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w@ U¼UMF?( vKŽ ·dF?²K� bÐô ¨WLKJ�« pKð w½U?F(Ë ¡U?²@ù« W?IO?IŠ W?@dF*

∫wK¹ ULO@ t×{uMÝ U( u¼Ë ¨ÕöD.ô« w@ p�c*Ë ¨»dF�« WG�

∫WG� ¡U²*ù« vMF�

W�Q?�?*« w@ qłd�« v²?@√Ë Æt?� t½UÐ√ d?(_« w@ ÁU??²?@√ W?OÐd??F�« W?GK�« w@ ¡U??²?@ù«
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ÆtOIH�« tÐ v²@√ U( ¡UH�« `²@Ë Ë«u�UÐ Èu²H�«Ë ¡UH�« r{Ë Ë«u�UÐ Èu²H�«Ë ¡UH�« r{Ë

s( rÝ« ¨rC²?@ ¡UO�UÐË ¨¡UH�« `²H?Ð ¨Ë«u�UÐ Èu²ÓH�«Ë ÆÆdOM*« ÕU?³B*« w@Ë

w²H�« s( tK.√ ‰U?I¹Ë ¨w²H¹ Ê√ t²�QÝ t²?O²H²Ý«Ë ¨rJ?(« 5Ð «–≈ r�UF�« v²@√

`²H�« “u−¹ qO=Ë q._« vKŽ Ë«u�« d�JÐ ÍËU²H�« lL'«Ë ¨ÍuI�« »UA�« u¼Ë

ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ% Ï¡UÒ�ÓÏMÄ wÏ, ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹Ò§˚ ∫v�UFð tK�« ‰u= «c¼ qO³= s(Ë ÆnOHK²K�

˝ÒÍUÒ¹Î¡Ì— wÏ, wÏ½uÌ²Î,Ò√˚ ∫dB( pK( sŽ W¹UJŠ v�UFð t�u=Ë Æ›±≤∑ ∫¡U�M�«¤ ]̋sÏNOÏ,
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¨¤ w³M�« ÂU?I?( W??(_« w@ rzU?= w²?H*« ∫w³ÞU?AK?�  U?I?@«u*« »U?²?* w@Ë
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årKF�« «uŁ—Ë U/≈Ë ÎUL¼—œ ôË Î«—UM¹œ «uŁ—u¹ r� ¡UO³½_« Ê≈ ¨¡UO³½_«

mK?³??O?� ô√ò ∫W??H?¹d??A?�« Y¹œU???Š_« wH???@ ÂUJŠ_« mK?³ð w@ VzU?½ w²???H*« Ê_Ë

lL�¹Ë rJM( lL�¹Ë ÊuFL�ðòË 
©≥®

åW¹¬ u�Ë wMŽ «uGKÐòË 
©≤®

åVzUG�« rJM( b¼UA�«
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årJM( lL�¹ s2

∫¡U²*ù« W½U~�
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oÝU?H�« ∫s¹bÐUŽ sÐô —U?²?;« œ— t²?OýU?ŠË wHJB?×K� —U²?<« —b�« w@Ë

¨ U¹b�« w@ t�u= q³I¹ ô oÝUH�«Ë s¹b�« —u(√ s( Èu?²H�« Ê_ ªÎUO²H( `KB¹ ô

w@ lL:« VŠU?. tÐ ÂełË s¹dšQ²*« s( d?O¦* Á—U²?š«Ë wMOF�« œ«“ ¨pK( sÐ«

q×?¹ ô t½√ d¹d???×???²�« w@ U???( d?¼UþË U???C¹√ WŁö???¦�« W???Lz_« ‰u???= u?¼Ë tM²???(
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v²?Š w²??H¹ Ê√ r�U?FK� w?G?³M¹ ô ∫p�U?( ‰U??= ∫w@«d?IK� ‚Ëd?H�« »U??²?* w@Ë
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WÐU×?B�« s( nK��« ÊU* ∫5F=u*« Âö?Ž≈ w@ rOI�« sÐ« ‰U= «c¼ w@Ë Èu?²H�«

U¼U¹≈ t??O?H?J¹ Ê√ rNM( b??Š«Ë q* œu¹Ë Èu??²?H�« w@ Ÿd??�?²?�« Êu¼dJ¹ 5FÐU??²�«Ë

s( U?N?LJŠ W?@d?F?( w@ ÁœU?N?²?ł« p�cÐ t?O?KŽ XMO?Fð b?= U?N½√ È√— «–S?@ ¨Ád?O?ž

Æv²@√ rŁ s¹bý«d�« ¡UHK)« ‰u= Ë√ WM��«Ë »U²J�«

∫¡U²*ù« r~Š

5²??H?²?�?*« ¡U?²?@≈Ë ¨5?³�UD�« rOK?Fð Ê√ vKŽ oH??²ð ¡U?N??I?H�« ’u??B½ œUJð

5Fð b?Š«Ë ô≈ U?NMŽ ‰u?¾?�*« W?F?=«u�« ÀËb?Š X=Ë sJ¹ r� ÊS?@ ¨W¹U?H?* ÷d?@

UN?O@ ÊU* ÊS?@ ¨»«u'« tOK?Ž 5Fð ÁdOž W?OŠUM�« w@ fO�Ë v²?H²Ý« «–S?@ tOKŽ

ÊUN?łË ¨ÁdOž dC?×¹ r� Ê≈Ë ¨W¹UH* ÷d@ U?LNIŠ w@ »«u?'U@ dCŠË Ád?Ož

Æ5F²¹ v½U¦�«Ë 5F²¹ ô ULN×.√

 ∫¡U²*ùUÐ ÂU3 s� ‰Ë√

¨t½U?×?³?Ý tK?�« s( wŠuÐ w²?H¹ ÊU?* b?I?@ ¨¤ tK?�« ‰u?Ý— ÂU?I?( «c¼ ÊU?*

Ë√ Ê¬d?I�« U??NÐ ‰eM¹ Èu?²??H�« X½U?* b??=Ë ¨.dJ�« Ê¬d?I�«  U¹¬ t??O�≈ d?O?Að U??L?*

qB??@ vK?Ž WKL??²??A??( W??LK?* l(«u??−Ð t??(ö??ÝË t??OK?Ž tK�«  «uK. U???NÐ d??³??K¹

tK�« »U?²?* s( WO?½U¦�« W?³ðd*« w@ W?H¹d?A�« WM��« s( …d?O?š_« Ác¼Ë ¨»UD)«

Ë√ U?NÐ qL?F�« sŽ ‰Ëb?F�« 5LK�*« s( b?Š_ fO� …dð«u?²?( qIMð r� U?( ¨v�U?Fð

t�u?I� ÎôU¦?²(« X×?. v²( U?NÐ c?š_« rK�( q* vKŽ q?Ð ¨UN?ŽU³ð« U?NMŽ œuF?I�«

Ìb¹ÏbÒý Òt]KÄ ]Ê≈ Òt]KÄ «uÌI]ð«Ò§ «uÌNÒ²½UÒ, ÌtÎMÒŽ ÎrÌEUÒNÒ½ UÒ5Ò§ ÌÁËÌcÌIÒ, Ì‰uÌÝ]dÄ ÌrÌEUÒð¬ UÒ5Ò§˚ ∫v�U?Fð

Ê≈ Ï‰uÌÝ]d�«Ò§ Ït]KÄ vÒ�≈ ÌÁËÌÓœÌdÒ, Ô¡ÎwÒý wÏ, ÎrÌ²ÎŽÒ“UÒMÒð ÊSÒ,˚ ∫t�u?=Ë Æ›∑ ∫dA(«¤ ˝Ï»UÒIÏFÎÄ

ÁbFÐ s(Ë Æ›µπ ∫¡U�M�«¤ Ú̋ö¹ÏËÎQÒð ÌsÒ�ÎŠÒ√Ò§ dÎOÒš ÒpÏ�Ò– ÏdÏšü« ÏÂÎuÒOÎ�«Ò§ Ït]K�UÏÐ ÒÊuÌMÏ5ÎRÌð ÎrÌ²MÌE

t?LŠ— ‡ Âe?Š sÐ« œ—Ë√ b=Ë ¨5FÐU?²�«Ë WÐU?×B�« s( ¡U?N?IH�« Èu?²H�UÐ ÂU?= ¤

¡U?²?@û� «Ëb?Bð s¹c�« 5FÐU?²�«Ë WÐU?×?B�« s( d?O?¦?* œb?Ž ¡U?L?Ý√ ‡ v�U?Fð tK�«

WÐU×B�« s?( 5²H*« œ«bFð w@ ÷U@√Ë ÆU?NO@ Èu²@√ w²�« œö?³�« v�≈ 5Ðu�M(

Âö?Ž√ò tÐU?²* w?@ rOI?�« sÐ« W(ö?F�« ‡ 5F?L?ł√ rN?OKŽ tK�« Ê«u?{— ‡ 5FÐU?²�«Ë
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‡ v�U??Fð tK�« t??L??Š— ‡ q³MŠ sÐ b??L??Š√ ÂU?(ù« ÈËU??²??@ ‰u?.√ ÎU?MO?³??( å5F??=u*«

Æl{u*« «c¼ w@ ‰u.√ s( s¹dšü« WLz_« Èb� U0 W½—UI(

¨ÕöD.ô« w?@Ë ¨W?GK?�« w@ ¡U?²??@ù« vMF??( UM@d??Ž b??= ÊuJ½ o³??Ý U??L?O??@

WÐU¦0 u¼Ë ‰Ë_« qBH�« UML9√ b= ÊuJ½ «cNÐË ¡U²@ùUÐ ÂU= s( ‰Ë√Ë ¨tLJŠË

¡U?²@ù« qŠ«d?( sŽ rKJ²¹ Íc�« w½U?¦�« qB?H�« wK¹ U?LO?@Ë ¨¡U²?@ù« w@ W?(bI?(

ÆÈu²H�« dOGð WFO³ÞË



≠±±≠

w½U¦�« qBH�«

Èu²H�« —Ëb/ qŠ«d�

Èu²H�« dOGð WFO³ÞË



≠±≤≠

iOÐ√



≠±≥≠

Èu²H�« —Ëb8 qŠ«d�  ∫‰Ë_« Y×³*«

Ác¼Ë ¨qŠ«d0 w²?H*« s( U¼—Ëb?. v²?Š ‰«R?��« ŸUL?Ý ‰Ë√ s( Èu?²?H�« d9

w²?H*« d?F??A¹ ô b?=Ë ¨wN?I?H�« Ë√ w²?H?*« s¼– w@ qB?HM( qJA?Ð ÊuJð ô qŠ«d*«

s¼– w@ Àb??×¹ U* oO?=b�« nO??.u?²�« b?Fð q?Š«d*« Ác¼ sJ�Ë ¨WÐU?ł≈ q?* w@ U?NÐ

d9 Èu?²?H�« ÊS@ «c?¼ vKŽË ¨Èu²?H�« —Ëb?. v²?Š ‰«R?�K� t?ŽUL?Ý b?FÐ s( w²?H*«

∫w¼Ë qŠ«d( lÐ—QÐ

∫d¹uB²�« WKŠd� ∫v�Ë_« WKŠd*«

W?F=«Ë w@ w²?H²?�¹ Ê√ b¹d¹ Íc�« qzU?��« q³?= s( W�Q�*« d¹u?Bð r²¹ U?NO?@Ë

Èu²H�« W×?B� ”UÝ√ ◊dý l=«uK� oÐUD*« `O×B�« d¹uB?²�«Ë ¨ÁdOGÐ Ë√ tÐ X�e½

Èu²H�« Ê√ v�≈ ÍœR¹ d¹u?B²�« W×. ÂbF?@ ¨tMŽ ‰u¾�*« wKFH�« l=«uK� U?N²IÐUD(Ë

d¹uB?²�« ¡VŽË ¨d(_« fH½ w@ u¼ U* fO�Ë ‰«R?��« s( rN@ U* ÊuJ²?Ý …—œUB�«

sJ� ª‰«R?��« WDÝ«uÐ Èd×?²¹ Ê√ t?OKŽ wG³M¹ w²?H*« sJ� qzU?��« vKŽ lI¹ ÎUÝU?Ý√

nK²??Kð w²�« lÐ—_«  U?N??'« sŽ ‰«R?��« WDÝ«u?Ð Èd?×?²¹ Ê√ t??OKŽ wG?³M¹ w?²?H*«

¨U?N½Q?AÐ qzU?��« q³?= s?( ◊ö²?šô«Ë j?K)« r²¹ U?( Î«d?O?¦?*Ë ¨U?N?@ö?²?šUÐ ÂUJŠ_«

s( ¡wA?Ð W�U??�*« Ác??N� ÷d??FMÝ ≠ ‰«u??Š_«Ë ’U??K?ý_«Ë ÊU?J*«Ë ÊU??(e�« w¼Ë

œ«d??@_UÐ ‰«R?��« o?KFð s( b??*Q?²¹ Ê√ U??C¹√ w²??H*« vKŽ wG??³M¹ U??L?* ≠ qO??B?H??²�«

Æs¹d(_« s¹c¼ ·ö²šUÐ nK²Kð Èu²H�« Ê_ W(_UÐË

c¾MOŠË ¨bFÐ lI¹ r� Î«—bI( d(_« ÊuJ¹ b?=Ë WOKF@ WF=«u� ÊuJ¹ b= d¹uB²�«Ë

vKŽ …—b= s( w²?H*« bMŽ U( —bIÐË ¨WOMO?³�«  U=öF�«Ë  ôP*« …UŽ«d?( s( bÐ ö@

W×KB*« oOI%Ë WOŽdA�« b.UI*« oO?I×²� »d=√ Èu²H�« ÊuJð U( —bIÐ d¹uB²�«

 Æ…b�H*« ¡—œË

œd�«ò w@ wÞu?O��« Áœ—Ë√ UL?* å5�uI�« W?IO?IŠò »U?²* w@ w�«eG?�« h½ b=Ë

l{Ë Ê√ vKŽ å÷d?@ dB?Ž q* w@ œU?N²?łô« Ê√ qN?łË ÷—_« v�≈ bKš√ s( vKŽ

w@ Èu?²?H�« vKŽ —b?I¹ U0— w*c�« qÐ ¨t?�?H½ w@ 5¼ d?(QÐ fO� qzU?�*UÐ —u?B�«

s( sJ1 U?( q* d¹uBðË —u?B�« l{Ë nK* u�Ë ¨U?Nð—u. t�  d?*– «–≈ W�Q�?( q*



≠±¥≠

Î̈ö.√ —uB�« pKð t³KIÐ dDK¹ r�Ë ¨tMŽ e−Ž WF=«Ë q* w@ Àœ«u(«Ë  UF¹dH²�«

Æs¹bN²:« ÊQý s( p�– U/≈Ë

nOOJ²�« WKŠd� ∫WO½U¦�« WKŠd*«

¨tKzU??�??(Ë t?I??H�« »«uÐ√ s( U??N??³?ÝU?M¹ U0 U??NMŽ ‰u??¾?�*« …—u??B�« ‚U??(≈ u¼Ë

¨œuIF�« »U?Ð s( UN½√Ë ¨ «œU³F�« ô  ö?(UF*« »UÐ s( UN½√ vKŽ Îö¦?( W�Q�*« nOJM@

TONð WKŠd( Ác¼Ë ¨…U?L�*« dOž …b¹b'« œu?IF�« s( Ë√ ¨UNM( vL�?( r�= s( UN½√Ë

ÃU²×¹Ë ¨w²?H*« qLŽ s( nOOJ²�«Ë ¨WF?=«u�« Ác¼ q¦( w@ n¹dA�« ŸdA?�« rJŠ ÊUO³�

nK²K¹ b= nOOJ²�«Ë ¨Èu²H�« w@ QD?)« tOKŽ Vðd²¹ tO@ QD)« Ê_ ¨oO=œ dE½ v�≈

5HK²<« 5?Ð `Ołd²�«Ë ¨Èu?²H�« ·ö²?š« »U³?Ý√ bŠ√ ·ö²?šô« «c¼Ë ¨tO?@ ¡ULKF�«

oOI% v�≈ lłd¹Ë ¨l=«u�« rN@ oLŽ v�≈ lłd¹Ë ¨rNM( Í√ qO�œ …u= v�≈ lłd¹ c¾MOŠ

ÆWF¹dAK� UOKF�« ·«b¼_« w¼Ë Ãd(« l@—Ë `�UB*«Ë b.UI*«

∫r~(« ÊUOÐ WKŠd� ∫W¦�U¦�« WKŠd*«

Ë√ ¡UC?²=ôUÐ 5HKJ*« ‰U?F@QÐ oKF?²*« v�UFð tK�« »UDš u¼ wŽd?A�« rJ(«Ë

ÎU?C¹√ Á—UNþ≈ r²¹Ë ¨ŸU?L?łù«Ë WM��«Ë »U²?J�« s( «c¼ cšR¹Ë ¨l{u?�« Ë√ dO?OK?²�«

WM��«Ë »U?²JK� ÎU?*—b?( ÊuJ¹ Ê√ w?²?H*« vKŽ V−¹Ë ¨‰ôb?²?Ýô«Ë ”U?O?I�« WDÝ«uÐ

‚dÞË W�œ_« VOðdðË W?OÐd?F�« ÿU?H�_«  ôôœË ”UO?I�« W?OH?O?*Ë ŸU?Lłù« sÞ«u?(Ë

qzU?Ýu�« ÂuKF� tKOB?×²Ð «c?¼ vðQ²¹Ë Î̈U?×O?×. ÎU?*«—œ≈ l=«u�« „«—œ≈Ë ¨◊U³M²?Ýô«

Íc�« ¡U²?@ù« vKŽ t³¹—b?²ÐË ¨U¼u×½Ë Y¹b?(«Ë WGK�«Ë t?IH�«Ë ‰u?._U* b?.UI*«Ë

t??OK?% p�c??*Ë ¨p�– v?KŽ U??NÐ Î«—œU??= Êu?J¹ fHM?�« w@ W??K??Ý«— WJ?K( t¹b� T?AM¹

Æ”UM�« lHM¹ U( vKŽ qLF�«Ë Ÿ—u�«Ë ÈuI²�UÐ

∫Èu²H�« —«b8≈ ∫WFÐ«d�« WKŠd*«

¨l=«u?�« vKŽ t????O�≈ q.u?ð Íc�« r?J(« «c¼ ‰«e?½≈ Í√ q¹eM?²�« WK?Šd???( Ë√

b.U?I*« vKŽ dJ¹ ô tÐ w²H?OÝ Íc�« «c¼ Ê√ b?*Q²�« s( t?OKŽ bÐ ö@ c?¾MOŠË

ôË tOK?Ž ÎUIH?²( ÎU?ŽUL?ł≈ ôË tÐ ÎUŽuDI?( ÎUB½ n�UK¹ ôË ¨Êö?D³�UÐ WO?ŽdA�«

v²?Š Á«u²?@ WF?ł«d0 t?OKF@ «c¼ s( ÎU?¾?Oý b?łË «–S@ ¨…d?I²?�?( WO?NI?@ …bŽU?=

Æ◊ËdA�« pKð UNO@ d@u²ð



≠±µ≠

Èu²H�« dOGð WFO³Þ ∫w½U¦�« Y×³*«

’U?K?ý_«Ë ÊUJ*«Ë ÊU?(e?�« ≠ W?FÐ—_«  U?N?'« ·ö?²?šUÐ Èu?²?H?�« nK²?Kð

∫UM¼ ÂUJŠ_UÐ œ«d*«Ë Æ UN'« Ác¼ dOG?²Ð ÂUJŠ_« dOGð dJM¹ ô ªt½_ ¨‰«uŠ_«Ë

XD³M?²?Ý« w²�« W¹œU?N??²?łô« ÂUJŠ_«Ë ¨ «œU?F?�«Ë ·«d?Ž_« vKŽ W?OM?³*« ÂUJŠ_«

¨WOŽdH�« W�œ_« s( U?¼dOž Ë√ ÊU�×²Ýô« Ë√ WKÝd*« `�U?B*« Ë√ ”UOI�« qO�bÐ

u¼ ÊU??(e�« Ê_ ªrKF�« q¼√ i?FÐ Âö?* w@ ÊU??(e�« d?O??G?²� d??O?O??G?²?�« V�½ U/≈Ë

t?O??@ d?O?G??²ð Íc�« u¼Ë ¨‰«u?Š_«Ë ‰U??F?@_«Ë À«b?Š_« t??O?@ Íd?& Íc?�« ¡U?Žu�«

qþ u� ô≈Ë ¨»U³�« «c¼ s( ÊU(e�« dOG²� Èu²?H�« dOGð W³�M@ ¨·«dŽ_«Ë bz«uF�«

ÆÈu²H�« dOG¹ Ê√ ÎUFOD²�( bŠ√ sJ¹ r� ÊËd= …bŽ u¼ UL* ·dF�«

W??O??ÝU?Ý_« ÂU?JŠ_«Ë ¨bz«u??F�«Ë ·«d??Ž_« vKŽ vM³?ð ô w²�« ÂUJŠ_« U??(√

ôË ¨s*U(_« d?OG²Ð ôË ¨ÊU?(“_« dO?G²Ð dO?G²ð ô UN½S?@ ¨wNM�« Ë√ d(_UÐ W?OBM�«

¨‚b?B�«Ë W½U?(_«Ë œU?N?'«Ë …U?*e�«Ë ÂU?O?B�«Ë …ö?B�« »u?łu?* ¨”UM�« d?O?G?²Ð

¨U?N??²?³??B½√ ÊU?OÐË À«d??O*« »u?łËË ¨…—U??łù«Ë s¼d�«Ë ¨¡«d??A�«Ë lO?³�« W??ŠUÐ≈Ë

W?(d?ŠË ¨d?L??)« »d?ýË U½e�« W?(d?Š q¦??(Ë ¨U?NÐ —u?(Q*« ÂUJŠ_« s?( U¼d?O?žË

wÞU?FðË ¨W*d?F*« s( —«d?H�« .d?%Ë ¨W½UO?)«Ë —Ëe�« …œU?NýË »c?J�«Ë —UL?I�«

ÆUNMŽ wNM*« ÂUJŠ_« s( U¼dOžË ¨VOG�« W@dF( ¡UŽœ«Ë W½UNJ�«

kHK�« `¹dBÐ W²ÐUŁ ÊuJð Ê√ U(≈ WO?NIH�« qzU�*« Ê√ rKŽ« ∫s¹bÐUŽ sÐ« ‰U=

U?( vKŽ bN?²:« t?OM³¹ U?( UNM( d?O?¦*Ë ¨Í√—Ë œU?N²?ł« »d?CÐ W²ÐUŁ ÊuJð Ê√ U?(≈Ë

U?( ·ö?KÐ ‰U?I� ÀœU?(« ·d?F�« ÊU?(“ w@ ÊU?* u� YO?×Ð ¨t½U?(“ ·d?Ž w@ ÊU?*

 «œU?Ž W?@d??F?( s( t?O??@ bÐ ô t½≈ œU?N?²??łô« ◊Ëd?ý w@ «u�U?= «c??N�Ë ¨ÎôË√ t�U?=

ÀËb( Ë√ ¨tK¼√ ·dŽ dOG²� ÊU(e�« ·ö²šUÐ nK²Kð ÂUJŠ_« s( dO¦J@ ¨”UM�«

ÂeK� ¨ÎôË√ t?OKŽ ÊU?* U?( vKŽ rJ(« wIÐ u� YO?×Ð ÊU?(e�« q¼√ œU?�@ Ë√ …—Ëd?{

nO?H?K??²�« vKŽ W?OM³*« W??F¹d?A�« b?Ž«u?= n?�U?)Ë ¨”UM�UÐ —d?C�«Ë W?I??A*« tMŽ

Æ
©±®

ÂUJŠ≈ s�Š√Ë ÂUE½ -√ vKŽ rÓ�UF�« ¡UI³� ªœU�H�«Ë —dC�« l@œË dO�O²�«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±≤µØ≤ s¹bÐUŽ sÐ« qzUÝ— dE½« ©±®



≠±∂≠

sŽ d?O??G?²¹ ô Ÿu½ ∫ÊU?Žu?½ ÂUJŠ_« ∫åÊU?H?NK?�« WŁU?ž≈ò w@ rO?I?�« sÐ« ‰U?=Ë

»ułu?* ¨WLz_« œUN?²ł« ôË WMJ(_«Ë WM(“_« V�?×Ð ô UNOKŽ u¼ …b?Š«Ë W�UŠ

u?×?½Ë rz«d?'« vK?Ž Ÿd?A�UÐ …—b??I*« œËb?(«Ë  U??(d?;« .d??%Ë  U?³??ł«u�«

ÆtOKŽ l{Ë U* n�UK( œUN²ł« ôË dOOGð tO�≈ ‚dD²¹ ô «cN@ ¨p�–

q²?I�UÐ d¹e?F²�« Ÿd?ý bI?@ ¨W?×KB*« V�?×Ð UN?O?@ dO?G²¹ U?( ∫w½U?¦�« ŸuM�«Ë

sŽ nK?K??²*« vK?Ž  u??O??³�« ‚d???×Ð ¤ Âe??ŽË ¨W??FÐ«d?�« …d*« w@ d??L???)« s(b*

s( U?N?I×?²?�¹ s( d?O?ž v�≈ WÐu?IF�« Íb?Fð s( t?FM( U?( ôu� ¨W?ŽU?L'« —u?C?Š

p�c*Ë ¨qzU?�( …bŽË l{«u?( …bŽ w@ WO�U*«  U?ÐuIF�UÐ —c?ŽË ¨W¹—c�«Ë ¡U�M�«

wHM?¹Ë ”√d�« oK×¹  ≠ d??L??Ž ÊUJ@ Áb??FÐ  «d¹e??F?²�« w?@ «u?ŽuM?ð ¤ tÐU?×??.√

dB= ‚d?ŠË ¨dL)« UNO?@ ŸU³ð w²�« ÈdI�«Ë s¹—UL)« XO½«u?Š ‚d×¹Ë »dC¹Ë

d¹eF?²�« w@  ≠ t‡� ÊU*Ë ¨WOŽd�« sŽ V−?²Š« U* W@uJ�« w@ ’U=Ë wÐ√ s?Ð bFÝ

»U?³?Ý√ XŁb??ŠË ¨t?LKŽ —u?@ËË t?×??B½ ‰U?LJÐ WÐU?×??B�« t?OKŽ t?I?@«Ë ¨œU??N?²?ł«

sJ�Ë X½U* Ë√ ¤ tK�« ‰uÝ— s(“ w@ UNK¦( sJ¹ r� rNŽœd¹ U0 Ád¹eFð XC²=«

d?L?)« »d??ý w@  «Ëœ«“ U* rN½√ p�– sL??@ ¨U?N?O?@ «u??FÐU?²ðË U?N??OKŽ «Ëœ«“ ”UM�«

vH½Ë 5½ULŁ ÁbŠ ≠ dLŽ qFł ¤ tK�« ‰uÝ— b?NŽ w@ ÎöOK= ÊU*Ë tO@ «uFÐU²ðË

¨U¼d?Fý «bÐ v²?Š `z«uMK� tÐd?{ p�– s(Ë ¨s−�K� Î«—«œ Á–U?Kð« p�– s(Ë ¨tO?@

`�UB?*« ·ö²šô ÎU?F³ð ”UM�« s( d?O¦?* vKŽ ÁU³?²ýô« tO?@ l=Ë lÝ«Ë »UÐ «c¼Ë

Æ
©±®

ÎU(bŽË Î«œułË

vKŽ  b?L?²?Ž« Íc�« ÂUJŠ_U?@ ∫j?ÝU?³�« b?³?Ž w�u?²*« —bÐ —u?²?*b�« ‰u?I¹

Íc�« ŸU??L?łù«Ë …dð«u??²*« Y¹œU??Š_«Ë .dJ�« Ê¬d??I�U?* ¨tðu??³Ł w@ wF?D= qO�œ

¨ÂUJŠ_« v?KŽ t??²�ôœ w@ wFD?=Ë Î̈«dð«u??²??( Îö??I½ UMO�≈ q?I½Ë tÞËd??ý  d??@uð

vKŽ  bL²Ž« Íc�« ÂUJŠ_« ¨b?Š«u�« vMF*« «c¼ ô≈ qL²×¹ ô hM�« Ê√ vMF0

ÊU?(“_« X³??=U?Fð U??L?N?( q¹b??³?²�« ôË d?O??G?²�« q³??Ið ô W?²ÐUŁ ÂUJŠ√ q?O�b�« «c¼

ÏsÎ¹ÒbÏ�«ÒuÎ�UÏÐÒ§ ÌÁU]¹≈ ]ô≈ «ËÌbÌ³ÎFÒð ]ôÒ√ ÒpÌÓÐÒ— ¢vÒCÒ%Ò§˚ ∫v�U??Fð t?‡�u??I??* ¨‰«u??Š_«  d??O??GðË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥¥∂Ø± ÊUDOA�« b¹UJ( s( ÊUHNK�« WŁUž≈ dE½« ©±®



≠±∑≠

˝UÒÐÓÏdÄ ÒÂ]dÒŠÒ§ ÒlÎOÒ³ÎÄ Ìt]KÄ ]qÒŠÒ√Ò§˚ ∫t½Q??ý qł t?‡�u??I??*Ë ¨›≤≥ ∫¡«dÝù«¤ ˝UÚ½UÒ�ÎŠ≈

w¼ U??( sJ�Ë ¨UÐd�« W??(d??ŠË lO??³�« qŠ w@ W??FÞU??= W¹ü« Ác?N??@ ›≤∑µ ∫…dI³�«¤

«c??N?@ ¨v�U??Fð tK?�« t?(d??Š Íc�« UÐd�« u¼ U??(Ë ¨v�U??Fð tK�« U??NKŠ√ w²?�« Ÿu?O??³�«

p�– q¦(Ë ¨ÊU?O³�« oŠ s( ¤ ‰u?Ýd�« vDŽ√ U0 t½UO?³Ð WM��« XKHJð qL?−(

¨rK�*« d?O?GÐ WL?K�*« Ã«Ë“ W(d?×?* ¨ÂUJŠ√ s( Âö?Ýù« ¡UL?KŽ tOKŽ l?Lł√ U?(

s( d?O??¦?* v�≈ ¨Â_«Ë »_« Âb?Ž bMŽ …b?'«Ë b??'« Y¹—u?²?*Ë ¨ÎU?OÐU??²?* ÊU?* Ê≈Ë

Æ
©±®

Î«dð«u²( ÎöI½ ŸULłù« «c¼ UMO�≈ qI½Ë UNOKŽ lLłÔ√ w²�« ÂUJŠ_«

‰b??³?²ð ô w²?�« w¼Ë ¨wNM�« Ë√ d??(_« ¡«u?Ý ¨W??OK._« W??O?FD?I�« ÂUJŠ_«Ë

UN?IOI?% qzUÝËË UN?IO³Dð VO�U?Ý√ dOG?²ð Ê√ sJ1 ¨ «œUF�«Ë ·«dŽ_« ‰b?³²Ð

tÐ Âu?I¹ ÊU?* wFD= rJŠ W?³�?²J*« ‚u?I(« W¹U?L?Š ö?¦L?@ ¨ÊU?(“_« ·ö²?šUÐ

w{U?= s( r*U;«  U?ł—œ  œb?Fð bI?@ «c¼ U½dB?Ž w@ U?(√ ¨œdH�« w{U?I�«

d?O?žË iIM�« W?LJ×?( Ë√ ·UM¾?²Ýô« W?LJ×?( Ë√ W?Oz«b?²Ð« W?LJ×?( v�≈ `KB�«

ÆwK._« rJ(« dOG²¹ r�Ë »uKÝ_« dOG²@ ¨p�–

n�U?š U0 bz«u?F�« vK?Ž W³?ðd?²*« ÂUJŠ_« d?O?Gð √b?³0 «u?²?H¹ r� ¡U?N?I?H�«Ë

«–≈ ·dF�UÐ WKKF*« WO?ŽdA�« ’uBM�« WH�UK0 «u?²@√ U/≈Ë ¨WLz_« sŽ ÍËd*«

dOGðË ÊU(e�« ·ö²š«Ë WłU?(UÐ p�– «uKKŽË ¨W×KB*«Ë …—ËdCK� ·dF�« dOGð

ÆÎU(bŽË Î«œułË t²KŽ l³²¹ rJ(« Ê√Ë ¨‰«uŠ_«

l( W?łU?(« bMŽ d?O?F�?²�« W?O?HM(« ¡U?N?I?@ e¹u?& p�– vKŽ WK¦?(_« s(Ë

sŽ œ—ËË ¨dO?F�?²�« s( tÐU×.√Ë ¤ W?HOMŠ wÐ√ ÂU?(ù« lM(Ë tMŽ wNM�« œË—Ë

dO?�� ÎUD³{Ë —d?CK� ÎUF?@— tO?@ ÊU* «–≈ d?OF?�²�« “«u?−Ð ‰uI�« W?OJ�U*« ¡UN?I@

ÆÍd²A*« Ë√ lzU³�UÐ ·U×ł≈ öÐ ”UM�« 5Ð q(UF²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡¼±≥∏¥ …d?šü« ÈœU?Lł a?¹—U²Ð ≥∂ W?M�K� ¥Ã d¼“_« WK−?( w@ jÝU?³�« b?³Ž w?�u²*« —b?Ð —u²?*bK� ‰U?I?( s( ©±®

ÆÂ±π∂¥ d³L@u½



≠±∏≠

∫ÂU~Š_« dOGð q�«uŽ

 «œUF�« d?OGð ÊU(e�« d?OG²Ð œu?BI*« ¨ÊU�e�« d?OG²Ð rJ(« d?OGð ∫ôË√ ≠±

d?š¬ ÊU?J( w@ tMŽ ÊUJ?( w@ Ë√ ¨d?š¬ s(“ w@ t?MŽ s(“ w@ ”UMK?� ‰«u?Š_«Ë

bMÝÔ√ b??=Ë ¨ «œU?F?�«Ë ·«d?Ž_« d??O?Gð v?�≈  œ√ w²�«  «dŁR*« XH?K²?š« U??L?N??(

√dD¹ Íc�« r?¼ ”UM�« U/≈Ë ¨d??O?G??²¹ ô s(e�U??@ Î̈«“U?−??( ÊU?(e?�« v�≈ d?O??O?G??²�«

¨tM¹uJðË t?²K?³ł q?.√ w@ ÊU?�½ù« d¼u?ł qL?A¹ ô d?O?O?G?²�«Ë ¨d?O?O?G?²�« rN?OKŽ

tð«œU??ŽË tðU??H??.Ë Á—UJ@√ ‰ËUM?²¹ d??O?O??G??²�« sJ�Ë ¨o?Kš cM( ÊU??�½≈ ÊU??�½ùU??@

ÂUJŠ_« q¹b³ð tOKŽ Vðd²¹ ¨’U?š Ë√ ÂUŽ ·dŽ œułË v�≈ ÍœR¹ U2 ¨t*uKÝË

qO�bÐ X?D³M²??Ý« w²�« W¹œU?N??²?łô« ÂU?JŠ_«Ë ¨ «œU?F�«Ë ·«d??Ž_« vKŽ W??OM³*«

¨W?O??Žd?H�« W�œ_« s( U¼d??O?ž Ë√ ÊU?�??×?²?Ýô« Ë√ WK?Ýd*« `�U?B*« Ë√ ”U??O?I�«

u¼ ÊU?(e�« Ê_ ªrKF?�« q¼√ iFÐ Âö?* w@ ÊU?(e�« d?O?G?²� d?O?O??G?²�« V�½ U/≈Ë

t?O?@ d?O?G?²ð Íc�« u¼Ë ¨‰«u??Š_«Ë ‰U?F?@_«Ë À«b?Š_« t?O?@ Íd?& Íc�« ¡U?Žu�«

tMŽ d³F¹Ë¨»U³�« «c¼ s( ÊU(e�« dOG²� Èu?²H�« dOGð W³�M@ ¨·«dŽ_«Ë bz«uF�«

rN=öš√ ◊UD×?½«Ë ”UM�« œU�@ ÊU(e�« œU�?HÐ bBIÔ¹Ë ¨ÊU(e�« œU?�HÐ ÎUC¹√

œU�?H�« «cN� ÎU?F³ð ÂUJŠ_« dÒO?Gð v�≈ ÍœR¹ U2 ¨ÈuI?²�« nF{Ë Ÿ—u�« Ê«b?I@Ë

ÀbŠ b=Ë ¨tKł_ rJ(« dOGð wC²I¹ ÎU?@dŽ Á—UA²½« w@ `³.√ b=Ë ¨t� ÎUFM(Ë

—u??B???F�« q* w?@Ë ¨rNMŽ v�U???Fð tK?�« w{— ¨WÐU??×???B�« d??B???Ž w@ «c¼ q?¦??(

∫…dO¦* p�– vKŽ WK¦(_«Ë ¨WO(öÝù«

w³M�« v�≈ wÐ«dŽ√ ¡Uł ∫‰U= ≠ wMN?'« b�Uš sÐ b¹“ sŽ Í—UK³�« ÈË— ∫UNM(

¡Uł ÊS@ ¨U¼¡U*ËË U?N.UHŽ kHŠ« rŁ WMÝ UN?@dŽ ∫‰UI@ tDI²K¹ UL?Ž t‡�Q�@ ¤

Ë√ p� ∫‰U= ørM?G�« W�UC@ tK?�« ‰uÝ— U¹ ‰U= ¨U?NI?HM²ÝU?@ ô≈Ë UNO?@ „d³?K¹ bŠ√

¨U?N�U?(Ë p�U( ∫‰U?I?@ ¤ w³M�« t?łË d?F?L²?@ ¨qÐù« W�U?{ ‰U?= ¨VzcK� Ë√ pO?š_

ÊS@ UNŽœ ∫tMŽ Èd?š√ W¹«Ë— w@Ë ¨d−A�« q*QðË ¡U*« œdð U¼ƒUIÝË U¼ƒ«c?Š UNF(

Æ
©±®

UNÐ— U¼b−¹ v²Š d−A�« q*QðË ¡U*« œdð U¼¡UIÝË U¼¡«cž UNF(

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±≥¥∑’ ≥Ã rK�( `O×.Ë ¨∏≥∂’ ≤Ã ¨Í—UK³�« `O×. ©±®



≠±π≠

ÎöÐ≈  ≠ d?L?Ž s(“ w@ X½U?* qÐù« ‰«u?{ Ê√ ¨»U?N?ý sÐ« sŽ p�U?( ÈË—Ë

d?(√ ≠ ÊU??H?Ž s?Ð ÊU?L??¦?Ž s(“ ÊU??* «–≈ v²?Š ¨b??Š√ U?N??�1 ôË "UM²ð WK?Ýd?(

·öš vKŽ «c¼Ë ¨UNMLŁ wDŽ√ UN³ŠU. ¡Uł «–S@ ¨ŸU³ð rŁ UNH¹dFðË UN²@dF0

‰«u?{ ‰ËUMð vKŽ ”UM�« …√d?łË ÊU?(e�« œU?�?H� p�–Ë ¨¤ tK�« ‰u?Ý— tMÒOÐ U?(

qÐù« ‰«u?{ „d²Ð ¤ ‰u?Ýd�« d(√ s( W¹U?G�« ≠ ÊUL?¦Ž rN?H@ ¨U¼c?š√Ë qÐù«

Y¹b?Š s( œu?BI*« vK?Ž k@UŠ ¨ÊU?(e�« b?�?@ ULK@ ¨U?N?³?ŠUB� U?NEH?Š u¼Ë

ÆWIOIŠ t‡� o@«u( tMJ�Ë Î̈«d¼Uþ tH�Uš Ê≈Ë ¨¤ w³M�«

w@ tðU??@d?Bð c??HMð s¹b*« Ê√ wH?M(« V¼c*« w@ tÐ ‰u??L?F*« Ê√ ∫U??NM(Ë

¨U?NK* t‡�«u?(√ W?=d?G?²?�?( t½u¹œ X?½U?* u�Ë ¨Ÿd?³?²�« Áu?łË dzU?ÝË n=u�«Ë W?³?N�«

UN?O@ c?HMO@ …dŠ v?I³ð w²�« t‡�«u?(√ ÊUOŽQÐ ô t?²(cÐ oKF?²ð Êu¹b�« Ê√ —U³?²ŽUÐ

d?¦?*Ë ”UM�« 3– XÐd?š U* sJ� ªW?O?ÝU?O?I�« bŽ«u?I�« v?C²?I?( «c¼Ë ¨t?@d?Bð

s( rN�«u?(√ V¹dNð v�≈ ÊËb?LF¹ ‰«u?(_« »U×?.√ —U.Ë ¨rN?Ž—Ë q=Ë rNF?LÞ

¨o¹b?. Ë√ V¹d?= s( tÐ Êu?I?¦¹ s* U?N?²?³?¼ Ë√ UN?H?=Ë o?¹dÞ sŽ 5Mz«b�« t?łË

s¹b*« s(  U@d?B²�« Ác¼ –UH½ ÂbFÐ WKÐUM(«Ë W?OHM(« s( ÊËdšQ²?*« v²@Q@

ÆtOKŽ w²�« Êu¹b�« —«bI( sŽ b¹e¹ ULO@ ô≈

»u?B?G*« l@UM?( W?L?O?= sL?C¹ ô V.U?G�« Ê√ v�≈ W?O?H?M(« V¼– ∫U?NM(Ë

Ê_ ªVO?Ž U??NÐU?.√ Ë√ XJK?¼ «–≈ »u?B?G*« 5Ž sL??C¹ qÐ ¨VB?G?�« …b?( sŽ

b?IF?* U?NOKŽ b?I?F�« œË—uÐ Âu?I²ð U/≈Ë ¨U?Nð«– w@ W?(uI?²?( X�?O� rNMŽ l@UM*«

¡UI?³� VB?G�« 5Ž 5ÐË UNMOÐ WKŁU2 ô U?N½_Ë ¨VBG?�« w@ bI?Ž ôË ¨…—Ułù«

Æ
©±®

WFHM*« »U¼–Ë ÊUOŽ_«

‰U*« s?Ž q¦?*« …d????ł√ sL????C?¹ V.U????G?�« Ê√ v�≈ W?Łö????¦�« W????L?z_« V¼–Ë

WLz_« tÐ v²?@√ U( q¦0 WOHM(« s( ÊËd?šQ²*« v²@√ b=Ë ¨UNK?DŽ Ë√ »uBG*«

∫5I¹d@ v�≈ p�– w@ «uL�I½«Ë ¨WŁö¦�«

‰U( ÊU?* «–≈ ª»uBG*« l@UM( sŽ q¦?*« …dł√ V.UG�« 5L?Cð Èd¹ o¹d@

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∂¥Ø≥ —U²<« Õdý —UO²šô« dE½« ©±®



≠≤∞≠

œU?�?H� p�–Ë ¨”U?O?I�« ·ö?š vKŽ ¨‰ö?G²?Ýö� Î«b?ÓF?Ô( Ë√ ¨rO?²¹ ‰U?( Ë√ ¨n=Ë

Æ
©±®

VBG�« vKŽ rNð√dłË ”UM�«

¨‰«u?(_« lOL?ł w@ ÎU?IKD( »u?BG*« l@U?M( V.UG�« 5L?Cð Èd¹ o¹d?@Ë

œU??�??H�« œU¹œ“ô ¨j?I??@ ‰ö??G??²?Ýö?� b??F*« ‰U*«Ë rO??²??O�« ‰U??(Ë n?=u�« w@ ô

Æ
©≤®

wM¹b�« Ÿ“«u�« Ê«bI@Ë

¤ tK�« ‰u??Ý— b?N??Ž vKŽ …b?Š«Ë lI?¹ Àö?¦�« kHK?Ð ‚öD�« ÊU?* ∫U??NM(Ë

nKŠ s( «Ëd?¦?*√Ë ÊU?(e�« b?�?@ U?LK@ ¨≠d?L?Ž W?@ö?š s( 5?²MÝË ≠ dJÐ wÐ√Ë

Æ
©≥®

Æ…bŠ«Ë ô ÎUŁöŁ  ≠ dLŽ tF=Ë√ ¨p�– w@ «uFÐU²ðË ‚öD�«

dO?¦* ÊU?* ¡U³N?B�« uÐ√ t‡� ‰UI¹ Îö?ł— Ê√ ”ËËUÞ sŽ œË«œ wÐ√ 4Ý w@Ë

q³= ÎUŁöŁ tð√d?(« oKÞ «–≈ ÊU* qłd�« Ê√ XLKŽ U(√ ∫‰U?I@ ”U³?Ž sÐô ‰«R��«

Î«—b?.Ë  ≠ dJÐ w?Ð√Ë ¤ tK�« ‰u?Ý— b?N?Ž v?KŽ …b?Š«Ë U¼uKF?ł U??NÐ qšb¹ Ê√

‰U= ¨rNOKŽ s¼Ëe?Oł√ ∫‰U= UNO?@ «uFÐU²ð ”UM�« Ê√ È√— ULK@ ¨≠ d?LŽ …—U(≈ s(

¨WÒMÔ��« u¼ «c¼ Ê√ tOKŽ nK¹ r?� ≠ »UD)« sÐ dLŽ Ê√ œuB?I*«Ë ∫rOI�« sÐ«

…d( ÊU* U?(Ë ¨…d( bFÐ …d( ‚öD�« qF?ł –≈ ªÁœU³F� v�UFð tK�« s?( WFÝuð t½√Ë

∫‰U= u� t½S@ ¨ÊU?FK�U* ¨…bŠ«Ë WKLł UNK* tð«d( ŸU?I¹≈ nKJ*« pK1 r� …d( bFÐ

Æ
©¥®

…bŠ«Ë …d( UN½Q* X½U* 5=œUB�« s* w½√  «œUNý lÐ—√ tK�UÐ bNý√

‰«u??Š_« 5½«u?= w@ ‰Ë_« Í√d�U?Ð W?O??(ö?Ýù« Ê«bK?³�« iFÐ  c?š√ b??=Ë

œö?³�« pK?ð w@ Èu?²?H�« —Ëœ iFÐË W??O?Žd?A�« r*U??;« l=uð ö?@ ¨W?O?B??K?A�«

Æ…bŠ«Ë ô≈ ¨Àö¦�« kHKÐ ‚öD�«

¡Uý YOŠ t²łËe?Ð ÃËe�« d@U�¹ Ê√ wHM(« V¼c*« w@ q._« Ê√ ∫UNM(Ë

«–≈ U0 p�– «ËbO?= s¹dšQ²*« ÒsJ�Ë ¨t?²FÐU²0 ÂeKÔðË U?¼dN( q−F?( UNC?³=√ «–≈

s( UNIKšË UN?{dŽË UN�H½ vKŽ s(_« wMF¹ dH��« ÔsÚ(√Ë ¨ÎU½u?(Q( dH��« ÊU*

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±¥≤Øµ —U²<« —b�« vKŽ —U²;« œ— dE½« ©±®

Æπ±¥Ø≤ U=—eK� wNIH�« qšb*« dE½« ©≤®

Í—UK³�« p�– ÈË— ©≥®

Æ≥≥Ø± rOI�« sÐô 5F=u*« ÂöŽ√ dE½« ©¥®



≠≤±≠

v�≈ U?N?łd?K¹ Ê√ œ«—√ «–≈ d??N*« ¡U?H¹≈ b?FÐË ∫W¹“«e?³�« w@ ¡U??ł ¨W�c�«Ë œU?�?H�«

¨ÊU(e�« œU�H� —dC²¹Ë È–Q²¹ V¹dG�« Ê_ ªp�– s( lM1 WÐdG�« œöÐ

©±®
Á«d‡¹ s‡?( t‡MO?N¹ Âu?‡¹ q‡‡*       ÁU?I??ý√ U?( V¹d??G�« ‰–√ U?(

öÐ ÎU?IKD( dH?��« t� fO� ∫‰U?= t½√ ÍbM=d?L��« Y?OK�« wÐ√ sŽ d*– b?=Ë

«–≈ nOJ?@ U?N?�eM( w@ U??N??�??H½ vK?Ž s(Qð ô U??N½_ ¨ÊU??(“_« œU??�??H� ªU¼U??{—

œU�?H�« nš uK@ ¨·dF�« ·ö?²š« v�≈ ÎUF?ł«— p�– ¡UNI?H�« qFł b?=Ë ¨Xłdš

»«u??ł Ê√ W??O??ł«u�u?�« w@ ¡U??ł ¨‰Ë_« rJ(« v�≈ ”U?M�« lł— ¨”UM�« `?KB½«Ë

UM½U???(“ w@ U??(√ rN½U??(“ w?@ ÊU??* ¨YOK�« uÐ√ t?Ð ‰U??= Íc�« u¼Ë ¨W¹«Ëd?�« d¼Uþ

«–S@ 
©≤®

ÊU(e�«Ë d?BF�« ·ö²?šUÐ rJ(« ·ö²?š« »UÐ s( t‡KF−@ ∫‰U?=Ë ¨ö@

w@ U?N?łË“ WFÐU?²0 …√d*« Â«e�≈ vKŽ w?(öÝù« t?I?H�« —b?. w@ Èu²?H�« X½U?*

¨p�cÐ …√d*« Â«e�≈ ÂbŽ vKŽ s¹d?šQ²*« bMŽ Èu²H�«  —U. rŁ ¨WÐd?G�«Ë dH��«

¨r¼œU�@ WKIÐ ”UM�« ·dŽ dOGð «–≈ d?OG²ð Ê√ sJ1 Èu²H�« Ê√ qŽ ‰b¹ p�c@

˝rÌ²MÒJÒÝ ÌYÎOÒŠ ÎsÏ5 ]sÌ¼uÌMÏJÎÝÒ√˚ ∫v�U???Fð t‡�u???= rN??@ w?@ oO??@u???²�« p�– Q???AM(Ë

W?łËe?�« W?FÐU??²?( X½U??* «–S?@ 
©≥®

˝]sÌ¼ËÌÓ—UÒCÌð ôÒ§˚ ∫v�U?F?ð t‡�u?=Ë Æ›∂ ∫‚öD�«¤

t?F?( vM?J��UÐ Âe?²K²?@ ¨U?¼—U?C¹ ô d?š¬ bKÐ v�≈ t?‡�U?I?²½«Ë Ád?H?Ý w?@ U?N?łËe�

ÂeKð r?� …√d?LK?� …—U?C??( t??O?@ »«d??²??žô« Ê√ X³Ł «–S??@ ¨ö??@ ô≈Ë ¨sJ�¹ YO??Š

Æ”UM�« œU�H� UM½U(“ …œUŽ u¼ UL* ¨WFÐU²*UÐ

w@ ’U)« t?LKFÐ w{UI�« wCI¹ Ê√ «uFM( s¹d?šQ²*« ¡UNI?H�« Ê√ ∫UNM(Ë

Ê√ “«u?ł s( wH?M(« t?I?H�« w@ t??OKŽ oH?²*« q?._« p�cÐ 5H�U?K??( ¨lzU?=u�«

W??³�UD( sŽ p�– w?MG¹Ë ¨t?�??HMÐ U?¼b?N??ý W?F??=«Ë w@ t??LKFÐ w{U??I�« wC??I¹

p�– ¡UNIH�« lM( ¨≠ »UD)« sÐ dLŽ t‡KF@ U( v�≈ Î«œUM²Ý« ¨ U³ŁùUÐ ÂuB)«

WH?F�«Ë …¡UHJ�« V�?×Ð …UCI�« —U?O²š« Âb?ŽË ¨ÍËUýd�« W³K?žË …UCI�« œU?�H�

w{U?I�« ∫t?I?H�« V²?* w@ ¡U?ł ¨W?OÐu?�?;«Ë …œU?NA?�« V�?×Ð U/≈Ë ¨W¼«eM�«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥π∞Ø≤ —U²<« —b�« vKŽ —U²;« œ— dE½« ©±®

Æπ±¥Ø≤ U=—eK� wNIH�« qšb*« ≥π∞Ø≤ s¹bÐUŽ sÐô —U²;« œ— dE½« ©≤®

Æπ±¥Ø≤ U=—eK� wNIH�« qšb*« ≥π∞Ø≤ s¹bÐUŽ sÐô —U²;« œ— dE½« ©≥®



≠≤≤≠

w@ t??LKF?Ð wC??I¹ ôË ¨d¹e??F??²�«Ë ’U??B?I�«Ë ·c??I�« b??Š w@ t??LK?FÐ wC??I¹

«–≈ œU?³??F�« ‚u?I??Š w@ t?LKF?Ð wC?I¹ w{U??I�«Ë ¨v�U?Fð t?K� W?B�U??)« œËb?(«

t½√ ÂuO�« —U²<«Ë ¨5³ŠUB�« ‰u= vKŽ t?O@ ¡UCIK� hB<« ÁbKÐ w@ UNLKŽ

d¹e?F²�« —u?(√ w@ tLK?FÐ ÁƒUC?= p�– s( «uM¦²?Ý«Ë Æ
©±®

W?LN?²K� tLKFÐ wC?I¹ ô

‰U*« l?C¹ Ê√Ë ¨t?????²?????IK?D(Ë q?łd�« 5?Ð ‰u????×?¹ Ê√ t‡?K@ ¨V?B?????G�«Ë ‚ö?D�«Ë

d???O?Ð«b???²�« Í√ ¨W????³???�????(« »UÐ s(¨ U????³Łù« ‰U????Š v�≈ 5(√ b?MŽ »u???B????G*«

 Æ UMO³�UÐ d(_« X³¦¹ v²Š WOÞUO²Šô«

≥π  r=— …œU*« ÊuŁö¦�«Ë WM(U¦�« …bŽUI�« ∫WO�bF�« ÂUJŠ_« WK−( w@ ¡Uł

«–S@ ¨rNðœUŽË UNK¼√ ·d?Ž dOG²Ð Í√ ¨ÊU(“_« dOG?²Ð ÂUJŠ_« dOGð dJM¹ ô

ÊS?@ Èd?š√ …œUŽË ·d?Ž v�≈ d?O?Gð rŁ ÎU?LJŠ ÊUO?Žb?²?�¹ rNðœU?ŽË rN@d?Ž ÊU?*

Êu� ÊU?* U* «c�Ë ¨rNðœU?ŽË rN?@d?Ž t?O�≈ q?I?²½« U?( o@«u¹ U?( v�≈ d?O?G?²¹ rJ(«

m³?. «–≈ V.U?G�« ÊQ?Ð ∫‰U?= ÎU?³?O?Ž b?F¹ ≠ W?H?OMŠ w?Ð√ ÂU?(ù« s(“ w@ œ«u?��«

t½ËbF¹ «Ë—U.Ë ”UM�« ·dŽ dOGð U* p�– bFÐ rŁ ¨t³ÒOŽ b= ÊuJ¹ Î«œuÝ√ »u¦�«

Æ…œU¹“ t½≈ ∫ÁU³ŠU. ‰U= …œU¹“

`¹d??BÐ W?²ÐUŁ Êu?Jð Ê√ U?(≈ W?O??N?I??H�« qzU?�*« Ê√ r?KŽ« ∫s¹bÐU?Ž s?Ð« ‰U?=

bN?²:« t?OM³¹ U( U?NM( dO?¦*Ë ¨Í√—Ë œU?N²ł« »d?CÐ W²ÐUŁ ÊuJð Ê√ U?(≈Ë kHK�«

‰U?I� ÀœU??(« ·d?F�« ÊU?(“ w@ ÊU??* u� YO?×Ð ¨t?½U?(“ ·d?Ž w@ ÊU?* U??( vKŽ

s( t??O??@ bÐ ô t½≈ œU??N??²?łô« ◊Ëd??ý w@ «u?�U?= «c??N�Ë ¨ôË√ t�U??= U??( ·ö??KÐ

·dŽ dOG²� ÊU(e�« ·ö²šUÐ nK²?Kð ÂUJŠ_« s( dO¦J@ ¨”UM�«  «œUŽ W@dF(

U?( vKŽ rJ(« wI?Ð u� YO?×Ð ÊU?(e�« q¼√ œU?�?@ Ë√ …—Ëd?{ ÀËb?( Ë√ ¨tK¼√

W?F¹d??A�« b?Ž«u?= n�U??)Ë ¨”UM�UÐ —d?C�«Ë W?I??A*« tMŽ ÂeK� ¨ôË√ t??OKŽ ÊU?*

-√ vKŽ rÓ�U?F�« ¡UI?³� ªœU?�H�«Ë —d?C�« l@œË d?O�?O²�«Ë nO?H?K²�« vKŽ W?OM³*«

Æ
©≤®

ÂUJŠ≈ s�Š√Ë ÂUE½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥π±Ø¥ s¹bÐUŽ sÐô —U²<« œ— dE½« ©±®

Æ±≤µØ≤ s¹bÐUŽ sÐ« qzUÝ— dE½« ©≤®



≠≤≥≠

∫v�Ë_« W�U??(« ∫ ôU?Š t� WM?J�_« d?O??GðË ¨ÊUJ*«d??O?G??²Ð rJ(« d?O??Gð ≠≤

Ê_ ªWO?ŽdA�« ÂUJŠ_« d?OGð w@ rN?( dŁ√ t� W¾O?³�« ·ö²?šU@ ¨W¾?O³�« ·ö?²š«

w@ dŁR?ð hzU??B???)« Ác¼Ë ¨W??¾???O??³�« s( h?zU??B??)« i?FÐ ÊËc??šQ?¹ ”UM�«

s( U?N�UI?²½UÐ Õu{uÐ 5½«u?I�« »uO?Ž d?NEð p�c� ¨q(UF?²�«Ë ·dF�«Ë  «œU?F�«

ÆÈdš√ v�≈ W(√

ÎUÐU??²??* ”UM?K� V²J¹ Ê√ › p?�U??( ÂU??(ù« s( —u??BM*« d??H??F??ł u?Ð√ VKÞ

—uBM*« œ«—√Ë ¨Q?Þu*« V²J@ ¨dLŽ sÐ« b?z«býË ”U³?Ž sÐ« hš— tO?@ VM−²¹

p�U?( ÂU(ù« vÐQ?@ ¨tO?@ U0 qL?F�« vKŽ WHK²?<« —UD=_« w@ ”UM�« qL?×¹ Ê√

«uF?LÝË ¨q¹ËU=√ ”UM�« v�≈ XI?³Ý bI?@ ¨5M(R*« dO(√ U¹ qF?Hð ô ∫‰U=Ë ›

bKÐ q* q?¼√ —U?²?š« U??(Ë ”UM�« Ÿb?@ ¨rN??O�≈ o³?Ý U?0 Âu?= q* c?š√Ë ¨Y?¹œU?Š√

Æ
©±®

t(eŽ sŽ —uBM*« ‰bF@ ¨rN�H½_

w@ Î«—«d?Š√ W??HK²?<« —UD=_« w@ ”U?M�« „dð  p�U?( ÂU?(ù« —d??I¹ «cJ¼Ë

·b¼ Â«œ U?( ÂUJŠ√ s?( t?O�≈ ÊuM¾?LD¹ U??( —U?O?²?š« Ë√ ¨rN?O�≈ o?³?Ý U0 c?š_«

Æ¤ t�uÝ— WMÝË tK�« »U²* ¡u{ w@ ‰bF�«Ë o(« W(U=≈ lOL'«

q¦??( ¨W??¾??O??³�« h?zU??B??š s( qÐ ”UM�« h?zU??B??š s( fO� dŁQ?ð „UM¼Ë

V¼c*« w@ ‚«dF�« w@  «dH�«Ë WKłœ ¡U( s( …œU?H²Ýö� Xłdš w²�« ÂUJŠ_«

…œËd³�«Ë …—«d(«Ë j×I�«Ë dD*U* W¹u'« q(«u?F�UÐ W¾O³�« dŁQ²ð b=Ë ¨wHM(«

W?−?O?²½Ë ¨rNK?(U?FðË rNð«œU?ŽË rN?@«d?Ž√Ë ”UM�« …U?O?Š w?@ dŁR¹ «c¼Ë ¨U¼d?O?žË

W?ł—œ V�?Š vKŽ q?L?F�«  U?=Ë√ ·ö?²?š« q¦?( ¨ÂUJŠ_« nK²?K?ð d?O?G?²�« «c?N�

5³D?I�« w@ ‰U??(«Ë u¼ U??( q¦?( Èd??š_«  U??@ö??²?šô« Ë√ …—«d??(«Ë …œËd??³�«

⁄uK³�« nK?²?K¹ U?C¹√Ë ¨Âu?B�«Ë …ö?B�«  U??=Ë√ nK²?K?²?@ wÐuM?'«Ë w�U?L?A�«

d?AŽ W?FÐ«d�« sÝ w@ w³B�U?@ ¨…œ—U?³�« —UD=_« sŽ …—U(« —UD=_« w@ …œU?Ž

ÊuJ¹ ö?@ mK³¹ ô d?š¬ b?KÐ w@ Ád?OE½Ë Î̈U?HKJ( d?O?B?O?@ rK(« m?K³¹ U?( bKÐ w@

t?łu*« ·ö?²šô fO?� dšüUÐ t?(U?O?=Ë UL¼b?Š√ sŽ nOK?J²�« ◊uI?�?@ ¨ÎU?HKJ(

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∏µ’ tK�« V�Š wKŽ Æœ w(öÝù« l¹dA²�« ‰u.√ dE½« ©±®



≠≤¥≠

bKÐ w@ ‘UŽ s( vKŽ nOK?J²�« Ÿu=Ë tIKF²?( sJ�Ë ¨bŠ«Ë »UD)« qÐ ¨UL?NO�≈

d?š¬ bKÐ w@ ‘U?Ž s( vKŽ nOKJ²�« Âb?ŽË ¨⁄uK³�«  «—U?(√ tOK?Ž  dNE@ —U?Š

Æ
©±®

UN�H½  «—U(_« tOKŽ dNEð r�Ë

Æ»d(« —«œË ÂöÝù« —«œ ¨—«b�« ·ö²š« ∫WO½U¦�« W�U(«

vL�?ðË ¨ÂöÝù« œöÐ q* qL?A¹ ‰Ë_« ∫5L�?= v�≈ r�UF�« ¡U?NIH?�« r�=

Æ
©≤®

»d(« —«œ vL�ðË ¨Èdš_« œö³�« q* qLA¹ w½U¦�«Ë ¨ÂöÝù« —«œ

Âö??Ýù« 5½«u?= U??N?O??@ o³Dð …bKÐ q?* ∫U?N½QÐ Âö??Ýù« —«œ n¹d??Fð sJ1Ë

ÂUJŠ√ Êu(e?²K¹ s¹c�« 5O(c�«Ë ¨5LK�*« s( UN½UJÝ ÊuJ²¹Ë ¨t?(UJŠ√ dNEðË

Æ
©≥®

WO(öÝù« W�Ëb�« 5½«u=

 d???Nþ «–≈ b???L???×???(Ë nÝu¹ wÐ√ b?MŽ »d???Š —«œ Âö???Ýù« —«œ `³???BðË

ÆÂöÝù« 5½«u= dOž UNO@  cH½Ë

UNO@ cHMðË ÂöÝù« dOž ÂUJŠ√ U?NO@ dNEð …bKÐ q* wN@ »d(« —«œ U(√Ë

5Ð Èdš√ —«œ „UM¼Ë Æ
©¥®

5LK�*« dOžË 5LK�*« s( UN½UJÝ ÊuJ¹ Ê√ sJ1Ë

b?I?ŽË ÊuL?K�*« UN?OKŽ d?NE¹ w?²�« bN?F�« —«œ w¼Ë ¨»d?(« —«œË Âö?Ýù« —«œ

cšRð Ê√ ÊËœ ÎU?ł«dš vL�¹ rN?{—√ s( t½ËœR¹ ¡wý vKŽ rNF?( `KB�« UNK¼√

w@ d???³??F?½ s×½Ë Æ
©µ®

Âö???Ýù« —«œ d???O??ž w?@ rN½_ ¨rN?ÐU???=— vKŽ W¹e???ł rN?M(

ÂU??O?= …—Ëd??C�UÐ fO� t½≈ Y?O?Š ¨5LK?�*« d?O??ž —«bÐË Âö??Ýù« —«bÐ U½d?B??Ž

U?(bMŽ W?O?K¹—U?ð W�Q?�?( »d?(« —«bÐ W?O?L?�?²�« `³?B?ðË 5@dD�« 5Ð »d?(«

w@ «c¼ r?N?@ W??O??L¼_« s(Ë ¨w?M¹b�« n=u*« vK?Ž vM³ð ‰Ëb�«  U??=ö??Ž X½U??*

5LK�*« d?O?ž —«œ vKŽ »d?(« —«œ ÊQAÐ œ—Ë U?( q* qL?ŠË d?{U(« U?½dB?Ž

ÆULNMOÐ »dŠ ÂUOI� —d³( Ë√ WłUŠ ÊËœ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥≤µ’ w½U¹dG�« ‚œUB�« wŽdA�« rJ(« dE½« ©±®

Æ¥πØ± …œuŽ —œUI�« b³Ž Æœ wzUM'« l¹dA²�« dE½« ©≤®

Æ≤πµ≠≤∑∂Ø± wzUM'« l¹dA²�« dE½« ©≥®

Æ≤∑∑Ø± wzUM'« l¹dA²�« dE½« ©¥®

Æ±∑µ’ wKOŠe�« t³¼Ë Æœ »d(« —UŁ¬ dE½« ©µ®



≠≤µ≠

¨Í—U³²Žô« h1A�«Ë wFO³D�« h1A�« ¨’U1ý_« dOG²Ð rJ(« dOGð ≠≥

WOK¼_UÐ rNM( q* l²L²¹ ·«dÞ√ 5Ð ô≈ W.UKÐ œuIF�«Ë W(UFÐ  ö(UF*« QAMð ô

q* l²9 ‰öš s( ô≈ p�– v?ðQ²¹ ôË ¨ U(«e?²�ô« qL%Ë ‚uI?(« wIK²� W(“ö�«

∫’UKý_« s( 5Žu½  ö(UF*« ·dFðË ÆWO½u½UI�« WOBKA�UÐ ·dÞ

V�????²J¹ u?¼Ë ÊU???�½ù« w?@ q¦???L????²*« œd????H�« u¼Ë ∫w?F???O???³?D�« hK????A�«

 Áb�u0 WO½u½UI�« WOBKA�«

t??³??łu0 ·d?²??F¹ w?½u½U?= “U??−??( u¼Ë ¨ÍuMF?*« Ë√ Í—U?³??²??Žô« hK??A�«Ë

W??O�U*« W?(c?�«Ë W?O½u½U??I�« W??O?B??K?A�U?Ð ‰«u?(_« Ë√ ’U??K?ý_« s( W??Žu?L??:

W?O?BK?A�« qO?B?Hð wðQ?O?ÝË® ¨tO?�?ÝR?( Ë√ tÐU?×?.√ ’UK?ý√ sŽ WKI?²?�*«

©wK¹ ULO@ W¹—U³²Žô«

‰«u?Š_« wŽ«d½ Ê√ ¤ ‰u?Ýd�« UMLÒKŽ b?I� ¨‰U?(« d?O?G?²Ð rJ(« d?O?Gð ≠¥

¨ÎU¹œUN²ł« ÊU* «–≈ rJ(« dOGð wŽb?²�¹ U2 ¨b−²�ð w²�« ·ËdE�«Ë QAMð w²�«

p�– sL@ ¨ÎU?OFD= rJ(« ÊU* «–≈ t?³ŠU. sŽ ÁdŁ√ ◊UI?Ý≈ Ë√ ¨ÁcOHMð d?OšQð Ë√

¨œË«œ uÐ√ ÈË— U??L??* ¨Ëe??G?�« w@ Íb¹_« lDI?ð Ê√ vN½ t½√ ¤ w³?M�« sŽ œ—Ë U??(

WOAš W�U(« Ác¼ w@ b(« W?(U=≈ sŽ vN½ b=Ë ¨v�UFð tK�« œËbŠ s( bŠ u¼Ë

‚u?( u¼Ë ¨ÁdO?šQð Ë√ t‡KODFð s( v�U?Fð tK�« v�≈ iGÐ√ u¼ U?( tOKŽ Vðd?²¹ Ê√

bLŠ√ tOK?Ž h½Ë ¨¡«œ—b�« uÐ√Ë dLŽ t‡�U= UL* Î̈U?³CžË WOLŠ ¡«b?Ž_UÐ t³ŠU.

wð√ b?=Ë ¨Ëb?F�« ÷—√ w?@ œËb?(« ÂU?Ið ö?@ ¨U?L¼d?O?žË t?¹u¼«— sÐ«Ë ‚U?×?Ý≈Ë

‰uÝ— XF?LÝ w½√ ôu� ∫‰U?I@ WM−?( ‚dÝ b?=Ë …«eG�« s( qłdÐ …QÞ—√ s?Ð d�Ð

Æ
©±®

„b¹ XFDI� ¨ËeG�« w@ Íb¹_« lDIð ô ∫‰uI¹ ¤ tK�«

dO(√ ÊbK−¹ ô Ê√ ”UM�« v�≈ V²*  ≠ dL?Ž Ê√ —uBM( sÐ bOFÝ ÈË— b=Ë

»—b�« lD?I¹ v²??Š ¨“U??ž u?¼Ë Î«b??Š√ ¨5LK?�*« s( qł— ôË W¹d???Ý ôË gO??ł

Æ
©≤®

—UHJ�UÐ o×KO@ ÊUDOA�« WOLŠ tI×Kð ö¾� ªö@U=

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆÍc(d²�«Ë ¨wzU�M�«Ë œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±®

Æ∂Ø≥ 5F=u*« ÂöŽ√ dE½« ©≤®



≠≤∂≠

W³I?Ž sÐ bO�u�« vKŽ b(« ÂU?I¹ Ê√ lM( ≠ ÊULO�« sÐ WH¹c?Š Ê√ X³Ł b=Ë

«u?FLD?O@ r*Ëb?Ž s( -u½œ b?=Ë r*d?O(√ ÊËb?%√ ∫‰U?=Ë ¨ËeG�« w?@ dO?(√ u¼Ë

s−?×??( wÐ√ vKŽ b?(« rI¹ r� ≠ ’U??=Ë wÐ√ sÐ b?F?Ý Ê√ U?C?¹√ ÍË—Ë ÆrJO?@

n�U?K¹ U?( «c¼ w@ fO�Ë ∫rO?I�« sÐ« ‰u?I¹ ¨WO?ÝœU?I�« Âu¹ d?L?)« »dý b?=Ë

Æ
©±®

ÎUŽULł≈ ôË ŸdA�« bŽ«u= s( …bŽU= ôË ÎUÝUO= ôË ÎUB½

Æt@öš dNE¹ r� ‚UHð« «c¼Ë ∫Í“U³)« ‰U=Ë

s( rNÐuK= W?H�R*« jF¹ r� 5Š fl d?LŽ t‡KF?@ U( »U?³�« «c¼ w@ qšb¹Ë

 Æ
©≤®

WŽU:« ÂUŽ w@ ‚dÝ sLŽ b(« jIÝ√ 5ŠË ¨…U*e�«

ÊuJ¹ U2 rK�*« b³F�« U?NO@ lI¹ —«dD{« ‰«uŠ√ „UM¼ ∫W¾−K*« …—ËdC�«

‰«uŠ_« Ác¼ w@ t?½√ œU³F�UÐ tK�« W?LŠ— s(Ë ¨tK�« Âd?Š U( qF?H� Î«dDC( t?F(

¨nK²š« rJ(« Ê√ sE¹ dB³²*« dOž dþUM�«Ë ¨ÁuKF@ ULO@ ÎULŁ≈ rNOKŽ qF−¹ r�

¨rJŠ t� —U?O²?šô« ‰U×?@ ¨rJŠ ‰UŠ qJ� ¨ÊU?HK²K?( ÊôUŠ W?IO?I(« w@ U?L¼Ë

t� ‰UI¹ ô Ê«d¹U?G²?( ÊULJŠ UL?N� ÊUHK²?K( ÊôUŠË ¨rJ?Š t� —«dD{ô« ‰UŠË

¨W???²??O*« q?*√ Âd??Š tK?�« Ê√ ÂuKF*« s?( ¨p�c� q¦?*« »d??C?M�Ë ¨d??O???Gð ôË ‰b???³ð

∫t� ‰UI¹ UNM( q*√ sL@ ¨©d×³�« W²O( ô≈®  U²O*« Âu( q*√ œU³F�« vKŽ Âd×O@

”UM�« b?Š√ ‰U??Š d?O?Gð uK@ Æt?K�« »U?I?Ž Vłu?²??�¹ U?( XKF?@ b??=Ë ¨Â«d?Š «c¼

t?OKŽ ‚bB¹ UM¼ ªpK?¼ W²?O*« s( q*Q¹ r� «–≈ YO?×Ð —«dD{« W�UŠ w@ —U?.Ë

¨d¼UE�« w@ U?M¼ d?O?Gð rJ(«Ë ¨W?²?O*« s( q*_« t� ÕU?³¹ U?M¼Ë ¨dDC*« n.Ë

Vðdð w²�« ‰U??(« u¼ d?O?Gð Íc?�« U/≈Ë ¨d?O?G?²¹ r?� rJ(« W?I?O?I??(« w@ sJ�Ë

ÆrJ(« tOKŽ

r�Ë ¨W??=U½ «u??=d???Ý s¹c�« VÞU??Š ÊU??LK?ž s( qB??Š U??( p�– W?K¦??(√ s(Ë

w½√ ôu� °tK�«Ëò ∫t� ‰U=Ë V?ÞUŠ sÐ sLŠd�« b?³Ž dC?Š√ t½S@ ¨dL?Ž rNFDI¹

t?OKŽ tK�« ÂdŠ U?( q*√ u� r¼b?Š√ Ê≈ v²Š rN½u?FO?&Ë rN½uKL?F²?�ð rJ½√ rKŽ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∂Ø≥ rOI�« sÐô 5F=u*« ÂöŽ√ dE½« ©±®

Æπ≠∑Ø≥ 5F=u*« ÂöŽ√ dE½« ©≤®



≠≤∑≠

W�U?????Š w@ ¡ôR?¼ Ê√ È√— d????L?????Ž Ê√ 5³?¹ «c????N?????@ ¨
©±®

åt¹b?¹√ XF?DI� ªt?� qŠ

b=Ë ¨s¹dDC?( dO?ž «u½U* u� lDI�« rN?²ÐuIŽ Ê√Ë ¨b?(« rNMŽ √—bð —«dD{«

ÆÂdG�« tOKŽ nF{√Ë p�– vKŽ ÎU³ÞUŠ dLŽ V=UŽ

«u??{d?FðË ¨”U?M�« j×??Ô= U?(bM?Ž W?ŽU??:« ÂU??Ž ≠ d?L??Ž b??N?Ž w@ Àb??Š

v�≈ Á—«dD{ô ‚d??�¹ U/≈ ‚d?�¹ s2 d??O?¦?* `³??.√ ¨»b?'« V³?�Ð „ö??NK�

Ê_ Î«dE½Ë ¨b(« UN³ŠU. sŽ √—bð W�UŠ Ác¼Ë ¨„öN�« t�H½ sŽ l@bO� p�–

r�Ë p�– d??O?G� ‚d??�¹ s(Ë …—Ëd??CK� ‚d??�¹ s( jK²??š«Ë Î«d?A??²M( ÊU?* d??(_«

ÂU?Ž w@ b(« ≠ d‡L?Ž U?NÐ √—œ WN?³‡‡ý p�– —U?B?@ ¨iFÐ s( UL?¼eO?O9 sJ1

ÊUJ@ WN³?A�« X�«“ WŽU:« X�«“ U*Ë ¨tLKŽ√ U?(Ë tNI@√ U?( °Á—œ tKK@ ¨WŽU:«

Ê_ ªwŽd?A�« rJ×K� d?O?OGð ÎU?C¹√ «c¼ w@ f?OK@ ¨b(« t?OKŽ ÂU?I¹ ‚d?�¹ s(

ÆW�U(« pKð q¦( w@ Vł«u�« u¼ ÊU* WŽU:« ÂUŽ w@ ≠ dLŽ tKF@ U(

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤≤∞Ø≤ ¨p�U( QÞu( Ÿdý p�«u(« d¹uMð ∫dE½« ©±®



≠≤∏≠

iOÐ√



≠≤π≠

Y�U¦�« qBH�«

tÐ«œ¬Ë w²H*«  ULÝ

Èu²H�« —œUB�Ë tÐ«œ¬Ë w²H²9*«Ë



≠≥∞≠

iOÐ√



≠≥±≠

d??O?G?Ð t?O??@ ‰u??I�« tK�« Âd??Š «c¼ qł√ s( ¨r?OEŽË d??ODš s¹b�« d??(√ Ê≈

t�u???= ‡ r?KŽ√ tK?�«Ë ‡ p�–Ë Æ.d???×???²�« s?( U???OKF�« W????³ðd*« w@ t?KF???łË qÐ ¨r?KŽ

ÓÏoÒ×ÎÄ ÏdÎOÒGÏÐ ÒwÎGÒ³Î�«ÒÒ§ ÒrÎŁù«Ò§ ÒsÒDÒÐ UÒ5Ò§ UÒNÎMÏ5 ÒdÒNÒþ UÒ5 ÒgÏŠ«ÒuÒHÎÄ ÒwÓÏÐÒ— ÒÂ]dÒŠ UÒL]½≈ ÎqÌ%˚ ∫t½U×³Ý

˝ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ5 Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ�uÌIÒð ÊÒ√Ò§ UÚ½UÒDÎKÌÝ ÏtÏÐ Î‰ÓÏeÒMÌ¹ ÎrÒ� UÒ5 Ït]K�UÏÐ «uÌEÏdÎAÌð ÊÒ√Ò§

ÌnÏBÒð UÒLÏ� «uÌ�uÌIÒð ôÒ§˚ ∫v�U??Fð t�u??= ‡ rKŽ√ tK�«Ë ‡ U??C¹√ p�–Ë ›≥≥ ∫·«d‡Ž_«¤

vÒKÒŽ ÒÊËÌdÒ²ÎHÒ¹ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈ Ò»ÏcÒJÎÄ Ït]KÄ vÒKÒŽ «ËÌdÒ²ÎHÒ²ÓÏ� Â«ÒdÒŠ «ÒcÒ¼Ò§ ‰öÒŠ «ÒcÒ¼ Ò»ÏcÒJÎÄ ÌrÌJÌ²ÒMÏ�Î�Ò√

w@ rO?J(« tK�« Vð— v?�Ë_« W¹ü« wH??@ ›±±∂ ∫q×M�«¤ Ò̋ÊuÌ×ÏKÎHÌ¹ ô Ò»ÏcÒJÎÄ Ït]KÄ

rŁù« ∫b??ý√ u¼ U??( ÎUMO??³??( rŁ gŠ«u??H�« ∫U??N?H??šQÐ ÎU?zœUÐ  U?(d??;« ∫t??F¹d??Að

‰uI�« w?@ ÂUŽ «c¼Ë ˝ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ5 Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ�uÌIÒð ÊÒ√Ò§˚ U¼d?O?³JÐ rŁ ‡ rKE�«Ë

ÆtF¹dAðË tM¹œË tðUH.Ë tK�«  «– w@

«c¼ ‰u?I¹ Ê√ rK�?LK� “u?−?¹ ô t½√ t½U?×?³?Ý tK�« ÊUÐ√ ∫Èd?š_« W¹ü« w@Ë

ÆtKŠ√ Ë√ t(dŠ v�UFðË t½U×³Ý tK�« Ê√ rKŽ «–≈ ô≈ ¨‰öŠ «c¼Ë Â«dŠ

‰eM¹ Ê√ ©…b¹d?Ð® Ád?O?(√ `O??×?B�« Y¹b??(« w@ ¤ tK�« ‰u?Ý— v?N½ b?=Ë

tK�« rJ?Š VO?Bð√ Í—bð ô p?½S?@ò ∫‰U??=Ë tK�« rJŠ vKŽ r?¼d?.U??Š «–≈ ÁËb?Ž

œË«œ wÐ√ 4Ý w@Ë 
©±®

åpÐU?×?.√ rJŠË pLJŠ v?KŽ rN�e½√ sJ�Ë ô Â√ rN?O?@

∫¤ tK�« ‰u?Ý— ‰U?= ∫‰uI?¹ …d¹d¼ UÐ√ XF?LÝ ‰U?= —U?�¹ sÐ rK�?( Y¹b?Š s(

tL?Ł≈ ÊU* rKŽ d?OGÐ v²?@√ s(Ë rMNł w@ ÎU?²OÐ √u?³²?OK@ q=√ r� U( wKŽ ‰U?= s(ò

åt½U?š b?I?@ Ád?O?ž w@ b?ýd�« rKF¹ d?(Q?Ð t?Oš√ v?KŽ —U?ý√ s(Ë ÁU?²?@√ s( vKŽ

lO?Að W(U?Ž WF¹d?ý d³?²Fð Èu?²H�« Ê_ ªrK?Ž ÊËbÐ Èu²?H�« dDš rKF½ «c¼ s(Ë

W?F¹d?A�« ’u?BMÐ ¡U?²?@ùUÐ Â«e?²�ô« V?łu@ ¨Ád?O?žË w?²H?²?�?*« rFð ”UM�« 5Ð

ÆÊUO³�« eŽ «–≈ n=u²�«Ë

t½Ëd¹ U???( vKŽ W¼«d?J�« kH� ‚ö?Þ≈ s¹b??N??²???:« W??Lz_« Ÿ—Ë s( ÊU???* b??I�Ë

wŽd??ý h½ t?Ð lDI¹ r� d??(√ w?@ d¼UE�« .d??×??²�U?Ð ‰u??I�« s( Î«“d??% ÎU??(d??×??(

rÌJÒ� Ìt]KÄ Ò‰Òe½Ò√ U]5 rÌ²Î¹Ò√Ò—Ò√ ÎqÌ%˚ ∫t½U×³Ý tK�« ‰u= ‚UD½ w@ ‰ušb�« WME( s( ÎUłËdšË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±≥µ∑’ ≥Ã ¨rK�( `O×. ©±®



≠≥≤≠

›µπ ∫f½u¹¤ Ò̋ÊËÌdÒ²ÎHÒð Ït]KÄ vÒKÒŽ ÎÂÒ√ ÎrÌJÒ� ÒÊÏ–Ò√ Ìt]K�¬ ÎqÌ% ÚôöÒŠÒ§ UÚ5«ÒdÒŠ ÌtÎMÓÏ5 rÌ²ÎKÒFÒ−Ò, Ô‚Î“ÓÏ— sÓÏ5

Æ¤ t�uÝ—Ë tK�« tKŠ√ U( ‰ö(«

b?=Ë ¨W(U?²�« WOK¼_« ¡U?²@û� Èb?B²?¹ sLO?@ d@«u?²ð Ê√ ÎUL?²Š ÊU?* rŁ s(Ë

ô wHM(« tI?H�« wH@ ∫¡U?²@û� WOK?¼_« Èb( w@ V¼«c*« ¡UN?I@ WLK?* XHK²š«

∫bN?²:« u¼ w²?H*« Ê√ vKŽ 5O�u?._« Í√— dI?²Ý« b?I@ ¨
©±®

bN²?:« ô≈ w²H¹

«–≈ t?OKŽ Vł«u�U@ s¹b?N²?:« ‰«u=√ kH?×¹ Ë√ kHŠ s2 b?N²?:« dO?ž U(Q?@

o¹dÞË ¨tM?Ž W¹UJ(« W??N?ł vK?Ž tKzU??I� tÐ w²??H¹ Íc�« ‰u??I�« V�M¹ Ê√ q¾??Ý

 ∫s¹d(√ bŠ√ s¹bN²:« ‰«u=√ qI½

s�(« sÐ b?L×( V²* u?×½ W�Ë«b²*« W@Ëd?F*« V²J�« bŠ√ s( tKIM¹ Ê√ ∫‰Ë_«

Æ—uNA*«Ë dð«u²*« d³)« W�eM0 c¾²=Ë t½_ ª…—uNA*« nO½UB²�« s( UN�U¦(√Ë

ÆtšuOý sŽ W¹«Ë— ÁUIKð ÊQÐ tO@ bMÝ t� ÊuJ¹ Ê√ ∫w½U¦�«

w²�« W??ŽU?L??'« Ê≈ ∫w²?H*« W??H?. w@ b??ý— sÐ« ‰U?= ∫w?J�U*« t?I??H�« w@Ë

∫
©≤®

nz«uÞ ÀöŁ rNH�«Ë kH(UÐ Â«uF�« WKLł sŽ eOL²ðË ÂuKF�« v�≈ V�Mð

œd?−??( XEH?×?@ ¨q?O�œ d?O?GÐ Î«b??OKIð p�U?( V?¼c?( XF?³ð W??HzUÞ ∫v�Ë_«

vKŽ ·d??F?²K� U??N?O?@ t??I?H?²?�« ÊËœ t?I?H�« qzU??�?( w@ tÐU??×?.√ ‰«u??=√Ë t�«u?=√

ÆUNLOIÝ sŽ bF³�«Ë UN×O×.

UNOKŽ vM³½« w²�« ‰u._« W×. s( U?N� ÊUÐ U* V¼c*« XF³ð WHzUÞ ∫WO½U¦�«

XLKŽË UNO½U?F( XNI@Ë tIH�« qzU?�( w@ tÐU×.√ ‰«u=√Ë t(U?(≈ ‰«u=√ XEHŠË

Æ‰u._« vKŽ ŸËdH�« ”UO= W@dF( Wł—œ mK³ð r� UNMJ�Ë UNLOIÝË UN×O×.

W*U?Ž U?N½uJ� t�u?.√ W?×?. U?N� nAJ½« U?* V¼c*« XF?³ð W?HzUÞ ∫W?¦�U?¦�«

ÂU??F�«Ë qL???:«Ë qB??H*«Ë Œu??�M?*«Ë aÝUM�UÐ W??@—U??Ž W?M��«Ë Ê¬d??I�« ÂU?JŠQÐ

5FÐU??²�«Ë WÐU??×??B�« s( ¡U??LKF�« ‰«u??=_ W??F?(U??ł ¨b??O??I*«Ë oKD*«Ë ’U??)«Ë

“u& ôË ·ö)« tO@ Èdł U(Ë ‚U@Ë l{u( ÊU* U* WE@UŠ ¨—UB(_« ¡UNI@Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤∏πØ∂Ã oz«d�« d×³�« ©±®

Æπµ ¨π¥Ø∂Ã qOK*ù«Ë ÃU²�« l( qOK'«  V¼«u( ©≤®



≠≥≥≠

Ê√ W?O?½U?¦�« W??HzUDK�Ë ¨XL?KŽ U0 qL?F?�« U?N� ÊU??* Ê≈Ë v�Ë_« W?HzU?DK� Èu?²??H�«

WHzUD�« U(√ ¨tzUNI@ s( ÁdOžË V¼c*« ÂU(≈ ‰u= s( ÎU×O×. XLKŽ U0 w²Hð

ÆÎU(uLŽ Èu²HK� q¼_« wN@ W¦�U¦�«

∫
©±®

qI²�( dOžË qI²�( ∫ÊUL�= 5²H*« Ê√ ∫wF@UA�« tIH�« w@Ë

»U²J�« s( W?OŽdA�« ÂUJŠ_« W�œ√ W@d?F( tÞdýË ¨qI²?�*« w²H*« ∫‰Ë_«

U??N???²�ôœ Áu???łËË W�œ_« Ác¼ w@ ◊d???²??A?¹ U??(Ë ¨”U???O??I�«Ë ŸU???L??łù«Ë W?M��«Ë

◊«d?²?ý«Ë tI?H�« ‰u?.√ rKŽ w@ qB?H?( u¼ U?( vKŽ U?NM( ÂUJŠ_« ◊U?³M²?Ý«Ë

ôË W¹U??HJ�« ÷d??@ tÐ ÈœQ??²¹ Íc?�« w²??H*« w@ u¼ U/≈ t??I??H�« qzU??�??( kH??Š

ÆbN²:« qI²�*« w@ «c¼ ◊d²A¹

Á«u²@ ÊuJð V¼«c*« bŠ_ V�²M*« u¼Ë ¨qI²�*« dOž w²H*« ∫w½U¦�« r�I�«

¨W¹UHJ�« ÷d?@ tÐ ÈœQ²¹Ë ¨s¹b?N²?:« tÐU×.√ b?Š√ Ë√ V¼c*« ÂU(≈ ‰u?I� ÎöI½

t??O??@  d?@«u?ð «–≈ t�u??.√ vKŽ ÎU??−¹d??Kð t??(U??(ù t?O??@ h½ ô U?0 w²??H¹ Ê√ t�Ë

ÁułËË Îö?OB?Hð t²�œ√Ë t�u?.√Ë V¼c*« tI?HÐ tLKŽ ∫U?N²KL?łË ¨Z¹dK?²�« ◊Ëdý

«cN?@ ¨W�?O=_«Ë W�œ_UÐ dB?Ð ÊËœ V¼c*« tI@ qzU?�( kH?×¹ s( U(√ ¨”U?OI�«

w@ s¹b?N??²?:«  U?F¹d?H?ðË t?(U?(≈ sŽ Îôu?I?M( Áb?−¹ U0 ô≈ Èu?²??H�« t� “u?& ô

Ë√ ¨V¼c*« b?Ž«u= s( W?(U?Ž …bŽU?= X% Ã—bM¹Ë Îôu?IM( błu¹ ô U?(Ë ¨V¼c*«

ÆUNMŽ p�(√ ô≈Ë Èu²H�« t�  “Uł cšQ*« d¼Uþ tŽËd@ s( ŸdHÐ o×²K¹

ô rJ(UÐ ÊUE�« bN?²:« Ê√ ∫
©≤®

q³MŠ sÐ b?LŠ√ ÂU?(ù« V¼c( t?I@ w@Ë

W???OK?¼√ t¹b�  d???@«u?ð s( Ê√Ë Ád???O???ž bK?I¹ i;« w?(U???F�« Ê√Ë ¨Ád???O???ž bK?I¹

s( tÐ o×K?¹Ë ¨bKI¹ ô t½√ d?Nþ_«Ë ¨t??O?@ nK²?K?( b??N?²?−¹ r� tMJ�Ë œU??N?²?łô«

iFÐ w@ sJL²*« U(√ ¨ÁdOž Ë√ W�œ_« ÷—UF?²� ¨rJ(« sE¹ r�Ë qFH�UÐ bN²ł«

bKI¹ ô Ê√ qL²×¹Ë tłË s( w(UŽ t?½_ bKI¹ t½√ t³ý_U@ iF³�« ÊËœ ÂUJŠ_«

ÆtłË s( bN²−( t½_

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆU¼bFÐ U(Ë ¥≤Ø±Ã Í“«dOAK� »cN*« Õdý ÍËuM�« ŸuL:« ©±®

Æ¥¥±Ø≤Ã W(«b= sÐô tIH�« ‰u.√Ë dþUM�« W{Ë— ©≤®



≠≥¥≠

mK³?¹ U0 rKF�« b??L??²?F¹ t?K�« sŽ mOK³??²�« ÊU??* U*Ë ∫
©±®

5F?=u?*« Âö?Ž√ w@Ë

rKF�U?Ð nBð« s* ô≈ U?O??²?H�«Ë W¹«Ëd�U?Ð mOK³?²�« W??³ðd?( `K?Bð r� t?O??@ ‚b?B�«Ë

W?I?¹dD�« s�?Š p?�– l( ÊuJ¹Ë t?O??@ ÎU?=œU??. mK³¹ U0 ÎU*U??Ž ÊuJO?@ ¨‚b??B�«Ë

tKšb?( w@ WO½ö?F�«Ë d?��« tÐUA?²?( t�UL?Ž√Ë t�«u=√ w?@ ÎôbŽ …d?O��« w{d?(

Á—b?. w@ ÊuJ¹ ôË t?O?@ rO?=√ Íc�« ÂU?I*« —b= rK?F¹ Ê√Ë ÆÆt�«u?Š√Ë tłd?K?(Ë

ÆÆt¹œU¼Ë Ád.U½ tK�« ÊS@ tÐ ŸbB�«Ë o(« ‰u= s( ÃdŠ

∫w²H*« »«œ¬

Âd??×¹ t½√Ë Vł«Ë d??O??ž lI?¹ ô U?L??O??@ ¡U??²??@ù« Ê√ ∫
©≤®

wHM(« t??I??H�« w@

¡ULKF�« q¹ËU=√ ·d?Ž s* ô≈ ¡U²@ù« wG³M¹ ôË qO*« ŸU³ð«Ë Èu²?H�« w@ q¼U�²�«

v²Š tÐ V−¹ Îôu?= —U²K¹ ô ·öš W?�Q�*« w@ ÊU* ÊS@ ¨«u�U?= s¹√ s( ·dŽË

n=«Ë  U¹«ËdK� k@U?Š q=UŽ m�UÐ rK�?( q* s( …ezUł Èu?²H�«Ë ¨t?²−?Š ·dF¹

ÊU* ¡«u?Ý  UN?³A�«Ë  «u?NAK� V½U?−(  U?ŽUD�« vKŽ k@U×?(  U¹«—b�« vKŽ

ÆÎUÐUý Ë√ ÎUKOý ¨…√d(« Ë√ Îöł— «c¼ q* tO@ d@«uð s(

w²H*« »«œ¬ sŽ 
©µ®

WKÐUM(«Ë 
©¥®

WO?F@U?A�«Ë 
©≥®

WO?J�U*« ¡UN?I@ `B?@√ b=Ë

Èu??²??H�« »«œ¬ ÊU??OÐ w@ 
©∂®

rO??I�« sÐ« ÷U??@√ b??I�Ë Æw½U??F*« Ác?¼ s( d??I¹ U0

s¹œ w@ ¡U²?@û� ÈbB²¹ s( qJ?Ð s�×¹ w²H?²�*«Ë w²H?LK� WLł bz«u?@ œ—ËQ@

ÆUNKB×¹ Ê√ tŽdýË tK�«

w@ w²H*« VO−¹ Ê√ wG³M¹ ô ∫t�u= 
©∑®

q³MŠ sÐ bLŠ√ ÂU(ù« sŽ ÈË— b=Ë

t?O@ ÊuJ¹ v²?Š U?O²?HK� t?�H½ ÷d?F¹ Ê√ qłdK� wG?³M¹ ôË ¨t?O@ v²?H?²�¹ U?( q*

ôË v�U?Fð tK� p�– w@ h?KK¹ Ê√ Í√ W?O½ t� ÊuJ¹ Ê√ ∫U¼«b?Š≈ ∫‰U?B?š fL?š

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆU¼bFÐ U(Ë ∏Ø±Ã rOI�« sÐô ©±®

Æ≥±∞ ¨≥∞πØ≥Ã W¹bMN�« ÈËU²H�« ©≤®

Æπ±Ø∂Ã qOK*ù«Ë ÃU²�« ©≥®

ÆU¼bFÐ U(Ë ¥µØ±Ã ÍËuMK� ŸuL:« ©¥®

ÆU¼bFÐ U(Ë ≤¥≤Ø∂Ã ŸUMI�« ·UA* ©µ®

Æ±≥∂Ø¥Ã 5F=u*« ÂöŽ√ ©∂®

Æ≤¥∞Ø∂Ã ŸUMI�« nA* ©∑®



≠≥µ≠

ô≈Ë WMOJÝË —U?=ËË rKŠË r?KŽ vKŽ ÊuJ¹ Ê√ ∫W?O½U?¦�« ÆU¼u?×½ Ë√ W?ÝU¹— b?B?I¹

t?O@ u¼ U?( vKŽ ÎU¹u?= ÊuJ¹ Ê√  ∫W?¦�U?¦�« ÆW?OŽd?A�« ÂUJŠ_« ÊU?OÐ s( sJL?²¹ r�

W¹U?H?* t� sJ¹ r� «–≈ t½S?@ ¨”UM�« tC?GÐ√ ô≈Ë W¹U?HJ�« ∫W?FÐ«d�« Æt?²@d?F?( vKŽË

∫W??�?(U??)« ÆtM( ÊË—d??C??²??O?@ rN?¹b¹√ w@ U2 c??š_« v�≈Ë ”UM�« v?�≈ ÃU?²??Š«

«– ÊuJ¹ Ê√Ë w?²?H??²??�*« W??O?�??H½ ·d??F¹ Ê√ t??OKŽ V−¹ t?½√ Í√ ¨”UM�« W??@d?F??(

ÂU??(ù« “dÐ√ b?I�Ë Æ”UM?�« 5Ð U¼—U?A??²½«Ë Á«u??²?@ dŁ√ U??NÐ „—b¹ …c??@U½ …d?O??BÐ

Á«u?²@ Ê√Ë Î«b?ýd(Ë ÎU¹œU¼ Á—U?³?²ŽUÐ w²?H*« tO?KŽ ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ U?(
 ©±®

w³ÞUA�«

”UM�« qL?×¹ Íc�« u¼ W?ł—b�« …Ë—– m�U?³�« w²?H*« ∫‰U?I@ ”UM�« Õö?.ù —«b?(

ôË …b?A�« V¼c?( rNÐ V¼c¹ ö?@ ¨—u?N?L?'UÐ o?OK¹ U?L?O?@ jÝu�« œu?N?F*« vKŽ

rO?I²?�*« ◊«dB�« Ê√ «c?¼ W×?. vKŽ qO�b�«Ë Æ‰ö?×½ô« o¹dÞ v�≈ rNÐ qO1

jÝu?²�« vKŽ qL?(« n?KJ*« s( Ÿ—U?A�« b?B?I?( Ê_ W?F¹d?A�« tÐ  ¡U?ł Íc�«

‰u??Ý— WMÝ s( V¼c*« «c?¼ vKŽ W�œ_« œ—Ë√ rŁ Æj¹d??Hð ôË ◊«d??@≈ d?O??ž s(

wALK� Î«œUC( ÊuJ¹ ‚öÞSÐ Èu?²H�« w@ hšd�« v�≈ qO*« Ê√ ·U{√Ë ¤ tK�«

ÆUC¹√ t� œUC( b¹bA²�« v�≈ qO*« Ê√ UL* jÝu²�« vKŽ

U??N?Ð tK�« qN???Ý w²�« hšd?�UÐ ”UM�« ‰U???Š Z�U??F¹ Ê√ w?²??H*« ÊU???* rŁ s(Ë

X½U* oOC�« v�≈ W1eF�«  œ√ «–S@ ¨ «—ËdC�« bMŽ  «—uE;« WŠUÐS* ÁœU³F�

˝ÒdÎ�ÌFÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìb¹ÏdÌ¹ ôÒ§ ÒdÎ�ÌOÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìt]KÄ Ìb¹ÏdÌ¹˚ W1e?F�« s( tK�« v�≈ VŠ√ WB?šd�«

Íc�«Ë ›∑∏ ∫Z(«¤ Ô̋ÃÒdÒŠ ÎsÏ5 Ïs¹ÓÏbÄ wÏ, ÎrÌJÎOÒKÒŽ ÒqÒFÒł UÒ5Ò§ ÎrÌEUÒ³Ò²Îł‹ ÒuÌ¼˚ ›±∏µ ∫…dI³�«¤

ŸU?³ð« Ê_ ªw²H?²�*« Èu¼ o?@«u¹ Íc�« ‰uI�UÐ Èu?²H?�« Èd×?²¹ Ê√ w²H*« Á—c?×¹

s¹b??N??²?:« 5Ð ·ö??)«Ë ¨U??N?³??³??�Ð hšd??²¹ w²�«  U??I??A*« s( fO� Èu??N�«

oKD( v?KŽ ôË nO?H?K??²�« oKD( vK?Ž ô jÝu�« vKŽ qL?Š W??F¹d?A�«Ë ¨W??L?Š—

bB?I� o@«u*« u¼ jÝu²�« vKŽ qL?(« Ê√ X³Ł «–≈ ∫w³ÞUA�« ‰U?= rŁ ¨b¹bA�«

ÊU??* V?¼c??( Í√ bKI*« d?EMOK?@ `�U??B�« n?K��« t??O?KŽ ÊU??* Íc�« u¼Ë Ÿ—U???A�«

X½U???* Ê≈Ë ¨—U???³???²??ŽôU?Ð v�Ë√Ë ŸU???³ðôUÐ o?Kš√ u???N???@ ¨o¹dD�« «c?¼ vKŽ Èd???ł√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤µ∏Ø¥Ã  UI@«u*« ©±®



≠≥∂≠

ÆÈuN�« ŸU³ð« s( bFÐ√ bÐ ô UNO@ `Ołd²�« sJ�Ë tK�« v�≈ ÎU=dÞ UNK* V¼«c*«

t� qN?@ tÞËd?ýË œU‡‡N?²?łô«  «Ëœ√ t¹b� d?@«u²ð r� w?²H*« ÊU?* «–S?@ ∫«c¼

Ê√ w@ Ÿ«e½ ô ø”U?MK� d??�¹√ ÊuJ¹ U??( V¼«c?*« ¡U?N??I??@ ‰«u??=√ s( d??O??K??²¹ Ê√

Îö?I½ W�u?IM*« V¼«c*« t?I?@ s( —U²?K¹Ë W�œ_« 5Ð e?O1 Ê√ ŸUD²?Ý« «–≈ w²?H*«

¨ÎU?³ÝUM( Á«d¹ U?( Á«u?²@ w@ d?OK?²¹ Ê√ t� ÊU?* ‰ôb²?Ýô« ”U?Ý√ vKŽ ÎU×?O×?.

nF??{ Îôu??= —U?²??K¹ ô√ ∫‰Ë_« 
©±®

œu??O??= W??FÐ—QÐ «c¼ w@ Âe??²K¹ Ê√ t??OK?Ž sJ�Ë

o¹dD�« w@ rN?Ð d?O?��«Ë ”UM�« —u?(√ Õö?. t?O?@ U?( —U?²?K¹ Ê√ ∫w½U?¦�« ÆÁbMÝ

—U?²?K¹ U?L?O?@ b??B?I�« s�?Š ÊuJ¹ Ê√ ∫Y�U?¦�« Æj?¹d?Hð Ë√ ◊«d?@≈ ÊËœ jÝu�«

Èu¼ Ë√ r*U?Š ¡U{—≈ m²?³( d?OžË ¨t?³C?ž ÎUOI?²( t½U?×³?Ý tK�« U?{— tÐ ÎUO?G²?³(

Îôu?= Àb?×¹ Ê√ W?@U?K( d?O?O?K?²�« vKŽ ÎU?F?( 5�u?IÐ w²?H¹ ô√ ∫lÐ«d�« ÆXH?²?�?(

ÆbŠ√ tÐ qI¹ r� ÎU¦�UŁ

ôË UNMŽ vNM¹ qÐ ¨ÂöJ�« rKŽ w@ Èu?²H�« “u& ôË 
©≤®

ŸUMI�« ·U?A* w@Ë

U0 d¹—U??=_«Ë ÊU1_«Ë ‚öD�U?* kHK?�UÐ oKF?²¹ U??L?O?@ w²??H¹ Ê√ w²?H?LK?� “u?−¹

·d?Ž ·d?F?²¹ Ê√ t?OKŽ U/≈Ë W?G� U¼UMF0 Ë√ ÿU?H�_« pKð rN?@ s( u¼ ÁœU?²?Ž«

ÁËœU²?Ž« Íc�« ÊU* Ê≈Ë ¨Áu@d?ŽË ÁËœU²Ž« U( vKŽ U?NKL×¹Ë UNÐ 5?LKJ²*«Ë UNK¼√

¨·d?F�« U¼UM³?( U?N�U?¦?(√Ë ÊU1_« Ê_ ¨W?¹u?GK�« ÿU?H�_« Ác¼ ozU?I?( ÎU?H�U?K?(

t??²???I??O???I??Š vKŽ Âb???I??( kH?K�« vMF???( s( ”UM�« t???OKŽ ·—U???Fð U??( Ê√ v?MF0

q¹d³ł »— rNK�«ò `O×B�« Y¹b(UÐ ¡UŽb�« d¦J¹ Ê√ w²H*UÐ oOIŠË Æ…—u−N*«

X½√ …œU??N?A?�«Ë VO?G�« r?�U?Ž ¨÷—_«Ë  «u??L?�?�« dÞU?@ q?O?@«d??Ý≈Ë qOzUJO??(Ë

o(« s( t?O?@ nK²?š« U* w½b¼« ÆÊu?HK²?K¹ tO?@ «u½U?* U?LO?@ „œU?³?Ž 5Ð rJ%

t?OKŽ q?Jý√ «–≈ ‰u?I¹Ë 
©≥®

årO??I?²?�??( ◊«d?. v�≈ ¡U??Að s( Íb?N?ð p½≈ p½–SÐ

Æp�– w@ œ—«u�« d³KK� ÆwMLKŽ rO¼«dÐ≈ rKF( U¹ ¡wý

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±≥πØ¥Ã  UI@«u*« ©±®

Æ≤¥≤Ø∂Ã ŸUMI�« ·UA* ©≤®

Æ≤¥≤Ø∂Ã ŸUMI�« ·UA* ©≥®



≠≥∑≠

 ∫w²H²H*« »«œ¬

w@ d³?²F¹ ô s( ‰Q�¹ Ê√ t?� `B¹ ô qzU��« Ê≈ ∫
©±®

w³ÞUA�« ÂU?(ù« ‰U=

q¦( W×?. ÂbŽ vKŽ ŸULłù«Ë tK¼√ d?Ož v�≈ d(√ œUMÝ≈ t½_ ªtÐ«u?ł WF¹dA�«

∫t� ‰u?????I¹ U?/QJ@ t?MŽ q?¾????Ý U* Îö?¼√ fO?� s( ‰Q????Ý «–≈ q?zU????�?�« Ê_ ª«c¼

Æ¡«u??Ý t?O??@ qN?'UÐ s?×½ U?L??O?@ p?� Íd?(√ bMÝ√ U?½√Ë Í—bð ô U?L??Ž w½d?³??š√

‰Q?�?¹ Ê√ t?OKŽ V?łË tM¹œ —u?(√ s?( Î«d?(√ qN??ł «–≈ rK�*« Ê√ «c¼ s( c??šR¹Ë

VO???³?D�« sŽ Y×???³?¹ Íc�« i¹d?*U??* p?�– Èd???×???²¹ Ê√Ë tðœU???@ù q¼√ u?¼ s(

t?�??H½ ÊU?�½ù« b??N?−¹ nO??* UMF?=«Ë w@ Èd½ s?×½Ë ¨tÐ r�√ U?L??O?@ hB??K?²*«

¡«œ ÃöŽ w@ d?N²ý« VO?³Þ sŽ wBI²�«Ë ‰«R?��« w@ tÐ 5DO;« s( Ád?OžË

Q−K½ ô√ W?OM¹b�« UMðU(«e²�ô ÎU?×O×Bð v�ËQ?@ WO�HM�« Ë√ W¹b?�'« ¡«Ëœ_« s(

v�U?Fð tK�« ‰u?I� ÎôU?¦?²?(« U?N?O?@ d?*c?�« q¼_ ô≈ s¹b�« —u?(√ w@ ¡U?²?H?²?Ýô« w@

V−¹Ë Æ›¥≥ ∫q×M�«¤ ˝ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌE Ê≈ ÏdÎEÓÏcÄ ÒqÎ¼ÒÒ√ «uÌ�ÒÒQÎÝUÒ,˚ ∫U?ÎNO?łuðË U?ÎL?OKFð

v�≈ U½býd¹ tM¹œ w@ nOKJ²�« d(√ w@ bO?H*« sŽ t�«R�Ð t−²¹ Ê√ qzU��« vKŽ

˝ÓÏZÒ×Î�«Ò§ Ï”U]MKÏ� ÌXOÏ%«ÒuÒ5 ÒwÏ¼ ÎqÌ% ÏW]KÏ¼ÒÒ_« ÏsÒŽ ÒpÒ½uÌ�ÒÒQÎ�Ò¹˚ ∫v�U????Fð tK�« ‰u????= «c¼

‰ö?N�«  ôU??Š ÊU?OÐ tÐ Î«œu?B??I?( ÊU?* W¹ü« Ác¼ w@ ‰«R??��U?@ Æ›±∏π ∫…dI³�«¤

ÂU¹_« wC0 d³J¹Ë l�²¹ rŁ jO)U* ÎUIO=œ dNA�« ‰Ë√ w@ b³¹ r�Ë b�u¹ nO*

ÊU??* W?¹ü« w@ »«u??'« s?J�Ë ¨v�Ë_« t??²?�U??Š v�≈ œu???F¹ rŁ Î«—bÐ d???O??B¹ v?²??Š

u¼Ë tMŽ ‰«R?��« wG³M¹ U?( v�≈ rN� ÎU?Nłu?( bB?I�« «c¼ sŽ 5KzU?�K� ÎU@—U?.

rOJ(« »u?KÝ_« s( «c¼Ë ¨XO??=«u?(Ë W??O??Žd?ý ÂUJŠ√ s?( ‰ö?N�UÐ o?KF?²¹ U??(

dJH�« tOłu²Ð ‰«R��« w@ t�U×Ð oO�_« u¼ U( v�≈ qzU��« tOłuð tÐ b¹—√ Íc�«

w@ ‰u???šb�« s( ÎôbÐ Á«d??−???( w@ ‰ö??N?�« d??O??Ý o¹d?Þ  «d??LŁ s( …d???LŁ v�≈

qO³I�« «c¼ s(Ë Æs¹d?O¦J�« vKŽ UNLN@ d?�F¹Ë qÐ qzU��« UNLN?H¹ ô  UA=UM(

–≈ øUN�  œb?Ž√ U( ‡ t�u?IÐ W(UO?I�« Í√ WŽU?��« sŽ tKzU�� ¤ ‰u?Ýd�« »«uł

ÆtÐ œ«bF²Ýô«Ë tKLŽ wG³M¹ U( v�≈ »«u'« «c¼ t@d.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æµ≥¥’ ±Ã rK�( `O×. ©±®



≠≥∏≠

 ∫Èu²H�« »«œ¬

WI¹dÞ vKŽ U¼d¦*√ —Ëb¹ v²ý wŠ«u½ w@ »«œü« Ác¼ sŽ ¡UNIH�« Àb%

qO1 ö@ 5?²H²?�*« 5Ð ‰bF�«Ë VOðd?²�« kHŠË ¨t?OKŽ WÐUłù«Ë ‰«R�?�« rNHð

‰u?IÐ ¡U²?@ù« “u−¹ ôË ¡«d?I?H�« vKŽ rN²Ðu?ł√ Âb?I¹Ë –uHM�« ÍË– ¡U?OMž_« v�≈

¨”U³²�ô« q¹e¹ ÎU½UOÐ »«u'« 5³¹ Ê√ w²H*« ÂeK¹Ë ¨U¼ułd¹ WFHM* «Îbł —u−N(

U?N¹—œe¹ ôË W??(U?F�« U?N??L?N?Hð W?×??O?×?. W?×??{«Ë …—U?³?FÐ `{«Ë jK?Ð V²JO�Ë

t?²?(öÝË t?²?×?. s( ‚U?¦?O²?Ýö� V²?* U?L?O@ d?EM�« b?OF¹ Ê√ t?OKŽË ¨W?.U?)«

√b³¹ Ê√ w?²HLK� p?�c* ¡UN?IH�« s�?×²?Ý«Ë ¨tMŽ ‰u¾?�*« iF³Ð t�ö?š≈ ÂbŽË

Ê√Ë t½U?×??³?Ý tK�« s( oO??@u?²K� ÎU?³?KÞ …—uŁQ*« W?O?Žœ_« i?F?³Ð ¡U?Žb�UÐ t?¹ËU?²?@

l( Ë√ w²??H?²??�*« l( qO1 ôË ¨W??(U?F�« t??L?N??Hð YO?×?Ð ÊuJ¹Ë tÐ«u?ł d??B?²??K¹

qzU?�?K� È√— «–≈ w²?H?LK?� wG?³M¹Ë ¨ÈËU?Žb?�« tÐ l@bð U?L?O??@ w²?H¹ ôË ¨t?L??B?š

nKŠ sL* oŠ ÊËœ Î«—d?{ ÁdOž dC¹ r� U( t?OKŽ tN³M¹ Ê√ tO�≈ Áb?ýd¹ ÎUI¹dÞ

Ê√ vJŠ U?L*Ë U?N¹d³¹ rŁ ÎU?FOÐ Ë√ ÎU?{d= U?NODF¹ ÊQÐ v²?H¹ t²?łË“ vKŽ oHM¹ ô

ÊU?C?(— —U?N½ w@ wð√d?(« QÞ√ Ê√ XHKŠ ‡ tK�« t?L?Š— ‡ W?H?OMŠ wÐ_ ‰U?= Îö?ł—

÷dF?²¹ Ê√ v²H²Ý« «–≈ XH* ⁄u?�¹ ôË ÆUNÐ d@U?Ý ∫‰UI@ ÆwC=√ ôË d?H*√ ôË

fO�Ë ¨W?H�UK?( Ë√ WI?@«u( s( ÁbMŽ U0 VO?−¹Ë W¾DKð ôË œd?Ð ÁdO?ž »«u'

ô Î«d?B?²?K( ÎU?×?{«Ë ÎU?B½ X½U?* «–≈ W?−?(« Á«u?²?@ w@ w²?H*« d?*c¹ Ê√ dJM0

5³¹ Ê√ v�Ë_«Ë ¨W?−(« d?*c¹ ö@ ÎU?O(U?Ž v²@√ «–≈ U?(√ ÎUN?OI?@ v²@√ «–≈ U?LO?Ý

Æ
©±®

tÐ v²@√ Íc�« ‰uI�« —bB(Ë bMÝ WO@ö)« qzU�*« w@

 ∫¡UCI�«Ë ¡U²*ù«

oŠ t�Ë r?J(UÐ ÂeK( w?{U??I�«Ë w²??H??²??�??L?K� rJ(« sŽ d??³??K???( w²??H*«

©≤®
’U?BI?�«Ë œËb(« W?(U?=≈ t� Ê√ U?L* ‰U?¦?²?(ô« ÂbŽ bM?Ž d¹eF?²�«Ë f³?(«

Î«d³?š UL?NM( q* ÊU* Ê≈Ë rJ(« …b?ŽU=Ë Èu?²H�« …b?ŽU= ∫
©≥®

wJ�U*« t?IH�« w@Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤π≥Ø∂Ã oz«d�« d×³�« ©±®

Æ±∂∞’ ÂöÝù« w@ ¡UCI�« a¹—Uð ©≤®

Æ∏π” ¥Ã  ‚ËdH�« V¹cNð ©≥®



≠≥π≠

U?L?N?MOÐ Ê√ ô≈ ÆnKJ*« ÂeK¹Ë p?�– œU?I?²?Ž« l(U??��« vKŽ V−¹Ë v�U??Fð tK�« sŽ

∫5NłË s( U=d@

U?(√ ÆW??ŠUÐ≈ Ë√ Â«e�≈ w@ v�U??Fð tK�« sŽ —U??³?š≈ i?×?( Èu?²??H�« Ê√ ∫‰Ë_«

ÆÂ«e�ù«Ë ¡UA½ù« t�P( —U³šS@ ∫rJ(«

ÁbMŽ ÁbłË U( tMŽ qIM¹ w{UI�« l( rłd?²*U* ≠ v�UFð tK�« l( ≠ w²H*U@

Æ„dð Ë√ d¹dIð Ë√ qF@ Ë√ …—Uý≈ Ë√ …—U³FÐ WOŽdA�« ’uBM�« s( ÁœUH²Ý« U(Ë

‡ tÐ vC?= U??( wC1Ë c?HM¹ VzUM?* ‡ v�U?Fð tK�« l( ‡ ©w{U??I�«® r*U?(«Ë

ÆÂuB)« 5Ð ‡ bŽ«uIK� UI@«u(

ÆfJŽ ôË Èu?²?H�« t?O@ v?ðQ²ð r?J(« tO?@ vðQ?²¹ U?( q* Ê√ ∫w½U?¦�« t?łu�«

¨jI@ U?O²H�« UNKšbð U/≈Ë ¨©¡U?CI�«® rJ(« UNKšb¹ ô UNK*  «œU?³F�« Ê√ p�–

»U?³??Ý√ p�c?*Ë U?N½öD?Ð Ë√ …ö?B�« W?×?B?Ð rJ(« ¡U?C?I�« X?% qšb¹ ö?@

»U??³?Ý√ s( «c¼ d??O??žË ÊU?C??(— d?N??ý ‰u?šœË …ö??B�« XO??=«u?L??*  «œU?³??F�«

»UÐ s?( p�– q* w@ ‰u???I�« Ê_ ªW???I???O??I???F�«Ë —Ëc?M�«Ë  «—U???HJ�«Ë wŠU???{_«

∫5L�= WOŽdA�« ÂUJŠ_« X½U* rŁ s(Ë w{UI�« UNO@ rJŠ Ê√Ë Èu²H�«

qzU??�??L??* ÊU??LJ(« lL??²??−??O?@ Èu??²??H�« l?( r*U??(« rJŠ q³??I¹ U??( ∫‰Ë_«

Æ‚öD�«Ë Ã«Ëe�«Ë ·U=Ë_« U¹U.u�«Ë  «—U−¹ù«Ë Êu¼d�«Ë ŸuO³�« s(  ö(UF*«

ÆUNF½«u(Ë UNÞËdýË UNÐU³Ý√Ë  «œU³F�U* Èu²H�« ô≈ q³I¹ ô U( ∫w½U¦�«

lL?²�¹ W(u?Bš w@ lI?¹ U/≈ dOš_« «c?¼ Ê√ w@ ¡UCI?�« Èu²H�« ‚—U?HðË

s( ÂU?Ið w²�« W�œ_« h×?H¹Ë t?OKŽ vŽb*«Ë wŽb*« ‰«u?=√ v�≈ w{U?I�« U?NO?@

W?F?=«Ë w¼ U/≈Ë p�– q* U?N?O?@ fOK@ Èu?²?H�« U?(√ ¨51Ë sz«d?=Ë —«d?=≈Ë tMOÐ

ÆWOŽdA�« ÂUJŠ_« —œUB( l=«Ë s( UNLJŠ vKŽ ·u=u�« UN³ŠU. vG²³¹

hš√ Èu?²H�«Ë ¡U?C?I�« ÊQÐ oKD*« tO?I?H�« sŽ w{UI�«Ë w?²H*« nK²?K¹Ë

W?ŽuM²?( b??Ž«u?= Ë√  U?Oze?ł vKŽ ‚b?B?¹ wK* d?(√ «c¼ Ê_ ªt?I?H�U?Ð rKF�« s(

qO??.Qð t?O??I?H�« q?L?ŽË wI??O?³D?ð w{U?I�«Ë w?²?H*« qL??Ž ÊS?@ Èd??š√ …—U?³??FÐË

Æ—dI( q.√ vKŽ l¹dHð Ë√ …bŽUI�



≠¥∞≠

Æ
©±®

l{u*« «c¼ w@ ÂbIð ULŽ Èdš_« V¼«c*« WLK* nK²Kð ôË «c¼Ë

åw²H?*« »œ√ s( v³²:« d?š–ò tÐU²?* w@ ÊUš s�?Š o¹b. aO?A�« ‰U=Ë

¨tÐ U?O??²?H�« tÐ “u?& U0 U??O?²?H�« “«u?ł w@ Ád??O?žË w{U?I�« 5Ð ‚d??@ ô ∫…bzU?@

U?O??²?H�« VB?M( ÊS?@ ¨«c¼ vKŽ n?K)«Ë nK��« ‰e¹ r�Ë ¨X?MO?Fð «–≈ U??NÐu?łËË

¡U??C??= ÊË“u?−¹ ô s?¹c�«Ë ¨—u??N?L??'« bMŽ ¡U??C??I�« VB?M( sL??{ w@ qš«œ

ÆtÐ v²@√ U* X³¦(Ë XH( w{UI�U@ ¨q¼U'«

ÁdJ¹ t½√ v�≈ ∫wF?@UA�« ÂU?(ù«Ë bL?Š√ »U×.√ s( ¡U?NI?H�« iFÐ V¼–Ë

…U*e�«Ë …öB�«Ë …—UND�« ÊËœ tÐ WIKF²*« ÂUJŠ_« qzU�( w@ w²H¹ Ê√ w{UIK�

¨rB)« vKŽ tM( rJ(U?* dOBð ÁUO?²@ ÊQÐ ‰uI�« «c¼ »UÐ—√ Z²ŠU?@ ¨U¼u×½Ë

ÆWL*U;« X=Ë tCI½ sJ1 ôË

r� sz«d??= t� d??NE¹ Ë√ ¨W?(u?J(« X=Ë ÁœU??N?²??ł« d?O??G?²?¹ b?= t½_Ë ∫«u�U??=

b?I??²?F¹ U??( ·ö?KÐ rJŠ ¨U??N?³??łu0 rJ(«Ë ÁU?O??²?@ vKŽ d??.√ ÊS?@ ¨t� d??NEð

rJ(« ÊQÐ tOKŽ lOMA²�«Ë t?²LNð v�≈ rB)« ‚dÞ UN@ö?KÐ rJŠ Ê≈Ë ¨t²×.

