ َٖ ح ِٓ ُٕ اِالُهَّلل  ٌُٞ خَا الَ ٣َ َٔ ُْ ُهَّلٕل ح حطُهَّلللََن حُُ٘هَّللخُط َػ٠َِ أَ َٝ َغ حُُ٘هَّللخَط،  َٔ ـَ كَ
ٍَ هَخالَ  َٖ َؿزَ ؼَخرَ ْر ُٓ َٝ : َُ ُْـُْغ َؿَذ ح َٝ  َٕ ُِْخظَخ ُٕ ح ُِْخظَخ َص ح َٝ ٍَ .- اِرَح َؿخ ٍَ –هَخ ُهَّلٕل :  كَوَخ ، اِ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٤َش ح ِٓ ٠ٌِِّ ٣َخ أَ َػ

 ِ ٍِ حاُهَّلل حُؽ َسُعٞ َٝ زَح أَْص َٜ َْ حُُ٘هَّللخِط رِ ََ ا٠َُِ َكْلَظشَ كَوَخَُضْ . أَْػَِ َْ ٢ُ: كَؤَْسَع ِْ ََ ا٠َُِ َػخثَِششَ . الَ ِػ كَؤَْسَع
َُ : كَوَخَُضْ  ُْـُْغ َؿَذ ح َٝ  َٕ ُِْخظَخ ُٕ ح ُِْخظَخ َص ح َٝ ٍَ . -اِرَح َؿخ ُش -: هَخ َٔ َْ ُػ ٍَ - ٣َْؼ٢ِ٘ طَـ٤َُهَّللَع - كَظََلطُهَّلل ُهَّلْل هَخ الَ ٣َْزُِـ٢ُِ٘ : ػُ

ظُُٚ ُػوُٞرَشً  ٌْ َٜ ْٗ َْ اِالُهَّلل أَ ـْظَِغ َ٣ ْْ َُ َٝ ُهَّلٕل أََكذحً كَؼََُِٚ  ".أَ
(8)

 
                                                 

(1 )
. 30، ص 2حُخط٤ذ حُزـذحد١، ؽ : حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ

(2)
. 17، ص 4علٕ٘ٞ، ؽ : حُٔذٝٗش حٌُزشٟ 

(3)
، س 30، ص 2حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ، ؽ : ٝحُخط٤ذ حُزـذحد١ ك٢. 316، ص 6ك٤ِش حأل٤ُٝخا، ؽ :  أ شؿٚ أرٞ ٗؼ٤ْ ك٢

1037 .
(4 )

حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ، : ٝحُخط٤ذ حُزـذحد١ ك٢. 677، س 197، ص 2حُٔذ َ ا٠ُ حُغٖ٘ حٌُزشٟ، ؽ : أ شؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢
. 1038، س 31، ص 2ؽ 

 
(5)

. 10، ص 2حُخط٤ذ حُزـذحد١، ؽ : حُلو٤ٚ ٝحُٔظلوٚ
(6)

ٝأكٔذ ك٢ . 32605:  ، سهًْظخد حُلؼخثَ، رخد ٓخ رًش ك٢ أر٢ رٌش :  أ شؿٚ حرٖ أر٢ ش٤زش ك٢ ٓظ٘لٚ ٝحُِلع ُٚ
: ٝهخٍ (4455: سهْ)ٝطللٚ حُلخًْ . ٝؿ٤شْٛ. 23245: ، سهْ ػٖ حُ٘ز٢ كذ٣غ كز٣لش رٖ ح٤ُٔخٕ : ٓغ٘ذٙ

". ٛزح كذ٣غ ٖٓ أؿَ ٓخ س١ٝ ك٢ كؼخثَ حُش٤خ٤ٖ"
 
(7)

