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في  األيام  بعض  تخصيص  على  الناس  اصطلح 
في  المهمة  واألشياء  األحداث  لبعض  السنة  دورة 
ويوم  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  كيوم  حياتهم، 
لليتيم، ويوم لمناهضة العنف.. وهكذا، وتخصيص 
يوم لمثل هذه األحداث وتلك األمور ال بأس به، 
لزيادة الوعي لدى األفراد في المجتمع، والمشاركة 
ة المطروحة في ذلك اليوم. المجتمعيَّة حول القضيَّ

لما  المسلم؛  بال  يشغل  مهم  أمر  الفتوى  وأمر 
اإلنسان،  التي يفعلها  األفعال  ة  ينبني عليها من صحَّ
وكونها موافقة لألحكام الشرعية، ألن وظيفة الفتوى 
تبيان الحكم الشرعي للسائل بناًء على إدراك الواقع 
المعيش، بعد فهم النص الشرعي على وجهه الصحيح.

وقد عمل الفقهاء األوائل رحمهم اهلل تعالى على 
وضع أسس وضوابط وشروط اإلفتاء في المسائل 
شرعية  أحكاًما  كذلك  ووضعوا  المخصوصة، 
وقواعد أصولية مترتبة على معرفة حال كل من 
المفتي والمستفتي، كـ"قاعدة: تغير الفتوى بتغير 
الزمان والمكان واألشخاص واألحوال"، و"قاعدة: 
ال ينكر المختلف فيه"، و"قاعدة: مذهب المستفتي 
مذهُب مفتيه" إلى غير ذلك من القواعد المنثورة 

والمبثوثة في كتب الفقه واألصول والقواعد.
يتعلق  ما  فمنها:  عمل،  مجاالت  لها  والفتوى 
بالشأن الخاص، ومنها: ما يتعلق بالشأن العام، ومع 
للفتوى  أصبح  والدول  المجتمعات  تطور حركة 
الشرعية  المسائل  في  تفصل  رسمية  مؤسسات 
الخاصة والعامة، وعلى رأس هذه المؤسسات "دار 

المصرية". اإلفتاء 
2015م، وفي مؤتمرها  عام  ديسمبر من   15 في 
األول، أعلنت دار اإلفتاء المصرية عن إنشاء ما ُعرف 
بـ"األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم" 
وظيفتها  تقوم  العربية،  مصر  جمهورية  ومقرها 
دور  بين  الخبرات  وتبادل  التنسيق  على  األساسية 
العالم؛ لما لذلك من دور  ومؤسسات الفتوى في 
كبير في ضبط عملية اإلفتاء بما يعزز من استقرار 
أمور الناس )الفرد، واألسرة، والمجتمع، والدول(.
لدور  العامة  لألمانة  الخامس  المؤتمر  وفي 
بعنوان  كان  والذي  العالم  في  اإلفتاء  وهيئات 
ارتأى  الفقهي"  للخالف  الحضارية  "اإلدارة 
وتم  للفتوى،  عالمي  يوم  تخصيص  المجتمعون 
تحديد هذا اليوم على أن يكون الخامس عشر من 
األمانة  إنشاء  تاريخ  وهو  عام،  كل  من  ديسمبر 
العامة لإلفتاء، وسيشهد ديسمبر هذا العام أول مرة 

لإلفتاء. عالمي  يوم  تخصيص 

الوصول  وسهولة  العالمي  الفضاء  هذا  وفي 
للمعلومات أمكن ألي أحد أن يتحدث في أي أمر 
شاء، سواء ما يتعلق بشأنه الخاص، أو بشأن غيره، 
المعرفية  السيولة  لهذه  ونظًرا  العام؛  بالشأن  أو 
والمعلوماتية، نشأت وانتشرت فوضى في الفتاوى 
للشأن  لما  المجتمعات،  استقرار  زعزعة  إلى  أدت 
العمران  في  كبير  تأثير  من  عام  بشكل  الديني 
واالجتماع البشري، والتنمية المجتمعية، وتحقيق 

العكس. أو  واالستقرار،  السلم 
وألن التعاون أفضل ما يمكن أن يحقق االستقرار 

امتثااًل ألمر اهلل سبحانه وتعالى بقوله:   
       ]المائدة: 2[؛ 
أصبح من التعاون على البر في عصرنا التعاون على 
خاص،  بشكل  واإلفتائي  عام  بشكل  العلمي  التكامل 
وإصدار الفتاوى والتباحث الفقهي والشرعي حول 
المسائل التي تشغل بال المسلم في حياته اليومية، 
والكشف عن المشكالت في عالم اإلفتاء اليوم، ومن 
المؤسسات  به  تقوم  ما  وهذا  لها،  حلول  ثم وضع 
اإلفتائية الداخلة تحت عباءة األمانة العامة لإلفتاء.
ومعالم هذا التعاون تتجلى في تكريس ضوابط 
للفتوى واالستفتاء، ومعايير قبول الفتوى، وتعزيز 
في  اإلفتائية  والجهات  والهيئات  المؤسسات  دور 
عند  وحتى  اإلسالمية  والشعوب  األمم  أوساط 
الجاليات المسلمة في الغرب، والتنسيق بينها لتبادل 
الخبرات وتوجيه الجهود وجمع الكلمة على جدول 

أعمال واحد.
اليوم  تخصيص  تم  وغيره،  هذا  وألجل 
العالمي لإلفتاء للتأكيد والتعريف بهذه المعاني، 
من  للحد  المسلم،  اإلنسان  نفوس  في  وترسيخها 
وتيرة الفتاوى المضللة، واآلراء الشاذة، التي تعصف 

واألفراد. واألسر  والشعوب  بالدول 

افتتاحية العدد

رئي�س الأمانة يكتب عن »اليوم العالمي لالإفتاء«

ف�صيلة اأ.د �صوقي عالم 
 مفتي جمهورية م�صر العربية

 ورئي�س الأمانة العامة
لدور وهيئات الإفتاء في العالم



5

)٩
د )

عد
- ال

هـ 
١٤

٤١
ىل 

لأو
ى ا

ماد
ر ج

�شه
 - 

ور
ج�ش

كلمة التحرير

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 
المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين، أما بعد:
 فسوف تحل علينا في الخامس عشر من شهر 
ديسمبر 2019م، الذكرى الرابعة إلنشاء األمانة 
العالم، وذلك  اإلفتاء في  لدور وهيئات  العامة 
"اليوم  بتدشين  األمانة  احتفاء  مع  بالتزامن 
العالمي لإلفتاء" في عامه األول، وهي المناسبة 
المؤتمر  فعاليات  خالل  عنها  اإلعالن  تم  التي 
منتصف  عقد  الذي  لألمانة  األخير  العالمي 

الماضي. أكتوبر 
وهيئات  لدور  العامة  األمانة  حرصت  وقد 
اإلفتاء في العالم كأول الهيئات التي تجمع تحت 
مظلتها كبريات المؤسسات اإلفتائية في العالم 
اإلسالمي، أن يكون االحتفال بـ "اليوم العالمي 

لإلفتاء" هو نفس يوم تدشين األمانة.
من  ا"  خاصًّ "عدًدا  نقدم   .. المناسبة  وبهذه 
نشرة "جسور" الدورية الشهرية الناطقة بلسان 
المناسبة  هذه  مع  موضوعاته  تمتزج  األمانة، 
المتفردة، ليستطيع من خاللها القارئ والمتابع 
فهم ما يدور في فلك تلك المناسبة، والفعاليات 
المرتقبة، فضاًل عن األهداف الرامية إليها، راجين 
هذا  موضوعات  تنال  أن  وجل  عز  المولى  من 

الجميع. العدد استحسان 
العدد  أبواب  الشأن نستعرض معكم  وفى هذا 
التاسع من جسور )عدد خاص(، حيث يكتب فضيلة 
مصر  مفتي   – عالم  شوقي  الدكتور  األستاذ 
في  اإلفتاء  وهيئات  لدور  العامة  األمانة  ورئيس 
العالم-، في افتتاحية العدد مقااًل يتحدث فيه "عن 
اليوم العالمي لإلفتاء"، وفي قسم اللغة اإلنجليزية 
يكتب فضيلته أيًضا مقااًل لجسور باإلنجليزية تحت 

."Fatwa: a tool to defeat Terror" عنوان
فيما يثري الدكتور إبراهيم نجم – األمين 
في  اإلفتاء  وهيئات  لدور  العامة  لألمانة  العام 
بالعربية  أحدهما  بمقالين  العدد  هذا  العالم-، 
واآلخر  حياة"،  "الفتوى  عنوان:  تحت  ويأتي 
 Fatwa On the  " عنوان  تحت  باإلنجليزية 

."Cusp of Global Awareness

تقرير مفصل  فيما تستعرض "جسور" في 
"جسور  تمد  لإلفتاء  العامة  "األمانة  بعنوان 
اإلسالمي"،  العالم  أطراف  في  الفتوى" 
مشروعات "أمانة اإلفتاء" منذ نشأتها، وتفاصيل 
المرتقبة، فضاًل  المستقبلية وبرامجها  أجندتها 
العلمية،  والشراكات  التنموية،  خططها  عن 
تعكف  التي  العالمية  والمشروعات  والمبادرات 

تنفيذها. على  األمانة 
العالم   .. حياة"  "الفتوى  شعار  وتحت 
العالمي  بـ"اليوم  لالحتفاء  يستعد  اإلسالمي 
لإلفتاء"، تزيح جسور الستار عن تفاصيل احتفال 
والذي  لإلفتاء،  األول  العالمي  باليوم  األمانة 
سيشمل لقاءات مرئية وقوافل ميدانية وندوات 

اإلفتائي. الوعي  لزيادة  وأنشطة  جماهيرية 
واحتفااًل بانطالق اليوم العالمي لإلفتاء يشهد 
العدد الخاص لجسور مشاركات مميزة من عدد 
اإلسالميين  والمفكرين  والمفتين  العلماء  من 
الدكتور  يشارك  حيث  األمانة،  أعضاء  من 
محمد الخاليلة - المفتي العام للمملكة األردنية 
الفتوى  بمقال تحت عنوان "تضارب  الهاشمية- 
كما  اإلسالمي"،  الخطاب  مصداقية  في  وأثره 
عام  -أمين  البشاري  محمد  الدكتور  يشارك 
بمقال  المسلمة-  للمجتمعات  العالمي  المجلس 
لدراسة  عقالنية  مقاربة  "نحو  عنوان  تحت 
التراث". فيما يشارك الدكتور عبد اهلل فدعق 
–المفكر اإلسالمي السعودي ورئيس مؤسسة عبد 
اهلل فدعق لالستشارات- بمقال آخر تحت عنوان 

والكل على خير". الخالفيات  إنكار في  "ال 
جانًبا  "جسور"  تستعرض  العدد  ختام  وفي 
من التغطيات اإلعالمية ونشاط صفحات التواصل 
من  لإلفتاء  العالمي  باليوم  الخاصة  االجتماعي 
مقاالت ومنشورات ومعلومات تتعلق بهذا اليوم.

وندعو اهلل العلي القدير أن يكون العدد التاسع 
من نشرة "جسور" قد قدم رؤية شاملة خاصة 
الحدثين  وتفاعاًل مع هذين  المناسبتين  بهاتين 

الهامين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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الفتوى حياة

د. اإبراهيم نجم
 الأمين العام

لدور وهيئات الإفتاء في العالم
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ديسمبر  في منتصف شهر  والعالم  تستقبل مصر 
ا، وهو اليوم العالمي األول لإلفتاء  الحالي حدًثا هامًّ
وقد تم اإلعالن عن هذه المناسبة الهامة على هامش 
المؤتمر العالمي لألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء 
في العالم الذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي برعاية 
كريمة من رئيس الجمهورية تحت عنوان: "اإلدارة 

الحضارية للخالف الفقهي".
الرابعة  الذكرى  مع  تزامًنا  االحتفال  هذا  يأتي 
إلنشاء األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم 
العالم،  في  اإلفتاء  دور  لكل  الجامعة  المظلة  وهي 
ويشارك في فاعليات يوم اإلفتاء العالمي جمع غفير 
العامة  األمانة  العالم اإلسالمي من أعضاء  من علماء 
قادة  من  ولفيف  بالفتوى  المعنيين  العلماء  وسائر 
الفكر والرأي المهتمين بشأن تجديد الخطاب الديني.

تأتي هذه المناسبة الكريمة في ظل ظروف عالمية 
غاية في التعقيد والتشابك والسيولة الفكرية بعامة 
الفتوى  واإلفتائية بخاصة، حيث تجرأ على ممارسة 
على مستوى العالم ثلة من أصحاب األفكار والتوجهات 
الشاذة اإلرهابية المتطرفة الذين لم يتحصلوا على قدر 
كاف من العلم وال التأهيل المناسبين لخوض غمار 
العالم  مستوى  على  خلاًل  أحدث  مما  اإلفتاء،  صناعة 
جراء هذه الممارسات غير المسئولة من المتطرفين 
الذين تجرءوا على هذا المقام الرفيع، فأحدثوا الفتن 
وأشاعوا الفوضى وسفكوا الدماء وارتكبوا المحرمات 
وحرضوا الناس على ما حرم اهلل تعالى، وارتكبوا باسم 
اإلسالم كل ما حرمه اإلسالم، وحاولوا أن يعيدوا إلى 
والدموية  والعبودية  والرق  الظلم  الحياة صوًرا من 

جاء اإلسالم أصاًل ليخلص العالم من شرورها.
اختارت األمانة العامة شعار )الفتوى حياة( عنواًنا 
لمناسبة هذا العام، وهذا العنوان يعبر عن معنى غاية 
إذا مورست  الفتوى  أن  أال وهو  واألهمية  الدقة  في 
بالشكل العلمي الصحيح، وخرجت من أهلها الذين هم 
أهل العلم والدراية بأمور الشريعة وصناعة الفتوى؛ 
فإنها تكون داعمة لالستقرار واألمن والحياة، والفتوى 
إذا مورست بقواعدها الشرعية وضوابطها العلمية تنتج 
وتثمر لنا حياة آمنة مطمئنة للمسلم وغير المسلم، 
ألن األصل أن الحياة تعايش وتعاون بين الناس جميًعا 

المسلم وغير المسلم، كما قال تعالى:    
        فالقرآن 
الكريم يدعونا إلى التعايش، والرسول الكريم صلى اهلل 
عليه وسلم دعانا إلى التعايش السلمي، وكان مجتمع 
ا يعيش فيه المسلمون  المدينة المنورة مجتمًعا تعدديًّ

مع غيرهم حياة مستقرة.
والذي يضمن لنا أن تمارس الفتوى بشكل يؤدي 
مأسسة  هو  حياة(  )الفتوى  الشعار  هذا  تحقيق  إلى 
التخصصات  كافة  كشأن  ممارستها  يعني  الفتوى 
العلمية الدقيقة من خالل المؤسسة اإلفتائية المعنية 
الكوادر  بإعداد وتأهيل وتدريب  تقوم  والتي  بذلك، 
من مجاالت  دقيق  نوع  على  ا  ا وشرعيًّ علميًّ المؤهلة 