ÁUJŠ ¨w²@√ ôË rJ� wC=√ U½√ ∫`¹dý ‰U= «cN�Ë ¨tÐ w²?H¹Ë ÁbI²F¹ U( ·öKÐ

 ‡¼« Æa�≈ÆÆÆÆÂUJŠ_« w@ Èu²H�« W¼«d* —U²š«Ë —cM*« sÐ«

¡U?²?@ù«Ë t?I?H�« 5Ð U2 ržd�« vKŽ t½√ b?−¹ ’u?B?M�« pKð w@ q(Q?²*«Ë

 ≠∫Ê√ ô≈ W¹u= W=öŽ s( ¡UCI�«Ë

v�UFð tK�« rJŠ tM( cšQO� tI?H�« v�≈ XH²K¹ rŁ l=«u�« ”—b¹ uN@ ∫w²H*«

ÆWF¹dA�« b.UI( oI×¹ U0 WF=«u�« Ác¼ q¦( w@

rJŠ t?OKŽ U0 Ÿ«eM�« ·«dÞ√ ÂeK¹Ë l?=«u�« dO?O?G²?� qšb²¹ t½S?@ ∫w{U?I�«

—ËbÐ w{U?I�« ÂuI?O@ iFÐ l?( UN?CFÐ nzUþu�« pKð p?ÐUA?²ð b=Ë v�U?Fð tK�«

pKð 5Ð ‚d@ „UM¼ qEOÝ t½√ ô≈ ªw²H*« —ËbÐ tOI?H�« ÂuI¹Ë ¨w²H*« Ë√ tOIH�«

 ≠∫wK¹ ULO@ p�UM¼ U( hOKKð sJ1Ë ¨UNOKŽ 5LzUI�« nzUþËË w½UF*«

ÌdÏ�ÎOÒ*«Ò§ ÌdÎLÒIÎÄ UÒL]½≈˚ v�U?Fð t�u?I� Â«d?Š d?L?)« Ê≈ ∫‰u?I¹ t?O?I?H�« ∫‰U?¦?(

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤¥∞Ø∂Ã ŸUMI�« ·UA*Ë ¥≤ ¨¥±Ø±Ã ŸuL:« ©±®



≠¥±≠

Æ›π∞ ∫…bzU*«¤ 
©±®

˝ÌÁuÌ³ÏMÒ²ÎłUÒ, ÏÊUÒDÎO]AÄ ÏqÒLÒŽ ÎsÓÏ5 fÎłÏ— ÌÂôÎ“Ò_«Ò§ Ì»UÒB½Ò_«Ò§

W??O?Žd??A�« …b??ŽU??I�« o³ÞË t�U??Š ·d??Ž Ê√ b??FÐ dDC??LK� ‰u??I¹ w²??H*«Ë

l( d??L??)« »d??ý«ò ∫5ðb??�??H*« b??ý√ l@œË s¹—d??C�« n?š√ »UJð—« »u??łuÐ

 åpKNð ô v²Š UN²(dŠ

dDC*« v?KŽ t?L??O??I¹ ôË ¨d??L?)« »d??ý s( vKŽ b??(« rO??I¹ w{U??I�«Ë

5Ð W??=ö?F�« q.√ Ê√ 5?³¹ t?O??I?H�« ∫d??š¬ ‰U?¦??( a�≈ ÆÆÆd?L??)« W?=«—S?Ð rJ×¹Ë

Æ»d(« w¼ r¼dOžË 5LK�*«

Æ`KB�« Ë√ W½bN�UÐ d(Q¹ ∫w²H*«Ë

ÆX³Ł U* ÎUI³Þ ÎUM(Q²�( Ë√ ÎUOÐdŠ ÊU* Ê≈ tMOFÐ hKý vKŽ rJ×¹ ∫w{UI�«Ë

V²?* w?@  œd?@√ ÈËU?²?@ „U?M¼Ë ¨ÈËU?²?H�U?Ð W?¾?OK( «c?¼ vKŽ t?I?H?�« V²?*Ë

b?FÐ ô≈ ÈËU?²?H�« s( c??šR¹ ôË ¨t?I?H�« V²?* s( ÊuJ¹ ÂUJ?Š_« c?š√Ë WKI?²?�?(

s( ÂbIð UL?* Êü« WŁœU(« WF=«u�« l( UNO?@ v²H*« WF=«u�« WNÐUA?( s( b*Q²�«

Æ
©≤®

rKŽ√ v�UFð tK�«Ë w@«dI�« Âö*

ø W�eK� Èu²H�« Êu~ð v²�

«cNÐË UNMŽ ‰u¾?�*« l=«u�« w@ ŸdA�« rJŠ ÊUOÐ œd−( Èu?²H�« Ê≈ ‰uI�« ÂbIð

∫WO�U²�« Áułu�« w@ w²H²�LK� W(eK( ÊuJð «c¼ l(Ë Â«e�ù« …u= UN�Ë√ UNO@ fO�

ÆÈu²H�UÐ qLF�« w²H²�*« Â«e²�« ∫‰Ë_«

ÆÈu²H�« t²HA* Íc�« rJ(« cOHMð w@ tŽËdý ∫w½U¦�«

Æt²(e� UNÐ ‚uŁu�«Ë Èu²H�« W×. v�≈ t³K= ÊQLÞ« «–≈ ∫Y�U¦�«

Èu?Ý b?−¹ r�Ë W?F??=«u�« rJŠ vKŽ ·u?=u�« vKŽ Áb??N?ł d?B?= «–≈ ∫lÐ«d�«

UL¼«u?²@ XI@«uð ÊS?@ dš¬ ÎUO?²H( błË «–≈ U?(√ ¨ÁUO²?HÐ cš_« t(e� b?Š«Ë XH(

qL?F�« t?(e� U?L¼«b?Š≈ w@ o(« t� ÊU?³?²?Ý« ÊS?@ U?²?HK²?š« Ê≈Ë ¨U?NÐ qL?F�« Âe�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤¥∞Ø∂Ã ŸUMI�« ·UA*Ë ¥≤ ¨¥±Ø±Ã ŸuL:« ©±®

ÆWFLł wKŽØÆœÆ√ 5O�u._« bMŽ wŽdA�« rJ(« »U²* s( ©≤®



≠¥≤≠

tO?KŽ ÊU* d?š¬ XH0 ‚U¦?O²?Ýô« t� d�?O²¹ r�Ë »«u?B�« t� 6²�¹ r� Ê≈Ë ¨U?NÐ

‰u?Ýd�« ‰u?I� t?LKŽË tM¹œ w@ t?�?H½ t?O�≈ s¾?LDð Íc�« w²?H*« ‰u?IÐ qL?F¹ Ê√

Æå„u²@√Ë ”UM�« „U²@√ Ê≈Ë p�H½ XH²Ý«ò ∫¤

 ∫w²H¹ Ê√ w{UIK� q¼

w{UI�« w²H¹ ∫wHM(« tIH�« wH?@ sÞu*« «c¼ w@ ¡UNIH�« ‰uI½ XHK²š«

sÐ« ‰U???= Æ`O???×??B�« u?¼ «c¼ t??O?�≈ r.U??K?¹ r� s( ¡U???C??I�« f?K−??( w?@ u�Ë

ôË t?O�≈ r?.U?K¹ r� s( w²??H¹ Ê√ w{U?IK� ”QÐ ôË ∫W?¹d?O?NE�« w@Ë ∫s?¹bÐU?Ž

øw²H¹ q¼ w{UI�« ÆW.ö?)« w@Ë tO@ tO�≈ r.uš ULO@ Âu?B)« bŠ√ v²H¹

 U½U¹b�« s?( Ád?O?žË ¡U??C?I�« f?K−?( w@ tÐ ”QÐ ô `?O?×?B?�«Ë ∫q¹ËU?=√ t??O?@

Âu?B?KK?� ¡U?C?I�« w@ w²?H¹ Ê√ w{U??IK� Ád?*√ r*U?(« w@U?* w?@Ë  ö?(U?F*«Ë

w²?H¹ ô ÂUJ(« 5F( w?@Ë qÞU³�UÐ tM( “d?²?×O?@ t�u= t?L?Bš rKF¹ Ê√ W¼«d?*

U(√Ë qÞU?³�UÐ rB)« “d?²×¹ ö¾� Áb?KÐ q¼_  U(uB?)« qzU�?( w@ w{UI�«

Æ”QÐ ö@ ÁdOž v�≈

öÐ U?O?²H�« w@ Ád?O?G?* w{U?I�« Ê√ VOD)« qI½ ∫
©±®

wF?@UA?�« tI?H�« w@Ë

b?(U?Š wÐ√ aOA?�« oO�UF?ð w@Ë ¨UM³¼c?( s( —uN?A*« `O?×?B�« u¼ «c¼ W¼«d?*

¡U??C?I?�UÐ oKF??²¹ U??( U?(√ ¡U??C??I�UÐ oKF??²¹ ô U??(Ë  «œU?³??F�« w@ Èu??²??H�« t� Ê√

”UM�« ÂöJ� Ê_ ªÂU?JŠ_« qzU?�?( w@ w²??H¹ Ê√ t� fO� ∫UMÐU?×??._ ÊU?N?łu?@

ÆÎôUI( tOKŽ 5LB)« bŠ_Ë ÎôU−( tOKŽ

ªU¼dO?G* ÂUJŠ_« qzU�?( w@ w²H¹ Ê√ w{U?IK� ÎUC¹√ »U×?.ú� ∫w½U¦�«Ë

‰U=Ë WOŽdA�« ÂUJŠ_« qzU�( w@ Èu²H�« ÁdJð ∫—cM*« sÐ« ‰U=Ë ÆUN� q¼√ t½_

w²H¹ Ê√ w{UIK� ÁdJ¹Ë Æ
©≥®

w{UÐù« tIH�« w@Ë Æ
©≤®

w²@√ ôË wC=√ U½√ `¹dý

V²?* t½√ d?L?Ž sŽË “U?ł s¹b�« —u?(√ w@ v²?@√ Ê≈Ë U?NMŽ q¾?Ý «–≈ ÂUJŠ_« w@

w@ X?Hð ôË l³???²?ð ôË l³ð ôË p?�K−???( w?@ b???Š√ v�≈ ——U???�ð ô ∫`?¹d???ý v�≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ¥≤ ¨¥±Ø±Ã ŸuL:« ©±®

Æ±π≤Ø¥Ã 5F=u*« ÂöŽ√ ©≤®

Æµµ∏Ø∂Ã qOKF�« ¡UHýË qOM�« Õdý ©≥®



≠¥≥≠

ÂUJ×K� ¡U?²?@ù« lM(Ë ∫wL.U?F�« ‰U?=Ë —U?Cð ôË dCð ôË ÂUJ?Š_« s( W�Q�?(

ÆÂUBKK� lłd¹ U( q* w@

«c¼ s( `{Ë tKF�Ë ÆWMO?F( W?(uBš w?@ ô W(UŽ W�Q?�( w@ ¡U?²@ù« e?Oł√Ë

v�Ë√Ë W−Š Èu=√ t(U(√  U(uB)« tO?@ —u¦ð ULO@ ¡U²@ù« w{UIK� «u¼d* s( Ê√

ÆÂuB)« 5Ð ÁœUOŠ sLC¹Ë rN²�« ÊUE( sŽ w{UI�UÐ bF²³¹ t½_ ŸU³ðôUÐ

ø ÁœUN²ł« dOGð Ë√ ÆÁ«u²* sŽ w²H*« lł— u� «–U�

w²??H?²??�*« rKŽ ÊS??@ tMŽ lł— r?Ł ¡wAÐ w²??H*« v²?@√ «–≈ ∫r?O?I�« sÐ« ‰U??=

t?OKŽ Âd×¹ ô t½≈ ∫q?O=Ë ¨tÐ qL?F�« Âd?×¹ qOI?@ ‰Ë_UÐ qL?Ž sJ¹ r�Ë tŽu?łdÐ

ÊS?@ ¨w²H*« d?O?ž ‰Q�¹ v²?Š w²?H²?�*« n=u?²¹ qÐ ¨w²?H*« Ÿuł— œd?−0 ‰Ë_«

bŠ√ t²H¹ r�Ë dš¬ Í√dÐ ÁU²@√ Ê≈Ë tÐ qL?F�« vKŽ dL²Ý« ‰Ë_« o@«u¹ U0 ÁU²@√

XH??( ô≈ bK³�« w@ sJ?¹ r� Ê≈Ë ¨‰Ë_UÐ qL??F�« t?OK?Ž Âd?Š d??O?š_« n�U??K¹ U0

dš¬ ‰u?= —UO²?š« v�≈ tŽuł— ÊU?* ÊS@ ¨tÐ ÁU?²@√ UL?Ž tŽuł— sŽ t�Q?Ý ¨bŠ«Ë

tÐ ÁU²@√ U?( Ê√Ë t� ÊUÐ QD) tŽuł— ÊU* Ê≈Ë tOKŽ Âd?×¹ r� ‰Ë_« tG¹u�ð l(

¨wŽd?ý qO�œ WH�U?< t?Žuł— ÊU?* «–≈ ‰Ë_UÐ qL?F�« tOK?Ž ÂdŠ ÎUÐ«u?. sJ¹ r�

Âd?×¹ r� t?³¼c?( ·ö?š tÐ v²?@√ U?( Ê√ t� ÊUÐ t½√ œd?: tŽu?ł— ÊU?* «–≈ U?(√

ÃËeð uK@ ¨WO?ŽULł≈ W�Q?�*« ÊuJð Ê√ ô≈ ¨v�Ë_« Èu²H?�UÐ qLF�« w²H?²�*« vKŽ

tð√d(« „U�(≈ t?OKŽ Âd×¹ r� w²H*« lł— rŁ WłËe�UÐ qšœË Èu²?H�UÐ w²H²�*«

ôË tŽuł— œd−0 UN²=—UH( tOKŽ V−¹ ôË UN1d% wC²I¹ wŽdý qO�bÐ ô≈

ÆÁdOž V¼c( o@«Ë Ê≈Ë t³¼c( WH�UK( s( t� 5³ð U* Ÿułd�« ÊU* «–≈ ULOÝ

øwH²H*« ÂöŽ≈ t�eK¹ qN* w²H*« œUN²ł« dOGð «–≈Ë

rKF¹ r� «–S@ ¨t� ⁄u?�¹ U0 ôË√ qLŽ t½_ t(eK¹ ô qOI?@ ¨p�– w@ nK²š«

Ê_ ªt(öŽ≈ t(eK¹ qÐ ∫qO=Ë ¨Á—«dL²?Ý« s( WFÝ w@ uN@ ULŁ¬ sJ¹ r� t½öD³Ð

V−?O@ s¹b�« s( f?O� tÐ ÁU²?@√ U( Ê√ t?� ÊUÐË t½öDÐ bI?²?Ž« b= tMŽ lł— U?(

t½uJ� ÎUFD= QD)« t� dNþ w²H*« ÊU* ÊS@ ∫qO?BH²�« »«uB�«Ë ¨t(öŽ≈ tOKŽ



≠¥¥≠

tOKF?@ W(_« ŸUL?ł≈ n�Uš Ë√ UN� ÷—U?F( ô w²�« WM��« Ë√ »U?²J�« h½ n�Uš

t(U?(≈ h½ Ë√ t³¼c( œd−?( n�Uš t½√ t� dNþ U?/≈ ÊU* Ê≈Ë ¨w²H²?�*« ÂöŽ≈

 Æ
©±®

w²H²�*« ÂöŽ≈ tOKŽ V−¹ r�

ø w²H*« QDš√ u� «–U�

©w{U?I�«® r*U(« QD?K* w²?H*« QDš ∫
©≤®

rO?I�« sÐô 5F?=u*« Âö?Ž≈ w@

sF?@ Æ·dD?�« Ë√ fHM�« w@ r*U?(« QD?š w@ W¹«Ëd�« XHK²?š« b??=Ë b¼U?A�«Ë

tM( d??¦J?¹ t½_ ‰U*« XOÐ w@ t?½√ ‡ U?L?¼«b?Š≈ ‡ ÊU??²¹«Ë— p�– w?@ b?L??Š√ ÂU??(ù«

Ê√ ‡ W?O½U?¦�«Ë ‡ r?NÐ U?L?OEŽ Î«—«d?{≈ p�– ÊUJ?� WK=U?F�« t?²KL?Š u?K@ rJ(« p�–

«–S?@ ‰U*« w@ ÁRDš U?(√ ¨r*U?(« dO?ž V³?�Ð QD)« ÊU?* u� U?L* t?²K=U?Ž vKŽ

tO?KŽ ÂuJ;« lł— rŁ ¨tLJŠ iI½ rN?I�?@ Ë√ œuN?A�« dH?* ÊUÐ rŁ o×Ð rJŠ

Æt� ÂuJ;« vKŽ ‰U*« ‰b³Ð

t� ÂuJ;« v?KŽ t�b?³?Ð ‰u?²??I*« ¡U?O?�Ë√ lł— œu?IÐ r?J(« ÊU?* «–≈ p�c??*Ë

∫t??łË√ W?ŁöŁ t??O??H???@ W¹«d??�?�UÐ Ë√ d??ýU??³???( ·öðSÐ t?K� o×Ð rJ?(« ÊU??* «–≈Ë

∫w½U?¦�«Ë Ær?N?²?O?*e?²Ð VłË U?/≈ rJ(« Ê_ ª5*e*« vKŽ ÊU?L??C�« Ê√ ∫U¼b?Š√

Y×?³�« „dðË rJ(« v�≈ …—œU³?*« w@ ◊d@ qÐ ¨X³?¦²?¹ r� t½_ ªr*U(« tML?C¹

W¹«Ë— b?L??Š√ sŽË ¡U?ý U?L??N¹√ 5L?Cð o×??²?�?LK� Ê√ Y?�U?¦�«Ë Æ¡U?B?I??²?Ýô«Ë

w�«u�« Ë√ ÂU?(ù« v?²?H?²?Ý« «–≈ «c¼ vKŽË ¨œu??N?A�« o�?HÐ iI?M¹ ô t½√ Èd?š√

r*U(« l( 5*e*« rJŠ ÂU?(ù« l( w²H*« rJ×@ ÁRDš t� ÊUÐ rŁ ÁU?²@Q@ ÎUO?²H(

Ë√ ÎU?�?H½ nKðQ?@ ÂU?(≈ ôË r*U?Š d?O?ž s( Á«u?²?@ wH?²?�*« qL?Ž Ê≈Ë ©w{U?I�«®

r� Ê≈Ë w²?H?²�?*« vKŽ ÊU?LC�«Ë t?OKŽ ÊU?L?{ ö?@ Îö¼√ w²?H*« ÊU* ÊS?@ Î̈ôU?(

uN@ VÞ tM( ·d?F¹ r�Ë V³Dð s(ò ∫¤ w³M�« ‰uI� ÊULC�« t?OKF@ Îö¼√ sJ¹

v�Ë√ w²H*«Ë ¨sLC¹ r� QDš√Ë VÞ tM( ·dŽ «–≈ t½√ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ås(U{

ÆÂU(ù«Ë r*U(« s( ÊULC�« ÂbFÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±πµØ¥Ã 5F=u*« ÂöŽ≈ ©±®

Æ±π∂ ¨±πµØ¥Ã ©≤®



≠¥µ≠

u¼Ë ¨‰U*« XO?Ð w@ ÊuJ¹ …—Uð w{U??I�« QDš√ Ê≈ ∫
©±®

wHM(« t??I??H�« w@Ë

wCI*« ‰U( w@ ÊuJ¹ …—UðË ¨uCŽ Ë√ fH½ nKð tOKŽ Vðdð bŠ w@ QDš√ «–≈

QDš√ «–≈ u?¼Ë Î«—b¼ ÊuJ¹ …—UðË ¨‰«u??(_« w?@ tzU??C??= w@ QD?š√ «–≈ «c¼Ë t�

…—UðË ¨Îö??¦?( »d??A�« b?×??* u?C?Ž Ë√ f?H½ nKð p�– vK?Ž Vðd?²¹ r�Ë b??Š w@

Æ—u'« bLFð «–≈ U( u¼Ë w{UI�« ‰U( w@ ÊuJ¹

rJ×@ œuNA�« »cJÐ rKŽ u� w{UI�« Ê√ vKŽ ∫
©≤®

wJ�U*« tIH�« h½ bI�Ë

qÐ ¨t?�HMÐ q²?I�« d?ýU³¹ r� «–≈ œu?NA�« rJ?Š tLJŠ ÊU?* ¡U(b�« ‚«—√Ë —u?'UÐ

lD?= Ë√ rł— t½√ w{U???I?�« d???=√ Ê≈ W½Ëb*« w?@Ë ¨t???²???ŽUÞ t???(eKð s?( tÐ d???(√

w{U?I�« ÂeK¹ œu?I�« Ê√ w@ d¼Uþ u¼Ë tM( b?O?=√ —u−K� Î«b?L?Fð bKł Ë√ Íb¹_«

rJŠ Ê√ `C²¹ W?OJ�U*« ¡UNI@ t?=UÝ U2 ÁdOžË hM�« «c¼ s(Ë d?ýU³¹ r� Ê≈Ë

oÐU��« ÊU?O³�UÐ w²?H*«Ë w{UI�« vKŽ Íd�¹ …œU?NA�« sŽ Ÿu?łd�« w@ b¼UA�«

ÆrOI�« sÐ« sŽ tKI½

w²??H?*«Ë w{U??I�« Q?Dš rJŠ ÊU???OÐ w@ 
©≥®

wF???@U??A�« t???I??H�« Èd???ł b??=Ë

Æo³Ý ULO@ WŁö¦�« V¼«c*« ¡UNI@ Áœœ— U( u×½ vKŽ œuNA�«Ë

«–≈ ‰U*« XOÐ w@ t½UL?{ ÊuJ¹ w{UI�«Ë w²H?*« QDš Ê√ ÂbIð U2 hKK¹Ë

w@ «dBI¹ r�Ë W�œ_«Ë lzU=u�« ¡U?BI²Ý«Ë h×H�« w@ «bN²?ł«Ë «bł ULN½√ X³Ł

W�ôœ —U?NE²Ý«Ë œu?NA�« W?�«bŽ vKŽ ·d?F²�«Ë  UMO?³�«Ë Z−?(« W½—UI0 Y×?³�«

d??O?B??Ið X³Ł «–≈ U??(√ ÆW?F??=«u�« w@ w?Žd?A�« rJ?(« v�≈ ‰u?.u�« r?Ł Æ…œU?N??A�«

U* ÎUM(U?{ ÊU?* t?(U(√ ÕËdD( u?¼ UL?O?@ wB?I²?�« sŽ ÁœuF?=Ë w{U?I�« Ë√ w²?H*«

ÆÂbIð UL* ¨UO²HK� q¼√ dOž w²H*« ÊU* «–≈ ULOÝ ô tzUC= Ë√ Á«u²HÐ Áb�@√

 ∫bN²:« dOž w{UI�«Ë w²H*« UNOKŽ bL²F¹ w²�« —œUB*«

w{— …d¹d¼ wÐ√ sŽ ÁbM�Ð 
©¥®

Íœ«b?G?³�« k@U?(« dJÐ uÐ√ VOD)« ÈË—

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∂∞∫≥≥µ’ ¥Ã s¹bÐUŽ sÐ« WOýUŠ ©±®

Æ≤∞≤Ø∂Ã qOK'« V¼«u( ©≤®

Æ≤∏∞Ø±∞Ã ÃU²;« WH% wý«uŠ ©≥®

Æ±µ¥ ¨±µ≤Ø∑Ã tIH²*«Ë tOIH�« ©¥®



≠¥∂≠

‡ W¹«Ë— w@Ë ‡ ‰Uł— ÊU(e�« dš¬ w@ Ãd?K¹ò ∫¤ tK�« ‰uÝ— ‰U= ∫‰U= tMŽ tK�«

sŽ ÎU??C¹√ Áb?M�Ð ÈË—Ë åÊuKC¹Ë Êu?KC??O??@ ”UM�« Êu??²??H¹ ‰U??N??ł ”Ë¡— Âu??=

wJ³¹ Áb?łu?@ sLŠd?�« b³?Ž sÐ W?F?OÐ— vKŽ qšœ t½√ qł— w½d?³š√ ∫‰U?= p�U?(

sJ�Ë ô ∫‰UI?@ ø W³?OB( p?OKŽ XKšœ√ ∫‰UI@ ¨tzU?J³� ŸUð—«Ë øpOJ³¹ U( ‰U?I@

dJÐ uÐ√ aO?A�« VI?Ž rŁ rOEŽ d?(√ Âö?Ýù« w@ dNþË t?� rKŽ ô s( v²?H²?Ý«

¨5²?H*« ‰«u?Š√ `H?B?²?¹ Ê√ 5LK�*« ÂU?(ù wG?³M¹ ∫t�u?I?Ð tK�« t?L?Š— k@U?(«

Âb?IðË U?NM( t?FM( U?NK¼√ s( s?J¹ r� s(Ë U?N?OKŽ Ád?=√ Èu?²?HK� `KB¹ ÊU?* sL?@

s( ¡U?HK)« ÊU?* b=Ë U?NMŽ t?²M¹ r� Ê≈ WÐu?I?F�UÐ Áb?ŽË√Ë UN?� ÷dF?²¹ ôQÐ t?O�≈

ôQÐ ÊËd?(Q¹Ë rN½u?²??H¹ ÎU?(u?= rÝu*« ÂU¹√ w@ WJ0 Èu?²?HK?� Êu?³?BM¹ W?O?(√ 5Ð

Ær¼dOž w²H²�¹

∫‰uI?¹ nÝu¹ UÐ√ XFL?Ý ∫‰U= W?ŽUL?Ý sÐ bL?×( sŽ ÁbM�Ð ÎU?C¹√ ÈË—Ë

tK�« Ê√ sE¹ u¼Ë ÁbKIðË rKF�« s( ¡w?ý w@ rKJð s( ∫‰uI¹ W?HOMŠ UÐ√ XF?LÝ

w@Ë ÆtM¹œË t?�H½ t?OKŽ XKN?Ý bI?@ ø tK�« s¹œ w@ XO?²?@√ nO* tMŽ t�Q?�¹ ô

lOC¹ Ê√ v�U?Fð tK�« s( ‚dH�« ôu� ∫W?HOMŠ wÐ√ ÂU(ù« ‰u?= UC¹√ l{u*«  «–

Æ—“u�« wKŽË QMN*« t� ÊuJ¹ Î«bŠ√ XO²@√ U( ÆrKF�«

t½√ ∫÷Ëd�« Õd??ý sŽ 
©±®

oz«d�« d??×??³�« w@ wH?M(« rO??$ sÐ« qI½ b??=Ë

Èu?²?HK� `KB¹ sL?Ž Ád?B?Ž w@ s¹—u?N?A*« rK?F�« q¼√ ‰Q?�¹ Ê√ ÂU?(û� wG?³M¹

w@ wK³M(« wðu?N?³�« qI½ U?L?* ÆœUŽ «–≈ W?ÐuI?F�UÐ Áb?Žu?²¹Ë `KB¹ ô s( lML?O�

`H?B??²¹ Ê√ ÂU?(û� wG??³M¹Ë ∫Íœ«b?G?³�« V?OD)« ‰u?= ŸUMI�« ·U??A?* 
©≤®

tÐU?²?*

qI½ U?( vJŠË tFM?(Ë ÁUN½ `KB¹ ô s(Ë Ád?=√ U?O²?HK� `K. sL?@ 5²H*« ‰«u?Š√

ÆÊQA�« «c¼ w@ ‰«u=√ s( p�U( ÂU(ù« sŽ

tK�« rJŠ Ê≈ ∫qO?= b=Ë ÆdŁ_« …d?ODš Èu²?H�« Ê√ 5³²?�½ tI?H�« «c¼ s(Ë

r*U?(« ÊU?��Ë w²?H*« ÊU?��Ë ÍË«d�« ÊU?�� ∫WM?��√ W?FÐ—√ vKŽ d?NE¹ t�u?Ý—Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤∏∂Ø∂Ã ©±®

Æ≤¥±Ø∂Ã ©≤®



≠¥∑≠

t�u???Ý—Ë tK�« r?JŠ t½U???�� vKŽ d???NE¹ ÍË«d?�U??@ b¼U???A�« ÊU???��Ë ©w{U???I�«®

vKŽ d?NE¹ r*U?(«Ë t?EH� s( tD³M²?Ý« U?(Ë ÁUMF?( t½U?�� v?KŽ d?NE¹ w²?H*«Ë

V³��UÐ —U?³šù« ÊU�� vKŽ d?NE¹ b¼UA�«Ë ÁcO?HMðË tK�« rJ×Ð —U³?šù« t½U��

w@ ‚b?B�UÐ «Ëd?³K¹ Ê√ W?FÐ—_« ¡ôR¼ vKŽ Vł«u�«Ë Ÿ—U?A�« rJŠ X³?¦¹ Íc�«

ÆÆtÐ —U?³?šù« w@ 5?=œU?. tÐ ÊËd?³?K¹ U0 5*U??Ž Êu½uJO?@ rKF�« v?�≈ bM²?�*«

tM¹œË t?²?=ËË t?LKŽ w@ t�ù« —u?½ t²?³?ðd( w?@ rNM( ÊU?O?³�«Ë ‚b?B�« Âe?²�« s(Ë

ÎUIO@— p¾�Ë√ s�ŠË 5(UB�«Ë ¡«b?NA�«Ë 5I¹bB�«Ë 5O³M�« l( ÊU*Ë ÁUO½œË

ÆÎULOKŽ tK�UÐ vH*Ë ‡ tK�« s( qCH�« p�–

w@ —u??(√ …b??F� Âö?�?�« b?³??Ž sÐ e??F�« ¡U??LKF�« ÊUDK?Ý ÷d?Ž b??=Ë ∫«c¼

∫Ê«uMŽ X% 
©±®

ÂU½_« `�UB?( w@ ÂUJŠ_« bŽ«u= tÐU²?* w@ bOKI²�«Ë œU?N²łô«

ô ∫‰U?I@ ∫t?²ŽUÞ “u?& ô s(Ë t²?ŽUÞ “u?& s(Ë t²?ŽUÞ V& sLO?@ ∫…bŽU?=

W??Lz_«Ë ¡U?LK?F�«Ë qÝd�U??* t?²??ŽUÞ w@ tK�« Ê–√ s* ô≈ 5=u?K<« b?Š_ W??ŽUÞ

w@ s?¹d??łQ???²???�*«Ë Ã«Ë“_«Ë  «œU???��«Ë  U???N???(_«Ë ¡UÐü«Ë …ôu�«Ë ¡U???C???I�«Ë

qłË eŽ tK�« W?OBF( w@ b?Š_ WŽUÞ ôË  UŽUMB�«Ë ‰UL?Ž_« vKŽ  «—Ułù«

ö@ WOBF0 d(√ sL@ ¨U?L¼bŠ√ w@ Ë√ s¹—«b�« w@ WIÐu*« …b�H*« s( tO@ U*

vKŽ rŁ≈ ö??@ Á«d?*ù« t?×?O?³¹ d?(√ v?KŽ ÎU½U?�½≈ ÁdJ¹ Ê√ ô≈ ¨t� W??ŽUÞ ôË lL?Ý

q²= s( tÐ Áœb?N¹ U( …b?�H( l@b� q?Ð Î«d(¬ t½uJ� ô t²?ŽUÞ V& b=Ë t?FOD(

d(ü« bI²F¹ U0 ÎU½U?�½≈ r*U(« Ë√ ÂU(ù« d(√ u�Ë ¨lCÐ vKŽ W¹UMł Ë√ lD= Ë√

v�≈ Î«dE?½ lM²1 Ë√ d??(ü« Í√— v?�≈ Î«dE½ tKF??@ t?� qN??@ t1d??% —u??(Q?*«Ë tKŠ

ÊU* ÊS@ tÐ d?(ü« rJŠ iIM¹ ô ULO?@ h²K( «c¼Ë ¨·öš t?O@ ø—u(Q*« Í√—

„uK*« W?KN??' W???ŽUÞ ô p�c??*Ë ¨W???ŽUÞ ôË lL???Ý ö??@ tÐ t???LJŠ iI?M¹ U2

ÆŸdA�« w@ ÊË–Q( t½√ —u(Q*« rKŽ ULO@ ô≈ ¡«d(_«Ë

W¹c???G???²�«Ë ¡U???IÐù«Ë ¡U???A½ù« rFM?Ð t??.U???B???²??šô W???ŽUD?�UÐ t�ù« œd???HðË

u¼ ô≈ d?O{ s( U?(Ë ¨t³?�Uł u¼ ô≈ d?Oš s( U?L?@ ÍuO½b�«Ë wM¹b�« Õö?.ù«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±µ±’Ø≤Ã ©±®



≠¥∏≠

b?Š_ fO� –≈ ªiF?³�« s( v�ËQÐ ÎU?ŽUD( ÊuJ¹ ÊQÐ œU?³?F�« iFÐ fO�Ë t?³�U?Ý

t??(UJŠQ??@ t� ô≈ rJŠ ô p?�c?*Ë ¨t?�ù« oŠ w@ tðd??*– U2 ¡wAÐ ÂU??F½≈ r?NM(

 ôôb?²?Ýô«Ë W?×?O×?B�« W?�?O?=_«Ë ŸU?L?łù«Ë WM��«Ë »U?²J�« s( …œU?H?²?�?(

bKI¹ Ê√ ôË ¨WKÝd( W×KB( qLF²�¹ Ê√ ôË s�×²�¹ Ê√ bŠ_ fOK@ …d³²F*«

¨WÐU?×B�« b?OKIð w@ Ë√ ¨b?N²?:« b?OKIð w@ bN?²?:U* ∫Áb?OKI?²Ð d(R¹ r� Î«b?Š√

eŽ t�u= w@ p�– n�Uš s( vKŽ œd¹Ë ¨¡ULKF�« 5Ð ·ö²š« qzU�*« Ác¼ w@Ë

p�– s( vM¦?²�¹Ë ›¥∞ ∫nÝu¹¤ ˝ÌÁU]¹≈ ]ô≈ «ËÌbÌ³ÎFÒð ]ôÒ√ ÒdÒ5Ò√ Ït]KÏ� ]ô≈ ÌrÎJÌ×ÎÄ ÏÊ≈˚ ∫qłË

ÂUJŠ_« W??@d??F?( v?�≈ q.u?²?�« sŽ r¼e??−?F� b??OK?I?²�« r?N?²??H??OþË ÊS?@ W??(U??F�«

bK= s(Ë rJ(« v�≈ ÍœR*« d?EM�« vKŽ —œU= t?½S@ b?N?²:« ·ö?KÐ œU?N²?łôUÐ

—U??²??<«Ë ·ö??š t??O??@ øp�– t� q?N??@ Ád??O??ž b??OKIð œ«—√ r?Ł W??Lz_« s( ÎU??(U??(≈

¨rJ(« t?O?@ iI?M¹ U2 t?O�≈ ‰U?I?²½ô« œ«—√ Íc�« V¼c*« ÊU??* ÊS?@ ∫qO?B?H?²�«

¨t½öD³?� ô≈ t?C?I?½ V−¹ r� t½S??@ ¨t?C??I½ V−¹ rJŠ v�≈ ‰U??I?²½ô« t?� fOK@

s( «u�«e¹ r� ”UM?�« Ê_ ª‰UI?²½ô«Ë b?OK?I²?�« “Uł 5?Ð—UI?²?( Ê«c?šQ*« ÊU?* ÊS?@

s( ¡ULKF�« s( oHð« s( ÊËbKI¹ WFÐ—_« V¼«c*«  d?Nþ Ê√ v�≈ WÐU×B�« s(“

V−¹ ô p�c?*Ë ÁËdJ½_ ÎöÞUÐ p�– ÊU?* u�Ë ¨Á—UJ½≈ d?³²?F¹ b?Š√ s( d?OJ½ dO?ž

q{UH�« ”UM�« bK= U* ÁbOKIð VłË u� t½_ ªv�Ë_« u?¼ ÊU* Ê≈Ë qC@_« bOKIð

w@ 5KÝd²?�( «u½U?* qÐ dOJ½ dO?ž s( 5FÐU²�«Ë WÐU?×B�« s(“ w@ ‰u?CH*«Ë

s( lM1 ‰u?C?H*« ôË ¨t?�?H½ b?OKIð v�≈ q?J�« u?Žb¹ qC?@_«Ë q{U?H�« b?OKIð

Æq=UŽ tO@ »Uðd¹ ô U2 «c¼Ë q{UH�« œułË sŽ t�QÝ

t?(U(≈ c?šQ( nF?{ vKŽ r¼b?Š√ nI¹ ¡U?NI?H�« Ê√ VO?−F�« V−?F�« s(Ë

WM��«Ë »U?²J�« s( „d²¹Ë ¨t?O@ ÁbK?I¹ «c¼ l(Ë ÎUF?@b( t?HF?C� b−¹ ô YO?×Ð

d¼«uþ l@b� qK×?²¹ qÐ ¨t(U(≈ b?OKIð vKŽ Î«œuLł t?³¼c* W×O?×B�« W�?O=_«Ë

qÐ ¨t?(U??(≈ b?OKIð vKŽ Î«œu??L?ł t?³¼c* W??×?O?×?B�« W??�?O?=_«Ë WM�?�«Ë »U?²J�«

WKÞU?³?�« …b?O?F?³�«  ö?¹ËQ?²�UÐ U?L??N�ËQ?²¹Ë ¨WM��«Ë »U??²J�« d¼«uþ l@b� q?K×?²¹

w@ r¼b?Š_ d*– «–S?@ f�U:« w?@ ÊuF?L²?−¹ r¼UM¹√— b?=Ë ¨ÁbKI( sŽ ÎôU?C½



≠¥π≠

¨qO�œ v�≈ Õ«Ëd?²Ý« d?Ož s( V−?F²�« W¹U?ž V−Fð t?OKŽ t�?H½ sÞË U?( ·öš

v�Ë√ t(U(≈ V¼c( w@ dB×M( o(« Ê√ sþ v?²Š t(U(≈ bOKIð s( tH�√ U* qÐ

lÞU?I??²�« v�≈ iH?( lzU??{ ¡ôR¼ l( Y×?³?�U?@ ¨Ád?O?ž V?¼c?( s( t?³?−??Fð s(

«–≈ t?(U?(≈ V¼c?( sŽ lł— Î«b?Š√ X¹√— U?(Ë ¨U?N¹b?−¹ …bzU?@ d?O?ž s( dÐ«b?²�«Ë

„dð v�Ë_U@ ¨Áb?FÐË tH?FCÐ tLKŽ l( t?OKŽ dO?B¹ qÐ ÁdOž w?@ o(« t� dNþ

qF� ‰U?= W?(U?(≈ V¼c?( W?O?A9 sŽ r¼b?Š√ e?−?Ž «–≈ s?¹c�« ¡ôR¼ l( Y×?³�«

«c¼ Ê√ 5J�*« rKF¹ r?�Ë ¨tO�≈ b?²¼√ r�Ë t?OKŽ n=√ r� qO�œ vKŽ n=Ë ÂU?(ù«

ÊU?×³?�@ ¨`zö�« ÊU¼d?³�«Ë `{«u�« qO�b�« s( Ád?*– U( t?LB?) tK¦0 qÐUI?(

tK�« UMI?@Ë d?*– U( q¦?( vKŽ tKL?Š v²Š Ád?BÐ b?OKI?²�« vLŽ√ U?( d?¦*√ U?( tK�«

nK�?�« …dþUM( s( «c?¼ s¹√Ë ¨d??Nþ s( ÊU??�� vK?ŽË ÊU?* U??L?M¹√ o(« ŸU??³ðô

ÊU??�� vKŽ d??Nþ «–≈ o?(« ŸU?³?ð« v�≈ rN??²??Ž—U??�?(Ë ÂU?JŠ_« w@ rNðË—U??A??(Ë

XK= ô≈ Î«b?Š√  dþU½ U?( ∫‰U= t½√ tK?�« tL?Š— wF?@UA�« sŽ q?I½ b=Ë rB?)«

o(« ÊU?* Ê≈Ë wMF?³ð« wF?( o(« ÊU?* ÊS?@ t½U?��Ë t?³K= vKŽ o(« d?ł√ rNK�«

Æt²F³ð« tF(



≠µ∞≠

iOÐ√



≠µ±≠

lÐ«d�« qBH�«

W‡‡¹d‡B*« ¡U‡‡²‡�ù« —«œ …Q‡‡A‡½

W‡¹d‡B*« —U‡¹b‡�« w²H� VI�Ë



≠µ≤≠

iOÐ√



≠µ≥≠

ULO@ W¹dB*« —U¹b�« w²H?( Ë√ ¡U²@ù« —«œ œułË vKŽ wK¹—Uð dŁ√ Í√ błu¹ ô

b= ¨jI@Ë ¨Â ±∏πµ W?MÝ d³L@u½ W¹d?−¼ ±≥±≥ WMÝ …dšü« ÈœULł d?Ný ≠ q³=

…—œU?B�« 5½«u?I�«Ë `z«uK�« iFÐ w@ ¨W¹d?B*« —U¹b�« w²?H?( Ë√ ¨w²?H*« VI� œœdð

Æa¹—U²�« «c¼ U(√ bFÐ ULO@ tMO³MÝ U( vKŽ a¹—U²�« «c¼ q³= ULO@

—«œ W?³²J( s( ‰Ë_« q−?��« ÕU?²²?@« w@ ÎU½Ëb( ÁU?½błË Èc�« a¹—U?²�« uN?@

vKŽ W?�u?;« W?¹d??B*« —U¹b�« ÈËU??²??@ b??O??= d??²?@œ u?¼ tÐ ÊËb*« h½Ë ¡U??²??@ù«

d(QÐ ÍË«uM�« W½u�Š aOA�« U½ôu( d¼“_« l(U'« aOý d³*_« –U²Ý_« …dCŠ

mKÐË ±∞ …d?/ ±∏πµ WMÝ d??³??L??@u½ ≤± a¹—U??²Ð W??O½U??I??(« …—UEM� —œU??. ‰U??Ž

W¹d??−¼ ±≥±≥ WMÝ W?O?½U?¦�« ÈœU??L?ł ∑ a¹—U??²Ð …—u?*c*« …—U?EM�« s( tðd??C?(

ÆÁb³Ž bL×( aOA�« ÂU(ù« 5OFð ÊU* rŁ ¨ÂU²)« s�Š tK�« vKŽË µµ …d/

 ö??−??Ý s( ≤ rO??=d�« q−??��U?Ð t¹ËU??²?@ ÕU??²??²??@« w@ ÎU½Ëb??( b??łË b??=Ë

WOM��« W?OF*« s( ‰UŽ d?(√ —b. WO�U?²�«  «—U³F�UÐ ÎU?O²H( tMO?OFð —«d= ÈËU?²H�«

…d¹U?Ý ≤ …d?/ W¹d?−¼ ±≥±∑ WMÝ Âd??×?( ≤¥ ≠ Â ±∏ππ WMÝ W?O½u?¹ ≥ a¹—U?²Ð

vKŽ ¡UMÐ W¹d?B*« —U¹b�« v²?H( Áb?³Ž b?L×?( aOA?�« …dC?ŠË t²KO?C@ tð—u?.

rJðb?N?F� UMN?łË b?= W¹«—b?�« ‰U?L?*Ë W?O*U?F�« s( rJðd?C?Š v@ œu?N?F?( u¼ U?(

ÂUOI�«Ë WO(uKFLK� rJ²KOCH� «c¼ U½d(√ U½—b.√Ë ¨W¹dB*« —U¹b�« ¡U²@≈ WHOþË

r²??)«Æp�cÐ —U?EM�« fK−??( fO?z— U?ýU??³�« u?K²??@ uDŽÆW??H??Oþu�« Ác¼ ÂU??L??NÐ

s( —«dIÐ W¹d?B*« —U¹b�« v²H( rÝUÐ 5²?H*« 5OFð lÐU²ð «cJ¼Ë wLKŠ ”U?³Ž

W¹—u?N??L?ł w²??H?( rÝUÐ vL??�¹ W¹—u?N??L?'« ÂU?O??= cM( ÊU?* Ê≈Ë ¨W?�Ëb�« fOz—

Æ©≥µË ≥¥ ’ oÐU��« lłd*«® WOÐdF�« dB(

Â ±π∏µ WMÝ d³L*u½ W¹d−¼ ±≥±≥ WMÝ …dšü« ÈœULł q³3 W¹dB*« —U¹b�« ¡U²*≈

qJ?� ÊU??* t½√ v?KŽ UM¹b?¹√ X% v²�« W???O??K?¹—U??²�« o?zUŁu�« ¡«d???I??²???Ý« ‰b¹

¨W?O?J�U*« w²?H??(Ë ¨W?O??HM(« w²??H?( „UMN??@ ¨XH?( W??FÐ—_« V¼«c*« s( V?¼c?(

ŒuO?ý UC¹√ 5?²H*« ¡ôR¼ vKŽ oKD¹ ÊU?*Ë ¨WKÐUM(« w²?H(Ë W?OF@U?A�« w²?H(Ë

¨W¹dB*« —U¹b�« w²H( VI� t?OKŽ oKD¹ Èc�« u¼ wHM(« w²H*« ÊU*Ë ¨V¼«c*«



≠µ¥≠

±≤¥µ ÂU??Ž U??ýUÐ vK?Ž b?L??×??( W?¹ôË wH??@ ÆW¹d??B*« —U¹b�« Íb?M@√ w²??H??( Ë√

¨·«d???ý_« V?O???I½ r?C¹Ë ¨È—u???A?�« fK−????( nO�Q?ð ÊU???*ÆÂ ±∏≤π ≠ W¹d????−¼

ÆWOHM(« w²H( ÍbN*« bL×( aOA�«Ë ¨WOJ�U*« w²H( dO(_« aOA�«Ë

w@ w²??H*« v�≈ v�«u�« ¡U??²?H??²?Ý« ÊU??* Â ±∏¥≤ ≠ W¹d?−¼ ±≤µ∏ ÂU??Ž w@Ë

W¹ôË w?@Ë Æn=u�«Ë W???³??N�«Ë l?O??³�U?Ð rNðU?JK²2 w?@ 5Šö??H?�« ·d??Bð “«u???ł

fK?:« nO?�Qð ÊU?????* Â ±∏¥π ≠ W?¹d?????−¼ ±≤∂µ ÂU?????Ž ‰Ë_« U?????ýUÐ ”U?????³?????Ž

 «œU?��« aO?A�« WÐËUM*UÐË Æd¼“_« aO?ýË ¨W?OH?M(« w²H?( rC¹Ë w.u?B?)«

±≤∏∞ ÂUŽ UýUÐ qO?ŽULÝ« W¹ôË w@Ë Æ©·«dý_« U³O?I½ UL¼Ë® ÍdJ³�« aOA�«Ë

±µ∞∞ v�≈ gO?KŽ aO??A�« W??OJ?�U*« w²??H??( Vðd??( l?@— ÊU??* Â ±∏∂≥ ≠ W¹d??−¼

vðU?H?( WLK?*®  U³ðd?( b¹b?% ÊU?* Â ±∏∂¥ ≠ W¹d?−¼ ±≤∏± ÂUŽ w@Ë ÆÎU?ýd?=

d*c?( lLł `O×?B�« tFL?łË ¨w²H?( ÁœdH(Ë ¨`O?×. dO?žË –Uý dO?�Jð lLł

ÆrO�U=_«Ë W¹—bMJÝô«Ë dB( f�U−( wðUH( ©5²H( vKŽ lL−O@ r�UÝ

W??OKš«b�« dþU?½ v�≈ ‰U??Ž d?(√ —b??. Â ±∏∂µ ≠ W¹d??−¼ ±≤∏≤ ÂU??Ž w@Ë

l¹d??Að l?{uÐ V�UD¹Ë W?¹d??B*« —U¹b�« w²??H??( v?�≈ W?×?¹d??. …—U??ý≈ sL??C??²¹

w@ Íu¹b)« s( —œU. d?(_« «c¼Ë ©WBš—® ÊËœ ¡U²@û� ÈbB²?¹ s( W³=UF*

–U²Ý_« 5OFð ÊU?* Â ±∑∏± ≠ W¹d−¼ ±≤∏∏ ÂUŽ v@ËÆW¹d−¼ ±≤∏± Vł— ±±

Æ’uB<« fK:UÐ s¹uCŽ d¼“_« aOýË ¨WOHM(« …œU��« w²H( —u½_«

v�UF�« d?(_« ÊU* Â ±∏πµ ≠ W¹d−¼ ±≥±≥ v?½U¦�« UýUÐ ”U?³Ž W¹ôË w@Ë

Ác¼ lłd??(® ÍË«uM�« W½u??�?Š d?¼“_« aO?ý v�≈ W¹d??B*« —U¹b�« ¡U??²??@≈ œUMÝSÐ

.uIð »U?²* sŽ Îö?I½ tK�« WO?DŽ bLŠ√ —u?²*b�« w(ö?Ýù« Œ—R*« u¼  U½U?O³�«

Æ©w(UÝ UýUÐ 5(√ ÂuŠdLK� qOM�«

∫ vK¹ ULO@ Ád*– nKÝ U( dOž W¹dB*« —U¹b�« w²H( VI� œœdð b=Ë «c¼

w²?H?( v?�≈ W¹d?−¼ ±≤π∏ WMÝ d?H??. ±≤ ¨µ v@ W¹œU?N?'« …—UE?½ wÐU?²?* © √ ®

W?K?O?A?( s( w?²�«  «œU?N?A�« ÊQ?ý w@ d¼“_« l(U?'« a?O?ý v�≈Ë ÍbM@√

Æn¹dA�« rKF�« VKDÐ 5KG²A*« v�≈ d¼“_« l(U'«



≠µµ≠

V¹œQ?²?�« f�U?−?( qOJ?A?²Ð Â ±∏∏µ WMÝ W?O?�u¹ w@ W?OKš«b�« …—U?E½ —«d?= ©»®

fK−??( ¡U??C??Ž√ 5?Ð s(Ë ¨‰U*« XOÐ W??×K?B*Ë  UE@U??;«Ë  U¹d?¹b??LK�

Æw²H*« ≠ W×KB*« Ác¼ V¹œQð

W??Žd??I�UÐ ’U??)« Â ±∏∏µ WM?Ý ”—U?( ≤∂ w?@ w�U??F�« d??(_« v@ ¡U??ł ©  Ã ®

w@ W¹dJ�?F�« W?(b?)« s( …U?@U?F*«Ë ¡UM?¦²?Ýù« v?@ ©bO?M−?²�«® W¹dJ�?F�«

«–≈ W¹dJ�F�« W?(b)« s( ÊuH?F¹ n¹dA�« Ê¬d?I�« WKLŠ Ê√ ≠ ≤∂ ≠ …œU*«

¨W?Žd?I�« fK−?( —u?C?×Ð Ê¬d?I�« w@ Êu?M×?²1Ë ¨d?š¬ qL?Ž Í√ s( «uKš

w²??H??( fO�Ë rOK?=ù« w²?H??( UM?¼ œu?B??I*«Ë® w²??H*«Ë ¨w{U??I�« W??@d??F0

Æ©W¹dB*« —U¹b�«

WMÝ v½U??¦�« lOÐ— µ v@ w?.u?B??)« fK:« W?ÝU¹— v?�≈ w�U?F�« d??(_« w@ © œ ®

 U¹d?¹b*«Ë f�U???:« ©wðU???H???(® ’U???B??²???šUÐ ≤∑µ ≠ …d?/ W¹d???−¼ ±≤π∞

Èb??Š≈ s( tMŽ ‰Q??�¹ U??(Ë ¨W??O??Žd?A�« W?Ðu?ł_« ¡U??C??ŽQÐ ·U??=Ë_« Ê«u¹œË

ÊuÞuM( W¹—bM?JÝù«Ë d?B?( ©wðU?H?(® Ê√ UL?* ¨ÂËeK?�« bMŽ W?(uJ(«  U¼œ

Ë√ W???(uJ(« s( X?½U??* ¡«u???Ý U??N???O???@ v²�« Àœ«u???(« s( tM?Ž Êu�Q??�?¹ U0

s( r¼«b?Ž s( lM(Ë ¨tÐ ◊u?M( u¼ U?LŽ h?Ký q?* ÃËdš Âb?ŽË ¨U?N?@ö?š

WMÝ V?ł— π v@ —œU??B?�« w�U??F?�« d??(_« ©¡U¼® ÆÈËU???²??@ ¡U?DŽù ÷d??F???²�«

r*U?;« W?×zô —b?.UÐ ±± ≠ …d/ Â ±∏∏∞ W?MÝ W?O½u¹ ±∑ ≠ W¹d?−¼ ±≤π∑

d¼“_« l(U?'« aO?ý  «dC?Š s( q* W?I?@«u0 U?NÐ«uB?²?Ý« b?FÐ WO?Žd?A�«

v@ ¡Uł b?=ËÆÈd³J�« d?B( WLJ×?( ÍbM@√ w{U=Ë WO?HM(« …œU��« w²?H(Ë

5O??Fð w?@ dEM�« U??N?Ð ◊uM*« WM−?K�« Ê√ W??×zö�« Ác¼ s?( W??�??(U??)« …œU*«

ÆWOHM(« …œU��« w²H( UNzUCŽ√ s( Ê√ WOŽdA�« f�U:« ¡UCŽ√Ë …UCI�«

d???(_« s( d???(√ t???³???²??ý« «–≈ t?½√ vKŽ XB?½ W???×zö�« Ác¼ s?( ≤≤ …œU*« © Ë ®

t� ÊU?* s?( Ë√ ¨Èd?³J�« d?B??( W?LJ×0 vŽd??A�« fK:« vKŽ W?O??Žd?A�«

w²??H??( …d?C??Š s( w²??H??²?�?¹ Ê√ t?O?KF?@ ¨…—u??*c*« W??LJ;UÐ r?J(« W¹ôË

Á«u?²??@ tÐ —b?Bð U??( vC?²?I0Ë W?¹d?B*« —U¹b�UÐ W??O?HM(« …œU??��« ÍbM@√



≠µ∂≠

W?OŽd?A�« r*U?;« dzUÝ …U?C?= bŠ√ s( ÁU?³?²ý« qB?Š «–≈Ë ¨qL?F�« ÊuJ¹

Ê√ tOKF@ ¨…—u*c*« —u(_« s( d(√ v@ »«uM�«Ë W¹—bMJÝ≈ WLJ×( fK−(Ë

t??²??LJ×??( …dz«bÐ œu??łu?*« W?(u?J(« ·dÞ s( nþu?*« w²??H*« w²??H??²??�¹

t?³?²?ý« ÊS?@ W?O?Žd?A�« Á«u??²?@ vC?²?I0 qL?F�« ¡«d?łù U?N� l?ÐU?²�« W¹ôu�UÐ

—d??×??²¹ „«– 5?×??@ ¨U??C¹√ w²??H*« v?KŽ Ë√ ¨d??*– s( vK?Ž p�– l( d??(_«

…œU��« ÍbM@√ w²H( …dCŠ s( tO@ ÁU³²ýô« tO�≈ —U. ULŽ ¡U²@ù« VKDÐ

©“® ÆqL?F�« ÊuJ¹ Á«u?²?@ tÐ —b?Bð U?( vC?²I0Ë ¨t?O�≈ w(u?L?F�« W?O?HM(«

µ≥∞ ’ µ ≠ Ã œö??ł V?OKO???H� …—«œù«Ë ¡U??C???I�« ”u???(U??=® ¡U???²??@ù« «—œ

¨±µ± ’ ± ≠ Ã tOKŽ W?IÐU��« X��«  «d?IH�« lłd*«  «–Ë ¨Â ±∏π¥Æ◊

© ±¥∂ Ë ±≥∂ ’ ¥ ≠ Ã Ë ¥∞π ’ ≥ ≠ Ã Ë ¥ππ ≠ ¥π∞ ’ ≤ ≠ Ã

a¹—U?²Ð WO½U?I?(« …—UEM� —œUB�« w?�UF�« d?(_« W³?ÝUM0 Ê«uMF�« «c¼ ¡U?ł

q* W�U?ŠSÐ Â ±∏π≥ WMÝ dÐu²?*√ ≤∑ ≠ W¹d−¼ ±≥±± WMÝ w½U?¦�« lOÐ— ±∑

vKŽ t??{d* W¹d??B*« —U¹b?�« ÍbM@« w²??H??( hzU?B??š s( w²?�« ‰U?L??Ž_«

ÆW×KB*« `�UB� ¨WO½UI(« w²H(

U?N?²¹«bÐ s( ¡U?²??@ù« —«œ «u�uð s¹c�« ¡U?LKF�« …œU?��« ÊU?O??³Ð ‰Ëb?ł o×K(Ë

o(« œUł wKŽ o(« œUł aOA�« d³*_« ÂU(ù« WKOC@ bNŽ v²ŠË



≠µ∑≠

©± o×K�®©± o×K�®
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W¹dB*« —U¹b�« w²H(Ë d¼“_«

Áb³Ž bL×( aOA�«

w@bB�« ÍdJÐ aOA�«

wFOD*« YOKÐ bL×( aOA�«

w�¹œd³�« qOŽULÝ≈ bL×( aOA�«

WŽ«d= sLŠd�« b³Ž aOA�«

rOKÝ bO:« b³Ž aOA�«

·uKK( bL×( 5M�Š aOA�«

—UB½_« ÂöŽ aOA�«

©WO½UŁ …d²@® ·uKK( bL×( 5M�Š

YOG( rO¼«dÐ≈ bLŠ√ aOA�«

Êu(Q( s�Š aOA�«

Íb¹d¼ bLŠ√ aOA�«

dÞUš bL×( aOA�«

o(« œUł wKŽ o(« œUł aOA�«

‡¼±≥±≥ …d?šü« ÈœUL?ł ±∞

Â±∏πµØ±±Ø≤¥ ≠

‡¼±≥±∑ dH. ≤

‡¼±≥≤≥ ÊUC(— ±∏
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Â±π∂∞Ø∂Ø≤∂

≠ ‡?¼±≥π∞ ÊU????????C????????(— ±

Â±π∑∞Ø±∞Ø≥±

‡¼±≥π∏ ÊUC(— ≤≤

‡¼±≥±∑ Âd×( ±±

‡¼±≥≤≥ w½U¦�« lOÐ— ¥

‡¼±≥≥≥ dH. ¥

‡¼±≥≥∏ ‰«uý ±∂

≠ ‡¼±≥≥π d????š¬ l?OÐ— ±µ

Â±π≤∞Ø±≤Ø≤µ

≠ ‡?¼±≥¥∂ ÊU?????³??????F?????ý ∑

Â±π≤∏Ø±Ø≥∞

≠ ‡¼±≥∂¥ W?−?(« Í– ±µ

Â±π¥µØ±∞Ø≤±

≠ ‡????????¼±≥∂π V????????ł— ≤∞

Â±πµ∞ØµØ∑

≠ ‡¼±≥∑± ‰Ë√ œU??L??ł ≤∑

Â±πµ≤Ø≤Ø≤≥

±πµ¥Ø±≤Ø±π

≠ ‡???????????¼±≥∑¥ V??????????ł— µ

Â±πµµØ≤Ø≤∏

≠ ‡¼±≥∑π W?−?(« Í– ≤µ

Â±π∂∞Ø∂Ø±π

≠ ‡???¼±≥π∞ ‰Ë√ l??O???Ð— ±±

Â±π∑∞Ø∂Ø±π
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Â±π∑∏Ø∏Ø≤π

≤∏∑

±∞¥¥

±±∏∞

≤∞≤∏

≤∞∂

≥∞∂µ

¥π∑∂

≤±∏π

≥∂∂≥

±∞≤±

±±ππ≤

∏¥±π

≤∏∑∂

∑≤ q−Ý v�≈ ∂∑ q−Ý s(
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≠µ∏≠

 «—Uýù« Ác¼ s� WLEM*« 5½«uI�«Ë —uD²�«

v@ …—œUB�« WO?ŽdA�« r*U;« `z«u�Ë WO�UF�« d(«Ë_« pKð ’u?B½ l³²²ÐË

±π±¥ WMÝË Â±π±∞ WMÝË Â±π∞π W?MÝË Â±∏π∑Ë ¨Â±∏∏∞ WMÝË ¨Â±∏µ∂ WMÝ

 ∫vðü« 5³²¹ Â±π≥± WMÝË

Ê√ ≠ U?C¹√ ≠ w{U??IK� wG?³M¹Ë ® Â±∏µ∂ W?×?zô s( ≤± ≠ …œU*« v@ ¡U?ł © √ ®

t¹√dÐ p�– v@ qI²�¹ ôË ¨WKJA*« ÈËUŽb�« v@ rNO²H²�¹Ë ¡ULKF�« —ËUA¹

ÆWOŽdA�« ÂUJŠ_« v@ QD)« s( Î«—cŠ

ÎU?L?²?Š Î«d?(√ —U?. v{U?I?�« vKŽ t?²?³?A¹ U?L?O?@ w²?H?*« v�≈ Ÿu?łd�« b?$ rŁ ©»®

ÊU??* t½√ vKŽ …œU*« Ác¼ ‰bðË Â ±∏∏∞ W?MÝ W?×zô s?( ≤≤ …œU*« vC?²??I0

WOCI�« v@ vŽdA�« rJ(« t³²ý« «–S@ ¨tO�≈ Ÿułd�« V−¹ XH( W¹ôË qJ�

v@ Ÿu?łd�« w{UI�« vKŽ ÊU?* UHK²?š« Ë√ v{U?I�« vKŽË W¹ôu�« w²H?( vKŽ

ÊuJ¹Ë ¨W?¹d?B*« —U?¹b�UÐ W??O??HM(« …œU??��« ÍbM@« w²??H??( v�≈ ÎU??(Ëe� t½Q??ý

Â«e²?�ô«Ë ¨W¹dB*« —U¹b�« w²?H( v�≈ Ÿu?łd�« b$Ë ÆÁ«u?²@ vC?²I0 qL?F�«

w²?H( vKŽË …U?CI�« vKŽ W?OŽd?A�« ÂUJŠ_« s( t³?²A¹ U?LO?@ Á«u²?HÐ ¡U?C=

¨¡U?²?@ù« —«œ  ö??−?Ý w@ X½Ëœ w²�« ÈËU??²?H�« w@ U?×??{«Ë Á«d½  U¹d¹b*«

W?×zöÐ qL?F�« a¹—U?ð v²?Š p�–Ë ¨¡ôR¼ s( …œ—«u�«  «¡U?²?H?²?Ýô« vKŽ Î«œ—

Ác¼  d??B?= YO??Š Â±∏π∑ u¹U?( ≤∑ ≠ W¹d??−¼ ±≥±¥ W?−??(« Í– s( ≤µ

W?OŽd?A�« r*U?;« ÂU(√ …—uEM*« U¹U?C?I�« dO?ž vKŽ ¡U²?@ù« ‰U?−( W?×zö�«

r*U;« Ê√ vKŽ U?NK³= w²�«Ë W×zö?�« Ác¼ ‰bðË «c¼ Æt½UOÐ vðQO?Ý U( vKŽ

‰«u(_«Ë ¡U?(b�« w@ qBHð ¨œö?³�« w@ W(U?F�« r*U;« w¼ X½U?* WO?ŽdA�«

ÆWO(öÝù« WF¹dA�« ÂUJŠ_ UI@Ë UI@Ë ¡UCI�« ŸËd@ s( U¼dOžË

w@ Î«u??C??Ž W¹d¹b*« Ë√ W¹ôu�« v?²?H??( Â±∏π∑ W??×zô ’u??B½  d??³?²??Ž« © Ã ®

©∂ Â® w{UIK?� WÝU¹d�« ÊuJðË ¨¡UC?Ž√ WŁöŁ s( W½uJ*« W¹d¹b*« W?LJ×(

W??�??L?š s?( W½uJ*« U??OKF?�« W?L?J;« v@ Î«u??C??Ž W¹d??B*« —U¹b�« w²??H??(Ë

w²?H?( „«d?²?ý« vKŽ p�c?* X?B½Ë Æ©∑Â® d?B?( w{U?= U?N?Ý√d¹ ¡U?C?Ž√



≠µπ≠

ÆrN³¹œQð w@Ë  U¹d¹b*« w²H(Ë …UCI�« —UO²š« WM' v@ W¹dB*« —U¹b�«

r*U?;« ¡U?²?@≈ vKŽ 5O?²?H*« ‰U?L?Ž√ d?B?²I?ð Ê√ vKŽ ±∞∞ Ø …œU*« XB½ © œ ®

r*U??;« ÂU???(√ …—uEM*« U¹U???C??I�« d??O??ž w?@ œ«d??@_«Ë W??(uJ(«Ë W???OK¼_«

UL?O@ t½QÐ Â ±π±∞ WM?Ý W×zô s( ±∏ Ø …œU*« h½ ¡U?ł ©¡U¼® ÆWO?ŽdA�«

t??(U?I??( Âu??I¹ s( Ë√ VzU?½ q* ÍœR¹ ©…d¼U??I�«® W??ÝËd?;« W??LJ?×?( «b??Ž

s( ≥∑∑ Ø …œU*«  ¡Uł U?L*ÆUNO?@ 5F*« WLJ;« …dz«œ v@ ¡U²@ù« W?HOþË

oKF?²¹ U?L?O?@ rN?(U?I?( Âu?I¹ s( Ë√ »«uM�« ‰U?L?Ž√ Ê√ …—d?I?( W?×zö�« Ác¼

w@ œ«d?@_«Ë W(uJ(«Ë W?OK¼_« r*U?;« ¡U?²@≈ vKŽ …d?.U?= ÊuJð ¡U²?@ùUÐ

…b?O?I?( r*U?;« X�?O�Ë ¨W?O?Žd?A�« r?*U?;« ÂU?(√ …—uEM*« U¹U?C?I�« d?O?ž

r=— WOŽdA�« W×zö�« s( ≥∑∂ …œU*« t?ð—d= vMF*«  «–Ë ¨X½U* U¹√ Èu²HÐ

ÆÂ±π≥± WMÝ ∑∏

W?×zô s( …dýU?F�« …œU*« h½ Èd?ł W¹d?B*« —U¹b�« w²?H( 5O?FðË —U?O²?š« © Ë ®

w@ ‰U?Ž d?(QÐ …—œU?B�« U?NÐ WI?KF²*«  «¡«d?łô«Ë W?O?Žd?A�« r*U?;« VOðdð

UM?Ð ÎUÞuM?( ÊuJ¹ d???B???( w?{U???= »U???K???²½« wK?¹ U0 Â±∏π∑ WM?Ý u¹U???( ≤∑

W¹dB*« —U¹b�« w²H( 5O?FðË »UK²½«Ë WF³²*« bŽ«u?I�« V�Š ÊuJ¹ tMOOFðË

vC²I0 …œU*« Ác¼ X?OG�√ b=Ë ÆWF³?²*« ‚dD�UÐ UM( d(QÐË UMÐ ÎUÞuM( ÊuJ¹

ÆW??×?zö�« Ác¼ œ«u??( i?FÐ q¹b??F?ðË ¡U??G�SÐ Â±π±¥ W?M�� ±≤ r=— Êu½U???I�«

WMÝ W×zô s( …d?ýUF�« …œU*« ¡UG�≈ œb?. w@ WOŠUC¹ù« …d?*c*« w@ ¡UłË

hMð U??L?NM( v�Ë_« X?½U?*Ë U?N??Oðd?I?H?Ð ±∞ ≠ …œU*« XO?G�√Ë w?K¹ U?( Â±∏π∑

U?N½S?@ W?O½U?¦�« …d?I?H�« U?(√ ¨d?B?( v{U?= 5O?F?²Ð W?.U?)«  «¡«d?łù« vKŽ

w²??H?( ÊU??* Ê≈Ë t½≈Ë ¨W¹d??B*« —U¹b?�« w²?H??( 5O??F?²?Ð oKF??²¹ U?( v?KŽ hMð

W??×zô t½√ Èd?ð U??N½√ ô≈ ¨W??O½U??I??(« …—«“u� ÎU??F?ÐUð ÎU??Hþu??( W¹d??B?*« —U¹b�«

Ác¼ Ê_ ¨tM?O??O??Fð  ¡«d??ł≈ vK?Ž hMK� Îö??×???( X�??O� W??O??Žd??A?�« r*U??;«

…d*c?*« t²�U= Èc?�« «c¼ËÆWO?ŽdA�« r*U?;« ‰ULŽQ?Ð UN� W?=öŽ ô WH?Oþu�«

W?LJ;« v@ Î«u?CŽ W¹d?B*« —U¹b�« w²?H?( bF¹ r� –≈ b?FÐ mzU?Ý W?OŠU?{ù«



≠∂∞≠

WM�� ±≤ r=— Êu?½U?I�« t?OKŽ h½ Èc�« U?NK?OJAð vC?²?I0 W?F¹d?A?�« U?OKF�«

ÆÂ±π≥± v@ …—œUB�« WOŽdA�« r*U;« W×zô tOKŽ  dłË ±π±¥

w²H( 6OF?²O@ ¨…UGK*« …œU*« v@ Î«—dI( ÊU* U?( vKŽ «c¼ bFÐ qLF�« ÈdłË

b= t?½√ vKŽÆWF?³²*« ‚dD�UÐË Á—U?O²?šUÐ W�Ëb�« fOz— s( —«dIÐ W¹d?B*« —U¹b�«

Ë√ w²??H*« W?H??OþË uKš ‰U??Š w@ t½√ vKŽ W??OzUM'«  «¡«d??łù« Êu½U??= v@ h½

…œU*«® t?(UI?( Âu?I¹ s( tM( —«d?IÐ ‰bF�« d¹“Ë »bM?¹ t¹b� l½U( ÂU?O?= Ë√ tÐUO?ž

Æ©WOzUM'«  «¡«dłù« Êu½U= s( ≥Ø≥∏±



≠∂±≠

W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8öš

qJ� ÊU?* t½√ v?KŽ ≠ oÐU?��« t?łu�« vKŽ ≠ `z«u?K�«Ë d?(«Ë_« ’u?B½ ‰bð

q* ‚u@Ë XH( ·U=Ë_« …—«“u�Ë ¨XH( WO½UI(« …—«“u�Ë ¨XH( W¹ôË Ë√ W¹d¹b(

U¹UCI�« w@ Èu²H�« Ê√Ë ¨W¹dB*« —U¹b�« w²?H( Ë√ WOHM(« …œU��« v²H( ¡ôR¼

…U?C?IK� W?(eK?( b?Fð r� rŁ ¨±∏∏∞ ¨Â±∏µ∂ `z«u� V�?Š …U?C?IK?� W?(eK( X½U?*

WM�� ≤µ ÂU?=—√ 5½«uI�U?Ð UNðö¹b?FðË Â±∏π∑ W×zô w?@ WO?ŽdA�« r*U?;« v@

 ÆÂ±π±¥ WMÝ ±≤Ë ≠ Â±π±∞ WM�� ≥±Ë Â±π∞π

WM�� ∑∏ ÂuÝd*UÐ …dOš_« W×zö�UÐ 5½«u?I�« Ác¼ q* sŽ W{UF²Ýô« rŁ

bF¹ r� Â±πµµ WM�� ¥∂≤ r=— Êu½U?I�« WOŽdA�« r*U?;« ¡UG�SÐË «c¼ ÆÂ±π≥±

œ«d@ú� Ë√ W(uJ×K� ¡«uÝ Èu²H�« ‰UL?Ž√  —U.Ë ¨¡U²@≈ WOz«b²Ðô« r*U;« w@

Æ…d¼UI�« w@ W¹dB*« —U¹b�« w²H( vKŽ …—uBI(  U¾ONK�Ë

¡UG?�≈ Êu½UIÐ qL?F�« a¹—Uð ±πµ∂ d¹UM¹ ‰Ë√ cM( t½√ tMŽ t¹uM²�« —b?−¹ U2Ë

’U?B??²?š« s( X½U??* w²�«  «œU?N??ýù« ¡U?²?@ô« —«œ v�≈ X�¬ W??O?Žd?A?�« r*U?;«

W??³?F?J�« …u?�?JÐ qL??;« ÃËd?š œU??N??ý≈ w¼Ë ¨W??O?Žd??A�« U??OKF?�« W?LJ?;« fOz—

Èb?IM�« mK³?*« —«b?I0Ë ¨rKÝË t?OKŽ tK�« vK. ‰u?Ýd?�« ÂU?I?( …u?�JÐË W?F¹d?A�«

¨qOM�« ¡U@Ë œUNý≈Ë ©…dB�«® 5H¹d?A�« 5(d(« ¡«dI@ v�≈ ·U=Ë_« s( ÈbN*«

ÆWOŽ«—e�« w{«—_« Vz«d{ W¹U³ł W�ËbK� ÎUŽdý o×¹ ÁUC²I0 Èc�«

≤∂ v@ qL;« ÃËdKÐ œUNý≈ dš¬ ÊU?* YOŠ Ê«œUNýù« Ê«c¼ n=uð b=Ë

 U?@öš V�Ð Â±π∂≤ WMÝ u¹U?( ‰Ë√ W¹d?−¼ ±≥∏± WMÝ …bF?I�« È– dN?ý s(

X=u�« p�– v?@ W¹œu?F??��« W??OÐd??F�« WJKL*«Ë d??B??( W¹—u?N??L?ł 5?Ð W?O??ÝU?O??Ý

ÊU‡*Ë ¨d‡?B?( s‡( …u?‡‡�J�« ‰u‡šb?Ð `¹d?B??²�« sŽ t??³?³??�Ð W¹œu?F??��« XFM²??(«

≠ W¹d?−¼ ±≥π≤ W?MÝ œd?H�« Vł— d?N?ý s?( ±≤ w@ qOM�« ¡U?@uÐ œU?N??ý≈ d‡‡š¬

‚u@ v�U?F�« b��UÐ qOM�« ÊU?CO?@ ÁUO( e?−Š V³�Ð Â±π∑≤ W?MÝ fD�ž√ ≤±



≠∂≤≠

U??O?KF�« W??L?J;« fOz— ’U??B???²??š« s( ÊU???* U??L??* Æa¹—U???²�« «c¼ b??F?Ð Ê«u??Ý√

v¼Ë ≠ W?O?M¹œ rÝ«u?( U?N??O?@ v²�« W?¹d?L?I�« —u??N?A�« WK¼√ ŸöD?²?Ý« W?O??Žd?A�«

—U?.Ë W?−?(« Ë–Ë ‰«u?ýË ÊUC?(—Ë ÊU?³?F?ýË Vł—Ë ‰Ë√ lOÐ—Ë Âd?;« d?N?ý√

ÆÊü« tÐ ÂuIð ¨WOŽdA�« r*U;« ¡UG�≈ cM( ¡U²@ù« —«œ ’UB²š« s( «c¼

5LKHLK� 5²H*« V¹—bð v* U¼—ËœË ¡U²*ù« —«œ

‰«u??Š_« …U??C???= s( Î«œu??@Ë q³???I??²??�ð ¡U???²??@ù« —«œ ÊS??@ Âb??I?ð U??( ‚u??@Ë

¡U²?@ù« ‰ULŽ√ v?KŽ UNO?@ V¹—b²K� ¨W?O(öÝù« W¹u?OÝ_« œö³�« v@ W?OB?KA�«

…—ËU?:« w½Ëd?Ð …d¹e?ł s( ÊU?O??{U?= ÂU?Ž …b* U?N??O?@ »—bð b?=Ë ÆÎU¹—«œ≈Ë ÎU??OM@

t³¹—bð vN²M¹ YOŠ ¨Êx� V¹—b²?�« w@ ‰«“U( …d¹e'« Ác¼ s( Y�U¦�«Ë U¹eO�U*

ÆÂ±π∏± ÂUŽ dš¬ w@

dLI�« —eł W¹—u?NLł v@ ¡U²@ù« —«œ ÂUŽ d?OðdJÝ V¹—bð —«b�« X9√ UL*

ÎöF?@ œUŽË W¹—«œù«Ë WO?³²J*« ‰U?LŽ_« vKŽ p�–Ë ¨dN?ý√ WŁöŁ …b* WO?(öÝù«

o³?Ý b?=Ë ¨U¹e?O�U?( s( …U?CI?�« s( ÊUMŁ≈ ÎU?C¹√ Êü« V¹—b?²�« w@Ë ÆÁœöÐ v�≈

—«d?= V�?Š V¹—b?²�« «c¼ ZNM(Ë Æ5?(U?Ž …b* U?LN?³?¹—bð vKŽ w²?H*« o@«Ë Ê√

W¹—«œù«Ë W??O?HM�« U??N�U??L?Ž√Ë Èu??²?H�« W??Ý«—œ qL?A?¹ ±π∏∞ WM�� ¥ r=— w²??H*«

…—«“uÐ V¹—b?²�« …—«œ≈ WDÝ«uÐ r*U×?LK� rNð—U¹“ VOðdð v?KŽ qLF�«Ë ¨W?O³?²J*«Ë

vKŽ ·dA¹ËÆWO?BKA�« ‰«uŠ_« ¡U?CIÐ ö.√ r¼œöÐ w@ rN�UG?²ýô ¨‰bF�«

s( » Ë √ W???¾???H�« s( W???L?J;UÐ 5�???Ozd?�« s( q* w?MH�« V¹—b???²�« w?@ ¡ôR¼

ÂuI?¹Ë UN�U?LŽ√Ë Èu²?H�« WÝ«—b?� W³�?M�UÐ p�–Ë ¨w²H?LK� wMH�« V²J*« ¡U?CŽ√

w³???²J*«Ë Í—«œù« qL???F�« vKŽ 5?Łu??F???³*« V¹—b??²?Ð ¡U??²??@ù« —«œ ÂU???Ž d??O?ðdJÝ

ÂU?N?*« ≠ ö?L?Ž ≠ `?C?²¹ ÊU??O?³�« «c?N?ÐË ÆU?NÐ ‰u??L?F*« t??�?Ý√ vKŽ rN??ŽöÞ≈Ë

¨V¹—b?²�UÐË WÝ«—b�«Ë Y?×³�UÐ U?NN?ł«uð w²�«  U?OŽuM?�«Ë ¨¡U²?@ù« —«bÐ WÞuM*«

ÆÎöLŽ  dI²Ý« U/≈Ë ÎU½u½U= WKBH( X�O� ÂUN*« Ác¼Ë

Ê√Ë ¨œö?³�«Ë œU?³??FK� d?O?)« Êu?G?²?³?¹ s¹c�« 5K(U?F�« o@u?¹ Ê√ ‰Q?�½ tK�«Ë

ÆrKŽ√ v�UFðË t½U×³Ý tK�«Ë Æv�Ë_« ¡«e'« rN¹e−¹



≠±≠

UNDÐ«u{Ë Èu²H�« d9R�

w�öÝù« wNIH�« lL:« UNLEM¹ w²�«

…–U‡‡A�« ÈËU‡²H�« Y‡×Ð

lL²:« vKŽ U¼dDšË

w�ö��« —U²<« bL×�



≠≤≠

iOÐ√



≠≥≠

 Y���« h�K�
V−¹ U0 U¼dDšË Èu?²H�« ÂUI?� 5Ð qÐUI?²�« w� Èd³J�« W?O�UJýù« sLJð

ÎU??B?½ ¨rKÝË t???OKŽ tK�« v?K3 t�u???Ý— sŽË tK�« s?Ž ¡U??ł U2 t???O�≈ bM²???;ð Ê√

WD�U??>?�Ë ¨Ÿ—ËË WM?D�Ë rKŽ s� p�– t??{d?H¹ U?0 Î̈U?ÝU?O??BË Îö?�Q?ðË ÎU?L??N?�Ë√

U0 dEM�« bMŽ t� W¹œU?N�« WON?IH�« WJK*« ‰uB?Š v�≈ UN³?ŠUBÐ qBð l¹d?A²K�

ÆÁœU³F� ÎUŽdý tK�« tO{— U� vKŽ dzUÝ t½√ tMþ vKŽ VKG¹

¨s¹—b?²I*« ¡U?OIð_« 5I?I;« 5Ð jK²?<« 5²H*« s� V−K�« œb?F�« 5ÐË 

nF?{Ë ¨rNM¹bð ‚— s2Ë ¨…e?−?F�«Ë WKN?'« s� Èu?²H�« vK?Ž 5L×?I?²*« 5ÐË

s� t½Ë—b???B¹ U???� vKŽ tK?�« Íb¹ 5Ð rN???H??Bu??� r?N� q¦1 Íc?�« Ÿ“«u�« rN???O??�

ÆÈËU²�

s� W¹d?¦b_« t?²?O{— U* W?H�U>?� —b?Bð w²�« Èu²?H�« w¼ …–U?A�« Èu²?H�«Ë

rN?O??� b?łu¹ œUJ¹ ô Âu??O�« 5²?H*« Ê√ —U?³??²?ŽUÐ ¨t½U?×??ł— vKŽ «u?B½Ë ¡U??LKF�«

t½Ëb?−¹ U� Êu?I³D¹Ë Êu?IÐU;�« ¡U?NI?H�« Á—dB U?� ÊËbL²?F¹ r¼ U/≈Ë ¨b?N²?−�

 Æ…œb−²*« …UO(« lzUBË vKŽ tIH�« V²b w� ÎUÞu;³�

WD³ðd*« ÂUJŠ_« w� «ËdEM¹ Ê√ Èu?²H�UÐ Êu�u?I¹ s¹c�« ¡UN?IH�« vKŽ Ê≈Ë

u¼ U?� vKŽ «Ëb?L?−¹ ôË ·«d?Ž_« s?� œb?& U?� «u?Ž«d?O?� bz«u?F�«Ë ·«d?Ž_UÐ

tIH�« u¼ p�–Ë Ær¼«u²�  ôP� Èd?š√ WOŠU½ s� «uŽ«d¹Ë  ÆV²J�« w� —uD;�

lzU?ý u¼ U?L?Ž Ãd?š Ê≈Ë Î«–Ëc?ý p�– d?³?²?F¹ ôË tK?�« Ÿd?ý sŽ nýUJ�« o(«

Æ5IÐU;�« ¡UNIH�« 5Ð

 U½dBŽ w� –ËcA�« »U³Ý√ s�Ë

j)« l� dzU?;�«  ¨ÁdBŽ ·ËdE� wŽ«u?�« r�UF�« dNE0 —u?NE�« VŠ ≠

sŽ Y×?³¹ t??³?ŠU?3 qF?−¹ U2  ¨W??×¹d?B�« ’u?BM�« ÷—U?Ž Ê≈Ë ¨w?�b?I?²�«

X½U?b Ê≈Ë ¨UN?FLK¹Ë —U?³?G�« UNMŽ iHMO� w?�öÝù« t?IH�« w� W?bËd²*« ‰«u?B_«



≠¥≠

ÆdEM�« Ê«bO� w� WHOF{ bM²;*« WO¼«Ë

U??L?Ž Y×??³�« t½√ vK?Ž ¨Âö?Ýù« w� d??O?;??O??²�« vMF* ·d??×M*« q¹ËQ??²�« ≠

5I?I?;« Èb� ÎU?{u?�d?� ÊU?b Ê≈Ë ¨WDK;�« VŠU?3 Ë√ ¨w²?H?²?;*« Èu¼ o�«u¹

ÆÈu²H�« q¼√ s�

d??−??Š w?� «uÐ— W??O??�ö???Ýù« ·—U??B*« …—«œ≈ vKŽ 5?LzU??I�« r?EF??� Ê√ ≠

oH²¹ U?� rN� «ułd>¹ Ê√ 5O?ŽdA�« s¹—UA?²;*« vKŽ Êu×K?O� ¨W¹uÐd�« „uM³�«

“d?³¹Ë ÆÍb?OKI?²�« q?�U?F?²�« sŽ nK²?>¹ ô tMÞUÐ ÊU?b Ê≈Ë ¨W?F?¹d?A�« l� Ád¼Uþ

ÆW¹uMF*« WOB>A�«Ë ÊULC�« Ë bŽu�« w� W3Uš WHBÐ p�–

vKŽË WO�ö?Ýù« W�_« vKŽË ¨UNÐ w²H*« vKŽ d�b� dŁ√ …–U?A�« ÈËU²HK�Ë 

ÆtOKŽ tz«bŽ_ ÎU½uŽ ÊuJ¹Ë tÐ WI¦�« ÂbŽ Vłu¹ –≈ w�öÝù« s¹b�«

ÂU?O?B s� bÐ ô …dD)« …–U?A�« ÈËU?²?H�« s?� w�ö?Ýù« r�U?F�« 5B?×?²�Ë

WDš V;??Š U??N� Íb?B??²�UÐ ¡U??O?Ið_« ¡U??LKF�«Ë W??O?�ö??Ýù«  U?L?EM*«Ë ‰Ëb�«

Æt3UB²š« WIDM� w� qšb¹ U� WŁö¦�« ¡ôR¼ s� qb cHM¹ WÝË—b�

U½b???O???Ý vKŽ Êö???L??b_« ÊU?9_« Âö??;?�«Ë …ö??B�«Ë ¨r?JŠ√Ë rKŽ√ t?K�«Ë 

 ÆUMŽ tÐ v{dðË tO{d¹Ë UMÐ— pO{d¹ ULb t³×3Ë t�¬ vKŽË bL×� UMO³½Ë

w�ö��« —U²<« bL×�



≠µ≠

Ïr‡‡‡‡OÏŠ]dÄ Ïs‡‡‡ÒLÎŠ]dÄ Ït]KÄ Ïr‡‡‡Î�ÏÐ

U�dD�Ë …–UA�« ÈËU�H�«
wBË“d*« s?Ð«“ sÐ `�U??3 œ q{U??H?�« r�U??F�« W??ŠU??L??Ý s� W?1d??b …u??ŽbÐ

ÈËU²H�«® ‰u?Š Y×³Ð ÂUNÝû� ¨w�ö?Ýù« wNIH�« lL−LK?� ÂUF�« 5�_« dBu*«

vK?Ž WDÐ«d�« X?�e??Ž w?²�« U???NDÐ«u???{Ë Èu???²??H?�« …Ëb½ w� ©U¼d?DšË …–U???A�«

w� W?BUD�« V;Š ÎU?IL?F²?� Ÿu{u*« w� Îö?�Q?²� tK�UÐ ÎUMO?F²?;� Âu?B√ ¨UN?²�U?B≈

∫‰uBQ� ÆÍbý— wMLNK¹Ë wMI�u¹ Ê√ wÐ— UOŽ«œ ¨t³½«uł

 b?IF?� ¨tKbUA?�Ë ¡U²?�ù« vKŽ …dO?š_« …d²?H�« w� ¡«u{_« XDKÝ b?I� 

s�Ë ’UB²?šô« q¼√ s� dO¦b t?O� d{UŠË ¨l�U?:« tÐ XL²¼«Ë ¨ «ËbM�« t�

Ác¼ sŽ …bOFÐ  WÝU?O;�« X½Ub U�Ë ÆWHK²<« ÂöŽù« qzU?ÝË t²�ËUMðË ¨r¼dOž

ÆŒ—UB�« ÍËb�«Ë …—UŁù«

b( dHE¹ r� w²�« …bIF*« WO�UJýù« Ác¼ w� q�Q²�« v�≈ uŽb¹ U� «c¼Ë 

w²�« œu??N??'« v�≈ rCM²?� …ËbM�« Ác¼ Ê≈Ë  ÆU??N� q×Ð w�ö??Ýù« r�U??F�« Âu??O�«

¨o(« vKŽ U½dzU?BÐ `²?H¹Ë ¨tO?{d¹ U� v�≈ UMI?�u¹ Ê√ tK�« u?Žb½ w²�«Ë ¨X�cÐ

w²�« v{u??H�« s� W?O?�ö?Ýù« W??�_« Ãd?>¹ Íc�« rO??I?²?;*« ◊«d?B�« U?M¹b?N¹Ë

ÆWLKE*« UNÐ—U;� w�  —U;� UNOKŽ X{d�

∫WO�U²�«  UC�UM²�« w� Í—uBð V�Š q¦L²ð bOIF²�« WG�UÐ WO�U~ý≈ UN½≈

ÂU9 ÎUb—b?� ¡U²�ù« Ê«bO?� r×I²¹ s� qb ÊuJ¹ Ê√ r²?;«Ë ÷ËdH*« ∫ÎôË√

t½√ t� È¡«d??²¹ U??� vKŽË tðö??�Qð vKŽ wM³*« œd??:« t¹√— Âb??I¹ ô t½√ „«—œù«

Íc�« rO?I�« rKÝË W?�UF�« t?²?�UIŁ s� lÐUM�« Íd?JH�« t−?NM� vKŽ ôË ¨W?×KB*«

¨t?²DÝ«uÐ ÁbK?I?� ÊuJ¹ Íc�« ¨rJ(« —U?Nþ≈ W½U?�_ qL?×?²?� u?¼ U/≈Ë ÆtÐ o¦¹

oÐUD?� u¼ W?O??C??I�« w� tK�« r?JŠ Ê√ ÎU¹u??B ÎUMþ sE¹ÆtÐ— s?� —u½ vKŽ Î«dzU??Ý

w²?�« Èu????²????H?K� t????I????O?????³Dð w?� tK?� Î«bÐU????Ž Êu?J¹ t?¹√dÐ c????šü« Ê√Ë ¨Á«u????²?????H�



≠∂≠

U?NL?JŠ√ w²�« ÷ËdH?�« w� WB�U?)« …œU?³?F�« qL?Að …œU³?F�« Ê√ p�–ÆU¼—b?3√

ô≈ ÓfÚ½ù«ÓË ]s?−Ú�« ÔXÚI?ÓKÓš U???Ó4ÓË˚ ∫v�U????Fð t�u????B w� tðœ«—≈ o?I???×???O� …e????F�« »—

©µ∂  U¹—«c�«® ˝ÊËÔbÔ³ÚFÓO�

‰U?L?Ž_« q?b ÎU?C¹√ qL?AðË ¨p?�– u?×½Ë d?b–Ë ZŠË Âu?3Ë …U??b“Ë …ö?3 s�

Íc�« ZN?M*« vKŽ dzU??Ý t½√ d??C??×?²??;¹ U??�bMŽ ÊU??;½ù« ◊U??A½ w� qšb?ð w²�«

dO³F²�« s;Š√ U� «c¼Ë Ær¼UO½œ U¹UC?I� rNðdýU³� w� ÁœU³F� 5*UF�« »— tO{—

ÊU?b «–≈Ë  ∫‰uI?¹ Æ5*UF�« »— s?Ž ÎUF?Bu?� w²?H*« d³?²?Ž« U* rO?I�« sÐ« aO?A�« tMŽ

s� u¼Ë ¨Á—b?B qN−¹ ôË ¨tKC?� dJM¹ ô Íc�« q;UÐ „uK*« sŽ lOBu?²�« VBM�

©±®
 «ËUL;�«Ë ÷—_« »— sŽ lOBu²�« VBM0 nOJ� ¨ UOM;�« Vð«d*« vKŽ√

s� WK3U?(« WJ?K*« o�œ s� W?FÐU½ Á«u?²?� X½U?b Íc�« u?¼ w²?H*« Ê≈ ∫ÎU?O½UŁ

wKIF�« dEM�«Ë wBI²;*« l³²²�« WD�U?>� rOJ(« Ÿ—UA�« sŽ ¡Uł U� WD�U>�

tO� ÃËœ“« U?� ÂuKF�« ·dý√Ë ∫‰UB U* w�«eG�« ÂU�ù« tMŽ d?³Ž U� u¼Ë Æ»—b*«

«c¼ s� t�u??3√Ë t?I?H�« rKŽË ¨Ÿd?A�«Ë Í√d?�« t?O?� V×D3«Ë lL?;?�«Ë qI?F�«

·d?Bð u¼ ö?� ¨qO?³??;�« ¡«u?Ý qI?F�«Ë Ÿd?A�« u?H?3 s� c?šQ?¹ t½S?� ¨qO?³?I�«

i×??� vKŽ wM³??� u¼ ôË ¨‰u??³?I�U?Ð Ÿd?A�« ÁU??IK²¹ ô Y?O?×Ð ‰u??I??F�« i×0

Æ
©≤®

b¹b;²�«Ë bO¹Q²�UÐ qIF�« t� bNA¹ ô Íc�« bOKI²�«

U¹UC?I�« vKŽ oO?³D²�« Wł—œ mK³¹ Íc�« t?IH�« U?N²?IO?IŠ w� w¼ Èu?²H�«Ë

ÆÈu²H�« ◊Ëdý w� tMO³MÝ U� «c¼Ë ÆWFBu²*« Ë√ WFB«u�«

rEŽ Î«d??F?A?²??;?� ¨tK� ÎU??O?I?²??� ÊuJ¹ Ê√ r²?×??²¹ Èu?²??H�UÐ rzU?I�« Ê≈ ∫ÎU??¦�UŁ

¨w²?H²?;*« ¡U?{—≈ w� W³?žd�« s� Ë√ Ÿd?;²�« s� Î«—c?Š ¨U?NKL×?²¹ w²�« W½U?�_«

tHBu?� t� q¦L²¹Ë ¨U¼—bB oŠ U¼—bI?O�  ôP� s� Á«u²� vKŽ Vðd²¹ U?� ÎUb—b�

tK�« Ê≈ ∫‰uI¹ t�U?Š ÊU;� ¨tK�« sŽ Î«d³?>� Á—U³?²ŽUÐ ¨W�U?OI�« Âu¹ tK�« Íb¹ 5Ð

»uM¹ sL?Ž w²H?*« rKFO�Ë  ∫rO?I�« sÐ« ‰u?I¹ ÆtMKŽ√ Íc�« rJ(« oO?³Dð v{d¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ’ ±Ã 5*UF�« »— sŽ 5FBu*« ÂöŽ≈ ©±®

Æ≥’ ±Ã vHB²;*« ©≤®

Ú]



≠∑≠

Æ
©±®

tK�« Íb¹ 5Ð ·uBu�Ë Î«bž ‰ËR;� t½√ sBuO�Ë ¨Á«u²� w�

∫UNKÐUI¹ WŁö¦�« wŠ«uM�« Ác¼

UNO� ¡Uł U0 Â«e²�ô«Ë Î̈U?²ÐUŁ fO� WIÐU;�« v�Ë_« WOŠUM�« —uBð Ê√ ∫ÎôË√

s� rN?O�≈ qO?>¹ U?� vKŽ U?NÐU?×?3√ U?N?OM³¹ ÈËU?²?H�« s� d?O¦?J�  ÆoI?×²?� d?O?ž

åtK�« Ÿd?A� W?H�U>?� ÊuJð ô W?OI?O?I?(« `�UB*«Ëò W?O?IO?I?Š ÊuJð b?B `�UB?�

r¦� W?×KB*« XII?% ULM¹√  ∫‰UB U* Âö?;�« b³Ž sÐ« a?OA�« p�cÐ Õd3 U?Lb

s¹dþUM�« „—«b� v�≈ o³;¹ U� ô≈ UN� ”U?Ý√ ô W�u¼u� ÊuJð bBË ÆtK�« Ÿdý

s� u¼ U/≈Ë ÎUIŠ ÊuJ¹ ô UNOKŽ wMÐ U�Ë ÆWOHÞUŽË W?O�UIŁË WO¾OÐ q�«uF� ÎUF³ð

Æd�_« jK²šU� ÆÊUDOA�« qš«b�

«c¼ l�Ë ¨Î«b?ł œËb×� W?F¹dA�« ÂuKŽ s?� 5²H*« s� d?O¦b kŠ Ê≈ ∫ÎU?O½UŁ

U?H?ý vKŽ WO?M³� r?¼«ËU²?� wðQ?²?� ¨Èu²?H�« Ê«b?O?� ÂU?×²?B« sŽ Êu?Ž—u?²¹ ô r¼

 ÆbMÝ ôË q3√ ôË ¨œb� ôË UN� —Ëcł ô —U¼ ·dł

5²?H*« iFÐ —«—b?²Ý«Ë ¨Èu?²?H�« d?�√ w� W?OÝU?O?;�« jK;�« qšbð ∫ÎU?¦�UŁ

p�c??b Ë ÆÂUJ?Š_« n¹d??%Ë ’u??BM�« oM?Ž w�Ë b??O??F??³�« q¹ËQ??²�U?Ð r¼U??{d�

—u3 .b?I²� rN�uI?Ž  WO�ö?Ýù« „uM³K� 5OŽdA�« s¹—U?A²;*« iFÐ œU?Nł≈

jLM�« s� d?¦?bQ?� d¦?b√  „uM³�« rJK?ð tÐ »d²?Ið Î«d?�UM²?� ÎU?³O?bdð W?³?bd� W?F?AÐ

k(« V½U???' U??³??OKG?ð p�– r²¹¨W¹b???OKI??²?�« „uM³�« t??O?KŽ d??O??;ð Íc?�« ÍuÐd�«

ÆtK�« bMŽ U� vKŽ qłUF�«

qÐ ¨hO?×9 ÊËbÐ ÈËU?²?H�« d?A½ v?KŽ Âö?Žù« qzU?ÝË iFÐ qL?Ž ∫ÎU?FÐ«—

Êu?FO?A¹ s� “«dÐ≈Ë  ¨WÐ–UJ�« W¹UŽb�«Ë qO?KC²�«Ë fO?³K²�« v�≈ rNC?FÐ bB?I¹

w²�« W??H??Oþu�« vKŽ Î«œU??L??²?Ž« Âb??I*« d¹d??×M�« r�U??F�« t½√ vK?Ž WKÞU??³�« Á«u?²??�

ÆtK�« s¹œ w� t¹√— bL²F¹Ë t�uB q³I¹ s2 p�cÐ t½√Ë tO�≈  bNŽ

¨ÊUDK;�« …u?B 5ÐË ¨Èu?²?H�«  U?H3 oI?% w� 5²?H*« 5Ð qÐU?I?²�« «c¼Ë

…e?N??ł√ 5ÐË ¨W?O??�ö?Ýù« „uM³?�« …—«œ≈ vKŽ 5LzU??I�« iF?³� ÍœU?*« ¡«d?žù«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∏’±Ã 5FBu*« ÂöŽ≈ ©±®



≠∏≠

f³?²K¹Ë WI?OBb�« d?O¹U?F*« ‰«uŠ_« s� d?O¦?b w� t?F� q²?>ð qÐUIð u¼ ¨Âö?Žù«

Íc�«Ë ¨WO?�öÝù« W�_« tM� w½UFð Íc�« ‰U?Jýù« b�uð p�cÐË ¨qÞU³�UÐ o(«

ÁU¹U?C?B ‰«eð U?�Ë  ÆY?×?³�« ◊U?;Ð vKŽ ¡U?²?�ù« ZNM?� ÕdÞ …œËU?F?� Vłu?²?Ý«

ŸU??{Ë√ ‰u??×?¹ Ê√ tK�« v;??F???� Æq(« vKŽ W??O???B??F??²??;*«  ö??C???F*« Èb??Š≈

Æœ«b;�«Ë Õu{u�« v�≈ ‰ö²šô«Ë ŸUOC�« s� 5LK;*«

 …–UA�« ÈËU�H�«
vKŽ 5LzU?I?K� vŠË√ Íc�« u¼ W?�b?I*« w� t�  d??ý√ U0 ”U?;?Šù« qF�

ÈËU²?H�« n3Ë lLÝ√ r� w?½√ p�– ÆpKð t²?GOBÐ Ÿu?{u*« «c¼ Õ«d²?BUÐ …ËbM�«

¨ÊöD³�« Ë√ W?×?B�UÐ ÈËU²?H�« n3Ë ∫¡U?LKF�« WM;�√ vKŽ Í—U?'«Ë ¨–Ëc?A�UÐ

 ÆnFC�UÐ Ë√ …uI�UÐ Ë√

WM;�« v�≈ X?F?ł— Y×?³�«  «uD?š ‰Ë√ u¼ Íc�« `KDB*« j³??C¹ v²?ŠË

 ÆW¹uGK�« rłUF*« v�≈ rŁ Î̈ôË√

ÎôU²B q?ðUB Íc�« qłd�« Y¹bŠ Í—U>?³�« w� œ—Ë bI� WH¹d?A�« WM;�« U�√

ôË …–U?ý 5bd?A*« s?� Ÿb¹ ô t½QÐ n3Ë v²?Š©ÊU?�e?B t?L??Ý« qO?BË® Î«b¹b?ý

œdH½« U?� …–UA�« ∫t�u?IÐ d−?Š sÐ« tOKŽ oKŽ Æt?HO?;Ð UNÐd?C� U?NF?³ð« ô≈ …–U�

U?� –U?H�«Ë –U?A�UÐ œ«d*« qO?BË ÆrNÐ jK²?>¹ r� U?� tK¦?� ¡U?H�UÐË ¨W?ŽU?L?'« sŽ

qO?BË ¨vMF0 U?L¼ q?O?BË ¨œd?HM*« –U?H�«Ë Ã—U?)« –U?A�« qO?BË ¨d?G?3 U?�Ë d?³?b

Æ
©±®

ŸU³ð≈ w½U¦�«

sŽ Ã—U???)U?Ð –U??A?�« ∫wÐ_« Õd???ýË ÆY¹b???(« fH?½ rK;???� Ãd???š√ U???L???b

sŽ W¹U?Mb  ¨Í“U?−??� d??O??³?F?ð t½√ ÷U??O?Ž sŽ q?I½Ë Æœd??HM*« –U??H�«Ë W??ŽU?L??'«

Ÿb¹ ô Êö??� ∫‰U?I¹ ¨wÐ«d??Ž_« sÐ« sŽ qI½Ë Æ—U??� tM� u??−M¹ ô Í√ t??²?ŽU??−?ý

Æ
©≤®

tK²B ô≈ bŠ√ ÁUIK¹ ô ÎUŽU−ý ÊUb «–≈ …–U� ôË …–Uý

tOKŽ tK�« vK3 w³M�« Ê√ d?LŽ sÐ« v�≈ ÁbM;Ð Íc�d²�« v;?OŽ uÐ√ Ãdš√Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±≥ ’ π Ã Í—U³�« `²� ©±®

≤≤±’± Ã ‰ULbù« ‰ULb≈ ©≤®



≠π≠

rKÝË t?OK?Ž tK�« vK3 b?L?×?� W??�√ ∫‰U?B Ë√ ¨w²?�√ lL?−¹ ô t?K�« Ê≈∫‰U?B rKÝË

v;?O?Ž u?Ð√ ‰U?BÆ—UM�« v�≈ c?ý c?ý s?�Ë ¨W?ŽU?L?'« l� tK�« b¹Ë ¨W?�ö?{ vKŽ

ÆY¹b????(«Ë t????I???H?�«Ë rKF?�« q¼√ r¼ r?KF�« q?¼√ bM?Ž W???ŽU????L???'« ∫Íc????�d????²�«

X�Q?Ý ∫‰u?I¹ s;?(« sÐ wKŽ XF?L?Ý ∫‰u?I¹ –U?F?� sÐ œË—U'« X?FL?Ý∫‰U?I?�

uÐ√  U� b?B t� qOB Æd?LŽË dJÐ uÐ√ ∫‰U?I� øW?ŽUL?'« s� „—U³*« sÐ tK�« b?³Ž

tK�« b?³Ž ‰U?I� ÆÊö�Ë Êö?�  U� b?B ∫t� qO?B ¨Êö�Ë Êö� ∫‰U?B ÆdL?ŽË dJÐ

bL?×� u¼ …e?LŠ uÐ√Ë ∫Íc�d?²�« ‰UB ÆW?ŽUL?ł ÍdJ;�« …eLŠ u?Ð√ ∫„—U³*« sÐ

 ÆU½bMŽ tðUOŠ w� «c¼ ‰UB U/≈Ë ÆÎU(U3 ÎU>Oý ÊUbË ÊuLO� sÐ

YOŠ ∫W?ŽUL?'UÐ „—U³*« tK�« b?³Ž œ«—√ U/≈ ∫‰UI?� wÐdF�« sÐ« t?OKŽ oKŽ

¨WŽUL?'« uN� ¨r�U?F�« qłd�« Ë√ ‰œUF�« ÂU�ù« bMŽ p�–Ë ¨s¹b�« ÊUb—√ lL?²−¹

rKF?�« t?²??ŽU??L?łË ¨U??³¹d??ž œu??F?O??ÝË U??³¹d??ž √bÐ Âö??Ýù« ÊS?� ¨`O??×??3 p�–Ë

Æ
©±®

W�«bF�«Ë

¨q3_« w� W?ŽU?L?'« sŽ ÃËd?>K� w?¼ –Ëc?A�« …œU?� Ê√ Âb?Ið U2 5³?²¹

„—U??³*« sÐ« d??O??;??H?ð V;??Š wMFð ¨–Ëc??A�« ·ö??š w?¼ w²�« W??ŽU??L??'« Ê√Ë

bM²??;*« r?KF�« ZNM?� t?O??C??²??I¹ U??� vK?Ž ÎU¹—U??ł ÊU?b U??� w?Ðd?F?�« sÐ« `O??{uðË

wLK?Ž ‰Ë_« ŸuM�«Ë ÆW??O½U??;½ù«  U??Bö??F�« w� W?�«b?F?K� k�U??(« Ë√ ¨‰u??3ú�

 ÆwÝUOÝ w½U¦�«Ë

qb ¡«bŽ_« s� q3Q²;¹ Íc�« qðUI*« W�U;Ð sŽ Î«“U?−� UNÐ d³F¹ bB t½√Ë

 Æt²ŽULł Ub—Uð UÐ—U¼ d� s� v²Š tM� u−M¹ ôË ¨WbdF*« bNA� dC×¹ s�

c?A¹ tMŽ c?ý ∫wðQ¹ U?� »d?F�« ÊU?;� w� ¡U?ł b?I?� W¹u?GK�« rłU?F*« U?�√ 

‚—U?� U?� …U×?M�« vLÝË Æ—b?½Ë ¨—uN?L?'« sŽ œd?H½« ¨Î«–Ëc?ý ©rC�«Ë d?;J�UÐ®

‚dHð U� v?B(« Ê«cýË ÆÎ«–Uý ÁdO?ž v�≈ p�– sŽ œdH½«Ë tÐUÐ  WOIÐ t?OKŽ U�

œdHM� ¡wý qb «c?bË ¨tÐU×3√ sŽ œdH½« «–≈ q?łd�« cý YOK�« sŽ qI½Ë ÆtM�

ô≈ Î«œU½ôË «Î–U??ý Êö?� Ÿb¹ U??� ∫‰U??I¹ ¨wÐ«d?Ž_« s?Ð« sŽ qI½ rŁ   Æ–U??ý u?N??�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±≥Ø±∞’ ±∞ Ã Íc�d²�« `O×3 Õdý   Í–uŠ_« W{—UŽ ©±®



≠±∞≠

ÆtK²B ô≈ bŠ√ ÁUIK¹ ô ÎUŽU−ý ÊUb «–≈ tK²B

Æ
©±®

`M²� Í√ –Uý ‰UI¹Ë

Æ
©≤®

ÊU;K�« w� U2 V¹dB ”ËdF�« ÃUð w�Ë

–Ëc?A?�« ÊuJ¹ W¹u?G?K�« rłU?F?*« V²?b w�Ë WM?;�« w� œ—Ë U?� vK?Ž ¡UMÐ t½≈

WÝU?O;�« w� W?�_« d�√ t?OKŽ dI?²Ý« U?� WH�U?>�Ë  ¨W?ŽUL'« s?Ž ÃËd)« w�

Æ UBöF�«Ë  ö�UF*«Ë …œU³F�« U¹UCI� wKLF�« rJ(« w� Ë√

 –ËcA�« —UOF�

p�– ÆœU;?H�«Ë nFC�« —UOF?� sŽ Í√d�« ∆œUÐ w� –ËcA�« —UOF?� nK²>¹ 

ÊS� ¨Èu?²H�« w� t?O�≈ bM²;*« qO�b�« w� dEM�« u¼ œU?;H�«Ë nF?C�« vM³� Ê√

wN?� ŸU?L?łù« Ë√ WM;�« Ë√ »U?²J�« s� q?O�b�« `¹d?B� W?C?BUM� Èu?²?H�« X½U?b

t?O?� Î«b?O?FÐ dE?M�« k×K� ÊU?b Ê≈Ë ¨W?{u?�d*« Ë√ …b?ÝU?H�« Ë√ W?KÞU?³�« Èu?²?H�«

U?� 5³¹ p�c� ÎôU?¦?� »d?{_ ÆW?H?O?F?C�« Èu?²?H�« wN?� oO?ý— d?O?ž Ë√ ¨n;?Fð

∫‰UB wHM(« q¹cN�« sÐ d�e� WLłdð w� ÊUJKš sÐ« db– bI� ÆtO�≈ dOý√

sÐ sL?Šd�« b³?Ž sŽ åfO½_«Ë fOK'«ò »U?²b w� U?¹db“ sÐ w�U?F*« vJŠ

Í—œ√ ôË Î«cO³½ W?Š—U³�« XÐdý w½≈ ∫‰UI?� WHOMŠ wÐ√ v�≈ qł— ¡Uł ∫‰U?B ¡«dG�

wð√ rŁ ÆU?N??²?IKÞ p½√ sI?O?²??;ð v²?Š pð√d?�« …√d*« ∫‰U?B øô Â√ w?ð√d?�« XIKÞ√

XIKÞ Í—œ√ ôË Î̈«cO³½ WŠ—U³�« XÐdý w½≈ tK�« b³?Ž UÐ√ U¹ ∫‰UI� Í—u¦�« ÊUOHÝ

r� Ê≈Ë ¨UN²?Fł«— bI� U?N²IKÞ bB XMb ÊS?� ¨UNFł«d?� V¼–« ∫‰UB øô Â√ wð√d�«

U¹ ∫‰U?I� ¨tK�« b?³Ž s?Ð p¹dý vð√ rŁ ÆÎU?¾O?ý W?Fł«d*« „d?Cð rK� U?N²?IKÞ sJð

∫‰U?I?� øô Â√ wð√d?�« XIKÞ√ Í—œ√ ôË Î«c?O³½ W?Š—U?³�« XÐd?ý w½≈ ¨tK�« b?³?Ž UÐ√

w½≈ ∫q¹cN�« UÐ√ U¹ ∫‰U?I� q¹cN?�« sÐ d�“ vð√ rŁ∫‰UB ÆU?NFł«— rŁ U?NIKD� V¼–«

øÍd?O?ž X?�Q?Ý q¼ ∫‰U?B øô Â√ wð√d?�« XI?KÞ Í—œ√ ôË Î«c?O?³½ W?Š—U??³�« XÐd?ý

p½√ sIO?²;ð v²Š pð√d�« …√d*« ∫‰U?B ∫‰UB øp� ‰UB U?L� ∫‰UB ÆWH?OMŠ UÐ√ ∫‰UB

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≤∏∂ ’≤ Ã ÊU;K�« ©±®

Æ ≤µØ¥≤¥’π Ã ”ËdF�« ÃUð ©≤®



≠±±≠

ÆÍ—u?¦�« ÊU?O?H?Ý∫‰U?B øÁdO?ž X�Q?Ý qN?� ∫‰U?B Æ»«u?B�« u¼ ∫‰U?B ÆU?N?²?IKÞ b?B

Ê≈Ë ¨UN²F?ł«— bI� UN²IKÞ bB X?Mb ÊS� UNFł«d� V¼–« ∫‰UBø p� ‰U?B UL�∫‰UB

qN?� °p� ‰UB U?� s;Š√ U?� ∫‰U?B  ÆÎU¾?Oý W?Fł«d*« „d?Cð rK�  U?N²?IKÞ sJð r�

UNIKD� V¼–« ∫‰UB ø p� ‰UB UL� ∫‰U?B ÆtK�« b³Ž sÐ p¹dý ∫‰UB øÁdOž X�QÝ

qO?Ý VF?¦0 d?� qł— ∫Îö?¦?� p� sÐd?{_ ∫‰U?BË d?�“ p×?C?� ‰U?BÆU?N?F?ł«— rŁ

sI?O²?;ð v²?Š Wze?−� pðö?3Ë d¼UÞ pÐuŁ∫W?H?OMŠ uÐ√ p� ‰U?B ÆtÐuŁ »U3Q?�

Áœ«“ Î«d¼UÞ p¹ Ê≈Ë ¨dNÞ bI� ÎU;$ p¹ ÊS� tK;ž« ∫p¹dý∫p� ‰UBËÆ¡U*« d�√

s;Š√ b?BË ∫w�UF*« ‰UB ÆtK;ž« rŁ  t?OKŽ q³� V¼–« ∫p¹dý p� ‰U?BË ÆW�UE½

tÐd?{ UL?O�Ë ¨W�Q?;*« Ác¼ w� tÐ «u?²�√ U?LO?� WŁö?¦�« ¡ôR¼ 5Ð tKB� w� d?�“

ÆWK¦�_« s� tKzU;�

d?�√Ë d?EM�« i×??� u?N?� W??H?O?MŠ wÐ√ ‰u?B U??�Q?� ∫‰U??I?� ÊUJK?š sÐ« oKŽ

U?N²?OłË“  u?³Ł bFÐ U?NBöDÐ t?²?łË“ w� ∆d�« vKŽ rJ×¹ Ê√ “u?−¹ ôË Æo(«

‰u?B U?�√Ë ÆÂö?Š_« ÀU?G?{√ s� ÂU?N?�_« ÍË– bMŽ b?F?Ð√ u¼Ë Æt� ÷d?Ž sEÐ

¨WDO?(«Ë Âe??(UÐ c?š_«Ë ¨oŁu?²�«Ë —U?NE?²?ÝôUÐ —U?ý√ t½S?� ¨Í—u?¦?�« ÊU?O?H?Ý

q¼√ s� rN?Ýu?H½ vKŽ 5I?H?A*«Ë ¡U?B?I?²?Ýô« ÍË–Ë Ÿ—u�« q¼√ W?I¹dÞ Ác¼Ë

5²−;« 5ðU¼ Í√Ë ÆtIH�« qłË ¨o(« 5Ž «c¼ w� WHOMŠ wÐ√ UO²�Ë Æs¹b�«

s;?×�ÆVO?B� u?N� WŁœU?(« Ác¼ t� X{dŽË W?�“UM�« Ác¼ tÐ X�e½ s� pKÝ

åŸ—u�« W�eM�Ë o(« W�eM� w?MF¹ò 5²�eM*« 5Ð qB?H�« s� UL?N?O� UMOÐ U?� vKŽ

w� t??łË ôË ¨t?F??{u?� w� lB«Ë tM?� d?�“ ÔVÔÏ−??F?²??� ¨p¹d?ý tÐ v?²?�√ U??� U?�√Ë

Æ
©±®

tÐ—Uý√ U* W×B�«

…bŽUI�« ∫ÍdE½ w� ÁbMÝ WHOMŠ wÐ√ Èu?²H� t×OłdðË ÊUJKš sÐ« tÐ oKŽ U�

¨XÐUŁ d??�√ b?I?F�« b?F?Ð U?N?łËe� W?łËe?�« qŠË åpA�UÐ l�d¹ ô 5I??O�«ò W?O?N??I?H�«

ÆtF�— sŽ nFC¹Ë 5IO�« s� o³Ý ULO� dŁR¹ ô cO³MK� »—UA�« «c¼ pýË

Ê√ p�– ÆrK;??� d?O??ž ¨tÐ v²?�√ U??� W?×??B� t?łË ô ÊQÐ p¹d??ý vKŽ Áœ—Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥±πØ≥±∏’ ≤Ã ÊUJKš sÐô ÊUOŽ_«  UO�Ë ©±®



≠±≤≠

qłd�« Â«bB≈ Ê√ U?¼bM²;� –≈ ÆoO?ý— dO?žË ÎUH?OF{ ÊU?b Ê≈Ë bM²;?� UN� Á«u?²�

pý «–≈Ë ¨p�– t� q×¹ t½√ ÎUM?IO?²?� ÊUb «–≈ ô≈ “u?−¹ ô …√d*UÐ ŸU?²?L²?Ýô« vKŽ

tðuA½ ‰UŠ UNIKÞ t½√ ÊUJ�≈ s� Á—b?3 w� „UŠ U�Ë ÆŸUM²�ô« tOKŽ Vł«u�U�

Ê√ È√— U?Lb ¨W?O?łËe�« WBö?F�« —«d?L²?Ý« s� l½U?� t½√ p¹dý t?O?� È√— cO?³M�UÐ

Ád�√ tO� ÎUbuJA� tðuA½ ‰UŠ tBöÞ ÊUb U*Ë ¨‚öÞ VIŽ ô≈ ÊuJð ô WFłd�«

ÆWKÞUÐ ô WHOF{ Èu²� wN� Æl&d¹ rŁ oKD¹ Ê√

qO�b�« w?� dEM�« ô W?ŽU??L?'« W??H�U?>??� U¼—U??O?F?L??� …–U?A�« Èu??²?H?�« U?�√

WM;?�« s� ÁUMBK?>??²??Ý« U??� vKŽ –Ëc??A�« k?H� t??OKŽ ‰b?¹ U??L??³??;??Š „—b*«Ë

ÆWGK�«Ë

ø…–Uý w¼ WŽUL'« XH�Uš Èu²� qb Ê≈ q¼ ∫‰«RÝ UM¼U¼ ÂuI¹Ë 

s� mKÐ√ qÐ …–U?ý w¼ 5LK;*« W?LKb t?OKŽ XI?Hð« U?� XH�U?š «–≈ Èu²?H�« 

vKŽ ŸUL?łù«  U³Ł≈ sJ� ÆŸU?Lłù« ·ö?š vKŽ Èu²� U?N½_ W{u?�d� w¼ p�–

WOKL?F�« UNz«œ√ W?I¹dÞË  «uKB�« œbFb W¹—Ëd?C�« ÂUJŠ_« «bŽ U?LO� W?Oze'«

ÆÎ«bł VF3 ¨p�– u×½Ë W�UŽ WHBÐ

Í√— n?�U?????š U?????� vK?Ž oK?D¹ –Ëc?????A?�« Ê√ `łd?½ U½S?????� p?�– vK?Ž ¡UM?ÐË 

t??O?�≈ V¼cð U???� ·ö??>Ð ‰u???I�« ÊuJ¹ w?²�« W¹d??¦???b_« w¼ U??� s?J�ËÆW¹d???¦??b_«

qb q¼√ W?O?³�U?ž Âe?²�«Ë ¨ d?A?²½«Ë W?O?N?I?H�« V¼«c*«  d?I?²?Ý« b?I�  øÎ«–Ëc?ý

Ë√ WF?OA�« V¼«c� s� U?³¼c� Ë√ ¨WOM;?�« WFÐ—_« WLz_« s� ÂU?�≈ V¼c� dDB

¡U?LK?Ž U?NÐ wMŽË ¨s�e?�« l�  —uDð b?B V?¼«c*« Ác¼Ë ¨W?O?{U?Ð_« Ë√ W¹b¹e�«

Æ‰«uB_« 5Ð «ËeO�Ë ¨V¼c*« p�–

 ∫Vð«d� vKŽ ÂuKF� u¼ ULÖ Êu²H*U,

b?L??²?F¹ U?� W�œ_« Vð— Íc?�« ÂU?�ù« u¼Ë ÆoKD*« b??N?²?:« ∫v�Ë_« W??³ðd*«

p�– vKŽ wÞU³M²Ýô« ÁdE½ qb ÂUB√Ë ¨dšR¹ U�Ë Âb?I¹ U�Ë ¨bL²F¹ ô U�Ë UNM�

s� W???³ðd?*« Ác¼ q¼√ s� r?N??³?¼«c??� W???O???BU???³�«Ë ÆtD?³??{Ë t?K3√ Íc�« ZN?M*«

f¹—œ≈ sÐ b??L??×??�Ë ¨f?½√ sÐ p�U??�Ë ¨ÊU??L??FM�« W??H??O?MŠ uÐ√ W??OM;?�« V¼«c*«



