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 الّتاسا  القار  أواخار منا  وتيرتهاا تتزايا  واتختصاصاات المجااتت شاّت  فا  العلمّيا  الفتوحاات فتئت ما

 طويا  لازم  كانات لمعضاتت وحا ّ  للحياا،  وتيساير رفاا  ما  وّفرتا  ماا ما  أّنهاا  شا ّ  وت الياو،  إل  عشر

ّّ  العق  عل  مستغلق   ومشاروعّي  ممارساتها حكا، حاو  الّتشاريعّي  اإلحراجاات ما  جملا  طرحات قا  البشار

 .نتائجها تطبيق

 ومااا للعلاا، المساابوق  غياار الّطفاار، تلاا  عاا  بمناا   – العلمّياا  المعرفاا  فاارو  أهاا،ّ  أحاا  – الّطاا ّ  يكاا  ولاا،

  فعها، تشاريع ّ  بفارا  فواجهوهاا بهاا  عها  للمسالمي  يك  ل، مستح ث  وقضايا أختقّي  مشكتت م  استتبعها

ا الّتفكير إل   فًعا   الما ه  العلما ّ  الّتطاّور  وواقا  لتتماشا  مصاا رها وإثراء الّتشريعّي  منظومته، بتحيي  جّ ّيً

 واتساتفتاء اإلفتااء لمسا ل  مونوغرافّي   راس  أر نا  وق  البحث  ه ا ي ت  اإلطار ه ا ف . الح يث العصر ف 

 القار  وأربعينياات( ،9881)عشار الّتاسا  القر  أواخر بي  ومصر لبنا  ف  الّصا ر، 1المنار مجلّ  خت  م 

 المجتماا  شااغلت التاا  والمسااائ  القضااايا ماا  جملاا  أثياارت الّتاريخّياا  الحقباا  هاا   وخاات (. ،9191)العشااري 

 أرب  مّما العلمّ   جانبها ف  تسّيما الغربّي   الح اث  منجزات عل  كرًها أو طوًعا انفتاح  غ ا، المسل، العرب 

 فا  المسال، يخا ، بماا مصاا رها وتطعي، الفقهّي  أحكامها لتحيي  الماّس  الحاج  ع  وأبا  الّتشريعّي   منظومت 

 .العلم ّ  الميس،  ات الّراهن  الّتاريخّي  الحقب 

 :الّتالي  اإلشكالّيات حو  البحث ي ور

 الحا يث العرب  المجتم  اعتر  ما مواكب  بحتمّي  صاحبها وع  المجلّ  ه   ف  اإلفتاء نسق كشف ه  -

ّّ  بوجا  العلمّيا  والمنجازات عاا،  بوجا  الغربّي  بالح اث  اتحتكا  جّراء تحّوتت م   الّطّبّيا  والبحاوث خاا

؟ بوج  ّّ  أخ

ا مفتًيا رضا رشي  محّم  تعام  كيف -  المتغّير؟ الح يث العرب ّ  الواق  م  سلفّيً

 الظّنّيا  المعرفا  تعتماا ه، المسالمي  األئّما  لكباار الّتشاريعّي  اإلخاتتت بعا  رضا رشي  واج  كيف -

 اليقينّي ؟ العلمّي  لت ّخرالمعرف  نظًرا
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ذ أّسسٓب - ًّ ّ٘  رّٕجٓرّ يثّرم انًعبصرش اإلسراليٙ انعربنى فرٙ انّسرهفٙ انفكرش أعالو أحذ و9191 سُخ ٔانًزٕفّٗ و9881 سُخ انًٕنٕد سضب سشٛذ يح  ايزرذادا انفكرش

ذ عُّ لبل اإلصالحّٛخ ٔعجذِ األفغبَٙ نًذسسخ ًّ ٌّ " عجذِ يح ّٙ  ثعث للّا  إ ل انجرء  اإليربو األسرزبر رربسٚ  ساجع" حٛبرٙ فٙ يذدا نٛكٌٕ انّشبةّ  ثٓزا إن ّٔ  ررءّعى.األ

  .اإلساليٙ انعبنى ٔكبيم يصش فٙ اإلفزب  حشكخ يجهّزّ صذٔس يذاس ٔعهٗ انعششٍٚ انمشٌ يطهع يُز



 

  

 

 إلا  والاّ اع  الحنبلا  بالما ه  المتمّسا  الّسالف  الّتّياار ممّثا  رضاا  رشاي  محّم   عو، تجلّيات ه  ما -

 خطا  لتصاحي  ونتائجا  الحا يث الّطا ّ  بناصي  األخ  إل    الّت سيسيّ  اإلستم  الّتشري  أصو  عل  المحافظ 

 الق ام ؟ والمجته و  الفقهاء في  وق  ق  كا  إفتائ ّ 

 العربا ّ  المسال، واقا  يخا ، بما اإليجاب ّ  الّتفاع  قاع ، عل  واإلفتاء الح يث العل، بي  الجم  يستقي، ه  -

 المعاصر؟

 للمنظوم  الّتح يث ّ  المسع  لبنات م  لبن  ستشّك  الّ كر  آنف  األسئل  ك ّ  ع  اإلجاب  أ ّ  ف  راسخ ويقيننا

ّّ  بوج  اإلفتاء وآللّي  عاّ،  بوج  الّتشريعّي   .خا

9

 لساا  فا  وجااء. اإللازا، وجا  غيار علا  مشاافه  أو مكاتبا  إّماا أحكاا،  م  أشك  عّما إخبار ه  الفتو 