الفقهية بالواقع  العلوم الشرعية تربط فيه النظرية 
الفرد  مستوى  على  المتطورة  والظروف  المتغير 
والمجتمع، فال بد أن تكون هناك توعية ووعي عام 
لدى جميع الجماهير من خطورة اإلقدام على الفتوى 
احترام  أن  شك  فال   ، المتخصصين  غير  واستفتاء 
التخصص العلمي سمة من سمات المجتمعات الراقية 
حالة  وجدت  وإذا  الناضجة،  والعقول  المتحضرة 
الوعي لدى جماهير األمة وأحجموا عن استفتاء غير 
المتخصصين ألغلق تماًما باب من الشر عظيم يحرص 
حتى  مفتوًحا  تركه  على  واإلرهابيون  المتطرفون 
وأغراضهم  الخبيثة  مخططاتهم  خالله  من  يمرروا 
الدنيئة، فالفتوى المتخصصة الصحيحة هي الضمانة 
الوحيدة لدعم األمن واالستقرار والقضاء على حالة 
الفوضى التي سببتها هذه الجماعات. إن االحتفال باليوم 
للفتوى جاء ثمرة لجهود جبارة ومتواصلة  العالمي 
لدور  العامة  األمانة  مؤسسة  سنوات  عبر  بها  قامت 
إنشائها حيث حرصت  العالم منذ  اإلفتاء في  وهيئات 
المؤسسة على جمع المؤسسات العالمية اإلفتائية على 
مستوى العالم تحت مظلتها لتوحيد الرؤية اإلفتائية 
في العالم وحمايتها من اختراقات الجماعات المتطرفة 
التي تحملها  المتشددة  الرؤية  وتحريرها من براثن 

الجماعات. هذه 
هذه  رؤية  بتوحيد  العامة  األمانة  قامت  وقد 
المؤسسات مع احترام خصوصية كل مؤسسة وكل 
بلد وكل واقع مغاير، واألمانة العامة لدور وهيئات 
اإلفتاء في العالم برياسة األستاذ الدكتور شوقي عالم 
التي  المؤسسات  الجمهورية كانت في مقدمة  مفتي 
استجابت لنداء األمة جميًعا والذي مثله صوت الرئيس 
عبد الفتاح السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني 
من  المتشددة  الجماعات  به  ألصقته  مما  وتطهيره 
ممارسات وأفكار ضالة، وفي ضوء هذا النداء اإلنساني 
الراقي الجريء في الحق الذي أطلقه فخامة الرئيس 
كان الطريق ممهًدا واضًحا أمام األمانة العامة، فعقدت 
الرؤية  خاللها  من  وحدت  عالمية  مؤتمرات  خمس 
والهدف، وعقدت عدة مبادرات فعلت من خاللها توصيات 
المؤتمرات الخمسة على أرض الواقع في صورة برامج 
تدريب  للكوادر اإلفتائية؛ ليكون لديهم القدرة على 
وأصدرت  الشبهات،  لكافة  والرد  والتفنيد  المواجهة 
األمانة العامة الدراسات والموسوعات العلمية الجادة 
التي تعمل على تفكيك الفكر المتطرف، وقامت بإعداد 
المؤشر العالمي للفتوى والذي يساعدنا بشكل كبير 
العالمية للفتوى، ومدى  الصورة  على رصد وتحديد 
تأثير أو انحسار فتاوى المتطرفين عليها من خالل 
الرصد الدقيق الذي يقوم على أسس إحصائية علمية 
ومتابعة مستمرة دءوبة، ويأتي االحتفال باليوم العالمي 
لإلفتاء تحت شعار )الفتوى حياة( استمراًرا وتتويًجا 
لكل تلك الجهود لألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء 
في العالم، والتي تسعى بكل طاقتها لتلبية نداء األمة 

بتجديد الخطاب الديني.
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كان وال يزال تقدم ونهضة العالم اإلسالمي 
األثر  لها  كان  عوامل،  عدة  خالل  من  محددًا 
الفكري،  مسارها  تحدير  أو  تحديد  في  األبرز 
من خالل  ذلك،  بعد  ما  عليه كل  يبنى  الذي 
عدة عوامل أبرزها »المدارس الخمس«، فكانت 
أولها المدرسة التقليدية، التي تقدس التراث من 
خالل وضعه في منزلة النص القرآني والصحيح 
النصوص  وهي  الشريفة،  النبوية  السنة  من 
الحاكمة للتشريع اإلسالمي »حصرًا«، مما أدى 
النصوص  وشراح  البشرية،  االجتهادات  لتداخل 
مع اآلليات القرآنية والسنة، والتي وصلت - بال 
مبالغة - إلسباغ هالة من القداسة والتعظيم، أو 
االحترام  كل  لهم  وعلماء  لشيوخ  »التطبيل« 
ال التقديس، إذا إن اجتهاداتهم تبقى صادرة عن 
إنسان يخطئ ويصيب وصالحيته حبيسة الزمان 

والمكان.
أما المدرسة الثانية، فهي ال تبتعد كثيرًا عن 
األولى، بل تعتبر رد فعل صادر عنها، إذ تحيط 
بقدسيتها لألسباب التي تبقيها قابعة على التقوقع 
الالمبرر له، مما دفعها حين فكرت في التجديد، 
للقفز »العجول« على صهوة »التغريب« دون 
نتاج  لنرى  بذلك،  يحيط  فيما  والنظر  التأني 
بأن  االعتقاد  من  المنطلق  الفكري«  »الهوج 
بشكل خالص  المنزوعة  البحتة  المدنية  العلوم 
من الدين، هي سبب ما نراه من مشاريع نهضوية 

مشوهة، لمحاولة استنساخها العبثي!
وما يعاظم من خطر ترك العناية بالمنظومة 
من  أكثر  استراتيجية  خطط  دون  الفكرية، 
المدرسة  أصحاب  وبه  له  يحيد  ما  رصينة، 
الثالثة التي تتعامل مع التراث الفقهي، باعتباره 
النص  وضعه  بشرية  في  يشمل  إنسانيًا  تراثًا 
المقدس! وتعرف كذلك بالتفسير التاريخاني 
للنص المقدس، وهذه المدرسة تقف على رأس 
والمرتكزات  الضاربة لألصول  الهدامة  العوامل 
شديد  تفكير  من  تفرزه  عما  فضاًل  اإلسالمية، 
االنحدار متخذًة من القرآن والصحيح من السنة 
زمانية ومكانية  نتاج مرحلة  الشريفة،  النبوية 
رسالة  بمحدودية  تقول  فهي  وبذلك  بعينها، 
السامية  المحمدية  الرسالة  وتحصر  اإلسالم، 
أما  للعالمين كافًة رحمًة وهداية.  التي جاءت 
رابعها التي تنظر للتراث على أنه حدث تاريخي 
مقدس، يجب استنساخه كنموذج »رسالي« في 

مشروع بناء النهضة الجديدة، فقد نفثت سمها 
في جذور مؤلفات التشدد الفكري، وبخاصة ما 
جاء في مؤلفات سيد قطب، ابن أفكار المدرسة 

الذكر. آنفة  األولى 
الذي  الوقت  وفي  ذلك،  كل  مقابل  وفي 
ُتْقدم عدة دول به على إرادة غير منقطعة في 
اعتبار، كان  اإلنسانية فوق كل  بالقيم  السمو 
ال بد من تتويج المرحلة، بالخروج عن محيط 
أفكار  وإطالق  تكثيف  خالل  من  اإلشكاليات، 
المدرسة التوفيقية، »المدرسة الخامسة« التي 
إنتاجًا  باعتباره  السليم،  إطاره  التراث في  تضع 
فكريًا وعلميًا وبشريًا خارجًا من حدود التقديس 
منه  مستنبطًة  لألمور،  النظر  في  والمغاالة 
األحكام الفقهية من منطلق الفهم الخاص للدين 
االستنباط  آليات  بانتهاج  الواقع،  فقه  وإدراك 
ما  فعليًا  وهي  االستحسان،  أو  االستقراء  أو 
يعتبر حاجة ماسة وضرورة إلزامية، باعتبارها 
الذات،  على  والتقوقع  الضالل،  داء  »ترياق« 

واألوطان! األديان  واختطاف  والكراهية، 
وتكثيف  تعزيز  من  بد  ال  كان  هنا  ومن 
الخطاب  تجديد  بمشروع  الدافعة  الجهود 
والعملي.  النظري،  المرتكز على حديه  الديني، 
ليتخذ السبيل التنظيري دور إطالق اإلصدارات 
على  للرد  القوي  المنبر  تعتبر  التي  الفقهية، 
قيم  وترسيخ  المغلوطات،  وتصحيح  الشبهات 
التسامح والتعايش والتأكيد على ضرورة صون 
األوطان، عبر الندوات والمؤتمرات. ومن الوسيلة 
»اإلجرائية« ينبغي التركيز على إنعاش نبض 
التأهيل السليم واإلعداد الرصين لألئمة والدعاة 
تكنولوجيًا،  لغويًا  شرعيًا  تأهياًل  والفقهاء، 
جوهر  ويصون  العصر،  متطلبات  مع  يتوافق 
اإلرادة  لتوحيد  يؤدي  مما  اإلسالمية،  الهوية 
والنهوض الحقيقي في األوطان من خالل رجال 
ومجتمعات  جديدة،  نقية  بوصلة  يمثلون  دين 
واعية متوازنة مدركة لدورها الريادي في بناء 
حقيقة  مواطنة  تحقيقها  في  متنعمة  أوطانها، 
كاملة، دون حيدها عما جاءت به رسالة اإلسالم 
السمحة، مفندًة لكافة المزاعم المغرضة المبنية 
يومًا  يكن  لم  فاإلسالم  المخفية،  المصالح  على 
إال دين دولة ووطن، محققًا هدف وجود اإلنسان 
على األرض، ناثرًا همة البناء والعطاء واالزدهار 

ارتحل. أو  أينما حل  واإلعمار، 
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على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
أجمعين. وأصحابه  آله  وعلى  محمد  سيدنا 

العالم  في  اليوم  الفتوى  لحالة  المتابع  يدرك 
اإلسالمي مدى التضارب الكبير الذي وصلت إليه، بل 
التناقض واالختالف  إلى حّد  التضارب وصل  إن هذا 
بين  تراشق  أعقبه  نواحيه،  بعض  في  المقبول  غير 
بما  البعض  لبعضهم  واتهامات  الفتوى  يصدرون  من 
ينافي أصول االختالف وأدبياته المقررة في الشريعة 

اإلسالمية.
التضارب في  األولى النتكاسة  الجذور  بدأت  وقد 
الفتوى إبان حرب الخليج األولى عام 1990م، ويكفي 
نظرة واحدة للفتاوى الصادرة في ذلك الوقت إلدراك 
هذه االنتكاسة، ثم تتابعت األحداث والوقائع المؤلمة 

التي مرت بها أمتنا اإلسالمية.
وهذا االضطراب في الفتوى وقع ألسباب متعددة، 
المجتمعات  تعيشها  التي  السياسية  الحالة  أبرزها: 
اإلسالمية، ال سيما بعد ما ُسمي بالربيع العربي وما 
مناحي  في جميع  مؤلمة  ومشاهد  أحداث  من  رافقه 
الكبير  وأثرها  للفتوى حضورها  الحياة، حيث كان 
في هذه األحداث، بل يمكن القول إن كثيرًا من هذه 
مصداقيتها  عن  النظر  بغض  بفتوى  مؤيٌد  األحداث 

الشرعية. لألدلة  موافقتها  ومدى 
ومن هذه األسباب ما يعود إلى المفتين أنفسهم, 
من  حولهم  يجري  بما  يتأثرون  المفتين  أّن  ذلك 
بيئته  نفسه عن  أي مفٍت عزل  يستطيع  أحداث, وال 
وعصره والمؤثرات المحيطة به، فاإلنسان شاء أم أبى 
ابن بيئته وعصره، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم 
لهذا  فكان  عنه-  اهلل  رضي  علي  سيدنا  قال  كما   –
التأثر أثره الكبير في إنتاج فتاوى متضاربة، ومنها 
ما جاء نتيجة اختالف وجهات النظر في وقائع يمكن 
أن تختلف فيها المدارك واألفهام، ومنها ما هو لغرض 
معين، أو تبعًا ألهواء النفوس، أو لتأييد حزب أو فكر 
سياسي، أو حتى لمحاباة جمهور من العوام تحت قاعدة 
)غلبنا عليها العوام( لصناعة شعبية جماهيرية أو حتى 
أكبر  هذه  أن  شكَّ  وال  واألنظمة،  الحكام  لمحاباة 

إشكاليات الفتوى في زماننا.
الفتوى  انتشار هواة  إلى  المظاهر  أّدت هذه  وقد 
ومدعيها والمستثمرين فيها لمصالحهم، وأغلبهم دعاة 
أن  إلى  أدى  مما  وانحراف،  تحلل  أو  وتطرف  عنف 
الفتوى،  لصناعة  المؤهلين  غير  اإلفتاء  منبر  يعتلي 
سبيل  اإلسالم  باسم  سلكت  وجماعات  فرق  وظهور 
التطرف والعنف وتكفير المجتمعات اإلسالمية، استنادًا 
تحريف  على  اعتمدت  متطرفة  متشددة  فتاوى  إلى 
النصوص الشرعية وتأويلها تأوياًل بعيدًا، وفهمها فهمًا 
يتعاطف مع هذه  إلى ذلك وجود من  خاطئًا، أضف 
الجماعات ويؤيد فكرها العلمي وفتاواها، وإن كان ال 
يسلك سبيلها اإلجرامي أو القتالي على أرض الواقع.

في  واإلفتاء  العمل  يجوز  "ال  القيم:  ابن  يقول 
الغرض، فيطيل  والتحيز وموافقة  بالتشهي  اهلل  دين 
القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل 
به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه، ويفتيه 
بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر" ]إعالم 

.]211/4 الموقعين 
في  تضارب  حدوث  إلى  أدت  التي  األسباب  ومن 
إن  حيث  بالمستفتي،  مرتبطة  أسباب  أيضًا،  الفتوى 
إلى  بالسؤال  يتوجهون  الذين  المستفتين  كثيرًا من 
المفتين يكون لهم غرض آخر من الفتوى، كإحراج 
أو  األمور  سفاسف  عن  السؤال  خالل  من  المفتي 
المسائل االفتراضية التي لم تقع أو ال يتصّور وقوعها، 
ذلك  من  واألدهى  وغريب،  شاذ  هو  عما  السؤال  أو 
كله هو تحريف السؤال ليأخذ من المفتي إجابة كما 
يشاء هو، وقد حذر العلماء قديمًا من حيل المستفتين 
وأالعيبهم، ونبهوا إلى أن المفتي يجب أن يكون حاضر 
الذهن سريع البديهة ال تنطلي عليه حيل المستفتين.