≠±≥≠

uÐ√Ë b?FÝ sÐ YOK?�« rN³¼«c?� XÝ—œ s¹c�« s�Ë Æq³MŠ sÐ b?L?Š√Ë ¨wF�U?A�«

ÆrNÐ«d{√Ë wŽ«“Ë_«Ë —uŁ

s� ÂU?�≈ ZNM� Âe²?�« Íc�« tO?IH�« u¼Ë ÆV?¼c*« bN?²−?�  ∫W?O½U¦�« W?³ðd*«

w� oKD?*« b?N??²?:« t??O�≈ q3Ë U?� vK?Ž ZNM*« oO??³Dð w� qI??²?Ý« rŁ ¨W??Lz_«

…—UðË t??�U??�≈ o�«u¹ …—U?ð u??N??� Æt?O?KŽ W??{Ëd??F*« U¹U??C??I�« ÂUJ?Š_ tÞU??³M²??Ý«

sÐU?b Ë ¨W?HOM?Š wÐ√ l� w½U?³O?A�« s;?(« sÐ b?L?×�Ë nÝu¹ w?ÐQb  Æt?H�U?>¹

‰ö?)«Ë ¨wF�U?A�« l� wD¹u?³�«Ë w½«d?H?Že�UbË ¨p�U?� l� V¼Ë sÐ«Ë rÝU?I�«

ÆbLŠ√ ÂU�ù« l� WOLOð sÐ«Ë

qI½ U?� «u³Žu?²Ý« ¡U?NIH�« s?� WHzUÞ r¼Ë ÆZ¹d?>²�« q¼√ ∫W¦�U?¦�« W³ðd*«

«–S� ¨V¼c?*« w� lÝu²�« w� «Ëd?N�Ë ¨r¼uI?³Ý s¹c�« s¹b?N²?:« ¡UNI?H�« sŽ

s¹b?N²?:« ¡U?N?IH�« q³?B s� rN?OKŽ W?{ËdF?*« WO?C?IK� rJŠ hMÐ «Ëd?HE¹ r�

s� wLKF?�« r¼«u?²?;0 «uMJ9 ¨W?O?½U?¦�«Ë v�Ë_« W?I?³D�« q¼√ s� r?N?³¼c?� w�

Ê√ ÊuME?¹ Íc�« jLM�« v?KŽ r¼—UE?½√ vKŽ W??{Ëd??F*« W???O??C??IK� rJ?Š ¡UDŽ≈

U0 «u??²??�_ rN??O?KŽ X{d??Ž u� V¼c?*« w� œU??N??²??łô« q¼√ s� rN� 5?IÐU??;�«

uÐ√Ë ÍËU×D�« dHFł uÐ√ wHM(« V¼c?*« w� rNML� Æo(« t½√ r¼bMŽ dI²Ý«

sÐ b?L?×?� aO?A�« wJ�U*« V¼c*« w?�Ë ¨’UB?'« d?JÐ uÐ√Ë wšdJ�« s;?(«

V¼c?*« w�Ë ¨Í—“U*« tK?�« b??³???Ž wÐ√ ÂU??�ù«Ë w?L??>K?�« s;??(« w?Ð√Ë b¹“ wÐ√

ÆqOIŽ sÐ«Ë ¡U�u�« uÐ√ wK³M(« V¼c*« w�Ë ¨ÍËuM�«Ë wMOz«dHÝô« wF�UA�«

ÊU?b «–≈ `O??łd?²�« q¼√ s� t??O?I?H?�« b?F¹Ë Æ`O?łd??²�« q¼√ ∫W?FÐ«d?�« W?³ðd*«

tMJ1 U� dEM�« …uB s� t�Ë Æv�Ë_« Àö¦�«  UI?³D�« q¼√ sŽ —b3 U* ÎUF�Uł

ÁbL?²Ž« U* ÎUF?³ð ‰uB qb W�eM� Î«—bI?� ¨bBUM�« —UO?F0 W�uIM*« ‰«uB_« d?³Ý s�

t?LJŠ —bB¹Ë ‰«u?B_« 5Ð Ê“«u¹ rŁ ¨dEM�« w� t?²I¹dÞË ¨qO�b�« s� t?³ŠU?3

t?²KŽ Ê√ Ë√ ¨Èu?B√ tKO�œ Ê√ Ë√ ¨Ád?O?ž s� qO�b?�UÐ ÎôU?Bð« oŁË√ ‰u?I�« «c¼ ÊQÐ

q�Qð Íc�« ŸdH�« w� ÁdOž s� ‰ôb?²Ýô« w� oý—√ ÁdE½ Ê√ Ë√ ¨vKł√Ë dNþ√

‰«uB_« Êu?³ðd¹Ë rN³¼c� w� WO?NIH�« …Ëd¦?�« w� ÊËdEM¹ `Ołd²�« q¼Q� Æt?O�



≠±¥≠

U?�Ë ÆbL?²?F¹ ô „—b*« nO?F?{ u¼ U�Ë ¨d?šR¹ U?�Ë Èu?²H�« b?MŽ UNM� Âb?I¹ U?�

ÆnOFC�« u¼ U�Ë ¨ÍuI�« u¼ U�Ë ¨—uNA� dOž u¼ U�Ë ¨—uNA*« u¼

t� qB??Š «–≈ b??N??²?:«Ë ÆÊËb??N??²?−??� r¼ v?�Ë_« Àö?¦�« V?ð«d*« q¼√ Ê≈

U0 qLF¹Ë ÕdB¹ Ê√ tM� »uKD*U� ¨UNO� dEM¹ w²�« WOCI�« w� rJ(UÐ sE�«

ô «c¼Ë ÆÁbK?B s� oŠË t??I???Š w� tK�« r?JŠ p�– ÊuJ?¹Ë ¨ÁœU??N??²??ł« t???O�≈ Á«œ√

Æ–ËcA�UÐ Á«u²� n3uð

œUN²łô« q¼√ dOž s� Êu²H*«

∫ Uł—œ vKŽ r¼ ¨lÐ—_«  Uł—b�« s� Wł—œ «uGK³¹ r� s¹c�« Êu²H*«

wÐQ?b t?ŽËd?� lO?L?ł w� V¼«c*« s?� V¼c?� ‰«u?B√ VŽu?²?Ý« s� rNML?�

qOKšË VłU(« sÐ ÊU?L¦Ž dL?Ž wÐ√Ë ¨WOHM(« s� wH;M�«Ë Í—Ëb?I�« s;(«

w�«e?G�« b?�UŠ wÐ√Ë ¨W?OJ�U*« s?� W�d?Ž sÐ b?L?×� tK?�« b³?Ž wÐ√Ë o×?Ý≈ sÐ«

s� rNÐ o×??²K¹Ë ÆWKÐUM(« s?� wðu?N?³�«Ë W?�«b??B sÐ«Ë ¨W?O?F?�U??A�« s� ÍËuM�«Ë

¨WE�U(« nO½UB²�« «uHM3Ë U¼u³ð—Ë ‰«uB_« «uFLł s¹c�« ¡ôR¼ V²b ”—U�

oO??I??%ò lzU??Bu?�« vKŽ ‰«u??B_« oO??³Dð w?� dE½ s;??ŠË rN??H?�« w� …œu??ł l�

nK?²??š« Ê≈Ë ¡ôR???N???�  ¨Y×???³�« b?MŽ ÊUE?*« v�≈ Ÿu???łd�« vK?Ž …—b??BË å◊U?M*«

‰u?³?B r²×?¹ lB«u�« Ê√ ô≈ ¨Èu²?H�« Ê«b?O?� rN?�U?×²?B« “«u?ł w� ÎU1b?B ¡U?LKF�«

Íc�« q;« w� W?IÐU;�« œU?N²łô«  U?ł—œ ÈbŠ≈ mKÐ s?� błu¹ r� «–≈ r¼«u?²�

q�U?ý u¼ q?Ð ¨…d?šQ?²*« —u?B??F�« vKŽ d?3U?B d??O?ž ÍdE½ w� «c¼Ë Æt??O?� r¼

t?²?F?B— w� Âö?Ýù« —U?A?²½« Ê√ p�– ÆW?L?z_« d?B?Ž w� v²?Š —u?B?F�« lO?L?'

tO?{«—√ tÐ  dLŽ U�Ë ¨5B?�« v�≈ f�b½_« ‰ULý s�  b²?�« w²�« W×O?;H�«

“«u??ł Ód?ÚB??ÓÓBË ¨WM?¹b?�Ë W¹d??B qb w?� b?N??²??:« ÓVKDð qF??−¹ ¨Èd??BË Êb??� s�

œu?łË W�U×?²?Ýô …UO?(« w� Âö?Ýù« oO?³Dð qODFð v�≈ ÎU?OC?H?� t?OKŽ ¡U²?�ù«

 Æw½U;½≈ lL& qb w� bN²−�

s¹c�Ub ¨tIH�« »«uÐ√ s� »UÐ w� «uILFð s¹c�« W³KD�« Èu²� q³I¹ p�cbË

t??I???H�« V½«u??ł s?� V½U??ł W???Ý«—œ w� W??O???F??�U??ł  U???ŠËdÞ√ œ«b??ŽSÐ «u???�U??B



≠±µ≠

p�– u?×½Ë ÕU?JM�« w� Ë√ lO?³�« w� ◊Ëd??A�« Ë√ …U?be�« Ë√ À«d?O*U??b w�ö?Ýù«

ÍdE½ w� o(« –≈ ¨rN3UB?²š« …dz«œ w� Èu²H�« w� o(« rN� ÎU?C¹√ ¡ôRN�

`ł—√Ë ÆtKzU;� Ë tÐ«uÐ√ lOL−Ð tIH�« w� s¹d?×³²*« vKŽ ¡U²�ù« dB²I¹ ô Ê√

Æ¡U²�ù« vKŽ —«b²Bô« “u$ “«uł ÎUL²Š tF³²¹Ë œUN²łô« ƒe& “«u−Ð cš_«

iF?Ð w� –Ëc???A?�UÐ Á«u????²???� nB????²ð Ê√ s?J1 Íc�« u?¼ r;???I?�« «c¼ Ê≈

Æ‰«uŠ_«

Æ…–Uý Èu²H�« UNF� d³²Fð w²�« q�«uF�«

ÈËU²H�« iFÐ —U³²Ž« w� `{«Ë dŁ√ ÎUMO?F� ÎU³¼c� s¹bKI*« Â«e²�ô ÊUb bB

5IÐU;?�« ‰«uB_ k�U(« bKI?*« s� q³Ið ô Èu²?H�« Ê√ ¡UN?IH�« —d?B –≈ Æ…–Uý

s� tKzU?B …d?¦?JÐ d?N?²?ý« U?� vKŽ …b?L?²?F?� X½U?b «–≈ ô≈ t??³¼c?� Íb?N?²?−?� s�

…uB —U³?²ŽUÐ `3√ ÊUb U� Ë√ W3U?š V¼c*« WLz√ s� …d³²F*« ‰«u?B_« »U×3√

t³¼c� ’uB½ sŽ WLz_« s� ÂU�ù bKI*« ÃËdš Ê√Ë Æu×M�« p�– vKŽ tb—b�

ÆW�u³I� dOžË …–Uý Á«u²� —U³²Ž« Vłu¹

Ætłu²�« «c¼ bbRð w²�« …dO¦J�« lzUBu�« s� WFB«Ë qI½√Ë

Íc�« WÐU³� sÐ dLŽ sÐ v?O×¹ sÐ bL×� WLłdð w� ÷U?OŽ w{UI�« db– 

t� XF�— W?×O³B —u?�_   W�«bF�« VBM�Ë È—uA�« sŽ tK�« s¹b� d?3UM�« t�eŽ

W??³Þd?IÐ v?{d*« ”U?³??Š√ s� 
©±®

d??−?A??� ¡«d?ý w� V?ž— d?3UM?�« Ê√ rŁÆtMŽ

ÊQÐ t???²??³???ž— qK?ŽË ¨wIÐ sÐ« w?{U??I�« v?KŽ d??�_« ÷d???Ž t½√Ë ¨d???NM�« …Ëb???Ž

t½√Ë ¨U??N??OK?Ž lKD¹ w²?�« b¼U??A*« s� È–Q??²¹ t?½√Ë t¼eM� W�U??³??B l?I¹ d??−??A*«

vEŠ√ u¼ U2 ¨d?−A*« ·UF?{√ t²?LOB U?� t�U� s� f³?(« i¹uF²� b?F²?;�

VKD� ¨p�c� ÎU?O?Ždý ÎU?łd?>?� b−¹ ô t½QÐ w?IÐ sÐ« tÐUł√Ë Ær?NOKŽ f³?×?LK�

rN?²?LKb XI?HðU?� ¡U?NI?H�« w{U?I�« lL?łË Æ¡U?N?I?H�« vKŽ d?�_« ÷d?F¹ Ê√ tM�

ÆÁdOGÐ ÷uF¹ ô f³(« Ê√ vKŽ

rNGKÐ√ Âb?IðË Ær¼u>Ðu¹ Ê√ ¡«—“u�« d�√Ë VCG?� d3UM�« v�≈ rN¹√— l�—Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±≥∑’±≤Ã ”ËdF�« ÃUð dO¦J�« d−A�« qOBË d−A�« X³M� `²H�UÐ d−A*« ©±®



≠±∂≠

wK×²?;� U¹ ¨¡u?;�« W>O?A� U¹ 5M�R*« d?O�√ rJ� ‰uI¹ ∫t�u?IÐ rN³ÞU?šË …bŠ

¨Uýd?�« Ícš¬ U¹ ¨—Ëe�« ¡«b?Ný U¹ Î̈U?LKþ v�U²?O�« ‰«u�√ wKb¬ U¹ ¨”UM?�« ‰«u�√

 U¹«Ëd�« w?;??L??²K�Ë ¨—u??�_« w;??³K?�Ë ¨—Ëd?A?�« wI??×K�Ë ¨Âu??B??)« wM?IK�Ë

¨ÎU1bB rJBu?;� vKŽ nB«Ë tK�« ÁeŽ√ u?N� ¨rJz«—üË rJ� ÎU³ð ¨ «uN?A�« ŸU³ðô

WłUŠ w� rbdE½ WBœ v�≈ ÃU²Š« rŁ Æt?OKŽ Î«dÐU3 ¨tMŽ iG� Î̈U¦¹bŠ rJ½ušË

tK?�«Ë ÆrJÐ t?Mþ «c¼ ÊU????b U???� Æt?� qL???×????²K� r?bdE?½ l;¹ r?K� Ád¼œ w?� …d???�

w� ÎU?�öbË ¨r?JO� Âö?Ýù« s×?3UMO�Ë ¨rb—u?²?Ý sHAJO?�Ë ¨t�u¹ rJM?{—UI?O�

ÆÆÆÆÆ«c¼ q¦�

»u?²½ ∫‰U?BË uH?F�UÐ –U?OK�«Ë ·«d?²?Žô« v�≈ WM*« nO?F{ r?NM� aOý —b?³?�

ÆW�UBù« t�Q;½Ë 5M�R*« dO�√ t�UB U2 tK�« v�≈

3 ∫‰U?I?� ¨WM?� «– ÊU?bË ¨W½u?O?Š sÐ rO¼«d?Ð≈ sÐ b?L?×?� r¼d?O??³?b ÂU?B rŁ

ÆpÐU²� s� tK�« v�≈ ¡«¡dÐ s×½ ø ¡u;�« aOý U¹ »u²½

qbË ¨X½√ mK³*« f?¾Ð ° d¹“Ë U¹ ∫‰U?I?� rN� VÞU?<« d¹“u�« vKŽ q³?B√ rŁ 

Æt²�bš dýUF� rJ²H3 wN?� ≠ UMO�≈ t²³;½ U2 ≠ 5M�R*« dO�√ sŽ tðdb– U�

W???�U????šùUÐ rN????LKþ Êu?K×????²???;ðË ¨q?ÞU???³�U?Ð ”UM�« ‰«u????�√ ÊuKbQ?ð s¹c�« r?²½√

U?�√ Æo(« d?O?GÐ ÷—_« w� ÊuG?³ðË ¨W?F½U?B*«Ë U?ýd�UÐ rN?A¹U?F?� ÊuH?O?×?²ðË

s×M� ÆtM¹œ w� r?N²?� ô≈ UM� t�u?I¹ ôË ÆW?�«d?b ôË UMðU?H3 X;?O� Ác?N?� s×½

‰ö???(« 5Ð ‚d???H¹Ë ¨Âö???Ýù« sB???×???²¹ UM?Ð ¨W??L?KE�« Ãd???ÝË Èb???N�« Âö???Ž√

¨¡U�b�« sB%Ë ¨‚u?I(« X³¦ðË iz«dH�« ÂUIð U?MÐË ¨ÂUJŠ_« cHMðË ¨Â«d(«Ë

¨UM� t??O?� V½– ô ¡wAÐ 5M�R?*« d?O?�√ UMO?KŽ V²?Ž –≈ ö?N??� ÆÃËd?H�« q×??²?;ðË

t??²�U?Ý— UM?žöÐSÐ ©XOðQð U??NKF� Ë «cJ?¼® XO½Qð ¨t�U??B U?� iF?Ð kO?G�UÐ ‰U??BË

U0 tMŽ „UM?³?ł√Ë ¨pMŽ UML??N?H?� ¨Á—UJ½SÐ U?M� X{d?ŽË ¨pýU?×??�≈ s� Êu¼QÐ

ö???� Îö???OKB U?MO???×???²???;ðË ¨Ád???Ý wA???Hð ôË ÊU?DK;�« v?KŽ s¹e?ð XMJ� ÆV?−¹

ô ≠ tK�« Áb?¹√ ≠ 5M�R*« d???O??�√ Ê√ rKF?½ s×M� tÐ U?M²K³???I??²??Ý« U0 U?MK³??I???²??;ð

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆUMO� Í√d�« «c¼ vKŽ ÈœUL²¹



≠±∑≠

v²Š dBI�« »UÐ sŽ tÐ «ËbF³¹ r� U� «uGKÐË fK:« sŽ «u�dB½« Ê≈ U�Ë

tÐ d???�√ U??� r?N� Êu???�b??I¹Ë ¨…—«“u?�« XOÐ v�≈ r?N½Ëœd¹ d???3UM�« q?Ý— rN??I???(

ÆrNK3ËË rN�«db≈ s� d3UM�«

È—uA�« fK−� Î«d{UŠ ÊUb u� Ê√ d3UM�« v�≈ l�d� d³)« WÐU³� sÐ« mKÐ 

t??O???� Ÿd??A�« lÝË d???�√ d??O??−???% w� r¼—U???−¹ r�Ë ¨W??{ËU???F*« “«u??−Ð v?²??�_

ÆtO�≈ «u³¼– ULO� rNABUM�Ë

w� dEM�« …œU??ŽSÐË ¨È—u?A�« v�≈ WÐU??³� sÐ b?L?×??� …œU?ŽSÐ d?3UM?�« d?�Q?�

w{U?I�« œU??Ž√Ë Î̈«—u?C?Š r¼d?š¬ W?ÐU?³� sÐ« ÊU?bË lO??L?'« d?C?ŠË ÆW?O??C?I�«

Æf³?(« tM� b?OH?²?;¹ U0 W{ËU?F*« ÂU9≈ w� d?3UM�« WD³?žË WO?C?I�« j;Ð

∫w{U?I�« t� ‰UI?� ÆXbUÝ WÐU?³� sÐ«Ë ÎU?IÐUÝ tÐ «u?²�√ «u½U?b U� ¡U?NI?H�« œUŽQ?�

øtK�« b³Ž UÐ√ U¹ X½√ ‰uIð U�

U�√Ë ¨¡U?NIH�« UMÐU×?3√ t�UB Íc�U� f½√ sÐ p�U?� UM�U�≈ ‰uB U�√ ∫‰U?I�

rNÐ Íb?²??N¹ Âö?Ž√ ¡U?LKŽ r¼Ë ¨Îö??3√ f³?(« ÊËe?O?−¹ ô rN½S??� ‚«d?F�« q¼√

œd¹ Ê√ wG?³M¹ U?L?� ¨d?−?A*« «c?¼ v�≈ W?łU?Š 5M�R*« d?O?�QÐ «–≈Ë ÆW?�_« d?¦?b√

ÆÎU¹√— p�– bKIð√Ë ¨5OB«dF�« Í√dÐ tO� ‰uB√ U½√Ë ¨W×;� W�Q;*« w� t�Ë tMŽ

UM�ö?Ý√ tÐ v²�√ Íc�« p�U?� ‰uB „d?²ð ° tK�« ÊU×?³Ý ∫¡U?NI?H�« t� ‰U?I�

dO?�√ Í√— u¼Ë ¨tłuÐ tMŽ bO×½ ô tÐ UM?O²�√Ë ¨r¼bFÐ ÁU½b?I²Ž«Ë tOKŽ «u?C�Ë

øtzUÐ¬ WLz_« Í√—Ë 5M�R*«

rbb??ŠQÐ ‰eMð r?�√ °rOEF�« tK?�« rJðb??ýU½ ∫vO??×¹ sÐ b??L??×?� rN?� ‰U?I??�

¨rJ;??H½√ W??3U??š w� p�U??� d??O??ž ‰u??IÐ U??N??O?� -c??š√ Ê√ rJ?Ð XGKÐ W�Q??;??�

ø p�– w� rJ;H½_ r²Bš—√

°vKÐ ∫«u�UB

s� ‰u?IÐ «u?IK?FðË ¨rbc?šQ?� tÐ «Ëc?>?� p�cÐ v�Ë√ 5?M�R*« d?O?�Q?� ∫‰U?B

5M�R*« d?O?�_ t½√ ∫w{U?IK� ‰U?I� Æ«u?²J;?� Æ…Ëb?B rNKJ� ¡U?LKF�« s� t?I?�«u¹

vð√ Ê√ v�≈ rN½UJ� «uIÐË ¨fK:« …—uBÐ d3UM�« v�≈ w{U?I�« V²J� ÆÍUO²HÐ



≠±∏≠

WOM0 5?M�R*« dO�√ „ö?�QÐ d−?A*« ÷uF¹Ë ¨WÐU?³� sÐ« ‰uIÐ c?š_UÐ »«u'«

Æd−A*« vKŽ ÎU�UF{√ b¹eð Î«bł —bI�« WLOEŽ X½UbË ¨V−Ž

vC?�√Ë ¨p�cÐ ÁËQMN?� bI?FK� —d?;« ÊuJO� ozUŁu�« WDš WÐU?³� sÐ« v�ËË

Æ
©±®

tK�« ÁU�uð Ê√ v�≈ pKð t²D) Î«dýU³� wIÐË ¨Á«u²HÐ rJ(« w{UI�«

 WOCI�« Ác¼ vKŽ oOKF²�«

w� È—u??A�« q¼√ s?� W??OJ�U*« ¡U??LKŽ Ê√ b??O??H¹ ÷U??O??Ž w{U??I?�« tKI½ U??� ≠±

w� —d?I*« sŽ ÃËd?)UÐ Á«u?²?� w� WÐU?³?� sÐ« «u?A?BU½ f�b½_« w� W?³Þd?B

Æf½√ sÐ p�U� V¼c�

Ê√ vKŽ Á«u?²?� w� b?L?²Ž« b?B WÐU?³� sÐ« Ê√ u¼ W?F?B«u�« Ác¼ w� tK−?Ý U?� ≠≤

p�– vKŽ ¡UMÐË ÆÎö?×M� f³(« d?³?²F¹ Ë f³?(« eO?−¹ ô wHM(« V¼c*«

Æv{dLK� lÐU²�« d−A*« ÷—√ W{ËUF� r²¹ Ê√ s� l½U� ö�

Æ5²OŠU½ s4 w{UI�« d¹d% VIF²¹Ë

Âb?Ž Ë√ t?�Ëe� w?� ·ö?)« U/≈Ë ¨f³?(« “«u?ł Âb?F?Ð qzU?B ô t½√ © √ ®

U?L?b ‚«dF�« q¼√ V?¼c� u¼Ë¨wH?M(« V¼c*« w� b?L²?F*«Ë  Æt?�Ëe�

Æq×M� dOž Â“ô `O×3 bIŽ f³(« Ê√ ¨tÐ d³Ž

ÁbMŽ f³(U� ¨tÐ v²H*« dOž ¨W?HOMŠ wÐ√ ‰uIÐ cš√ t½√ ÷d� vKŽ ©»®

oI??×¹ ô «c¼Ë ¨f?³?;« p?K� vKŽ ‚UÐ f³??(«Ë ÆÂ“ô d??O??ž ezU??ł

wK3_« p?�U*« U??{— v?KŽ t??C¹u???Fð nBu???²¹ t½_ b¹d?¹ U??� d??3U?MK�

Æ
©≤®

d−ALK�

–≈ ¨f³?(« “«uł Âb?FÐ ‰u?I�« vKŽ ô ¨ÍdE½ w� XM³½« Èu?²H�« ÊS?� «c�Ë

f³(« Ê√ nÝu¹ wÐ√ V¼c?�Ë Æf³(« W{ËUF� “«u?ł vKŽ U/≈Ë ¨tÐ qzUB ô

W?;?³?;« 5?F�« lOÐ U?N?O?� “u??−¹ w²�« W?FÐ«d�« W�Q??;*« wH?� Æt?²?{ËU??F?� “u?−¹

s;?Š√Ë WKž d?¦?b√ ‰b³Ð t?O?� ÊU?;½≈ Vžd¹ Ê√ ∫s¹bÐU?Ž sÐ« qI½ ¨U?N?²{ËU?F?�Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ π±Ø∏∂ Æ’ ∂ Ã „—«b*« VOðdð ©±®

Æ ≤µ∏’ ≥Ã —U²;« œ— ©≤®



≠±π≠

∆—U??B ÈËU?²??� w� U??L??b Èu?²??H�« t??OKŽË nÝu?¹ wÐ√ ‰u??B vKŽ “u??−?O??� ÆÎU??FM3

Æ
©±®

W¹«bN�«

Wł—Uš UN½√ vMF0ò …–Uý Èu²� WÐU?³� sÐ« Èu²� d³²Fð qN� p�– vKŽ ¡UMÐ 

øåWŽUL'« sŽ

ÊuJð Èu??²?H�« ÊS?� ¨ÂËeK�« Âb??Ž s�  W?H?OM?Š wÐ√ ‰u?B vKŽ  U¼UM?¹d?ł√ u�

wÐ√  V¼c?� w�  t?Ð v²?H*« Í√d�« Í√  W?ŽU?L?'« Í√— sŽ W??ł—U?š U?N½_ …–U?ý

ÆÊULFM�« WHOMŠ

W??{—U???F??� “«u??ł Èd¹ Íc?�« nÝu¹ wÐ√ V?¼c??� vKŽ U?¼UMłd??š u?� sJ�Ë

Ê≈Æ–Ëc?A�UÐ U?N?H?3u� ÎU?N?łË È—√ ö?� ¨f³?×?K� vEŠ√ b?I?F�« ÊU?b «–≈ f³?(«

 Æw³¼c*« VBF²�« Áö�√ ¨ÂeK¹ ô U� Â«e�≈ UMOF� U³¼c� bKI*« w²H*« Â«e�≈

rJ×Ð ÎU*UŽ sJ¹ r� s� lłd¹ ¨5FÐU²�« s� r¼b?FÐ s�Ë WÐU×B�« ÊUb bI�

Ê√ ÎU?�e?²K� ÊU?b U?�Ë ¨Ád?B?Ž ¡U?LKŽ b?Š√ v�≈ lłd¹ ¨U?N� ÷d?Fð w²�« W?O?C?I�«

w²H¹ Ê√ q³I¹ ô t½≈ r?F½ ÆÈdš√ WOCB t� X{d?Ž «–≈ ‰ËR;*« fH½ v�≈ œuF¹

„«—œ≈ vK?Ž Á—«b??²???B« v�≈ ÎUM?¾??L?D� ÊU??b «–≈ ô≈ W???O???N??I???H�« ÂU?JŠú� k�U???(«

W>;?M�« W×3 s� ÎUIŁ«Ë ¨tM� Á«u?²� cš√Ë tO�≈ lł— Íc�« V¼c*«  U?×KDB�

w� p�U?� V¼c� b?L²Ž« wH?MŠ  Èu²� v?KŽ XFKÞ« bB Îö?¦L?� ÆU¼bL²?Ž« w²�«

tKLŠ vKŽ ¡UMÐ “«u'« ÂbFÐ tOKŽ W{ËdF*« W?OCI�« w� v²�Q� U¹UCI�« iFÐ

w� W?¼«dJ�« r?JŠ t???OKŽ o?KD¹ U???� r?EF???� Ê√ l� Æl?M*« vKŽ W?¼«dJ�U?Ð ‰u???I�«

w²�« W?OCI�« U?NM�Ë ÆUNK?ŽU� VBUF¹ ô w?²�« WON?¹eM²�« W¼«dJ�« wJ�U*« V¼c*«

Æ.d×²�UÐ UNO� v²�√

ÎöI½ ÁU?O²� X½Ub s* “u?−¹ ô ∫‰UB ÆÕöB�« sÐ« Ádb– U?�  «c¼ bbR¹ U2Ë

‚uŁu� »U?²b vKŽ ô≈ b?L²?F¹ ô Ê√ V²b vKŽ t?KI½ w� bL?²Ž« «–≈ t�U?�≈ V¼c*

‚uŁu??� d??O??ž w¼ w²?�« W??>??;M�« w� b??−¹ U0  W??I??¦?�« t� qB??%Ë ¨t??²??×??BÐ

U0  W?I?¦�« t?� qB?% b?BË ¨ U?N�U?¦?�√ s?� a;½ …b?Ž w� Áb?−¹ ÊQÐ  U??N?²?×?BÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≥∏π’ ≥ Ã —U²;« œ— ©±®



≠≤∞≠

dO³š u¼Ë ¨ÎULE²M� ÎU�öb Á«d¹ ÊQÐ U?NÐ ‚uŁu� dOž w¼ w²�« W>;M�« w� Áb−¹

  ◊UIÝù«Ë dOOG²�« lB«u� V�UG�« w� tOKŽ vH>¹ ô sD�

ÎU??I??�«u??� Áb??łË ÊS??� dE½ t??²??×??BÐ o¦¹ r� l?{u??� w� ô≈ Áb??−¹ r� «–≈Ë

Ê√ tK� ÎôuIM� Áb−¹ r� u� V¼c*« vKŽ tK¦?� Z¹d>²� q¼√ u¼Ë V¼c*« ‰u3_

wMGKÐ Ë√ «c?bË «cb ö?¦� w?F�U?A�« ‰UB qI¹ ö?�  t?OJ×¹ Ê√ œ«—√ ÊS� ¨tÐ w²?H¹

ö?� tK¦?� Z¹d?>?²� Îö¼√ sJ¹ r� «–≈ U?�√Ë ¨ «—U?³?F�« s�  p�– t?³?ý√ U?� Ë√ tMŽ

qIM�« tK?¦?� tKO?³??Ý ÊS?� ¨oKD� Â“U?ł kH?KÐ Ád?bc¹ Ê√ t� fO�Ë ¨p?�– t� “u?−¹

W?×??O?×?B�« t?I??H�« V²?b vKŽ œU??L?²?Žô« sŽ Âö??;�« b?³?Ž sÐ« q¾??ÝË  ÆoKD*«

UN?OKŽ œUL?²Žô« “«u?ł vKŽ dB?F�« «c¼ w� ¡ULKF�« oH?ð« »UłQ� ø U?NÐ ‚uŁu*«

V²??bË W?GK�« V²?JÐ U?N½—U??BË ÆW¹«Ëd�UÐ qB??% U?L?b U??NÐ XKB??Š b?B W?I??¦�« Ê_

QD)UÐ v�Ë√ u?N??� p�– w� QD)« vKŽ «u?I?Hð« ”UM?�« Ê√ b?I?²?Ž« s�Ë ¨VD�«

Æ
©±®

rNM�

 Ædš¬ v�≈ V¼c� s� ‰UI²½ô« w, –ËcA�« ◊UM�

bKI*« V¼c� d?Ož V¼c� w� bL?²F*« ‰uI�UÐ ¡U²?�ù«Ë p;L²�« d³?²F¹ q¼

øÎ«–Ëcý

j;?³¹ u¼Ë Áb& b?B?²I?*« W¹UN½Ë b?N?²:« W¹«bÐ w� b?ý— sÐ« l³?²ð s� 

ÁbM;¹ p�U?� d?O?ž V¼c?� ÊQÐ …d?� s� d?¦?b√ Õd?B¹ W�œ_«Ë ‰«u?B_«Ë V¼«c*«

Èd?ł 5IK²�« Õd??ý w� Í—“U*« ÂU?�ù« tK³?B s�Ë ÆtÐ c?š_UÐ v?�Ë√ u¼Ë qO�b�«

ÆZNM*« «c¼ vKŽ Î«bOFÐ ÎUÞuý

`²??H¹ U??� u¼ ¡U?LK?F�« s� 5H??BM*« V²??b w� —uD;*« Z?NM*« «c¼ ÊuJO??�

¨s¹“d³*« ¡ULKF�« vKŽ Ãd>²�«Ë ¨WMDH�« rN�  d?�uð Íc�« U½dBŽ s� 5NIH²*

rN� Ê√Ë ¨qO�b?�« t?O?C?²?I¹ U?L?³?;?Š rN?OKŽ W?{Ëd?F*« U¹U?C?I?�« w� «ËdEM¹ Ê√

rN� d?Nþ Ë√ ¨qO�b�« …u?IÐ «u?IŁË «–≈ V¼c� v?�≈ V¼c� s� ‰U?I?²½ô« w� o(«

ÆtÐ cš_« wC²I¹ U� W×ł«d�« W�UF�« W×KB*« s�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µ¥Øµ≥’ ± Ã ÊuŠd� sÐô …dB³²�« ©±®



≠≤±≠

w²H¹ ô w²�« ¨WbËd²*«Ë WM¼«u�« ¨bM²;*« WH?OFC�« ‰«uB_« sŽ Y×³�« U�√

ô Íc�« –Ëc?A�« u?¼ «c?N?� ¨U?NÐ ¡U?²?�ù«Ë U?¼œU?L?²?Ž« rŁ ¨V¼c*« »U??×?3√ U?NÐ

ÁcN� Z¹Ëd?²�« W�uNÝ …b?Š ¡ö³�« œ«“Ë ¨W¾?O;�« …d¼UE�« Ác¼ XA� b?BË Æq³I¹

tK�« ¡U??ý Ê≈ ÎU½U??OÐ …d¼UE�« Ác?¼ b¹eMÝË ÆW??ŽuM²*« Âö??Žù« qzU?Ýu?Ð ÈËU?²??H�«

ÆÈu²H�« w� –ËcA�« —UŁ¬ vKŽ ÂöJ�« qOBHð bMŽ

∫·dF�« …UŽ«d�

w� Èu??²???H�« vKŽ Âb???I¹ ô Ê√ w²??H?*« vKŽ Ê√ Èu??²???H�« Ê«b??O??� w?� —d??Ið

W?FB«Ë qJÐ WDO?;« ·ËdE�« qb q�Q²?¹ Ê√ bFÐ ô≈ U?NO?� v²H?²;¹ w²�« lzU?Bu�«

ÂU�ù« 5Ð Íc�« ◊UM*« oO?I% w� œUN²łô« q?O³B s� Èu²H�U?� ÆU¼œ«dH½« vKŽ

 ÆlDIM¹ ô t½√ w³ÞUA�«

V�UÞ Ê√ w?� “d?³?¹ Èu?²??H�« 5?ÐË ¨W?O??N??I??H�« ÂUJŠ_« wI?Kð 5Ð ‚d??H�« Ê≈

dEM¹ uN?� w²H*« U?�√ ¨qzU;*« w� ÁË—dBË ¡U?NI?H�« t�UB U� l³?²²¹ wNI?H�« rKF�«

qb d?OŁQð —«b?I� w� q�Q?²¹Ë ¨U?N?�ËdþË UNðU?;Ð ö?� l³?²²¹ Ë WMO?F?� W?OC?B w�

w²�«  U?;Ðö*« 5ÐË ¨rJ?(« w� d?OŁQð U?N� w²�«  U?;Ðö*« 5Ð e?O?L?O?� ·dþ

∫w�«dI�« s¹b�« »U?Ný ‰uI¹ ÆÈu?²H�« tÐ dŁQ?²ð U� ÈuB√ s� ·d?F�«Ë ÆUN� dŁ√ô

«–≈ U?N?F??� qD³ðË ¨ —«œ U?L?H??O?b U?N?F?� —Ëbð b?z«u?F�« vKŽ W?³ðd??²*« ÂUJŠ_« Ê≈

Æp�– u×½Ë  UŽUO³�« w� ÷«dŽ_« w� »uOF�«Ë  ö�UF*« w� œuIM�Ub ÆXKDÐ

lO?³?�« w� sL?¦�« qL??( Èd?š√ WJÝ v�≈ W?J;�«Ë b?IM�« w?� …œU?F�«  d?O??Gð uK�

«–≈ p�c?bË ÆU?N?K³?B U?� ÊËœ U?NÐ …œU??F�«  œb?& w²�« WJ;�« v?KŽ ‚öÞù« bMŽ

—U3Ë …œUF�«  dOGð «–S� ¨lO³*« tÐ U½œœ— …œU?Ž w� »UO¦�« w� ÎU³OŽ ¡wA�« ÊUb

ÆtÐ œdð r� sL¦�« …œU¹e� ÎU³łu� ÎUÐu³×� ÁËdJ*« p�–

w� b??& U??L??N??L??� ÆÂU¹_« ‰uÞ vK?Ž ÈËU??²??H�« vŽ«dð Êu½U??I�« «c?¼ vKŽË

‰uÞ V²J�« w� —uD;*« vKŽ bL& ôË ¨tDIÝ√ jIÝ U?LN�Ë ¨Ád³²Ž« ·dF�«

·d?Ž vKŽ Ád?& ô ¨pO?²?H?²?;¹ p?L?OKB≈ d?O?ž s� qł— „¡U?ł «–≈ qÐ Æ„d?L?Ž

—d?I*«Ë ¨„bKÐ ·d?Ž ÊËœ tÐ t²?�√Ë ¨t?OKŽ Ádł√Ë ÁbKÐ ·d?Ž sŽ t�Q?Ý«Ë „bKÐ



≠≤≤≠

w� ‰ö?{ Î«bÐ√  ôu?IM*« vK?Ž œu?L?'«Ë Æ`{«u�« o(« u¼ «c?N?� Æp³?²?b w�

Æ
©±®

5{U*« nK;�«Ë 5LK;*« ¡ULKŽ b3UI0 qNłË ¨s¹b�«

t??OKŽ oKŽ rŁ ¨t??³??ŠU?3 5F?¹ Ê√ ÊËœ w�«d?I�« Âö??b rO??I�« sÐ« qI½ b??BË

vKŽ V²J?�« w� ‰u?IM*« œd?−0 ”UM�« v²?�√ s�Ë Æt?I?H?�« i×?� «c¼Ë ∫t�u?IÐ

bI� rN�«uŠ√ sz«dBË rN�«uŠ√Ë rN²MJ�√Ë rN²M�“√Ë r¼bz«uŽË rN�dŽ ·ö²š«

rNKb ”UM?�« V³Þ s� W¹UMł s� rE?Ž√ s¹b�« vKŽ t?²¹UM?ł X½U?bË ¨q{√Ë q{

V²?b s� »U?²?b w� U?0 rN?FzU?³ÞË rN?²M�“√Ë r¼bz«u??ŽË r¼œöÐ ·ö?²?š« vKŽ

vKŽ d?{√ ¨q¼U'« w²H?*« «c¼Ë q¼U'« VO?³D�« «c¼ qÐ ¨rN½«bÐ√ vKŽ VD�«

Æ
©≤®

rN½«bÐ√Ë ”UM�« ÊU¹œ√

«–≈ ’u??BM� u¼ U0 Â«e??²�ô« Êu?J¹ b??O?'« oO??I??×??²�« «c¼ vKŽ ¡U?MÐ t½≈

d¹u% v�≈ ÍœR*« dEM�« ‰ULŽ≈Ë ÆÈu²H�« w� Î«–Ëcý ·ËdE�«Ë bz«uF�«  dOGð

V−¹ Íc�« »«uB�«Ë o(«Ë bý«d�« lON*« u¼ ·dŽ s� œb?& U* ÎUF³ð Èu²H�«

ÆÁœUL²Ž«

ÆU½dBŽ w, Èu²H�« –Ëcý »U³Ý√ s�

ÊËbB²¹ s?2 dO¦b s� –ËcA�« vK?Ž WK�U(« »U³Ý_« dB?Š lOD²Ý√ ô

ÆÍbBB `{uð w²�« Ã–ULM�« iFÐ ÂbBQÝ wMJ�Ë Æ«c¼ U½dBŽ w� Èu²HK�

Âö??Ýù« ŸuD¹ Íc�« `?²??H??²*« w�b??I??²�« r�U??F�« d??NE?0 —u?N?E�« VŠ ≠±

¨…—u?−?N??� ÈËU?²?� sKF¹Ë ÆrO??I�« w�  U?³KI?²?�«Ë ¨W¹—U?C?(«  ôu?×?²?�« lO?L?'

ÆtK�« s¹œ w� bL²F*« Í√d�« w¼ UN½Qb UN�bI¹Ë

ÎU�U�≈ ÊuJð Ê√ UN� “u−¹ …√d*« ÊQÐ ¡U²?�ù« s� rNCFÐ tłË— U� p�– ‰U¦�

s� r?JŠ qb w?� qłd?�UÐ …√d*« W?¹u???;?ð w� ‚«d????žû� …«—U????−????� ¨…ö???B?�« w�

 ÆÂUJŠ_«

VKž U0 Õd??B¹ Ê√ r�U?Ž Í√ v?KŽ d?−?×?¹ r� œU?N?²??łö� Â«d?²??Šô« Ê≈ rF½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∑∑Ø±∑∂ ’ ± Ã ‚ËdH�« ©±®

Æ ∂∑Ø∂∂ ’ ≥ Ã 5FBu*« ÂöŽ≈ ©≤®



≠≤≥≠

ô t½√Ë ¨bN²?−� qb œUN²ł« Á«œ√ U?� d¹bIð s� q3_« «c¼ vKŽ ¡UMÐË ÆtMþ vKŽ

XHK²š«Ë  œbFðË ‰«uB_«  d¦?b ¨tMþ vKŽ VKž U� ¡«bÐ≈ w� r�UF�« vKŽ d−Š

W?L?OI�« fH?½ UN� X;?O�  «œU?N?²?łô« Ác¼ sJ�Ë ÆU¹U?CI�« ÂUJ?Š√ s� dO?¦?b w�

t??OKŽ v?MÐ Íc�« k×K?*« Ê√ ¡U??LKF�« s?� —UEMK� 5?³ð U??N??C??F??³??� ¨U¼b??OK?Ið w�

vKŽ b?N?²?:« œU?L??²?ŽU?b ¨b¹b?Ý d?O?ž Ë√ Õu?łd?� k×K� u?¼ ÁœU?N?²?ł« b?N?²?:«

ÍuB ‰UL?²Š« ‚dDð Ë√ ¨t>;½ vKŽ qO�œ ÂUB h½ vKŽ Ë√ ¨U?NLLF� 5Ž W?OCB

t½√ 5³ð UL� Æ¡UNIH�« ‰«uB√ 5Ð `O?łd²�« tOKŽ ÂuI¹ U2 p�– u×½Ë ¨t²�ôœ w�

ÂbI¹ Ê√ q×¹ ô sJ�Ë ¨ÁœułË dJM¹ô Î«–U?ý d³²F¹ ¨W×{«Ë WKF� „Ëd?²� Õułd�

  ÆtKzUB dOž s� tÐ ¡U²�ù« q×¹ ôË ¨WOCI�« w� ÂöÝù« Í√— u¼ t½√ vKŽ

Æ
©±®

qO³I�« «c¼ s� …√d*« W�U�≈Ë

l� È—U???³??²?ð W??O???b«d??²???ýô« X½U??b Âu?¹ rN??C???FÐ t???O�≈ oÐU???;ð U??� p?�c??bË

U?�Ë Æw�öÝù« ÍœU?B?²Bô« ZNM?*« w¼ WO?b«d?²ýô« Ê√ ¡U?Žœ« s� ¨W?O�UL?Ý√d�«

Íc�« ’U)« t?−NM� w� Âö?Ýù« tMJ�Ë Î̈UO�UL?Ý√— ôË ÎUO?b«d²ý« Âö?Ýù« ÊUb

w� t?³¹c?O??� t?OKŽ jG?C¹ ôË œd?H?�« o×?;¹ ôË Æ‰U*« Âd?²?×¹Ë ¨œd??H�« Âd?²?×¹

Æt¼dýË tð«ËeM� WŽuL:« d>;O� œdH�« t�R¹ ôË ¨WŽuL:«

¨d????;?¹ tK?�« s¹œ Ê√ s?� WM?;�«Ë »U?????²J�« w?� œ—Ë U* q?KC?*« q¹ËQ?????²�« ≠≤

ÂbIð sL?b w²H*« Ê√ d?{U(«Ë w{U*« w� 5²?H*« s� qOKB dOž œb?Ž —uB?²�

t� Âb????B U2 Êu� Í√ s?� ‰ËUM²¹ Ê√ t?� ‰UJý_«Ë Ÿ«u?½_« W???HK?²???>???� …bzU????� t�

ô qbü« Ê√ ULJ� ÆtM� r¼Ë «c¼Ë ÆtKbü cG� t³?Obdð w� rOKÝ qJ�« Ê√ —U³²ŽUÐ

vBu²¹Ë ¨w×?B�« tF?{Ë l� Â¡ö²¹ Ë t½b³Ð d?C¹ ô U� ô≈ WL?FÞ_« s� ‰ËUM²¹

¡U?L?KŽË ¡U?³Þ_«Ë ¡«d??³?)« Á—d??I¹ U?� V;??Š …b?O?L??Š d?O??ž t?³??B«u?Ž X½U??b U?�

ÎUL?OKÝ ÍdEM�« ÁƒUMÐ ÊU?b U� ô≈ ‰«u?B_« s� bL?²F¹ ô t?OI?H�« p�cJ� ¨W¹cG?²�«

W??F¹d??A�« —«d??Ý√ „«—œ≈ w� Êu??F?KC??²*« ¡U??N??I??H�« nA??bË ÆtD?I?Ý d??N?E¹ r�

ÆÈu²H�« w� tOKŽ q¹uF²�«Ë tðuB sŽ U¼b3UI�Ë UNO½U³�Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ∂∑±Ø∂∑∞ ’≤Ã 5IK²�« Õdý …√d*« W�U�≈ w� ¡UNIH�« ¡«—¬ qOBHð dE½« ©±®



≠≤¥≠

t?I?H�« V²??b U¹UMŁ w� W?¦?³M*« ‰«u?B_« s?Ž d?IM¹ Ê√ iF?³�« «c¼ ZN?M� ÊU?b b?I�

l� ¨qzU?;�« Èu¼ o�«u¹ Íc�« ‰u?I�UÐ ÈËU?²?H�« —b?B¹ rŁ ¨V¼«c*« lO?L?ł s�Ë

tK� Î«b???³??Ž ÊuJ¹ v²??Š Á«u?¼ W??O??Ž«œ sŽ nKJ?*« Ã«d??šù ¡U??ł U/≈ Âö??Ýù« Ê√

 …–Uý Èu²� WK¼U;²*« Èu²H�« ÊuJ²� ÆÎ«—«dD{« t� b³Ž u¼ ULb —UO²š«

¨Èu?²??H�« w� q¼U?;??²¹ Ê√ w²?H??LK� “u?−¹ ô t½√ r?KŽ«Ë ∫Êu?Šd?� s?Ð« ‰u?I¹

X³?¦?²¹ ô ÊQÐ ÊuJ¹ b?B q¼U?;?²?�«Ë ÆÆÆÆÆv²?H?²;?¹ Ê√ e?−¹ r� p�cÐ ·d?Ž s�Ë

¡UDÐù«Ë W??Ž«dÐ Ÿ«d?Ýù« Ê√ t??L¼uð p�– vKŽ t?KL?×¹ U0—Ë ¨Èu??²?H�UÐ Ÿd??;¹Ë

q−??F¹ Ê√ s� tÐ qL?ł√ T?D>¹ ôË TD³¹ Êú??� ªqN?ł p�–Ë ¨W??B?IM�Ë e??−?Ž

vKŽ …bÝUH�« ÷«dž_« tKL% ÊQÐ t�ö×½«Ë tK¼U;ð ÊuJ¹ bBË ÆqC¹Ë qCO�

s� vKŽ hO?šd?²K� ÎU?³KÞ t³?A�UÐ p;?L?²�«Ë W¼ËdJ*« Ë√ …—uE;« qO?(« l³?²ð

 Ád{ ÂËd¹ s� vKŽ kOKG²�« Ë√ tFH½ ÂËd¹

u?H?F�« tK�« ‰Q?;½Ë tM¹œ t?O?KŽ ÊU¼ b?I?� p�– qF?� s�Ë ∫Õö?B�« sÐ« ‰U?B

W?N³?ý ô WKO?Š VKDð w� V;?²?Š«Ë w²?H*« bB?B `3 «–≈ U?�√ ∫‰U?B ÆWO?�U?F�«Ë

¨U¼u?×½ Ë√ 51 WÞ—Ë s� w²?H?²?;*« UNÐ h?K>O?� …b;?H?� v�≈ d?& ôË ¨UN?O?�

Æs;Š qOLł p�c�

tO� UL¼bŠ√ ÊôuB W�Q;*« w� ÊU?b «–≈ w²HLK� wG³M¹ ôË ∫w�«dI�« ‰UBË 

…ôË s� ’«u??)«Ë b¹b?A?²?�UÐ W?�U?F?�« w²?H¹ Ê√ nO??H?>ð t??O?� d?šü«Ë b¹b??Að

VŽö?²?�«Ë s¹b�« w� W½U?O??)«Ë ‚u?;?H?�« s� V¹d?B p�–Ë ÆnO??H?>?²?�UÐ —u?�_«

¨Á«u???IðË t�ö???ł≈Ë v?�U???Fð tK�« r?OEF?ð s� VKI?�« ⁄«d???� qO�œ p?�–Ë Æ5LK;?*UÐ

s� tK�UÐ –uF½ Æo�U)« ÊËœ oK)« v�≈ »dI²�«Ë WÝUzd�« VŠË VFK�UÐ Á—ULŽ≈Ë

Æ
©±®

5K�UG�«  UH3

rKŽ«∫w²H²;*«Ë w²H*« »œ√ »U²?b w� tK�« tLŠ— ÕöB�« sÐ« ËdLŽuÐ√ ‰UBË

¡U?ý U0 qLF¹Ë W�Q?;*« w� t?łË Ë√ ‰uI� W?I?�«u� ÁU?O²?� ÊuJð ÊQÐ wH?²J¹ s� Ê√

ÆŸU??L?łù« ‚d??šË qN??ł b??I?� `?O?łd??²�« w� dE?½ d?O??ž s� Áu??łu�«Ë ‰«u??B_« s�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µ≤Øµ± ± Ã …dB³²�« ©±®



≠≤µ≠

Íc�« Ê≈ ∫‰uI¹ ÊU?b t½√ wJ�U*« włU³�« bO�u?�« uÐ√ tMŽ vJŠ Íc�« qO³Ý tKO?³ÝË

ÆtI�«uð w²�« W¹«Ëd�UÐ tO²�√ Ê√ W�uJŠ t� XFBË «–≈ wKŽ wI¹bB�

VzU?ž u¼Ë U?NO?� v²?�Q?� WF?B«Ë t� XF?BË t½√ ∫tÐ o¦¹ sL?Ž włU?³�« vJŠË

U?LK� ÆÁd?C¹ U0 Õö?B�« q¼√ s� W?OJ�U*« ¡U?NI?� wMF¹ ¨rNzU?N?I?� s� WŽU?L?ł

o�«uð w²?�« Èd?š_« W¹«Ëd�UÐ Áu??²?�√Ë ¨p� U??N½√ UMLK?Ž U?� ∫«u�U?I??� rN�Q??Ý œU?Ž

w� tÐ b²F¹ s2 5LK;*« 5Ð tO� ·ö?²š« ô U2 «c¼Ë ∫włU³�« ‰UB ÆÁbBB

Æ
©±®

“u−¹ ô t½√ ¨ŸULłù«

∫WO�öÝù« ·—UB*« ≠≥

Vł«u?�« Ê√ v�≈ 5?BœU????B?�« 5L?K;?*« s� ‰U?*« »UÐ—√ i?FÐ o�u?ð b?????I� 

s� w�U*«Ë ÍœUB?²Bô« tK�U?Fð w� w�öÝù« r�U?F�« «uBK>¹ Ê√ rN?OKŽ ÷dH¹

U?NK�U?Fð ‚dÞ lC>?ð WO?�ö?Ý≈ „uMÐ œU−¹≈ v?�≈ «Ëb²¼U?� ÆÍuÐd�« ◊u?³Dšù«

ÆœuIF�« hOK>ð Ë ¨WO�öÝù« WF¹dA�« ÂUJŠ√ tOC²Ið U� v�≈

Ê¬d?I�« w� ¡Uł U* vŽd¹ ô s¹b?BUF?²*« WF¹d?ý bI?F�« Ê√ …bŽU?B s� ∫ÎôË√

qÐ ¨“u?−¹ ô U??�Ë “u?−¹ U?�Ë Â«d?(«Ë ‰ö??(« 5Ð qB?Hð jÐ«u??{ s� WM;�«Ë

q�U?F?²�« w� tK�« t?LJŠ√ U?� ‚d?š v�≈ œR?ð r�U?� 5K�U?F?²*« W¹d?( WM�U?{ w¼

ÆW¹œUB²Bô«  UBöF�« w� rKÝË tOKŽ tK�« vK3 t�uÝ— Á—dB U�Ë

¨s�e�UÐ t�UBðUÐ ¡ULM�« o×¹ t½√ Á—U³²Ž«Ë ¨‰U*« w� …—U−²�« s� ∫ÎUO½UŁ

VKB s� w�U?*« ·d?B?²�«Ë w*U??F�« œU?B?²?Bô« t??O�≈ q3Ë U?� vKŽ «u??L?I½Ë

«uEŠô Æv?KŽ√ v�≈ tðb???ŽU??B l�—Ë qH??Ý√ v?�≈ t??Ý√— fOJM?²Ð w�d??N?�« l{u�«

ÊU;½ù« Ê√Ë v�Ë_« WLOI�« u¼ ‰U*« Ê√ vK?Ž vM³½« w*UF�« œUB²Bô« Ê√ …—«d0

ÎUI?I×?� ÎUO?�U½ ô≈ ÊuJ¹ ô r¼bMŽ ‰U*U� ¨‰U?LK� WO?�UðË WO½UŁ W?³ðd� w� Áb?NłË

Æs�e�« —Ëd� l� r>C²¹ tÐU×3_ VÝUJ*«Ë …œU¹eK�

t²?�dŠ Íc�« UÐd�« u¼Ë ¨…—U?;)«Ë `ÐdK� ÷dF?� uN?� ÊU;½ù« bN?ł U�√ 

ÆW¹u;�« ‰uIF�« »U×3√Ë ¨W¹ËUL;�« lz«dA�« lOLł

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µ∞ ’ —bB*« fH½ ©±®



≠≤∂≠

b?I??� ¨·—U?B*« WD?Ý«uÐ ô≈ oI?×??²ð ô œU?B?²??Bô« WK−?Ž Ê«—Ëœ ÊU??b U*Ë

o�Ë ô≈ q�U?F??²ð ô U?N½√ vKŽ W?O?ÝU??Ý_« U?NMO½«u?B w� «u?B½ ·—U??B?� «ËQ?A½√

Ætðö�UFð w� t¹bNð WOŽdý W¾O¼ t� ·dB� qb Ê√Ë ¨WO�öÝù« WF¹dA�«

«uKL?ŽË «ËQ?A½ wJM³�« q�U?F?²�« w� Êu?B?²>?� ‰U?ł— ·—U?B*« Ác¼ —«œ√Ë

 ÆUNO�≈ Î«œËbA� rNM� dO¦b wI³� ¨W¹uÐd�« ·—UB*« sCŠ w� «ËeO9Ë

 U??O�¬ À«b?Š≈ s� t??O??� «u?I??�uð U?�Ë ¡U??N??I?H�« t??O�≈ q3uð U?2 ržd�UÐË 

Íd?& w²�« W?F?Ý«u�« W¹d?(« Ê√ ô≈ ¨U?N²?H?OþuÐ ÂU?O?I�« vKŽ ·—U?B*« b?ŽU?;ð

·—U??B*« w� —b???I�« p�cÐ lÝu??²?ð ô W¹uÐd�« „uM?³�« w�  ö??�U??F??²�« U???N??OKŽ

—uB�« iFÐ d?¹d9 vKŽ 5¹—«œù« 5LzUI�« s� ÕU?(ù« ÊUb «c�Ë ÆWO?�öÝù«

vKŽ 5O?Žd?A?�« ¡«d?³?)«Ë ÊU?−K�« …u?ŽœË ¨‰Ë_« wŽd?A�« dEM?�« w� W?ŽuML*«

Æqz«b³�UÐ vL;¹ U� Ë√ ¨UN� ‰uKŠ œU−¹≈

U� oI?% r�Ë w�U*« q�UF?²�« w� XBdž W?O�ö?Ýù« ·—UB*« Ác¼ Ê√ U?Lb

WO?LMðË WO?�öÝù« Ê«bK³?�« œUB²?B« w� wÐU−¹ù« d?OŁQ²�« s?� UNOK?Ž ÎUIKF?� ÊUb

Æ·«b¼_« s� dOž vKŽ qłUF�« `Ðd�« VŠ vGÞË ¨UNð«ËdŁ

ÈËU??²??H�« Ê«b??I?�Ë ¨5?²?H*« i?FÐ s¼ËË ¨…—«œû� W¹c??O??HM²�« …u??IK?� «dE½Ë

 d?Nþ ¨iIM�« Ë√ q¹b?F²�« Ë√ b?O¹Q?²�UÐ U?NO?� dEMð U?OKŽ W?OF?łd* W¹œU?B²?Bô«

UNMŽ nK²?>ðË WIOI?(« w� W�d;«Ë W¹uÐd�«  ö�U?F*« l� b×²ð …–U?ý ÈËU²�

Âb?I*« u¼ w½U??³*«Ë ÿU?H�_« vKŽ œU?L??²?Žô« qF?ł U2ÆÍd¼UE�« d¹u??B?²�« w�

Æw½UF*«Ë ozUI(« vKŽ

∫…–UA�« ÈËU²H�« r~Kð tOKŽ X�UM w²�« w½U³*« s�Ë

bŽu�«Ë ¨bŽu�« v�≈ «ËQ' ÎUŽdý ‰u³I?� dOž bIF�« ÊUb ULKJ� ∫bŽu�« ≠±

¨Íd¼U?E�« U???NÐU¼≈ w?�  ôUJý≈ «u?KŠ p�cÐË Æb???I???F�« d???O???ž b???Žu�«Ë  ¨Âe?K�

 Æ‰ö(« ŸËdA*« …u;b XO;bË

Ê√Ë ¨Êu?LC?� d?Ož `Ðd�« Ê√ vKŽ w�ö?Ýù« q�U?F²�« v?M³½« ∫ÊUL?C�« ≠≤

 ÆÍœUB²Bô« ◊UAM�« s� √e−²¹ ô ¡eł …dÞU<«



≠≤∑≠

…dÞU<« s� hO?IM²�«Ë `Ðd�« ÊUL{ vKŽ ÍuÐd�« wÐdG�« q�U?F²�« vM³½«Ë

ÆsJ2 bŠ v½œ√ v�≈ `Ðd�« oOI% w�

wC?Ið œUJð W?ŽËd?A?� U¼d¼Uþ w� W?I?Šö²?� ÈËU?²?�  —b?3 p�– vKŽË

qL×?²¹ Íc�« uN� t?O� jýUM�« ‰U*« v�≈ ÃU?²;« U�√ Æ‰U*« ”√— …dÞU?>� vKŽ

ÆWHŽUC� …dÞU>�

 ∫W¹uMF*« WOB>A�« ≠≥

WOB>A�« tKL×²ð U� UNKL?×¹Ë W¹uMF*« WOB>A�« q³I¹ w�öÝù« tIH�« 

s� b?O?H²?;*« ∆d?³¹ ô t?²?IO?I?Š w� u¼ sJ�Ë Æ—u?B�« s� d?O?¦b w� W?O½U?;½ù«

—UŁ¬ qb s� u¼ √d?³¹Ë U¼bŠË UN?OKŽ UNKL?×¹Ë tðU�«e²�« s� W¹uMF?*« WOB?>A�«

 ÆWO�ËR;*«

ÂuI¹ w²�« l¹—UA*«Ë ¨W?O½U;½ù« WOB>A�« 5Ð ‚d?Hð ÈËU²�  —b3 sJ�Ë

ÊUb Ê≈Ë ÆW¹—U³?²Žô« t²OB>?ý tM� bŠ«Ë qJ� dš¬ ŸËdA�Ë ŸËd?A� 5ÐË ¨UNÐ

¨‚bB�«Ë W�«bF�«Ë wN�ù« l¹dA²�« s� XKHM*« wÐd?G�« q�UF²�« w� Îôu³I� «c¼

 ÆÎUŽdý ‰u³I� dOž uN�

Æ–ËcA�UÐ W¹œUB²Bô« ÈËU²H�«  iFÐ XŁuKð Àö¦�« wŠ«uM�« Ác¼ s�

 ∫…–UA�« ÈËU²H�« —UŁ¬ 

 ∫qLAð  …–UA�« ÈËU²HK� W¾O��« —UŁü«

Ád?O?ž U?O½bÐ tðd?š¬ ŸUÐ t?½√ Áö?Ž√ ÁUMKI½ U2 UMOÐ Íc�« w?²?H*« vKŽ U¼dŁ√

ÆrKÝË tOKŽ tK�« vK3 ‰UB ULb s¹dÝU)« d;š√ p�cÐ u¼Ë

vKŽ lKD*« tK�« l� q�UF²¹ t½√ ¨U¼–ËcAÐ rKF?¹ ÊUb Ê≈ w²H²;*« vKŽ U¼dŁ√

wKDM¹ t?N¹u9 Ê√  ÁœUI?²Ž« vKŽ ¡UMÐ rN?ŽœU>¹ s¹c�« d?A³�« l� tK?�UFð U¹U?H)«

Æ5*UF�« »— Íb¹ 5Ð nI¹ U�bMŽ ÎU½«d;š s¹b�« w� WB— p�cÐ vHbË ¨rNOKŽ

Æ5LK;*« vKŽ …d?O?(« qšbð ÈËU?²?H�« Ác¼ ∫WO?�ö?Ýù« W?�_« vKŽ U¼dŁ√

ÎU½Ëd??B t?�U?JŠ√ vKŽ Êu??LK;*« —U??ÝË ¨tM¹œ tK?�« -√Ë ¨lDI½« b??B wŠu�« Ê≈ –≈

Î«e¼ ¡U?L¼b�« e?Nð Êu?LK;*« t?H�√ U?L?Ž nK²?>?ð …–Uý Èu?²?� “«dÐS?� ¨W?I?Šö?²?�



≠≤∏≠

lðd?� w¼ w²?�«  ôƒU?;?²�« Ác¼ ¨rN?Ýu?H?½ w� ‰ƒU?;?²�« —Ëc?³Ð  wIK?ðË Î̈U?H?OMŽ

vH?b Ë ÆrNM¹œ sŽ ”UM�« ·d?B� U?N?BU?H½√ s� Êu?−K¹ Âö?Ýù« ¡«b?Ž_ VB?š

ÆÎUMO³� ÎULŁ≈Ë ÎU�UŽ Î«œU;� p�cÐ

s¹b�« dNE0 ÂöÝù« dNEð   wN� ∫WO�öÝù« dOž  UFL²:« w� U¼dŁ√

wDF¹Ë  tM?� d?HM¹ U?� p�–Ë ÆjÐ«u?{ t?LJ% ôË ZNM� v?KŽ rO?I?²?;¹ ô Íc�«

ÆtK�« dOž bMŽ s� t½√ vKŽ Z−(« t�uB)

s� w�ö?Ýù« r�U?F?�« wL?×½ Ê√ sJ1 nO?b u¼ ∫rzU?I�« d??O?³J�« ‰UJýù«Ë

Î«œU??;???� vC???�√Ë Î«d??OŁQð Èu???B√ W??H???BÐ Âu¹ qb d???A??²?M¹ Íc�« ¡UÐu?�« «c¼ —UŁ¬

qzUÝu�« o¹dÞ sŽ W³B²G*« Ë√ W�u<« W¹d(«Ë ÂöŽù« qzUÝË vKŽ ÁœUL²ŽUÐ

‰Ëb�« vK?Ž sJ�Ë œd???� b??N???ł vKŽ Âu???I¹ Ê√ lOD²???;¹ ô U???� «c¼Ë ÆW??¦?¹b??(«

Y×³�«Ë »U?³Ý_« qOK×?²� r¼œuN?ł nðUJ²ð Ê√ ¡ULKF�«Ë W?O�öÝù«  U?LEM*«Ë

ÆdD)« «c¼ s� 5LK;*«Ë s¹b�« W¹ULŠ s� sJ9 w²�« ‚dD�« sŽ

¨d?O??BM�« rF½Ë v�u*« rF?½ ¨qO?bu�« rF½Ë w?³?;?Š u¼Ë ¨rJŠ√Ë Ær?KŽ√ tK�«Ë

 ÆrOEF�« wKF�« tK�UÐ ô≈ …uB ôË ‰uŠ ôË

ÆtKC�Ë ÁuHŽ wł«— ¨tÐ— dOI� t³²b 

w�ö��« —U²<« bL×�



≠±≠

UNDÐ«u{Ë Èu²H�« d9R�

w�öÝù« wNIH�« lL:« UNLEM¹ w²�«

U‡‡N²‡O‡L‡¼√Ë Èu‡‡‡‡²H�«

—u²Öb�« –U²Ý_«

wLK��« w�U½ sÐ ÷UOŽ

WF¹dA�« WOK~Ð f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ

≠ ÷U¹d�« ≠



≠≤≠

iOÐ√



≠≥≠

Ïr‡‡‡‡OÏŠ]dÄ Ïs‡‡‡ÒLÎŠ]dÄ Ït]KÄ Ïr‡‡‡Î�ÏÐ

UN�OL�√Ë Èu�H�«
W‡‡‡‡‡�b‡‡I�

—Ëdý s� tK�UÐ –uF½Ë ¨t¹b?N²�½Ë ÁdHG?²�½Ë tMOF²�½Ë ÁbL?×½ ¨tK� bL(«

¨t� ÍœU¼ ö* qKC¹ s�Ë ¨t� qC� ö* tK�« ÁbN¹ s� ¨UM�ULŽ√  U¾OÝË UM�H½√

¨t�uÝ—Ë Áb³Ž Î«b?L×� Ê√ bNý√Ë ¨t� p¹dý ô Áb?ŠË tK�« ô≈ t�≈ ô Ê√ bNý√Ë

∫bFÐ U�√ ÆÎ«dO¦< ULOK�ð rKÝË t³×?Ë t�¬ vKŽË tOKŽ tK�« vK?

¨Î«dŁ√ U¼d???¦??<√Ë Î̈«—b??C U?¼ö??Ž√Ë W??OM?¹b�« V?UM*« r?¼√ s� Èu??²??H?�« ÊS??*

ÆÎ«dDš UNLEŽ√Ë

rKF�« w?* r¼—U?L?Ž√ «uM?*√ q{U?*√ ¡U?LK?Ž —u?B?F�« d??� vKŽ U?NÐ ÂU??C b?CË

5LK�*« Âu?L?Ž r¼«ËU²?HÐ tK�« lHM* Î̈«d?¹d%Ë ÎU?H?O�QðË ÎUL?OKFðË ÎU?LKFð wŽd?A�«

Âu??O�« v�≈ ‰«e½ U??�Ë ¨—u?B??F�« s� Áö?ð U?� v�≈ U??N??F?H?½ Èb?FðË ¨r?¼d?B??Ž w*

ÆtOłu²�«Ë `BM�«Ë rKF�« s� UNO* U2 qNM½Ë ¨ÈËU²H�« pK²Ð býd²�½

d¦?<Ë ¨WHK²<« ÂöŽù« qzU?ÝË w* Èu²HK� Íb?B²�« d¦< d?BF�« «c¼ v*Ë

ªœuL?×� d�√ «c¼Ë ¨Ÿd?A�« ÂUJŠ√ s� t½uKN−¹ U?LŽ ‰«R��« vKŽ ”UM�« ‰U?³C≈

˝ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ� Ê≈ ÏdÎ�ÓÏcÄ ÒqÎ¼ÒÒ√ «uÌ$ÒÒQÎÝUÒ(˚ ∫ö??ŽË qł tK�« d??�_ ÎôU?¦??²??�« t½uJ�

›¥≥ ∫q×M$«¤

`KB¹ ô s�Ë Èu²?HK� `KB¹ s� «u�Q�?* d�_« rNOKŽ j?K²š« ”UM�« sJ�Ë

·ö??²?š ô ª…d??O?(« s� ¡wý Èu??²?H?K� 5³?B??²M*« …d??¦?< s� r?N� qB?ŠË ¨U??N�

ÆUNÐ l�U�²�«Ë U¼—UA²½« W�uNÝ l� U¼œbFðË ÈËU²H�«

r‡?‡EŽË Èu?‡‡?‡²????H�« W‡?‡‡?O???L?¼QÐ d????O‡‡?<c???²?�« v‡?‡�≈ W‡?‡łU‡?‡(« X?LEŽ p?�c�Ë

wG?³M¹ w²?�« »«œü«Ë ¨U?N� VB?²M¹ sL?O?* U¼d?*«uð Vł«u?�« ◊Ëd?A�«Ë ¨U¼dDš

ÆUNÐ »œQ²¹ Ê√



≠¥≠

ÂU??F?�« 5�_« ¨wCË“d*« sÐ«“ s?Ð `�U??? Ø—u??²???<b�« WKO???C??* w� V²???< U*Ë

l�e¹ Íc?�« Ÿu?{u*« «c?¼ w* WÐU??²JK� w½u??Žb¹ ¨w�ö??Ýù« wN??I??H�« lL??−??LK�

Ê√ X¹√— ¨tð«Ëb½ ÈbŠ≈ w* WACUM*«Ë Y×³�UÐ t�ËUMð w�öÝù« wNIH�« lL:«

—u??;« u¼Ë ¨t??O??* WÐU??²J?�« wM� VKÞ Íc�« —u??;« w?* V²??<√Ë ¨tðu??Žœ VO??ł√

Æ©UN²OL¼√Ë Èu²H�«® ∫t½«uMŽË ¨‰Ë_«

 dB?C ¨d?UMŽ WŁöŁ vKŽ  d?B²C« ‰Ë_« —u?;«  UŽu{u?� Ê≈ YOŠË

UN�ËUM²OÝ w²�« YŠU³*« s� U¼dOž v�≈ U¼“ËU&√ r�Ë d?UMF�« pKð vKŽ w¦×Ð

Æ5¦ŠU³�« s� ÍdOž

∫w�U²�« u×M�« vKŽ 5KB* w* Y×³�« XKFł bI* «c�Ë

ÆUN½Qý rEŽË UNðôU−�Ë Èu²H�« WIOIŠ ∫‰Ë_« qBH�«

∫YŠU³� WŁöŁ w* t²KFł bCË

ÆÈu²H�« WIOIŠ ∫‰Ë_« Y×³*«

ÆÈu²H�«  ôU−� ∫w½U¦�« Y×³*«

Æw�öÝù« ŸdA�« w* Èu²H�« ÊQý rEŽ ∫Y�U¦�« Y×³*«

Æw²H*« WOK¼√ ∫w½U¦�« qBH�«

∫YŠU³� WŁöŁ w* t²KFłË

Æw²H*« ◊Ëdý ∫‰Ë_« Y×³*«

Æw²H*« »«œ¬ ∫w½U¦�« Y×³*«

Æw²H*« WOK¼√ vKŽ ·dF²�« ‚dÞ ∫Y�U¦�« Y×³*«

U??N?O?�≈ œU?C w²?�« ZzU?²?M�« r¼√ U??N?O??*  d??<– W9U??|Ð Y×??³�« XL??²?š b??CË

ÆY×³�«



≠µ≠

Y���« ZNM�
’u???BM�« s� o?KDM?¹ Íc�« w�ôb???²??Ýô« Z?NM*« Y×???³�« «c?¼ w* XF???³ð«

bFÐ W?LÒK�� W?�UŽ bŽ«u?C WÐU¦0 ≠ 5LK�*« s?×½ ≠ U½bMŽ w¼ w²�« WO?ŽdA�«

Íu²?×¹ w²�« WO?*ö)« qzU?�*« vKŽ UNÐ ‰b?²�¹ Ê√ sJ1 ¨U?N²?×? s� b?<Q²�«

ÆY×³�« UNOKŽ

b?— bMŽ WłU(« tO�≈ uŽbð YOŠ ªwz«dI²Ýô« ZNM*« qHž√ r� wM½√ UL<

ÆWO*ö)« qzU�*« w* 5�bI²*« ‰«uC√

—œU?B?*« sŽ qIM�« s�  d??¦?<√Ë ¨ÊUJ?�ù« —b?IÐ —U??B?²??šô« XO?šu?ð b?CË

ÆUNOKzUC v�≈ ‰«uC_« W³�½ oOI×²�

l� U¼—œU???B??� s� Y¹œU??Š_« Z¹d??|?ðË ¨U¼—u??Ý v�≈  U¹ü« Ëe??G?Ð XL??CË

W?łU?Š ô U?0 Y×?³�« qIŁ√ ö??¾� Âö?Žú� W?L?łd??²�« X<dðË ¨—U?B??²?šô« wšuð

ÆtO�≈

wK?L??Ž qF???−¹ Ê√Ë ¨»«u???B�« UML???NK?¹ Ê√ d¹b??I?�« wKF�« t?K�« ‰Q??Ý√ w?M½≈Ë

Æ.dJ�« tNłu� ÎUB�Uš

Æ5FLł√ t³×?Ë t�¬Ë bL×� UMO³½ vKŽ rKÝË tK�« vK?Ë

t³²Ö

wLK��« w�U½ sÐ ÷UOŽ Æœ Æ√

÷U¹d�UÐ WF¹dA�« WOK~Ð f¹—b²�« W¾O¼ uCŽ



≠∂≠

iOÐ√



≠∑≠

‰Ë_« qBH�«

UN½Qý rEŽË UNðôU−�Ë Èu²H�« WIOIŠ

∫YŠU³� WŁöŁ tOEË

ÆÍu�H�« WIOI� ∫‰Ë_« Y��*«

ÆÈu�H�«  ôU�� ∫w�U��« Y��*«

Æw�ö�ù« ŸdA�« w� Èu�H�« ÊQ� rE� ∫Y�U��« Y��*«



≠∏≠

iOÐ√



≠π≠

‰Ë_« Y��*«
Èu�H�« WIOI�

∫WGK�« wE Èu²H�«

vMF?0 ¨¡U?²??*≈ w²??H¹ v²??*√ qF??HK� —b??B??� rÝ« ∫»d??F�« W??G� w* Èu??²??H�«

ÆUNMŽ t²³ł√ «–≈ t²�Q�� w* t²O²*√Ë ¨t� ÊUÐ√ «–≈ d�_« w* ÁU²*√ ∫‰UI¹ ¨W½UÐù«

Àb?(« »U?A�« u¼Ë ¨v²?H�« s� tK?√ ¨ÂUJŠ_« s� qJA?*« 5O³ð U?O?²?H�«Ë

Æ
©±®

 t½UO³Ð qJý√ U� ÍuI¹ t½QJ* ¨ÍuCË Vý Íc�«

‰b¹ ∫U?L¼b??Š√ ∫Êö??√ ¨q²?F*« ·d??(«Ë ¡U?²�«Ë ¡U?H�«ò ∫”—U??* sÐ« ‰U?CË

Æ©≤®
 årJŠ 5O³ð vKŽ dšü«Ë ¨…błË …Ë«dÞ vKŽ

©q²?F*« ·d??(«Ë ¡U?²�«Ë ¡U?H�«® …œU* q?F?−¹ ”—U?* sÐ« Ê√ 5³??²¹ p�– s�Ë

…u???²??H�U?Ð W??Cö???Ž U??N?� Èd¹ ö??* ¨w?½U??¦?�« q?_« s� Èu???²??H�« q?F??−¹Ë ¨5?K?√

Æ»U³A�«Ë

d?<c¹Ë ¨bŠ«Ë q??√ v�≈ ©v²H�« ¨Èu?²?H�«® 5EHK�« b?O?FO?* —uEM� sÐ« U?�√

ÆÍuC sÒOÔÐ «–≈ qJA*« Ê√ ∫…u²H�«Ë Èu²H�« 5Ð WCöF�« Ê√

U/≈Ëò ∫Áb?OÝ sÐ« ‰U?C ¨UN?×B?*√ ‰Ë_«Ë ¨ UG� Èu?²ÔH�«Ë Èu?²ÓH�«Ë U?O²?H�«Ë

Æ©≥®
 ©Ë   ·® WKCË ©Í   ·® …d¦J� ª¡UO�UÐ v²*√ n�√ vKŽ UMOCC

¨UO?²H�« VKÞ ∫¡U?²H?²Ýô«Ë ¨t?OI?H�« tÐ vM²*√ U?� ∫Èu²?ÓH�«Ë Èu²?ÔH�«Ë UO?²H�«Ë

wÏ( ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ4 ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹˚ ∫v�U?Fð t�uC tM�Ë ¨X�Q?Ý «–≈ ∫XO?²H?²Ý« ∫‰u?Ið

Æ›±∑∂ ∫¡U�M$«¤ Ï̋WÒ$öÒJÎÄ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©U²*® ∫…œU� ¨ ±¥∏≠ ±¥µØ±µ —œU? —«œ WF³Þ ¨»dF�« ÊU�� ¨ÂdJ� sÐ bL×� ¨—uEM� sÐ« ©±®

Æ‡¼±¥∞≤ W¦�U?¦�« WF?³D�« ¨ÊË—U¼ Âö��« b?³Ž ∫oO?I% ¨WGK�« f?O¹UI� r−?F� ¨b?LŠ√ 5�?(« uÐ√ ¨”—U* sÐ« ©≤®

Æ©v²*® ∫…œU�¨ ¥∑¥ ≠¥∑≥Ø¥  

Æ©U²*® ∫…œU� ¨»dF�« ÊU�� ¨—uEM� sÐ« ©≥®



≠±∞≠

 ∫ÕöDIô« wE Èu²H�«

d??<cÐ «u?L??²¼« U/≈Ë ¨Èu??²?HK?� l½U?� l�U??ł b??Š d?<cÐ Êu??O�u???_« ÓsFÔ¹ r�

Ë√ ¨w²H*« n¹dFð w* t½Ëd<c¹ U2 UN?H¹dFð cš√ sJ1 sJ�Ë ¨UNÐ«œ¬Ë UNÞËdý

Æ¡UCI�U< tłË s� UNN³A¹ U� 5ÐË UNMOÐ ‚dH�« w*

ÆtLJ×Ð tK�« sŽ d³<« u¼ ∫qOCË

tEH?Š l?� qO�b�UÐ ÎU?Žd?ý l?zU?Cu�« ÂUJŠ√ W?*d??F?� s� sJL?²?*« u¼ ∫qO?CË

Æ©±®
 åtIH�« d¦<_

W??*d?F??� s� sJ9 s� ∫w²??H*« ∫qO??CËò ∫≠ d?š¬ l{u??� w* ÎU?C?¹√ ≠ ‰U?CË

Æ
©≤®

 ådš¬ [rKŽ] rKFð dOž s� d�¹ vKŽ lzUCu�« ÂUJŠ√

v�UFð tK�« rJ×Ð —U³šù«ò ∫UN½QÐ Èu²HK� tH¹dFð cšQ½ Ê√ sJ1 Ád<– U2Ë

ÆåtK�« rJŠ sŽ —U³šù«ò Ë√ åtKO�bÐ rJ(« ·dF¹ s2

·—U?Ž u¼ s2 ¨tK�« rJ×Ð —U?³?šù« vKŽ Èu²?H�« d?B?I¹ ‰Ë_« n¹d?F²�U?*

ÆqO�b�UÐ

rJ(UÐ —U?³?šù« tO?* qšb¹ p�c�Ë ¨b?O?I�« «cN� ‚öÞ≈ t?O?H?* w½U¦�« U?�√Ë

Ædš¬ w�UF� w�UF�« s�

t??H¹d??Fð t?M� c??šR¹ U0 ©¡U??C??I?�«® rJ(«Ë Èu??²??H�« 5?Ð w*«d??I�« ‚d??*Ë

sJ� ÆÆÆ v�U?Fð t?K�« rJŠ sŽ —U?³?š≈ U?L¼ö?< rJ(«Ë Èu?²??H�«ò ∫‰U?I?* ¨Èu?²?HK�

ÁUMF???� ¨—U??³??š≈ ∫rJ(«Ë ¨W??ŠU?Ð≈ Ë√ Â«e�≈ w* v�U??F?ð tK�« sŽ —U??³???š≈ ∫Èu??²??H�«

Æ
©≥® 

åv�UFð tK�« q³C s� Â«e�ù«Ë ¡UA½ù«

¨ö?ŽË qł tK�« rJŠ sŽ —U³?š≈ ∫Èu²?H�« Ê√ vKŽ  U?H¹dF?²�« ‚UHð« d?NE¹Ë

s2 —U³?šù« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ u¼ Î«bOC b¹e¹ tðU?H¹dFð bŠ√ w* Ê«b?LŠ sÐ« sJ�Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

V²J*« l?³Þ ¨w½U??³�_« s¹b�« d???U½ aO??A�« Z¹d??|ðË oO?I??% ¨Èu??²?H�« W??H??? ¨w½«d?(« b??L??Š√ ¨Ê«b?L??Š sÐ« ©±®

Æ ¥ ’ ‡¼±¥∞¥ WMÝ w�öÝù«

Æ‚UO��« UNłU²×¹ …œU¹“ 5*uIF*« 5Ð U�Ë ¨±∑ ’ oÐU��« —bB*« ©≤®

Æ µ≥Ø¥ ¨ÊUM³� ¨W*dF*« —«œ WF³Þ ¨‚ËdH�« ¨f¹—œ≈ sÐ bLŠ√ ¨w*«dI�« ©≥®



≠±±≠

W*d?F� d?Ož s� wŽd?ý rJŠ sŽ d?³š√ s� Ãd?|¹ «cNÐË ¨tKO�bÐ rJ(« ·d?F¹

ÆWG� Èu²* wLÝ Ê≈Ë ÕöD?ô« w* Èu²* ÊuJ¹ ô Ád³š ÊS* ¨tKO�œ

.d??×??²�« v?KŽ Èu??²??H�« d??B???I¹ t½QÐ d??F??A?¹ b??I??* w*«d??I�« n?¹d??Fð U??�√Ë

sJ1 ô t½_ ªt� œ«d� dOž «c¼Ë ¨W¼«dJ�«Ë »U³?×²Ýô« ÊËœ WŠUÐù«Ë »U−¹ù«Ë

»U³×?²ÝôU< ÂUJŠ_« WO?IÐË WŁö¦�« ÂUJŠ_« Ác¼ w* Èu²H?�« 5Ð ‚dH¹ Ê√ bŠ_

WŠUÐù«Ë W¼«dJ�«Ë »U?³×?²Ýô« sŽ d³?F* —UB?²šô« v�≈ bB?C tMJ�Ë ¨W¼«dJ�«Ë

w* UNMJ� WŠUÐ≈ tO* ÂUJŠ_« Ác¼ s� Îö< Ê_ ©WŠUÐù«® kHKÐ 5*dD�« W¹u²�*«

ÆWC×L²� 5*dD�« Íu²�� w*Ë WŠułd� ÁËdJ*«Ë V×²�*«

U0 r²¼« b?I?* rJ(«Ë Èu?²?H�« 5?Ð ‚d?H�« v�≈ b?B?C w*«d?I�« Ê_ Î«dE½Ë

Æn¹dF?²�« œuOIÐ r²?N¹ r�Ë ¨¡UA½≈ rJ(«Ë —U³?š≈ Èu²H�« Ê√ u¼Ë ¨t?O* ÊUCd?²H¹

ÆrKŽ√ tK�«Ë

tK�« rJ?×Ð —U?³?šù«ò ∫U??N½QÐ Èu?²??H�« d?I??ý_« ÊU?L?O?KÝ aO?A�« ·d??Ž b?CË

Æ
©±®

 å‰“U½ d�√ w* tMŽ ‰QÝ s* wŽdý qO�œ sŽ œUN²łUÐ v�UFð

¨œU?N?²?ł« sŽ U?N½uJÐ Èu?²?H�« b?O?O?Ið t?I?³?Ý s?� vKŽ t?H¹d?Fð w* œ«“ b?CË

d?�√ w* ‰«R�� ÎUÐ«u?ł UN½u?JÐË ¨tOKŽ ’u?BM*« tK�« rJŠ sŽ —U?³šù« Ãd?|O?*

—U³?šù« bF¹ ôË ¨U?O²* Ì‰«R?Ý dO?ž s� ¡«b²Ð« tK�« rJ×Ð —U?³šù« b?F¹ ö* ¨‰“U½

ÆUO²* lIð r� WFC«Ë w* tK�« rJŠ sŽ

Ÿd?A�« ·d?Ž Ê_ ªrÒK�?� d?O?G?* ¨œU?N?²?ł« sŽ U?N?½uJÐ U?O?²?H�« b?O?O?Ið U?�Q?*

∫‰U?I?* t?�?H½ v�≈ U?O?²?H�« V�½ ö?ŽË q?ł tK�U?* ¨t?*ö?š vKŽ ¡U?N?I?H�« ·d?ŽË

ÆÎ«œUN²ł« ÊuJ¹ ô p�–Ë ›±∑∂ ∫¡U�M$«¤ Î̋rÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ4 ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹˚

Ë√ h½ sŽ ÊU< U?� vKŽ Èu²?H�« ÊuIKD¹ rN½S?* ¡UNI?H�«Ë ÊuO�u??_« U�√Ë

w* ÁdO|¹ r� t?OKŽ lL−� ‰uIÐ ÁU²?*√ «–≈Ëò ∫w½UFL��« ‰UC «cN�Ë ¨œU?N²ł« sŽ

Æ
©≤® 

åtM� ‰u³I�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ π’ ‡¼±≥π∂ WMÝ X¹uJ�« W³²J� ¨v�Ë_« WF³D�« ¨¡U²*ù« Z¼UM�Ë UO²H�« ¨ÊULOKÝ bL×� ¨dIý_« ©±®

Æ ±∂∞Øµ ‡¼±¥±π WMÝ v�Ë_« WF³D�« ¨wLJ(« wKŽ ∫oOI% ¨W�œ_« lÞ«uC ¨w½UFL��« ©≤®



≠±≤≠

«c¼ “u?−¹ ∫UMKCò ∫≠ qO�b�« d?<cÐ w²?H*« Âe�√ sL?Ž »«u?'« w*Ë ≠ ‰U?CË

ÊuJ¹ U/S?* ”U?O?I�« U?�Q?* ¨¤ w³M�« sŽ Ád?<c¹ d?³š Ë√ ¨t?OKŽ U?¼uK²¹ W¹¬ w*

 U?�b?I?0 wŽd?A�« rJ(« W??*d?F?� v�≈ tÐ q?u??²¹ Ê√ ÊU?�½û� “u?−?¹Ë W?−?Š

Æ
©±® 

åd³|Ð w�UF�« «cN� UN�uBŠ —uB²¹ ö* ¨…dO¦<

ÎUB½ X½U?< «–≈ W−(« Á«u²* w* w?²H*« d<c¹ Ê√ “u−¹ò ∫Ê«b?LŠ sÐ« ‰UCË

Æ©≤®
 åÎ«dB²|� ÎU×{«Ë

b?C Èu²?H�« Ê√ tÐU?²?< w* t?�H½ d?I?ý_« ÊU?LOKÝ b?L?×?� aOA?�« d<– b?CË

Æ
©≥®

 UNOKŽ UFL−� Ë√ WMÝ Ë√ Ê¬dC s� hM�« d<cÐ ÊuJð

W�Q????�????� w* ÊuJ?ð Ê√ ÂeK?¹ ô Èu???²????H�« Ê√ v?KŽ ‰bð ’u????BM?�« Ác???N????*

b?C qÐ Î̈ö?√ U?NO?* h½ ô Ë√ ¨’uBM�« U?NO?* X{—UFð w²�« w¼Ë ¨W?¹œUN?²ł«

ÆÁdOž w*Ë tOKŽ ’uBM*« w* ÊuJð

ÆtM� bÐ ô bOC uN* ¨qzUÝ ‰«RÝ sŽ ÎUÐ«uł ÊuJð ÊQÐ U¼bOOIð U�√Ë

WF?C«u�« UM¼ W�“UM�UÐ œ«d¹ ô ÊQÐ ª`O×? qL?×� tK* W�“U½ w* UN½u?< U�√Ë

h|A� XFCË W?Uš WFC«Ë UNÐ vMF¹ U/≈Ë ¨r?JŠ UNO* ¡UNIHK� o³�¹ r� w²�«

ÆUNLJŠ sŽ Êu�Q�O* ’U|ý√ Ë√

ö* U?NO?* rJŠ ¡UN?IHK� o³�?¹ r� w²�« …b−²?�*« —u�_« U?NÐ bB?C «–≈ U�√

ÆUNÐ Èu²H�« bOOIð `B¹

tH¹dFð vKŽ œd¹ ô p�c�Ë ¨dšü« vMF*« œ«—√ dIý_« aOA�« Ê√ ∫d¼UE�«Ë

∫Ê«uMFÐ t?³?²?Ö Íc�« t?¦?×Ð w* wÐu?O�« b?F?Ý sÐ b?L?×?� Ø—u?²?Öb�« Áœ—Ë√ U?�

Æ
©µ®

 åÈu²H�« dO�Oðò

vK?Ž œd¹ b???I???* oÐU???��« vM?F*« vKŽ d???I???ý_« aO???A�« Âö???< U?MKL???Š «–≈Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∂≤Øµ oÐU��« —bB*« ©±®

Æ ≤¥µØ¥  ËdOÐ ¨dAM�«Ë WŽU³DK� W*dF*« —«œ ¨“«—œ tK�« b³Ž aOA�« ÕdAÐ ¨ UI*«u*« ¨w³ÞUA�« ©≤®

Æ ∂∂ ’ ¨Èu²H�« WH? ©≥®

Æ ∑∂ ¨ ∑≥ ¨µµ ’ ¨¡U²*ù« Z¼UM�Ë UO²H�« ©¥®

Æ π ’ ‡¼±¥≤µ WMÝ ≤≤ œbF�« ¨◊uOÝQÐ ¨…uŽb�«Ë s¹b�« ‰u?√ WOK< WK−� ∫dE½« ©µ®



≠±≥≠

¨ÎöF* WFC«Ë ÊuJð ô U0— UNMŽ ‰ËR?�*« W�Q�*« Ê√ ∫u¼Ë dš¬ ‰UJý≈ n¹dF²�«

ø Èu²* t½u< sŽ UNMŽ »«u'« Ãd|¹ qN*

WMJ2 X½U< Ë√ X?FCË ¡«uÝ ¨W�Q?�*« vMF0 WFC«u?�« ÊQÐ »U−¹ Ê√ sJ1Ë

ÆrKŽ√ tK�«Ë ÆŸuCu�«

∫—U²<« n¹dF²�«

t?*d?F¹ s2 ¨wŽd?A�« rJ(« ÊU?OÐ ∫Èu?²?H�«ò ∫‰UI?¹ Ê√ —U²?<« n¹d?F?²�«Ë

ÆåtMŽ ‰QÝ s* ¨tKO�bÐ

∫n¹dF²�« Õdý

rJ(« ÊUO?Ð qLA¹ ¨n¹dF?²�« w* fM'U< ∫åw?ŽdA�« rJ(« ÊUO?Ðò ∫UM�uC

ÆqzU�K� rJ(« ÊUOÐ qLA¹ UL< ¨UL¼dOžË f¹—b²�«Ë nO�Q²�UÐ ¡«b²Ð« wŽdA�«

w�U?F� w�U??F�« s� rJ(« ÊU?OÐ Ãd?|¹ b??O?C åtKO�bÐ t?*d?F?¹ s2ò ∫UM�u?CË

Ê≈Ë tKO�bÐ rJ(« ·d?F¹ ô w�UF?�« Ê_ ªÎUŠöD?« Èu?²* vL?�¹ ô t½S* ªd?š¬

Ÿu½Ë ¨t?²??×?? W?*d?F??� qL?Að qO�b?�« W?*d?F?�Ë ÆÎ«b??OKIð rJ(« ·d?F?¹ b?C ÊU?<

ÆW�œ_« s� t{—UF¹ Ê√ sJ1 ULŽ »«u'«Ë ¨t²�ôœ

ô t½S?* ¨‰«RÝ d?O?ž s� ¡«b?²Ð« rJ(« ÊUO?Ð Ãd|¹ åtMŽ ‰Q?Ý s*ò ∫UM�u?CË

ÆÕöD?ô« w* Èu²* vL�¹



≠±¥≠

iOÐ√



≠±µ≠

w�U��« Y��*«
Èu�H�«  ôU��

rJ(« ·d?F¹ s2 ¨wŽd?A�« rJ(« ÊUOÐ ∫w?¼ ÎUIÐU?Ý  d<– U?L?< Èu²?H�«

ÆtMŽ ‰QÝ s* ¨tKO�bÐ

ÊS??* ª¡U??C??I�« s� ÎôU??−??� lÝË√ U??N½√ UM?� 5³??²¹ U??N??H¹d??Fð w* dE?M�« s�Ë

U/≈Ë ¨ U¼ËdJ*«Ë  U³×²�*« w* qšb¹ ô uN* ¨ÂUJŠ_« iF³Ð h²|¹ ¡UCI�«

vKŽ ÎU?¾?O?ý Vłu¹ Ê√ U?�≈ w{U?I�« Ê_ 
©±®

ÕU?³*«Ë Âd?;«Ë Vł«u�« vKŽ d?B?²?I¹

ÆtM� ÎUŽuM2 ÊU< U� `O³¹ Ë√ ¨tÐ lH²M¹ ÊU< U� tOKŽ Âd×¹ Ë√ ¨tOKŽ ÂuJ;«

r¼ W??¾??* w* —u??B??×??� rO?KF??²�« Ê_ ªrOKF??²?�« s� ÎôU??−??� lÝË√ Èu??²??H�«Ë

Ær�UFK� Êu�“ö*« »öD�«

U??N½√ b??$ W?O??Žd??A�« ÂUJŠ_« Y?O?Š s� Èu??²??H�« ‰U??−??� v�≈ U½dE½ «–S??*

Vł«u�« sŽ ‰Q??�¹ w²?H?*« ÊS?* ¨W?O??F?{u�«Ë W??O?H??OKJ²�« ÂUJŠ_« l?O?L?ł qL??Að

¨l½«u*«Ë »U³?Ý_«Ë ◊ËdA�« sŽ ‰Q�?¹ UL< ¨ÕU?³*«Ë ÁËdJ*«Ë »ËbM*«Ë Âd;«Ë

Æp�– dOžË ¨rz«eF�«Ë hšd�«Ë

s� Î«œbŽ qL?Að UN½√ b?$ UNK×?� YOŠ s� Èu?²H�« ‰U−?� v�≈ U½dE½ «–≈Ë

Ê≈ ò ∫‰U?C YO??Š ªd?I?ý_« ÊU??L?OKÝ sÐ b??L?×?� ØaO??A�« U?N?O�≈ —U??ý√  ôU?:«

ÂUJŠ_« w*Ë ¨W??O�u??_« ÂUJŠ_« w*Ë ¨W¹œU??I?²?Žô« ÂUJŠ_« w* ÊuJ?¹ ¡U?²?*ù«

Æ©≤® 
åWOF{u�«Ë WOHOKJ²�« WOŽdH�«

 ôU?−??� WŁöŁ v�≈ qzU??�*« Ÿu½ YO?Š s� Èu??²?H�« ‰U?−??� rO?�??Ið sJ1Ë

∫w�U²�« u×M�« vKŽ

∫W¹œUI²Žô« qzU�*« ∫‰Ë_« ‰U:«

tzU??L?Ý√Ë tð«– w* ö??ŽË qł tK�« b??O?Šu??²Ð W?I?KF?²*« q?zU?�*« ∫U??NÐ œ«d*«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µ≥Ø¥ ‚ËdH�« ¨w*«dI�« ∫dEM¹ ©±®

Æ ≤¥ ’ ¡U²*ù« Z¼UM�Ë UO²H�« ©≤®



≠±∂≠

ÊU1ù«Ë ¨…œU?³FK� Áb?ŠË tCU?I×?²Ý«Ë t?²O?¼u�√Ë t²?OÐuÐ— w* ÁbO?ŠuðË ¨tðUH??Ë

ÆÁdýË ÁdOš —bI�UÐË dšü« ÂuO�«Ë t³²<Ë t²Jzö�Ë tKÝdÐ

¨ÂöJ�« r?KŽ qzU???�* W??*œ«d??� œU???I??²??Žô« q?zU??�??� Ê√ i?F??³�« sE?¹ b??CË

qIF�UÐ U?NO* rKJð «–≈ W¹œUI²?Žô« qzU�*« w¼ ÂöJ�« rKŽ qzU�?� Ê√ `O×B�«Ë

t½√ rKJ²*« Èd¹ U?� l� oH?²O� ‰u?IM*« q¹ËQð l� Ë√ ¨‰u?IM*« ·ö?š vKŽ i;«

ÆqIF�« vC²I�

‰uI?F*UÐ tO* rKJð «–≈ s¹b�« ‰u??√ u¼ Âu�c*« ÂöJ�« rKŽò ∫Ê«bL?Š sÐ« ‰UC

qIF�«Ë qIM�UÐ Ë√ j?I* qIM�UÐ tO?* rKJð ÊS* ¨`¹dB�« ‰u?IMLK� n�U<« Ë√ i;«

Æ
©±®

 åUNK¼√Ë WM��« rKŽË WM��« q¼√ WI¹dÞË s¹b�« ‰u?√ uN* t� o*«u*«

qzU??�*« w¼ œU??I?²??Žô« qzU?�??� s� t??O?* w²??H¹ Ê√ w²??H?L?K� wG??³M¹ Íc�«Ë

Æ¤ t�uÝ— WMÝ Ë√ tK�« »U²< w* UNOKŽ ’uBM*« W×{«u�«

Ê√Ë ¨WO?ŽdA�« ’u?BM�« s� ÎUIKDM� U?NO?* t�ö< ÊuJ¹ Ê√ t?OKŽ Vł«u�«Ë

t?³?A�« œ«d¹≈ w* ôË ¨U?N?F¹d?H?ðË qzU?�*« oO?I?Að w* 5KLJ²?*« qO?³?Ý pK�¹ ô

ÆUNCŠœË

ô t½√ ¡ULKF�« —uNLł È√— bI?* qzU�*« pKð s� ¡wý sŽ w²H*« q¾Ý ÊS*

vNM¹Ë ¨w?�U?L??łù« »«u?'UÐ w?H?²J?¹ U/≈Ë Î̈ö?O??B?H?ð U?N??O?* w²??H¹ Ê√ t� “u??−¹

Ád?ł“ p�– vKŽ —«d??ù« tM� È√— «–≈Ë ¨qzU?�?*« pKð w* ÷u?)« sŽ qzU?��«

W??O??H??O??< sŽ qzU??��« p?�U??� ÂU??�ù« d??ł“ b?CË ¨t?ÐœR??O� ÊUDK�?K� Ád??�√ l*— Ë√

Æ
©≤® 

t³−¹ r�Ë ¡«u²Ýô«

Ê√ WO�öJ�« qzU?�*« s� ¡wý w* w²H²Ý« «–≈ t� f?O�ò ∫ÕöB�« sÐ« ‰UC

Îö??√ p�– w* ÷u?)« s� W?�U?F�« dzU?ÝË qzU?��« l?M1 qÐ ¨qO?B?H?²�UÐ w²?H¹

Æ
©≥®

åqOBHð dOž s� WKLł ÊU1ù« vKŽ UNO* «ËdB²I¹ ÊQÐ r¼d�Q¹Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µ∞ ’ Èu²H�« WH? ©±®

¨ŸuL:« W�bI?� ÍËuM�«Ë ¨ ∏≥ ’ ¨‡¼±¥∞∂ W*dF*« —«œ ¨w−FKC wDF*« b³Ž ∫oOI% ¨w?²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ©≤®

Æ ¥¥ ’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ«Ë ¨ ±±µØ± ¨‡¼±¥≤≥ V²J�« r�UŽ ¨wFOD*« VO$ bL×� ∫oOI%

 Æ ∏≥ ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ¨ÕöB�« sÐ« ©≥®



≠±∑≠

Æ
©±® 

tBMÐ t�ö< öI½Ë ¨Ê«bLŠ sÐ«Ë ÍËuM�« p�– vKŽ tI*«ËË

u¼Ë ¨Èu??²??H�« W?L?z√ bMŽ »«u??B�« u¼ Áu??×½Ë «c¼Ë ò ∫Ê«b??L?Š sÐ« ‰U??CË

s�Ë UM?� ¡U??LK?F�« dÐU???<√Ë ¨…d??³???²??F*« V?¼«c*« W??L?z√Ë `�U??B?�« nK��« V?¼c??�

Æ
©≤®

åU½dOž

W?×?BÐ Êu?*d?²?F?� W?OF?*U?A�« s� Êu?L?KJ²*« p�– vKŽËò ∫≠ ÎU?C¹√ ≠ ‰U?CË

s� q< ∫‰UC t½S* Î̈«dOš√ w�«eG�« v²Š ¨t� XLKÝ s* rKÝ√ UN½√Ë WI¹dD�« Ác¼

u¼Ë ¨5KC*« s� qÐ s¹b�« W?Lz√ s� fOK* «c¼ w* ÷u?)« v�≈ Â«uF�« u?Žb¹

Æ
©≥® 

åd×³�« ÷uš v�≈ WŠU³��« qN−¹ UO³? uŽb¹ sL<

W¹œU???I???²??Žô« qzU???�*« w?* Èu??²???H�« s� Ÿu?M2 w²???H*« Ê√ vKŽ ‰b?¹ U2Ë

∫wK¹ U� 5LKJ²*« WI¹dÞ vKŽ UNO* Èu²H�« Ë√ Î̈öOBHð

lLł√ U2 Ê≈ò ∫‰UC YOŠ ¨ÍdLO?B�« tK�« b³Ž uÐ√ tKI½ Íc�« ŸULłù« ≠±

lC¹ Ê√ m³M¹ r� tI?H�« w* Èu²H�UÐ ÎU�u?Ýu� ÊU< s� Ê√ vKŽ Èu²?H�« q¼√ tOKŽ

Æ©¥®
 åÊ¬dI�« oKšË W¹ƒd�«Ë —bI�«Ë ¡UCI�U< ÂöJ�« s� W�Q�� w* Èu²HÐ tDš

qFł q�Ž sÐ mO³? Ê√ t?GKÐ t½√ ≠ tMŽ tK�« w{— ≠ dLŽ sŽ œ—Ë U� ≠≤

tÐ YF??³??* d?B??� Âb??C 5Š 5LK�*« œUM?ł√ w* Ê¬d?I?�« s� ¡U?O??ý√ sŽ ‰Q??�¹

ÁdNþ „dð v²Š W³Þ— …b¹d−Ð tÐdC* »UD)« sÐ dLŽ v�≈ ’UF�« sÐ ËdLŽ

Á¡Uł ULK* tÐ UŽœ rŁ √dÐ v²Š t<dð rŁ ¨tÐd{Ë œUŽ rŁ √dÐ v²Š t<dð rŁ ¨…dÐœ

b¹dð XM< Ê≈Ë Î̈öO?Lł Îö²C wMK²?CU* wK²C b¹dð XM< Ê≈ ¨5M�R*« d?O�√ U¹ ∫‰UC

Æ
©µ®

 åt{—√ v�≈ t� Ê–Q* ¨XzdÐ bI* wM¹Ë«bð Ê√

qzU???�??� iF?Ð sŽ qzU???��« VCU???Ž d??L???Ž Ê√ W??B???I�« s� W�ôb?�« t??łËË

w* ¤ tK�« ‰uÝ— »U×?√ UNO* rKJð ôË ¨qL?Ž UNOKŽ Vðd²¹ ô w²�« œUI²Žô«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ¥¥ ’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ«Ë ¨ ±±µØ± ŸuL:« ¨ÍËuM�« ©±®

Æ ±±∂Ø ŸuL:« W�bI�Ë ¨ ∏¥≠∏≥ ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ∫w* Áu×½ dE½«Ë ¨ ¥µ ’ Èu²H�« WH? ©≤®

Æ ±±∂Ø± ŸuL:« W�bI�Ë ¨ ∏¥ ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ¨ÕöB�« sÐ«Ë ¨ ¥∂ ’ Èu²H�« WH? ©≥®

Æ ¥∑’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ«Ë ¨±±∂Ø± ŸuL:« ¨ÍËuM�«Ë ¨ ∏¥ ’ w²H²�*«Ë v²H*« »œ√ ¨ÕöB�« sÐ« ©¥®

»U?²J�« —«œ ¨‡¼±¥∞∑ WMÝ v?�Ë_« WF?³D?�« ¨l³?��« b�U?šË w�d?�“ “«u?* ∫oO?I?% ¨ÁbM�?� w* w�—«b�« t?łd?š√ ©µ®

Æ ±¥∏ rC— Y¹bŠ ¨∂∑Ø± wÐdF�«



≠±∏≠

tOKŽ «ËdJM¹ rK* WÐU×B�« —uNL?ł rKFÐ p�– ÊU<Ë ¨dJÐ wÐ√ bNŽ w* ôË ÁbNŽ

ÆÎUOðuJÝ ÎUŽULł≈ ÊUJ*

w²???H*« ÊS???* qzU??�?*« pKð w?* ÷u??)« sŽ w?NM� qzU???��« Ê√ —d???Ið «–≈Ë

ÆtOKŽ «u³CUŽË WÐU×B�« tMŽ vN½ ULŽ ÁbBÐ —u�Q�

Êu?F?O?D²?�¹ ô s¹c�« W?�U??F�« 7H¹ ÂöJ�« rKŽ o?zU?Cœ sŽ »«u?'« Ê√ ≠≥

o³�ð b?CË ¨qzU�*« pKð vKŽ UNÐ ‰b?²�¹ w²�« WI?OCb�« WOKI?F�« Z−(« „«—œ≈

Ác¼Ë ¨U?NM� hK|²�« r?NOKŽ VF?BO?* rN½U¼–√ v�≈ qzU?��« UN?O?IK¹ w²�« t³?A�«

W�Q�*« X?½U< ÊS* ò ∫Õö?B�« sÐ« ‰UC «c�Ë ¨U¼√—b¹ Ê√ w²?HLK� wG?³M¹ …b�?H�

¨ÎöOBHð »«u'« “Uł —u<c*« ÷u)« —d{ s� UNÐ«uł qOBHð w* s�R¹ U2

s� —œU??? t?MŽ ‰«R??��«Ë ÆÆÆ ÎU???�u??N??H??� Î«d???B??²??|??� U???NÐ«u??ł ÊuJ?¹ ÊQÐ p�–Ë

s2 w²??H*«Ë ¨…«—U??L*«Ë Ÿ“UM²?�« WKOKC W??�U??Ž s� Ë√ ¨œU?I?M� ’U?š b??ýd??²?�??�

iF?Ð s� nK�?�« iFÐ s?Ž ¡U???ł U??� Ãd???|?¹ «c¼ vKŽË ÆÆÆ Á«u???²???H?� ÊËœU??I?M¹

Æ©±®
åWO�öJ�« qzU�*« iFÐ w* Èu²H�«

∫WOLKF�« qzU�*« ∫w½U¦�« ‰U:«

Ë√  U¹UMł Ë√  ö?�U?F?� Ë√  «œU?³?Ž s� t?I?H?�« »«uÐ√ lO?L?ł qL?A¹ «c¼Ë

Æp�– dOž Ë√ —Ëc½ Ë√ ÊU1√ Ë√ œËbŠ

s� wN?* l½«u� Ë√ ◊Ëd?ý Ë√ »U³?Ý√ s� UN?F³?²¹ U�Ë »«uÐ_« Ác¼ lO?L−?*

Èu?²?H�« s� w²?H*« lM1 ô –≈ ªÈu?²?H�«  ôU?−?� r¼√ w¼ qÐ ¨Èu?²?H�«  ôU?−?�

ÆÎöOBHð p�– s� ¡wý w*

w²?H*« ÊU< «–≈  ö?�U?F*« qzU�?� w* Èu?²H?�« vM¦²?Ý« ¡U?LKF�« iFÐ sJ�Ë

r� sz«d?I� U?NO?* w²?H²?Ý« w²�« W�Q?�*« w* tL?JŠ dO?G?²¹ Ê√ s� ÎU*u?š ªÎU?O{U?C

Æ©≤®
 rB)« …UÐU×0 w{UI�« rN²¹ rŁ ¨p�– dOG� Ë√ ¨w²H²�*« U¼d<c¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ∏µ ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ©±®

Æ ≤π ’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ« ©≤®



≠±π≠

s� U¼u?×½Ë —Ëc?M�«Ë ÊU1_« qzU?�?� w* Èu??²?H�« ¡U?LKF�« iFÐ v?M¦?²?Ý«Ë

Ë√ w²H²�*« bKÐ q¼√ s� w²H*« ÊuJ¹ Ê√ ô≈ ¨ÿU?H�_« vKŽ bL²Fð w²�« qzU�*«

·d?F�« V�??×Ð d?O?G??²ð —u?�_« Ác¼ w* Èu?²??H�« Ê_ ªÁbKÐ ·«d?ŽQÐ ÎU?*U?Ž ÊuJ¹

Æ
©±®

qzU��« bKÐ w* Í—U'«

·«d??Ž_« W??*d??F??� Ê√Ë ¨W??OK?¼_« ◊Ëd??ý v�≈ lł«— «c¼ Ê√ d??N?E¹ Íc�«Ë

ÆUNO* ◊dý  «œUF�«Ë

∫U¼«d−� Èdł U�Ë ÁbŽ«uOË tIH�« ‰uI√ qzU�� ∫Y�U¦�« ‰U:«

W?ON?I?H�« b?Ž«u?I�« s� U¼«d−?� Èd?ł U?�Ë ÁbŽ«u?CË t?I?H�« ‰u?√ q?zU�?�

Ë√ bO½UÝ_« ‰Uł— sŽ ‰«R��«Ë ¨nOFC²�«Ë `O×B²�« bŽ«uI< Y¹b(« ÂuKŽË

iFÐ w* 5IÐU?��« W?Lz_« V¼«c?� sŽ Ë√ ÂuKF�« Ác¼ w* nOMB?²�« ‚dÞ sŽ

w* U?NM?� …œU?*ù« sJ1 w²�« b?Ž«u??I�« s� p�– l³?²¹ U??� q<Ë ¨U?NMO?FÐ b??Ž«u?I�«

aÝUM�«Ë ¨b?OO?I²�«Ë ‚öÞù«Ë ¨’u?B?)«Ë ÂuL?F�« bŽ«u?I< ¨ÂUJŠ_« ◊U?³²?Ý«

VO−¹ Ê√ w²HLK� sJ1 bŽ«u?I�« Ác¼ q< ¨p�– dOžË ¨wNM�«Ë d�_«Ë ¨Œu�M*«Ë

ÆtM� bOH²�¹Ë »«u'« rNH¹ t½√ lCu²¹ s2 q¾Ý «–≈ UNMŽ

qO??B??% v�≈ Êu??Cu??²?¹ s¹c�« rKF?�« »öÞ qzU??�*« Ác¼ s?Ž ‰Q??�¹ U/≈Ë

s� nO?F?C�«Ë `O?×?B�« W?*d?F?�Ë W�œ_« 5Ð `O?łd?²�« s� rNMJ?9 w²�« ÂuKF�«

Æ‰«uC_«

t?I?H?²�« ‚dÞ s� U?N½_ ªqzU?�*« pKð w* rN?O?²?H¹ Ê√ w²?H*« vKŽ Ãd?Š ôË

ÆWOKOBH²�« WOŽdA�« ÂUJŠ_« W*dF� v�≈ WKOÝË w¼Ë ¨s¹b�« w*

t?�ö< qL?×¹ Ê√ wAš Ë√ U?NL?NH¹ Ê√ w?²H*« lCu?²¹ ô s� UNMŽ ‰Q?Ý «–≈Ë

ÆUNMŽ »«u'« „d²OK* Áœ«d� dOž vKŽ

U?NMŽ ‰ËR?�*« W??F?C«u�« rJŠ vKŽ hM�« YO?Š s?� Èu?²?H�«  ôU?−?� U?�√Ë

∫ ôU−� WŁöŁ Èu²HKK* ¨t�bŽË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∞¥Ø± ŸuL:« W�bI� ¨ÍËuM�« ©±®



≠≤∞≠

∫WMÝ Ë√ »U²Ö s� wŽdý h½ tOE œ—Ë ULOE Èu²H�« ∫‰Ë_«

W?FC«u�« vK?Ž hM�« oO³Dð Èb?F?²¹  ô qzU?�*« Ác¼ q¦� w* w?²H*« qL?ŽË

nK|?²¹ r�Ë ¨d?š¬ qO�bÐ vM¦?²?�¹ U2 X�?O�Ë t?²?% WKš«œ U?N½u?< s� b?<Q?²�«Ë

oI?×²K� U?NMŽ ‰ËR�*« W?FC«u�« w?* dEM¹ bN?²:U?* ¨UN?LJŠ ◊Ëdý s� ◊d?ý

Ê≈Ë ¨hM�« tO?C²?I¹ U0 UN?O* v²*√ p�– t?� 5³ð ÊS* ¨hM�« X% U?N�ušœ s�

ÆÈdš√ W�œ√ s� UNLJŠ VKÞË ¨ÁUC²I0 XH¹ r� t*öš t� 5³ð

∫ÊËbN²:« ¡UNIH�« UNL~Š vKŽ h½ w²�« qzU�*«∫w½U¦�«

uK|ð ô ÊuIÐU��« ¡U?NIH�« tOKŽ h½ U2 X½U< Ê≈ U?NMŽ ‰ËR�*« W�Q�*«Ë

U?� qIM?¹ U/≈Ë ¨ŸU?L?łù« n�U?|?¹ Ê√ t� q×¹ ö?* U?N??OKŽ ÎU?F?L?−??� ÊuJð Ê√ U?�≈

ÊuJO??* W?O?*ö??š W�Q?�?� ÊuJ?ð Ê√ U?�≈Ë ¨rJŠ s� U??N?O?* Êu??IÐU?��« t?O?KŽ oHð«

»U???²J?�« ’u??B?½ w* dE?M�« qO?D¹Ë ‰«u???C_« W�œ√ w* d?EM¹ Ê√ w²???H?*« Vł«Ë

w* W*ËdF*« tCdDÐ `Ołd²�« VKÞ W{—UF²� UNO* ’uBM�« błË ÊS* ¨WM��«Ë

U??N??O??* b??N??²??ł« wŽd??ý h½ U???N??O??* sJ¹ r� Ê≈Ë ¨t??I??H�« ‰u???√ r?KŽ ’u??B½

ÆrJ(« W*dF� ‚dÞ s� ÁdOž Ë√ ”UOI�UÐ UNLJŠ Ãd|²Ý«Ë

∫‰“«uM�« ∫Y�U¦�«

¡U???LKF�« q?³??C s?� œU??N???²??ł« Ë√ h?½ U??N???O???* o³???�¹ r� w²?�« lzU??Cu?�« w¼Ë

Æ©±®
s¹bN²:«

vKŽ l?KD¹ v²??Š w²??H?*« t??O?* r?KJ²¹ Ê√ wG??³?M¹ ô qzU??�*« s� Ÿu?M�« «c¼Ë

Èu?×* s� t?LJŠ p�– bFÐ VKD?¹ rŁ ¨5CuŁu*« ’UB?²šô« q¼√ s� t?²I?OI?Š

dEM�« o¹dDÐ Ë√ ¨tOKŽ ’uBM*« vKŽ ”UOI�« o¹dDÐ Ë√ ¨UNð«—Uý≈Ë ’uBM�«

`�UB*« s� UN?OKŽ Vðd²¹ U�Ë UN�?H½ WFC«u�« w* dEM�«Ë WF¹dA�« b??UI� w*

r� w?²�« ‰“«uM?�« w* t½√ ô≈ W?�Q???�???� q< w?* »uKD?� «c¼ Ê√ l�Ë Æb???ÝU????H*«Ë

Æb<¬ Èu²* UNO* ¡ULKFK� o³�¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

f�b½_« —«œ l³?Þ ¨…d??U??ÓF*« W??O?N??I??H�« ‰“«uM�« ÂUJ?Š√ ◊U?³M?²?Ý« ZN?M� ¨wKŽ sÐ d??H??�?� ¨w½U?D×?I?�« ∫dEM¹ ©±®

Æ π∞ ’ ¨‡¼±¥≤¥ ¡«dC)«



≠≤±≠

∫tłË√ WŁöŁ p�– w* bLŠ√ ÂU�ù« sŽ qI½Ë

ÆtO* ÂöJ�« v�≈ o³�¹ r� ULO* Èu²H�« “«uł ∫U¼bŠ√

rKJ²¹ r?� w²�« W�Q?�*« w* ÂöJ�« s?Ž wNM�« tMŽ qI½ b?I?* ¨l?M*« ∫w½U?¦�«Ë

UN?O* p� fO� …b?Š«Ë WLKJÐ rKJ²ð Ê√ „U?¹≈ò ∫‰UC YOŠ ªw²?H*« q³C b?Š√ UN?O*

Æ©±®
 åÂU�≈

w* r?KJ²�« “«u???ł Âb??F?Ð V¼c*« w* ÎU???N???łË p�– s� Ê«b???L??Š sÐ« c???š√Ë

Æ5�bI²*« s� bŠ√ UNO* rKJ²¹ r� W�Q��

“u?−?²??* ¨ŸËd?H�« qzU?�??�Ë ‰u??_« qzU?�?� 5Ð o?¹d?H?²�« ∫Y�U??¦�« t?łu�«Ë

¨‰u?_« qzU�� ÊËœ ¨ÊuIÐU��« UN?O* rKJ²¹ r� w²�« ŸËdH�« qzU�� w* Èu²H�«

ÆœUI²Žô« qzU�� ‰u?_UÐ ÊuMF¹Ë

w* s¹b?N?²?:« Ê√ ¨5LK�*« —u?N?L?ł t?OK?ŽË W�œ_« Áb¹Rð Íc�« »«u?B�«Ë

r� Â√ t½UOÐ v�≈ «u?I³Ý ¡«u?Ý ¨«uK¾Ý «–≈ ŸdA�« rJŠ ÊU?O³Ð ÊË—u�Q� d?BŽ q<

 Æ«uI³�¹

tK* »U???Q?* b??N?²?łU??* r<U?(« r?JŠ «–≈® ∫¤ t�u?C p�– v?KŽ ‰b¹ U2Ë

Æ©≤®
©dł√ tK* QDšQ* bN²łU* rJŠ «–≈Ë ¨Ê«dł√

ÆœUN²łô« o³�Ð bOI¹ r� oKD� Y¹b(U*

,® ∫≠ t�Q?Ý 5?Š ≠ –U?F* ¤ ‰u?Ýd?�« —«d?C≈ ≠ ÎU?C¹√ ≠ p?�– vKŽ ‰b¹Ë

¨¤ tK�« ‰u??Ý— WM�Ð ‰U??C ¨©b?& r� ÊS??*® ∫‰U?C ¨tK�« »U??²JÐ ∫‰U?I??* ©ørJ%

Æ©≥®
u�¬ ôË w¹√— bN²ł√ ∫‰UC ¨©b& r� ÊS*® ∫‰UC

»UDš t½√ v?KŽ qL??×¹ Ê√ wG?³?M¹ b?L??Š√ ÂU??�ù« sŽ qI½ U??� ÊS?* U??C¹√Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∞µ ’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ« ©±®

w* rK��Ë ¨∂π±π rC— Y¹bŠ Î̈UŽu*d� ’UF�« sÐ ËdLŽ Y¹b?Š s� ¨≤∂∑∂Ø∂ t×O×? w* Í—U|³�« tłdš√ ©≤®

Æ ±∑±∂ rC— Y¹bŠ ¨±≥¥≤Ø≥ t×O×?

fO�Ë ¨tłu�« «c¼ s?� ô≈ t*dF½ ô Y¹b?Š «c¼ ∫‰UCË ¨ ±≥≤ rC— Y¹bŠ ¨∂±∂Ø≥ tM?MÝ w* Íc�d²�« t?łdš√ ©≥®

Æ ≥µπ≤ rC— Y¹bŠ ¨≥∞≥Ø≥ tMMÝ w* œË«œ uÐ√ tłdš√Ë ¨qB²0 ÍbMŽ ÁUMÝ≈



≠≤≤≠

Ê√ sJ1Ë ¨qI²�*« œUN²łô« vKŽ —œUC dOž t½√Ë t�UŠ ·dŽ ÁcO�öð s� 5F*

Èu??²?H?�« œd¹ r� Ë√ ¨Êu??LKJ²*« U??N??Žb??²Ð« w²�« ÂöJ?�« rKŽ qzU??�??� vKŽ qL??×¹

Æ√b²³*« ÂöJ�« œ«—√ U/≈Ë ¨qzUÝ ‰«R�� ÎUÐ«uł

∫øqzU�*« s� lOË U� vKŽ Èu²H�« ‰U−� dB²I¹ q¼

¨Îö??F??* W??F??C«u�« qzU??�*« q?L?A?ð U??N½QÐ wŠu¹ Èu??²??H�« n?¹d??Fð Ê√ pý ô

Èu???²???H�« ‰U???−???� Ê√ È√— s� ¡U???LK?F�« s� s?J�Ë ¨lIð Ê√ s?J1 w²?�« qzU???�*«Ë

ÆÎU³¹dC tŽuCË lCu²¹ Ë√ qzU�*« s� lCË U� vKŽ —uBI�

iFÐ ‰UCË ¨UNO* Èu²H�« ¡U?LKF�« iFÐ Ád< bI* lIð r� w²�« qzU�*« U�√Ë

ÊU?< ÊS?* ªqO?B?H?²�« Ê«b?L?Š sÐ« —U?²?š«Ë ¨U?O?²?H�« V& ö?* l?Ið r� Ê≈ ¡U?LKF�«

ö* »«u'UÐ lH²M¹ s2 ÊU< Ë√ ¨lIð Ê√ ‰UL?²Šô rJ(« W*dF� qzU��« ÷dž

Æ©±®
t²ÐUłSÐ ”QÐ

b?C q?zU?��« Ê√ ∫u¼Ë ¨Íu??C t?łË t� l?CË U?� vKŽ Èu??²?H�« d??B?IÐ ‰u??I�«Ë

XCË w* t� l?Ið rŁ .d?×?²?�UÐ r�U?F�« U??N?O?* w²??H?O?* lI?ð r� W�Q?�?� s?Ž ‰Q?�¹

…b�H?*« ÊuJð Ë√ ¨ dOGð bC …œU?F�« ÊuJðË ¨tO* ‰QÝ Íc�« XCu�« sŽ nK?²|�

b?FÐ U?N?L?JŠ ÊuJO?* ¨XLEŽ b?C U??N?O�≈ W?łU?(« Ë√ ¨XHK|ð b?C U??NM� W?�“ö�«

ÆÎUIÐUÝ tÐ v²*√ Íc�« rJ×K� ÎUH�U|� ŸuCu�«

ö* ô≈Ë ¨tÐU?ł√ ÎU³¹d?C UNŽu?CË lCu²¹ Ë√ W?FC«Ë X½U?< Ê≈ ∫‰UI¹ Ê√ v�ÚË_«Ë

ÆrKŽ√ tK�«Ë ÆVO−¹ Ê√ t� V×²�¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≥∞ ’ Èu²H�« WH? ∫dEM¹ ©±®



≠≤≥≠

Y�U��« Y��*«
w�ö�ù« ŸdA�« w� Èu�H�« ÊQ� rE�

ÊU?OÐ rKF�« q¼√ vK?Ž VłËQ?* U¼—b?C vKŽ√Ë ¨Èu?²?H�« ÊQ?ý tK�« rEŽ b?I�

UÒMÎ$Òe½ÒÒ√ UÒ> ÒÊuÌLÌ²ÎJÒ¹ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈˚ t½U?×³?ÝÆ∫‰UI?* t½UL?²?< s� r¼—cŠË Ÿd?A�« ÂUJŠ√

ÌrÌNÌMÒFÎKÒ¹Ò§ Ìt]KÄ ÌrÌNÌMÒFÎKÒ¹ ÒpÏ¾Ò$ÎËÌ√ Ï»UÒ²ÏJÎÄ wÏ( Ï”U]MKÏ$ ÌÁU]M]OÒÐ UÒ> ÏbÎFÒÐ ÎsÏ> ¢ÈÒbÌNÎ$«Ò§ Ï UÒMÓÏOÒ³ÎÄ ÒsÏ>

Ò»UÒ²ÏJÎÄ «uÌðËÌ√ Òs¹Ïc]Ä Ò‚UÒ¦OÏ> Ìt]KÄ ÒcÒšÒ√ Î–≈Ò§˚ ∫v�U?Fð ‰UCË ¨›±µπ ∫…dI³$«¤ Ò̋ÊuÌMÏŽ]öÄ

rKF�« ÊUL²< sŽ ¤ ‰uÝd�« vN½Ë ¨›±∏∑ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ ˝ÌtÒ½uÌLÌ²ÎJÒð ôÒ§ Ï”U]MKÏ$ Ìt]MÌMÓÏOÒ³Ì²Ò$

¨
©±®

 ©W?�U?O?I�« Âu¹ —U½ s� ÂU?−KÐ tK�« t?L?'√ t?L?²J* rKŽ sŽ q¾?Ý s�® ∫‰U?I?*

ÒÂ]dÒŠ UÒL]½≈ ÎqÌ4˚ ∫v�U?Fð ‰U?I?* rK?Ž d?O?GÐ tK�« vKŽ ‰u?I�« sŽ t?�u?Ý—Ë tK�« vN½Ë

ÎrÒ$ UÒ> Ït]K$UÏÐ «uÌ�ÏdÎAÌð ÊÒ√Ò§ ÓÏoÒ×ÎÄ ÏdÎOÒGÏÐ ÒwÎGÒ³Î$«ÒÒ§ ÒrÎŁù«Ò§ ÒsÒDÒÐ UÒ>Ò§ UÒNÎMÏ> ÒdÒNÒþ UÒ> ÒgÏŠ«ÒuÒHÎÄ ÒwÓÏÐÒ—

‰u?I�« Êd??I?* ¨›≥≥ ∫·«dŽ_«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ> Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ$uÌIÒð ÊÒ√Ò§ UÚ½UÒDÎKÌÝ ÏtÏÐ Î‰ÓÏeÒMÌ¹

s� WÐu?I?Ž kOKGð vKŽ qO�œ «c¼Ë ¨gŠ«u?H�«Ë „d?A�« l� rKŽ d?O?GÐ tK�« vKŽ

ÆrKŽ öÐ v²*√

t?L?Ł≈ ÊU?< rKŽ d??O?GÐ Ów?²?Ú*Ô√ s�ò ∫…d¹d¼ u?Ð√ Á«Ë— Íc�« Y¹b?(« w?* ¡U?łË

Æ©≤®
 åÁU²*√ s� vKŽ

 d?NþË ¨d?�_« «c?¼ Êu?Žu?³?²*« W?Lz_«Ë Êu??FÐU?²�«Ë WÐU?×?B�« q?I?Ž b?I�Ë

ÆUN� ÍbB²�« w* W³žd�« ÂbŽË Èu²H�« s� rN*u|ð vKŽ Á—UŁ¬

‰öš s� UN½Qý rEŽË Èu²H�« WOL¼√ vKŽ ¡uC�« wI�√ Y×³*« «c¼ w*Ë

Æ5¹bN*« WLz_« s� rNF³ð s�Ë 5FÐU²�«Ë WÐU×B�« qLŽË ŸdA�« ’uB½

”UM�« WłUŠ w* Y×³�« ‰öš s� dNE¹ Èu²H�« ÊQý rEŽ Ê√ X¹√— bCË

—u? d<–Ë ¨Îö¼√ fO� s2 UNO�uð Ë√ UNO* QD)« sŽ QAMð w²�« —UŁü«Ë ¨UNO�≈

ÆUNMŽ nK��« Ÿ—uð s�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∏≤Ø± „—b²�*« w* r<U(« tłdš√Ë ¨ ≥∂µ∏ rC— Y¹bŠ ¨≥≤±Ø≥ …d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ s� œË«œ uÐ√ tłdš√ ©±®

Æ ≥∂µ∑ rC— Y¹bŠ ¨≥≤±Ø≥ tMMÝ w* œË«œ uÐ√ tłdš√ ©≤®



≠≤¥≠

∫V�UD� WŁöŁ w* p�– XKFłË

Æ÷—_« w* tK�« Ÿdý W�UCù w²H*« v�≈ WłU(« ∫‰Ë_« VKDL‡�«

ÆÈu²H�« w* QD)« sŽ W¾ýUM�« —UŁü« ∫w½U¦�« VKD*«

ÆÈu²H�« sŽ nK��« Ÿ—uð s� —u? ∫Y�U¦�« VKD*«

 ‰Ë_« VKD*«
 ÷—_« w� tK�« Ÿd� W�U�ù w�H*« v�≈ W�U(«

¨t�HMÐ ŸdA�« ÂUJŠ√ W*dF� vKŽ Î«—œUC fO� 5LK�*« d¦<√ Ê√ ÂuKF*« s�

rNM� qB¹ r� U¼u?Ý—œ s¹c�« rŁ ¨rNM� qOKI�« ô≈ W?F¹dA�« W?Ý«—b� ⁄dH?²¹ r�Ë

WF¹dA�« ŸËd* iF³Ð Ë√ V¼c0 bOI*« œUN²łô« Ë√ oKD*« œUN²łô« Wł—œ v�≈

ÎU?�U??Nð« ªU?O??²?H�« vKŽ ƒd??−¹ ô r¼d?¦??<√ W?³ðd?*« pKð «u?GKÐ s?¹c�«Ë ¨d?O?�??O�« ô≈

QD)« vKŽ Vðd?²¹ U2 ÎU*uš Ë√ ¨Èu?²H�« ◊d?ý qOB% sŽ —u?BI�UÐ t?�HM�

ÆV?UM*« s� U¼dOGÐ t�UGA½ ô Ë√ ¨UNO*

ULO* öŽË qł tK�« rJŠ rN� 5³¹ s� v�≈ ”UM�« WłUŠ 5³ð p�– —dIð «–≈Ë

w¼Ë ¨rNðö�UF� Ë√ rNð«œU³FÐ WI?KF²*« rN²K¾Ý√ vKŽ VO−¹Ë ¨lzUCu�« s� rN� lI¹

w²?H*« œułË ÂbŽ Ê_ ª…—Ëd?C�« Wł—œ v�≈ ÊU?OŠ_« iFÐ w?* qBð W¹uC W?łUŠ

∫UL¼Ë ¨s¹bK� b�H� ÎUŽdý Âd×� UL¼ö< s¹d�√ 5Ð W�UF�« qF−¹

iCUM¹ «c¼Ë ¨t?³?ÝUM¹ U?� qF?H?O?* ¨tðu?N?ýË Á«u¼ v�≈ w�U?F�« qÓ<u¹ Ê√ ≠±

wÓŽ«œ v�≈ Èu?N�« WO?Ž«œ sŽ ”UM�« Ã«dšù W?F¹d?A�« l{Ë s� ŸdA�« b??UI?�

ÒÊuÌJÒ¹ ÊÒ√ «ÚdÎ>Ò√ ÌtÌ$uÌÝÒ—Ò§ Ìt]KÄ vÒCÒ4 «Ò–≈ ÔWÒMÏ>ÎRÌ> ôÒ§ ÔsÏ>ÎRÌLÏ$ ÒÊUÒ� UÒ>Ò§˚ ∫v�UFð ‰U?C ¨ŸdA�«

Æ›≥∂ ∫»«eŠ_«¤ Î̋rÏ¼ÏdÎ>Ò√ ÎsÏ> Ì…ÒdÒOÏhÎÄ ÌrÌNÒ$

s� nKJ*« Ã«d?š≈ ∫WF¹dA?�« l{Ë s� wŽdA�« b?BI*«ò ∫w³ÞU?A�« ‰UCË

Æ
©±®

 åÎ«—«dD{« tK� b³Ž u¼ UL< Î«—UO²š« tK�« b³Ž ÊuJ¹ v²Š Á«u¼ WOŽ«œ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∂∏Ø¥ ¨ UI*«u*« ©±®



≠≤µ≠

∫UNL¼√ ¨…dO¦< W�œQÐ p�– vKŽ ‰b²Ý«Ë

w* UL?< ¨tK�« …œU³F?� «uIKš œU³?F�« Ê√ vKŽ W�«b�« W×¹d?B�« ’uBM�« ≠±

t�u?CË ¨›µ∂ ∫ U¹—«c$«¤ Ï̋ÊËÌbÌ³ÎFÒOÏ$ ]ô≈ Òf½ù«Ò§ ]sÏ−ÎÄ ÌXÎIÒKÒš UÒ>Ò§˚ ∫v�U??Fð t�u??C

˝ÒÊuÌI]²Òð  ÎrÌJ]KÒFÒ$ rÌJÏKÎ³Ò4 sÏ> Òs¹Ïc]$«Ò§ ÎrÌJÒIÒKÒš ÍÏc]Ä ÌrÌJ]ÐÒ— «ËÌbÌ³ÎŽ‹ Ì”U]MÄ UÒNÌÓ¹ÒÒ√ UÒ¹˚ ∫v�U?Fð

Æ›≤± ∫…dI³$«¤

∫v�U??Fð t�u?C w?* U?L??< ¨Èu?N�« ŸU??³ð« sŽ wNM?�« vKŽ W�«b�« ’u??BM�« ≠≤

∫v�U?F?ð t�u?CË ¨›≤≥ ∫WOŁU'«¤ Ô̋rÎKÏŽ ¢vÒKÒŽ Ìt]KÄ Ìt]KÒ{Ò√Ò§ ÌÁ«ÒuÒ¼ ÌtÒNÒ$≈ ÒcÒh]ð‹ ÏsÒ> ÒXÎ¹Ò√ÒdÒ(Ò√˚

Æ©±®
›∑± ∫ÊuM>R*«¤ ]̋sÏNOÏ( sÒ>Ò§ Ì÷Î—Ò_«Ò§ Ì «ÒuÒL]�Ä Ï ÒbÒ�ÒHÒ$ ÎrÌ¼Ò¡«ÒuÎ¼Ò√ ÌÓoÒ×ÎÄ ÒlÒ³]ð‹ ÏuÒ$Ò§˚

r� –≈ ªÂd??×?� «c¼Ë ¨Ÿ—U??A�« d?�QÐ ‰ö??šù«Ë qL?F?�« „dð ∫w½U?¦?�« d?�_«Ë

ÏÁÏdÎ>Ò√ ÎsÒŽ ÒÊuÌHÏ$UÒhÌ¹ Òs¹Ïc]Ä Ï—ÒcÎ×ÒOÎKÒ(˚ ∫‰UC 5Š ªÁd?�QÐ qLF�« s?� «bŠ√ tK�« s¦?²�¹

ÒqÎ¼ÒÒ√ «uÌ$ÒÒQÎÝUÒ(˚ ∫v�U?Fð ‰UCË ›∂≥ ∫—uM$«¤ ̋rOÏ$Ò√ »«ÒcÒŽ ÎrÌNÒ³OÏBÌ¹ ÎËÒ√ WÒMÎ²Ï( ÎrÌNÒ³OÏBÌð ÊÒ√

Æ›¥≥ ∫q×M$«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ� Ê≈ ÏdÎ�ÓÏcÄ

Ò„UÒMÎKÒÝÎ—Ò√ UÒ>Ò§˚ ∫W�U?Ýd�« Âu?L?F� ªnOKJ²�« Âu?L?Ž q?_« Ê√ w* ·ö?š ôË

Æ›≤∏ ∫Q³Ý¤ Ï̋”U]MKÓÏ$ ÚW](UÒ� ]ô≈

W??*d?F* ¨Èu??²??H�«Ë rKF�« q¼√ v?�≈ Ÿu?łd�« V?łË s¹d?�_« ŸUM?²?�« —d??Ið «–≈Ë

Æ›¥≥ ∫q×M$«¤ ˝ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ� Ê≈ ÏdÎ�ÓÏcÄ ÒqÎ¼ÒÒ√ «uÌ$ÒÒQÎÝUÒ(˚ ∫v�UFð ‰UC UL< ¨tK�« Ÿdý

WÐU?×?? Êb� s� W?�_« qL?Ž u¼ Ÿd?A�« ÊU?OÐ w* rKF�« q¼√ v�≈ Ÿu?łd�«Ë

ÒqÓC Ë√ ¡U??LKF�UÐ W??�U??F�« ◊U?³ð—« n?F?{ U??LK<Ë ¨Âu??O�« «c¼ v�≈ ¤ tK�« ‰u??Ý—

s� v�≈ r?N?Žu??łd� U??�≈ ªtK�« Ÿd??AÐ ”UM�« Â«e??²�« ÒqC b?K³�« w* ¡U??LKF�« œu??łË

rNz«u¼√ ŸU³ðô Ë√ ¨Èu²HK� ö¼√ fO�

∫‰U?I?* ¨tð«– v�≈ t?*U??√Ë t??�?HMÐ Áôuð tK�« Ê√ ÎU?*d?ý VBM?*« «c¼ wHJ¹Ë

ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹˚ ∫‰UCË 
¨©≤®

›±≤∑ ∫¡U�M$«¤ ]̋sÏNOÏ( ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ4 Ï¡UÒ�ÓÏMÄ wÏ( ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹Ò§˚

Æ›±∑∂ ∫¡U�M$«¤ Ï̋WÒ$öÒJÎÄ wÏ( ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ4

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∂∏Ø¥  UI*«u*« ∫dEM¹ ©≤≠±®



≠≤∂≠

¤ tK?�« ‰u???Ý— Âö????Ýù« w* n¹d????A�« V?BM*« «c????NÐ ÂU????C s� ‰Ë√ Ê√Ë

Áb?FÐ tÐ ÂU?C rŁ ¨5F?L?ł√ oK)« b?O?Ý tK�« b?³Ž s?Ð bL?×?� t?O?ŠË vKŽ tMO?�√Ë

sL?Šd�« bMłË ¨Ê¬dI�« dJ�?ŽË ¨ÊU1ù« WÐU?BŽò r¼ s¹c�« —U?Oš_« t?²ÐU×??