: ، سهًْظخد حُـخٓغ ُٔؼٔش رٖ سحشذ، رخد أطلخد حُ٘ز٢ : أ شؿٚ ػزذ حُشصحم ك٢ ٓظ٘لٚ ٖٓ كذ٣غ أر٢ هظخدس
. 14022: ، سهْٓغ٘ذ حٌُٔؼش٣ٖ ٖٓ حُظلخرش، ٓغ٘ذ أٗظ رٖ ٓخُي : أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ ٝحُِلع ُٚ. 20387

( 5784: سهْ)ٝحُلخًْ ك٢ ٓغظذسًٚ  (7131: سهْ)ٝطللٚ حرٖ كزخٕ ك٢ طل٤لٚ . ٝأ شؿٚ رؼغ أَٛ حُغٖ٘
  .ٝٝحكوٚ حُزٛز٢

((8
.  952: ٖٓ هخٍ ارح حُظو٠ حُخظخٗخٕ كوذ ٝؿذ حُـغَ، سهْ ًظخد حُطٜخسس، رخد:  أ شؿٚ حرٖ أر٢ ش٤زش ك٢ ٓظ٘لٚ

ٝحُطلخ١ٝ ك٢ ششف . 21096: ٓغ٘ذ حألٗظخس، كذ٣غ سحكغ رٖ سكخػش ػٖ أر٢ رٖ ًؼذ، سهْ: أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ
سكخػش رٖ سحكغ : ٝحُطزشح٢ٗ ك٢ حُٔؼـْ حٌُز٤ش.. 324: ًظخد حُطٜخسس، رخد حُز١ ٣ـخٓغ ٝال ٣٘ضٍ، سهْ: ٓؼخ٢ٗ ح٥ػخس

سٝحٙ أكٔذ ٝحُطزشح٢ٗ ك٢ حٌُز٤ش ٝسؿخٍ أكٔذ ػوخص اال :" هخٍ ح٤ُٜظ٢ٔ. 4536: ، سهْحُضسه٢ حألٗظخس١ ػوز٢ رذس١
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. حإلٌٗخس ػ٠ِ حُٔلظ٢ حُز١ ٣لظ٢ رخُظٕ٘ٞ: حُلشع حألٍٝ

.  كظ٤خٙ ك٢ ٓغؤُش رخُظٖ ػ٠ِ أر٢ ٛش٣شس ٝرُي ٓؼَ اٌٗخس حأل٤ٓش ػزذ حُِٔي رٖ ٓشٝحٕ 

ٍُ : "ػٖ ػزذ حُشكٖٔ رٖ َػظّخد هخٍ َُٛش٣َْشسَ ٣َوُٞ َٕ أَرُٞ  خ ًَ : َُُٚ َّ ْٞ ْٖ أَْطزََق ُؿُ٘زخً كاَلَ َط َٓ - . ٍَ - هَخ
ُِ٘ذ ٣ُْظزُِق ك٢ِ  ـُ ُْ ِٖ ح خ َػ َٔ ُٜ شَ َْٗغؤَُُ َٔ ِّّ َعَِ ُ أ َٝ ٌَ آَ ُش ا٠َُِ َػخثَِششَ  َسُؿ َٝ ِْ أََٗخ  ٌَ َُْل ُٖ ح ُٕ ْر ح َٝ ْش َٓ كَؤَْسَع٢َِِ٘ 

 ََ ـْظَِغ َ٣ ْٕ ََ أَ َٕ هَْز َؼخ َٓ ٍَ . - َس خ- هَخ َٔ ُٛ ِ : كَوَخَُْض اِْكذَح ٍُ حاُهَّلل َٕ َسُعٞ ًَخ ُّْ هَْذ  ٣ُظِ َٝ  َُ ـْظَِغ ُهَّلْل ٣َ  ٣ُْظزُِق ُؿُ٘زخً ػُ
 ِٚ ِٓ ْٞ َ٣ َّ ٍَ . - ِط٤َخ هَخَُِض حألُْ َشٟ- هَخ َٝ : ُٚ َٓ ْٞ ُّْ َط ُهَّلْل ٣ُظِ َْ ػُ ِِ ْٕ ٣َْلظَ ْٖ َؿ٤ِْش أَ ِٓ َٕ ٣ُْظزُِق ُؿُ٘زخً  ٍَ .  - ًَخ - هَخ