 إِليا  وارتفعاوا إِليا  تحاكموا معنا  إِلي  َتفاَتوا قوماً  أَ  الح يث وف  عنها  أَجبت  إِ ا مس َلت  ف  أَْفَتيت "... العر 

 أَح ث إِ ا المفت  وأَْفَت  األَحكا،  م  المشك  تبيي  والفُتيا الَفْتو  أَجاب  إِ ا ُيْفِتي  المس َل  ف  أَْفتا  يقا  الفُْتيا  ف 

 ُرْخصا  فيا  لا  جعلاوا وإِ  أَّ وأَْفَتاوَ   عنا  الناا ُ  أَْفتاا  وإِ  صا ر  فا  َحا    ماا اإلِْثا،ُ  الح يث وف  حكماً 

فات  وَجوازاً   ألَها  الَفتاو  فا  الفت  الفقي  ب  أَفت  ما والَفْتَو  والفُْتَو  والفُْتيا التفات  أَه  وه، التخاص،  والت 

 2".الم ين 

ّّ  فا " ّ ت ف"جا ر اساتعماتت مختلاف إل  وبالعو ،  مختلفا   معاا  لإلفتااء أ ّ  لناا تباّي  القرآناّ   الاّن

 :بالتال  نلّخصها

 ملا  حلا، بت ويا  فيهاا اإلفتااء معن  تعلّق حيث يوسف  سور، م  98 اآلي  ف  كما األحالم تأويل معن  -

 رؤياا ت ويا  معنا  فيهاا اإلفتااء أفاا  حياث  اتهاا  الّساور، ما  99 اآليا  فا  الّشا   وكا ا طتسام   وف ّ  مصر

 .ليوسف المصاحبي  الّسجيني 

 فا  قومهاا ساب  ملك  استفتت حينما الّنم   سور، م  93 اآلي  ف  الّش   هو مثلما: المشورة طلب معن  -

 .سليما  كتا  ش  

 .الّصاّفات سور، م 991و 99 اآليتي  ف  كما ما أمر ع  توبيًخا أو تقريًرا االستخبار بمعن  -

                                                           
2
  .إنكزشَّٔٛخ َسخخ ،991 ص ،91 انجء  -



 

  

 

 الّنسااء  سور، م  918و 931 اآليتي  ف  متجلًّيا فنج   عنه، اإلخبار أو الّشرعي الحكم طلب معن  أّما -

 ما  الّثانيا  فا  ويفتا  مانهّ   اليتاام  ومياراث الّنسااء مياراث فا  يساتفت  ما  يفتا  األول  ف  وج  عز فاللّ 

 .وال  وت ل  ول  ت م  وهو الكتل   ميراث ف  يستفت 

ّّ  ف  االستفتاء أ ّ  تقّ ،  مّما والحاص  ّّ  فع  هو القرآن ّ  الّن  ماا حو  وتساؤل  اإلنسا  حير،  افع  بشر

 .مشكل  وضعّيات م  اعترض  ما حك، جتء إل  وحاجت  المسائ  م  علي  غم 

ا اجتهااً ا يبق  ألّن  ملزم، غير اإلفتاء وحك، . المراجعا  أو للّطعا  وبالّتاال  الّزلا  فا  للوقاو  قاابتً  بشارّيً

 واضاطرار الج يا  الاّ ي  أسا  رساوّ  بعا  تمّثلهاا فا  والّرغبا  الّتشاري  فلساف  لتحّسا  بشرّي  محاول  واإلفتاء

 .ونواز  حوا ث م  يستج ّ  ما أما، الشرع ّ  الحك، غيا  حا  ف  لتجتها  والمت ّخري  األّولي  المسلمي 

 يخفا  ماا معرفا  فا  الّنا  إلي  يرج  ال ّ المجته  الفقي " ب ّن  الّشر  ف  المفت  المنار صاح  ويعّرف

 هااو المفتاا  أ ّ  علاا  األصااولّيي  رأّ اسااتقرّ  وقاا  المجتهاا  إتّ  يفتاا  ت أّناا  وحسااب  3 "الااّ ي  أحكااا، ماا  علاايه،

 شخصاّي  فا  مطلاو  اتجتهاا  فشارط  بمفي    ليي فا  المجتها   أقاوا  يحفاظ مّم  المجته  غير وأّما. المجته 

ا  كا  وإ  حّت  المفت   إ ا العال، أل ّ  و ل . واألصوليّي  الفقهاء عرف ف  وار  اتجتها  بتجّزؤ القو  إ  جزئّيً

 .غير   و  ب  يفت  أ  علي  وج  بعضها  أ لّ  عل  واقًفا وكا  باتجتها  المسائ  جمي  ف  اإلفتاء علي  تعّ ر

ّّ  فالل   الم ّوناا  ماا  الّطّبّياا  الفتااو  حااظّ  ومااا فتاااوا ؟ فا  رضااا رشااي  محّماا  باجتهاا  الّتساالي، يمكاا  حاا ّ  أ

 حياار، يباّ   بمااا أصاولها وتطعااي، الّتشاريعّي  المنظوماا  تحياي  بضاارور، صااحبها وعاا  عكسات هاا  اإلفتائّيا ؟