U?NCb??√Ë ¨ÎU½UOÐ U?NM�Š√Ë Î̈U?HKJð UN?KC√Ë Î̈ULKŽ U?NI?LŽ√Ë ¨ÎUÐuKC W?�_« 5�√ ÆÆÆ

Æ©±® 
åWKOÝË tK�« v�≈ UNÐdC√Ë ¨W×OB½ UNLKŽ√Ë Î̈U½U1≈

Âö??Ž_« W??Lz_«Ë ¨Âö??Ýù« ¡U?N??I??* WÐU??×??B�« b??FÐ VBM*« «c¼ v?�uð rŁ

¨ÂUJŠ_« ◊U?³M²?ÝUÐ «u?B?Ôš s¹c�« ¨ÂU½_« 5Ð rN�«u?C√ vKŽ U?O?²?H�«  —«œ s�Ëò

w* Âu??−M�« W?�eM0 ÷—_« w* rN??* ¨Â«d??(«Ë ‰ö??(« b??Ž«u?C j?³?C?Ð «uMÔŽË

s� rEŽ√ r?N?O�≈ ”UM?�« W?łU?ŠË ¨¡U??LKE�« w?* Ê«d?O?(« Íb??²?N?¹ rNÐ ¨¡U?L??��«

 U?N?�_« W?ŽUÞ s� rN?OKŽ ÷d?*√ r?N?²ŽU?ÞË ¨»«d?A�«Ë ÂU?FD�« v�≈ rN?²?łU?Š

«uÌFOÏÞÒ√Ò§ Òt]KÄ «uÌFOÏÞÒ√ «uÌMÒ>¬ Òs¹Ïc]Ä UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�U?F?ð tK�« ‰U?C ¨»U?²J?�« hMÐ ¡UÐü«Ë

ÎrÌ²MÌ� Ê≈ Ï‰uÌÝ]d$«Ò§ Ït]KÄ vÒ$≈ ÌÁËÌÓœÌdÒ( Ô¡ÎwÒý wÏ( ÎrÌ²ÎŽÒ“UÒMÒð ÊSÒ( ÎrÌJMÏ> ÏdÎ>Ò_« wÏ$ÎËÌ√Ò§ Ò‰uÌÝ]dÄ

tK�« b³?Ž ‰UC ›¡U�M$«¤ ˝æ˙µπ º̇æ Úö¹ÏËÎQÒð ÌsÒ�ÎŠÒ√Ò§ dÎOÒš ÒpÏ$Ò– ÏdÏšü« ÏÂÎuÒOÎ$«Ò§ Ït]K$UÏÐ ÒÊuÌMÏ>ÎRÌð

uÐ√Ë ÍdB³�« s�?(«Ë tK�« b³Ž sÐ dÐUłË tMŽ 5²¹«Ëd�« Èb?Š≈ w* ”U³Ž sÐ

u�Ë√ ∫tMŽ 5²¹«Ëd�« ÈbŠ≈ w* b¼U−�Ë „U×C�«Ë ÕUÐ— wÐ√ sÐ ¡UDŽË WO�UF�«

Æ©≤® 
åbLŠ√ ÂU�ù« sŽ 5²¹«Ëd�« ÈbŠ≈ u¼Ë ¨¡ULKF�« r¼ d�_«

i³?I?¹ ô tK�« Ê≈® ∫¤ t�u?C t?²??O?L¼√Ë VBM*« «c?¼ W?L?O?C tÐ `?C?²¹ U2Ë

r� «–≈ v²?Š ¨¡ULKF�« i³?IÐ rKF�« i³?I¹ sJ�Ë ¨œU?³F�« s� t?Že?²M¹Î UŽ«e?²½« rKF�«

Æ©≥®
å«uK{√Ë «uKC* rKŽ dOGÐ «u²*Q* «uK¾�* ÎôUNł ÎUÝËƒ— ”UM�« c|ð« ÎU*UŽ o³¹

¨t?²EH?ŠË tþU?H?ŠË t?łd?ÝË s¹b�« b?L?Ž r¼ ¡U?LK?F�« Ê√ vKŽ qO�œ «c?N?*

bŽË bCË ¨t½U<—√ ÂbNMðË ¨t½UOMÐ ÷uI?²¹ rN{«dI½UÐË ¨Á—UA²½«Ë tzUIÐ ”UÝ√Ë

ÂU?OC  U?�öŽ d?NEð 5Š ÊU�e�« d?š¬ w* ô≈ p�– ÊuJ¹ ô ÊQÐ ö?ŽË qł tK�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±±Ø± qO'« —«œ WF³Þ ¨bFÝ ·Ëƒd�« b³Ž tÞ ∫oOI% ¨5FCu*« ÂöŽ≈ ¨dJÐ wÐ√ sÐ bL×� ¨rOI�« sÐ« ©±®

Æ ±∞≠πØ± 5FCu*« ÂöŽ≈ ¨rOI�« sÐ« ©≤®

¨ ±∞∞ rC— Y¹b?Š ¨µ∞Ø± ÎUŽu*d?� ’UF�« sÐ Ëd?LŽ sÐ tK�« b?³Ž Y¹b?Š  s� t×O?×? w* Í—U?|³�« t?łdš√ ©≥®

 Æ ≤∂∑≥ rC— Y¹bŠ ¨≤∞µ∏Ø¥ t×O×? w* rK��Ë



≠≤∑≠

ÎôU?N??ł ÎU?ÝËƒ— ”UM�« c?|ð« r?�U?Ž o³¹ r� «–≈ v²??Š ¡U?LKF�« i³??I?O?* ¨W??ŽU?��«

¨tK�« d?�Q?Ð Âu?I¹ s� vI?³?¹ ô v²?Š «uK{√Ë «uKC??* rKŽ d?O?G?Ð «u?²?*Q?* «uK?¾?�?*

Æ¤ w³M�« d³š√ UL< oK)« —«dý vKŽ WŽU��« ÂuIð p�– cMŽË

w³M�« ÂU?I� rzU?C w²H*« Ê√ W?�_« w* UN?²½UJ�Ë Èu²?H�« W�eM� `{u¹ U2Ë

◊U??³?M²??Ý« w*Ë ¨”U?MK� tK�« Ÿd???ý mOK?³ð w*Ë ¨ÂU??Ž t???łuÐ rKF?�« WŁ«—Ë w* ¤

Ê√ rKŽ«ò ∫ÍËuM�« ÂU??�ù« ‰U?C p�c�Ë ¨h½ U?N??O?* œd¹ r� w²�« lzU??CuK� ÂUJŠ_«

¡U?O?³?½_« À«—Ë w²?H*« Ê_ ªqC?H�« d??O?¦?< ¨lCu*« d??O?³?< ¨dD)« rOE?Ž ¡U?²?*ù«

«cN�Ë ¨QD|K� ÷dF� tMJ�Ë ¨W¹UHJ�« ÷dHÐ rzUC ¨rNOKŽ t�öÝË tK�«  «uK?

Æ©±®
åv�UFð tK�« sŽ lÒCu� w²H*« ∫«u�UC

w³M?�« ÂU??I??� W???�_« w* rzU???C w²??H*«ò ∫≠ t?K�« t??L???Š— ≠ w³ÞU??A?�« ‰U??CË

∫UNM� ¨…dO¦< W�œ√ p�– vKŽ ‚UÝ rŁ ¨
©≤®

å¤

ôË Î«—UM¹œ «u?Ł—u¹ r� ¡U??O??³½_« Ê√Ë ¨¡U???O??³½_« WŁ—Ë ¡U??LK?F�«® ∫¤ t�u??C ≠±

Æ©≥®
 ©d*«Ë VOBMÐ cš√ bI* Ácš√ sL* ¨rKF�« «uŁ—Ë U/≈Ë UL¼—œ

«u??GKÐ® ∫¤ t�u??CË 
¨©¥®

 ©VzU??G�« r?JM� b¼U??A�« mK?³??O� ô√® ∫¤ t�u??C ≠≤

Æ
©∂®

 ©U¼UŽu* w²�UI� lLÝ Î√d�« tK�« dC½® ∫t�uCË ¨
©µ®

 ©t¹¬ u�Ë wMŽ

¤ ‰uÝd�«Ë ¨tGOK³ð vKŽ —bCË ŸdA�« rKŽ vŽË s* t−²¹ U/≈ »UD)«Ë

Æt�uÝ—Ë tK�« sŽ ÎUGK³� w²H*« ÊuJO* ⁄ö³�UÐ d�√

sŽ ‰u?IM� U?�≈ W?F¹dA?�« s� tGK?³¹ U� Ê_ ªt?łË s� Ÿ—U?ý w²?H*« Ê√ò ≠≥

UN?O* ÊuJ¹ w½U¦�«Ë Î̈UGK?³� UNO?* ÊuJ¹ ‰Ë_U* ¨‰uIM*« s� j³M²?�� Ë√ UN³?ŠU?

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∞Ø± 5FCu*« ÂöŽ≈ w* rOI�« sÐ« Áu×½ d<–Ë ¨π≥≠π≤Ø± ŸuL:« ¨ÍËuM�« ©±®

Æ ≤¥¥Ø¥  UI*«u*« ©≤®

Y¹b?Š ¨≥±∑Ø≥ œË«œ uÐ√Ë ¨≤∂∏≤ rC— Y¹b?Š ¨¥∏Øµ U?Žu?*d?� ¡«œ—b�« wÐ√ Y?¹b?Š s� tMMÝ w* Íc?�d?²�« t?łd?š√ ©≥®

Æ ≤≤≥ rC— Y¹bŠ ¨ ∏±Ø± tłU� sÐ«Ë ¨≥∂¥± rC—

Âu¹ ¤ w³M�« W³Dš s� ¡eł u¼Ë ¨ ∂∑ Y¹bŠ ¨ ≥∑Ø± ÎUŽu*d� …dJÐ wÐ√ Y¹bŠ s� t×O×? w* Í—U|³�« tłdš√ ©¥®

Æd×M�«

Æ ≥≤∑¥ rC— Y¹bŠ ¨ ±≥∑µØ≥ ÎUŽu*d� ’UF�« sÐ ËdLŽ sÐ tK�« b³Ž Y¹bŠ s� t×O×? w* Í—U|³�« tłdš√ ©µ®

≥≥Ø ÎUŽu?*d� XÐUŁ sÐ b¹“ Y¹bŠ s� ©ÎU?¦¹bŠ UM� lLÝ® kHKÐË ©ÎU?¾Oý UM� lL?Ý® kHKÐ tMMÝ w* Íc�d²�« t?łdš√ ©∂®

„—b?²�*« w* r?<U(« t?××??Ë ¨≥∂∂∞ rC— Y¹b?Š ¨≥≤≤Ø≥ tMMÝ w* œË«œ uÐ√Ë ¨≤∂µ∑¨≤∂µ∂ rC— Y¹b?Š ¨≥¥≠µ

Æ ¥µµØ≤ t×O×? w* ÊU³Š sÐ«Ë ¨±∂≤Ø±



≠≤∏≠

ÊU?< «–S?* ¨Ÿ—U?AK� u¼ U/≈ ÂUJ?Š_« ¡U?A½≈Ë ¨ÂUJŠ_« ¡U?A½≈ w* t?�U?I?� ÎU?LzU?C

¨Ÿ—U?ý t?łu�« «c¼ s� u?N* ¨ÁœU?N?²?ł«Ë ÁdE½ V�?×Ð ÂUJŠ_« ¡U?A½≈ b?N²?−?LK�

Æ
©±®

åt�UC U� o*Ë vKŽ qLF�«Ë tŽU³ð« Vł«Ë

s?Ý t?� s� v?K?Ž ô≈ Êu?J¹ ô Ÿ—U????????A?�« rÝ« ‚ö?Þ≈ Ê√ s?� r?žd�« v?K?ŽË

¡UMÐ ¤ t?�u??Ý— vKŽ oK?D¹ b??CË ¨ö??ŽË qł t?K�« u¼Ë ¨U??NÐ n?OKJ²?�«Ë ÂUJŠ_«

Ê√ sJ1 v�U??Fð tK�« Ê√Ë ¨h½ U??N?O??* œd¹ r� w²�« —u??�_« w* b??N?²?−?¹ t½√ vKŽ

tM� l?I¹ ô ÊQÐ U??�≈ »«u??B�« v�≈ t??I?*u?¹Ë ¨ÂUJŠ_« Ÿd??ý t�u??Ý— v�≈ ÷u??H¹

ÆÁœUN²ł« w* QDš√ «–≈ t³¹uB²Ð U�≈Ë Î̈ö?√ QD)«

¨w²??H?*« vKŽ Î«b??O??I???� kHK�« «c¼ o?KÞ√ ≠ tK�« t???L??Š— ≠ w³ÞU??A?�« sJ�Ë

ÊËbÐ Ÿd?A*« Ë√ Ÿ—U?A?�« rÝ« ‚öÞ≈ wMF¹ ô «c¼Ë ¨t?łË s� ÎU??ŽÒd?ÓA?� ÁU?L?�?*

bN?²−¹ t½QÐ ¨t?łË s� ÎUŽd?A� t?OKŽ oKD¹ nO< `?{Ë bCË ¨w²H?*« vKŽ bO?OIð

ÆÁœUN²ł«Ë tLJŠ ‰u³C ÂeK¹Ë ¨tO* h½ ô UNO*

U0 qL?F�«Ë t?ŽU³ð« V−¹ w²?H*« Ê≈ ∫‰u?I¹ nO?< u¼Ë ¨‰«RÝ U?M¼ —U¦¹ b?CË

ø tMOFÐ ÌXH� ‰uC ‰u³C t�eK¹ ô w²H²�*« Ê√ tOKŽ oH²*« Ê√ l� ¨t�UC

b?Š«Ë ô 5²?H*« fMł w³ÞU?A�« Âö?< w* w²H?*UÐ œuB?I*« Ê√ ∫»«u?'«Ë

Æ5²H*« lOLł ‰uC sŽ ÃËd)« ÂbŽ W�UF�« vKŽ Vł«u�«Ë ¨tMOFÐ

¡U??N??I?H?�« V²??< Ê_ ªs�e�« «c¼ w* w?²?H??LK?� W?łU??Š ô ∫qzU??C ‰u??I¹ b??CË

lKD¹ Ê√ d?O�?O�« s� `³??√ ≠ XF³ÞË XI?IŠ b?C w¼Ë ≠ r¼«ËU?²*Ë 5IÐU?��«

ÆUNO* t²�Q�� rJŠ b−¹Ë qzU��« UNOKŽ

wIÐ U??� wN?²M?ð ô w²?H??LK� W?łU??(« Ê_ ª»«u?B�« sŽ b??O?FÐ ‰u??I�« «c¼Ë

ôË ¨UN?O* qOC U?�Ë W�Q�*« sŽ Y×³�« v?KŽ tKLŽ dB?²I¹ ô w²H*« Ê_ ªd?A³�«

∫wK¹ U� qLAO� p�– ÈbF²¹ U/≈Ë ¨UNKO�œ sŽ Y×³�«

ª5�b?ÓI?²*« V²?< w* d?<cð r� w²�« …b?−?�*« qzU?�?LK� ÂUJŠ_« ◊U?³M²?Ý« © √ ®

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 Æ ≤¥∂≠≤¥µØ¥  UI*«u*« ©±®



≠≤π≠

s� Î«d??O?¦??< “d?H?ð W?¦¹b??(« W?O?½b*« ‰«eð U??�Ë ¨rN½U?�“ w?* U?N??Žu?CË Âb??F�

Æ¡ULKF�« s� ◊U³M²Ý«Ë dE½ v�≈ ÃU²% w²�«  öJA*«

s� `ł«d?�« ‰u??I�« ÊU??O?ÐË ¨d¼UE�« w?* W??{—U??F??²?*« W�œ_« 5Ð `O???łd??²�« ©»®

Æ5IÐU��« q¹ËUC√ s� Õułd*«

ÂeKO* dOG²ð b?C UN½_ ª «œUF�«Ë ·«dŽ_« vKŽ WOM³*« ÂUJŠ_« w* dEM�« © Ã ®

w* Îö?B?* rO?I�« sÐ« b?I?Ž b?CË ¨U?N?OKŽ W?OM³*« ÂUJŠ_« d?O?Gð U¼d?O?Gð s�

WMJ?�_«Ë WM�“_« d??O?G?ð V�??×Ð Èu??²?H�« d??O??Gð t??O??* sÒOÐ 5F??Cu*« Âö??Ž≈

d??O??G?ð U??NM� ¨…d??O??¦???< WK¦??�√ p�c?� »d??{Ë ¨bz«u??F�«Ë  U??O?M�«Ë ‰«u??Š_«Ë

Æ©±®
U¼u×½Ë —ËcM�«Ë —«dCù«Ë ÊU1_«  U³łu�

vKŽË t??OKŽ ÎU??u??BM� ÊuJ?¹ b?C rJ(« Ê√ p�–Ë ¨r?J(« ◊UM� oO??I?% © œ ®

vKŽ t??Cb?? s� oI??×?²¹ Ê√ lOD²??�¹ ô w�U?F�« s?J�Ë ¨t?F½«u??�Ë tÞËd?ý

Æp�– W*dF* w²H*« v�≈ Q−KO* t� XKBŠ w²�« WFC«u�«

             w�U��« VKD*«
Èu�H�« w� QD)« s� W��UM�« —U�ü«

w* QD)« Ê√ p?�– `{u¹ U2Ë¨rO??�?ł U?¼dDšË¨rOEŽ U??N½Q??ý Èu?²??H�«

ŸU{d�« w* W�Q?�� w* w²H*« ‰Q?�¹ bI*ªW?LOEŽ bÝUH?� tOKŽ Vðd²ð Èu?²H�«

Œ_« Ã«Ë“ Á«u²?* vKŽ Vðd²O?* ¨X³¦ðË Ëdð ÊËœ UN?O* w²H?O*¨‚öD�«Ë√ ÕUJM�« Ë√

qł— W????�– w?* …√d????�UÐ qłd?�« Ã«Ë“ Ë√¨ŸU????{d�« s?� t????²MÐU?Ð »_« Ë√¨t????²????šQÐ

◊ö??²?š« ÎU?½U?O??Š√ U??N?OK?Ž Vðd?²?¹ w²�« W??F?OM?A�« b?ÝU??H*« s� p?�– u?×½Ë¨d??š¬

Á«u?²?* vKŽ V?ðd?²?O?* ¡U?�b�« w* w²?H?¹ b?C w²?H*« Ê√ U?L?<ÆU?N??ŽU?O?{Ë »U?�½_«

tK�« vKŽ Êu¼√ U?O½b�« ‰«Ëe�® ∫¤ ‰UC b?CË¨U¼—«b¼≈ Ë√ W�u?BF?� ¡U�œ p?HÝ

Â«d??Š rJ{«d??Ž√Ë rJ�«u??�√Ë r<¡U??�œ Ê≈® ∫¤ ‰U??CË 
©≤®

©rK�??� qł— q²??C s�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µ∞Ø≥ 5FCu*« ÂöŽ≈ ¨rOI�« sÐ« ©±®

wzU??�M�« t?łd??š√Ë Î̈U?Žu?*d??� Ëd?L??Ž sÐ tK�«b??³?Ž sŽ¨±≥πµ rC— Y¹b??Š¨ ±∂ Ø ¥tMÝ w* Íc??�d?²�« t??łd?š√ ©≤®

 Æ»“UŽ sÐ ¡«d³�« sŽ ≤∂±π rC— Y¹bŠ ¨ ∏∑¥ Ø ≤ tłU� sÐ«Ë ”U³Ž sÐ« sŽ ¨≥π∏∂ rC— Y¹bŠ ¨∏≤Ø∑



≠≥∞≠

Æ
©±®

©«c¼ r<bKÐ w* «c¼ rJ�u¹ W�d×< rJOKŽ

Ë√ Â«d??Š u¼Ë ‰U*« q×?Ð w²??H?O??* TD?|¹ b??CË ‰«u?�_« w?* w²??H*« w²??H¹Ë

iFÐ Ê≈ –≈ ªt??I?Š 5ÐË ÊU??�½ù« 5Ð Á«u?²??HÐ ‰u?×?¹ b?CË¨‰ö?Š u?¼Ë t?²?�d??×Ð

w* ÎU³?³Ý w²H*« ÊuJO* w{U?I�« v�≈ Ád�√ l*d¹ r�Ë Èu²?H�UÐ lM²C« U0— ”UM�«

ÆtM� dšü« 5J9Ë tIŠ s� t½U�dŠ

`³?B¹ v²?Š rN�«u?�QÐ jK²?|¹Ë UÐd�« ”UM�« q<Q¹ ÊQÐ w?²H*« V?³�?²¹ b?CË

ÆÎU³F? tM� hK|²�«

Ë√  «œU?³?F�« ÊöDÐ t?¾Dš sŽ Q?AMO?*  «œU³?F�«Ë …—U?ND�« w* w²?H¹ b?CË

ÆbÝUH� s� p�– l³²¹ U�Ë¨UN²CË  «u*

wŽdA�« rJ?(« VKÞ w* dBC «–S?*¨öŽË qł tK�« rJŠ sŽ d?³|?� w²H*«Ë

—cŠ bCË ¨¤ t�uÝ— vKŽ »c<Ë ¨öŽË qł tK�« vKŽ »c< ÊuJ¹ t½S* q¼U�ð Ë√

‰U?I?* ¨„d?A�« s¹d?C p�– qF?łË ¨rKŽ öÐ t?OKŽ ‰u?I�« s� v�U?FðË t½U?×?³?Ý tK�«

ÊÒ√Ò§ ÓÏoÒ×ÎÄ ÏdÎOÒGÏÐ ÒwÎGÒ³Î$«ÒÒ§ ÒrÎŁù«Ò§ ÒsÒDÒÐ UÒ>Ò§ UÒNÎMÏ> ÒdÒNÒþ UÒ> ÒgÏŠ«ÒuÒHÎÄ ÒwÓÏÐÒ— ÒÂ]dÒŠ UÒL]½≈ ÎqÌ4˚ ∫v�UFð

›≥≥ ∫·«dŽ_«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ> Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ$uÌIÒð ÊÒ√Ò§ UÚ½UÒDÎKÌÝ ÏtÏÐ Î‰ÓÏeÒMÌ¹ ÎrÒ$ UÒ> Ït]K$UÏÐ «uÌ�ÏdÎAÌð

vÒKÒŽ «ËÌdÒ²ÎHÒ²ÓÏ$ Â«ÒdÒŠ «ÒcÒ¼Ò§ ‰öÒŠ «ÒcÒ¼ Ò»ÏcÒJÎÄ ÌrÌJÌ²ÒMÏ�Î$Ò√ ÌnÏBÒð UÒLÏ$ «uÌ$uÌIÒð ôÒ§˚ ∫v�UFð ‰UCË

∫¤ ‰U?CË ›±±∂ ∫q×M$«¤ Ò̋ÊuÌ×ÏKÎHÌ¹ ô Ò»ÏcÒJÎÄ Ït]KÄ vÒKÒŽ ÒÊËÌdÒ²ÎHÒ¹ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈ Ò»ÏcÒJÎÄ Ït]KÄ

Æ
©≤®

©—UM�« s� ÁbFI� √u³²OK* Î«bLF²� wKŽ »c< s�®

w* QD)«Ë ¨t?L?JŠË tK�« Ÿd?ý sŽ ‰Q?�¹ U?/≈ ‰Q?�¹ U?LMO?Š w²??H?²?�*«Ë

s2 Ë√ ¨d?%Ë Y×ÐË X³?¦ð d?Ož s� ¡U?ł «–S?* ¨ö?ŽË qł tK�« vKŽ Ï‰̂u?ÓIÓð p�–

Æ„öN�« s� tO* q¼U�²*« vKŽ ·U|¹ ÎULOEŽ ÎU�dł ÊU< ¨Èu²HK� Îö¼√ fO�

rOE?Ž qC??* «c?¼Ëò ∫≠Èu??²??H?�« dDš ÊU??O?Ð w* ≠b??O???F�« oO??Cœ s?Ð« ‰U??C

…b¹b*« œb?*« s� b??Ž«u??I�« «u??�??Ý√ s¹c�« U??L???O??Ý ô ¡U??LKFK� W??O?�U??Ž W??³??IM�Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

dÐUł Y¹bŠ s� ©r?J{«dŽ√Ë®kHKÐ ∏∏π Ø ≤ rK��Ë ¨±∂µ≤ rC— Y¹bŠ ¨ ∂±π Ø ≤ t?×O×? w* Í—U|?³�« tłdš√ ©±®

ÆtK�«b³Ž sÐ

¨W?³F?ý sÐ …dO?G*« Y¹bŠ s�¨±≤≤π rC— Y¹b?Š ¨¥≥¥ Ø ± t?×O?×? w* Í—U?|³�« t?łdš√ dð«u?²� Y¹b?Š«c¼ ©≤®

Æ…d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ s� ≥ rC— Y¹bŠ ¨ ±∞ Ø ±t×O×? w* rK��Ë



≠≥±≠

U?� «Îd?O?¦?<Ë ¨QD?)« d¹b?Ið vKŽ t?O?* rO?EF�« dD)« tKÐU?I¹Ë¨…b¹b??F�« 5M��«Ë

VJ�ð UM¼UN* ¨bN'« ‰cÐ p�– w* Vł«u�«∫rN�u?IÐ «c¼ w* ÊuMON²�¹ rN²¹√—

Æ
©±®

åvH|¹ bC UNCFÐË¨…dO¦< »U³Ý√ dOBI²K�Ë¨ «d³F�«

d??¦??<√Ë Î«dDš rEŽ√ U??L??N¹√ ¡U??C??I�«Ë Èu??²??H�« w* ¡U??L?KF�« nK²??š« b??CË

∫5�uC vKŽ rŁQLK� ÎUC¹dFð

d???¦????<√Ë Î«dDš r?EŽ√ w²????H*« Ê√ v?�≈ ¡U???LK?F�« iF?Ð V¼– ∫‰Ë_« ‰u????I�«

 ∫wK¹ U0 «u�b²Ý«Ë ¨rŁù« w* ŸuCuK� ÎU{dFð

b¹œd?ð tðœU????Ž s� w?{U???I?�«Ë ¨Î«—u???* w?Žd???A?�« rJ(« —b????B?¹ w²????H*« Ê√ ≠±

rKÝ√ w½U??¦�« o¹dD�« Ê√ pý ôË ¨tÐ ¡U?C??I�« b¹d¹ U2 X³?¦?²?K� Âu?B?)«

ÆQD)« sŽ bFÐ√Ë

s� vB???×¹ ô s� tÐ c???š√ U0—¨ÂU??Ž wŽd???ý rJŠ sŽ d???³??|¹ w²???H*« Ê√ ≠≤

VKÞ w* q¼U?�ð Ë√ dEM�« w* d?O?B?Ið sŽ U?¾?ýU½ QDš ÊU?< «–S* ¨d?A?³�«

ÆÎUFOLł r¼U²*√ s� rŁ≈ tOKŽ ÊU< qO�b�«

ÊUJ?�Ë ÊU???�eÐ …—u???B???×???� U?¹U???C???C w* d?EM¹ U?/≈ t½S???* w{U????I�« U???�√

ÆÎ«—UŁ√ qC√ t¾Dš W−O²½ ÊuJ²* ’U|ý√Ë

w²H¹Ë¨·d?F¹ ô s�Ë ·dF¹ s� w²?H¹ t½uJ� t<—«bð VFB?¹ w²H*« QDš Ê√ ≠≥

`×B?¹ Ê√ œ«—√ «–S* WO?ŠUM�« q¼√ Ë√ bK³�« q¼√ U?NÐ cš√ U0— W?�UŽ Èu?²*

Æ p�– tOKŽ VF? ÁQDš

5Ð wC??I¹ t½uJ� W�u??N?�Ð t?LJ?Š sŽ lł«d?²�« tM?J1 t½S?* w{U??I�« U?�√

Æ5*ËdF� s¹—uB×� ÂuBš

ÆÎ«dDš rEŽ√ ¡UCI�« Ê√ ∫w½U¦�« ‰uI�«Ë

∫UNL¼√ W�œQÐ p�c� ‰b²Ý«Ë

w* U???NK¦??�  Q?¹ r� w²�« b???O??Žu�«Ë n?¹u??|??²?�« ’u??B½ s� t???O??* ¡U???ł U??� ≠±

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

bON* ∫oOI% ¨ l³Dð r� ¨ dO²�łU� W�UÝ— ¨≥µ∏ ’ ÂU*ù« Õdý ¨ V¼Ë sÐ vKŽ sÐ bL×� ¨ bOF�« oOCœ sÐ« ©±®

Æq1uN�«



≠≥≤≠

©±®
©5JÝ d??O?GÐ `Ð– b?I??* ¡U?C?I�« w�Ë s?�® ∫¤ t�u?C p�– s�Ë¨Èu??²?H�«

·d?Ž qł— ¨WM'« w?* b?Š«ËË ¨—UM�« w* ÊUMŁ« ∫WŁöŁ …U??C?I�«® ∫¤t�u?CË

w* u?N* qN?'UÐ ”UM�« 5Ð vC?C qł—Ë ¨WM'« w* uN?* tÐ vCI?* o(«

Æ
©≤®

©—UM�« w* uN* —U−* o(« ·dŽ qł—Ë ¨—UM�«

w²??H?²?�*« Âe?K¹ ö?* w²??H*« U?�√Ë ¨t?L?J×Ð t?OKŽ w?C?I*« ÂeK¹ w{U??I�« Ê√ ≠≤

ÆjI* tÐ d³|¹ s2 ÎULŁ≈ bý√ rJ(UÐ ÂeK¹ s�Ë¨tÐ tO²H¹ Íc�« rJ(UÐ

U?LN?M� Îö< Ê√Ë ¨W?N?ł s� dDš …œU¹“ t� U?L?NM� Îö?< Ê√ rOI�« s?Ð« —U²?š«Ë

Æ
©≥®

dO³< ÁdODšË rOEŽ Ádł√

qzU�*« œbŽ w* ULN¹ËU�ð —bC u� ULNMOÐ ÍËU�²�« v�≈ p�cÐ dOA¹ t½Q<Ë

ÆULNM� dOBI²Ð UNO* QD)« lI¹ w²�«

Y×??³�« w* d??O??B??I?²?�UÐ ÊUÞËd??A?� …c??š«R*«Ë r?Łô« Ê√ w� d?N?E¹ Íc�«Ë

WFC«u�« vKŽ UNK¹eMðË UNL?N* w* bN'« ‰cÐ w* Ë√ ¨W�œ_« VKÞ w* q¼U�²�«Ë

Âb???ŽË t½ö?DÐ rK?F¹ U0 ¡U????C???I�« Ë√ Èu???²???H?�« vKŽ …√d????'« Ë√ ¨dEM?�« q×???�

Y×³?�« bFÐ lI¹ Íc�« QD)« U?�√ÆULN� Îö?¼√ fO� s2 ULN?ŽuCË Ë√ ¨t?²O?Ždý

w* ôË ¡U???C??I�« w* ô r?Łù« t??OKŽ V?ðd??²¹ U?2 fOK* tK?¼√ u¼ s2 b¹b???A�«

b?N??²?łU?* r<U??(« rJŠ «–≈Ë® ∫≠t?OKŽ o?H?²*« Y¹b?(« w* ≠ ¤ t?�u?I� U?O??²?H�«

›±∂ ∫sÐUG²$«¤ Î̋rÌ²ÎFÒDÒ²ÎÝ‹ UÒ> Òt]KÄ «uÌI]ðUÒ(˚ ∫v�U?F?ð t�u?CË ¨
©¥®

©d?ł√ tK?* QDšQ?*

Æ…—bI�« sŽ Ã—Uš Èu²HK� q¼√ u¼ s2 bN'« ‰cÐ bFÐ QD)«Ë

Ê√ pý ö* ¨d?{U(« U½dB?Ž w* ¡UCI�«Ë Èu?²H�« l{Ë v�≈ U½dE½ «–≈Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ø ≥ tMMÝ w?* œË«œ uÐ√Ë Î̈U?Žu??*d??� t?OÐ√ s?Ž …b¹dÐ sŽ ¨±≥≤≤ Y¹b??Š ¨∂±≥ Ø ≥ WMÝ w* Íc??�d??²�« t?łd??š√ ©±®

Ø ≥ Èd??³J�« 4�?�« w* wzU??�M�«Ë ¨≤≥±µ Y¹b??Š ¨∑∑∂ Ø ≤ tM?MÝ w* t??łU??� sÐ«Ë ¨≥µ∑≥ rC— Y¹b??Š ¨≤ππ

Æ ±∞± Ø ¥ „—b²�*« w* r<U(« t××?Ë ¨µπ≤≤ rC— Y¹bŠ ¨¥∂±

s�Š Y¹bŠ ∫‰U?CË ¨ÎUŽu*d� Ád¹d¼ wÐ√ Y¹b?Š s� ¨±≥≤µ rC— Y¹bŠ ¨∂±¥ Ø ≥ tMMÝ w* Íc�d?²�« tłdš√ ©≤®

¥∂≤ Ø ≥ Èd??³?J�« 4��« w?* wzU??�M?�«Ë ¨≥µ∑± rC— Y¹b??Š ¨ ≤π∏ Ø ≥t?MMÝ w* œË«œ u?Ð√ t??łd??š√Ë ¨V?¹d??ž

ÆÁUłd|¹ r�Ë œUMÝù« `O×? Y¹bŠ «c¼ ∫±∞≥ Ø ¥ „—b²�*« w* r<U(« ‰UCË ¨µπ≤≥ rC— Y¹bŠ¨

Æ ≥∏ Ø ± 5FCu*« ÂöŽ« ¨ rOI�« sÐ« ©≥®

Î̈U?Žu?*d?� › ’UF�« s?Ð ËdL?Ž Y¹b?Š s� ¨∂π±π rC— Y¹b?Š ¨≤∂∑∂ Ø ∂ t?×?O?×?? w* Í—U|?³�« t?łd?š√ ©¥®

±∑±∂ rC— Y¹bŠ ¨±≥¥≤ Ø ≥t×O×? w* rK��Ë



≠≥≥≠

w* —uB?×� ¡U?CI�« Ê_ p�–Ë ¨rŁû� U?N³?ŠUB� ÎU?{dFð d?¦<√Ë dDš√ Èu?²H�«

b??C ¡U?C??I�« W?L?E½√ Ê_Ë ¨dDC q< w* t?Ð W?OMF?*« W�Ëb�« q³??C s� 5F?� œb??Ž

dþU½ s?� lCË u� V�U??G�« w?*QD)« `O??×??Bð s?L?C?ð  «¡«d??ł≈ vKŽ  u??²??Š«

v²?Š Âu??B?)« tÐ ÷d¹ r� «–≈ –U??HMK� ÎöÐU?C fO?� t?LJŠ Ê_ ª‰Ë_« W?O??C?I�«

ÆÎUŽöÞ«Ë …d³š d¦<√ ¨vKŽ√  U¾O¼ vKŽ ÷dF¹

t�?H½ w* ÁbI²F¹ U?�Ë r�UF�« s¹bð v�≈ ‰u<u?� UNO?* d�_« ÊS* Èu²?H�« U�√

Î«dO?¦< ÊS?* ÎUC¹√Ë ¨p�– sŽ Áe−?Ž Ë√ ¨wŽdA�« rJ(« W?*dF� v?KŽ tð—bC s�

r� u�Ë s¹b²�« t?OKŽ dNE¹ s� ‰Q�?O* tM¹œ sŽ ‰«R��« w* q¼U?�²¹ ”UM�« s�

·«d??²??Žô«Ë ¨U??O??²??H�« sŽ nCu??²�« VF??B??²??�¹ s?� p¾�Ë√ s�Ë ¨rK?F�UÐ t??*d??F¹

Æ rKF¹ ô U0 w²HO* ¨—uE;« w* lIO* ¨wŽdA�« rJ(« W*dF� sŽ e−F�UÐ

s� rEŽ√ U??O?²?H�« w* d?O?B??I?²�« sŽ TýUM�« QD)« Ê√ È—√ w?½S?* p�c�Ë

U?O²?H�« w* QD)« dŁ√ ÊuJ¹ p�c?�Ë ¨¡UC?I�« w* d?OB?I?²�« sŽ TýUM�« QD)«

ÆrKŽ√ tK�«Ë ÆÂU¹_« Ác¼ w* d¦<√

Y�U��« VKD*«
Èu�H�« s� ©±®nK��« Ÿ—u� s� —u�

WŁö¦�« ÊËd?I�« q¼√ s� r¼bFÐ s�Ë¨5FÐU²�«Ë WÐU?×B�« ¡UNI* ·d?Ž bI�

Ê√ vML?²¹ rNM� ö< Ê≈ v²?Š ∫UNM?Ž «uŽ—u?²* ¨U¼dDšË Èu?²H�« W?OL¼√¨WKC?H*«

sÐ ¡«d??³�« sŽ ÁbM�Ð Íœ«b??G??³�« VOD)« ÈË— b??I?* ¨U¼d??�√ t??³?ŠU??? t?O??HJ¹

V−¹ u¼Ë ô≈ b?Š√ s� rNM�U� ¨—bÐ q¼√ s� WzU?LŁöŁ X¹√—® ∫‰U?C › »“UŽ

Æ
©≤®

åÈu²H�« t³ŠU? tOHJ¹ Ê√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

w* r¼u?FÐUðË ÊuFÐU?²�«Ë WÐU×?B�« ∫ rNÐ œ«d¹Ë 5I?I;« ¡ö?CH�«Ë 5IŁu*« ¡U?LKF�« V²?< w* nK��« rÝ« oKD¹ ©±®

©rN½uK¹ s¹c�« rŁ ¨rN½uK¹ s?¹c‡�« rŁ ¨w½d‡C ”UM�« dO?š® ∫¤ tK�« ‰uÝ— U?NMŽ ‰UC w²�« WKC?H*« WŁö¦?�« ÊËdI�«

¨r¼bFÐ ¡U?ł s2 bŠ«Ë q< s� qC*√ ÊËd?I�« pKð s� bŠ«Ë q< Ê√ wMFð ô rN� W¹d?O)UÐ ¤ ‰uÝd�« …œU?NýË

ŸuL?−� vKŽ Ÿu?L−?� qOCH?ð uN* ¨rN?²KL−Ð r¼b?FÐ wðQð w²�« ÊËdI�« s?� qC*√ rN²K?L−Ð rN½√ œuB?I*« U/≈Ë

Æs¹b²�«Ë rKF�« w* nK��« iFÐ ‚uH¹ s� s¹dšQ²*« w* ÊuJ¹ Ê√ lM²1 ô «cN�Ë ªlOL'« qOCHð fO�Ë¨

 Æ ±∂µ Ø ≤ ËdOÐ ¨WOLKF�« V²J�« —«œ WF³Þ ¨tIH²*«Ë tOIH�« ¨ wKŽ sÐ bLŠ√ Íœ«bG³�« VOD)« ©≤®



≠≥¥≠

t½√ ©‡¼∏≤ ® vKO?� wÐ√ sÐ sL?Šd�« b?³?Ž sŽ Õö??B�« sÐ« k*U?(« ÈË—Ë

‰Q?�¹ ¤ tK�« ‰u?Ý— »U?×??√ s�Ë ¨—U?B?½_« s� WzU?�Ë s¹d?A?Ž X<—œ√∫‰U?C

v�≈ lłd?ð v²??Š ¨«c¼ v�≈ «c¼Ë ¨«c?¼ v�≈ «c¼ U¼œd??O??* W�Q??�?*« sŽ r¼b??Š√

¨ÁU¹≈ ÁU?H< ÁU?š√ Ê√ œË ô≈ Àb?×Ð Àb×¹ b?Š√ s� rNM�U?�ò ∫W¹«Ë— w*Ë ¨å‰Ë_«

Æ
©±®

åUO²H�« ÁUH< ÁUš√ Ê√ œË ô≈ ¡wý sŽ v²H²�¹ ôË

∫‰UI* W�Q�� sŽ q¾?Ý t½√ › wKŽ sŽ ÁbM�Ð Íœ«bG³�« k*U(« ÈË—Ë

∫XK?I????* rK?Ž√ ô U????L????Ž X?K¾????Ý¨b?????³J�« v?KŽ U?¼œdÐ√Ëò ∫‰U????C r?Ł åw� r?KŽ ôò

Æ
©≤®

årKŽ√ô

rŁ åÍ—œ√ ôò ∫‰UI?* ¡wý sŽ q¾Ý t½√ d?LŽ sÐ tK�«b³?Ž sŽ ÁbM�Ð ÈË—Ë

U½U²?*√ «u�uIð Ê√ ¨rMN?ł w* «Î—u�ł U½—u?Nþ «uKF& Ê√ ÊËb¹dð√ò ∫‰U?I* UN?F³ð√

Æ
©≥®

å«cNÐ dLŽ sÐ«

Í—œ√ ô ∫‰u?I¹ Ê√ r�U?F�« QD?š√ «–≈ò ∫‰u?I¹ ÊU?< t½√ ”U?³?Ž sÐ« sŽ ÈË—Ë

Æ
©¥®

åtKðUI� X³O?√ bI*

XF?L?Ý ∫‰U?C q³?MŠ sÐ b?L?Š√ sÐ tK�«b?³?Ž v�≈ Áb?M�Ð Õö?B�« sÐ« ÈË—Ë

bL×?� XFLÝ ∫‰u?I¹ f½√ sÐ p�U� XFLÝ ∫‰u?I¹ wF*UA�« XFL?Ý∫‰uI¹ wÐ√

ÆåtKðUI� X³O?√ Í—œ√ ô r�UF�« qHž√ «–≈ò ∫‰uI¹ Êö−Ž sÐ

V¼«c*« W??Lz√ ŸU?L?²??łô ªÎ«b?ł e¹e?Ž qO?Kł œUMÝ≈ «c¼ò∫Õö?B?�« sÐ« ‰U?C

w{— ”U?³?Ž s?Ð« sŽ p�– q¦?� p�U?� ÈË—Ë ¨iF?Ð sŽ rN?C?FÐ ¨t?O??* WŁö?¦�«

Æ
©µ®

åULNMŽ tK�«

o¹b?B�« dJÐ wÐ√ sÐ b?L×?� sÐ rÝU?I�« sŽ ÁbM�Ð d?³�« b?³Ž sÐ« Ãd?š√Ë

ô ∫rÝU????I�« ‰U???I????* ¨¡wý sŽ t?�Q???�???* qł— Á¡U????ł t½√ ≠ rN?MŽ tK?�« w{— ≠

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ∑ ’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ«Ë π≥ Ø ± ŸuL:« ÍËuM�«Ë ¨π ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ©±®

Æ ±∑± Ø ≤ tIH²*«Ë tOIH�« ¨ Íœ«bG³�« VOD)« ©≤®

Æ ±∑≤ Ø ≤ oÐU��« —bB*« ©≥®

Æ ±∑≤ Ø ≤ tIH²*«Ë tOIH�« ¨ Íœ«bG³�« VOD)« ©¥®

 Æ ±∑≥ ≠ ±∑≤ Ø ≤ tIH²*«Ë tOIH�« w* Íœ«bG³�« VOD)«  tK¦� ÈË—Ë ±±≠ ±∞ ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ©µ®



≠≥µ≠

∫rÝUI�« ‰U?I* ¨„dO?ž ·dŽ√ ô pO�≈ XHCË w½≈ ∫‰u?I¹ qłd�« qF−?* ¨tM�Š√

s� aOý ‰U?I* ¨tM�Š√ U� tK�«Ë ¨w�u?Š ”UM�« …d¦<Ë w²?O( ‰uÞ v�≈ dEMð ô

q³½√ fK−?� w* p²¹√—U� tK�«u?* ¨U?N�e�« ¨wš√ sÐ«U¹ ∫t?³Mł v�≈ f�Uł g¹d?C

U0 rKJð√ Ê√ s?� v�≈ VŠ√ w½U?�� lDI¹ Ê_ tK�«Ë ∫r?ÝU?I�« ‰U?I?* ¨Âu?O�« pM�

Æ
©±®

tÐ w� rKŽô

ô≈ ÎU¾Oý ‰uI¹ ôË ¨WO²?* w²H¹ œUJ¹ ô ÊU< t½√ VO�*« sÐ bOFÝ sŽ ÈË—Ë

Æ
©≤®

wM� rKÝË wMLKÝ rNK�« ∫‰UC

p�U?� v�≈ qł— ¡Uł ∫‰U?C ÍbN?� sÐ sLŠd�« b?³Ž sŽ Õö?B�« sÐ« ÈË—Ë

b¹—√ w½≈ ¨tK?�«b?³?ŽUÐ√ U?¹ ∫‰U?I?*¨t??³?O?³??−¹ U?� ÎU??�U¹√ ¡wý sŽ t�Q??�¹ ¨f½√ sÐ«

∫‰U??I???* t??Ý√— l*— r?Ł ¨Îö¹uÞ ‚dÞQ???* ∫‰U??C ¨p�≈ œœd???²�« ‰UÞ b???CË ÃËd??)«

s�?Š√ X�?�Ë ¨d?O?)« t?O?* V�??²?Š√ U?L?O??* rKJð√ U/≈ w½≈ «c¼U¹ ¨tK?�« ¡U?ýU?�

Æ
©≥®

Ác¼ pK²�Q��

≠ VO??& ô√ ∫t� qO?I??*¨XJ�?* W�Q??�?� w* q¾??Ý t½√ wF?*U??A�« sŽ ÈË—Ë

Æ
©¥®

»«u'« w* Ë√ wðuJÝ w* qCH�« Í—œ√ v²Š∫‰UI* ø≠ tK�« pLŠ—

Ê√ d¦JO?* ¨w²H?²�¹ q³MŠ sÐ bL?Š√ XFLÝ∫‰U?C ÂdŁ_« dJÐ wÐ√ sŽ ÈË—Ë

Æ
©µ®

Í—œ√ ô ∫‰uI¹

U??� ∫‰U?C t?½√ f½√ sÐ p�U??� ÂU?�ù« v?�≈ ÁbM�Ð Íœ«b??G?³?�« VOD)« ÈË—Ë

Æ
©∂®

p�c� q¼√ w½√ ÊuF³Ý w� bNý v²Š XO²*√

W�¬ s� t� tK�« lLł Î«bŠ√ X¹√—U� ∫‰U?C t½√ wF*UA�« sŽ ≠ ÎUC¹√ ≠ ÈË—Ë

Æ
©∑®

tM� UO²H�« sŽ XÓJÚÝ√ WMOOŽ sÐ« w* lLł U� UO²H�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

±± ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ¨ ÕöB�« sÐ« ©±®

Æ ±µ ’ oÐU��« —bB*« ©≤®

Æ ±≥ ≠ ±≤ ’ oÐU��« —bB*« ©≥®

Æ ±≥ ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ¨ ÕöB�« sÐ« ©¥®

Æ ±≥ ’ oÐU��« —bB*« ©µ®

Æ ±µ¥ Ø ≤ tIH²*«Ë tOIH�« ¨ Íœ«bG³�« VOD)« ©∂®

 Æ ±∂∂ Ø ≤ oÐU��« —bB*« ©∑®



≠≥∂≠

qN??ł√Ë ¨U?N??O?* rN??²JÝ√ Èu??²?H�UÐ ”UM?�« rKŽ√ ∫‰U?C W?MO?O??Ž sÐ« sŽ ÈË—Ë

Æ
©±®

UNO* rNID½√ Èu²H�UÐ ”UM�«

‰Q?�?O� r¼b??Š√ ÊU?< Ê≈ ÎU?�«u?C√ X<—œ√ ∫‰U?C VzU?�?�« sÐ ¡UDŽ sŽ ÈË—Ë

Æ
©≤®

bŽdO� t½≈Ë rKJ²O* ¡wA�« sŽ

wÐ√ VŠU??? n?Ýu¹ wÐ√ v�≈ ÁbM?�Ð Íd??O??L??B�« tK?�«b??³??Ž wÐ√ sŽ ÈË—Ë

u¼Ë ÁbKIðË rKF?�« s� ¡wý w* rKJð s� ∫‰u?I¹ W?H?OMŠ UÐ√ XF?LÝ∫‰U?C W?H?OMŠ

t�?H½ tOKŽ XKN?Ý bI?* øtK�« s¹œ w* XO²?*√ nO< ¨tMŽ t�Q?�¹ ô tK�« Ê√ sE¹

Æ
©≥®

tM¹œË

Ê√ tK�« s� ‚dH�« ôu� ∫‰uI¹ WH?OMŠ UÐ√ XFLÝ∫‰UC nÝu¹ wÐ√ sŽ ÈË—Ë

Æ
©¥®

—“u�« wKŽË QMN*« t� ÊuJ¹ Î̈«bŠ√ XO²*√ U� rKF�« lOC¹

ÊUO³� WO*U< w¼Ë¨—UŁü« s� UN*UF?{√ 5Ð s� UNðd²š« …dO¦J�« —UŁü« ÁcN*

¨U¼dDš rOEŽË U?N½Q?ý rEŽ s� Êu*d?F¹ U* ¨U?O²?H�« sŽ —U³J?�« ¡ULKF�« VO?Nð

v�≈ V�½ U0 rŁ ¨WÐU?×?B�« s� d?O?³< lL?ł v�≈ V�½ U?0 Uzb²?³?� U?N²?³ð— b?CË

s¹c�« 5Žu³²*« ¡UNIH�« s� WLz_« —U?³<Ë rONFÐUðË 5FÐU²K� V�½U� rŁ¨r¼œUŠ¬

Æ‚U*ü« rNðdNý XI³ÞË Èu²H�UÐ «ËdN²ý«

b??C r?N½S??* ¨r?NÐ 7�¹ t?ÐöÞË rKF?�« q¼√ s� rN?ðd??O???Ý w* dþUM?�« qF�Ë

s¹c�« r?Ł ¨w½d??C ”UM�« d??O??š® ∫‰U??I?* ¨W?¹d?O??)UÐ ¤ t?K�« t�u??Ý— rN� b??N??ý

Æ©rN½uK¹ s¹c�« rŁ ¨rN½uK¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 Æ ±∂∂ Ø ≤ oÐU��« —bB*« ©±®

 Æ ±∂∂ Ø ≤ oÐU��« —bB*« ©≤®

 Æ ±∂∂ Ø ≤ oÐU��« —bB*« ©≥®

Æ ±∂∏ Ø ≤ tIH²*«Ë tOIH�« ¨ Íœ«bG³�« VOD)« ©¥®



≠≥∑≠

w½U¦�« qBH�«

tÐ«œ¬Ë w²H*« ◊Ëdý

∫YŠU³� WŁöŁ tOEË

Æw�H*« ◊Ëd� ∫‰Ë_« Y��*«

Æw�H*« »«œ¬ ∫w�U��« Y��*«

Æw�H*« WOK�√ vK� ·dF��« ‚d� ∫Y�U��« Y��*«



≠≥∏≠

iOÐ√



≠≥π≠

 ‰Ë_« Y��*«
w�H*« ◊Ëd�

¨Ÿd?A�« w* WL?OEŽ W?³ðd�Ë ¨s¹b�« w?* lO*— VBM� XHK?Ý√ UL?< Èu²?H�«

5Ð ·öš q×� U?NCFÐË ¨‚U*Ë q×� U?NCFÐ ¨◊Ëdý UN?žuK³� ◊d²ý« p�c�Ë

Èd?š√ ◊Ëd??ý »u?łuK� –≈ ªU??NÐu?łu� ô Èu??²?H�« “«u??' ◊Ëd?ý w¼Ë ¨¡U??LKF�«

Æ“«u'« ◊Ëdý vKŽ …bz«“

¨Èu?²?HK� `KB¹ s� w* ¡U?LKF�« U?NÞd?²?ý« w²�« ◊Ëd?A�« d?<–√ wK¹ U?L?O?*Ë

 ∫UNM� tO* nK²<« w* ·ö)« ÊUOÐË UNÞ«d²ý« qO�œË

∫ÂöÝù« ∫‰Ë_« ◊dA�«

d?O??ž d?*UJ�« Ê_ Èu?²??H�« W?³ðd??� ⁄uK³� ◊d?ý t½√ w?* ¡U?LKF�« nK?²?|¹ ôË

‰U?CÆÈu?²?H�« w* »cJ?�« vKŽ Âö?Ýû� t?C?GÐ tKL?Š U0d??* ¨s¹b�« w* s9R?�

›±∞π ∫…dI³$«¤ ˝«Ú—U]HÌ� ÎrÌJÏ½UÒ1≈ ÏbÎFÒÐ ÎsÓÏ> rÌJÒ½ËÌÓœÌdÒ¹ ÎuÒ$ Ï»UÒ²ÏJÎÄ ÏqÎ¼Ò√ ÎsÓÏ> dOÏ¦Ò� ]œÒ§˚ ∫v�UFð

ÂuKF???� t½√ vKŽ Î«œU???L??²??Ž« ¡U???LKF�« i?FÐ Ád??<– qL???N¹ b??C ◊d???A�« «c¼Ë

Æ…—ËdC�UÐ

∫nOK~²�« ∫w½U¦�« ◊dA�«

s�¬ w³B�« Ê_ª‚U?*Ë q×� UC¹√ «c¼Ë Î̈ö?CUŽ ÎUG�UÐ ÊuJ¹ Ê√ tÐ b?BI¹Ë

vKŽ s�R‡¹ ö* W?OK¼_« hCU½ t½_ ¨Èu²H�« w* »cJ?¹ Ê√ vA|O* WÐu?IF�« s�

Æ
©±®

bFÐ√ t�uC ‰u³C qÐ p�c< ÊuM:«Ë øs¹b�« vKŽ s9R¹ nOJ* t�U�

∫tÐ v²H¹ U0 rKF�« ∫ Y�U¦�« ◊dA�«

ÒwÓÏÐÒ— ÒÂ]dÒŠ UÒL]½≈ ÎqÌ4˚ ∫v�UFð ‰UC¨r?KŽ öÐ tK�« s¹œ w* rKJ²¹ Ê√ “u−¹ ô t½_

Î‰ÓÏeÒMÌ¹ ÎrÒ$ UÒ> Ït]K$UÏÐ «uÌ�ÏdÎAÌð ÊÒ√Ò§ ÓÏoÒ×ÎÄ ÏdÎOÒGÏÐ ÒwÎGÒ³Î$«ÒÒ§ ÒrÎŁù«Ò§ ÒsÒDÒÐ UÒ>Ò§ UÒNÎMÏ> ÒdÒNÒþ UÒ> ÒgÏŠ«ÒuÒHÎÄ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨±≥ππ WMÝ ◊ ¨ V¹b�« rOEF�« b?³Ž ∫ oOI?% ÊU¼d³�« ¨ tK�«b?³Ž sÐ pK*«b³?Ž ¨wM¹u'« 5�d?(« ÂU�≈ ∫dEM¹  ©±®

 Æ ±≥ ’ Èu²H�« WH? ¨ Ê«bLŠ sÐ« ¨ ≤± ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ¨Í—Ë“dNA�« ÕöB�« sÐ« ±≥≥∞ Ø ≤



≠¥∞≠

ôÒ§˚ ∫v�U??Fð ‰U?CË ›≥≥ ∫·«dŽ_«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ> Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ$uÌIÒð ÊÒ√Ò§ UÚ½UÒDÎKÌÝ ÏtÏÐ

˝Úôu‡Ì¾‡Î�Ò> ÌtÎMÒŽ ÒÊUÒ� ÒpÏ¾Ò$ÎËÌ√ ÌÓqÌ� Òœ«ÒRÌHÎ$«Ò§ ÒdÒBÒ³Î$«Ò§ ÒlÎL]�Ä ]Ê≈ rÎKÏŽ ÏtÏÐ ÒpÒ$ ÒfÎOÒ$ UÒ> ÌnÎIÒð

dJÐ w?Ð√ w{U??I�« sŽ w?A??<—e�« p�– vKŽ ŸU??L???łù« qI½ b??CË ›≥∂ ∫¡«dÝù«¤

Æ
©±®

ÁdOžË w½öCU³�«

∫œUN²łô« W³ðd� ⁄uKÐ ∫lÐ«d�« ◊dA�«

Æ
©≤®

¡ULKF�« s� tFL�¹ U0 w²H¹ Ê√ t� “u−¹ ô w�UF�« Ê√ vKŽ ¡ULKF�« oHð«

Ê√ t� o×¹ w< t?O?I?H?�« U?N?O�≈ qB¹ Ê√ wG?³M¹ w²�« W?³ðd?*« w* «u?HK²?š« rŁ

∫‰«uC√ W²Ý vKŽ w²H¹

∫‰Ë_« ‰uI�«

ÆoKD*« œUN²łô« W³ð— mKÐ bC ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô t½√

ÂUJŠ_« „«—œSÐ qI?²?�¹ Íc?�«ò∫t½QÐ Õö?B�« sÐ« t?*d?Ž oKD*« b?N?²?:«Ë

Æ
©≥®

åbŠ√ V¼c0 bOIðË bOKIð dOž s� WOŽdA�« W�œ_« s� WOŽdA�«

w* t?²�œ√Ë t�u?√Ë t?IH�« d?¦<√ r?N*Ë kH?Š s�ò t½QÐ Ê«bL?Š sÐ« t*d?ŽË

qO�b�U?Ð U?NM� Ÿd??A�« ÂUJŠ√ W??*d?F?� t?MJ1 W?�Uð W??OK¼√ t� X½U??< «–≈ ¨tKzU??�?�

Æ
©¥®

å¡Uý «–≈ lzUCu�« dzUÝË

Æw²H*« ◊Ëdý w* «uLKJð s¹c�« ¡ULKF�« d¦<√ tO�≈ V¼– ‰uI�« «c¼Ë

∫U¼bŠ√ ∫◊Ëdý WŁöŁ tO* qLJ²Ý« s� ¡ULKF�« s� w²H*«ò∫w½UFL��« ‰UC

Æ
©µ®

åœUN²łô« q¼√ s� ÊuJ¹ Ê√

Ê√ b?Š_ q×¹ôò ∫‰U?C t½√ wF*U?A�« sŽ ÁbM�Ð Íœ«b?G?³�« VOD)« ÈË—Ë

t?LJ×0Ë ¨tšu?�M�Ë t?|ÝUMÐ ¨tK?�« »U²JÐ ÎU?*—UŽ Îö?ł— ô≈ tK�« s¹œ w* w²?H¹

ÊuJ¹ rŁ ¨‰e½√ rO?*Ë ¨tÐ b¹—√ U?�Ë ¨tO½b?�Ë tOJ�Ë ¨tK¹e?MðË tK¹ËQðË ¨tNÐU?A²?�Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≥∞∑ Ø ∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©±®

Æ ≥∞∑ Ø ∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©≤®

Æ ≤∂ ’ w²H²�*«Ë w²H*« »«œ¬ ¨ ÕöB�« sÐ« ©≥®

 Æ ±µ ’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ« ©¥®

Æ ±≥≥ Ø µ tIH�« ‰u?√ w* W�œ_« lÞ«uC ©µ®



≠¥±≠

s� ·d???F¹Ë ¨Œu???�M?*«Ë aÝUM?�UÐ ¤ tK�« ‰u???Ý— Y?¹b??×?Ð Î«d???O??B?Ð p�– b???FÐ

U0Ë ¨d??F??A�UÐ Î«d??O?B?Ð ¨W?GK?�UÐ Î«d?O??BÐ ÊuJ?¹Ë ¨Ê¬d?I?�« s� ·d?ŽU??� Y¹b??(«

ÊuJ¹Ë ¨ÂöJ?�« WKCË ·U?B½ù« «c¼ l?� qL?F?²??�¹Ë ¨Ê¬d?I�«Ë rKF?K� t?O�≈ ÃU??²?×¹

«–S* ¨«c¼ bF?Ð W×¹dC t� ÊuJðË ¨—UB?�_« q¼√ ·ö²š« vKŽ ÎU*dA?� «c¼ bFÐ

Æ
©±®

åÂ«d(«Ë ‰ö(« w* w²H¹Ë rKJ²¹ Ê√ tK* «cJ¼ ÊU<

b?CË ¨oKD*« œU?N?²?łô« ◊Ëdý w?¼ wF*U?A�« U¼d?<– w²�« ◊Ëd?A�« Ác?N?*

ÆÈu²HK� ÎUÞËdý UNKFł

sŽ Îö?O?B?Hð w²?H*« ◊Ëd?ý qI½ Ê√ b?FÐ ≠ vM¹u?'« 5�d?(« ÂU?�≈ ‰U?CË

qI??²???�¹ s� ∫w²??H?*« ÊQÐ p�– WKL???ł sŽ «Ëd??³??ŽËò ∫≠ ‚U??×??Ý≈ w?Ð√ –U??²??Ý_«

s� w²??H*« Ê√ ∫U½bM?Ž —U?²??<«Ë ÆÆÆÎUÞU?³?M²?Ý«Ë ÎU??B½ W??F¹d?A�« ÂU?JŠ√ W?*d??F0

¨dO?�H²�«Ë WGK�« W?*dF� s� tO?* bÐ ô «c¼Ë ¨WF¹dA�« ÂUJŠ√ „—œ t?OKŽ qN�¹

V²J�« WF?ł«d0 t<—œ v�≈ ‰u??u�« d�ðË ¨bOKI?²�UÐ tO* w?H²JO* Y¹b?(« U�√Ë

tI?H�«Ë ¨—u²?Ýb�« u¼ fHM�« tI*Ë ¨t?M� bÐ ô ‰u?_« W*d?F�Ë ¨WÐc?N*« W³ðd*«

w* tM¼– vKŽ ÂUJŠ_« lO?Lł ÊuJð Ê√ ◊d²?A¹ ô sJ�Ë ¨bM²�*« u?N* tM� bÐô

Æ
©≤®

Ì·U< uN* t<—œ s� sJ9 «–≈ sJ�Ë ¨…bŠ«Ë W�UŠ

Ê√ ÊU?�½û� “u−?¹ UN?F?� w²�« WH?B�« w* »UÐò ∫wHM?(« ÍbMLÝù« ‰U?CË

U?N?Ð ÊU?�½ù« ÊuJ?¹ w²�« w¼ W?H??B�« Ác¼ Ê√¨rKŽ« ∫Ád??O?ž w?²?H¹Ë t??�?H½ w²??H¹

Æ
©≥®

åœUN²łû� Îö¼√

¨Ê«bL?Š sÐ«Ë ¨
©µ®

ÂeŠ sÐ«Ë ¨
©¥®

Íd?B³�« 5�?(« uÐ√ ‰u?I�« «c¼ —U²?š«Ë

Æ
©∂®

tOKŽ ‰b¹ U� bLŠ√ Âö< s� Ãd|²Ý«Ë ¨»U×?_« d¦<_ t³�½Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±µ∑ Ø ≤ tIH²*«Ë tOIH�« ©±®

Æ ±≥≥≥ ≠ ±≥≥≤ Ø ≤ ÊU¼d³�« ©≤®

v�Ë_« W?F³D�« d?³�« b³?Ž w<“ b?L×?� oOI?% ¨ ‰u??_« w* dEM�« ‰cÐ ¨bO?L(«b?³?Ž sÐ bL?×� ¨ ÍbML?Ýù« ©≥®

Æ ∂∏π ’ ‡¼ ±¥±≤ WMÝ

 Æ ≥µ∑ Ø ≤ ¨ ±¥∞≥ ÊUM³� WOLKF�« V²J�« —«œ ¨bL²F*« VOD�« sÐ wKŽ sÐ bL×� 5�(« uÐ√ ¨ÍdB³�« ©¥®

l³Þ ¨ d??<U??ý b?L??Š√ ∫oO??I?% ¨ ÂUJ?Š_« ‰u??√ w* ÂUJ?Šù« ¨Íd¼UE�« Âe??Š sÐ wKŽ b??L?×??� uÐ√ ¨Âe??Š sÐ« ©µ®

 Æ ∂π¥ ≠ ∂π≥ Ø ≤ WL?UF�« WF³D�

Æ ±≥ ’ oÐUÝ —bB� ¨ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ« ©∂®



≠¥≤≠

Èu?²?H�« w?* ◊d?ý œU?N?²?łô« Ê√ vKŽ «u??B½ s� iFÐ Ê√ rKF½ Ê√ w?G?³M¹Ë

b??O??I*« œU??N??²??łôUÐ vL??�¹ U??� «Ëœ«—√ U/≈Ë ¨oKD?*« œU??N?²??łô« «Ëb¹d?¹ r� U0—

ÆwðQOÝ UL<¨tMOFÐ ÂU�≈ V¼c0

p�c?<Ë ¨oKD*« œUN?²łô« ◊«d?²ý« vK?Ž ‰b¹ oÐU��« wF?*UA�« Âö?< sJ�Ë

p�c?<Ë¨Áb?¹√Ë wMO¹«d?H??Ýù« ‚U?×?Ý≈ w?Ð√ –U?²?Ý_« sŽ 5?�d?(« ÂU?�≈ tK?I½ U?�

b?I?*¨oKD*« œU?N?²?łô« ◊«d?²?ý« w* `¹d?? Íd?B?³?�« 5�?(« wÐ√ sŽ qI½U?�

s� Èu??²?H?�« “«u?ł —U??²?š« r?Ł ≠ wðQ?O??Ý U??L?< ≠ ÂUJŠù« w?* Íb?�ü« tM?Ž tKI½

Æ oKD*« œUN²łô« vKŽ t�ö< qLŠ t½√ vKŽ ‰b¹ U2 ¨V¼c*« w* bN²:«

Æp�c< Ád¼Uþ wHM(« ÍbMLÝù« sŽ t²KI½ U� «c<Ë

∫w½U¦�« ‰uI�«

ÊuJ¹ b?C bOI*« œU?N²?łô«Ë ¨bOI?*« œUN²?łô« W³ðd?� ⁄uKÐ Èu²?H�« ◊dý Ê√

W�Q?�?� Ë√ tI?H�« »«uÐ√ s� »U?³Ð ÊuJ¹ b?CË ¨5F?� ÂU�≈ V¼c?0 tO?* b?OO?I?²�«

ÆtKzU�� s�

d¹d?I²Ð qI?²?�¹ s� ∫t½QÐ Áu*d?Ž b?I* 5F?� V¼c0 bO?I*« b?N²?:« U�Q?*

Z¹d?|?²�« s� tMJ?9 l� ¨W?OKO?B?H?²�« t?²�œ√ s� Ác?šQ?� ·d?F¹Ë ¨t?�U?�≈ V¼c?�

Æ
©±®

tOKŽ h½U� vKŽ tOKŽ hM¹ r�U� ”UOCË ¨t�U�≈ ‰u?√ vKŽ

s� ∫u¼ tK?zU?�?� s� W�Q??�?� Ë√ t?I??H�« »«uÐ√ s� »U?³Ð b??O?I*« b?N??²?:«Ë

W�œ√ vKŽ W�œ_« W?*dF0 oKF?²¹ ULO?* dB?²C«Ë ¨W�U?F�« œUN?²łô« ◊Ëd?ý qBŠ

pKð Ë√ »U??³�« p?�– t?łU??²??×¹ U?0 ◊U?Š√Ë ¨q?zU?�?*« s� W�Q??�??� Ë√ 5F??� »UÐ

Æ
©≤®

‰u?_«Ë WGK�« s� W�Q�*«

·ö)«Ë ¨œU?N²?łô« ƒd& W�Q?�� vKŽ W?OM³� Î«b?N²?−� «c¼ q¦?� WO?L�ðË

Wze??−??²Ð ‰U?C s?� sJ�Ë ¨t½UJ� «c?¼ fO�Ë ¨
©≥®

‰u???_« V²??< w* —d?I??� U??N?O??*

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

sÐ«Ë  ≤±≤ Ø ¥ 5?F???Cu*« Âö???Ž« ¨ rO???I�« s?Ð«Ë¨ ≥∂ ≠ ≤π ’ w²???H???²???�*«Ë w²???H?*« »œ√ Õö???B�« sÐ« ∫dE?M¹ ©±®

Æ µµ∏ ¥ dOM*« V<uJ�« Õdý¨—U−M�«

Æw½UJK�e�« sÐ« sŽ öI½ ¨ ≤±∞ Ø ∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ∫dEM¹ ©≤®

Æ ≤±∞ ≠ ≤∞π Ø ∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ∫W�Q�*« Y×Ð w* dEM¹ ©≥®



≠¥≥≠

Æö* ô s�Ë vMF*« «cNÐ bOI� bN²−� œułuÐ ‰UC œUN²łô«

pKð Ë√ »U?³�« p�– w* oKD*« b?N²?:U?< W�Q�?� Ë√ »U?³Ð bO?I*« b?N²?:«Ë

ÆW�Q�*«

dO?¦< Á—U²?š« bI?* ¨t�U�≈ V¼c0 b?OI*« bN?²:« Èu²?* “«u−Ð ‰u?I�« U�√Ë

Æt�ö< Èu×* s� ÓrNÔ* Ë√ ÎUB½ U�≈ ¡ULKF�« s�

q¼√ s� sJ¹ r� s?�ò ∫‰UC YO?Š ªwKF?¹ uÐ√ w{U?I�« p�– vKŽ h½ s2Ë

œU?N?²?łô« —U?³?²?Ž« w* ·ö?šôË ¨wC?I¹ Ê√ ôË w²?H¹ Ê√ t� e?−¹ r� œU?N?²?łô«

Æ
©±®

åÁdOž Ë√ ¨jI* t�U�≈ V¼c� iFÐ w*u�Ë U½bMŽ ULNO*

fO?� s� Èu???²????* w* ·ö???)« q?I½ b????C t½S???* ¨Íb????�ü« p�– vK?Ž h½Ë

s� Ád?O??ž V¼c0 Èu?²?H�« t� “u??& q¼ ¨b?N?²?−0 f?O� s�ò ∫‰U?I?* b?N??²?−0

w* Î«bN²?−� ÊU< «–≈ t½√ —U²<«Ë ÆÆÆø«c¼ UM?M�“ w* œU²F*« u¼ UL< ¨s¹b?N²:«

—œUC u¼Ë ¨ÁbK?I¹ Íc�« oKD*« bN?²:« cšQ?� vKŽ ÎUFKD� ÊuJ¹ YO?×Ð V¼c*«

dEM�«Ë lL?'«Ë ‚d?H?�« s� sJL?²?� ¨t�«u?C√Ë t?�U?�≈ b?Ž«u?C vK?Ž l¹d?H?²�« vKŽ

Æ
©≤®

åÈu²H�« t� ÊU<¨ p�– w* …dþUM*«Ë

WŁœU????Š w* VO???$ ô U?M< u�Ëò ∫W?Ðu???ł_« V¹c???N?ð w* b???�U???Š s?Ð« ‰U???CË

s� d??O??¦??< „d?ð v�≈ Èœ_ ≠ tK�« t??L??Š— ≠ tK?�«b??³??Ž wÐ√ q?√ vK?Ž ”U??O??I�UÐ

Æ
©≥®

åU¼dOžË …öB�«Ë …—UND�« w* Àœ«u(« qzU��

ÎU?ÝU?O?C ¨ÂU�≈ V¼c?0 bO?I*« b?N?²?:« Èu?²?* “«uł v?KŽ ‰b¹ ÂöJ�« «c¼Ë

Æt½Ëœ u¼ s2 Èu²H�« W×? ÂbŽ vKŽ ‰b¹ ôË¨tOKŽ

vKŽ ”U?OI�UÐ ÂU?�ù« ’uBM� d?Ož w* Èu?²H�« ¡U?LKF�« s� dO?¦< e?¹u&Ë

Æw²H¹ Ê√ V¼c*« w* bN²−LK� ÊËeO−¹ pLN½√ vKŽ qO�œ tOKŽ h½U�

qO?³Ý vKŽ t?Ð Èu²?H�«Ë ÂU?�ù« V¼c� vKŽ ”U?O?I�« «Ë“Uł√ r?N½√ qL²?×¹Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µ ’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ« ©±®

Æ ≤≥∂ Ø ¥ ÂUJŠ_« ‰u?√ w* ÂUJŠù« ¨ Íb�ü« ©≤®

W³²J� ¨V?²J�« r�UŽ l³Þ ¨wz«d�U��« w×?³? ∫oOI% ¨WÐuł_« V?¹cNð ¨wKŽ sÐ b�UŠ sÐ s�?(« ¨b�UŠ sÐ« ©≥®

 Æ ≥π ’ ‡¼ ±¥∞∏ WCNM�«



≠¥¥≠

Î«bKI??� bKI*«Ë ¨ÂU??�ù« V¼c* Îö??CU½ V�??²M*« t??O?I??H�« ÊuJ¹ YO??×ÐªtM?Ž qIM�«

ÆtO�≈ V�²M*« tOIHK� ô ÂU�û�

Æ
©±®

3_« ÀUOž w* 5�d(« ÂU�≈ p�cÐ Âeł bCË

Ád¹dIð l?OD²�¹ Íc�« ≠ t?�U�≈ V¼c� w* b?N²?:« w* Ê«bL?Š sÐ« ‰UCË

t??²�œ√Ë t?�u???√Ë t??I??H?K� t½U??I?ð≈ l� Áb??Ž«u??CË t�u????√ Èb??F??²¹ô t?MJ� qO?�b�UÐ

bL?²Ž« w²�« ‰u??_UÐ ŸËdH�« ‚U?(≈Ë Ãd|?²�« vKŽ tð—bCË ”U?OI�UÐ t?²*d?F�Ë

Æ 
©≤®

t� ô t�U�ù Î«bKI� ÊuJ¹ ÁUO²HÐ qLŽ s� Ê≈ ≠ t�U�≈ UNOKŽ

sÐ« s¹b�« d?|?* u¼Ë® VO?žd?²�«Ë hO?|K²�« VŠU?? sŽ —U?−M�« sÐ« qI½Ë

V�½Ë ¨…—Ëd?C�« qł_ w²H¹ Ê√ t?�U?�≈ V¼c� w* b?N²?−L?K� “u−¹ t½√ ©W?OL?Oð

Æ
©≥®

¡ULKF�« d¦<√ v�≈ ‰uI�« «c¼

∫ Y�U¦�« ‰uI�«

vKŽ ô ¨w²?H*« w* œU?N?²?łô« W?³ð— ◊«d?²?ý« Âb?Ž v�≈ ¡UL?KF�« iFÐ V¼–

Èu²?* «Ë“Uł√Ë ¨V¼c0 b?OI*« œU?N²?łô« vMF� vKŽ ôË oKD*« œU?N²łô« v?MF�

—u?B?F�« d?� vKŽ Ê«bK³�« s� d?O?¦?< w* q?U?Š u¼ U?L?< ¨t?�U?�≈ V¼c0 bKI*«

ÆWLz_« dBŽ bFÐ

s� Ád?O?ž V¼c0 Èu²?H�« t� “u?& q¼ ¨b?N?²−0 fO� s?�ò ∫Íb�ü« ‰U?C

iFÐ sŽ Á“«u−Ð ‰u?I�« d<– rŁ ¨
©¥®

åø«c¼ UMM�“ w* œU²?F*« u¼ UL< s¹bN?²:«

Æ
©µ®

tMOFÐ bŠ_ t³�M¹ r�Ë ¡ULKF�«

w* nF?{ ÁbMŽ sJ�Ë t?�U?�≈ V¼c?� kH×¹ s?� w* ÕöB�« sÐ« —U?²?š«Ë

¨t?³¼c?�  «—uD�� s?� tKIM¹ U0 Èu?²H�« t?� Ê√ t²?�?OC√ d?¹d%Ë t?²�œ√ d¹d?Ið

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨wLKŠ vHDB�Ë ¨rFM*«b?³Ž œ«R* ∫ oOI% ¨ rKE�« ÀUO?²�« w* 3_« ÀUOž ¨ tK�«b³Ž sÐ pK*«b?³Ž wM¹u'«  ©±®

Æ ≥∞∏ ’ W¹—bMJÝù« ¨v�Ë_« WF³D�«

Æ ≤∞ ≠ ±∏ ’ Èu²H�« WH? ∫dEM¹ ©≤®

Æ µµ∏ Ø ¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ∫dEM¹ ©≥®

Æ ≤≥∂ Ø ¥ ÂUJŠù« ©¥®

Æt�H½ l{u*« ¨ oÐU��« —bB*«  ∫dEM¹ ©µ®



≠¥µ≠

Áb?−¹ r�U??�Ë ¨t?�U?�≈ V¼c?� w?* s¹b?N?²?:«  U?F?¹d?HðË ¨t?�U?�≈  U???u?BM�Ë

Íc�« tOKŽ ’uBM*« vMF� w* ÊU< «–≈ ô≈ tÐ Èu?²H�« t� fOK* tOKŽ ÎU?uBM�

Æ
©±®

q�QðË dJ* qC* v�≈ tCU(≈ w* ÃU²×¹ ô

b?N²?:« ‰u?BŠ vKŽ U?O?²H�« nO?Cuðò ∫b?OF�« oO?Cœ sÐ« s¹b�« b?−� ‰U?CË

ÍË«d�« Ê√ —U²?<U* ¨rNz«u¼√ w* oK)« ‰U?Ýd²Ý« Ë√ ¨rOEŽ Ãd?Š v�≈ wCH¹

vJŠ r?Ł ÂU??�ù« Âö??< rN??* s� ÎUMJL??²??� Îôb??Ž ÊU??< «–≈ 5?�b?I??²?*« W??Lz_« sŽ

sLŽ q¾?Ý t½√ bLŠ√ ÂU?�ù« sŽ w{UI�« qI½Ë 
©≤®

åtÐ wH²J¹ t½S?* t�uC bKILK�

Y¹b???(« Êu??*d??F¹ ô s?¹c�« Í√d�« q¼√ iF?Ð Ád??B??� w*Ë W?�Q??�??� t� X?F??CË

‰Q??�¹ò ∫‰U??I??* ø‰Q??�?¹ sL??*¨Y¹b??(« q¼√ i?FÐË ¨`O??×??B�« s� n?O??F??C�«

 ∫w{UI�« ‰UC
 ©≥®

åÍ√d�« »U×?√ ‰Q�¹ ôË Y¹b(« »U×?√

Æ
©¥®

åU½d<– w²�« jz«dA�« rNO* qL²Jð r� t½√Ë ¨r¼bOKIð “Uł√ t½√ «c¼ d¼UþËò

s� fO�Ë ¨¡UN?IH�« s� Y¹b(« q¼√ rNÐ œ«d*« ÊQÐ p�– qO?IŽ sÐ« ‰ËQðË

Æ
©µ®

tIH²¹ r�Ë Y¹b(« V²<

∫lÐ«d�« ‰uI�«

V¼c*« t?O?I?H� “U??ł oKD*« b?N?²?:« Âb?Ž Ê≈ t½√ v�≈ ¡U?LK?F�« iFÐ V¼–

¨s¹bN²?:« s� ÁdOž Ë√ V¼c� qIMÐ w²?H¹ Ê√ tO* œUN²?łô« W³ð— mK³¹ r� Íc�«

w* œU?N²?łô« W³ð— mK³¹ r� s� ‰«R?Ý “u−¹ ö?* t�«RÝ sJ?1 bN?²−?� błË Ê≈Ë

Æ
©∂®

V¼«c*«

∫f�U)« ‰uI�«

V¼c� s� WM��« Ë√ Ê¬dI�« s� qIM�« tKO�œ U0 w²?H¹ Ê√ bKILK� “u−¹ t½√

Æ
©∑®

”UOI�« tKO�œ U� ·ö|Ð ¨t�U�≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≥∂ ’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ∫dEM¹ ©±®

Æ ≥∞∑ ≠ ≥∞∂ Ø ∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©≤®

W�UÝd�« W�ÝR� ¨v�Ë_« WF³D�« ¨w<—U³� dOÝ b?LŠ√ ∫oOI% ¨tIH�« ‰u?√ w* …bF�« ¨¡«dH�« 5�(« sÐ« wKF¹ uÐ√ ©≥®

Æ ±µπ∂ Ø µ

Æt�H½ l{u*« ¨oÐU��« —bB*« ©¥®

Æ µ∂±Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý —U−M�« sÐ« ©µ®

Æ ≥∞∑Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ∫dEM¹ ©∂®

Æ ≥∞∞Ø∂ oÐU��« —bB*« ©∑®



≠¥∂≠

∫”œU��« ‰uI�«

¨W?IŁ t?O�≈ tKI½ Ë√ ¨tÐ t?N*U?ý  Íc�« t�u?IÐ w²?H¹ Ê√ w(« bKI* “u?−¹ t½√

Æp�– t� “u−¹ ö* XO*« bKI� U�√Ë ¨tOKŽ bL²F� »U²< w* ÎUÐu²J� ÁbłË Ë√

“u?& q¼ bN?²:« d?O?ž Ê√ w* «uHK²?š«ò ∫‰U?I* Í“«d�« ÁUJŠ ‰u?I�« «c¼Ë

sŽ Ë√ XO� sŽ wJ×¹ Ê√ U�≈ uK|¹ ô ∫‰uIM* ødOG�« sŽ tOJ×¹ U0 Èu²H�« t�

Æ
©±®

åÆÆÆe−¹ r� XO� sŽ vJŠ ÊS* ¨wŠ

XO*« b?OKI²� s¹d?O:« W�œ√ s� Ád?<– UL?Ž V−¹ r� ‰ôb²?Ýô« 5Š tMJ�Ë

ÆtMŽ WI¦�« qI½ o¹dDÐ

∫W‡‡‡‡�œ_«

∫‰Ë_« ‰uI�« W�œ√

∫UNL¼√ ¨W�œQÐ oKD*« œUN²łô« ◊d²ý« s� ‰b²Ý«

t½S?* oK?D� b?N?²?−?0 fO� s�Ë ¨ö?ŽË qł tK?�« rJŠ sŽ d?³?š Èu??²?H�« Ê√ ≠±

Æ
©≤®

ÎUO²H� fO�Ë t�U�≈ V¼c� sŽ d³|¹ U/≈

r� t½S?* Î«bKI?� ÊU?< «–≈ w²?H*«Ë ¨XO?*« t?�U?�ù ô w²?H?LK� bKI?� qzU?��« Ê√ ≠≤

Æ
©≥®

u¼ t³¼c� sŽ ‰QÝ U/≈ u¼Ë t�U�≈ V¼c� t� qI½ U/≈Ë ¨t� bN−²¹

w* b??N??²??:« Ê_ ªt?� b??N??²??−¹ r� ∫r?N�u??C rOK�?ð Âb??FÐ gCUM?¹ Ê√ sJ1Ë

Ád³?šQ* tK�« rJŠ w¼ V¼c*« ÂU?�≈ Èu²?* Ê√ È√d* qzU�K� b?N²?ł« »cN*«

Æp�cJ* ’uBM*« vKŽ UNÝUI* UNBMÐ …œułu� sJð r� «–≈Ë ¨p�cÐ

Ê≈ ÏdÎ�ÓÏcÄ ÒqÎ¼ÒÒ√ «uÌ$ÒÒQÎÝUÒ(˚∫ ∫‰UI* rNO�≈ Ÿułd�«Ë rKF�« q¼√ ‰«R�Ð d�√ tK�« Ê√ ≠≥

«uÌFOÏÞÒ√Ò§ Òt]KÄ «uÌFOÏÞÒ√ «uÌMÒ>¬ Òs¹Ïc]Ä UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫‰UCË ›¥≥ ∫q×M$«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ�

ÒÊUÒ� UÒ>Ò§˚ ∫‰U?CË ¡U?LKF�« ∫œ«d*«Ë ›µπ ∫¡U�M$«¤ ˝ÎrÌJMÏ> ÏdÎ>Ò_« wÏ$ÎËÌ√Ò§ Ò‰uÌÝ]dÄ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‡¼±¥∞± WM?Ý ÂU??�ù« W???F??�U??ł l?³Þ ¨w½«uK?F‡‡�« d?‡‡ÐU‡?ł t‡‡Þ ∫o?O??I??% ¨‰u?‡B??;« ¨d???L??Ž sÐ b?‡L??×???� Í“«d�« ©±®

Æ ≥∞∑Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ∫dEM¹Ë ±∞∞≠π∑Ø≥Ø≤

Æ µ∑∞ ¨ µ∂≥Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ¨—U−M�« sÐ« ©≤®

Æ ≤±µØ¥ 5FCu*« ÂöŽ≈ ¨rOI�« sÐ« ©≥®



≠¥∑≠

Ïs¹ÓÏbÄ wÏ( «uÌN]IÒHÒ²ÒOÓÏ$ WÒHÏzUÒÞ ÎrÌNÎMÓÏ> ÔWÒ4ÎdÏ( ÓÏqÌ� sÏ> ÒdÒHÒ½ ôÎuÒKÒ( ÚW](UÒ� «ËÌdÏHMÒOÏ$ ÒÊuÌMÏ>ÎRÌLÎÄ

Æ›±≤≤ ∫WÐu²$«¤ Ò̋ÊËÌ—ÒcÎ×Ò¹ ÎrÌN]KÒFÒ$ ÎrÏNÎOÒ$≈ «uÌFÒłÒ— «Ò–≈ ÎrÌNÒ>ÎuÒ4 «ËÌ—ÏcMÌOÏ$Ò§

w* t?IH?²¹ r�Ë Î̈U*U?Ž fOK* oKD*« b?N?²?:«  UH?? vKŽ Î«ezU?Š fO� s�Ë

Æ
©±®

t�«RÝ “u−¹ ö* s¹b�«

ÏtÏÐ ÒpÒ$ ÒfÎOÒ$ UÒ> ÌnÎIÒð ôÒ§˚∫‰U?I?* rKŽ d??O?GÐ t?OKŽ ‰u?I�« sŽ v?N½ b?C tK�« Ê√ ≠¥

¨ÎULKŽ fO� bOKI?²�«Ë ¨bOKIð bN²:« dO?ž s� Èu²H�«Ë ›≥∂ ∫¡«dÝù«¤ ̋rÎKÏŽ

Æ
©≤®

åÂuKF0 fO� U0 ‰uC bOKI²�UÐ ‰uI�«ò ∫Íb�ü« ‰UC

∫w½U¦�« ‰uI�« W�œ√

∫UNM� W�œQÐ V¼c*« w* bN²:« Èu²* “Uł√ s� ‰b²Ý«Ë

r� W??FÐ«d�« W?zU*« b??FÐ t½√Ë ¨q¹uÞ s?�“ cM� Âb??Ž b??C oKD*« b??N??²??:« Ê√ ≠±

s� v�≈ Ÿułd�« s� bÐ ö* oKD*« bN²:« Âb?Ž «–≈Ë ¨oKD� bN²−� błu¹

ÆrNz«u¼√ v�≈ ”UM�« q<u� ô≈Ë Èu²H�« w* t½Ëœ

¨s¹b??N??²???−0 «u??�??O� s?L??Ž wJ×??� ŸU??L??łS?Ð ‰ôb??²??Ý« t½QÐ «c?¼ gCu½Ë

Æ
©≥®

s¹bN²:« ‚UHð« u¼ U�≈ ŸULłù«Ë

rN?F*œ U/≈Ë ¨U?N?OKŽ qO�œ ô WKÞUÐ Èu?Žœ œU?N²?łô« »UÐ oKž Èu?Žœ Ê≈ rŁ

—U?³< w* b?łuðô ÎUÞËd?ý œUN?²łô« w* rN?Þ«d²?ý«Ë bOKI?²�UÐ U?{d�« UN?O�≈

ÆœUN²łô« ÈuŽœ 5ÐË ”UM�« 5Ð «u�u×O� 5FÐU²�«Ë WÐU×B�« ¡UNI*

Vłu?* t?³?¼c* qCU½Ë b?N?²?:« ÂU??�ù« ÂU?I?� rzU?C V¼c*« w?* b?N?²?:« Ê√ ≠≤

Æ
©¥®

t�H½ bN²:« Èu²H< Á«u²* ‰u³C

ÎU?O?²?H� b?F¹ Ê√ U?�≈ V¼c*« b?N?²?−?� ÊQÐ ‰«b?²Ýô« «c?¼ gCUM¹ Ê√ sJ1Ë

sJ¹ YO??×Ð Èu?²?HK� Îö?CU?½ p¹ Ê√ U?�≈Ë ¨t� ÎU?F?³?²??� w²?H?²?�*« ÊuJ?¹ YO?×Ð

ÆV¼c*« ÂU�ù Î«bKI� bKI*«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ∂π¥Ø≤ ÂUJŠù« ¨ÂeŠ sÐ« ∫dEM¹ ©±®

Æ ≥∏∑Ø≤ vHB²�*« ¨w�«eG�« ∫dE½«Ë ≤≥∂Ø¥ ÂUJŠù« ¨Íb�ü« ©≤®

w* w½«uM?A�« sŽ U?C¹√ tK?I½Ë ¨XO*« b?O?KIð W�Q?�??� w* ÍbMN�« sŽ Îö??I½ ≤π∑Ø∂ jO?;« d??×?³�« ¨wA??<—e�« ©≥®

ÆoÐU��« —bB*« s� ≤ππØ¥

ÆÍËU�d³�« sŽ öI½ µ∏∏Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ©¥®



≠¥∏≠

vL??�¹ s?2 “u??& U??L??< Èu??²??H�« qI½ ÊS??* ¨Èu??²??H?K� qCU½ t½≈ ∫r?²KC ÊS??*

¨WIŁ ÎôbŽ ÊU< «–≈ V¼c*« ¡UNI* s� t½Ëœ s2 “u& V¼c*« w* Î«bN²−�

Æ”UOI�« o¹dDÐ UNMŽ qzU�*« «ułdš qÐ qIM�« vKŽ «ËdB²I¹ r� rN½≈ rŁ

¡U??LKF�« iFÐ q?I½ b?CË øÁd??O??G� Î«b??OKIð w²??H¹ nOJ?* XH?� t?½≈ ∫r²KC Ê≈Ë

ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹Ë 
©±®

ÁdO?ž V¼c0 bN?²:« Èu?²* “«u?ł ÂbŽ vKŽ ŸU?Lłù«

Æv�Ë√ qÐ p�c< V¼c*« w* bN²:«

vJŠ b??CË ¨tzU?²?H??²?Ý«Ë V¼c*« w* b?N??²?:« Èu?²??* W?×?? vKŽ ŸU??L?łù« ≠≥

Æ
©≤®

ÁdOžË Íb�ü« p�– vKŽ ŸULłù«

ÊS?* ¨s¹bN?²?:« s� ô≈ b?IFM¹ ô ŸU?L?łù« ÊQÐ p�– sŽ »U?−¹ Ê√ sJ1Ë

`B¹ r� ‚öÞSÐ s¹b?N?²?−� «u?�?O� r²KC Ê≈Ë ¨U½u?L²?I?*«Ë ÊËb?²N?−?� rN½≈ r²KC

Æ
©≥®

rNŽULł≈

∫Y�U¦�« ‰uI�« W�œ√

Îôb?Ž ÊU< «–≈ V¼c*« w* b?N?²:« ÊËœ s� Èu?²* “«u?−Ð ÊuKzU?I�« ‰b²?Ý«

∫wK¹ U0 ¨t²�œ√ d¹dIð vKŽ —bI¹ r� Ê≈Ë ÂU�ù« Âö< rNH¹

‰b???F�« s?� qIM?�«Ë ¨V¼c*« ÂU???�≈ Èu????²???H� Îö???CU½ Êu?J¹ t�U???Š «c?¼ s� Ê√ ≠±

Æ
©¥®

‰u³I�

¨w½U?????¦?�« ‰u????I?K� w?½U????¦?�« qO?�b�« v?KŽ »«u?????'« q¦?0 »U?????−¹ Ê√ s?J1Ë

ÆÈu²HK� qIM�« »UÐ s� U/≈Ë ¨Èu²H�« »UÐ s� fO� «c¼ Ê√ t²?öšË

s� ¤ tK�« ‰u?Ý— sŽ s?N?ł«Ë“√ tKIM¹ U0 5H?²J¹ s?< WÐU?×?B�« ¡U?�½ Ê√ ≠≤

c?š√ V�UÞ wÐ√ sÐ wKŽË ¨p�– s� sNMJ9 l� tM?Fł«d¹ ôË Ÿd?A�« ÂUJŠ√

Æ
©µ®

Íc*« w* œuÝ_« sÐ œ«bI*« tO�≈ tKI½ U0

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≤∏∏Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©±®

Æ ≥≥’ w²H*« »œ√Ë ¨≤≥∂Ø¥ ÂUJŠù« ©≤®

Æ ≤ππ ¨ ≤π∑Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©≥®

Æ µ∑∞Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ¨—U−M�« sÐ« ©¥®

Æ ≥∞∑Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�«Ë ππØ≥Ø≤ ‰uB;« ¨Í“«d�« ©µ®



≠¥π≠

WM��UÐ qL?Ž ¤ ‰u?Ýd�« sŽ qIM¹ U0 c?š_« ÊQÐ «c¼ gCUM¹ Ê√ sJ1Ë

ÆÂU�ù« sŽ ‰uIM� ‰uIÐ cš_« n�U|* bN²:« œUN²łUÐ ÎöLŽ fO�Ë

oO?Cœ sÐ« s¹b�« wIð ÁUJŠ U?L?< ¨U?O?²H�« s� Ÿu?M�« «c¼ ‰u³?C vKŽ ŸU?L?łù« ≠≥

Æ
©±®

ÁdOžË bOF�«

Æ5H�U<« …d¦<Ë ·ö)« œułu� ªŸULłù« lM0 gCUM¹Ë

Æ
©≤®

rNO* œUN²łô« ◊Ëdý d*«uð ÂbŽ l� …UCI�« ÂUJŠ√ cOHMð vKŽ ŸULłù« ≠¥

W??{Ëd??F?*« qzU??�*« w* œU???N??²??łô« vKŽ ÊË—œU???C rN½QÐ »U??−?¹ Ê√ sJ1Ë

ÆW�Q�� Ë√ »U³Ð bOI*« Ë√ wze'« œUN²łô« u¼Ë ¨rNOKŽ

¡UC?I�« sŽ s¹bN?²:« —«c²?Žô ª…—ËdC�« p�– v�≈  Q?'√ U/≈ ∫‰UI¹ Ë√

ÆtMŽ rN*ËeŽË

d??O?ž s� t?½uJ� ªÎö??O�œ sJ¹ r� qB??Š u� ŸU??L??łù« «c¼ q¦??� ÊS?* U??C¹√Ë

Æs¹bN²:«

∫lÐ«d�« ‰uI�« qO�œ

t?O�≈ Ÿułd�« oý Ë√ b?N²?:« bI?* «–≈ t½QÐ lÐ«d�« ‰u?I�« »U×??√ ‰b²?Ý«

w* ”UM?�« lI¹ ö??¾� ªt??�U??�≈ ‰«u?C√ k?H?×?¹ Íc�« V¼c*« wN??I??* ‰«R??Ý VłË

ÆrNz«u¼√ ŸU³ðUÐ Ë√ qLF�« „d²Ð Ãd(«

vKŽ o*«u¹ WKzUC Ê_ ¨ÎöI?²�� ÎôuC bF¹ Ê√ wG?³M¹ ô ‰uI�« «c¼ Ê√ vH|¹ ôË

Æ…—ËdCK� ªÎ«bN²−� fO� s� ‰«RÝ eO−¹ tMJ�Ë ¨œUN²łô« ◊«d²ý« q?_« Ê√

∫f�U)« ‰uI�« qO�œ

tKO�œU?�Ë ¨b?KI*« Èu?²?* t?O?* “u?−?O?* q?IM�« tKO�œ U?� 5Ð «u?Cd??* s¹c�« ‰b?²?Ý«

¨hM�UÐ Î«cš√ tÐ cš_« ÊuJ¹ hM�« tKO�œ U� ÊQÐ ¨qI*« Èu²* tO* “u−¹ ö* ”UOI�«

Æ‰bF�« s� q³I¹ t�uÝ—Ë tK�« sŽ d³)«Ë ¨—U³š≈ u¼ U/≈Ë Èu²* fO� bKI*« ‰uCË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆbOF�« oOCœ sÐ« s¹b�« b−� sŽ öI½ ≥∞∑Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©±®

ÆbOF�« oOCœ sÐ« s¹b�« b−� sŽ öI½ ≥∞∑Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©≤®



≠µ∞≠

Æq³Ið ö* ‰Ë_« bN²:« œUN²łUÐ Èu²* uN* ”UOI�« tKO�œ ÊU< «–≈ U�√Ë

Ë√ Ê¬d?I�« w?* t?OKŽ ’u??BM*« rJ(« qI½ Ê√ ‚d??* s� W?N?łË Êu?J¹ b?CË

rJ(« qI½ U�√Ë ¨wŽdA�« qIM�UÐ qL?Ž u¼ U/≈Ë Î«bOKIð fO� tÐ qLF�«Ë WM��«

ÆbOKIð uN* tÐ qLF�«Ë ”UOI�« tKO�œ Íc�«

d?OG�« ‰u?C ‰u?³Cò ∫t½QÐ r¼d?¦?<√ t*d?Ž «–≈ ¨b?OKI²�« n¹d?Fð vKŽ wM³?� «c¼Ë

Æ«bOKIð fO� tÐ qLF�U* WMÝ Ë√ »U²< s� t²−Š X�UCU� ÊQÐ Ád�*Ë 
©±®

åW−Š öÐ

«Ëb???Ž Ë√ b??OK?I??²�« «Ëd?J½√ s¹c�« ¡U???LKF?�« iFÐË Âe???Š sÐ« V¼c???� «c¼Ë

Æ
©≤®

bOKI²�« ¡U²H½ô wHJð ôULł≈ qO�b�« W*dF�

‰u?³C tÐ ÊËb?B?I¹ rNMJ� p�cÐ b?OKI²�« «u?*d?Ž Ê≈Ë rN½S* —u?N?L'« U?�√Ë

W?×?? W*d?F?� s� sJL?²¹ YO?×Ð ªW?�Uð W?*d?F?� t²?−?Š W?*d?F� d?O?ž s� ‰u?I�«

Æt{—UF¹ ULŽ »«u'« W*dF�Ë ¨t²�ôœ tłËË Î̈«d³š ÊU< Ê≈ ÁœUMÝ≈

∫”œU��« ‰uI�« qO�œ

∫ÊUIý t� ‰uI�« «c¼

t?OK?Ž Êu�b?²?�¹ «c?¼Ë ¨w(« b?N?²?:« V?¼c0 bKI*« Èu?²??* “«u?ł ∫‰Ë_«

ÆÂbIð UL< ÎUIKD� s¹eO:« W�œQÐ

XO?*« Ê√ vKŽ wM?³??� «c?¼Ë ¨XO*« V¼c?0 Èu???²??H?�« “«u??ł Âb???Ž ∫w½U???¦�«

Æt³ŠU?  u0  u1 ‰uI�« Ê√Ë ¨ÁbOKIð “u−¹ô

·ö??|Ð XO*« ÊËbÐ b??I?FM?¹ ŸU?L??łù« ÊQÐ p�– vKŽ Í“«d�« ‰b??²?Ý« b??CË

Æ
©≥®

XOLK� ‰uC ô t½√ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ¨w(«

q< l� œU??N?²??łô« —«dJð t?�e?K¹ b?N??²?:« ÊQÐ ÎU??C¹√ ‰u?I�« «c??N� ‰b??²?Ý«Ë

Æ
©¥®

p�– tMJ1 ô XO*«Ë ¨WFC«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨Íb�ü«Ë ≥∏∑Ø≤ wHB²�*« w�«eG�«Ë π∑Øµ W�œ_« lÞ«uC ¨w½UFL��« sÐ«Ë ±≥µ∑Ø≤ ÊU¼d³�« ¨5�d(« ÂU�≈ ©±®

w* ·ö??)« qI½Ë ≤∑∞Ø∂ jO?;« d??×?³�« ¨wA??<—e�«Ë ±≤≥Ø¥ 5F?Cu?*« Âö?Ž≈ ¨rO?I?�« sÐ«Ë ≤≤±Ø¥ ÂUJŠù«

ÆbOKIð vL�¹ q¼ ¤ w³M�« ‰uIÐ qLF�«

WF³?D�«  ËdOÐ ¨WOLKF�« V²J�« —«œ ¨e¹e?F�«b³Ž bL?Š√ bL×� ∫oO?I% ∑¥≠∑± ’ WO*UJ�« …c?³M�« ÂeŠ sÐ« ∫dEM¹ ©≤®

Æ ±≥π∂ WMÝ rKI�« —«œ ¨v�Ë_« WF³D�« ≥π≠±π bOH*« ‰uI�« w½U<uA�«Ë ‡¼±¥∞µ v�Ë_«

Æ π∑Ø≥Ø≤ ‰uB;« ¨Í“«d�« ©≥®

Æ ≥∞∏≠≥∞∂Ø∑ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©¥®



≠µ±≠

qBŠ ÎôbŽ ÊU< «–≈ XO*« sŽ ÍË«d�« ÊQÐ n�U?<« ‰ôb²Ý« Í“«d�« d<–Ë

ÊQÐË ¨Vł«Ë sE�UÐ q?L?F�«Ë ¨tK�« rJŠ u¼ «c¼ ÊQÐ bK?IL?K� V�U?ž sþ t?²¹«ËdÐ

Æ
©±®

oKD*« bN²:« ÂbF� ªÁdBŽ w* p�– vKŽ bIF½« bC ŸULłù«

‰b¹ t?�ö??< —b?? Ê√ l� ¨t?H??Cuð vKŽ ‰b¹ U2 W�œ_« Ác¼ s?Ž V−¹ r�Ë

¨XO*« V¼c0 Èu²?H�«Ë w(« V¼c0 Èu²H�« 5Ð o¹d?H²�UÐ ‰uI�« —UO?²š« vKŽ

ÆUN¦×Ð l{u� «c¼ fO� WO*öš W�Q�� XO*« bOKIð W�Q��Ë

ô t½uJÐ XO*« V?¼c0 Èu?²?H�« “«u?ł Âb?Ž vKŽ ‰ôb?²?Ýô« s� Ád?<– U?�Ë

w* t??*ö?š l?� ŸU?L??łù« b?I??FM¹ ô t?½uJÐ ÷—U??F?� ŸU??L?łù« w?* t�u?I?Ð b?²??F¹

vKŽ ŸUL?łù« œUF½« `B� tðu0 ÂbFM¹ t�uC ÊU?< u�Ë ¨UNO* n�U?š w²�« qzU�*«

ÆtðU*Ë bFÐ qzU�*« pKð

oŠ w* «c¼ ÊQÐ »U−¹ Ê√ sJLO*  œUN?²łô« —«dJð »ułuÐ ‰ôb²Ýô« U�√Ë

s� ¡ULKF�« s� ÊS* UC¹√Ë ¨ÁœUN²ł« dOGð sJ1ô XO*«Ë ¨ÁœUN²ł« dOGð sJ1 s�

ÆœUN²łô« dOGð tOKŽ Vðd²¹ Ê√ sJ1U� bł «–≈ ô≈ œUN²łô« —«dJð Vłu¹ r�

∫`Ołd²�«

∫Ê«d�√ ·ö)« V³Ý Ê√ W�Q�*« w* ¡ULKF�« Âö< s� dNE¹ Íc�«

Ê√ s¹b�« v?KŽ ÎU???d??ŠË ÎU?Ž—u?ð œU??N??²?łô« ◊Ëd??ý w?* r¼b¹b??Að ∫‰Ë_«

Æp�c� Îö¼√ fO� s� tO* rKJ²¹

œUN²łô« Ê√ ¡UŽœ«Ë œUN²łô« »UÐ oKGÐ ‰uI�« ≠ ‰Ëú� W−O²½ u¼Ë ∫w½U¦�«

ÆÊËdC cM� bI* bC oKD*«

Ê≈ v²???Š ¨Áb??F?Ð U??�Ë f�U???)« Êd??I?�« cM� ¡U???LKF�« t?KCUMð ‰u?‡‡I�« «c?‡‡¼Ë

