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 (تقديم)

 على آله وصحبه أجمعين،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا و      
 بعد: أما

    

فإدراكاً من علماء الدٌن اإلسبلمً فً كوردستان على أهمٌة وجود ملتقى       
علمً إسبلمً ٌضم كبار علماء الدٌن اإلسبلمً فً كوردستان ذوي القدرة على 

فً كل ما كم الشرعً فً القضاٌا والنوازل الفقهٌة، وبٌان الح اإلجتهاد من أجل
ٌحتاجه المجتمع الكوردستانً إلى بٌان الحكم الشرعً فٌه، من أجل هذا الهدؾ 
المبارك تم تؤسٌس المجلس األعلى لئلفتاء فً إقلٌم كوردستان، فقد أنجز هذا 

ت فً جلٌلة تمثل وإلى ٌومنا هذا مهاماتٍ  79ٓٔالمجلس منذ تؤسٌسه فً أٌلول 
النوازل الفقهٌة المستجدة التً إحتاج الشارع الكوردي إلى بٌان دراسة المسابل و

 الحكم الشرعً فٌها.. 

ال بدَّ له من أن ٌكون  وفً إقلٌم كوردستان وجد المجلس األعلى لئلفتاء، وكان
متطوراً ٌلبً حاجات المجتمع الكوردستانً، وٌواكب التطور العلمً فعاالً و

إلى فقد قام هذا المجلس منذ تؤسٌسه وٌشهده إقلٌم كوردستان،  والمإسسً الذي
الكثٌر من المسابل الفقهٌة والمستجدة،  ٌومنا هذا بمهام جلٌلة تمثلت فً دراسة

 كذلك النوازل التً إحتاج الشارع الكوردي إلى بٌان الحكم الشرعً فٌها،و
إلجتهاد بحوث فقهٌة تجلى فٌها ارت عنه قرارات مهمة إثر دراسات وفصد

تستدعٌه الظروؾ المعاصرة، ونتجت عن لجماعً الذي تمسُّ الحاجة إلٌه وا
فتاوى جماعٌة دراسات أعضاء المجلس بعد النقاش المستفٌض إلى تحرٌر 

لعلم بؤحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة معاصرة الخبرة بالواقع مع اأثمرها عمق النظر و
الشرٌعة وإعتبار الحاجات  مقاصدالموازنة بٌن اآلراء المختلفة مع مراعاة و
ٌحث على  تعزز هذه الفتوى بما ٌكملها وظروؾ التً لها إعتبار فً الشرع والو

 توجٌهات و تنبٌهات.العمل بها من توصٌات و

ونظراً ألهمٌة التخطٌط االستراتٌجً ودوره فً بناء المإسسة وتقدمها فقد     
كوردستان فً دورته رأى السادة أعضاء المجلس األعلى لئلفتاء فً إقلٌم 

السادسة وضع الخطة اإلستراتٌجٌة التً تهدؾ إلى صناعة الفتوى وإخراجها 
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جل نٌل رضا هللا سبحانه وتعالى بصورة علمٌة عملٌة مدروسة بعناٌة من أ
تحقٌق المقصود الشرعً بذلك، وذلك ألنَّ التخطٌط االستراتٌجً ألي مإسسة و

على مّر التارٌخ، فبعد عدة جلسات ضرورة واقعٌة ٌفرضها الواقع والتجارب 
مستفٌضة ولقابات مكثقة من بٌن أعضاء المجلس، تمت المصادقة على هذه 
الخطة اإلستراتجٌة لئلفتاء فً إقلٌم كوردستان من قبل المكتب التنفٌذي إلتحاد 

، حٌث 7ٕٔٓ/ٖ/9ٕعلماء الدٌن اإلسبلمً فً اإلجتماع المنعقد ٌوم األربعاء 
ستراتٌجٌة العامة لئلفتاء فً إقلٌم كوردستان لتكون بمثابة وضعت هذه الخطة اال

جمٌع لجان الفتوى فً اإلقلٌم على المجلس وإطار العمل الذي ٌساعد أعضاء 
ترسٌخ هذه االستراتٌجٌة كمنهج للعمل حتى ٌتمكنوا من تحقٌق رإٌتها ورسالتها 

 وؼاٌاتها.

ال ٌسعنا إال  للسادة المفتٌن م ه اإلستجراتٌجٌة للقارىء الكرٌونحن إذ ُنقدم هذ    
مها أن نتوجه بالشكر و وجل على ما تحقق من خدمات جلٌلة قدَّ الثناء للمولى عزَّ

العرفان لكوردستانً، كما وُنثنً بالشكر والمجلس األعلى لئلفتاء إلى المجتمع ا
لكل الذٌن ساهموا بخدماتهم فً تقدم مسٌرة اإلفتاء فً كوردستان، ونترحم على 

البدر الطالع فً اء الذٌن كانوا كالسراج المنٌر واح الطاهرة للسادة العلماألرو
هم لجانه، ولم ٌبخلوا بجهدهم ووقتهم تجاه عمللس األعلى لئلفتاء ومسٌرة المج

 . .إلى أن لحقوا بالرفٌق األعلى

 نعم النصٌر الجمٌع لما فٌه خٌر الببلد والعباد، إنه نعم المولى ووفق هللا

 

 سعيد ويسيد. عبداهلل 

 رئيس إحتاد علناء الديً اإلسالمي يف كوردستاٌ

28/4/2019 

كوردستاٌ -اربيل
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 بسم اهلل الرمحو الرحيم 

 ه نستعنيــوب
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 املقدمة

ُسوِل َوإَِلى أُولًِ اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذٌنَ        وهُ إِلَى الرَّ  الحمد هلل القابل: }َولَْو َردُّ

ْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنُهْم{ ٌَ
والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد رسول هللا القابل:" من  (ٔ)

وعلى آله وصحبه  وتابعٌهم بإحسان إلى  (ٕ)ٌرد هللا به خٌرا ٌفقهه فً الدٌن "

 ٌوم الدٌن أما بعد :

فبل شك وأن لمنصب اإلفتاء فً الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ منزلة رفٌعة         

امٌا، إلى جانب كونه عظٌم الخطر واألثر لنفس المفتً فً القٌامة، وشرفا س

كبٌر النفع له فٌها إن كان أهبل، لذلك ٌنبؽً أن ٌعطى لهذا المنصب الجلٌل 

حقه  ومكانته وتحفظ حرمته وآدابه.. ال سٌما فً هذا الزمان الذي كثر فٌه 

 .. ها األصولٌةرعٌة وشرابطها وضوابطأدعٌاء الفتوى ممن أخلوا بآدابها الش

                                                             

ـ 3ٕٔ/ ٖفً أحكام القرآن: ) (، قال العبلمة أبو بكر الجصاص3ٖ)سورة النساء: ( ٔ)
لذٌن :" قوله تعالى: )ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولً األمر منهم لعلمه ا(3ٖٔ

ٌستنبطونه منهم(: قال الحسن وقتادة وابن أبً لٌلى: هم أهل العلم والفقه، وقال السدي: 
األمراء والوالة، قال أبو بكر: ٌجوز أن ٌرٌد به الفرٌقٌن من أهل الفقه والوالة لوقوع 
االسم علٌهم جمٌعا، فإن قٌل أولو األمر من ٌملك األمر بالوالٌة على الناس ولٌست هذه 

ل العلم قٌل له: إن هللا تعالى لم ٌقل من ٌملك األمر بالوالٌة على الناس وجابز صفة أه
أن ٌسمى الفقهاء أولً األمر ألنهم ٌعرفون أوامر هللا ونواهٌه وٌلزم ؼٌرهم قبول قولهم 
فٌها فجابز أن ٌسموا أولً األمر من هذا الوجه كما قال فً آٌة أخرى )لٌتفقهوا فً 

إذا رجعوا إلٌهم لعلهم ٌحذرون( فؤوجب الحذر بإنذارهم وألزم الدٌن ولٌنذروا قومهم 
المنذرٌن قبول قولهم، فجاز من أجل ذلك إطبلق اسم أولً األمر علٌهم، واألمراء أٌضا 

 ٌسمون بذلك لنفاذ أمورهم على من ٌلون علٌه".  

 (برقمٖٓٔ/ٗمتفق علٌه من حدٌث معاوٌة )رضً هللا عنه(، ٌنظر: صحٌح البخاري )( ٕ)
 (. 9ٖٓٔ(برقم)9ٔ7/ ٕ( صحٌح مسلم )ٖٙٔٔ)
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وفٌما ٌؤتً المنهج العام الذي هو بمثابة استراتجٌة المجلس األعلى لئلفتاء     

الفرعٌة التابعة له فً فروع اتحاد  العامة التً ٌنتهجها هو واللجان ومبادبه

علماء الدٌن اإلسبلمً كافة، بٌّناها حسب قواعد العلماء المحققٌن خلفا عن 

السنة وفق الخطوط العرٌضة للمنهج المعلن سلؾ موثقة بؤدلة الكتاب و

  ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٗٔبتؤرٌخ: 3ٔٗالصادر عن المكتب التنفٌذي المرقم 

وكذلك بناء على المادة )الحادٌة عشرة( من مواد المنهاج والنظام الداخلً    

لبلتحاد المعدل ومنسجما مع مقررات وتوصٌات مإتمر االتحاد )السادس( 

م تحت شعار )العلم والمهنٌة 3ٕٔٓ/9/ٕ٘ـٕٗالمنعقد فً أربٌل ما بٌن 

والوطنٌة(. وتلك التوصٌات صدقت فً المإتمر باإلجماع، وقد تمت قراءة 

ٌس ب)المنهج العام( للمجلس األعلى من قبل ٌمعّده )ر المشروع االستراتٌجً

المجلس=أمٌن الفتوى( فً الجلسة المنعقدة للمجلس الرباسً التحاد علماء 

المقر الربٌسً لبلتحاد بؤربٌل ٌوم األربعاء بتارٌخ:  الدٌن والمنعقد فً

، وتمت مراجعته فً المجلس األعلى لئلفتاء فً جلسته المنعقدة 7ٕٔٓ/ٕ/ٕٓ

 م. 7ٕٔٓ/  ٕ/  ٌٕٙوم الثبلثاء بتارٌخ: 

وبعد الدراسة والمداولة تمت مصادقته فً الجلسة االستثنابٌة الخاصة    

م. 7ٕٔٓ/  ٖ/  ٓٔوم األحد بتارٌخ: للمجلس األعلى لئلفتاء والمنعقدة ٌ

وصادق على نشره وتعمٌمه المكتب التنفٌذي فً اجتماعه المنعقد ٌوم 

وأكد المجلس على نشره وأوصى السٌد ربٌس   7ٕٔٓ/ ٖ/9ٕاألربعاء 

االتحاد بكتابة تقدٌم له نٌابة عن المكتب التنفٌذي الموقر وثبَّت ذلك فً 

ابمٌن للمجلس وذلك فً جلستهم المنعقدة المحضر الموقع من قبل األعضاء الد

هـ = ٓٗٗٔرجب  ٕٙبالمقر العام باربٌل بعد ظهٌرة ٌوم الثبلثاء  بتارٌخ 

 م. 7ٕٔٓ/ ٗ/ٕ
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وهذا المنهج العام ٌتؤلؾ من مقدمة وثبلثة محاور، وخاتمة بؤهم النتابج  

  :والتوصٌات

لئلفتاء، وأهداؾ فـ)المحور األول( ٌتناول المبادئ العامة للمجلس األعلى 

  .المجلس المرجوة، مع بٌان بنود المنهج العام واستراتٌجٌته البعٌدة

)المحور الثانً(: ٌشمل تعلٌمات المجلس األعلى لبلفتاء للجان الفرعٌة التابعة و

وبٌان أحكام المسابل  التحاد علماء الدٌن االسبلمً خصوصا فً كٌفٌة الفتوى

  .الشرعٌة

ص الشروط الواجب توفرها فً أعضاء لجان الفتوى )المحور الثالث(: ٌخو

 المحترمٌن..

أرجو أن ٌكون مرضٌا عند رب العالمٌن، وناصرا للحق وعمدة للمفتٌن      

ومفٌدا إلخواننا العلماء الربانٌٌن ونافعا للعامة من المسلمٌن خصوصا مسلمً 

 المشتكى.. ببلد كوردستان الجرٌحة والمقسمة ظلما وقسرا وإلى اآلن، وإلى هللا

وصلى هللا على سٌدنا محمد وآله وصحبه أجمعٌن، وآخر دعوانا أن الحمد هلل 

 رب العالمٌن.

                                                                                        

 

 )المؤلف(                                     

 أربيل/ كوردستان/ العراق                                     

 م9103هـ =0441                                    
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 احملور األول

 )املبادئ العامة للنجلس األعلى لإلفتاء(

إن المجلس األعلى لئلفتاء فً إقلٌم كوردستان)اللجنة العلٌا لئلفتاء سابقا( قد      

ٌستضٌا به المواطنون من شتى خدم اإلسبلم والمسلمٌن وأصبح منار علم 

الطبقات والفبات ولعقود من الزمن، وال سٌما بعد تفعٌله فً العاَمٌن األخٌرٌن 

حٌث ُجعل فٌه أؼلب الفتاوى الصادرة بصورة بحثٌة موّثقة باألدلة الشرعٌة 

 وآراء الفقهاء المحقّقٌن.. 

ه المدّون وقد جمع المجلس فً فتاوٌه بٌن )األصالة( معتمدا على الفق     

ملتزما بؤصول قواعد المذهب  ( معتمدا فٌها على الفقه الواقع،)والمعاصرة

الفقهً السابد ونعنً به مذهب اإلمام األلمعً الجهبذ الورع أبً عبد هللا 

ـ طباق األرض نه( الذي مؤل ـ بفضل هللا تعالىالشافعً المطلـبً )رضً هللا ع

حٌث كان )رحمه  (ٔ) علٌه وسلم(علما كما بّشر به الهادي البشٌر)صلى هللا

                                                             

( عن ابن ٗٔٗ( برقم)ٕٙٓ/ ٔأخرج الحافظ البٌهقً فً معرفة السنن واآلثار )(  ٔ)
ال تسبوا قرٌشا فإن عالمها ٌمؤل األرض علما، اللهم »مسعود)رضً هللا عنه( مرفوعا: 

ً عالم قرٌش فً ثم قال وروي معناه ف «عذابا ووباال فؤذق آخرها نواال إنك أذقت أولها
 ، عن علً)رضً هللا عنه( مرفوعا. روي عن ابن عباس)رضً هللا عنهما(حدٌث 

، وقد حمله جماعة من أبً هرٌرة)رضً هللا عنه( مرفوعا وفً حدٌث آخر روي عن
 األرض علما من قرٌش هو الشافعً، روي ذلك عن أبمتنا على أن هذا العالم الذي ٌمؤل

ٌم عبد الملك بن محمد الفقٌه اإلستراباذي وؼٌرهما، وال ، وقاله أبو نعأحمد بن حنبل
كل من كان عالما من « فإن عالمها ٌمؤل األرض علما»ٌجوز أن ٌكون المراد بقوله: 

، ولم ٌنتشر علمهم فً األرض، فإنما أراد علماء قرٌش، فقد وجدنا جماعة منهم كانوا
نتشر فً األرض ذكره بعضهم دون بعض. فإن كان المراد به كل من ظهر علمه، وا

، ، فهو فً جملة الداخلٌن فً الخبرمن قرٌش، فالشافعً ممن ظهر علمه، وانتشر ذكره 
وإن كان المراد به زٌادة ظهور وانتشار، فبل نعلم أحدا من قرٌش أحق بهذه الصفة من 

 =من جملة قرٌش فً األصول والفروع، ودونت كتبه الشافعً، فهو الذي صنؾ
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وأصبح مذهبه هو المعتمد فً  ( ٔ)هللا(الجامع بٌن مدرستً الرأي والحدٌث

تارٌخ وجؽرافٌا كوردستان الكبرى وهو المؤلوؾ علما ودراٌة، نقبًل وفتوى 

                                                                                                                                                  

مذهبه ، وأفتى بتشر ذكره حتى انتفع بعلمه راؼبونوظهر أمره، وان، وحفظت أقاوٌله=
، حٌن وجدوه فٌما قال عالمون، وحكم بحكمه حاكمون، وقام بنصرة قوله ناصرون

مصٌبا ، وبكتاب هللا متمسكا، ولنبٌه )صلى هللا علٌه وسلم( متبعا، وبآثار أصحابه 
، ذي مؤل األرض من قرٌش علمافهو المقتدٌا، وبما دلوه علٌه من المعانً مهتدٌا ، 

وٌزداد على ممّر األٌام تبعا، فهو إذاً أوالهم بتؤوٌل هذا الخبر ودخوله فٌما ٌروى عن 
األبمة من قرٌش، قدموا قرٌشا وال تقدموها ، وتعلموا »النبً )صلى هللا علٌه وسلم(: 

 «.الفقه ٌمان والحكمة ٌمانٌة»وقوله: « من قرٌش وال تعلموها

(: ٘ٙـ ٖٙ/ 7ال الحافظ أبو نعٌم األصفهانً فً حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء )وق         
فً ترجمة اإلمام الشافعً:"ومنهم اإلمام الكامل العالم العامل ذو الشرؾ المنٌؾ، 
والخلق الظرٌؾ، له السخاء والكرم، وهو الضٌاء فً الظلم، أوضح المشكبلت، وأفصح 

وؼربا، المستفٌض مذهبه برا وبحرا، المتبع للسنن  عن المعضبلت، المنتشر علمه شرقا
واآلثار، والمقتدي بما اجتمع علٌه المهاجرون واألنصار، اقتبس عن األبمة األخٌار، 
فحدث عنه األبمة األحبار الحجازي المطلبً أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس الشافعً 

المنقبة السامٌة؛ إذ المناقب )رضً هللا تعالى عنه وأرضاه(. حاز المرتبة العالٌة، وفاز ب
والمراتب ٌستحقها من له الدٌن والحسب. وقد ظفر الشافعً )رحمه هللا تعالى( بهما 
جمٌعا، شرؾ العلم العمل به، وشرؾ الحسب قربه من رسول هللا )صلى هللا علٌه 
وسلم(، فشرفه فً العلم ما خصه هللا تعالى به من تصرفه فً وجوه العلم، وتبسطه فً 

الحكم، فاستنبط خفٌات المعانً، وشرح بفهمه األصول والمبانً، ونال ذلك بما  فنون
ٌخص هللا تعالى به قرٌشا من نبل الرأي ..ثم أخرج فً فضابل قرٌش أحادٌث ومنها 
حدٌث عن أبً األحوص، عن عبد هللا بن مسعود )رضً هللا عنه(، قال: قال رسول هللا 

 «. ٌشا؛ فإن عالمها ٌمؤل األرض علماال تسبوا قر»)صلى هللا علٌه وسلم(: 

فً هذه المسؤلة ٌقول الحافظ العسقبلنً فً توالً التؤنٌس بمعالً ابن إدرٌس)ص:  ( ٔ)
(:" وكانت رٌاسة الفقه بمكة قد انتهت إلى ابن جرٌج، فؤخذ علمه عن أصحابه.. ثم ٖٕٔ

كً أنه قال: كنا ٌذكر بإسناده عن اإلمام الفقٌه أبً الولٌد موسى بن أبً الجارود الم
نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعً أخذ كتب ابن جرٌج عن أربعة أنفس 
عن مسلم بن خالد وسعٌد بن سالم وهذان فقٌهان، وعن عبد المجٌد بن عبد العزٌز بن 
أبً رواد وكان أعلمهم بابن جرٌج، وعن عبد هللا بن الحارث المخزومً وكان من 

ة الفقه بالمدٌنة إلى مالك بن أنس فرحل إلٌه والزمه، وانتهت األثبات، وانتهت رٌاس
 =رٌاسة الفقه بالعراق إلى أبً حنٌفة، فؤخذ عن صاحبه محمد بن الحسن ِحْمل َجَمل
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عند علماء الكورد األعبلم منذ قرون عصر األبمة المجتهدٌن وإلى ٌومنا 

 .(ٔ)هذا

                                                                                                                                                  

لٌس فٌها شًء إال وقد سمعه علٌه، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحدٌث، =
له الموافق والمخالؾ،  فتصرؾ فً ذلك حتى أّصل األصول وقّعد القواعد وأذعن

واشتهر أمره وعبل ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار". وٌنظر كذلك لمزٌد 
 (.9الفابدة: مقدمة الرسالة للشافعً للمحقق أحمد محمد شاكر )ص

ٌّم )جواهر الكبلم فً ( ٔ) قال العبلمة الشٌخ عبد الكرٌم المدرس الشهرزوري فً كتابه الق
فً ترجمة اإلمام الشافعً ما نصه:" وقد ثبت أنه )رحمه  99ٔ عقابد أهل اإلسبلم( ص

هللا(  بعد تخرجه عند مالك)رحمه هللا( جاء إلى بؽداد وبقً مدة ثم سافر إلى شمال 
العراق بلدة أربٌل وما واالها، وتجول نحو سنتٌن وصار له مع علماء تلك الببلد 

وصّوبوها والتزموها، ولذلك قلّد  مباحث ومذكرات، وبّث آراءه االجتهادٌة لهم، فقبلوها
األكراد مذهبه  حتى أطراؾ لورستان التابعة لكرماشان، وكان هناك أمٌر ٌسمى 
بعزالدٌن، وقد كان شافعً المذهب، وكما ٌقول)البدلٌسً( صاحب كتاب )شرفنامه( قد 
حفظ نحواً من أربعة آالؾ مسؤلة من فقه المذهب الشافعً، ثم بعد استٌبلء الصفوٌة 

هـ ، ـ وذلك بتؤٌٌد األجانب حتى ٌكسروا شوكة الخبلفة 7ٓٙى تلك الببلد فً تارٌخ عل
 العثمانٌة ـ تركوا مذهب اإلمام ووصلوا إلى ما وصلوا إلٌه واألمر ٌومبذ هلل". 