ُِيَ  َٕ رِزَ ح َٝ ْش َٓ ِٖ . كََشَؿؼَخ كَؤَْ زََشح  َٔ ْك ُِؼَْزِذ حُشُهَّلل  ٍَ خ هَخَُظَخ: كَوَخ َٔ َُٛش٣َْشسَ رِ َُٛش٣َْشسَ . أَْ زِْش أَرَخ  ٍَ أَرُٞ  ُْ٘ض : كَوَخ ًُ ًَزَح 
 ُّٖ ُْ٘ض أَُظ ًُ ًَزَح  َٝ ٍَ . - أَْكَغُذ  ُٕ - هَخ ح َٝ ْش َٓ  َُُٚ ٍَ رِؤَْكَغُذ طُْلظ٠ِ حُُ٘هَّللخطَ : كَوَخ َٝ  ُّٖ ". !رِؤَُظ

(1)
   

. حُظؼخَٓ ٓغ حُٔلظ٢ حُلخعذ: حُلشع حُؼخ٢ٗ

ٖٝٓ أكظ٠ حُ٘خط ٤ُٝظ رؤَٛ ُِلظٟٞ كٜٞ آػْ ػخص، ٖٝٓ أهشٙ ٖٓ : "هخٍ حرٖ حُو٤ْ سكٔٚ هللا
سػ٢ هللا، ػ٘ٚ شذ٣ذ حإلٌٗخس - أ١ حرٖ ط٤ٔ٤ش-ًٝخٕ ش٤خ٘خ ...ٝالس حألٓٞس ػ٠ِ رُي كٜٞ آػْ أ٣ؼخ

َِْض ٓلظغزخ ػ٠ِ حُلظٟٞ؟ كوِض ُٚ: ػ٠ِ ٛئالا؛ كغٔؼظٚ ٣وٍٞ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ : هخٍ ٢ُ رؼغ ٛئالا أُؿِؼ
". حُخزّخص٣ٖ ٝحُطزّخ ٤ٖ ٓلظغٌذ، ٝال ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حُلظٟٞ ٓلظغذ

(2 )

ٝهذ طشف حُل٘ل٤ش ك٢ ًظزْٜ حُلو٤ٜش رؤٕ ٖٓ حُٔظِلش حُؼخٓش حُلـش ػ٠ِ حُٔلظ٢ حُٔخؿٖ حُز١ 
٣ؼِْٜٔ حُل٤َ حُزخؽِش، أٝ حُـخَٛ حُز١ ٣ظوٍٞ ػ٠ِ هللا رـ٤ش ػِْ 
(3)

  .

٣ِٝضّ ٢َُٝ حألٓش ٓ٘ؼُْٜ، ًٔخ كؼَ ر٘ٞ أ٤ٓش، ٝٛئالا : "سكٔٚ هللاهخٍ أرٞ حُلشؽ حرٖ حُـٞص١ 
رٔ٘ضُش ٖٓ ٣ذٍ حُشًذ ٤ُٝظ ُٚ ػِْ رخُطش٣ن، ٝرٔ٘ضُش حألػ٠ٔ حُز١ ٣ششذ حُ٘خط ا٠ُ حُوزِش، 

ٝارح طؼ٤ٖ . ٝرٔ٘ضُش ٖٓ ال ٓؼشكش ُٚ رخُطذ ٝٛٞ ٣طذ حُ٘خط، رَ ٛٞ أعٞأ كخال ٖٓ ٛئالا ًِْٜ
ػ٠ِ ٢ُٝ حألٓش ُٓ٘غ ٖٓ ُْ ٣لغٖ حُظطزذ ٖٓ ٓذحٝحس حُٔشػ٠، ك٤ٌق رٖٔ ُْ ٣ؼشف حٌُظخد ٝحُغ٘ش 