V¼«c?‡‡*« s?Ž r¼œU???N???²???ł« w* «u‡?‡‡łd?‡‡š Ë√ o?K‡D*« œU?‡‡N???²???łô« u???Žœ« s?¹c�«

rO??I?�« sÐ«Ë W??O??L??Oð s?Ð« ¡ôR¼ s�Ë ¨rOK?Ž tÐ tK�« U??� È–_« s?� rN�U½ W‡?‡FÐ—_«

Æw½U<uA�«Ë wÞuO��«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 Æ π∏Ø≥Ø≤ ‰uB;« ¨Í“«d�« ©±®



≠µ≤≠

iFÐ «Ë√— U*Ë ¨t?OKŽ ÷«d²?Žô« ¡ULKF�« s� d?O¦?< »U¼ ‰uI�« «c¼ W?³KG�Ë

tM� »d?I¹ Ë√ rN?²?L?z√ t?GKÐU?� ÍËU?�¹ ÎU?GK³?� rKF�« s� «u?G?KÐ b?C V¼«c*« ŸU?³ð√

¡U??LK?F�« p¾�Ë√ «u??H??B?¹ ô v²??Š ©V¼c*« w?* b??N??²??:«® `KD?B??� «u??Žd??²??š«

«u½U< rN½≈ «u�UC ÂU�ù« tKI¹ r� Ê≈Ë qO�b�« WI?*«u0 Êu²H¹ r¼Ë√— U*Ë ¨bOKI²�UÐ

ÆWKI²�� ‰u?√ rN� X�O�Ë ‰ôb²Ýô« w* ÁbŽ«uCË t�u?√ ÊuF³²¹

W?Uš ‰u?√ t� ÊuJð Ê√ oKD� bN²−� q< vKŽ «u³łË√ s¹√ s� Í—œ√ ôË

w* 5HK²?|� WFÐ—_« W?Lz_« ÊU< q¼Ë øW?Lz_« s� ÁdO?ž l� UN?O* „d²?A¹ ô tÐ

ø‰u?_« q<

Íb?N??²?−??� w* Î«œu?łu??� ÊU?< U0 œU??N?²??łô« ◊Ëd?ý w* «u??H?²??<« rN½√ u�Ë

`KDB� v�≈ WłU×Ð «u½U< U*Ë ¨œUN?²łô« »UÐ oKGÐ «u�UC U* 5FÐU²�«Ë WÐU×B�«

œUN²łô« s� Êu¼√ ŸdA�« ’uB½ rN* w* œU?N²łô« ÊS* ªV¼c*« w* bN²:«

¨bO½U�*«Ë V²J�« w* XFLł b?C ŸdA�« ’uB½ Ê_Ë ¨WLz_« ’uB½ rN* w*

ÃU?²?×¹ U0 WÞU?ŠùU?* ¨nO?F?C?²?�«Ë `O?×?B?²�« w* Y¹b?(« q¼√ Âö?< U?N?F?�Ë

ÆWMJ2 UNM� UNO�≈

·ö|Ð w²?H¹ WFÐ—_« V¼«c*« bŠ√ v�≈ Êu?³�²¹ s2 Î«d?O¦< U½b?łË «cN�Ë

l�¹ô Íc�« ¡ULKF�« vKŽ 5F²*« o(« u¼ «c¼Ë ¨tKO�œ ÊU?×ł— È√— «–≈ t³¼c�

Æ¤ t�uÝ— Âö<Ë tK�« Âö< vKŽ ÂbI¹ ‰uC ô –≈ ªt*öš rNM� Î«bŠ√

ÆtO³ŠU?Ë WHOMŠ wÐ√ 5Ð ·ö)« qIMÐ W¾OK� WOHM(« V²< ÁcN*

ÍœU?N²?ł« Èœ√Ë  b?N²?ł« u�ò ∫t�u?C wF?*UA?�« ‰UH?I�« sŽ wA?<—e�« qI½Ë

wÐ√ V¼c0 ‰uC√ sJ?�Ë ¨«c< wF*U?A�« V¼c� ∫‰uCQ?* WHO?MŠ wÐ√ V¼c� v�≈

Æ
©±®

 °WHOMŠ

UM�� ò ∫«u�U??C rN½√ 5�?Š w{U?I?�«Ë ‰U?H?I�«Ë wKŽ wÐ√ aO??A�« sŽ qI½Ë

Æ
©≤®

åt¹√— UM¹√— o*«Ë qÐ ¨wF*UAK� s¹bKI�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≥∞∑Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©±®

Æ ≤∞πØ∂ oÐU��« —bB*«  ©≤®



≠µ≥≠

vÝu?� wÐ√ sÐ wKŽ u?Ð√ w{U?I�« UÒM� «c¼ vŽœ« b?CËò ∫Ê«b?L?Š sÐ« ‰U?CË

Æ
©±®

åUL¼dOžË vKF¹ uÐ√ w{UI�«Ë ¨t� Íc�« œUý—ù« Õdý w* wLýUN�«

e−¹ r� WF?C«Ë w* t�U�≈ dO?ž V¼c� W×? t� dN?þ «–≈ò ∫dOM*« sÐ« ‰UCË

Æ
©≤®

åtK³C s� dE½ ‰ULJ� ªbF³²�� p�– ŸuCË sJ� ¨t�U�≈ bKI¹ Ê√ t�

WL?z_« dE½ ‰UL?<Ë ¨t�U?�≈ V¼c� d?Ož t� `łd?²¹ Ê√ bF?³²?�¹ ô qÐ ∫XKC

QD)« qÐ ¨QD?)« s� rN?²?L?B?Ž ¡U?Žœ« vK?Ž UMKL?×¹ Ê√ wG?³M?¹ ô s¹b?N?²?:«

Ædš¬ V³Ý Í_ Ë√ t²×BÐ rKF�« ÂbF� Ë√ d³)« vKŽ ŸöÞô« ÂbF� U�≈ sJ2

ÊuJ¹ Ê√ w²?H*« w* ◊d²?A¹ t½√ ≠ rKŽ√ tK�«Ë ≠ `ł«d�U* p�– U?M*dŽ «–≈Ë

¨Êu??IÐU??��« t?O??* rKJ?ð U2 X½U??< «–≈ U?N??O??* w²??H¹ w²�« W�Q??�*« w* Î«b??N??²?−??�

ÆqzU�*« lOLł w* bN²−� ÊuJ¹ Ê√ ◊d²A¹ôË

5IÐU?��« b?MŽ U?N?¦?×Ð d?N?²??A¹ r� w²�« ‰“«uM�« s� W�Q??�*« X½U?< «–≈ U?�√

ÆUNO* w²H¹ rO* oKD*« œUN²łô« ◊Ëdý d*«uð s� bÐö*

t?O?* rK?Jð U2 X½U?< «–≈ W�Q?�*« Ê√ ∫U?¼d?O?žË ‰“«uM�« 5Ð o¹d?H??²�« qO�œË

t½_ ªU?N?O* Á«d¹U?� `łd¹Ë rNK?¹ËUC√ w* dE?M¹ Ê√ UN?O?* dþUM�« wHJ¹ Êu?IÐU?��«

ÆUNK< ÂUJŠ_« W�œQÐ jO×¹ Ê√ t�eK¹ ö* ¨qO�b�« rNK< rNMŽ VOG¹ Ê√ bF³¹

WÞU?Šù« v�≈ ÃU??²?×¹ U?N?O?* q�U?J�« dEM�« ÊS?* ‰“«uM�« s?� X½U?< «–≈ U?�√Ë

W�œQÐ jO?×?¹ ô s�Ë ¨U?N?O?* rJ(« j³?M²?�¹ Ê√ tMJ1 v²?Š ÂU?JŠ_« ’u?BMÐ

¨U?N?O* h½ œË—Ë Âb?FÐ ‰u?I�« tMJ1 ô ÎU?I?Šô Ád?<–√ Íc�« t?łu�« vKŽ ÂUJŠ_«

«uÞd²ý« œUN²łô« ƒe−?²Ð «u�UC s¹c�«Ë ¨UN²�œQÐ ◊UŠ√ t½√ wŽb¹ Ê√ tMJ1 ôË

ÆtO* bN²−¹ Íc�« »U³�« Ë√ W�Q�*« W�œQÐ jO×¹ Ê√ t²×B�

∫w¼ w²HLK� UNM� bÐô w²�« œUN²łô« ◊Ëdý Ê≈ ∫‰uC√ p�– —dIð «–≈Ë

ÆÂbIð UL< UNO* ·öš ôË ¨qIF�«Ë ¨⁄uK³�«Ë ¨ÂöÝù« ≠±

¨UNM<U?�√ ·dF¹ ÊQÐ ¨…d¼Uþ W�ôœ r?J(« vKŽ W�«b�« ÂUJŠ_«  U¹¬ W*d?F� ≠≤

ÆÂ«e²�ô« Ë√ …—Uýù« oÐdDÐ W�«b�«  U¹üUÐ qN'« ÁdC¹ ôË ¨UNO½UF�Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∑’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ«  ©±®

Æ ≤∏µØ∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�« ©≤®



≠µ¥≠

`O?×?B�« W?*d?F?�Ë ¨U¼d¼UEÐ rJ?(« vKŽ W�«b�« ÂUJŠ_« Y¹œU?Š√ W?*d?F?� ≠≥

ÆWOHš t²�ôœ X½U< U0 qN'« ÁdC¹ ôË ¨nOFC�«Ë UNM�

∫5KO�b� ªWOHš UN²�ôœ w²�« Y¹œUŠ_«Ë  U¹üUÐ qN'« ÁdC¹ ô ∫XKC U/≈Ë

 U¹ü« iFÐ W�ôœ sŽ ÎU½UOŠ√ rN?²KHž l� ÊËbN²−¹ «u½U?< WÐU×B�« Ê√ ∫‰Ë_«

Æ‚UHðUÐ ¨rŁû� ÎU³łu� ôË ¨tK¼√ dOž s� ÎUFC«Ë œUN²łô« p�– sJ¹ r�Ë ¨Y¹œUŠ_«Ë

¨sJ2 d?Ož d?�√ Y¹œU?Š_«Ë  U¹x� WO?H)« W?�ôb�UÐ WÞUŠù« Ê√ ∫w½U?¦�«

iFÐ sŽ q?H?žË ô≈ ÂU?�≈ s� U??� t½S?* ªb??N?²??−?� b?łu?¹ r� p�– UMÞd?²??ý« u�Ë

Æ·ËdF� u¼ UL< ¨ÂbF�« t�bŽ s� ÂeK¹ ◊dA�«Ë ¨p�–

WzU??L??�?L??š ÂUJŠ_«  U¹¬ ≠ «Ëb??Ž ¡U??LKF�« s� Î«d??O??¦?< Ê√ p?�–b¹R¹ U2Ë

‰U?C ¨p�c?< X½U?< U* Â«e²�ô« o?¹dDÐ u�Ë rJŠ vKŽ ‰œU?� q< «Ëœ«—√ u�Ë 
©±®

W¹¬

U??�√ ¨W?IÐU?D*« W�ôbÐ ÂUJŠ_« tÐ œu??B??I?� u¼U??� «Ëœ«—√ rN½Q??<Ëò ∫—U??−M�« sÐ«

Æ
©≤®

åÊ¬dI�« V�UG* Â«e²�ô« W�ôbÐ

bMŽ d???šR¹ U??�Ë U??N?M� Âb??I¹U??�Ë ¨U???N??³ð«d??�Ë ¨ôU??L???ł≈ W�œ_« Ÿ«u½QÐ r?KF�« ≠¥

—U?L?¦?²?Ý« s?� sJL?²�«Ë ¨ÂUJŠ_« vKŽ U??N?²�ôœ W?O?H?O?< W?*d??F?�Ë ¨÷—U?F?²�«

Æ`Ołd²�« WOHO<Ë ¨÷—UF²�« bMŽ UNMOÐ lL'« WOHO<Ë ¨UNM� ÂUJŠ_«

u¼U???� U??N???¦¹œU???Š√Ë ÂUJŠ_«  U¹¬ s?� Ê√Ë ¨WKzôœË a�?M�« ÂUJŠ√ W???*d??F???� ≠µ

ÆÎUšu�M� fO� tÐ ‰b²�¹U� Ê√Ë Œu�M�

ÎUH�U|� fO� t�uC Ê√ ·dF¹ YO×Ð ªtO* w²?H¹ ULO* ŸULłù« sÞ«u� W*dF� ≠∂

tO?* rKJ²¹ r� U2 UN½√ Ë√ ¨W?O*ö?š W�Q�*« Ê√ ·dF¹ Ê√ t?OHJ¹Ë ¨ŸU?Lłû�

ÆW�“U½ UN½uJ� ªÊuIÐU��«

·dF¹Ë UN?¦¹œUŠ√Ë ÂUJŠ_«  U¹¬ w½UF� ·dF?¹ YO×Ð ªWOÐdF�« WGK�« W?*dF� ≠∑

¨b?O??O?IðË ‚öÞ≈Ë ¨’u??B?šË Âu?L?ŽË ¨“U??−?�Ë W?I??O?I?Š s� W??GK�«  ôôœ

ÆY¹œUŠ_«Ë  U¹ü« s� tÐ ‰b²�¹ U0 oKF²*« —bI�« tOHJ¹Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‰u?×?H�« œU?ý—≈ ¨w½U?<u?A�«Ë ¨¥≥∑’ ‰u?B?H?�« `O?IMð Õd?ý ¨w*«d?I�«Ë ≥µ±Ø≤ vH?B?²?�*« ¨w?�«e?G�« ∫dEM¹  ©±®

Æ ¥±π’

Æ ¥∂∞ ¨ ¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ©≤®



≠µµ≠

∫W�«bF�« ∫f�U)« ◊dA�«

rJ(« ∫wMF?ð w¼Ë Î̈ôb?ŽË W�«b?Ž ‰b?F¹ ‰b??Ž —b?B?� ∫W?GK�« w?* W�«b?F�«

∫Í√ ›± ∫ÂUF½_«¤ Ò̋ÊuÌ$ÏbÎFÒ¹ ÎrÏNÓÏÐÒdÏÐ «ËÌdÒHÒ� Òs¹Ïc]Ä ]rÌŁ˚ ∫v�U?Fð t�uC t?M�Ë ¨W¹u�?²�UÐ

ÆÁdOž tÐ ÊËu�¹

w* W??G�U??³??� —b??B*UÐ n??ÔË ¨t?L?JŠË t�u??C w{d*« ∫”U?M�« s� ‰b??F�«Ë

Ô‰ÎbÒŽ ÎÍÒËÒ– «ËÌbÏNÎýÒÒ√Ò§˚ ∫v�U?Fð ‰U??C U?L?< ¨‰b?Ž Ë– ∫ÁUMF??�Ë ¨t�b?ŽË t?²?�U??I?²?Ý«

Æ
©±®

›≤ ∫‚öD$«¤ Î̋rÌJMÓÏ>

WE*U??×?� w¼Ë ∫W?�«b?F�«ò ∫‰U??I?* VłU??(« sÐ« U??N?*Òd??Ž ∫ÕöD?ô« w*Ë

»UM²łUÐ oI?×²ðË ¨WŽbÐ U?NF� fO� ¨…¡Ëd*«Ë ÈuI?²�« W�“ö� vKŽ qL?% WOM¹œ

Æ
©≤®

ÕU³*« iFÐË dzUGB�« iFÐË ¨dzUGB�« vKŽ —«d?ù« „dðË dzU³J�«

—«d??ù«Ë ¨dzU??G?B�« iF?ÐË dzU?³J�« »UM?²?ł«ò ∫U?N½QÐ w?*«d?I�« ∫U?N??*d?ŽË

Æ
©≥®

å…¡Ëd*« w* WŠœUI�«  UŠU³*«Ë UNOKŽ

dzU???³J�« ·«d???²???C« sŽ lM?9 WJK�ò ∫U???N½Q?Ð wJ³???��« s¹b?�« ÃUð U???N??*d???ŽË

Æ
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o¹dD�« w* ‰u³�U< WŠU³*« qz«–d�«Ë ¨WLI� WCd�< W�)« dzUG?Ë

W??H??B�« v?�≈ dE½ rN??C??F?Ð sJ�Ë vMF?*« w* WÐ—U??I??²??�  U??H¹d???F??²�« Ác¼Ë

ÆUNOKŽ W�«b�« UN� W³³�*« ‰UF*_« v�≈ dE½ rNCFÐË ¨ÊU�½û� W�“ö*«

∫ÂeK²�ð W�«bF�« Ê√  UH¹dF²�« WIöšË

s� …œËb??F?*« »u½c�« qF???*Ë ¨ U??³??ł«u�« „d?ð qL??A¹Ë ¨d?zU??³J�« »U??³???²??ł« ≠±

œb??Ž vK?Ž ¡U??LKF�« ‚U???Hð« Âb??Ž l� ¨p�– u???×½Ë rKE?�«Ë »cJ�U??< dzU???³J�«

tM�Ë ¨W�«bF�UÐ q?|� qN* dzU?³J�« s� t½u< vKŽ oHð« U� q?< sJ�Ë ¨dzU³J�«

Æ
©µ®

rNCF³� qOBHð vKŽ ¨dzUGB�« vKŽ —«d?ù«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

sÐ bL×� —uEM� sÐ«Ë ¨‰b?Ž ∫…œU� ≤¥∑≠≤¥∂Ø¥ WGK�« fO¹UI� r−F� ¨5�?(« uÐ√ bLŠ√ ”—U* sÐ« ∫dEM¹  ©±®

Æ‰bŽ ∫…œU� ¥≥µ≠¥≥∞Ø±± »dF�« ÊU�� ¨ÂdJ�

Æ ≥∂Ø≤ w½«“U²H²�« WOýUŠË bCF�« Õdý l� ¨vN²M*« dB²|� ©≤®

Æ ≥±∂’ n�RLK� tŠdý l� ‰uBH�« `OIMð ©≥®

Æ ±¥∏Ø≤ w½UM³�« WOýUŠË wK;« ÕdAÐ l�«u'« lLł ©¥®

Æ ≥∂±’ w*«dIK� ‰uBH�« `OIMð Õdý ∫dEM¹ ©µ®
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∫UNM� ÁbŽ s� bMŽ q|� dzU³J�« s� t½u< w* nK²š« U�Ë

U?NK¦??�Ë ¨W?L?I� W??Cd?�Ð wJ³?�?�« U?NK¦?�Ë ¨…¡Ëd*U?Ð WK<« dzU?G?B?�« »UM²?ł« ≠≤

w* Ÿu?łd?�« s� bÐ ôË ¨Áu?×½Ë `?L?I�« s�  U??³?Š w* nO?H?D²�UÐ rN??C?FÐ

ÆÎUC¹√ ”UM�« ·dŽ v�≈ p�–

w* ‰u??³�U?Ð wJ³??��« s?Ð« U??NK¦??�Ë ¨”UM�« b?MŽ W�Ë–d*«  U??ŠU??³?*« »UM²??ł« ≠≥

Æ”√d�« ·uAJ� wA*UÐ rNCFÐ UNK¦�Ë ¨o¹dD�«

U???L??* ¨b?K³�« q¼√ ·d???Ž v�≈ d???B???�Ë d??B???Ž q< w* U???N???O??* lłd?¹ Ác¼Ë

ÆtM� Î«“d×²� ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹  UŠU³*« s� ÁuM−N²Ý«

ÎUÞdý W�«b?F�« «ËbŽ b?C ¡ULKF�« d?O¼ULł Ê≈ ∫‰u?C√ W�«bF�« vMF?� —d% «–≈Ë

©¥®
w�«eG�«Ë 

©≥®
włU³�«Ë 

©≤®
5�d(« ÂU�≈Ë 

©±®
Í“«dOA�« p�– vKŽ h½ ¨w²H*« w*

sÐ«Ë 
©∑®

Íb??�ü« p�– vK?Ž ‚U?H?ðô« vJŠË 
©∂®

qO???I??Ž sÐ«Ë 
©µ®

vKF?¹ uÐ√ w{U??I�«Ë
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©±≤®

—uJA�«b³Ž sÐ«Ë 
©±±®

ÂULN�« sÐ«Ë 
©±∞®

wA<—e�«Ë 
©π®

w*«dI�«Ë 
©∏®

VłU(«

UO?²* U�√Ëò ∫‰UC YO?Š ªoÝUH�«  ¡U²H?²Ý« tO?* “u−¹ W�UŠ rOI�« sÐ« vM¦?²Ý«Ë

qLF¹ Ê√ t�Ë ¨tO²H²�¹ Ê√ w²H²�LK� fO�Ë ¨Á«u²* q³Ið r� ÁdOž v²*√ ÊS* oÝUH�«

‰U?(« —u²?�?� ¡U?²H?²?Ý« “«u?ł w*Ë ¨ÁdO?ž w²?H¹ Ê√ t?OKŽ V−¹ ôË ¨t?�H½ Èu?²?HÐ

ÊuJ¹ Ê√ ô≈ ¨oÝU?H?�« p�c?<Ë ∫XKC ¨tzU?²?*≈Ë tzU?²?H??²?Ý« “«u?ł »«u?B�«Ë ¨ÊU?N?łË

rŽ «–≈Ë tðœU?NýË t?²?�U?�≈ rJŠ tzU²?H?²Ý« rJ?×* t?²?ŽbÐ v�≈Î UO?Ž«œ t?I�?HÐ ÎUMKF?�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∞≥µØ≤ lLK�« Õdý ©±®

±≥≥≥Ø≤ ÊU¼d³�« ©≤®

Æ ∑≤π ≠ ∑≤≤ ’ ‰uBH�« ÂUJŠ≈ ©≥®

Æ ≥µ∞Ø≤ vHB²�*« ©¥®

Æ ±µπµØµ …bF�« ©µ®

Æ ≤∏∑Ø± `{«u�« ©∂®

Æ ≤≥≤Ø¥ ÂUJŠù« ©∑®

Æ ≥∞∑Ø≥ w½«“U²H²�« WOýUŠË bCF�« Õdý lL}N²M*« dB²|�  ©∏®

Æ ¥¥≤’ w*«dIK� tŠdý l� ‰uBH�« `OIMð ©π®
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Æ ≥¥µØ≥ dO³×²�«Ë d¹dI²�« tŠdý l� d¹d×²�« ©±±®

Æ ¥∞≥Ø≤  uLŠd�« #«u* l�  u³¦�« rK�� ©±≤®
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rN?�UJŠ√Ë rNðœU?N?ýË ‚U?�?H�« W?�U�≈ XF?M� uK* ÷—_« q¼√ vKŽ VKžË ‚u?�?H�«

Æ
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å‚uI(« d¦<√ XKDÐË oK)« ÂUE½ b�*Ë ÂUJŠ_« XKDF� rNðU¹ôËË rN¹ËU²*Ë

∫W‡‡‡‡‡�œ_«

∫UNL¼√ ¨W�œQÐ ÁdOG� oÝUH�« Èu²* “«uł ÂbŽ vKŽ —uNL'« ‰b²Ý«

YOŠ ›∂ ∫ «d−(«¤ ˝«uÌM]OÒ³Ò²ÒÒ( ÔQÒ³ÒMÏÐ oÏÝUÒ( ÎrÌ�Ò¡UÒł Ê≈ «uÌMÒ>¬ Òs¹Ïc]Ä UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�UFð t�uC ≠±

Æ
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tÐ oŁu¹ o¹dDÐ d³)« ‚b? 5³ð v�≈ oÝUH�« d³š w* nCu²�« VłË√

tK?�« vKŽ »cJ?¹ Ê√ s�R¹ ô oÝU???H�«Ë ¨ö???ŽË qł tK�« s?Ž d??³???|??� w²???H*« Ê√ ≠≤

w* Ád³?š s� “«d²?Šô« V−¹ t�UŠ «c¼ s�Ë ¨tM� fO� U?� tŽdý v?�≈ V�MO*

Æ
©≥®

v�Ë√ s¹b�« w*Ë ¨s¹b�« dOž

‰U*« vKŽ ÊËb?NA¹ s?¹c�« œuN?A�« w* W�«b?F�« ◊«d²?ý« vKŽ rzU?C ŸUL?łù« Ê√ ≠≥

¨Â«d??(«Ë ‰ö??(« sŽ d??³??|¹ sL??O??* ÎUÞd??ý ÊuJðô n?OJ* ¨Áu??×½Ë d??O??�??O�«

ø¡U�b�« s� ÂuBF*«Ë —bN*«Ë ¨W×J½_« s� bÝUH�«Ë `O×B�«Ë

∫wK¹ U0 ≠ tK�« tLŠ— ≠ rOI�« sÐ« ‰b²Ý«Ë

tðœU?N?ýË oÝU?H�« W?�U?�≈ “u?& U?LJ* ¨…œU?N?A�«Ë W?�U?�ù« vKŽ Èu?²?H�« ”U?O?C ≠±

t?²�U?�≈ rJŠ tzU?²?H²?Ý« rJ×?*ò ∫rO?I�« sÐ« ‰UC ¨p�c?< Á«u?²* “u?& …—Ëd?CK�

Æ
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tðœUNýË

Æ
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ÎÍÒËÒ– «ËÌbÏNÎýÒÒ√Ò§˚ ∫‰U?C v�UF?ð tK�« Ê_ ªq% ô oÝUH?�« …œUN?ý sJ�Ë ¨d?³š U?L?NM�

ÆoÝUH�« …œUNý œ— vKŽ ÊuIH²� WLz_«Ë ›≤ ∫‚öD$«¤ Î̋rÌJMÓÏ> Ô‰ÎbÒŽ

Æ`B¹ô UNOKŽ Èu²H�« ”UOI* Î̈«d³š X�O�Ë W¹ôË wN* W�U�ù« U�√Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≤≤∞Ø¥ 5FCu*« ÂöŽ≈  ©±®

Æ ≤π¥Ø≥ dO³×²�«Ë d¹dI²�« ¨ÃU(« dO�√ sÐ« ∫dEM¹ ©≤®

Æ µ¥µØ¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ¨—U−M�« sÐ«Ë ¥∞¥±Ø∏ dO³×²�« ¨ÍË«œd*« ©≥®

Æ ≤≤∞Ø¥ 5FCu*« ÂöŽ≈ ©¥®

Æt�H½ l{u*« ¨oÐU��« —bB*« ©µ®
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œU?�* U?NOKŽ Vðd?²¹ bC oÝU?H�« Èu?²* ‰u?³C ÊQÐ »U?−O?* w½U¦�« qO�b�« U?�√Ë

Æw{d� ‰bŽ u¼ s� UNzULKŽ s� W�_« ÂbFð s�Ë ¨rEŽ√

W�UŠ w¼ ¨W{ËdH� W�U×Ð ’Uš rOI�« sÐ« Âö< Ê√ ≠ rKŽ√ tK�«Ë ≠ `ł«d�«Ë

¨q¼U?ł ‰b?Ž Ë√ ¨oÝU?* t?O?I?* ô≈ bK³�« w* b?łu¹ ô YO?×Ð ¨‰b?F�« w²?H*« Â«b?F½«
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ÁUMKI½ Íc�« t�ö<

v�≈ ·ö??)« ‰ËR¹Ë ¨b??Š«Ë q×??� vKŽ 5?�u??I�« œ—«uð Âb??Ž 5³??²¹ «c??NÐË

÷«d??²?*«Ë ¨‰b??F�« w²??H*« b??łË «–≈ oÝU?H�« ¡U??²??H?²??Ý« “«u?ł Âb??Ž vKŽ ‚U??*Ë

Æ`B¹ô ¡ULKF�« i³IÐ rKF�« l*—Ë Èd³J�« W�UOI�«  U�öŽ —uNþ q³C t�«bF½«

ÆrKŽ√ tK�«Ë

∫W�«bF�« wE ‰U(« —u²�� Èu²E

rNCFÐ vJŠ bCË ¨tI�* ôË WMÞU?³�« t²�«bŽ ·dFð ô s� u¼ ∫‰U(« —u²��

ÆtzU²H²Ý« W×? ÂbŽ ¡ULKF�« d¦<√ sŽ qI½Ë ¨W�«bF�«Ë rKF�« ‰uN−� w* ·ö)«

ÆœuBI0 fO� U0 W�Q�*« Ác¼ w* œuBILK� jKš tO* qIM�« «c¼Ë

UO²HK� tÐUB²½UÐ U�≈ r�U?Ž t½√ sE�« vKŽ VKž s� ∫W�Q�*« ÁcNÐ œuBI*U*

u¼√ tMÞUÐ ·dF¹ô w²H?²�*« sJ�Ë ¨‚dD�« s� p�– dOž Ë√ ‰Ëb?F�« …œUNAÐ Ë√

øt�UŠ «c¼ s� w²H²�¹ Ê√ t� œu−¹ q¼ øô Â√ w{d� ‰bŽ

ÆUL¼dOžË 
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rOI�« sÐ«Ë ÍËuM�« UL¼d<– 5�uC vKŽ W�Q�*« w* ·ö)«Ë

u¼Ë ¨WMÞU?³�« W�«b?F�« sŽ Y?×³?¹ ôË ‰U(« d?¼UEÐ wH?²J¹ t½√ ∫‰Ë_« ‰u?I�«

‚d* YOŠ ªW�«bC sÐ« tO�≈ ‰U�Ë 
©µ®

ÍË«œd*«Ë 
©¥®

rOI�« sÐ«Ë 
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Ê«bLŠ sÐ« —UO²š«
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Æ ≤≤∞Ø¥ 5FCu*« ÂöŽ≈Ë ≤π’ Èu²H�« WH?Ë ∑∞Ø± ŸuL:«  ©≤®

Æ ≤π’ Èu²H�« WH? ©≥®

Æ ≤≤∞Ø¥ 5FCu*« ÂöŽ≈ ©¥®

Æ ¥∞¥≥Ø∏ dO³×²�« ©µ®
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«–≈ W�«bF�« ‰u?N−� ÊQ?Ð W�«bF�« w* ‰U(« ‰u?N−�Ë rKF?�« w* ‰U(« ‰uN?−� 5Ð
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¡ULKŽ ”UM�« VKž√ fO� t½_ ªÎU*UŽ t½u< sE�« vKŽ VKG¹ ö* rKF�«

W�«bF�« sŽ Y×³�« »ułËË ¨‰U(« —u²�?� Èu²* ‰u³C ÂbŽ ∫w½U¦�« ‰uI�«

Æ‚dD�« s� p�– dOGÐ Ë√ UNMŽ ‰«R��UÐ WMÞU³�«

—U?−M�« sÐ« tKI½Ë 
©≤®

W?O?F?*UA?�«Ë WKÐUM(« bMŽ 5N?łu�« b?Š√ ‰u?I�« «c¼Ë

¨W�«bF�«Ë rKF�« ‰uN−?� sŽ rKJð t½_ ªp�– w* ÎU×¹d? fO� 
©≥®

qOIŽ sÐ« sŽ

Æ
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t�«RÝ “«uł ÂbŽ vKŽ ‚UHðô« vJŠË

W�UNł 5Ð ‚dH?�«  u³Ł vKŽ «uB½ bI* Íb�ü«Ë W�«b?C sÐ«Ë w�«eG�« U�√

Æ
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W�«bF�« W�UNłË rKF�«

∫W‡‡‡‡�œ_«

∫wK¹ U0 ‰uI�« »U×?√ ‰b²Ý«

w* ·U?< «c¼Ë ¨W�«bF?�« œUN?²łô«Ë rK?F�UÐ ·ËdF*« rK�?*« ‰UŠ s� V�U?G�« ≠±

Æ
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«c¼ q¦� w* lDI�« VKD¹ ôË ¨sE�« …œU*≈

w* UN?Þ«d²ý« wH?* ¨ÂUJ(« dO?ž vKŽ UN?²*d?F� d�?Fð WMÞU³�« W?�«bF�« Ê√ ≠≤

Æ
©∑®

ÃdŠ 5²H*«

∫wK¹ U0 w½U¦�« ‰uI�« »U×?√ ‰b²Ý«Ë

o�H�« W³Kž bFÐ W??U|ÐË ¨UIÝU* ÊuJ¹ Ê√ qL²?×¹ t²�«bŽ X³¦ð r� s� Ê√ ≠±

W�«bF�« ‰uN−� W¹«Ë— q³Ið ô U?LJ* ¨W¹«Ëd�U< Èu²H�«Ë ¨tðd¦<Ë ”UM�« vKŽ

Æ
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Á«u²* q³Ið ô

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∞≤≥≠±∞≤±Ø≥ dþUM�« W{Ë— ©±®

Æ ≤≤∞Ø¥ 5FCu*« ÂöŽ≈Ë ∑∞Ø± ÍËuMK� ŸuL:« ∫dEM¹ ©≤®

Æ µ¥¥Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ©≥®

Æ ≤π±Ø± `{«u�« ∫dEM¹ ©¥®
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Æ ≤≥≤Ø¥ Íb�x� ÂUJŠù«Ë ±∞≤≥Ø≥ dþUM�« W{Ë—Ë ≥π∞Ø≤ vHB²�*« ∫dEM¹ ©∂®

Æ ¥¥’ w²H*« »œ√ ¨ÕöB�« sÐ« ©∑®

Æ ≥π∞Ø≤ vHB²�*« w�«eG�«Ë ¨±∞≥∑Ø≤ lLK�« Õdý ¨Í“«dOA�« ∫dEM¹ ©∏®
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ô rKF�« w* t�U?Š qNł s� q³?I¹ ô UL?J* ¨rKF�« W�UN?−< W�«b?F�« W�UN?ł Ê√ ≠≤

ÆW�«bF�« w* W�UŠ qNł s� q³I¹

d???¦‡‡?‡<√ fO?�Ë ¨‰Ëb‡‡‡?Ž ¡U‡‡?LK‡‡?F�« d‡?‡¦???<√ ÊS??*  ªU?‡‡L???NM?OÐ ‚d???H�UÐ g?Cu½Ë  
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¡U‡‡‡LKŽ ”U‡‡M‡‡�«

∫·ö)« V³Ý

t½uJÐ WM?O?³�« ‰u?B?Š Ë√ U??O?²?HK� tÐU?B??²½« Ê√ v�≈ l‡łd¹ ·ö‡?)« V³‡‡ÝË

Y×?³�« ◊d?²?A¹ r� rF½ ∫‰U?C sL?* øt?²�«b?FÐ sþ W?³Kž t‡Ð q‡?‡B?% q‡‡¼ ÎU‡‡*U?Ž

p�– s� qB?×¹ ô ∫‰UC s�Ë ¨rK?F�UÐ Î«dN?²A?� ÁbłË v²?� WMÞU?³�« t²�«b?Ž sŽ

sŽ Y×?³�« ◊d?²?A¹ t½S?* ¡U?L?KF�« vKŽ v²?Š o�?H�« W?³KG?� ªt?²�«b?FÐ sþ W?³Kž

ÆWMÞU³�« W�«bF�«

¡U????LKF?�« ‰U????Š s� V�U????G�« Ê_ ªt?K�« ¡U????ý Ê≈ `ł«d?�« u¼ ‰Ë_« ‰u????I�«Ë

r� «–≈ «c¼Ë ¨w²??H?²?�??LK� sE�« W??³Kž ‰u?B?Š w?* ·U?< —b?I�« «c¼Ë ¨W?�«b?F�«

r� ‰Ëb?Ž tÐ bN?ý Ë√ o�H�« t?OKŽ dNþ ÊS?* ¨tÐ dN?²A¹ Ë√ o�?H�« tOKŽ d?NE¹

ÆrKŽ√ tK�«Ë ÆÁ«u²* q³Ið

∫Èu²H�« wE q¼U�²�« ÂbŽ ∫”œU��« ◊dA�«

·d???ŽË 
©≤®

W�œ_« l?Þ«u???C w* w½U???F????L???��« sÐ« t???O?KŽ h½ ◊d???A?�« «c¼

∫5L�C tL�I* rO�I²�UÐ q¼U�²�«

dEM�« ∆œU??³0 c??šQ¹ ÊQÐ ¨ÂUJŠ_« ‚d?ÞË W�œ_« VKÞ w* q¼U??�ð ∫‰Ë_«

ÆdJH�« qz«Ë√Ë

Æ
©≥®

t³A�« nF{QÐ oKF²�«Ë hšd�« VKÞ VKÞ w* q¼U�ð ∫w½U¦�«Ë

d?OB?Ið uN?* UN?O?* dEM�« ÊUF?�≈Ë W�œ_« VKÞË Y×?³�« w* q¼U�?²�« U�Q?*

ÆtOKŽ tK�« t³łË√ U* „dðË ¨w²H*« tOKŽ Âö¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∞≤≤Ø≥ dþUM�« W{Ë— ¨W�«bC sÐ«Ë ≥π∞Ø≤ vHB²�*« ¨w�«eG�« ∫dEM¹ ©±®

Æ ±≥¥ ≠ ±≥≥Øµ W�œ_« lÞ«uC ∫dEM¹ ©≤®

Æt�H½ l{u*« ¨oÐU��« —bB*« ©≥®



≠∂±≠

‰cÐ «–≈ ô≈ ‚b?B¹ô t½√ œUN?²łô« n¹d?Fð w* Íb?�ü«Ë w�«eG�« h½ b?CË

sŽ e?−?F�« t?�H?½ s� f×¹ v²?Š wŽd?A�« rJ(« „«—«œ≈ w* Áb?N?ł bN?²?:«

Æ
©±®

tOKŽ b¹e*«

uN?* cšQ*« nOF?{ ÊU< Ê≈Ë tÐ w²?HO� —u�_« qN?Ý√ VKDÐ q¼U�?²�« U�√Ë

v²?Š rN?C?FÐ t?O?* œb?ýË ¨¡U?L?KF�« s� d?O?¦?< tMŽ vN½ Íc�« h?šd�« l³?²ð s�

ÆWCb½e�UÐ tKŽU* n?Ë

sÐ« ‰U?I??* ¨¡U?LKF?�« s� d?O?¦??< q¼U?�?²?*« Èu?²?* “«u??ł Âb?Ž vKŽ t??³½ b?CË

e?−¹ r� p�cÐ ·d?Ž s�Ë ¨Èu²?H�« w* q¼U?�?²¹ Ê√ w²?HLK� “u?−¹ ôò ∫Õö?B�«

UN?IŠ ¡U?HO²?Ý« q³C Èu?²H�UÐ Ÿd�¹Ë X³?¦²¹ ô ÊQÐ ÊuJ¹ b?C p�–Ë ¨v²H?²�¹ Ê√

¡UDÐù«Ë W?Ž«dÐ Ÿ«d?Ýù« Ê√ t?L¼uð p�– vKŽ tKL?×¹ U0—Ë ¨dJ?H�«Ë dEM�« s�

…b?ÝUH?�« ÷«dž_« tKL?% ÊQÐ t�ö?×½«Ë tK¼U?�ð ÊuJ¹ b?CË ÆÆt?BIM?�Ë e−?Ž

s� vKŽ hO?šd?²K� t?³?A�UÐ pL?�?²�«Ë W¼ËdJ?*« Ë√ …—uE;« qO?(« l³?²ð vKŽ

Æ
©≤®

å…d{ b¹d¹ s� vKŽ kOKG²�« Ë√ WFH½ ÂËd¹

Æ
©¥®

Ê«bLŠ sÐ«Ë 
©≥®

ÍËuM�« Áu×½ d<– bCË

œuNF*« vKŽ ”UM�« qL×¹ Íc�« u¼ Wł—b�« m�U³�« w²H*«ò ∫w³ÞUA�« ‰UCË

v�≈ rNÐ qO1 ôË ¨…bA�« V¼c?� rNÐ V¼c¹ ö* ¨—uNL'UÐ oOK¹ U?LO* jÝu�«

Æ
©µ®

å‰ö×½ô« ·dÞ

‰b¹ sEÔ¹ bC U?L< b¹bA²�« v�≈ q?O*« Áœ«d� fO�Ë ¨w½UFL?��« œ«d� u¼ «c¼Ë

VKD¹ Ê√ “u??−¹ô U?L??<Ëò ≠ hO?šd??²�UÐ q¼U??�?²�« d?<– b??FÐ ≠ ‰U?C t?½√ p�– vKŽ

»«u'« w* ‰bFO�Ë ¨b¹bA²�«Ë kOKG?²�« VKD¹ Ê√ “u−¹ô p�c< ¨t³A�«Ë hšd�«

Æ
©∂®

åW×O×B�« W�œ_« tOC²Ið Íc�« rJ(« s� dEM�« W×? t³łuð U� v�≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∂≤Ø¥ Íb�x� ÂUJŠù«Ë ≥µ∞Ø≤ vHB²�*« ∫dEM¹ ©±®

Æ ¥∑ ≠ ¥∂Ø± w²H²�*«Ë w²H*« »«œ¬ ©≤®

Æ ¥∂Ø± ŸuL:« W�bI� ©≥®

Æ ≥≤≠≥± ’ Èu²H�« WH? ©¥®

Æ ≤µ∏Ø¥  UI*«u*« ©µ®

Æ ±≥µ ≠ ±≥¥Øµ W�œ_« lÞ«uC ©∂®



≠∂≤≠

∫wK¹U� ◊dA�« «c¼ W×? vKŽ ‰b¹Ë

ôÒ§ Ï”U]MKÏ$ Ìt]MÌMÓÏOÒ³Ì²Ò$ Ò»UÒ²ÏJÎÄ «uÌðËÌ√ Òs¹Ïc]Ä Ò‚UÒ¦OÏ> Ìt]KÄ ÒcÒšÒ√ Î–≈Ò§˚ ∫v�U???Fð t�u???C ≠±

Æ›±∏∑ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ Ì̋tÒ½uÌLÌ²ÎJÒð

w* q¼U�ð s�Ë ¨t½UL²< Âb?ŽË t½UO³Ð rKF�« q¼√ d�√ tK�« Ê√ ∫W�ôb�« tłË

Æ
©±®

tK�« d�_ n�U|� uN* tGKO³ðË t½UOÐ

q< ¨U¼b¹R¹ U??L?Ž Y×?³�«Ë h?šdK� l³?²?²?*«Ë b?N?'« ‰cÐ w* q¼U??�?²*« Ê√ ≠≤

gž s�® ∫‰u??I?‡‡‡¹ ¤ ‰u??Ýd‡?‡‡�«Ë ¨W½U??�ú� s?zU?š W??�ú?� ‘U‡‡‡‡?ž U??L??NM�

Æ
©≤®

©UM� fOK*

ÎU?ŽU?³ð« tK�« rJ?Š t½√ tMþ vKŽ VKG¹ ô U0 w?²?H¹ Èu?²?H�« w* q¼U?�?²*« Ê√ ≠≥

W¹¬ s� d?¦<√ w* Èu?N�« ŸU?³ð« sŽ ö?ŽË qł tK�« vN½ bCË ¨W?N?³ý Ë√ Èu?N�

∫¤ œË«œ t?O?³M� ‰U?CË ›±≥µ ∫¡U�M$«¤ ˝«uÌ$ÏbÎFÒð ÊÒ√ ¢ÈÒuÒNÎÄ «uÌFÏ³]²Òð öÒ(˚ ∫‰U?I*

¢ÈÒuÒNÎÄ ÏlÏ³]²Òð ôÒ§ ÓÏoÒ×Î$UÏÐ Ï”U]MÄ ÒsÎOÒÐ rÌJÎŠUÒ( Ï÷Î—Ò_« wÏ( ÚWÒHOÏKÒš Ò„UÒMÎKÒFÒł U]½≈ ÌœËÌË«Òœ UÒ¹˚

UÒ½ÏdÎ�Ï– sÒŽ ÌtÒ³ÎKÒ4 UÒMÎKÒHÎžÒ√ ÎsÒ> ÎlÏDÌð ôÒ§˚ ∫v�U?Fð ‰U?CË ›≤∂ ∫’¤ Ï̋qOÏ³ÒÝ sÒŽ Òp]KÏCÌOÒ(

Æ›≤∏ ∫nNJ$«¤ Ì̋Á«ÒuÒ¼ ÒlÒ³]ð«Ò§

U¼d??I¹Ë ¨d??¦??<_« U?¼dJMO??* Êu??O?�u???_« U¼d??<c¹ hšd�« l?³??²ð W�Q??�??�Ë

ÆœuOIÐ ÊËdš¬ U¼bOI¹Ë ¨rNCFÐ

s� d?O?¦?< t?O?* œb?ý Íc�« hšd�« l³?²ð 5Ð r?NC?F?Ð bMŽ jKš lCË b?CË

vK?Ž d??�¹√ t?½uJ� ªq?zU??�*« i?FÐ w* 5?�u??I�« q?N??ÝQ?Ð c??š_« 5?ÐË ¨¡U??LK?F�«

ÆUNÐ—UIð Ë√ WŠUÐù«Ë dE(« W�œ√ ÍËU�ð l� ”UM�«

Ê√ ∫u¼ t??FM?� vKŽ ŸU??L??łù« 
©≥®

¡U??LKF?�« iFÐ qI½ Íc?�« hšd�« l³??²??²??*

‰«u?C_« Êu?¼QÐ W?O?*ö??š W�Q?�??� q< w* c?šQ??O?* ·ö?)« qzU??�?� sŽ Y×??³¹

ÆWM��«Ë Ê¬dI�« d¼UE� ÎUH�U|� Î«–Uý ÊU< Ê≈Ë U¼d�¹√Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±≥¥Øµ W�œ_« lÞ«uC ¨w½UFL��« ∫dEM¹ ©±®

Æ ππØ± ÎUŽu*d� …d¹d¼ wÐ√ sŽ rK�� tłdš√ ©≤®

Æ ±∑µ’ ŸULłù« Vð«d� ¨ÂeŠ sÐ« ©≥®



≠∂≥≠

«c¼ Êu?J¹ Ê√ ÊËœ lzU???Cu�« iF?Ð w* ‰«u???C_« s� d???�¹_UÐ c???š_« U???�√Ë

©±®
wJ³?��U??< ¡U?LKF�« iFÐ Á“U?ł√ Íc�« u?¼ «c?N?* ÎU?Lz«œ bKI*« Ë√ w²??H*« ZNM�

Ær¼dOžË 
©≥®

—uJA�«b³Ž sÐ«Ë 
©≤®

wHM(« ÂULN�« sÐ ‰ULJ�«Ë

∏ œØ ±Ø∑¥ r‡?‡‡C— Á—«d???C w‡?‡‡* …b‡?‡‡‡?−Ð wN‡?‡‡I???H�« l?L‡‡‡?:« l‡‡?‡{Ë b‡‡?I�Ë

¨W???O???*ö???š W�Q???�???� w?* ‰«u???C_« qN???Ý√ ŸU???³ðô ÎU?ÞËd???ý ‡¼±¥±¥Ø±Ø± w‡‡?‡*

∫UN²?öšË

W?×KB* W?I?I??×?�Ë ¨wŽU?L?ł œU?N?²?ł« vKŽ ¡UMÐ ¨…—d??I?� W?B?šd�« ÊuJð Ê√ ≠±

ÆWOŽdý

ÆWOŽdA�« W�œú� WH�U<« ‰«uC_« –«uý s� cšRð ô Ê√ ≠≤

ÆŸËdA� dOž ÷dž v�≈ ‰u?uK� WF¹—– UNÐ cš_« ÊuJ¹ô Ê√ ≠≥

ÆW?Uš Ë√ W�UŽ WIA� l*b� UNÐ cšú� …—ËdC�« Ë√ WłU(« uŽbð Ê√ ≠¥

ÆŸuML*« oOHK²�« v�≈ UNÐ cš_« ÍœR¹ ô Ê√ ≠µ

vKŽ `łd?²¹ d?{ l*œ Ë√ lH?½ VKł s� wŽd?ý q?√ U?NÐ c?šú� b?N?A¹ Ê√ ≠∂

ÆtMŽ ‰ËbF*« rJ(« qO�œ

Æ
©¥®

WBšd�UÐ cš_« v�≈ hšd²*« fH½ s¾LDð Ê√ ≠∑

Ê√Ë ¨V�×* ÎUONAð 5�u?I�« qNÝ√ ŸU³ð« ÊuJ¹ô Ê√ sLCð ◊ËdA�« Ác¼Ë

U?L??< ¨r�U??Ž W�“ Ë√ –U?ý ‰u??C qł_ W?×??O?×??B�« W?O??Žd?A?�« ’u?BM�« „d??²ðô

ÆW?Uš Ë√ W�UŽ WłUŠ t}�≈ uŽbð Ê√ qNÝ_« ‰uIK� wŽdA�« bM��« sLCð

Ê√ wHJ¹ t½√ Íb?MŽË ¨wŽU?L?'« œU?N??²?łôUÐ p�– oKŽ 5Š —«d??I�« œb?ýË

ÆœUN²łô« ◊ËdA� ·u²�� bŠ«Ë bN²−� s� ÊuJ¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

cš_« “u−¹ò ∫t?B½Ë ±πØ≥ Ø ‡¼±¥∞¥ WOLKF�« V²J�« —«œ qO?ŽULÝ≈ ÊU³?Fý ∫oOI% ¨ÃUNM*« Õd?ý w* ÃUNÐù« ©±®

ÆåWłU(« fO�� bMŽ  UCË_« iFÐ WBšd�UÐ

Æ ¥∂πØ≥ Â±ππ∂  ËdOÐ dJH�« —«œ WF³Þ ¨dO³×²�«Ë d¹dI²�« tŠdý l� d¹d×²�« ©≤®

Æ ≤±≤’ ±π œbŽ …d?UF*« WONIH�« Àu×³�« WK−� ∫dEM¹ ©≥®

Æ ≤±≤ ’ ¨±π œbŽ …d?UF*« WONIH�« Àu×³�« WK−� ∫dEM¹ ©¥®



≠∂¥≠

WÞU?Šù«Ë fHM?�« t?I?EË ¨t?I?H�« wE ·d?B??²�«Ë ¨WMDH�«Ë ¡U?Öc�« ∫l?ÐU?��« ◊d?A�«

ÆWF¹dA�« bIUI0

U* lÐ«uðË Â“«u� WÐU?¦0 w¼ Èu?²?HK� Èdš√ ÎU?ÞËdý 5O�u??_« iFÐ d?<c¹

∫p�– s�Ë ◊Ëdý s� tðd<–

¨dJ?H�« 5?— ¨s¼c?�« rOK?Ý ¨fHM�« t???O???I???* ÊuJ?¹Ëò ∫Õö???B�« sÐ« ‰u???C

Æ
©±®

ÎUEIO²� ◊U³M²Ýô«Ë ·dB²�« `O×?

¨ÎU?HKJ� Î̈ôb?Ž ¨ÎUL?K�� sJ?¹ Ê√ tÞËdýË t?²?H?? s�Ëò ∫Ê«bL?Š sÐ« ‰u?CË

oKF?²¹U�Ë t?IH�« w* ·d?B²�«Ë ¨dJH�«Ë s¼c�« `O?×? Î̈UEI¹ ¨Î«b?N²?−� U?ÎNO?I*

Æ
©≤®

åtÐ

sŽ tK?I½ ŸU??³ð« “u??−¹ Íc�« t??O???I??H�« W??H??? w* ≠ 5�d‡?‡(« ÂU‡‡�≈ ‰U?‡‡CË

t??I?H�« Ê_ ªfH?M�« t?O??I?* ¨t?Ð ÎU?CuŁu??� qCUM�« ÊuJ?¹ Ê√ wG?³M?¹ sJ�Ëò ≠ t?�U??�≈

Æ
©≥®

åtKI½ sJ1ô

Æ
©¥®

Áu×½ w�«eG�« d<–Ë

Æ
©µ®

UN�UL< vKŽ WF¹dA�« b?UI� rN* œUN²łô« ◊Ëdý s� w³ÞUA�« bŽË

sŽ wMG¹ œU?N?²łô« ◊Ëd?ý W?U?|ÐË ◊Ëd?ý s� d?<– U� Ê√ d?NE¹ Íc�«Ë

ô s� UNKB×¹ Ê√ sJ1ô U¼d<– ÂbI²*« œUN²łô« ◊ËdA* ª UHB�« Ác¼ d<–

ÆbO<Q²�« »UÐ s� U¼d<– ÊuJO* ¨d<– U0 nB²¹

U??ND³??{ sJ1ô  U??H?B?�« Ác¼ Ê√ u¼Ë ¨t??OKŽ t??O?³M?²�« wG??³M¹ d??�√ UM¼Ë

“«u??ł U??N??OKŽ oKF¹ ÎU?ÞËd??ý Êu‡‡Jð Ê√ `K?Bð ô wN??* ¨U¼œu‡łË s?‡‡� oI??×??²�«Ë

U¼b?Ž Âb?ŽË ¨5O�u?_« s?� dO?¦?< q³?C s� UN�U?L¼≈ d‡‡Ý «c?‡‡¼ q‡‡F�Ë Èu‡‡²?H�«

Æ◊ËdA�« w*

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≤±’ w²H²�*«Ë w²H*« »œ√ ©±®

Æ ±≥’ Èu²H�« WH? ©≤®

Æ ±≥’ ÊU¼d³�« ©≥®

Æ ¥∏∞’ ‡¼±¥∞∞ oA�œ dJH�« —«œ ¨WO½U¦�« WF³D�« u²O¼ s�Š bL×� oOI% ‰u|M*« ©¥®

 Æ ±∞∂Ø¥  UI*«u*« ©µ®



≠∂µ≠

∫s¹b�« ‰uIQÐ WO�ULłù« WEdF*« ∫s�U¦�« ◊dA�«

tK� Ê√Ë ¨t??I�U??š tK�« Ê√Ë ¨r�U??F�« ÀËb??Š vKŽ W??OKI??F�« W�œ_« ·d??F¹ ÊQÐ

Îö??Ý— qÝ—√ b???C t½√Ë ¨5Łb??;«  U???H??? sŽ ÁeM?� t½√Ë ¨t� W??³???ł«Ë  U??H???

Æ
©µ®

 «e−F*UÐ r¼b¹√Ë UNŽdý ÂUJŠQÐ

‰u?√ r?KŽ qO?U?H²Ð WÞU?Šù« Ê_ ª5O�u?_« d?¦<√ tKL¼√ ◊d?A�« «c¼Ë

ÆwŽdA�« rKF�UÐ 5KG²ALK� WK?UŠ WO�ULłù« W*dF*«Ë ¨WÐuKD� dOž s¹b�«

UM�?�Ëò ∫qOKIÐ p�– b??FÐ ‰U??C ◊d??A�« «c¼ vK?Ž h½ t½√ l� qO??I??Ž sÐ«Ë

r� Ê≈Ë ¨t?KN??ł l?�¹ ô U??� s?J� ¨5LK?J²*« œU???ŠP??< ‰u????_« w* ÊuJ¹ Ê√ b?¹d½

b?Š√ tK?N?−¹ ô U2 «c¼Ë ¨ÂöJ?�« s� ozU?Cb�« w?* sF1Ë ¨ozU?I??(« w* oCb¹

Æ
©±®

å¡UNIH�« WLz√ s�

 U?H?B�« s� tK� V−¹ U0 W?O�U?L?łù« W*d?F*« ◊«d?²?ý« Ê√ `C?²¹ p�cÐË

‰u?Ýd�« ‚b?BÐË ¨5CuK<« W?KŁU2 s� tMŽ tK�« ÁeM¹ U?0Ë ’u?BM�UÐ W?²ÐU?¦�«

d<– «uKL¼√ UL?< ¨tŠu{u� Ád<– «uKL¼√ s¹d¦<_« sJ�Ë ¨t?O* ·öš ô U2 ¤

ÆqIF�«Ë ⁄uK³�« ◊dý

UN?MJ�Ë ¨qOB?×²�« WKO?×²?�� X�O?� Èu²H�« ◊Ëd?ý Ê√ `C²¹ Âb?Ið U2Ë

sJ�Ë rKF�UÐ qG²?ý« s� q< UN<—b¹ YO?×Ð W�uN��« s� X�O� t?�H½ XCu�« w*

U?NM?Ž ‰ËR?�*« W�Q?�?*« ÊuJð 5Š W??U??|ÐË ¨WKC ¡U?LK?F�« s� U?N½u??<—b¹ s¹c�«

ÆUN²�œ√ «ËdBŠË ÊuIÐU��« ¡ULKF�« UN¦×Ð w²�« qzU�*« s� X�O�

Èu?²?H�UÐ v?L?�¹ Ê√ sJ1 U?L?O?* œu??N?'« d?*U?Cð v�≈ u?Žb½ UM?KF?−¹ «c¼Ë

s� WKŁ s� ÊuJ¹ Íc�« ¨Í—ËU?A²�« w?ŽUL?'« œUN?²łô« vKŽ W?OM³*« ¨WO?ŽUL?'«

rJ(« —b?B?O� ¨b?N?²−?LK?� UNM?� bÐô w²�« W?F¹d?A�« ÂuKŽ w* s¹“d?³*« ¡U?LKF�«

¨W??U?)«Ë W??�U?F�« W?F¹d?A?�« b??U?I?� …U?Ž«d??�Ë ¨…—ËU?A*«Ë Y×?³�« b??FÐ rNMŽ

ÆbÝUH*«Ë `�UB*« s� UNOKŽ Vðd²¹ U�Ë ¨‰UF*_«  ôP� …UŽ«d�Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ¥µ∂Øµ `{«u�« ¨qOIŽ sÐ« ©±®

Æ ¥µ∑Øµ oÐU��« —bB*« ©≤®



≠∂∂≠

U¹U?C?I�« s� 5Žu½ w?* W?O?Žd?A�«  U?¾?O?N�« vKŽ Èu?²?H�« d?B?Ið Ê√ È—√Ë

∫UL¼

Æ5IÐU��« ¡UNIH�« s� UN¦×Ð o³�¹ r� w²�« ‰“«uM�« ≠±

ÆbK³�« w* 5LK�*« ÂuLŽ rNð w²�« W�UF�« U¹UCI�« ≠≤



≠∂∑≠

w�U��« Y��*«
w�H*« »«œ¬

Æ U³ł«u�« vKŽ UN½uIKD¹ bCË ¨ U³×²�*« vKŽ ÎU³�Už »«œü« oKDð

l� ¨U?NÐ »œQ²?¹ Ê√ w²H?LK� wG?³M¹ w²�« »«œü« s� WKL?ł ¡UL?KF�« d<– b?CË

Èu?²?H�« W?×?? w* U?¼b?I?* dŁR¹ ö?* ¨Èu?²?H�« “«u?ł w* ÎUÞËd??ý X�?O� U?N½u?<

ÆUNKHž√ «–≈ rŁQ¹ bC w²H*« ÊU< Ê–≈Ë ¡U²H²Ýô«Ë

∫wK¹U� »«œü« pKð r¼√ s�Ë

‰UC ¨ö?ŽË qł tK�« ÂUJŠ√ —UNþ≈Ë ”UM�« œUý—≈ b?BI¹ ÊQÐ ¨WOM�« ÊU?�Š≈ ≠±

v²?Š ≠ U??O?²?HK?� ∫wMF¹ ≠ t?�??H½ VBM¹ Ê√ qłdK� w?G?³M¹ôò ∫b?L??Š√ ÂU?�ù«

vKŽ sJ¹ r� Ê≈ t½S?* ªWO½ t� ÊuJð Ê√ ∫U?N�Ë√ U�√ ¨‰UB?š fLš t?O* ÊuJ¹

Æ
©±®

å—u½ tOKŽ sJ¹ r�Ë —u½ t�ö<

u?×½ Ë√ Êe?Š Ë√ gD?Ž Ë√ Ÿu?ł Ë√ VC?GÐ t?³KC ‰U?G?A?½« ‰U?Š w²?H¹ ô Ê√ ≠≤

wC???I¹ô® ¤ t�u???C t½Q???ý w* œ—Ë Íc�« w{U???I�« vK?Ž ÎU??ÝU???O??C 
©≤®

p�–

Æ
©≥®

©ÊU³Cž u¼Ë 5MŁ« 5Ð w{UI�«

Æ
©¥®

rNH�« ¡wDÐ ÊU< Ê≈ o*dÐ t�UN*≈Ë tF� nDK²�«Ë w²H²�*UÐ o*d�« ≠≥

∫t� t�U?C Íc�« qłd�« ¤ w³?M�« —ËU?Š YO?Š ª«cN?Ð …b¼U?ý W¹u?³M�« WM��«

wÐ√ s?Ž ÁbM�?Ð Íœ«b???G???³?�« VOD?)« ÈË—Ë t???FM?C√ v²???Š åU?½e�« w* w?� Êcz≈ò

WM�?�« rKF�« l� «u??³K?Þ«Ë ¨rKF�« «u??³KÞ«ò ∫‰U??C ¤ t?K�« ‰u??Ý— Ê√ › …d¹d¼

Æ
©µ®

åtM� ÊuLKFð s*Ë ÊuLKFð s* «uMO� ¨rK(«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µµ∞Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý —U−M�« sÐ«Ë ±µππØµ …bF�« ¨vKF¹ uÐ√ w{UI�« ©±®

Æ ¥µ∑Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ¨—U−M�« sÐ«Ë ≥¥’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ« ©≤®

∂∑≥π rC— Y¹b?Š ≤∂±∂Ø∂ t×O?×? w* Í—U?|³�« t?łdš√ Y¹b(«Ë µ¥∑Ø¥ d?OM*« V<uJ�« Õdý —U?−M�« sÐ« ©≥®

Æ ±∑±∑ rC— Y¹bŠ ±≥¥≤Ø≥ t×O×? w* rK��Ë

»œ√ Õö?B�« sÐ«Ë µ∏’ Èu?²??H�« W?H?? ¨Ê«b?L?Š sÐ«Ë ¨±±∂ ¨ ±±≥Ø≤ t?I??H?²*«Ë t?O?I?H�« Íœ«b?G??³�« VOD)« ©¥®

Æ ∑≥’ w²H*«

Æ ±≥≥Ø≤ WIH²*«Ë tOIH�« ©µ®



≠∂∏≠

qzU???�?*« w* W???¾D?|ð ôË œdÐ 5?²???H*« s� Ád???O???ž »«u????' ÷d???F???²¹ ô Ê√ ≠¥

Æ
©±®

W¹œUN²łô«

»Uł√ Î«d?{UŠ sJ¹ r� ÊS?* ¨p�c� »«u'« ÃU?²Š« Ê≈ qzU?��« qBH?²�¹ Ê√ ≠µ

Æ
©≤®

UNM� bŠ«Ë vKŽ dB²I¹ ôË ¨ ôUL²Šô« lOLł vKŽ

d??L??²�UÐ VÞd�« lO?Ð sŽ q¾??Ý YO??Š ¤ tK�« ‰u??Ý— Ê√ p�– w* …u??Ý_«Ë

q<√ r?JŠ sŽ W?ÐU???×????B�« t�Q????Ý 5ŠË 
©≥®

©nł «–≈ V?Þd�« hI?M¹√® ∫‰U????I???*

ø-dý√ q¼® ¤ rN� ‰UC ¨‰ö?Š u¼Ë ÂÔdŠ r¼Ë …œU²C uÐ√ ÁœU?? Íc�« bOB�«

Æ
©¥®

©«uK<® ∫‰UC ¨ô ∫«u�UC ©ør²MŽ√ q¼

n¹d?×?²�« s?Ž “d?²?×?O�Ë ¨`{«Ë j|Ð U?N?³??²JOK* WÐu?²J� Èu??²?H�« X½U?< «–≈ ≠∂

Æ
©µ®

dDÝ_« Ë√  ULKJ�« 5Ð ÎUž«d* „d²¹ ö* …œU¹e�UÐ

∫b???L??Š√ ÂU???�ù« ‰U???C ¨”UM�« v?�≈ ÃU??²???×¹ ô v?²??Š ‚“— œ—u???� t� Êu?J¹ Ê√ ≠∑

d?<–Ë å‰U??B?š fL?š t??O?* ÊuJ¹ v²??Š t?�?H?½ VBM¹ Ê√ qłdK� wG??³M¹ôò

tO?HJ¹ Íc�« ‚“d�« ∫W¹UHJ�UÐ œ«d*«Ë 
©∂®

å”UM�« tGC?� ô≈Ë ¨W¹UHJ�«ò ∫UNM�

Æ”UM�« Íb¹√ w* U� v�≈ ÃU²×¹ ô v²Š

Æ
©∑®

·«dÝ≈ dOž s� s�(« Íe�« ≠∏

w²�« fL?)« ‰UB?)« s� WO½U?¦�« WKB)« w¼Ë ¨WMOJ��«Ë —U?Cu�«Ë rK(« ≠π

Æ
©∏®

bLŠ√ ÂU�ù« sŽ X¹Ë—

ö?¾� ªÎU?O?{U?C ÊU?< Ê≈  ö?�U?F*« w* w²?H¹ ö?* ¨W?³¹d�« sÞu?� sŽ b?F?³�« ≠±∞

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ∂µ’ Èu²H�« WH? Ê«bLŠ sÐ« ©±®

Æ ∑≥ ≠ ∑≤’ w²H*« »œ√ ¨ÕöB�« sÐ«Ë µ∑ ’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ« ©≤®

µ±πØ≥ Íc�d²�«Ë ¨’U?CË wÐ√ sÐ bFÝ sŽ ¨dL²�UÐ d?L²�« w* »UÐ ¨ŸuO³�« »U²?< w* ≤≤µØ≤ œË«œ uÐ√ tłdš√ ©≥®

w* ≤≥∂Ø∑ wzU?�M�«Ë ¨`O?×? s�?Š Y¹b?Š ∫‰UCË ¨WMÐ«e?*«Ë WH�U?<« sŽ wNM�« w* ¡U?łU?� »UÐ ¨ŸuO?³�« w*

ÆVÞd�UÐ dL²�« ¡«d²ý« »UÐ ŸuO³�«

Æ ∏µ¥Ø≤ Âd;« bOB�« .d% »UÐ ¨Z(« »U²< w* rK�� tłdš√ ©¥®

Æ µπ’ Èu²H�« WH? Ê«bLŠ sÐ«Ë ∑≥ ≠ ∑¥’ w²H*« »œ√ ¨ÕöB�« sÐ« ©µ®

Æ µµ±Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý —U−M�« sÐ«Ë ±µππØµ …bF�« ¨vKF¹ uÐ√ w{UI�« ©∂®

Æ ≤±’ ÂUJ(« …dB³ð ÊuŠd* sÐ« ©∑®

Æ µµ∞Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý —U−M�« sÐ«Ë ±µππØµ …bF�« ¨vKF¹ uÐ√ w{UI�« ©∏®



≠∂π≠

vCC w²�« WF?C«u�« w* U¼¬— sz«dI� Á«u²* ·ö|Ð vC?C u� …UÐU;UÐ rN²¹

Æ
©±®

UNO*

ÊS?* ¨dšü« Âu?O�UÐ d?O?<c?²�«Ë kŽu�«Ë ¨dJM*« sŽ wNM�«Ë ·Ëd?F*UÐ d?�_« ≠±±

qF?* sŽ ÎU?*Ëe?Ž tM� È√— Ê≈Ë ¨o*dÐ tM?Ž ÁU?N½ dJM0 ÎU?�?³K²?� qzU?��« È√—

Ád?Ò<– WM²?H�« …—UŁ≈ ‰«R?�?�« s� œu?B?I*« Ê√ È√— Ê≈Ë ¨t?O?* t?³?ž— V×?²?�?�

Æ
©≤®

tEŽËË

»«u?'« Êu?J¹ v²?Š ªr?N?*«d?Ž√Ë r?NzU?F??³ÞË ”UM�«  «œU??Ž vKŽ ·d?F??²�« ≠±≤

ÆtK×� vKŽ ÎôeM� rJ(« ÊuJ¹Ë ¨‰«R�K� ÎUIÐUD�

w¼Ë ¨bL?Š√ ÂU�ù« sŽ X¹Ë— w²�« ‰UB?)« s� W��U?)« WKB)« Ác¼Ë

Æ
©≥®

©”UM�« W*dF�®t�uC  

U0 t??�??H½ W??U??š w* qL??F¹ Ê√Ë ¨Ÿ—u�« t??�«e??²�«Ë ¨tKF??* t�u??C W?I?ÐUD� ≠±≥

©¥®
rŁ≈ U?NO?* tOKŽ sJ¹ r� U?N<dð u� w²?�« …œU³?F�« q*«u½ s� ”UM�« tÐ ÂeK¹ô

Æ›≤ ∫nB$«¤ ˝ÒÊuÌKÒFÎHÒð ô UÒ> ÒÊuÌ$uÌIÒð ÒrÏ$ «uÌMÒ>¬ Òs¹Ïc]Ä UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�UFð ‰UC

ÕöB?�« sÐ« ÈË— bCË 
©µ®

Èu?²H?�« W¹«bÐ bMŽ —U?<–_«Ë WO?Žœ_« iFÐ d?<– ≠±¥

ô ∫ôuI¹ v²Š ÊU?O²H¹ ô U½U< U?LN½√ f½√ sÐ p�U�Ë wIA?�b�« ‰u×J� sŽ

ÊUDO??A�« s?� tK�UÐ –u??Ž√ ∫‰u??I¹ Ê√ u¼ V×??²??Ý«Ë tK�UÐ ô≈ …u??C ôË ‰u??Š

©rO?J(« rOK?F�« X½√ p½≈ U?M²???LKŽ U???� ô≈ UM� rK?Ž ô p½U???×??³???Ý® rO???łd�«

…b?IŽ qKŠ«Ë Íd?�√ w� d�¹Ë Í—b?? w� Õdý« »—® ©ÊU?LOKÝ U¼UM?LN?H*®

p½U×?³Ý rOEF�« wKF�« tK�UÐ ô≈ …uC ôË ‰u?Š ô ©w�uC «uNI?H¹ w½U�� s�

rNK�« ¨b??L?(« q?C?*√ tK� b??L?(« ¨wM?O?�Mð ôË w?M�Mð ô rNK�« ¨p?O½UMŠË

w½b¼«Ë wM?I?*Ë rNK�« ¨rK?ÝË 5O?³M�« d?zU?ÝË t�¬ vKŽË b??L?×?� v?KŽ vK?

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ¥µ¥Øµ dOM*« V<uJ�« Õdý —U−M�« sÐ«Ë ∑∞Ø± ŸuL:« W�bI�Ë ≤π’ Èu²H�« WH? ¨Ê«bLŠ sÐ« ∫dE‡M¹ ©±®

Æ ∂∑’ X¹uJ�« W³²J� ±≥π∂ v�Ë_« WF³D�« ¨¡U²*ù« Z¼UM�Ë UO²H�« ÊULOKÝ sÐ bL×� dIý_« ©≤®

Æ µµ±Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ¨—U−M�« sÐ«Ë ¥±∂Øµ `{«u�« ¨qOIŽ sÐ«Ë ±µππØµ …bF�« ¨vKF¹ uÐ√ w{UI�« ©≥®

Æ ±∞Ø± 5FCu*« ÂöŽ≈ ¨rOI�« sÐ«Ë ±∂±Ø≤ tIH²*«Ë tOIH�« ¨Íœ«bG³�« VOD)« ©¥®

Æ ∂∞’ Èu²H�« WH? Ê«bLŠ sÐ«Ë ∑¥ ≠ ∑≥ ’ w²H*« »œ√ ¨ÕöB�« sÐ« ©µ®



≠∑∞≠

ÊU�d(«Ë QD)« s� w½cŽ√Ë ¨»«u?¦�«Ë »«uB�« 5Ð w� lLł«Ë ¨w½œbÝË

Æ
©±®

5�¬

‰«eM²??Ý«Ë ¨WKJA*« q?zU?�*« œË—Ë bM?Ž oO?*u??²�« t�«R??ÝË tK�« v�≈ ¡u??−K�« ≠±µ

Æ
©≤®

v�UFðË t½U×³Ý ÁbMŽ s� »«uB�«

U2 tMŽ ‰Q??ÝU?� v�≈ t??²?łU?Š È√— «–≈ ÕU??³*« q¹b?³�« v?�≈ qzU?��« t??O?łuð ≠±∂

r¼«—b?�UÐ l²Ð« r?Ł r¼«—b�UÐ l?L??'« l?Ð® ∫Y¹b???×Ð t� ‰b???²???�Ô¹Ë ©≥®Âd???×¹

Æ
©¥®

©U³OMł

ÊU??< Ê≈ rN?OK?Ž ¡U?²??H?²??Ýô« …¡«d??CË ¨rKF�« q¼√ s� Ád??C??×¹ s� …—ËU?A??� ≠±∑

Ë√ ¨bŠ√ tOKŽ lKD¹ Ê√ qzU��« V?×¹ ô U� ‰«R��« w* ÊuJ¹ Ê√ ô≈ ¨UÐu²J�

Æ
©µ®

rNOKŽ Á√dI¹ ö* …b�H� WŽUý≈ tð¡«dC w* ÊU<

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ∑∂’ w²H*« »œ√ ÕöB�« sÐ« ©±®

Æ ±∑≤Ø¥ 5FCu*« ÂöŽ≈ ¨rOI�« sÐ« ©≤®

Æ ±µπØ¥ oÐU��« —bB*« ©≥®

Æ ±µπ¥ rC— Y¹bŠ ±≤±µØ≥ t×O×? w* rK��Ë ≤∞∏π rC— Y¹bŠ ∑∂∑Ø≤ t×O×? w* Í—U|³�« tłdš√ ©¥®

Æ ∑¥’ w²H*« »œ√ ¨ÕöB�« sÐ« ©µ®



≠∑±≠

Y�U��« Y��*«
w�H*« WOK�√ vK� ·dF��« ‚d�

t� “U?ł r�UF�« w* XI?I% «–≈ w²�« w²?H*« ◊Ëdý d?<cÐ ¡ULKF�« wMÔŽ b?I�

ÆtM¹œ —u�√ s� tOKŽ qJA¹ ULŽ t�Q�¹ Ê√ w�UFK� qŠË ¨w²H¹ Ê√

Ác¼ œu?łË s� oI?×?²�« d?�√ «u?<dð r?N½√ ô≈ V½U?'« «c?NÐ rN?�U?L?²¼« l�Ë

pKð ⁄uK?Ð t?�?H?½ s� È√— ÊS?* ¨t??�?H½ r�U??F�« s¹b?²?� ≠ V�U?G�« w* ≠ ◊Ëd??A�«

ÆÁ«u²* WF³ð qL×²O�Ë XHOK* W�eM*«

U?O²?H�« d?�√ rOEFð w* nK��« ‰«u?C√Ë —UŁü«Ë Y¹œU?Š_« «ËbŽ rN½√ Ëb?³¹Ë

ÆÎö¼√ fO� s* VBM*« «c¼ ÂU×²C« sŽ dłeK� WO*U< U¼dDš ÊUOÐË

t½≈ò ∫t?�?H½ sŽ ‰bF?�« ‰uC qF?ł 5O�u??_« iFÐ Ê√ p�cÐ d?F?A¹ U2Ë

t�«R??Ý w?�U??FK� «Ë“U???ł√Ë ¨t�U??Š ·d??F¹ ô s?2 Á«u??²??* ‰u??³???I� ÎU??O??*U???< åXH??�

Æ
©±®

c¾MOŠ

Èu²HK� `KB¹ s� 5OFð w* d�_« w�Ë qÒšbð 5O�u?_« —uNLł d<c¹ r�Ë

w²?ÚHÔ¹ s� lM1 Ê√ d?�_« w�Ë vKŽ Ê√ v�≈ —U?ý√ s� rNM� q?OKCË ¨`KB¹ ô s�Ë

Æ
©≤®

ö¼√ fO�Ë

œU?N?²łô« q¼√ r?¼ s� «uMO?F¹ r� WK¹uÞ ÊËd?C cM� ¡«d?�_« Ê√ «Ë√— rNKF�Ë

p�– «ËbŽË ¨U?N�bŽ Ë√ w²?H*« WOK¼√ «u?*dF¹ Ê√ rNMJ1ô p�c�Ë ¨W?F¹dA�« w*

lCu?¹ Îö¼√ fO�Ë w?²??H¹ s?� vKŽ —U?J½ù« sŽ rN?ðuJÝ Ê_ ª¡U???LKF�« V?ł«Ë s�

…—b??I�« l� dJM*« —UJ?½≈ sŽ  uJ��« s� u?¼Ë ¨W?F¹d??A�« W?H?�U?|??� w* W?�U??F�«

lD²�¹ r� ÊS?* ¨ÁbOÐ ÁdO?GOK* Î«dJM� rJM� È√— s�® ∫¤ w³M�« ‰UC b?CË ¨tOKŽ

Æ
©≥®

©t³KI³* lD²�¹ r� ÊS* ¨t½U�K³*

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±≥¥≤Ø≤ ÊU¼d³�« 5�d(« ÂU�≈ ©±®

W?�b??I?� w* ÍËuM�« tMŽ t?KI½Ë ±µ¥Ø≤ t?I?H??²*«Ë t?O?I??H�« »U?²?< w* Íœ«b??G?³�« VOD)« p�– v?KŽ h½ s2Ë ©≤®

 ÆÍ“u'« sÐ« sŽ Áu×½ ≤¥’ Èu²H�« WH? w* Ê«bLŠ sÐ« qI½Ë π¥Ø± ŸuL:«

ÆbOFÝ wÐ√ Y¹bŠ s� ¥∏ rC— Y¹bŠ ∂πØ± t×O×? w* rK�� tłdš√ ©≥®



≠∑≤≠

r�U?F�« W?OK¼√ vKŽ w�U?F�« U?NÐ ‰b?²�¹ w?²�« ‚dD�« 5O�u??_« d¦?<√ d?<–Ë

Æt�«RÝ “u−¹ s� W*dF* UNCFÐ Ë√ UNJK�¹ Ê√ qzU��« vKŽ «u³łË√Ë Èu²HK�

w* o?O??³D?²�« sJ2 U???NM� Á«—√ U???� 5Ð√Ë ¨‚dD?�« pKð d???<–√ wK¹ U???L??O???*Ë

Æd{U(« U½dBŽ

∫w²H*« WOK¼√ vKŽ ·dF²�« ‚dÞ

∫Èu²HK� q¼√ «c¼ ÊQÐ ”UM�« 5Ð W{UH²Ýô« ≠±

Æ
©±®

WOLOð sÐ«Ë ÍËuM�«Ë ÕöB�« sÐ«Ë „—u* sÐ« Á—U²š« o¹dD�« «c¼Ë

ô s¹d????³???<« ÊQÐ Áb????I???²½« q?Ð ¨o¹dD?�« «c¼ 5�d????(« ÂU???�≈ iðd?¹ r�Ë

s¹dš¬ s¹d³|� s� ÁuIKð ‰uC sŽ ÊËd?³|¹ U/≈Ë ¨”u�×� ¡wý sŽ ÊËd³|¹

Æ
©≤®

sJ2 dOž p�– q¦� w* dð«u²�«Ë ¨t½ËbI²F¹ ULŽ «Ëd³š√

Æ
©≥®

tOKŽ «Ëd~M¹ Ê√ dOž s� ¨”UM�« ÊUOŽ√ s� lL��Ë È√d� vKŽ Èu²HK� tÐUB²½« ≠≤

w* tK³?C Íc�« sŽ nK²?|¹ u¼Ë ¨¡U?LKF�« s� d?O¦?< t?OKŽ h½ o¹dD�« «c¼

bMŽ À—u¹ ”UM�« ÊU?OŽ√ s� —«dC≈ «c¼Ë ¨dð«u?²� Ë√ iOH?²�?� qI½ oÐU��« Ê√

ÆÈu²HK� q¼√ t�UŠ «c¼ s� ÊQÐ ÎU³�Už ÎUMþ w²H²�*«

—UJ½ù« ÊuJÐË ¨bK³�« p�– w* Î«d?¼Uþ ÂöÝù« ÊuJÐ p�– b?OI¹ Ê√ wG?³M¹Ë

r�Ë Èu²HK� Îö¼√ fO� s� VB²½« u� t½_ ªdJM*UÐ —«d{≈ tOKŽ Vðd²¹ ô ÎUMJ2

rNMJ1 ôË ¨Êu?H?F?C?²?�?� WKC t?O?* Êu?LK�*« qÐ ¨Âö?Ýù« œöÐ s?� bK³�« sJ¹

œd?−?� Ê_ p�–Ë ªt??²?OK¼√ vKŽ Îö?O?�œ U?O?²?HK� tÐU??B?²½« ÊuJ¹ ö?* t??OKŽ —UJ½ù«

w�U?FK� —cF�« b?ON9 5O�u??_« œ«d� U/≈Ë Î̈ö¼√ tKF?−¹ ô Èu²?HK� »UB?²½ô«

XJÝ U* Îö¼√ sJ¹ r� u� t½√ tMþ v?KŽ VKž «–≈ ô≈ Á—cŽ b?NL²?¹ ôË ¨t�QÝ «–≈

Æp�– s� rK�*« w�«u�« tFM� Ë√ ÊUOŽ_«Ë ¡ULKF�« tOKŽ dJ½_Ë ¨”UM�« tMŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

sÐ«Ë ¨¥∂¥ …œu?�*« ¨W?O?L?O?ð ‰¬Ë ±∞≥Ø≤≤ 5³�UD�« W?{Ë— ¨ÍËuM�«Ë ±≥¥±Ø≤ ÊU¼d?³�« ¨5?�d?(« ÂU?�≈ ∫dEM¹ ©±®

Æ µ¥≥Ø¥ dOM*« V<uJ�« Õdý ¨—U−M�«

Æ ±≥¥≤Ø≤ ÊU¼d³�« ©≤®

jO;« d?×³�« wA<—e?�«Ë ±∞≤±Ø≥ dþUM�« W{Ë— ¨W�«b?C sÐ«Ë ≥∂≥Ø≤ bL²?F*« ¨ÍdB³�« 5?�(« uÐ√ ∫dEM¹ ©≥®

Æ ≥∞πØ∂



≠∑≥≠

∫‰bF�« bŠ«u�« dOš ≠≥

q¼√ «c¼ ÊQÐ  UI¦�« ‰Ëb?F�« s� d³)« Ê√ v�≈ 5O�u?_« s� d?O¦< V¼–

Æt�«RÝ t� “Òu−¹Ë w�UF�« wHJ¹ Èu²HK�

øbŠ«Ë ‰bŽ wHJ¹ q¼ t½√ w* «uHK²š« rNMJ�Ë

Í“«dO?A�« ‚U×Ý≈ uÐ√ Á—U?²š«Ë ¨bŠ«Ë ‰b?Ž wHJ¹ t½√ v�≈ rNC?FÐ V¼c*

Æ
©±®

r¼dOžË W�«bC sÐ«Ë qOIŽ sÐ«Ë

‰b?F�« —U?³??š≈ w²?H*« w* wHJO??* ¨—U?³?š_« »UÐ s� Èu?²?H�« Ê√ ∫r?N?²?−?ŠË

bŠ«u�« d³?š ¤ ‰uÝd�« d³|Ð qL?F�« w* wHJ¹ UL< ¨Èu²?HK� q¼√ t½QÐ bŠ«u�«

Æ‰bF�«

‰u?I�« «c¼Ë Î̈ö?¼√ t½uJÐ 5�b?Ž …œU??N?ý s� bÐô t½√ v�≈ rN??C?FÐ V¼–Ë

o¹dÞ qC??* t½u?< l� ¨w²??H*« W?OK¼√ W?*d??F* ÎU?I¹dÞ w?½ö?CU?³�« w{U??I�« Ád?<–

ÆwðQOÝ UL< ¨—U³²šô«

U?L?< 5�b?Ž ◊d?²?ý«Ë ¨…œU?N?A�UÐ Èu?²?H�« d?³?²?Ž« p?�– v�≈ V¼– s� qF�Ë

Æ «œUNA�« V�Už w* p�– ◊d²A¹

U?L?< 5�b?Ž ◊d?²?ý«Ë ¨…œU?N?A�UÐ Èu?²?H�« d?³?²?Ž« p?�– v�≈ V¼– s� qF�Ë

Æ «œUNA�« V�Už w* p�– ◊d²A¹

∫—U³²šô« ≠¥

u¼√ ·d?FO� r�U?F�« d³?²|¹ Ê√ tM?J1 w�UF�« Ê√ w½ö?CU³�« w{U?I�« —U²?š«

 øô Â√ œUN²łô« q¼√ s�

ÊuMH�« s� s* q< s� qzU?�?� w�UF�« nIK²?¹ ÊQÐ —U³?²šô« W?I¹dÞ `{ËË

qzU?�?�Ë t?³z«d?žË Y¹b?(«Ë ¨tðöJA?�Ë Ê¬d?I�« s?� w²?H*« U?N?O�≈ ÃU?²?×¹ w²�«

U?N?CFÐ w?* Ë√ UN?O?* QDš√ Ê≈Ë ¨ÁbKC U?N?O?* »U?√ ÊS?* ¨U?NÐ tM×?²?L?O* ¨t?I?H�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

±∞≤±Ø≥ dþUM�« W??{Ë— W?�«b??C sÐ«Ë ≥π∞Ø≤ vH??B?²??�*« w�«e?G?�«Ë ±∞≥≥Ø≤ lLK�« Õd?ý ¨Í“«d??O?A?�« ∫dEM¹ ©±®

Æ ¥∞≥Ø≤  uLŠd�« Õ«u* ¨Í—UB½_«Ë ≥∞πØ∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�«Ë ¨¥≤≤’ ‰uBH�« `OIMð ÕdýË



≠∑¥≠

Æ
©±®

bN²−� t½QÐ ÊôbŽ t� bNA¹ v²Š nCuð

tłË ö* ÊU×²�ô« ◊«d²ý« U�√ò ∫‰UI* pK�*« «c¼ 5�d(« ÂU�≈ bI²½«Ë

Æ
©≤®

åt�

WÐU???×???B�« œU???Š¬ v�≈ Êu?ðQ¹ «u½U???< »«d???Ž_« ÊQÐ t½ö?DÐ vKŽ ‰b???²???Ý«Ë

WÐU×?B�« s� bŠ√ r¼d?�√ ôË rN½Ëd³?²|¹ «u½U?<U�Ë ¨rNM� «Ë¡U?ý s� Êu�Q�?O*

Æ
©≥®

t�«RÝ ÊËb¹d¹ s� «Ëd³²|¹ ÊQÐ

w{U??I�« d???O??ž sŽ qIMð r?� r�U??FK� w�U???F�« —U??³??²??š« w* W??I¹d?D�« Ác¼Ë

ÆrKŽ√ ULO* w½öCU³�«

„dð s� t??O?* U* ªr�U??F�« —U?³??²?š« t?M� s�?×¹ ô w?�U?F�« Ê√ d??NE¹ Íc�«Ë

¨–U?²Ý_« W�eM0 w?�UF�« ÊuJ¹ Ê√ wG?³M¹ ôË ¨t� d?³?²<« ‰«R?Ý t�Q?�¹ –≈ ªtF?�

ÆV�UD�« W�eM0 r�UF�«Ë

Èd?š√ WH?? vKŽ sJ�Ë ¨U?N�u³?C sJ1 UNð«– b?Š w* —U?³²?šô« …dJ* sJ�Ë

ÆUN½UOÐ wðQOÝ

∫XH� t½√ t�H½ sŽ r�UF�« —U³š≈ ≠µ

o¹dÞ b?I½ b?FÐ 5�d?(« ÂU?�≈ Á—U?²?š«Ë ¨¡ULK?F�« iFÐ Ád?<– o¹dD�« «c¼

≠ ÌXH� U½√ ∫‰UC «–≈ w²H*« Ê√ —U²<« qF�ò ∫‰UI?* —U³²šô« o¹dÞË W{UH²Ýô«

Æ
©¥®

ål³ð«Ë ≠ ôbŽ ÊU< «–≈

¨Ÿ—u�« t?????O????* q‡?‡C Íc?�« d????{U????(« U‡?½d‡?B????Ž V‡?ÝUM‡?¹ ô pK?�*« «c?‡¼Ë

W?OK¼_« rN� ÊuJð Ê√ q³?C Èu?²H�« v?KŽ Âu−?N�« rKF�« »öÞ —U?G?? qN?�²?Ý«Ë

q¾??Ý u�Ë ¨t??�??HMÐ s?E�« s�??×¹ t½√ pý ô Èu??²??H�« v?KŽ r−¼ s�Ë ¨WK?�UJ�«

ÆWOK¼_« vŽœô

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ≥∞πØ∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�«Ë ±≥¥±Ø≤ ÊU¼d³�« 5�d(« ÂU�≈ ©±®

Æ ±≥¥±Ø≤ ÊU¼d³�« 5�d(« ÂU�≈ ©≤®

Æt�H½ l{u*« ¨oÐU��« —bB*« ∫dEM¹ ©≥®

Æ ≥±∞Ø∂ jO;« d×³�« ¨wA<—e�«Ë ±≥¥≤Ø≤ ÊU¼d³�« 5�d(« ÂU�≈ ©¥®



≠∑µ≠

∫w²H*« WOK¼√ WEdF* …—U²<« WI¹dD�«

◊UIÝ≈ UNM� œ«d*« Ê√ dNE¹ ¨5O�u??_« U¼d<– w²�« ‚dD�« w* q�Q²�« bFÐ

ÆÁ«u²HÐ qLF* ÌXH� Ê√ tMþ vKŽ VKž s� ‰QÝ «–≈ w²H²�*« vKŽ …bNF�«

 dA²½« «–≈ ª…—uDš d¦<√ d{U(« U½dB?Ž w* Èu²H�« d�√ Ê√ bI²Ž√ wMMJ�Ë

s� ÊUJ� Í√ w* ‰UI¹ U�Ë ¨…¡ËdI?�Ë WŽuL��Ë WOzd� s� W?HK²<« ÂöŽù« qzUÝË

ÊU¼–√ vKŽ U??A¹u??Að Àb??Š√ «c¼Ë ¨t??OKŽ «u?F?KD¹ Ê√ ”UM�« lO??L??' sJ1 r�U??F�«

d?*«u?²ð s� vK?Ž U¼d?B?CË Èu?²?H�« d?�√ j³?{ Í—Ëd?C�« s� `?³??√ v²?Š ¨”UM�«

ÆÎö¼√ fO� s2 Èu²H�« t³³Ý ÂuO�« tM� w½UF½ U2 dO¦<Ë ¨UNÞËdý rNO*

U??NM?� c??šQ½ Ê√ sJ1 W??O?K¼_« W??*d??F* Êu??O?�u???_« U¼d??<– w²?�« ‚dD�«Ë

∫UL¼Ë U½dBŽ l� U�¡ö²ð v²Š ªULN¦¹b% bFÐ 5²I¹dDÐ

∫…œUNA�« ∫v�Ë_« WI¹dD�«

·ö?š öÐ WO?�ö?Ýù« WF¹d?A�« w*  U?³Łû� W¹uI?�« ‚dD�« s� …œUN?A�«Ë

t½√ ≠ tK?�« t?L??Š— ≠ f½√ sÐ ÂU??�ù« sŽ Áb?M�Ð Íœ«b??G??³�« VOD)« ÈË— b??CË

Æ
©±®

åp�c� q¼√ w½√ ÊuF³Ý w� bNý v²Š XO²*√ U�ò ∫‰UC

rKŽ√ u¼ s� X�QÝ v²Š Èu²H?�« w* X³ł√ U�ò ∫t�uC ≠ÎUC¹√ ≠ tMŽ ÈË—Ë

w½«d�Q* bOFÝ sÐ vO×¹ X�QÝË ¨WFOÐ— X�QÝ øp�c� ÎUF{u� w½«dð q¼ ∫wM�

Ê√ qłd� wG?³M¹ô ¨wN?²½« XM< ∫‰U?C ø„uN½ u� tK?�«b³?Ž UÐ√ U¹ ∫t� XKI?* ¨p�cÐ

Æ
©≥®

åtM� rKŽ√ u¼ s� 
©≤®

rK�¹ v²Š ¡wA� Îö¼√ t�H½ Èd¹

q¼√ h|???A�« ÊQÐ ¡U??LK?F�« s� …œU??N??A?�« Ê√ vKŽ ÂU??�ù« s� h?½ «c??N??*

t¹√— vKŽ bL?²F¹ Ê√ wG³M?¹ ô ÊU�½ù« Ê√Ë ¨t²?OK¼√ W*dF* `O?×? o¹dÞ UO?²HK�

ÆÁdOž ‰Q�¹ v²Š t�H½ w*

∫v�U??Fð ‰U??C U??L??< ¨t??OKŽ œu??N??A*« ‰U??Š rKF?¹ s2 ô≈ ÊuJð ô …œU??N??A�«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±µ¥’ tIH²*«Ë tOIH�« ¨Íœ«bG³�« ©±®

Æ©‰Q�¹® »«uB�« qF�Ë ¨WŽu³D*« w* «c< ©≤®

Æ ±¥µ’ tIH²*«Ë tOIH�« ¨Íœ«bG³�« ©≥®



≠∑∂≠

Y¹b?Š s� wI??N?O?³�«Ë r<U?(« ÈË—Ë Æ›∏± ∫nÝu¹¤ ˝UÒMÎLÏKÒŽ UÒLÏÐ ]ô≈ UÒ½ÎbÏNÒýUÒ>Ò§˚

øfL?A?�« Èdð® ∫‰U?I?* ¨…œU?N??A�« sŽ q¾?Ý ¤ w³?M�« Ê√ ÎU?Žu?*d?� ”U??³?Ž sÐ«

Æ
©±®

©Ÿœ Ë√ bNýU* UNK¦� vKŽ

ÊuJ?ð Ê√ wG??³?M¹ ¡U???²??*û� r?�U??F?�« W??OK?¼√  U??³?Łù `KBð w?²�« …œU???N??A�U???*

∫WO�U²�« ◊ËdAK� WO*u²��

ÆŸ—u�«Ë rKF�UÐ 5*ËdF*«  U³Ł_« ¡ULKF�« s� …œUNA�« ÊuJð Ê√ ≠±

vKŽ rJ(« w* QD)« vKŽ «uI?H²¹ Ê√ bF?³¹ YO×Ð Î«dO¦?< r¼œbŽ ÊuJ¹ Ê√ ≠≤

ÆWOLKF�« tð—bI� ”UOCË h|A�«

¨rKŽ V�UÞ ∫rN�uI< ¨WKL²;« WF?Ý«u�«  «—U³F�UÐ …œUNA�« w* wH²J¹ ô Ê√ ≠≥

U??�≈ ¨Èu?²??HK?� q¼√ t½QÐ `¹d??B??²�« s� bÐô qÐ ¨‰b??Ž Ë√ ¨rKF?�« q¼√ s� Ë√

ÆÎö¦� Z(« Ë√  «œU³F�U< «c< »UÐ w* U�≈Ë ÎUIKD�

w* rNðœU??N?ý q?‡‡³?I?ð s¹c�« ¡U‡‡LK?F�« r‡‡¼ s‡‡?‡� ∫u‡‡¼Ë ‰«R‡?‡Ý UM‡‡¼ “d‡?‡‡³¹Ë

ø»U³�« «c¼

W??O??Žd??A�«  U??¾??O??N�«Ë W??O??N??I??H�« l�U??:« Âu??Ið Ê√ w?G??³M¹ WKJ?A*« Ác¼Ë

ÆUN� W³ÝUM*« ‰uK(« .bIðË UN²Ý«—bÐ

U??�  d???<c� ô≈Ë ¨WKJ?A*« Ác¼ W??Ý«—œ t???*«b¼√ s� sJ?¹ r� Y×???³�« «c¼Ë

ÆUN½QAÐ  UŠd²I� s� Íb�

∫—U³²šô« ∫WO½U¦�« WI¹dD�«

¨tK�« »U?²JÐ ∫‰U?C ©ørJ% ,® ∫–U?F* ¤ w³M�« ‰u?C U?N� b?N?A¹ Ê√ sJ1Ë

∫‰U?C ©øb??& r� ÊS??*® ∫‰U?C ©tK�« ‰u??Ý— WM�??³?*® ∫‰U?C ©øb??& r� ÊS??*® ∫‰U?C

ÆY¹b(« ©u�¬ ôË w¹√— bN²ł√®

tMO??F¹ Ê√ œ«—√Ë ¨r?KF�« t??O??* rÝuð qłd� ¤ ‰u??Ýd?�« s� —U??³?²??š« «c??N??*

ÆÎULKF�Ë ÎUO²H�Ë ÎUO{UC

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ∏≤Ø¥ W¹«d�« VB½ ∫dE½«Ë ¨nOF{ ÊULOKÝ sÐ bL×� tO*Ë ¨r<U(« t××? ∫‰UCË ¨±π∏Ø¥ dO³(« hO|Kð ©±®



≠∑∑≠

Æ`KB¹ô s�Ë Èu²HK� `KB¹ s� W*dF* WI¹dD�« Ác¼ ŸU³ð« w* ”QÐ ôË

w²?H*« ◊Ëdý Êu?*dF¹ s¹c�«  U?I¦?�« ¡ULKF�« s� ÊuJ¹ Ê√ bÐô —U?³²?šô«Ë

ÆtÐ«œ¬Ë

s¹uJ²Ð …b?Š vKŽ W�Ëœ q< Ë√ ¨WF?L²?−� WO?�öÝù« ‰Ëb�« Âu?Ið Ê√ sJ1Ë

Æ÷dG�« «cN� UNO* rKF�« q¼√ —U³< s� ÊU'

¨ÊQA�« c¼ w* qOKł qLFÐ ÂuI¹ Ê√ sJ1 w�öÝù« lL:« Ê√ wMþ w*Ë

ÆWO�öÝù«  U�uJ(« s� Î«bO¹QðË ÎULŽœ b−¹ Ê√ WD¹dý



≠∑∏≠

iOÐ√



≠∑π≠

W9U)«
iFÐ d?<–√ Ê√ t²9Uš w* w� V?OD¹Ë ¨Y×³�« «c¼ - t?IO*uðË tK?�« ÊuFÐ

q�œË U¼Òö??łË U??N??O?�≈ q?Ë√ Y×??³�« sJ�Ë ¨…b?¹b??ł U??N½√ rŽ“√ ô w²�« Z?zU??²M�«

W�œ_« ÷—U???Fð sŽ TýUM?�« ÷u??L??G�« s?� U??N??C???FÐ nM²J?¹ U??� ‰«“√Ë ¨U??N???OKŽ

ÆUNO* ‰«uC_«Ë

∫ZzU²M�« pKð r¼_ ‰ULł≈ wK¹ ULO*Ë

s2 wŽd?A?�« rJ(« rJ(« ÊU?OÐ vKŽ o?KD¹ wŽd?ý `KDB??� Èu?²?H�« Ê√ ≠±

ÆtMŽ ‰QÝ s* tKO�œ ·dF¹

wL??Ý Ê≈Ë W?O?Žd??ý Èu?²??* fOK* tKO?�bÐ t?*d??F¹ ô s2 rJ(« d??<– U?�√Ë

¨W¹U????L???Ž w* w?�— u¼ U/≈Ë ¨r?J×K?� ÎU½U????OÐ fO?� t½_ ªW???G?K�« w* Èu????²???*

ÆöŽË qł tK�« vKŽ …√dłË ¨¡ULKF�« vKŽ  UO²*«Ë

Á√u?³²¹ Ê√ “u?−¹ô ¨ÂöÝù« w* dŁ_« d?O³?< ¨—b?I�« rOEŽ VBM� Èu²?H�« Ê√≠≤

ÆUNLzULEŽË »u½c�« dzU³< s� rKŽ dOGÐ tK�« vKŽ ‰uI�« Ê√Ë ¡ULKF�« ô≈

ÊuJ� ªn?O�Q?²?�«Ë f¹—b?²?�«Ë ¡U?C??I�« ‰U??−??� s� lÝË√ Èu??²?H?�« ‰U?−??� Ê√ ≠≥

¨ «b?I??²?F*« w?* rN?²K¾??Ý√ vKŽ VO??−¹Ë ¨5LK�?*« lO?L??ł VÞU?|¹ w²??H*«

t?O?* rKJð U2 ¡«u?Ý ¨rNðU?*d?Bð dzU?ÝË ¨ ö�U?F*«Ë ¨W?OKL?F�«  «œU?³?F�«Ë

ÆdBF�« «c¼ w* błË U2 Ë√ ÊuIÐU��« ¡UNIH�«

vKŽ WÐU??łù« w* lÝu?²?�« Êu¼dJ¹ «u½U??< rN?²?I?¹dÞ vKŽ —U?Ý s?�Ë nK��« Ê√ ≠¥

ÊËd�Q¹Ë ¨UNO?* ÂöJ�« j�Ð s� ÊË—c×¹Ë ¨œUI²Žô« ozUCbÐ W?IKF²*« qzU�*«

ÆqzU�*« pKð w* ÷u)« sŽ Â«uF�« Êu*dB¹Ë ¨qL:« »«u'UÐ ¡UH²<ôUÐ

w* r¼—ULŽ√ «uM*√ s¹c�« ¡ULKF�« s� WKC w* ô≈ d?*«u²ð ô ÎUÞËdý Èu²HK� Ê√ ≠µ

ÆwM¼c�« œ«bF²Ýô« ‰UL<Ë WOM�« s�Š l� ¨tKOB%Ë wŽdA�« rKF�« VKÞ



≠∏∞≠

U�≈Ë ÎU?IKD� U�≈ Î«b?N²−?� ÊuJ¹ Ê√ w²H*« w* ÊuÞd?²A¹ ¡U?LKF�« —uN?Lł Ê√ ≠∂

ÆUNO* w²H¹ w²�« W�Q�*« w* Ë√ t�U�≈ V¼c� w*

sŽ ‰u?IM*« ‰u?I�« Ê√Ë ¨¡U?LKF�« ‚U?HðUÐ w²?H*« W?OK¼√ w* ◊d?ý W�«b?F�« Ê√ ≠∑

Æ…—ËdC�« W�U×Ð ’Uš u¼ U/≈ p�– ·öš vKŽ rOI�« sÐ«

sŽ qI?M�« »UÐ s� U?¼Ëb??Ž rN?½_ ªbKI*« Èu???²??* «Ë“U??ł√ ¡U???LKF?�« iFÐ Ê√ ≠∏

ÆbN²:« ÂU�ù«

U??NÐ oO?K¹ ô w²�« »«œü« s� WK?L??−Ð »œQ??²¹ Ê√ wG??³M¹ Èu??²??H�U?Ð rzU??I�« Ê√ ≠π

`O{uðË ¨UO²H�« q³C X³¦²�«Ë ¨w²?H²�*UÐ o*d�«Ë ¨WOM�« ÊU�Š≈ s� ªUN<dð

Æp�– u×½Ë ¨”UM�« Íb¹√ w* ULŽ ¡UMG²Ýô«Ë ¨qzU�K� rJ(«

Èu??²?H�« v�≈ W??łU?(« r?EŽË ¨d?{U??(« d?B??F�« w* s¹b??N?²??:« …—b½ Ê√ ≠±∞

Èu²?H�UÐ W¹œdH�« Èu?²H�« sŽ W?{UF²?Ýô« v�≈ ≠ YŠU³�« dE?½ w* ≠ uŽbð

∫UL¼ qzU�*« s� 5Žu½ w* WOŽUL'«

ÆY×Ð UNO* ¡ULKFK� o³�¹ r� w²�« ‰“«uM�« ≠±

 ÆWO�öÝù« W�_« rNð w²�« W�UF�« U¹UCI�« ≠≤

‰«R�Ð ¡U?H²?<ô«Ë ¨Èu²HK� q¼√ u¼ sL?Ž Y×³�« w* 5²?H²?�*« q¼U�ð Ê√ ≠±±

rN??* w* qK?šË W?L??OE?Ž b?ÝU??H??� v�≈ ÍœR¹ ¨w?Žd??A�« rKFK� V?�?²?M� q<

ÆtIO³DðË s¹b�«

ÊËœ Îö¼√ fO�Ë w²H¹ t½Ëd¹ sLŽ  u?J��« rN� “u−¹ô …ôu�«Ë ¡ULKF�« Ê√ ≠±≤

ÆtOKŽ «ËdJM¹ Ê√

W½UF²Ýô« sJ1 w²H*« WOK¼√ vKŽ ·dF²K� ÎUCdÞ «Ëd<– ‰u?_« ¡ULKŽ Ê√ ≠±≥

l{ËË U??N??¦¹b??% b??FÐ U½d??B?Ž w?* Èu?²??HK?� `KB¹ s� W??*d??F??� vKŽ U??NÐ

ÆUNIO³D²� W³ÝUM*« jÐ«uC�«

UMK?L??Ž qF??−¹ Ê√Ë ¨U½b??ý— UM?L??NK¹ Ê√ ö??ŽË qł t?K�« ‰Q??Ý√ ÂU??²??)« w*Ë

U?LŽ u?HF¹Ë ¨»«u?B�« s� qLF�« «c¼ w* U?0 lHM¹ Ê√Ë ¨.dJ�« tN?łu� ÎUB�U?š

Æt³×?Ë t�¬Ë bL×� UMO³½ vKŽ rKÝË tK�« vK?Ë QD)« s� tO*



≠∏±≠

—œUB*« X³Ł

∫V²~�« ∫ÎôË√

s¹b�« nOÝ wKŽ wÐ√ sÐ wKŽ ¨Íb ü«

v�Ë_« W??F??³D�« ¨wH??O??H??Ž ‚«“d�«b??³??Ž aO??A�« t??OKŽ oKŽ ¨ÂUJ?Š_« ‰u??√ w?* ÂUJŠù« æ

Æ—uM�« W�ÝR�

ÆbOL(«b³Ž sÐ bL×  ¨ÍbMLÝù«

v�Ë_« W??F??³D�« ¨d??³�«b??³??Ž w<“ b?L??×??� Ø—u??²?<b?�« ∫oO??I?% ¨‰u???_« w* dE?M�« ‰cÐ æ

Æ‡¼±¥±≤

ÆÊULOKÝ sÐ bL×  ¨dIý_«

ÆX¹uJ�« W³²J� ‡¼±≥π∂ v�Ë_« WF³D�« ¨¡U²*ù« Z¼UM�Ë UO²H�« æ

ÆwM¹u'« tK�«b³Ž sÐ pK*«b³Ž ¨5 d(« ÂU ≈

‡¼±≥ππ v�Ë_« W??F??³D�« ¨V¹b�« rO?EF�«b??³?Ž Æœ ∫oO??I??% ¨t?I??H�« ‰u???√ w* ÊU¼d??³�« æ

ÆdDC

Æs0(« sÐ bL×  sÐ bL×  ¨ÃU(« dO √ sÐ«

Æ‡¼±¥∞≥  ËdOÐ WOLKF�« V²J�« —«œ ¨ÂULN�« sÐô d¹d×²�« Õdý dO³×²�«Ë d¹dI²�« æ

Æs¹b�« ÂUE½ bL×  wKF�«b³Ž ¨Í—UB½_«

¨w�«e?GK� vH?B?²??�*« g�U?NÐ tK?√ l� Ÿu?³D� ¨ u?³?¦?�« rK�?� Õd?ý  u?L?Šd�« #«u?* æ

Æ‡¼±≥≤¥ v�Ë_« WF³D�« ¨‚ôuÐ WOJ¹d�_« WF³D*«

nKš sÐ ÊULOKÝ ¨włU³�«

v�Ë_« W??F??³D?�« ¨w<dð b??O??:«b??³??Ž Æœ ∫oO??I??% ‰u???_« ÂUJŠ√ w* ‰u??B??H?�« ÂUJŠ√ æ

Æ ËdOÐ ¨w�öÝù« »dG�« —«œ ‡¼±¥∞∑

ÆqOŽULÝ≈ sÐ bL×  ¨Í—U9³�«

d??O??¦??< sÐ« —«œ ‡¼±¥∞∑ W??¦�U??¦?�« W??F??³D�« ¨V¹œ vHD?B??� ∫oO??I??% Í—U??|??³�« `O??×??? æ

 ËdOÐ ¨W�ULO�«Ë

Æ50(« uÐ√ VOD�« sÐ wKŽ sÐ bL×  ¨ÍdB³�«

Æ‡¼±¥∞≥ ÊUM³� WOLKF�« V²J�« —«œ ¨tIH�« ‰u?√ w* bL²F*« æ

ÆwKŽ sÐ bLŠ√ ¨Íœ«bG³�«

WO½U¦�« WF³D�« ¨ÊUM³� ¨WOLKF�« V²J�« —«œ ¨Í—UB½ù« qOŽULÝ≈ t××? ¨tIH²*«Ë tOIH�« æ

Æ‡¼±¥∞∞



≠∏≤≠

ÆrOK(«b³Ž sÐ bLŠ√ ¨rOK(«b³Ž ¨Âö0�«b³Ž ¨WOLOð ‰¬

Æ…d¼UI�« ¨w½b*« WF³D� ¨bOL(«b³Ž s¹b�« w×� bL×� ∫oOI% ¨…œu�*« æ

ÆdJÐ wÐ√ sÐ dLŽ sÐ ÊUL¦Ž ¨VłU(« sÐ«

dA½ ÆqO?ŽULÝ≈ b?L×� ÊU?³Fý ∫t?Fł«— ¨tOý«u?ŠË bCF�« Õd?ý tF�Ë vN?²M*« dB²?|� æ

Æ‡¼±≥π≥ W¹d¼“_«  UOKJ�« W³²J�

ÆÍ—uÐUO0M�« tK�«b³Ž sÐ bL×  ¨rEU(«

¨W?O?LKF�« V²J�« —«œ ¨UDŽ —œU?I�«b?³?Ž vHDB?� ∫oO?I?% ¨5×O?×?B�« vKŽ „—b?²?�*« æ

Æ‡¼±¥±± ¨v�Ë_« WF³D�« ÊUM³�

ÆwKŽ sÐ b UŠ sÐ s0(« b UŠ sÐ«

WC?NM�« W³²J� V²J�« r�U?Ž l³Þ ¨wz«d�U��« w×?³? –U²?Ý_« ∫oOI% ¨WÐu?ł_« V¹cNð æ

Æ‡¼±¥∞∏

Æw½öI0F�« wKŽ sÐ bLŠ√ ¨d−Š sÐ«

…—uM*« WM?¹b*« W?F?³D� ¨w?½U?L?O�« rýU¼ t?K�«b?³?Ž b?O??��« W¹UMFÐ l³?Þ ¨d?O?³?(« hO??|Kð æ

Æ‡¼±≥∏¥

ÆbOFÝ sÐ bLŠ√ sÐ wKŽ ¨ÂeŠ sÐ«

Æd¼UI�« ¨WL?UF�« WF³D� ¨d<Uý bLŠ√ aOA�« ∫oOI% ¨ÂUJŠ_« ‰u?√ w* ÂUJŠù« æ

v�Ë_« W?F³D�« ¨W?O?LKF�« V²J�« —«œ ¨e¹e?F�«b?³Ž b?L?Š√ bL?×� ∫o?OI?% ¨WO?*UJ�« …c?³M�« æ

Æ‡¼±¥∞µ

Æ ËdOÐ ¨WOLKF�« V²J�« —«œ ¨ŸULłù« Vð«d� æ

Æw½«d(« bL×  ¨Ê«bLŠ sÐ«

V²J*« ¨w½U³�_« s¹b�« d??U½ aOA�« ∫Z¹d|ðË oO?I% ¨v²H²?�*«Ë w²H*«Ë Èu²H�« W?H? æ

Æ ËdOÐ ¨w�öÝù«

ÆsLŠd�«b³Ž sÐ tK�«b³Ž ¨w —«b�«

v�Ë_« W?F³D�« ¨wÐd?F�« »U²J�« —«œ ¨l?³��« b�U?šË w�d�“ “«u?* ∫oOI?% ¨w�—«b�« 4Ý æ

Æ‡¼±¥∞∑

ÆYFý_« sÐ ÊULOKÝ ¨œË«œ uÐ√

oO?Cœ sÐ« ÊUM?³� ¨dJH�« —«œ ¨b?O?L?(«b?³??Ž s¹b�« w×?� b?L?×?� ∫o?O?I?% œË«œ wÐ√ 4Ý æ

ÆÍdOAI�« V¼Ë sÐ wKŽ sÐ bL×� ¨bOF�«

bON* ∫tI?IŠ Íc�« r�I�« l³Dð r� ¨dO²�łU?� W�UÝ— ¨ÂUJŠ_« Y¹œUŠ√ w* ÂU*ù« Õdý æ

Æq1uN�«



≠∏≥≠

ÆdLŽ sÐ bL×  ¨Í“«d�«

ÂU?�ù« W??F?�U??ł ∫d?A½Ë l?³Þ ¨w½«uKF�« dÐU??ł tÞ ∫oO??I?% ¨‰u???_« rKŽ w* ‰u??B?;« æ

Æ‡¼±¥∞± WO�öÝù« œuFÝ sÐ bL×�

Æ—œUNÐ sÐ bL×  wAE—e�«

·U??CË_« …—«“Ë d?A?½ …u?H??B�« —«œ …b??ž uÐ√ —U??²?�?�«b?³??Ž Æœ ∫oO??I??% ¨jO?;« d??×??³�« æ

Æ‡¼±¥±≥ X¹uJ�UÐ

ÆnÝu¹ sÐ tK�«b³Ž ¨wFK¹e�«

Æ‡¼±≥µ∑ dB� ¨Y¹b(« —«œ ∫dA½ ¨Í—uM³�« nÝu¹ bL×� ∫`OB% ¨W¹«d�« VB½ æ

ÆwKŽ sÐ »U¼u�«b³Ž ¨wJ³0�« sÐ«

ÆdB� WOÐdF�« V²J�« ¡UOŠ√ —«œ ¨w½UM³�« WOýUŠË wK;« Õdý l� ¨l�«u'« lLł æ

ÆW¹d¼“_«  UOKJ�« WF³D� ¨qOŽULÝ≈ bL×� ÊU³Fý Æœ ∫oOI% ¨ÃUNM*« Õdý ÃUNÐù« æ

ÆbL×  sÐ —uBM  ¨w½UFL0�«

Æ‡¼±¥±π v�Ë_« WF³D�« ¨wLJ(« wKŽ Æœ ∫oOI% ¨tIH�« ‰u?√ w* W�œ_« lÞ«uC æ

ÆvÝu  sÐ rO¼«dÐ≈ ¨w³ÞUA�«

Æ ËdOÐ W*dF*« —«œ ¨“«—œ tK�«b³Ž aOA�« ∫oOKFð ¨ UI*«u*« æ

ÆwKŽ sÐ bL×  ¨w½UEuA�«

rKI�« —«œ ‡?¼±≥π∂ v�Ë_« W?F??³D�« ¨o�U??)«b?³??Ž sL?Šd�«b??³?Ž ∫oO??I?% ¨b??O?H*« ‰u??I�« æ

ÆX¹uJ�«

ÆwKŽ sÐ rO¼«dÐ≈ ¨Í“«dOA�«

»d???G�« —«œ ‡?¼±¥∞∏ v�Ë_« W???F???³D?�« ¨w<dð b???O???:«b????³???Ž Æœ ∫oO???I???% ¨lL?K�« Õd???ý æ

Æ ËdOÐ ¨w�öÝù«

ÆÍ—Ë“dNA�« ÊUL¦Ž sÐ sLŠd�«b³Ž ¨ÕöB�« sÐ«

¨w−?FKC wDF*«b?³Ž ∫o?OI?% ¨Õö?B�« sÐ« ÈËU²?* ∫l� Ÿu?³D� ¨w²?H²?�*«Ë w²?H*« »œ√ æ

Æ‡¼±¥∞∂ W*dF*« —«œ

Æs¹b�« V×  ¨—uJA�«b³Ž sÐ«

WF³D�« ¨w�«e?GK� vHB²�*« g�UNÐ UL¼ö?< ¨ uLŠd�« #«u* tŠdý l�  u?³¦�« rK�� æ

Æ‡¼±≥≤¥ ‚ôu³Ð W¹dO�_«

Æ¡UQu�« uÐ√ qOIŽ sÐ wKŽ ¨qOIŽ sÐ«

W??�?ÝR??� ¨w<d??²�« s�??;«b??³??Ž sÐ tK�«b??³??Ž Æœ ∫oO?I??% ¨t??I??H�« ‰u??√ w?* `{«u�« æ

Æ‡¼±¥≤∞ W�UÝd�«



≠∏¥≠

ÆwÝuD�« bL×  sÐ bL×  ¨w�«eG�«

#«u??* t??A???�U??NÐË ‡¼±≥≤¥ ‚ôu??³?Ð W¹d??O??�_« W??F??³?D*UÐ v�Ë_« W??F???³D�« ¨vH??B???²??�*« æ

Æ uLŠd�«

Æ‡¼±¥∞∞ oA�œ dJH�« —«œ ¨WO½U¦�« WF³D�« ¨u²O¼ s�Š bL×� ∫oOI% ¨‰u|M*« æ

Æ50(« uÐ√ ”—UQ sÐ« bLŠ√ ¨”—UQ sÐ«

‡¼±¥∞≤ W?¦�U?¦�« W?F?³D�« ¨ÊË—U?¼ Âö?��«b?³?Ž –U?²?Ý_« ∫oO?I?% ¨W?GK�« fO¹U?I?� r−?F?� æ

Æw$U)« W³²J�

ÆwKŽ sÐ dH0  ¨w½UD×I�«

Æ‡¼±¥≤¥ ¡«dC)« f�b½_« —«œ ¨…d?UF*« WONIH�« ‰“«uM�« ÂUJŠ√ ◊U³M²Ý« ZNM� æ

ÆbLŠ√ sÐ tK�«b³Ž ¨W «bT sÐ«

W?³?²J� ‡¼±¥±¥ W?O½U?¦�« W?F?³D�« ¨WKLM�« wKŽ sÐ .dJ�«b?³?Ž Æœ ∫oO?I?% ¨dþUM�« W?{Ë— æ

Æbýd�«

Æf¹—œ≈ sÐ bLŠ√ ¨wQ«dI�«

Æ ËdOÐ W*dF*« —«œ ¨bFÝ ·Ëƒd�«b³Ž tÞ ∫oOI% ¨‰uBH�« `OIMð Õdý æ

Æ ËdOÐ W*dF*« —«œ ¨‚ËdH�« æ

ÆdJÐ wÐ√ sÐ« bL×  ¨ rOI�« sÐ«

ÆÊUM³� ¨qO'« —«œ ¨bFÝ ·ƒËd�«b³Ž tÞ ∫.bIðË oOKFð ¨5*UF�« »— sŽ 5FCu*« ÂöŽ≈ æ

ÆÊULOKÝ sÐ wKŽ ¨ÍË«œd*«

÷u?Ž Æœ ¨Õ«d?��« b?L??Š√ ¨s¹d?³?'« sL?Šd�«b?³??Ž Æœ ∫oO?I?% ¨d¹d?×?²�« Õd?ý d??O?³?×?²�« æ

Æbýd�« W³²J� ‡¼±¥≤± v�Ë_« WF³D�« ¨w½dI�«

ÆÍdOAI�« ÃU−(« sÐ« rK0 

Æ ËdOÐ wÐdF�« À«d²�« ¡UOŠ≈ —«œ ¨wCU³�«b³Ž œ«R* bL×� –U²Ý_« ∫oOI% ¨rK�� `O×? æ

ÆÂdJ  sÐbL×  ¨—uEM  sÐ«

Æ ËdOÐ ¨—œU? —«œ ¨»dF�« ÊU�� æ

ÆwŠu²H�« bLŠ√ sÐ bL×  ¨—U−M�« sÐ«

Â√ W?F?�U?−Ð À«d??²�« e?<d?� ¨wKO?Še�« b?L?×??�Ë ¨œU?L?Š t¹e½ ∫oO?I?% ¨d?OM?*« V<uJ�« Õd?ý æ

Æ‡¼±¥∞∏ v�Ë_« WF³D�« ¨ÈdI�«

ÆVOFý sÐ bLŠ√ ¨wzU0M�«

¨W?O?LKF?�« V²J�« —«œ ¨s�?Š ÍËd?< b?O?ÝË ¨Í—«bM?³�« —U?H?G�«b?³?Ž ∫oO?I?% ¨Èd??³J�« 4��« æ

Æ‡¼±¥±± v�Ë_« WF³D�«



≠∏µ≠

Æ·dý sÐ s¹b�« w×  ¨ÍËuM�«

Æ‡¼±¥≤≥ ÷U¹d�« ¨V²J�« r�UŽ —«œ ¨wFOD*« VO$ bL×� ∫oOI% ¨»cN*« Õdý ŸuL:« æ

sÐ« ‡¼±¥∞µ W?O?½U?¦�« W?F?³D?�« ¨ Ëd?OÐ w�ö?Ýù« V²J*« ¨5?²?H*« …b?L?ŽË 5³?�UD�« W?{Ë— æ

ÆwÝ«uO��« bŠ«u�«b³Ž sÐbL×� ¨ÂULN�«

∫oO?I?% ¨ÃU(« d?O?�√ sÐ« b?L×?� sÐ b?L?; ¨dO?³?×?²�«Ë d¹d?I²�« ∫t?Šd?ý t?F�Ë ¨d¹d?×?²�« æ

ÆÂ±ππ∂ v�Ë_« WF³D�« ¨ ËdOÐ ¨dJH�« —«œ ¨ UÝ«—b�«Ë Àu×³�« V²J� oOI%

Æ¡«dH�« 50(« sÐ bL×  ¨wKF¹ uÐ√

WF³D�« ¨W�UÝd�« W�ÝR� ¨w<—U³*« dO?Ý wKŽ sÐ bLŠ√ Æœ ∫oOI% tIH�« ‰u?√ w* …bF�« æ

∫v�Ë_«

∫ ö:« ∫ÎUO½UŁ

Æ±π œbF�« W�OHM�« bL×� ∫UN³ŠUB� …d?UF*« WONIH�« Àu×³�« WK−� æ

d??O??�??Oðò ∫Y×Ð ¨‡?¼±¥≤µ ÂU?F?K� ≤≤ œb??F�« ◊u??O??ÝUÐ …u??Žb�«Ë s¹b�« ‰u???√ W??O?K< WK−??� æ

ÆwÐuO�« bFÝ sÐ bL×� Ø—u²<bK� åÈu²H�«



≠∏∂≠

iOÐ√



≠∏∑≠

 UŽu{u*« ”dNE

W?×H?B�«          Ÿu‡‡‡‡‡‡‡‡?‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡?‡‡‡‡‡‡{u*«

 ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W??????�b??????I?*«

 ∑  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN½Qý rEŽË UNðôU−�Ë Èu²H�« WIOIŠ ∫‰Ë_« qBH�«

 π  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÕöD??ô«Ë W???GK?�« w* Èu???²????H�« ∫‰Ë_« Y×????³*«

±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t?Šd?ýË —U?²??<« n¹d?F?²�«

±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èu???²???H�«  ôU???−??� ∫w?½U??¦?�« Y×???³*«

±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?¹œU?????I?????²?????Žô« qzU?????�?*«

±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Áb????Ž«u????CË t????I????H�« ‰u?????√ qzU????�????�

≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu?I?ÐU?��« t??O?* rKJ?ð U?L?O??* Èu?²??H�«

≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰“«u?M�« w?* Èu?????²?????H?�«

≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lI?¹ r� U????L???O????* Èu???²????H�«

≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èu????²???H�« ÊQ????ý rE?Ž ∫Y�U???¦?�« Y×????³*«

≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tK?�« Ÿd???ý W???�U???Cù w?²???H*« v?�≈ W???łU???(«

≤π  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èu??²??H�« w?* QD)« sŽ W??¾??ýU?M�« —UŁü«

≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èu??²?H�« s?Ž nK��« Ÿ—uð s� —u???

≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w²?????H?*« W?????OK?¼√ ∫w½U?????¦�« q?B?????H�«

≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w²????H*« ◊Ëd????ý ∫‰Ë_« Y×????³*«

≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œU?N?²łô« W?³ðd?� ⁄uKÐ ◊«d?²?ý« w* ¡U?LKF�« ‰«u?C√

¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w²HLK� œUN²łô« W³ðd� ⁄uKÐ ◊«d²ý« W�Q�� w* `ł«d�«

µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�«b???F?�« ◊«d???²???ý«

µ∏  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�«b??F�« w* ‰U??(« —u??²??�??� Èu??²??*

∂¥  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ fHM�« t?I??*Ë ¡U?<c�« ◊«d?²?ý«

∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s¹b�« ‰u?QÐ W�U?Lłù« W*dF*« ◊«d?²ý«



≠∏∏≠

∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w²H*« »«œ¬ ∫w½U¦�« Y×³*«

∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w²H*« WOK¼√ vKŽ ·d?F²�« ‚dÞ ∫Y�U¦�« Y×³*«

∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w²??H*« W??OK¼√ W??*d??F* …—U??²??<« ‚dD�«

∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?9U?????)«

∏±  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —œU?????B*« X?³Ł

∏∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  U??Žu??{u?*« ”d??N??*



≠±≠

UNDÐ«u{Ë Èu²H�« d9R�

w�öÝù« wNIH�« lL:« UNLEM¹ w²�«

U‡‡N²‡O‡L‡¼√Ë Èu‡‡‡‡²H�«

w�

WO�öÝù« WF¹dA�«

aOA�« WŠULÝ

 U¹uý ÊULOKÝ œuL×�



≠≤≠

iOÐ√



≠≥≠

Ïr‡‡‡‡OÏŠ]dÄ Ïs‡‡‡ÒLÎŠ]dÄ Ït]KÄ Ïr‡‡‡Î�ÏÐ

WO�ö�ù« WF�dA�« w� UN�OL�√Ë Èu�H�«
5³OD
« t
¬ vKŽË b?L×� U½b?OÝ vKŽ tK
« vK�Ë ¨5*UF
« »— tK
 b?L(«

∫bFÐË 5�UO*« dG
« t²ÐU×�Ë ¨s¹d¼UD
«

WJ� w- w�öÝù« r
U?F
« WDÐ«—   ‡ w�öÝù« wNIH
« lL?:« wMHK8 bI-

U?NKFłË ¡«e?'« dO?š v
UF?ð tK
« r¼«eł ‡ U?NÝd?ŠË v
U?Fð tK
« UN?-dý W?�dJ*«

W??F?¹d??A
« w- U???N??²??O??L?¼√Ë Èu??²??H
« s?Ž Y×Ð WÐU???²JÐ ‡ rNðU?MF??Š Ê«e??O???� w-

ŸdA
« w- Èu²H
« ÊQý rEŽË ¨UNðôU−�Ë Èu²H
« WIOIŠ ∫ÎUMLC²� ¨WO�öÝù«

ÆtðUH�Ë ¡U²-ù« t
 s� ◊ËdýË ¨w�öÝù«

¡U??ł b?PË ¨w?M� VKÞ U??�  c??H½Ë ¨v
U??FðË t½U??×?³??Ý tK
U?Ð XMF??²?Ý« b??PË

∫WO
U²
« V
UD*« vKŽ ÎöL²A� Y×³
«

ÆÎU�öD�«Ë WG� UNH�dF� ∫‰Ë_« VKD*«
ÆWG� UNH¹dFð ∫v�Ë_« W�Q�*«

ÆÎUŠöD�« UNH¹dFð ∫WO½U¦�« W�Q�*«

ÆÈu�H�U� WKB�«  «– ÿUH�_« w� ∫w�U��« VKD*«
Æ¡UCI�« ∫ÎôË√

ÆœUN²łô« ∫ÎUO½UŁ

Æw�ö�ù« ŸdA�« w� Èu�H�« ÊQ� rE� ∫Y�U��« VKD*«
Æt�«œ¬Ë ¨t�UH�Ë ¨¡U��ù« t� s� ◊Ëd� w� ∫l�«d�« VKD*«

ÆtðUH�Ë ¨¡U²)ù« t� s, ◊Ëdý w) ∫v�Ë_« W�Q�*«

Æw²H*« »«œ¬ w) ∫WO½U¦�« W�Q�*«



≠¥≠

iOÐ√



≠µ≠

‰Ë_« VKD*«
ÎU�öD�«Ë WG� UNH�dF�

∫WG� UNH¹dFð ∫v�Ë_« W�Q-*«

¨UO?²ÔH
«Ë ¨¡U²?-≈ w²H¹ v²-√ ∫‰u?I½ ¨¡U²-ù« vMF0 —b?B� rÝ« ∫WG
 Èu?²H
«

ÆtOIH
« tÐ v²-√ U� ∫Èu²ÔH
«Ë ¨ÈuÓ²ÓH
«Ë

∫‰uIðË ¨ÂUJŠ_« s� qJA*« XMOÐË ¨t?²
QF� sŽ t²?³ł√ «–≈ ∫t²O?²-√ ∫‰uIð

XO²?-√ ∫‰uIðË 
©±®

UO?²H
« w- t?O
≈ «uFH?ð—«Ë ¨tO
≈ «uL?8U% Í√ ∫Êö- v?
≈ «uðUHð

ÌúÒLÎÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v
U?Fð t
u??P qO?³?I
« «c¼ s�Ë ¨t
 U?NðÚd??Ó³?ÓŽ «–≈ ∫U¼¬— U¹ƒ— ÎU½ö?-

Æ›¥≥ ∫nÝu¹¤ ˝ÒÊËÌdÌ³ÎFÒð UÒ¹Î¡ÌÓdKÏ* ÎrÌ²MÌ- Ê≈ ÒÍUÒ¹Î¡Ì— wÏ2 wÏ½uÌ²Î2Ò√

«c¼ s�Ë ¨ÂUJŠ_« s?� qJA*« d?�_« sŽ »«u?'« VKÞ ∫W??G
 ¡U?²?H?²?Ýô«Ë

ÊuJ¹ b?PË ›≤≤ ∫nNJ*«¤ ˝«ÚbÒŠÒ√ ÎrÌNÎMÓÏ9 rÏNOÏ2 ÏXÎHÒ²Î�Òð ôÒ§˚ ∫v
U?Fð t
u??P qO?³?I
«

˝UÒMÎIÒKÒš Îs]9 ÂÒ√ UÚIÎKÒš ÌÓbÒýÒ√ ÎrÌ¼Ò√ ÎrÏNÏ²ÎHÒ²ÎÝUÒ2˚ ∫v
U?Fð t
uP tM�Ë ¨‰«R?Ý œd−?� ∫œ«d*«

Æ
©≤®

rN
QÝ« Í√ ¨ÊËdFH*« ‰UP ¨d¹dIð ‰«RÝ u¼ UM¼ ‰«RF
«Ë ›±± ∫ U2UB*«¤

∫ÎUŠöD1« UNH¹dFð ∫WO½U¦�« W�Q-*«

¨tMŽ ‰Q?Ý s?* qO
œ sŽ wŽd?A
« rJ?(« 5O?³ð ∫w¼ ÎU?ŠöD?�« Èu?²?H
«Ë

Æ
©≥®
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rKÝË t?OKŽ t?K
« vK� t?�U?I?� ÂU?O?I
«ò ∫t?B½ U?� ¡U?O?³½ú
 ¡U?L?KF
« W?-ö?š vKŽ

U?N?žöÐ≈ U?NM�Ë ¨ÂU?Ž t?łuÐ W??F¹d?A
« rKŽ w- WŁ«—u
« U?NM� ¨—u?�√ W?KL?−Ð ÊuJ¹

w- lÝu?
« ‰cÐ U??NM?�Ë ¨p
c??8 U???NÐ —«c½ù«Ë ¨U??N?Ð q¼U??−K?
 U??N??L???OKFðË ¨”U?MK


Vð«d*« Ác¼ s� W³ðd� qJ- ¨W-ËdF*« ◊U?³M²Ýô« sÞ«u� w- ÂUJŠ_« ◊U³M²Ý«

©≤®
ÆåUNK³P U2 vKŽ√

Ï¡UÒ�ÓÏMÄ wÏ2 ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹Ò§˚ ∫v
UFð ‰UP ÁœU³Ž v²-√ v
UFðË t½U×³Ý tK
« ]Ê≈ ≠≤

wÏ2 ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ[ ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹˚ ∫UC¹√ ‰UPË ¨›±≤∑ ∫¡U�M*«¤ ]̋sÏNOÏ2 ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ[

›±∑∂ ∫¡U�M*«¤ Ï̋WÒ*öÒJÎÄ

-UšË ¨5I²*« ÂU�≈Ë ¨5KÝd*« bOÝ n¹dA
« VBM*« «cNÐ ÂUP s� ‰Ë√ ≠≥

ÊUJ- ¨ÁœU?³?Ž 5ÐË tM?OÐ Ád?O?H?ÝË ¨t?O?ŠË vKŽ tMO?�√Ë t
u?Ý—Ë t?K
« b?³?Ž 5O?³M
«

v
UFð tK
« tHK8 b?PË ¨t²
UÝ—  U³KD²� s� p
– ÊU8Ë ¨tðUO?Š ‰UŠ tK
« sŽ w²H¹

˝ÒÊËÌd]JÒHÒ²Ò¹ ÎrÌN]KÒFÒ*Ò§ ÎrÏNÎOÒ*≈ Ò‰ÓÏeÌ½ UÒ9 Ï”U]MKÏ* ÒsÓÏOÒ³Ì²Ï* ÒdÎ-ÓÏcÄ ÒpÎOÒ*≈ UÒMÎ*Òe½ÒÒ√Ò§˚  ∫‰UP YO?Š p
cÐ

tH?�uÐ rJ(« ”—U�Ë ¨ÎU?O³½ Îôu?Ý— rKÝË tOKŽ t?K
« vK� ÊU8 b?I- ›¥¥ ∫q×M*«¤

ÆÎUO²H� tH�uÐ rN
 v²-√Ë Î̈UO{UP tH�uÐ ÂuB)« 5Ð vCPË Î̈UL8UŠ

¡«œ√ w- rKÝË t??OKŽ t?K
« vK� tK
« ‰u??Ý— W??H?OKš u?¼ lP«u
« w- w²??H*«Ë

tK
« Ê«u??{— Â«dJ
« tÐU??×?�√ Áb??FÐ W??H?Oþu?
« Ác¼ v
uð b??PË ¨ÊU?O??³
« W?H??OþË

Ær¼bFÐ s� qCH
«Ë rKF
« q¼√ rŁ ¨rNOKŽ v
UFð
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ÆtFH½ oÐUF
« lłd*« ©±®

ÆtFH½ oÐUF
« lłd*« ©≤®



≠±≥≠

‰U?F??-√ vKŽ U?NK¹eM?ðË ¨v
U?Fð tK
« ÂUJ?Š√ ÊU?OÐ u¼ ¡U?²??-ù« Ÿu?{u?� Ê≈ ≠¥

w²H*« ]Ê≈ YOŠ ¨v
UFðË t½U×³Ý tK
« vKŽ ‰uP Ê–≈ wN- ¨d�_« lP«Ë w- œU³F
«

Âd??×¹ Ë√ ¨«c?8 qF??- pOKŽ Â«d??ŠË ¨«c?8 q?F?- pOK?Ž Vł«Ë ∫w²?H??²?F??LK
 ‰u??I¹

U?N]½√ W
Q?F*« Ác¼ w- v
U?Fð tK?
« ‰UP ∫‰u?I¹ t½Q?J- ¨«c?8 p
 q×¹Ë ¨«c?8 pOKŽ

Æ«cJ¼Ë ¨Â«dŠ UN]½√ U¼dOž w-Ë ¨÷d-

Æ
©±®

öŽË qł tK
« œ«d� sŽ ÊULÔłdÓ²
UÐ w²H*« w-«dI
« ÂU�ù« t³ý UM¼ s�Ë

lPu¹ Íc
« d¹“u
« W
eM0 w²?H*« v
UFð tK
« t?LŠ— W]¹“u'« r=O?P sÐ« qFłË

dJM¹ ô Íc
« q;UÐ „u?K*« sŽ lOPu?²
« VBM?� ÊU8 «–≈ò ∫‰U?P YO?Š pK*« sŽ

VB?M0 nO?J- ¨ U????]OMF?
« Vð«d*« v?KŽ√ s?� u¼Ë ¨Á—b???P q?N???−?¹ ôË ¨tKC????-

Æ
©≤®

å «ËULF
«Ë ÷—_« »— sŽ lOPu²
«

¨5*U?F
« »— sŽ ÎUF?Pu� w²?H*« tK
« WL?Š— tOKŽ ÍËuM?
« ÂU�ù« d?³²?Ž« bPË

qšb¹ nO?8 d?EMOK- ¨t?IKš 5ÐË t?K
« 5Ð r
U?F
«∫‰U?P t]½√ —bJM?*« sÐ« sŽ qI½Ë

w²?H??LK
 wG?³M?¹ p
c
Ë ¨»uKI
« »UÐ—√Ë ¡U??LKF
« rEF?� s?Ž p
– qI½Ë 
©≥®

rNMOÐ

·u?Pu�Ë ¨Î«b?ž ‰ËRF?� t]½√ sPu?O
Ë ¨Á«u²?- w- »uM¹ sL?Ž 5I?O
« rKŽ rKF¹ Ê√

ÆtK
« ÒÍb¹ 5Ð

∫¡U²9ù« s� VON²�«

s� Êu³ON²¹ rNOKŽ v
UFð tK
« Ê«u{— Â«dJ
« WÐU×B
« ÊU8 ÁdOžË o³Ý U*

vKŽ r?8ƒd??ł√ U??O??²??H
« v?KŽ r8ƒd??ł√® ∫rK?ÝË t??OKŽ tK?
« vK� t
u??I?
 ¨¡U??²??-ù«

—U?B½_« s� W?zU?�Ë s¹d?A?Ž X8—œ√ ∫v?KO
 wÐ√ sÐ sL?Šd
« b??³?Ž ‰U?P 
©¥®

©—UM
«

W
Q???F*« sŽ r¼b???Š√ ‰Q??F¹ rK?ÝË t??OKŽ t?K
« vK� t?K
« ‰u??Ý— »U??×???�√ s�

U??� W¹«Ë— w-Ë ¨‰Ë_« v?
≈ lłdð v²??Š ¨«c?¼ v
≈ «c¼Ë ¨«c¼ v
≈ «c?¼ U¼œd??O??-

œË ô≈ ¡wý sŽ v²H²F¹ ôË ¨ÁUÒ¹≈ ÁUH?8 ÁUš√ ÒÊ√ ÒœË ô≈ Y¹b×Ð Àb×¹ s� rNM�

Æ
©µ®

UO²H
« ÁUH8 ÁUš√ Ê√
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Æ±±≠±∞Ø± 5FPu*« ÂöŽ≈ ¨≤±Ø≥≤ WONIH
« WŽuÝu*« ©±®

Æ±∞Ø± 5FPu*« ÂöŽ≈ ©≤®

ÆWL�UF
« WF³D� ¨…d¼UI
« ¨∂∑Ø± ÍËuM
« ÂU�û
 ŸuL:« W�bI� ©≥®

Æµ∑Ø± ÎöÝd� dHFł wÐ√ sÐ tK
« bO³Ž Y¹bŠ s� w�—«b
« tłdš√ Y¹b(« «c¼ ©¥®

Æ∂∑Ø± ÍËuM
« ÂU�û
 ŸuL:« W�bI� ©µ®



≠±¥≠

∫UNM� …dO¦8 —u�√ UO²H
« sŽ nPu²
« s� r¼bFÐ s�Ë nKF
« sŽ œ—Ë bI
Ë

v²?-√ s� rN?
u?P U?L?NMŽ tK
« w{— œu?F?F?� s?Ð«Ë ¨”U?³?Ž sÐ« sŽ œ—Ë U?�

—U?³?8 s� 5B?Š wÐ√Ë sF?(«Ë w³?F?A
« s?ŽË ¨ÊuM−?� u?N?- ‰Q?F¹ U?� q8 sŽ

r8b?Š√ Ê≈ ∫«u?
U?P Èu?²?H
« v?KŽ Êu?L?−?N?¹ ”UM
« iFÐ «Ë√— U* p
–Ë ¨5F?ÐU?²
«

U?N
 lL?' tMŽ t?K
« w{— »UD)« sÐ d?L?Ž vKŽ  œ—Ë u
 W?
Q?F*« w- w²?H?O


Æ
©±®

—bÐ q¼√

X8—œ√ ∫wFÐU²?
« VzUF
« sÐ ¡UDŽ sŽË tB½ U?� ŸuL?:« W�bI?� w- ¡Uł

tK
« w{— ”U³Ž sÐ« sŽË ¨bÓŽÚdÔ¹ u¼Ë ¨rKJ²O?- ¡wA
« sŽ r¼bŠ√ ‰QF¹ ÎU�uP

ÊUOHÝ sŽË ¨WKðUI� X³O�√ Í—œ√ ô r
UF
« qHž√ «–≈ ¨Êö−Ž sÐ bL×�Ë tMŽ

ÆÎULKŽ rNKP√ UO²H
« vKŽ ”UM
« dFł√ ∫ÊuM×ÝË WMOOŽ sÐ«

Í—œ√ v²?Š ∫‰UI?- ∫t
 qOI?- V−¹ rK- W
Q?F� sŽ q?¾Ý b?PË wF-U?A
« sŽË

d¦J¹ q³MŠ sÐ bLŠ√ XF?LÝ ∫ÂdŁ_« sŽË »«u'« w- Ë√  uJF
« w- qCH
« ]Ê√

 bNý ¨qOL?ł sÐ r¦ON
« sŽË ¨tO- q¹ËUP_« ·dŽ U?LO- p
–Ë ¨Í—œ√ ô ‰uI¹ Ê√

¨Í—œ√ ô ∫U??NM� 5ŁöŁË 5²?MŁ w- ‰U?I??- ¨W
Q??F?� 5F?Ð—√Ë ÊU?LŁ sŽ q?¾?Ý ÎUJ
U??�

…b?Š«Ë w- VO−¹ ö?- W
Q?F� 5F?Lš sŽ ‰Q?FÔ¹ ÊU?8 U0— t]½√ ÎUC¹√ p
U?� sŽË

t?F?H½ ÷d?F¹ Ê√ »«u?'« q³P w?G³M?O- W?
QF?� w- »U?ł√ s� ∫‰u?I¹ ÊU?8Ë ¨U?NM�

Í—œ√ ô ∫‰U?I?- W
Q?F?� sŽ q?¾?ÝË ¨VO?−¹ rŁ t?�ö?š nO?8Ë ¨—UM?
«Ë WM'« vKŽ

ÆnOHš ¡wý rKF
« w- fO
 ∫‰UPË ¨VCG- WKNÝ WHOHš W
QF� w¼ ∫qOI-

lLł U?� UO²H
« W
¬ s� t?O- v
UFð tK
« lL?ł Î«bŠ√ X¹√— U� ∫wF-U?A
« ‰UPË

v
UFð tK
« s� ‚dH
« ôu
 ∫WHOMŠ uÐ√ ‰U?PË UO²H
« sŽ tM� XJÝ« WMOOŽ sÐ« w-

…dO¦8 «c¼ w- rN
«uP√Ë ¨—“u
« ]wKŽË QMN?*« rN
 ÊuJ¹ ¨XO²-√ U� rKF
« lOC¹ Ê√

¨U?NO
≈ oÐU?ÝË ¨UO?²H
« vKŽ ’d?Š s� ]qP ∫VOD)«Ë ¨Íd?LO?B
« ‰UP ¨W?-ËdF?�

d?Ož ¨p
c
 ÎU¼—U?8 ÊU?8 Ê≈Ë ¨Á—u�√ w- »dD?{«Ë ¨tI?O-uð q?PË ]ô≈ UN?OKŽ dÐUŁË

s� t
 W½uF*« X½U?8 ¨ÁdOž vKŽ tO?- d�_« ‰UŠ√Ë WŠËbM� tMŽ b?łË U� t
 dŁR�
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ÆoÐUF
« lłd*« ©±®



≠±µ≠

w- rKÝË tOKŽ tK
« vK� t
uIÐ Îôb²?Ý«Ë ¨VKž√ tÐ«uł w- Õö�ù«Ë ¨d¦8√ tK
«

¨UN?O
≈ XK8Ë W
QF?� sŽ UN²?ODŽÔ√ Ê≈ p½S- …—U�ù« ‰Q?Fð ô® `O×?B
« Y¹b(«

Æ
©±®

©UNOKŽ XMŽÔ√ W
QF� dOž sŽ UN²ODŽÔ√ Ê√Ë

t½U×³Ý tK
« b?MŽ dzU³J
« d³8√ s�Ë ¨Â«dŠ rKŽ dOG?Ð ¡U²-ù« ÊU8 UM¼ s�Ë

¨rKÝË t??OKŽ tK
« vK� t?
u?Ý—Ë v
U?F?ð tK
« vKŽ »cJ
« sL??C?²¹ t]½_ ¨v?
U?FðË

Æ°°°‰ö{≈ ̂Í√Ë v
UFðË t½U×³Ý tK
« Íb¼ sŽ ”UMK
 ‰ö{≈ tO-Ë

ÒwÎGÒ³Î*«ÒÒ§ ÒrÎŁù«Ò§ ÒsÒDÒÐ UÒ9Ò§ UÒNÎMÏ9 ÒdÒNÒþ UÒ9 ÒgÏŠ«ÒuÒHÎÄ ÒwÓÏÐÒ— ÒÂ]dÒŠ UÒL]½≈ ÎqÌ[˚ ∫v
U?Fð ‰UP

˝ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ9 Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ*uÌIÒð ÊÒ√Ò§ UÚ½UÒDÎKÌÝ ÏtÏÐ Î‰ÓÏeÒMÌ¹ ÎrÒ* UÒ9 Ït]K*UÏÐ «uÌ-ÏdÎAÌð ÊÒ√Ò§ ÓÏoÒ×ÎÄ ÏdÎOÒGÏÐ

Æ›≥≥ ∫·«dŽ_«¤

ÎU?Ž«e²½« rKF?
« i³I¹ ô tK
« Ê≈® ∫rK?ÝË tOKŽ tK
« vK?� tK
« ‰uÝ— ‰u?I¹Ë

o³Ô¹ r
 «–≈ v²Š ¨¡U?LKF
« i³IÐ rKF
« i³?I¹ sJ
Ë ¨¡ULKF
« —Ëb� s� t?Že²M¹

Æ
©≤®

©«uK{√Ë «uKC- ¨rKŽ dOGÐ «u²-Q- «uK¾F- ¨ÎôUNł ÎUÝËƒ— ”UM
« c�ð« ¨ÎU*UŽ

p
– vKŽ Î¡U?‡‡MÐ w²??H?²?‡‡F*« q‡‡F??H??- ¨rK‡Ž d??O?GÐ r?¼b‡‡Š√ v²??-√ «–≈ p
c
Ë

r
 Ê≈ ¨ÁU²?-√ s� vKŽ tLŁ≈ ÊU8 ¨b?ÝU- tłË vKŽ …œU³?F
UÐ vð√ Ë√ Î̈U�d×?� Î«d�√

rŁù« ÊU??8 ô≈Ë ¨Èu??²?HK?
 q¼√ u¼ sL??Ž Y×??³
« w- d??B?P b??P w²??H??²?F?*« sJ¹

Æ
©≥®

ÎUOFLł ULNOKŽ

Æ
©¥®

©ÁU²-√ s� vKŽ tLŁ≈ ÊU8 rKŽ dOGÐ w²-√ s�® ∫rKÝË tOKŽ tK
« vK� ‰UP

Èu?²H
« vK?Ž tO?- ”UM
« r−¼Ë ¨Êu?²H?*« tO?- d?¦8 ÊU?�eÐ UMOK²Ð« b?PË ¨«c¼

«uKŠ√Ë ¨rKÝË t?OKŽ tK
« vK� vHDB*« d?³š√ U?L8 «uK{√Ë ¨«uKC?- ¨rKŽ dO?GÐ

¨qO
œ d?OGÐ ”U?M
« ¡U�œË ¨5LKF?*« ¡U�œ «uKŠ√ rN]½√ tM?�Ë ¨Â«d(« p
– V³?FÐ

t
 dHžË tK
« tLŠ— W]¹“u'« r=OP sÐ« UJý bPË ¨ÊU¼dÐ tK
« s� tO- r¼bMŽ ôË

u¼Ë ¨ÃdN
« …d¦8Ë ¨7H
« s�“ ¨UM½U?�“ w- p
UÐ UL- ¨t½U�“ w- «c¼ ¨¡ôR¼ s�
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Æ≤±π≠≤±∏Ø¥ 5FPu*« ÂöŽ≈ ∫dE½«Ë ∂π≠∂∏Ø± tK
« WLŠ— tOKŽ ÍËuM
« ÂU�û
 ¨ŸuL:« W�bI� ©±®

ÆÍ—U�³K
 kHK
«Ë rKF�Ë Í—U�³
« tłdš√ Y¹b(« «c¼ ©≤®

ÆU¼bFÐ U�Ë ±∑≥Ø¥ 5FPu*« ÂöŽ≈ ©≥®

Æw³¼c
« tI-«ËË ¨t××�Ë ¨tMŽ tK
« w{— …d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ s� r8U(« tłdš√ ©¥®



≠±∂≠

vHDB*« d³š√ UL8 qÓ²ÓP rO- qðUI
« ôË ¨q²P rO- ‰u²I*« Í—b¹ ô YOŠ ¨q²I
«

ÆÊUF²F*« tK
«Ë ¨rKÝË tOKŽ tK
« vK�

¨fOz—Ë r?
U??Ž p
 t?½U??×???³??Ý tK?
« ÂU??P√ b???PË® ∫W]¹“u??'« r?=O??I
« s?Ð« ‰U??P

¨t²K8U?A�Ë ¨t²?KłUF� ÊËd?¦8_« r¼Ë ‰UN?'« Èd¹Ë ¨t²KŁU2 d?NE¹ s� q{U-Ë

«–≈ ULOÝ ôË ¨ÊU¼— wÝdH8 WIÐU?F*« bMŽ ULN]½√Ë ¨Ê«bO*« w- tF� Íd−¹ t½√Ë

¨ÊU????FK?
UÐ —b¼Ë ¨ÊU?ð_« Vzc????8 Á¡«—Ë WK?¹uD
« V?z«Ëc
« v?š—√Ë ¨Ê«œ—_« ‰uÞ

ÆÊUÝdH
« s� q¹uD
« Ê«bO*« t
 öšË

—U?L??Š s� p
 U¹ ∫”UM
« ‰U??I
  >e?š »U??OŁ —U?L?(« f?³
 uK-

bP ¨WOK¼_UÐ ô V�UM*UÐË ¨qCH
UÐ ô qJA
UÐ Êu?²H²F¹ U/≈ »dC
« «c¼Ë

rNM� ZFð ¨r?NO
≈ r?NM� qN?ł√ W?Ž—UF?�Ë  ¨rN?OKŽ Áb?MŽ rKŽ ô s� ·uJŽ r¼d?ž

¨ÎU?−O?−?{ UN
e½√ s?� v
≈ ÂUJŠ_« rNM� ZCðË ¨ÎU?−O?−?Ž v
UFð t?K
« v
≈ ‚uI?(«

o×?²Ý« ¨f¹—bð Ë√ ¡U?CP Ë√ U?O?²- s� q¼QÐ t
 fO
 U?� vKŽ …√d?'UÐ ÂbP√ sL?-

Æ
©±®

ÂöÝù« s¹œ rJŠ «c¼ ¨tzUCP ôË Á«u²- ‰u³P ]q×¹ r
Ë ¨Âc
« rÝ«

∫øw²H*« qLF¹ nO?

¨tMŽ ‰Q?Ý s* qO
œ s?Ž wŽd?A
« rJ(« 5O?³ð sŽ …—U?³?Ž ¡U?²?-ù« ÊU?8 U*

∫…bŽ Î«—u�√ p
– ÂeK²Ý«

u
Ë ¨w²H*« s?¼– w- WFP«uK
 wŽd?A
« rJ(« qOB?% s� bÐ ô ÊU8 ∫ÎôË√

ÆœUN²łUÐ

¨U?N??-Ëdþ W?-d?F?�Ë ¨W??�Uð W?-d?F??� U?NMŽ ‰ËR?F?*« W?F?P«u
« W?-d??F?� ∫ÎU?O½UŁ

w- d?O?³8 d?Ł√ UN
  U?FÐö*«Ë ·ËdE?
« –≈ ¨UN?I?Š«u
Ë U?N?IÐ«uÝË ¨U?NðU?FÐö?�Ë

Æw�öÝù« tIH
« ‰u�√ ¡ULKŽ bMŽ —dI� u¼ UL8 ¨rJ(« WKŽ qOJAð

·d?F¹ YO?×Ð ¨tM?Ž ‰ËR?F*«Ë qzU?FK
 ÎU?N?³M²?� ÎUEI¹ Êu?J¹ Ê√ w²?H*« vKŽË

U?L?8 ¨UN?³½«u?ł lO?L?ł s� t?OKŽ …œ—«u
« W
Q?F*« sŽ qB?H?²F¹Ë ¨q?zUF
« b?B?P

ÆrKÝË tOKŽ tK
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« wýd?I
« d?O?¦?8 sÐ qO?ŽU?L?Ý≈ ¨d?O?¦?8 sÐ« ≠±

ÆÁU8dýË w³K(« wÐU³
« vFOŽ ¨WOÐdF
« V²J
« ¡UOŠ≈ —«œ ¨rOEF
« Ê¬dI
«

¨tK
« b?³?Ž u?Ð√ w³Þd?I
« Í—U?B½_« Õd?- sÐ d?JÐ wÐ√ sÐ b?L?Š√ sÐ b?L?×??� ¨w³Þd?I
« ≠≤

wÐd???F?
« »U??²?J
« —«œ ¨W???¦
U?Ł W??F???³?Þ ¨Ê¬d???I
« ÂUJŠ_ l?�U???'« ¨©Â±≤∑≤≠‡¼∂∑± ∫ ®

ÆÂ±π∂∑ ≠ ‡¼±≥∏∑ ¨dAM
«Ë WŽU³DK


Æn¹dA�« Y¹b(« V²Ö ∫ÎUO½UŁ

¨‡¼∂∞∂   ¨Í—e'« dOŁ_« sÐ b?L×� sÐ „—U³*«  «œUFF
« uÐ√ s¹b
« b?−� ¨dOŁ_« sÐ« ≠±

‡¼±¥∞≥ d?JH
« —«œ ¨rK?ÝË t???OKŽ t?K
« vK?� tK
« ‰u???Ý— Y¹œU???Š√ w?- ‰u???�_« l�U???ł

ÆÂ±π∏≥

Í—U?³?
« `²?- › Â±¥¥∏≠‡¼∏µ≤ ¤ ¨w½ö?I??F?F
« d??−?Š sÐ wKŽ s?Ð b?L?Š√ ¨d??−?Š sÐ« ≠≤

V×?� t?×?O?×?BðË t?ł«d?šSÐ ÂU?P ¨W?¦¹b?(« ÷U?¹d
« W?³?²J� ¨Í—U?�?³
« `O?×?� Õd?ý

ÆVOD)« s¹b
«

QÞu*« w- U* bONL²
« ¨‡¼¥∂≥   wF
b½_« ÍdLM
« tK
« b³Ž sÐ nÝu¹ ¨d³
« b³Ž sÐ« ≠≥

·U??PË_« Âu?L??Ž …—«“Ë ¨ÍuKF
« vHD?B?� oO??I?% ¨b??O?N??L??²
« ¨b?O½U??Ý_«Ë w½U??F*« s�

ÆÂ±π∂∑ ≠ ‡¼±≥∏∑ ¨»dG*« ¨WO�öÝù« ÊËRA
«Ë

W??F??ÝR?� ¨q?³MŠ sÐ b??L??Š√ ÂU??�ù« bMF??� ¨©‡¼≤¥± ∫ ® w½U??³??O?A?
« q³MŠ sÐ b??L??Š√ ≠¥

ÆÂ ±ππ∂ ≠ ‡¼±¥±∂ ¨v
Ë√ WF³Þ ¨ ËdOÐ ¨W
UÝd
«

¨©Â±∞∏± ≠ ‡¼¥∑¥ ∫ ® ¨b???O
u
« uÐ√ ¨w?F
b½_« włU???³
« nK?š sÐ ÊU??L???OKÝ ¨włU???³
« ≠µ

ÆÂ±π∏≥ ≠ ‡¼±¥∞≥ ∫dAM
« WMÝ ¨ ËdOÐ ¨wÐdF
« »U²J
« —«œ ¨QÞu*« Õdý vI²M*«

ÕdA
 vNM
« w?
Ë√ ozUPœ ¨©Â±∂¥± ≠ ‡¼±∞µ± ® ¨wðuN?³
« f½u¹ sÐ —uBM� ¨wðu?N³
« ≠∂

¨WMF
« —U?B?½√ W?F?³D� ¨© «œ«—ù« vN?²M� Õd??ý Ë√ ¨vN?²M*« Õd?ý®‡Ð ·Ëd?F?*« ¨vN?²M*«

Æ…d¼UI
«

vKŽ „—b²F*« ¨›Â±∞±¥≠‡¼¥∞µ ¤ ¨Í—uÐUFOM
« r8U(« tK
« b³Ž sÐ bL×� ¨r8U(« ≠∑

¨ Ëd?O?Ð ¨W?O??LKF
« V²J
« —«œ ¨v?
Ë_« W?F??³D
« ¨UDŽ vH?DB?� oO??I?% ¨5×??O?×??B
«

Â±ππ∞

4Ý ©‡¼≤∑π ∫ ® Íc???�d??²
« …—u???Ý sÐ vF??O???Ž sÐ b??L???×??� vF???O??Ž uÐ√ ¨Íc??�d???²
« ≠∏

ÆÂ±π∑∏ ≠ ‡¼±≥π∏ W¦
UŁ WF³Þ  ËdOÐ ¨dJH
« —«œ ¨`O×B
« l�U'« u¼Ë ¨Íc�d²
«



≠≥∂≠

ÊuŽ ©Â±π±± ≠ ‡¼±≥≤π b?FÐ ∫ ® ¨ÍœUÐ¬ rOEF
« o(« fL?ý bL×?� ¨ÍœUÐ¬ rOEF
« ≠π

¨W?³Þd?P W?F?ÝR?� ¨W¹“u?'« rO?P sÐ« k?-U?(« Õd?ý l� ¨œË«œ wÐ√ 4Ý Õd?ý œu?³?F*«

ÆÂ±π∂∏ ≠ ‡¼±≥∏∏ WO½UŁ WF³Þ ÂdN
« ≠ f
b½_« WM¹b� ≠ WHOK)« Ÿ—Uý

∂∑∂   w½«—u(« w�«e?(« Íd� sÐ ·d?ý sÐ vO×¹ U¹d8“ uÐ√ s¹b?
« w×� ¨ÍËuM
« ≠±∞

ÆUN²³²J�Ë W¹dBF
« WF³D*« ¨ÍËuM
« ÂU�ù« ÕdAÐ rKF� `O×� ¨‡¼

Y¹b?(« ÿUH?
_ ”dN?H*« r−?F*« ¨Êb?O
 WF?�U?−Ð W?OÐdF
« –U?²?Ý√ pMF½Ë ÆÍ Æ √ Æ œ ≠±±

ÆÂ±π≥∂ ÊbO
 WM¹b� w- q¹dÐ W³²J� ¨n¹dA
« Íu³M
«

∫tIH�« ‰u1√ V²Ö ∫ÎU¦�UŁ

rKF� ÕdAÐ  uLŠd
« #«u- ¨Í—UB½_« s¹b
« ÂUE½ sÐ bL×� wKF
« b³Ž ¨Í—UB½_« ≠±

vH?B?²?F*« g�U?NÐ Ÿu?³D� ¨‡?¼±≥≤≤ WMÝ d?B?� ‚ôu?³Ð ¨W¹d?O?�_« W?F?³D*« ¨ u?³?¦
«

Æw
«eGK


d??×?³
« ¨‡¼∑π¥ ∫  ¨w?F?-U??A
« wA??8—e
« ¨tK
« b??³?Ž sÐ —œU??NÐ sÐ b??L??×?� ¨wA??8—e
« ≠≤

ÆdB� ¨w³²J
« —«œ ÆÁbž uÐ√ —U²F
« b³Ž Æœ Ád¹d×²Ð ÂUP ¨jO;«

wJ
U*« wÞU?½d?G
« wL?�K
« vÝu?� sÐ r‡?O¼«dÐ≈ ¨w³‡‡ÞU‡‡A?
« ‚U?×‡‡Ý≈ u‡‡Ð√ ¨w³‡?‡ÞU‡A
« ≠≥

v
Ë« W??F?³Þ  Ëd??OÐ ¨W??O?L?KF
« V²J
« —«œ ¨W??F¹d??A
« ‰u?�√ w?-  U?I??-«u*« ¨‡¼∑π∞  

ÆÂ±ππ± ≠ ‡¼±¥±±

—u??N???A*« włU???NMB
« s?L??Šd
« b???³??Ž sÐ f?¹—œ« sÐ« b??L???Š√ ”U??³???F
« uÐ√ ¨w-«d???I
« ≠¥

Æ ËdOÐ ‡ V²J
« r
UŽ ¨ ‚ËdH
« ¨w-«dI
UÐ

 U???Žu????³D*« W????³???²?J� ¨VK?Š ¨ÂUJŠ_« s?� ÈËU???²???H?
« e???O????O9 w- ÂU?JŠù« ¨w-«d????I
« ≠µ

ÆWO�öÝù«

WFÝR� ¨ w�öÝù« tIH
« w- o(« ‰UL?F²Ý« w- nFF²
« W¹dE½ ¨wM¹—b
« w×²- Æœ ≠∂

ÆÂ±π∏∏ ≠ ‡¼±¥∞∏ ¨WFÐ«— WF³Þ ¨  ËdOÐ ¨ W
UÝd
«

∫tIH�« V²Ö ∫ÎUFÐ«—

¨wHM(« ÍËd‡J
« “«e‡?‡³
« s‡ÐUÐ ·Ëd‡‡F*« »U?N‡‡‡ý sÐ b‡‡‡?L×?� s‡Ð b‡‡L?×?� ¨“«e‡‡³
« sÐ« ≠±

—«œ ¨ÁbFÐ U�Ë ¥ Ã s� ÍbMN
« ÈËU²H
« g�UNÐ WŽu³D� ¨ W¹“«e³
« ÍËU²H
« ¨‡¼∏≤∑  

ÆÂ±π∏∂ ≠ ‡¼±¥∞∂ ¨WFÐ«d
« WF³D
« ¨ ËdOÐ ¨wÐdF
« À«d²
« ¡UOŠ≈

Âö?Ž≈ ‡?¼∑µ±   dJÐ wÐ√ sÐ b??L?×?� t?K
« b?³??Ž uÐ√ ¨s¹b
« fL??ý ¨W¹“u?'« rO??P sÐ« ≠≤

¨ÊËd?I?ý sÐ b?L??×?� Âö?F
« b?³?Ž ÃU?(« W?F??³D�Ë W?³?²J� ¨5*U?F?
« »— sŽ 5F?Pu*«

Æ…d¼UI
« …b¹b'« WCNM
« WF³D� Â±π∂∏ ≠ ‡¼±≥∏∏

¨W??O??LKF
« V?²J
« —«œ ¨W??O??Žd??A
« W‡ÝU??O‡?F
« w- W??L??OJ(« ‚dD?
« ¨W¹“u??'« rO??P sÐ« ≠≥

Æ ËdOÐ



≠≥∑≠

¨›Â±∏≥∂≠‡¼±≤µ≤ ∫ ¤ ¨©s¹bÐU?Ž sÐ«® ‡‡Ð dO?NA
« d?LŽ 5�√ sÐ b?L×� ¨s¹b?ÐUŽ sÐ« ≠¥

sÐ« WO?ýUŠ® ‡Ð ·ËdF?*« —UBÐ_« d¹uMð Õdý w- —U?²<« —b
« vKŽ —U?²;« œ— WO?ýUŠ

 ÊUM³
 ¨ ËdOÐ ¨W-dF*« —«œ ¨WO½U¦
« WF³D
« ¨©s¹bÐUŽ

Æs¹bÐUŽ sÐ« qzUÝ— WŽuL−� ¨s¹bÐUŽ sÐ« ≠µ

d?�U½ b?L×?� Z¹d?�ð ¨w²?H?²?F*«Ë w²?H*«Ë Èu²?H
« W?H?� ¨w½«d?(« Ê«b?LŠ sÐ b?L?Š√ ≠∂

ÆÂ±π∏¥ ÊUM³
 ¨ ËdOÐ ¨w�öÝù« V²J*« ¨¥ØWF³D
« Æw½U³
_« s¹b
«

¨W??F??�U??ł W‡?‡‡F??³D?� ¨ÂU‡‡F‡?‡
« w‡‡N???I??H
« q‡‡šb?‡‡*« ¨U‡?‡P—e‡‡
« b?‡‡L??Š√ v‡H?DB??� aO‡?‡A
« ≠∑

Æ Â±π∂µ ≠‡¼±≥∏¥

¨»c??N‡*« Õd?‡‡ý Ÿu??L??:« W??�b??I??� ¨‡¼∂∑∂ ÍËu‡M?
« ·d??ý sÐ s¹b
« wO??×??� ¨ÍËu?‡M
« ≠∏

Æ…d¼UI
« ‡ WL�UF
« WF³D�

WF³Þ ¨W?OÐdF
« WCNM
« —«œ ¨w�öÝù« t?IH
« WÝ«—b
 qšb*« ¨ÊUFŠ b?�UŠ 5FŠ Æœ ≠π

ÆÂ±π∑≤ v
Ë«

X¹uJ
« ¨·U??PË_« …—«“Ë —«b?�≈ ¨W?O?N?I??H
« W?Žu?Ýu*« ¨—U?³J?
« ¡U?LKF
« s� W?Žu??L?−?� ≠±∞

ÆÂ±ππ¥ ≠ ‡¼±¥±¥ ¨…uHB
« —«œ lÐUD�



≠≥∏≠

iOÐ√



≠±≠

UNDÐ«u{Ë Èu²H�« d9R�

w�öÝù« wNIH�« lL:« UNLEM¹ w²�«

Èu???????²???????H?�« W???????I????????O???????I???????Š

w??²?????????????????????H??*« ◊Ëd?????????????????????ýË

W‡‡‡‡‡�ö‡‡F‡‡�« a‡‡O‡‡A�«

s¹d³'« sLŠd�« b³Ž sÐ tK�« b³Ž

‡¼±¥≤π



≠≤≠

iOÐ√



≠≥≠

Ïr‡‡‡‡OÏŠ]dÄ Ïs‡‡‡ÒLÎŠ]dÄ Ït]KÄ Ïr‡‡‡Î�ÏÐ

w�H*« ◊Ëd�Ë Èu�H�« WIOI�
W�bI*«

¨ÕU³ý_« —u?B�Ë ¨Õ«Ë—_« o�UšË ¨ÕU³?�ù« o�U� ¨ÕU²H�« .dJ�« t?K� bL(«

p¹dýô ÁbŠË tK�« ô≈ t�≈ ô Ê√ bNý√Ë ¨Õ«Ëd�«Ë Ëb?G�UÐ œb−²ð rF½ vKŽ ÁbLŠ√

Èb??N?�UÐ tKÝ—√ t�u???Ý—Ë Áb??³??Ž «Îb???L??×??� Ê√ b??N???ý√Ë ¨ÕU??²??H???� WM−K?� w¼Ë ¨t�

ÆÕôË r$ «bÐ U� tÐU×�√Ë t�¬ vKŽË rKÝË tOKŽ tK�« vK� ¨Õö�ù«Ë

ÆÆÆbFÐ U�√

¨Èu?²?H�« W?H?OþË W¹—Ëd?C�« W?H¹d?A�« ‰U?L?Ž_«Ë WO?M¹b�« nzUþu�« s� ÊS?�

r¼dOžË ÊuLKM*« tO�≈ ÃU²×¹ U?�Ë v�UFð tK�« ÂUJŠ√ sŽ —U³šû� ÍbB²�« w¼Ë

b?S t?½U?×?³??Ý UMÐ— Ê≈ YO??Š ¨ U¹UM'«Ë  «b?SU??F*«Ë  ö?�U??F*«Ë  «œU?³??F�« s�

qÝ—Q??� ¨YzU?³??)« UMO?KŽ Âd?ŠË ¨ U??³?O?D�« UM� qŠ√Ë ¨w¼«uM?�«Ë d?�«Ë_UÐ U?MHK[

V²J�« r²?šË ¨¤ b?L×?� UMO?³MÐ qÝd�« r²?š ¨t?³²?[ tÐ ‰e½√Ë ¨tKÝ— p?�– ÊUO?³Ð

Ìt]½≈Ò§˚ ∫v�UFð t�u?IÐ tH�ËË ¨¤ b?L×� VKS vKŽ t�e?½√ Íc�« ¨.dJ�« Ê¬dI�UÐ

Òs¹Ï—ÏcMÌLÎÄ ÒsÏ� ÒÊuÌJÒ²Ï! ÒpÏ³ÎKÒ$ ¢vÒKÒŽ æ±π≥ºæ Ì5Ï�Ò_« ÌÕËÌÓdÄ ÏtÏÐ Ò‰ÒeÒ½ æ±π≤ºæ Ò5ÏLÒ!UÒFÎÄ ÓÏ»Ò— Ìq¹ÏeMÒ²Ò!

Ò»UÒ²ÏJÎÄ ÒpÎOÒKÒŽ UÒMÎ!]eÒ½Ò§˚ ∫v�U?Fð ‰USË ¨›¡«dFA!«¤ ˝æ±πµºæ Ô5Ï³ÌÓ� ÓÔwÏÐÒdÒŽ ÔÊUÒ�ÏKÏÐ æ±π¥ºæ

t½QÐ v�UFð d?³š√Ë ¨›∏π ∫q×M!«¤ Ò̋5ÏLÏKÎ�ÌLÎKÏ! ¢ÈÒdÎAÌÐÒ§ ÚWÒLÎŠÒ—Ò§ ÈÚbÌ¼Ò§ Ô¡ÎwÒý ÓÏqÌJÓÏ! UÚ½UÒOÎ³Ïð

ÎXÒ�ÓÏdÌŠ˚ ∫v�U?Fð t�uS tðU?OŠ d?š¬ w� ¤ tO?³½ vKŽ ‰e½√Ë ¨s¹b�« UM� qL?[√ bS

ÌWÒ¹ÓÏœÒdÒ²ÌLÎ!«Ò§ Ì…Ò–uÌ$ÎuÒLÎ!«Ò§ ÌWÒIÏMÒRÎMÌLÎ!«Ò§ ÏtÏÐ Ït]KÄ ÏdÎOÒGÏ! ]qÏ¼Ì√ UÒ�Ò§ Ïd¹ÏeMÏRÎÄ ÌrÎ×Ò!Ò§ ÌÂ]b!«Ò§ ÌWÒ²ÎOÒLÎÄ ÌrÌJÎOÒKÒŽ

ÏÂôÎ“Ò_UÏÐ «uÌLÏ�ÎIÒ²Î�Òð ÊÒ√Ò§ ÏVÌBÌÓMÄ vÒKÒŽ Ò Ï̀ÐÌ– UÒ�Ò§ ÎrÌ²ÎO][Ò– UÒ� ]ô≈ ÌlÌ³]�Ä ÒqÒ[Ò√ UÒ�Ò§ ÌWÒ×OÏD]M!«Ò§

ÎrÌJÒ! ÌXÎKÒLÎ[Ò√ ÒÂÎuÒOÎÄ ÏÊÎuÒAÎš«Ò§ ÎrÌ¼ÎuÒAÎRÒð öÒ` ÎrÌJÏM¹Ïœ sÏ� «ËÌdÒHÒ[ Òs¹Ïc]Ä ÒfÏ¾Ò¹ ÒÂÎuÒOÎÄ oÎ�Ï` ÎrÌJÏ!Ò–

tO?³½ nK[Ë ¨›≥ ∫…bzU*«¤ ˝UÚM¹Ïœ ÒÂöÎÝù« ÌrÌJÒ! ÌXOÏ{Ò—Ò§ wÏ²ÒLÎFÏ½ ÎrÌJÎOÒKÒŽ ÌXÎLÒLÎðÒ√Ò§ ÎrÌJÒM¹Ïœ

Ò‰ÓÏeÌ½ UÒ� Ï”U]MKÏ! ÒsÓÏOÒ³Ì²Ï! ÒdÎ[ÓÏcÄ ÒpÎOÒ!≈ UÒMÎ!Òe½ÒÒ√Ò§˚ ∫v�UFð ‰U?I� Ê¬dI�« w� qLł√ U* ÊU?O³�UÐ

 Æ›≥π ∫q×M!«¤ ˝ÏtOÏ` ÒÊuÌHÏKÒ²ÎRÒ¹ ÍÏc]Ä ÌrÌNÒ! ÒsÓÏOÒ³ÌOÏ!˚ ∫v�UFð ‰USË ¨›¥¥ ∫q×M!«¤ Î̋rÏNÎOÒ!≈



≠¥≠

‰b¹Ë ¨ÎöF�Ë ÎôuS tÐ tK�« Ád�√ U* `?{«u�« ÊUO³�UÐ ≠ ¤ ≠ w³M�« ÂUS bSË

¨’U?F�« sÐ ËdL?Ž sÐ tK�« b?³Ž s?Ž …—U�ù« »U?²[ w� r?KM� Á«Ë— U?� p�– vKŽ

t?²�√ ‰b¹ Ê√ t?OKŽ ÎU?IŠ ÊU?[ ô≈ wK³?S w³½ sJ¹ r� t½≈ò ∫‰U?S ≠ ¤ ≠ w³M�« Ê√

Æ
©±®

åY¹b(« ÆÆÆ rN� tLKF¹ U� dý s� r¼—cM¹Ë ¨rN� tLKF¹ U� dOš vKŽ

‰US bI� ¨tÐ nK[ Íc�« ⁄ö?³�«Ë ÊUO³�UÐ ÂUS s� v�Ë√ ≠ ¤ ≠ t½√ pýôË

˝ÌtÒ²Ò!UÒÝÏ— ÒXÎG]KÒÐ UÒLÒ` ÎqÒFÎHÒð Îr]! Ê≈Ò§ ÒpÓÏÐ]— sÏ� ÒpÎOÒ!≈ Ò‰Ïe½Ì√ UÒ� ÎmÓÏKÒÐ Ì‰uÌÝ]dÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�UFð

∫«u�UI� ¨Ÿ«œu�« W−Š w� p�cÐ ≠ › ≠ WÐU?×B�« t� bNý bSË ¨›∂∑ ∫…bzU*«¤

ÆåbNý« rNK�«ò ∫‰UI� ¨åX×B½Ë X¹œ√Ë XGKÐ bS p½√ bNA½ò

»d� ¨VzU?G�« rJM� b¼UA�« mK³O�ò ∫t�u?IÐ ⁄ö³�« vKŽ WÐU×?B�« YŠ bSË

U?� q[ r?N?LKŽ Ê√ b?F?Ð ¨åW¹¬ u�Ë wMŽ «u?G?KÐò ∫‰U?SË ¨
©≤®

ål�U?Ý s� v?ŽË√ mK³?�

bS ∫Êu[dA*« UM� ‰USò ∫‰US ÊULKÝ sŽ rKM?� ÂU�ù« ÈË— bI� ¨tO�≈ ÊułU²×¹

t½√ Í√ ¨
©≥®

åY¹b???(« ÆÆÆ qł√ ∫‰U??I???� ¨…¡«d??)« v²???Š ¡wý q[ rJO???³½ rJ?LKŽ

¨U¼d?[– s� v×?²M¹ b?S w²�« wKt?²�« »«œ¬ v²?Š tO�≈ Êu?łU?²×¹ U?� q[ rN?LKŽ

ô≈ t?O?ŠUMł VKI¹ dzUÞU?�Ë ≠ ¤ ≠ tK�« ‰u?Ý— w�uðò ∫≠ › ≠ —– uÐ√ ‰U?SË

q¼√ ‰u?šœ d?[– v?²?Š ¨Áb?FÐ U?�Ë oK?)« ¡bÐ …d?� d?[–Ë ¨
©¥®

åÎU?LKŽ t?M� UM� d?[–

Æ
©µ®

tOM½ s� tOM½Ë tEHŠ s� tEHŠ —UM�« —UM�« q¼√Ë WM'« WM'«

U* ⁄ö??³?�«Ë ÊU??O??³�U?Ð Áb??FÐ «u??�U???S ≠ rNMŽ tK?�« w{— ≠ WÐU??×???B�« Ê≈ rŁ

‰«u???S_« s� Áu??I?Kð U??� q?[ r¼b??F?Ð s� «u???LKŽË ¨≠ ¤ ≠ rN???O??³?½ s� ÁuEH???Š

ÚöÌÝÌ—˚  ∫v�U?Fð ‰U?S U?L?[ ¨W?−?(« p�cÐ X?�U?I?� ¨≠ ¤ ≠ w³M�« sŽ ‰U?F?�_«Ë

Æ›±∂µ ∫¡U�M!«¤ Ï̋qÌÝÌÓdÄ ÒbÎFÒÐ W]−ÌŠ Ït]KÄ vÒKÒŽ Ï”U]MKÏ! ÒÊuÌJÒ¹ ]öÒ¾Ï! Òs¹Ï—ÏcMÌ�Ò§ Òs¹ÏdÓÏAÒ³ÌÓ�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆÎôuD� ©±∏¥¥® rSdÐ rKM� `O×� w� u¼ ©±®

Æ≠ ¤ ≠ w³M�« W−Š WH� w� ÎôuD� ® dÐUł sŽ ©±≤±∏® rSdÐ rKM� Á«Ë— ©≤®

ÆWłU(« ¡UCIÐ oKF²¹ U� iFÐ tO� d[–Ë ¨©≤∂≤® rSdÐ rKM� Á«Ë— ©≥®

ÆtSdÞ ŸuL−0 sMŠ Y¹bŠ u¼Ë ¨©≤±¥¥∞® ¨©≤±≥∂±® rSdÐ bMM*« w� bLŠ√ ÂU�ù« Á«Ë— ©¥®

Íb?O?L?(«Ë ¨©≤±π±® Íc?�d²�« Á«Ë— «c?[Ë ¨ÎôuD?� Í—b)« b?O?F?Ý wÐ√ sŽ ©±±±¥≥® rSdÐ b?L?Š√ ÂU?�ù« Á«Ë— ©µ®

ÆÁUMF0 W³Fý sÐ …dOG*« sŽ ©±∏≤≤¥® rSdÐ bLŠ√ ÂU�ù« Á«Ë—Ë ¨r¼dOžË ©≤±µ∂® wM�UOD�«Ë ¨©∑µ≤®



≠µ≠

W�_« w� UN� ÂU� s� ÊUO�Ë Èu�H�« rJ�
t??O�≈ ÃU??²?×¹ U??�Ë ¨ öJ?A*« sŽ qzU??M�« WÐU??ł≈Ë —U??³?šù«® ∫w¼ Èu??²??H�«

s� p�c� tK�« rN?I�Ë s� U?NÐ ÂUS b?SË ¨©rNðU2 bFÐË rNðU?OŠ —u?�√ w� ”UM�«

 Æ◊U³M²Ýô« …uSË ÂUN�_« VM×Ð p�–Ë ¨r¼bFÐ s�Ë ¨WÐU×B�«

q¦?L?[ rKF?�«Ë Èb?N�« s� tÐ tK�« wM¦?FÐ U?� q?¦?�ò ∫≠ ¤ ≠ w³M�« ‰U?S b?SË

VAF�«Ë úJ�« X²³½Q� ¡U*« XK³S ¨WO?I½ UNM� ÊUJ� ¨UÎ{—√ »U�√ dO¦J�« YOG�«

«u?IÝË «uÐd?A?� ”UM�« UNÐ tK?�« lHM� ¡U*« XJM?�√ ¨»œUł√ U?NM� ÊU?[Ë ¨dO?¦J�«

¨ú?[ X³?Mð ôË ¡U?� pM9 ô ÊU??F?O?S w¼ U/≈ Èd??š√ W?HzUÞ »U??�√Ë ¨«u?Ž—“Ë

s� q¦�Ë ¨rKŽË rKF?� ¨tÐ tK�« wM¦FÐ U� t?FH½Ë tK�« s¹œ w� tI� s� q¦?� p�c�

Æ
©±®

åtÐ XKÝ—√ Íc�« tK�« Èb¼ q³I¹ r�Ë UÎÝ√— p�cÐ l�d¹ r�

∫ÂU��√ WŁöŁ dD*« ‰Ëe½ bFÐ ÷—_« r�� ≠ ¤ ≠ t½√ tOH 

VA??F?�«Ë úJ�« X³M?ðË ¨¡U*« pM9 ¨W??O??I?½ W??³??OÞ ÷—√ ∫‰Ë_« r�???I#U?? 

«c¼Ë ¨—UN½_U?[ U¼dNþ vKŽ Ë√ ¨—U?ÐüU[ UN?�uł w� ¡U*« XJM?�√ ¡«uÝ ¨d?O¦J�«

◊U?³M²??Ý«Ë U?N?O½U?F??� rN?�Ë ’u?BM?K� kH?(« 5Ð «u?F??L?ł s¹c�« ¡U?LK?F�« q¦?�

rKFK� WOŽË√ rN� ¨W�_UÐ ‰eMð w²�« lzUSu�« vKŽ U?N²�ôœ W�dF�Ë ¨UNM� ÂUJŠ_«

ÆU¼uEHŠ w²�« ’uBM�« s� qzUM*« W�œ√ Ã«dt²Ýô WMD�Ë ¡U[– q¼√Ë

ô U?NMJ�Ë ¨U¼d?Nþ vKŽ Ë√ U?N?�u?ł w� ¡U*« pM9 ÷—√ ∫w½U?¦#« r�?I#«Ë

ÊuKI?M¹ b??SË ¨rN??OK¼√Ë r?NÐ«Ëœ wI??M� ”UM�« U?¼œd??O??� ¨vŽd*« ôË úJ�« X?³Mð

‰eM¹ Íc�« ¡U*« kH?×Ð lH½ U?N?OH?� ¨rNŁËd?ŠË r¼—U?−ý√Ë rN?ŽË—“ wI?M� ¡U*«

¨UÎ¹u?S UÎEHŠ «u?S“— s¹c�« ¨¡ULKF�« s?� ÿUH?(« vKŽ o³DM¹ «c¼Ë ¨¡UL?M�« s�

`O?×B�« «u?MOÐË Y¹œUŠ_« «u?×?I½Ë ¨—UNE?²Ýô«Ë kH?(UÐ W¹UMŽ W�œ_« «u�ËQ?�

sJ¹ r�Ë ¨œd¹ U�Ë UNM� q³I¹ U�Ë ¨UNKKŽË bO½UÝ_« vKŽ «uLKJðË ¨rOIM�«Ë UNM�

rN??� ¨U?NM� ÂUJŠ_« ◊U??³M²?Ý«Ë w?½U?F*«Ë  ôôb�« s� U??N?O?� U?0 ‰U?G?²??ý« rN�

Æ—UŁü«Ë Y¹œUŠ_«  U³Ł≈ w� rNO�≈ lłd¹ ¨’uBMK� WOŽË_U[ ÊËd³²F¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≠ › ≠ ÍdFý_« vÝu� wÐ√ sŽ ©≤≤∏≤® rSdÐ rKM� `O×� w�Ë ©∑π® rSdÐ Í—Ut³�« `O×� w� u¼ ©±®



≠∂≠

tJM9 ö� ¡U*« UNMŽ ‰e?¹ w²�« ¨¡UÐb'« W³KB�« ÷—_« ∫Y#U¦#« r�I#«Ë

w²�« W?t³M�« ÷—_U?[ ¨UÎðU³½ X³M?ð ôË ¨tÐdAð Ë√ ¨U¼d?Nþ vKŽ ôË UN?�uł w�

¡«u¼_« q¼√Ë WK?N?'« s� d?O?¦?J�« vKŽ «c¼ o³DM?¹Ë ¨vŽd?� ôË U?N?O??�  U?³½ ô

vM²Ž« s� vKŽË ¨tLKF²Ð ôË t²¹«ËdÐ «uKG²A¹ r�Ë l�UM�« rKF�UÐ «uL²N¹ r� s¹c�«

…UO(« Ác¼ w� W?F�U½ X½U[ u�Ë ¨Èdš_« ÂuKF�« s� U¼u?×½ Ë√ W¹uO½b�« ÂuKF�UÐ

U2 ¨s¹b?�« —u?�√ w?� rN??OKŽ V−¹ U??� rKF?ð sŽ U??NK¼√ XN�√ U??NMJ?�Ë ¨WKłU??F�«

rKF�« q¼√ ·dFðË ¨”UM�« 5Ð eO9 Ê√ p�Ë ¨rNOKŽ v�UFð tK�« t³łË√Ë tÐ «uHK[

ÆrOEF�« Y¹b(« «c¼ tOKŽ qL²ý« U0 ¨÷«dŽù«Ë qN'« q¼√Ë ¨qLF�«Ë



≠∑≠

WLz_« s� r�bF� s�Ë W�U�B�« ÈËU��
≠ ¤ ≠ w³?M�« s� Êu???LKF???²¹ ≠ r?NMŽ t?K�« w{— ≠ WÐU???×???B�« ÊU???[ b???I�

w� U?Î³�U?ž t?M�U?−?� ÊS?� ¨Â«d?(«Ë ‰ö?(«Ë  «—u?E;«Ë  U?³?ł«u�«Ë ÂUJŠ_«

¨rKF�« s� ÁbMŽ U0 t�Q‡‡?Ý s‡‡� VO−?O� ¨5KzU‡‡M�« W‡‡?ÐU‡‡ł≈Ë ¡U²‡‡�ù«Ë rOK‡‡F?²�«

v�U?Fð »d�« v�u²?O� ¨U?NO?� nSu²¹ w²�« W?K¾Ý_« vKŽ WÐU?łù« tÐ— s� VKD¹ Ë√

¨iO?;« sŽË ¨d?M?O*«Ë d?L?)« sŽË ¨WK¼_« sŽ rN�«R?Ý q¦?� ¨U?NMŽ »«u?'«

¨U¼—«bI?�Ë WI?HM�« W�d?F� sŽË ¨v�U²?O�« sŽË ¨Â«d(« d?NA�« w� ‰U?²I�« sŽË

 ËU??HðË ¨«Îd??O??¦??[ U??ÎLKŽ tM?Ž «uEH??Š b??SË ¨p�– u??×½Ë ‰U??H½_«Ë ¨W�ö?J�« sŽË

¨w½U??F*« „«—œ≈Ë ¨r?N??H�« W??Žd??ÝË kH??(« …u??S VM??×?Ð r¼bMŽ r?KF�« —«b??I??�

 Æp�– u×½Ë W�“ö*«Ë WM�U:« ‰uÞË ÂUJŠ_« W�dF� vKŽ ’d(«Ë

ÃU²Š« s* rOKF²�«Ë r?N�QÝ s* ¡U²�ùUÐ ≠ ¤ ≠ rNO³½  u� b?FÐ «u�US bSË

s� rNM� dDS q[ w� ÊUJ� ¨ÂöÝù« W?FS— lÝuð bFÐ ‚U�ü« w� «u?SdHðË ¨tO�≈

Áu?IKð U0Ë ¨rN?OKŽ tK�« `²?� U0 W{—U?F�« qzU?M*« w� w²?H¹Ë rKF�« d?AM¹Ë rKF¹

tLŠ— rOI�« sÐ« d[– bSË ¨tÐ ÊuI¦¹ s� WDÝ«uÐ Ë√ WN�UA� ≠ ¤ ≠ w³M�« sŽ

WÐU?×?B�UÐ √bÐË ¨W?O?�ö?Ýù« œö?³�« w� Èu?²?HK� Èb?Bð s� 
©±®

Âö?Žù« w� tK�«

dJM??ŽË ¨ÊU1ù« WÐU??B?ŽË ¨Âö??Ýù« „dÐ Áb??FÐ Èu?²??H�UÐ ÂU??S rŁ® ∫‰U?S YO??Š

¨UÎÐuKS W�_« 5�√ ¨≠ rNMŽ tK�« w{— ≠ tÐU×?�√ p¾�Ë√ ¨sLŠd�« bMłË ¨Ê¬dI�«

¨W×OB½ UNLŽ√Ë ¨UÎ½U1≈ UNSb�√Ë ¨UÎ½UOÐ UNMMŠ√Ë ¨UÎHKJð UNKS√Ë ¨UÎLKŽ UNILŽ√Ë

s¹c�«Ë ¨jÝu?²�Ë qI?�Ë U?NM� d¦J� 5?Ð «u½U[Ë ¨WKO?ÝË v�U?Fð tK�« v�≈ UNÐd?S√Ë

ÊuŁöŁË n?O½Ë WzU??� ≠ ¤ ≠ tK�« ‰u??Ý— »U??×??�√ s� Èu??²??H�« rN?MŽ XEH??Š

¨»UD)« sÐ d??L??Ž ∫W?F??³?Ý rN?M� ÊËd?¦J?*« ÊU?[Ë ¨…√d??�«Ë q‡ł— 5Ð U??� ¨U?ÎM??H½

¨XÐUŁ sÐ b¹“Ë ¨5M�R*« Â√ WAzUŽË ¨œuFM� sÐ tK�« b³ŽË ¨V�UÞ wÐ√ sÐ wKŽË

w� ”U??³?Ž sÐ« ÈËU??²??� lL?ł ¡U??LKF�« iF?Ð Ê√ d?[– rŁ ¨©”U??³?Ž s?Ð tK�«b?³??ŽË

`²?� s2 ”U?³Ž sÐ« Ê√ pýôË ¨n?OF?{ Ë√ —dJ� d?O?¦J�« qF�Ë ¨UÎÐU?²[ s?¹dA?Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆU¼bFÐ U�Ë ©±≤Ø±® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©±®



≠∏≠

b?SË ¨
©±®

ås¹b�« w� t?N??I?� rNK�«ò ∫t�u?I?Ð ≠ ¤ ≠ w³M�« …u?Žœ W?[d?³Ð t??OKŽ tK�«

¨r¼b?ł«uðË r¼d?�u?ð XSË WÐU?×?B�« sŽ c?š_UÐ t?�U??L?²¼« tMŽ ≠ › ≠ d?[–

¨W�uKO?I?�« XSË U?ÎLzU½ Áb?−?O?� t?O?�≈ wðQ¹ rN?C?FÐ bMŽ Y?¹b?(« t� d?[– «–≈ t½√Ë

ÃdtO?� ¨wÐU×B�« p�– kIO²?M¹ v²Š ¨tNłË w� `¹d�« wHMð »U?³�UÐ fK−O�

¨©øpO?ðP???� w�≈ XK?Ý—√ ô√ øpÐ ¡U???ł U???� t?K�« ‰u???Ý— rŽ s?Ð« U¹® ∫ÎözU????S t???O�≈

Æ
©≤®

©pOð¬ Ê√ oŠ√ X½√ ô® ∫‰uSQ�

©≥®
ÈËU²?HK� «ËbBð s?¹c�« WÐU×?B�« dO¼UA?� tK�« tL?Š— rOI�« s?Ð«  d[– rŁ

sŽ qI½Ë ¨ÊUH?Ž sÐ ÊUL¦?ŽË ¨VF[ sÐ ÒwÐÔ√Ë ¨¡«œ—b�« uÐ√Ë ¨q³ł sÐ –U?F� ∫rNM�Ë

dOž t?³¼«c�Ë ÁUO²� «Ë—d?Š »U×�√ t� bŠ√ sJ¹ r�® ∫‰US tK�« t?LŠ— d¹dł sÐ«

¨W?L?IKŽË ¨œu?Ý_U?[ ¨t?�uKŽË Á«u?²� Êu?KIM¹ ÊË—u?N?A� c?O?�öð t�Ë ¨œu?F?M?� sÐ«

 ÆœuFM� sÐ« »U×�QÐ Êu�dF¹ ¨r¼dOžË ¨wFtM�«Ë ¨qz«Ë wÐ√Ë ¨`¹dýË

ÈËU?²??� r¼d?¦?[√Ë ¨WÐU??×?B�« rKŽ√ s?� ÊU?[ V�UÞ wÐ√ sÐ wK?Ž Ê√ d?[– rŁ

«Ëb?M??�√ rN½S??� ¨W?F?O??A�« tK�« qðU??S sJ�Ë® ∫
©¥®

‰U?S r?Ł ¨ÂUJŠ_« VKžQÐ oKF??²ð

`O×B�« q?¼√ s� Y¹b(« »U×�√ b$ «c?N�Ë ¨tOKŽ »cJ�UÐ tLKŽ s� «Îd?O¦[

tK�« b³?Ž »U×�√Ë  tK¼√ o¹dÞ s� ÊU?[ U� ô≈ Á«ËU²�Ë t?¦¹bŠ s� ÊËbL?²F¹ ô

∫‰US ‚U×Ý« wÐ√ sŽ `O×B�« tÐU²[ W?�bI� w� rKM� ÈË— bSË ¨©œuFM� sÐ«

Í√ tK�« rNKðUS ∫wKŽ »U×�√ s� qł— ‰US® wKŽ bFÐ ¡UOý_« pKð «uŁbŠ√ U*®

t???²K?šœ√ U???� v�≈ p?�cÐ —U???ý√® ∫
©µ®

t???Šd????ý w� ÍËuM?�« ‰U???S ¨©«Ëb???M???�√ r?KŽ

¨qOÞUÐ_« s� tOKŽ Áu�uSË ¨t¦¹b?ŠË ≠ › ≠ wKŽ rKŽ w� WFOA�«Ë i�«Ëd�«

rK� ¨o(UÐ ÁuDKšË ¨W?IK²?<«Ë WKF?²H*« q¹ËU?S_«Ë  U¹«Ëd�« s� t?O�≈ Áu�U?{√Ë

Æ‡¼« Æ©ÁuIK²š« U2 tMŽ `O×� u¼ U� eOL²¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ U¹«Ë— t� d[–Ë ¨©±∑∞Ø±® `²H�« w� k�U(« Ád[–Ë ¨©≥∂µØ≤®  UI³D�« w� bFÝ sÐ« Á«Ë— ©±®

ÆÁdOžË ©≥∂∑Ø≤®  UI³D�« w� bFÝ sÐ« Á«Ë— ©≤®

Æ©±µØ±® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©≥®

Æ©≤±Ø±® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©¥®

Æ©∏≥Ø±® rKM� `O×� vKŽ ÍËuM�« Õdý ©µ®



≠π≠

b?N??Ž w� Èu?²??H�UÐ d?N??²?ý« s� ¡U??L?Ý√ 
©±®

Âö?Žù« w?� rO?I�« sÐ« d??[– rŁ

s�Ë ¨WAzUŽË ¨”U³Ž sÐ«Ë ¨dLŽ sÐ«Ë ¨XÐU?Ł sÐ b¹“Ë ¨œuFM� sÐU[ ¨WÐU×B�«

¨WF³M�« ¡UNIH�« WOIÐË ¨tK�« b?³Ž sÐ tK�« bO³ŽË …ËdŽË ¨VOM*« sÐU[ ∫5FÐU²�«

¨”U?³??Ž sÐ« ∫r¼Ë W�œU?³??F�«  u?� b?F?Ð Ê√ d?[–Ë ¨WM¹b*UÐ 5?²?H*« s� r¼d??O?žË

Ê«bK³�« lO?L?ł w� t?I?H�« —U?� ¨’UF�« sÐ Ëd?L?Ž sÐ tK�« b?³?ŽË ¨ d?OÐe�« sÐ«Ë

d?O?¦[ wÐ√ sÐ v?O×¹Ë ¨sL?O�UÐ ”ËËUÞË ¨W?J0 ÕUÐ— wÐ√ sÐ ¡UDF?[ ¨w�«u*« v�≈

w½U??Ý«d?)« ¡UDŽË ¨ÂU??A�UÐ ‰u?×J?�Ë ¨…d?B?³?�UÐ Íd?B?³?�« sM?(«Ë ¨sL??O�UÐ

W�uJ�«Ë …d?B³�UÐË WJ0 5²?H*« ¡UL?Ý√ rOI�« sÐ« d[– rŁ ¨r¼d?OžË ¨ÊU?Ý«dtÐ

s� r¼bFÐ s� rŁ ¨5FÐU²�« iFÐ ¡ULÝ√ œdM?� ¨œ«bGÐË sLO�«Ë dB�Ë ÂUA�«Ë

d?A²½«Ë rN?³¼«c� X?½Ëœ s¹c�« WFÐ—_« W?Lz_« s�“ v�≈ r¼b?FÐ s�Ë r¼cO?�öð

w� bFÝ sÐ YOK�«Ë ¨‚«dF�« w� q³MŠ sÐ bL?Š√Ë Í—u¦�«Ë WHOMŠ wÐQ[ ¨rNLKŽ

Ê√ d¼UE�«Ë ¨ÂUA?�« w� rŁ ‚«dF�« w� wF�U?A�«Ë ¨ÂUA�« w� wŽ«“Ë_«Ë ¨d?B�

ÆUNM¹ËbðË UN²ÐU²[ rN³¼«c�Ë r¼«ËU²� —UA²½« V³Ý

∫U¼—UA²½« V³ÝË WHOMŠ wÐ√ ÈËU²3

YOŠ ¨5F?ÐU²�« s� uN?� ¨XÐUŁ sÐ ÊUL?FM�« WH?OMŠ uÐ√ WFÐ—_« W?Lz_« ‰ËQ�

kH????×Ð «Î—u???N????A???� s?J¹ r�Ë ¨r?NMŽ Ëd?¹ r� Ê≈Ë ¨WÐU????×???B�« s?� «Îœb???Ž „—œ√

tIH�« s� «Îd?O¦[ rNMŽ cš√Ë œu?FM� sÐ« »U×�√ vKŽ c?LK²ð tMJ�Ë ¨Y¹œUŠ_«

U?� ÕU?C¹≈ t??F?� lOD²?M¹ ¨„«—œ≈ …u??SË U?ÎL?N?�Ë Î¡U?[– tK�« t??S“— b?SË ¨ÂUJŠ_«Ë

p�– vKŽ V?ðd?²ð w²?�« W?×KB?*«Ë W?LJ(« —U??Nþ≈Ë ¨qO?KF?²�«Ë ÊU??O?³?�UÐ Á—U?²??t¹

v²?Š ¨‰uS q[ d?BM¹Ë WŁöŁ Ë√ 5�u?S W�QM*« w� d?[c¹ b?S t½√ v²Š ¨»«u?'«

W??L?z_« tÐ V−???Ž√ b??SË ¨·ö??²???šô« l� »«u??B?�« u¼ t½√ l�U???M�« v�≈ qO???t¹

p�cÐ dN²ý«Ë ¨tKzUM�Ë Á«ËU²?� Ê]Ëœ s� v�UFð tK�« iOSË ¨cO�ö²�«Ë ¡UHK)«Ë

∫UL¼ ¨ÁcO�öð s� ÊUMŁ«

wÐ√ c???O??L?Kð Í—U??B?½_« VO??³???Š sÐ rO?¼«dÐ≈ sÐ »u???I??F¹ n?Ýu¹ uÐ√ ∫ÎôË√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≤≤Ø±® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©±®



≠±∞≠

vKŽ t??I?H�« ‰u??�√ w� V²J�« l{Ë s� ‰Ë√Ë ¨t??³¼c?� d??A½ s� ‰Ë√Ë ¨W?H??OMŠ

w�U?�_«Ë ¨—UB?�_« ·ö²?š«Ë ¨—UŁü«Ë ¨Ã«d)« »U?²[ n�√ ¨W?HOMŠ wÐ√ V¼c?�

VBG�«Ë `zUÐc?�«Ë bOB�«Ë ¨Ÿu?O³�«Ë W�U[u�«Ë ¨U¹U?�u�«Ë iz«dH�«Ë ¨t?IH�« w�

Æ
©±®

bOýd�« W�öš w� …UCI�« s� u¼Ë ¨‡¼±∏≤ WMÝ w�uðË ¨¡«d³²Ýô«Ë

Íc�« u¼Ë ¨ÊU??³?O?ý w?MÐ w�«u?� s� b??Sd?� sÐ s‡M??(« sÐ b?L??×?� ∫ÎU??O½U‡Ł

∫tðU???H?�R???� s�Ë ¨tÐ ·d???ŽË ¨t‡?‡³¼c???� t???O?K‡Ž V?K‡žË W‡?‡H???OM?Š wÐ√ rK?‡Ž d‡‡?A½

¨w�U??�_«Ë ¨—UŁü«Ë ¨d?O??G?B?�« l�U?'«Ë d??O?³?J�« l�U?'«Ë ¨ «œU?¹e�«Ë ◊u?M??³*«

W¹«b??³�« w� W??L??łdð t�Ë ¨
©≤®

‡¼±∏µ WM?Ý  U?�Ë ¨U¼d??O??žË ¨q�_«Ë ¨Ã—U??<«Ë

ÆU¼dOžË W¹UNM�«Ë

s� U?NO?� U* p�–Ë ¨ U?H�R*« Ác¼ V³?MÐ W?HOMŠ w?Ð√ ÈËU²?�  d?A²½« b?SË

«ÎdE½Ë ¨U¼u?×½Ë »«œü«Ë  U¹UM'«Ë ¨ ö?�UF*«Ë  «œU?³F?�« w� W�U?F�« ÂUJŠ_«

¨r¼UO½œ —u�√ w� ”UM�« tO�≈ ÃU²×¹ ULO� ÈËU²H�« vKŽ Íu²% w²�« V²J�« WKI�

rJ?(« s� t¹u????% U* ¨U????N???O???� U????� «u???I????³ÞË ¨ U???H?�R*« p?Kð ”UM?�« aÝUM?²???�

rO?I¹ U?Î³�U?ž WH?OMŠ UÐ√ ÊS?� ¨Èu?²?� q[ vKŽ Vðd?²ð w²�« `�U?B*«Ë ¨ ö?OKF?²�«Ë

¨∆—UI�«Ë l�UM�« tÐ lM²I¹ U2 Î̈U³�Už W�QM� qJ� qKF�« `{u¹Ë ¨WOKIF�« W�œ_«

pKð w� U¼Ëƒd?S w²�« Á«ËU?²?HÐ «u?�e²?�«Ë ¨t³¼c?� «Ë—U?²?š« s¹c�« d?¦[ Âd?ł ö?�

vKŽ 5B¹d?(« s� sJ¹ r�Ë ¨ÁbKÐ w� d?A²M¹ r� Y¹b?(« Ê≈ YOŠË ¨ U?H�R*«

tŽU³ð√ vKŽË tOKŽ p�– dJ½√Ë ¨W×O×B�« Y¹œU?Š_« s� dO¦[ tðU� bI� ¨t²¹«Ë—

d??[c¹ W??O?H?M(« t?H?�U?š b??S ÎU‡¦?¹b?Š Ãd??š√ «–≈ Í—U??t?³?�U?� ¨¡U??LKF?�« s� d??O?¦??[

·UMŠ_« iFÐ t?ASU?½ bSË ¨©a�« ÆÆÆ ”UM�« iFÐ ‰U?SË® ∫
©≥®

t�u?IÐ rN²?H�Ut?�

w� W?³?O?ý wÐ√ sÐ«Ë ¨©”UM�« iFÐ sŽ ”U?³?²�ô« l�—® ∫ÁU?L?Ý »U?²?[ w� l³ÞË

¨d?O?š_« bK:« w� W?HOM?Š wÐ√ vKŽ œd�« w� nMB*« s� «Î¡e?ł œd?�√ nMB*«

q[ Ë√ ¨Y?¹b??Š q[ v?KŽ VI???F¹ ©±∏≥∏≥® rS— v²???Š ©±∑∏π∏® rS— s� ¡«b???²Ð«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≤¥≤Ø±¥® œ«bGÐ a¹—UðË ¨©≤µ¥Ø≥® lO[u� …UCI�« —U³š√ w� UL[ ©±®

Æ©≤∞≤Ø±∞® W¹UNM�«Ë W¹«b³�«Ë ¨©±∑≤Ø≤® œ«bGÐ a¹—Uð dE½«Ë ¨©∏∞Ø∂® ÂöŽ_« w� wK[—e�« Ád[– ©≤®

ÆU¼dO?žË ©≥® »UÐ qO(« »U?²[Ë ¨©¥¨∑® rS— »UÐ Á«d?[ù« »U²?[Ë ¨©≤±® rS— »UÐ —ËcM�«Ë ÊU1_« »U²?[ w� Ád[– ©≥®



≠±±≠

qzU?M*« pKð Ê≈ rŁ ¨©«cJÐ ‰U?S Ë√ t?H�U?š W?HOM?Š UÐ√ Ê√ d[–Ë® ∫t?�uIÐ Ÿu?{u?�

¨W×O×B�« Y¹œUŠ_« WH�Ut� rž— U?NÐ ‰uIK� «u³BFðË WOHM(« UNÐ pM9 bS

t½√ tMŽ d?N?²?ý« bSË ¨’u?BM�« pKð v?KŽ lKD¹ r� YO?Š ¨—Ëc?F� W?H?OMŠ uÐQ?�

Ê≈Ë ¨hM�UÐ «Ëc?t?� ‰u?S√ U?� ·ö?š ≠ ¤ ≠ w³?M�« sŽ hM�« ¡U?ł «–≈® ∫‰U?S

r¼Ë ‰U?ł— s?×M� 5FÐU?²?�« sŽ ¡U?ł ÊS?� ¨rN?�u?IÐ «Ëc?t??� WÐU?×?B?�« sŽ ¡U?ł

 ÆtMŽ qI½ UL[ Ë√ ©‰Uł—

w� p�–Ë ¨Y¹œU?Š_« pKð «u?H�U?š s¹c?�« W?OH?M(« vKŽ rO?I�« sÐ« œ— b?SË

WzU??� s� V¹d??S w� U?N??A?SU½ Y?O?Š ¨w½U??¦�« bK:« w?� 5F?Su*« Âö??Ž≈ »U?²??[

pK²� œ— UNO� w²�« ‰«uS_« pKð WASUM� sLC?²ð UÎ¼ułËË WK¦�√ d[cO� ¨W×H�

Áœ—Ë√ U� v?KŽ bL?²Ž« t½√ W?OHM(« s� s¹d?šQ²*« iFÐ d?[–Ë ¨W×?{«u�« W�œ_«

t?S“— U0 —UJ½ù« w� t?²?G�U³?� w� wMF¹ ¨U?N?F?� ‚dÐË b?Ž— t½√Ë ¨W³?O?ý wÐ√ sÐ«

 Æ…—U³F�« Õu{ËË ÊUO³�« s� tK�«

¨t?O??� Õb?I�« d?¦??[ Y¹œU?Š_« Ác?N?� t?²?H�U??t?� W?H?O?MŠ wÐ√ sŽ d?N??²?ý« U*Ë

∫»U²[ w?� UL[ ¨dO?HJ²�« v�≈ qBð bS tOKŽ œd�« w� …dO?¦[  ôUI� t?O� X¹Ë—Ë

∫»U²?[Ë ¨ÊU³Š sÐô ©5ŠËd?:«® ∫»U²[Ë ¨b?LŠ√ ÂU�ù« sÐ« tK�« b?³F� ©WMM�«®

kHŠ√ U2 ¨V�U¦*« p?K²� ÎöI½ r¼d¦[√ u¼Ë ¨Íœ«bG?³�« VODtK� ©œ«bGÐ a¹—Uð®

¨©VO½Q²�«®Ë ¨©VOB*« rNM�«® ∫»U²[ w� UL[ ¨tOKŽ «Ëœ—Ë WHOMŠ wÐ_ s¹bKI*«

Ê≈ YO???Š ©5ŠËd???:«Ë WM?M�« »U???²??[ w?� V�U???¦*« vK?Ž 5I???I??;« o?O�U???Fð®Ë

¨UN?²Š«d�Ë bO½U?Ý_UÐ UNðu³Ł rž— ¨UN?²×� dJ½√Ë V�U?¦*« pKð gSU½ `×B*«

WH?OMŠ UÐ√ Ê√Ë ¨WG�U?³*« s� ¡wý UN?O� Ë√ ¨W²ÐUŁ d?Ož U?Î³�Už UN½√ »«u?B�« qF�Ë

w� …dO¦J�« tLł«dð w� UL[ ¨q�«uM�« …d¦[Ë ¨…œU³?F�«Ë tIH�UÐ —uNA� dO³[ r�UŽ

Æa¹—U²�« V²[

∫ dA²½« nOÖË p�U� ÂU�ù« ÈËU²3

bSË ¨QÞuLK� t?HO�Qð V³MÐ ¨Á«ËU²?�Ë p�U� ÂU�ù« rKŽ dN?²ý« UÎC¹√ «cJ¼Ë

w� t� lIð w²�« qzUM*« w� Á«ËU²�Ë tð«—UO²?š« s� dO¦J�« Y¹œUŠ_« l� tO� d[–



≠±≤≠

Á«Ë—Ë QÞu*« dN?²ý« bSË ¨WK¾ÝQ?[ tO�≈ l�dð r� Ê≈Ë ¨ÊUOÐ v�≈ ÃU?²% Ë√ ¨WM¹b*«

sÐ bL?×� ÂU?�ùU[ ¨rN?CFÐ tO?� ·dBðË ¨ÁuKSUMðË Ác?O�öð s� d?O³?[ œbŽ tMŽ

W??H??OK)« Ê√ 
©±®

W??OK?(« w� rO??F½ uÐ√ ÈË— b???SË ¨W??H??OMŠ wÐ√ V?ŠU??� sM??(«

QÞu*« vKŽ ”U?M�« qL?Š√ Ê√ vKŽ X�e?Ž w½S?� UMF?� ‰U??Fð® ∫p�U* ‰U?S Êu?�Q*«

p�–Ë ¨qO³?Ý s� p�– v�≈ p� U�® ∫‰UI?� ©Ê¬dI�« vKŽ ”UM�« ÊUL?¦Ž qLŠ U?L[

q¼√ bMF?� ¨«uŁb×?� —UB?�_« w� ÁbFÐ s� «u?Sd²?�« ≠ ¤ ≠ w³M�« »U?×�√ Ê√

Ê√ ∫ÀöŁ w� bO?ýd�« ÊË—U¼ w½—ËUý® ∫‰U?S p�U� sŽ ÈË— rŁ ¨©rKŽ d?B� q[

5M�R*« d?O?�√ U¹ XKI?� ÆÆÆ t?O?� U?� vKŽ ”UM�« qL?×¹Ë W?³?FJ�« w?� QÞu*« oKF¹

w� «u??HK²??š« ≠ ¤ ≠ tK�« ‰u??Ý— »U??×??�√ ÊS?� W??³??FJ�« w� QÞu?*« oOKFð U??�√

Æ©a�« ÆÆÆ VOB� tMH½ bMŽ q[Ë ¨‚U�ü« w� «uSdHðË ŸËdH�«

s� tO?� U0Ë »U²J�« «c¼ qCHÐ «u?�d²Ž« bS ¡U?HK)«Ë ¡ULKF�« Ê√ pýôË

¨©Èd?³J?�« W½Ëb*«® ∫»U?²?[ U??ÎC¹√ d?N?²?ý« r?Ł ¨œU?N?²?łô« U??N?I¹dÞ w²�« ÈËU??²?H�«

sŽ wšuM²�« b?O?F?Ý sÐ ÊuM×?Ý ÂU?�ù« U¼«Ë— b?SË ¨Á«ËU?²?�Ë p�U?� t?I� U?N?O?�Ë

ÂUO?B�« Âb?S t½√ ô≈ ¨œU²?F*U[  «œU?³F�UÐ U¼√bÐ ¨rÝU?S sÐ sLŠd?�« b³?Ž ÂU�ù«

b?FÐ Íb?N?�« l� `zUÐc�«Ë b?O?B�« d??[–Ë ¨Z(« b?FÐ œU?N?'« d?[–Ë ¨…U??[e�« vKŽ

oKF²¹ U�Ë ‚öD�« d[– rŁ ¨ «—UHJ�«Ë —ËcM�«Ë ÊU1_«Ë wŠU{_« ÁbFÐË ¨Z(«

¡ôu�«Ë WÐU?²J�«Ë o²?F�«Ë ¨‚öD�UÐ nK(«Ë œb?F�«Ë ÕUJM�«Ë ¨WI?HM�«Ë lK)U?[ tÐ

qB²¹ U?�Ë ¨ «œUN?A�«Ë ¡UC?I�« rŁ ¨UNÐ o×K¹ U?�Ë ŸuO³�«Ë ·d?B�«Ë Y¹—«u*«Ë

 dN²ý« »U²J�« «cNÐË ¨a�«  U¹UM'«Ë œËb(«Ë U¹U�u�«Ë  «—U−²�«Ë ‰«u�_UÐ

»d???G*« w� h?š_UÐË ¨V¼c?*« «c¼ u???IM²???F???� d???¦??[Ë ¨p?�U???� ÂU??�ù« ÈËU???²???�

ÆWOI¹d�ù« ‰Ëb�« VKž√Ë f�b½_«Ë

∫U¼—UA²½«Ë Á«ËU²3 ¡UIÐ V³ÝË wF3UA�« ÂU�ù« V¼c�

»«uÐ_« s� d?O?¦J�« V²?[ YO?Š ¨wF?�U?A�« ÂU?�ù« ÈËU?²?� U?ÎC¹√  d?N?²?ý«Ë

¨ÊU?L?OKÝ sÐ lOÐd�« Ác?O?LK?ð UN?ÐuÐ rŁ ¨wD¹u?³�« U?N?F?L?łË ¨YŠU?³*«Ë qzU?Ýd�«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≥≥±Ø∂® ¡UO�Ë_« WOKŠ dE½« ©±®



≠±≥≠

∫»U²[ w� UN³Kž√ lLł w²�« Á«ËU²�Ë tKzUÝ— d¦[√ ÈË— bSË ¨ÁcO�öð dNý√ u¼Ë

d?A??²½« qzU??Ýd�«Ë ÈËU?²??H�« Ác¼ V³??MÐË ¨ «bK−??� W?F??³?Ý w� Ÿu??³D*« ©Â_«®

«u?H�√Ë ¨¡UL?KF�« dO¼U?A?�Ë ¨s¹d?šQ²*«Ë 5?�bI?²*« s� d?O¦?J�« tK×²?½«Ë ¨t³¼c?�

‚d?A*«Ë sL?O�«Ë ÂU?A�«Ë ‚«d?F�«Ë d?B� w?� t³¼c?� sJ9Ë ¨V?²J�«  U?¾� t?O?�

Ÿułd�« Âe²�« tM?J�Ë ¨ W�œ_« iFÐ tðU�Ë ¨»«uB�« v�≈ »dS√ Á«ËU?²�Ë ¨U¼u×½Ë

s� «cJ¼Ë ¨W�œ_« t?O?KŽ œ—Ë√Ë ¨wF?�U?A�« V¼c?� wI?N?O?³�« q?×?²½« b?SË ¨U?N?O�≈

ÈËU??²??� w?� ÎU1b??S V²??[ U??� v?�Ë√ Â_« »U??²??[Ë ¨W??O??F??�U???A�« ¡U??LKŽ s?� Áb??FÐ

¨«Îœd??H??� l³ÞË ¨Â_« g?�U¼ w� l³?ÞË ¨w½e*« Ác??O??LKð Ád??B??²???š«Ë ¨wF??�U??A�«

ÆtK�QÐ lH²½« UL[ tÐ lH²½«Ë

∫v�UFð tK�« tLŠ— bLŠ√ ÂU�ù« ÈËU²3

vKŽ WMM�« q¼√ ÂU�≈ ≠ œ«b?GÐ Í√ ≠ UNÐ ÊU[Ë® ∫
©±®

ÂöŽù« w� rOI�« sÐ« ‰US

W?L?z√ Ê√ v²?Š ¨WMÝË ÎU?‡¦¹b?ŠË ÎU??LKŽ ÷—_« ú?� Íc�« ¨q?³MŠ sÐ b?L??Š√ ‚öÞù«

W¼«dJ�« b¹bý ≠ › ≠ ÊU[Ë ¨W?�UOI�« Âu¹ v�≈ tŽU³?ð√ r¼ ÁbFÐ WMM�«Ë Y¹b(«

tOKŽ b?²A¹Ë ¨t�ö[ V²?J¹ Ê√ ÁdJ¹Ë ¨Y¹b(« b¹d& V×¹ ÊU?[Ë ¨V²J�« nOMB²�

5ŁöŁ s� d??¦?[√ Á«ËU?²?�Ë t?�ö?[ s?� V²J� ¨Áb?B?SË t??²?O½ sM?Š tK�« r?KF?� ¨«Îb?ł

Æ‡¼« Æ©qOKI�« ô≈ UNM� UM²H¹ rK� ¨U¼d¦[QÐ UMOKŽ t½U×³Ý tK�« s�Ë ¨«ÎdHÝ

…«Ëd�« s� r¼u??×½Ë ¨ÁœôË√Ë b?L?Š√ ÂU?�ù« c?O??�öð t?³?²?[ U?� p?�cÐ wMF¹Ë

s� ‰Ë_« b?K:« w?� vK?F¹ w?Ð√ sÐ 5?M?????(« uÐ√ w?{U?????I�« d?????[– b?????SË ¨t?MŽ

WzU?LML?š «uGK³?� ¨t²Ðu?ł√Ë Á«ËU²?� «uKI½ s¹c�« b?LŠ√ ÂU�ù« …c?�öð  UI?³D�«

WKI½ U�√Ë® ∫
©≤®

‰U?S rŁ ¨t½«dS√Ë t?t¹U?A� s?� rNC?FÐË ¨UÎ¹Ë«— 5F?³ÝË «Îb?Š«ËË

`�U?� ÁUMÐ« rNM� ¨ÊU�e?�« WLz√Ë ¨Ê«bK³�« ÊU?OŽ√ rN?� ¨b?LŠ√ UM�U?�≈ sŽ tI?H�«

œË«œ uÐ√Ë ¨Z?ÝuJ?�« —u???B?M� s?Ð ‚U???×????Ý≈Ë ¨q?³MŠ t????L????Ž s?Ð«Ë ¨tK�« b????³????ŽË

œd?Ý rŁ ¨©Í–Ëd*« dJÐ uÐ√Ë ¨ÂdŁ_« dJÐ uÐ√Ë ¨wÐd?(« rO¼«dÐ≈Ë ¨w½U?²?M−?M�«

w� ÍË«œd?*« U???ÎC¹√ r?¼œd???ÝË ¨U???ÎM????H½ ÊËd???A???ŽË n?O½Ë WzU????� r¼Ë 5SU????³�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆU¼bFÐ U�Ë ©≤πØ±® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©±®

Æ©∑Ø±® vKF¹ wÐ√ sÐô WKÐUM(«  UI³Þ dE½« ©≤®



≠±¥≠

d?[–Ë Î̈UM?H½ 5ŁöŁË Î«bŠ«ËË WzU?� «uGK³?� ¨·Ëd(« vKŽ rN?³ð—Ë ¨
©±®

·UB½ù«

wÐ√ qzUML[ ¨rNðUH�R� iFÐ l³Þ b?SË Î̈UBtý 5ŁöŁË WŁöŁ «uGK³� s¹d¦J*«

¨s¹b?K−??� w?� T½U¼ sÐ r?O¼«dÐ≈ sÐ ‚U???×??Ý≈ q?zU??M???�Ë ¨4M�« VŠU???� œË«œ

ÂU?�ù« s?Ð« `�U?� qzU??M?�Ë ¨bK?−?� w� b??L?Š√ ÂU??�ù« sÐ« tK�« b?³??Ž qzU??M?�Ë

¨Íu?G³�« b?L×?� sÐ tK�« b³?Ž qzUM?�Ë ¨”—U?NH�« l�  «bK−?� WŁöŁ w� bL?Š√

—uBM� sÐ ‚U×Ý≈ qzUM� XF³Þ UL[ ¨…bMM� Y¹œUŠ√ UN³Kž√Ë …dB²t� w¼Ë

l³ÞË ¨t?¹u¼«— sÐ ‚U??×??Ý≈ t?KO??�“ b??L??Š√ l� ·U??{√Ë ¨s?¹bK−??� w� Z?ÝuJ�«

sÐ bL×?� 5M(« uÐ√ UNFL?ł bLŠ√ UNOKŽ nKŠ w²�« qzU?M*« s� ¡eł p�c[

ÆtK�« tLŠ— vKF¹ wÐ√ w{UI�«

d??O¼“ a?O??A�« U??N???C??FÐ v�≈ —U???ý√ b??SË ¨WÞuD?t??� ‰«eð ô qzU???Ý— „UM¼Ë

bS WSdH?²*«  UH�R*«Ë qzUM*« pKð Ê≈ rŁ ¨T½U¼ sÐ« qzUM� W?�bI� w� g¹ËUA�«

«u??F???³??²ð b??S r?¼b??FÐ s� Ë√ …«Ëd?�« p¾�Ë√ …c??�ö?ð iFÐ „UMN???� ¨XH�√Ë XF???L??ł

dO³?J�« bN'« «u�cÐË ¨WÐU²?[ Ë√ WN�UA?� UNKI½ vKŽ «u�dŠË ¨rNðU?H�R�Ë rNðU¹«Ë—

b?I� ¨‰ö?)« dJÐ uÐ√ UN?³ð—Ë U?NF?Lł s� d?Ný√ ÊU?[Ë ¨UN?³?OðdðË UNðU?²ý lL?ł w�

r¼ s¹c�« tt¹U?A� sŽ UNK?I½Ë ¨bLŠ√ ÂU?�ù« ÈËU²HÐ W¹UMF�« w� «Îd?O³[ «Îb?Nł ‰cÐ

U?L?[ ¨«ÎbK−?� s¹d?A?Ž u×?½ mKÐ ¨©l�U?'«® ∫ÁU?LÝ »U?²?[ w� p�–Ë ¨b?L?Š√ …c?�öð

 Æ
©≥®

ÂöŽù« w� rOI�« sÐ«Ë ¨
©≤®

VSUM*« w� Í“u'« sÐ« Ád[–

ÂU??�ù« «c¼ ÈËU?²??� s� d?O??¦?[ t?ðU?� b??I?� ¡U??B?I??²?Ýô«Ë l³??²??²�« «c¼ l�Ë

w� qO�b?�« Â«e?²�«Ë kH??(UÐ d?N??²?ý« b??I?� ¨tMŽ W�u??IM*« —U?³??š_«Ë ¨tKzU??M?�Ë

∫
©¥®

v�UFð tK�« tLŠ— Íd�dB�« tO� ‰US UL[ ¨Èu²H�«

qB?×?� VKIÐ ÎUE?HŠ U?N?²?³Ł√Ë    b?MÝ√ Y¹œU?Š√ s� n�√ n�√ Èu?Š

qI½ nzU×?� sŽ ô U½d³?šQÐ    W‡‡‡‡‡OCS n‡‡?�√ 5²‡‡‡‡Ý v‡‡K‡Ž »U‡‡ł√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆU¼bFÐ U�Ë ©¥∞∞Ø≥∞® ÍË«œdLK� ·UB½ù« dE½« ©±®

ÆWzU*« »U³�« Í“u'« sÐ« ÃdH�« wÐ_ bLŠ√ ÂU�ù« VSUM� ©≤®

Æ©≤πØ±® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©≥®

sL?Šd�« b³?Ž aOA�« —b?I�« «c¼ œ—Ë√ ¨WKÐUM(« ¡ULKŽË b?LŠ√ ÂU?�ù« Õb� w� …—u?NA*« W?O�ö�« t?ðbOB?S s� ©¥®

Í“u'« sÐô t³SUM� w� bLŠ√ kHŠ dE½«Ë ¨bLŠ√ ÂU�û� b?¼e�« »U²[ W�bI� w� v�UFð tK�« tLŠ— rÝUS sÐ

Æs�U¦�« »U³�«



≠±µ≠

«Ëd[– s¹c�« ¡ôR¼Ë® ∫
©±®

ÈËU?²H�« w� U?L?[ WO?L?Oð sÐ« Âö?Ýù« aOý ‰U?SË

t�uB½ dzUÝ rN?GK³ð r�Ë ¨bLŠ√ ’uB½ iFÐ rNGKÐ ¨Ád?OžË wSd)U[ ¨«c¼

¨tMŽ rKF�« c?šQ¹ ÊU[ s� …d?¦[Ë ¨Á—U?A²½«Ë t?�ö[ …d?¦J� ¨qzUM*« s� d?O¦?[ w�

u?×½ tI?H�« qzUM?� w� t?�uB½ s� lL?łË ¨œö?³�« ·UÞ bS ‰ö?)« dJÐ uÐ√Ë

Æ‡¼« Æ©tMŽ ”UM�« tKI½ U� VŽu²M¹ r� tðd¦[ l� uN� ¨«ÎbK−� 5FÐ—√

‰cÐ Íc�« ¨b?�UŠ sÐ sM(« t?K�« b³Ž uÐ√ V¼c?*« aOý ÁbFÐ s?� ¡Uł rŁ

ÊUJ�ù« w� U� l³?²ð w� ¡UB?I²Ýô«Ë ¨ÂU?�ù« «c¼ ‰«uS√ dA½ w� «Îd?O³[ «Îb?Nł

Î«d?O?³[ ÎU?ÐU²?[ p�– w� n�√Ë ¨Á«ËU?²?�Ë b?L?Š√ ÂU?�ù« qzUM?� s� t?OKŽ ‰u?B?(«

d[–Ë ¨qIM�« w� t²³¦ð l� ¡eł WzU?LFÐ—√ w�«uŠ mKÐ ¨V¼c*« w� l�U'UÐ ÁULÝ

Æ
©≤®

cO�ö²�« p¾�ËQÐ WKB²*« bO½UÝ_«

Ê√ ô≈ ¨W?O?�öÝù« œö?³�« s� d?O?¦?[ w� b?L?Š√ ÂU?�ù« V¼c� d?A?²½« b?SË

sJ� ¨t?³¼c?� sŽ ”UM�« «Ëd?H½Ë ¨bI?²?F*« w� Áu?H�Uš Áb?FÐ v�Ë_« ÊËd?I�« q¼√

ÆÂU�ù« «c¼ ÈËU²HÐ wM²Fð w²�« V²J�«  dA²½«Ë ¨¡UI³�« t� V²[

bL²F¹ U�Ë ¨bLŠ√ ÂU�ù« V¼c� ‰u�√ 
©≥®

ÂöŽù« w� rOI�« sÐ« d[– bSË

 ∫d[c� ¨Á«ËU²�Ë t²Ðuł√ w�

d?Hþ v²L?� ¨t?H�U?š s0 Q³?F¹ ôË ¨`¹d?B�« hM�« Vłu0 w²?H¹ t½√ ∫ÎôË√

s� b??Š√ ‰u?S ôË ÎU??ÝU?O??S ôË ÎU¹√— t??OKŽ Âb??I¹ r� `O??×?� Y¹b??×Ð »U??³�« w�

 ÆÊU[ s� ÎUMzU[ ”UM�«

tÐ v²??�√ U0 v²??�√ W�Q?M*« w?� `O?×??� Y¹b?Š vK?Ž nI¹ r� «–≈ ∫ÎU??O½UŁË

qł√ ≠ › ≠ WÐU?×B�«Ë ¨”U?OS Ë√ Í√— q[ vKŽ rN?²I?�«u� `ł—Ë ¨WÐU?×B�«

Æ≠ ¤ ≠ rNO³½ WMÝ «uH�Ut¹ Ë√ ¨sE�UÐ ŸdA�« w� «uD³t²¹ Ê√ s�

U??N??I¹dÞ w²?�« qzU??M*« w� WÐU??×??B�« s?Ž qIM�« nK?²?t?¹ U??�bMŽ ∫ÎU‡¦#UŁË

r� ÊS?� ¨WMM�«Ë »U?²J�« v�≈ »d?S√ ÊU?[ U?� rN�«u?S√ s� —U?²?t¹ t½S?� ¨œUN?²?łô«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©±±±Ø≥¥® ÂöÝù« aOý ÈËU²� ŸuL−� ©±®

Æ©∂≥∏® rSdÐ WKÐUM(«  UI³Þ w� tKLŽË b�UŠ sÐ« tLłdð dE½« ©≤®

Æ©≤πØ±® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©≥®



≠±∂≠

Æ‰uIÐ Âe−¹ r�Ë ¨t� qI½ UL[ U¼UJŠ UNM� ¡wý ÁbMŽ `łd²¹

¡wý »U??³�« w� sJ?¹ r� «–≈ nO??F??C�« Y¹b??(«Ë qÝd*UÐ c??š_« ∫ÎU??FÐ«—Ë

¨sM(« ÂU?MS√ s� rM?SË ¨`O×?B�« rOMS u¼ b?LŠ√ bMŽ nO?FC�«Ë ¨t?F�b¹

Æ”UOI�«Ë Í√d�« vKŽ ŸuM�« «c¼ ÂbI¹ uN� ¨œËœd*« qÞU³�« t½√ ô

b?Š«Ë Ë√ WÐU?×?BK� ‰u?S ôË h½ W�Q?M*« w?� ÁbMŽ sJ¹ r� «–≈ ∫ÎU?�?*U?šË

Æ…—ËdCK� tKLF²ÝU� ”UOI�« v�≈ ‰bŽ ¨nOF{ ôË qÝd� dŁ√ ôË ¨rNM�

tL?Š— t½√ l� ¨U¼—«b� UN?OKŽË ¨Á«ËU²?� ‰u�√ w¼ WM?L)« ‰u�_« Ác?N�

Âb?F� Ë√ ¨WÐU?×B�« ·ö?²?šô Ë√ ¨ÁbMŽ W�œ_« ÷—U?F²� «Îd?O?¦[ nSu?²¹ ÊU?[ tK�«

œË«œ uÐ√ Ác?O?LK?ðË tK�« b?³?Ž tMÐ« tM?Ž qI½ b?SË ¨qI½ vKŽ W�Q??M*« w� t?ŽöÞ«

WFÐ—_« WLz_« ÈËU²� ÁcN� ¨©ÍdO?ž qÝ Í—œ√ ô® ∫qzUMK� t�uSË Î«dO¦[ nSu²�«

ÆrNF³ð s�Ë



≠±∑≠

ÊU�e�« «c� v�≈ r�bF� s� ÈËU�H� c�_« rJ�
¨rN?O�≈ l�dð w²�« qzU?M*« sŽ «uÐU?ł√Ë ¨s¹b�« W?Lz√ ÈËU?²H?�UÐ qG²?ý« b?I�

¨r¼dO?ž UNO�≈ lłd?O�  UH�RL[ qI?½Ë ¨UNM� dO¦?[ ÊËœË ¨ÈËU²H�« pK²Ð kH?²Š«Ë

Ÿułd�« `³�√Ë ¨ d?A½Ë UNM� dO¦J�« l³ÞË ¨ÂbI?²*« rKŽ s� dšQ²*« bOH²?MO�

ÆW�dF�Ë tI� Í– qJ� ÎöNÝ UNO�≈

Íc�« ¨©WO?LOð sÐ« ÂöÝù« aO?ý ÈËU²� ŸuL?−�® ∫t�d?F½ U� lÝË√ s� Ê≈Ë

b?L×?� tMÐ« Áb?ŽUÝË ¨r?ÝUS sÐ b?L?×� sÐ sL?Šd�« b?³Ž a?OA�« t?³ð—Ë t?FL?ł

qzU?Ýd�«Ë ÈËU?²?H�« pKð lL?ł w� Î«d?O³?[ Î«b?N?ł ôcÐ b?SË ¨v�U?Fð tK�« U?LN?L?Š—

¨U¼d¹u??BðË ¨U?N??šU?MM?²?ÝUÐ p�–Ë ¨W??³¹d?I�«Ë …b??O?F??³�«  U?³??²J*« s� qzU??M*«Ë

WM?Lš mKÐ Íc�« d?O³J�« eMJ?�« «c¼ lL²ł« v?²Š ¨UN?CF?³� …—UF?²Ý«Ë ¨U?Nz«dýË

…b?O?I?F�« ÊU?OÐ vKŽ  u?²?Š« ¨j?Ýu?²?�Ë d?O?G?�Ë d?O?³?[ 5Ð U?� ¨Î«bK−?� 5ŁöŁË

tIH�«Ë ¨Y¹b(«Ë dOMH²�«Ë ¨„uKM?�«Ë oDM*«Ë ¨ UHB�«Ë ¡ULÝ_«Ë bOŠu²�«Ë

Æt�ËUMð v�≈ ÃU²×¹ U� UNM� »dIð ¨W�UŽË W�Uš ”—UN� l� ¨t�u�√Ë

w� g²?�Ë ¨t?OÐ√ b?FÐ Y×?³�UÐ ÂU?S sL?Šd�« b?³Ž sÐ b?L?×?� aO?A�« Ê≈ rŁ

U?NF?³Þ ¨©„—b?²M?*«® U¼UL?Ý  «bK−?� WM?L?š lL?łË ¨ UH�R*« w�Ë  U?³?²J*«

Ác¼Ë ¨UNÐ ÊU?N²?M¹ ô …ËdŁ w¼Ë Î̈«bK−� 5FÐ—√ `³?BO� ŸuL?:« v�≈ UN?�U{√Ë

bSË ¨WK�UJ²?� dOžË W³ðd� d?Ož dB� w� ÎU1bS U?NCFÐ Ë√ XF³Þ b?S ÈËU²H�«

u¼Ë ¨©W¹d?B*« ÈËU??²?H�«® ∫rÝ« qL?×¹ d??O?³?[ »U?²?[ Âö?Ýù« aO??A� „UM¼ ÊU?[

s�“ v�U??Fð tK�« t??L?Š— Âö??Ýù« aO?ý U??N?³??²?[ w²�« q?zU?Ýd�«Ë ÈËU??²?H�« Èu??×¹

r�Ë ¨ÎUMO?−Ý ÊU?[ U¼d¦?[√ w� t½√ l� ¨5MÝ l³?Ý u×½ p�–Ë ¨d?B� w� t?²�U?S≈

¨ÂUJŠ_« Ë√ …bO?IF�UÐ oKF²ð WK¾?Ý√ s� tO�≈ l�d¹ U� vK?Ž WÐUłù« sŽ p�– tM¦¹

«cJ¼Ë ¨d?O³?[ bK−� w� d?B²?t� U?N� błËË ¨b?I� b?S ÈËU²?H�« pKð d¦?[√ sJ�Ë

W?³ðd� 5Ð U?� ¨V¼«c*« VKž√ w� ¡U?LKF�« dÐU?[√ iF?³� ÈËU²?H�« s� d?O¦?[ l³Þ

Ær¼dOžË ·UMŠ√Ë 5OF�Uý ¡ULKF� ¨W³ðd� dOžË



≠±∏≠

r�cO�ö�Ë …u�b�« WLz√ ÈËU��
s2 W??I?Ł q×??�Ë ¨rNÐ Èb???²??I¹ W??Lz√ «u?½U??[ WJK?L*« Ác¼ ¡U??LK?Ž Ê≈ YO??Š

ÂUJŠ_«Ë »œ_«Ë b?O?Šu?²�U?Ð oKF?²ð …d?O?¦?[ ÈËU?²?� rNM?�  —b?� b?I?� ¨rN?�d?F¹

d?N??²?ý« v�U?Fð tK?�« t?L?Š— »U¼u�«b??³?Ž sÐ b?L?×??� aO?A�« Ê√ p�–Ë ¨U¼d??O?žË

ÁœUH?Š√Ë ÁœôË√ tHK?š rŁ ¨w�uð v²Š Î«d?OG?� ÊU[ cM� „«—œù«Ë rN?H�«Ë rKF�UÐ

«u?³²?[Ë ¨U¼d?OžË œö?³�« Ác¼ s� ¡ö?ł√ ¡ULK?Ž rNOKŽ c?LK²ðË ¨ÊU?�e�« «c¼ v�≈

pK²Ð k?H?²??Š«Ë ¨rN?O?�≈ l�dð w²�« WK?¾?Ý_« s� d??O?¦?J�« vKŽ «uÐU??ł√Ë ¨ U?H�R??�

 ÆrNMŽ V²[ s�Ë r¼cO�öð  U³²J� w� WÐuł_«

sÐ ÊU??L??OKÝ aO??A�« U??N?F??³Þ w� wF??M�«Ë qzU??Ýd�« pK?ð lL?−?Ð ÂU?S b??SË

ÈËU²?�Ë qzUÝ— lLł tMJ� ¨…u?Žb�« WLz√ c?O�öð bŠ√ u¼Ë ¨tK�« t?LŠ— ÊUL?×Ý

¨v�UFð tK�« tLŠ— »U¼u�« b³Ž sÐ bL×� aOA�« qzUÝdÐ √bÐ ¨WO�«u²� r�UŽ q[

rŁ ¨rN?×?BM¹Ë r¼uŽb¹ s?� iFÐ v�≈ Ë√ ¨ÁcO?�öð v�≈ W?N?łu*« tðUÐU²?[ U?NM�Ë

«ËcL?K²ð s¹c�« ¡ULKF�« s� r¼c?O�öð ÈËU?²�Ë ¨ÁœU?HŠ√Ë tzUMÐ√ ÈËU?²�Ë qzU?ÝdÐ

¨œu?L?×?� sÐ«Ë ¨5?DÐ wÐ√Ë ¨d?L?F?� sÐU?[ ¨q?L?F�«Ë rKF�« rNMŽ «Ëc??š√Ë ¨rN?OKŽ

 Æ dA²½«Ë …dO³[  «bK−� WFÐ—√ w� ÈËU²H�« pKð XF³ÞË ¨r¼dOžË

ÈËU²?�Ë qzU?Ý— lL−Ð ÂU?S rÝUS sÐ b?L×?� sÐ sLŠd�«b?³Ž aO?A�« Ê≈ rŁ

»«uÐ_« vKŽ W?ONI?H�« qzUM*« Vð—Ë ¨r¼œöÐ w?� rNMŽ cš√ s�Ë …u?Žb�« WLz√

W?OMM�« ——b�«® ∫U¼U?L?ÝË ¨rł«d²�«Ë d?O?M?H²�« U?NÐ o(√Ë ¨t?I?H�« V²[ V?Oðd²?[

rO¼«dÐ≈ sÐ bL×?� aOA�« WŠULÝ v?KŽ ÎU³�Už UN{d?ŽË ¨©W¹b−M�« WÐuł_« w�

Xłdš v²Š UN×O×BðË UNtM½ w� VFð bSË ¨ «uMÝ Àö¦Ð tK³S  U� Íc�«

bL×� aOA�« tMÐ« ÂUSË ¨d¦[√ Ë√ Î«bK−� dAŽ wMŁ« XGKÐ YOŠ ¨W×O×� WK�U[

rO¼«dÐ≈ sÐ b?L×?� UMt?Oý W?ŠUL?Ý ÈËU²?� VOðd²?Ð rÝUS sÐ sL?Šd�«b³?Ž sÐ«

l³ÞË ¨”Ë—b�« ¡U?I�≈Ë d¹d?I?²�« w� t?³?²?[ U2 ÎU?¾O?ý U?N?O�≈ ·U?{√Ë ¨aO?A�« ‰¬

UMt?Oý W?ŠUL?Ý ÈËU²?� vKŽ qL?²ý« Î«bK−?� d?AŽ WŁöŁ u?×½ w� ŸuL?:« «c¼

Æ¡UCI�« t²ÝUz—Ë ¡U²�ù« —«œ w� tKLŽ ¡«b²Ð« 5Š s� UN³²[ w²�« W¹d¹d×²�«



≠±π≠

bz«uH�« s� UNO� U�Ë “U� s�« aOA�« ÈËU��
rKF�U?Ð “UÐ sÐ tK�«b?³??Ž sÐ e¹e?F�«b?³??Ž aO?A�« W?ŠU??L?Ý d?N?²??ý« YO?Š

b?I??� ¨U?N?²½UJ� U??N� …d?O?¦??[ ÎôU?L?Ž√ v�uð YO??ŠË ¨ÂUJŠ_«Ë ¨Y¹b?(«Ë ¨t??I?H�«Ë

WK¾?Ý_« t?O�≈ tłu?ð YOŠË ¨ÂU?F�«Ë ’U?)« ”UM�« s� ‰u?³?SË WIŁ q×?� `³?�√

—u½® Z�U½dÐ w� U?L[ W?Ž«–ù« d³?ŽË ¨ÎU?OHðU¼Ë ÎU¹d¹d?%Ë ÎUO?N?Hý U?NOKŽ VO?−O?�

tðôUI?�Ë tð«d{U?×�Ë Á«ËU?²� s� …d?O³?[ …ËdŁ lL²?ł« bSË ¨ÁdO?žË ©»—b�« vKŽ

v�≈ UN?³OðdðË UN?×O×?Bð q[ËË ¨U¼dA½Ë UN?F³Þ w� Vž— UN?²OL¼_Ë ¨W?�U)«

w� …dO¦?[ ¡«eł√ UNM� l³ÞË ¨dF¹uA�« bF?Ý sÐ bL×� —u²[b�« ’U?)« ÁcOLKð

rŁ ¨5O?Šu�«Ë bzUI?F�«Ë bO?Šu?²�UÐ oKF²¹ U2 ¨tK?�« tL?Š— aOA�« W?ŠUL?Ý …UO?Š

U?� vKŽ  u²?Š« Î̈«bK−?� s¹dA?Ž u×½ U?NM� Ÿu?³D*« mKÐ b?SË ¨ÂUJŠ_«Ë tI?H�UÐ

V¼c¹ U?�Ë ¨b?O?Šu²�« qzU?M?� w� lÝu?²�«Ë W�UÞù« l� t?O�≈ V¼c¹Ë t�u?I¹ ÊU?[

w� …b??ł«u??²??� …d??M??O?� w?¼Ë ¨U¼u??×½Ë  ö??�U??F*«Ë  «œU??³??F�« —u??�√ s� t??O�≈