وبما أّن الخطاب هو كل ما يقدم إلى الناس باسم 
المصداقية، ذلك أن  فإّن أهم ما يميزه هو  اإلسالم، 
الشريعة  مصدره  رباني  خطاب  اإلسالمي  الخطاب 
اإلسالمية التي هي من عند اهلل عز وجل، قال تعالى: 
          
]النساء:82[، ولذا فإن أخطر ما يصيب الخطاب اإلسالمي 

هو أن ُيثلم في مصداقيته وعدالته.
وبما أّن الفتوى يمكن أن تتغير نظرًا لتغير الزمان 
اإلسالمي  الخطاب  فإّن  واألحوال،  والعوائد  والمكان 
والمكان، وتغير  الزمان  بتغير  أيضًا  يتغير  أن  يمكن 
المخاطبين وأحوالهم، فما تخاطب به فئة ال تخاطب 
به أخرى، ودليل ذلك أن أسلوب الخطاب في القرآن 
القرآن  في  الخطاب  ليس كأسلوب  مكة  في  الكريم 
الكريم في المدينة، بل إن الخطاب القرآني في المدينة 
قد تطور من حيث أسلوبه وموضوعاته، وقد قال النبي 
ِة َعَلى  َ َيْبَعُث ِلَهِذِه اأْلُمَّ صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ اهللَّ
ُد َلَها ِديَنَها( رواه أبو داود. َرْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجدِّ
الظنيات  التجديد في  المقصود هنا هو  والتجديد 
التي فيها مجال واسع لالجتهاد والتجديد، وأما الثوابت 
واألصول فال يمسها التجديد ألنها ثابتة ال تتغير بتغير 
الزمان والمكان وليست خاضعة لالجتهاد واالختالف 

وذلك كاألحكام القطعية في ثبوتها ودالالتها.
اإلسالمي  الخطاب  تغير  بين  نفرق  أن  يجب  وهنا 
والمكان،  الزمان  بتغير  الفتوى  لتغير  نظرًا  وتطوره 
اإلسالمية  الشريعة  مرونة  على  عالمة  هو  الذي 
تأخر  وبين  المستجدة،  للحوادث  ومواكبتها  وسعتها 
الخطاب اإلسالمي وفقدانه المصداقية نتيجة اضطراب 
الفتوى بما يمس األصول والثوابت اإلسالمية للشريعة 
اإلسالمية، ال سيما في مجال السياسة الشرعية فضاًل عن 
المجاالت األخرى التي تعاني من إشكالية تحديد الثوابت 

واضحة جلية. بينهما بصورة  والفرق  والمتغيرات 
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مصداقية  في  أثرت  التي  الفتاوى  بعض  فهناك 
الخطاب اإلسالمي وقفزت حتى على الثوابت، مثل فتوى 
حرق النفس، واختالف الفتوى فيه حتى ذهب البعض 
إلى أنه شهيد، وقفز بذلك حتى على الثوابت، أضف 
إلى ذلك الكثير من الفتاوى التي ال مجال لذكرها 
وحصرها والتي أضرت صورة الخطاب اإلسالمي في 

أذهان المسلمين، فضاًل عن غيرهم.
وإن هذا التضارب في الفتوى وتأثيره في الخطاب 
اإلسالمي ومصداقيته انعكس على المجتمعات اإلسالمية 

عمومها، وترتب على ذلك ثالثة أمور:
أولها: أن هذا الخطاب فشل في تقديم صورة ناصعة 
اإلسالمي  العالم  رحم  من  فخرج  لإلسالم،  مشرقة 
المعاصر من شوه صورة اإلسالم لدى اآلخر، وكان 
المعاصرة،  اإلسالمية  الدعوة  في  كبير  أثر  لذلك 
على  القائم  األصيل  النبوي  المنهج  بذلك  مخالفين 
عرض اإلسالم بصورته المشرقة المبنية على السماحة 
واألخالق الحميدة الفاضلة، وأفضل األمثلة على هذا 
المنهج هو خطاب الصحابي جعفر بن أبي طالب مع 
النجاشي ملك الحبشة حين عرض اإلسالم بصورته 
الناصعة الصحيحة التي تحبب المستمعين فيه وتدعو 
الناس إليه فقال: "أيها الملك! كنا قوما أهل جاهلية 
نعبد األصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع 
األرحام، ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا 
على ذلك حتى بعث اهلل عز وجل إلينا نبيا ورسوال 
منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى 
اهلل عز وجل لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان، وأمرنا بصدق 
الحديث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، 
الفواحش،  عن  ونهانا  والدماء،  المحارم،  عن  والكف 
المحصنة،  وقذف  اليتيم  مال  وأكل  الزور،  وقول 
وأمرنا أن نعبد اهلل ال نشرك به شيئا، وأمرنا بالصالة 

والزكاة والصيام والحج من استطاع إليه سبيال".
مع  يتسق  أنه  يدرك  الخطاب  هذا  في  فالمتأمل 
من  إال  ينكره  وال  السوي،  والعقل  السليمة  الفطرة 

صدره. وضاق  قلبه  عمي 
ثانيها: أن هذا الخطاب فشل في تحصين المجتمعات 
المنحرفة  واألفكار  المتطرفة  األفكار  من  اإلسالمية 
واعتداله،  اإلسالم  لسماحة  مغايرًا  منهجًا  تبنت  التي 
هذه  بنارها  اكتوت  شاّذة  متطرفة  أفكارًا  فأفرزت 
المجتمعات قبل غيرها، واستنزفت قدراتها في جميع 
المجاالت وجعلتها عاجزة حتى عن الوقوف في وجه 
بلورة  نعمل بجد على  لم  األفكار، وإذا  أصحاب هذه 
على  قادر  إسالمي  خطاب  صياغة  إلعادة  عمل  خطة 
الفتوى  خالل  من  اإلسالمية  المجتمعات  تحصين 
الخطاب األخرى؛ فإّن الخطر سيبقى ماثاًل  وأساليب 
أمام المجتمعات اإلسالمية قبل غيرها من المجتمعات.

ثالثها: إن هذا الخطاب عجز عن صياغة العالقة مع 
غير المسلمين سواء أكان داخل المجتمعات اإلسالمية 

أم خارجها، وقد حدد النبي صلى اهلل عليه وسلم عالقة 
المسلمين بغيرهم من خالل وثيقة المدينة التي كانت 
خطابًا موجهًا لجميع الفئات في المدينة المنورة من 
اليهود  فيها من  التي كانت سائدة  الديانات  مختلف 
والوثنيين والمسلمين، فشكلت خطابًا إسالميًا شاماًل 
يعترف بوجود الغير وحقه في الحياة، ويضع األسس 
داخل  غيرهم  مع  المسلمين  تعامل  في  والقوانين 

المجتمع اإلسالمي الواحد.
العلماء والمفتين والمفكرين  فإن على  ومن هنا؛ 
على مصداقية  يحافظوا  وأن  جيدًا،  هذا  يدركوا  أن 
الخطاب اإلسالمي من خالل المحافظة على مصداقية 
أهوائهم  فوق  الخطاب  بهذا  يرتفعوا  وأن  الفتوى، 
للمحافظة  والفكرية  والسياسية  الحزبية  ونزواتهم 

اإلسالمية. الشريعة  مصداقية  على 
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من أهم الضوابط والقواعد المتعلقة بما سبق 
قاعدة: »عدم اإلنكار في المختلف فيه«، ومعناها 
أن ال يعاتب الشخص شخصا آخر، أو ينهاه عن 
يراه، وهي  لما  أنه مخالف  بسبب  برأيه؛  العمل 
قاعدة سار عليها جمهور الفقهاء، وذكر اإلمام 
ق الشيخان ابن  أحمد أنه ُيْنَكر المختلف فيه، وفرَّ
ومسائل  الخالف  مسائل  بين  القيم  وابن  تيمية 
الخالف  أن  نجد  والتحقيق  وبالنظر  االجتهاد، 
لفظي، ألن المراد بمسائل الخالف عند الجمهور 
هي تلك المسائل التي خفيت داللتها، إما لعدم 
فيها أصال،  دليل  لعدم ورود  أو  عليها،  اإلجماع 
وكل مسألة لم يرد فيها نص قاطع في ثبوته 
ُتَعدُّ خالفية، إال إذا انعقد اإلجماع على تعيين أحد 

المحتملة. المعاني 
فيه«،  المختلف  في  اإلنكار  »عدم  قاعدة: 
قاعدة منطبقة تماما على بعض المسائل الكالمية 
المسائل  أن  ومعلوم  الفقهية،  المسائل  وأكثر 
ال  وداللة،  ثبوتا  قطعّيا  نّصا  عليها  المنصوص 
اختالف فيها، وأن االختالف كان وال يزال حول 
المسائل غير المنصوص عليها مطلقا، والمسائل 
المنصوص عليها نّصا ظنّيا ثبوتا وداللة، أو نّصا 
ظنّيا ثبوًتا دون الداللة أو العكس، وال يلتفت إلى 
دليل  عليه  أو  دليل،  عليه  ليس  مسألة  في  قول 

قوّيا. ليس 
أحد  ليس  الخالفية،  الفقهية  المسائل  وفي 
القولين بأولى من اآلخر؛ ألن المسائل الفقهية 
والظنون  الظنّيات،  قبيل  من  تكون  أن  تعدو  ال 
قابلة للتعارض، وال ترجيح بين ظن وآخر، كما 
أنه ال ترجيح في المختلف الذي يقع بين المذاهب 
يخالف  فعل  إنكار  يجب  وإنما  األدلة،  الختالف 
المجمع عليه، ألنه ال دليل عليه، وما اختلف في 
تحريمه فال يجب إنكاره الحتمال أن الفاعل قّلد 
من يرى ِحّله، أو أنه قد جهل تحريمه، كما أن 
من شروط اإلنكار أال يؤدي إلى فتنة، فإن أدى 

إلى ذلك لم يجب، بل ربما كان حراما.
السابقين، في  أختم بخالف جميل قديم بين 
المصيب  أن  أم  مصيب،  مجتهد  كل  هل  أنه: 
لعذره؟  عليه  إثم  وال  مخطئ،  واآلخر  واحد، 
ومرد خالفهم هو فهمهم لحديثه صلى اهلل عليه 
وسلم »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجر«،  فله  أخطأ  ثم  فاجتهد  وإذا حكم  أجران، 
فمن قائل للمجتهد أجر ولوال إصابته لم يكن له 
أجر، ومن قائل لو كان مصيبا لم يسمه مخطئا، 
وحصل له األجر على تعبه في االجتهاد، وبعضهم 
ذكر أن التصويب إنما هو في الفروع، أما أصول 
التوحيد فالمصيب فيها واحد، وقد ذهب بعضهم 

إلى تصويب االجتهاد حتى في أصول الدين.

العلماء،  من  كثير  بها  اعتنى  ضوابط  للخالف 
فمنهم من حصرها في ست مسائل، ومنهم من حصرها 
في ثماني، ومنهم من أوصلها إلى ستة عشر سببا؛ ولم 
إلى تعصب،  أو  إلى نزاع،  الخالف بينهم يفضي  يكن 
في  األدب  التزام  عن  ليخرجهم  اختالفهم  وما كان 
يمنعهم  لم  بل  بينهم،  التي  الخالفية  المسائل  تناول 
أبدا هذا من تجويز تقليد مذهب آخر، وربما االنتقال 

من مذهب إلى مذهب.

د. عبداهلل فدعق

ل اإنكار يف 
اخلالفيات 

والكل على خري
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جماهيرية  وندوات  ميدانية  وقوافل  مرئية  لقاءات 
الفعاليات اأبرز  الإفتائي  الوعي  لزيادة  واأن�صطة 

حتت �سعار

»الفتوى حياة«
15 دي�سمرب انطالق

14



تستعد "األمانة العامة لدور وهيئات 
فعاليات  النطالق  العالم"،  في  اإلفتاء 
اختياره  الذي تم  العالمي لإلفتاء  اليوم 
العامة في  ليواكب تاريخ نشأة األمانة 

15 ديسمبر من كل عام.
الدول  من  العديد  تشهد  وسوف 
الفعاليات  األمانة عدًدا من  األعضاء في 
التي سوف تقام بشكل دوري كل عام، 
ويأتي "اليوم العالمي لإلفتاء" هذا العام 
تحت شعار "الفتوى حياة" بهدف ترسيخ 
مبادئها المقرة بأن اإلفتاء المنضبط هو 
إحدى اللبنات الرئيسية الستقرار الفرد 

بأسرها. والدولة واألمة  والمجتمع 
وتسعى األمانة العتماد "اليوم العالمي 
لإلفتاء" من ِقبل "األمم المتحدة"، حيث 
سيشمل العديد من األنشطة المهمة التي 
الجهود إلفشاء حالة  من شأنها تكريس 

السالم والتعايش السلمي.
اليوم  هذا  في  األمانة  ستطلق  كما 
للتميز  القرافي"  "اإلمام  باسم  جائزة 
اإلفتائي، حيث تم تدبير الموارد والخطة 
الالزمة لإلعالن عن الجائزة وتحكيمها.
وحول األهداف المرجوة من تحديد 
تدشينه،  وآليات  لإلفتاء  عالمي  يوم 
عشر  الخامس  يوم  اختيار  تم  ولماذا 
به؟  من ديسمبر من كل عام لالحتفاء 
-األمين  نجم  إبراهيم  الدكتور  كشف 
العام لدور وهيئات اإلفتاء فى العالم- أنه 
الفتوى  تكريس ضوابط  الضروري  من 
واالستفتاء وتعزيز المؤسسات والهيئات 
األمم  أوساط  في  اإلفتائية  والجهات 
والشعوب اإلسالمية والتنسيق فيما بينها 
لتبادل الخبرات، وكذلك توجيه الجهود 
وجمع الكلمة على جدول أعمال واحد.