".؟!ُْٝ ٣ظلوٚ ك٢ حُذ٣ٖ
( 4 )

 

.   ٝٓؼِّٞ إٔ حُلـش العظظالف حألد٣خٕ أ٠ُٝ ٖٓ حُلـش العظظالف حألرذحٕ ٝحُزِذحٕ

: ٝٛزٙ حُٔغؤُش ُٜخ أطَ ٖٓ ػَٔ حُغِق

.  ٝرُي ٓؼَ ح٤ٌُ٘ش حُز١ ؿخا رٚ سر٤ؼش حُشأ١ سكٔٚ  هللا ػ٠ِ رؼغ ٓلظ٢ صٓخٗٚ

: أ زش٢ٗ سؿَ أٗٚ د َ ػ٠ِ سر٤ؼش رٖ ػزذ حُشكٖٔ كٞؿذٙ ٣ز٢ٌ، كوخٍ ُٚ: "هخٍ ٓخُي سكٔٚ هللا
ال، ٌُٖٝ حعظلظ٢ ٖٓ ال ػِْ ُٚ : أٓظ٤زش د ِض ػ٤ِي؟ كوخٍ: كوخٍ ُٚ. ٓخ ٣ز٤ٌي؟ ٝحسطخع ُزٌخثٚ

". ُٝزؼغ ٖٓ ٣لظ٢ ٜٛ٘خ أكن رخُغـٖ ٖٓ حُغشحم: ٝظٜش ك٢ حإلعالّ أٓش ػظ٤ْ، هخٍ سر٤ؼش
(5)

  

. ٝٓؼَ ٓخ كؼَ حأل٤ٓش ع٤ِٔخٕ رٖ كشد رزؼغ حُٔلظ٤ٖ ٖٓ أَٛ حُشأ١ حُٔزّٓٞ ك٢ صٓخٗٚ

َٕ رٖ كشد، ٝٛٞ ٣ٞٓجز هخػ٢ : "سكٔٚ هللاهخٍ حُزخخس١  ُٝوذ ًِْ ػزذُ هللا رٖ حُضر٤ش ع٤ِٔخ
إٔ ٣لـش ػ٠ِ رؼغ أَٛ حُشأ١؛ كلـش ػ٤ِٚ ع٤ِٔخٕ؛ كِْ ٣ٌٖ ٣ـظشة رٌٔش إٔ ٣لظ٢ كظ٠ : ٌٓش

".  شؽ ٜٓ٘خ
(6 )

 خاتمة

ا٠ُ ٛ٘خ أسكغ عٖ حُوِْ، ٝال ٣ضحٍ ٌُِالّ ٓذحد، ٌُٖٝ حُٔوخّ ٓوخّ ح ظظخس ال ٓوخّ اًؼخس، ٝرؼذ 
: ٝطِض ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘ظخثؾ:- رلؼ٢ ك٢ ٓٞػٞع ػ٘خ٣ش حُششع رظ٘ظ٤ْ حُلظ٤خ

  إٔ حُلظ٤خ ٓ٘ظذ  ط٤ش، ال ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظظذس ُٜخ اال حُؼِٔخا حُٔـظٜذٕٝ، أٝ ؽخُذ ػِْ حؿظٜذ
. ك٢ رخد ٖٓ حألرٞحد إ ًخٕ ٣ٞد حُلظ٤خ ك٢ رخرٚ

 ٓخدس ٝطٞسس ٝكشًش: إٔ حُشش٣ؼش كشطض ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ حُلظ٤خ ٖٓ ؿ٤ٔغ ٗٞحك٤ٜخ ٖٓ ..
  إٔ حُشش٣ؼش كشطض ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ شئٕٝ حُٔلظ٤ٖ، ٝٝػؼٖ ُٚ ششٝؽخ ٝػٞحرؾ ٣ـذ