قلت: رمز إلى تلك المناظرات اإلمام النووي فً مقدمة المجموع فً ترجمة اإلمام            
" واشتهرت جبللة الشافعً )رحمه هللا( فً العراق وسار ذكره الشافعً فقال ما نصه:

فً اآلفاق وأذعن بفضله الموافقون والمخالفون، واعترؾ بذلك العلماء أجمعون، 
وعظمت عند الخلفاء ووالة األمور مرتبته واستقرت عندهم جبللته وإمامته، وظهر من 

وأظهر من بٌان القواعد  فضله فً مناظراته أهل العراق وؼٌرهم ما لم ٌظهر لؽٌره،
ومهمات األصول ما ال ٌعرؾ لسواه، وامتحن فً مواطن ما ال ٌحصى من المسابل 
فكان جوابه فٌها من الصواب والسداد بالمحل األعلى والمقام األسمى، وعكؾ علٌه 
لبلستفادة منه الصؽار والكبار واألبمة واالحبار من أهل الحدٌث والفقه وؼٌرهم،ورجع 

م عن مذاهب كانوا علٌها إلى مذهبه وتمسكوا بطرٌقته كؤبً ثور وخبلبق ال كثٌرون منه
ٌحصون، وترك كثٌر منهم األخذ عن شٌوخهم وكبار االبمة النقطاعهم إلى الشافعً لما 

 (.7/ ٔرأوا عنده ما ال ٌجدونه عند ؼٌره". المجموع شرح المهذب للنووي:)
ر فً مقدمة تحقٌقه للرسالة لئلمام الشافعً:" وقال الشٌخ المحقق أحمد محمد شاك            

أن هذا الرجل لم ٌظهر مثله فً علماء االسبلم،  -ؼٌر ؼال وال مسرؾ  -فإنً أعتقد 
فً فقه الكتاب والسنة، ونفوذ النظر فٌهما ودقة االستنباط. مع قوة العارضة، ونور 

 =ناصع البٌان، فً البصٌرة، واالبداع فً إقامة الحجة وإفحام مناظره. فصٌح اللسان،
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عالى ثم بفقه هذا المذهب المبارك وجهود واجتهادات طبقات وبفضل هللا ت     

ة المتسلسلة بقٌت األمة علماء مذهبه المتبلحقٌن والحلقات العلمٌة الذهبٌ

فً أصولها العقدٌة وفروعها الفقهٌة وسلوكها العرفانً وتراثها المجٌد  الكوردٌة

ء المتربصٌن فً سابق عهدها وإلى الٌوم الحاضر مصانة موحدة ال تتؤثر بؤهوا

وال تتماٌل نحو إؼراءات الطامعٌن فً كوردستان شعبا وأرضا وعقٌدة ومنهجا 
                                                                                                                                                  

الذروة العلٌا من الببلؼة. تؤدب بؤدب البادٌة، وأخذ العلوم والمعارؾ عن أهل =
الحضر، حتى سما عن كل عالم قبله وبعده. نبػ فً الحجاز، وكان إلى علمابه مرجع 
الرواٌة والسنة، وكانوا أساطٌن العلم فً فقه القرآن، ولم ٌكن الكثٌر منهم أهل لسن 

ا ٌعجزون عن مناظرة أهل الرأي، فجاء هذا الشاب ٌناظر وٌنافح، وجدل، وكادو
وٌعرؾ كٌؾ ٌقوم بحجته، وكٌؾ ٌلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة، وكٌؾ ٌثبت لهم 
الحجة فً خبر الواحد، وكٌؾ ٌفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرؾ من بٌان 

كتاب والسنة، وعلى العرب وفصاحتهم، وكٌؾ ٌدلهم على الناسخ والمنسوخ من ال
الجمع بٌن ما ظاهره التعارض فٌهما أو فً أحدهما. حتى سماه أهل مكة " ناصر 
الحدٌث ". وتواترت أخباره إلى علماء االسبلم فً عصره، فكانوا ٌفدون إلى مكة 
للحج، ٌناظرونه وٌؤخذون عنه فً حٌاة شٌوخه، حتى إن أحمد بن حنبل جلس معه مرة، 

. وٌجلس إلى -شٌخ الشافعً  -ب علٌه أن ترك مجلس ابن عٌٌنة فجاء أحد إخوانه ٌعت
هذا االعرابً! فقال له أحمد: " اسكت، إنك إن فاتك حدٌث بعلو وجدته بنزول، وإن 
فاتك عقل هذا أخاؾ أن ال تجده، ما رأٌت أحدا أفقه فً كتاب هللا من هذا الفتى ". 

قب الشافعً: " قال لً إسحق وحتى ٌقول داود بن علً الظاهري االمام فً كتاب منا
بن راهوٌه: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل الى الشافعً بمكة فسؤلته عن أشٌاء، فوجدته 
فصٌحا حسن االدب، فلما فارقناه أعلمنً جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم 
 الناس فً زمانه بمعانً القرآن، وأنه قد أوتً فٌه فهما، فلو كنت عرفته للزمته. قال

داود: ورأٌته ٌتؤسؾ على ما فاته منه " حتى ٌقول أحمد بن حنبل: " لوال الشافعً ما 
عرفنا فقه الحدٌث ". وٌقول أٌضا: " كانت أقضٌتنا فً أٌدي أصحاب أبً حنٌفة ما 
تنزع، حتى رأٌنا الشافعً، فكان أفقه الناس فً كتاب هللا، وفً سنة رسول هللا ". مقدمة 

 (.٘)ص محقق الرسالة للشافعً 
أقول: ومن الجدٌر بالذكر أن صلة اإلمام الشافعً بالُكرد لم تنقطع بوفاته)رحمه هللا(          

فمن حٌث علمه ومذهبه فمعلوم، ومن حٌث صلة أسرته الكرٌمة بهم فإن نجله األكبر أبا 
عثمان محمد الشهٌر بابن الشافعً قد رحل من مكة إلى ببلد الُكرد بجزٌرة بوتان)ابن 

التؽلبً( وولى القضاء بها وبؤعمالها، وحّدث الجزٌرٌٌن، ورووا عنه. ذكر ذلك  عمر
(. وكان لذلك أٌضا ٗٔ(برقم)9ٔ/ ٕاإلمام ابن السبكً فً طبقات الشافعٌة الكبرى)

 تؤثٌر على علماء الُكرد وتمذهبهم.
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ومذهبا وسلوكا على الرؼم من تمزٌق أعداء اإلسبلم جؽرافٌا كوردستان على 

 أربع دول  ظلما وعدوانا قبل مابة سنة تقرٌبا.

 

 (فصل)

بلء وال تزال تصدر ثم إن الفتاوى الفقهٌة كانت عند علمابنا الكورد األج      

)نقبًل وفتوى وبٌانا( موافقة ألصول هذا المذهب المتكامل المدّون وجارٌة 

حسب قواعده الفقهٌة واألصولٌة والمقاصدٌة والمفصلة فً أمهات كتب 

مٌن لطبقاتهم من المفسرٌن واألصولٌٌن والفقهاء والمحدثٌن والصوفٌة والمتك

 ازي وؼٌرهم.واللؽوٌٌن والببلؼٌٌن وأهل السٌر والمؽ

 

 )فصل(

ٌرى المجلس األعلى أنه وفً حاالت الضرورة ـ والتً تقّدر بقدرها ـ ٌجوز    

االنتقال بالفتوى الى مذهب فقهً مدّون آخر من المذاهب الفقهٌة الثبلثة اآلخرى 

والذٌن ٌمثلون ببل شك السواد األعظم  (ٔ)والتـً تلقتها األمة اإلسبلمٌة بالقبول
                                                             

وقعٌن قال اإلمام شمس الدٌن المنهاجً األسٌوطً فً جواهر العقود ومعٌن القضاة والم (ٔ)
(:" قال ابن هبٌرة فً اإلفصاح : هذه المذاهب األربعة 37ٕـ 33ٕ/ ٕوالشهود: )

أجمعت  األمة على أن كل واحد منها ٌجوز العمل به، ألنه مستند إلى سنة رسول هللا 
)صلى هللا علٌه وسلم(.. وانتهى األمر من هإالء األبمة المجتهدٌن إلى تقرٌر ما أراحوا 

الحق فً أقاوٌلهم، وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فٌه  به من بعدهم، وانحصر
الحق الجلً، وإنما على القاضً فً أقضٌته العمل بما ٌؤخذه عنهم أو عن الواحد منهم.. 
وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خبلفهم متوخٌا مواطن االتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم 

ؾ أن ٌتوخى ما علٌه األكثر منهم عامبل باألولى، وكذلك إذا قصد فً مواطن الخبل
  والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد، فإنه أخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد".
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 (ٔ)د جاء فً الحدٌث الشرٌؾ:"الجماعة رحمة والفرقة عذاب"من المسلمٌن، وق

وفً األثر الصحٌح عن أبً أمامة الباهلً)رضً هللا عنه(: "علٌكم بالسواد 

. وفً سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك)رضً هللا عنه( مرفوعا: (ٕ)األعظم"

. ( ٖ)«مإن أمتً ال تجتمع على ضبللة، فإذا رأٌتم اختبلفا فعلٌكم بالسواد األعظ»

وعند الحاكم فً المستدرك على الصحٌحٌن عن ابن عمر)رضً هللا 

على الضبللة أبدا،  -أو قال أمتً  -ال ٌجمع هللا هذه األمة »عنهما(مرفوعا: 

. وأخرج اإلمام الشافعً فً (ٗ)«واتبعوا السواد األعظم فإنه من شذ شذ فً النار

رضً هللا تعالى عنه( مسنده وؼٌره بؤسانٌد صحٌحة عن  عمر بن الخطاب )

عن النبً )صلى هللا علٌه وسلم( أنه قال: " أكرموا أصحابً ثم الذٌن ٌلونهم، ثم 

ٌُستحلؾ، وٌشهد وال  الذٌن ٌلونهم، ثم ٌظهر الكذب حتى أن الرجل لٌحلؾ وال 

ٌُستشهد، أال فمن سره أن ٌسكن بحٌحة الجنة فلٌلزم الجماعة، فإن الشٌطان مع 

. وقال الحافظ السخاوي بعد سرد ألفاظ (٘)ٌن أبعد..الحدٌث "الواحد وهو من األثن

الحدٌث:" وبالجملة فهو حدٌث مشهور المتن، ذو أسانٌد كثٌرة، وشواهد متعددة 

 . (ٙ)فً المرفوع وؼٌره"

 

                                                             

/ ٔ( والشهاب القضاعً فً مسنده)37٘(برقم)ٖ٘ٗ/ ٕرواه ابن أبً عاصم فً السنة ) (ٔ)
 ( من حدٌث النعمان بن بشٌر)رضً هللا عنه(بإسناد صحٌح.  ٘ٔ(بقم)ٖٗ

 ( وإسناه صحٌح.3ٗ٘ٓٔ(برقم)7ٕٖ/ ٖٓمسند اإلمام أحمد)( ٕ)

 (.7ٖ٘ٓ(برقم)ٖٖٓٔ/ ٕسنن ان ماجه )(  ٖ)

 (.7ٖ٘( برقم)ٕٔٓ/ ٔالمستدرك على الصحٌحٌن ) (ٗ)

/ ٔ(. وأخرجه كذلك أحمد فً مسنده)٘ٙٙ(برقم)39ٔ/ ٕترتٌب السندي ) -مسند الشافعً ( ٘)
/ ًٗ هللا عنهما( فً سننه)( والترمذي عن طرٌق ابن عمر)رضٗٔٔ( برقم)3ٕٙ
( وأخرجه الحاكم ٖٔ(برقم)ٖٗ/ ٔ( وأبو داود الطٌالسً فً مسنده )ٕ٘ٙٔ(برقم)ٖ٘

( وقال الحافظ الذهبً فً 7ٖٓ( برقم)77ٔ/ ٔفً المستدرك على الصحٌحٌن )
 تلخٌصه:"صحٌٌح".

 (. 9ٔ9المقاصد الحسنة للسخاوي: )ص: (  ٙ)
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 )فصل(

وهذا االنتقال فً الفتوى ٌتم حتما وفق شروط الفقهاء واألصولٌٌن من         

لتلفٌق بٌن المذاهب باالضافة الى وجود عدم تتبع رخص المذاهب وعدم ا

ضرورة االنتقال والمدونة كل ذلك فً كتب آداب الفتوى والمفتً والمستفتً ال 

سٌما التً ألفت من قبل األبمة المتبحرٌن من أمثال ابن الصبلح ومحًٌ الدٌن 

النووي وجبلل الدٌن السٌوطً رحمهم هللا.. وذلك سدا للذرٌعة ومن أجل عدم 

فرص ألهل األهواء واالشتهاء فتنحل ـ بفتاواهم المفتقرة الى شروطها ـ إتاحة ال

ربقة التكلٌؾ عن أعناقهم كما جاء فً الحدٌث الصحٌح عند أحمد فً المسند 

وابن حبان فً صحٌحه وؼٌرهما عن أبً أمامة الباهلً )رضً هللا عنه( عن 

َرى اإْلِْسبَلِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة، رسول هللا )صلى هللا علٌه و سلم( قال: "لَُتْنَتَقَضنَّ عُ 

َفُكلََّما اْنُتقَِضْت تشبث الناس بالتً تلٌها، وأولهن نقضا الحكم وأخرهن 

 .(ٔ)الصبلة"

 )فصل( 

وتتبع رخص المذاهب ٌوجب الفسق باتفاق المحقّقٌن الراسخٌن من         

أن  الفقهاء واألصولٌٌن والمحدثٌن، وقد حكى ابن حزم وؼٌره اإلجماع على

ذلك فسق ال ٌحل، ألنه مإد إلى إسقاط التكلٌؾ فً كل مسؤلة مختلؾ فٌها؛ 

ألن حاصل األمر مع القول بالتخٌٌر أن للمكلؾ أن ٌفعل إن شاء، وٌترك إن 

.  ألن الشرٌعة اإلسبلمٌة إنما جاءت لضبط (ٕ)شاء وهو عٌن إسقاط التكلٌؾ"

                                                             

( برقم ٔٔٔ/ ٘ٔ( ، صحٌح ابن حبان: )ٕٕٕٗٔ(برقم )ٕٔ٘/ ٘مسند اإلمام أحمد :)(  ٔ)
(ٙ9ٔ٘.) 

: ونقله عنه المحلً فً "شرح جمع 3ٌ٘نظر كتاب مراتب اإلجماع البن حزم: ص( ٕ)
/ ٕ. ونقل هذا اإلجماع كذلك ابن عبد البر القرطبً فً "الجامع: ٕٗٗ/ ٕالجوامع: 
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ٌؾ ممتثلة لؤلوامر األهواء وتهذٌب األنفس وتخضٌعها ألحكام الشرع الشر

والنواهً ال لؤلهواء والرؼبات والشهوات، وال ٌجوز له أن ٌؤخذ ما ٌشاء من 

فتاوى العلماء و رخصهم وٌترك ما ٌشاء، فإن ذلك تحلُّل من ربقة التَّكلٌؾ 

 . (ٔ)كما قاله اإلمام الشاطبً فً الموافقات

 

 )فصل(

ع أو السواد األعظم وإن كان وال اعتبار باآلراء الشاذة الخارجة عن اإلجما      

صاحب الرأي عالما، فلكل عالم هفوة كما أن لكل فارس كبوة، ولذلك قال 

 .(ٕ)اإلمام األوزاعً:" من أخذ بنوادر العلماء خرج من اإلسبلم"

وأخرج ابن حزم فً اإلحكام فً أصول األحكام بسنده عن سلٌمان       

 .(ٖ)لٍم اجتمع فٌك الشرُّ كلُّه"التٌمً)رحمه هللا(:" لو أخذَت برخصة كّل عا

وقال أحمد بن حنبل)رحمه هللا(:" لو أن رجبل عمل بكل رخصة كانا      

 . (ٗ)فاسقا"

وقال اإلمام الزركشً فً البحر المحٌط فً أصول الفقه:" أخبرنا الحاكُم       

قال أخبرنا أبو الولٌد ٌقول سمعت ابن سرٌج ٌقول: سمعت إسماعٌل القاضً 

                                                                                                                                                  

الهٌتمً فً "، وحكاه عنهما ابن حجر ٕ٘ٔوابن الصبلح فً آداب المفتً: ص 7ٕ، 7ٔ
 ".ٕٗٓ/ ٗالفتاوى الكبرى الفقهٌة: 

 (.3ٖـ3ٕ/ ٘الموافقات ألبً إسحاق الشاطبً: )(  ٔ)

. والبرهان الزركشً فً ٕٔٔ/ ٓٔنقله الحافظ البٌهقً فً السنن فً كتاب الشهادات: (  ٕ)
 (3ٖٖ/ 3البحر المحٌط فً أصول الفقه: )

ونقله آل تٌمٌة فً المسودة فً أصول   (97ٔ/ ٙاإلحكام فً أصول األحكام البن حزم: )(  ٖ)
 (.7ٔ٘الفقه: )ص: 

 (.   ٖٕ٘/ ٕكما نقله الشوكانً فً إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول: )(  ٗ)
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لُت على )الخلٌفة المعتضد( فدفع إلً كتابا نظرُت فٌه وقد ُجمع فٌه قال: دخ

خص من َزلَل العلماء وما احتّج به كل منهم، فقلت: مصنِّؾ هذا زندٌٌق،  الرُّ

فقال: لم تصحَّ هذه األحادٌُث؟! قلُت األحادٌُث على ما ُروٌْت، ولكن من أباح 

لمسكر، وما من عالم إال وله المسكر لم ٌبح المتعة، ومن أباح المتعة لم ٌبح ا

زلة، ومن جمع َزلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دٌُنه، فؤمر المعتضد بإحراق ذلك 

 ( ٕ)وذكر القصة الشوكانً واعتمدها فً إرشاد الفحول (ٔ)الكتاب"

ولقد تفّرس فً هذه المسؤلة الفاروُق عمر)رضً هللا عنه( فنبَّه إلى خطورة     

راء الشاذة، ألنها تهدم أركان اإلسبلم،  فقد أخرج العمل أو الفتوى وفق اآل

الحافظ الدارمً وؼٌره بإسناد صحٌح فً مسنده عن زٌاد بن حدٌر 

األسدي)رحمه هللا( قال: قال لً عمر)رضً هللا عنه(: " هل تعرؾ ما ٌهدم 

اإلسبلم؟ قال: قلت: ال، قال: ٌهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وُحْكُم 

 .(ٖ)المضلٌن" األبمة

 

                                                             

 (.ٖٓٙ/ ٗالبحر المحٌط فً أصول الفقه: )(  ٔ)

 (.  ٕٗ٘/ ٕإرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول: )(  ٕ)

(، قال محقق كتاب القطوؾ الدانٌة فٌما انفرد به ٕٕٔ( برقم)ٖٕٔ/ ٔ: )مسند الدارمً   (ٖ)
(:" وأخرجه أبو شامة فً )الباعث ٕٕٔ( تحت رقم )9ٙالدارمً عن الثمانٌة )ص: 

، رقم 3ٕ٘/ ٕ( وابن بطة فً )اإلبانة الكبرى 7ٙٔ/ ٗ( وأبو نعٌم فً )الحلٌة: ٕ٘
( والخطٌب فً )الفقٌه المتفقه ٖ٘ٔ/ ٕ( وابن عبد البر فً )جامع بٌان فضل العلم ٖٗٙ

( والفرٌابً فً )صفة المنافق 9٘ٗٔ، رقم ٕٓ٘/ ٕ( وابن المبارك فً )الزهد ٖٕٗ/ ٔ
(".  قلت: وأخرجه الحافظ أبو بكر المروذي فً أخبار الشٌوخ وأخبلقهم ٖٔ، رقم ٗ٘

( 37/ ٔ(. والتبرٌزي فً مشكاة المصابٌح: )ٖ٘ٗ( برقم)7ٓٔ)ص: 
 المحقق.(.وصّححه 7ٕٙبرقم)
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 )فصل(

وال ٌجوز للمفتً أن ٌنجّر نحو رؼبة المستفتً الطالب باألٌسر فً كل           

منقول واألهون فً كل قول مذكور، خصوصا إذا كان شاذا ؼرٌبا مخالفا 

لؤلدلة واألقوال المعتبرة، فلٌس كل قول حسن وال مستحسن ، وإن كان حسنا 

سن من األقوال كما قال تعالى:" }الذي أو مستحسنا فاألولى اتباع األح

فكما قال العلماء: فإن هللا تعالى أمر باتباع   (ٔ)ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه{

األحسن دون المستحسن، واألحسن ما كان فً نفسه حسنا والمستحسن ما 

استحسنه الؽٌر وإن لم ٌكن حسنا فافترقا، ولزم اتباع األحسن دون 

 ا جاءت ضرورة العمل باألصح الراجح فً المذهب.. ومن هن(ٕ)المستحسن"

