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 ١٠٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

                                                                احلمد هللا رب العـاملني، والـصالة والـسالم علـى أشـرف األنبيـاء واملرسـلني، نبينـا 

    :                               وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد   حممد

ً                                                                فقد كانت الفتوى على امتداد العصور وعاء لالجتهاد الفقهي، ومنهجا  ً
لرتشيد احلياة �دي الشريعة، فاملفيت يقوم بواجب تبليغ الشريعة للناس، 

وإرشادهم ملا يصلح حاهلم يف معاشهم ومعادهم، من خالل معرفته مبصادر 

واستشرافه حكام منها، وخربته بالواقع ومتغرياته، الشريعة وطرق استنباط األ

ِّ                                   بالقدر الذي ميكنه من تكييف القضايا ملستقبل احلال ومآالت األفعال 

  . املعاصرة والوصول إىل التأطري العلمي هلا

يف جوانبها مرتبطة باحلياة ومن نعم اهللا على البشرية أن شريعة اإلسالم 

ً               ارتباطا وثيقااملختلفة  ، فأحكامها احل الناس وحاجا�م املتجددة يليب مص،ً

  .تستوعب أفعال املكلفني مهما تطورت حيا�م وتنوعت مصاحلهم

وعصرنا الذي نعيشه يشهد تطورات هائلة وسريعة يف مجيع جماالت احلياة؛ 

فتكثر القضايا، اليت مل يرد فيها نص شرعي بسبب التقدم العلمي والتقين، 

 مبختلف شرائحهم وجماالت اهتمامهم –، فيحتاج الناس صريح خبصوصها

 إىل بيان رأي الشرع فيها، ومن أهم ما يعني املفيت على معرفة -وختصصا�م 

ُ          املصلحة -  بعد كتاب اهللا وسنة رسوله –رأي الشريعة يف هذه القضايا 

، وهلذا رغبت يف بيان تأثر الفتوى باملصلحة، بضوابطها املعتربةُ         املنضبطة 



       
  

 
 

 
 ١١٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 يف استنباط األحكام الشرعية املناسبة للقضايا املعاصرة، وإيضاح تأثري ذلك

   ".تأثر الفتوى بالمصلحة وأثره في القضايا المعاصرة: "يف حبث عنوانه

  :أسباب اختيار الموضوع

  ؛  املنضبطة بشروطهاتأثر الفتوى باملصلحةتسليط الضوء على مدى
فقد تتغري بسبب الزمان واملكان واألعراف واألحوال  وأ�ا إذا ختلفت

ً                          إعماال ملا أمرت به الشريعة الفتوى مبا يتالءم مع هذه املصلحة؛ 
، فقد جاءت جللب املصاحل قواعدها وفروعهامقاصدها ووراعته يف 

  .ودرء املفاسد
 لدى ، ومنزلة املفتني،اإلسهام يف رفع درجة الوعي بأمهية الفتوى 

كام ببيان أحبطلب شرائح ا�تمع، وربطهم بشرع اهللا، وذلك 
األعمال اليت يزاولو�ا يف جماالت احلياة املختلفة، وإيصال هذه 

 .الفتاوى إليهم بوسائل ميسرة ومناسبة
  التأكيد على مقدرة الشريعة على حل املشكالت اليت تطرأ والقضايا

اليت جتد، ما يعين صالحها لكل زمان ومكان، فإن الشريعة جاءت 
ترتقي با�تمع املسلم يف لتبين احلياة وتقيمها على أفضل وجه، و

 .جماالت احلياة كلها
  

   :خطة البحث

يف املتبع " االستقرائي والتحليلي"اتبعت يف هذا البحث املنهج العلمي وقد 

   :كتابة أمثاله من البحوث العلمية، من خالل اخلطة التالية



       
  

 
 

 
 ١١١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 في بحث القضايا ودورها عالقة الفتوى بالشريعة، –المبحث األول 

 .المعاصرة

  .الفتوىمعىن :   طلب األولامل

 .عالقة الفتوى بالشريعة:   املطلب الثاين

  .دور الفتوى يف حبث القضايا املعاصرة:   املطلب الثالث 

  .أهمية المصلحة، وضوابط العمل بها: المبحث الثاني

  .معىن املصلحة:   املطلب األول 

  .أمهية املصلحة يف الفتوى:   املطلب الثاين 

  .باملصلحةوابط العمل ض:   املطلب الثالث 

  .تأثر الفتوى بالمصلحة وأثره في القضايا المعاصرة: المبحث الثالث

تأثر الفتوى باملصلحة باعتبار قو�ا، وأثره يف : املطلب األول  
  .القضايا املعاصرة

تأثر الفتوى باملصلحة من حيث امتزاج املفسدة :   املطلب الثاين  
  .ملعاصرةمعها أو عدمه، وأثره يف القضايا ا

 من حيث العموم واخلصوص، تأثر الفتوى باملصلحة: املطلب الثالث
  .املعاصرة    وأثره يف القضايا 

تأثر الفتوى باملصلحة احلالية واملآلية، وأثره يف  :املطلب الرابع 
  .القضايا املعاصرة

  .وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة، 



       
  

 
 

 
 ١١٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

  

القضايا بحث  ، ودورها فية بالشريععالقة الفتوى: المبحث األول 

  المستجدة

  . معنى الفتوى-المطلب األول 

ف "اإلفتاء، ومادة :  اسم مصدر أفىت، واملصدر:الفتوى لغةمعنى الفتوى 

    ى طراوة وجدةُّ         يدل عل:اَ     أحدمه:  هلا أصالن"ت ي
                ٍ ٍَّ ِ
َ َ ِ            ى تـبيني عليدل  :ثاينالو. ََ َِْ

ُّ     فيتال: من األول ف، )١(ُ    حكم ِ ُّ          الطري وهو:َ َ                بل، والفىت منِ     اإل منَِّ َ ؛     َّ   الن اسِِ

 ومن حلداثة عمره، ولقوة جسمه يف الغالب مقارنة مع األطفال والشيوخ،

ُ                    أفـىت الفقيه يف امل: تيا، يقالُ    الف: األصل األخر َ ْ                     ة، إذا بـني حكمهلأسَْ ُ ََ َّ ، اِ

ُ               استـفتـيتو َْ َْ َ            إذا سألت ع:  عن احلكمْ      واالستفتاء، )٢(ه، وطلبت بيانهنِ
           ُ َ ِْ ِ
ْ ُ     لب َ  ط: َ َ

َ        فتـوىال َْ.  

ستعماالت اللغوية والشرعية يتبني أن الفتوى ال تكون إال عن االوبتتبع 

  . )٣(سؤال، وال يستعمل هذا املصطلح يف البيان املبتدأ

                                                           

 ."فتو" مادة ٤/٤٧٣يس اللغة، البن فارس مقاي:   ينظر (١)
، لسان العرب، البن منظور ٤/٤٧٣مقاييس اللغة، البن فارس  : "فتو"  ينظر مادة  (٢)

١٨٤-١٥/١٤٧. 
  .٣٩٠مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين :   ينظر (٣)



       
  

 
 

 
 ١١٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 ُّ  بِ  شَ                                                         وهناك عالقة بني املعنيني، حيث إن املفيت يقوي ما أشكل بيانه، في

ِ              ويصري قويا فت ً   ياً
ائل به يف جواب ِّ                         سمي احلكم فتوى؛ لتقوي الس ف.)١(

  .)٢(احلادثة

، ومن )٣( تعددت تعريفات العلماء للفتوى:معنى الفتوى في االصطالح

   :هذه التعريفات

 ٤(اإلخبار حبكم اهللا تعاىل عن دليل شرعي( .  

ة أو مي مبسألة قدوهذا تعريف مطلق يتناول بيان احلكم الشرعي من غري تقييد

  .معاصرة

  باجتهاد عن دليل شرعي ملن سأل هي اإلخبار حبكم اهللا تعاىل: أو 

  . )٥(عنه، يف أمر نازل، ال على وجه اإللزام

، الذي مل عاصرةّ                                                        وهذا التعريف يقيد الفتوى باألمر النازل املستجد والقضية امل

  .يسبق اإلفتاء فيها

  ٦(هي اإلخبار عن حكم شرعي، ال على وجه اإللزام: أو(.  

                                                           

 .١٤٥/ ١٥لسان العرب، البن منظور:   ينظر (١)
 .١/٢٦ غمز عيون البصائر، للحموي:   ينظر (٢)

، التوقيف عىل مهامت ١١٧أنيس الفقهاء، للقونوي :   وينظر يف تعريف الفتوى  (٣)
  .١/٢٦، غمز عيون البصائر، للحموي ٢٥٦التعاريف، للمناوي 

 .٨حممد األشقر . الفتيا ومناهج اإلفتاء، د:   ينظر (٤)
حممد . مناهج اإلفتاء، د، الفتيا و١٩املصباح يف رسم املفتي ، حممد كامل الراشدي :   ينظر (٥)

 .٢١٢األشقر 
 .١/٤٥  مواهب اجلليل، للحطاب  (٦)



       
  

 
 

 
 ١١٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 وجه اإللزام؛ ليخرج األحكام د الفتوى بأ�ا ليست علىّ                وهذا التعريف قي

القضائية امللزمة، وفيه إطالق من جهة مشول التعريف لألمور النازلة وغري 

 يتناوهلما، ولذا فإين أرى أن التعريف – يف الواقع –النازلة؛ ألن عمل املفيت 

  .األخري هو األقرب

مور  املستفيت، ويبني له حكم الشريعة يف األهو الفقيه الذي جييب :والمفتي 

والنوازل، وله ملكة  القضايا املعاصرة واملسائل احلادثة يفو القدمية،

  .)١(االستنباط

والعالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي واضحة؛ ذلك أن املفيت يبني حكم 

ً                                                                  اهللا يف املسائل اليت تعرض عليه وغالبا تكون من احلوادث والنوازل، وما جيد 

  .)٢(ال على سبيل االفرتاضمن الوقائع، أو مما يتوقع حصوله 

  

                                                           

 .٤٥٤تقريب الوصول، البن جزي :   ينظر (١)
 .١/٢٦غمز عيون البصائر، للحموي :   ينظر (٢)



       
  

 
 

 
 ١١٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

  .عالقة الفتوى بالشريعة -المطلب الثاني 

ً                                                                  كانت الفتوى على امتداد العصور وعاء لالجتهاد الفقهي، ومنهجا لرتشيد  ً
احلياة �دي الشريعة، فاملفيت يقوم بواجب تبليغ الشريعة للناس، وإرشادهم ملا 

ادر الشريعة وطرق يصلح حاهلم يف معاشهم ومعادهم، من خالل معرفته مبص

واستشرافه ملستقبل احلال استنباط األحكام منها، وخربته بالواقع ومتغرياته، 

ِّ                                                بالقدر الذي ميكنه من تكييف القضايا والوصول إىل ومآالت األفعال،

  .  يف القضايا املعاصرة)١(التأطري العلمي هلا؛ ليتمكن من حتقيق املناط

يف جوانبها مرتبطة باحلياة اإلسالم ومن نعم اهللا على البشرية أن شريعة 

ً                 ارتباطا وثيقا، املختلفة  على مدى  رها بالشريعة يعين ازدها احلياةوارتباطً