تحديد  أن  نجم  الدكتور  وأوضح 
لجميع  يتيح  لإلفتاء  عالمي  يوم 
مشتركة  مناسبة  اإلسالمية  الشعوب 
بأعمال  أحداًثا ويضطلعوا  موا  ُينظِّ لكى 
ف باإلفتاء وأهميته وضوابطه بطرق  ُتعرِّ
واقعية ومفيدة؛ مشيًرا إلى قيام األمانة 
تنفيذ  إلتمام  أعضائها  مع  بالتنسيق 
أكمل  على  ا  سنويًّ اليوم  هذا  فعاليات 
وجه حتى يخرج بشكل فاعل ينتفع منه 
والعاملين والمهتمين  المراقبين  جموع 

سواء. حد  على  اإلفتائي  بالحقل 

يوم  الدافع من وراء تحديد  وبشأن 
إلى  نجم  الدكتور  أشار  ديسمبر،   15
تحديًدا  اليوم  هذا  اقترحت  األمانة  أن 
األمانة  نشأة  تاريخ  مع  متزامًنا  لكونه 
العالم  اإلفتاء في  لدور وهيئات  العامة 
بتجميع  معنية  كمؤسسة  2015م  عام 
مختلف  في  اإلفتائية  الهيئات  وتكتيل 
دورها  الفتوى  إلى  لتعيد  األرض  بقاع 
اإليجابي في حياة المجتمعات والشعوب، 
ر  بها بسبب تصدُّ ولتزيل عنها ما لحق 
العلماء  وأنصاف  المتخصصين  غير 
للفتوى  المتطرفة  التوجهات  وأصحاب 

الديني. والرأي 
األمانة  أن  العام  األمين  وأضاف 
اقترحت قيام المؤسسات اإلفتائية ببعض 
تحديده  يتم  شعار  إطار  في  الفعاليات 
كل عام يناقش قضية إفتائية مهمة أو 
جانًبا معتبًرا يخص اإلفتاء، مشيًرا إلى 
أن هذه الفعاليات المقترحة تشمل دعوة 
اإلعالميين والصحفيين وخطباء المساجد 
بمؤسستها  للتعريف  دولة  كل  في 
اإلفتائية ونشر مفاهيم الشعار الذي يتم 
رسمي  مقال  نشر  ذلك  ومن  تحديده، 
دولة  كل  في  الرسمي  المفتي  يكتبه 
وعقد لقاءات مرئية ومسموعة متعلقة 
وكذلك  بالمؤسسة،  أو  الشعار  بهذا 
عمل فيلم وثائقي لكل مؤسسة إفتائية 
وبالخدمات  بها  للتعريف  حدة  على 
جانب  إلى  هذا  تقدمها،  التي  اإلفتائية 
عمل أنشطة لزيادة الوعي والتحذير من 
وإبراز  والمغلوطة  المتطرفة  الفتاوى 
الشرعية  للفتوى  الصحيحة  المعايير 
المنضبطة؛ منها إقامة ندوات جماهيرية 
التي  العامة  األماكن  أو  المساجد  في 

ذلك. فيها  ُيتاح 
أيًضا  المقترحة  األنشطة  بين  ومن 
عن  تعريفية  ونشرات  مطويات  توزيع 
ذلك؛  ونحو  المستفتي  وآداب  الفتوى 
تم  الذي  بالشعار  يتعلق  ما  وبخاصة 
تحديده، وكذلك عقد فعاليات علمية 
متصلة بشعار اليوم العالمي لإلفتاء الذي 
تبادل  تشجيع  عن  فضاًل  تحديده،  تم 
في  اإلفتاء  دور  بين  العلمية  الزيارات 
هذا الشهر، وتنظيم قوافل إفتاء ميدانية.

»الأمم  ِقبل  من  لعتماده  ن�صعى  العالم:  في  الإفتاء  لأمانة  العام  الأمين 
المتحدة«
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الذكرى الرابعة 

الأمانة   .. لتاأ�صي�صها  الرابعة   الذكرى  تمد في  العالم  في  الإفتاء  وهيئات  لدور  اأنحاء العالم.العامة  »ج�صور التوا�صل الإفتائي« في 

بمنحها خطط تنموية .. �صراكات علمية .. مبادرات  ومطالب   .. عالمية  ال�صت�صارية.وم�صروعات  ال�صفة 

اأجندتها ن�صتعر�س م�صـــــروعــــات »اأمــــانــة الإفـــتـاء«  تفـــا�صــيـل  ونن�صـر   .. ن�صـاأتها  المرتقبة.منذ  وبرامجها  الم�صتقبلية 

كلمة  وجمع  الإ�صالمي  العالم  قاطرة  و)٤٤( قيادة   .. اأولوياتها  راأ�س  على  العالم  الآن.مفتي  حتى  ع�صويتها  في  عالًما 

العـالـمي  وال�صـلم  ال�صـتقـرار  تدعـــم  اأفكار اآليات  لمحـاربة  الديني  الخطـاب  المت�صددين وال�صعي في اإجراءات المواجهة.وتجـديد 



انطلق قطار األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء 
في العالم في الخامس عشر من شهر ديسمبر 2015 
الدول  في  اإلفتاء  لهيئات  الجامعة  المظلَّة  لتكون 
اإلسالمية ولدى الجاليات المسلمة في كافة أرجاء 
فاعلة  إنسانية  مشاركة  إلى  قاصدًة  المعمورة، 
للوصول إلى سالم عالمي حقيقي يكون للمسلمين 
الرسائل  بنائه ورعايته، ولتكون  يٌد في  العالم  في 
التي ترسلها فتاوى التعمير والبناء واالستقرار في 
اإلرهابيين  على  للردِّ  وسيلة  خيَر  األوطان  جميع 
أو  باإلسالم  َهم  التُّ ُيلصقون  والذين  والمتطرفين 
المسلمين زوًرا وبهتاًنا، وخير بيان بأن اإلسالم دين 

وعمران. وتزكية  عبادة 
وتحل في 15 من شهر ديسمبر هذا العام الذكرى 
الرابعة  إلنشاء األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء 
في العالم، حيث سعت منذ إنشاؤها إلى قيادة قاطرة 
العالم اإلسالمي وتجديد الخطاب الديني في مواجهة 
الفتاوى الضالة والمنحرفة لدى الجاليات واألقليات 
إلى  األمانة  بالخارج؛ وقد ضمت عضوية  المسلمة 
ُيمثلون  باإلفتاء  ا  معنيًّ وعالًما  مفتًيا   )44( اآلن 
دوَلهم من مختلف قارات العالم، وتعد األمانة العامة 
رسم  إلى  تهدف  حيث  الواقع  لمعطيات  استجابة 
سياسات متعلقة بمعالجة فوضى الفتاوى والتصدي 
الناظم  الخيط  وتشكل  والتطرف،  العنف  لفتاوى 
والعالم  مصر  في  وضوابطها  الفتوى  لمؤشرات 

وامتداده. بتنوعاته وتقسيماته  اإلسالمي 

خطط واأهداف تنموية
اإلفتاء  وهيئات  لدور  العامة  األمانة  تهدف 
والعملية  العلمية  الخبرات  تبادل  إلى  العالم  في 
األعضاء،  اإلفتاء  وهيئات  دور  بين  والتنظيمية 
العلمية  االستشارات  لتقديم  آلية  وضع  وكذلك 
وتطوير  لتنمية  اإلفتاء  وهيئات  لدور  والعملية 
أدائها اإلفتائي، وبناء شراكات علمية تدعم المنهج 
الوسطي في بلدان دور وهيئات اإلفتاء باعتبارها خط 
الدفاع األول عن مبادئ اإلسالم الصحيح، إضافة إلى 
تقديم النماذج الواقعية في تجديد الخطاب الديني 
وتطويره وتأسيس المناهج وترسيخ األفكار وتقديم 
تكامل  لتحقيق  البرامج  وضع  عن  فضاًل  البدائل، 
الجهود بين دور وهيئات اإلفتاء في شكل منضبط 
والمفاهيم  الصورة  للمساهمة في تصحيح  ومنظم 
المغلوطة المشوهة ومن َثم تخفيف ما َلِحَق باإلسالم 
المتطرفة،  الجماعات  به  يقوم  وتشويه  عداء  من 
جهات  بين  االختالف  فجوة  لتقليل  جسور  وإقامة 
اإلفتاء من خالل التشاور العلمي بصوره المختلفة، 
وكذا طرح مبادرات لتدعيم العلماء أصحاب المنهج 
الوسطي المعتدل حول العالم، فضاًل عن وضع آليات 
الفتوى،  الفوضى والتطرف في  للتصدي لظاهرتي 
ونشر قيم اإلفتاء الحضارية في العالم للمشاركة 
في صياغة فلسفة البناء الحضاري العالمى، ووضع 

الكوادر اإلفتائية والشرعية وزيادة  البرامج إلعداد 
إلى  باإلضافة  اإلفتائي،  العمل  خبراتها في مجاالت 
تطوير اآلليات التي تدعم االستقرار والسلم الوطني 
في  والسعي  المتشددين  أفكار  بمحاربة  والعالمي 

المواجهة. إجراءات 

م�صروعات ومبادرات نفذتها الأمانة
اإلفتاء  وهيئات  لدور  العامة  األمانة  استهدفت 
المبادرات  من  تنفيذ حزمة  نشأتها  منذ  العالم  في 
والمشروعات العلمية، وذلك لتقديم حلول واقعية 
المسلمة من  للمجتمعات  اإلفتائية  للتحديات  فعالة 
التنسيق بين دور وهيئات اإلفتاء في  خالل تعزيز 

العالم.
وال زالت األمانة تسير ُقُدًما في دعم أهدافها العامة 
رًة  وُمطوِّ مضيفًة  العلمية  والبرامج  بالمشروعات 
ومبادرًة؛ حيث قدمت طائفة من المشروعات الرائدة 
والمبادرات التي ارتأت أن العمل اإلفتائي في مسيس 
طرحتها  التي  المبادرات  بلغت  وقد  إليها،  الحاجة 
األمانة إلى اآلن نحًوا من عشرين مبادرة كان من 
وثيقة  بين  ما  ُمنَتًجا  ثالثين  من  أكثر  نتائجها 
تطبيقي  ودليل  ومرجع  علمية  وموسوعة  وإعالن 

وبرنامج حاسوبي ومركز أبحاث وغير ذلك.
وقد انتظمت هذه المبادرات في مسارات َعَمٍل نابعٍة 
اإلفتاء في  العامة لدور وهيئات  األمانة  أهداف  من 

العالم؛ فجاءت هذه المبادرات في المسارات التالية:

اأوًل: التعاون بين الموؤ�ص�صات الإفتائية.

ثانًيا: التدريب والتعليم الإفتائي.

رابًعا: اإدارة الموؤ�ص�صات الإفتائية.

ثالًثا: الر�صد الإفتائي.

خام�ًصا: الأقليات الم�صلمة.

�صاد�ًصا: الو�صطية ومحاربة التطرف.

�صابًعا: الترجمة.

ثامًنا: الن�صر.

وفيما يلي بيان هذه المسارات وما اشتملت عليه 
من مبادرات ومشروعات:
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التعاون بين الموؤ�ص�صات الإفتائية..
يهدف هذا المسار إلى إيجاد آليات وقنوات 
في  اإلفتاء  مؤسسات  بين  الفعال  للتواصل 
العالم؛ من أجل تبادل الخبرات العلمية والفنية 
في المجال اإلفتائي، وتوحيد الجهود من أجل 
مواجهة التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية 
المسار:  هذا  ويشمل  جمعاء،  والبشرية 
"المؤتمرات العلمية، إعالن القاهرة الصادر عن 
األمانة العامة، الميثاق العالمي للفتوى، جائزة 
لإلفتاء،  العالمي  اليوم  إعالن  القرافي،  اإلمام 
التمثيلية  المكاتب  اإلفتائي،  التسامح  وثيقة 

العامة". لألمانة 

التدريب والتعليم الإفتائي
يهدف هذا المسار إلى تزويد المتصدرين 
يحتاجون  التي  والعلوم  بالمهارات  للفتوى 
إليها عند تقديمهم للخدمة اإلفتائية؛ وذلك 
بغية االرتقاء بالفتوى وعلومها وجعلها أكثر 
منطلقة  المعاصرة،  اإلنسانية  للحياة  مواءمة 
الصحيحة،  اإلسالمية  الثوابت  من  ذلك  في 
كما يهدف إلى دعم إدخال علوم اإلفتاء داخل 
التعليمية  المصادر  بتيسير  التعليمي  النظام 
لآلليات  والتنظير  الدراسات  ووضع  اإلفتائية 

ذلك. لتيسير  الالزمة 
ويشمل هذا المسار مجموعة من المبادرات 
من بينها: )برنامج التأهيل اإلفتائي للمتصدرين 
منصة  اإللكتروني،  الفضاء  عبر  للفتوى 
التدريبي  البرنامج  اإللكترونية،  »هداية« 
لتحسين المهارات والمعارف اإلفتائية، مركز 

اإلفتائي(. البحث  دعم 
وقد دشنت األمانة في هذا السياق مجموعة 
العام  »المرجع  بينها:  من  اإلصدارات  من 
»جمهرة  موسوعة  اإلفتائية«،  للمؤسسات 
أعالم المفتين«، برنامج »المكتبة اإللكترونية 
لإلنتاج اإلفتائي«، البرنامج اإللكتروني لتأهيل 

للفتوى. المتصدرين 

للمت�صدرين  الإفتائي  التاأهيل  برنامج 
ى للفتو

اإللكتروني  الفضاء  عبر  التعليم  ُيعتبر 
في  المعتمدة  والتعلم  التعليم  أساليب  أحد 
المهارات  وإيصال  التعليمي  المحتوى  تقديم 
تكنولوجيا  باستخدام  للمتعلم  والمفاهيم 
المتعددة،  ووسائلهما  واالتصاالت  المعلومات 
وذلك بشكل يتيح للدارس التفاعل النشط مع 

والزمالء بصورة متزامنة  والمعلم  المحتوى 
أو غير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة 
وإدارة  وقدرته،  المتعلم  تناسب ظروف  التي 
كافة الفاعليات العلمية التعليمية ومتطلباتها 
بشكل إلكتروني من خالل األنظمة اإللكترونية 
اإللكتروني. الفضاء  عبر  لذلك  المخصصة 

الفضاء  عبر  التعليم  نظام  ويعتبر 
للثورة  المهمة  المنجزات  أحد  اإللكتروني 
خالله  من  والدراسة  الحديثة،  التكنولوجية 
برنامًجا  لكونه  المميزات  تقدم مجموعة من 
ا للمتصدرين للفتوى يمنحهم المعرفة  تأسيسيًّ
تقديم  خالل  من  العملي  والتطبيق  العلمية 
في  متخصصة  إلكترونية  تعليمية  مقررات 
بوصف  تقوم  التي  والعلوم  الفقهية  العلوم 
المعرفة  بين  للربط  الالزمة  والعلوم  الواقع 
الشرعية والواقع، والتي تمنحهم القدرة على 
تنزيل الحكم الشرعي على الوقائع، وذلك من 
تعمل  التي  التربوية  النظريات  اعتماد  خالل 
على تنمية المهارات وتعزيز وترسيخ الملكات 