 تشريعّ ؟ بفرا  واجهها الت  الحا ث  الّنواز  ع ي  إزاء المعاصر المسل،

3

 أبارزه، ما  ولعا ّ   المنيار مجلّا  خات  ما  رضاا رشاي  لمحّما  اإلفتائّيا  بالم ّونا  الباحثي  م  ع   عن 

ّّ  مؤلّف ف  رضا رشي  فتاو  جمعا فق  خوري؛ ويوسف المنّجد الّدين صالح   اإلما، فتاو : عنوا  تحت خا

 .9119سن  ببيروت الج ي  الكتا   ار ف  طبعت مجلّ ات ستّ  ف  رضا رشي  محّم 

 رضيا رشيد محّمد تفكير"ب  الموسوم  ال كتورا  أطروح  ف  المّراكشي صالح محّمد األستا  خّصّ وق 

  المصااح  الّتق ي، ع  فضتً  المفت   رضا رشي  لشخصّي  كامتً  فصتً  88914-8181 المنار مجلّة خالل من
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 .انّششع فٙ ٔانمبضٙ انًفزٙ يمبل ْـ،9939 انمعذح رٔ 98 انّسبدس، انًجهّذ المنار، -

4
  9189 جٕاٌ 8 ثزبسٚ  َٕلشذ لذٔ انّشُّٕفٙ انًُصف انّذكزٕس إششاف رحذ -



 

  

 

 فا  المت اولا  المعلوماات صاّح  تباّي  ما  ومّكننا البحث  مهّم  علينا يّسر ال ّ المضغوط المنار مجلّ  لقرّ

 .خاطًئا لنا ب ا  ما وتصوي  رضا رشي  محّم  بفتاو  الخاّص  الّ راسات

 باا  إلا  ياتمّح  أ  قب  أّولّي  إرهاصات ل  كانت ق  المجلّ  ه   ف  الفتاوى ركن أ ّ  بالمتحظ  وج ير

 :قبي  م  عناوي  ضم  كانت ب ايات  أ ّ  عن نا والّرأّ أبوابها  م  ومستق ّ  قارّ 

 318 ّ الراب  المجلّ  مثا ": الّدينّية واألجوبة األسئلة" -

 39/19/991 ّ الخام  المجلّ  مثا  ":واألجوبة األسئلة" -

 198 ّ الّسا   المجلّ ": فتوى عن سؤال" -

 39 ّ الّساب  المجلّ  ":والفتوى الّسؤال" -

 اجتها ّيا  شا رات العنااوي  تلا  ضم  فيبثّ  اإلفتاء  لمهّم  يتهّي  رضا رشي  كا  العناوي  ه   فتحت وق 

 المنااار أجاازاء ماا ار علاا  شااّت  ب سااماء المسااّم  تلااّو  أ ّ  شاا ّ  وت كمفاات   لشخصااّيت  الجنينّياا  اللحظاا  تمّثاا 

 تحات المجلّا  فا  ركيًناا ركًنا فاستحا  ل   المسل، القّراء جمهور حاج  ع  ويبي  أهّميت  يعك  تباًعا الّصا ر،

 ."المنار فتاوى" عنوا 

 5الّساا    المجلّا  ما  با ًءا متفاوتا  تاواتر وبنسا  المجلّ  مجلّ ات كام  عل  اإلفتائي  الماّ ، توّزعت وق 

 عنهااا غااا  التاا  38+39+99+1+9+9+3+9:المجلّاا ات باسااتثناء والّثتثااي  الخااام  المجلّاا  إلاا  وانتهاااء

ا ع ي ، رضا رشي  فتاو  كانت ولق . "واتستفتاء اإلفتاء  تّتجا  الممّثل  الّسلف  اتستفتاء حرك  ب ل  فتزّع، جّ ً

 ها   و لّات. القار  ها ا مطلا  ف  اإلستم  العال، بل ا  وكام  المصرّي  البت  ف  اإلصتح  وعب   األفغان 

 ما  المعاصار المسال، قضاايا معالجا  فا  رضا رشي  حنك  م   عل  فتو  118 ع  ها البالغ الكثير، الفتاو 

 الفقي  رضا رشي  وج  بوضوح أبرزت كما استخ امها  وحس  الّنقلّي  باآلثار الجّي ، ومعرفت  الّشرعّي  الوجه 

 واجتمااا  وتعلااي، سياساا  ماا  الحّياا  المسااائ  كاا ّ  فاا  اإلسااتم  الّشاار  حضااور علاا  يحاارّ الاا ّ المفتاا 

 6".الّضيق  العبا ات مسائ  ف  منحصًرا الّشرع ّ  اإلفتاء يكو  فت واقتصا  

 

                                                           
1
ٌّ  اعزجش ،حًُٛب331 ص أطشٔحزّ فٙ انًّشاكشٙ األسزبر إنّٛ رْت يب ثخالف  -  انخبيس انجء  فٙ كبٌ انًجهّخ فٙ لبّسا سكُب انفزبٔ٘ ثبة  ظٕٓس ثذاٚخ أ

 9119 أكزٕثش 91 انّسبثع، انًجهّذ يٍ عشش
6
 393 ص انّسبثك، انًشجع -



 

  

 

المدّونة اإلفتائّية لمجلّة المنار
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 وظاروف مجاتتهاا اخاتتف علا  الفتااوّ ها   مجما  عا  ح يث  معر  ف  المّراكش  األستا  ألم  وق 

 أ ّ  باعتباار فتااو   ما  ساواها ماا علا  والعباا ات الّ ينّيا  العقيا ، فتااو  طغياا  إلا  7ومكاًنا زماًنا ص ورها