M  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y العصور واألزمان 

d  L]؛ مرونة )٢(الثبات واملرونة فقد اتسمت الشريعة خباصية، ]٩٧: النحل 

 يف خمتلف األمصار ، املتتابعةالتطوراتكب ، وتوااملستجدة تستوعب القضايا

، مبا يليب مصاحل ر، وثبات يتالءم مع نصوص الشريعة ومقاصدهاواألعصا

، كما امتازت الشريعة اإلسالمية بشموهلا لكل ما الناس وحاجا�م املتجددة

حيتاجه الناس يف مجيع األعصار واألقطار واألحوال، فالنصوص واملعاين 

                                                           

هو تطبيق القاعدة العامة عىل آحاد الصور؛ بأن تكون القاعدة الكلية : حتقيق املناط) ١(
 فيجتهد يف حتقيقها يف الفرع، كتحقيق املجتهد من كفاية القدر ً                       منصوصة أو متفقا عليها،

املعني من النفقة عىل الزوجة يف الواقعة املخصوصة بناء عىل القاعدة الكلية القاضية 
: ينظر . ١٨٢عبد الرمحن زايدي . االجتهاد بتحقيق املناط وسلطانه، د. بوجوب النفقة 

  .١٨٢ الرمحن زايدي عبد. االجتهاد بتحقيق املناط وسلطانه، د
  .٩٣مهام سعيد، ورفاقه . الوجيز يف الثقافة اإلسالمية، د : ينظر يف هذه اخلصائص ) ٢(



       
  

 
 

 
 ١١٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

تها الشريعة اإلسالمية تشمل مجيع احلوادث يف كل زمان واملقاصد اليت تضمن

 ] ٨٩: النحل[ M  D  C  B  A  @  ?L :  قال تعاىل  ،)١(ومكان

 كتاب ويف إال نازلة اهللا دين أهل من بأحد تنزل فليست  ((: قال الشافعي 

 MU  T  S  R  Q  P :  وقال تعاىل.)٢()) فيها اهلدى سبيل على ُ       الدليل اهللا

 L]إماً                              يئا إال وبينه للناس يف الكتاب؛ إن اهللا مل يرتك ش: أي ]٣٨: عامألنا     َِّ 

ً            مبـيـنة ًَ    لةَ   دال ً      جمملة َِّ      وإما ً   ة،مشروح َََُّ ِ        الرسول من ُ      بيا�ا َََُّ           يـتـلقى ُ َّ ، اعِ   إمج من َ   أو 

  .)٣(القياس من أو ،األمة

لذا صرح العلماء بأن أحكام الشريعة تستوعب للناس مصاحلهم الدنيوية 

خروية، الفردية واجلماعية، مهما تطورت حيا�م وتنوعت مصاحلهم، فما واأل

َ       ثـبت ((من حادثة من احلوادث إال والشريعة حاكمة عليها، فقد  َّ    أن ََ َ         الشارع َ ِ َّ 

 ُّ    خيتل ال هجو على ذلكو والدنيوية، األخروية املصاحل إقامة بالتشريع قصد َ   قد

 وضعها يكون َ   أن فالبد ... ِ  ءزاجل سبحب وال ّ   كلال حبسب ال ٌ      نظام، به هلا

�       أبديا وجهال ذلك على ّ    كلو َ  مجيعو َ  نيفَّ  لكوامل ِ    ليفَّ        اع التكأنو ِ    مجيع يف �      وعاما �   ياُ

إذ ال يعقل أن تقف شريعة اهللا عاجزة عن تقدمي األحكام ؛ )٤())ِ     حوالاأل

M  N  M  L  K : ، وقد قال تعاىلاهلادية للبشرية يف كل زمان ومكان

 R  Q  P   OU  T  S   L]٣: املائدة.[  

                                                           

عابد .  ، الثبات والشمول يف الرشيعة اإلسالمية، د١٩٢الغياثي، للجويني :   ينظر (١)
 .١٣٠السفياين 

 .٢٠  الرسالة، للشافعي  (٢)
 .٦/٤٢٠تفسري القرطبي :   ينظر (٣)
 .١/١١قواعد األحكام، للعز بن عبدالسالم : ، وينظر٢/٦٢  املوافقات، للشاطبي  (٤)



       
  

 
 

 
 ١١٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

علومات احلديثة، واالكتشافات ويف هذا العصر ، ومع التطور اهلائل، وامل

 )١(الكثرية املتسارعة، يف جماالت احلياة املختلفة، اليت شكلت حضارة مادية

زدادت النوازل والواقعات، فإن احلضارة ا املستجدة، وقوية، كثرت فيها القضايا

 وسائل املدنية، وسبل الرقي بني فرزها تطوريً          ا وعادات  أعرافانوالتمدن حتدث

، باإلضافة إىل ما جيد من القضايا االقتصادية واالخرتاعات الطبية الناس

ووسائل االتصال احلديثة والصناعية بشكل عام، اليت تسبق ذلك أو 

تصاحبه، وحيث إن الشريعة تدعو املسلمني إىل التطوير يف مجيع جماالت 

ً                           ، فإ�ا توجد أحكاما مناسبة  )٢(ثهم على السبق يف هذا ا�الاحلياة، وحت

كلفني مصاحلهم الدنيوية واألخروية، ملتلك القضايا املستجدة، مبا حيقق لل

 اجلالبة للمصاحل والدارئة –فعلى املفيت املستبصر استجالء مقاصد الشرع 

 لواقعة ً                                                 يف كل قضية جتد، أو واقعة تعرض عليه، فال يقرر حكما-للمفاسد 

ً                                                             إال إذا حتقق من أن هذا احلكم يكون مفضيا إىل املصلحة اليت من أجلها 

شرع ، فلو غلب على ظنه أو تيقن أن احلكم يفضي إىل غري الغاية اليت 

ً                                                                رمسها الشرع حاال أو مآال مل يصح هذا احلكم ملناقضته ملقصد الشرع، وهذا  ً

عة يف تقرير األحكام املعىن هو أخص ما جيعل املفيت خليفة لصاحب الشري

  .وبيا�ا للخلق 

                                                           

هي مرحلة سامية من مراحل التطور اإلنساين، وتتمثل يف إحراز تقدم يف :   احلضارة املادية (١)
ميادين احلياة، والعالقات االجتامعية والصناعية التقنية، ويف مظاهر الرقي العلمي 

 .تذلل سبل احلياة وتصنع رفاهية املجتمعاتالتقني، التي 
 .٦٢أمحد بدوي . معجم مصطلحات العلوم االجتامعية، د: ينظر 
 .١١عبدالقادر اخلطيب . تطوير العمل التطوعي، د:   ينظر  (٢)



       
  

 
 

 
 ١١٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

ً                                                                      وإذا أفىت يف واقعة بفتوى مراعيا فيها مصلحة شرعية ما ، فإن عليه أن يعود 

يف فتواه ويغري حكمه فيها يف حالة تغري املصلحة اليت روعيت يف الفتوى 

 احلالة إمنا هو من أجل تغري يف ، وال خيفى أن تغري الفتوى يف هذهاألوىل

 ال تغري يف الشرع، واحلكم يتغري حبسب حيثياته ومناطه حيثيات احلكم

ال بد أن تتوافر يف املفيت األهلية اليت متكنه من هذا العمل  و.)١(املتعلق به

ُ                                                                اجلليل، وأن تضبط الفتوى بضوابط جتعلها تنتج احلكم الشرعي الذي قصده 

 .ة التاليالباملطاحث و وهو ما سأبينه يف املبالشارع،

  

                                                           

  .٦٦١ ، حممد الرتكي " تغري األحكام بتغري الزمان"قاعدة :   ينظر  (١)



       
  

 
 

 
 ١١٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

  . دور الفتوى في بحث القضايا المعاصرة-الث المطلب الث

  :تمهيد في بيان معنى القضايا المعاصرة

قضى بينهم : حكم، يقال :  مجع قضية ، وهي من قضى أي :القضايا 

  .)١(قضية وقضايا

وهي احلكم، وإمنا املقصود " قضى"ولعله ال يقصد �ذا اللفظ أصل مدلوله 

  . )٢( املعاصرةاملسائل: ذات املسألة، فيكون املراد 

 مأخوذة من العصر، مبعىن الدهر، وهو الزمن الذي ينسب إىل :المعاصرة 

، أو عصر أيب بكر: ية أو علمية، فيقالشخص أو دولة أو تطورات اجتماع

  .اعصر الدولة العباسية ، أو عصر الذرة

نسبتها إىل زماننا ووقتنا احلاضر، الذي : ويقصد باملعاصرة يف هذا البحث 

ً                                                              يه العديد من القضايا واملسائل الفقهية املستجدة مما مل يكن معروفا ظهرت ف

من قبل؛ نتيجة للتطور املستمر يف حياة الناس، وما أحدثته التكنولوجيا 

ً                                          احلديثة من تطورات هائلة تزداد يوما بعد يوم
)٣( .  

                                                           

  .١٥/١٨٦  لسان العرب، البن منظور  (١)
  .٢٧٥عبدالعزيز اليحيى . د.  منهج الفتوى يف القضايا املعارصة، أ (٢)
 .١٣شبري . املعامالت املالية املعارصة، د:   ينظر (٣)



       
  

 
 

 
 ١٢٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 القضايا املستجدة اليت طرأت على الناس يف :فالمقصود بالقضايا المعاصرة 

، ومل  إمعان نظر، ومزيد جهد، ودقة فهم احلاضر، وحتتاج من املفيت إىلالعصر

نقل األعضاء البشرية، وبنوك احلليب، : يسبق فيها نص أو اجتهاد، مثل

  . وغري ذلك مما سأذكره يف مطالب هذا البحثوزكاة األسهم يف الشركات

  .ةت وليس قضايا افرتاضية أو متوقعو�ذا يتبني أن املقصود قضايا وقع

املستجدات ، : " القضايا املعاصرة "ومن املصطلحات املرادفة ملصطلح 

 .)١(النوازل، الواقعات

لكي يتمكن املفيت من العمل باملصلحة وفق ضوابطها، وحتقيق املناط يف و

ها األحكام الشرعية ، وإعطائاملطروحة عليه القضايا املعاصرة والوقائع املتجددة

ً                                               كون عارفا بأدلة األحكام، ذا دراية بأصول الفقه،  فال بد أن ي-املناسبة هلا 

ً                                                                  وخربة مبقاصد الشريعة ووجوه االستنباط، وأن يكون مطلعا على واقع الناس 

ً                                                        ؛ ألن الفتوى تكون جوابا لسؤال يف نازلة، فهي مرتبطة بواقع )٢(وأحواهلم

 الناس، ورمبا تغري الواقع والظروف واألحوال والعادات، ولذلك البد أن يكون

املفيت على علم ودراية بالواقع الذي يفيت فيه، فال يعتمد على مصادر غري 

موثوقة، كبعض مواقع اإلنرتنت غري املوثوق �ا وغري املتخصصة، فيؤدي به 

 يف ذلك من خالل بعضهمذلك إىل الوقوع يف أخطاء جسمية، كما وقع 

                                                           

 .١٤ - ١٣املرجع نفسه :   ينظر (١)

، إعالم املوقعني، البن القيم ٤/١٢٠املوافقات، للشاطبي :   ينظر يف رشوط املفتي (٢)

١/٤٦. 