وقال اإلمام أبو الطٌب الطبري: " لٌس للعامً استحسان األحكام فٌما      

اختلؾ فٌه الفقهاء، وال أن ٌقول: قول فبلن أقوى من قول فبلن، وال ُحكم لما 

ٌؽلب على ظنه، وال اعتبار به، وال طرٌق له إلى االستحسان كما ال طرٌق له 

 . (ٖ)لى الصحة"إ

 )فصل(

بالعلماء الربانٌٌن عموما وأهل الفتوى خصوصا أن ٌكونوا أتقٌاء،  وحقٌق       

َوِرعٌن، ثابتٌن، مستقٌمٌن، ال ٌخافون فً تثبٌت دعابم الدٌن الحنٌؾ لومة 

البم. وٌجب أن ال تتزعزع عقٌدتهم الصحٌحة أعنً عقٌدة أهل السنة 

ٌات والسٌاسات والشبهات والشواذ من اآلراء والجماعة أمام الّتحدٌات والمؽر

 والتوجهات.
                                                             

 (.3ٔ)سورة الزمر:  (  ٔ)

 (.٘ٙٔ/ ٙٔالحاوي الكبٌر للماوردي: ) (  ٕ)

( والمسودة فً أصول 7ٔ٘/ ٌٗنظر: البحر المحٌط فً أصول الفقه للبرهان الزركشً )   (ٖ)
 (.3ٔ٘الفقه آلل تٌمٌة: )ص: 



 

 ...............  د. حسً خالد املفيت.....................العاو للنجلس األعلى لإلفتاء   امليَج

 23 

 )فصل(

الرخص الثابتة بنصوص الشرٌعة ال إشكال فً اإلتٌان بها، إن كانت        

تنسجم مع مقاصد الشرٌعة ومحاسنها، لكن لها شرابطها وضوابطها وأحكامها 

عن  المبٌنة فً كتب الفقه واألصول، وجاء فً صحٌح ابن حبان بإسناد صحٌح

ابن عباس )رضً هللا عنهما( مرفوعا: "إن هللا ٌحب أن تإتى رخصه، كما 

، وعند مصنَّؾ ابن أبً شٌبة عن ابن عمر)رضً هللا (ٔ)ٌحب أن تإتى عزابمه"

. (ٕ)«إن هللا ٌحب أن تإتى مٌاسره، كما ٌحب أن تإتى عزابمه»عنهما(، قال: 

كون وفق الضوابط ولٌس العمل بهذه النصوص على عمومها، وإنما العمل ٌ

ٌَّنة فً كتب الفقه وأصوله.   الشرعٌة الُمب

 )فصل(

ُ بُِكُم      ٌُِرٌُد هللاَّ ٌنبؽً أن ٌعلم أن الٌسر فً الدٌن المشار إلٌه فً قوله تعالى: } 

ٌُِرٌُد بُِكُم اْلُعْسَر{ ٌُْسَر َواَل  المقصود منه التٌسٌر المشروع الحاصل عند  (ٖ)اْل

حٌث سٌاق اآلٌة ٌبٌن ذلك إذ ٌقول )جل شؤنه(:}َوَمْن المشقة، ووقت الضرورة 

ٌُِرٌُد بُِكُم  ٌُْسَر َواَل  ُ ِبُكُم اْل ٌُِرٌُد هللاَّ ٌَّاٍم أَُخَر  ةٌ ِمْن أَ َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ

فبل ٌجوز األخذ بظاهرها بعدم المباالة بالدٌن فروعا وأصوال، أو ( ٗ)اْلُعْسَر{ 

حكام الواجبات أو االستهانة بالسنن والمستحبات، أو األخذ بالحٌل التهّرب عن أ

ؼٌر الشرعٌة، أو االقتراب من دابرة المحرمات أو المكروهات، كما أنه ال 

ٌقصد من التشّدد عدم االهتمام برعاٌة األجود من العبادات واألورع من 

الدٌنٌة والدنٌوٌة  المعامبلت، أو ترك األكمل واألتم فٌهما، فإن اإلتقان فً األمور

                                                             

 (.ٖٗ٘( برقم)7ٙ/ ٕصحٌح ابن حبان: )   (ٔ)

 (.9ٖٕٗٙرقم)( ب9ٖٔ/ ٘مصنؾ ابن أبً شٌبة: )   (ٕ)

 (3٘ٔ)سورة البقرة:    (ٖ)

 (.3٘ٔ)سورة البقرة:    (ٗ)
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محمود ومطلوب شرعا، لقوله )صلى هللا علٌه وسلم( عن أم المإمنٌن: "إن هللا 

.  وعند الطبرانً عن سٌرٌن (ٔ))جل وعز( ٌحب إذا عمل أحدكم عمبل أن ٌتقنه"

إن العبد إذا عمل »أم عبد الرحمن بن حسان )رضً هللا عنهما( جاء بلفظ:" 

  .(ٕ) «عمبل أحب هللا أن ٌتقنه

كما وأن رعاٌة العزٌمة مطلوب ومؤجور علٌها شرعا كما تدل علٌه السنة     

فً إسباغ الوضوء عند المكره والمشقة، وإطالة الؽرة والتحجٌل، أما األول 

أال أدلكم على ما ٌمحو هللا به الخطاٌا، وٌرفع »فلقوله )صلى اله علٌه وسلم(( 

إسباغ الوضوء على المكاره، »قالوا بلى ٌا رسول هللا قال: « به الدرجات؟

. (ٖ)«"وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصبلة بعد الصبلة، فذلكم الرباط

أنتم الؽر المحجلون ٌوم القٌامة من »وأما الثانً فلقوله )صلى هللا علٌه وسلم(:" 

 . (ٗ)«إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فلٌطل ؼرته وتحجٌله

طلوب شرعا، قال علٌه الصبلة والسبلم: "الحبلل وكذلك فإن ترك الشبهات م    

بٌن والحرام بٌن وبٌنهما مشبهات ال ٌعلمها كثٌر من الناس فمن اتقى المشبهات 

استبرأ لدٌنه وعرضه ، ومن وقع فً الشبهات كراع ٌرعى حول الحمى ٌوشك 

أن ٌواقعه أال وإن لكل ملك حمى أال إن حمى هللا فً أرضه محارمه أال وإن فً 

جسد مضؽة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهً ال

 . (٘)القلب" 

 

                                                             

رواه البٌهقً بإسناد صحٌح عن أم المإمنٌن عابشة)رضً هللا عنها(، ٌنظر: شعب    (ٔ)
 (. 7ٕ7ٗ( برقم)ٕٖٕ/ 9اإلٌمان للبٌهقً )

 ( .99ٙ(برقم)ٖٙٓ/ ٌٕٗنظر: المعجم الكبٌر للطبرانً )   (ٕ)

 ( عن أبً هرٌرة)رضً هللا عنه(.ٕٔ٘( برقم)7ٕٔ/ ٔحٌحه)رواه  مسلم فً ص   (ٖ)

 ( عن أبً هرٌرة)رضً هللا عنه(.   ٕٙٗ( برقم)ٕٙٔ/ ٔصحٌح مسلم )   (ٗ)

/ ٌٔنظر:  صحٌح البخاري ) متفق علٌه من حدٌث النعمان بن بشٌر)رضً هللا عنه(   (٘)
 (.77٘ٔ(برقم)7ٕٔٔ/ ٖ(، وصحٌح مسلم )ٕ٘( برقم)ٕٓ
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لذلك ال ٌنبؽً أن ٌفهم من التشدد المحذور عدم امتثال األحكام الشرعٌة      

بالوجه األكمل واألتم واألحسن واألتقن، ألن العبادات بوجهها األكمل واألتم 

وباطنا، كما ٌدل علٌه أٌضا نفس سٌاق مقصود شرعا من أجل التطهٌر ظاهرا 

تِمَّ  ٌُ َرُكْم َولِ ٌَُطهِّ ٌُِرٌُد لِ ُكْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن  ٌْ ْجَعَل َعلَ ٌَ ُ لِ ٌُِرٌُد هللاَّ اآلٌة الكرٌمة:}َما 

ُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ ٌْ نِْعَمَتُه َعلَ
(ٔ)  

ك الشبهات فً وذلك هو المقصود بقاعدة راعاٌة الورع فً العبادات وتر     

 المعامبلت عند الفقهاء، وهللا تعالى أعلم.

 

 )فصل(

ٌّنه الفقهاء واألصولٌون،      ال شك أن الخروج من الخبلؾ مستحٌب،  كما ب

شرٌطة كون الخبلؾ خبلفا محترما منحصرا فً مسؤلة اجتهادٌة ال ٌوقع فً 

 . (ٕ)لنوويترك السنة كما قاله اإلمامان جمال الدٌن اإلسنوي ومحًٌ الدٌن ا

وقال اإلمام عز الدٌن بن عبد السبلم:"  وقد أطلق بعض أكابر أصحاب     

أن الخروج من الخبلؾ حٌث وقع أفضل من التورط فٌه  -رحمه هللا  -الشافعً 

 ولٌس كما أطلق، بل الخبلؾ على أقسام.

القسم األول: أن ٌكون الخبلؾ فً التحرٌم والجواز فالخروج من االختبلؾ 

 ناب أفضل.باالجت

                                                             

 (.ٙابدة: )سورة الم   (ٔ)

(، المجموع شرح 7ٖٔ/ ٌٕٓنظر: الهداٌة إلى أوهام الكفاٌة لجمال الدٌن اإلسنوي: )  (ٕ)
 (.7ٙٔ/ ٖالمهذب لمحًٌ الدٌن النووي: )
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القسم الثانً: أن ٌكون الخبلؾ فً االستحباب أو اإلٌجاب فالفعل أفضل، كقراءة 

البسملة فً الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك واجبة عند الشافعً، وكذلك رفع 

الٌدٌن فً التكبٌرات، فإن أبا حنٌفة ال ٌراه من السنن، وكذلك مالك فً إحدى 

سنة، لبلتفاق على صحة األحادٌث وكثرتها الرواٌتٌن عنه، وهو عند الشافعً 

 . (ٔ)فٌه"

ونقل اإلمام تاج الدٌن ابن السبكً فً األشباه والنظابر شرطٌن فً       

االعتداد بالخبلؾ الذي ٌستحب الخروج منه ، فقال:" أحدهما: "أن ال ٌإدي 

الخروج منه إلى محذور شرعً من ترك سنة ثابتة أو اقتحام أمر مكروه أو 

ك.. الشرط الثانً: أن ٌقوى مدرك الخبلؾ، فإن ضعؾ ونؤى عن مؤخذ نحو ذل

 .(ٕ)الشرع كان معدودا من الهفوات والسقطات، ال من الخبلفٌات المجتهدات"
 

وذكر اإلمام برهان الدٌن الزركشً شرطٌن آخرٌن وهما: أن ال تإدي      

إن لم ٌكن مراعاته إلى خرق اإلجماع، وأن ٌكون الجمع بٌن المذاهب ممكنا، ف

كذلك، فبل ٌترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح؛ ألن ذلك عدول عما 

. ثم قال:" أما (ٖ)وجب علٌه من اتباع ما ؼلب على ظنه، وهو ال ٌجوز قطعا" 

إذا لم ٌكن كذلك، فٌنبؽً الخروج من الخبلؾ، ال سٌما إذا كان فٌه زٌادة تعبد 

، وكذلك (ٗ)جب عند الحنفٌةكالمضمضة واالستنشاق فً ؼسل الجنابة ٌ

االستنشاق عند الحنابلة فً الوضوء والؽسل من ولوغ الكلب ثمانً مرات 

والؽسل من سابر النجاسات ثبلثا لخبلؾ أبً حنٌفة )رضً هللا عنه( وسبعا 

لخبلؾ أحمد، والتسبٌح فً الركوع والسجود لخبلؾ أحمد فً وجوبها، والتبٌٌت 

                                                             

 (.ٖٕ٘/ ٔقواعد األحكام فً مصالح األنام البن عبد السبلم: ) (  ٔ)

 (ٕٔٔ/ ٔاألشباه والنظابر البن اللسبكً: )    (ٕ)

 (.ٕٖٔـٖٔٔ/ ٕالقواعد الفقهٌة للزركشً: )المنثور فً     (ٖ)

 أي خروجا لخبلفه، حٌث ٌجب عنده)رحمه هللا(.   (ٗ)
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ٌّة صوم النفل فإن مذهب ما  (ٔ)لك )رحمه هللا( وجوبه، وإتٌان القارنفً ن

بطوافٌن وسعٌٌن مراعاة لخبلؾ أبً حنٌفة )رحمه هللا(، والمواالة بٌن الطواؾ 

ونحوه  (ٕ)والسعً؛ ألن مالكا )رحمه هللا( ٌوجبها، وكذلك التنّزه عن بٌع العٌنة

من  العقود المختلؾ فٌها، وأصل هذا االحتٌاط قول الشافعً )رضً هللا عنه( 

فً مختصر المزنً: فؤما أنا فؤحب أن ال أقصر فً أقل من ثبلثة أٌام احتٌاطا 

على نفسً". قال الماوردي: أفتى بما قامت الداللة عنده علٌه أي من مرحلتٌن 

ثم احتاط لنفسه اختٌارا لها، وقال القاضً أبو الطٌب أراد خبلؾ أبً حنٌفة 

المرٌض القاعد: األفضل أن  )رضً هللا عنه( وهو كقوله فً الصبلة قابما خلؾ

ٌستخلؾ صحٌحا ٌصلً بهم حتى ٌخرج من الخبلؾ وكقوله إذا حلؾ فاألفضل 

أن ال ٌكفر بالمال إال بعد الحنث لٌخرج من الخبلؾ، وقد أورد علٌه أن من 

العلماء من شرط للقصر أكثر من ثبلثة أٌام ولٌالٌهن فكان ٌنبؽً اعتباره، 

ٌها وقوة دلٌلها. ومن هنا كان الصوم أفضل والجواب: ضعؾ دلٌل الزٌادة عل

للمسافر إن لم ٌتضّرر به وإن كانت الظاهرٌة ال ٌرونه جابزا إذ ال ٌعتبر 

خبلفهم فٌما ضعؾ مؤخذه، وأما قول القاضً الحسٌن: إن الشافعً )رضً هللا 

عنه( اعتبر خبلؾ داود فً الكتابة فً الجمع بٌن القوة واألمانة فقد ؼلطه فٌه 

رفعة، فإن داود لم ٌدرك زمن الشافعً )رضوان هللا تعالى علٌه(. قلت: ابن ال

إنما أراد داود بن عبد الرحمن العطار أحد أشٌاخ اإلمام الشافعً )رحمه هللا( 

 . (ٖ)سمعت ذلك عن بعض األشٌاخ"

                                                             

 أي المحِرم بنٌة القران.  (ٔ)

((:" فصل: لٌس 7ٔٗ/ 3ٔٗ/ ٖقال اإلمام النووي فً روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن: ) (ٕ)
مه إلٌه، ثم ٌشترٌه قبل من المناهً بٌع الِعٌنة وهو أن ٌبٌع ؼٌره شٌبا بثمن مإجل، وٌسل

قبض الثمن بؤقل من ذلك الثمن نقدا. وكذا ٌجوز أن ٌبٌع بثمن نقدا وٌشتري بؤكثر منه 
إلى أجل، سواء قبض الثمن األول، أم ال، وسواء صارت العٌنة عادة له ؼالبة فً البلد، 
أم ال، هذا هو الصحٌح المعروؾ فً كتب األصحاب". أقول: ومع ذلك فاالحتراز عنه 

 مستحب خروجا لخبلؾ من حّرمه.

 (.ٖٗٔـٖٖٔ/ ٕالمنثور فً القواعد الفقهٌة للزركشً: )    (ٖ)
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 )فصل(

وتوخً ما علٌه اإلجماع واجب أو األكثر فمستحب عند الجمٌع، وفً ذلك        

شمس الدٌن المنهاجً األسٌوطً فً جواهر العقود ومعٌن القضاة  ٌقول اإلمام

والموقعٌن والشهود  نقبل عن اإلمام أبً المظفر ٌحٌى بن محمد ابن هبٌرة: ".. 

وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خبلفهم متوخٌا مواطن االتفاق ما أمكنه كان آخذا 

ٌتوخى ما علٌه  بالحزم عامبل باألولى، وكذلك إذا قصد فً مواطن الخبلؾ أن

األكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد، فإنه أخذ بالحزم مع جواز 

.. إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فٌه مما ٌفتً (ٔ)عمله بقول الواحد 

الفقهاء الثبلثة بجوازه نحو التوكٌل بؽٌر رضى الخصم، وكان الحاكم حنفٌا 

تفقوا على جواز هذا التوكٌل، وأن أبا حنٌفة وعلم أن مالكا والشافعً وأحمد ا

منعه، فعدل عما اجتمع علٌه هإالء األبمة الثبلثة إلى ما ذهب أبو حنٌفة إلٌه 

بمفرده من ؼٌر أن ٌثبت عنده بالدلٌل ما قاله وال أداه إلٌه االجتهاد، فإنً أخاؾ 

ٌن على هذا من هللا )عز وجل( بؤنه اتبع فً ذلك هواه، وأنه لٌس من )الذ

ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه(، وكذلك إذا كان القاضً مالكٌا فاختصم إلٌه 

اثنان فً سإر الكلب فقضى بطهارته مع علمه بؤن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته، 

وكذلك إن كان القاضً شافعٌا، فاختصم إلٌه اثنان فً متروك التسمٌة عمدا، 

ال اآلخر إنما منعته من بٌع فقال أحدهما: هذا منعنً من بٌع شاة مذكاة، وق

                                                             

أي الواحد من األبمة األربعة، ال أي عالم من العلماء، كما هم معلوم فً السٌاق، وؼٌر   (ٔ)
األبمة األربعة من أصحاب المذاهب ٌصح العمل به شرٌطة تدوٌن مذهبه وصحة النسبة 

ظ عنه، وإلٌه اإلشارة فً قول العبلمة ابن حجر فً تحفة المحتاج فً شرح إلٌه والحف
المنهاج :" وحاصل المعتمد من ذلك أنه ٌجوز تقلٌد كل من األبمة األربعة، وكذا من 
عداهم ممن حفظ مذهبه فً تلك المسؤلة ودون حتى عرفت شروطه وسابر معتبراته 

الصحابة ٌحمل على ما فقد فٌه شرط من فاإلجماع الذي نقله ؼٌر واحد على منع تقلٌد 
ذلك وٌشترط لصحة التقلٌد أٌضا أن ال ٌكون مما ٌنقض فٌه قضاء القاضً هذا بالنسبة 
لعمل نفسه ال إلفتاء، أو قضاء فٌمتنع تقلٌد ؼٌر األربعة فٌه إجماعا كما ٌعلم". ٌنظر: 

 .(7ٓٔ/ ٓٔتحفة المحتاج فً شرح المنهاج وحواشً الشروانً والعبادي )
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]شاة[المٌتة، فقضى علٌه بمذهبه، وهو ٌعلم أن األبمة الثبلثة على خبلفه، وكذلك 

إذا كان القاضً حنبلٌا، فاختصم إلٌه اثنان، فقال أحدهما لً علٌه مال، وقال 

اآلخر كان له علً مال وقضٌته، فقضى علٌه بالبراءة، وقد علم أن األبمة 

فه، فهذا وأمثاله مما ٌرجع إلى األكثرٌن فٌه عندي أقرب إلى الثبلثة على خبل

 .(ٔ)اإلخبلص، وأرجح فً العمل"

وجاء فً المسودة آلل تٌمٌة مجد الدٌن وعبد الحلٌم وأحمد بن تٌمٌة:" إنه      

انعقد اإلجماع على تقلٌد كل واحد من هذه المذاهب األربعة وإن إجماع الفقهاء 

وأنه ٌنبؽً االحتراز من االختبلؾ، فإن لم ٌكن حجة ال ٌخرج الحق عنهم، 

فإتباع األكثر أولى، وٌكره تقلٌد الواحد المخالؾ لؤلكثر ألجل تقدم ونحوه. وقال 

أٌضا فً أول شرح الحدٌث، كل من هذه المذاهب إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك 

فإن خرج من الخبلؾ فؤخذ باالحوط كتحرٌة مسح جمٌع رأسه وأخذ فٌما ال 

 . (ٕ)نه الخروج من الخبلؾ فٌه كمسؤلة البسملة بقول األكثر كان هو األولى"ٌمك

 

 )فصل(

وفٌما ٌتعلق بالمستجدات من الوقابع والنوازل فإنه ال ٌخفى أنها كثٌرة       

متجّددة وأن النصوص الشرعٌة قلٌلة بالنظر إلٌها، كذلك فإن من المسابل 

المدّون حتى ٌتمكن من إبداء الحكم المستجدة ما ال ٌوجد لها مثٌل فً الفقه 

                                                             

(، ونقله 37ٕ/ ٕجواهر العقود ومعٌن القضاة والموقعٌن والشهود للشمس المنهاجً: )  (ٔ)
 (.7ٖ٘آل تٌمٌة وأقره فً المسودة فً أصول الفقه )ص: 

المسودة فً أصول الفقه آلل تٌمٌة: مجد الدٌن ونجله عبد الحلٌم وحفٌده أحمد )ص:    (ٕ)
٘ٗٓ.) 