 وتطبياق اإلساتمّي  العقيا ، تصّور ف  الّسلف طريق  إل  قّراء  يوّج  وباألسا  أّوتً   ين ّ  مرش  هو صاحبها

 .ثانيا الّصحي  الوج  عل  تعاليمها

 مباشار، ف  والفقهاء األئّم  م  الّصال  بالّسلف اتقت اء عل  الّش ي  حرص  ع  موض  غير ف  أبا  وق 

 منه، وخاّص  اإلفتاء  ف  الحنبل  الم ه   ب صحا  باتقت اء هّمت  تعلّقت فق  الفتاو   وإص ار اإلفتاء عملّي 

 :كالّتال  اإلفتاء مصا ر رّت  ال ّ تيمّية ابن

ّّ  بحس  اإلفتاء -9  .وسّنة قرآًنا القطع ّ  الّن

 .الّصحاب  كبار بفتاو  األخ  -3

 .تعّ  ها حا  ف  والّسّنة الكتاب روح إل  آرائه، أقر  ترجي  -9

 .اتختتف حا  ف  والقيا  االستحسان عل  ضعيفهاو األحا يث م  المرسل ترجي  -9

 .الّنواز  ج ي  أما، الّنقل ّ  الّ لي  انع ا، حا  ف  الّشخصيّ  االجتهاد -1

                                                           
1
ّٙ  انعبنى ششق يٍ أسئهخ انًجهّخ أسشح عهٗ رٕاسدد  -  ٔأسئهخ انثّبيٍ انًجهّذ سُغفٕسح يٍ ٔأسئهخ انّسبثع ثبنًجهّذ انُٓذّٚخ انفزبٖٔ: يثال فُجذ ٔغشثّ اإلسالي

 . انفمّٓٛخ سضب سشٛذ يُءنخ ٚعكس يب ْٕٔ....ٔغٛشْب رَٕس ٔيٍ 93 ثبنًجهّذ ٕٚغسالفٛب يٍ



 

  

 

اا مفتًياا رضا رشي  عم  سّيجت مغلق   تشريعّي   ائر، األول  األربع  المصا ر  شّكلت وق   لا  لاي  حنبلّيً

 فعا  ما  قبلا  ما   الفقهااء وحا ر حا ر  يكشاف ما وهو ن ر  ما ف  إتّ  الخام   المص ر إل  عنها يخرج أ 

 ر ّ  عا  الماوقعي  إعات، كتابا   ما  الفتياا عا  الّسالف تاوّر  فصا  فا  قول  القّيم ابن ع  يؤثر أفل، اإلفتاء 

 إّياها يكفي  أ  منه، واح  ك ّ  ويو ّ  الفتو   ف  الّتسّر  يكرهو  والّتابعي  الّصحاب  م  الّسلف كا :"  العالمي 

 الّراشا ي  الخلفاء قو  أو والّسّن  الكتا  م  حكمها معرف  ف  اجتها   ب   علي  تعّينت ق  أّنها رأ  فل ا غير  

 روّ فق  واتستفتاء  اإلفتاء م  األربع  الم اه  م  األئّم  كبار تخّوف كشفت كثير، روايات إ ّ  ب " أفت  ث،ّ 

 أو سكوت  ف  الفض  أ رّ حّت : فقا  ّللّا؟ رحم  تجي  أت: ل  فقي  فسكت  مس ل  ف  سئ  أّن  الّشافعي ع 

 .الجوا  ف 

 بين مالي  شاه ت: قاا  جميا  با  الهياث، ورو  يساتفت   حاي  أدري ال قولا  م  يكثر حنبل ابن أ ّ  وسم 

 8.أدري ال: منها وثتثي  اثنتي  ف  فقا  مس ل   وأربعي  ثما  ع  سئ  أن 

ّّ  فلل  ا  مفتًيا رضا رشي  ل   الّتج ي  بنزع  نسلّ، م   أ  فا  الّصاال  الّسالف اّتبا  إل  الّ اعي  وهو سلفّيً

 حوا ث؟ م  حيات  ف  للمسل، يعر  ما ك ّ 

 إلا  الوثياق صاحبها انش ا  مفا ها حقيق  بلقرار يعّج  المنار بمجلّ  اإلفتاء فع  نسق ف  متمّعن  نظر، إ ّ 

 مجااتت بااق   إلا  قياًساا محتشاًما باهًتاا حضاورها كاا  وإ  الّطّبّيا  الفتاو  أ ّ  غير. الق ي، الّتشريع ّ  اإلرث

 م  إّنها. الح يث  الفتر، ف  واإلستم  العرب  العال، ف  اإلفتاء لفع  األول  الّتج ي  لبن  نظرنا ف  تمّث  اإلفتاء

ا أصتً  ونتائج  الّط ّ  بلقام  وتفّر   رضا رشي  اجتها  فيها يتجلّ  الت  الفتاو  أكثر  الّتشري  أصو  م  تكميلّيً

 المناار صااح  لا   اإلفتااء فا  الّتج يا  نزعا  عا  الكشف منها نما ج  راس  خت  م  وسنحاو . اإلستم 

 .توّجه  سلفّي  رغ،

9

 علينا اليسير م  يك  ول، فيها  الّطّبّي  الفتاو  أه،ّ  تستخراج المنار  مجلّ  ف  اإلفتائّي  الماّ ، تقلي  حاولنا