       
  

 
 

 
 ١٢١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

ناء على ، ب املستوردة من غري بالد املسلمنيفتواه بتحرمي مجيع اللحوم

  : من أمرين أساسينيفال بد للمفيت. )١(معلومات مرسلة وغري موثقة

اإلحاطة مبدارك النازلة واالجتهاد يف بيان حكمها وفق أدلة الشرع  .١

  .ومقاصده

النظر يف تعيني احملل الذي تعلقت به النازلة، وتنزيل احلكم عليه مع  .٢

  . )٢(مراعاة ما حييط به من ظروف ومالبسات

 ، لإلفتاءٌ         متخصصةٌ                                       يرتب لإلفتاء يف القضايا املعاصرة مؤسساتواألوىل أن

ً                  عددا كافيا من املتضم  حبيث يكون شهود هلم بذلك، املؤهلني املفتني ً

الفرد، ويتأكد اجتهاد فهو يف الغالب أقرب للصواب من ً                 اجتهادهم مجاعيا، 

 هذا األمر يف عصرنا الذي تشعبت فيه العلوم والتخصصات، وأنتجت قضايا

 . كثرية معقدة، مما يتطلب تضافر اجلهود يف سبيل الوصول إىل احلق فيها 

  

                                                           

 .٥عامر حممد هبجت. ايا املعارصة، دألخطاء املنهجية يف دراسة القضا:   ينظر  (١)

 .١/٦٩  إعالم املوقعني، البن القيم  (٢)



       
  

 
 

 
 ١٢٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

  .، وضوابطهاية المصلحةمأه: المبحث الثاني 

  :المصلحةمعنى  -المطلب األول 

ََ                      ن صلح، وهي مفرد مجعه  هي مصدر ميمي م:معنى المصلحة في اللغة
ُ       الصادمصاحل، و ُ      الالمو َّ ُّ    دلي ٌ     واحد ٌ  لَ   أص ُ   اءاحلو َّ    ،)١(الفساد الفخ لىع ُ

فكل ما كان فيه نفع، باجللب والتحصيل، كاستحصال الفوائد واللذائذ، أو 

: ، واالستصالح)٢(بالدفع واالتقاء كاستبعاد املضار واآلالم، يسمى مصلحة

َ                         استصلحت، إذا طلبت الصاحل:  املصلحة، يقالُ             استفعال، طلب ُ
)٣( .  

احملافظة على مقصود :  بأ�اعرفها الغزايل: المصلحة في االصطالحمعنى 

حفظ الدين والنفس والعقل :  ، مث بني أن مقصود الشرع مخسة )٤(الشرع 

والنسل واملال، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، 

  .  )٥(وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة

   . )٦(حلكيمجلب منفعة أو دفع مضرة وفق مقصد الشارع اهي : فاملصلحة

  .وذلك باحملافظة على األمور اخلمسة السابقة

                                                           

    .   ٣٠٣ / ٣                           مقاييس اللغة، البن فارس  (١)
    .   ٥١٦ / ٢                      لسان العرب، البن منظور   :         ينظر (٢)
  .   ٢٢٩                                القاموس املحيط، للفريوزآبادى   (٣)
  .   ١٧٤ / ١                    املستصفى، للغزايل  (٤)
  .              املرجع نفسه (٥)
  .   ٣٤٣ /  ١١                          ، جمموع الفتاوى، البن تيمية   ٣٩ / ٢               املحصول، للرازي   :          ينظر  (٦)



       
  

 
 

 
 ١٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

  .أهمية المصلحة في الفتوى -المطلب الثاني 

َّ    أن ثبت  فقد،)١(العمل باملصلحة إمنا هو للمحافظة على مقصود الشارع َ 

  . )٢(والدنيوية األخروية املصاحل إقامة بالتشريع قصد قد َّ       الشارع

 جلب املصاحل ودرء املفاسد هي معتمد  وما تضمنته من)٣(ومقاصد الشريعة

أكثر ا�تهدين إصابة، وأكثر  ((: املفيت وطريقه للصواب، يقول ابن عاشور

قياس غوصه يف تطلب صواب ا�تهد الواحد يف اجتهاده، يكونان على م

   .)٤(  ))مقاصد الشريعة

ً                                                                 وقد جعل ابن تيمية القياس الذي هو مادة الفتوى يف الغالب، معلقا مبع رفة َ

 ِ   يحصحب ِ    علمال ((: مقاصد الشريعة، وما تضمنته من مصاحل العباد، فقال 

ِّ      أجل من ِ       وفاسده ِ       القياس َ ُ       يعرف ََِّ       وإمنا ،ِ       العلوم َ ِ سرار بأ ً   رياخب كان من ذلك َ

ُ        تـفوق يتال ِ      احملاسن من ِ  مالِ    اإلس ُ      شريعة عليه لتتماش امو ؛دهومقاص ِ  عَّ     الشر ُ َ 

ُ          ضمنتهت وما َ    اد؛دَّ     التع َْ َّ  من فيها امو ِ    اد؛عوامل ِ      املعاش يف ِ       العباد ِ     مصاحل نم َ

ِ       لسابغا ِ  ةَّ     الرمحو ِ        البالغة ِ  ةاحلكم   . )٥(  ))امالت ِ       والعدل ِ   ة؛َّ

                                                           

  .٤٨١  شفاء الغليل، للغزايل  (١)
، مقاصد ٢١٨مقاصد الرشيعة، البن عاشور : ، وينظر٢/٦٢  املوافقات، للشاطبي  (٢)

  .٥٣٢الرشيعة اإلسالمية، لليويب 

ً                                                  ين واحلكم ونحوها التي راعاها الشارع فيالترشيع عموما هي املعا:   تعريف املقاصد (٣)
 .٣٧مقاصد الرشيعة اإلسالمية، لليويب . ً                                 وخصوصا؛ من أجل حتقيق مصالح العباد

  .١٢مقاصد الرشيعة، البن عاشور     (٤)

 .٢٠/٥٨٣  جمموع الفتاوى، البن تيمية  (٥)



       
  

 
 

 
 ١٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

  : واألحكام بالنسبة للمصلحة نوعان

 ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها، ال حبسب األزمنة واألمكنة، وال –األول 

  .رة بالشرعّ                   حملرمات، واحلدود املقداجتهاد األئمة، كوجوب الواجبات وحترمي ا

ً                                                     ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال، –الثاين  ً وذلك يف ً

ً                                                                       األدلة الشرعية اليت تقرر األحكام فيها اعتبارا لقصد املصلحة ومراعاة العرف، 

كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفا�ا، فإن الشارع ينوع فيها حبسب 

   .)١(املصلحة

ُ                                                              فإذا تغريت الواقعة اليت رعيت فيها املصلحة، واحلال اليت حصلت فيها، 
 وملا استعرض ابن القيم بعض فتاوى الصحابة .تغريت الفتوى بتغري الواقعة

َّ    أن: ُ   ودَ      واملقص ((:  قال ،وأقضيتهم  ِ   ة،حصلامل ِ    حبسب ٌَّ    يةئجز ٌ      سياسة ُ  هلوأمثا هذا َ

ً      عامة َ      شرائع اه  َّظن  من    َّ  فظن ها ِ     منة،زاأل ِ       باختالف ُ    تلفخت ِ    مةُ   لأل ً     الزمة َّ  ِ  ميو إىل َّ

َ       األمة ا� ُ     اسواس يتال ِّ        السياسة هوهذ ... ِ  ةيامقال ُ          وأضعافها َُّ  ِ   آنقرال ُ      تأويل يه َ

ِ     َّ   والسن ة ِِ           الشرائع نِ  م هيل ه: ولكن .ُّ َ ََُّ             تـتـغيـر ال يتال َُِِّّ          الكلية َّ َُِّ          بتـغري ََ  نم َ   أم ِ    نة،مزَ   األ َِ

ُ       تتقيدف ِ        للمصاحل، ِ  ةَّ       التابع َِِّ      ئيةُز   اجل ِ         السياسات    .)٢( ))ً        ومكانا؟ ً      زمانا �ا َّ

والنوع الثاين هو جمال الفتوى املتغرية حبسب املصلحة، وفق ضوابط معينة 

  .سأبينها يف املطلب التايل

  

                                                           

  .١/٤٦٠  إغاثة اللهفان، البن القيم  (١)

 .١٩حلكمية، البن القيم   الطرق ا (٢)



       
  

 
 

 
 ١٢٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 



       
  

 
 

 
 ١٢٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

  .المصلحة العمل بضوابط -المطلب الثالث 

 املصلحة ، حبيث يستند املفيت إىلالفتوىالعمل باملصلحة ال يعين التساهل يف 

ً                                                                كيفما اتفق حىت ولو عارضت دليال، أو نقضت أصال معتربا يف الدين، كمن  ً ً

أفىت بإباحة اإلفطار يف �ار رمضان حبجة حتصيل مصلحة الشركات وعدم 

 فإن ذلك يف احلقيقة اتباع للهوى، تعطل مصاحلها، وبدعوى مواكبة التطور،

ال يف اتباع اهلوى؛ ملا يلزم يف صل مع االسرتساملصاحل الدينية والدنيوية ال حتو

  .)١(ضاد تلك املصاحلذلك من التهارج والتقاتل واهلالك الذي ي

والعمل وفق ما تقتضيه   بضوابط حمددة،العمل باملصلحةضبط بل البد من 

  :هيهذه املصلحة املنضبطة، وضوابطها 

  أن يكون العمل �ا يف غري األمور التعبدية، بل يف ما عقل معناه من

  .ادات وحنوهاالع

  عدم معارضة املصلحة لنصوص الشريعة، من الكتاب أو السنة أو

ً                                                  اإلمجاع، فإن عارضت املصلحة نصا أو إمجاعا صارت مصلحة  ً

  .ملغاة

  أن تكون مالئمة ملقاصد الشريعة، بأن يثبت بالبحث وإمعان النظر

إن بناء احلكم عليها : واالستقراء أ�ا مصلحة حقيقية ال ومهية، أي

ً                                                            ب نفعا مقصودا شرعا، ويدفع ضررا مقصودا دفعه شرعا، وحبيث جيل ً ًُ ً ً

                                                           

 .٢/٢٩٢املوافقات، للشاطبي :   ينظر (١)



       
  

 
 

 
 ١٢٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

ً                                                          يغلب على الظن أن بناء احلكم عليها جيلب نفعا ألكثر الناس، أو 

ً               يدفع ضررا عنهم
، فاخلربات العادية واملوازين العقلية والتجريبية )١(

 فيما لو احملضة ال جيوز أن تستقل وحدها بفهم مصاحل العباد

  . لشارععارضت نصوص ا

 مساوية ، أو جلبها ملفسدة عدم تفويت املصلحة ملصلحة أفضل منها

  .هلا أو أكرب منها

فإذا وجد منفعتان . وبناء على ذلك فإن املنفعة الواحدة جتلب ما أمكن ذلك

 فاملصلحة يف جلب أعالها، وال يتحول من أعلى املنافع إىل ما وتزامحتافأكثر 

ت مصاحل اإلسالم إال يفقط، فال جيوز تفوهو أدىن إال عند امتناع األعلى 

  . )٢(عند تعذر القيام �ا

 مفسدة مساوية أو ُ                                       كما جيب أن ال يرتتب على العمل باملصلحة جلب

فال بد من أكرب منها؛ ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، مفسدة 

تب إىل أثر الفعل املرتالنظر إىل املآل هل حيقق املصلحة أو ال ؟ بأن ينظر 

ً                                                         ، هل حيصل به منفعة أو مضرة؟ سواء كان الفعل مقصودا للفاعل على املآل

  .أو غري مقصود منه

ً                                      والنظر يف مآالت األفعال معترب ومقصود شرعا
)٣( .  