…—U?³?FÐË ¨W?I??A?� ÊËbÐ U?NM� ŸU?H?²?½ô« œ«—√ s� U?N?O�≈ lłd¹ ¨W¹d?O??)«  U?³?²J*«

ÆbOIFð ôË nKJð UNO� fO� WMKÝ



≠≤∞≠

¡U��ù«Ë WOLKF�« Àu��K� WLz«b�« WM�K�« ÈËU��
rO¼«dÐ≈ s?Ð b?L?×??� aO?A?�« W?ŠU?L??Ý …U?�Ë b??FÐ W?Lz«b�« W?M−K�«  b?I??F½«

sÐ« rO¼«dÐ≈ aO?A�U?[ ¨¡UL?KF�« dO¼U?A?� s� W?³t½ XL?E²½«Ë ¨v�UFð t?K�« tL?Š—

aO??A�«Ë ¨lOM� s?Ð ÊU?L??OKÝ sÐ tK?�«b?³??Ž aO?A?�«Ë ¨rO¼«dÐ≈ sÐ b??L?×??� aO??A�«

¨ÊU¹b?ž sÐ sLŠd�«b?³?Ž sÐ tK�«b³?Ž aO?A�«Ë ¨Í—UB½_« b?L?×� sÐ qO?ŽUL?Ý≈

aO?A�«Ë ¨wH?OH?Ž ‚«“d�« b?³?Ž aOA�«Ë ¨“U?Ð sÐ e¹eF�« b?³?Ž aO?A�« WŠU?L?Ý rŁ

s� rN?O�≈ l�d¹ U� vKŽ WÐU?łù« «u�uðË ¨r¼bFÐ ¡U?ł s� rŁ ¨œuF?S sÐ tK�« b?³Ž

l�dð r¼b?Š√ s� U¼œ«b?Ž≈ b?F?Ð rŁ ¨W?�U?F�«Ë W?�U?)« U?N?łU?²?×¹ w²�« WK¾?Ý_«

¨w²?H²?M*« v�≈ qÝdðË rNðU?FO?Su²Ð q?¹cð U¼—«dS≈ b?FÐË ¨rNŽU?L?²ł« bMŽ rN?O�≈

 ÆWÝUzd�« w� q�_UÐ kH²×¹Ë ¨UNKŁU9 ÈËU²� s� …—uBÐ œËe¹ bSË

tL?Š— “UÐ sÐ« aOA�« W?ŠULÝ È√— ÈËU?²H�« pKð  d?¦[Ë  b?ł«uð Ê√ bFÐË

U?N??Šö?�≈Ë U?N?³??OðdðË U?N?OK?Ž ·«d?ýù« q[u?� ¨U¼d??A½ w� wF?M�« v�U??Fð tK�«

YO?Š ¨p�c� q¼√ u¼Ë ¨g¹Ëb�« ‚«“d�«b³?Ž sÐ bL?Š√ aOA�« v?�≈ UN×?O×?BðË

w� bOŠu?²�«Ë …bOIF�UÐ oKF?²¹ U0 √b³� ¨UN×?O×BðË UN?²FÐU²� w� bN?²ł«Ë bł

U?�Ë f�U??)« bK:« w� t?I?H�« ÈËU??²?HÐ √bÐ rŁ ¨d?O??M?H?²�« rŁ ¨ «bK?−?� WŁöŁ

w²�« ÈËU?²?H�« Íu% ¨«Îb?K−� s¹d?A?Ž s� d?¦?[√ UNM� Ÿu?³D*« q�Ë b?SË ¨Áb?FÐ

qzU???M*« vK?Ž ŸöÞô« VŠ√ s?� U??NM?� b??O???H???²??M?¹ ¨U??N???Žu???SË sJ1 Ë√ XF???SË

 b??łË Ê√ b??F?Ð …b¹b??ł qzU??M???� XŁb??Š YO??Š ¨W?M�“_« Ác¼ w� …b??−???²??M*«

d?O?Gð Àb?ŠË ¨ U?L¼U?M*«Ë ¨ U?M?ÝR*«Ë ¨ U?[d?A�«Ë ¨ ö?�U?(«Ë ¨ «dzUD�«

w�Ë ¨ «b−²?M*« pK²Ð oKF²¹ U� W?�dF� v�≈ ZO²?Š«Ë ¨5�bI²*« ‰UŠ sŽ d?O³[

qzUM�« …œU�≈Ë —UB?²šô« Â«e²�« l� ¨WOBtý qzUM?� vKŽ WÐUł≈ ÈËU²H�« Ác¼

ÆVKÞ U0



≠≤±≠

WO�ö�ù«Ë WOH�UN�« W�u�_«
d?M?O?ðË ¨b?O?F?³�«Ë V¹d??IK� XL?ŽË ¨U?N?Ž«u?½QÐ nð«u?N�« XŽd?²??š« Ê√ b?FÐË

‰U??Bðô« d??¦??[ ¨s[U??M*«Ë ‚dD�«Ë ¨œö??³�«Ë Í—«d??³�« w� U??N�U??L??F??²??Ý«Ë U?N?KI½

Ë√ ¨d?�√ t?OKŽ qJý√ s?� q[ `³?�√Ë ¨Èu?²?H�UÐ 5�Ëd?F*« ¡U?LKF�« v?KŽ wHðU?N�«

qB??²¹Ë nðU?N�« „d??×¹ Ê√ ô≈ t?OKŽ U??L?� ¨‰«R??Ý t� dDš Ë√ ¨WKJA??� w� lSË

ÊU?[ ¡«uÝË ¨W�u?N?MÐ »«u'« b?−?O� ¨t�«R?Ý tO?KŽ wIK¹Ë ¨t�d?F¹ Íc�« r�U?F�UÐ

s� W?O?H?ðU?N�«  ôU?Bðô«  d?¦?[ b?SË ¨ÎU??LzU?S Ë√ ¨ÎU?M�U?ł Ë√ Î̈U?O??ýU?� Ë√ Î̈U?³?[«—

«u?�d?ŽË ¨d?O?¦J�« lH?²½« WKO?Ýu�« Ác?NÐË ¨r−?F�«Ë »d?F�« s�Ë ¨Ã—U?)«Ë qš«b�«

 ÆrNOKŽ vHtð w²�« lzUSu�« rJŠ

U??Nðd??¦J?� ‰U??Bð« q[ vKŽ Êu??³??O??−¹ ô b??S ¡U??L?KF�« s� s¹—u??N??A?*« sJ�Ë

d³?Ž WK¾?Ý_« vKŽ WÐUłû� U?NO?� Êužd?H²¹ ÎUðU?SË√ ÊËœb×?O� ¨ U?SËú� UNK?GýË

«cJ¼Ë ¨U?N� WO?L¼√ ô WKN?Ý WK¾Ý_« VKž√ Ê√ l?� ¨p�– vKŽ «Ë—bS «–≈ nðU?N�«

œdð w²�«Ë ¨W?O?�öÝù«  U?Ž«–ù« w� Ÿ«cð w²�« WK¾?Ý_« s� …œU?H?²Ýô« qB?%

…—U?³?FÐ  «u?�_« q−?Mð ©nðU?N�« vKŽ ‰«R?Ý® Z�U½dÐ wH?� ¨V¹d?SË b?O?FÐ s�

U?NM� b??O?H?²?M¹Ë qzU?M?�« U?N?F?L?M?O� p?�– b?FÐ Ÿ«cð rŁ ¨r�U?F�« »«u??łË qzU?M�«

p�cÐ q?B?Š b??SË ¨ÊuKzU??M�« t?Ð r²??N¹ U?� V?M?Š W?K¾??Ý_« pKð ŸuM²ðË ¨Ád??O??ž

ÆWKN'«Ë W�UF�« s� dO¦[ tÐ dB³ðË ¨bz«u�

vKŽ ¡U?LKF�« t?O� VO?−¹ Íc�« ©»—b�« vKŽ —u½® Z�U½d?Ð ÁbFÐË p�– q³?SË

œö??³?�« VKž√ v�≈ q?B¹ Íc�«Ë ¨W???O??ŽU??L???²??łô«Ë W???OM¹b�« 5?F??L??²???M*« WK?¾??Ý√

r¼ s¹c�« WJ?KL*« ¡U?LKŽ s� W?³?t?½ t?O?� WÐU?łù« v�u?²¹Ë ¨U¼d??O?žË W?O?�ö?Ýù«

pK²Ð kH?²Š« b?SË ¨W�U?)«Ë W�U?FK� tÐ ŸUH?²½ô« rŽ bSË ¨W?�_« s� WIŁ q?×�

w� U??N?C??FÐ d??A½Ë ¨5F?L??²??M*« WÞd??ý√ w�Ë Âö?Žù« w� X?K−?ÝË ¨WÐu??ł_«

¨bOLŠ sÐ bL×� sÐ tK�«b³Ž aOA�« WŠULÝ vKŽ XOI�√ WK¾Ý√ UNM�Ë ¨ UH�R�

—u½® Z�U½dÐ s� Á«ËU²?� iFÐ lLł YOŠ ¨W?JKL*« Ác¼ ¡ULKŽ dO¼U?A� s� u¼Ë



≠≤≤≠

YO?Š ¨ÊUJ0 W?O??L¼_« s� w¼Ë ¨XF?³ÞË ¨Ê«u?šù« iFÐ U??N?³ð—Ë ©»—b�« vKŽ

ÕU?C¹≈Ë ¨ÁU³?²½«Ë ¡U?[–Ë tI?�Ë ¨rKF�« w� …—«e?GÐ tK�«b³?Ž aO?A�« WŠU?LÝ ·d?Ž

 ÆU¼ôu²¹ w²�« WÐuł_«

s¹dšQ²*«Ë 5�b?S_« UMzULKŽ ÈËU²� w� …d?OGB�«Ë …dO³J�«  U?H�R*« ÁcN�

s� t?O�≈ ÃU??²?×¹ U?� ·d??F¹Ë d?B?³?²?¹ Ê√ œ«—√ s* Î«d?O?³?[ ÎU??F?łd?� X×??³?�√ b?S

 «d???AM�«Ë W???Ž«–ù« w� …b¹b???'« qzU???Ýu�« Ác?¼ «c??[Ë ¨t?� lIð w²?�« qzU???M*«

œ«d??�_« rNð WÐu??ł√ v�≈ W??łU??(« s� ”UM�« Áb??−¹ U??� XH??H??š b??S nð«u??N�«Ë

Æ UŽUL'«Ë



≠≤≥≠

UO�H�«Ë ÊUO��« s� …UCI�«Ë ¡ULKF�« V�«Ë
ÊËœd¹Ë ¨ÊU?O³�« sŽ Êu?HSu²?¹ ÂUJŠ_UÐ 5�—UF�« ¡U?LKF�« s� dO?¦J�« Ê√ lI¹

p�– W�uN?Ý l�Ë ¨qzUM�« t?³KD¹ U0 WK�UJ�« rN²?�dF� l� ¨»«u?ł ÊËbÐ qzUM�«

¨WK¾Ý_« vKŽ WÐUłû� Êu?BBt²� Êu�ËR?M� „UM¼ Ê√ vKŽ s¹bL²F?� ¨ÁdMOðË

w� v²?Š ¨W?O?N?H?ý Ë√ W?O??HðU¼ ¨WK¾?Ý_« vKŽ «u?³?O?−¹ Ê√ r?N?�eK¹ ô W?O?I?³�« Ê√Ë

t½ËbÐ Íc�« »«u'« v�≈ 5KzUM�« ÃUO²Š« l� v²?ŠË ¨ UFL²:« Ë√  «d{U;«

s¹c�« tK�« b??Žuð b?SË ¨qL?F�« w� j³??t?²�«Ë ¨W?H�U?<«Ë QD)« w� Êu??F?I¹ b?S

Ï UÒMÓÏOÒ³ÎÄ ÒsÏ� UÒMÎ!Òe½ÒÒ√ UÒ� ÒÊuÌLÌ²ÎJÒ¹ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈˚ ∫v�UFð ‰U?I� ¨b¹bý b?OŽuÐ rKF�« Êu?L²J¹

]ô≈ æ±µπºæ ÒÊuÌMÏŽ]öÄ ÌrÌNÌMÒFÎKÒ¹Ò§ Ìt]KÄ ÌrÌNÌMÒFÎKÒ¹ ÒpÏ¾Ò!ÎËÌ√ Ï»UÒ²ÏJÎÄ wÏ` Ï”U]MKÏ! ÌÁU]M]OÒÐ UÒ� ÏbÎFÒÐ ÎsÏ� ¢ÈÒbÌNÎ!«Ò§

b¹b?NðË b?OŽË s?� tLEŽ√ U?L?� ¨›±∂∞ ¨±µπ ∫…dI³!«¤ ˝«uÌM]OÒÐÒ§ «uÌ×ÒKÎvÒÒ√Ò§ «uÌÐUÒð Òs¹Ïc]Ä

Íb??²?N¹ w²?�« W�œ_«Ë ÂUJŠ_«Ë  UMO??³�«Ë ¨tK�« t�e?½√ Íc�« rKF�« Êu??L?²J?¹ s¹cK�

U¼u?LK?F?� ¨tKÝ— WMM�√ vKŽË t??³?²?[ w� U?NMO?Ð b?S v�U?Fð tK�« Ê√ l� ¨U??NÐ ”UM�«

¨UNO�≈ WłU(« l�Ë ¨V³Ý öÐ rKF�« s� r¼bMŽ U� «uHš√Ë ¨U¼uL²[ rŁ U¼uLN�Ë

Æv�UFð tK�« tLŠ— s� œUFÐù«Ë œdD�« u¼ Íc�« sFK�UÐ  r¼bŽuð bSË

¨©f½ù«Ë s?'«Ë WÐ«œ q[® ∫ÕUÐ— w?Ð√ sÐ ¡UDŽ ‰U???S Ò̋ÊuÌMÏŽ]öÄ ÌrÌNÌMÒFÎKÒ¹Ò§˚

‰USË ¨
©±®

©ÊuM�R*«Ë WJzö*« rNMFKð® ∫…œU?²SË f½√ sÐ lO?Ðd�«Ë WO�UF?�« uÐ√ ‰USË

¨Êu?F?Lł√ ”UM?�«Ë WJzö*«Ë tK�« tMFK¹ rKF?�« -U[ Ê≈ W¹ü« Ác¼ w?�® ∫dO?¦?[ sÐ«

u� Ê√ ‰U?(« Ë√ ‰U?I*« ÊU?MKÐ U?�≈ ¨wL?−?Ž√Ë `O?B?� q[ r¼Ë ÎU?C¹√ ÊuMŽö�«Ë

Æ
©≤®

©W�UOI�« Âu¹ Ë√ qIŽ t� ÊU[

ÚÚöOÏKÒ$ UÚMÒLÒŁ ÏtÏÐ ÒÊËÌdÒ²ÎAÒ¹Ò§ Ï»UÒ²ÏJÎÄ ÒsÏ� Ìt]KÄ Ò‰Òe½ÒÒ√ UÒ� ÒÊuÌLÌ²ÎJÒ¹ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈˚ ∫v�UFð ‰USË

ÎrÌNÒ!Ò§ ÎrÏNOÓÏ[ÒeÌ¹ ôÒ§ ÏWÒ�UÒOÏIÎÄ ÒÂÎuÒ¹ Ìt]KÄ ÌrÌNÌLÓÏKÒJÌ¹ ôÒ§ Ò—U]MÄ ]ô≈ ÎrÏNÏ½uÌDÌÐ wÏ` ÒÊuÌKÌ[ÎQÒ¹ UÒ� ÒpÏ¾Ò!ÎËÌ√

ÎrÌ¼ÒdÒ³ÎvÒÒ√ UÒLÒ` Ï…ÒdÏHÎGÒLÎ!UÏÐ Ò»«ÒcÒFÎ!«Ò§ ¢ÈÒbÌN!UÏÐ ÒWÒ!ö]CÄ «ÌËÒdÒ²Îý‹ Òs¹Ïc]Ä ÒpÏ¾Ò!ÎËÌ√ æ±∑¥ºæ rOÏ!ÒÒ√ »«ÒcÒŽ

Íc�« o(« r²[ s* b¹b?A�« bOŽu�« W¹ü« Ác¼ w�Ë ¨›…dI³!«¤ ˝æ±∑µºæ Ï—U]MÄ vÒKÒŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆW¹ü« Ác¼ dOMHð bMŽ dO¦[ sÐ« U¼d[– ©±®

Æ…dI³�« …—uÝ s� W¹ü« ÁcN� dO¦[ sÐ« dOMHð dE½« ©≤®



≠≤¥≠

¨ÎU³?BM� Ë√ ¨UO½b�« s� ÎU?{dŽ tÐ Èd?²ý«Ë ¨t?ŽdýË v�UF?ð tK�« »U²[ s� t?LKF¹

W�Ut� ¨o(« s� t�dF¹ U� r²[Ë W¹u?O½b�« `�UB*« dŁP� ¨W¹uO½œ WF�—Ë W³ð— Ë√

t½_ ¨t?²½UJ� Êu?F?�d?¹Ë t½Ëd?Su¹ s¹c�« ¨W?�U?)« Ë√ W?�U?F�« bMŽ t?²?�eM� hI½

Ë√ ÎU??[d?ý Ë√ Î«d??H??[ p�– ÊU?[ u?�Ë ¨rN?³??ÝUM¹ U?0 rN?O??²??H¹Ë ¨rNz«u¼√ v?KŽ ‰eM¹

Íc�« ‰U*« Í√ ¨—U?M�« ô≈ ÊuK[Q?¹ ô rN½√ v�U???Fð tK�« d???³??šQ??� ¨Ÿd??A?K� Î«d??O??O???Gð

ôË ¨U{— Âö?[ …dšü« w� tK�« rN?LKJ¹ ôË ¨—UM�« v�≈ rNÐ ÍœR¹ tOK?Ž ÊuKB×¹

o(« r²?[ s* n¹ut?²�«  U¹ü« Ác¼ wH� ¨ U?¾O?M�« s�Ë »«cF�« s� r¼d?ND¹

ÆtKN−¹ s* tMO³¹ r�Ë ¨t�dF¹ u¼Ë

‰u???Ý— ‰U??S ∫‰U???S ≠ › ≠ …d‡‡¹d?‡‡¼ w‡?‡Ð√ s‡‡?Ž Y‡¹b‡?‡(« w‡� œ—Ë b?‡‡SË

åW?�U?O?I�« Âu¹ —U½ s� ÂU?−KÐ r'√ t?L?²J� t?LK?F¹ ÎU?LKŽ q¾?Ý s�ò ∫≠ ¤ ≠ tK�«

ÎU?LKŽ kH?×¹ qł— s� U?�ò ∫kHKÐ t?łU� sÐ«Ë œË«œ u?Ð√Ë tMMŠË Íc?�d?²�« Á«Ë—

sŽ t?łU?� sÐ« Á«Ë—Ë ¨å—UM�« s� ÂU?−KÐ U?ÎL?−K� W?�U?O?I�« Âu¹ tÐ wð√ ô≈ t?L?²JO?�

s� W?ŽU?L?ł sŽ …dO?¦?[ b¼u?ý t�Ë ¨nF?{ U?LN?O?� s¹œUMÝUÐ b?O?F?Ý wÐ√Ë f½√

Íc�« rK?F�« «c¼Ë ∫
©≤®

œË«œ wÐ√ 4?Ý Õd???ý w?� wÐUD?)« ‰U???S ¨
©±®

WÐU????×???B�«

U?� w½u??LKŽ ∫‰u?I¹ Î«d?�U??[ È√— sL?[ ¨t?{d??� t?OKŽ 5F?²?¹Ë ¨ÁU¹≈ t?L?OKF?ð t?�eK¹

nO?[ w½u?LKŽ ∫‰uI¹Ë …ö?B�« sM?×¹ ô Îö?ł— È√— sL[Ë ¨s?¹b�« U�Ë Âö?Ýù«

t½S� ¨w½Ëbý—√Ë w½u?²�√ ∫‰uI¹ Â«dŠ Ë√ ‰öŠ w� ÎU?O²H²M?� ¡Uł sL[Ë ¨wK�√

sL� ¨rKF�« s� t?MŽ «uK¾Ý UL?Ž »«u'« «uFM1 ô Ê√ —u?�_« Ác¼ q¦� w� ÂeK¹

Æ‡¼« ©WÐuIF�«Ë bOŽuK� ÎUI×²M� ÎULŁ¬ ÊU[ p�– qF�

W�Q???M??� sŽ q¾???ÝË ¨W??F¹d???A�« s� r?KŽ ÁbMŽ s?� q[ w� ÂU??Ž Y?¹b??(«Ë

t?II?×²¹ Íc?�« rKF�« r²J¹ Ê√ tO?KŽ Âd×¹ t½S?� ¨U?NO?� ‰uI�« 5I?²?� u¼Ë WO?LKŽ

Æ»«u'« w� pý Ë√ nSuð ÁbMŽ s� p�– rF¹ ôË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨©≤∂∂®t??łU??� sÐ«Ë ¨©≤∂µ±® Íc??�d??²�«Ë ¨©≥∂µ∏® œË«œ u?Ð√Ë ¨©∑µ∑±¨∑π¥≥¨∏∞¥π® rSdÐ b??L??Š√ ÂU??�ù« Á«Ë— ©±®

dÐU??ł sŽ »U??³�« w�Ë ¨w?³¼c�« t??I??�«ËË r[U??(« t??×?×??�Ë ¨r¼d??O??žË ©±∞±Ø±® r[U??(«Ë ¨©πµ® ÊU??³??Š sÐ«Ë

ÆrKF�« w� d³�« b³Ž sÐ«Ë vKF¹ wÐ√Ë w½«d³D�« bMŽ UL[ ”U³Ž sÐ«Ë dLŽ sÐ tK�«b³ŽË

Æ©≤µ±Øµ® œË«œ wÐ√ 4Ý V¹cNð ©≤®



≠≤µ≠

ÂUJ�_U� rK� Ë√ qO�œ dOG� Èu�H�« rJ�
uÐ√ ÈËd� ¨rKŽ dOGÐ Èu²H�« w� Ÿd?M²�« sŽ wNM�« w� …dO¦[ W�œ√  œ—Ë bS

t?LŁ≈ ÊU[ rKŽ d?OGÐ w²?�Ô√ s�ò ∫¤ tK�« ‰u?Ý— ‰US ∫‰U?S …d¹d¼ wÐ√ sŽ 
©±®

œË«œ

s� t?O?� U* ¨X³?¦ð d?O?GÐ U?O?²?H�« w� Ÿd?M?²�« s� d¹c?×?²�« t?O?�Ë ¨åÁU?²?�√ s� vKŽ

¨rKŽ öÐ t?K�« vKŽ ‰u??I�« s� u¼Ë ¨»«u??� t½√ ”UM�« ÂU??N¹≈Ë ¨QDtK?� ÷d?F??²�«

ÒwÎGÒ³Î!«ÒÒ§ ÒrÎŁù«Ò§ ÒsÒDÒÐ UÒ�Ò§ UÒNÎMÏ� ÒdÒNÒþ UÒ� ÒgÏŠ«ÒuÒHÎÄ ÒwÓÏÐÒ— ÒÂ]dÒŠ UÒL]½≈ ÎqÌ$˚ ∫v�UFð tK�« ‰U?S UL[

˝ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ� Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ!uÌIÒð ÊÒ√Ò§ UÚ½UÒDÎKÌÝ ÏtÏÐ Î‰ÓÏeÒMÌ¹ ÎrÒ! UÒ� Ït]K!UÏÐ «uÌ[ÏdÎAÌð ÊÒ√Ò§ ÓÏoÒ×ÎÄ ÏdÎOÒGÏÐ

¨qNÝ_UÐ √b³� ¨W¹ü« Ác¼ w�  U�d;« Vð— bS v�UFð tK�« ÊS� ¨›≥≥ ∫·«dŽ_«¤

Íc�« wG³?�« s� nš√ rŁù«Ë ¨rŁù« s� nš√ gŠ«uH�U?� ¨…bA�« w� Áb?FÐ U� rŁ

5Ð W[d²?A� …œU³F�« qFł u¼ Íc�« „dA?�« s� nš√ wG³�«Ë ¨dD³�«Ë dý_« u¼

w� ·d?Bð t½S?� ¨rKŽ öÐ tK�« vKŽ ‰u?I�« s� nš√ „d?A�«Ë ¨‚uK<«Ë o�U?)«

w?� »d�« r?Š«“ b?????I?????� rK?Ž öÐ t?K�« v?KŽ ‰u?????I?ð sL?????� ¨v?�U?????Fð »d?�« ÂUJ?Š√

Æt� q×¹ ô U0 ·dBðË ¨v�UFð tK�« Ÿdý w� tMH½ qšœ√Ë ¨tBzUBš

U* ¨Î«d?O?³?[ ÎUL?Ł≈ qL% b?I?� ¨’d?t?²�«Ë Í√d�«Ë Èu?N�UÐ ”UM�« v²?�√ sL?�

tK�« ‰U?S b??SË ¨Â«d?(«Ë ‰ö?(« d?O?O?GðË ¨Ÿd??A�« w� j³?t?²�« s� Ád??O?ž lSu¹

Ït]KÄ vÒKÒŽ «ËÌdÒ²ÎHÒ²ÓÏ! Â«ÒdÒŠ «ÒcÒ¼Ò§ ‰öÒŠ «ÒcÒ¼ Ò»ÏcÒJÎÄ ÌrÌJÌ²ÒMÏ�Î!Ò√ ÌnÏBÒð UÒLÏ! «uÌ!uÌIÒð ôÒ§˚ ∫v�UFð

Æ›±±∂ ∫q×M!«¤ Ò̋ÊuÌ×ÏKÎHÌ¹ ô Ò»ÏcÒJÎÄ Ït]KÄ vÒKÒŽ ÒÊËÌdÒ²ÎHÒ¹ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈ Ò»ÏcÒJÎÄ

U?O?²?H�« w?� Ÿd?M?²�« ÊuÐU?N¹ W?L?z_« d?O¼U?A?�Ë ¡ö?ł_« ¡U?LK?F�« ÊU?[ b?I�Ë

ÍœR¹ Íc�« »cJ�« sŽ v�U?Fð tK�« vN½ YO?Š ¨W¹ü« Ác¼ t?OKŽ X�œ U2 W?OA?š

fHM�« qO?� Ë√ ¨5L?t?²�«Ë s?E�« œd?−0 ‰ö?(« .d?% Ë√ Â«d?(« qOK% v�≈

ÎsÒLÒ`˚  ∫v�U?Fð ‰U?S bSË ¨v�U?Fð tK�« v?KŽ ¡«d²?�ô« w� lSu¹ U2 ¨Èu?N�« ŸU?³ð«Ë

Íc�U?� ¨›±¥¥ ∫ÂUF½_«¤ Ô̋rÎKÏŽ ÏdÎOÒGÏÐ Ò”U]MÄ ]q‡ÏCÌOÓÏ! UÚÐÏcÒ[ Ït]KÄ vÒKÒŽ ¢ÈÒdÒ²Î`‹ Ïs]LÏ� ÌrÒKÎþÒ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WłU?� sÐ« Á«Ë—Ë ¨t³I?F²¹ r�Ë ©≥µ±∞® rSdÐ Í—cM*« Ád?[–Ë ¨tMŽ XJÝË ¨s¹œUMÝSÐ ©≥∂µ∑® rSdÐ tMMÝ w� u¼ ©±®

¨WKŽ t� rKŽ√ ô ∫‰U?SË ¨t?×?×?�Ë ©±≤∂Ø±® r[U?(«Ë ¨©∑∂≤Ø∏® W?³?O?ý wÐ√ sÐ«Ë ¨©∏≤∂∂® b?L?Š√Ë ©µ≥® rSdÐ

ÆÁbMÝ w� ·ö²šô bMM*« uII×� tHF{Ë ¨©µπ¥¥® l�U'« `O×� w� w½U³�_« tMMŠË ¨w³¼c�« ÁdS√Ë



≠≤∂≠

¨5O?½UÐd�« ¡U???LKF�« s?� nKÝ t?� fO�Ë qO?�œ vKŽ fO?�Ë Èu??²???H�« w� Ÿd???M???²¹

n�Ut¹ b?S tMJ� ¨»cJ�« u¼ Íc�« ¡«d²?�ô« bLF²?¹ r� ÊU[ Ê≈Ë ¨W¹ü« w� qšb¹

¨W¹ü« Ác¼ w� qšb?O?� ¨U?Î�«d?Š ÊU[ U?� q×¹Ë ¨ÎU?³?ł«Ë fO� U?� Vłu?O?� qO�b�«

Æ˝ÒÊuÌ×ÏKÎHÌ¹ ô˚ ∫rN½√ v�UFð tK�« d[– YOŠ

tK�« Ê≈ò ∫‰U?S ≠ ¤ ≠ w³M�« sŽ ’U?F�« sÐ Ëd?L?Ž sÐ tK�«b?³?Ž ÈË— b?SË

i³?IÐ rKF�« i³?I¹ sJ�Ë ¨‰U?łd�« —Ëb� s� t?Že?²M¹ ÎUŽ«e?²½« rKF�« i³?I¹ ô

dO?GÐ «u²?�Q� «uK¾M?� ÎôUN?ł ÎUÝËƒ— ”UM�« ct?ð« r�UŽ o³¹ r� «–≈ v²Š ¨¡U?LKF�«

U� c?šR¹ Ê√ q³?S rNðu� ¡U?LKF�« i³SË ¨©t?OKŽ oH?²�® 
©±®

å«uK{√Ë «uKC� rKŽ

w� W?³žd�« XKS «–≈ p�–Ë ¨¡U?O³½_« À«d?O� u¼ Íc?�« `O×?B�« rKF�« s� rNF?�

U??O?½b�« vKŽ «u???³??[√Ë ¨tK¼√Ë t???²KL???Š sŽ rKF?�« c??š√ w� ”UM?�« b¼“Ë ¨rKF???²�«

w²�« ¨W¹u?O½b�« ÂuKF�« rKF?ð vKŽ «uK³?S√ Ë√ ¨UN?�UDŠ lL?−Ð «uKG?A½«Ë ¨U?Nð«cK�Ë

Æ”UM�« bMŽ W½UJ*«Ë ·dA�«Ë WÝUzd�« Ë√ ¨‰U*« vKŽ ‰uB×K� UN½ËbBI¹

`O?×B�« r?KF�« bI?�Ë ¨U?NK³SË WM?�“_« Ác¼ w� s¹b�UÐ qN?'« vAHð b?SË

«u?M??O� s� rOKF?²?�«Ë ¡U?²?�ù« v�uðË ¨Âö??Ýù« v�≈ wL?²Mð w²?�« ‰Ëb�« VKž√ w�

d?O¼U?Lł W?³?ž— vKŽ «u�eM¹ v²?Š ¨W?ÝUzd�«Ë …d?N?A�« rN?�b¼ s2 ¨p�c� Îö¼√

rOJ?%Ë ¨W?O??Žd??A�« ÂUJŠ_« d??O??O?G?ð “«u?−Ð «u??²??�Q??� ¨t?O�≈ Êu?KO1 U??�Ë ”UM�«

“Ëd³�« …√dLK� «uŠUÐ√Ë ¨W¹uÐd�«  ö�UF*« s� dO¦J�« WŠUÐ≈Ë ¨WOF{u�« 5½«uI�«

w� ¡ULK?F�« rKJð rNK¦� w�Ë ¨V½U?ł_« ÂU�√ …d?�UÝ Włd?³²?� ‰Ułd�« WD�U?t�Ë

U?NðuKšË ¨Âd×?� ÊËbÐ …√d*« d?HÝ W?ŠUÐ≈ s� t?O?� «uF?Ýuð U�Ë ¨Áu?KF� U?� —UJ½≈

‰US r?NO�Ë ¨U?NłËe� ôË U?NOÐ_ U?NOKŽ W¹ôË ô t?½√ r¼bMŽ qÐ ¨w³Mł_« qłd�UÐ

∫
©≤®

v�UFð tK�« tLŠ— wLJ(« k�UŠ aOA�«

b???I???²???F¹ ÁU?¹≈ Ë√ Ÿd???A�« iSU?M¹   U‡‡?0 Áu‡‡?‡H¹ Íd?‡‡‡‡?B???F� a‡?‡O‡?‡‡‡‡?B½ ôË

«ËbBS bS wG�« qO³M� r¼dO¦[    WSœU‡‡½“ v×‡‡{√ b‡‡‡S p�– q‡‡‡ł√ s‡‡�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆÁu×MÐ ©∂∑π∂® rSdÐ rKM�Ë ¨©±∞∞® rSdÐ rKF�« w� Í—Ut³�« Á«Ë— ©±®

Æ UF³Þ …bŽ XF³Þ bSË ©…b¹dH�« …d¼u'«® tðbOIŽ s� ©≤®



≠≤∑≠

b?I??²MðË Îö??O?łQð lC??³�« U??N?F?O?ÐË   U‡‡‡‡‡‡?N?²M¹e?Ð v‡‡‡¦½_« “d‡?‡‡‡‡³ð Ê√ ÊËd‡?‡‡‡¹

«Ëb¼“ vI??²�« Í“ w�Ë «u?¹eð rNÐ   «u??H??G‡‡ý b‡?S !d?�_UÐ p?�– qł√ s�

«Ëb?B?S U??N� «Îd?O?O?G?ð tK�« …dD�Ë   «u‡‡‡?H‡‡Bð« U‡‡‡?NK‡‡‡[ r‡‡?‡‡NM� b‡z«u‡?‡‡F�UÐË

«ËœQð« U????�Ë …«—U???−????�Ë ÎU????N???³????Að   «u????H???²?½ v×K?�«Ë «u???H????Ž√ »—«u???A?K�Ë

nB½ q³??S Í√ ¨n�√Ë WzU?LŁöŁË 5F?³??ÝË l³?Ý ÂU?Ž w�uð d??ŽU?A�« «c¼Ë

¡U?LKF�« w� sFD?�«Ë ¨ŸdA?�« dO?O?Gð w� ÎU?F?Ýuð ô≈ Áb?FÐ d?�_« œ«œ“« U?�Ë ¨Êd?S

Æs¹b�« w� uKG�«Ë œbA²�«Ë ¨dšQ²�«Ë œuL'UÐ rNO�—Ë ¨5K�UF�«

¨¡U???[–Ë rKŽ q¼√ r?N½√ Èu???ŽbÐ —u???N??L???−K� ”Ëƒd?�« p¾�Ë√ VB???²½« b???SË

WJ³??A�« d?³?ŽË ¨W??Ozd*«Ë W?Žu??L?M*«  U??Ž«–ù« d?³?Ž WKK?C*« r¼«ËU?²??� «Ëd?A½Ë

U??N?O??IKð v?KŽ V[√Ë ¨‰“UM*« XK?šœË ¨œö?³�« ·«d?Þ√ v�≈ XK�u??� ¨W?O?ðu?³J?MF�«

VO�U??Ý√ s� tÐ ÊËd?³??F¹ U0 «u??Žb?t½«Ë ¨¡U??MM�«Ë ‰U?łd�«Ë d??O?³J?�«Ë d?O?G??B�«

U?� …u?S U?N?F?�U?Ý v�≈ qO?tð ¨W?O?L¼Ë q?O�U?Fð d?[–Ë ¨d?O?³?F?²�« w� …u?SË ¨W?O?žöÐ

Æ UH�R*« …d¦[Ë ¨…d¼UE�« WFLM�« s� rN� dA²½« U� l� ¨tO�≈ ÊuŽb¹

rN???M??H½√ w� «u?K{ b??I???� ¨‰ö??C�« »U??³???Ý√ s� Áu??×?½Ë «c¼ Ê√ pýôË

ÒÂÎuÒ¹ ÚWÒKÏ�UÒ[ ÎrÌ¼Ò—«Ò“ÎËÒ√ «uÌKÏLÎ×ÒOÏ!˚ ∫v�U?F?ð tK�« ‰u?S w� ÊuKšb??O?� ¨r¼d?O??ž «uK{√Ë

Æ›≤µ ∫q×M!«¤ Ò̋ÊËÌ—ÏeÒ¹ UÒ� Ò¡UÒÝ ôÒ√ ÔrÎKÏŽ ÏdÎOÒGÏÐ rÌNÒ½uÌÓKÏCÌ¹ Òs¹Ïc]Ä Ï—«Ò“ÎËÒ√ ÎsÏ�Ò§ ÏWÒ�UÒOÏIÎÄ

s� bI?�Ë ¨5O½UÐd�« ¡ULKF�« dO?¼UA�  u0 WM�“_« Ác¼ w� UM³?�√ bI�Ë

¨UNM� œUH?²M¹  UH�R�Ë U?Î³²[ «uHKš bS «u½U?[ Ê≈Ë¨tK�« ¡Uý U� ô≈ rN�U?I� ÂuI¹

∫
©±®

v�UFð tK�« tLŠ— ·dA� sÐ« dŽUA�« ‰US bSË

r‡‡‡‡M?ł ôË ÕË— tM� UMO� o³¹ r�Ë   rKF�« ”—b½« b?S –≈ wJ³½ r‡KF�« v‡K‡‡Ž

rÝd�« fLDM¹ ·uÝ qOKS UL?ŽË   ”—«œ r‡‡K‡‡F�« s‡‡� r‡‡‡‡‡Ý— v‡‡IÐ s‡‡J�Ë

rN?H�« b?I?� Ê≈ V²J�« b?OH?ð «–UL?�   t‡‡‡³?²‡‡?[ …d‡‡¦‡‡[ r‡K‡F‡�« w?‡‡I?³0 f‡O‡K�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©¥∞®’ 5LO¦Ž sÐ« Ê«u¹œ htK� l� Ÿu³D*« t½«u¹œ w� UL[ ©±®



≠≤∏≠

¡ULKF�« Ÿ—u� s� Ã–U/
Èu�H�« s� rNH�u�Ë

výU?% ¨t?Žd?ý s�Ë tK�« s� t½√ d?³?t¹Ë ¨t�u?I¹ U0 rJ×¹ w²?H*« ÊU?[ U*

œ—Ë bI� ¨p�– w� «u?¾Dt¹ Ê√ s� UÎ�uš ¨Èu²?H�« sŽ ¡ULKF�« …cÐUNł s� d?O¦[

bO³Ž sŽ tMMÝ w� w�—«b�« ÈË— UL[ ¨Èu²H�« vKŽ √d& s* WMM�« w� bOŽu�«

r[ƒdł√ UO²H�« vKŽ r[ƒdł√ò ∫≠ ¤ ≠ tK�« ‰u?Ý— ‰US ∫‰US dHFł wÐ√ sÐ tK�«

U� q[ w� U?O²H�UÐ ŸdM?²¹ s0 h²t¹ tKF�Ë ¨b¹bý b?OŽË «c¼Ë ¨
©±®

å—UM�« vKŽ

 Æp�c� Îö¼√ fO�Ë ¨tMŽ q¾Ý

¨¡UHš≈Ë ÊUL²?[ ÊËœ Áu�dŽ U� sŽ Êu³O−¹ r¼cO?�öðË WÐU×B�« ÊU[ bSË

¡wý sŽ t�Q?Ý qłd� ‰U?S t½√ œu?FM?� sÐ« sF?� ¨t½u?LKF¹ ô U?� sŽ ÊuH?Su?²¹Ë

t?LKF½ ≠ ¤ ≠ tK�« w³½ WMÝ Ë√ t?K�« »U²?[ s� ¡wý sŽ U½u?L?²�Q?Ý U�® ∫‰U?I?�

∫‰U?I?� .d% w� …√d?�«Ë qł— ÁUð√Ë ¨©r²Łb?Š√ U0 UM� W?SUÞ ôË ¨tÐ r[U½d?³?š√

U� tK�«u� n�Uš s�Ë ¨5Ð bI� tNłË q³S s� d�_« vð√ sL� ¨5Ð bS tK�« Ê≈®

ÍË— «c?[Ë ¨t?F?LÝ ÎU?¾?O?ý ô≈ t¹√dÐ ‰u?I¹ ô s¹d?O?Ý sÐ« ÊU?[Ë ¨©rJ�ö?š oOD½

∫‰U?S rŁ ©Í—œ√ ô® ∫‰U?I� ¡wý sŽ ¡UD?Ž q¾ÝË ¨…œU?²?SË wF?tM�« rO¼«dÐ≈ sŽ

tK�« t??L??Š— w³?F??A�« sŽË ¨©w¹√d?Ð ÷—_« w� Ê«b¹ Ê√ tK�« s� w?×?²??Ý√ w½≈®

rJGKÐ U?� sJ�Ë ¨‰ö(« s�d?×²�Ë ¨Â«d?(« sK×²� WM?¹UI*UÐ -cš√ s?¾�® ∫‰US

gOF¹ Ê_® ∫‰US bL×� sÐ rÝUI�« sŽË ¨©tÐ «uKLŽU� ¤ bL×� »U×�√ sŽ

¨©rKF¹ ô U??� ‰u?I¹ Ê√ s� t?� d?O?š ¨t??OKŽ tK�« oŠ rK?F¹ Ê√ b?FÐ Îö¼U??ł qłd�«

¨U?Î�U�≈ „uÐ√ ÊU?[ b?SË ¨„bMŽ ÊuJ¹ ô ¡wA�« sŽ ‰Q?Mð Ê√ b?ý√ U� ∫t� qO?SË

¨©rKŽ dO?GÐ w²�√ Ê√ tK�« sŽ qIŽ s� bMŽË tK�« bMŽ p�– s� b?ý√ Ê≈® ∫‰UI�

sŽ ÊËd?IMðË ¨U?NMŽ ‰Q?M½ U?M[ U?� ¡U?O?ý√ sŽ Êu�Q?Mð rJ½≈® ∫tK�« t?L?Š— ‰U?SË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Y¹b?(« «c¼ qÝ—√ bSË ¨5×?O×?B�« ‰Uł— s� d?HF?ł wÐ√ sÐ tK�« b?O³?ŽË ¨©µ∑Ø±® w�—«b�« 4Ý w� «cJ¼ ©±®

sŽ t???²¹«Ë— U/≈Ë ¨…d??−???N�« s� 5²???Ý WMÝ b�Ë t½√ l?� ¨WÐU??×???B�« s� b??Š√ s?Ž W¹«Ëd�UÐ d??N???²??A¹ r?� t½√ l�

Æ‰ULJ�« V¹cNð w� UL[ ¨5FÐU²�«



≠≤π≠

U� U¼UMLKŽ u�Ë ¨w¼ U?� Í—œ√ U� ¡UOý√ sŽ Êu�Q?MðË ¨UNMŽ dHM½ UM[ U?� ¡UOý√

X�d?Ž ô≈ ¡wý sŽ rO¼«d?Ð≈ X�Q?Ý U?�® ∫‰U?S bO?Ð“ sŽË ¨©U?N?L?²J½ Ê√ UM� qŠ

s� d?¦?[√ Î«b?Š√ X¹√— U�® ∫‰U?S …bz«“ wÐ√ s?Ð dL?Ž sŽË ¨©t?N?łË w� W?O¼«dJ�«

∫vKO� wÐ√ sÐ« ‰U?SË ¨©w³?F?A�« s� ¨t?Ð w� rKŽ ô ∫¡wý sŽ q¾?Ý «–≈ ‰u?I¹ Ê√

b??Š√ s?� rNM� U??�Ë ¨—U???B½_« s� WzU???�Ë s¹d??A???Ž b??−??M*« «c?¼ w� X[—œ√®

Ê√ œË ô≈ U??O?²??� sŽ ‰Q?MÔ¹ ôË ¨Y¹b??(« ÁU??H?[ ÁU??š√ Ê√ œË ô≈ Y¹b?×Ð Àb??×¹

¨rN²?�√ ∫t³?ŠUB� ‰US qłd?�« q¾Ý «–≈ ÊU[® ∫w³?FA�« ‰U?SË ¨©UO²?H�« ÁUH?[ ÁUš√

Æ©‰Ë_« v�≈ lłd¹ v²Š ‰«e¹ ö�

VKDO?K� ¨ÁœU?³??Ž 5ÐË tK?�« 5Ð U?L??O?� q?šb¹ r�U??F�« Ê≈ ∫—bJM*« sÐ« ‰U??SË

¨i³?I¹ Ê√ q?³?S rKF�« «u?LKF?ð® ∫≠ › ≠ œu?F?M?� sÐ« ‰U?SË ¨©Ãd?<« t??M?HM�

¨©oO?²??F�UÐ rJOKŽË ¨b??F?³�«Ë oL??F?²�«Ë lDM²�«Ë r?[U¹≈Ë ¨tK¼√ V¼c¹ Ê√ t?C??³?SË

ô U?� t� nKJð√ Ê√ s� ]w�≈ VŠ√ tO?FÐ Áœ—√ Ê_® ∫sL?Šd�«b³?Ž sÐ bO?LŠ ‰U?SË

sÐ b?O³?Ž ‰USË ¨·ö?š tO?� ¡wAÐ ÃdH�« w?� w²H¹ ô s¹d?OÝ sÐ« ÊU?[Ë ¨©rKŽ√

sÐ« ‰u?I¹ U?L?� ¨ÎU?�u¹ ”U?³?Ž sÐ« v�≈Ë ÎU?�u¹ d?LŽ s?Ð« v�≈ fKł√ XM[® ∫Z¹d?ł

Æ
©±®

©tÐ w²H¹ U2 d¦[√ w� rKŽ ô ∫‰QM¹ ULO� dLŽ

s� rKF¹ ô U?* VO¼√ ¤ w³M�« b?F?Ð b?Š√ sJ¹ r�® ∫‰U?S s¹d??O?Ý sÐ« sŽË

ôË ¨Îö�√ U?N� tK�« »U²?[ w� b−¹ rK� WO?CS tÐ X�e½ › dJÐ UÐ√ Ê≈Ë ¨d?LŽ

Ê≈Ë tK�« sL� ÎUÐ«u� sJ¹ ÊS� ¨w¹√— «c¼ ∫‰US rŁ t¹√— bN²łU� Î̈«dŁ√ WMM�« w�

rKŽ sŽ q¾?Ý s�® ∫› œu?F?M?� sÐ« ‰U?SË ¨©t?K�« d?H?G²?Ý√Ë w?ML?� ÎQDš sJ¹

Ê√ rKF?�« s� ÊS??� ¨rKŽ√ tK?�« ∫qI??OK� rK?Ž ÁbMŽ sJ¹ r� s?�Ë ¨tÐ qI??OK� t??L?KF¹

ÎrÌJÌ!ÒQÎÝÒ√ UÒ� ÎqÌ$˚ ∫≠ ¤ ≠ t?O?³M� ‰U?S v?�U?Fð tK�« Ê≈ ¨rKŽ√ tK�« rK?F¹ ô U* ‰u?I¹

∫‰UI?� W�QM?� sŽ w³F?A�« q¾ÝË ¨›∏∂ ∫’¤ Ò̋5ÏHÓÏKÒJÒ²ÌLÎÄ ÒsÏ� UÒ½Ò√ UÒ�Ò§ ÔdÎłÒ√ ÎsÏ� ÏtÎOÒKÒŽ

WÐU????×????B�« iF?Ð vK?Ž XO????I�√ u�Ë ¨U????NM?M???Š√ ô ¨d?ÐË  «– ¡U????³K¼ ¡U?Ð“ w¼®

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

rKF�« ÊU?O?Ð l�U?ł w� d?³�« b?³?Ž sÐ« U?N?C??FÐ ÈË—Ë ©¥∂Ø±® tMMÝ w� w�—«b�« ÂU?�ù« U¼b?MÝ√ b?S —UŁü« Ác¼ ©±®

Æ≥∞π ’ tKC�Ë



≠≥∞≠

«uÌ!UÒ$˚  ∫WJzö*« ‰u?IÐ ‰b?²??Ý«Ë ©‚uM�« UMM�Ë ‚uMF�« s×?½ U/≈Ë ¨tÐ XKC?Ž_

Æ
©±®

›≥≤ ∫…dI³!«¤ Ì̋rOÏÏJÒ×ÎÄ ÌrOÏKÒFÎÄ ÒX½ÒÒ√ Òp]½≈ UÒMÒ²ÎL]KÒŽ UÒ� ]ô≈ UÒMÒ! ÒrÎKÏŽ ô ÒpÒ½UÒ×Î³ÌÝ

«–≈ wMKIð ÷—√ Í√Ë ¨wMKEð ¡U?LÝ Í√® ∫≠ › ≠ o¹bB?�« dJÐ uÐ√ ‰USË

q¾Ý® ∫‰US l�U½ sŽË ¨≠ › ≠ wKŽ sŽ tK¦�Ë ¨©rKŽ dOGÐ tK�« »U²[ w� XKS

tK�«b?³?Ž ‰U?S U?L?F½ ∫‰U?S qłd�« v�Ë U?LK� ¨Í—œ√ ô ∫‰U?I?� ¡wý sŽ d?L?Ž sÐ«

sÐ b¹“ sÐ t?K�«b?³?Ž sŽ p?�U?� qI½Ë ¨©tÐ w� r?KŽ ô ∫‰U?I?� r?KF¹ ô U?L??Ž q¾?Ý

s� tÐ c?šQO� ¨Í—œ√ ô Áb?FÐ r�U?F�« U¹UIÐ s?� ÊuJ¹ Ê√ VŠ_ w½≈® ∫‰US e?�d¼

ÍcK� q¹Ë® ∫‰U?S rŁ ¨©rKŽ√ ô® ∫‰U?I� ¡wý s?Ž dO?³ł s?Ð bO?F?Ý q¾ÝË ¨©Áb?FÐ

Æ©rKŽ√ w½≈ rKF¹ ô U* ‰uI¹

tK�« tLKFð ô ¡wAK� ‰uIð Ê√ b³J�« vKŽ U¼œdÐ√ U�® ∫≠ › ≠ ]wKŽ ‰USË

ô ∫qzUM�« ‰U?I� ©tMMŠ√ ô® ∫‰UI?� ¡wý sŽ bL×� sÐ rÝU?I�« q¾ÝË ¨©rKŽ√

U?� tK?�«Ë ¨w�u?Š ”UM�« …d??¦?[Ë w²?O??( ‰uD� dEMð ô® ∫‰U??I?� ¨„d?O??ž ·d?Ž√

rKŽ ô U?0 rKJð√ Ê√ s� ]w�≈ V?Š√ w½U??M� lDI¹ Ê_ t?K�«Ë® ∫‰U??S rŁ ¨©tMM??Š√

…d?OM?� s� p²?¾ł tK?�«b³?Ž UÐ√ U¹ ∫‰U?I� f½√ sÐ p�U?� v�≈ qł— ¡U?łË ¨tÐ w�

ô® ∫‰U??I??� ¨t�Q??M??� ¨U??NM?Ž p�Q??Ý√ W�Q??M??� ÍbKÐ q¼√ w?MKL??Š ¨d??N??ý√ W??²??Ý

¡wý Í√ ∫‰U?SË ¨¡wý q[ rKF?¹ s� v�≈ ¡U?ł b?S t½Q?[ qłd�« XN?³?� ¨©U?NMM?Š√

∫p�U?� ‰U??SË ¨©sM?Š√ ô w½≈ ∫p�U?� ‰U??S ∫rN� ‰u?Ið® ∫‰U?S øÍb?KÐ q¼_ ‰u?S√

t� Q?ON¹ Ê√ vM?Ž t½S� ¨Í—œ√ ô ‰u?S tOKŽ qJý√ U?LO?� n�Q¹ Ê√ r�UFK� wG?³M¹®

sÐ« ‰U?SË ¨©Õ«u�_« U½ú* Í—œ√ ô ∫p�U?� ‰u?S UM³?²[ u?�® ∫V¼Ë sÐ« ‰US ¨©d?O?š

¨Êö−Ž sÐ« sŽ p�– qI½Ë ¨t?KðUI� X³O�√ Í—œ√ ô r�U?F�« QDš√ «–≈® ∫”U³Ž

U� «Îd?O¦[ ÊUJ� ¨«Îd?Ný 5ŁöŁË WFÐ—√ d?LŽ sÐ« X³×�® ∫rK?M� sÐ W³I?Ž ‰USË

rKŽ√ ô rKF¹ ô U?L?O� q?łd�« ‰uS® ∫¡«œ—b�« uÐ√ ‰U?SË ¨©Í—œ√ ô ∫‰u?I?O� ‰Q?MÔ¹

 ∫
©≤®

rKF²*« »«œ¬ w� W¹eł— …bOBS s� d³�« b³Ž sÐ« bA½√Ë ¨rKF�« nB½

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

…œU� »d?F�« ÊUM?� w� Ád[– b?SË ¨≥∞π ’ tKC�Ë rKF�« ÊU?OÐ l�Uł w� d?³�« b³?Ž sÐ« ÁbFÐ U?�Ë ÁbMÝ√ «cJ¼ ©±®

UN½√ œ«—√ ¨d?ÐË  «– ¡UÐ“ W³F?B�« WO¼«b?K� ‰UI¹ ¨d?FA�« …dO?¦[ ¡UÐ“ Ê–√Ë ¨U¼d?FA� XÝù« ¡UÐe?�«® ∫‰USË åVÐ“ò

Æa�« ÆÆ XÝù« ¡U³KN�«Ë ¨¡U³K¼ …√d�«Ë VK¼√ qł— ¨dFA�« …d¦[ VKN�« ∫VK¼ …œU� w�Ë ¨WKJA� W�QM�

w� b?O??Šu?²�« w� tðb?O?I??Ž w� l½U?� sÐ« U¼d??[– b?SË ÆrKF?²�UÐ r?KF�« ÊQÐ rKŽ«Ë ∫U?N??FKD� W¹e?ł— …b?O??B?S s� ©≤®

ÆW1bI�« WF³D�«



≠≥±≠

t‡?‡‡?M� r?‡K?Ž „bM?Ž s‡?‡J?¹ r�Ë   t?MŽ X?K¾?????Ý U?????� X?KN?????ł ÊS?????�

r?KF?�« q¼Q?Ð —e?????� UD?)« Ê≈   rN?????� d?????O?????G?Ð t?????O?????� qI?ð ö?????�

d??³??š tMŽ ‰Q??M?ð U0 w� U??�   d‡‡?‡�_« „«– „U‡‡‡?‡‡O??Ž√ «–≈ q‡‡?‡‡SË

U?LJ(« ‰u?Ið X�«“U� „«c?[   U?LKF�« b‡MŽ rK‡‡F?�« dD‡‡ý „«c‡‡�

∫dš¬ ‰USË

tK¼U?ł X½√ Íc�« d�_«Ë „U?¹≈Ë   tÐ qI� ÎU?LKŽ d?�_« XK²S U?� «–≈

Í—œ√ ô XK?S Ê≈ p½S???� ¨Í—œ√ r?KF?ð ôË ¨Í—œ√ ô rKF?ð® ∫‰U¹c�« u?Ð√ ‰U???SË

∫œuF?M� sÐ« ‰USË ¨©Í—bð ô v²?Š „u�QÝ Í—œ√ XKS Ê≈Ë ¨Í—bð v²?Š „uLKŽ

d?M?ł√® ∫WMO?O?Ž sÐ« ‰U?SË ¨©ÊuM: t½u?²?H?²?M¹ U� q?[ w� ”UM�« w²?H¹ s� Ê≈®

Æ©ÎULKŽ rNKS√ UO²H�« vKŽ ”UM�«

u¼Ë ô≈ b?Š√ rN?O� U?� —bÐ »U?×?�√ s� WzUL?ŁöŁ X¹√— bI�® ∫¡«d?³�« ‰U?SË

w� w²H¹ r[bŠ√ Ê≈® ∫ÍbÝ_« 5BŠ uÐ√ ‰USË ¨©UO?²H�« t³ŠU� tOHJ¹ Ê√ V×¹

sÐ r¦?O??N�« ‰U?SË ¨©—bÐ q¼√ U?N� lL??' »UD)« sÐ d?L?Ž vKŽ  œ—Ë u?� W�Q?M*«

5ŁöŁË 5²MŁ« w� ‰U?I� ¨W?�QM?� 5FÐ—√Ë ÊULŁ sŽ q¾?Ý UÎJ�U?�  bN?ý® ∫qOL?ł

¨UNM� …bŠ«Ë w� VO−¹ ö� W�QM?� 5MLš sŽ ‰QMÔ¹ ÊU[ U0—Ë ¨Í—œ√ ô ∫UNM�

tM?H½ ÷d?F¹ Ê√ UN?O� VO?−¹ Ê√ q³S wG?³MO� W�U?M� w� »U?ł√ s� ∫‰uI?¹ ÊU[Ë

sŽ tK?�« t??L??Š— q¾???ÝË ¨©…d??šü« w� t??�ö???š ÊuJ¹ nO???[Ë ¨—UM�«Ë WM?'« vKŽ

fO�® ∫‰U?SË VCG?� ¨WKNÝ W?HO?Hš W�Q?M� UN?½≈ ∫qOS ¨©Í—œ√ ô® ∫‰U?I� W�Q?M�

˝ÚöOÏIÒŁ ÚôÎuÒ$ ÒpÎOÒKÒŽ wÏIÎKÌMÒÝ U]½≈˚ ∫v�U??Fð tK�« ‰u?S XF??L?Ý U??�√ ¨nO?H?š r?KF�« w�

ô® ∫‰U?SË ¨©W??�U?O??I�« Âu¹ tMŽ ‰Q??M¹ U?� W??�U?š ¨qO??IŁ tK[ rKF?�U?� ¨›µ ∫q�e*«¤

U??�Ë ¨t?M� rKŽ√ ÊU???[ s� ‰Q??M¹ v?²??Š ¡wA� Îö¼√ t???M??H½ Èd?¹ Ê√ qłd� wG???³M¹

¨©XON²½« w½UON?½ u�Ë ¨p�cÐ w½«d�Q� bOFÝ sÐ vO×¹Ë WFO?Ð— X�QÝ v²Š XO²�√

VO?−¹ ôË ¨qzUM*« rN?OKŽ VF?Bð ≠ ¤ ≠ tK�« ‰u?Ý— »U×?�√ ÊU[ «–≈® ∫‰U?SË

oO�u?²�«Ë œ«bM�« s� «u?S“— U� l� ¨t³?ŠU� Í√— cšQ¹ v²?Š W�QM?� w� r¼bŠ√

Æ©UMÐuKS »u½c�«Ë U¹UD)« XDž s¹c�« UMÐ nOJ� ¨…—UND�« l�



≠≥≤≠

¨rKJ²??O?� ¡wA?�« sŽ ‰Q?M¹ r¼b??Š√ ÊU?[ Ê≈ U??Î�«u?S√ X[—œ√® ∫¡UD?Ž ‰U?SË

ô® ∫‰uI¹ Ê√ d¦JO� ¨v²?H²MÔ¹ bLŠ√ ÂU�ù« XFL?Ý® ∫ÂdŁ_« ‰USË ¨©bŽdO� t½≈Ë

b?I� U?O?²HK� t?M?H½ ÷d?Ž s�® ∫‰USË ¨q¹ËU?S_« t?O� ·d?Ž U?LO?� p�–Ë ¨©Í—œ√

∫qC??�√ U??L?N¹√ ∫t?� qO?SË ¨©…—Ëd??C�« T?−Kð b??S t½√ ô≈ ¨rOEŽ d??�_ U??N?{d??Ž

sÐ b?OF?Ý ÊU?[Ë ¨©…—Ëd?C� ô≈ ]w�≈ VŠ√ „UM?�ù« ∫‰U?I� ¨„U?M?�ù« Ë√ ÂöJ�«

 Æ©wM� rKÝË wMLKÝ rNK�«® ∫‰US ô≈ ÎU¾Oý ‰uI¹ ôË UO²� w²H¹ œUJ¹ ô VOM*«

d??[c¹Ë ¨Èu?²??H�« w� q−??F¹ s� vKŽ Í—e?¹ W½Ëb*« VŠU??� ÊuM×?Ý ÊU??[Ë

U?N?�dŽ√ W?�QM*« sŽ ‰Q?Ý_ w½≈® ∫‰U?SË ¨¡U?�b?I�« t?O?LKF?� sŽ p�– sŽ wNM�«

dJÐ uÐ√ ‰U?SË ¨©Èu?²H�« vKŽ Íb?FÐ …√d?'« W¼«d?[ ô≈ »«u'« s� wM?FM1 UL?�

qS ô≈ ¨U??N???OKŽ dÐUŁË U???N??OKŽ o?ÐU??ÝË Èu??²??H�« v?KŽ ’d??Š s� qS® ∫V?OD)«

fOK� ‰Q??MÔ¹ Ê√ VŠ√ s�® ∫w�U??(« d?AÐ ‰U?SË ¨Ád??�√ w� »dD{«Ë t?I??O?�uð

Èu?²?H?�« s� d¹c?×?²�« w� ¡U??LKF�« Âö?[ s� p�– d??O?ž v�≈ ¨
©±®

©‰Q?MÔ¹ Ê√ q¼QÐ

Æ‰QMÔ¹ Ê√ q¼QÐ fO� s* U¼—UŁ¬ s�Ë

‰uI�«Ë ¨q�e�«Ë jKG�« ·u?šË Ãd×²�« »UÐ s� rNKF�Ë r?N�ö[ Ê√ pýôË

sJ�Ë ¨tK�« ‰e½√ U?� d?O?GÐ rJŠË ¨tK�« Ÿd?A� d?O?O?Gð t?O� U2 ¨r?KŽ öÐ tK�« vKŽ

ÊS?� ¨rKF¹ U0 U?NO?� ‰u?I¹ Ê√ t�e� W�“U?½ r�UF�UÐ X�e?½Ë …—Ëd{ „UM¼ ÊU?[ «–≈

¨ÊU?L?²J�« t?OKŽ ÂdŠË ¨t?Ð w²H¹ Ê√ t?OKŽ V?łË `{«u�« hM�«Ë qO�b�« t� d?Nþ

¨ÁdOž l?� Y×ÐË ÁbNł ‰cÐ ô≈Ë ¨tK�« ‰e½√ U� ÊU?L²[ s� d¹c×?²�« s� o³Ý U*

U2 ¨Ád??�√ s� …d?O?Š w?� q¼U?'« vI??³¹ ô v²?Š ¨W�“U?M�« pKð rJŠ 5³¹ v?²?Š

t??�U???Nð«Ë ¨Áœ— Íc�« r�U??F?�« VO??Ž Ë√ ¨W�Q???M*« pKð w?� j³??t??²?�« vKŽ tK?L??×¹

«Ëœb?ýË Èu?²?H�« s� «Ë—c??Š s¹c�« ¡U?LKF�« ¡ôR¼ Ê√ p�–Ë ¨qN??'«Ë ÊU?L?²J�UÐ

b?łu¹ ô b?S WHK?²t?� qzU?M?� w� ÈËU²?H�«  «d?A?Ž rNMŽ XKI½ b?S U¼d?�√ w�

U0 ÁËd³t¹ Ê√ v�≈ tð—Ëd?{Ë qzUM�« W�UŠ rNKLŠ U/≈Ë ¨`¹d� qO�œ U?NCF³�

·u�√ rNðU?H�R?� w� «u?³?²?[ qÐ ¨s¹d?šx?� bO?KIð Ë√ ”U?O?S Ë√ Í√— s� rN� d?Nþ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∞π ’ rKF�« ÊUOÐ l�Uł w� d³�«b³Ž sÐ«Ë ¨∑’ ©Èu²H�« WH�® t²�UÝ— w� Ê«bLŠ sÐ« ÂU�ù« —UŁü« Ác¼ d[– ©±®



≠≥≥≠

¨Ád?�√ s� …dO?BÐ vKŽ rKM*« ÊuJ¹ v²?Š ¨U?N�Ëe½ qI¹Ë rNÐ X�e½ w²�« qzU?M*«

ÆŸuSu�« —œU½ ÊU[ Ê≈Ë tŽuSË sJ1 Ë√ ¨tO�≈ ÃU²×¹ U� q[ b−¹ v²ŠË

w� v²�√ t½√ b?LŠ√ ÂU�ù« W?Lłdð w� 
©±®

ÁbO½UÝQ?Ð Í“u'« sÐ« ÈË— bSË

∫Í“u'« sÐ« ‰U?S rŁ ¨WMÝ ÊuŁöŁË lÐ—√ Ád?LŽË W?×{«Ë UO?²� v²?�√Ë ¨pÝUM*«

t�«uSQÐ ÁcO?�öð r²¼« bSË ¨
©≤®

©WMÝ ÊuFÐ—√ t� - v²Š Èu?²HK� —bB²¹ r� t½≈®

YOŠ ¨t� V¼cL[  d³²Ž«Ë ¨U¼uKI½ w²�« rNKzU?M� w� UÎ³�Už U¼u²³Ł√Ë ¨t�UF�√Ë

ÆrKŽ öÐ ‰uI�« s� t�ušË t¹d%Ë ¨`O×B�« qFH�«Ë ‰uIK� t¹d% «u�dŽ

ÂU?�ù« ÿU?H�√ Ê√ 
©≥®

Èu?²?H?�« W?H?� w� tK�« t??L?Š— Ê«b?L?Š s?Ð« d?[– b?SË

∫ÂUMS√ WFÐ—√ vKŽ bLŠ√

Æt³¼c� uN� t� ÷—UF� ôË Îö¹ËQð qL²×¹ ô `¹d� ∫‰Ë_«

sŽ Ÿułd�UÐ ÕdB¹ r�Ë ¨ÊUHK²t� ÊôuS W�QM*« w� tMŽ qIM¹ Ê√ ∫w½U¦#«

ÊôuI�« d³²Ž«Ë ¨sJ�√ ULN� UL?NMOÐ lL'« vKŽ tÐU×�√ ’dŠ bSË ¨UL¼bŠ√

qNł Ê≈Ë ¨t³¼c� u¼ w½U¦�U� a¹—U²�« ·d?ŽË lL'« —cFð Ê≈Ë ¨t³¼c� UL¼ö[

Æt�u�√Ë ÂU�ù« bŽ«uS Ë√ qO�b�« v�≈ ULNÐdS√ t³¼cL� a¹—U²�«

Ë√ ¨rJ(« WK?Ž vKŽ ÂU??�ù« h½ «–≈ U?L??[ ¨t??�ö?[ vK?Ž fO?S U??� ∫Y#U??¦#«

bSË ¨5OF?²�«Ë W×B�UÐ WD³M²M*« WKFK� t?�«uŠ√ Ë√ t�«uS√ bNAð Ë√ ¨U?NO�≈ Q�Ë√

w�Ë ¨t?M� Èu????S√ q?O�b?Ð tK¹ËQ?ð sJ?1 Íc�« hM?�« w½U????¦?�« rM????I?�« w� q?šb¹

ÆÊUOÐ v�≈ ÃU²;« qL:« qIM�« Y�U¦�« rMI�«

tM� rKŽ YO?ŠË ¨tN?O?³MðË ÁƒU1≈Ë tðuSË t?OKŽ t?�ö[ ‚U?OÝ ‰œ U?� ∫lÐ«d#«

¨t³¼c� vKŽ ‰b?¹ U� Á«ËU²H� l³²?²�UÐ rKŽ bI� ¨Âe'« sŽ »«u?'« w� Ãd×²�«

©«cJÐ ”QÐ ô® ∫‰US «–≈Ë ¨.d?×²K� uN?� ©`KB¹ ô Ë√ wG³M¹ ô «c¼® ∫‰U?S «–S�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤¥≥ ’ bLŠ√ ÂU�ù« VSUM� w� ©±®

Æ±¥¥ ’ oÐUM�« —bB*« ©≤®

w� lÝuð b?I� ¨·UB½ù« d?š¬ w� w²�« …bŽU?I�« w� ÍË«œd*« Ád[– U?� dE½«Ë ¨·dB²Ð ∏µ ’ Èu?²H�« W?H� ©≥®

Æ«c¼ q¦�



≠≥¥≠

«c?[ ÊuJ¹ Ê√ ·Uš√ Ë√ vA?š√® ∫‰US Ê≈Ë ¨W?ŠUÐû� u?N� ©tÐ ”QÐ ô√ u?ł—√® Ë√

¨»bMK� ©«c?[ V?Š√® ∫t�u?SË ¨©“u?−¹ ô Ë√ “u?−¹® ∫t�u?I?[ u??N?� ©«c?[ ÊuJ¹ ô Ë√

qOSË ¨Âd×¹ r� Ê≈ 5Nłu�« bŠ√ w� t¹eM²K� ©wM³−F¹ ô® Ë√ ©«c[ Ád[√® ∫t�uSË

U¼d?M�Ë ¨ÁcO?�öð UNKI?½ w²�« t²Ðu?ł√Ë tð«—U³?Ž s� Ád[– U� d?š¬ v�≈ .d×?²K�

ÆÂUI*« VÝUM¹ U0 UNOKŽ «uLJŠË tŽU³ð√



≠≥µ≠

t�«œ¬Ë w�H*« ◊Ëd�
ÎU?HKJ� Îôb?Ž ÎU?LK?M?� ÊuJ¹ Ê√ tÞËd?ýË t?²?H?� s�Ë ∫

©±®
Ê«b?L?Š sÐ« ‰U?S

oKF?²¹ U�Ë t?IH?�« w� ·dB?²�«Ë dJH�«Ë s¼c�« `O?×� Î̈UEI¹ Î«b?N?²−?� ÎUN?OI?�

v�U??Fð tK�« sŽ d??³??t¹ t½_ ŸU??L?łùU??³?� t??²�«b??ŽË t?�ö??Ý≈ ◊«d??²?ý« U??�√ ¨©tÐ

t?OKŽ vM³¹Ë ¨t�uIÐ W?I?¦�« qB×?²� ¨t²�«b?ŽË tH?OKJðË t?�öÝ≈ d?³²?ŽU� ¨t?LJ×Ð

ÆW¹«Ëd�«Ë …œUNA�U[

WŁöŁ t??O??� XKLJ?²?Ý« s� ¡U??LK?F�« s� w²??H*«® ∫
©≤®

lÞ«u??I�« VŠU?� ‰U??S

·U??�Ë√ qLJ²??M¹ Ê√ ∫w?½U??¦�« ¨œU??N?²??łô« q?¼√ s� ÊuJ¹ Ê√ ∫U¼b??Š√ ∫◊Ëd??ý

ÂU?O??I�« w� tÐ oŁu¹Ë t?Su??I?Š Â«e?²�« w?� t?M?HMÐ o?¦¹ v²?Š ¨s¹b�« w� W?�«b?F�«

sŽ U???N� ·U???[ ¨qO???N??M???²�« s� t???M???HM� ÎUD?ÐU??{ ÊuJ?¹ Ê√ ∫Y�U???¦�« ¨tÞËd???AÐ

Æ©tO²H²M� o×Ð ÂuI¹Ë ¨tM¹œ —UNþ≈ w� v�UFð tK�« o×Ð ÂuI¹ v²Š ¨hOšd²�«

Íc�« ÂUJŠ_« w� 
©≥®

w²?H?*« W?H?� w� …b?F?�« w� vKF¹ uÐ√ w{U??I�« ‰U?SË

tKL?−?�Ë ¨t??šu?MM�Ë t?t?ÝU½ ¨Ê¬d?I�UÐ ÎU??�—U?Ž ÊuJ¹ Ê√® ∫b?OKI?²�« t??OKŽ Âd?×¹

WMM�« s� ·d??F¹ Ê√ ÃU?²?×¹Ë ÆÆÁb??O?I?�Ë t?IKD?�Ë ¨t?�U?šË t?�U?ŽË ¨t??LJ×?�Ë

aÝUM?�«Ë ¨d??šQ??²?*«Ë Âb??I??²*« ·d???F¹Ë ¨U??N??O?KŽ ÂUJŠ_« q?L??²??Að w?²�« U??NK?L??ł

Ê√ ÃU??²?×¹Ë ¨’U??)«Ë ÂU?F�«Ë ¨d??M??H*«Ë qL?:«Ë ¨b??O??I*«Ë oKD*«Ë ¨Œu??MM*«Ë

tK�« sŽ rNH¹ U� »dF�« WG� s� ·dF¹ Ê√ ÃU²×¹Ë ¨—UBŽ_« q¼√ ŸULł≈ ·dF¹

¨‰u�_« w½UF� ◊U³M²ÝUÐ ÎU�—UŽ ÊuJ¹ Ê√Ë ¨ULNÐUDš vMF� t�uÝ— sŽË v�UFð

 ©UNM� t1bIð V−¹ U�Ë ¨W�œ_« Vð«d0 ÎU�—UŽ ÊuJ¹Ë ¨UNO�≈ WK�u*« ‚dD�«Ë

vKŽ w?G??³M¹® ∫`�U??� W¹«Ë— w?� ‰U??S v�U??Fð tK�« t??L??Š— b??L??Š√ s?Ž qI½Ë

ÎU*U???Ž ¨Ê¬d???I�« Áu???łuÐ ÎU?*U??Ž Êu?J¹ Ê√ U???O???²???H�« vKŽ t???M???H½ q?L??Š «–≈ q?łd�«

rKJ²?¹ U?� q[ r?KF?²¹ Ê√ V?ł«Ë® ∫tMŽË ¨©4M�UÐ ÎU?*U?Ž ¨W??×?O??×?B?�« b?O½U??Ý_UÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±≥’ oÐUM�« —bB*« ©±®

Æ©±≥≥Øµ® w½UFLMK� W�œ_« lÞ«uS ©≤®

Æ©±µπµØµ® tIH�« ‰u�√ w� …bF�« ©≥®



≠≥∂≠

«–≈® ∫q¾?Ý t?½√ tK�« t?L??Š— b?L?Š√ ÂU??�ù« sŽ w{U?I�« q?I½ b?SË ¨©t?O??� ”UM�«

∫‰US ¨n�√ w²zUL� qzUM�« ‰US ¨ô ∫‰US Î̈U?NOI� ÊuJ¹ Y¹bŠ n�√ qłd�« kHŠ

¨«cJ¼ Áb??OÐ ‰U??S ¨n�√ W?zU?L??F?Ð—Q?� ∫‰U??S ¨ô ∫‰U??S ¨n�√ WzU??LŁö??¦??� ∫‰U??S ¨ô

«c¼ d¼UþË ∫‰U?S ¨
©±®

©n�√ WzU?L??M?L?š Í√ Áb¹ lÐU?�Q?Ð —U?ý√ Í√ ¨Áb¹ „d?ŠË

vKŽ ‰u??L??×?� u¼Ë ¨—b??I�« «c¼ kH??×¹ r� «–≈ œU??N??²?łô« q¼√ s?� ÊuJ¹ ô t½√

ÆUO²H�« w� kOKG²�«Ë ◊UO²Šô«

tK�« t?LŠ— q³MŠ s?Ð bL?Š√ V²[® ∫‰U?S ÃU?−(« sÐ b?L×?� sŽ 
©≤®

ÈË— rŁ

t‡O??� Êu‡‡J¹ v?‡‡²?Š U‡?‡O?²??HK� t‡‡M??H½ V‡B?M¹ Ê√ q‡‡łd‡‡?K� wG?³M?¹ ô ∫‰U‡‡S ÎU??�ö‡‡[

¨—u½ t?OKŽ s?J¹ r� W?O½ t� sJð r� ÊS?� ¨W??O½ t� ÊuJð Ê√ ∫U?N#Ë√ ∫‰U?B?š fL?š

u¼ U?� vKŽ ÎU¹u?S ÊuJ¹ Ê√ ∫U?N?¦#UŁË ¨WMOJÝË —U?SËË rKŠ t� ÊuJ¹ Ê√ ∫U?N?O½UŁË

W?�dF?� ∫U?N?�*U?šË ¨”UM�« t?ÓGÓC?Ó� ô≈Ë W¹U?HJ�« ∫U?N?FÐ«—Ë ¨t?²?�dF?� vKŽË t?O?�

‰b¹ U2 «c¼Ë∫
©≥®

‰U???S rŁ 5F???Su*« Âö???Ž≈ w� rO???I�« s?Ð« p�– qI½Ë ¨©”U?M�«

rzU?Žœ w¼ W??M?L?)« Ác¼ ÊS?� ¨W?�d?F*«Ë r?KF�« s� tK×?�Ë b?L??Š√ W�ö?ł vKŽ

Æt³M×Ð w²H*« w� qK)« dNþ UNM� hI½ ¡wý Í√Ë ¨Èu²H�«

ÁbzU???SË qL???F�« ÕË—Ë ¨t???ÝU???Ý√Ë Áœu??L???ŽË d???�_« ”√— W??O?M�« Ê√ d???[– rŁ

‚uK<« t?łË U?NÐ b?¹d?�Ë ¨ÁU?{—Ë tK�« t?łË Èu?²?H�UÐ b¹d?� s?� rJ� ÆÆt?IzU?ÝË

¨d¼UE?�« u¼ tM¹œË ¨U???OKF�« w?¼ tK�« W??L?K[ ÊuJ²� w?²??H¹ «c¼ ¨t???²??F??HM?� ¡U??ł—Ë

 dł bSË ¨tO�≈ —UA*« u¼Ë Ÿu?LM*« u¼ ÊuJO� w²H¹ «c¼Ë ¨ŸUD*« u¼ t�uÝ—Ë

oK)« »uKS w?� W?³?;«Ë —uM�«Ë WÐU?N*« s� hK<« f³K?¹ Ê√ v�U?Fð tK�« …œU?Ž

U?� iG?³�«Ë W½U?N*«Ë XI*« s� w?z«d*« f³K¹Ë ¨t?²?O½Ë t?�ö?š≈ VM?×Ð u¼ U?�

ÆtÐ ozö�« u¼

v�≈ tM� ÃuŠ√ ¡wý v�≈ U?O²H�«Ë rKF�« VŠU?� fOK�® ∫t�uIÐ WO½U¦�« d?M�Ë

t?LK?Ž ÊU?[ U¼b?I??� «–≈Ë ¨t�U?L??łË t?LKŽ …u?M??[ U?N½S??� ¨—U?Su�«Ë WMOJ?M�«Ë rK(«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≤∂≤Ø¥® ¨©¥∑Ø±® 5FSu*« ÂöŽ≈ w� rOI�« sÐ« p�– d[–Ë ©±®

Æ±µππ ’ …bF�« w� «c[ ©≤®

Æ©≤µ¥Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ ∫dE½« ©≥®



≠≥∑≠

gOD�« Áb?{Ë ¨t�U?L?łË ÁƒUNÐË rK?F�« WM¹“ rK(U?� ¨©”U³K?�« s� Í—UF�« Êb?³�U?[

rK(« …dLŁ WMOJM�«Ë —USu?�« Ê√ d[– rŁ ¨ U³¦�« ÂbŽË ŸdM?²�«Ë …b(«Ë WK−F�«Ë

¨VKI�« w� U?NK�√Ë ¨Á—«dI?²?Ý«Ë VKI�« WMO½Q?LÞ UN½QÐ WMOJM?�« dM?�Ë ¨t²?−O?²½Ë

ÆUN� W³�U'« UNÐU³Ý√ d[–Ë UN²IOIŠ w� ‰UÞ√Ë ¨Õ—«u'« vKŽ U¼dŁ√ dNE¹Ë

ÊQÐ ¨t²?�dF?� vKŽË tO?� u¼ U� vKŽ UÎ¹u?S ÊuJ¹ Ê√® ∫w¼Ë W?¦�U¦�« d?M� rŁ

w²?H*U?� ¨©t??O?� nO?F?{ d?O?ž ¨tM?� UÎMJL?²?� ¨rKF�U?Ð U?ÎFKDC?� «Îd?NE?²?M?� ÊuJ¹

Æt� –UH½ ô o×Ð rKJð lHM¹ ô t½S� ¨cOHM²�« w� …uSË rKF�« w� …uS v�≈ ÃU²×�

r� «–≈ t½S� ¨”UM�« sŽ ¡U?MG²Ýô«Ë …b?'« Í√ W¹UHJ�« w¼Ë WFÐ«d�« d?M�Ë

rNM� q[Q?¹ ö?� ¨rN¹b¹√ w� U2 c?š_« v�≈Ë ¨”UM�« v�≈ ÃU??²?Š« W¹U?H?[ t� sJ¹

5Ž√ b?I?� vMž `M� «–≈ r�U?F�U?� ¨t?�UF?{√ t?{d?ŽË t?L( s� «u?K[√ ô≈ ÎU¾?O?ý

ÆdEM¹ u¼Ë tLKŽ  U� bI� ”UM�« v�≈ ÃU²Š« «–≈Ë ¨tLKŽ cOHMð vKŽ

rOEŽ q?�√ «c?N?� ¨©”UM?�« W?�d?F??� ∫W?M??�U?)« w� t�u??S U?�√Ë ® ∫
©±®

‰U?S

W??�d?F??� t� ¨d??�_« w� ÎU?N??O?I??� sJ¹ r?� «–≈ t½S?� ¨r[U??(«Ë w²??H*« t??O�≈ ÃU?²??×¹

¨tMJŽË qD³*« …—uBÐ o;«Ë ¨t?MJŽË ÂuKE*« …—uBÐ r�UE�« —uBð ¨”UM�UÐ

¨o¹b?B�« …—u?� w� o¹b½e�« t� —u?BðË ¨‰U?O?²?Šô«Ë Ÿ«b?)«Ë dJ*« t?OKŽ Ã«—Ë

e??O1 ô r¼bz«u??ŽË rN�«u??Š√Ë ”UM�U?Ð tKN??' u¼Ë ¨‚œU??B�« …—u?B?Ð »–UJ�«Ë

rN?Ž«b?šË ”UM�« dJ� W?�d?F?� w� U?ÎN?O?I?� ÊuJ¹ Ê√ t� wG?³?M¹ qÐ ¨«c¼ s� «c¼

ÊUJ*«Ë ÊU?�e�« d?O?G?²Ð d?O?G?²ð Èu?²?H�« ÊS?� ¨r?NðU?O?Sd?ŽË r¼bz«u?ŽË rN�U?O?²?Š«Ë

Æ‡¼« Æ‰«uŠ_«Ë bz«uF�«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≤∂±Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ w� ©±®



≠≥∏≠

t�H�Ë w�H*« s� d�– U� iF�
¨tKN?−¹ U� vKŽ w�U?F�«Ë q¼U−K� W�ôœË ¨rJ?(« sŽ d³š Èu?²H�« Ê≈ Y?OŠ

Ë√ ÎUO?�√ Ë√ …√d�« Ë√ ÎU[uK2 Î«b³?Ž u�Ë ¨p�c� Îö¼√ ÊU[ s� Èu²?H�« v�u²¹ p�cK�

W???�d??F???�Ë ¨W�œ_« vK?Ž ŸöÞù«Ë „«—œù«Ë rN???H�«Ë rKF?�UÐ nB?ð« sL??� ¨Î«Ëb???Ž

¨◊U?³M²?Ýô« w� rN�«u?S√Ë W?Lz_« Âö[Ë ¨ŸU?L?łù«Ë WMM�«Ë »U?²J�« s� U?N�u?�√

¨ÎU¹uMF??� t?B?I½ Ád?C?¹ ôË ¨rKF�« s� ÁbMŽ U0 w²??H¹ Ê√ tK� ¨ÂUJŠ_« W??�d?F?�Ë

v�UFð tK�« ÊS� ¨t²KO³I� Ë√ t� ”UM�« —UI²?Š«Ë ¨W¾O½œ W�dŠ tO�uðË ¨Ád[– ‰uLšË

ÒrÎKÏFÎÄ «uÌðËÌ√ Òs¹Ïc]!«Ò§ ÎrÌJMÏ� «uÌMÒ�¬ Òs¹Ïc]Ä Ìt]KÄ ÏlÒ`ÎdÒ¹˚ ∫v�U?Fð ‰US U?L?[ ¨tK¼√Ë rKF�« l�d¹

w� pO?�U?L*«Ë w?�«u*« s� d??O?¦?J�« vKŽ tK�« `?²?� b??SË ¨›±± ∫W!œU:«¤ Ô̋ UÒłÒ—Òœ

w� WLz√Ë Êu²?H�Ë …UCSË ¨¡UN?I�Ë ÊuŁb×�Ë ¡ULK?Ž rNM� ÊUJ� ¨ÂöÝù« —b�

sÐ ”ËËUÞË ¨s¹dOÝ sÐ bL×�Ë ¨ÕUÐ— wÐ√ sÐ ¡UDŽË ¨d?O³ł sÐ bOFM[ ¨s¹b�«

s� hIM¹ r?�Ë ¨r¼u?×½Ë ¨Ÿb?ł_« sÐ ‚Ëd?M?�Ë ¨‚U?×?Ý≈ sÐ b?L?×?�Ë ¨ÊU?M?O?[

 ÆÎUIÐUÝ W¹œu³F�«Ë ‚d�« s� r¼¡UÐ¬ f� Ë√ rNM� U� r¼—bS

rKF�« qL??×Ð r¼b?FÐ s�Ë WÐU??×?B�« ¡U?M½ s� d??O?¦?[ d?N?²??ý« b?S «cJ¼Ë  

w� W??�U?F�« s� d??O?¦J?�« sNMŽ c?š√Ë ¨U??O?²??H�«Ë rOKF??²�« w�uðË ¨Y¹b??(« W¹«Ë—Ë

ÆU¼u×½Ë WOM¹œ ÈËU²�

ÎUE�UŠ ÊU?[ v²L?� ¨WÐU²J�« ·dF¹ ôË ¨V²J�« √d?I¹ ô Íc�« uN?� w�_« U�√Ë

tK�« YFÐ bSË ¨Èu²H�«Ë rJ(« w�uð t� “Uł ¨UN� ÎUMI?²� ¨’uBM�UÐ ÎU�—UŽ ÎUL¼U�

¨tð«e?−F?� s� W¹¬ p�– ÊU?[Ë ¨V²J¹ ôË √d?I¹ ô w�√ u¼Ë ≠ ¤ ≠ Î«bL?×?� tO?³½

ÌtÌÓDÌRÒð ôÒ§ Ô»UÒ²Ï[ sÏ� ÏtÏKÎ³Ò$ sÏ� uÌKÎ²Òð ÒXMÌ[ UÒ�Ò§˚  ∫v�U??Fð t�u?I� ¨t??I¹b?B??²� ÎU?³??łu?�Ë

w� h?I½ W??O???�_« Ê√ pýôË ¨›¥∏ ∫ u³JMF!«¤ Ò̋ÊuÌKÏDÎ³ÌLÎÄ Ò»UÒðÎ—]ô «Ú–≈ ÒpÏMOÏLÒOÏÐ

ŸUL?Ý bMŽ rNH�«Ë kH?(« s� tF?� ÊuJ¹ bS 5O?�_« iFÐ sJ� ¨ÎU³�U?ž ÊUM½ù«

w� dB?³�« «ËbI?� sLO?� lS«u�« u¼ UL?[ ¨ U�uKF*« …d?¦[ s� tÐ sJL?²¹ U� W�œ_«

¨ÂUJŠ_« «u?L?KFðË ¨Y¹b?(«Ë Ê¬d?I�« k?H?ŠË ¨5IK²�UÐ r?KF�« «u?LKFð rŁ ¨d??G?B�«

Æs¹dB³*« ¡«dI�« s� dO¦[ vKŽ «uSuHðË ¨rOKF²�«Ë ¡U²�ù«Ë ¡UCI�« «u�uðË



≠≥π≠

W??L??N??²�« …u??I� ¨ÁËb??Ž vKŽ wC??I?¹ ô t½√ vKŽ «u??I??Hð« b??I??� Ëb??F�« U??�√Ë

ÊuJ¹ Y?O?×Ð W??�eK?� d?O??ž U??N½≈ YO??×??� Èu?²??H�« U??�√Ë ¨t??OKŽ —u??'« W??�U?t??�Ë

s� l½U� ö� …Ë«b?Ž tMOÐË tMOÐ s� ô≈ b−¹ r�Ë ¨Èu²H�« v?�≈ ÎUłU²×� w²?H²M*«

b??B??S Ë√ t??OK?Ž œb??ý b??S t½√ t??L¼u?ð bMŽ U??NÐ qL???F�« t??�eK¹ ô sJ?� ¨t�«R??Ý

ÆtÐ —«d{ù«

rKF�« q¼√ s� t½u?[ l� ¨WOB?F� sKF¹ Ë√ ÎUSu?M� dNE¹ s�Ë w�U?F�« U�√Ë

WÐUD)«Ë U?O?²?H�«Ë ¡U?C?I�« v�u?²¹ Ê√ “u?−?¹ ô t½√ q�_U?� ¨s¹b�« w� t?I?H�«Ë

¨…œU?SË ¡UÝƒ— «u?×³?�√Ë ¨œö³�« w?� «uMJ9Ë ¨WI?MH�« d?¦?[ v²� sJ� ¨U¼u?×½Ë

rŽ «–≈® ∫tK�« t?L?Š— rO?I�« sÐ« ‰U?S ¨rNðœU?N?ý ‰u³?S s� bÐö?� ¨…ôËË ¡«—b?�Ë

rN?ðœU???N???ýË ‚U???M???H�« W???�U???�≈ XFM?� uK� ¨÷—_« q?¼√ vKŽ VK?žË ¨‚u???M???H�«

XKDÐË oK?)« ÂUE½ b?M?�Ë ¨ÂUJ?Š_« XKDF?²� ¨rN??²¹ôËË rN¹ËU?²?�Ë r?N?�UJŠ√Ë

…—bI�« b?MŽ «c¼Ë ¨`K�_U� `K�_« —U?³²?Ž« Vł«u�U� «c¼ l�Ë ¨‚u?I(« d?¦[√

ÂU?O?I�«Ë —U³?D�ô« ô≈ fOK� ¨qÞU?³�UÐ W?³KG�«Ë …—Ëd?C�« bMŽ U?�√Ë ¨—UO?²?šô«Ë

Æ‡¼« ©—UJ½ù« Vð«d� nF{QÐ



≠¥∞≠

t� ÷dF� w��« qzU�*« iF� s� w�H*« n�u�
pýË …d??O??Š w� «Îd??O??¦??[ l?I¹ b??S W??�U??F�« Èu??²??HK� VB??²?½« s� Ê√ pýô

ÈËU??²??H�« œb??F?ðË ¨t� ÷d??Fð w²�« q?zU??M*« iFÐ w� ·ö???)« …u??I� ¨»U??Oð—«Ë

¨hšd�UÐ w²?H?¹Ë q¼U?M?²¹ rN?C?F?³?� ¨r¼«ËU?²?� s¹U?³ð l� ¨s¹d?�U?F?*« ¡U?LKFK�

qzU?M�« ‰U?×Ð Êu�U?³¹ ôË ¨ÊËœb?A?²¹Ë Êu?ÞU?²×?¹ ÊËd?š¬Ë ¨qzU?M�« Vžd¹ U0Ë

¨Ãd(« l�—Ë dOMO²?�« W�œQÐ Z²Š« hšd�« w� lÝuðË q¼UMð sL� ¨tð—Ëd{Ë

t�uSË ¨›±∏µ ∫…dI³!«¤ Ò̋dÎ�ÌFÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìb¹ÏdÌ¹ ôÒ§ ÒdÎ�ÌOÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìt]KÄ Ìb¹ÏdÌ¹˚ ∫v�U?Fð t�uI?[

U?�ò ∫Y?¹b?(« w�Ë ¨›∑∏ ∫Z(«¤ Ô̋ÃÒdÒŠ ÎsÏ� Ïs¹ÓÏbÄ wÏ` ÎrÌJÎOÒKÒŽ ÒqÒFÒł UÒ�Ò§˚ ∫v�U?Fð

¨
©±®

åÎU?LŁ≈ sJ¹ r� U?� U?L¼dM¹√ —U?²?š« ô≈ 5¾?O?ý 5Ð ≠ ¤ ≠ tK�« ‰u?Ý— dO?š

u×½Ë ¨
©≤®

åt?³Kž ô≈ bŠ√ s¹b�« œU?A¹ s�Ë ¨dM¹ s¹b�« «c?¼ Ê≈ò ∫≠ ¤ ≠ ‰USË

ÆW�œ_« s� p�–

qOK?% w� «u??F?SË v²??Š ¨q¼U??M??²�« w� «u??F??Ýuð ”UM?�« s� d?O??¦J?�« sJ�Ë

w�Ë ¨Áu?×½Ë ‚öD�« —u?�√ w� ”UM?�« vKŽ qO?N?M?²�« …b?ŽU?S vKŽ ¡UMÐ ¨Â«d?(«

 U?[d??A�«Ë „uM³�« WDÝ«uÐ ¨ÊU??�e�« «c¼ w� …œb?−??²*« VÝUJ*«Ë ¨ ö??�U?F*«

Â«d(« q[√ w� W�U)«Ë W�UF�« lSË√ lÝu²�« «c¼Ë ¨UNF� q�UF²ð w²�« …dO³J�«

¨¡U???L?KF�«  U?DKžË h?šd�« l³???²?ð s� vK?Ž ¡U???LK?F�« dJ?½√ b???SË ¨t???³???²????A*« Ë√

¨qK;« ÕUJ½ WŠU?³²Ý«Ë ¨W?IOI(« w?� dLš UN½√ l� WÐd?ý_« iFÐ ‰ö×²?ÝU[

dA�« t?O� lL?²ł« ¡UL?KF�«  ôeÐ qLŽ s� ÊS?� ¨W¹uÐd�«  ö�UF*« w?� lÝu²�«Ë

w²H?LK� “u−¹ ô® ∫
©≥®

5F?Su*« ÂöŽ≈ w� v�U?Fð tK�« t?LŠ— r?OI�« sÐ« ‰U?S ¨tK[

p�– l³²ð ÊS?� ¨tFH½ œ«—√ s* hšd�« l³?²ð ôË ¨W¼ËdJ*«Ë W�d;« qO?(« l³²ð

tð¡Uł «–≈ t?OKŽ Âd×¹® ∫
©¥®

dš¬ l{u?� w� ‰USË ¨‡¼ « ©ÁƒU?²H?²Ý« Âd?ŠË ¨oM�

Ê√ ¨Ÿ«bš Ë√ ¨dJ� Ë√ ¨Âd×?� qOK% Ë√ ¨Vł«Ë ◊UIÝ≈ vKŽ qO% UNO?� W�QM�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≤≥≤∑® rSdÐ qzUCH�« w� rKM�Ë ¨©≥µ∂® rSdÐ ¡UO³½_« w� ©¥±πØ∂® Í—Ut³�« Á«Ë— ©±®

Æ©≤∏±∂® rSdÐ rKM�Ë ¨©≥π® rSdÐ ©≤µ≤Ø±±® ¨©±∞π≥Ø±±® Í—Ut³�« Á«Ë— ©≤®

Æ©≤∏≤Ø¥® ÂöŽù« dE½« ©≥®

Æ©≤π≤Ø¥® ÂöŽù« w� ©¥®



≠¥±≠

tÐ q�u²?¹ Íc�« d¼UE�UÐ tO²?H¹ Ë√ ¨tÐuKD� v�≈ Ábýd?¹Ë ¨UNO?� w²H²?M*« 5F¹

Æ©ÁœuBI� v�≈

5�U²?;« qOŠ d?[– w� 5FSu*« ÂöŽ≈ w� tK�« t?LŠ— rO?I�« sÐ« ‰UÞ√ bSË

w²�« qO?(« Ác¼® ∫‰U?S t½√ 
©±®

tK�« t?L??Š— b?L?Š√ ÂU?�ù« sŽ qI½Ë ¨U??N?OKŽ œd�«Ë

rN� qOS Íc�« v�≈ «uð√ ¨U?NCI½ w� «u�U?²ŠU� ¨4M�« v�≈ «Ëb?LŽ ‡¡ôR¼ UN?F{Ë

‰uÝ— 4Ý iIM� Êu�U²×¹ °rN¦³š√ U�® ∫‰U?SË ¨©ÁuKK×� tO� «u�U²ŠU� Â«dŠ t½√

¡wý vKŽ nKŠ «–≈® ∫‰USË ¨©Y½UŠ uN� WKO×Ð ‰U²Š« s�® ∫‰USË ¨©≠ ¤ ≠ tK�«

Æ‡¼« ©tMOFÐ tOKŽ nKŠ Íc�« v�≈ —U� bI� UNO�≈ —UB� WKO×Ð ‰U²Š« rŁ

Èu?N�« «u?F?³ð«Ë ¨rK?F�« v�≈ 5³?M?²M*« s� d?O?¦J?�« qO?(« Ác¼ w� lSË b?SË

«u??¦??³‡?‡AðË ¨r‡‡?¼d‡‡ÐU??[√Ë r‡?‡N½U‡‡?�“ q‡‡‡‡?¼√ Á«u‡‡‡‡?N¹ U??�Ë ¨fHM?�« t??O�≈ q‡O9 U?‡‡�Ë

rN½QÐ «uŠbLO�Ë ¨W�UF�« dO¼UL?ł «u{dO� ¨»«uB�« sŽ …bOFÐ  UN¹u9Ë qK‡‡FÐ

oKŠË ¨◊ö?²?šô«Ë ¨¡U?MM�« —u?HÝ W?ŠUÐS?[ ¨”UM�« ‰«u?ŠQÐ W?�d?F*«Ë rKF�« q¼√

u¼ U2 p�– ÁU??³?ý√Ë ¨¡«d??³�«Ë ¡ôu�« w� q¼U??M?²?�«Ë ¨»U?O?¦?�« ‰U?³??Ý≈Ë ¨v×K�«

¨”UM�« W???³??ž— ”U??L??²?�« t??OKŽ r?NKL??Š U?/≈Ë ¨W??×¹d??B?�« ’u??BMK� ÂœU???B??�

w� XFÝuð w²�« ‰Ëb?�« s� dO¦[ w?� lS«u�« u¼ U�Ë ¨t½ËuN¹ U?� vKŽ r¼—«dS≈Ë

‰U?S b??SË ¨W?�d?;« qO??(UÐ u�Ë rN� W?B??šd�« s� bÐô ÊUJ� ¨ U?�d??;« pKð

v½œQÐ tK?�« Â—U?×?� «uK×??²?M?²??� ¨œu?N?O�« VJ?ð—« U?� «u?³Jðd?ð ôò ∫≠ ¤ ≠ w³M�«

¨
©≥®

X³M�« Âu¹ w� pLM�« bOBÐ «u�U?²Š« U* œuNO�« tK�« »cŽ bSË ¨
©≤®

åqO(«

dJ� Ë√ ÎU?LKM?� —U?{ s� Êu?FK�ò ∫‰U?S ≠ ¤ ≠ w³?M�« sŽ rKM?� `O?×?� w�Ë

‰UÐ U�ò ∫≠ ¤ ≠ tMŽ tłU� sÐôË ¨
©µ®

å—UM�« w� WF¹b)«Ë dJ*«ò ∫‰USË ¨
©¥®

åtÐ

∫kH� w�Ë åp?²?F?ł«— p²?I?KÞ ¨tðU¹PÐ Êuze??N?²?M¹Ë ¨tK�« œËb??×Ð Êu?³?F?K¹ Â«u?S√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≤π≥Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ w� tMŽ —UŁü« Ác¼ d[– ©±®

œUMÝSÐ ¨›±∂≥ ∫·«dŽ_«¤ Ï̋dÎ×Ò³ÎÄ Ò…ÒdÏ{UÒŠ ÎXÒ½UÒ[ wÏ²]Ä ÏWÒ¹ÎdÒIÎÄ ÏsÒŽ ÎrÌNÎKÒ¾ÎÝ«Ò§˚ ∫v�UFð t�uS dOM?Hð w� dO¦[ sÐ« tSUÝ ©≤®

 ÆbOł œUMÝ≈ «c¼ ∫‰USË WDÐ sÐ«

Æ©±∂∂≠±∂≥®  U¹ü« ·«dŽ_« …—uÝ w� UL[ ©≥®

o¹bB�« dJ?Ð wÐ√ sŽ ©±π¥±® rSdÐ Íc�d²�« Á«Ë— U/≈Ë ¨t?O� Áb?ł√ r�Ë ¨©≤π≥Ø¥® rKM* rOI�« sÐ« Á«e?Ž «c[ ©¥®

 ÆV¹dž ∫‰USË

ÆnOF{ ÁbMÝË ©±∞≥® rSdÐ —«e³�« Á«Ë— ©µ®



≠¥≤≠

¨Âu×A�« rNOKŽ X�d?Š œuNO�« tK�« sF�ò ∫≠ ¤ ≠ ‰USË ¨
©±®

åp²Fł«— p²FKšò

Òt]KÄ ÒÊuÌŽÏœUÒRÌ¹ Ò5ÏIÏ`UÒMÌLÎÄ ]Ê≈˚ ∫v�U?Fð ‰U?SË ¨
©≤®

åU?NMLŁ «uK?[√Ë U¼u?ŽUÐË U¼uKL?−?�

…b?OB?S ÊU?HN?K�« WŁUž≈ w� rO?I�« sÐ« œ—Ë√ b?SË ¨›±¥≤ ∫¡U�M!«¤ Î̋rÌNÌŽÏœUÒš ÒuÌ¼Ò§

s� ÊU�e?�« p�– w� lSË U� iFÐ  u?²Š« b?SË ¨UNKzUS d?[c¹ r�Ë ¨WK¹uÞ W?O�ô

∫—UB²šô« l� ‰uI¹ UNO�Ë ¨qO(« q¼√Ë W�uB²*«

rž— ¨U?NK³SË W?M�“_« Ác¼ w� …bł«u?²?� UN?�U?F{√Ë U?N�U?¦�√Ë qO?(« Ác¼Ë

ÆkŽ«u*«Ë `zUBM�«

r� u�Ë ¨‰b??F�U?Ð «u?L?J×¹Ë o(UÐ «u?�u?I?¹ Ê√ s¹b�« ¡U??LKŽ vK?Ž Vł«u�«Ë 

Ÿb?� s� vKŽ Êu³?O?F¹Ë ¨ «uN?A�« Êu?³×?¹ s¹c�« ”UM�« dO?¼UL?ł p�cÐ ÷d¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨©¥≤∂µ® ÊU?³??Š sÐ«Ë ©µ≤π® rSdÐ bM?M*« w� wM�U??OD�« Á«Ë—Ë ¨vÝu?� w?Ð√ sŽ ©≤∞±∑® rSdÐ tMMÝ w?� «c?[ ©±®

Æ©≥≤≤Ø∑® wINO³�«Ë

Æ©¥∞¥∏® rKM�Ë ¨©≤≤≥∂® rSdÐ Í—Ut³�« bMŽ dÐUł Y¹bŠ w� UL[ ©≤®

Æ©≥µ∂Ø±® ÊUHNK�« WŁUž≈ w� ©≥®

‰U??B??� aM??� s¹b�« œu??I??Ž Xt??M??�

‰ö?‡?‡?‡??‡?‡?‡?ŠùU?Ð t?‡??‡?K?�« Â«d?‡?‡?Š v??K?‡?‡?ŽË

‰U????????(« p?K?ð b????????C?Ð Âu?K?E�« v?K?ŽË

‰U???L????ł≈ Ë– kHK?�«Ë U???N???L???Ý« d????O???ž

‰«b?Ðù« v?K?Ž q?²?????????Š«Ë t?E?H?� W??????????Ž

‰U??‡???‡??³??�« w???‡??{— `??‡???J??½«Ë U??‡???½“ «c??¼

‰U??J?ý≈ Ë– „«–Ë ÂËe??‡??‡??K?�« b?????????????????F??Ð

‰U??????????²???????????;U?Ð ÊU?‡?‡?¹œ_« W?M?×??????????� U?¹

‰U?D?Ð≈ s� w?×????????²????????M?ð ôË ÎU????????I?K?Þ

‰U?‡‡?*« l?‡?‡O???????L???????ł l?‡?‡K?Ð« r?‡‡?Ł À—«u?‡?‡‡?‡

‰U????????(« n?O????????F????????{ s� ¡w?M?¼ ‚“—

©≥®
‰U???????L?¼ù« W?‡Ð— V?z«u???????M?�« q?¦???????�

w?²?�« qO????????(U?Ð ‰u???????I?�« „«– ÂU?‡‡?9Ë

W???C¹d???� q?[ ◊U???I???Ý≈ vK?Ž q²???ŠU???�

U??????L?‡�U?þ VK?I?¹ ÂuK?E*« v?K?‡Ž q?²‡?Š«Ë

U??N?‡L??ÝË Â«b‡?*« »d‡‡ý v?K‡Ž q²???ŠU??�

UM?ý d????−?¼«Ë UÐd?�« q[√ v?KŽ q?²????Š«Ë

qI?ð ôË Â«d????(« ¡◊u?�« vKŽ q?²????Š«Ë

U??N???t??M??�Ë œu??I???F�« qŠ vK?Ž q²??Š«Ë

U????N???³????O???³?Þ u???N????� ‰U????²???;« v?KŽ ô≈

U¼b????ŽË ·u???Su�« iI?½ vKŽ q?²???Š«Ë

‡‡�« s?� t??Že½U??� À«d??O*« v?KŽ q²??Š«Ë

t‡‡?½S‡‡‡?� r‡‡O???²??O?�« ‰U‡‡‡?‡� vK‡?‡‡Ž q²?‡‡Š«Ë

U‡?‡N½S???� ·u?‡‡Su‡?�« q‡‡?[√ vK‡?‡Ž q²‡?‡Š«Ë



≠¥≥≠

ÒÊËÌbÏ¼UÒ−Ì¹˚ ∫rN?³×¹ s� W?H� w� v�U?Fð ‰U?S bI?� ¨œbA?²�Ë d?HM� t½QÐ o(UÐ

∫≠ › ≠ —– uÐ√ ‰U???SË ¨›µ¥ ∫…bzU*«¤ ˝ÔrÏzô ÒWÒ�ÎuÒ! ÒÊuÌ`UÒRÒ¹ ôÒ§ Ït]KÄ ÏqOÏ³ÒÝ wÏ`

ÊU[ Ê≈Ë o(UÐ ‰u?S√ Ê√ w½d�√Ëò ∫tO?�Ë åÆÆÆl³MÐ ≠ ¤ ≠ tK�« ‰u?Ý— w½d�√ò

∫v�U????Fð t?K�« ‰U???S b????SË ¨
©±®

årzô W????�u� t?K�« w?� ·U???š√ ô Ê√ w?½d???�√Ë ¨«Îd????�

rKF�« q¼√ Vł«Ë «c¼Ë ¨›π¥ ∫d−(«¤ Ò̋5Ï[ÏdÎAÌLÎÄ ÏsÒŽ Î÷ÏdÎŽÒ√Ò§ ÌdÒ�ÎRÌð UÒLÏÐ ÎŸÒbÎvUÒ`˚

¨”UM�« j?t??MÐ t?K�« U??{— f?L??²�« s?�ò ∫Y¹b??(« w?�Ë ¨ÊUJ�Ë ÊU???�“ q[ w�

Æ
©≤®

å”UM�« tMŽ v{—√Ë tMŽ tK�« w{—

W?�_« vKŽ b¹b?A?²�« “u?−¹ ö?� ¨j¹d?H?²?�«Ë ◊«d?�ù« 5Ð jÝË tK�« s¹œË

VÝU?J*« s?� v�U?????F?ð tK?�« qŠ√ U?????� tÐ Âd?????×?¹ U2 ¨Ãd?????(« w� r?N?????ŽU?????I¹≈Ë

Ê√ WO�u�_« WONIH�« bŽ«uI�« s� ÊS� ¨‰öŠ q�_« w� w¼ w²�« ¨ ö�UF*«Ë

UN?½√ ô≈ ¨qO�b�« tM� VKÞ UNM� U?Î¾O?ý ÂdŠ s�Ë ¨W?ŠUÐù«  ö�U?F*« w� q�_«

 U??N?³??A�« vIð« sL??�ò ∫≠ ¤ ≠ w³M�« ‰u??I� ¨rKM*« U??N?³M?−?²¹ ÁU??³?²??ýô« bMŽ

wMF¹ ¨
©≥®

åÆÆÆÂ«d?(« w� lSË  U?N??³?A�« w� lSË s�Ë ¨t?{d?ŽË tM?¹b� √d?³?²?Ý«

¨Í—b¹ ô u¼Ë Â«d??(« w� lI¹ b??I?� W??N?³??²?A*« V?ÝUJ*« w� lÝuðË √d??& s�

Ÿ—u�« »UÐ s� UN[d²¹ qÐ ¨qO�œ dOGÐ UN1d×²Ð Âe−¹ ö�  UN³A�« VM& v²�Ë

Æ
©¥®

åp³¹d¹ ô U� v�≈ p³¹d¹ U� Ÿœò ∫≠ ¤ ≠ w³M�« ‰uIÐ qLF�«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©π±Ø±∞® wINO³�«Ë ¨©≥π∂∂® —«e³�«Ë ¨©¥¥π® ÊU³Š sÐ«Ë ¨©≤±¥±µ® rSdÐ bLŠ√ Á«Ë— ¨`O×� ÁœUMÝ≈ ©±®

ÎUŽu?�d� ÁUMF0 UNMŽ ©≤µ≥∏® rSdÐ Íc�d?²�« Á«Ë—Ë ¨WAzUŽ sŽ ©≤∂∑® rSdÐ ÊU?MŠù« w� UL[ ÊU?³Š sÐ« Á«Ë— ©≤®

ÆÎU�uSu�Ë

ÆdOAÐ sÐ ÊULFM�« sŽ ©¥∞π¥® rSdÐ rKM�Ë ¨©µ≤¨≤µ∞±® rSdÐ Í—Ut³�« Á«Ë— ©≥®

sŽ r¼d??O?žË ©±≥Ø≤® r[U?(«Ë ¨©±±∑∏® wM?�U?OD�«Ë ¨©≤µ±∏® Íc?�d??²�«Ë ¨©±∑≤≥® rSdÐ b?L??Š√ ÂU?�ù« Á«Ë— ©¥®

ÆULNMŽ tK�« w{— ÒwKŽ sÐ sM(«



≠¥¥≠

UNO� »«u'« WOHO�Ë WO�ö)« qzU�*«
W�d?F�Ë W�œ_« sŽ Y×?³¹ Ê√Ë ¨Ád�√ s� WMOÐ vKŽ ÊuJ?¹ Ê√ w²HLK� w?G³M¹

Y×?³¹ d¼U?þ Ë√ `¹d?� h½ U?N?O?� œd¹ r?� W�Q?M?� t� X{d?Ž v²??L?� ¨U?N?²�ôœ

U� b−¹ Ë√ U¼b−¹ Ê√ V�UG�«Ë ¨s¹dšQ²*«Ë 5?�bI²*« ¡ULKF�«  UH�R� w� UNMŽ

w�  U?�ö??²?š« Ë√ ¡U?LKF�« 5Ð ÎU??�ö?š U?N?O?� b??łË v²?�Ë ¨lzU?Su�« s� U??NÐ—U?I¹

t?łuÐ `O?łd?²�« v�≈ lłd¹ e?−?F�« bMŽË ¨W�œ_« 5Ð lL?'« vKŽ ’d?Š ¨W�œ_«

w²??H*« bMŽ ‰b??²?Ž« «–≈® ∫
©±®

Âö??Žù« w� rO??I�« sÐ« ‰U??S ¨`O?łd??²�« Áu??łË s�

w²H¹ Ê√ t� ∫vKF¹ uÐ√ w{UI�« ‰UI� ¨d?šü« vKŽ UL¼bŠ√ t� `łd²¹ r�Ë ÊôuS

w²?H?²?M?*« d?O?t¹ qÐ ∫qO?SË ¨¡U?ý U?L?N?¹QÐ qL?F¹ Ê√ t� “u?−¹ U?L?[ ¨¡U??ý U?L?N¹QÐ

¨dOOt²�« u¼ Á«d¹ Íc�«Ë ¨Á«d¹ U0 w²H¹ U/≈ t½_ ¨ULNMOÐ dOt� X½√ ∫t� ‰uIO�

ôË nSu²¹ t½√ dNþ_«® ∫rO?I�« sÐ« ‰US ¨©5�uI�« s� ◊uŠ_UÐ tO?²H¹ qÐ ∫qOSË

Ê√ t� fOK� ¨QDš UL¼bŠ√ Ê_ ¨U?LNM� `ł«d�« t½√ t� 5³²¹ v²Š ¡wAÐ t?O²H¹

Æ‡¼« ©»«uB�«Ë QD)« 5Ð ÁdOt¹ Ê√ t� fO�Ë ¨»«u� t½√ rKF¹ ô U0 tO²H¹

w� tÐ qL??F¹ Íc�« »«u??'« v�≈ Î«dDC?� Êu?J¹ b?S w²??H?²??M*« Ê√ pýôË

¨b?Š«Ë »«u?'« Ê√ ÊËb?I?²?F¹ s¹c�« W?�U?F�« s� ÎU?³�U?ž ÊuJ¹ b?SË ¨W�Q?M*« Ác¼

Ác¼ ‰U(«Ë tOKF� ¨Èu²H�UÐ Âe'« v�≈ w²H*« dDCO� ¨WÐuł_« œbFð ÊËdJM¹Ë

iFÐ ÊU???[Ë ¨◊U??O???²??Šô« l?� ÁdE½ w� »«u???BK� »d???S√ u¼ U???� t� —U??²???t¹ Ê√

s� qNÝ_UÐ Êu?²HO� tMŽ ‰Q?M¹ Íc�« d�_« w� lSË s� 5Ð ÊuSdH¹ UMt?¹UA�

w²�« pÝUM*« qzU?M?� s� d?O?¦?[ q¦?� ¨lM*UÐ Êu?²H?O?� t?O?� lI¹ r� s�Ë ¨5�u?I�«

iF?Ð ÊuKF???H¹ Ë√ ¨ U??³???ł«u�« s� t?½≈ qO??S U???� Êu??[d???²??O???� ¨W??�U???F�« U???NKN???−¹

ÆrNF� q¼UM²O� ¨rJ(« sŽ Êu¦×³¹ rŁ ¨ «—uE;«

ÊS?� ¨W¾?�UJ²?� W�œ_«Ë ¨ÎU¹u?S tO?� ·ö?)« ÊuJ¹ U� qzU?M*« s� Ê≈ YO?ŠË

Ád?O?ž v�≈ qzU?M�« qO?×¹ Ê√ t?OKŽ `O?łd?²�« vKŽ …—b?S ÁbMŽ sJ¹ r� «–≈ w²?H*«

q( r?N???M????H½√ «u????³???B?½ s2 Ë√ ¨ŸöÞ« W????F????Ý r¼bM?ŽË ¨W???O?K¼_« rN?� s2

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ¥∂∑’ …œuM*«Ë ¨©¥∞µ∂® dO³×²�«Ë ¨©≥∞≤Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ dE½« ©±®



≠¥µ≠

t½u?�d?F?¹ U0 «u�u?I¹ Ê√Ë ¨rNÐ— «u?I??²¹ Ê√ rN?OKŽË ¨ ö?C?F?*« p�Ë ¨ öJA*«

Êu?³×¹ ht?ý l� q¼U?Mð Ë√ ¨Õułd?� ‰uS v�≈ e?O?% ÊËœ ¨ÂUI*« VÝUM¹ U?�Ë

v²?Š ¨’u?BM�« ‚UMŽ√ ÊËuK¹Ë ¨W�œ_« Êu?�d?×?O?� ¨V³?Ý ÊËbÐ t?OKŽ qO?N?M?²�«

«c¼ s?J�Ë ¨b????Š«Ë o?(« ÊS????� ¨tÐ o?�d�« ÊËb?¹d¹ Íc�« q?zU????M�« p?�– VÝU?Mð

kH?×Ð «uDO?×¹ r� s¹c�« s¹b?N?²?:« iFÐ s� œU?N?²ł« V³?MÐ lSË ·ö?²?šô«

∫¡«dFA�« iFÐ ‰US bSË ¨W�œ_«

d‡‡EM�« s?� kŠ t� ·ö?š ô≈   Î«d?³?²?F?� ¡U?ł ·ö?š q[ fO�Ë

»ËeŽ Ë√ ¨·ö)« …uS bMŽË ¨…—ËdC�« ÂbŽ bMŽ nSu²�« «u×ł— s¹c�«Ë

d?M??ł√® ∫Ád?O?žË WM?O?O?Ž sÐ ÊU??O?H?Ý ‰U?S b??I?� ¨o³??Ý s2 nKÝ rN� q‡O?‡�b‡�«

÷dŽ s�® ∫‰US t½√ b?LŠ√ ÂU�ù« sŽ d[–Ë ¨
©±®

©ÎULKŽ rNKS√ UO²H�« vKŽ ”UM�«

∫t� qO?SË ¨©…—ËdC�« T−Kð b?S t½√ ô≈ ¨rOEŽ d�_ U?N{d?Ž bI?� UO²?HK� tM?H½

¨©…—Ëd?C� ô≈ ]w�≈ VŠ√ „U?M?�ù«® ∫‰U?I?� ø„U?M??�ù« Ë√ ÂöJ�« qC?�√ U?L?N¹√

s� p�– s?Ž wNM�« d???[c¹Ë ¨Èu??²??H�« w?� q−??F¹ s� v?KŽ Í—e¹ ÊuM?×??Ý ÊU??[Ë

Æ
©≤®

¡U�bI�« tOLKF�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∏’ Èu²H�« WH� w� Ê«bLŠ sÐ« Ád[– ©±®

Æ±∞’ Èu²H�« WH� w� Ê«bLŠ sÐ« —UŁü« Ác¼ d[– ©≤®



≠¥∂≠

lI� r� U�Ë  öCF*« s� ‰«R��«
œd¹ r�Ë ¨Ÿu??Su�« …—œU½ qzU?M??� d?[– w� V¼c?� q?[ w� ¡U?LKF�« l?Ýuð b?S

Ë√ WÐU?×??B�« U?NMŽ q¾?Ý Ê√ ÎU??³�U?ž o³?M¹ r�Ë ¨5?O?Šu�« s� `{«Ë qO�œ U??N?O?�

W?OH?M(« V²[ w?�  UO?{d?H�« Ác¼ b?łuð U� d?¦?[√Ë ¨W?Lz_«Ë ¡UL?KF�« dO?¼UA?�

«u?HKJ²� ¨U?NŽu?SË ÊUM½≈ qO?t²¹ ô b?S qzU?M� w� «u�UÞ√Ë ¨U?NO?� «uF?Ýuð w²�«

ÆÈdš_« V¼«c*« q¼√ s� r¼dOž UNM� dO¦[ w� rNF³ðË ¨UNMŽ »«u'« w�

sÐ« ‰U??S ¨l?Ið r� w²?�« qzU??M*« w� »«u???'« ¡U??LKF?�« s� d??O??¦???[ Ád??[ b??SË

¨t²?ÐUł≈ V& r� lIð r� W�Q?M� sŽ w�U?Ž ‰QÝ «–≈® ∫Èu?²H�« W?H� w� Ê«b?LŠ

‰U?SË ¨l?I¹ r� U?L??O?� rKJ?²¹ ô ÊU?[ nKM�« i?FÐ Ê_ ¨ÁdJð qO??SË ¨V×?²??Mð sJ�

sÐ« ‰US ¨©ÂU�≈ U?NO� p� fO� W�QM?� w� rKJ²ð Ê√ „U¹≈ ∫tÐU×�√ iF?³� bLŠ√

‰QÝ s* Ë√ ¨t� lI¹ Ê√ ‰U?L²Šô rJ(« W?�dF� qzU?M�« ÷dž ÊU[ «–≈® ∫Ê«b?LŠ

Æ
©±®

©tOKŽ ŸdH¹Ë p�– ŸuSË —bI¹Ë p�– tFHM¹ s2 ÊU[ «–≈ «c[Ë ¨”QÐ ö� tMŽ

qN� ¨lIð r� W�Q?M� sŽ w²H?²M*« ‰QÝ «–≈® ∫ÂöŽù« w� rO?I�« sÐ« ‰USË

s� d?O?¦?[ sŽ wJŠ b?SË ¨‰«u?S√ WŁöŁ t?O� ød?O?tð Ë√ ÁdJð Ë√ t?²ÐU?ł≈ V×?²?M¹

sŽ b?Š√ t�Q?Ý «–≈ nKM?�« iFÐ ÊU?[Ë ¨lI¹ r� U?L?O?� rKJ²?¹ ô ÊU?[ t½√ nKM�«

w� UMŽœ ∫‰US ô≈Ë ¨»«u?'« t� nKJð rF½ ‰US ÊS?� øp�– ÊU[ q¼ ∫‰US W�Q?M�

»U²[ s� h½ W�Q?M*« w� ÊU[ ÊS� ¨qOB?H²�« o(«Ë® ∫rOI�« sÐ« ‰US ¨©W?O�UŽ

ÂöJ�« Ád?J¹ r� ¨WÐU??×??B�« sŽ d?Ł√ Ë√ ≠ ¤ ≠ tK�« ‰u??Ý— WMÝ Ë√ v�U??F?ð tK�«

lIð ô …—b?I� Ë√ ŸuSu�« …b?OFÐ X½U?[ ÊS� ¨dŁ√ ôË h½ U?NO?� sJ¹ r� Ê≈Ë ¨UN?O�

÷d?žË ¨bF?³²?M� ôË —œU½ d?O?ž UN?ŽuSË ÊU?[ Ê≈Ë ¨UN?O?� ÂöJ�« t� V×²?M¹ r�

»«u'« t� V×²Ý« XFSË «–≈ …dOB?Ð vKŽ UNM� ÊuJO� UNLKFÐ WÞUŠù« qzUM�«

Ÿd?H¹Ë ¨U¼dzUE?½ U?NÐ d?³?²?F¹Ë ¨p�cÐ t?I?H?²¹ qzU?M�« ÊU??[ Ê≈ U?L?O?Ýô ¨rKF¹ U0