اإلفتاء. لعملية  الالزمة 
اإلعداد  تقديم  إلى:  البرنامج  ويهدف 
معالجة   - للفتوى  للمتصدرين  التأسيسي 
المتصدرين  لدى  والمنهجي  العلمي  القصور 
أو الراغبين في التصدر للفتوى - رفع كفاءة 
نقل   - قدراتهم  وتنمية  للفتوى  المتصدرين 
خالل  من  ومعارفهم  المتخصصين  خبرات 
التدريب العملي للمتصدرين لإلفتاء - توسيع 
رقعة المستهدفين باستخدام تكنولوجيا التعليم 
عن ُبعد، القضاء على تصدر غير المتخصصين 
المتصدرين  بين  التواصل  ودعم  اإلفتاء،  في 

العالم. أنحاء  في  للفتوى 
وقد تم عقد بروتوكول تعاون بين األمانة 
بدار  ُبعد  عن  التعليم  مركز  وبين  العامة 
في  خبرة  سابق  من  له  لما  المصرية  اإلفتاء 
هذا المجال، ومدة الدراسة عام واحد تخضع 
لنظام الساعات المعتمدة، وتكون الدراسة من 

العامة. األمانة  يتبع  إلكتروني  خالل موقع 
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من�صة »هداية« الإلكترونية
في عالٍم مفتوٍح َيموُج بالفتِن، وَيْكُثُر فيِه 
التنازُع واالختالُف، وتتالطُم فيه أمواُج اإلرهاِب 
ِف، وتظهُر العديُد من المشكالِت النفسيِة  والتطرُّ
ًة إلى  واالجتماعيِة واألمنيِة.. باتت الحاجُة ُمِلحَّ
ٍة آمنٍة، يطمئُن إليها الناُس،  إيجاِد بيئٍة َمْعِرِفيَّ
وتكوُن قادرًة على الوصوِل إليهم، ومخاطبِتهم 
األمانُة  فبادرِت  المختلفِة  وثقافاِتهم  بُلغاِتهم 
في  المبادراِت  من  العديِد  تدشيِن  إلى  العامُة 
ها: »منصُة هداية«، وهي  هذا السياق، من أهمِّ
صاِت،  منصٌة إلكترونيٌة متعددة المهاِم والتخصُّ
ُم مجموعًة من البرامج التعليميِة والثقافيِة  تقدِّ
بيئٍة  لبناِء  التدريبيِة؛  والدوراِت  والسلوكيِة، 
أنفِسهم  الناُس على  فيها  يأمُن  آمنٍة،  معرفيٍة 
الصحيِح  اإلسالِم  َتَعلُِّم  في  أوالِدهم  وعلى 
توارثناه  رصيٍن،  علمي  منهٍج  َوْفَق  ِمه،  وَتَفهُّ
عبَر األجياِل، جياًل بعَد جيٍل، من خالِل المنهِج 

الَوسطي. األزهريِّ 
وتقوُم »منصُة هداية« منذ إطالقها بإنتاِج 
َصة،  المتخصِّ العلمية  الدورات  من  العديِد 
والوسائط  الوثائقيِة،  واألفالِم  والمحاضراِت، 
واألعماِر،  العقوِل  كافَة  لتخاطَب  المتعددِة، 

الفئات. هذه  جميِع  مع  تتناسُب  بصورٍة 
علميٍة  معالجاٍت  بعمِل  المنصُة  وتقوُم 
وفنيٍة لهذه الشروِح؛ لتكوَن صالحًة ومتوافقًة 
المنصُة  ِت  بثَّ وقد  لديها،  النشِر  معاييِر  مع 
في عاِمها األوِل أكثَر من ألِف ساعة فيديو، 
في  العلميِة؛  التخصصاِت  مختلِف  في  وذلك 
الفقِه وأصوِله، واللغِة، والقراءاِت، والتجويِد، 
والتفسيِر، والحديِث، والتصوِف؛ لتكوَن بمثابِة 
الُمِعيِن والحافِظ لطلبِة العلِم من الوقوِع في 

المتطرفِة. والجماعاِت  التنظيماِت  براثن 
المنصة  ها  تبثُّ التي  الساعاِت  بلغ عدد  وقد 
ثالِثة  من  أكثر  اآلن  إلى  صفحاِتها  عبَر 
آالِف ساعًة، وأنتجت أكثر من عشرين دورًة 

إلكترونيًة.

المعارف  لتح�صين  التدريبي  البرنامج 
الإفتائية والمهارات 

بإنشاء  األمانة  قامت  سبق  مما  وانطالًقا 
تدريبي  برنامج  بوضع  تختص  مبادرة 
المشتغلين  المتدربين  من  مجموعة  إلكساب 
بالعلوم الشرعية المهارات اإلفتائية، والعلمية، 
األداء  وجودة  كفاءة  لرفع  الالزمة  والفنية 
اإلفتائي لديهم، وتستهدف األمانة العامة بهذه 
في  الوسطي  بالمنهج  االلتزام  نشر  المبادرة 
ا، ومراعاة مقاصد  ممارسة الفتوى التزاًما تامًّ
مراعاًة  الفتوى  ممارسة  في  الشريف  الشرع 
دقيقة، ونشر قيم اإلفتاء في المجتمع بكفاءة 
وفاعلية، ومراعاة معايير جودة األداء اإلفتائي، 
وإدارة األداء اإلفتائي بكفاءة وفاعلية، وإدارة 
المؤسسات اإلفتائية بما يحافظ على استقرار 

وأمنها. المجتمعات 
تنظيم  المبادرة  األمانة في هذه  استهدفت 
وآخره،  أوله  عام؛  كل  تدريبيتين  دورتين 
فبدأت تنفيذ هذه المبادرة عام 2016م، وكان 
هذا البرنامج التدريبي إحدى ثمرات التعاون 
القائم بين األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء 
كما  بالقاهرة،  تايالند  وسفارة  العالم  في 
األمانة دورة أخرى لمسلمي بريطانيا  أقامت 

ألفريقيا. موجهتين  ودورتين 

الر�صد الإفتائي
الحالة  رصد  إلى  المسار  هذا  يهدف 
العالم  في  الرسمية  وغير  الرسمية  اإلفتائية 
والضعف  القوة  مواطن  وبيان  وتحليلها 
والوسطية والتشدد، وتنبيه المؤسسات اإلفتائية 
اإلطار. هذا  في  يستجدُّ  ما  بكل  والمختصين 

ويشمل هذا المسار عدًدا من المبادرات من 
أهمها:
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الموؤ�صر العالمي للفتوى
تأثيًرا  الديني  الخطاب  آليات  أهم  الفتوى 
الرئيسي  والتوجيه  والقلوب،  العقول  على 
لقطاعات ليست بالقليلة داخل المجتمعات، وهي 
سالح مسلَّط على رقاب العباد من ِقبل جماعات 
أعمال  لتبرير  ووسيلة  واإلرهاب،  التطرف 
ها دين، فقد نقلت بعض المجتمعات  عنف ال ُيِقرُّ
من مرحلة التفكير إلى مرحلة التفجير؛ لذا 
كان من األهمية بمكان وجود مؤشر عالمي 
للفتوى يرصد ويحلل الخطاب اإلفتائي بصفة 
عامة والمتطرف على وجه الخصوص، ليضع 
القرار  المعنية ومؤسسات صنع  الجهات  أمام 
يحلل  منتًجا  العادي-  المواطن  -بله  العالمي 
ويشرح ويقف على نقاط القوة والضعف في 
عالجية  روشتة  م  يقدِّ ثمَّ  ومن  اإلفتاء،  حقل 

تعتريه. التي  السلبية  للظواهر 
والمستهدف من المؤشر كل مهتم بقضايا 
ومنهم  اإلفتاء"،  "فوضى  ومعالجة  اإلفتاء 
مؤسسات ودور اإلفتاء الرسمية، دوائر األبحاث 
أكاديميات  ومنها:  واإلنسانية،  االجتماعية 
والجامعات  واالجتماعية،  النفسية  األبحاث 
الجهة  من  سواء  اإلفتاء،  بقضايا  ُتعنى  التي 
الشرعية أو من الجهة االجتماعية واإلنسانية،  
متخذو القرار من المهتمين بمواجهة ظاهرة 
المؤسسات  اإلفتاء،   مع  التعامل  في  الفوضى 
السالم  بنشر  المعنية  الدولية  والمنظمات 
العاملة  المدني  المجتمع  منظمات  العالمي،  
في حقل حقوق اإلنسان المتطلعة لمعرفة رأي 
التي  الشاذة  الفتاوى  في  الرسمية  المؤسسات 

الساحة. على  تباًعا  تظهر 
ويحتوي المؤشر على تقارير تحليلية ُتعد 
فيها  يرصد  كما  ا،  عالميًّ نوعها  من  األولى 
م المشهد اإلفتائي  ويحلل ويفند ويعالج ويقوِّ
االستراتيجي  التحليل  مناهج  أحدث  وفق 
لضبط الخطاب اإلفتائي وتقديم رؤية كاشفة 
أول  إلطالِق  أسَس  كما  القرار،  لمتخذي 
ا  محرك بحٍث إلكترونيٍّ لرصِد الفتاوى عالميًّ

آنية. بصورة 

G F I

المجلة العلمية
اإلفتاء  العامة لدور وهيئات  األمانة  قامت 
مة تصدر  في العالم بإصدار مجلة علمية محكَّ
الحقائق  تأصيل  فيها مراعاة  يتم  لغات،  بعدة 
اإلفتاء  للمستجدات، وتأصيل ضوابط  العلمية 
يفسح مجال  مما  العمل،  مواقع  في  وتفعيلها 
اإلفتائية  الدراسات  في  للمتخصصين  النشر 
والفقهية، سعًيا إلى نشر صحيح الدين وإزالة 

الشائكة والخالفية. القضايا  اللبس في 
وقد تم إصدار العدد األول من المجلة تحت 
عنوان »االجتهاد الجماعي في النوازل وأثره 
في استقرار المجتمعات« وجاءت محاوره تحت 
عناوين: أثر االجتهاد الجماعي في النوازل في 
استقرار المجتمعات، االجتهاد الجماعي ومدى 
ودوره  الجماعي  واالجتهاد  اإللزامية،  قوته 
في فقه األقليات، وضوابط االجتهاد الجماعي 
الجماعي..  االجتهاد  ومشكالته،  النوازل  في 
والتطبيقات  ومجاالته،  وصوره  مفهومه، 
وتم  للنوازل.  الجماعي  لالجتهاد  المعاصرة 
المحاور  في  للكتابة  العلماء  السادة  استكتاب 
المجلة. العدد األول من  السابقة وتم طباعة 

الموقع الإلكتروني لالأمانة العامة
تعتبر المواقع اإللكترونية من أهم األدوات 
بعضها  األمة  ربط  في  تساعد  التي  العصرية 
المعلومات  نقل  عملية  من  وتسهل  ببعض، 
وتداولها، لذا كان من األهمية بمكان تدشين 
لدور  العامة  باألمانة  إلكتروني خاص  موقع 
وهيئات اإلفتاء في العالم بعدة لغات للتواصل 
مع الجمهور اإلسالمي في كافة أرجاء العالم، 
وقد أطلقت النسخة العربية من الموقع، ويتم 

والفرنسية.  اإلنجليزية  للنسخة  التجهيز 



مر�صد الجاليات الم�صلمة
أوضاًعا غير مستقرة  األخيرة  اآلونة  شهدت 
للعديد من الجاليات المسلمة في الخارج، خاصة 
إرهابية  أعمال  حدوث  شهدت  التي  الدول  في 
والواليات  وبلجيكا  وألمانيا  كفرنسا  كبيرة 
المتحدة، وهو ما انعكس بالسلب على أوضاع تلك 
الجاليات وحقوقها المشروعة، إضافًة إلى تزايد 
االضطهاد والتمييز ضد المسلمين في بعض الدول 
كما هو الحال لمسلمي الروهينجا بدولة بورما.

بحثية  آلة  إنشاء  المبادرة  بهذه  ويراد 
اإلفتاء  وهيئات  لدور  العامة  األمانة  لخدمة 
والمتابعة  الدقيق  الرصد  لتحقيق  العالم  في 
في  اإلسالمية  الجاليات  ألوضاع  الرصينة 
الخارج، ومساعدة صناع القرار في المؤسسات 
وبناء  المواقف  اتخاذ  على  واإلفتائية  الدينية 
تلك  صالح  تحقق  التي  والبرامج  السياسات 
مشكالتهم  حل  اتجاه  في  وتدفع  الجاليات 

تواجههم. التي  المعوقات  على  والتغلب 
وسوف تستهدف األمانة العامة لدور وهيئات 
بناء  المبادرة  هذه  بإنشاء  العالم  في  اإلفتاء 
خريطة للجاليات المسلمة في الخارج وأماكن 
أوضاعها،  وطبيعة  عالقاتها  وشبكة  توزعها، 
ومجموعة القضايا والموضوعات التي تدخل في 
اإليجابي  التعاطي  ثم  ومن  جالية،  دائرة كل 
أوضاع  نحو  والدفع  أوضاعهم،  مع  والفعال 
تحقق للجالية الحفاظ على حقوقها األساسية 
وتضمن حرياتها الدينية وفعاليتها المجتمعية.
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الأقليات الم�صلمة
يـهـدف هذا المـسار إلى العـناية بالخدمات 
اإلفتائية المـوجـهـة إلى األقـليات المـسلمة 
كافة  وتقديم  ومعالجتها،  إعدادها  وكيفية 
االسـتشارات اإلفـتائية الممـكنة التي تحتاجها 

تلك األقليات.
ويشـمـل هذا المـسـار مـبـادرتى ) مرصد 
الجـالـيـات المسـلمة، ملتقى بحوث ودراسات 

األقليات المسلمة(.

»ُملتقى بحـــــوث ودرا�صــــــات الأقــلــيات 
الم�صلمة«

أصـبحت األوضــاع التي تعـيشها األقـليات 
المسلمة شديدة التعقيد وتختلف في تفاصيلها 
من بلد إلى آخر، كما أن الواقع البحثي يشهد 
خلو الساحة العلمية المهتمة بقضايا األقليات 
من مساحة جامعة للمهتمين والمشتغلين بشأن 
احتمال  بخطر  يشعر  مما  المسلمة،  األقليات 
التشرذم والفرقة حول قضايا األقليات المسلمة 
هذه  واندماج  تعايش  صعوبة  من  تزيد  التي 
بقاء  مسألة  وستظل  بلدانهم،  في  األقليات 
المسلمة بعد إسالمها تحت غير المسلم أوضح 
قضايا  حول  الشديد  االختالف  على  شاهد 
األقليات؛ حيث شهدت هذه المسألة جداًل شديًدا 
تسبب في اضطراب عنيف للمسلمات في هذه 

األقليات.
تعمل  أن  األمانة  ارتأِت  ما مر  وبناًء على 
على إنشاء ملتًقى يجمع الباحثين والدارسين 
بشئون  تتعلق  التي  التخصصات  مختلف  من 
األقليات المسلمة، وتعقد حلقات نقاشية حول 
هذه الشئون، وتخرج بورقة عمل رصينة تتعلق 
بضبط التعامل مع قضية من قضايا األقليات.