                                                           

 .٥٣٢مقاصد الرشيعة اإلسالمية، لليويب :   ينظر (١)

 .١/١١٤عبدالعزيز بن سطام آل سعود .   اختاذ القرار باملصلحة، د (٢)

    .   ١٩٤ / ٢                      املوافقات، للشاطبي  (٣)



       
  

 
 

 
 ١٢٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 ريان من ن كانملو هلذا ال حيسن اخلوض يف االجتهاد االستصالحي إال 

 إىل التقليد علوم الشريعة، أصوهلا وفروعها، منقوهلا ومعقوهلا، غري خملد

  . )١(والتعصب للمذهب

  .املبحث التايلاألخري سأتناوله بتوسع يف والضابط 

                                                           

  .   ١٢٤ / ١               املرجع نفسه  (١)



       
  

 
 

 
 ١٢٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

                   ، وأث�ره ف�ي الق�ضایا                       تأثر الفتوى بالم�صلحة  :               المبحث الثالث 

     .        المعاصرة

                   ، وأثره في القضايا                                   تأثر الفتوى بالمصلحة باعتبار قوتها  -            المطلب األول 

   .        المعاصرة

ضرورية، وحاجية، وحتسينية، وفيما : تباملصاحل من حيث قو�ا ثالث مرا

  :يلي تعريف بكل مرتبة 

   ،       والـــدنيا       الـــدين      مـــصاحل      قيـــام   يف      منهـــا    بـــد   ال      هـــي مـــا    :                  فالمقاصـــد الـــضرورية 

         النـــاس،     حيـــاة     فـــوت  وت   ،       اســـتقامة     علـــى        الـــدنيا      مـــصاحل    جتـــر   مل      فقـــدت     إذا     حبيــث

   . )١ (    املبني         باخلسران         والرجوع                                   يرتتب على ذلك يف اآلخرة عدم دخول اجلنة  و

                                                                   واملصاحل الضرورية �ذا املفهوم ال يستقيم نظام األمة إال بتحصيلها، حبيث إذا 

                                                               اخنرمـــت تـــؤول حـــال أفرادهـــا إىل الفـــساد، وال تكـــون علـــى احلالـــة الـــيت أرادهـــا 

                                                     ، وبــالنظر إىل الواقــع، واالســتقراء، حــصرت املقاصــد الــضرورية    )٢ (           الــشارع منهــا

                      فـظ العقـل ، وحفـظ النـسل     ، وح                      حفظ الدين ، وحفظ الـنفس  :        أنواع     يف مخسة

   .   )٣ (           ، وحفظ املال

                                                           

    ،    ٦٠٢ / ٢                             الربهان يف أصول الفقه، للجـويني   :          ، وينظر ٨ / ٢       لشاطبي            املوافقات، ل  :     ينظر   )  ١ (
  .   ٢٢٠ / ٥               املحصول، للرازي 

    .  ٧٩                                مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور   :      ينظر    )  ٢ (
     ، رشح    ١٤٤ / ٣                                ، التقرير والتحبري، البن أمـري احلـاج    ٢٢٠ / ٥               املحصول، للرازي   :      ينظر    )  ٣ (

    .   ١٥٩ / ٤                     الكوكب املنري، للفتوحي 



       
  

 
 

 
 ١٣٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

       ورفـــع                                          هـــي مـــا يفتقـــر إليهـــا النـــاس مـــن أجـــل التوســـعة، :                 والمقاصـــد الحاجيـــة 

         العـادي                                 ا ال تبلـغ إىل حـد حلـوق الفـساد بالنـاس       ، ولكنهـ        ج واملـشقة   احلـر و      الضيق 

   .   )١ (                     املتوقع يف املصاحل العامة

  ،                مـــن أفـــراد األمـــة                  رفـــع احلـــرج عـــن املكلفـــني  :                          واملقـــصود مـــن املقاصـــد احلاجيـــة 

   .   )٢ (                                 وخدمتها، وذلك بتحقيق صالحها وكماهلا                ومحاية الضروريات 

                                      هــــي األخــــذ مبــــا يليــــق مــــن حماســــن العــــادات، وجتنــــب   :                   واملقاصــــد التحــــسينية 

                                                            األحــــوال املدنــــسة الــــيت تأنفهــــا العقــــول الراجحــــة، وجيمــــع ذلــــك قــــسم مكــــارم 

   .   )٣ (     األخالق

                        وخادمــــة للمقاصــــد احلاجيــــة                                        واملقاصــــد التحــــسينية حاميــــة للمقاصــــد احلاجيــــة،

       . )٤ (         والضرورية

    :      ا يلي مب         من املصاحل                                                  وميكن التمثيل بالفتوى املعتمدة على إحدى هذه املراتب 

 مسألة جراحة التجميل : 

 لتحسني جزء من أجزاء اجلسم الظاهرة، أو وظيفته إذا وهي جراحة جترى

  .)٥(ما طرأ عليه نقص، أو تلف، أو تشوه

،  أو حاجية، وقد تكون ضرورية)حتسينية ( اختياريةوهذه اجلراحة قد تكون

ِ                                                              واألخرية هي املقصودة هنا، سواء كانت العملية بسبب عيوب خلقية كشق 

                                                           

    .  ١١ / ٢                    املوافقات، للشاطبي  :    ينظر   )  ١ (
    .   ١٣٦    ـ    ١٣٥                          ، مقاصد الشارع، للربيعة   ١٨  -    ١٦ / ٢           املرجع نفسه   :      ينظر    )  ٢ (
                  ، اإلهبـاج، للـسبكي    ٢٢٢  /  ٥                 ، املحـصول، للـرازي   ١١ / ٢                  املوافقات، للشاطبي   :      ينظر    )  ٣ (

٥٦ / ٣    .    
   .   ٣٨  -    ٣١ / ٢                  املوافقات، للشاطبي   :      ينظر    )  ٤ (
   .    ٤٥٤ / ٣                      ديثة، جمموعة من األطباء                  املوسوعة الطبية احل  :      ينظر    )  ٥ (



       
  

 
 

 
 ١٣١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

الشفة العليا، أو التصاق األصابع، أو احنسار اللثة بسبب االلتهابات 

املختلفة، أو كانت العملية بسبب عيوب طارئة، مثل كسور الوجه الشديدة، 

  .ه بسبب احلروقأو تشوه الوج

وقد ذهب العلماء إىل جواز إجراء هذه العملية؛ وعللوا للجواز بعلل كثرية، 

أن العيوب املتقدمة تشتمل على ضرر حسي ومعنوي باملريض، وهو : منها

  . )١(موجب للرتخص بفعل اجلراحة؛ ألنه يعترب حاجة، فتنزل منزلةالضرورة

  البيع بالمرابحة لآلمر بالشراءمسألة :  

أن يشرتي سلعة )  املصرف منأو( طلب املشرتي من شخص آخر هيو

معينة مبواصفات حمددة، وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة 

الالزمة له مراحبة، وذلك بالنسبة أو الربح املتفق عليه، ويدفع الثمن على 

ً                                           دفعات أو أقساط تبعا إلمكاناته وقدرته املالية
)٢( .  

بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا كان الوعد غري جواز وقد اتفق العلماء على 

  .ملزم

  .ً                                                                 أما إذا كان الوعد ملزما للمتقدم بطلب الشراء فاملسألة عندئذ حمل خالف

 جمموعة من إىلين وقد ذهب إىل جواز هذه املعاملة مجع من العلماء، مستند

عاة حال  املعاملة مصلحة لألمة، تظهر يف مرايف جواز هذهأن : ، منهااألدلة
                                                           

    حممـد   .                           ، املـسائل الطبيـة املـستجدة، د   ١٢٢         الـشنقيطي   .                       أحكام اجلراحة الطبيـة، د  :      ينظر    )  ١ (
   .    ٢٦١       النتشة 

    .     ٣٠٩    شبري   .                         املعامالت املالية املعارصة، د  :      ينظر    )  ٢ (



       
  

 
 

 
 ١٣٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

ً                                                               أبناء ا�تمع وأوضاعهم، خصوصا وأن الغالب من الناس يلجؤون إىل مثل 

هذه املعامالت نتيجة لظروفهم االقتصادية الصعبة، كشراء بيت للسكن أو 

  . ويسد حاجتهمسيارة للعمل أو حنو ذلك، مما يرفع عنهم احلرج واملشقة

هم يف تنمية ا�تمع ً                                                  وأيضا يتحقق من جواز هذه املعاملة فوائد اقتصادية تس

  .)١(املسلم، حيث إ�ا حترك العجلة التجارية وتشغل الصناع والتجار

  أو األم البديلة(مسألة تأجير األرحام(:  

هو استخدام رحم امرأة أخرى حلمل لقيحة مكونة من نطفة : تأجري األرحام 

ً                                                               رجل وبويضة امرأة، وغالبا ما يكونا زوجني، وحتمل اجلنني وتضعه، وبعد 

   .)٢(ذلك يتوىل الزوجان رعاية املولود

 وقد ذهب مجاهري الفقهاء املعاصرين إىل حرمة القيام بتأجري األرحام سواء 

ً                                                                    كان بأجرة أو بغري أجرة؛ حفاظا على النسل وصيانته من التدليس والضياع، 

  .)٣(فهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة

 

 د الحاجة عن) اللولب  ( ـمسألة تركيب المرأة لما يعرف ب:  

  .)٤(إحدى الوسائل اآللية ملنع اإلجناب بصفة مؤقتة: اللولب 

                                                           

         هــ ، بيـع    ٤٠٩ ١                                                    جممع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة املنعقدة بالكويـت سـنة   :      ينظر    )  ١ (
   .    ٣١٨    شبري   .                             ، املعامالت املالية املعارصة، د  ٥٠      األشقر   .           املرابحة، د

  .   ٣٢٥ /  ١٦                        املوسوعة العربية العاملية   :     ينظر   )  ٢ (
  .   ٨٠٥ / ٢             عارف عيل عارف   .               رؤية إسالمية، د  )                  أو الرحم املستأجرة (            األم البديلة   :     ينظر   )  ٣ (
  .    ٢٠٤٩ / ٣                          تار عبد احلميد عمر، وفريقه                                   معجم اللغة العربية املعارصة، د أمحد خم  :     ينظر   )  ٤ (



       
  

 
 