 

 ...............  د. حسً خالد املفيت.....................العاو للنجلس األعلى لإلفتاء   امليَج

 30 

الشرعى للمستفتً عن طرٌق ) قٌاس الشبه( أو )قٌاس األشباه ( ـ كما اصطلح 

 .   (ٔ)علٌه األصولٌون ومثلوا لهما فً كتبهم

وبناء على ما تقدم: فان المجلس األعلى الموقر ٌنظر فً تلك      

لمذاهب األربعة المستجدات ـ التً ال ٌتصور وجود أصل لها فً مدونات ا

ـ ٌنظر الى الفقه الواقع والمعاصر الوقابع ال سٌما فً أبواب المعامبلت 

وٌبذل رأٌه فٌها على أصول المذهب وقواعده.   وٌستفٌد كذلك من اللجان 

الفقهٌة ودور اإلفتاء اآلخرى فً العالم اإلسبلمى، مادامت تلك الفتاوى ال 

تاء المبنٌة على القواعد العامة تخرج عن أسس ومبادئ المجلس األعلى لئلف

للمذاهب األربعة المدونة . وهذا الحصر على األربعة لكونها هً المدّونة 

مسابلُها فً جمٌع األبواب من كتاب الطهارة وإلى كتاب العتق، وهً 

المقّعدة قواعُدها الفقهٌة واألصولٌة والمقاصدٌة، والمإصلة بؤدلتها 

مسابلها، والمتّوجة بفتاوى طبقاتها التفصٌلٌة، والمفّرعة بفروعها و

ومإلفاتهم فً المستجدات على مّر القرون الفاضلة وإلى أٌامنا هذه، وإال 

فلقد كان هناك مذاهب أخرى فقهٌة جلٌلة كمذهب السفٌانٌن واألوزاعً 

وؼٌرهم لكنها ولؤلسؾ لم تدّون ولم تقعد ولم تحفظ فاندثرت، وتلك مشٌبة 

ن ٌشاء.. وفً هذه المسؤلة ٌقول اإلمام الحافظ عبد هللا تعالى وفضله ٌإتٌه م

الرحمن ابن رجب الحنبلً)رحمه هللا( فً رسالته:" )الرد على من اتبع 

ؼٌر المذاهب األربعة(  مبٌناً علة المنع من اتباع ؼٌرها: أن مذاهب ؼٌر 

هإالء لم تشتهر ولم تنضبط، فربما ُنِسَب إلٌهم ما لم ٌقولوه أو فُهم عنهم ما 

ٌرٌدوه، ولٌس لمذاهبهم من ٌذب عنها وٌنّبُه على ما ٌقع من الخلل فٌها،  لم

 . (ٕ)بخبلؾ هذه المذاهب المشهورة"

                                                             

( والتحصٌل من المحصول 3ٕٙ/ ٕلملقن ت األزهري )األشباه والنظابر البن ا وٌنظر:  (ٔ)
 (.ٕٕٓ/ ٕللسراج األرموي )

 ٖٗالرد على من اتبع ؼٌر المذاهب األربعة البن رجب الحنبلً: ص   (ٕ)
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 )فصل(

وقلٌل جدا تلك المسابل التً ال توجد فً مدّونات فقه المذاهب األربعة، سواء     

المطبوعة والمخطوطة، فقد توجد نفس المسؤلة أو نظٌراتها، لكن ٌتطلب 

البحُث المستمر والنظر المستدٌم والتؤمل والمطالعة االسترشاد  إلٌجادها

واالستشارة بؤهل العلم، إذ فوق كل ذي علم علٌم كما قال تعالى }َنْرَفُع َدَرَجاٍت 

  (ٔ)َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلٌٌِم{ 

 )فصل(

واإلعجاب بالنفس  وعلى العالم المتصّدي لئلفتاء وؼٌرها االبتعاد عن الرٌاء    

والتكبر على العلماء المتبحرٌن، فإن شر اآلفات وأشدها خطرا الرٌاء والكبر 

والعجب كما نّبه على كل ذلك العلماء الربانٌون ومنهم اإلمام الهمام حجة 

 .(ٕ)اإلسبلم الؽزالً فً ربع المهلكات من كتاب اإلحٌاء 

ا حوله من الُكتٌبات وال وعلى المفتً كذلك: أن ال ٌكتفً ببضاعته وال بم  

ٌكتفً بمطالعة فتاوى المواقع االلكترونٌة، فإن أؼلبها مواقع تجارٌة أو حزبٌة 

أو طابفٌة أو متعصبة أو مجهولة المصادر أو إن أصحابها ؼٌر مشهورٌن بالعلم 

والتقوى، وعلٌه كذلك أن ال ٌؽتر بما حصل علٌه من الشهادات وما سمع عن 

وأن ال ٌؽفل عن العهد الذي قطعه مع أساتذته وشٌوخه  نفسه من ثناء الناس، 

الذٌن أجازوه وهو دوام تقوى هللا وبذل الجهد فً الُمهمات ودوام المطالعة فً 

 التدرٌس ومراجعة أمهات المدّونات.

                                                             

 (.9ٙ)سورة ٌوسؾ:    (ٔ)

( وكتاب ذم الكبر والعجب ٕ٘/ ٌٔراجع: إحٌاء علوم الدٌن ومعه تخرٌج الحافظ العراقً ) (ٕ)
 فما بعدها(. 3ٙٔ/ ٘اسع من ربع المهلكات  من اإلحٌاء: )وهو الكتاب الت
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 )فصل(

نة التً حّررت وانتهت عند أبمة المذاهب األربعة        إن المسابل المدوَّ

ال ٌنبؽً البحث فٌها مرة ثانٌة، كما قال جاء فً خصوصا فً جانب العبادات 

ر اجتهاده فً المسابل التً قد  المسودة آلل تٌمٌة:" إن المجتهد الٌوم ال ٌتصوَّ

 . (ٔ)ُتحّررت فً المذاهب األربعة، ألن المتقدمٌن قد فرؼوا من ذلك"

ن ونقل ذلك اإلمام الزركسً فً المنثور فً القواعد الفقهٌة وعزاه إلى اب     

ٌُتصور ـ الجتهاده فً هذه المسابل التً قد  هبٌرة فقال:" إن المجتهد الٌوم ال 

مٌن قد فرؼوا من  رت فً المذاهب ـ ثمرةٌ؛ ألن الفقهاء )رحمهم هللا( المتقدِّ ُتحرِّ

ذلك وأتوا بمبالػ األقسام لها فبل ٌإدي اجتهاد المجتهد إال إلى مثل مذهب واحد 

ث مجتهدا بشرطه عند األصولٌٌن، فكٌؾ بؤنصاؾ . هذا إذا كان الباح(ٕ)منهم"

 المتعلمٌن المدعٌن لبلجتهاد فً أٌامنا!

 

                                                             

 (.ٌٔٗ٘نظر: المسودة فً أصول الفقه )ص:    (ٔ)

 (.ٔٗٔ/ ٕالمنثور فً القواعد الفقهٌة للبرهان الزركشً )   (ٕ)
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 )فصل(

أما إذا كانت المسابل مبنٌة على أعراؾ وعادات المسلمٌن فإنها قد تتؽٌر      

أحكامها بتؽٌر األزمان والبٌبات، ال التً اعتمدت على النصوص واالجماع، 

اإلجماع، كما أجمع علٌه الفقهاء إذ ال اجتهاد فً معرض النص و

 (ٔ)واألصولٌون 

قال اإلمام أبو بكر الجصاص فً أحكام القرآن:" قوله تعالى )لعلمه الذٌن     

.. االستنباط فً الشرع نظٌر االستدالل واالستعبلم وفً هذه (ٕ)ٌستنبطونه منهم(

ث، وذلك اآلٌة داللة على وجوب القول بالقٌاس واجتهاد الرأي فً أحكام الحواد

ألنه أمر برد الحوادث إلى الرسول )صلى هللا علٌه وسلم( فً حٌاته إذا كانوا 

بحضرته وإلى العلماء بعد وفاته والؽٌبة عن حضرته )صلى هللا علٌه وسلم(، 

وهذا ال محالة فٌما ال نص فٌه، ألن المنصوص علٌه ال ٌحتاج إلى استنباطه، 

ص علٌه، ومنها ما هو مودع فً فثبت بذلك أن من أحكام هللا ما هو منصو

النص قد ُكلّفنا الوصول إلى االستدالل علٌه واستنباطه فقد حوت هذه اآلٌة 

معانً منها: أن فً أحكام الحوادث ما لٌس بمنصوص علٌه بل مدلول علٌه 

ومنها أن على العلماء استنباطه والتوصل إلى معرفته برده إلى نظابره من 

 .(ٖ)لٌه تقلٌد العلماء فً أحكام الحوادث"المنصوص ومنها أن العامً ع

 

                                                             

(:" 3ٖ/ ٔقال ألستاذ الدكتور وهبة الزحٌلً فً الوجٌز فً أصول الفقه اإلسبلمً ) (ٔ)
اجتهاد فً مورد النص" قاعدة أساسٌة تعتبر شعار المجتهد والمتبع القاعدة األصولٌة "ال 

والمقلد والباحث والمناظر، فحٌثما ورد النص فً القرآن والسنة فبل مجال إلعمال الرأي 
 واالجتهاد واالستنباط". 

 من سورة النسآء. 3ٖاآلٌة    (ٕ)

 (.3ٖٔ/ ٖأحكام القرآن للجصاص بتحقٌق القمحاوي )   (ٖ)
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 )فصل(

إن التقلٌد فً الحق حٌق وواجٌب، كما فً تقلٌد العامً العالم قال تعالى فً      

ْكِر إِْن ُكْنُتْم اَل َتْعلَُموَن{ كم أن اتباع الحق حٌق  (ٔ)آٌتً النحل واألنبٌاء: }أَْهَل الذِّ

َبْعُت ِملََّة آَبابًِ وواجٌب، قال تعالى على لسان نبً هللا ٌو سؾ)علٌه السبلم(: }َواتَّ

ْعقُوَب{ ٌَ ، كذلك فإن التفلٌد فً الباطل باطٌل كما فً التقلٌد  (ٕ)إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق َو

األعمى الحاصل من المشركٌن آلبابهم المشركٌن، قال تعالى: }َوإَِذا قٌَِل لَُهُم 

ُ َقالُوا بَ  بُِعوا َما أَْنَزَل هللاَّ ْعقِلُوَن اتَّ ٌَ ِه آَباَءَنا أََوَلْو َكاَن آَباُإُهْم اَل  ٌْ َنا َعلَ ٌْ ِبُع َما أَْلَف ْل َنتَّ

ْهَتُدوَن{ ٌَ ًبا َواَل  ٌْ   (ٖ)َش

وفً ذلك ٌقول اإلمام القرطبً فً تفسٌره الجامع ألحكام القرآن:" التقلٌد       

الجاهل  فً الحق أصل من أصول الدٌن، وعصمة من عصم المسلمٌن ٌلجؤ إلٌها

المقصر عن درك النظر. واختلؾ العلماء فً جوازه فً مسابل األصول على 

ما ٌؤتً ، وأما جوازه فً مسابل الفروع فصحٌح". ثم استدل بؤدلة من الكتاب 

 .  (ٗ)والسنة وأقوال المحققٌن من أهل السنة والجماعة

 

                                                             

 (9()سورة األنبٌاء:ٖٗسورة النحل: )   (ٔ)

 (3ٖ)سورة ٌوسؾ:    (ٕ)

 (.9ٓٔ)سورة البقرة:    (ٖ)

 (.ٕٔٔ/ ٌٕراجع: الجامع ألحكام القرآن للقرطبً: )   (ٗ)
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 )فصل(

وى الشرعٌة فً المذهب وأما دور المجلس األعلى لئلفتاء فهو ؼالبا نقل الفت     

إن وجدت، واتباع أبمة مذهبنا الشافعً لكونه السابد فً كوردستان ، والفتوى 

ٌنبؽً أن تكون وفق أصول مذهبه، ففً لزوم كون الفتوى على المذهب السابد 

فً البلد وأن الفتوى بخبلفه تثٌر الفتنة وتفضً إلى الخصومة جاء فً المسودة 

لمدارس بؤسماء فقهاء معٌنٌن فإنه ال أرى به بؤسا، حٌث آلل تٌمٌة:" فؤما تعٌٌن ا

ان اشتؽال الفقهاء بمذهب واحد من ؼٌر أن ٌختلط بهم فقٌه فً مذهب آخر ٌثٌر 

)هذا الفقٌه( الخبلَؾ معهم وٌوقع النزاع، فإنه حكى لً الشٌخ محمد بن ٌحٌى 

ن بلده عن القاضً أبى ٌعلى أنه قصده فقٌه لٌقرأ علٌه مذهب أحمد، فسؤله ع

فؤخبره، فقال له إن أهل بلدك كلهم ٌقرأون مذهب الشافعً، فلماذا عدلت أنت 

عنه إلى مذهبنا؟ فقال له إنما عدلت عن المذهب رؼبة فٌك أنت، فقال: ان هذا ال 

ٌصلح، فانك إذا كنت فً بلدك على مذهب أحمد، وباقً أهل البلد على مذهب 

ك، وكنت خلٌقا أن تثٌر خصومة الشافعً لم تجد أحدا ٌعبد معك وال ٌدارس

وتوقع نزاعا، بل كونك على مذهب الشافعً حٌث أهل بلدك على مذهبه أولى 

ودلَُّه على الشٌخ أبى إسحاق، وذهب به إلٌه، فقال: سمعا وطاعة أقدمه على 

الفقهاء وألتفت إلٌه، وكان هذا من علمهما معا وكون كل واحد منهما ٌرٌد 

 . (ٔ)اآلخرة"

 

 )فصل(

إن اتباع المجلس األعلى للمذهب الشافعً لٌس تقلٌدا أعمى أو ببل علم، بل      

هو اتباع، فهناك فرق بٌن التقلٌد واالتباع، فاألول للعامً، والثانً ألهل العلم، 

ألن االتباع كما قال الحافظ ابن عبر البر فً جامع بٌان العلم وفضله)باب 

                                                             

 (.ٕٗ٘ـ ٔٗ٘المسودة فً أصول الفقه )ص:    (ٔ)
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ة العبارة عن حدود العلم( هو " تتبع القابل  على ما بان لك من فضل قوله وصحَّ

. وإن (ٔ)مذهبه، والتقلٌد أن تقول بقوله وأنت ال تعرؾ وجه القول وال معناه.."

جاز أن ٌطلق االتباع على التقلٌد كذلك باعتبار التقسٌم الثنابً لؤلصولٌٌن لحال 

المكلفٌن، حٌث قالوا: إن المكلؾ إما مجتهد وإما عامً مقلد، وهو من دون رتبة 

 .  (ٕ)االجتهاد

وٌكفٌنا فً )مجلس اإلفتاء( فخرا أن ننشر بٌن الناس مذهب الشافعً وعلمه      

كما قال الشٌخ أحمد محمد شاكر فً مقدمة تحقٌقه وشرحه لرسالة اإلمام 

. كٌؾ ال وقد أخرج الحافظ البٌهقً فً (ٖ)الشافعً)رحمه هللا(  فً أصول الفقه

الذهبً فً السٌر وابن كثٌر فً الطبقات المناقب وابن عساكر فً التارٌخ و

والعسقبلنً فً التوالً  عن ٌحٌى بن منصور القاضً أنه قال: سمعت أبا بكر 

َمَة وقلت له: هل تعرؾ سّنة لرسول هللا )صلى هللا  ٌْ محمد بن إسحاق بن ُخَز

 . (ٗ)علٌه وسلم( فً الحبلل والحرام لم ٌودعها الشافعً ُكُتَبه؟ قال: ال "

 

                                                             

  (. 939/ ٕجامع بٌان العلم وفضله)باب العبارة عن حدود العلم( البن عبد البر: )(  ٔ)

ٌنظر فً تفصٌبلت أحكام التقلٌد واالجتهاد: اإلبهاج فً شرح المنهاج: للسبكً وولده    (ٕ)
 (.7ٗ9ٕ/ 9التاج )

 .٘مقدمة تحقٌق وشرح الراسالة: ص   (ٖ)

(. سٌر أعبلم 9ٖٓ/ ٔ٘(. تارٌخ دمشق البن عساكر )99ٗ/ ٔمناقب الشافعً للبٌهقً )  (ٗ)
( توالً التؤنٌس بمعالً 7ٌٌن البن كثٌر )ص: ( طبقات الشافع9ٕ٘/ 3النببلء للذهبً )

 (.ٖٗٔابن إدرٌس البن حجر )ص: 
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 )فصل(

وفابدة التمذهب كما جاء فً شرح مختصر األصول:" أن ٌتحصل عند      

الطالب منهج ومعٌار منضبط وؼٌر متناقض فً النظر إلى المسابل الفقهٌة، 

وأٌضا سٌحقق له التدرج والترقً فً سلم العلم، فكل مذهب من المذاهب تعاقبت 

لفات كثٌرة أجٌال على خدمته على مدار قرون طوال، وصنؾ العلماء فٌه مإ

منها ما ٌقتصر على رواٌة واحدة ثم ٌتدرج، وٌعرض للطالب رواٌتٌن، وهكذا، 

وهذه المزٌة ال ٌجدها فً ؼٌر كتب المذاهب، وإنما أنكر الناس التمذهب حٌنما 

خلطوه بالتقلٌد المذموم الذي ٌتعصب فٌه الطالب لئلمام وٌعتقد أنه قد أحاط بكل 

 .(ٔ)وم عن الخطؤمسابل الدٌن وأدلتها، وأنه معص

 

 )فصل( 

ٌلزم أن تبدأ الفتاوى المحّررة بعبارة )الجواب وباهلل التوفٌق( وأن تختم     

بعبارة )وهللا تعالى أعلم( كما نّبه علٌه المحققون ومنهم اإلمام أبو القاسم 

الصٌمري كما نقل عنه شٌخ اإلسبلم ابن الصبلح الشهرزوري)رحمه هللا( فً 

 . (ٕ)تًأدب المفتً والمستف

                                                             

 (.7ٕٔشرح مختصر األصول من علم األصول البن عثٌمٌن )ص:  -ٌنظر: التمهٌد   (ٔ)

 (.7ٌٖٔنظر: أدب المفتً والمستفتً البن الصبلح: )ص:     (ٕ)
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 )أهم أهداف اجمللس األعلى املرجوة(

   ومن أجل بناء أسس متٌنة للمجلس األعلى لئلفتاء واللجان الفرعٌة
 الموقرة فإن أهم األهداؾ المرجوة هً:

انضباط الفتوى الشرعٌة وفق قواعد الشرٌعة الؽراء وأدلتها وأسسها ومبادبها  أـ
تعدد مراكزها من ؼٌر وجه  ومقاصدها. والحد من الفوضى فً الفتوى وبلوى

 حق أو حاجة.

ب ـ تثبٌت المرجعٌة الشرعٌة والقانونٌة للفتوى فً كوردستان متمثلة فً 
 المجلس األعلى لئلفتاء. 

ج ـ اعتماد فتاوى المجلس األعلى من قبل األمة الكوردٌة فً جؽرافٌا 
وؼالبهم كوردستان وخارجها حٌث الجالٌات الكوردٌة المنتشرة فً أنحاء العالم 

على مذهب الشافعٌة، وذلك ترسٌخا لبلستقبللٌة وتوحٌدا للمنهج ولعدم التبعٌة أو 
الركون إلى الفتاوى الدخٌلة والمشبوهة والمستوردة من خارج كوردستان 
والؽرٌبة بؤصول وفروع األمة الكوردٌة الُمسلمة والمبنٌة فً أؼلبها على 

ومذهبنا فً الفقه ومسلكنا فً األهواء والتعّصب تجاه عقٌدتنا فً األصول 
التزكٌة والسلوك وقٌمنا التً نعتز بها وحقوقنا الشرعٌة فً تارٌخ وجؽرافٌا 
كوردستان، ولنبذ تلك الفتاوى العمٌاء المبنٌة كذلك على نشر الكراهٌة بٌن 
المكونات وعدم االتصاؾ بالقواعد الكبرى الفقهٌة واألصولٌة والمفتقرة كذلك 

طرفً اإلفراط والتفرٌط المسمى بـ طرٌق االعتدال والمؤمور إلى التوّسط بٌن 
ًة َوَسًطا  به شرعا، حٌث جعلنا هللا أمة الوسط كما قال تعالى: }َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

ُكْم َشِهًٌدا{ ٌْ ُسوُل َعلَ ُكوَن الرَّ ٌَ ، وجاء فً األثر: "  (ٔ)لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َو
 . (ٕ)مور أوساطها"إن خٌر األ

   
                                                             

 (.ٖٗٔ)سورة البقرة:  (ٔ)

( بسنده عن ثابت، عن 3ٕٖٔ٘( برقم)97ٔ/ 9ؾ: )رواه ابن أبً شٌبة فً المصن (ٕ)
( عنه أٌضا، ورواه أبو 9ٙٔٙ( برقم)3ٔ٘/ 3مطرؾ. والبٌهقً فً شعب اإلٌمان )

 ( عن أبً قبلبة )رضً هللا عنه(.3ٕٙ/ ٕنعٌم فً حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء )
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 بهود املههج العام  

 جلس األعلى واسرتاتيجيته البعيدةللم
 

وفق القواعد األصولٌة والفقهٌة التً مّر بٌانها وتؤصٌلها: فإن      

استراتجٌة المجلس األعلى لئلفتاء)المنهج العام( فً العمل )ان شاء هللا( 

س التحاد علماء الدٌن فً بدءا من هذه الدورة المنتخبة فً المإتمر الساد

 كوردستان ٌكون بتوفٌقه تعالى على النحو اآلتً: 

ـ التـركٌز على أن المجلس األعلى لئلفتاء مقره أربٌل العاصمة وعدم اصدار ٔ

أي فتوى بهذا االسم فً اللجان الفرعٌة، وال ٌحق لؤلعضاء المحترمٌن فً 

فتاوى العامة باسم المجلس األعلى لئلفتاء وال للجان الفرعٌة إصدار ال

المجلس األعلى مطلقا ضرورة بقاء مإسسة الفتوى فً كوردستان موحدة 

فً الُبنٌة والرإى والهدؾ واإلنطبلق والمواقؾ، وعلى المكتب التنفٌذي 

والمجلس الرباسً وهٌبات الفروع و لجان الفتاوى الفرعٌة وأعضاء 

لمجلس األعلى لئلفتاء االتحاد عموما اإللتزام التام بالفتاوى الصادرة عن ا

 وعدم معارضتها.