على أن تعقد جلسات وحلقات هذا الملتقى 
في شكل ندوات دورية يشارك فيها الباحثون 
اء. ونرى  بنَّ تفاعلي  األقليات في شكل  وأبناء 
الكنانة  أرض  على  أقيم  إذا  الملتقى  هذا  أن 
فسيكون إحدى الفاعليات الكبرى التي تستعيد 
الكثير  انتظار  ريادتها، وخاصة مع  بها  مصر 
من المؤسسات الدولية لدور مصر في التعامل 
مع الظواهر الخطرة كالتطرف واإلرهاب ال 
سيما وقد أصبحت الجاليات المسلمة من أكبر 
التجمعات الحاملة لهذه الفيروسات المدمرة.
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اإدارة الموؤ�ص�صات الإفتائية
يهـدف هـذا المـسـار إلى االرتقـاء بإدارة 
المؤسسات اإلفتائية من خــالل إعادة هيكلتها 
وفًقا لما هو منوط بها من أهداف ومسئوليات، 
تناسب  التي  واألقسام  اإلدارات  واستحداث 
طبيعة عملها، مع تفعيل كافة أساليب ومعايير 
اإلدارة الحديثة، ُتعَنى هذه الوحدة بتأهيل دور 
ا بهدف تحويلها  وهيئات ومكاتب اإلفتاء إداريًّ
الحديثة  اإلدارية  للنُظم  مطبقة  لمؤسسات 
وتقديم  واإلفتاء  الفتوى  بعملية  لالرتقاء 

بذلك. المعنية  االستشارات 
ومـن هـذا المنطــلـق تم إنشـاء وحـدة 
اإلفتائية«،  للمؤسسات  اإلدارية  »االستشارات 
وقد أنتجت هذه الوحـدة طائفة من اإلصدارات 
المعـنية بالتنظير إلدارة المؤسـسات اإلفتائية، 
وهي)الـدلـيـل اإلرشــادي لتأسـيس الهـيئات 
اإلفتائية، إدارة الجودة في المؤسسات اإلفتائية، 
إدارة الموارد البشرية في المؤسسات اإلفتائية(.

م�صــروعـــات وخـطـط م�صـتقـبـلـية على 
اأجندة الأمانة العامة:

وفى إطـــار استمـرار الجـهـود الحـثيثة 
نصب  األمانة  وضعت  لإلفتاء،  العامة  لألمانة 
أعينها تطــوير أدوات الخطـاب الديني وفق 
حزمة من المشروعات والمبادرات المستقبلية 
بهدف تقديم إطـار شامل وكامل وجامع لهذا 
الكيان المهم والضـروري لألمة والعالم ليعيد 
الوسطـية إلى الخطـاب الديني ويزيل عنه مـا 
لحق به من تشوهـات من هـنا وهـناك، ويأتي 

على رأس تلك المشروعات ما يلي:

»مركز دعم البحث الإفتائي«
طلبة  دعم  في  متخصص  مركز  هو 
دعمه  ُيرتأى  ممن  وغيرهم  العليا  الدراسات 
المتخصصة  البحوث  تقديم  نحو  وتوجيهه 
في علوم الفتوى واإلفتاء ُبغية تنشيط البحث 
المركز في  المجال، ورؤية  العلمي في هذا 
من  اإلفتاء  علوم  في  البحث  يكون  أن  ذلك 

ا. أكاديميًّ المستقلة  التخصصات 
وتتمثل مهام المركز في توجيه ومساعدة 
الختيار  وغيرهم  العليا  الدراسات  طلبة 
موضوعاِت أبحاٍث تكون متعلقًة بعلوم اإلفتاء 
تتطلب  التي  القضايا  أهم  على  إيقافهم  مع 

المجال. هذا  في  بالبحث  تخصيصها 
ويستلزم ذلك بناء قواعد بيانات متكاملة 
للماجستير  برامج  تطرح  التي  للجامعات 
العالم  في  الشرعية  العلوم  في  والدكتوراه 
ومذكرات  اتفاقيات  وبناء  معها  والتواصل 
تفاهم في هذا اإلطار، وكذلك  إرشاد الطلبة 
في مراحل البحث بداية من وضع الخطة حتى 
المراحل النهائية، ويكون ذلك بواسطة طائفة 
ا في العلوم  من العلماء المتخصصين أكاديميًّ
على  اإلشراف  في  الخبرة  ذوي  من  الشرعية 
الرسائل الجامعية، وتشمل هذه الطائفة علماء 
العربية  وباللغة  وخارجها  مصر  داخل  من 
واإلنجليزية تمهيًدا إلدخال لغات أخرى، توفير 
بيانات  وقواعد  كتب  من  العلمية  المراجع 

اإلفتاء. وعلوم  بالفتوى  خاصة 
وهي  اإلطار  هذا  في  سابقة  ولألمانة 
»برنامج المكتبة اإللكترونية لإلنتاج اإلفتائي« 
الميزات  فيتم تطويره وزيادة مراجعه. ومن 
الفارقة في هذا الشأن قاعدة بيانات فتاوى دار 

المتوافرة. المصرية  اإلفتاء 
ونحوهم  العليا  الدراسات  طلبة  إيصال 
ليقفوا على طبيعة  الفتوى  بالمعنيين بمجال 
العمل اإلفتائي ومراحله عبر اإلحاطة بنماذج 
باألمور  أبحاثهم  ُتعَنى  من  تساعد  عملية 
عمل  ورش  تنظيم  المجال،  في  التطبيقية 
وسيمينارات للبحوث اإلفتائية، تنظيم تدريبات 
ومحاضرات في مجال شحذ المهارات البحثية 

عامة. الشرعية  العلوم  في 
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تد�صين جائزة 
»الإمام القرافي«

من المقرر أن اإلفتاء المنضبط هو إحدى اللبنات 
الرئيسية الستقرار الفرد والمجتمع والدولة بل 
واألمة، وأنه من الضروري تكريس ضوابط الفتوى 
واالستفتاء وتعزيز المؤسسات والهيئات والجهات 
اإلسالمية  والشعوب  األمم  أوساط  في  اإلفتائية 
الجهود  الخبرات وتوجيه  لتبادل  بينها  والتنسيق 

وجمع الكلمة على جدول أعمال واحد.
لجميع  لإلفتاء  عالمي  يوم  إيجاد  وُيتيح 
موا  الشعوب اإلسالمية مناسبة مشتركة لكي ُينظِّ
ف باإلفتاء وأهميته  أحداًثا ويضطلعوا بأعمال ُتعرِّ
وضوابطه بطرق واقعية ومفيدة؛ ومن َثم اقترحت 
األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم في 
مؤتمرها الخامس يوم )15 ديسمبر( من كل عام 
ا لإلفتاء؛ متزامًنا مع تاريخ نشأتها عام  يوًما عالميًّ
الهيئات  بتجميع وتكتيل  2015م كمؤسسة معنية 
اإلفتائية في مختلف بقاع األرض لتعيد إلى الفتوى 

اإعالن »اليوم العالمي لالإفتاء«

العامة لدور  األمانة  تحقيًقا لسعي 
وهيئات اإلفتاء في العـالـم إلى االرتقاء 
بالبحــث العـلـمي في مجـال العـلوم 
الفقـهـية واإلفتائية وإذكــاء لروح 
المنافـسة العلـمية فيما يخـدم العملية 
اإلفتائية في العـالـم أجمـع؛ ولتحقيق 
استراتـيـجـية األمـانـة في التحـسين 
المستمر للمؤسسات اإلفتائية من حيث 
المستوى العلمي واإلداري، قامت األمانة 
بإطالق »جائزة اإلمام القرافي للتميز 
ا خالل المؤتمر  اإلفتائي« لُتمَنح سنويًّ
وهيئات  لدور  العامة  لألمانة  العالمي 
اإلفتاء في العالم الذي ُيعقد كل عام.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث 
فيما  دوره  وتقدير  الشرعي  العلمي 
يخدم القضايا الفقهية خاصة المعاصرة 
منها، والتميز واإلبداع في مجال البحث 

العلمي، والنشر في موضوعات متميزة 
ُتثري الجوانب العلـمية والشـــرعية 
والفقهية اإلفتائية، وقـد تم اإلعــالن 
عن الجائزة في مؤتمر األمانة الرابع 
المقام في القاهرة أكتوبر عام 2019م، 
ووضع الئحة خاصة بالجائزة تؤسس 
ألهدافها وآلية اإلشراف عليها وتشكيل 
ومهامها وصالحياتها،  العلمية  لجنتها 
وشـروط التقـدم للجــائزة، وتقـرر 
أن يكون منح الجـائـزة في أحـد فروٍع 
خمسة هي )القضايا الفقهية المعاصرة، 
الفقهية  القضايا  الفتوى،  التجديد في 
المتخصـصة "الطــب، االقتـصــاد … 
التخصص  يتم تحديد  أن  إلخ"(، على 
الذي سُيقبل فيه التقدم للجائزة حين 
اإلعالن عنها، ويقتصر التقدم للجائزة 

على المؤسسات اإلفتائية.

دورها اإليجابي في حياة المجتمعات والشعوب ولتزيل 
المتخصصين  غير  ر  تصدُّ بسبب  بها  لحق  ما  عنها 
وأنصاف العلماء وأصحاب التوجهات المتطرفة للفتوى 

الديني. والرأي 
واقترحت األمانة في هذا اليوم أن تقوم المؤسسات 
اإلفتائية ببعض الفعاليات في إطار شعار يتم تحديده 
كل عام يناقش قضية إفتائية مهمة أو جانًبا معتبًرا 

يخص اإلفتاء.
في  � المساجد  والصحفيين وخطباء  اإلعالميين  دعوة 

كل دولة للتعريف بمؤسستها اإلفتائية ونشر مفاهيم 
الشعار الذي يتم تحديده، ومن ذلك نشر مقال رسمي 
لقاءات  وعقد  دولة  في كل  الرسمي  المفتي  يكتبه 
مرئية ومسموعة متعلقة بهذا الشعار أو بالمؤسسة.

عمل فيلم وثائقي لكل مؤسسة إفتائية على حدة  �
للتعريف بها وبالخدمات اإلفتائية التي تقدمها.

عمل أنشطة لزيادة الوعي والتحذير من الفتاوى  �
المتطرفة والمغلوطة وإبراز المعايير الصحيحة 
ندوات  إقامة  منها  المنضبطة؛  الشرعية  للفتوى 
التي  العامة  المساجد أو األماكن  جماهيرية في 

ُيتاح فيها ذلك.
الفتوى  � عن  تعريفية  ونشرات  مطويات  توزيع 

وآداب المستفتي ونحو ذلك؛ وبخاصة ما يتعلق 
تحديده. تم  الذي  بالشعار 

عقد فعاليات علمية متصلة بشعار اليوم العالمي  �
لإلفتاء الذي تم تحديده.

اإلفتاء  � دور  بين  العلمية  الزيارات  تبادل  تشجيع 
الشهر. في هذا 

تنظيم قوافل إفتاء ميدانية. �
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»وثيقة الت�صامح الإفتائي«
في إطار تحقيق األمانة العامة لدور وهيئات 
اإلفتاء في العالم لرسالتها، وفي سياق ما سبق أن 
أصدرته األمانة من »إعالن القاهرة« و»ميثاق 
نحو  اإلفتاء  بمجال  للدفع  العالمي«  اإلفتاء 
القيام بدوره في حل مشكالت العالم اإلسالمي 
عامة؛  بصفة  اإلنسانية  والمشكالت  أصالة 
أضافت األمانة العامة لمبادراتها هذا اإلصدار 
النوعي لتقرير مبادئ التسامح ونبذ التعصب 
في مجال اإلفتاء والفقه اإلسالمي واإلجراءات 
الالزمة لذلك؛ مستهدفين بذلك نبذ التعصب 
للدول  االجتماعي  للتماسك  المهدد  المذهبي 
الوطنية والمجتمعات اإلنسانية، جعل التجربة 
ا ليكون  المذهبية معيًنا لإلفادة، ُيستثمر إنسانيًّ
وأخالقي،  واجتماعي  قانوني  م  تقدُّ على  عوًنا 
ف الستغالل االختالف  مواجهة محاوالت التطرُّ

الفقهي في نشر الكراهية. 

موؤ�صر  ببيانات  الخا�س  البحث  محرك 
ى لفتو ا

ُيعنى بجمع  أول محرك بحثي خاص  هو 
األرشيف  ليصبح  وأرشفتها،  ا  عالميًّ الفتاوى 
بشكل  الديني  المستوى  على  نوعه  من  األول 
الخصوص،  وجه  على  اإلفتائي  والمجال  عام 
ويعتمد المحرك البحثي على خدمات التحول 
الرقمي والذكاء االصطناعي، بهدف الخروج 
بمؤشرات تفيد صناع القرار وجميع المعنيين، 

المقبلة. التحديات  لمواجهة  آليات  وإيجاد 
رقمية  شاشة   16 البحث  محرك  ويتضمن 
االصطناعي على  الذكاء  لتقنيات  تعمل وفًقا 
بداية من  البيانات وتحليلها وتصنيفها،  جمع 
شاشة "مستجدات الفتوى" التي تستعرض 1500 
وإمكانية  األصلية،  ا من مصادرها  يوميًّ فتوى 
أو  للفتوى،  الناقل  بالمصدر  خاللها  البحث 
للفتاوى  الموضوعي  التصنيف  أو  التاريخ، 

ودقيق. سهل  بشكل 
كما أن محرك البحث يحتوي أيًضا على قاعدة 
عملهم،  وجهة  وجنسياتهم،  المفتين  بكل  بيانات 
ومواقعهم، وحساباتهم الموثقة على مواقع التواصل 

االجتماعي، وسيرة ذاتية عن كل واحد منهم.
ويضم محرك البحث ما يقرب من 500 دار 
والمؤسسات  المجالس  ومواقع  رسمية  إفتاء 
اإلسالمية  والمواقع  بالفتوى،  المعنية 
الصحف  في  الدينية  والصفحات  المتخصصة، 
يقرب  ما  يضم  كما  اإلخبارية،  والمواقع 
التواصل  مواقع  عبر  موثق  حساب   1500 من 

و"فيسبوك". "تويتر"  مثل  االجتماعي، 

المكاتب التمثيلية لالأمانة العامة
تسعى األمانة العامة إلى إنشاء مكاتب تمثيل 
األمانة في  تكون فروًعا لمقر  العالم  لها في 
تطوير  على  العمل  واجبها  ويكون  القاهرة، 
في  واإلسهام  وتطبيًقا  تنظيًرا  اإلفتاء  مجال 
وتزمع  وأهدافها،  العامة  األمانة  رسالة  نشر 
األمانة أن تكون المكاتب التمثيلية األولى في 
أوربا، الواليات المتحدة األمريكية، ومكتب في 

جنوب آسيا، ومكتب في إفريقيا.