 
 ١٣٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

ً                                                                    وهو حاجز وقائي ملنع احلمل؛ باعتباره جسما غريبا يسبب عدم ثبات الرحم،  ً

  .)١(وبالتايل ال يوفر املكان املناسب لزرع البييضة املخصبة

 هء أنقد حتتاج املرأة إىل تركيب اللولب بسبب مرض يغلب على ظن األطباو

اإلجناب فرتة من الزمن خطري على صحة املرأة، وأ�ا حتتاج إىل التوقف عن 

  .حيددو�ا

 مصلحة حاجية، ولكن تعارضها مصلحة حتسينية  فيهافهذه املسألة توجد

تتمثل يف مصلحة سرت العورة وعدم كشفها ملن ال حتل له، وال ميكن تركيب 

  . بكشف العورةاللولب إال

 اللولببأنه إذا كان استخدام هذا اللجنة الدائمة لإلفتاء يف وقد أفىت العلماء 

عباد�ا، وكان الباعث بأو غريه من موانع احلمل غري مضر باملرأة، وال خمل 

واتفق الزوجان على عليه غرض صحيح، كاملرض، أو خوفه لكثرة احلمل، 

   .)٢(احملرم وليس هذا من حتديد النسل ه،فال حرج فيذلك 

على التحسينية؛ إذ مل تر يف كشف العورة  اء املصلحة احلاجيةفقد رجح العلم

  .ً                                          مانعا أمام ما ذكر يف الفتوى من مرض أو خوفه

 أثناء العمليات الجراحية العاممسألة التخدير :  

                                                           

  .  ٤٨              عبداهللا الطريقي   .                                        تنظيم النسل وموقف الرشيعة اإلسالمية منه، د  :     ينظر   )  ١ (
   .      ١٨٥٩١           ، فتوى رقم    ٣١٤ /  ١٩                            فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء   :     ينظر   )  ٢ (



       
  

 
 

 
 ١٣٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

ّ                                              التخدير العام يفقد املريض حس األمل، ويفقده وعيه ُ
في إجراء التخدير ، ف)١(

عتربة، إال أنه قد تعارض هذه إذهاب للعقل، وحفظ العقل من املصاحل امل

املصلحة مصلحة أكرب منها، وهي مصلحة حفظ النفس، فإنه ال ميكن حتقيق 

حفظ النفس إال بإهدار مصلحة العقل لفرتة زمنية حمدودة، وهلذا تظافرت 

    .)٢(الفتاوى جبواز التخدير يف هذه احلالة

  

مفسدة تأثر الفتوى بالمصلحة من حيث امتزاج ال -المطلب الثاني 

   .، وأثره في القضايا المعاصرةمعها

، أما املفسدة، فهي وصف للفعل حيصل به الضرر )٣( املصلحةمعىنتقدم 

ً                                  دائما أو غالبا، للجمهور أو لآلحاد ً
)٤( .  

 ما كان فيها إضرار : أي،فاملفسدة ما كانت منافية ملقاصد الشارع

  .بالضرورات اخلمس

ومفسدة فيجب حتصيل املصلحة ودرء إذا اجتمع يف أمر من األمور مصلحة ف

 ففي هذه احلالة ً،                           وكان ال بد من حدوثهما معا،املفسدة ، فإن تعذر ذلك

  :وهنا حاالتجيب النظر إىل جانيب ذلك األمر، 

                                                           

  .   ١٨٩          أمحد كنعان   .                           املوسوعة الطبية الفقهية ، د  :         ينظر (١)
  .                          ، جـامع الفتـاوى الطبيـة ، د    ٢٣٠١                          الدائمـة لإلفتـاء رقـم الفتـوى              فتاوى اللجنة   :     ينظر   )  ٢ (

     .    ٣١٢               عبدالعزيز املحسن
  .           من البحث   ١١  ص   :     ينظر   )  ٣ (
  .   ٢٠١ / ٣                        مقاصد الرشيعة، البن عاشور    )  ٤ (



       
  

 
 

 
 ١٣٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 أعظم من املفسدة فإنه يتعني حتصيل ذلك ذا األمره إن كانت املصلحة يف

  .فسدة ملا فيه من املصلحة وال يضريه ما تضمنه من م؛األمر

ً                                بأن كانت املفسدة أعظم خطرا من ،وإن كان جانب املفسدة هو الغالب

 وجب درء املفسدة برتك ذلك األمر غري مبالني مبا فيه من ،نفع املصلحة

  .مصلحة

ومل يظهر رجحان أحدمها على ) املصلحة واملفسدة(إن تساوى اجلانبان و

 ألن يف درء ؛ فيهً                     تغليبا جلانب املفسدة؛ فيتعني ترك ذلك األمر،اآلخر

ً                    املفسدة جلبا للمصلحة
)١(.  

                                                           

  .  ٩٨  /  ١                               قواعد األحكام، للعز بن عبدالسالم   :     ينظر   )  ١ (



       
  

 
 

 
 ١٣٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

   :واملفاسد ما يلي املوازنة بني املصاحلومن أمثلة 

  :مسألة التبرع باألعضاء البشرية

ً                     ليتني مثال، فيحتاج إىل ِ          جسده كالك يتعرض إنسان لتلف يف أحد أجزاء قد

ً                                                        لية من شخص آخر، وقد يكون هذا الشخص حيا وقد يكون ميتا، ِ        زراعة ك ً

قد يكون النقل من مسلم إىل مسلم أو من مسلم إىل كافر ، أو من كافر و

  .إىل مسلم

ال جيوز نقل عضو من شخص آلخر يؤدي إىل هالل الشخص املنقول منه، و

، سواء كان باهلبة ً                                                   أو يلحق به ضررا كبريا يؤدي إىل اختالل يف حياته العادية

 شخص إىل شخص آخر  أما إذا مل يؤدي نقل العضو من،)١(أو بطريق البيع

  .إىل هالك الشخص املنقول منه، فاختلفوا فيه

 على تفصيل يف أي -فذهب مجهور العلماء إىل جواز التربع باألعضاء 

  ا�مع الفقهيالصادرة من فتوىالهي  و- ...األعضاء جيوز وأيها ال جيوز 

  .)٢(، وأيدته جمامع فقهية ومؤسسات حبثيةاإلسالمي جبدة

                                                           

  .                       أحكـام اجلراحـة الطبيـة، د  ،    ٢٣٢               كامل الدين بكـرو   .                       حكم االنتفاع باألعضاء، د  :      ينظر    )  ١ (
  .   ٢٢٤         الشنقيطي 

                                                                      هيئة كبار العلامء باململكـة العربيـة الـسعودية، واملـؤمتر اإلسـالمي الـدويل املنعقـد   :     منها   )  ٢ (
                   قـرار جملـس هيئـة كبـار   :     ينظـر  .                                              بامليزيا، وجممع الفقه اإلسالمي املنعقد بمكـة املكرمـة

                        رار املجمـع الفقهـي لرابطـة       هـ ، قـ    ١٤٠٢ /  ١١ / ٦           ، وتاريخ   ٩٩                     العلامء بالسعودية رقم 
  .   هـ     ١٤٠٥    /  ٤   /  ٢٨                                                        العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة املنعقدة بمكة املكرمة بتاريخ 



       
  

 
 

 
 ١٣٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

أن القول باجلواز يف هذه املسألة يرتتب عليه مصاحل : منهابأدلة واستدلوا 

كربى، ففيه حفظ للنفوس، ويتمثل ذلك باحملافظة على نفس معرضة 

، ومظهر من مظاهر  بسبب الفشل الكلوي، وهو مقصد شرعيلإلزهاق

ً                                                                  تكافل أفراد ا�تمع وترامحه وخباصة أوقات األزمات، ويعترب حافزا للباحثني 

ملزيد من التطور يف علومهم، وحتسني أدائهم الطيب وابتكار يف جمال الطب 

ع له من اآلثار السلبية اليت قد تنتج عن َ                                  العالجات املناسبة حلماية املتربع واملترب

عملية نقل األعضاء وزرعها، فهذه املصاحل ترتجح على املفسدة املرتتبة على 

  .)١(نزع العضو من املتربع

  عةزراعة األعضاء المصنومسألة:  

قد حيتاج األطباء يف عالج األمراض اجلراحية إىل زرع أعضاء مت تصنيعها؛ 

لكي تقوم مبهمة العضو التالف بسبب املرض، واحلاجة املوجودة فيه إىل زراعة 

هذه األعضاء إذا كانت ضرورية، مثل وصل شرايني القلب بطعوم صناعية يف 

يف الشريان ببعضهما حال استئصال جزء من تلك الشرايني، وتعذر اتصال طر

ً                                                                نظرا لطول املسافة، فيقوم الطبيب اجلراح بوضع تلك القطعة املصنوعة يف 

  .موضع االستئصال، لكي تقوم مبهمة اجلزء التالف

وقد تكون زراعة األعضاء حاجية، مثل وضع مفاصل صناعية موضع املفصل 

ل مكانه، ً                                                        اخللقي؛ نظرا إلصابته باآلفة املوجبة الستئصاله ووضع ذلك البدي
                                                           

         بتـاريخ   ٦٢                                                           قـرار هيئـة كبـار العلـامء يف اململكةالعربيـة الـسعودية، رقـم القـرار   :      ينظر    )  ١ (
       بكـرو          كـامل الـدين  .                                           ، حكم االنتفاع باألعضاء البرشية واحليوانيـة ، د    ١٣٩٨ /  ١٠ /  ٢٥

   .    ٣١٦         الشنقيطي   .                         ، أحكام اجلراحة الطبية، د   ٥٠٥



       
  

 
 

 
 ١٣٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

كما جيري ذلك يف حالة إصابته بالروماتيزم الغضرويف املزمن، أو التهاب 

  .املفاصل التيبسي

ويف هاتني احلالتني جيوز زراعة األعضاء للضرورة، وهي تبيح احملظور، وترتجح 

املصاحل الناجتة عن هذه العملية على املفاسد املرتتبة عليها، مثل التخدير 

  .)١(اجة تنزل منزلة الضرورةوكشف العورة، وألن احل

  زواج المسيارمسألة:  

الشرعي املستويف لألركان والشروط املتعارف عليها عند مجهور وهو الزواج 

 )٢(الفقهاء، لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج

.  

، منها ن العلماء إىل جواز زواج املسيار، مستندين إىل أدلةوقد ذهب كثري م

أن هذا الزواج حيقق الكثري من املصاحل للناس، فهو مينع من الوقوع يف : 

ً                                                                       احلرام، ويليب رغبة الرجال الذين ال يستطيعون الزواج زواجا عاديا، والنساء  ً

 كما ميكن أن ينتج عنه الولد ُ                                 كربت سنهن وخشي أن يفو�ن الزواج،الاليت

، وبه يتحقق مقصد حفظ ةالذي يتحقق به للوالدين منافع دينية ودنيوية كثري

  .النسل

                                                           

   .    ٢٨٦         الشنقيطي   .                           ، أحكام اجلراحة الطبية، د  ٨٨                         األشباه والنظائر، للسيوطي   :      ينظر    )  ١ (
   .   ٧٧                           زواج املسيار، عبدامللك املطلق   :      ينظر    )  ٢ (



       
  

 
 

 
 ١٣٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

وقد اشرتط هؤالء العلماء أن يضبط زواج املسيار بضوابط تضمن حتقق 

، أو مبا يتسبب ً                                وتبعده عن أن يكون سوقا للمتعةاملصاحل اليت سبق ذكرها،

  . وغري ذلك من املفاسديف ضياع الزوجة واألبناء

ألصل وهو الذي ينبغي أن الزواج الشرعي املعهود هو اويؤكد هؤالء العلماء ب

ُ                         أن يشجع يف األحوال العادية
)١( .  