. ٓشحػخطٜخ
                                                                                                                            

. ، ٝطللٚ شؼ٤ذ حألسٗئٝؽ ك٢ طلو٤وٚ ُِٔغ٘ذ"إٔ حرٖ اعلخم ٓذُظ ٝٛٞ ػوش ٝك٢ حُظل٤ق ؽشف ٓ٘ٚ
1))

. 25548: كذ٣غ حُغ٤ذس ػخثشش سػ٢ هللا ػٜ٘خ، سهْ:  أ شؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ
(2)

. 217، ص 4حرٖ حُو٤ْ، ؽ :  اػالّ حُٔٞهؼ٤ٖ
(3)

. 193، ص 5، ؽ حُض٣ِؼ٢: ٝ طز٤ٖ حُلوخثن. 147، ص 6حرٖ ػخرذ٣ٖ، ؽ : كخش٤ش سد حُٔلظخس:  ٣ُ٘ظش
(4 )

. 217، ص 4حرٖ حُو٤ْ، ؽ : اػالّ حُٔٞهؼ٤ٖ
( 5)

  .1265: حرٖ ػزذ حُزش، رخد ك٢ اٌٗخس أَٛ حُؼِْ ٓخ ٣ـذٝٗٚ ٖٓ حألٛٞحا ٝحُزذع، سهْ:  ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكؼِٚ
(6 )

.  18حُزخخس١، ص : سكغ ح٤ُذ٣ٖ
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 ٚإٔ ػ٠ِ حُٔلظ٢ هزَ إٔ ٣لظ٢ إٔ ٣لظَ ػ٠ِ طض٤ًش ٖٓ ػخُْ ٣ؼشك .
  إٔ ػ٠ِ ػخطن ٝالس حألٓش طؼ٤٤ٖ حألطِق حُٔلظ٢ ُِلظ٤خ، ٝحأل ز ر٤ذ حُٔخطت، ٝسدع حُلخعذ
ْٜ٘ٓ .
  إٔ طلذ٣ذ دسؿش حُٔلظ٤ٖ ٖٓٔ ٛٞ أًزش ٓ٘ٚ ٝع٤ِش ُللع ٗظخّ حألٓش،  كبرح ػشف حُٔلظ٢

. ٓ٘ضُظٚ كِٖ ٣ظـخٝصٛخ إ ًخٕ ٓخِظخ، ًٔخ إٔ حُ٘خط ُٖ ٣ـِٞح ك٤ٚ ُٖٝ ٤ٜ٣٘ٞٙ
 إٔ ػ٠ِ حألٓش إٔ طؼ٤ذ ُِٔغخؿذ ٤ٛزظٜخ، ٝاك٤خا دٝسٛخ ك٢ حإلكظخا ٝحُوؼخا. 

: ٝرؼذ رلؼ٢ ٛزح الكض ٢ُ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظٞط٤خص حُٜٔٔش

 ػشٝسس اٗشخا ٓؼٜذ  خص رظخش٣ؾ ٓلظ٤ٖ ٓزشص٣ٖ طُغذ رْٜ كخؿش حألٓش  .
 طذس٣ظ ٓخدس حإلكظخا ٝحُوؼخا ك٢ حُٔؼخٛذ حُؼ٤ِٔش حإلعال٤ٓش .
 اٗشخا دحس حإلكظخا ك٢ رِذٗخ، ٝطٌٕٞ ٤ٛجش ٓغظوِش، ٝطٌٕٞ ُٜخ كشٝع ك٢ ًَ ٝال٣ش .
  اك٤خا ٓ٘ظذ ٓلظ٢ حُـٜٔٞس٣ش، ٝٓلظ٢ حُٞال٣ش، ٝٓلظ٢ حُزِذ٣ش، ٖٓ أؿَ ػٔخٕ طغ٤٤ش ؿ٤ذ

ُِلظ٤خ، ٝحُزؼذ ػٖ حُلٞػ٠ حُلٌش٣ش، ٓغ كظق حُزخد ُْٜ ُوٍٞ ًِٔش حُلن 
  ،اٗشخا طخظض حُوؼخا ٝحإلكظخا ك٢ ٤ًِخص حُشش٣ؼش؛ ٢ٌُ ٣خشؽ حُٔلظ٢ ٝحُوخػ٢ حُششػ٢