 قلّبناا وقا . المجلّا  ها   خات  ما  العلم  البحث حّجّي  لفكر، ت سيسّي  إشارات نعتبر  أ  يمك  ما إل  اتهت اء

 رشاي  نظار وجها  علا  الّ الّا  الّتصاريحات ما  قلي  بنزر لنظفر والثتثي   الخم  المجلّ ات متو  ف  الّنظر

 فما  والمشااه ،  بالتجربا  للناا  فائ تا  ثبتات قا  علا، الّطا ّ  أ ّ : "يقرّ  فنرا . اإلفتاء مجا  ف  الّتج ي ّي  رضا
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 الطا  مباا   عا  أوتً  تبحاث حتا  عتًجاا  الطبيا  ما  أّتتقبا  عليا  للمري  يقا  أ  الرأّ وسف  الحماق 

 أجزائا  بعا  نساب  وما هو ما الطبي  ل  يصف  ال ّ ال واء تعرف ث، ومفي   ناف  أن  النظري  باأل ل  وتثبت

 ثبات ماا ك " وأ ّ   9" ل  أشب  وما ت ثير   عل  العقل  ال لي  وما المر   مقاوم  ف  يؤثر وكيف بع  إل 

 11"الكيماوّي  المسائ  عل  تبن  ت الّ ينّي  األحكا، أ ّ " رضا رشي  أّك  ولئ   10"شرًعا محر، فهو طّبًا  ضرر 

: قيا  فقا  الميت  وأّما:" يقو  إ  إلي  استناً ا الميت  تحري، علّ  يصّح  فنرا  الّطّ   م  يختلف األمر أ ّ  إتّ 

ا  أكلها يجع  في  الّ ، احتبا  أ ّ  تحريمها علّ  إ ّ   الكتاا  ينافيا  كما الّط ّ  عل، إطتق  يناف  تعلي  وهو ضاّرً

 رضاا رشاي  ويارف . 12..."ت كيا  غيار ما  فيموت بالجوارح تصي   الّصي  ب ك  اإل   ف  الّصحيح  والّسّن 

 ت نظار  فا  الاّ ي  إ ّ  با  والاّ نيا  الاّ ي  باي  المواءما  بضارور، فيفصا  الّ نيوّيا   العلو، عل  الفقهاء تحام 

 يارا  ماا يار  وهاو 13 "والفناو  العلاو، ها   علا  العصار ها ا فا  موقوفا  فيهاا القاّو، أ ّ : "و بالّ نيا إتّ  يحفظ

 14".يناسب  بما زما  لك ّ  باستع ا ها تقو، أّم  ك ّ  حيا،" أ ّ  م  أسات ت 

 ما  يعا ّ  ت الاّ نيا أمور وسائر الّط ّ  ف  الكري، الّرسو  ع  ور  ما أ ّ  آخر  مقا  ف  رضا رشي  ويشير

 واق  م  تعارض  ثبت إ  ب  األخ  وع ، إسقاط  بالّتال  فيمك  الّتكليفّ   األمر با  ف  ين رج فت الّ ي   أمور

 وجه  ل  يظهر ل، الّ نيا أمر ف  ح يثا رأيت إ ا: "يقو "  نياك، ب مور أعل، أنت،" الّنبوّ بالح يث عمتً  األمور

 15".الّ ي  ف  طعًنا الواق  عل  انطباق  ع ، ف  أ ّ  تظ ّ  وت  ل  يرع  فت

 عل   لي  عن   قا، إ ا إتّ  إطتق   عل  جواًبا يكت  ت ب ّن  ع ي ، مناسبات ف  المنار صاح  صّرح ولئ 

 ف  إّياه، مخالفت  عل  سنقف أّننا إتّ  المجته ي   األيّم  لم اه  مخالف   و  واجتها   ببحث  إلي  توّص  صّحت 

 .الّط ّ  بعل، استئناًسا إصتحها وحاو  فيها  اإلفتاء أساءوا الت  الّتشريعّي  األحكا، بع 

 :ه  أساسّي   قضايا ثتث ف  مواضيعها انحسار الّطّبّي  المنار فتاو  ف  المت ّم  ويتحظ

 .الموا  ببع  الّت اوّ حك، -9

 .المّيت عل  الّطّب  الكشف حك، -3
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 811 ّ الخام   الجزء المنار، -
91
 119 ص َفسّ،  -

11
  888 ص انّشاثع، انجء  المنار، -

12
  119 ص انّسبدس، انجء  المنار، -

13
 318 ص انّشاثع، انجء  المنار، -

14
 919 ص انّشاثع، انجء  المنار، -

15
 818 ص انزّبسع، انًجهّذ المنار، -



 

  

 

ا شرًعا الّنساء حم  مّ ، -9  .وطّبً

 :المجلّ  صفحات عل  ورو ها الّتال  الج و  ويلّخّ

 الّشرع  الحك، المفت  الّصفح  المجلّ  الفتو  عنوا 

 الجواز رضا رشي  118 8 كيناتروش 9

3 
 الطّباا  الكشااف عاا  اسااتفتاء

 المّيت عل 

 الجواز رضا رشي  918 91

9 
 شاااارًعا الّنساااااء حماااا  مااااّ ،

ا  وطّبً

 بالّطااااااا ّ  اتساااااااتئنا  جاااااااواز رضا رشي  111 93

 شرع ّ  حك، إلص ار

9 
 الماوت  علا  الطّبا  الكشف

 الّ ف  وت خير

 الجواز رضا رشي  89 99

 المطلق  اإلباح  رضا رشي  818 39 16بالسبيرتو اتستطبا  حك، 1

: الّتاال  الّساؤا  المناار لصاح  الّزاووش الجلي  عب  واسم  الّتونسّيي  القّراء أح  وّج  الّثاني   الفتو  ف 