الو�صطية ومحاربة التطرف
الفكر  تفكيك  إلى  المسار  هذا  يهدف 
أطروحاته  على  والرد  المتطرف  اإلرهابي 
الغوغائية بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوعية 

وآثاره. بمخاطرة  اإلسالمية  المجتمعات 
ويشمل هذا المسار المبادرات اآلتية:

مركز »سالم« لدراسات التشدد. �
القوافل اإلفتائية العالمية. �

ومما أنتجته األمانة من إصدارات في هذا 
أفكار  تفنيد  إلى  المسلمين  »دليل  السياق: 
واإلنجليزية. العربية  باللغتين  المتطرفين« 

مركز �صالم لدرا�صات التطرف والإرهاب
المركز  خالل  من  العامة  األمانة  تسعى 
العامة  المناقشات  تعميق  في  للمساهمة 
واألكاديمية المتعلقة بقضية التشدد بأبعادها 
المختلفة، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة 
بعملية مكافحة التشدد، بحيث ال تقتصر على 
أيًضا  تهتم  وإنما  األمنية  المكافحة  جانب 
في  واالجتماعية  واإلنسانية  الدينية  باألبعاد 

المكافحة. عملية 
بأنواعه  التشدد  بمكافحة  المركز  ويهتم 
المختلفة على مستويين رئيسيين، األول وهو 
المعني بالتعامل مع الفكر المتشدد، ويستهدف 
المستوى الثاني تحصين المجتمعات من األفكار 
المتطرفة، على نحو يحول دون استمرار انتشار 
بين  وانتقالها  المجتمع  في  المتطرفة  األفكار 
إعداد  المركز  ويستهدف  المختلفة،  األجيال 
الموقف، وعقد  والبحوث وتقديرات  الدراسات 
في  والباحثين  للخبراء  عمل  وورش  ندوات 
مجاالت التشدد، اإلعداد لتنظيم عدد من الندوات 
الدافعة  العلمية  والمؤتمرات  العمل  وورش 
تبادل  إلى  والهادفة  له،  والمفيدة  الهدف،  لهذا 
الخبرات والمعارف الالزمة لمواجهة الظاهرة، 
والمتخصصين  الخبراء  مختلف  مع  والتواصل 
في هذا المجال، والتشبيك مع مراكز األبحاث 
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الترجمة
للترجمة  خاص  قسم  بإنشاء  العامة  األمانة  قامت 
والدراسات  والفتاوى  البحوث  وترجمة  إنتاج  مهمته 
الفقهية والمقاالت العلمية وملخصات الكتب من اللغة 
على  لعرضها  والعكس؛  األخرى  اللغات  إلى  العربية 
األمانة، باإلضافة إلى تزويد األمانة باألبحاث والتقارير 
عليها  والرد  منها  لالستفادة  أخرى  بلغات  المنشورة 
وتسهيل سبل التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية 
في شتى بقاع األرض لكي تصل رسالة اإلسالم الوسطية 

ا كانت بالده أو لغته. إلى كل مسلم أيًّ
بترجمة ونشر  األمانة  إنشاء  القسم منذ  قام  وقد 
الفتاوى واألبحاث العلمية من وإلى األمانة ليعم نفعها 
المسلمين في كافة بقاع الدنيا، ترجمة ونشر الكتب 
الفقهية، مد الدورية التي ستصدر عن األمانة بالمادة 
العلمية المترجمة في كافة القضايا اإلسالمية، إعداد 
نشرة أخبار شهرية بعدة لغات حول القضايا اإلسالمية 

وأخبار األمانة.
إلى نشر رسالة  العامة تهدف  ولما كانت األمانة 
إلى كل  العالم وإيصالها  الوسطي في ربوع  اإلسالم 
ا كانت بالده ولغته، فقد عملت في هذا السياق  مسلم أيًّ
على تطوير مبادرتين ) إصدار الموسوعات والمراجع 
اإللكترونية«  »المجلة  تدشين  اإلنجليزية،  باللغة 

اإلنجليزية(. باللغة 

اإ�صدار المو�صوعات والمراجع باللغة الإنجليزية
طائفة  بنشر  العامة  األمانة  قامت  السياق  هذا  وفي 
باللغة  الفتوى«  علوم  »موسوعة  وهي:  اإلصدارات،  من 
اإلنجليزية ، وهي أول موسوعٍة متكاملٍة لعلوِم الفتوى باللغِة 
ا. عالميًّ الصحيح  اإلفتائي  الوعِي  نشر  اإلنجليزيِة، وهدفها 
وكذلك إصدار »موسوعة العلوم اإلسالمية« باللغة 
اإلنجليزية، وهي موسوعة اشتملت على اثنين وعشرين 
قرآن  من  المختلفة  اإلسالمية  العلوم  فاستوعبت  علًما، 
وعلومه وفقه وأصوله ولغة وسنة وغير ذلك خرجت 
في خمسة وعشرين جزًءا، وُأعدت على المنهج األزهري 
وشبابهم  عموًما  للمسلمين  الفرصة  إلتاحة  الصحيح 
خصوًصا من المتحدثين بغير اللغة العربية لالطالع على 
موسوعة  إصدار  عن  فضاًل  بها،  واإلحاطة  دينهم  علوم 

اإلنجليزية. باللغة  المتطرفين«  أفكار  »تفنيد 
يشار إلى أن فضيلة الدكتور شوقي عالم – رئيس 
العالم- كان  اإلفتاء في  العامة لدور وهيئات  األمانة 
السنوي  العالمي  المؤتمر  أعمال  ختام  في  دعا  قد 
لألمانة 2019، الذي عقد في القاهرة أكتوبر الماضي، 
إلى  المتحدة  األمم  رأسها  وعلى  الدولية،  المنظمات 
العالم  في  اإلفتاء  وهيئات  لدور  العامة  األمانة  منح 
الصفة االستشارية، باعتبارها جسًرا واصاًل بين الهيئات 
والمؤسسات في مجال اإلفتاء وتجديد الخطاب الديني.

ويسعى  العالم.  حول  بالتطرف  المهتمة 
المركز لتأسيس وتشبيك الجهات والمنظمات 
وترسيخ  التشدد،  مكافحة  مجال  في  العامة 
في  مؤسسي  لتكامل  نواة  ليكون  التعاون  هذا 
مناهج  لوضع  فعلية  وبداية  التشدد،  مكافحة 
وأدوات لمعالجة المشكالت المرتبطة بالتشدد 
والتطرف، وإعداد نموذج عام لمواجهة التشدد 

المناطق. مختلف  في  والتطرف 
تسعى األمانة من خالل مركزها البحثي 
لعالج  واستراتيجية  علمية  نماذج  تقدم  ألن 
ظاهرة التشدد وتحديد أنجع السبل للتعامل 
معها والتقليل من خطرها، وكذلك توظيف 
األداة اإللكترونية )مواقع – صفحات تواصل 
لمخرجات  والترويج  النشر  في  اجتماعي( 

األفراد. بين  المركز ونشرها 
التواصل  تحقيق  إلى  المركز  يهدف  كما 
العلمية  والمنظمات  المؤسسات  مع  والتنسيق 
وتدشين  نفسه،  المجال  في  العاملة  والبحثية 
صفحات على مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق 
الهادف  النشر  ولتسهيل  ممكن  تواصل  أكبر 
لمخرجات المركز ومنتجاته العلمية والبحثية 
الهادفة إلنضاب بئر التشدد ومصادر التطرف. 

القوافل الإفتائية العالمية
اإلفتاء  لدور وهيئات  العامة  األمانة  تعتزم 
في العالم إرسال قوافل علمية إفتائية مشتركة 
المعمورة  ربوع  في  الناس  تبصير  إلى  تهدف 
بهذا الدين الحنيف ويسره وسماحته، وكذلك 
لها غير  التي يتصدر  الفتاوى  الخطأ في  بيان 
هذا  في  تجتمع  فإنه  غرو  وال  المتخصصين، 
العمل الجليل الطاقات والقدرات التي تتفاوت في 
اتجاهاتها وآرائها الفقهية بما يحقق التكامل بين 
الجاليات المسلمة في الخارج، وذلك بأكثر من 

ا لدى المتلقي. لغة، مما يحقق قبواًل عامًّ
سبيل  في  الكثيرة  الجهود  بذل  تم  وقد 
الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون  قوافل  ترتيب 
المصرية والسادة العلماء المفتين من أعضاء 
المجلس األعلى، وقد تم تحديد موعد لقافلتين 
تتجهان إلى بعض دول القارة األفريقية، غير 
التأجيل ألسباب لوجستية وإجرائية. تم  أنه 

العالم  قارات  العامة  األمانة  قوافل  تستهدف 
األعلى  المجلس  رئيس  ينشئ  حيث  المختلفة، 
لجنة نوعية إلدارة هذه القوافل، وتستهدف األمانة 
العامة القيام بعدد )4( قوافل إفتائية عالمية على 
األقل في عام 2017م، على أن تقوم األمانة بإرسال 

قافلتين ألفريقيا وآسيا في أقرب وقت.
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 بو�ستات
اليوم العاملى لالإفتاء
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تقرر تدشين اليوم العالمي لإلفتاء ليكون مناسبةً عَالَمِيَّةً يقودُها 
المعنيونَ بالفتوى عبرَ تنظيم فَعَاليَّاتٍ متعلقةٍ باإلفتاءِ في الخامسَ 
عشرَ من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أسست فيه األمانة 

العامة لدُور وهيئات اإلفتاء في العالم.

يهدف اليوم العالمي لإلفتاءِ إلى التنسيق بين المؤسسات والهيئات 
لتبادل  اإلفتائية في أوساط األمم والشعوب اإلسالمية؛  والجهات 

الخبرات وتوجيه الجهود وجمع الكلمة على جدول أعمال واحد.

اإلفتائية  المؤسسات  قيام  لإلفتاء  العالمي  اليوم  مقترحات  من 
يناقش  عام  كل  تحديده  يتم  شعار  إطار  في  الفعاليات  ببعض 
قضية إفتائية مهمة أو جانبًا معتبرًا يخص اإلفتاء، ودعوة اإلعالميين 
للتعريف بمؤسستها  المساجد في كل دولة  والصحفيين وخطباء 

يتم تحديده. الذي  الشعار  اإلفتائية ونشر مفاهيم 

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر
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عام  كل  ديسمبر  ديسمبر/15  من  عشر  الخامس  يوم  اختيار  تم 
تاريخ  مع  متزامنًا  يومًا  لكونه  لإلفتاء  العالمي  باليوم  لالحتفاء 
نشأة األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم عام 2015م 
كمؤسسة معنية بتجميع وتكتيل الهيئات اإلفتائية في مختلف بقاع 

األرض.

على المفتي أن يكون حريصًا على األخذ بما اعتمد لدى العلماء 
في الفقه اإلسالمي الوسيع من دون تعصب لمذهب، مع االنطالق 
من رعاية المقاصد الشرعية والمصلحة العامة والخاصة، وتوصيل 

صورة اإلسالم توصياًل مبشِّرًا الفتًا للنظر.

على المفتي أن يعلم المستفتي أن الفتوى ال تحلٌّ له حرامًا وال 
تحرِّم حالاًل؛ ألن الفتوى على الظاهر واهلل يتولى السرائر، واألمر 

يتوقف على طرح المستفتي للسؤال.

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر
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البلبلة  إلى  تؤدي  التي  األسئلة  إثارة  بعدم  اإلعالم  وسائل  تلتزم 
وإحراج المفتي بما يحتاج إلى بحث علمي موسع أو إحياء أسئلة 
ميتة بغرض اإلثارة ورفع نسب المشاهدة، وعلى الضيف المفتي 

الحوار. عدم اإلجابة وعدم االنسياق في 

الفتوى لها دور كبير في أمن المجتمعات سلبًا أو إيجابًا؛ لذلك كان 
التنسيق بين المؤسسات اإلفتائية، وإيجاد دوائر رسمية  ال بد من 
لإلفتاء ال سيما في المسائل العامة التي تتعلق بحال المجتمعات 

اإلنسانية وأمنها واستقرارها.

ينبغي تقييد الفتوى في إطار تخصصي، وعدم ترك الناس نهبًا لكل 
من يرى في نفسه أهلية التصدر دون حسيب أو رقيب.

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر
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وثيقةَ  العالمِ  في  اإلفتاءِ  وهيئاتِ  لدُورِ  العامةُ  األمانةُ  أطلقت 
التسامحِ اإلفتائي، وهي مبادرةٌ تهدُفُ إلى نبذِ التعصُّبِ المذهبيِّ 
المُهَدِّدِ للتماسكِ االجتماعيِّ، وتساهمُ في جعل التجربةِ المذهبيةِ 

اإلنسانيةِ. لإلفادةِ  مَعينًا 

يعد اجتماعُ المؤسساتِ اإلفتائيةِ تحتَ مِظَلَّةٍ واحدةٍ أحدَ الخطواتِ 
تُواجِهُ  التي  التحديات  ظل  في  التعاطي  مساراتِ  لوضعِ  المهمةِ 
في  بدورِهِ  القيامِ  نحوَ  اإلفتاءِ  بمجالِ  للدفعِ  األيام؛  هذهِ  عَالَمَنا 

والحضارةِ. والتنميةِ  واالستقرارِ  اإلصالحِ 

ينبغي تقييد الفتوى في إطار تخصصي، وعدم ترك الناس نهبًا لكل 
من يرى في نفسه أهلية التصدر دون حسيب أو رقيب.

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر

#اليوم_العالمي_لإلفتاء_15_ديسمبر
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The General Secretariat for Fatwa Authorities 
Worldwide has issued a charter for fatwa tolerance; 
an initiative designed to renounce doctrinal fanaticism 
threatening the social cohesion and that seeks to 
contribute towards applying doctorial experience for the 
benefit of humanity.

It is an international annual event announced by the 
General Secretariat for Fatwa Authorities Worldwide 
that is held under the leadership of fatwa specialists on 
December 15.

The meeting of fatwa authorities under a single 
umbrella was an important step towards setting the 
trajectories for dealing with current challenges and 
propelling Ifta' to fulfill its role as an agent for reform, 
stability, development and civilization.  

#International_Day_of_Iftaa  #December15

#International_Day_of_Iftaa  #December15

#International_Day_of_Iftaa  #December15
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It is the day on which the General Secretariat for 
Fatwa Authorities Worldwide was first established.

Requesting fatwa authorities to choose an annual 
motto that is to address vital fatwa issues and inviting 
media figurers, journalists and preachers from different 
countries to represent their fatwa institutions. 

Publishing an editorial that is to be written by the 
Mufti from each participating country, presenting 
audio and video interviews that address the chosen 
motto and making a documentary for each fatwa 
institution to define its fatwa activities.