 .ٝطٌٕٞ شٜخدطٚ ٓؼظٔذس ٖٓ ػ٘ذ حُذُٝش
 حُظلز٣ش ٖٓ حُلظخٟٝ حُلشد٣ش ك٢ حُوؼخ٣خ حٌُزشٟ ُألٓش حإلعال٤ٓش. 
 ٝػغ ٗظٞص ٝٓزخدة ُِظؼخَٓ ٓغ حُٔظؼخ٤ُٖٔ حُٔظظذس٣ٖ ُِلظ٤خ دٕٝ طؤ٤َٛ ػ٢ِٔ. 
 ِْطشش٤ق حُؼِٔخا ٖٓ ٣شٝٗٚ أٛال ُِلظ٤خ ٖٓ ؽِزش حُؼ. 

ٝأ ٤شح أسؿٞ إٔ إًٔٞ هذ ٝكوض ك٢ ؿٔغ ٓخدس ٛزح حُزلغ، ٝحُلٔذ هلل أٝال ٝآ شح، ٝط٠ِ هللا 
. ٝعِْ ػ٠ِ ٗز٤ٚ ٝآُٚ ٝطلزٚ ٝأطزخػٚ ا٠ُ ٣ّٞ حُذ٣ٖ

 قائمة المصادر والمراجع
(1)

 
ْحُوشإٓ حٌُش٣  .

ٌْزُش١ : ارطخٍ حُل٤َ .1 ص٤ٛش حُشخ٣ٝش : ، طق(ٛـ387ص)ػز٤ذ هللا رٖ دمحم رٖ دمحم حُٔؼشٝف رخرٖ رَطُهَّللش حُؼُ
. (د ص)، 3حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ، ر٤شٝص، ؽ 

شؼ٤ذ حألسٗئٝؽ، ٓئعغش : دمحم رٖ كزخٕ رٖ حُزغظ٢، طق: طل٤ق حرٖ كزخٕ رظشط٤ذ حرٖ رِزخٕ .2
. 1993ّ/ ٛ 1414، 2حُشعخُش، ر٤شٝص، ؽ 

أرٞ ٗؼ٤ْ أكٔذ رٖ ػزذ هللا حألطزٜخ٢ٗ، دحس حٌُظخد حُؼشد، ر٤شٝص : ك٤ِش حأل٤ُٝخا ٝؽزوخص حألطل٤خا .3
. 1405ٛ، 4ؽ 

، دحس حُلذ٣غ، (456ٛص )ػ٢ِ رٖ أكٔذ رٖ عؼ٤ذ حُٔؼشٝف رخرٖ كضّ : حإلكٌخّ ك٢ أطٍٞ حألكٌخّ .4
. 1982ّ/ 1404ٛ 1حُوخٛشس، ؽ 

ػزذ حُلظخف أرٞ : ، طق(684ٛص )أكٔذ رٖ ادس٣ظ حُوشحك٢ : حإلكٌخّ ك٢ ط٤٤ٔض حُلظخٟٝ ػٖ حألكٌخّ .5
. (د ص)، 1ؿذس، ٌٓظذ حُٔطزٞػخص حإلعال٤ٓش، كِذ، ؽ 

ػزذ حُِٔي : ، طق(275ٛص )دمحم رٖ اعلخم رٖ حُؼزخط حُلخ٢ًٜ  : أ زخس ٌٓش ك٢ هذ٣ْ حُذٛش ٝكذ٣ؼٚ .6
. 1992ّ/ 1414ٛ (د ؽ)ػزذ هللا د٤ٛش، دحس  ؼش، ر٤شٝص، 