 ساب  واكتشااف  الخبار  بصاح  وشها ت  بموت  يخبر م  عل  اتطت  ألج  الحكي، إحضار ف  الحك، هو ما"

ا  اإلنسا  ي ف  ت حت  ؛الموت  ت ما الصحي  حالتها ف  األم  يفي  مما  ل  وف  المع ّ المر  يخف  وت حّيً

 أ ن  الميت عل  الكشف يستتب  ول، مسلًما  الحكي، كا  ولو مطلًقا يجوز ت مما - ّللا رعاك، -  ل  فه  يخف  

 وحكيماا  الرجاا  لمباشاار، حكااي، تخصاايّ ماا  ولااو المياات  لكراماا  إهاناا  أقاا  يوجاا  مااا أو جراحياا   عملياا 

 عا  رضاا رشاي  ف باا  17 "وترحماوا تاؤجروا أفيا ونا ؟ تفصاي  فيا  المقاا، أ، مطلًقاا يسو  أو المرأ، لمباشر،

ّّ  غيا   فقهّي  قاع ، فيها  تّتب  الت  الّ نيوّي  المسائ  م  ألّنها بش نها  وسّن  قرآًنا الّشار  م  الّ تل  قطع ّ  ن

 بضاارور، المنااار صاااح  أقاارّ  الحااا  لقضااّي  الّتشااريع ّ  الفاارا  وأمااا،. المصييالح وجلييب المفاسييد درء هاا 

 متعّيًنا يصب  علي  الكشف إ ّ  ب  الموت   عتمات علي  ظهرت م  موت م  للّتحّقق األطّباء ب قوا  اتستئنا 

 المّيات بتكاري، عن  يعّبرو  ما يك  ل، عاّم  مصلح  مرض  سب  لمعرف  المّيت عل  الكشف ف  أ ّ  عل، إ ا"و
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 المّيات ب حكا، وعي  فرغ، شرعّ   حك، إلص ار اتجتها ّي  رضا رشي  محاول  تظهر وهنا  18" ل  م  مانًعا

 الكشاف ما  تيمنا   لا  أ ّ  إتّ  اإلساتمّي   الّشريع  مقاص  م  لمقص  تحقيًقا المّيت جس  تحفظ الت  الّشرعّي 

 المّياات إهاناا  فاال ّ  وبالّتااال  . وتسااتبع  تاا رأ محتملاا  ومفساا ، تسااتجل  عاّماا  مصاالح  فياا  كااا  إ ا المّياات علاا 

 .اإلهان  قص ّي  تنتفاء منتفي  علي  الّطبي  كشف ف  ولكّنها محظور،

 تعوياا  يؤّكاا  الفتااو   هاا   عاا  الفقهاااء واألئّماا  الّصااحاب  وأقااوا  والّسااّن  القاارآ  ماا  الماا ثور غيااا  إ ّ 

 المفاساا  و رء المصااال  جلاا  قاعاا ، اعتمااا   عاا  فضااتً  بالّطاا ّ  استئناًسااا الّشخصاا  اتجتهااا  علاا  صاااحبها

 .ضوئها ف  المّيت أحكا، بع  بتج ي  تحك، نتائج  م  وإفا ، العل، واق  م  تفاع   ل  وف  األصولّي  

 ظا ّ  لما  الخطا  وجا  علا  القتا  تجّنا  منهاا عّ ،  مكاس  بالّط ّ  اتستئنا  ف  أ ّ  رضا رشي  بّي  وق 

ا مبّرر صحي  شرع ّ  حك، بناء جان  إل  موته،  .طّبّيً

 حياث "المقارنية الفتيوى"با  تساميت  علا  نصطل  أ  يمك  ما ظهور إل  فنشير الخامس   الفتو  ع  أّما

  الحكا، فيهماا اختلاف مصارّي  وأخار  هن ّيا   فتاو  لتستطبا  اتسبيرتو استعما  حك، ف  رضا رشي  أور 

 المفتا  تجتهاا  الخاضع  الفتو  طبيع  يؤّك  ما وهو متعّ    والحك، واح ، فالّنازل  وتحري،  مطلق  إباح  بي 

 .اإلفتاء ف  اتختتف وإلمكانّي 

 الفتاو  خطا  علا  للّتا لي  الحجا  كا ّ  اساتنفار ف  نفس  رضا رشي  يجه  اتسبيرتو استعما  حك، ولبيا 

 ب :" خمًرا لي  السبيرتو أو فالكحو  المخبرّي   الّتجار  إل  مستنً ا كا  ما األ لّ  ه   م  يهّمنا وما الهن ّي  

 وغيار   العجاي  م  المختمرات ف  ويكثر وغيرها الّنبات أنوا  ف  يوج  وإنما الخمر  ف  وجو   ينحصر ت

 فيها استن  اإلقرارات فه    19"الماء م  طهورّي  أقو  وهو والقص   الخش  م  استحضار  يكو  ما وأكثر

 الهنا ّ  الفقيا  عا  الّصاا ر، الفتاو  يصاّح  حّتا  الطّبّيا   والتحاليا  المخبرّي  البحوث نتائ  إل  رضا رشي 