#International_Day_of_Iftaa  #December15

#International_Day_of_Iftaa  #December15

#International_Day_of_Iftaa  #December15
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Fatwa
a tool to defeat Terror

Dr. Shawki Allam
Grand Mufti of Egypt, 

President of the General 
Secretariat for Fatwa 

Authorities Worldwide
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Terrorist groups who flagrantly use 
religion as a cloak to cover up for their 
acts of violent extremism fall into some 
serious ideological flaws which reveal 
their warped logic and ill-informed and 
unauthentic sources which they turn to in 
order to derive their legal justification for 
their crimes against religious minorities.
One ideological flaw is related to that 
these bloody groups have the audacity 
to dismiss any Quranic verses which 
do not fit their bloody claims and they 
flagrantly declare unilateral war against 
both Muslims and non-Muslims who 
do not share their sick mentality of 
bloodshed. They completely disregard 
the Quranic conception of diversity, 
human brotherhood and peaceful 
relation between Muslims and non-
Muslims referred to for example in the 
Quran in which God says, “O Mankind. We 
created you from a single pair of a male 
and a female and made you into nations 
and tribes that you may know each other. 
Verily the most honored of you in the 
sight of Allah is the most righteous of 
you. And God has full knowledge and is 
well acquainted with all things” (49:13)
Although the Quranic emphasis on 
embracing diversities and entertaining 
differences are well established principles 
in dealing with people from different 
religious affiliations, cultural backgrounds 
and racial origins, the radical groups 
are adamant on considering anyone 
who rejects their extremist ideology 
a legitimate target who may be killed. 
This unjustifiable idiocy stands in total 
contrast to the clear Quranic message in 
which God says, “If anyone kills a person, it 
is as if he kills all mankind while if anyone 
saves a life it is as if he saves the lives of all 
mankind” (5:32).
Another flaw is that they narrow the concept 
of jihad and restrict it to combat and 
slaughter with the claim that such distortions 
represent the jihad legislated by God.

Jihad in essence is the human endeavor 
of striving to improve the individual and 
the society and to bring life closer to the 
divine model.
The violent extremists have made 
physical jihad an end in itself when in 
fact it is a means to guidance. Whenever 
it impedes guidance, jihad deviates from 
its goal, backfiring to becoming a means 
of outright harm that repels people from 
God’s religion. Thus they cannot declare 
“jihad” on behalf of 1.5 billion Muslims. 
Simply put, the declaration of armed 
struggle is the prerogative of the ruler 
of the state or his deputy and these 
terrorist groups as non-state actors are 
not allowed to declare it.
Thirdly, terrorists advance that religious 
minorities are enemies of Islam and 
therefore have only 2 options either 
they embrace their self-Claimed Islam or 
deserve to be decapitated.
This absurd theory is in sharp 
contradiction to the letter and spirit 
of authentic Islam. To begin with, the 
Qur’an 3:114 praises Christians and 
refers to them as “the People of the 
Book,” afforded immense respect. The 
Qur’an 2:63 additionally acknowledges 
that Christians can and will attain divine 
reward. Moreover, the Qur’an 41-22:40 
explicitly forbids destroying any house of 
worship, including churches.
Irrespective of what religion people 
follow, the Qur’an 60:9 commands 
Muslims to be kind and equitable to all 
those who do not persecute them and 
drive them out of their homes on account 
of their faith. Likewise, the Qur’an -8:61
63 forbids fighting anyone, regardless of 
faith, who “inclines towards peace.”
Prophet Muhammad exemplified the 
Qur’an’s commandment to protect the 
rights of Christians. Over a thousand 
years before America’s founding fathers 
guaranteed religious freedom for all 
Americans, Muhammad penned a 
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groundbreaking “covenant to those who 
adopt Christianity near and far.”
We are with [Christians]! Verily I, the 
servants, the helpers, and my followers 
defend them, because Christians are my 
citizens; and by God, I hold out against 
anything that displeases them. No 
compulsion is to be on them. Neither 
are their judges to be removed from 
their jobs nor their monks from their 
monasteries. No one is to destroy a house 
of their religion, to damage it, or to carry 
anything from it to the Muslims’ houses. 
Should anyone take any of these, he 
would spoil God’s covenant and disobey 
His Prophet. Verily, they are my allies and 
have my secure charter against all that 
they hate. If a female Christian is married 
to a Muslim, it is not to take place without 
her approval. She is not to be prevented 
from visiting her church to pray.
Around 628 AD and after gaining power, 
Prophet Muhammad placed his seal on 
this letter and sent it to the Christians of 
St. Catherine’s Monastery at Sinai. The 
letter survives to this day, as does the 
monastery.
While Daesh attacks Christians under the 
guise of religious authority, Muhammad’s 
letter guaranteed Christians protection 
from all attacks. He ensured Christians 
had complete freedom of religion 
and expression. While Daesh destroys 
monastery after monastery, Prophet 
Muhammad’s letter explicitly ordered, 
“No one is to destroy a house of their 
religion, [or] to damage it,” as doing 
so would, “spoil God’s covenant and 
disobey His Prophet.” And while Daesh 
rapes women, Muhammad guaranteed 
Christian women autonomy in marriage 
and in worship.
From these ideological flaws we can 
deduce that these terrorist groups 
are mixing between the noble and 
legitimate form jihad which is waged 
by legitimate state authorities to fend 

off aggression and establish justice on 
one hand and the bloodthirsty ruthless 
acts of killings indiscriminately against 
religious minorities on the other. Jihad is 
a war fought with honor and guided with 
moral codes of conduct.
Terrorist groups have the audacity to 
interpret from the Quran selectively 
to suit their own agendas and add an 
“authoritative” dressing to their views. 
These deviant ideologies need to be 
fought by intellectual responses which 
debunk their erroneous ideologies along 
with the help of the international media 
as well as academia in publishing and 
broadcasting the vocal Muslim authentic 
scholars who deconstruct the false 
claims and warped understanding of the 
Quranic exegesis.
We Muslims are the ones who should 
reclaim our right to define our religion, 
according to the Quran and the teachings 
of Prophet Muhammad (peace be upon 
him), and not leave it to the pundits of 
the extremists (be they Muslims or non-
Muslims).
The Islam that we were taught in our 
youth is a religion that calls for peace 
and mercy. The first prophetic saying that 
is taught to a student of Islam is "Those 
who show mercy are shown mercy by the 
All-Merciful. Show mercy to those who 
are on earth and the One in the heavens 
will show mercy to you.
What we have learnt about Islam has 
been taken from the clear, pristine, and 
scholarly understanding of the Qur'an, "O 
people we have created you from a single 
male and female and divided you into 
nations and tribes so that you may know 
one another." When God said "to know 
one another" He did not mean in order 
to kill one another. All religions have 
forbidden the killing of innocents. Rather 
we have been ordered to cooperate in a 
constructive manner.
For over a thousand years ordinary 
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Muslims have worshipped God, engaged 
in developing their society, and have 
sought to cultivate good moral character. 
This is made clear in the Quran which 
says, "I have created man and Jinn 
except to worship Me." "He caused you 
to dwell on earth and to develop it." " He 
is successful who has purified the heart 
and soul”. There are more than 6,000 
verses in the Quran, only 300 of which 
are related to legal matters; the rest deal 
with developing good moral character. 
Likewise, there are over 60,000 prophetic 
traditions and sayings of which only 2,000 
are related to legal matters; the rest deal 
with developing good moral character. 
For Muslims, the Prophet Muhammad, 
peace and blessings be upon him, is 
described as being a mercy sent from 
God to mankind.
Today, the alleged claim by extremists 
that they attempt to follow the path of 
the early pioneering Muslims is erroneous 
because the mere confinement to the 
literal wording that they uttered or 
abiding by their juristic positions that 
they took regarding secondary issues is 
not what defines the essence of Islam. 
The true emulation would be through 
turning to the tools and maxims they 
adopted in textual interpretation and 
the principles used for conducting 
independent legal reasoning (ijtihad). 
The early Muslims were pioneers in 
writing down the guiding maxims and 
in developing a scientific methodology 
which enabled them to differentiate 
between the primary overarching issues 
and the secondary debatable ones.
Furthermore, and this is very important, is 
that none of these extremists have been 
educated in Islam in genuine centers 
of Islamic learning. They are, rather, 
products of troubled environments 
and have subscribed to distorted and 
misguided interpretations of Islam 
that have no basis in traditional Islamic 

doctrine. Their aim is purely political and 
has no religious foundation. It is to create 
havoc and chaos in the world.
When each and every person’s unqualified 
opinion is considered a fatwa, we lose 
a crucial tool in our capacity to reign 
in extremism and preserve balanced 
understandings of Islam. We may point 
to any number of declarations posing as 
fatwas from extremists and terrorists as 
examples of how grave the consequences 
are, of not following the historical Islamic 
example of differentiating between those 
with scholarly standing and authority 
and those without. In recent years, 
unqualified and illegitimate personalities 
have exploited technological means to 
proclaim themselves Islamic scholars and 
leaders, and have issued opinions to justify 
everything from attacking churches, 
exercising violence, and denigrating 
women. True Islamic scholarship and 
leadership stands firmly against such 
exploitative positions, which are merely 
politics in the guise of religion.



Fatwa On the Cusp 
of Global Awareness

DR. Ibrahim Negm
Secretary General for Fatwa 
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Muslims worldwide have always 
understood the central importance of 
fatwa to the whole spectrum of their 
social, professional, and professional 
networks. Most of them are too 
painfully aware of the far-reaching and 
serious implications of fatwas issued by 
unqualified and pseudo-scholars.
The practice of issuing Fatwas is as old as 
Islam. With the Prophet Muhammad as 
the first mufti, the office later devolved 
to his Companions and later to qualified 
scholars of religion. Since fatwas touch 
upon all areas of life, bringing the whole 
range of human actions into the sphere 
of Islamic jurisprudence, and since the 
only constant in the world and human 
life is change, it is imperative that muftis 
meet a range of strict conditions to 
ensure their competence and accuracy in 
the implementation of their functions.
As Ibn Khaldun said, “The office of a mufti 
is one of the [public] interests of the 
Muslim religious community. [The caliph] 
must take care, lest unqualified persons 
undertake to act as [muftis] and lead the 
people astray.”
All of these factors combined, in addition 
to the recent cacophony of unregulated 
and vociferous fatwas inviting extremism 
and turmoil, prompted Egypt’s Dar al-Ifta 
to call the Muslim world to action with a 
rewarding result. The General Secretariat 
for Fatwa Authorities Worldwide, an 
umbrella organization created to connect 
fatwa authorities from across the Muslim 
world, came into being in December 2015.
The General Secretariat for Fatwa 
Authorities Worldwide provides a 
coordinated approach to exploring 
issues of relevance to the worldwide 
community of Muslims and addressing 
the phenomenon of aberrant fatwas 
based on unqualified and self-
designated muftis and on the willful 
misinterpretation of legal texts and 
erroneous analogies servicing ulterior 

motives and nefarious agendas. In 
addition, the General Secretariat seeks 
to disseminate the true image of Islam 
by correcting misconceptions and 
redressing bias-driven hate speech, anti-
Muslim sentiment, and the perpetuation 
of an overall negative image of Islam and 
Muslims.  
Gearing up to this task, The General 
Secretariat for Fatwa Authorities 
Worldwide launched an initiative during 
this year’s conference to designate an 
annual day for fatwa.
The General Secretariat for Fatwa 
Authorities Worldwide will be celebrating 
December 15 as the International Day 
for Ifta`. The date was purposefully 
chosen to coincide with the day of the 
establishment of The General Secretariat 
for Fatwa Authorities Worldwide.
International days are always occasions for 
educating the public on issues of concern. 
At the heart of this new awareness 
campaign lies the collective will and 
determination of fatwa authorities uniting 
under a single umbrella to separate the 
truth of fatwa and ifta` from propagated 
falsehoods.  Given the worldwide state 
of affairs in relation to terrorist incidents 
and violence inspired by unregulated 
Islamic legal pronouncements and the 
resulting accusations levelled against 
Islam and Muslims, it was important to 
promote and boost global awareness, 
especially in non-Muslim communities, 
of the institution of fatwa.
The objectives of the International Day 
for Ifta` are fully aligned with the interests 
of both Muslims and non-Muslims in that 
they have as their key focus removing 
all misconceptions and helping people 
identify erroneous information which 
leads to erroneous conceptualizations 
on the institution of fatwa and Islamic 
teachings in general.
Towards this aim, the awareness 
campaign seeks to define what a fatwa is 
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and what is not. A fatwa is not merely the 
religious opinion of a Muslim of whatever 
scholarly credentials. It is much more; a 
fatwa is a credible opinion issued by a 
qualified fatwa practitioner, a mufti, in 
response to a religious inquiry, problem, 
or concern.  
In the world of ifta`, being trained 
to competently understand and 
conceptualize the inquirer’s question and 
apply abstract legal laws to particular 
cases not only provide ethico-legal 
rulings for the actions of Muslims but 
contribute to curbing or hampering any 
attempts to undermine the teachings of 
Islamic law or promulgate erroneous and 
misguiding information.
The International Day for Ifta` will 
present new themes and fresh topics 
and activities every year, guiding the 
event and serving its direction of 
development. The most important will 
include introducing journalists, media 
figures, and mosque imams across the 
globe to authoritative fatwa authorities, 
disseminating the theme message linked 
to fatwa and ifta` for that particular year, 
and illustrating the theme messages with 
audio and visual interviews.
The General Secretariat for Fatwa 
Authorities Worldwide also proposes 
that each fatwa authority make a 
documentary to highlight their fatwa 
services. Other propositions include 
organizing public seminars to raise 
awareness about extremist and erroneous 
fatwas and delineating the criteria 
meeting principled fatwas; publishing 
publications and leaflets on fatwa and 
related issues, especially those relevant 
to the theme under consideration; 
encouraging scholarly exchange 
visits between fatwa authorities; and 
organizing field-level fatwa convoys.
All of these ideas serve to draw attention 
to vested concerns related to fatwa and 
ifta` and to the importance of countering 

the ubiquitous dissemination of 
unregulated fatwas.
It is a matter of profound concern that 
the institution of fatwa is being exploited 
as an instrument of destruction and 
an agent of chaos instead of a means 
of development, peace, harmony, 
positive values, and guidance. The surge 
in unregulated fatwas is evolving in 
both scale and complexity, requiring a 
comprehensive approach and effective 
means of addressing them.
It is our belief that it is futile to condemn 
our way to eliminating unregulated and 
extremist fatwas and the threat they 
represent. It is likewise my belief that 
mobilizing fatwa authorities worldwide 
to defend the institution of fatwa and the 
values it embodies is the only route out of 
this predicament. Meeting this objective 
is the whole raison d'être behind the 
International Day for Ifta`.
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the fourth anniversary 
of the inauguration of 
the General Secretariat
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world is preparing to celebrate 
the "International Day for Fatwa" 

under the slogan..

 "Fatwa is life"