ـ  ٌنبؽً ألعضاء المجلس األعلى الموقرٌن الحضور الفعلً فً االجتماعات ٕ

الدورٌة فً أربٌل ومساندة المجلس ببحوثهم وتقارٌرهم العلمٌة الموضوعٌة 

 المطلوبة وحسب الحاجة.

قصوى ـ  بما أن المجلس األعلى اإلفتاء قد جعل على عاتقه المسبولٌة الٖ

والحمل الثقلٌل ٌنبؽى ان ٌدعم من قبل المإسسة نفسها أعنً مإسسة 

االتحاد وكذلك الجهات الرسمٌة فً حكومة اإلقلٌم بهدؾ توطٌد دعابمه 

وجعله الحقا )إن شاءهللا( دارا شرعٌة لئلفتاء فً كوردستان او مجمعا 

 ر. فقهٌا منظما وفق مشروع قانونً ٌصادُق علٌه برلمان اإلقلٌم الموقّ 
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ـ   ٌنبؽً للجان الفرعٌة االستمرار  بتزوٌد المجلس األعلى لئلفتاء بتقارٌرهم ٗ

المدّونة عن أنشطة فروعهم كل ثبلثة أشهر وبخبلفه تعلق اعمال اللجنة 

 الفرعٌة وٌتم فٌها اإلصبلحات المناسبة.

ـ ٌنبؽً لجمٌع اللجان الفرعٌة عدم إصدار الفتاوى المتعلقة بالشإون العامة ٘

لمواطنٌن أو القضاٌا التً تعم كوردستان والمجتمع الكوردستانً وترك ل

ذلك  للمجلس األعلى لئلفتاء مع االحتفاظ بابداء الرأي فٌها وإرساله الى 

المجلس األعلى.. أما المسابل الجزبٌة فللجان الفرعٌة البت فٌها وعدم 

حاالت إرسال أصحاب الدعاوى والخصومات إلى المجلس األعلى إال فً ال

المتسمة بالضرورة القصوى، وذلك لكثرة انشؽال المجلس األعلى بالفتاوى 

 البحثٌة ومهمات المسابل العامة المجتمعٌة.

ـ بما أن المجلس األعلى لئلفتاء التابع التحاد علماء الدٌن اإلسبلمً هو الجهة ٙ

الرسمٌة المعنٌة بإصدار الفتاوى الشرعٌة ومن أجل التقلٌل من الفتاوى 

لحزبٌة والسٌاسٌة والشخصٌة وفتاوى القنوات اإلعبلمٌة الصادرة من هنا ا

وهناك ولؤلسؾ الشدٌد والتً تفتقر ؼالبا إلى األهلٌة والشرعٌة والقانونٌة 

بناء علٌه: ٌطلب المجلس األعلى من األحزاب والمإسسات والمنظمات 

ربوع والشخصٌات التعاون التام معه ومع اللجان الفرعٌة المنتشرة فً 

كوردستان وتعمٌم كتاب رسمً من المكتب التنفٌذي الموقر بهذا الؽرض، 

وذلك توحٌدا للصفوؾ ومعالجة للعراقل وحبل للعقبات وتفادٌا لتعدد مراكز 

الفتوى الشرعٌة فً كوردستان والتً تسبب الفوضى فً الفتوى وارتباك 

 المستفتٌن.

بعض اللجان الفرعٌة  ـ إجراء االصبلحات الضرورٌة البلزمة خصوصا فً 9

التً تفتقر إلى العلمٌة المطلوبة والنشاط البلزم وتشكٌل لجنة مختصة من 

قبل المجلس األعلى وبالتعاون مع المكتب التنفٌذي وفروع االتحاد الموقرة 

 إلجراء ما ٌلزم. 
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ـ ٌلزم أن ٌكون فً المجلس األعلى وكذلك فً لجان الفروع مقّرٌر ٌقوم 3

صول. وٌقوم المجلس األعلى بفتح دورة تثقٌفٌة بمهاماته وحسب األ

للمقررٌن. ومهام المقرر هو التنسٌق مع ربٌس اللجنة لتحدٌد المواعٌد 

وجدولة أعمال االجتماعات وتهٌبة الملفات وإعداد التقرٌر وتقدٌم اآلراء 

والمقترحات وتسجٌل المحاضر والمسابل األخرى الشفوٌة التً ٌتم 

وتوزٌعها على األعضاء المعنٌٌن ومتابعة بنود  مداولتها فً االجتماع

 المحضر والتوقٌع باألعضاء.

ٌّن متحدث رسمً للمجلس األعلى وٌتم ذلك بعد االستشارة مع المكتب 7 ـ ٌع

التنفٌذي  لبلتحاد، وٌنبؽً أن تكون تصرٌحاته مختصرة محررة منحصرة 

 فً المطلوب وبعد التشاور مع ربٌس المجلس. 

ر دراستها من قبل ربٌس المجلس أوال ثم ٌشرع ـ ٌتم تشخٌص آٔ لمسابل المقرَّ

بدراستها  ومناقشتها فً الجلسة المنعقدة ثانٌا ثم ٌشرع فً  نشرها  عبر 

الوسابل المتاحة، وتجمع الفتاوى  وتنشر الحقا فً كتاب مستقل لمزٌد 

 الفابدة. 

ذلك عن ـ وفٌما ٌتعلق بتمرٌر الفتاوى الصادرة عن المجلس األعلى وكٔٔ

اللجان الفرعٌة فً األمور الفرعٌة الجزبٌة ٌلزم أن تصدر باإلجماع إن 

 أمكن وإال فحسب رأي األكثرٌة مع عدم إؼفال التوقٌعات على المحاضر.

ـ ٌحق لمن ٌخالؾ رأي األكثرٌة أن ٌوقع ثم ٌشٌر إلى وجة نظره المخالؾ، ٕٔ

دات، وال ٌحق حٌث إن لؤلعضاء حق إبداء اآلراء والنقاشات فً المستج

لهم االجتهاد فٌما ورد فٌه نص أو ثبت باإلجماع أو القٌاس الجلً كما تقدم، 

وال شك أن االختبلؾ فً الفروع أمر صحً مشروع مادام ٌعتمد على 

العلمٌة والموضوعٌة، وإلٌه اإلشارة فً األثر الوارد:" اختبلؾ أمتً 
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الفروع الفقهٌة،  . والمقصود اختبلؾ علماء األمة الراسخٌن فً(ٔ)رحمة"

مثل اختبلؾ فقهاء الصحابة والتابعٌن واألبمة المجتهدٌن فً بعض الفروع 

 الفقهٌة. وهللا تعالى أعلم. 

ـ ٌلزم تدوٌن جمٌع الفتاوى الصادرة عن المجلس وتحرٌرها ٌدوٌا فً سجل ٖٔ

خاص إلى جانب توقٌع األعضاء مع المحافظة على سرٌة الفتاوى 

وى البحثٌة وؼٌر البحثٌة العامة الصادرة من المجلس الخاصة، وتعمٌم الفتا

األعلى على اللجان الفرعٌة بهدؾ التنشٌط والدراسة واإلستفادة ونشرها 

فً اإلعبلم المربً والمسموع لبلتحاد وتزوٌد الجهات المختصة فً اإلقلٌم 

 بها، لما لئلعبلم بؤنواعه من الّدور الفابق فً العصر الراهن.

س األعلى واللجان الفرعٌة تثبٌت التارٌخ الهجري فً الكتابات ـ ٌلزم المجلٗٔ

والمراسبلت الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة بالتوافق مع التارٌخ المٌبلدي وذلك 

إحٌاء للتراث اإلسبلمً والتارٌخ الهجري العمري المقصود شرعا وهو 

عدم التشبُّه والتتبُّع. وكذلك تثبٌت التارٌخ الكوردي محافظة على الجعل 

إللهً فً الخصوصٌة المقّر بها من أجل التعرؾ والتآزر والتكاتؾ فً ا

  (ٕ)قوله تعالى:  }َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِبَل لَِتَعاَرفُوا{

                                                             

قً فً ( وعزاه الى البٌه7ٖ(برقم)7ٙأخرجه السخاوي فً المقاصد الحسنة )ص:   (ٔ)
المدخل عن ابن عباس )رضً هللا عنهما(، ولفظه فً المدخل عن ابن عباس)رضً هللا 

مهما أوتٌتم من كتاب هللا فالعمل به ، ال عذر ألحد فً تركه ، فإن لم »عنه( مرفوعا: 
ٌكن فً كتاب هللا ، فسنة منً ماضٌة ، فإن لم ٌكن سنتً، فما قال أصحابً، إن 

السماء فؤٌما أخذتم به ثم أخرج عن جوٌبر، عن جواب بن أصحابً بمنزلة النجوم فً 
إن مثل أصحابً كمثل النجوم، ههنا وههنا ، من »عبٌد هللا )رضً هللا عنه( مرفوعا: 

ثم قال اإلمام البٌهقً « أخذ بنجم منها اهتدى ، وبؤي قول أصحابً أخذتم ، فقد اهتدٌتم
فة، لم ٌثبت فً هذا إسناد وهللا )رحمه هللا(:" هذا حدٌث متنه مشهور، وأسانٌده ضعٌ

 (.ٖ٘ٔ( و)ٕ٘ٔ(برقم)ٖٙٔـ ٕٙٔأعلم". المدخل إلى السنن الكبرى للبٌهقً )ص: 

 (. ٖٔ)سورة الحجرات: (ٕ)
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ـ ٌعمل المجلس األعلى مع دور وهٌبات اإلفتاء فً العالم اإلسبلمً من أجل ٘ٔ

 التواصل والتنسٌق وتبادل الخبرات .

ٌُنشطٙٔ المجلس األعلى لئلفتاء أكثر من ذي قبل حسب هذه  ـ ٌنبؽً أن 

ٌُعمل االجراءات الكفٌلة بتحقٌق األهداؾ  االستراتٌجٌة)المنهج العام( و

 المرجوة لبلتحاد وبالتشاور مع المكتب التنفٌذي الموقر. 

 ومن أهم هذه األعمال والفعالٌات : 

سات أـ  االستشارة بالجهات والشخصٌات العلمٌة المتخصصة والمإس

والوزارات المعنٌة فً الفتاوى التً ٌتطلب فٌها االستفادة من آرابهم 

 وحسب اللزوم.

ب ـ تحدٌد  الحقوق والواجبات المتـزنة ألعضاء المجلس االعلى واللجان 

 الفرعٌة.

ج ـ فتح دورات تثقٌفٌة ألعضاء اللجان الفرعٌة وكذلك إشراكهم فً المإتمرات 

كوردستان لرفع المستوٌات العلمٌة والندوات العلمٌة داخل وخارج 

 واالستفادة من خبرات اآلخرٌن.

د. مشاركة المجلس األعلى لبلفتاء فً عملٌة كتابة مسودة دستور اإلقلٌم فً 

البرلمان واستشارته فً القرارات العامة والحٌوٌة والتً تخص مواطنً 

وشعبا، كوردستان حٌث إن الؽالبٌة العظمى منهم)والحمد هلل( مسلمون قادة 

وألن المسإولٌة الدنٌوٌة واألخروٌة تقع على عاتق الجمٌع كما جاء فً 

الصحٌح من حدٌث ابن عمر )رضً هللا عنهما(:" كلكم راع وكلكم مسإول 

 . (ٔ)عن رعٌته"

                                                             

 (.3ٕ7ٔ(برقم)7٘ٗٔ/ ٖصحٌح مسلم )   (ٔ)
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هـ ٌنبؽً إشراك المجلس األعلى لئلفتاء ضمن اللجان الشرعٌة العامة المتعلقة 

فً لجنتً )رإٌة ثبوت الهبلل بؤمور المسلمٌن والتشاور معه خصوصا 

الشرعٌة( و)اللجنة العلٌا للحج والعمرة( التابعتٌن لوزارة األوقاؾ 

والشإون الدٌنٌة فً حكومة اإلقلٌم، وكذلك لجنة إعداد المناهج الدٌنٌة فً 

 وزارة التربٌة، وذلك من أجل التعاون والتكامل والتآزر.

تحاد وترجمته إلى اللؽة الكوردٌة . ٌنبؽً نشر هذا المنهج العام فً إعبلم اإلوـ 

 ثم طبعه وتوزٌعه وتعمٌمه.

زـ ٌكون العمل وفق بنود هذا المنهج العام سواء فً المجلس األعلى واللجان 

 الفرعٌة السبع عشرة لجنة للفتاوى والمنتشرة فً كوردستان 

ح ـ تفتح دورة خاصة للمفتٌٌن فً أقرب وقت لؽرض شرح بنود المنهج العام 

ره الثبلثة والتً هً بمثابة النظام الداخلً والمنهج المتبع للفتوى، ومحاو

 وباهلل تعالى التوفٌق.  

 



 

 ...............  د. حسً خالد املفيت.....................العاو للنجلس األعلى لإلفتاء   امليَج

 45 

 )احملور الثاني(

تعليماااا المجلااع ا علااى لاللتاااا للجااان البرعيااح التابعااح دتحاااد علماااا الاادين 

 ادسالمي لي كيبيح البتوى وبيان أحكام المسائل الشرعيح  

تاوى وابتؽاء وجه هللا تعالى بها واحتساب األجر عند ـ رعاٌة اإلخبلص فً الفٔ

 هللا تعالى. 

ٌّن، وتكون الفتوى ٕ ـ ترسٌخ تقوى هللا فً الفتاوى وعدم الفتوى بخبلؾ الحق الب

عن علم تام وٌقٌن كامل ال تشوبها الشبهات. وقد قال اإلمام مالك بن أنس 

ه على الجنة )رضً هللا عنه(:" من أحب أن ٌجٌب عن مسؤلة فلٌعرض نفس

 . (ٔ)والنار، وكٌؾ خبلصه فً اآلخرة ثم ٌجٌب"

ـ أن ٌتورع عن الفتوى وال ٌحرص علٌها إال أن تتعٌن علٌه، وٌنتخب ألجلها، ٖ

فٌقوم بحقها مستعٌنا باهلل تعالى، ولقد قال اإلمام عبد الرحمن ابن أبً لٌلى:" 

رسول  لقد أدركت فً هذا المسجد عشرٌن ومابة من األنصار من أصحاب

هللا )صلى هللا علٌه وسلم( فما كان منهم محدث إال ود أن أخاه كفاه الحدٌث 

 . (ٕ)، وال مفت إال ود أن أخاه كفاه الفتٌا "

ـ بما أن المفتً ٌجب أن ٌتسم بالفقه فً األحكام الشرعٌة العملٌة المستنبطة من ٗ

دلة، وال ٌلزم أدلتها التفصٌلٌة، وذلك ٌتطلب العلم باألحكام وكذلك العلم باأل

 البسط فً الجواب وال سرد األدلة إال عند الحاجة وحسب المقام. 

ـ إن األدلة اإلجمالٌة لؤلحكام الشرعٌة المعتمد علٌها هً األدلة األربعة المتفق ٘

علٌها عند علماء المسلمٌن وهً الكتاب والسنة واإلجماع والقٌاس،  ثم 
                                                             

 (.ٔٔٔ/ ٔالدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب البن فرحون المالكً )   (ٔ)

(. 9ٖٔ( برقم)9٘ٔ/ ٔ( سنن الدارمً )9٘(برقم)7ٔ/ ٔد البن المبارك )ٌنظر: الزه   (ٕ)
 (.ٕٕٔٓبرقم) ٖٔٔ/ٕوجامع بٌان العلم وفضله البن عبد البر 
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ة. وال اعتبار بقول منكري القٌاس ٌكون االعتماد على باقً األدلة التشرٌعٌ

الجلً من الظاهرٌة ومن على شاكلتهم كما نقل إمام الحرمٌن الجوٌنً فً 

، و بناء علٌه ٌجب أن ال (ٔ)البرهان فً أصول الفقه عن العلماء المحققٌن

 ٌفتى الناس دون دلٌل أو مسوغ شرعً.  

ام بمذهب االمام ـ بما أن ؼالبة الكرد )كما تقدم( شافعٌون؛ ٌنبؽً االلتزٙ

الشافعً )رضً هللا عنه( فً الحاالت االعتٌادٌة، أما فً حاالت الضرورة 

ـ والتً تقدر بقدرهاـ فٌجوز الفتوى وفق مذهب فقهً مدّون معتبر محفوظ 

آخر، من ؼٌر تلفٌق أو تتبع رخص، كما تقدم، ولكً ال ٌحدث الخروج من 

المذاهب األربعة المعتمدة دابرة السواد األعظم المتمثل فً أصول وقواعد 

من القرون الفاضلة وطبقاتهم ألهل السنة والجماعة وإلى ٌومنا، والمتفق 

 على جبللة قدرهم ورسوخهم فً العلم والعمل واإلخبلص والورع .

ـ  تكون الفتوى وفق الراجح من متن كتاب المنهاج لخاتمة المحققٌن شٌخ 9

بن حجر المكً والنهاٌة للرملً اإلسبلم النووي وشروحه ال سٌما التحفة ال

والمؽنً للشربٌنً، وكذلك االستعانة بؤمهات مصنفات المتون المعتبرة فً 

المذهب، خصوصا األم لئلمام الشافعً ومختصره للمزنً، واللباب البن 

المحاملً ونهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب ألبً المعالً إمام الحرمٌن 

  .الجوٌنً

                                                             

 (.ٕٕ/ ٕالبرهان فً أصول الفقه إلمام الحرمٌن الجوٌنً: )  (ٔ)
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المذهب لحجة اإلسبلم الؽزالً والمهذب ألبً إسحاق  وكتاب الوسٌط فً      

والسبكً والمطٌعً وبحر المذهب  (ٔ)الشٌرازي وشرحه المجموع للنووي

ألبً المحاسن الروٌانً والحاوي الكبٌر للقاضً أبً الحسن الماوردي 

والعزٌز فً شرح الوجٌز للرافعً القزوٌنً وروضة الطالبٌن للنووي 

ي والتهذٌب ألبً محمد البؽوي وكفاٌة النبٌه فً والمهمات للجمال اإلسنو

شرح التنبٌه البن الرفعة والتدرٌب للسراج البلقٌنً . وأسنى المطالب 

والؽرر البهٌة كبلهما للقاضً زكرٌا األنصاري وؼٌرها من كتب المتقدمٌن 

والمتؤخرٌن وكلها وهلل الحمد مطبوعة متداولة تربو عن مابتً مجلد فً 

إلى جانب الكتب المصنفة فً الفتاوى مثل فتاوى إمام   الفقه الشافعً،

الحرمٌن وفتاى الؽزالً وفتاوى ابن الصبلح وفتاوى النووي وفتاوى 

السبكً وفتاوى السٌوطً وفتاوى الشهاب الرملً وفتاوى ابن حجر الكبرى 

والحدٌثٌة، وجواهر الفتاوى لعلماء الُكرد الشافعٌٌن للعبلمة الشٌخ عبد 

ة المدرس وؼٌرها، وهً أٌضا مطبوعة متداولة ٌنبؽً مطالعتها الكرٌم بٌار

 للظفر بآللبها ودررها.

                                                             

( فً بٌان عظمة كتابً ٖ/ ٔقال اإلمام النووي فً مقدمة المجموع شرح المهذب ) (ٔ)
هذب والوسٌط ما نصه:"  إن أصحابنا المصنفٌن )رضً هللا عنهم أجمعٌن( وعن الم

سابر علماء المسلمٌن أكثروا التصانٌؾ كما قدمنا وتنوعوا فٌها كما ذكرنا واشتهر منها 
لتدرٌس المدرسٌن وبحث المشتؽلٌن المهذب والوسٌط وهما كتابان عظٌمان صنفهما 

ن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي: وأبو حامد محمد بن إمامان جلٌبلن: أبو إسحاق إبراهٌم ب
محمد بن محمد الؽزالً )رضً هللا عنهما( وتقبل ذلك وسابر أعمالهما منهما وقد وفر 
هللا الكرٌم دواعً العلماء من أصحابنا رحمهم هللا على االشتؽال بهذٌن الكتابٌن وما ذاك 

فً هذٌن الكتابٌن دروس إال لجبللتهما وعظم فابدتهما وحسن نٌة ذٌنك اإلمامٌن، و
المدرسٌن وبحث المحصلٌن المحققٌن، وحفظ الطبلب المعتنٌن فٌما مضى وفً هذه 
األعصار فً جمٌع النواحً واألمصار: فإذا كانا كما وصفنا وجبللتهما عند العلماء كما 

 ذكرنا. كان من هم األمور العناٌة بشرحهما إذ فٌهما أعظم الفوابد وأجزل العوابد".
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ـ ٌنبؽً أن تكون الفتوى على المذهب الجدٌد لئلمام الشافعً)رضً هللا عنه( 3

إال فً المسابل المعدودة والمعلومة والتً نّبه علٌها اإلمام النووي فً 

 المنهاج. 