 السندات  ( القول بإباحة أذونات الخزينة(:   

 وهو يف العادة ثالثة -  عبارة عن سندات تصدرها احلكومة ألجل قصريوهي 

   .)٢( وتطرحها لالكتتاب فيها بطريق العطاءات-  أشهر

وجود مصاحل يف  : نهاوقد استدل القائلون جبواز هذه املعاملة بأدلة، م

إباحتها، ومنها خدمة االقتصاد الوطين، وانتفاع األطراف املتعاقدة، ومساعدة 

  .الدولة

مع التسليم بوجود مصاحل يف أذونات اخلزينة، إال أن هذه  دليلهم بأنه ونوقش

ً                                                             ملغاة شرعا، ومغمورة يف جانب املفاسد الكثرية املرتتبة على الربا،  املصاحل 

ٍ                                      قدي، وحصر الثروة يف أيد قليلة، كما هو كاستغالل احملتاج، والتضخم الن

احلال يف الربا، فإنه ال خيلو من مصاحل، ولكنها ال تعترب إذا ما قورنت 

  . )٣(باملفاسد املرتتبة على إباحته

                                                           

  .  ١٨    رقم                                            ، املجمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته    ١١٢           املرجع نفسه   :      ينظر    )  ١ (
   .    ٢١٤    شبري   .                         املعامالت املالية املعارصة، د  :      ينظر    )  ٢ (
   .    ٢٢٠           املرجع نفسه   :      ينظر    )  ٣ (



       
  

 
 

 
 ١٤٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

  ناسلية، ومنها الخصيتان والمبيضتزرع األعضاء المسألة:  

 إذا روعيت زراعة اخلصيتني واملبيضذهب بعض العلماء املعاصرين إىل جواز 

  .القيود املعتربة يف زراعة سائر األعضاء

وهذا فيه مفاسد عظيمة، ألن اخلصية واملبيض حيمالن الشفرة الوراثية 

ق جديد، َ  لَ   تـُ  ميض مرللمنقول عنه، ويستمران يف إفرازها حىت بعد زرعها يف 

ً                                                                       وهذا يعين أن املولود سيكون ابنا للرجل املنقول منه اخلصية، أو املرأة املنقول 

ً                                                                   مها املبيض، واملتلقي ال يعدو أن يكون حاضنا لآللة املنتجة للبذرة؛ إذ إن 

اجلنني يكتسب الصفات الوراثية من املنقول منه مصدر املاء، ال من املنقول 

ية نا ينهض الدليل على إحلاق زرع الغدد التناسلإليه صاحب الوعاء، وه

 اختالط تتمثل يف،  مفسدة عظمىملا فيه من ً                          بنكاح االستبضاع احملرم شرعا؛

أما زرع أعضاء اجلهاز التناسلي الذي ال ينقل الصفات  . )١(األنساب

    .)٢(الوراثية، فجائز لضرورة شرعية، ووفق الضوابط الشرعية

  

، خصوصالعموم والالفتوى بالمصلحة من حيث تأثر  - المطلب الثالث

   .وأثره في القضايا المعاصرة

                                                           

                     هـ ، اضـطراب الفتـوى يف     ١٤١٠      سنة  ٦ / ٨ /  ٥٩                          قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم   :      ينظر    )  ١ (
     .    ٨٣١          قطب ريسوين   .                   القضايا املعارصة ، د

  .                        ، جـامع األحكـام الطبيـة، د ٦ / ٧ /  ٥٩                               قرار جممع الفقـه اإلسـالمي بجـدة رقـم   :      ينظر    )  ٢ (
  .   ٣٧٩                   عبدالعزيز عبداملحسن 



       
  

 
 

 
 ١٤١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

ما فيه صالح عموم األمة أو غالب أفرادها، وال : العامة  ةباملصلحاملراد 

  .)١(ن حيث إ�م أجزاء من جمموع األمةالتفات فيها إىل أحوال األفراد إال م

ر صدور األفعال من ما فيه نفع اآلحاد باعتبا: اخلاصة ةباملصلحواملراد 

آحادهم؛ ليحصل بإصالحهم إصالح ا�تمع املركب منهم، فااللتفات فيها 

ً                              األفراد، أما العموم فحاصل تبعاابتداء إىل 
)٢(  .  

إذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساويتني يف رتبة املصلحة، فيلزم النظر ف

ع وكان نف؛ فإن اختلفتا صلحتني من حيث عمومهما وخصوصهماإىل امل

ترجح فإن املصلحة العامة ً    ا، األخرى خاصً                         إحدى املصلحتني عاما، ونفع 

 و�در املصلحة اخلاصة مع ،على املصلحة اخلاصة، فتقدم املصلحة العامة

 وال ميكن إهدار املصلحة العامة من ،التعويض العادل إن كان له مقتضى

 ومينعهع  الشرنهى عنهأجل اخلاصة، ألن إهدار املصلحة العامة شر كبري ي

يتحمل الضرر اخلاص يف سبيل : (العقل، ولذلك استقر يف قواعد الفقه قاعدة

ن ؛ أل على مصلحة الفردا�تمعتقدم مصلحة ، ف )٣( )دفع الضرر العام

ً                                                   املصلحة العامة أكرب قدرا وأوسع أثرا من املصلحة اخلاصة أن يف رعاية كما . ً

واحد من ا�تمع الذي يستفيد من  ألنه ؛املصلحة العامة رعاية حلق الفرد ذاته

   .)٤( املصلحة العامة

                                                           

    .   ١٢٦         حممد ملحم   .                       تأصيل فقه األولويات ، د   :       ينظر    )  ١ (
  .           املرجع نفسه    :       ينظر    )  ٢ (
     .   ٨٧                          األشباه والنظائر، البن نجيم   :                   ينظر يف هذه القاعدة   )  ٣ (
      .    ٢٢                      فقه املوازنات، للسوسوة   :      ينظر    )  ٤ (



       
  

 
 

 
 ١٤٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

املصاحل اليت تأثرت الفتوى فيها بناء على املوازنة بني ومن القضايا املعاصرة 

  :العامة واملصاحل اخلاصة ما يلي

  

  الفحص الطبي قبل الزواجمسألة:  

على ألفراد املقبلني لي جمموعة من التحاليل الطبية الشاملة ه: والفحص الطيب

 املعدية واجلنسية اليت ستؤثر  بغرض التأكد من خلوهم من األمراضالزواج

   . )١(على صحة الزوجني أو على األطفال عند اإلجناب

بوجوب الفحص الطيب للزوجني قبل الزواج، فمن وقد أفىت كثري من العلماء 

 املعلوم أن الزواج يقصد به االستمرار والدوام؛ لتكوين ذرية صاحلة قومية،

لويل األمر أن يفرض على الراغبني يف الزواج إجراء الفحص الطيب إن  فعليهو

للتأكد من خلو كل منهما من األمراض الوراثية، ومع أن هذا الفحص قد 

مينع بعض أفراد ا�تمع من الزواج يف حال ظهر عليه مرض وراثي، ولكن 

  النسلً                عظيما وهو حفظً  ا، وحيفظ مقصدذلك حيقق مصلحة عامة للمجتمع

 .  

  الحجر الصحيمسألة:   

  .أن مرضهم معدهو عزل األشخاص املرضى الذين يغلب على الظن نقل 

                                                           

    .   ٧٦٣       كنعان   .                                                        ويكيبيديا عىل الشبكة احلاسوبية ، املوسوعة الطبية الفقهية، د     موقع   :     ينظر   )  ١ (
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جيوز للطبيب أن مينع املريض من بعض حقوقه وقد أفىت العلماء بأنه 

لمصلحة العامة للمجتمع، إذا كانت خمالطته هلم توجب انتقال األمراض ل

 )٢("إيبوال" أو فريوس )١("وناكر"املرضى املصابني بفريوس اخلطرية، مثل 

ً                       ء واجبا، فمصلحة ا�تمع والطاعون واجلذام وحنوها، بل قد يكون هذا اإلجرا

تقدم على مصلحة  -املتمثلة يف محايتهم من األمراض املعدية  -العامة 

ً                                                            املريض اخلاصة، واملتمثلة يف جعله طليقا بني أهله وحيث ما يشاء أن 

  .)٣(يعيش

  المعصومةتشريح الجثثمسألة :  

ً                                                  األصل أن الشريعة تعتين بكرامة املسلم حيا وميتا، وتش ريح اجلثث فيه امتهان ً

  .يت وإدخال الضرر على أهله، وهلذا فإن األصل حرمة التشريحلكرامة امل

                                                           

                                                                           تؤدي اإلصابة بفريوس كورونا الرشق األوسط يف العادة إىل التهاب قناة التنفس العلويـة    )  ١ (
                                            مثــل العطــاس، والكحــة، وانــسداد اجليــوب األنفيــة،          لإلنفلــونزا              وبــأعراض مــشاهبه 

           درجـة خـالل   ٣٩                                                          وإفرازات خماطية من األنف مع ارتفاع درجة احلرارة لتصل إىل حـوايل 
ً                                                                        ً ساعة من بدء االعراض ، وأيضا قد يؤدي إىل إصابة حادة يف اجلهاز التنفيس السفيل،   ٢٤

                                                       باإلضافة إىل التأثري عىل اجلهاز التنفيس فأن فريوس كورونـا الـرشق   .             لتهاب الرئوي   واال
        أو مـن ً                                     ً مع احتامل عايل للوفاة خصوصا لـدى املـسنيني        فشل الكىل                 األوسط قد يؤدي إىل 

  .                                املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية  :     ينظر  . ً                                 ً لدهيم أمراض مزمنه أو املثبطني مناعيا
                             بعد يومني إىل ثالثة أسـابيع مـن -ً      ً عادة -                                      تبدأ أعراض اإلصابة هبذا الفريوس يف الظهور    )  ٢ (

ً         ًوعادة مـا   . ُ     ُوصداع             وآالم العضالت               والتهاب احللق   محى                         اإلصابة بالفريوس، وتتمثل يف 
         يبـدأ بعـض   .       الكليـة    و      الكبـد                        ، ويصاحبها انخفاض وظائف   ال    وإسه       وقيء      غثيان       يتبعها 

             املوقـع الرسـمي   :     ينظـر  :     ينظـر  .               يف هذه املرحلة      النزيف  ل                     األشخاص يف التعرض ملشاك
  .                   ملنظمة الصحة العاملية

  .   ٣٣١  /   ١٣                          جملة جممع الفقه اإلسالمي بجدة   :      ينظر     )   ٣ (
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هذه املسألة إىل الغرض من التشريح، فإن كان ولكن العلماء نظروا يف 

رض التحقق من أمراض التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية، أو لغ