 .استطبابّي  لغايات اتسبيرتو استعما  بجواز ويقرّ 

 وأ ّ  وحا    للاّر ّ  حاقّ  هاو المساائ  ها   مثا  فا  المحا  الاّ ين ّ  الّتحري، أ ّ  بالمقاب  رضا رشي  ويؤّك 

 والّ ح   للمراجع  القاب  الّشخص  اتجتها  با  م  يبقيا  ألّنهما ملزمي   غير البشرّيي  والّتحري، اإلجاز،

ّّ  فالّتحري،  ماا وهاو مجتهيد، ظينّ  علي  كلّهيا  األّمية تحميل وال اجتهاا   إلي  أّ ا  بما أح  ك ّ  في  يعم  اتجتها 

 .المفت  باجتها  العم  بنسبي  القو  إل  يفض 
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19
 889 ص ٔانعششٌٔ، انّشاثع انجء  المنار، -



 

   

 

اا  شرًعا الّنساء حم  بمّ ، الخاّص  الّثالث  الفتو  أّما  الّطّبّيا  رضاا رشاي  فتااو  أها،ّ  نظرناا فا  فها  وطّبً

 األئّم  كا  شرع ّ  حك، لتصحي  العلم  البحث نتائ  عل  اتعتما  إمكا  عل   ليتً  تقو، ألّنها اإلطتق  عل 

 .في  اإلفتاء ف  أخط وا ق  الق ام  والفقهاء

 نحكيم هيل: "يل  ما ف  قفص  ع لّي  مجل  رئي  بوتيت  حّمو ، وهو الّتونس   المستفت  سؤا  ويتلّخّ

 ها ا علا  والحاما  "الجينيي  والبحي  الّطيبّ  علم أثبته بما أم الفقهاء األئّمة عن أثر بما الّنساء حمل مّدة في

 أبي عن  وسنتا   الّشافعي عن  وأربع   مال  عن  سني  خم  وأقصاها أشهر سّت  الحم  مّ ، أق ّ  أ ّ  الّتساؤ 

 إتماا، بعا  ب بيا  ويلحاق المحا و ، الماّ ، ها   خات  يفياق ثا،ّ  أّما  بطا  فا  الجناي  رقاا  بجاواز القاائلي  حنيفة

 إل  وح يًثا ق يًما ومغاربها األر  مشارق ف  والمفّسري  الفقهاء عم  جر  ه ا وعل . "الّشرعّي  الموجبات

 غبااار ت واقًعااا مسااتحيتً  جااواز  كااا  مااا ورأوا الّطبيعاا  علاا، للعيااا  وأجاات  والّتشااري  الّطاا ّ  علاا، ارتقاا  أ 

 20".علي 

 وأماا، ألعوا،  بطنها ف  جني  رقا  اّ عت م  زنا وأقّروا أّم   بط  ف  الجني  برقا  القو  األطّباء ومن 

 المناار صااح  إلا  بالّساؤا  توّج  العلمّي   بالحقيق  والّتسلي، بالفق  األخ  بي  قفص  ع لّي  مجل  رئي  حير،

 فراقا  بعا  بمفارقهاا حملهاا بللحااق تطالا  قضاّي  بقفصا  الّشرعّي  المحكم  ل   امرأ، نشرت فق . للعو  طلًبا

 .بالزنا إّياها راميا في  ناكرها لكّن  أعوا،  أربع  من  إّياها

 با  والّساّن   الكتاا  بظاواهر فيهاا اتكتفااء ينبغا  ت المسا ل  أ ّ  رضا رشي  بّي  الّتساؤ  ه ا عل   وإجاب

 وهناا 21 "والبحاث اتساتقراء بطرياق الواقا  معرفا  ما  إليا  يصالو  وماا: " لا  إلا  الّنا  اختبار ض،ّ  يج 

 الحكاا، استصاا ار زماا  العلمّياا  المعرفاا  لتاا ّخر اإلفتااائ ّ  زللهاا، فاا  األئّماا  لهااؤتء العاا ر رضااا رشااي  يلااتم 

 .الّشرع ّ 

 الّتشاريعّي   اإلخاتتت ها   مثا  لقباو  مجاا  فت كبير،  أشواًطا العلمّي  المعرف  في  قطعت وق  اليو، أّما

 بوجا  الّطّبّيا  والبحاوث عاا، بوجا  العلمّيا  البحاوث نتاائ  ظا ّ  فا  برّمتها الفقهّي  الم ّون  مراجع  م  تب ّ  ب 

 ّّ  أحكاا، تنساي  جااء هناا وما . أفتاوا ماا فا  بها، اتقتا اء قاعا ، رغا، وار  الفقهااء أئّم  مخالف  فلمكا  خا

 قضاّي  فا  العجاائز لابع  الخّطاا  با  عمار كاستشاار، يقينّيا  غيار ظّنّيا  معرفا  إل  بعضها تستنا  فتاواه،

 ماا فا  المفتا  تخطئا  إلا  بالّضارور، مفا  كا به ّ  أو جهلها ّ  جاواز أ ّ  فا  وتشا ّ . فقه ّ  حك، لبناء مماثل 

 العاارفي  األطّباء أقوا  ترجي  يخّير فهو فتوا   آخر ف  رضا رشي  ب  ص ح ما عي  وه ا. أحكا، م  يص ر