ن )الرافعً والنووي( ٌقّدم تصحٌح النووي، ـ وحٌثما تعارض تصحٌحا الشٌخ7ٌ

، ومن أمثلة تقدٌم (ٔ)كما قاله شهاب الدٌن ابن النقٌب فً عمدة السالك 

. وإذا (ٕ)تصحٌحات النووي فً المنهاج   مسؤلة حكم بٌع سواد العراق

تعارض قوال )ابن حجر والرملً( فالفتوى تكون وفق اجتهاد ابن حجر، 

الطبلق وكون ذلك لؽوا وإن نوى الطبلق.  كما فً مسؤلة الحلؾ بصٌؽة

 . (ٖ)بخبلؾ الرملً

ـ ٌنبؽً أن تكون الفتوى وفق األصح والراجح على مذهب اإلمام ٓٔ

الشافعً)رضً هللا عنه( وربما ٌستفاد من األوجه واألقوال األخرى 

للشافعٌة لكن لعمل النفس ال للفتوى. إذ العمل بالمفتى به فً المذهب كما ال 

 ٌخفى. 

ـ ٌنبؽً أن ٌعلم أن اتباع علماء الكورد لمذهب اإلمام الشافعً )رضً هللا ٔٔ

عنه( كان عن علم ودلٌل وروٌة وتثبُّت، ومن ثم قال اإلمام ابن الصبلح 

الكوردي الشهرزوري فً أدب المفتً والمستفتً ما نصه:" ولٌس له 

وا التمذهب بمذهب أحد من أبمة الصحابة، وؼٌرهم من األولٌن، وإن كان

أعلم، وأعلى درجة ممن بعدهم، ألنهم لم ٌتفرؼوا لتدوٌن العلم وضبط 

أصوله وفروعه، ولٌس ألحد منهم مذهب مهّذب محّرر مقّرر، وإنما قام 

بذلك من جاء بعدهم من األبمة الناخلٌن  لمذاهب الصحابة والتابعٌن، 

ا القابمٌن بتمهٌد أحكام الوقابع قبل وقوعها، الناهضٌن بإٌضاح أصوله

وفروعها، كمالك وأبً حنٌفة وؼٌرهما. ولما كان الشافعً )رحمه هللا( قد 

                                                             

 (.9عمدة السالك وعدة الناسك البن النقٌب الشافعً: )ص:    (ٔ)

 (. ٌٖٓٔنظر: منهاج الطالٌن للنووي:)ص:    (ٕ)

(. ونهاٌة 7/ 3وٌنظر: تحفة المحتاج فً شرح المنهاج وحواشً الشروانً والعبادي )   (ٖ)
 (.9ٕٗ/ ٙالمحتاج إلى شرح المنهاج للرملً )
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تؤخر عن هإالء األبمة ونظر فً مذاهبهم نحو نظرهم فً مذاهب من 

قبلهم، فسبرها وخبرها وانتقدها، واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه 

ٌل، مع مإنة التصوٌر والتؤصٌل فتفرغ لبلختٌار والترجٌح والتنقٌح والتكم

كمال آلته وبراعته فً العلوم، وترجحه فً ذلك على من سبقه، ثم لم ٌوجد 

بعده من بلػ محله فً ذلك، كان مذهبه أولى المذاهب باالتباع والتقلٌد، وهذا 

مع ما فٌه من اإلنصاؾ والسبلمة من القدح فً أحد من األبمة جلً واضح، 

ً والتمذهب به. وهللا إذا تؤمله العامً قاده إلى اختٌار مذهب الشافع

 . (ٔ)أعلم"

وفً المسؤلة عٌنها نقل الحافظ ابن الصبلح )رحمه هللا( فً )أدب المفتً(         

عن األستاذ أبً إسحاق الشٌرازي وؼٌره فقال: الصحٌح الذي ذهب إلٌه 

المحققون ما ذهب إلٌه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعً 

جهة التقلٌد له، ولكن لما وجدوا طرٌقه فً  رحمه هللا تعالى، ال على

االجتهاد والفتاوى أسد الطرق، وأوالها، ولم ٌكن لهم بد من االجتهاد سلكوا 

طرٌقه فً االجتهاد، وطلبوا معرفة األحكام بالطرٌق الذي طلبها الشافعً 

به )رحمه هللا تعالى(. قلت: وهذا الذي حكاه عن أصحابنا واقع على وفق ما 

الشافعً، ثم المزنً فً أول مختصره، وفً ؼٌره، وذكر الشٌخ  رسمه لهم

أبو علً السنجً)الحسٌن بن شعٌب( شبًٌها بذلك، فقال: اتبعنا قول الشافعً 

دون ؼٌره من األبمة ألنا وجدنا قوله أحج األقوال وأعدلها، ال أنا نقلده فً 

 .(ٕ)قوله"

فتاوى، ألن من علم ـ ٌجب التروي فً األجوبة والحذر من التساهل فً الٕٔ

بالتساهل حرم استفتاإه، بل لم ٌجز أن ٌفتً ، قال شٌخ اإلسبلم النووي فً  

آداب الفتوى:"  ٌحرم التساهل فًِ اْلَفْتَوى، ومن عرؾ بِه حرم استفتاإه، َفمن 

ٌُسِرع بالفتوى قبل اْستٌَِفاء حقِّها من الّنظر والفكر َفإِن  التساهل أَن اَل ٌتثبت و
                                                             

 (.ٖٙٔـٕٙٔح: )صأدب المفتً والمستفتً البن الصبل   (ٔ)

 (.7ٖـ7ٕأدب المفتً البن الصبلح: )ص:    (ٕ)
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َفته بالمسإول عنُه َفبَل َبؤْس بالمبادرة وعلى َهَذا ٌحمل ما نقل عن تقّدمت معر

ل  ٌَ الماضٌن من مبادرة، ومن التساهل أَن تحمله األَؼراض الَفاسدة على تتبع الِح

ْؽلٌِظ  مة أَو المكُروَهة والتمسك بالشُّبه طلبا للترخٌص لمن ٌروم َنفعه أَو التَّ المحرَّ

ٌُِرٌد ضره"   (ٕ) قله العلموي فً المعٌد كذلك..   ون(ٔ)على من 

ومن التساهل: اإلسراع قبل استٌفاء حقها من النظر والتؤمل ومراجعة      

المصادر واألدلة والتشاور،  حتى قال اإلمام التابعً أبو حصٌن عثمان بن 

عاصم )رحمه هللا(:" إن أحدكم لٌفتً فً المسؤلة ولو وردت على عمر بن 

 .  ( ٖ)جمع لها أهل بدر"الخطاب)رضً هللا عنه( ل

ـ ٌلزم عدم البّت فً المسابل العوٌصة حتى ٌتبٌن وجه الحق عن علم وٌقٌن، ٖٔ

والحذر من القول على هللا تعالى بؽٌر علم، ألن المفتً هو القابم فً األمة 

وربما  . (ٗ)مقام النبً )صلى هللا علٌه وسلم( كما قال اإلمام فً الموافقات

لبت فٌها إلى أسبوع أو أكثر قال تعالى: }َواَل َتْقُؾ َما ٌتطلب األمر تؤجٌل ا

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ أُولَبَِك َكاَن َعْنُه َمْسُبواًل{ َس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ ٌْ   (٘)لَ

 . (ٙ)« وقد قال علٌه الصبلة والسبلم:" أجرإكم على الفتٌا أجرإكم على النار

الواردة الى اللجان الفرعٌة؛ ٌنبؽً أن تفضل فٌها الصلح ـ قضٌة النزاعات ٗٔ

على ؼٌره، وتشجٌع المتخاصمٌن على أن الصلح هو الخٌر وهو المقدم 

                                                             

 (.3ٖـ 9ٖآداب الفتوى والمفتً والمستفتً للنووي: ص  (ٔ)

   .7ٕٔالمعٌد فً أدب المفٌد والمستفٌد للعلموي: ص  (ٕ)

( وأوردها 3ٖٓ( برقم)ٖٗٗرواه الحافظ البٌهقً فً المدخل إلى السنن الكبرى )ص:   (ٖ)
م قال: "وروي عن الشعبً والحسن مثله"، ٌنظر: أدب المفتً والمستفتً ابن الصبلح  ث

( وابن القٌم 9. وذكره إبن حمدان الحنبلً فً صفة الفتوى )ص: 9ٙالبن الصبلح ص
(  عن أبً َحصٌن األسدي)رضً هللا 9ٕٔ/ ٕفً إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن )

 عنه(.

 (.ٕٗٗ/ ٗالموافقات ألبً إسحاق الشاطبً: )    (ٗ)

 (.ٖٙ)سورة اإلسراء:    (٘)

/ ٔأخرجه الدارمً بإسناده عن عبٌد هللا بن أبً جعفر، ٌنظر: مسند الدارمً )   (ٙ)
 (.7٘ٔ(برقم)ٙٓٔ
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ٌر َوأُْحِضَرِت اأْلَْنفُُس الشُّحَّ َوإِْن ُتْحِسُنوا  ٌْ ْلُح َخ شرعا كما قال تعالى: }َوالصُّ

َ َكاَن بَِما َتْعَملُونَ    (ٔ)َخِبًٌرا {  َوَتتَّقُوا َفإِنَّ هللاَّ

ـ قضٌتا النكاح والطبلق ٌنبؽً فٌهما عدم التلفٌق وعدم الخروج عن فقه ٘ٔ

المذاهب األربعة وقواعدها المقررة فً كتب القواعد واألشباه والنظابر، 

السٌما ما صنفه فً هذا المجال ابن السبكً والقرافً وابن عبد السبلم 

والكرابٌسً وابن اللحام واالسٌوطً وابن نجٌم وابن رجب والزركشً 

والشهاب الحموي من القدامى وابن الزرقا والزحٌلً من المعاصرٌن، وكل 

 ذلك مطبوع متداول والحمد هلل.

ـ  وٌنبؽً مبلحظة التخرٌجات الفقهٌة المعتبرة ورعاٌة المخارج الفقهٌة من ٙٔ

ق المضاٌق مادامت فً دوابر فقه أبمة المذاهب األربعة، ال سٌما فٌما ٌتعل

د )بكسر  بطبلق الؽضبان، وطبلق المكره، وطبلق الشاك، وطبلق المإكِّ

الكاؾ(، وطبلق الحالؾ به بنٌة وبؽٌرها. ومسؤلة عدم نقص العدد فً الخلع 

 بصٌؽته وؼٌرها.

ـ ٌجعل المجلس األعلى على عاتقه دراسة المسابل العوٌصة و المهمة فً 9ٔ

للوقوؾ على الّراجح المعتمد  الشرٌعة والقونٌن المتعلق باألحوال الشخصٌة

منها، وبصورة علمٌة موضوعٌة دون االلتفات إلى التشهً والتعصب، 

ومنها: مسؤلة التفرٌق بؽٌر الطبلق، ومسؤلة هل الطبلق فرع النكاح؟ 

ومسؤلة حكم الحاكم العدل فً األمر المجتهد فٌه وكذلك قضاء القاضً 

؟ وإن لم ٌحل به الحرام؟ الشرعً فً محل االجتهاد هل ٌرفع بهما الخبلؾ

وَمن المقصود بهذا الحاكم شرعا وما شروطه وضوابطه؟ وما المقصود 

باألمر المجتهد فٌه، ومنها مسؤلة تعدد الزوجات، ومعالجة األنكحة 

المستحدثة، ومسؤلة تزوٌج الصؽٌرة، ومسؤلة كٌفٌة التعامل مع ؼٌر 

ة الحدٌثة، وكٌفٌة المسلمٌن، ومسابل تتعلق بالعقود والمعامبلت المالٌ

التعامل مع البنوك ومع العقود االلكترونٌة، وكٌفٌة استرجاع الموقوفات، 

                                                             

 (.3ٕٔ)سورة النساء:   (ٔ)
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وؼٌرها.. مع أن المجلس وهلل الحمد لم ٌؤل جهدا فٌما سبق إلبراز وجه 

 الحق فً الكثٌر من المسابل العوٌصة ال سٌما فً المعامبلت المعاصرة.  

 إبداء النصح للطرفٌن، واألولوٌة ـ ٌنبؽً فٌمن طلب التفرٌق بالطبلق أوال3ٔ

تكون دوما لئلصبلح وتفهٌم الجانبٌن أن الطبلق أبؽض الحبلل إلٌه تعالى، 

وتؤجٌل الجلسة حسب المستطاع، وعند اإلصرار على التفرٌق، ٌنبؽً أن 

طبلق الثبلث وإن ٌكون بالطبلق الرجعً أو الخلعً ال بالثبلث مطلقا، ألن ال

جاز الجمع فٌه بصٌؽة واحدة دفعة واحدة لكنه مكروه مع االتفاق على 

وقوعه مجتمعة بإجماع الصحابة وأبمة الفتوى األربعة كما نقله المحققون 

ومنهم اإلمام القرطبً فً الجامع ألحكام القرآن حٌث قال:" اتفق أبمة الفتوى 

 . (ٔ)«احدة على لزوم إٌقاع الطبلق الثبلث فً كلمة و

وفً هذا المقام ٌقول الحافظ العسقبلنً فً فتح الباري شرح صحٌح        

وفً الجملة فالذي وقع فً هذه المسؤلة نظٌر ما وقع فً مسؤلة » البخاري" 

المتعة سواء، أعنً قول جابر إنها كانت تفعل فً عهد النبـً )صلى هللا علٌه 

ثم نهانا عمر عنها فانتهٌنا،  وسلم( وأبً بكر وصدر من خبلفة عمر، قال:

فالراجح فً الموضعٌن تحرٌم المتعة وإٌقاع الثبلث، لئلجماع الذي انعقد فً 

عهد عمر على ذلك، وال ٌحفظ أن أحدا فً عهد عمر خالفه فً واحدة منهما، 

وقد دّل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفً عن بعضهم قبل ذلك حتى 

لمخالؾ بعد هذا اإلجماع منابٌذ له، والجمهور ظهر لجمٌعهم فً عهد عمر، فا

 .(ٕ)«على عدم اعتبار من أحدث االختبلؾ بعد االتفاق وهللا أعلم

         

                                                             

 (.ٖٓٔ/ ٖالجامع ألحكام القرآن للقرطبً: )  (ٔ)

 .:ٖٗٙـ  ٕٖٙ/  7:  فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري  (ٕ)
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ونقل اإلجماع كذلك اإلمام شمس الدٌن الزركشً الحنبلً فً شرحه على     

  (ٕ)والعبلمة الشوكانً الزٌدي فً نٌل األوطار .(ٔ)مختصر الخرقً

ء بالشهادة ٌنبؽً مع رعاٌة الشروط  والضوابط الشرعٌة ـ قضٌة اإلدال7ٔ

 المتعبرة فً الشهود أن ٌإخذ بكبلمهم على االنفراد .

ـ  نتطلع مستقببل أن ٌكون للمجلس األعلى رأي فً نصب القضاة الشرعٌٌن ٕٓ

فً اإلقلٌم، و أن ٌكون الفصل بٌن المتخاصمٌن من مهام المجلس مستقببل 

لٌه ولتفادي النزاع وتجسٌد العدالة فً القضاء بصورة قانونٌة، بناء ع

والفصل ٌنبؽً االعتماد على ما قاله اإلمام النووي فً منهاج الطالبٌن حٌث 

ٌُسوَّ بٌن الخصمٌن فً دخوٍل علٌه، وقٌام لهما، واستماع، وطبلقه  جاء:" ل

وجٍه، وجواب سبلم، ومجلس .. وإذا ازدحم خصوم قدم األسبق فإن جهل 

ا أقرع وٌقدم مسافرون مستوفزون)متهٌإون للسفر( ونسوة وإن أو جاءوا مع

 .  (ٖ)تؤخروا ما لم ٌكثروا"

ـ ٌجب عدم الخروج مطلقا عن قاعدة السنة فً الفصل بٌن دعاوى حقوق ٕٔ

وأموال اآلدمٌٌن، حٌث إن )البٌنة على المدعً والٌمٌن على من أنكر( وهو 

عن ابن عباس )رضً هللا المدعى علٌه. أخرجه اإلمام الترمذي فً سننه 

عنهما(. ثم قال:" هذا حدٌث حسن صحٌح. والعمل على هذا عند أهل العلم 

من أصحاب النبً )صلى هللا علٌه وسلم(، وؼٌرهم: أن البٌنة على المدعً، 

. فإن لم ٌكن للمدعً البٌنة استحلؾ المدعى (ٗ)والٌمٌن على المدعى علٌه"

                                                             

/  ٕمختصر الخرقً لشمس الدٌن الحنبلً بتحقٌق: عبد المنعم خلٌل إبراهٌم:  شرح  (ٔ)
ٗ97. 

 .ٓٔ/  9للشوكانً:  نٌل األوطار  (ٕ)

 (ٖٓٗـ7ٖٖمنهاج الطالبٌن وعمدة المفتٌن فً الفقه لئلمام النووي: )ص:   (ٖ)

صحٌح (، وكذلك لما جاء عند اإلمام أحمد بإسناد ٕٖٗٔ( برقم)7ٔ/ ٖسنن الترمذي: )  (ٗ)
عن ابن أبً ملٌكة قال كتبت إلى ابن عباس)رضً هللا عنهما( فكتب إلى أن رسول هللا 
)صلى هللا علٌه و سلم(، قال: ان الٌمٌن على المدعً علٌه ولو أعطى الناس بدعواهم 
ألدعى أناس أموال الناس ودماءهم " قال المحقق:" إسناده صحٌح". ٌنظر: مسند أحمد 

 (9ٕٖٗ(برقم)ٖٖٙ/ ٔقرطبة ) -
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.  فإن لم (ٔ)لخصومة فً الحالعلٌه، فإن حلؾ سقطت الدعوى وانتهت ا

. وإن كان للمدعً شاهد (ٕ)ٌحلؾ استحلؾ المدعً المسمى بالٌمٌن المردودة

واحد استحلؾ كذلك، ألنه )صلى هللا علٌه وسلم( قضى بالٌمٌن مع الشاهد، 

 . (ٖ) كما قاله اإلمام الشافعً فً األم 

قال اإلمام  ولصاحب الٌد اعتبار عند تكافا الطرفٌن فً الدعوى والبٌنة.

الشافعً فً األم:" وإجماع الناس أن ما ادعى مما فً ٌدٌه له حتى تقوم 

 . (ٗ)علٌه بٌنة بخبلفه"

ـ ٌجب عدم البت فً الدعاوي أو إصدار الفتاوى فً الخصومات والنزاعات ٕٕ

 إال مع وجود طرفً النزاع وحسب اإلجراءات الشرعٌة أعبله.

مّدعى علٌه فً الخصومات، وال  المطلِّق فً ـ ٌجب أن ال ٌلقَّن المّدعً أو الٖٕ

ٌّر لفظه، وعلٌه فبل  مسؤلة الطبلق شٌبا ٌستفٌد منه فٌستؽله لصالحه أو ٌؽ

 تجوز  مناقشة أعضاء اللجنة فٌما بٌنها بحضور أصحاب الدعاوي.

ـ ٌنبؽً تدوٌن )لفظ الطبلق( بكامله أوال، ثم الشروع فً الجواب، كً ال ٕٗ

ٌّر المطلق لفظه.  ٌؽ

ـ المسابل الجزبٌة ٌبت فٌها فً الفروع، أما المسابل العامة المجتمعٌة؛ فترفع ٕ٘

 الى المجلس األعلى لبلفتاء للنظر فٌها )كما أسلفنا(.

ـ ٌنبؽً التزام أعضاء اللجان الفرعٌة بزّي العلماء ما استطاعوا الى ذلك ٕٙ

، واالتقان فً سبٌبل، وااللتزام التام بالجدٌة وعدم إظهار المزاح فً المجلس

الجواب وااللتزام بالتعلٌمات والمراسٌم واآلداب المعهودة البلزمة فً 

 االجتماعات الرسمٌة.

                                                             

قولنا: انتهت الخصومة فً الحال، احتراز عن بقاء الحق للمدعً فً المستقبل، فإذا أتى  (ٔ)
 مستقببل بالبٌنة وشهدوا له بحقه فً دعواه عند القاضً استرجعه له استبنافا. 

وذلك ألن نكول المدعى علٌه عن الٌمٌن ال ٌكفً وحده فً إثبات الحق للمدعً لضعفه،   (ٕ)
 بٌمٌن المدعً على صدق دعواه.  فتجب تقوٌته

 ( .9ٖٕ/ ٙاألم لئلمام الشافعً ) ٌنظر: (ٖ)

 (.ٕٙ٘/ ٙ) األم لئلمام الشافعً:  (ٗ)
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ـ ٌنبؽً لؤلعضاء المحترمٌن االستمرار فً تثقٌؾ الذات فً األمور الدٌنٌة 9ٕ

والدنٌوٌة الشرعٌة والقانونٌة، والرجوع دابما إلى أمهات متون الكتب 

روحها كما أسلفنا. وعدم اإلؼفال فً المستجدات عن المدونة فً المذهب وش

 الفقه المعاصر وبحوث العلماء العلمٌة الموثوق بعلمهم وتمذهبهم و ورعهم.