  فأجازوا التشريح؛ات الكفيلة بالوقاية منها،طوبائية لتتخذ على ضوئه االحتيا

ا�تمع من األمراض  ً                                         حتقيقا ملصاحل كثرية يف جمال األمن والعدل ووقاية

حة مغمورة يف جانب املصاحل َّ          اجلثة املشر الفتاكة، ومفسدة انتهاك كرامة

  . )١(عملية التشريحالكثرية والعامة املتحققة من 

 مسألة انتزاع الملكية الخاصة، لصالح الملكية العامة:  

جواز انتزاع امللكية اخلاصة،  )٢(جاء يف عدد من قرارات ا�امع الفقهية

 اليت تدعو  للمجتمع مصلحة خاصة، فتقدم عليها املصلحة العامةاباعباره

   .)٣(امة تنزل منزلتهاعإليها ضرورة عامة أو حاجة 

  

، وأثره في ُ                                      تأثر الفتوى بالمصلحة الحالية والمآلية -طلب الرابع الم

  .القضايا المعاصرة

ة اليت راعتها الشريعة اعتبار مآالت األفعال، فهي تلحظ يعمن القواعد الشر

النتائج املرتتبة على الفتوى يف احلال ويف املآل، خاصة إذا كانت اللوازم متيقنة 

  .م املطرد تنزل الغالب األكثري منزلة العايعةالتحقق أو غالبة التحقق، فالشر

                                                           

    هـ،     ١٣٩٦ / ٨ / ٢         بتاريخ   ٤٧                           ململكة العربية السعودية رقم                         قرار هيئة كبار العلامء با  :     ينظر   )  ١ (
  .   ٤١٥                   عبدالعزيز عبداملحسن   .                      جامع األحكام الطبية، د

    . ٤        العدد    ٨٩٧ / ٢          جملة املجمع   :                                       منها قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة، ينظر    )  ٢ (
    .  ٥٦           سعيد مرطان   .                               مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم، د  :     ينظر   )  ٣ (
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فيت البد أن ينظر يف عواقب ومراعاة هذا األصل يف الفتوى ضروري، فامل

 هً                                                         إىل حال املستفيت، فإذا كان الفعل مباحا يف ذاته غري أنه يقصد ب: فتياه

، بل عليه املنع فيت عدم االغرتار بإباحة الوسيلةالتوصل إىل املفسدة ، فعلى امل

ً                              ا ، حسما للفساد ودفعا للتحرميمن هذ قتضيه حكمة الشريعة ت، وهذا الذي ً

، ويف احلياة املعاصرة العديد من النوازل اليت خيتلف حكمها بالنظر ومصلحتها

إىل اعتبار ما تفضي إليه من املفاسد، كحمل الناس على مشقة ال حتتمل أو 

 الوقائع �ذا االعتبار ، إحداث فتنة عظيمة، وما مل ينظر املفيت يف فتواه إىل

ً                                                                  فإنه خيل مبقاصد الشريعة يف سد الذرائع وفتحها احتياطا ملقاصد الشريعة، 

َّ    أن لكذ (( :قال الشاطيب   نع َّ        الصادرةعال َ      ن األفم ٍ  لفع على ُ    حيكم ال تهدا� َ

ُ      يؤول ما ِ   إىل نظره بعد َِّ    إال ِ   امحجِ   اإلب َ   أو ِ   امدقِ    باإل َ  نيَّ      املكلف  ُ    عل،الف ذلك هِ    إلي ُ

ُ     لب،تجتس فيه ٍ     صلحةمل ً       مشروعا ٍ    دةسملف َ   أو َ َُ         تدرأ، َ ْ  ِ    خالف على ٌ    مآل له ولكن ُ

ِ     قصد ما ُ         تـنشأ ٍ    سدةفمل ٍ      مشروع غري ُ   ونكي وقد ،يهف ُ َ  مصلحة أو عنه َْ
      ٍ
 به، ُ      تندفع َ

ُ     صعب ِ   هدتللمج ٌ    جمال هوو ... ذلك ِ    خالف على ٌ    مآل له ولكن     املورد، ْ
      ِِ  َِّ    إال َْ

ُ      عذب أنه ْ ِ       املذاق َ ِّ     غب،لا ُ    مودحم َ    .)١(  ))ِ  ةعيَّ     الشر ِ      مقاصد على ٍ   ارج َ

فاملوازنة بني املصاحل أو بني املفاسد أو بني املصاحل واملفاسد إذا تعارضت، 

البد أن ينظر إليها باعتبار ما ستؤول إليه من نتائج، من خالل الفهم العميق 

ٌ                                                            للواقع، وهو معيار مهم للكشف عن تطابق مقصود الشارع ومقصد امل كلف، ٌ

  .ُ                                       وميزان حتقق مقاصد الشريعة يف واقع املكلفني

                                                           

       ، إعـالم    ١٧٢ / ٥                  املوافقـات، للـشاطبي   :        ، وينظـر   ١٧٨  –     ١٧٧ / ٥      شاطبي             املوافقات، لل   )  ١ (
  .   ٢٩٣ / ١     احلسني   .                   ، اعتبار  املآل ، د  ٦٦ / ٣                  املوقعني، البن القيم 
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 السابقة، فيما لو ا يف املطالب�مثلة اليت ذكروميكن أن ميثل بكثري من األ

ُ                                                              أدى القول باجلواز فيها بسبب ما تشتمل عليه من مصاحل، وظن أو غلب 

على الظن أن يؤدي ذلك إىل حصول مفاسد كثرية ترتجح على املصاحل اليت 

  : من ذلكها قيل باجلواز، من أجل

  

  ١(زواج المسيارمسألة(  : 

 أو التوقف فيه؛ ملا يرتتب عليه ذهب بعض العلماء إىل عدم جواز هذا الزواج

من املفاسد واملضار يف املآل، وخباصة إذا نظرنا إىل ما آل إليه أمر بعض 

ً                                             من التشتت ورمبا الطالق، وانعكس ذلك سلبا على األزواج أو الزوجات

  .)٢(ء وعلى جمتمعهمسرة واألبنااأل

 

  جثث اآلدميينتشريح مسألة:  

 عملية التشريحتساهل الناس يف إذا قصود هنا أنه سبق حبث هذه املسألة، وامل

 جيري يف بعض سيلة للكسب واالجتار جبثث املوتى، على حنو ماو اواختذوه

                                                           

  .           من البحث   ٢٠             سبق تعريفه ص    )  ١ (
   .    ١٧٠  ،    ١٦٠                           زواج املسيار، عبدامللك املطلق   :      ينظر    )  ٢ (
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اليت ترتبت على ما آل إليه أمر الناس، واملفاسد ؛ بسبب  التشريحزالبلدان، مل جي

   .)١(هذه العملية اجلراحيةالقول باجلواز يف 

                                                           

   .    ٢٦٠                              اعتبار املآالت، عبدالرمحن السنويس   :      ينظر    )  ١ (
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������� �

النقاط ، فقد توصلت إىل ومطالبه البحث هذا مباحث يف التطواف بعد

  :التالية

الفتاوى اليت تعتمد على األدلة الشرعية اليت  :ن حمل هذا البحثإ .١

ً                                                       تقرر األحكام فيها اعتبارا لقصد املصلحة ومراعاة العرف، ك مقادير ُ

  .التعزيرات وأجناسها وصفا�ا، فإن الشارع ينوع فيها حبسب املصلحة

ً                                                              ضرورة أن يكون املفيت أهال للفتوى، مستبصرا مبقاصد الشريعة اجلالبة  .٢ ً

 أو واقعة تعرض ّ             يف كل قضية جتدً       ناظرا للمصاحل والدارئة للمفاسد، 

قصده  فتواه بضوابط جتعلها تنتج احلكم الشرعي الذي ً            عليه، ضابطا

الشارع، وإذا تغريت الظروف واألحوال والعادات، فالبد أن جيتهد 

ّ                                                         املفيت فيها مرة أخرى وفق ما جد من حال الناس ومصاحلهم، ولذا 

  .جيب على املفيت أن يكون على دراية بواقع الناس وأحواهلم

تأثر الفتوى باملصلحة ال يعين التساهل يف الفتوى، فإن املصلحة اليت  .٣

 بعدم معارضتها لنصوص الشريعة، وأن ٌ                الفتوى مضبوطةُ           تكون معتمد

تكون مالئمة ملقاصد الشريعة، وأن ال تزاحم مصلحة أعلى منها، وال 

تعارض مفسدة مساوية هلا أو أكرب منها، سواء عرف ذلك يف احلال، 

أو بالنظر إىل مآل القضية، فإن الشريعة تعترب النتائج املرتتبة على 

انت هذه النتائج متيقنة التحقق أو غالبة الفتوى، وخباصة إذا ك

  .التحقق
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تأثر احلكم فيها بوجود وقد أوردت يف املبحث الثالث قضايا معاصرة  .٤

  :، من تلك القضايا املعاصرةاملصلحة

  جواز إجراء عمليات التجميل إذا احتيج إليها حاجة جتعلها مبنزلة

  .الضرورة

 جواز البيع باملراحبة لآلمر بالشراء.  

 األم البديلة(ز تأجري األرحام  عدم جوا.(  

 جواز التربع باألعضاء البشرية، وفق ضوابط حمددة.  

 إجياب الفحص الطيب قبل الزواج.  

 جواز تشريح اجلثث املعصومة، إذا كان لغرض حيقق مصلحة عامة.  

  :التوصيات

  :أمههاحيسن التنبه هلا يف هذا املقام،ً                                 وأخريا فإنين أرى التأكيد على أمور 

 دد من املفتني املؤهلني؛ ليسهل على أفراد ا�تمع معرفة حكم توفري ع

الشرع يف األعمال اليت يزاولو�ا يف جماالت احلياة املختلفة، وإيصال 

هذه الفتاوى إليهم بوسائل ميسرة ومناسبة، ما يؤكد مقدرة الشريعة 

على إجياد األحكام املناسبة للمسائل اليت جتد والقضايا اليت تطرأ، ما 

 صالحها لكل زمان ومكان، وأن اهللا وضعها لتنظم احلياة يعين

وتقيمها على أفضل وجه، وترتقي با�تمع املسلم يف جماالت احلياة 

  .كلها
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  حبيث - للناس  حبكم خمالطتهم–تأهيل أئمة املساجد واخلطباء 

تكون لديهم قدرة على اإلفتاء يف القضايا املعاصرة غري املعقدة، من 

 تنمي لديهم واقع حال الناس، وعقد دورات هلمخالل تعريفهم ب

 ا�امع الفتوى يف القضايا املعاصرة، وطريقة اإلفادة من فتاوىملكة 

 يف  على فتاوى تلك ا�امعالفقهية املعتمدة؛ ليتمكنوا من احلصول

  . الوقت املناسب

  التأكيد على أمهية االجتهاد اجلماعي يف عصرنا احلاضر، نظرا لكثرة                                                           ً

 املعاصرة، وتعدد التخصصات العلمية اليت يتطلبها فهم القضايا

مع . القضية، وقلة املفتني املستوفني لشروط الفتيا يف ضوء ما سبق

العلم بأن االجتهاد اجلماعي ال يغين عن االجتهاد الفردي الذي هو 

  .أصل االجتهاد اجلماعي
  

والحمد � رب العالمین



       
  