: طق  (643ٛص )ػؼٔخٕ رٖ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ػؼٔخٕ حُٔؼشٝف رخرٖ حُظالف : أدد حُٔلظ٢ ٝحُٔغظلظ٢ .7
 .1985ّ/ 1407ٛ، 1ػخُْ حٌُظذ، ر٤شٝص، ؽ / ٓٞكن ػزذ هللا ػزذ حُوخدس ٌٓظزش حُؼِّٞ ٝحُلٌْ 

د )،  دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص، (911ٛص )ػزذ حُشكٖٔ رٖ أر٢ رٌش حُغ٤ٞؽ٢ : حألشزخٙ ٝحُ٘ظخثش .8
. 1981ّ/ 1403ٛ، (ؽ

دمحم س٣خع، ٓطزؼش حُ٘ـخف حُـذ٣ذس، حُذحس حُز٤ؼخا، ؽ : أطٍٞ حُلظٟٞ ٝحُوؼخا ك٢ حُٔزٛذ حُٔخ٢ٌُ .9
4 ،1431ٙ /2009ّ .

ؽٚ ػزذ حُشاٝف : ، طق(751ٛص )دمحم رٖ أر٢ رٌش أ٣ٞد حُضسػ٢ : اػالّ حُٔٞهؼ٤ٖ ػٖ سد حُؼخ٤ُٖٔ .10
. 1973ّ/ 1425ٛ، (د ؽ)عؼذ، دحس حُـ٤َ  ر٤شٝص، 

ر٤ذ١ : طخؽ حُؼشٝط ٖٓ ؿٞحٛش حُوخٓٞط .11 ذ رٖ ػزذ حُشّصحم حُِٔوّذ رٔشطؼ٠، حُضُهَّلل ّٔ ذ رٖ ٓل ّٔ ص )ٓل
(. د ص)، (د ؽ)ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلوو٤ٖ، دحس حُٜذح٣ش، : ، طق(ٛـ1205
ػ٢ِ رٖ حُلغٖ رٖ ٛزش هللا : طخس٣خ ٓذ٣٘ش دٓشن ٝرًش كؼِٜخ ٝطغ٤ٔش ٖٓ كِٜخ ٖٓ حألٓخػَ .12

/ 1417ٛ(  د ؽ)ػٔش رٖ ؿشحٓش حُؼٔش١، دحس حُلٌش، ر٤شٝص، : ، طق(571ٙص )حُٔؼشٝف رخرٖ ػغخًش 
1995ّ .
، دحس حٌُظخد (743ٛص )ػؼٔخٕ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓلـٖ حُض٣ِؼ٢ : طز٤ٖ حُلوخثن ششف ً٘ض حُذهخثن .13

. 1991ّ/ ٛـ1313حإلعال٢ٓ، حُوخٛشس، 

                                                 
(1)

.  ٓشطزش طشط٤زخ أُلزخث٤خ ػ٠ِ أعٔخا حٌُظذ
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أرٞ : ، طق(463ٛص )٣ٞعق رٖ ػزذ هللا رٖ دمحم حُٔؼشٝف رخرٖ ػزذ حُزش :  ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكؼِٚ .14
.  2003ّ/ 1424ٛ، 1ػزذ حُشكٖٔ كٞحص ٝأكٔذ صٓش٢ُ، ٓئعغش حُش٣خٕ  ٝدحس حرٖ كضّ، ؽ 

دمحم أ٤ٖٓ رٖ ػٔش : كخش٤ش سد حُٔخظخس ػ٠ِ حُذس حُٔخظخس ششف ط٣ٞ٘ش حألرظخس كوٚ أر٢ ك٤٘لش .15
.  2000ّ/ ٛـ 1421، (د ؽ)، دحس حُلٌش، ر٤شٝص، (ٛـ1252ص )حُٔؼشٝف رخرٖ ػخرذ٣ٖ 

، حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ  (597ٛص )ػزذ حُشكٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم حُـٞص١ : صحد حُٔغ٤ش ك٢ ػِْ حُظلغ٤ش .16
. 2015ّ/ 1436ٙ، 1دحس حرٖ كضّ، ر٤شٝص، ؽ / ر٤شٝص
دمحم ػزذ حُوخدس ػطخ، : ، طق(458ٛص )أكٔذ رٖ حُلغ٤ٖ رٖ ػ٢ِ حُز٤ٜو٢ : عٖ٘ حُز٤ٜو٢ حٌُزشٟ .17

 .1994ّ/ ٛ 1414ٌٓظزش دحس حُزخص  ٌٓش حٌُٔشٓش ، 
كٞحص أكٔذ صٓش٢ُ ٝ خُذ : ، طق(255ٛص )ػزذهللا رٖ ػزذحُشكٖٔ رٖ حُلؼَ حُذحس٢ٓ : عٖ٘ حُذحس٢ٓ .18

. 1985ّ/ 1407ٛ، 1حُغزغ حُؼ٢ِٔ، دحس حٌُظخد حُؼشر٢، ر٤شٝص، ؽ 
دمحم ص٤ٛش - شؼ٤ذ حألسٗخإٝؽ : ، طق(510ٛص )حُلغ٤ٖ رٖ ٓغؼٞد رٖ دمحم حُزـ١ٞ : ششف حُغ٘ش .19

. 1983ّ/ ٛـ 1403، 2ر٤شٝص ، ؽ / حُشخ٣ٝش، حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ، دٓشن 
. (دص)، (د ؽ)دمحم رٖ ػزذ هللا حُخشحش٢، دحس حُلٌش، ر٤شٝص، : حُششف حٌُز٤ش ػ٠ِ ٓظٖ  ٤َِ .20
دمحم صٛش١ حُ٘ـخس  دحس : ، طق(321ٛص )أكٔذ رٖ دمحم رٖ عالٓش حُطلخ١ٝ : ششف ٓؼخ٢ٗ ح٥ػخس .21

. 1979ّ/ 1399ٛ، 1حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص، ؽ 
ػزذ حُِط٤ق كغٖ ػزذ حُشكٖٔ، دحس : ، ٗق(ٛـ1072ص )دمحم رٖ أكٔذ رٖ دمحم حُٔخ٢ٌُ، :  ششف ٤ٓخسس .22

. 2000ّ/ ٛـ 1420، (د ؽ)حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص، 
د )دمحم ٗخطش حُذ٣ٖ حألُزخ٢ٗ، حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ ر٤شٝص، : طل٤ق ٝػؼ٤ق حُـخٓغ حُظـ٤ش ٝص٣خدطٚ .23

 (.د ص) ، (ؽ
دمحم ٗخطش حُذ٣ٖ حألُزخ٢ٗ، : طق: أكٔذ رٖ كٔذحٕ حُلشح٢ٗ : طلش حُلظٟٞ ٝحُٔلظ٢ ٝحُٔغظلظ٢  .24

.  1977ّ / ٛ 1397،  3حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ  ر٤شٝص، ؽ 
، 3ػزذ هللا رٖ حُش٤خ حُٔللٞظ رٖ ر٤ٚ، ٓشًض حُٔٞؽؤ، حإلٓخسص، ؽ : ط٘خػش حُلظٟٞ ٝكوٚ حأله٤ِخص .25
1440ٛ /2018ّ .
/ 1396ٛ، 1دمحم ع٤ِٔخٕ حألشوش، ٌٓظزش حُٔ٘خس حإلعال٤ٓش، ح٣ٌُٞض، ؽ : حُلظ٤خ ٝٓ٘خٛؾ حإلكظخا .26
1976ّ. 
أكٔذ رٖ ادس٣ظ رٖ ػزذ حُشكٖٔ : (ٓغ حُٜٞحٓش )حُلشٝم أٝ أٗٞحس حُزشٝم ك٢ أٗٞحا حُلشٝم  .27
، ص 4ّ، ؽ 1998/ ٛـ 1418، (د ؽ) ٤َِ حُٔ٘ظٞس، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص، : طق (684ٛص )حُوشحك٢ 

112. 
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