 صا ق  ماا علا  الحما  أحكاا، بنيناا نحا  إ ا: "يقاو  الّنساء حم  مّ ، مس ل  ف  الجاهتت العجائز مزاع، عل 
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  118 ص َفسّ، -



 

   

 

 با  المتعلماي  ما  ألحا  ثق  ت بقي  وقي نا  القرآ   إطتق خالفنا ق  نكو  النساء أقوا  م  الفقهاء أولئ  بع 

 عا ، عا  فضتً  واح ، سن  تبلغ تكا  ت أنها وه  المرأ،  حم  م ، ف  المطر  الثابت وخالفنا العصر  ه ا ف 

 ش وً ا  وق  ق   ل  أ  م  األئم  ب  أخبر  فيما العجائز أولئ  ص ق تق ير عل  الفقه  القيا  وخالفنا سني  

 بالطا  علمها، ساع  علا  والنحا  الملا  جميا  ما  العصار ها ا أطبااء قرر  ما وخالفنا نص قه   ل، إ ا فكيف

 واألشاع  والمساابير  والمجساات  بااآلتت واختبااره، بحثه، ف  واستعانته، األعضاء وظائف وعل، والتشري 

 التجرب  عل  علمه، بناء وعل  بالعيني   ير   اخل  ف  ما يظهر شفاًفا الب   فتجع  واللح، الجل  تخترق الت 

 22"والبرقي  البري ي  المواصل  بسهول  األقطار اختتف عل  ببع   ل  ف  بعضه، واستعان  واتستقراء 

 :منها الت  الحا  قضّي  ف  الخاطئ الفقه ّ  الحك، مخاطر إل  رضا رشي  نّب  وق 

 .اإلستمّي  الّشريع  ف  الّطع  -

 .إتهّي  وكونها حّقّيتها ف  الّتشكي  -

 .وغيرها والّنكاح اإلرث أحكا، تم ّ  مفس ، وه  آبائه، بغير األوت  إلحاق -

 .لسنوات له ّ  المفارقي  أزواجه  م  الجني  رقا  باّ عاء  ل  ومحو الفاحش  إيتاء عل  الّنساء تشجي  -

 العاارف علاا  الّتعوياا  باا   العلاا، بنتااائ  األخاا  إلاا  رضااا رشااي  ياا عو الفقهّياا   المزالااق هاا   لكاا ّ  و رًءا

 .المنار مجلّ  م  انطتًقا عليها الّت لي  حاولنا الت  العلم  البحث حّجّي  لفكر، يؤّس  ب ل  وهو والعا ، 

ّّ   يمكنها ت الّطّبّي  المنار فتاو  أ ّ  ف  وتش ّ   فا  العلمّيا  الح اثا  حجا، تاوازّ أ  األحاوا  ما  حا  ب 

 رضاا رشاي  م  محاول  نظرنا ف  مّثلت أّنها غير عنها  المتفّرع  التشريعّي  الّثغرات تس ّ  وأ  الّطّب   المجا 

 .العصر وروح يتماش  بما اإلستمّي  الّشريع  أحكا، لتحيي  الحنبل  الّسلف ّ  الفقي 
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 الّتاريخّياا  الفتاار، بطبيعاا  الااوع  ضاارور، علاا  نشااّ   أ  سااو  المااوجز البحااث هاا ا منتهاا  فاا  لنااا لااي 

 تجلّياات ما  تجلًّياا العل، نتائ  وفق اإلستمّي  الّتشريعّي  المنظوم  تحيي  ف  ولع ّ  العلمّ   الميس،  ات الّراهن 

 .التّتاريخّي  ف  الّسقوط م  وفتاواه، المفتي   يق  الوع  ه ا

 ما  مكّماتً  مصا ًرا اعتماا   تعجيا  ف  ضير فت الفتو   واق  تغيير عل  قا ًرا اليو، العل، واق  كا  وإ ا

 اإلفتااء ومصاا ر والمساتفت  المفتا  شاروط بمراجعا  اإلسارا  يساتوج  ماا وهو اإلستم   الّتشري  مصا ر

 .سواء ح ّ  عل 

 كبيار، غايا  علا  مرّكا  فعا  هو ب  الهّي   باألمر لي  الّراه  الوقت ف  الّتشريعّي  المنظوم  تحيي  إ ّ 

اا جهاً ا ويتطلّ  غمار  لخو  الجرأ، يشترط الّتعقي  م  اا اجتها ّيً اا ت جماعّيً  الواقا   أر  علا  لتفعيلا  فر ّيً

 اإلسااتمي  الّشااريع  مقاصاا  علاا  الّساالبّي  اتنعكاسااات  ات تشااريعّي  إخااتتت فاا  الوقااو  مغّباا  نتجّناا  حّتاا 

 .فيها الّتشري  وفلسف 

 تا ّخر جاّراء المناار  مجلّا  خات  ما  والفقهااء األئّما  لكباار اإلفتائّيا  الّزتّت بع  عل  وقفنا ق  كّنا وإ ا

 بمراجعاا  المطالباا  إلاا  ياا عونا  لاا  فاال ّ  والعااا ،  والعاارف الّظّنّياا  المعرفاا  علاا  واتعتمااا  العلمّياا  البحااوث

 تشاريعّيًا مصا ًرا يساتحي  با   أحّقّيتا  أثبتناا الا ّ الحا يث العل، ضوء ف  اتجتها ّي  وأحكامها الفقهّي  الم ون 

ا   .عليها المتعارف الّتشريعّي  للمصا ر تكميلّيً
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