
1قضايا األمة اإلفتاء... واملفتون

... من صور االجتهاد: الفتوى، حيث تأتي األسئلة إلى العالم أو املفتي 
- مشافهة أو مكتوبة - في مختلف أمور احلياة، فردية وأسرية واجتماعية، 
، وال سيما إذا لم يكن هناك  واملفتي مفروض عليه إذا ُسئل أن يجيب ويبينّ
إجابة  الدولة لإلفتاء. واألصل في  كان معينا من قبل  أو  من يجيب غيره، 
الواقع،  على  ال  منزَّ احلكم  يأتي  وهنا  واجتهاد،  بحث  عن  تكون  أن  املفتي: 

د افتراض، بل هو مبنيٌّ على الواقع، ومرتبط به. فليس مجرنّ
الوقائع  لة على  املتبوعة: كتب للفتاوى منزَّ املذاهب  وفي كلِّ مذهب من 
أبواب  كلِّ  على  وتشتمل  حكامهم،  من  أو  املسلمي  أفراد  من  عنها  املسؤول 
املذهب وأصوله وتخريجاته.  ة على أحكام  الفقه، وهي في كلِّ مذهب مبنيَّ

ونها )أحكام النوازل(. وبعضهم يسمنّ
هناك بعض الفتاوى، اعتمدت الدليل الشرعي، ولم تلتزم دائما املذهب 
املتبوع، وقد تترك املذاهب املتبوعة جميعا، وتعتمد على قول أحد الصحابة، 
أو التابعي. وأشهر مثل لذلك: هي )فتاوى شيخ اإلسالم( ابن متيمة الشهيرة، 

بت. قت وغرَّ التي شرَّ
األدلة  ضوء  في  الناس  أسئلة  على  يجيبون  مفتون،  ظهر  عصرنا  وفي 
حون ما يقضي به  دين مبذهب من املذاهب، وإمنا يرجِّ الشرعية، غير متقينّ
مة السيد محمد رشيد رضا،  الدليل. وأبرز هؤالء في العصر احلديث: العالنّ
صاحب )مجلة املنار( و )تفسير املنار( والذي ظلَّ يفتي جماهير املسلمي في 
أنحاء العالم على صفحات مجلته التي اشتهرت في عالم اإلسالم، وخصوصًا 

بي دعاة اإلصالح والتجديد...





























































































































































































































مكتب األمانة العامة:
العنوان: القاهرة - 26 عمارات القوات املسّلحة 

- شارع النزهة - مدينة نصر.
هاتف:  6904510  00202 - 4141671  00202
فاكس: 4181539  00202 - 2700226  00202

awalaw@link.net :البريد االكتروني

مكتب بيروت:
العنوان: بيروت - شارع اللبان - بناية الصيداني 

- الطابق الثاني.
العنوان البريدي: ص.ب. 6792 - 13 شوران 

- بيروت  2150   1102  لبنان
هاتف: 741901 00961 -  741902 00961

فاكس: 354522 00961
amana@cyberia.net.lb :العنوان البريدي

مكتب جلنة التأليف و الترجمة:
  93200   Saint Denis :العنوان

France - 37   Rue Daneille Casanova

هاتف:    48201515  00331  - 48205919  00331
فاكس:    48204112  00331

abdelmajidn@yahoo.com :العنوان البريدي
    sililog@free.fr                                           