ـ ٌلزم عدم اجابة المستفتٌن عبر المكالمات الهوابٌة والفضابٌة فً المجلس 3ٕ

وخارجها، إال فً حاالت الضرورة القصوى، ألن الفتوى على الهوى 

 عا وقانونا.ممقوتة شر

ـ عدم االستعجال فً الجواب عن المسابل الواردة، اال بعد التؤمل والتحري 7ٕ

 والمطالعة والتقصً، وفهم القضٌة فهما دقٌقا تاماً.

، ٌجب إلتزام اللجان الفرعٌة؛)كما تقدم( بجمٌع الفتاوى الصادرة عن المجلس ٖٓ

الفرعٌة. وٌلزم االعلى، وتنفٌذها وعدم معارضتها، وقراءتها فً اللجان 

 ذلك أٌضا أعضاء اإلتحاد المنتمٌن إلٌه.

ـ عدم رضوخ أعضاء اللجان الفرعٌة لبلمبلءات والضؽوطات الخارجٌة، ٖٔ

 والتمسك التام بشرع هللا تعالى. 

ـ ٌنبؽً التزام رإساء الفروع وأعضاء اللجان بالدوام الرسمً حسب جدول ٕٖ

 متبع متوازن اسبوعٌا، مرة أو مرتٌن.

أن ٌكون فً كل لجنة مقّرر لتنظٌم المواعٌد وتدوٌن المسابل والدعاوي ـ ٖٖ

 وتسجٌل المداوالت.

على اللجان، والمتعلقة  -الموزعة الحقا-ـ االلتزام باإلستمارات الرسمٌة ٖٗ

بالطبلق والنكاح والوقؾ والوصٌة والهبة و الرهن والخلع والتفرٌق 

 الصادرة فً جمٌع اللجان.والدعاوي وؼٌرها، توحٌدا لؤلوراق الرسمٌة 

ـ االلتزام بتسجٌل المعلومات البلزمة فً سجل خاص بالفرع ، والتحقٌق التام ٖ٘

 فً الوثابق المقدمة. 

 ـ توفٌر سجل سنوي  ٌخص الصادرات والواردات الرسمٌة .  ٖٙ

ـ ٌنبؽً )كما تقدم( تزوٌد المجلس األعلى لبلفتاء بنشاطات الفروع كل )ثبلثة 9ٖ

 أجل المتابعة والمطالعة. أشهر(  من
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ـ ٌنبؽً تسجٌل أسماء أصحاب الدعاوى وتوثٌق شهادة الشهود بصورة تامة، 3ٖ

باالسم الرباعً، وكتابة رقم بطاقة االحوال الشخصٌة أو الهوٌة الوطنٌة، 

 مع كتابة أرقام الهواتؾ ومحل اإلقامة الحالٌة.

والتً تتعلق بكٌفٌة ـ ٌنبؽً لؤلعضاء معرفة المعلومات العامة الضرورٌة 7ٖ

التعامل مع المحاكم والجهات القانونٌة من أجل التنسٌق والتعاون إذا ما لزم 

 األمر.

ـ ٌنبؽً لؤلعضاء االطبلع على أعراؾ الناس وعاداتهم ألن من األحكام ما ٓٗ

 ٌتعلق باألعراؾ وتتؽٌر بموجبها إذا لم تكن مخالفة للنصوص الشرعٌة.

ق؛ ٌنبؽً اعطاء المرأة جمٌع حقوقها المترتبة على ـ فً حال التفرٌق بالطبلٔٗ

الطبلق، واحضار الزوج الحقوق المترتبة علٌه إلى نفس المجلس، ألن 

الزوج ؼالبا ٌماطل بعد التفرٌق بحقوق الزوجة، إال اذا رضٌت الزوجة 

 بالّتسوٌؾ أو الضمان بالكفٌل.

عتماد على البصمات ـ التحقٌق من القلم والحبر الذي تدون به المسابل، واالٕٗ

والتوقٌعات بحبر الٌمكن زواله الحقا. وتفّضل البصمات على التوقٌعات 

 ألنها األوثق واألبعد عن التزوٌر.

ـ تجب إتاحة فرصة كاملة ووقت البق ألصحاب الخصومات والنزاعات  كً ٖٗ

 ٌكون للطرفٌن وقت وللصلح فً حلها أمل .

ً احتساب العدة الشرعٌة للمرأة، ألنها ـ االعتماد على التؤرٌخ الهجري فقط فٗٗ

تحسب شرعا وفق التارٌخ القمري الهجري، وكتابة التارٌخ الهجري 

 والكوردي والمٌبلدي فً المحضر والصادرات.
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 )احملور الثالث(
 الشروط الواجب توفرٍا يف أعضاء جلاٌ الفتوى احملرتمني 

 
فً مقدمة المجموع شرح قال اإلمام محًٌ الدٌن النووي )رحمه هللا(      

المهذب:" وٌنبؽً أن ٌكون المفتً ظاهر الورع، مشهورا بالدٌانة الظاهرة، 

والصٌانة الباهرة.. وشرط المفتى كونه: مكلفا، مسلما، ثقة، مؤمونا، متنزها عن 

أسباب الفسق وخوارم المرإة، فقٌه النفس، سلٌم الذهن، رصٌن الفكر، صحٌح 

 .(ٔ)ظا"التصرؾ واالستنباط، متٌقِّ 

 

ومن أجل ذلك: وإضافة إلى ما تم بٌانه فً المبادئ والضوابط والتعلٌمات     

 العامة ٌنبؽً توفر الشروط اآلتٌة فً أعضاء لجان الفتاوى المكرمٌن وهً:

 

أـ أن ٌكون حابزا على شهادة اإلجازة العلمٌة عند عالم جلٌل مشهود له بالعلم  

 علٌا فً تخصصات العلوم اإلسبلمٌة .والتقوى، أو حابزا على الشهادات ال

ب ـ أن ٌكون مشهودا له بالتقوى فً الدٌن والورع فً الفتوى والحكمة فً 

 التعامل. 

ج ـ أن ٌكون قد سبق وأن درس متون المذهب فً المدراس الملحقة بالجوامع أو 

 فً المعاهد والكلٌات اإلسبلمٌة.

 ٌقل عن خمس سنوات. دـ أن ٌكون له ممارسة فعلٌة فً التدرٌس بما ال

هـ ال ٌجوز لؤلعضاء استؽبلل منصب الفتوى ألؼراض شخصٌة أو حزبٌة أو 

 دنٌوٌة بصورة عامة .

                                                             

 (.ٔٗ/ ٔ) المجموع فً شرح المهذب للنووي:  (ٔ)
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و ـ أن ٌكون متمذهبا ال متعّصبا، ربانٌا ال رهبانٌا، ؼٌر متشدد وال متساهل، ال 

ٌؽفل عن العزٌمة التً هً األصل وال ٌنكر الرخصة الشرعٌة التً هً 

 نهج الوسطٌة بٌن اإلفراط والتفرٌط،فرعها،  وٌتخذ م

دـ ال ٌنتمً لآلٌدلوجٌات الفكرٌة المتشددة التً ال تنسجم مع مبادئ الشرٌعة 

 السمحاء والتعاٌش السلمً المشترك.  

هـ ـ ٌجب أن ٌكون عزٌز النفس ال ٌنخدع بالدنٌا وأهلها، وٌراعً حقوق هللا فً 

 ذاته كً ٌقتدى به وتقبل فتواه.
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 بأهم الهتائج والتوصياتمتة اخلا
 

ذي الكمال والجبلل، والصبلة والسبلم على المبعوث  الحمد هلل البّر المفضال،   

المهداة رحمة للعامٌن من لدن الكبٌر المتعال سٌدنا محمد علٌه أزكى الصبلة 

وأتم السبلم بالؽدو واآلصال، وعلى آله وصحبه والتابعٌن لهم إلى ٌوم الدٌن أما 

 بعد:

فإن هذا المنهج العام الذي وفقنً هللا تعالى على كتابته فً وقت وجٌز جدا     

ما كنت أهتدي له لوال هداٌة هللا وتوفٌقه، وقد تضمن الكثٌر من النتابج العلمٌة 

والحٌوٌة خصوصا فً الوقت الحاضر الذي كثر فٌه االختبلفات المذمومة 

اء واألصولٌٌن فً الفتوى والجدال العقٌم، نظرا البتعادهم عن منهج الفقه

والقضاء الشرعٌٌن، وهذا الذي كتبناه خبلصة معتصرة مهذبة مختصرة عن 

منهجهمالمؤخوذة عن أمهات كتبهم ال سٌما المذاهب األربعة، وال سٌما مإلفات 

 السادة الشافعٌة..
 

وقد بٌنت فً هذا المنهج أهم آداب آداب الفتوى وشروطها وضوابطها، 

المبادئ ب كٌفٌة الظفر بوجه الحق فٌها، باإلضافة إلى وخطورتها إلى جان

العامة للمجلس األعلى لئلفتاء التابع اتحاد علماء الدٌن اإلسبلمً فً كوردستان، 

وسلطت الضوء على أهداؾ المجلس المرجوة، مع بٌان بنود المنهج العام 

جان واستراتٌجٌته البعٌدة، وأدرجت فٌه تعلٌمات المجلس األعلى لبلفتاء لل

الفرعٌة وكٌفٌة إصدار الفتاوى والنظر فً المستجدات وكٌفٌة بٌان أحكام 

المسابل الشرعٌة، إلى جانب سرد الشروط الواجب توفرها فً أعضاء لجان 

الفتوى..وؼٌر ذلك مما ٌنبؽً لكل عالم معرفته فً هذا المجال 

 الخطر..واقتصرت على الجلل من المهمات ألنها تفً بالؽرض المؤمول..
 

وتبٌن لنا من خبلل هذا المنهج: وجوب التمسك باألدلة الشرعٌة فً الفتاوى     

وعدم الركون إلى البلمذهبٌة المقٌتة، ووجوب اإلعراض عن التلفٌق بٌن 

المذاهب أو تتبع رخصهم، وعدم اإللتفات إلى زلل العلماء، وأن الفتوى فً 
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مذهب اإلمام  كوردستان ٌنبؽً أن تكون وفق األصح فً المذهبـ، أعنً

الشافعً)رضً هللا عنه( السابد منذ القرون الفاضلة وإلى ٌومنا هذا، وذلك تفادٌا 

للفتنة وإبقاءا للوفاق واالتفاق، وتخلٌدا لجهود علمابنا الُكرد الشافعٌٌن جٌبل بعد 

 جٌل، وتوحٌدا للصؾ والوعظ والفتوى والخطاب.
 

أصول المذهب السابد،  وبٌننا كذلك جواز النظر فً المستجدات وفق     

وجواز االنتقال فً الفتوى إلى المذاهب الثبلثة األخرى حسب الضرورة 

 واللزوم، تٌسٌرا للعامة من المسلمٌن.
 

وذكرنا كذلك أن المجلس األعلى لئلفتاء فً كوردستان ٌحمل على عاتقه   

قوم النظر فً الفتاوى المجتمعٌة العامة ؼالبا بخبلؾ المسابل الفردٌة التً ٌ

 بالنظر فٌها ؼالبا اللجان الفرعٌة.. إلى ؼٌر ذلك من النتابج التً ذكرناها ضمنا.

ؤرجو أن ٌكون مقبوال عند هللا تعالى، مفٌدا للخاصة قبل العامة، ٌنفعنً هللا ف   

 تعالى به بمحض لطفه ٌوم ال ٌنفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلٌم، 

ً هذا األمر الخطٌر، فإن كان حسنا فبتوفٌق من فهذا ما أردنا تحرٌره ف    

المّنان سبحانه، وإال فمن نفسً وال أزكٌها ، فسبحان المتفّرد بالكمال، وعذري 

 أنً لم آل جهدا فً بٌان وجه الحق فٌما حررت..
 

وأوصً نفسً وإخوانً فً المجلس األعلى ولجان الفتاوى كافة وجمٌع      

وردستان أن ٌتمّسكوا بمضمون هذا المنهج علماء المسلمٌن ال سٌما فً ك

األصٌل، ألنه منهج علمً منهجً موضوعً تؤصٌلً هادئ هادؾ عام منضبط 

مبنً على القواعد األصولٌة والفقهٌة والمقاصدٌة، متفاد للخبلفات، موّحد 

للصفوؾ، مبٌن لكٌفٌة تحرٌر الفتاوى الشرعٌة، مؤّصل مستند إلى أدلة الكتاب 

والقٌاس وباقً األدلة األصولٌة ، موافق لمنهج مذاهب األبمة  والسنة واإلجماع

األربعة )رضً هللا عنهم(، الذٌن هم أركان الفقه وأقطاب العلم والورع 

والتقوى، وٌمثلون بحق السواد األعظم من علماء المسلمٌن الراسخٌن المتبحرٌن 

 المحققٌن الربانٌٌن.   
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انٌٌن زٌػ ال ٌحمد عقباه، ومشاققة وال شك أن اتباع ؼٌر منهج العلماء الرب

للمنهج المصطفوي )صلى هللا علٌه وسلم(، واتباع لؽٌر سبٌل المإمنٌن، وقد 

ٌَُشاقِِق  حذر هللا األمة عن ذلك الزٌػ ووعد المعاندٌن بقوله )جل شؤنه(: }َوَمْن 

َر َسبٌِلِ  ٌْ ِبْع َؼ تَّ ٌَ َن لَُه اْلُهَدى َو ٌَّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَب اْلُمْإِمنٌَِن ُنَولِِّه َما َتَولَّى  الرَّ

َم َوَساَءْت َمِصًٌرا { )سورة النساء:   (.َ٘ٔٔوُنْصلِِه َجَهنَّ
 

أعاذنا هللا جمٌعا من سوء الخاتمة ووفقنا هللا إلى طرٌق الرشاد ووهبنا حسن    

الخاتمة، وما ذلك على هللا بعزٌز، وهللا الموفق للصواب، وعلٌه التكبلن، وصلى 

على المبعوث رحمة للعالمٌن سٌدنا محمد وآله وصحبه أجمعٌن. وآخر  هللا

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.  

 

 

 

 

 وأنا العبد البقير إلى رحمح هللا القدير

 أ.د. حسن ابن الشيخ خالد بن الشيخ مصطبى المبتي

 عبا عنهم الملك العلي

 رئيع المجلع ا على لإللتاا لي إقليم كوردستان

ع قسم الدراساا اإلسالميح لي كليح العلوم اإلسالميح بجامعح صالح ورئي

 الدين/أربيل

 م4/9102/ 01ك = 9103خاكه ليوه  90هـ  =0441/ شعبان/ 4



 

 ...............  د. حسً خالد املفيت.....................العاو للنجلس األعلى لإلفتاء   امليَج

 62 

 (فهرس املصادر)

 .القرآن الكرٌم   

اإلبهاج فً شرح المنهاج )شرح على منهاج الوصول إلى علم األصول  .ٔ
ل شٌخ اإلسبلم علً بن عبد هـ(،  3٘ٙللقاضً البٌضاوي المتوفى سنة 

هـ( وولده تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً  9٘ٙالكافً السبكً )المتوفى: 
هـ(، تنبٌه: شرح التقً السبكً قطعة ٌسٌرة من  99ٔالسبكً )المتوفى: 

أول المنهاج، ثم أعرض عنه فؤكمله ابنه التاج، بداٌة من قول البٌضاوي: 
جوب ما ال ٌتم إال به وكان الرابعة: وجوب الشًء مطلًقا ٌوجب و»

الدكتور نور  -دراسة وتحقٌق: الدكتور أحمد جمال الزمزمً «. مقدوًرا
جامعة أم القرى  -الدٌن عبد الجبار صؽٌري، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه 

بمكة المكرمة، الناشر: دار البحوث للدراسات اإلسبلمٌة وإحٌاء التراث، 
 .م ٕٗٓٓ -هـ  ٕٗٗٔالطبعة: األولى، 

أحكام القرآن، اإلمام  أحمد بن علً أبو بكر الرازي الجصاص الحنفً  .ٕ
عضو لجنة مراجعة  -هـ(، تحقٌق: محمد صادق القمحاوي9ٖٓ)المتوفى: 

 هـ.٘ٓٗٔبٌروت، –المصاحؾ باألزهر، دار إحٌاء التراث العربً
اإلحكام فً أصول األحكام، أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم  .ٖ

هـ(، تحقٌق: الشٌخ أحمد محمد ٙ٘ٗطبً الظاهري )المتوفى: األندلسً القر
 شاكر، قدم له: األستاذ الدكتور إحسان عباس

إحٌاء علوم الدٌن ومعه تخرٌج الحافظ العراقً، أبو حامد محمد بن محمد   .ٗ
 بن محمد الؽزالً الطوسً، دار المعرفة، بٌروت ـ لبنان.

بن الحجاج، أبو بكر أخبار الشٌوخ وأخبلقهم، الحافظ أحمد بن محمد  .٘
ْوِذيُّ )المتوفى:  هـ(، حققه وقدم له وخرج نصوصه: عامر حسن 9ٕ٘الَمرُّ

 م.ٕ٘ٓٓ -هـ  ٕٙٗٔ: دار البشابر اإلسبلمٌة، بٌروت، ٔصبري، ط
آداب الفتوى والمفتً والمستفتً، أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ   .ٙ

: دار ٔالجابً، طهـ(، تحقٌق: بسام عبد الوهاب 9ٙٙالنووي )المتوفى: 
 هـ.3ٓٗٔدمشق،  –الفكر 
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أدب المفتً والمستفتً، الحافظ عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقً  .9
هـ(، تحقٌق: د. موفق عبد هللا ٖٗٙالدٌن المعروؾ بابن الصبلح )المتوفى: 

 مٕٕٓٓ-هـٖٕٗٔ -المدٌنة المنورة -، مكتبة العلوم والحكم ٕعبد القادر، ط
حقٌق الحق من علم األصول، محمد بن علً بن محمد إرشاد الفحول إلً ت .3

هـ(، تحقٌق: الشٌخ أحمد ٕٓ٘ٔبن عبد هللا الشوكانً الٌمنً )المتوفى: 
كفر بطنا، قدم له: الشٌخ خلٌل المٌس والدكتور ولً  -عزو عناٌة، دمشق 

 م.777ٔ -هـ 7ٔٗٔ: دار الكتاب العربً، ٔالدٌن صالح فرفور، ط
عد الفقه =  قواعد ابن الملقن ، سراج الدٌن أبو األشباه والنظابر فً قوا .7

 3ٓٗحفص عمر بن علً األنصاري المعروؾ بـ ابن الملقن )المتوفى: 
: )دار ابن القٌم للنشر ٔهـ(، تحقٌق ودراسة: مصطفى محمود األزهري، ط

المملكة العربٌة السعودٌة(، )دار ابن عفان للنشر  -والتوزٌع، الرٌاض 
 م. ٕٓٔٓ -هـ  ٖٔٗٔجمهورٌة مصر العربٌة(،  -والتوزٌع، القاهرة 

األشباه والنظابر، تاج الدٌن عبد الوهاب بن تقً الدٌن السبكً )المتوفى:  .ٓٔ
 م.77ٔٔ -هـٔٔٗٔ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ٔهـ(، ط99ٔ

إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن، محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد  .ٔٔ
هـ(، تحقٌق: محمد عبد السبلم 9٘ٔوفى: شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة )المت

 م.77ٔٔ -هـ ٌٌٔٔٗٔروت،  –: دار الكتب العلمٌة ٔإبراهٌم، ط
األم، الشافعً أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس بن العباس بن عثمان بن شافع  .ٕٔ

هـ(،  ٕٗٓبن عبد المطلب بن عبد مناؾ المطلبً القرشً المكً )المتوفى: 
 م.77ٓٔهـ/ٓٔٗٔبٌروت،  –دار المعرفة 

البحر المحٌط فً أصول الفقه، أبو عبد هللا بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن  .ٖٔ
هـ(، الناشر: دار الكتبً، الطبعة: األولى، 97ٗبهادر الزركشً )المتوفى: 

 م.77ٗٔ -هـ ٗٔٗٔ
البرهان فً أصول الفقه، اإلمام عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسؾ بن محمد  .ٗٔ

دٌن، الملقب بإمام الحرمٌن )المتوفى: الجوٌنً، أبو المعالً، ركن ال
: دار الكتب العلمٌة ٔهـ(، تحقٌق: صبلح بن محمد بن عوٌضة، ط93ٗ

 م. 779ٔ -هـ  3ٔٗٔلبنان،   –بٌروت 
تارٌخ دمشق، أبو القاسم علً بن الحسن بن هبة هللا المعروؾ بابن عساكر  .٘ٔ

لطباعة هـ(، تحقٌق: عمرو بن ؼرامة العمروي، دار الفكر ل9ٔ٘)المتوفى: 
 م. 77٘ٔ -هـ  ٘ٔٗٔوالنشر والتوزٌع، بٌروت: 



 

 ...............  د. حسً خالد املفيت.....................العاو للنجلس األعلى لإلفتاء   امليَج

 64 

التحصٌل من المحصول، سراج الدٌن محمود بن أبً بكر األْرَموي  .ٙٔ
هـ(، دراسة وتحقٌق: الدكتور عبد الحمٌد علً أبو زنٌد،  3ٕٙ)المتوفى: 