 
 

 
 ١٥١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

����������� �

 –دار الكتب العلمية : كايف السبكي، نشراإل�اج، لعلي بن عبد ال .١

  .ه١٤٠٤بريوت ، الطبعة األوىل ، 

: عبدالعزيز بن سطام آل سعود، طبع. اختاذ القرار باملصلحة، د .٢

  .  ه ١٤٢٦بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل اجامعة اإلمام حممد 

  .١٨٢عبد الرمحن زايدي . االجتهاد بتحقيق املناط وسلطانه، د .٣

قيطي، حممد بن للشن:راحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها أحكام اجل .٤

مكتبة الصحابة بالشارقة، الطبعة الثالثة : حممد املختار، طبع

 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤سنة

األخطاء املنهجية يف دراسة القضايا املعاصرة، لعامر حممد �جت،  .٥

حبث مقدم لندوة حنو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية 

 مبركز التميز البحثي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املعاصرة

  .م ٢٠١٠/هـ١٤٣١عام 

دار : األشباه والنظائر، لزين العابدين بن إبراهيم بن جنيم، نشر .٦

  .ه١٤٠٠الكتب العلمية،بريوت، 

لسيوطي،  اجلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر:األشباه والنظائر .٧

  .هـ ١٤١٤بعة الثانية دار السالم، القاهرة، الط: نشر

 ٨٣١قطب ريسوين . اضطراب الفتوى يف القضايا املعاصرة ، د .٨

مؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل، الذي نظمته جامعة ضمن حبوث 

 .هـ١٤٣٥القصيم عام 



       
  

 
 

 
 ١٥٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

ّ                                                        اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، لعبدالرمحن بن معمر  .٩
  .هـ١٤٢٤ام دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل ع: السنوسي، طبع

وليد بن علي احلسني، طبع . اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، د .١٠

  .م ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠دار التدمرية بالرياض، الطبعة الثانية عام : 

دار اجليل : طه عبد الرؤوف، طبع: إعالم املوقعني، البن القيم، حتقيق .١١

 .م١٩٧٣ببريوت، 

حممد بن أيب بكر البن القيم، : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .١٢

 بريوت، –دار املعرفة : حممد حامد الفقي، طبع : أيوب الزرعي، حتقيق 

 .هـ ١٣٩٥الطبعة الثانية ، 

عارف علي . رؤية إسالمية، د) أو الرحم املستأجرة(األم البديلة .١٣

 مطبوع ضمن كتاب دراسات فقهية يف قضايا طبية ٢/٨٠٥عارف 

  م٢٠٠١/هـ١٤٢١ دار النفائس باألردن عام: معاصرة، طبع 

نيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، لقاسم بن أ .١٤

دار الكتب العلمية : حيىي حسن مراد، طبع: عبداهللا القونوي، حتقيق

  .٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ببريوت ، عام 

 للدكتور حممد بن سليمان،  كما جتريه البنوك اإلسالميةبيع املراحبة .١٥

   . م١٩٨٤ الطبعة األوىل، عام  بالكويت،الفالحمكتبة : طبع

دار العلوم : حممد مهام ملحم، طبع. تأصيل فقه األولويات، د .١٦

  .م٢٠٠٨باألردن، الطبعة الثانية 



       
  

 
 

 
 ١٥٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

تطوير العمل التطوعي، للدكتور عبدالقادر ياسني اخلطيب، حبث  .١٧

مقبول للنشر يف جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن رئاسة إدارة 

  . باململكة العربية السعوديةالبحوث العلمية واإلفتاء

دار الكتب العلمية : طبع) اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطيب  .١٨

  .ببريوت

تقريب الوصول إىل علم األصول، أليب القاسم حممد بن أمحد بن  .١٩

  .هـ١٤٢٣قيطي، الطبعة الثانية عام حممد املختار الشن: جزي، حتقيق

ار الكتب العلمية ببريوت، د: التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، نشر .٢٠

 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

عبداهللا عبداحملسن . تنظيم النسل وموقف الشريعة اإلسالمية منه، د .٢١

  .هـ١٤١٠مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الثانية، عام : الطريقي، نشر

للمناوي، حممد عبد الرؤوف، حتقيق : التوقيف على مهمات التعاريف .٢٢

 بريوت، دار الفكر،  دار الفكر املعاصر: نشر حممد رضوان الداية،. د: 

 . هـ١٤١٠وىل، الطبعة األ

الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية، للدكتور عابد بن حممد  .٢٣

  . هـ١٤٠٨مكتبة املنارة مبكة املكرمة، الطبعة األوىل عام : السفياين، طبع

: عبدالعزيز بن فهد بن عبداحملسن، طبع. جامع الفتاوى الطبية ، د .٢٤

 .هـ١٤٢٥دار القاسم بالرياض، عام 

حكم االنتفاع باألعضاء البشرية واحليوانية ، كمال الدين مجعة بكرو،  .٢٥

  م٢٠٠١/هـ١٤٢٢دار اخلري، عام : طبع



       
  

 
 

 
 ١٥٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

: أمحد حممد شاكر، طبع: الرسالة، حملمد بن إدريس الشافعي ، حتقيق .٢٦

  .املكتبة العلمية ببريوت

 مكتبة اجليل بالرياض، :، طبع املطلق يوسفزواج املسيار، عبدامللك .٢٧

 .هـ١٤٣١عام 

حممد : حملمد بن أمحد الفتوحي، حتقيق : شرح الكوكب املنري .٢٨

مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، سنة : الزحيلي، ورفيقه، طبع

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

محد الكبيسي، . د: شفاء الغليل، أليب حامد حممد الغزايل، حتقيق .٢٩

 .ه ١٣٩٠مطبع اإلرشاد ببغداد 

حلكمية يف السياسة الشرعية، حملمد بن أيب بكر ابن قيم الطرق ا .٣٠

دار األرقم ببريوت، الطبعة األوىل : أمحد الزعيب، طبع: اجلوزية، عناية

  .١٤١٩عام 

، ألمحد بن حممد مكي، يف شرح األشباه والنظائرغمز عيون البصائر  .٣١

بريوت، الطبعة دار الكتب العلمية ب: املعروف باحلموي احلنفي، طبع

  .هـ١٤٠٥ىل عام األو

مكتبة : الفتيا ومناهج اإلفتاء، للدكتور حممد سليمان األشقر، طبع .٣٢

  .م ١٩٧٦/ هـ١٣٩٦املنار اإلسالمية بالكويت، الطبعة األوىل، عام 

دار الذخائر، الطبعة : فقه املوازنات، مسفر علي القحطاين، نشر .٣٣

 .  ه ١٤٢٠األوىل 



       
  

 
 

 
 ١٥٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

 بن إبراهيم الرتكي، رسالة ، حملمد" تغري األحكام بتغري الزمان" قاعدة  .٣٤

معة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الشريعة، اماجستري مقدمة جل

  .هـ ١٤٢٨عام 

: ي، جمد الدين حممد بن يعقوب، طبعللفريوز آباد: القاموس احمليط  .٣٥

 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة 

العزيز بن مد عبدأليب حم: قواعد األحكام يف مصاحل األنام .٣٦

  .دار املعرفة ببريوت: عبدالسالم، طبع

دار لسان : يوسف خياط، طبع: لسان العرب، البن منظور، حتقيق .٣٧

 . العرب ببريوت 

مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم، للدكتور سعيد سعد مرطان،  .٣٨

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية عام : طبع

، الدورة ١عامل اإلسالمي ، قرار رقم جملة ا�مع الفقهي لرابطة ال .٣٩

  .١٤٠٥الثامنة املنعقدة مبكة عام 

جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية، مجع  .٤٠

مطابع الرياض، : عوترتيب الشيخ عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممد، طب

 .هـ١٣٨٦الطبعة األوىل 

طه . د: زي، حتقيقاحملصول، للرازي، أليب عبد اهللا حممد بن عمر الرا .٤١

 -هـ ١٤١٨ الرسالة، الطبعة الثالثة،  مؤسسة:جابر فياض العلواين، طبع

  .  م ١٩٩٧



       
  

 
 

 
 ١٥٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

حممد : املستصفى يف علم األصول ، حملمد بن حممد الغزايل ، حتقيق  .٤٢

دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة : عبد السالم عبد الشايف، طبع 

  .  هـ١٤١٣األوىل ، 

اصرة يف الفقه اإلسالمي، للدكتور حممد عثمان  املعامالت املالية املع .٤٣

 . م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢دار النفائس باألردن، عام : شبري ، طبع

،  أمحد خمتار عبد احلميد عمر.د، معجم اللغة العربية املعاصرة .٤٤

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الطبعة األوىل، ، الكتب  عامل:وفريقه، نشر

د زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، للدكتور أمح .٤٥

 .مكتبة لبنان: طبع

دار : ، نشرحممد بن عبداجلواد النتشة. املسائل الطبية املستجدة، د .٤٦

  .هـ١٤٢٢احلكمة بربيطانيا، الطبعة األوىل، عام 

املفردات يف غريب القرآن، للحسني بن حممد املعروف بالراغب  .٤٧

ة دار املعرفة ببريوت، الطبع: حممد عيتاين، طبع: األصفهاين، حتقيق

  . هـ١٤١٨األوىل عام 

حممد : مقاصد الشريعة اإلسالمية، حملمد الطاهر بن عاشور، حتقيق  .٤٨

دار النفائس بعمان، الطبعة الثانية سنة : ر امليساوي، طبع هالطا

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١

حملمد سعد بن : مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية  .٤٩

اض، الطبعة األوىل  دار اهلجرة بالري: أمحد اليويب، طبع

 .  م ١٩٩٨/هـ١٤١٨



       
  

 
 

 
 ١٥٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 تأثر الفتوى باملصلحة وأثره يف القضايا املعارصة 

عبدالسالم حممد هارون، : البن فارس، حتقيق: املقاييس يف اللغة .٥٠

  . دار اجليل ببريوت: طبع

، مطبوع عبدالعزيز اليحىي. د.املعاصرة، أمنهج الفتوى يف القضايا  .٥١

مؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل، الذي نظمته جامعة حبوث ضمن 

 .هـ١٤٣٥القصيم عام 

: املوافقات يف أصول الشريعة ، أليب إسحاق إبراهيم للشاطيب، تعليق .٥٢

دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل سنة : عبداهللا دراز، طبع 

  .م ١٩٩١/هـ١٤١١

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، حملمد بن حممد املغريب املعروف  .٥٣

علمية دار الكتب ال: زكريا عمريات، طبع: باحلطاب، ضبط وختريج

  .هـ١٤١٦بريوت، الطبعة األوىل عام ب

املوسوعة الطبية احلديثة �موعة من األطباء، بإشراف اإلدارة العامة  .٥٤

  .للثقافة بوزارة التعليم العايل مبصر 

دار النفائس : ألمحد حممد كنعان، طبع: املوسوعة الطبية الفقهية  .٥٥

 . هـ ١٤٢٠ببريوت، الطبعة األوىل سنة 