: مإسسة الرسالة للطباعة والنشر ٔأصل الكتاب: رسالة دكتوراة، ط
 م. 733ٔ -هـ  3ٓٗٔ، لبنان –والتوزٌع، بٌروت 

تحفة المحتاج فً شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علً بن حجر الهٌتمً،  .9ٔ
روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة 

 م. 73ٖٔ -هـ  9ٖ٘ٔالتجارٌة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 

بو المنذر شرح مختصر األصول من علم األصول البن عثٌمٌن، أ -التمهٌد  .3ٔ
، المكتبة ٔمحمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطٌؾ المنٌاوي، ط

 م. ٕٔٔٓ -هـ  ٕٖٗٔالشاملة، مصر، 
هـ(،  3ٕ٘توالً التؤنٌس بمعالً ابن إدرٌس البن حجر، العسقبلنً ) .7ٔ

 م 3ٕٓٓ -هـ  7ٕٗٔ: دار ابن حزم، ٔتحقٌق: عبد هللا محمد الكندري، ط
إلمام محمد بن عٌسى بن َسْورة بن موسى سنن الترمذي، ا -الجامع الكبٌر  .ٕٓ

هـ(، تحقٌق: بشار عواد 97ٕبن الضحاك، الترمذي، أبو عٌسى )المتوفى: 
 م.773ٔبٌروت،  –معروؾ، دار الؽرب اإلسبلمً 

جامع بٌان العلم وفضله، أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر  .ٕٔ
ق: أبً األشبال هـ(، تحقٌٖٙٗبن عاصم النمري القرطبً )المتوفى: 

 -هـ  ٗٔٗٔ: دار ابن الجوزي، المملكة العربٌة السعودٌة، ٔالزهٌري، ط
 م. 77ٗٔ

الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرح  .ٕٕ
هـ( ، تحقٌق:  9ٔٙاألنصاري الخزرجً شمس الدٌن القرطبً )المتوفى: 

ب، الرٌاض، المملكة العربٌة هشام سمٌر البخاري، الناشر: دار عالم الكت
 م. ٖٕٓٓهـ/  ٖٕٗٔالسعودٌة، 

جواهر العقود ومعٌن القضاة والموقعٌن والشهود،  شمس الدٌن محمد بن  .ٖٕ
أحمد بن علً بن عبد الخالق، المنهاجً األسٌوطً ثم القاهري الشافعً 

هـ(، حققها وخرج أحادٌثها: مسعد عبد الحمٌد محمد 33ٓ)المتوفى: 
 م. 77ٙٔ -هـ  9ٔٗٔلبنان،  –ار الكتب العلمٌة بٌروت ، دٔالسعدنً، ط

جواهر الكبلم فً عقابد أهل اإلسبلم، الشٌخ عبد الكرٌم محمد المدرس،  .ٕٗ
 م.ٕٗٔٓهـ ـ ٖ٘ٗٔ، مإسسة التؤرٌخ العربً، بٌروت ـ لبنان.  ٔط
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حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء، أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن  .ٕ٘
 -هـ(، السعادة ٖٓٗن مهران األصبهانً )المتوفى: إسحاق بن موسى ب

 م.79ٗٔ -هـ 7ٖٗٔبجوار محافظة مصر، 
إبراهٌم بن علً بن  هب فً معرفة أعٌان علماء المذهب،الدٌباج المذ .ٕٙ

هـ(، تحقٌق 977محمد، ابن فرحون، برهان الدٌن الٌعمري )المتوفى: 
طبع والنشر، دار التراث للر، الدكتور محمد األحمدي أبو النووتعلٌق: 
 القاهرة.

الرد على من اتبع ؼٌر المذاهب األربعة، اإلمام الحافظ عبد الرحمن ابن  .9ٕ
هـ، تحقٌق :د. ولٌد عبد الرحمن آل فرٌان. 97٘رجب الحنبلً المتوفى 

 هـ. 3ٔٗٔ، دار عالم الفوابد، مكة ، ٔط
الرسالة، الشافعً أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس بن العباس بن عثمان بن  .3ٕ

فع بن عبد المطلب بن عبد مناؾ المطلبً القرشً المكً )المتوفى: شا
: مكتبه الحلبً، مصر، ٔهـ(، تحقٌق: أحمد محمد شاكر، طٕٗٓ

 م 7ٗٓٔهـ/3ٖ٘ٔ
 - 3ٔٔالزهد ـ عبد هللا بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد هللا ]  .7ٕ

 بٌروت . –[، تحقٌق : حبٌب الرحمن األعظمً،  دار الكتب العلمٌة 3ٔٔ

السنة، أبو بكر بن أبً عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد  .ٖٓ
، ٔهـ(، تحقٌق: محمد ناصر الدٌن األلبانً،ط39ٕالشٌبانً )المتوفى: 

 هـ. ٓٓٗٔبٌروت،  –المكتب اإلسبلمً 
سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً، وماجة اسم  .ٖٔ

تحقٌق: محمد فإاد عبد الباقً، دار إحٌاء  هـ(،9ٖٕأبٌه ٌزٌد )المتوفى: 
 فٌصل عٌسى البابً الحلبً، بٌروت . -الكتب العربٌة 

سنن الدارمً، الحافظ عبدهللا بن عبدالرحمن بن الفضل بن َبهرام الدارمً،  .ٕٖ
التمٌمً، أبومحمد، مصدر الكتاب: موقع وزارة األوقاؾ المصرٌة، 

http://www.islamic-council.com. 

ًٍّ البٌهقً )السنن ا .ٖٖ  3٘ٗ - 3ٖٗلكبٌر، أبو بكر أحمد بن الُحَسٌن بن عل
مركز هجر  ٔهـ(، تحقٌق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركً، ط
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للبحوث والدراسات العربٌة واإلسبلمٌة )الدكتور / عبد السند حسن ٌمامة(، 
 م ٕٔٔٓ -هـ  ٕٖٗٔ

بن أحمد بن عثمان بن سٌر أعبلم النببلء، شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد  .ٖٗ
ماز الذهبً )المتوفى:  ٌْ -هـ9ٕٗٔالقاهرة،  -هـ(،  دار الحدٌث9ٗ3َقا

 م.ٕٙٓٓ
شرح جمع الجوامع فً أصول الفقه، لجبلل الدٌن المحلً، دار الكتب  .ٖ٘

 العلمٌة، بٌروت ـ لبنان. 

شرح مختصر الخرقً، لشمس الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشيً المصيري  .ٖٙ
 -هييـ  ٖٔٗٔهييـ(، دار العبٌكييان، الطبعيية: األولييى، 99ٕالحنبلييً )المتييوفى: 

 م 77ٖٔ

شعب اإلٌمان، أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الُخْسَرْوِجردي  .9ٖ
هـ(، حققه وراجع نصوصه 3٘ٗالخراسانً، أبو بكر البٌهقً )المتوفى: 

وخرج أحادٌثه: الدكتور عبد العلً عبد الحمٌد حامد، أشرؾ على تحقٌقه 
 –مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفٌة ببومباي وتخرٌج أحادٌثه: 

: مكتبة الرشد للنشر والتوزٌع بالرٌاض بالتعاون مع الدار ٔالهند، ط
 م.  ٖٕٓٓ -هـ  ٖٕٗٔالسلفٌة ببومباي بالهند، 

صحٌح ابن حبان = اإلحسان فً تقرٌب صحٌح ابن حبان، اإلمام محمد بن  .3ٖ
، التمٌمً، أبو حاتم، الدارمً، حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ 

هـ(، ترتٌب: األمٌر عبلء الدٌن علً بن بلبان ٖٗ٘الُبستً )المتوفى: 
هـ(، حققه وخرج أحادٌثه وعلق علٌه: شعٌب  9ٖ7الفارسً )المتوفى: 

 : مإسسة الرسالة، بٌروت ـ لبنان. ٔاألرنإوط، ط
إبراهٌم  صحٌح البخاري = الجامع الصحٌح، اإلمام محمد بن إسماعٌل بن .7ٖ

 –هـ(، دار الشعب ٕٙ٘بن المؽٌرة البخاري، أبو عبد هللا )المتوفى: 
 م.739ٔ – 9ٓٗٔالقاهرة، الطبعة: األولى، 

صحٌح مسلم= المسند الصحٌح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  .ٓٗ

هللا صلى هللا علٌه وسلم، اإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشٌري 
هـ(، تحقٌق: محمد فإاد عبد الباقً، دار إحٌاء ٕٔٙى: النٌسابوري )المتوف

 بٌروت ـ لبنان. –التراث العربً 
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صفة الفتوى والمفتً والمستفتً، أبو عبد هللا أحمد بن حمدان بن شبٌب بن  .ٔٗ
هـ(، تحقٌق: محمد ناصر 7٘ٙحمدان النمٌري الحّرانً الحنبلً )المتوفى: 

 هـ.79ٖٔوت،  بٌر –: المكتب اإلسبلمً ٖالدٌن األلبانً، ط
طبقات الشافعٌة الكبرى، تاج الدٌن عبد الوهاب بن تقً الدٌن السبكً  .ٕٗ

هـ(، تحقٌق: د. محمود محمد الطناحً د. عبد الفتاح محمد 99ٔ)المتوفى: 
 هـ.ٖٔٗٔ، هجر للطباعة والنشر والتوزٌع، ٕالحلو، ط

طبقات الشافعٌٌن، أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً البصري  .ٖٗ
هـ(، تحقٌق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زٌنهم 99ٗثم الدمشقً )المتوفى: 

 م. 77ٖٔ -هـ  ٖٔٗٔمحمد عزب، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، 
عمدة السالِك َوعدة النَّاِسك، أحمد بن لإلإ بن عبد هللا الرومً، أبو العباس،  .ٗٗ

ِقٌب الشافعً )المتوفى:  هـ(، ُعنً بطبِعِه 9ٙ7شهاب الدٌن ابن النَّ
، الشإون َٔوُمراَجَعتِه: َخاِدُم الِعلم عبُد هللا بن إبراِهٌم األنَصاري، ط

 م 73ٕٔالدٌنٌة، قطر، 

الفتاوى الفقهٌة الكبرى، العبلمة أحمد بن محميد بين عليً بين حجير الهٌتميً  .٘ٗ
السييعدي األنصيياري، شييهاب الييدٌن شييٌخ اإلسييبلم، أبييو العبيياس )المتييوفى: 

ٌتميً، الشيٌخ عبيد القيادر بين أحميد بين هـ(، جمعها: تلمٌذ ابن حجير اله79ٗ
 .لناشر: المكتبة اإلسبلمٌة، بٌروتهـ(، ا 73ٕعلً الفاكهً المكً )التوفى 

فتح الباري شرح صحٌح البخاري،  أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل  .ٙٗ
العسقبلنً الشافعً،  رقم كتبه وأبوابه وأحادٌثه: محمد فإاد عبد الباقً، قام 

لى طبعه: محب الدٌن الخطٌب، دار المعرفة بإخراجه وصححه وأشرؾ ع
 هـ. 97ٖٔبٌروت،  -

القطوؾ الدانٌة فٌما انفرد به الدارمً عن الثمانٌة، جمع وتحقٌق: الدكتور  .9ٗ
 3ٕٗٔمرزوق بن هٌاس الزهرانً، هذه الطبعة: وقؾ على طلبة العلم، 

 هـ.
بد قواعد األحكام فً مصالح األنام، أبو محمد عز الدٌن عبد العزٌز بن ع .3ٗ

السبلم بن أبً القاسم بن الحسن السلمً الدمشقً، الملقب بسلطان العلماء 
هـ(، راجعه وعلق علٌه: طه عبد الرإوؾ سعد، الناشر: ٓٙٙ)المتوفى: 

القاهرة، )وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب  –مكتبة الكلٌات األزهرٌة 
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بوطة القاهرة(، طبعة: جدٌدة مض -بٌروت، ودار أم القرى  -العلمٌة 
 م. 77ٔٔ -هـ  ٗٔٗٔمنقحة، 

كتاب الحاوى الكبٌر ـ الماوردى، أبو الحسن علً بن محمد بن محمد بن   .7ٗ
هـ(،  دار ٓ٘ٗحبٌب البصري البؽدادي، الشهٌر بالماوردي )المتوفى: 

 الفكر ـ بٌروت.
الكتاب المصنؾ فً األحادٌث واآلثار، أبو بكر بن أبً شٌبة، عبد هللا بن  .ٓ٘

هـ(، ٖٕ٘بن عثمان بن خواستً العبسً )المتوفى: محمد بن إبراهٌم 
 هـ.7ٓٗٔالرٌاض،  –، مكتبة الرشد ٔتحقٌق: كمال ٌوسؾ الحوت، ط

المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكً والمطٌعً(: أبو زكرٌا محًٌ  .ٔ٘
هـ(، دار الفكر، بٌروت، 9ٙٙالدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي )المتوفى: 

 لبنان.
، أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى المدخل إلى السنن الكبرى .ٕ٘

هـ(، تحقٌق: د. 3٘ٗالُخْسَرْوِجردي الخراسانً، أبو بكر البٌهقً )المتوفى: 
 الكوٌت. –محمد ضٌاء الرحمن األعظمً، دار الخلفاء للكتاب، اإلسبلمً 

مراتب اإلجماع فً العبادات والمعامبلت واالعتقادات، أبو محمد علً بن  .ٖ٘
هـ(، ٙ٘ٗندلسً القرطبً الظاهري )المتوفى : أحمد بن سعٌد بن حزم األ

 بٌروت. –دار الكتب العلمٌة 
المستدرك على الصحٌحٌن، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد  .ٗ٘

بن حمدوٌه بن ُنعٌم بن الحكم الضبً الطهمانً النٌسابوري المعروؾ بابن 
، دار ٔط هـ(، تحقٌق: مصطفى عبد القادر عطا،٘ٓٗالبٌع )المتوفى: 

 .77ٓٔ – ٔٔٗٔبٌروت،  –الكتب العلمٌة 
مسند أبً داود الطٌالسً، أبو داود سلٌمان بن داود بن الجارود الطٌالسً  .٘٘

هـ(، تحقٌق: الدكتور محمد بن عبد المحسن ٕٗٓالبصرى )المتوفى: 
 م.  777ٔ -هـ  7ٔٗٔمصر،  –: دار هجر ٔالتركً، ط

، تحقٌق : شعٌب األرنإوط مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل .ٙ٘
 م.777ٔهـ ، ٕٓٗٔ: مإسسة الرسالة، بٌروت، ٕوآخرون، ط

مسند اإلمام الدارمً،  أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمً، درسه  .9٘
وضبط نصوصه وحققها: الدكتور/ مرزوق بن هٌاس آل مرزوق 

 م. ٕ٘ٔٓ -هـ  ٖٙٗٔ، ٔالزهرانً، ط
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و عبد هللا محمد بن إدرٌس بن العباس بن مسند اإلمام الشافعً، الشافعً أب .3٘
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناؾ المطلبً القرشً المكً 

هـ(، رتبه على األبواب الفقهٌة: محمد عابد السندي، عرؾ ٕٗٓ)المتوفى: 
للكتاب وترجم للمإلؾ: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، تولى نشره 

مخطوطتٌن: السٌد ٌوسؾ علً  وتصحٌحه ومراجعة أصوله على نسختٌن
الزواوي الحسنً، السٌد عزت العطار الحسٌنً، دار الكتب العلمٌة، 

 م.     7٘ٔٔ -هـ  9ٖٓٔلبنان،  –بٌروت 
مسند الشهاب، أبو عبد هللا محمد بن سبلمة بن جعفر بن علً بن حكمون  .7٘

هـ(، تحقٌق: حمدي بن عبد المجٌد ٗ٘ٗالقضاعً المصري )المتوفى: 
 . 73ٙٔ – 9ٓٗٔبٌروت،  –: مإسسة الرسالة ٕالسلفً، ط

المسودة فً أصول الفقه آلل تٌمٌة  ]بدأ بتصنٌفها الجّد: مجد الدٌن عبد  .ٓٙ
هـ( ، وأضاؾ إلٌها األب، : عبد الحلٌم بن تٌمٌة ٕ٘ٙالسبلم بن تٌمٌة )ت: 

هـ( [، تحقٌق: 9ٕ3هـ( ، ثم أكملها االبن الحفٌد: أحمد بن تٌمٌة )3ٕٙ)ت: 
 الدٌن عبد الحمٌد، دار الكتاب العربً، بٌروت.محمد محًٌ 

مشكاة المصابٌح، الحافظ محمد بن عبد هللا الخطٌب العمري، أبو عبد هللا،  .ٔٙ
هـ(، تحقٌق: محمد ناصر الدٌن 9ٗٔولً الدٌن، التبرٌزي )المتوفى: 

 هـ. 73٘ٔبٌروت،  –المكتب اإلسبلمً   ٖاأللبانً، ط
أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً، أبو المعجم الكبٌر،  سلٌمان بن أحمد بن  .ٕٙ

هـ(، المحقق: حمدي بن عبد المجٌد ٖٓٙالقاسم الطبرانً )المتوفى: 
 القاهرة ـ مصر. –: مكتبة ابن تٌمٌة ٕالسلفً، ط

معرفة السنن واآلثار، اإلمام  أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى  .ٖٙ
، تحقٌق: هـ(3٘ٗالُخْسَرْوِجردي الخراسانً، أبو بكر البٌهقً )المتوفى: 

 -، جامعة الدراسات اإلسبلمٌة )كراتشً ٔعبد المعطً أمٌن قلعجً، ط
دمشق(، دار  -بٌروت(، دار الوعً )حلب -باكستان(، دار قتٌبة )دمشق 

 م.77ٔٔ -هـ ٕٔٗٔالقاهرة(،  -الوفاء )المنصورة 
المعٌد فً أدب المفٌد والمستفٌد = العقد التلٌد فً اختصار الدر النضٌد ،  .ٗٙ

عبد الباسط بن موسى بن محمد بن إسماعٌل العلموي ثم الموقت  للعلموي
ًّ )المتوفى:  هـ(، تحقٌق: الدكتور/ مروان العطٌة، 73ٔالدمشقً الشافع

 م.ٕٗٓٓ-هـٕٗٗٔ: مكتبة الثقافة الدٌنٌة، ٔط
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المقاصد الحسنة فً بٌان كثٌر من األحادٌث المشتهرة على األلسنة، شمس  .٘ٙ
الرحمن بن محمد السخاوي )المتوفى:  الدٌن أبو الخٌر محمد بن عبد

 –: دار الكتاب العربً ٔهـ(، المحقق: محمد عثمان الخشت، ط7ٕٓ
 م.73٘ٔ -هـ  ٘ٓٗٔبٌروت، الطبعة: األولى، 

: مكتبه الحلبً، ٔمقدمة الرسالة للشافعً للمحقق أحمد محمد شاكر  ، ط .ٙٙ
 م7ٗٓٔهـ/3ٖ٘ٔمصر، 

 - 3ٖٗد بن الحسٌن البٌهقً )مناقب الشافعً للبٌهقً، الحافظ أبو بكر أحم .9ٙ
القاهرة،  –، مكتبة دار التراث ٔهـ(، تحقٌق: السٌد أحمد صقر، ط 3٘ٗ

 م.   79ٓٔ -هـ  7ٖٓٔ
المنثور فً القواعد الفقهٌة، أبو عبد هللا بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن  .3ٙ

هـ( الناشر: وزارة األوقاؾ الكوٌتٌة، 97ٗبهادر الزركشً )المتوفى: 
 م.73٘ٔ -هـ ٘ٓٗٔانٌة، الطبعة: الث

منهاج الطالبٌن وعمدة المفتٌن فً الفقه، أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن  .7ٙ
 ٔهـ(، تحقٌق: عوض قاسم أحمد عوض،ط9ٙٙشرؾ النووي )المتوفى: 

 مٕ٘ٓٓهـ/ٕ٘ٗٔدار الفكر، بٌروت،
الموافقات، إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً الؽرناطً الشهٌر بالشاطبً  .9ٓ

: ٔهـ(، تحقٌق: أبو عبٌدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط97ٓ)المتوفى: 
 م779ٔهـ/ 9ٔٗٔدار ابن عفان، 

نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدٌن محمد بن أبً العباس أحمد  .9ٔ
هـ(، دار الفكر، بٌروت، ٗٓٓٔبن حمزة شهاب الدٌن الرملً )المتوفى: 

 م73ٗٔهـ/ٗٓٗٔ -الطبعة: ط أخٌرة 
بن علً بن محمد بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً نٌل األوطار، محمد  .9ٕ

: دار الحدٌث، ٔهـ(، تحقٌق: عصام الدٌن الصبابطً، طٕٓ٘ٔ)المتوفى: 
 م.77ٖٔ -هـ ٖٔٗٔمصر، 

الهداٌة إلى أوهام الكفاٌة، اإلمام عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي  .9ٖ
، أبو محمد، جمال الدٌن )المتوفى:  ًّ محمد  هـ(، تحقٌق: مجدي99ٕالشافع

سرور باسلوم، دار الكتب العلمً، مطبوع بخاتمة )كفاٌة النبٌه( البن 
 م.7ٕٓٓالرفعة، 

مد مصطفى الوجٌز فً أصول الفقه اإلسبلمً، األستاذ الدكتور مح .9ٗ
 م.ٕٙٓٓ -هـ  9ٕٗٔسورٌا،  –، دمشق : دار الخٌرٕالزحٌلً، ط
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