Æ‡¼« Æ
©≤®

©v�Ë_« u¼ ÊU[ W×ł«— »«u'« W×KB� X½U[ YO×� ¨UNOKŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∞’ Èu²H�« WH� dE½« ©±®

Æ©≤∏≤Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©≤®



≠¥∑≠

YO??Š ¨ÂUJŠ_« V²??[ w� ¡U?N??I?H?�« Ád?[– U??� qL?×?¹ qO?B??H?²?�« «c¼ vKŽË

¨‰U?×?� d?O?ž tMJ� U?N?Žu?SË b?F³?²?M¹ b?S W?³¹d?ž qzU?M?� ÷«d?²?�« w� «u?F?Ýuð

U??N??²??O?L??MðË q?zU?M?*« s� d??O?¦?J�« vKŽ WÐU??łù« sŽ n?KM�« s� d??O??¦??[ nSuðË

v�≈ qzU??M�UÐ …—Ëd??{ ôË ¨h½ U?N??O?� œd?¹ r� W?B¹u??Ž ÊuJð w²?�«  ö?C??F*UÐ

Èd?O� Ë√ ¨…d?O?Š w� ‰ËR?M*« ŸU?I¹≈ Ë√ nK?J²�« »UÐ s� ‰Q?M¹ U/≈Ë ¨U?N?²?�d?F?�

ÆÈu²H�« q¼√ ·ö²š«

Ác¼ œu????łu?� ¨UMK?³????S s* l?Ið r� q?zU????M????� WM�“_« Ác?¼ w� œb????& b????SË

¨ «d?³J*« œu?łu� b?−?M*« Ã—U?š …ö?B�U?[ ¨…b¹b?'«  U?ŽUMB�«Ë  U?Žd?²?<«

s�  U*U?J*« œu??łËË ¨tð—u??�Ë tðu??� Ÿ«c¹ Íc?�« b??O??F??³�« ÂU??�ùUÐ ¡«b??²??Sô«Ë

…dzUD�« w?� …ö?B�«Ë ¨d??B?I?�«Ë lL?−K� W??³??MM�UÐ  U??�U?M*« d??B?SË ¨b??O?F??³�«

ÁU³?ý√Ë ¨—UD�ù« bFÐ fL?A�« —uNþ rŁ »Ëd?G�« bFÐ …dzUD�« Ÿö?S≈Ë ¨—UDI�«Ë

WÐu??ł_« v�≈ …—Ëd?CK?� d?M??Oð U0 »«u??'« v�≈ ¡U?LKF?�« t?F??� ÃU?²??Š« U2 p�–

¨”UOI�«Ë qOKF²�« vKŽ «ËbL?²Ž« U/≈Ë ¨`¹d� h½ „UM¼ sJ¹ r� u�Ë ¨W³ÝUM*«

Ê√ l� ¨hIM�UÐ W?F¹d?A�« rN?²ð ô v²ŠË ¨l?zUSu�« Ác?NÐ ÎU?N?³ý »d?S_« —U?³²?Ž«Ë

ÎrÌJÒ! ÌXÎKÒLÎ[Ò√ ÒÂÎuÒOÎÄ˚ ∫v�U?Fð ‰U??S U?L?[ ¨s¹b�« «c¼ ‰U??LJÐ d?³?š√ b?S v�U??Fð tK�«

U¼u???×½Ë  «—U???O???M�« Àœ«u???Š Ê√ ”UM�« i?FÐ sþ b???SË ¨›≥ ∫…bzU*«¤ ˝ÎrÌJÒM¹Ïœ

p�cK� ¨WOF{u�« WLE½_«Ë 5½«u?I�« v�≈ lłdð UN½√Ë ¨wŽdý rJŠ UN� błu¹ô

v�≈ U¼œ— Vł«u�U?� ¨d¼Uþ QDš «c¼Ë ¨W?F¹dA�« ¡U?LKŽ v�≈ U¼d?�√ ÊuF?�d¹ ô

ÆtK�« r¼«—√ U0 UNO� «uLJ×O� …UCI�« v�≈Ë ¡ULKF�«



≠¥∏≠

·dF�«Ë ÊU�e�« dOG�� Èu�H�« dOG�
U¼d??[c¹ r� lzU??SËË Àœ«u?Š t??O?�  œb??& b?S d??{U?(« UM½U??�“ Ê√ pýô

 U??�u??L???ŽË Ÿd??A�« b??Ž«u??S ÊS??� p?�– l�Ë ¨‰UÐ vKŽ r?N� dDt?ð r�Ë ¨Êu�Ë_«

W?�U?M?� ¡U?N?I?H�« d??[– b?I?� ¨…b?−?²?M*« Àœ«u?(« Ác¼ rJŠ U?N?M� rN?H¹ W�œ_«

‰U?S rŁ ¨œU?²F*« d?O?M�UÐ 5�u¹ w� l?DIð X½U?[Ë ¨œdÐ WFÐ—Q?Ð U¼Ë—bSË d?B?I�«

Ê≈Ë ¨qO?×²M?� t³?ý p�– Ê√ l� ¨
©±®

WŽU?Ý w� UN?FDS u�Ë dB?I¹ t½≈ ∫rN?CFÐ

ÒdÒ³Òv UÒLÒ[ ÎdÏ³ÎvUÒ`˚ ∫v�U?Fð ‰US U?L[ ¨Áu?×½Ë —U?NM�« nB½ WŽU?M�UÐ ÊuMF¹ «u½U?[

ÚWÒŽUÒÝ ]ô≈ «uÌ¦Ò³ÎKÒ¹ ÎrÒ! ÒÊËÌbÒŽuÌ¹ UÒ� ÒÊÎËÒdÒ¹ ÒÂÎuÒ¹ ÎrÌN]½ÒQÒ[ ÎrÌN]! qÏ−ÎFÒ²Î�Òð ôÒ§ ÏqÌÝÌÓdÄ ÒsÏ� ÏÂÎeÒFÎÄ «uÌ!ÎËÌ√

ÎrÌN]½ÒQÒ[˚  ∫t�uS l� ¨›≥µ ∫·UIŠ_«¤ Ò̋ÊuÌIÏÝUÒHÎÄ ÌÂÎuÒIÎÄ ]ô≈ ÌpÒKÎNÌ¹ ÎqÒNÒ` ⁄öÒÐ Ô—UÒN]½ sÓÏ�

Æ›¥∂ ∫ UŽ“UM!«¤ ˝UÒ¼UÒ×Ì{ ÎËÒ√ ÚW]OÏAÒŽ ]ô≈ «uÌ¦Ò³ÎKÒ¹ ÎrÒ! UÒNÒ½ÎËÒdÒ¹ ÒÂÎuÒ¹

—bIð d?HM�« …b?� qF−?� ¨tK�« tL?Š— WOL?Oð sÐ« ÂöÝù« aO?ý rNH�U?š bSË

Ë√ Âu¹ w� W??�U??M*« lDI??� Î̈U?I?ÐU?Ý ÎU??Ýd?� q?łd�« V[— «–≈ U0 q]‡¦??�Ë ¨ÊU??�e�UÐ

ŸdÝ√ »u?[d� œułË —u?B²¹ sJ¹ r�Ë ¨
©≤®

Î«d�U?M� bF¹ ôË hšd²¹ ô t½√ t?CFÐ

ÆÊU�e�« q¼√ VÝUM¹ U� vKŽ Èu²H�« ÊuJð Ê√ —U²<U� «c¼ vKŽË ¨”dH�« s�

WK¦�√Ë qzU?M� d[–Ë ¨ÊU?�e�« dOG?²Ð Èu²H�« d?OGð vKŽ rO?I�« sÐ« rKJð bSË

¨…bMH*« ¡—œË W×KB*« qOB% v�≈ Î«dE½ Èu²H�« w� q¼UM²�« w� ÎU³³Ý d³²Fð

‰b?Ž w¼Ë ¨œU?F?*«Ë ‘U?F*« w� œU?³?F�« `�U??B?� vKŽ W?OM³?� W??F¹d?A�« Ê√ d?[–Ë

s�Ë ¨W??F¹d?A�« s� XM??OK� W??×KB*«Ë ‰b?F�« s?Ž Xłd?š W�Q??M?� qJ� ¨U??NK[

t?OKŽ Vðd?²¹ Á—UJ½≈Ë ÁdO?O?Gð ÊU[ «–≈Ë ¨d?JM*« dO?O?Gð »ułË U¼d?[– w²�« WK¦?�_«

”UÝ√ t½S� ¨rNOKŽ ÃËd?)UÐ d�_« …ôËË „uK*« vKŽ —UJ½ùU[ ¨tM� dJ½√ u¼ U�

s� Âö?Ýù« vKŽ Èd??ł U?� q�Qð s�® ∫
©≥®

‰U?S ¨d¼b�« d?š¬ v?�≈ WM²?�Ë d?ý q[

¨dJM*« vKŽ d³B�« ÂbŽË ¨q�_« «c¼ WŽU{≈ s� U¼¬— ¨—UGB�«Ë —U³J�« 7H�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Õd??ýË ¨©≤∑¥Ø±® ŸUMSù« dE?½«Ë ¨vN?²?M*«Ë ŸUMSù« sŽ Îö??I½ ©≥∏±Ø≤® ÷Ëd?�« W?O??ýU??Š w� rÝU??S sÐ« Ád??[– ©±®

Æ©∂∞≤Ø±® vN²M*«

ÆoÐUM�« lłd*« ÷Ëd�« WOýUŠ w� rÝUS sÐ« tKI½Ë ¨ÈËU²H�« ŸuL−� ©≤¥® bK:« s� l{«u� w� p�– d[– ©≤®

Æ5FSu*« ÂöŽ≈ s� Y�U¦�« bK:« ‰Ë√ w� ©≥®



≠¥π≠

WO?LOð sÐ« Âö?Ýù« aOý sŽ qI½Ë ¨©tM� d?³[√ u¼ U?� tM� b�u²� ¨t?²�«“≈ VKD�

rNOKŽ dJ½Q� ¨—U²²�« s�“ w� dL)« ÊuÐdA¹ ÂuS vKŽ d� t½√ v�UFð tK�« tLŠ—

b?Bð U?N½_ d?L)« tK�« Âd?Š U/≈ ∫XK?SË tOKŽ  d?J½Q�® ∫‰U?S ¨t?F?� s� iFÐ

w³??ÝË ”u?HM�« q²??S sŽ d?L??)« r¼b?B¹ ¡ôR?¼Ë ¨…ö?B�« sŽË tK�« d??[– sŽ

lDIð Ê√ v?N½ ≠ ¤ ≠ w³M�« Ê√ w½U??¦�« ‰U?¦*« d??[– rŁ ¨©‰«u?�_« c??š√Ë W¹—c�«

t??Su?( s?� ·U?t¹ s?J� ¨v�U??Fð tK�« œËb??Š s� b??Š t½√ l� ¨Ëe??G�« w� Íb¹_«

ÂU??Ið ô œËb?(« Ê√ rN??C?F?Ð Ë√ W?Lz_« sŽ q?I½Ë ¨ÎU?³??C?žË W??O?L??Š 5[d??A*UÐ

 Æ©W×ł«— W×KB* b(« dOšQð tO� U� d¦[√Ë® ∫‰US ¨ËbF�« ÷—QÐ

s�“ w� ‚—U???M�« sŽ lD?I�« ® »UD)« s?Ð d??L??Ž ◊U???I??Ý≈ WK¦???�_« s�Ë

VNM�«Ë VBG?�« vKŽ qÐ ¨WSdM�« vKŽ tK?L×¹ bS b?N'«Ë Ÿu'« Ê_ ¨W?ŽU:«

Áu×½Ë tŽuł b?M¹ U� v�≈ Î«dDC� błË s� Ê√ ¡ULKF�« d[– bSË ¨t?²łUŠ bM�

¨W�d?²×?� fH½ q²?S w� „—UýË rŁ√ ô≈Ë ¨lOD²?M¹ U� —b?IÐ Á–UI½≈ t?OKŽ VłË

l� ”u?HM�« ¡U?O?Š≈Ë …«ËU?M*« »u?łu� ÎU½U?−?� t?�cÐ `O?×?B�«Ë® ∫rO?I�« sÐ« ‰U?S

√—bð W¹uS WN?³ý Ác¼Ë ¨ÃU²;« …—Ëd{ l� qC?H�UÐ —U¦¹ù«Ë ¨p�– vKŽ …—bI�«

W??Sb??� ÷d??� ≠ ¤ ≠ w?³M�« Ê√ lÐ«d�« ‰U??¦?*« d??[– rŁ ¨©ÃU??²??;« sŽ l?DI�«

s� ÎU?ŽU?� Ë√ VOÐ“ s?� ÎU?ŽU?� Ë√ d?O?F?ý s� ÎU?ŽU?� Ë√ d9 s?� U?ÎŽU?� dDH�«

p�– d?Ož rNðu?S WK×� q¼√ U?�Q� ¨WM¹b*UÐ rNð«u?S√ V�Už X½U?[ Ác¼Ë ¨
©±®

jS√

v�≈ WK¦�_« q�Ë√ bSË ¨p�– u×½Ë …—c�«Ë “—_U[ ¨rNðuS s� ŸU� rNOKŽ U/S�

Æ·ö²šô« qOKFðË UNŠdý w� lÝuðË ¨WO½ULŁ

s�e�« w� ÎöOt²� ôË ÎU�ËdF� ÊU[ U� dO³[ dOGð tO� ÀbŠ bS UM½U�“ Ê√ pýôË

Ë√ d?HMK� 5ðö?� 5Ð lL?'«Ë ¨…öB�« d?B?S w� Èu²?H�« d?OO?Gð wC?²I?O� ¨.b?I�«

W??Š«d�« œu??łË l� bK³?�« w� W??�U?Sù«Ë ¨W??I??A*« b??I??H� d??H??M�« w� Âu??B�«Ë ¨dD?LK�

qzUÝË œułu� œuIH*« —UE²½« …b�Ë ¨Áu×½Ë Z(« w� …√dLK� Âd;« ◊«d²ý«Ë ¨WK�UJ�«

 Æ’Utý_«Ë  «u�_« qO−Mð …eNł√Ë ¨WOHðUN�«  U*UJ*«Ë ¨W×¹d*« qIM�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆÍËuM�« Õdý l� ©∂±Ø∑® rKM�Ë ¨©±µ∞µ® rSdÐ Í—Ut³�« Á«Ë— bOFÝ wÐ√ Y¹bŠ w� ©±®



≠µ∞≠

d??N???A�« ‰u??šœ w?� W??Ž«–ù« ‰u??³???S w� nSu??²?¹ ¡U??LK?F�« iFÐ ÊU???[ b??SË

¨U??N?²??×?� b??[QðË  d?A??²½« v²??Š ¨  U*UJ*« Ë√  U??O?Sd??³�UÐ qL??F�«Ë t?łËd??šË

dO¦J�« ÕUÐ√Ë ¨tÐ  ¡Uł U� W×� s� b[Q²?¹Ë ·dF¹ s� bMŽ …bL²F� X×³�Q�

¨◊Ëd?A�« X9 «–≈ w�u�« Ë√ ÃËe�« W?³?O?ž l� nðU?N�U?Ð ÕUJM�« b?I?Ž ¡U?LKF�« s�

 U[d?A�«Ë ¡«dA�«Ë lO?³�« œuIŽ «u?IŁËË ¨nðUN�«Ë W³ðUJ*U?Ð ‚öD�« «uFSË√ U?L[

¨W?�—u?³�UÐ vL?M¹ U�Ë ¨W?Oðu?³JMF�« W?J³A�«Ë n?ðUN�UÐ b?I?FMð w²�«  ö?�U?F*«Ë

 Æ‰UÐ vKŽ t� dDt¹ r�Ë ¨Êu�bI²*« Ád[c¹ r� U2 p�– u×½Ë

Èu?²?H�« d?O?O?Gð …b?ŽU??IÐ qL?F?O?� ¨¡U?²?�û� Èb?B?²¹ s� t� t?³?M²¹ U2 «c¼Ë

U0 qzU?Ý q[ w²H?O� ¨ U?³ÝUM*«Ë  «œU?F�«Ë ‰«u?Š_«Ë WMJ�_«Ë WM�“_« dO?OG?²Ð

b??O???I??²¹ Ê√ t???OKŽ sJ�Ë ¨U???NK³???S U??� sŽ W??O?½U??¦�« Á«u???²??� XHK?²??š« u�Ë ¨tÐ o?OK¹

qLF�« sJ�√Ë t²�ôœ ·d?Ž bS ÎU×{«Ë ÎöO�œ n�Ut¹ ôË ¨W?×¹dB�« ’uBM�UÐ

¨WKO³?S Ë√ bKÐ q[ bMŽ …œUF�«Ë ·dF�« ·ö²?š« ÎUC¹√ 
©±®

rOI�« sÐ« d?[– bSË ¨tÐ

ÆWM�“_« Ác¼ w� kŠö¹ U2 UÎC¹√ «c¼Ë ¨…dO¦[ WK¦�√ p�c� d[–Ë

’U??š »u??¦�«Ë ¨jI??� d???[cK� t½√ ·d??F�« w?� b�u�« rÝ« p�– W?K¦??�√ s�Ë

W−?FM�UÐ ’Uš …U?A�«Ë ¨qL−K� rÝ« d?OF?³�«Ë ¨ÂUL?[√Ë VOł t� Íc�« hO?LI�UÐ

·ö??²??šUÐ nK?²?t?¹ «c¼ ÊU??[ Ê≈Ë ¨d??O??¦??[ p�– u??×½Ë ¨ÊQ??C�« s� v?¦½_« w¼Ë

‚öD�« oKŽ «–S� ¨qzU?M�« bBS s� b[Q²¹ w²?H*U� ¨ U−NK�«Ë qzU?³I�«Ë œö³�«

Ë√ ¨»UO?¦�« s� Ÿu½ Ë√ wKŠ ”U³KÐ Ë√ ¨…dł_« …—U?OÝ »u[dÐ Ë√ ¨‚u?M�« ‰ušbÐ

Áœ«d?�Ë ÁbB?S s� b?[Q?²�« w²H*« v?KF� ¨W?O?HðU¼ W*UJ0 Ë√ ¨‰eM*« s� ÃËd?)«

d?O¦J�« U?NKN?−¹ w²�« WO?ÐdF�« W?GK�« vKŽ ÎU?Lz«œ p�– qL×¹ ôË ¨ U?O?LM*« Ác?NÐ

ÆWOÐdF�« WGK� vMF*« w� …d¹UG�  UOLM� vKŽ «u×KD�«Ë ¨r¼u×½Ë W�UF�« s�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≤∏πØ¥® ¨©∂¥Ø≥® 5FSu*« ÂöŽ≈ w� Ád[– ©±®



≠µ±≠

w�H*« bM� W�ËdF*« ’uBM�U� bOI��«
¨Èu²H�« q³?S t� ÷dFð w²�« W�QMLK� qO�b�« sŽ Y×?³�« w²H*« vKŽ V−¹

t?OKŽ Âd?ŠË ¨tÐ b?O?I??²�« t?OKŽ VłË W?×¹d?B�« t?²�ôœ ·d?ŽË q?O�b�« rKŽ ÊS?�

d?�√ b?I� ¨tÐ o?�dK� «ÎbB?SË ¨qzU?MK� …UÐU?×?� Ë√ fH½ qO?� Ë√ Èu?N� t?²H�U?t?�

UÒ� «uÌFÏ³]ð‹˚ ∫v�U?Fð t�u?S w� UL?[ ¨WMM�«Ë »U?²J�« w� ¡U?ł U� ŸU?³ðUÐ v�U?Fð tK�«

UÚLOÏIÒ²Î�Ì� wÏÞ«ÒdÏv «ÒcÒ¼ ]ÊÒ√Ò§˚ ∫v�U?Fð ‰USË ¨›≥ ∫·«dŽ_«¤ ˝ÎrÌJÓÏÐ]— sÓÏ� rÌJÎOÒ!≈ Ò‰Ïe½Ì√

w³M�« oŠ w� ‰USË ¨›±µ≥ ∫ÂUF½_«¤ Ï̋tÏKOÏ³ÒÝ sÒŽ ÎrÌJÏÐ Ò‚]dÒHÒ²Ò` ÒqÌ³ÌÓ�Ä «uÌFÏ³]²Òð ôÒ§ ÌÁuÌFÏ³]ðUÒ`

ÎqÌ$˚ ∫≠ ¤ ≠ tO³M� ‰USË ¨›±µ∏ ∫·«dŽ_«¤ Ò̋ÊËÌbÒ²ÎNÒð ÎrÌJ]KÒFÒ! ÌÁuÌFÏ³]ð«Ò§˚ ∫≠ ¤ ≠

W�œ_« s� p�– u×½Ë ¨›≥± ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ ˝t]KÄ ÌrÌJÎ³Ï³Î×Ì¹ wÏ½uÌFÏ³]ðUÒ` Òt]KÄ ÒÊuÌÓ³Ï×Ìð ÎrÌ²MÌ[ Ê≈

 ÆW¹u³M�« Y¹œUŠ_«Ë WO½¬dI�«

bOŽË œ—Ë bSË ¨t²H�Ut� t?OKŽ ÂdŠ W�QM*« vKŽ ÎöO�œ w²H*« ·dŽ v²�Ë

ÊÒ√ ÏÁÏdÎ�Ò√ ÎsÒŽ ÒÊuÌHÏ!UÒRÌ¹ Òs¹Ïc]Ä Ï—ÒcÎ×ÒOÎKÒ`˚ ∫v�U?Fð t�uI?[ ¨’u?BM�« n�Uš s* b¹b?ý

WM²??H�«® ∫b?L?Š√ ÂU??�ù« ‰U?S ¨›∂≥ ∫—uM!«¤ ̋rOÏ!Ò√ »«ÒcÒŽ ÎrÌNÒ³OÏBÌ¹ ÎËÒ√ WÒMÎ²Ï` ÎrÌNÒ³OÏBÌð

Æ
©±®

©pKNO� m¹e�« s� ¡wý t³KS w� lI¹ Ê√ t�uS iFÐ œ— «–≈ tKF� ¨„dA�«

YO?Š ¨ UH�R*« V�U?ž w� ÂUJŠ_« W�œ√ d?[cÐ 5LKM*« ¡U?LKŽ vM²Ž« b?SË

rK?F�« q?¼√ s� qzU????M?�« ÊU???[ ÊS????� Y?¹b???Š Ë√ W?¹¬ s� t?KO�b?Ð rJ(« Êu?½d????I¹

b?L?²Fð w?²�« Èu²?H�« œd?−0 lMI¹ ôË ¨qO?�b�« VKÞ d?[c¹ t½√ …œUF?�U� W?�d?F*«Ë

tOKŽ s?J�Ë ¨rJ(« d[cÐ wH?²J¹ w²H*« ÊS?� W�UF�« s� ÊU?[ Ê≈Ë ¨Í√d�«Ë dEM�«

b?I?� ¨ŸdA?�« dO?GÐ rJ(« w� q?šb¹ ô v²?Š ¨p�– w� œ—«u�« hM�UÐ qL?F¹ Ê√

Æ›¥¥ ∫…bzU*«¤ Ò̋ÊËÌdÏ`UÒJÎÄ ÌrÌ¼ ÒpÏ¾Ò!ÎËÌQÒ` Ìt]KÄ Ò‰Òe½Ò√ UÒLÏÐ rÌJÎ×Ò¹ Îr]! sÒ�Ò§˚ ∫v�UFð tK�« ‰US

«ËbN²ł« s¹c�« ¡ULKF�« iF³� …dO¦[ WK¦�√ 
©≤®

ÂöŽù« w� rOI�«  sÐ« d[– bSË

¨rNLJŠ Ë√ r¼«u?²� sŽ «uFłd� `¹d?B�« qO�b�« rN� 5³ð rŁ ¨WOC?S Ë√ Èu²� w�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

t½√ Õ—U?A�« d?[–Ë ¨a�« ÆÆÆ¡«d�_«Ë ¡U?LKF�« ŸUÞ√ s?� »UÐ bO?Šu?²�« »U?²[ w� »U?¼u�« b³?Ž sÐ b?L?×� aO?A�« Ád?[– ©±®

Æ¥∏≥’ bOL(« e¹eF�« dOMOð dE½« ¨ÂöÝù« aOý v�≈ Á«eŽË ULNEH� d[–Ë ¨V�UÞ uÐ√Ë œU¹“ sÐ qCH�« tMŽ Á«Ë—

Æ©≤∏≥Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©≤®



≠µ≤≠

tK�« t??L?Š— wF??�U?A�« sŽ d??[– b?SË ¨≠ ¤ ≠ w³?M�« rJŠ s� rN??GKÐ U0 «u??C?SË

¨©«cJÐ  ≠ ¤ ≠ w³M?�« U?N?O?� vC?S b?S Ác¼® ∫‰U?I?� W�Q?M?� sŽ q?¾?Ý t½√ v�U?Fð

p×¹Ë® ∫qzU??MK� ‰U?SË «Îb?¹b?ý U?Î³??C?ž VC??G?� øX½√ ‰u??Ið U?L??� ∫qzU?M�« ‰U??I?�

≠ ¤ ≠ tK?�« ‰u????Ý— ‰U???S ‰u????S√ øÎ«—U?½“ wDÝË v?KŽ w½«d?ð√ ¨W????F???O?Ð w� w?½«dð√

”UM�« lL?ł√® ∫‰U?S t½√ Âö?Žù« w� rO?I�« sÐ« tMŽ qI?½Ë ¨‰US U?L?[ Ë√ ©øt?H�U?š√Ë

b?Š√ ‰uI� U?NŽb¹ Ê√ t� sJ¹ r� ≠ ¤ ≠ tK?�« ‰uÝ— WMÝ t� X½U?³²?Ý« s� Ê√ vKŽ

X¹Ë— «–≈® ∫‰USË ¨©jzU(« w�uIÐ «uÐd?{U� Y¹b(« `� «–≈® ∫‰USË ¨©”UM�« s�

bSË ¨
©±®

©V¼– b?S wKIŽ Ê√ «u?LKŽU� tÐ c?š¬ r�Ë UÎ‡¦¹bŠ ≠ ¤ ≠ tK�« ‰u?Ý— sŽ

UNÐ cš_«Ë ’uBM�UÐ p?ML²�« w� ÁdOžË wF�UA�« sŽ qIM?�« s� rOI�« sÐ« d¦[√

ÆrN²OMS√Ë ‰Ułd�« ¡«—¬ vKŽ UN1bIðË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆÁu×MÐ …dO¦[ ÎôuI½ tMŽ d[–Ë ¨©≤∏∑Ø≤® 5FSu*« ÂöŽ≈ w� rOI�« sÐ« ÁUMF0 Ád[– ©±®



≠µ≥≠

w�H*« UN� vK��� ‚ö�√Ë »«œ¬
¨qz«–d�« sŽ wK?t?²�«Ë ¨qzU?C?H?�UÐ wK×?²�« rKM?*« vKŽ r²?×¹ qI??F�«Ë Ÿd?A�«

kŽu�«Ë …u??Žb�«Ë ¨¡U??²??�ù«Ë rOKF??²K� Èb??B??²¹ Íc�« r�U??F�« oŠ w� p�– b??[Q??²¹Ë

bI� ¨t³ŠUBÐ Í—e¹ Íc�« »cJ�« sŽ bF?²³¹Ë ¨Y¹b(« ‚bBÐ oKt²O� ¨œUý—ù«Ë

p³¹d¹ U?� Ÿœò ∫‰US ≠ ¤ ≠ w³M�« sŽ U?LNMŽ tK�« w{— ÒwKŽ sÐ s?M(« sŽ œ—Ë

Æ
©±®

Íc�d²�«Ë bLŠ√ Á«Ë— ¨åW³¹— »cJ�«Ë WMO½QLÞ ‚bB�« ÊS� ¨p³¹d¹ ô U� v�≈

Ë√ WKÐU?I?� W?�U?F�« t?O�≈ ÃU?²?×¹ b?S YO?Š ¨b?Žu�UÐ ¡U?�u�« w?²?H*« vKŽ «cJ¼Ë

sM�_« t[uKð ô v²Š ¨p�cÐ bOI²�« tOKF?� ÎU½U�“ Ë√ ÎU½UJ� rN� œbŠ v²L� Î̈UOHðU¼

W¹¬ò ∫≠ ¤ ≠ w³M�« ‰u??I� ¨‚U?H½ b?Žu�« nK?š Ê≈ YO?Š ¨ÂU?F�«Ë ’U?)« t??³?O?F¹Ë

Æ
©≤®

tOKŽ oH²� åÊUš s9ƒ« «–≈Ë ¨nKš√ bŽË «–≈Ë ¨»c[ ÀbŠ «–≈ ∫ÀöŁ o�UM*«

sM?ŠË t?łu�« ◊U?M?³?½«Ë W?ýU?A?³�UÐ ”UM�« qÐU?I¹ Ê√ w?²?H*« vKŽ Ê√ U?L?[

t‡‡?OKŽ √d‡‡−??²¹Ë ¨t??F??� Y¹b??(« qN??M¹Ë ¨”u??HM�« t??O�≈ s¾??LD?²� ¨‰U??³?I??²??Ýô«

b?I?� ¨rKM?� qJ?� ÎU?Žd?ý t?O?� Vžd?� oK)« «c¼Ë ¨‰u?I�« t� j?M?³¹Ë ¨qzU?M�«

t?łuÐ „U?š√ vIKð Ê√ u�Ë Î̈U?¾?O?ý ·Ëd?F*« s� Êd?I?% ôò ∫≠ ¤ ≠ w³M�« ‰U?S

Æ
©≥®

åjM³M� tO�≈ pNłËË „Uš√ vIKð Ê√ò ∫dš¬ Y¹bŠ w�Ë ¨åoKÞ

ÕdH�« t� d?NE¹ Ê√ tOKŽ …bzU?H�« VKD¹ Íc�« qzU?M�UÐ ÕdH¹ Íc�« w²?H*U�

qK*« d??NE?¹ ôË ¨t?łË W??Sö?ÞË  U?B?½SÐ t�«R??Ý q³??I??²??M¹Ë ¨t??N?łË w?� g³¹Ë

tM� Êu??³??×¹Ë ¨r?N??³�UD� Êu??×??{u¹Ë ÊuKzU??M?�« t?O?KŽ √d??−??²¹ v²??Š W??�P??M�«Ë

U� ÎUOHðU¼ ÊuKB²¹ s¹c�« wJ²A¹ U� Î«dO¦[Ë ¨‰«RM�« jMÐ ‰ULJ²Ý«Ë  UB½ù«

¨q<« —U?B?²?šô« VKÞË ¡U??O?²?Ýô« —U?Nþ≈ s� 5²?H*« iFÐ s� r?N?C?FÐ ÁU?IK¹

p�– Ê√Ë ¨œd�« …¡U?Ý≈Ë WÝu?³F�« —U?Nþ≈Ë ¨ÂöJ�« ¡UH?O²?Ý« „dðË ¨W*UJ*« lDSË

r� w²?H*« Ê√ Î«œUI?²Ž« ‰«R?M�« —dJ¹ rŁ ¨»«u'« v�≈ ÊUM¾?LÞô« ÂbŽ w� V?³Ý

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ær¼dOžË ©±≥Ø≤® r[U(«Ë ¨©≤µ±∏® Íc�d²�«Ë ¨©±∑≤≥® rSdÐ bLŠ√ ÂU�ù« bMŽ t½√ o³Ý ©±®

Æ©≤±±® rSdÐ rKM�Ë ¨©≤∂∏≤® ¨©≥≥® rSdÐ Í—Ut³�« Á«Ë— ©≤®

¨rOKÝ sÐ d?ÐU?ł sŽ ©¥∞∑µ® œË«œ uÐ√Ë ¨©≤∞∂≥µ® b?L?Š√ Á«Ë—Ë ¨dÐU?ł sŽ ©±¥∑∞π® r?SdÐ b?L?Š√ ÂU?�ù« Á«Ë— ©≥®

Æ U¹«Ë— »U³�« w�Ë



≠µ¥≠

”UM�« «u??F??M?ð s� rJ½≈ò ∫…d¹d?¼ wÐ√ sŽ Ÿu??�d??� Y¹b??Š w�Ë ¨‰«R??M?�« rN??H¹

Æ
©±®

åoK)« sMŠË tłu�« jMÐ rJM� rNFM¹ sJ�Ë ¨rJ�«u�QÐ

¨t�U?L?łË Ád?NE�Ë ¨t�U?F?�√Ë t�«u?S√ w� WMM?Š …Ëb?S ÊuJ¹ Ê√ w²?H*« vKŽË

¡«b??²??Sù« ÊS??� ¨W??F??L??M�« ¡wM¹Ë ¨‚ö??š_« f½b?¹ U?� q?[ sŽ Áb??FÐË t??H??H??FðË

vKŽ qF?H�« p�– „dð tK�« dJ½√ bSË ¨‰«u?S_« ‰u³?S s� d¦?[√ ÊuJ¹ bS ‰U?F�_UÐ

¨›¥¥ ∫…dI³!«¤ Î̋rÌJÒ�ÌH½ÒÒ√ ÒÊÎuÒ�MÒðÒ§ ÓÏdÏ³Î!UÏÐ Ò”U]MÄ ÒÊËÌdÌ�ÎQÒðÒÒ√˚ ∫v�UFð t�uS w� UL[ œuNO�«

∫
©≤®

¡«dFA�« iFÐ ‰USË

ôË√ t????³K?S U????N????O????F¹ v?²????Š    ö????³????Ið s?� kŽ«u?�« kŽ«u????�

ö*« w� t�US bS U?� n�Uš     kŽ«Ë s� rK‡‡þ√ s‡‡� Âu‡‡S U¹

ö???š U* sL???Šd�« n�U???šË     t½U‡?‡M???Š≈ ”U‡‡M?‡�« 5Ð d???Nþ√

¨ U(UB?�« qLF¹Ë ¨ «dO)« v�≈ Ÿ—U?M¹ w²H*«Ë rKF*«Ë r�UF�« ÊU[ v?²L�

sŽ b?F?²?³¹Ë ¨ U?�d?;« „d?²¹Ë ¨q�«uM�« vK?Ž k�U?×¹Ë ¨b?łU?M*« v�≈ oÐU?M¹Ë

t½S?� ¨U¼u?×?½Ë w¼ö*«Ë  «dJM*« sŽ tK¼√Ë t?�eM�Ë t?M?H½ d?ND?¹Ë ¨ U?N?³?A�«

r� ÊS?� ¨WMMŠ …Ëb?S tðd?OÝ w� tÐ Èb?²?I¹Ë ¨t�«uS√ q³?IðË ¨”UMK� …Ëb?S ÊuJ¹

ÆtLKFÐ lH²M¹ r�Ë ¨Âc�«Ë tO� ÕbI�« d¦[Ë ¨”UMK� W[u×{√ `³�√ qFH¹

w� Êu?F?I¹ Èu²?H�UÐ Êu?�u?I¹Ë rKF�« v�≈ Êu?³M?²M¹ s2 d?O?¦J�« Ê√ pýôË

q�UF?²�« Ë√ ¨oŠ dOGÐ ‰U*« c?š√ Êu×O³¹ b?SË ¨ U�d;« Ë√  U?N³A�« s� dO?¦[

u?×½ Ë√ ‚UI?×²?Ý« d?OGÐ ‰U*« XOÐ s?� cš_« Ë√ ¨W?N³?²?A*«  U[d?A�« iFÐ l�

ÂdŠ U� qF� l� ÂbšË œôË√Ë ¡UM½ s� rN¹b¹√ X% s* r¼—«dS≈ «cJ¼Ë ¨p�–

¡UM²??S«Ë ¨w¼ö*«Ë ¨w½U??ž_« ŸU??L?ÝË ¨ «d?JM*« »d??ýË ¨…ö?B�« „d??²??[ ¨tK�«

s� ”UM�« ‰UM¹ Ë√ ¨¡uM�« w� …ËbS Êu½uJO� ¨WO¼«Ë Z−×Ð ¨VFK�«Ë uNK�«  ô¬

b?I??�  U?N??³?A�« vI?ð« sL?�ò ¨s¹d??šü« ¡U?LK?F�« v�≈ p�– Èb?F??²¹Ë ¨rN??{«d?Ž√

d?³?š√ U?L?[ ¨åÂ«d?(« w� lSË  U?N?³?A�« w� lSË s�Ë ¨t?{d?ŽË tM¹b� √d?³?²?Ý«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨©≤µØ±∞® W?OK(« w� rO?F½ uÐ√Ë ¨©∂µµ∞® bMM?*« w� vKF¹ uÐ√Ë ¨©±π∑π≠±π∑∑® nAJ�« w� U?L?[ —«e?³�« Á«Ë— ©±®

Æ› …d¹d¼ wÐ√ sŽ

Æ∏≤’ Y¹b(« WŽuL−� w� UL[ 5FÐ—_« Õdý w� ÍËuM�« U¼bA½√ ©≤®



≠µµ≠

¨t²?FL?Ý kHŠË ¨t?{dŽ W½U?O� vKŽ »U?¦¹ ÊUM?½ùU� ¨
©±®

≠ ¤ ≠ w³M�« p�cÐ

ÆÎU‡¦¹bŠË ÎU1bS W�_« ¡ULKŽ dO¼ULł p�– qF� UL[

tMŽ »U??ž Ë√ ¨h½ U??N??O?� f?O� W�Q??M?� t?� X{d?Ž «–≈ w?²?H*« Âe?K¹ U2Ë

W?�dF?� s� b?[Q²�« q³?S q−?F¹ ôË ¨»«u'U?Ð w½Q²¹Ë X³?¦?²¹ Ê√ ¨UN?LJŠ W?�dF?�

b?I� ¨»«u?'« W?Žd?MÐ V�UÞË qzU?M�« `�√ Ë√ ‰«RM?�« tOKŽ —d?[ u�Ë ¨»«u?B�«

w½Q???²�« w?H???� ¨p�– w�öð s?J1 ôË ¨QD?)« t� 5³???²¹ r?Ł w²???H¹Ë q−???F???²???M¹

b?FÐ rŁ ¨XSË w� »«u?'« W�d?F?� oKGMð b?I?� ¨W�«bM�« W?K−F�« w�Ë ¨W?�ö?M�«

∫
©≤®

¡«dFA�« iFÐ ‰US ¨»«uB�« ·dF¹Ë tOKŽ `²H¹ 5Š

Áb???????F?Ð U???????� v�≈ p?¹œR?¹ v²???????Š     Áœd?‡?‡‡?ð ôË ‰u???????I?�« l‡?�b?‡‡?ð ô

qzU?‡‡‡M?*« s‡‡‡?� vIK¹ U???� »«u??ł     q?zU??C???H�« ÍË– U???O??Ž√ U0d???�

tÐ«u� w� pA�« ÷«d?²Ž« bMŽ     tÐ«uł sŽ XLB�UÐ «uJM?LO�

v�≈ qzU???M�« qO???×¹ Ë√ ¨»«u??'« d???šR¹ Ê√ w²???H*« vKŽ ‰U???(« pKð w?H??�

¨s¹dšQ?²*«Ë 5�bI?²*« ¡ULKF�« V²?[ w� Y×ÐË WFł«d?� v�≈ ÃU²×?¹ bI� ¨Ád?Ož

vKŽ bL?²F¹Ë ¨p�cÐ w²H?O� ¨UNÐ—UI¹ U?� vKŽ Ë√ UNOKŽ ÎU?�uBM� W�QM*« b?−O�

ÎU×¹d� ÎUÐ«uł b−¹ r�Ë Y×Ð ÊS� ¨r¼bOKI²� WOK¼√Ë …ËbS q×� r¼ s2 ÁdOž

pK?ð rJŠ vK?Ž W�ôb�« rN?M� VKD?¹Ë ¨rKF�« q?¼√ s� t�u???Š s� —ËU??A?¹ Ê√ tK�

bMŽ b?−O?� ¨lł«d*« s� UN?F{u?� tMŽ VOG?¹ bI?� ¨WKJA*« qzUM*« Ë√ W�Q?M*«

ÊuJO� ¨lł«d*« vKŽ W�U?Šù«Ë ¨rJ(« vKŽ W�ôb�« ÁcO?�öð Ë√ ¨tt¹U?A� iFÐ

ÆÁd�√ s� …dOBÐ vKŽ

¨»«u???B�« t??L???NK?¹ Ê√ v�U??F?ð tK�« ‰«R???ÝË ¡U??Žb?�« w� `K¹ Ê√ t???OKŽ «c?J¼Ë

w� W³ÝUM*« WOŽœ_« s� dMOð U0 uŽb?O� ¨`O×B�« »«u'« W�dF� v�≈ Ábýd¹Ë

VOG�« r�U?Ž ¨÷—_«Ë  «uL?M�« dÞU� rNK�«ò ∫‰uI¹ Ê√ W?OŽœ_« d?Ný√ s�Ë ¨p�–

tO� nK²š« U* w½b¼« ¨ÊuHK²t¹ tO� «u½U?[ ULO� „œU³Ž 5Ð rJ% X½√ ¨…œUNA�«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©¥∞π¥® rKM�Ë ¨©≤∞µ±® ¨©µ≤® Í—Ut³�« bMŽ —uNA*« ÊULFM�« Y¹bŠ w� UL[ ©±®

ÆrKF�« ÊUOÐ l�Uł w� d³�«b³Ž sÐ« Áœ—Ë√ Íc�«Ë rEM�« «c¼ iFÐ ÂbIð ©≤®



≠µ∂≠

…cÐUNł ÊU?[ bI� ¨
©±®

årOI?²M?� ◊«d� v�≈ ¡UAð s� Íb?Nð p½≈ p½–SÐ o(« s�

l� ¨»«u?B�« rNL?NK¹Ë rN?OKŽ tK�« `²?HO?� ¨¡U?Žb�« «cNÐ Êu?Žb¹ …U?CI�«Ë ¡U?LKF�«

p�c?Ð rN� b???N???ýË ¨rK?F�« W???F???MÐ «u???�d???ŽË ¨VB?M*« «c???N� «u?K¼Qð s2 r?N½u???[

rN?−C½ b?FÐ ô≈ rOKF?²�«Ë Èu²?HK� rN?MH½√ «u?³BM¹ r�Ë ¨r?N½U�“ q¼√Ë rN?t¹UA?�

b?I� ¨W?L?N*« Ác?NÐ ÂUO?IK� rN�u?tð w²�«  ö¼R*« vKŽ r?N�uB?ŠË ¨ U?�uKF*« w�

s� WMÝ 5FÐ—_« mK?Ð v²Š Èu?²?HK� VB?²M¹ r� tK�« t?L?Š— b?LŠ√ ÂU?�ù« Ê√ o³?Ý

p�cÐ bNý U?L[ ¨w½UF*« „«—œ≈Ë ¨rNH�«Ë k?H(« s� tOKŽ tK�« `²� U?� l� ¨ÁdLŽ

Èu²HK?� fK−¹ r� t½√ v�UFð tK�« tLŠ— p�U?� sŽ qI½ «cJ¼Ë ¨ÁcO�öðË t?t¹UA�

tMH½ Èd¹ Ê√ qłd� wG?³M¹ ô® ∫p�U� ‰USË ¨p�c� q¼√ t½√ ÊuF³Ý t?� bNý v²Š

vO×¹Ë W?FOÐ— X�Q?Ý v²Š XO?²�√ U�Ë ¨tM� r?KŽ√ ÊU[ s� ‰QM¹ v²?Š ¡wA� Îö¼√

Æ
©≤®

©XON²½« w½UON½ u�Ë ¨p�cÐ w½«d�Q� bOFÝ sÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆqOK�« …öB� ÕU²H²Ýô« w� WAzUŽ sŽ ÁdOžË ©±∏±±® rSdÐ rKM� Á«Ë— UL[ ©±®

 Æ∏’ Èu²H�« WH� w� Ê«bLŠ sÐ« p�– d[– ©≤®



≠µ∑≠

w�H*« ÷d�F� w��« ‰«u�_« iF�
fOK� rK?F�« s� mKÐ U?L??N?� r�U?F�« Ê√Ë ¨ÊU?O??MM�« q×?� ÊU?M?½ù« Ê√ ÂuKF?�

w� QD)« t?� `Cð« rŁ W�Q?M??� w� v²?�√ v²??� p�cK� ¨QD?)« sŽ ÎU?�u?B??F?�

sÐ« ‰US ¨qÞU?³�« w� ÍœUL²�« s� d?Oš o(« v�≈ Ÿułd�U?� ¨lł«d²¹ t½S� Á«u?²�

sJ¹ r�Ë tÐ w²?H?²?M*« rKŽ ÊS?� ¨tMŽ lł— rŁ ¡wý w� v²?�√ ÊS?�® ∫
©±®

Ê«b?LŠ

w� UN?²S—U?H� t?�e� œUN²?łUÐ lł— rŁ Á«u²?HÐ `J½ u�Ë ¨tÐ tKLŽ Âd?Š ‰Ë_« rKF¹

t½S??� ¨tðö??� ¡UMŁ√ w� WK?³?I�« w?� ÁbKS s� œU??N?²??ł« d??O?G?ð u� U?L??[ ÆÆfO??S_«

ÊU?[Ë t??Žu?ł— q³??S tÐ qL??Ž b?S w²??H?²?M*« ÊU??[ Ê≈Ë ¨`�_« w� t??F?� ‰u?×??²¹

r� Ê≈Ë ¨t[dð tÐ qL?Ž sJ¹ r� Ê≈Ë ¨p�– tKLŽ iI½ t?�e� lÞUS qO�b� ÎUH�U?t�

ô tMŽ lł— U� Ê_ vKÐ qOSË ¨t�öŽ≈ t�eK¹ ôË ¨ÊU[ UL[ dL²Ý« tŽułdÐ rKF¹

ÍbMŽË® ∫
©≤®

Âö?Žù« w?� rO?I�« s?Ð« ‰U?SË ¨a�« ÆÆÆÁbKS s?� «cJ� ¨u¼ tÐ qL??F¹

nSu²¹ qÐ ¨w?²H*« Ÿuł— œd?−0 ‰Ë_« tOKŽ Âd?×¹ ô t½√Ë ¨qOBH?ð W�QM*« w�

ÁU?²�√ Ê≈Ë ¨tÐ q?LF�« vKŽ d?L?²?Ý« ‰Ë_« WI?�«u0 ÁU?²�√ ÊS?� ¨Ád?Ož ‰Q?M¹ v²?Š

w� sJ¹ r� Ê≈Ë ¨‰Ë_UÐ qLF�« tOKŽ ÂdŠ t�ötÐ bŠ√ t²H¹ r�Ë w½U¦�« WI�«u0

—U?O?²?š« v?�≈ lł— ÊS?� ¨tÐ v²?�√ U?L??Ž t?Žu?ł— sŽ t�Q?Ý b?Š«Ë X?H?� ô≈ bK³�«

r� tÐ ÁU?²�√ U?� Ê√Ë ¨t� ÊUÐ QD) lł— Ê≈Ë ¨tOKŽ Âd?×¹ r� tG¹u?Mð l� t?�öš

Æ‡¼« ©‰Ë_UÐ qLF�« tOKŽ ÂdŠ UÎÐ«u� sJ¹

w²?H*« Ÿu?ł— ‰u³?IÐ ‰u?I�« œ— w� v�U?Fð tK�« t?LŠ— rO?I�« sÐ« lÝuð b?SË

¡ULKF�« iFÐ ÈËU?²H� UN²?I�«u� l� ¨t�U?�≈ V¼c� ·öš UO?²H�« Ê√ t� 5³ð «–≈

Ê≈ YOŠË ¨Êö� V¼c0 U½b³Fð U� UM½≈ YOŠ ¨s¹—uNA*« WLz_« bŠ√ V¼c* Ë√

iI½ vK?Ž Vðd?²¹ b?S t½≈ Y?O?ŠË ¨5�u?I�« w� œU??N?²?łô« vKŽ w?²?H*« b?L?²??F?�

¨œôË_« qL?‡‡ý X?²‡‡?AðË ¨XO???³?�« V¹d‡?‡tðË ¨ U???łËe?�« ‚«d???� v�Ë_« Èu???²????H�«

ŸułdÐ q¦?� bSË ¨t�U�≈ h½ ·öš tÐ v?²�√ U� Ê√ t� dNþ w²H?*« Êu[ œd−0

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∞’ Ê«bLŠ sÐô Èu²H�« WH� dE½« ©±®

Æ©≤∏≥Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©≤®



≠µ∏≠

iIM¹ r�Ë ¨rN?J¹d?Að v�≈ W¹—U?L?(« w� ¡U?Iý_« ÊU?�d?Š sŽ ≠ › ≠ d?L?Ž

¨©tÐ wC?I?½ U?� vKŽ «c¼Ë ¨tÐ UMO??C?S U?� vKŽ p�–® ∫‰U?S qÐ ¨v?�Ë_« Èu?²?H�«

¨‰ušb?�« q³S W?IKD*« WłËe�« Â√ ÕUJ½ q×Ð Á«u?²� sŽ œu?FM?� sÐ« Ÿu?ł— d[–Ë

Ì UÒN]�Ì√Ò§˚  ∫v�U???Fð tK�« ‰u???S Ê√ t� «uM?OÐË WM¹b?*« w� WÐU???×??B�U?Ð lL??²???ł« U*

¨UNÐ qšb¹ r?� s�Ë UN²MÐUÐ qšœ s� rF?¹ ¨tSöÞ≈ vKŽ ¨›≤≥ ∫¡U�M!«¤ Î̋rÌJÏzUÒ�Ï½

qO�œ t?O?�Ë ¨VzU?Ðd�« vKŽ œu?F¹ ¨›≤≥ ∫¡U�M!«¤ ˝]sÏNÏÐ rÌ²ÎKÒšÒœ˚ ∫v�U?Fð t�u?S Ê√Ë

Íc�« t?�U??�≈ V¼c0 w²?H¹ Ê√ t�Ë ¨W?�œ_« l³?²?²Ð b??N?²?−¹ Ê√ t� w²??H*« Ê√ vKŽ

`Cð« «–≈ t³¼c� d?OGÐ w²H¹ Ê√ t�Ë ¨p�U�Ë wF?�UA�«Ë bLŠQ[ ¨t?³¼c� q×²M¹

ÊS??� ¨»«u??� tK[ Á—U??²?š« Íc?�« V¼c*« fO�Ë ¨.b??S o(« ÊS??� ¨»«u??B�« t�

sŽ W?OHM(« s� q¾?Ý s� «c¼ vKF� ¨qO�b�« u?¼ rN³¼c?� Ê√ «Ëd[– bS W?Lz_«

wF?�U?A�U?[ ¨Ád?O?ž V?¼c0 w²?H¹ Ê√ t?�e� QDš t?³¼c?� Ê√ t?� `Cð«Ë W�Q?M?�

Æo(« W�dF� vKŽ Î«—œUS Î«bN²−� ÊU[ «–≈ «c¼Ë ¨bLŠ√Ë

V¼c?� v�≈ ÍœUN?²?ł« Èœ√ u�® ∫‰US t½√ ‰U?H?I�« sŽ Ê«b?LŠ sÐ« qI½ b?SË

∫‰US ¨©ÆÆWHOMŠ wÐ√ V¼c0 ‰uS√ wMJ� ¨«c?[ wF�UA�« V¼c� XKS WHOMŠ wÐ√

«–≈ p�– qF�Ë ¨`?�√ lM*U?� l?ÝË√Ë tM� qN?Ý√ V?¼c?� v�≈ t??³¼c?� „d?ð ÊS?�®

·«b¼_Ë qO�b�« …u??I� ÊU?[ «–≈Ë ¨“u?−¹ ô hšd�« ŸU?³ð«Ë wN??A?²�« œd?: ÊU?[

V¼c� sŽ q¾Ý Ê≈ t½√® ∫
©±®

ÂöŽù« w� rOI�« sÐ« d[–Ë ¨t?M� l½U� ô WF¹dA�«

sŽ q¾?Ý ÊS� ¨»«u?B�« t½√ Èd¹ U� t?O�≈ nO?C¹ Ê√ t�Ë ¨tÐ d³?š√ Êö� ÂU?�ù«

V¼c� s� WMM�«Ë »U²J�« v�≈ »dS_«Ë `?ł«d�UÐ ¡U²�ù« VłË v�UFð tK�« rJŠ

s� ‰U??I?²½ô« w� Âö??Ýù« aO??A� U?Î�ö??[ d?[–Ë lÝu?ð rŁ ¨©Ád?O??ž s� Ë√ t?�U??�≈

v²?�√ w²�« W�Q?M*«  —dJð «–≈ U?� rJŠ Ê«b?L?Š sÐ« d?[–Ë ¨V¼c?� v�≈ V¼c?�

v²�√ U?NO� ÁbM²?M� d[– ÊU?[ ÊS�® ∫‰US øU?NO� Y×?³�« bOF¹ Ê√ t?OKŽ qN� UN?O�

tÐ XH¹ r� U?NMŽ tŽuł— V?łu¹ U� t� dNE?¹ r�Ë U¼bM²M?� ÊËœ U¼d[– Ê≈Ë ¨tÐ

Æ
©≤®

©a�« ÆÆdEM�« œb−¹ v²Š

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∞’ Ê«bLŠ sÐô Èu²H�« WH�Ë ¨U¼bFÐ U�Ë ©≤∏¥Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©±®

Æ≥∑’ Èu²H�« WH� ©≤®



≠µπ≠

ŸUM²?Sô« b?F?Ð ô≈ Èu?²?H�« —b?B¹ ô ’u?BM�U?Ð r�U‡F‡�« w²?H*« Ê√ œU?‡‡²?F*«Ë

Èd?š√ …d� U?NO?� Y×³?�« —«dJð v�≈ tÐ WłU?Š ö‡‡� ¨U‡‡N?O� ¡U‡‡?ł U� W‡‡×?� s‡‡�

qzUM?� Ë√ W�QM?� oI×¹ b?S rKF�« w� ∆b²?³*« Ê√ «Ëd[– bSË ¨d¼U?þ V³M� ô≈

W??³ðd??� m?K³¹ r� s2 Ë√ W??�U???F�« s� ÊU??[ u�Ë ¨lO???{«u??� …b??Ž Ë√ Ÿu??{u??� w�

dMOðË lł«d*«  d�uð bI?� ¨tMIð√Ë t�dŽ ULO�Ë tLKŽ VMŠ wC?IO� ¨¡U²�ù«

q[ w� …d?O¦J�« lł«d?*«  błËË ¨Y×?³�« s[U�√ W?�d?F�Ë qzU?M*« vKŽ ŸöÞô«

oI×?²¹Ë ¨lł«d*« s� tMJ�√ U?� UN?O� lł«d¹Ë ¨W�Q?M� V�UD�« Y×?³O?� ¨V¼c�

qO�b�« YO??Š s� `ł«d�« ·d?F¹Ë ¨‰u?S q?[ W�œ√ s�Ë ¨U?N?O?� ¡U?LK?F�« ‰«u?S√ s�

UNK²S w²�« qzUM*« s� tII?ŠË tLKŽ U0 w²H¹ Ê√ t� ⁄uM¹ «c¼ vKF� ¨qOKF²�«Ë

r¼b?NŽ b?FÐ s¹c�« ¡ULKF�« dÐU?[√ vKŽË t?t¹UA?� vKŽ UN?O� ‚u?H²¹ b?I� ¨UÎ‡¦?×Ð

aOA�« VKD¹ bSË ¨ÁcO�öð s� dO³J�« r�UF�« bO?H²M¹ U� «ÎdO¦J� ¨UNO� Y×³�UÐ

rŁ¨lł«d?*« v�≈ Áb??ýd¹Ë ¨«c??[Ë «c??[ W�U??M?� w?� Y×??³�« Ác??O??�öð s� d??O??³J�«

 ÆtÐ w²H¹Ë t¦×Ð bL²F¹

qN� UNKO�bÐ WŁœU?Š rJŠ w�UF�« ·dŽ «–≈® ∫
©±®

ÂöŽù« w� rOI�« sÐ« ‰US

r¼d??O?žË W??O?F??�U??AK� t?łË√ W?ŁöŁ t?O??� øÁb?O?KIð Ád?O??G� ⁄u??M¹Ë tÐ w²??H¹ Ê√ t�

U??L?[ U??NKO�œ sŽ WŁœU??(« pKð rJ?×Ð rKF�« t� q?B?Š b??S t½_ “«u?'« ∫U¼b??Š√

Âb?ŽË ‰ôb²?Ýö� t?²?OK¼√ Âb?F� UÎIKD?� p�– t� “u−¹ ô ∫w?½U¦�« ¨r�U?FK� qB?Š

ÊU[ Ê≈ ∫Y�U¦�«Ë ¨qO�bÐ fO� U� ÎöO�œ sE¹ tKF�Ë ¨t?{—UF¹ U�Ë tÞËdAÐ tLKŽ

w� ‰U?SË ¨‡¼« ©e?−¹ r� U?L¼dO?ž ÊU?[ Ê≈Ë ¡U?²�ù« t� “U?ł WMÝ Ë√ UÎÐU?²?[ qO�b�«

ÊuJO� ,ÂU?MI?½ô«Ë ƒe−?²�« q³?Ið W�U?Š œU?N²?łô«® ∫
©≤®

Âö?Žù« s� dš¬ l{u?�

rKF�« w� tFÝË ⁄dH²Ý« sL[ ÁdOž w� «ÎbKI� rKF�« s� Ÿu½ w� «ÎbN²−� qłd�«

Ë√ œU?N??'« »UÐ w� Ë√ ,WMM�«Ë »U??²J�« s?� U?NÞU??³M²??Ý«Ë ¨U?N??²�œ√Ë iz«d??H�UÐ

ŸuM�« w� Èu?²?H�« t� q?¼Ë ¨t?O?� b?N?²?−¹ r� U?L?O?� Èu?²?H�« t� fO� «c?N?� ,Z(«

 Æ‡¼« ©tÐ ŸuDI*« »«uB�« u¼ qÐ® ∫‰USË ©“«u'« `O×B�«Ë øtO� bN²ł« Íc�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≤µ≥Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©±®

Æ©≤∑µØ¥® ÂöŽù« ©≤®



≠∂∞≠

W???GK�« W???�d??F???�Ë rN??H?�« q¼√ s� ∆b???²??³?*« V�UD�« ÊU???[ v²???� «c¼ vKF???�
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Ê«b?L?Š sÐ« ‰U??S qzU?M�« b?B?S ·d?F?¹ Ê√ q³?S w²?H¹Ë q−??F?²?M¹
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Ë√ ZŽe� dŠ Ë√ ÷d?� Ë√ qK� Ë√ ”UF½ Ë√ V�Už Õd?� Ë√ ÊeŠ Ë√ ·uš Ë√ r¼
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©tMŽ ‰Q?Ý U2 d?¦?[QÐ qzU?M�« »U?ł√ s� »UÐ® ∫
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YOŠË ,Âd;« ”U?³� sŽ ‰QÝ t½√ Í√ ¨a�« 
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årzU?LF�« ôË hO?L?I�« f³K¹ ôò

5KFM�« bI� bMŽ 5H)« t� d[–Ë dB?×M¹ U0 tÐUł√ dB×M¹ ô bS ”U³K�« Ê√

d×?³�« V[d½ U½≈ ∫qzUM�« ‰uS t?O� Íc�« Y¹b(« p�– s� «Ëd[–Ë bz«u?� Áœ«e�

d??×??³�« ¡U0 Q??{u?²?M�√ UMAD?Ž tÐ U½Q??{uð ÊS??� qOKS ô≈ ¡U*« s?� UMF??� fO�Ë

W?²O?� qŠ d[cÐ r¼œ«e?� ¨
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p�U?� Á«Ë— åt?²²?O?� q(« ÁƒU?� —uND�« u?¼ò ∫‰UI?�

 ÆUNK[√ “«ułË UNKŠ W�dF� v�≈ ÊułU²×¹ bS rN½_ ¨Áu×½Ë pLM�« s� d×³�«

w²H?²M*« ÊS� ,UO²?H�« bFÐ tO� tŽu?SË ·Ut¹ U� vKŽ qzUM�« t?O³Mð ∫UNM�Ë

b?S ÎU?IKD� Ÿu?O³�« W?ŠUÐS?� ,U?NÐ qL?F�« w� lÝu?²?O?� WŠUÐù«Ë Âu?L?F�« rN?H¹ b?S

Ê√ w²?H?*« vKF?� ,W¹uÐd?�«  ö?�U??F*«Ë u??NK�«  ô¬Ë gG�«Ë —d??G�« lO?Ð w� lSuð

bS ÎUIKD�  U[dA�« w�  UL¼UM*« W?ŠUÐ≈ Ê√ UL[ ¨tŽuSË vAt¹ U� vKŽ t³M¹
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rOEFð Ÿu½ UN?OKŽ ”uK'« sŽ tON½ ÊU?[ ULK� ¨
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U?�bMŽ ÎU�“ô ÊuJ¹ b?S «c¼Ë ¨ÁdO?ž vKŽ qzU?MK� w²H*« W�ôœ rJŠ ∫U?NM�Ë

V¹—Ë pý w?²??H??LK?� qB??×¹Ë ¨‰«R???Ý sŽ WÐU??łù« v�≈ Î«d?DC??� qzU???M�« Èd¹

rKŽ√ r¼ s?� rKF�« q¼√ s� „UM¼ Ê√ r?KF¹Ë ¨‰U?(« w� »«u??'« sŽ nSu?²??O?�

vKŽ Èu???²??H?K� VB???²½« s� „UM?¼ Ê√ Ë√ ¨W�Q??M?*« pK²� »«u???'UÐ ·d???Ž√Ë tM�

‰UJýù« b?MŽ Ád??O??ž lłd¹ t??O�≈Ë ‰ËR??M*« u??N??� ,d??�_« w�Ë q³??S s� Âu??L??F�«

‰uI?¹ Ë√ ŸdM²?¹ ôË ¨rJ(UÐ Âe−¹ r� «–≈ w²?H*« tO�≈ qO?×¹ Ê√ bÐö� ¨œœd?²�«Ë

„dð «u??³??Š√Ë ¡U??LKF�« s� d??O??¦??[ p�– lM� b??I??� p�– l�Ë ¨rK?Ž d?O??GÐË s?E�UÐ

Îö¼√ fO� s� vKŽ t?²�UŠ≈ W�U?t� p�–Ë ¨ÁU?{d¹ Ë√ t³?ÝUM¹ s� —U²t?¹ qzUM�«

∫
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Âö?Žù« w� rOI�« sÐ« ‰U?S tOKŽ ‰U?;« QDš rŁ≈ qO?;« qL×?²O?� ,Èu²?HK�

V³??M??²??� t½S??� ¨p?�– s� Àb??×¹ U??� qłd�« dE?MOK� «Îb??ł dD?š l{u??� u¼Ë®

,rKŽ öÐ tO?KŽ ‰uI�« Ë√ ¨t�UJŠ√ w� t?�uÝ—Ë tK�« vKŽ »cJ�« v�≈ U?�≈ t²�ôbÐ

sŽ qI½ rŁ ¨©Èu?I²�«Ë d?³�« vKŽ 5F� U?�≈Ë Ê«ËbF�«Ë rŁù« vKŽ 5F?� U�≈ u?N�

vKŽ t�œQ?� W�Q?M*« s?Ž ‰Q?M¹ qłd�« ∫b?L?Š_ XKS® ∫
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tKzU?M?� w� œË«œ wÐ√

¨©WMM�UÐ w²?H¹Ë ÎU?F³?²?� tO�≈ t?ðbý—√ Íc�« wMF¹ ÊU?[ «–≈ ∫‰U?I� øt?�QM¹ ÊU?M½≈

vKŽ ‰b?¹Ë ¨WM¹b*« q?¼√ vKŽ ‰b¹ ÊU???[ b??L???Š√Ë ∫XKS® ∫
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rO??I?�« sÐ« ‰U??S rŁ

·ö?š ôË ¨¡ôR¼ ¡U²?H?²Ý« w� tMŽ ·ö?š ôË ¨‚U?×Ý≈ vK?Ž ‰b¹Ë ¨wF�U?A�«

d?O¦?[ UL?OÝôË ¨≠ ¤ ≠ w³?M�« WMM� ÊuH�U?<« Í√d�« q¼√ v²?H²?M¹ ô t½√ tMŽ

u� nOJ� ¡U?LKF�« iFÐ ‰U?S Ád?OžË ÊU?�e�« «c¼ w� Èu?²H�« v�≈ 5?³M?²M*« s�

fOK� ¨U?NOKŽ t?³̂‡ŁuðË UO?²H?�« vKŽ ÁbMŽ rKŽ ô s� Â«bS≈Ë UM½U?�“ 
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WF?OÐ— È√—

b?ŽU??Ý Ê≈Ë ÊU?M?ŠSÐ ÎU?Ð«u?ł Íb?³¹ ôË ¨VO??B½ WMM�«Ë »U??²J�« W?�d?F??� w� t�

∫Êö� sÐ Êö� ‰uI¹ p�c[ Á«u²� —bI�«

p�cJ¹ ÈËU?²?H�« bMŽ r¼d?¦?[√Ë        …d?OB?S ÎU?ŽUÐ ¡U?²?�û� ÊËb1
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Èd¹Ë ¨t?²KŁU2 dNE¹ s� q{U?�Ë fOz—Ë r�UŽ qJ?� t½U×³?Ý tK�« ÂU?S√ bSË

ULN½√Ë ¨Ê«bO*« w?� tF� Íd−¹ t½√Ë ,t²K[U?A�Ë t²KłU?M� ÊËd¦[_« r¼Ë ‰U?N'«

WK¹uD�« Vz«Ëc�« vš—√Ë ¨Ê«œ—_« ‰uÞ «–≈ ULOÝôË ÊU¼— wÝd?H[ WIÐUM*« bMŽ

ÆÊUÝdH�« s� q¹uD�« Ê«bO*« t�öšË ¨ÊUMK�UÐ —b¼Ë ¨ÊUð_« V½c[ Á¡«—Ë

—U??L??Š s� p?� U¹ ”UM�« ‰U??I?�        e??š »U??OŁ —U??L??(« f³?� uK�

¨W?OK¼_UÐ ô V�UM*UÐË ¨qC?H�UÐ ô qJA�UÐ Êu?²H?²M¹ U/≈ »d?C�« «c¼Ë

ZFð ¨rN?O�≈ r?NM� qN?ł√ W?Ž—U?M?�Ë ¨rN?OKŽ ÁbMŽ rK?Ž ô s� ·uJŽ r¼d?ž b?S

¨ÎU−O?−{ UN�e½√ s� v�≈ ÂUJŠ_« rNM� ZCðË Î̈U?−O−Ž tK�« v�≈ ‚u?I(« rNM�

o×²Ý« f¹—bð Ë√ ¡UCS Ë√ UO?²� s� q¼QÐ t� fO� U� vKŽ …√d'UÐ ÂbS√ sL�

∫ÂöÝù« s¹œ rJŠ «c¼ ¨tzUCS ôË ÁUO²� ‰u³S q×¹ r�Ë ¨Âc�« rÝ«

Æ‡¼« U¼«uÝ rždð ô »— U¹ qI�     ”U½√ s� ·u½√ XLž— Ê≈Ë

Ÿd??³??²¹ r�U??F�« Ê√ q?�_U??� ¨Á«u??²??� vKŽ …d??ł_« w²??H*« c??š√ rJ?Š ∫U??NM�Ë

ÊS?� ¨W??�d?Š Ë√ V?M?[ sŽ t??Su?F¹ ôË ¨Îö??L?Ž t??HKJ¹ ô p�– Ê≈ YO??Š ¨Èu?²??H�UÐ

s� d??ł√ VKÞ t?� fOK� ¨‘U??� Ë√ f�U??ł u¼Ë t?Ð kHK²¹ Âö??[ œd??−??� Èu??²??H�«

¨d?�_« w�Ë q³S s?� p�c� 5Ž bS w²?H*« ÊU?[ Ê≈Ë ¨bK³�« q¼√ s� ôË ¨5KzU?M�«

r� ÊS?� ¨Èu²?H�« vKŽ …d?ł√ c?š√ t� e−¹ r?� tO?HJ¹ ‰U*« XOÐ s� ‚“— t� Íd?ł√Ë

ÊU?[Ë ¨Ád?O??ž «Ëb?−¹ r�Ë ¨U?O??²?HK� t?ÝuKł v?�≈ bK³�« q¼√ dD{«Ë W¹«d??ł t� sJ¹

¨…œUŽ tO?HJ¹ U� t� «u{dH¹ Ê√ rNK� ¨W?�UFK� ¡U²�ù« sŽ t?SuF¹ t³MJðË t?�«d²Š«

XOÐ s� ‚“— c??š√ t�Ë® ∫‰U??S ≠ b?O??FÐ u¼Ë ≠ ‰U??S rŁ ¨
©±®

Ê«b?L??Š sÐ« ‰U??S «c?[

ÊU??[ ÊS???� ¨“«u??'«Ë lM?*« qL??²??Š« W???�Uð W¹U???H??[ t�Ë ¨p�– t???OKŽ 5?Fð Ê≈Ë ¨‰U*«

s� ‚“— t� sJ¹ r� Ê≈Ë ÆÆcš_« tK� t�U?Š vKŽ tÐ œuF¹ UL?Ž tFDI¹ UNÐ t�UG?²ý«

U�√Ë ¨tDš vKŽ …dł_« cš√ t�Ë ÆÆtO²H¹ s� ÊUOŽ√ s� …dł√ cšQ¹ r� ‰U*« XOÐ

Æ‡¼« ©b¹d¹ U0 tO²H¹ Ê√ vKŽ …uý— X½U[ «–≈ Âd×¹ ∫qOSË ¨UN�u³S tK� W¹bN�«
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∫t� ‰US u� UL?[ ¨tOKŽ W{ËUF*« “u?−¹ ö�¨t�uÝ—Ë tK�« sŽ mOK³ð VBM� U?O²H�«

tDtÐ »U?ł√ Ê≈ ∫q?O?SË ÆÆ…d?łQÐ ô≈ …ö?B�« Ë√ ¡u?{u?�« Ë√ Âö?Ýù« pLKŽ√ ô

W�eM0 tKF?ł ËÆÆ…dłQÐ ô≈ wDš p� V²?[√ Ê√ wM�eK¹ ô ∫qzUMK� ‰u?I¹ Ê√ tK�

tK� ÎU?½U?−??� »«u??'« t?�eK?¹ t½√Ë ¨p�– ·ö??š `O?×??B�«Ë ∫‰U??S ¨aÝUM�« …d??ł√

d?O?GÐ X½U?[ ÊS?� W¹b?N�« U?�√Ë ¨d?³?(« ôË ‚—u�« t?�eK¹ ô sJ�Ë ¨tD?tÐË tEHKÐ

¨UN?OKŽ t¾�UJ¹ Ê√ v�Ë_«Ë ¨U?N�u³I?Ð ”QÐ ö� t¹œUN¹ tðœU?Ž sL[ ¨Èu²?H�« V³Ý

r� ÁdOž tÐ w²H¹ ô U0 tO²H¹ Ê√ v�≈ ÎU³?³Ý X½U[ ÊS� ¨Èu²H�« V³MÐ X½U[ Ê≈Ë

¨¡U?²?�ù« vKŽ W?{ËU?F*« t?³?Að U?N½_ U?N�u?³?S t� Ád?[ ô≈Ë ¨t?²¹b¼ ‰u?³?S t� e?−¹

ÎUOMž ÊU?[ Ê≈Ë ¨p�– “Uł tO�≈ ÎU?łU²×?� ÊU[ ÊS� ¨‰U*« XOÐ s� ‚“d�« c?š√ U�√Ë

Æ‡¼« ©ÊUNłË tOH� tMŽ

t� Ê_ ¨‰U*« XOÐ s� ‚“d�« c?š√ w²H?LK�® ∫
©±®

d?O³?×²�« w� ÍË«œd*« ‰U?SË

vKŽ “U??ł rN� ⁄d??H?²??O� ÎU?S“— b?K³�« q¼√ t� qF??ł Ê≈Ë ÆÆU?O??²?H?�« vKŽ U?ÎI??Š t?O??�

‰U??S ÆÆX�d??Š ô≈Ë Áb¹d?¹ U0 t??O??²??H¹ ô œ«d*«Ë ¨W¹b¼ ‰u??³??S t?�Ë ÆÆ`O??×??B�«

d?−¹ VO?³D�« X¹√— «–S?� ¨VO?³Þ r�U?F�«Ë ¨¡«œ ÊUDKM�«Ë ¨¡«œ U?O½b�« ∫
©≤®

b?LŠ√

Æ‡¼« ©Á—cŠU� tMH½ v�≈ ¡«b�«

tKL?×?²?ð ô U?�Ë ¨ U?H?B�UÐ oKF?²?¹ U?�Ë ÂöJ�« qzU?M?� w� Èu?²??H�« ∫U?NM�Ë

w²?H*« ÊS� ¨U?N?NM[ Ë√ W?H� W?O?HO?[ sŽ Â«u?F�« bŠ√ ‰Q?Ý v²?L� ¨W?�U?F�« ÂUN?�√

b?SË ¨ÁU?O½œË tM¹œ w� t?F?HM¹ U?� rKFð v�≈ Áb?ýd¹Ë ¨U?NO?� ÷u?)« sŽ t?×?BM¹

Ê√ ÊËb¹dð√ ,Êu????�d????F¹ U?0 ”UM�« «u?Łb????Šò∫‰U???S t?½√ ≠ › ≠ wK?Ž sŽ ÍË—

sŽ q¾Ý U* v�UFð tK�« tLŠ— p�U?� ÂU�ù« sŽ dN²ý«Ë ¨
©≥®

åt�uÝ—Ë tK�« »cJ¹

¨‰uN?−� dO?ž ¡«u²?Ýô«® ∫‰US rŁ ¡UC?Šd�« ÁöŽ v²Š XJM?� ¡«u²?Ýô« WOH?O[

∫qzU?MK� ‰U?SË ¨©WŽbÐ tMŽ ‰«R?M�«Ë ¨Vł«Ë tÐ ÊU1ù«Ë ¨‰u?I?F� d?O?ž nOJ�«Ë

Æ
©¥®

ÃdšQ� tÐ d�√ rŁ ©ÎUŽb²³� ô≈ „«—√ ô®

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ¥∞≥µ ’ d¹d×²�« Õdý dO³×²�« ©±®

ÆdO³×²�« w� Í«œd*« tKI½ «cJ¼ ©≤®

Æ© UHB�«Ë ¡ULÝ_« s� ÎU¾Oý b×ł s�® ∫»UÐ bOŠu²�« »U²[ w� Ád[– ©≥®

Ád[– W?LKÝ Â√ sŽË sLŠd�«b³Ž wÐ√ sÐ W?FOÐ— tt?Oý sŽ Áu×½ ÈË— bSË ¨©≥≤µØ∂® W?OK(« w� rOF½ uÐ√ Á«Ë— ©¥®

Æl{«u� w� ÂöÝù« aOý



≠∂∂≠

∫
©±®

Ê«b?L?Š sÐ« ‰U?S ¨sL?Šd�«b³?Ž wÐ√ sÐ W?F?OÐ— t?t?O?ý sŽ ÍË— «cJ¼Ë

dzUÝË qzUM�« lM1 qÐ Î̈öBH?� ÂöJ�« qzUM� s� ¡wý w� w²H¹ Ê√ t� fO�®

ÊU1ù« vKŽ UN?O� «ËdB?²I¹ ÊQÐ r¼d?�Q¹Ë Î̈ö�√ p�– w� ÷u)« s� W?�UF�«

Ê√ —U?³?š_«Ë  U¹ü« s� œ—Ë U?L?O?�Ë UN?O?� ‰u?I¹ Ê√Ë ¨qO?B?Hð d?O?ž s� qL?:«

¨tM¹bIðË t�öłË t?²LEŽË t�ULJÐË ¨v�UFð tK�UÐ ozö�« u¼ U� q[ U?NO� XÐU¦�«

fO�Ë ¨qODFð ôË n¹d% ôË ¨q¹ËQð ôË nOOJð ôË ¨qO¦9 ôË t?O³Að dOž s�

qJ½ qÐ ¨d?¦?[_« w� UM½Qý s?� tMŽ Y×³�« f?O�Ë ¨tMOO?FðË œ«d*« qO?B?Hð UMOKŽ

«cN?� ¨UM²MM�√Ë UMÐuKS t?O� ÷u?)« sŽ ·dB½Ë ¨v�U?Fð tK�« v�≈ tKOB?Hð rKŽ

W??�U??FK� r?KÝ√Ë »u??�√ u¼Ë ¨¡U??LKF?�« dÐU??[√Ë Èu??²??H�« W??Lz√ bM?Ž »«u??B�« u¼

sŽ ‰Q?Ý U?* qM?Ž sÐ mO??³?B� ≠ › ≠ d?L??Ž d¹e?F?²?Ð ‰b?²?Ý«Ë ¨©rN¼U??³?ý√Ë

sŽ b¹b??A?²�« w� ¡U??LKF�« sŽ Îôu??I½ p�– w� Ê«b??L?Š sÐ« qI½Ë ¨ U??NÐU?A??²*«

ôË ¨Âö?[ V?ŠU?BÐ XM�® ∫b??L?Š√ ÂU??�ù« ‰u?S p�– s�Ë ¨ÂöJ�« w?� ÷u?)«

∫‰USË ¨©≠ ¤ ‡ t�uÝ— WMÝ Ë√ ¨tK�« »U²[ w� ÊU[ U� ô≈ ¨¡wý w� ÂöJ�« È—√

…—ËdCK� WM²H�« s�“ wMF¹ ©UMLKJð ÂöJ�« v�≈ UM?OŽœ ULK� ¨ uJM�UÐ d�R½ UM[®

v²Š WMM�« q¼√ s� q?łd�« ÊuJ¹ ô® ∫‰USË p�– v�≈ T'√ U* rNN?³ý l�œ w�

‰U??SË ¨©`KH?¹ r� ÂöJ�UÐ Èb?ð—« s�® ∫‰U??SË ¨©WMM?�« tÐ œ«—√ Ê≈Ë ¨‰«b??'« Ÿb¹

ÊS??� ¨U??NÐ d??³???tð Ê√ WMM�« q?Ð ¨WMM�« sŽ ‰œU??& Ê√ W?MM�« s� f?O�® ∫p�U??�

Ê√ ÂöJ�« »U??×???�√ w� wLJŠ® ∫w?F??�U??A�« ‰U??SË ¨©XJÝ ô≈Ë pM?� XF??L??Ý

»U²J�« „dð s� ¡«e?ł «c¼ ‰UI¹Ë ¨dzUAF�« w� rNÐ ·UD¹Ë ¨b¹d?'UÐ «uÐdC¹

‰u�√ u¼ Âu�c*« ÂöJ�« rKŽË® ∫Ê«bLŠ sÐ« ‰US rŁ ¨©ÂöJ�UÐ qG²ý«Ë WMM�«Ë

rKJð ÊS?� ¨`¹d?B�« ‰u?IMLK� n�U?<« Ë√ ¨i;« ‰uI?F*UÐ t?O?� rKJð «–≈ s¹b�«

q¼√ W?I¹dÞË ¨s¹b�« ‰u�√ u?N� t� o�«u*« qI?F�«Ë qIM�UÐ Ë√ jI?� qIM�UÐ tO?�

b?ýd??²?M*« d?O?G?� p�cÐ W?IKF??²*« qzU?M*« lO??L?ł w� »«u?'« »UM²??ł«Ë ¨WMM�«

Æ
©≤®

©v�UFð tK�« ¡Uý Ê≈ …dšü«Ë UO½b�« w� rKÝ√Ë v�Ë√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ¥¥’ w²H*«Ë Èu²H�« WH� ©±®

ÆU¼bFÐ U�Ë ¥µ’ Èu²H�«Ë w²H*« WH� w� Ê«bLŠ sÐ« ©≤®



≠∂∑≠

t� oKF�� U� iF�Ë w�H��*« WH�
U?� vKŽ t?�b?O� ¨w²?H*« r�U??F�« ‰Q?M¹ Íc�« ¨rJ×?K� q¼U?'« u¼ w²?H??²?M*«

q¼U'« uN?� ¨ÁUO½œË tM¹œ —u�√ s� tKN−¹ U0 Ád?³t¹ Ë√ ¨ÁbI²?F¹ U� Ë√ tÐ qLF¹

WNł s� UO²HK� `KB¹ ô YOŠË ¨tKO�bÐ rJ(« W�dF� sŽË ¨Y×³�« sŽ ełUF�«

v�≈ W?łU??×Ð t½√ pýôË ¨Á«u?²?� ‰u??³?I� Îö¼√ Á«d¹ s* b??OKI?²�« t� “u??−¹Ë ¨rKF�«

Ê≈ ÏdÎ[ÓÏcÄ ÒqÎ¼ÒÒ√ «uÌ!ÒÒQÎÝUÒ`˚ ∫v�UFð tK�« ‰US bSË ¨…dOBÐ vKŽ qLF¹ v²Š ¨¡U²H²Ýô«

ÊU??[ Ê≈Ë ¨WKN??'«Ë W???�U??FK� d??�_«Ë ¨›∑ ¡UO³½_« ¨¥≥ ∫q×M!«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ[

≠ ¤ ≠ w³M�« ‰USË ¨tM¹œË t?K�« ŸdAÐ ¡ULKF�« r¼ d?[c�« q¼Q� Î̈U�U?š V³M�«

∫‰U?I?�  U??L?� qM?²?žU??� ‰U?M?²?žôUÐ t??Ý√— Zý Íc�« VM'« «u?²??�√ s¹c�« w�

Æ
©±®

å‰«RM�« wF�« ¡UHý U/S� «uLKF¹ r� –≈ «u�QÝ ô√ tK�« rNK²S ÁuK²Sò

v�≈ ÃU?²×¹ WŁœU?Š q[ sŽ ¨Èu²?HK� ÎU?³B?²M� Á¬— s� ‰UM¹ Ê√ q¼U?'« ÂeK¹Ë

YOŠ t?�dF¹ ô ÊU[ u�Ë ¨r�UF?�« p�– WOK¼√ sŽ Y×³�« t?�eK¹ ôË ¨UNLJŠ W�d?F�

”UM�« ·ö??²??š« l� ¨t�«R??Ý vKŽ ”UM?�« q³?S√Ë ¨Èu??²??HK� t??M??H½ VB½ b??S Á«d¹

Ë√ ¨rKF?�UÐ vL???Mð s� q[ ‰U???M¹ ôË ¨t�u???S sŽ —b??B¹ r?NK[Ë ¨rN?KzU??M???� ŸuMðË

s¹c�« W�UF�« 5Ð —U?N²ýô«Ë ¨tK¼√ s� sJ¹ r�Ë f¹—b²K� Èb?Bð Ë√ ¨tO�≈ VM²½«

¨ÈËU?²?H?�« s� t� Ÿ«c¹ U0 d?N?²??ý« u�Ë ¨b?L?²?F¹ ô ’U??t?ý_« iF?³Ð Êu??Žb?tM¹

¨WŠU?BH�«Ë Wžö³�« q¼√ s?� ÊU[ u�Ë ¨—uNL?−K� WH�U<«  ôU?I*« s� t� dAM¹Ë

¨—U?HJ�« …ô«u?�Ë i?�d�«Ë „d?A�« `O?³?O?� ¨`?O?×?BÐ fO� U0 ÂöJ�« o?LM¹ b?I?�

b??OKIð w?�U?F?K� “u??−¹ ö??� ¨nKJð ŸuM?Ð p�– u??×½Ë ¨¡U??MM�« Ãd??³ðË v×K?�« oKŠË

ÊS� ¨ÊUJ� Ë√ b?KÐ w� Èu²H�« q¼√ s� ÊU?MŁ« lL²ł« v²?�Ë ¨‰öC�« ¡ôR¼ ‰U?¦�√

ÊU?[ ÊS?� ¨ WO?LKF�« U?L?N?²½UJ�Ë U?L?N²?OK¼√ ·d?Ž «–≈ ¡U?ý U?L?N¹√ ‰QM¹ w?²H?²?M*«

‰Q?M¹ Ë√ ¨t½Ëœ u¼ s� ÊËœ Áb?OKIðË Á—U?O²?š« t?�e� rKŽ√Ë d?Ný√Ë o?ŁË√ UL¼b?Š√

W�œ_« t???OKŽ XH?K²??š« u� U???L??[ ¨W�œ_« W???�d??F??� s?� sJ�√Ë WM?M�UÐ rK?Ž√ u¼ s�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨©±∑∏Ø±® r[U??(«Ë ¨©µ∑≤® t?łU?� sÐ«Ë ¨©≥≥∑® œË«œ u?Ð√Ë ¨”U?³?Ž sÐ« s?Ž ©≥∞µ∂® rSdÐ b?L??Š√ ÂU?�ù« Á«Ë— ©±®

Ær¼dOžË



≠∂∏≠

¨Íu?I�« qO�b�« Áb¹R¹ U0 qL?F¹ t½S?� ¨t?�U�≈ V¼c?� w�  U¹«Ëd�« Ë√ W?�u?BM*«

Æ U¹«Ëd�« s� dNý_« Ë√ ¨W�œ_« s� `O×B�« ŸU³ð« vKŽ ’d×¹Ë

»«u?'« VK?DO� ¨5²?H*« s?� Î«œb?Ž w²?H??²?M¹Ë ‰«R??M�« —dJ¹ b?S qzU??M�« Ê≈ rŁ

Õd?H¹ t?½√ p�– W?�ö?ŽË ¨t?{d??ž n�U?t¹ Íc�« »«u??'« œd¹Ë ¨Áb¹d¹Ë t?³??ÝUM¹ Íc�«

s� vKŽ tÐ Z²?×?O� »«u?'« WÐU?²[ VK?D¹ ÎU³?�UžË ¨w²?H?LK� u?Žb¹Ë ¨VÝUM*« »«u?'UÐ

qzUM�« ÷dž o�«Ë ¡«uÝ ¨tLKF¹ Íc�« o(« ‰u?I¹ Ê√ w²H*« ÂeK¹ «c¼ vKŽË ¨tH�Uš

 ÆÕU(ù« w� m�UÐË ¨ÂöJ�« o/Ë t²žUO� w� m�UÐË ‰«RM�« —d[ u�Ë ¨tH�Uš Ë√

UL?NM� q[ l�dO?� ¨—u�_« s� d?�√ w� ·öš 5MŁ« 5Ð qB?×¹ U� Î«d?O¦J�

rN??H¹ YO?Š ¨w?²?H*« »«u??ł w� ·ö?)« lI?¹Ë ¨‰UJýù« p�– fH½ s?Ž Îô«R?Ý

Ê√ ‰ËU?×¹ U?L??NM� Îö?[ ÊS?� ¨‰Ë_« ‰«R?Ý s� t??L?N?� U?� d?O?ž w½U??¦�« ‰«R?Ý s�

u�Ë ¨W?I?OI?(UÐ d?³?t¹ Ê√ qzU?M�« vKF?� ¨Á«uN?¹ U� VM?Š »«u?'« vKŽ qB?×¹

·ö²š«Ë QD)« w� w²H*« lSu¹ ô v²Š ¨t?H�Uš s� W×KB� w� »«u'« ÊU[

nK²?š« v²?�Ë ¨»«u?'« ·ö??²?š« V³?MÐ ”UM�« s� VO?F�« t?I?×?K¹ U2 ¨ÂöJ�«

…¡«dÐ t??O?� U0 c??š_«Ë ◊U?O??²?Šô« t??OKF??� ¨d?¦??[√ Ë√  5*U?Ž ‰u??S qzU??M�« vKŽ

Æ¡ULKF�« iFÐ bMŽ …œU³F�« ÊöDÐ Ë√ Â«d(« w� lI¹ ô v²Š ¨W�c�«

sJ� ¨W�œ_« ·ö?²š« bM?Ž rNðUH�R?� w� ¡U?NI?H�« s� dO?¦J�« W?I¹dÞ Ác¼Ë

©±®
Ê«bL?Š sÐ« d[– bSË ¨WF¹d?A�« ·b¼ o�«u¹ Íc�« ÕU³*«Ë qNÝ_« —U²?t¹ bS

t½_ kKž_« b??ý_UÐ c?šQ¹ Ê√ ∫U??N�Ë√ ¨V¼«c?� W?M??L?š ·ö?²??šô«® ∫p�– w�

Ê√ ∫Y�U¦�«Ë ¨WF¹dA�« ·b¼ t²I�«u* qNÝ_« nš_« —U²t¹ Ê√ ∫UNO½UŁË ¨◊uŠ√

ÎU?FÐ«— Ë√ ÎU?‡¦�UŁ ÎU*U??Ž ‰Q?M¹ ∫lÐ«d�« ¨Ÿ—Ë_«Ë rK?Ž_« —U?²?t¹Ë w?²?H?²??M*« b?N??²?−¹

Æ©¡Uý ULN¹√ —U²t¹ ∫f�U)« ¨sE�« W³Kž …œU¹e� tI�«u¹ s� Èu²HÐ qLFO�

¨·«b¼_«Ë  U??³?ÝUM*«Ë 5?²?H*«Ë qzU??M*« ·ö??²?šUÐ nK?²?tð ‰U??(« qF�Ë

Ê√ bÐô Ë√ ¨ V¼c??� Í√ bKI¹Ë d??O?t??²¹ w�U??F�« Ê√® ∫
©≤®

Ê«b?L??Š sÐ« d??[– b?SË

tÐ oŁË r�UŽ Í√ ‰«R?Ý t� Ê√ `O×B�«Ë ¨©t� d?NE¹ ULO?� tI�_«Ë rKŽ_« —U?²t¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∏’ w²H*«Ë Èu²H�« WH� ©±®

Æ©≥≥±Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈Ë ¨∑±’ Èu²H�« WH� ©≤®



≠∂π≠

ÊU[ ¡«uÝ ¨t�uS sŽ r¼—Ëb�Ë ¨tOKŽ 5KzUM�« b�«uðË ¨tðdNýË t²OK¼√ ·dŽË

ÆÎ«bN²−� Ë√ ÎUOK³MŠ Ë√ ÎUOF�Uý Ë√ ÎUOJ�U� Ë√ ÎUOHMŠ

‰uIÐ bO?I²¹ ÎU�Uš ÎU³?¼c� q×²M¹ Ê√ w�UF�« ÂeK¹ q¼ ¡UL?KF�« nK²š« bSË

Ê√ ÎU‡¦?¹b??ŠË ÎU1b??S lS«u?�«Ë øp�– t??�eK?¹ ô Â√ ¨Á“ËU??−??²¹ ôË V¼c?*« VŠU??�

s� rN?¹b� s� ‰u??IÐ ÊËb???O??I??²¹ rN?½√Ë ¨œö??³�« pK?ð w� rNzU??L?KF� l³ð W???�U??F�«

œöÐ Ë√ lL??²??−??� v�≈ r?N?C??F?Ð qI??²M¹ b??S sJ� ¨r?¼bMŽ «ËR??A½ s¹c�« ¡U??L?KF�«

Áu???łË rKF¹ r?�Ë ¨r¼b??O?KI???²� Îö¼√ r¼¬— s?¹d??š¬ ¡U???LKŽ s?Ž c??šQ???O??� ¨Èd???š√

Æ5�Ë_« 5ÐË rNMOÐ ·ö)«

ÎU*U?Ž t?�d?Ž s� ¡U?²?H?²??Ý« w�U?FK� “u?−¹® ∫
©±®

d?O?³?×?²�« w� ÈË«œd*« ‰U?SË

“«u?ł w� v?H?[ ‰b?Ž r�U?Ž t?½√ ·d?Ž «–≈ t½_ Î̈U?LEF??� ÎU?³?B?²?M� Á¬— Ë√ Î̈ôb?Ž

t½√Ë tLKŽ vKŽ ‰b¹ p?�– ÊS� Î̈ULEF� U?O²HK� ÎU?³B²M� Á¬— «–≈ «c?[Ë ÆÆtzU²H?²Ý«

q¼√ t½√ W{UH?²Ýô« ÕöB�« sÐ«Ë s¹b�« wIð aOA�« d?³²Ž«Ë ÆÆ¡U²?H²Ýö� q¼√

Ê√ œ«—√ «–≈ w�U??F�« Ê≈® ∫
©≤®

W??{Ëd�« d??B??²??t??� Õd??ý w� ‰U??SË ¨‡¼« ©U??O??²??HK�

`KB¹ ô q¼U??ł t½√ rKF¹ Ë√ ¨U?O?²?HK� q?¼√ t½√ rKF¹ Ê√ U?�S?� Î̈U?B?t?ý w?²?H?²?M¹

e−¹ r� tKNł rKŽ s�Ë ¨rNSUHðUÐ tO?²H²M¹ Ê√ t� ‰Ë_U� ¨t�UŠ qN−¹ Ë√ ¨p�c�

Æ©ÁbKI¹ Ê√ “u−¹ ö� t�UŠ qNł s� U�√Ë ¨tO²H²M¹ Ê√

qL?F�« t�eK¹ ö?� ¡ULKF�« b?Š√ s� »«u−Ð VO?ł√Ë W�QM?� sŽ ‰QÝ v?²�Ë

p�– dOž ‰QM¹ Ê√ w²H²MLK�Ë ¨¡UCI�U[ WO�«e�≈ Èu²H�« XMOK� ¨Èu²H�« pK²Ð

YO?Š ¨U¼b?CÐ Ë√ U?NÐ qL?F�« s� bÐö?� W?O?F?S«Ë W�Q?M*« X½U?[ «–≈ sJ� ¨w²?H*«

qŠ U� nAJ� ¡U?LKF�« v�≈ ÊuFłdO� ¨U?NLJŠ Êu�dF¹ ô lzU?SË œ«d�ú� Àb×¹

ÆÁdOž v�≈ o(« «u[dð ô≈Ë ¨WOFS«u�« r¼«ËU²HÐ qLF�« s� bÐö� ¨rNÐ

ÊuJ¹ U?�S?� ¨W�QM?� sŽ q¾?Ý «–≈ w²?H*«® ∫
©≥®

Âö?Žù« w� rO?I�« sÐ« ‰U?SË

U� W?�dF?� ÁbBS ÊuJ¹ Ê√ U?�≈Ë ¨UN?O� t�uÝ—Ë tK�« r?JŠ W�dF?� qzUM�« b?BS

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ¥∞≥µ d¹d×²�« Õdý dO³×²�« ©±®

Æ©∂∂≥Ø≥® w�uDK� ©≤®

 .©≤≤∂Ø¥® 5FSu*« ÂöŽ≈ ©≥®



≠∑∞≠

`łdð U?� W�d?F� Áb?B?S ÊuJ¹ Ê√ U�≈Ë ¨Áb?OKIðË t?MH½ d?N?ý Íc�« w²H*« t�U?S

tK?�« rJ×?Ð VO???−?¹ Ê√ ∫‰Ë_« rM???I?�« s� w²????H*« ÷d????H???� ¨w²????H*« p�– b?MŽ

ôË ÆÆtÐ d?³??t¹ Ê√ t?F?ÝË ÂU?�ù« ‰u?S ·d??Ž «–≈ ∫w½U?¦�« rM?I?�« w�Ë ¨t�u?Ý—Ë

¨t³¼c�Ë t�u?S t½≈ ÎUMOI¹ rKF¹ Ê√ ô≈ ¨t³¼c�Ë Êö?� ‰uS «c¼ ∫‰uI¹ Ê√ t� q×¹

U2 ¨p�– w� ÁbM?Ž U0 w²?H?²?M?*« d?³?t¹ Ê√ t?F?M?¹ t½S?� ∫Y�U?¦�« rM??I�« U?�√Ë

ö?� «c¼ l�Ë ¨t?F?ÝË ⁄«dH?²?Ý«Ë Áb?N?ł ‰cÐ bFÐ ¨»«u?B�« t½√ t?Mþ vKŽ VKG¹

Æ‡¼« ©tÐ cš_« ⁄uM¹ Ê√ t²¹UžË ¨t�uIÐ cš_« w²H²M*« ÂeK¹

ÁbOÐ T?�u¹ ö�® ∫
©±®

Ê«b?L?Š sÐ« ‰U?S ¨w²?H*« l� »œQ?²�« w²?H?²?M*« vKŽË

ôË ¨tO� p�U?�≈ V¼c� U� Ë√ ¨«c[Ë «c?[ w� kH% U� t� ‰uI?¹ ôË ¨tNłË w�

¨«c?[Ë «cJÐ „dO?ž w½U?²�√ Ë√ ¨w� l?SË «c[ Ë√ ¨‰u?S√ «cJ¼ ∫»«u?'« bFÐ ‰u?I¹

w²?H??²?M*« ÊU?[ «–≈® ∫
©≤®

ÎU?C¹√ ‰U?SË ¨©W??H�U?<« Ë√ q¼U?M?²?�« tM� ·d?Ž «–≈ ô≈

¨t??OKŽ d??²?M?¹Ë ¨t� rO??N?H??²�«Ë tM� r?N?H??²�« w� w²??H*« tÐ o?�d?OK?� rN?H?�« b?O??FÐ

tDI?M¹Ë ¨¡U?²??H??²?Ýô« W??S—Ë w� t??³??²?A?*« sŽ ‰Q??M¹Ë ¨Áu?×?½ ‰U?³??Sù« sM??×¹Ë

¨t?×?K�√ QDš Ë√ ÎUM( È√— Ê≈Ë ¨Áb??FÐ w²??H¹ s� W?×K?B?�Ë t??²?×KB* t?KJA¹Ë

w� ÎU{U?OÐ È√— Ê≈Ë ¨Èd¹ U� U?NO?� V²JO� tO�≈ U?N�b?S U/≈ WS—u�« VŠU?� ÊS�

w²?H*« bB?S U0— t½_ ¨tKG?ý Ë√ t?OKŽ jš U¼d?š¬ w� Ë√ dDÝ_« iFÐ ¡UMŁ√

Ê√ wG?³M¹Ë® ∫‰U?S ¨U¼b?M?H¹ U?� Á«u²?� b?FÐ ÷U?O?³�« p�– w� V²J� ¡u?MÐ b?Š√

ôË ¨W??�U??F�« t??L?N??Hð ¨s?M?Š `?{«Ë kH�Ë ¨jÝË `{«Ë jt?Ð »«u?'« V?²J¹

Æ‡¼« ©tOKŽ bŠ√ —Ëe¹ ö¾� ¨tDšË Á—uDÝ »—UI¹Ë ¨W�U)« t×³I²Mð

s� w²H*« sJL?²O� WFÝ«Ë ¡U?²H²Ýô« WF?S— ÊuJð Ê√ wG³M¹® ∫
©≥®

ÎUC¹√ ‰USË

Ÿb¹ ôË ¨qzUM�UÐ p�– d{Q� dB²š« ÷U?O³�« ‚U{ «–≈ t½_ ¨»«u'« ¡UHO²Ý«

Ê≈ Î̈U?�UŽ U?�≈Ë ¨tzU?²H?²?ÝUÐ Î«bŠ«Ë hš Ê≈ Î̈U?�U?š U�≈ w?²H¹ s* U?N?O� ¡U?Žb�«

Æ‡¼« ©ÎUIKD� ¡UNIH�« v²H²Ý«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∏≥’ w²H*«Ë Èu²H�« WH� ©±®

Æµ∏’ w²H*«Ë Èu²H�« WH� ©≤®

Æ∂≥’ w²H*«Ë Èu²H�« WH� ©≥®



≠∑±≠

w²?H*« WOK¼√Ë Èu?²?H�UÐ oKF?²¹ UL?O� v�U?Fð tK�« rN?LŠ— ¡U?LKF�« lÝuð b?SË

¨W??�U??F�« s?� qN??'« …d??¦J�Ë ¨W??ÝU*« W???łU??×K� ¡U??²??�ù« VBM?� v�≈ W??łU??(«Ë

VzU½ w²H*« Ê√ ô≈ „«– U?�Ë ¨rN� lI¹ U2 »«uB�UÐ rN�dF¹ s� v�≈ rN?²łUŠË

p�c?� Îö¼√ ÊuJ¹ Ê√ b?Ðö???� ¨t�u???Ý—Ë tÐ tK?�« rJŠ U???� ÊU???OÐ w?� Ÿ—U??A?�« sŽ

Ÿ—uð U½d?[– b?I?� ¨rKŽ öÐ tK�« v?KŽ ‰u?I�«Ë Ÿd?M²?�« w� q¼U?M?²¹ ôË ¨VBM*«

¡«b²Sô« V−O� ¨qzUM*« s� dO¦J�« sŽ rN?HSuðË ¨r¼dO¼UA�Ë ¡ULKF�« …cÐUNł

¨Íu³M�« b?NF�« v�≈ »d?S√Ë ¨r¼bFÐ s2 ·dŽ√ rN½S?� ¨X³¦²?�«Ë Ÿ—u²�« w� rNÐ

≠ › ≠ t?²ÐU×?� sŽË ≠ ¤ ≠ w³M�« sŽ rKFK� 5K�U?(« ¡ULKF�« d?�uð v�≈Ë

vKŽ t?K�« vK�Ë ÆrJ?Š√Ë rKŽ√ v�U??F?ð tK�«Ë ¨rN??ŽU???³ð√ s� UMK?F??łË ¨r¼U??{—√Ë

Æ‡¼±¥≤∂Ø≤Ø≤≤ÆrKÝË t�¬Ë bL×�

s¹d³'« sLŠd�«b³Ž sÐ tK�« b³Ž



≠∑≤≠

iOÐ√



≠∑≥≠

r�F*« ·Ëd� vK� W��d� Y���« «cN� l�«d*« iF�

V²J?�« —«œ ≠ ‡¼±¥∞∑ ÂU??Ž v�Ë_« W??F??³D�« ≠ ÊU??³??Š sÐ« `?O??×??� VOðd??²Ð ÊU??M??Šù« ≠±

Æ ËdO³Ð WOLKF�«

≠ v�Ë_« WF?³D�« ≠ wHOH?Ž ‚«“d�« b³Ž oOKFð ≠ Íb?�xK� ÂUJŠ_« ‰u�√ w� ÂUJŠù« ≠≤

Æ÷U¹d�UÐ —uM�« WMÝR�

Æa¹—Uð ÊËbÐ®  ËdO³Ð V²J�« r�UŽ ≠ v�Ë_« WF³D�« ≠ lO[u� …UCI�« —U³š√ ≠≥

Æ‡¼±≥∏π ÂUŽ ≠ dB0 W¦¹b(« V²J�« —«œ ≠ rOI�« sÐô 5FSu*« ÂöŽ≈ ≠¥

ÊËbÐ® WFÐ«d�« W?F³D�« ≠  ËdOÐ ≠ 5¹ö?LK� rKF�« —«œ ≠ vK[—eK� WLłd?²�« w� ÂöŽ_« ≠µ

Æ©a¹—Uð

≠  Ëd??OÐ ≠ w?�ö??Ýù« V²J*« ≠ r?O??I�« sÐô ÊUD?O??A�« bzU??B???� s� ÊU??H??NK?�« WŁU??ž≈ ≠∂

Æ‡¼±¥∞π ÂUŽ WO½U¦�« WF³D�«

d−¼ —«b?Ð WOÐdF?�«  UÝ«—b�«Ë Àu×?³�« e[d?� ≠ ÍËU−?×K� wK³M(« tI?H�« w� ŸUMSù« ≠∑

Æ‡¼±¥±π WMÝ

tK�«b³Ž oOI% dO³J�« Õd?A�« l� ÍË«œdLK� ·ö)« s� `ł«d�« W�dF� w� ·UB½ù« ≠∏

Æ‡¼±¥±π ÂUŽ w[d²�«

d−¼ —«bÐ WOÐdF�«  UÝ«—b�«Ë Àu×³�« e[d?� ≠ dO¦[ sÐô a¹—U²�« w� W¹UNM�«Ë W¹«b³�« ≠π

Æ‡¼±¥±∑ WMÝ

Æ©a¹—Uð ÊËbÐ®  ËdOÐ ≠ wÐdF�« »U²J�« —«œ ≠ Íœ«bG³�« VODtK� œ«bGÐ a¹—Uð ≠±∞

W?³²J� ≠ Õ«d?M�« b?LŠ√ oO?I?% ÍË«œdLK� t?I?H�« ‰u�√ w� d¹d?×?²�« Õdý d?O?³×?²�« ≠±±

Æ‡¼±¥≤± ÂUŽ býd�«

w�öÝù« V²J*« ≠ tK�«b³?Ž sÐ ÊULOKM� bOŠu²�« »U?²[ Õdý bOL(« e¹e?F�« dOMOð ≠±≤

Æ©a¹—Uð ÊËbÐ®

Æ‡¼±≥πµ ÂUŽ W¦¹b(« V²J�« —«œ ≠ d³�«b³Ž sÐô tKC�Ë rKF�« ÊUOÐ l�Uł ≠±≥

Æ‡¼±≥∏∑  ËdOÐ ≠ wÐdF�« »U²J�« —«œ ≠ rOF½ wÐ_ ¡UO�Ë_« WOKŠ ≠±¥

ÆWFÐ«d�« WF³D�« ≠ ¡UMŠ_« w� ÕöH�« W³²J� ≠ wKŽ sÐ bLŠ√ ·dA� sÐ« Ê«u¹œ ≠±µ

Æ‡¼±¥≤± WMÝ WO½U¦�« WF³D�« ≠ l¹“u²�«Ë dAMK� ÂöM�« —«œ ≠ w½UM−M�« œË«œ wÐ√ 4Ý ≠±∂



≠∑¥≠

Æ‡¼±¥≤± WMÝ WO½U¦�« WF³D�« ≠ ÷U¹d�UÐ l¹“u²�«Ë dAMK� ÂöM�« —«œ ≠ Íc�d²�« 4Ý ≠±∑

Æ©a¹—Uð ÊËbÐ® W¹u³M�« WMM�« ¡UOŠ≈ —«œ tðdA½ ¨oI×� dOž ≠ w�—«b�« 4Ý ≠±∏

W?O½U?¦�« WF?³D�« ≠ ÷U¹d?�UÐ l¹“u²?�«Ë dAMK� Âö?M�« —«œ ≠ wM¹Ëe?I�« t?łU?� sÐ« 4Ý ≠±π

Æ‡¼±¥≤± WMÝ

WF?³D�« ≠ ÷U¹d�UÐ ÂöM�« —«œ ©Èd³J�« 4M�« s� v³?²:«® ÈdG?B�« wzUMM�« 4Ý ≠≤∞

Æ‡¼±¥≤± WMÝ WO½U¦�«

Æ‡¼±¥±∞ WMÝ v�Ë_« WF³D�« ≠ W�UÝd�« WÝ—b� ≠ w�uDK� W{Ëd�« dB²t� Õdý ≠≤±

Æ‡¼±¥≤± WMÝ W�UÝd�« WMÝR� ≠ wðuN³K� wK³M(« tIH�« w�  «œ«—ù« vN²M� Õdý ≠≤≤

Æ‡¼±≥π≤ WO½U¦�« WF³D�« ≠  ËdOÐ ≠ dJH�« —«œ ≠ rKM� `O×� vKŽ ÍËuM�« Õdý ≠≤≥

Æ‡¼±¥≤± WMÝ ÷U¹d�UÐ ÂöM�« —«œ l³Þ bŠ«Ë bK−� w� Í—Ut³�« `O×� ≠≤¥

Æ‡¼±¥≤± WMÝ ÷U¹d�UÐ l¹“u²�«Ë dAMK� ÂöM�« —«œ bK−� w� Î«œdH� rKM� `O×� ≠≤µ

Æ‡¼±≥π∑ WMÝ w�öÝù« V²J*« ≠ wK³M(« Ê«bLŠ sÐô w²H²M*«Ë w²H*«Ë Èu²H�« WH� ≠≤∂

Æ‡¼±≥π∑ WMÝ …d¼UI�UÐ W¹bL;« WMM�« WF³D� ≠ vKF¹ wÐ√ sÐô WKÐUM(«  UI³Þ ≠≤∑

Æ±≥π∏ WMÝ dAM�«Ë WŽU³DK�  ËdOÐ —«œ ≠ bFÝ sÐ«  UI³Þ ≠≤∏

Æ‡¼±≥∏∞ WMÝ UN²³²J�Ë WOHKM�« WF³D*« ≠ d−Š sÐô Í—Ut³�« `O×� Õdý Í—U³�« `²� ≠≤π

v�Ë_« W?F³D�« ≠ w?LJ(« wKŽ oOI?% ≠ w½U?FL?MK� t?IH?�« ‰u�√ w� W�œ_« lÞ«u?S ≠≥∞

Æ‡¼±¥±π WMÝ

Æ‡¼±¥±≤ WMÝ ÷U¹d�UÐ dAM�«Ë WŽU³DK� V²J�« r�UŽ —«œ ≠ WOLOð sÐ« ÈËU²� ŸuL−� ≠≥±

W?F?³?D� ≠ rO?I�« sÐ«Ë wÐU?D)«Ë Í—cMLK� œË«œ wÐ√ 4Ý V?¹c?NðË Õd?ýË d?B??²?t?� ≠≥≤

Æ‡¼±≥∂∑ WMÝ W¹bL;« WMM�« —UB½√

Æ ËdOÐ ≠ dAM�«Ë WŽU³DK� W�dF*« —«œ ≠ bLŠ√ ÂU�û� œË«œ wÐ√ qzUM� ≠≥≥

VKŠ w� WO�öÝù«  UŽu³D*« W³²J� ∫dýUM�« ≠ r[U×K� 5×O×B�« vKŽ „—b²M*« ≠≥¥

Æ©a¹—Uð ÊËbÐ®

WMÝ v�Ë_« WF³D�« ≠ W�U?Ýd�« WMÝR� ≠ WO?¦¹b(« WŽuÝu*« ≠ bL?Š√ ÂU�ù« bMM� ≠≥µ

Æw[d²�« tK�«b³Ž Æœ ·«dý≈ ≠ ‡¼±¥±¥

Æv�Ë_« WF³D�« ≠ tIH�« ‰u�√ w� WOLOð ‰¬ …œuM� ≠≥∂

Æ‡¼±≥ππ WMÝ ≠ dB0 w$U)« W³²J� ≠ Í“u'« sÐ« ÃdH�« wÐ_ bLŠ√ ÂU�ù« VSUM� ≠≥∑



≠±≠

UNDÐ«u{Ë Èu²H�« d9R�

w�öÝù« wNIH�« lL:« UNLEM¹ w²�«

tDÐ«u{Ë t�uNH� Èu²H�« dOGð

w�öÝù« tIH�« w� tðUIO³DðË

YŠU³�« œ«bŽ≈

qLODG�« bLŠ sÐ tK�« b³Ž ÆœÆ√

WOŽdA�« UOKF�«  UÝ«—b�« r-. fOz—

WO�öÝù«  UÝ«—b�«Ë WF¹dA�« WOKÖ

ÈdI�« Â√ WF�Uł



≠≤≠

iOÐ√



≠≥≠

Ïr‡‡‡‡OÏŠ]dÄ Ïs‡‡‡ÒLÎŠ]dÄ Ït]KÄ Ïr‡‡‡Î�ÏÐ

tD�«u{Ë t�uNH� Èu�H�« dOG�
w�ö�ù« tIH�« w� t�UIO�D�Ë

©¿®qLODG�« bLŠ sÐ tK�« b³Ž ÆœÆ√

UM?	 w{—Ë ¨W???L????FM	« U?MOK?Ž -√Ë ¨s¹b	« U?M	 qL???�√ Íc?	« tK	 b????L???(« ≠±

VKD*« b??³??Ž sÐ tK	« b??³?Ž sÐ b??L??×?( vK?Ž Âö?,	«Ë …ö??B	«Ë ¨ÎUM¹œ Âö??Ýù«

U?NMŽ m¹e¹ ô ¨U¼—UNM� U?NKO	 ¨¡U?CO?³	« W−?;« vKŽ UM�dð ¨wýd?I	« ¨wLýU?N	«

s¹b??ý«d?	« ¡U??HK)« Íb?¼Ë ¨WM,	«Ë »U??²?J	UÐ p,??L???²	UÐ U½U???GË√ Ë ¨p	U¼ ô≈

tÐU?×?G√ vKŽË t?OKŽ tK	« vKG ¨‰ö?C	« s( UM	 W?L?B?Ž 
©±®

ÁbFÐ s?( 5¹bN*«

∫bFÐ U(√ ÆÎ«dO¦� ÎULOK,ð rKÝË s¹b	« Âu¹ v	≈ ÊU,ŠSÐ rNF³ð s(Ë

ÎÒqłË ¨rNðU?XË√ fOH½ «u?C(√ b?X ≠ tK	« rNL?Š— ≠ `	UB	« UMHK?Ý ÊS[ ≠≤

»— t?O??łu?²	 ÎôU?¦?²??(«Ë ¨s¹b	« «c?N	 W??(b?š ¨l¹d?H?²?	«Ë qO?GQ?²	« w[ r?¼—U?L?Ž√

s¹=b�« w� «u?ÔN?]I?ÓH??Ó²?ÓO� ÏW?ÓHzUÓÞ ÚrÔNÚM� ÌW?Ó Úd?� =qÔ# Ús?� Ód?ÓHÓ½ UÓ�ÚuÓKÓ�˚ ∫t	u?IÐ ¨5*U?F	«

ÃU²½ s( ÊUJ[ ©±≤≤ WÐu²�«® Ó̋ÊËÔ—ÓcÚ×Ó¹ ÚrÔN]KÓFÓ� ÚrNÚOÓ�≈ «u?ÔFÓłÓ— «Ó–≈ ÚrÔNÓ�ÚuÓ  «ËÔ—cÚMÔO�ÓË

¨ U??OKJ	« WÐU??¦0 r¼b??FÐ s*  —U??G ŸËd??H	«Ë ‰u??G_« s( W??O?N??I??[ …ËdŁ¨p	–

c?šQ( W?[d?F( rN	 r²?O?[ ¨WOze?ł qzU?,( s( ÔÀÔb?Ú×Ó¹ Ë Òb?−Ó¹ U( U?N?OKŽ ÊuI?³D¹

≠ ¡«e?'« d?O??š 5LK,*« sŽ r¼«e?łË t?K	« rN?L?Š— ≠ rKF	« q?¼√ ÊS?[® —u?B	«

s( Àb???×¹ U???( lO???L???−Ð j?O??% Ê√ ¨W???OK?J	« W???LJ;« r?NðU???LK� w[ «Ëb???B???X

w[ U?N?	u?šœ sŽ W?ł—U??š W	Q?,?( b??−¹ Ê√ d?O?B??³	« œUJ¹ ô «c?N	Ë ¨ U??Oze?'«

w[ U?N?LJŠ vKŽ ]h?ÓMÔ¹ r	 W?F?X«Ë lIð Ê√ b?F?³¹ –≈® ¡U1≈ Ë√ ÎU?B½ 
©≤®

©rNð«—U?³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

≠ ÈdI	« Â√ WF?(Uł ≠ WO(öÝù«  UÝ«—b	«Ë W?F¹dA	« WOK� ≠ WOŽd?A	« UOKF	«  UÝ«—b	« r,IÐ  tI?H	« –U²Ý√ ©¿®

lL?−?L?K	 W?O?LKF	« W?M−K	« u?C?Ž ≠ W?F??(U?'UÐ wLKF	« f?K:« u?C?Ž ¨W?O?Žd??A	« U?OKF	«  U?Ý«—b	« r?,?X fOz—

Æw(öÝù« r	UF	« WDÐ«— ≠ w(öÝù« wNIH	«

l(U'« w[ Íc?(d²	«Ë ¨©∂®»UÐ ¨WM,	« »U²� ±≥Øµ tM?MÝ w[ œË«œ uÐ√ tłdš√ W¹—UÝ sÐ ÷UÐd?F	« Y¹bŠ s( ©±®

 Æ`O×G s,Š Y¹bŠ ‰UXË ©±∂® »UÐ ¨rKF	« »U²� ≤¥Øµ `O×B	«

Æµ∂µ≠µ∂¥ ’ W¹bF,	« ÈËU²H	« ©≤®



≠¥≠

ôË ¨‚d??[ d???O??ž s( ¨t??O???[ t??OKŽ ’u??B?M*« iFÐ v?MF??( w[ w?¼ ôË ¨V¼c*«

Æ
©±®

©tO[ …—d;« V¼c*« jÐ«u{ s( ¡wý X% Wł—bM(

q¼√ s( bŠQÐ ‰eMð X,OK[® ∫tK	« tLŠ— wF?[UA	« ÂU(ù« ‰uX «c¼ lL−¹Ë

wIÐ «cN	 Æ
©≤®

©UNO[ ÈbN	« qO?³Ý vKŽ qO	b	« tK	« »U²� w[Ë ô≈ ¨W	“U½ tK	« s¹œ

w[ Á«d½ U( p	– vKŽ dÒJÓFÔ¹ ôË ¨ÊU(“_«Ë —uBF	« d³Ž Î«œb−²( w(öÝù« tIH	«

rN?ðœU??Ž vK?Ž U¼Ëd??łQ???[ ¨…œU??F?	«Ë ·d??F	« U???N??�—b???( ÂUJŠ√ s?( ¨nK,	« V?²??�

ÂUJ?Š_« pKð ¡U???IÐ l( ¨·«d???Ž_« pKð  d???ÒO??ÓGÓð r?Ł ¨ÊU??(e	« p?	– w[ rN???[d??ŽË

¨5{d??G??LK	 W??³?B??š ÎU??{—√ ÂUJŠ_« pKð q¦??(  —U??B?[ ¨V?²J	« w[ …—uD,??(

t½u?HB¹Ë w?(öÝù« t?I?H	« s( «u	UMO	 U?NM( ÊuKšb¹Ë ¨r¼œU?IŠ√ U?N?O[ Êu?Ž—e¹

Æ©W(uŽe*«® WO½b*«Ë …—UC(« V�— …d¹U,( vKŽ …—bI	« ÂbŽË ¨œuL'UÐ

rN,H½√ «Ë—c½ ¨¡U?³$ qŠUD[Ë ¨¡öł√ ¡ULKŽ ¨«c¼ q¦?( v	≈ t³ÓMÓð bXË ≠≥

v	≈ «u?N?]³ÓMÓ[ ¨tK	« U?L?N?L?Š— w[«d?I	«Ë rO?I	« sÐ« ‰U?¦?(√ ¨s¹b	« «c¼ sŽ ŸU?[bK	

t?O[ “dÐ d?BŽ w[ p	–Ë ¨Èu?²H	« d?OGð u¼Ë ¨w(ö?Ýù« tI?H	« w[ —dI?( qG√

w[ qB?[® ∫rOI	« sÐ« ‰U?I[ ¨w³¼c?*« VBF?²	« —«Ë√ ]b²?ý«Ë ¨bOKI?²	«Ë œuL?'«

¨ UOM	«Ë ¨‰«uŠ_« Ë ¨WM?J(_« Ë ¨WM(“_« dOGð V,×Ð UN?[ö²š«Ë ¨Èu²?H	« dOGð

vKŽ rOEŽ jKž tÐ qN'« V³,Ð lXË ¨Î«b?ł lHM	« rOEŽ qB[ «c¼ Æbz«uF	«Ë

Ê√ rKF¹ U??( ¨t??O	≈ qO??³?Ý ô U??( nOKJðË W??I?A?*«Ë Ãd?(« s( V?łË√ ¨W?F¹d??A	«

Æ
©≥®

tÐ wðQð ô ¨`	UB*« Vð— vKŽ√ w[ w²	« ¨…d¼U³	« WF¹dA	«

pKð d??O??Gð l( ¨bz«u??F	« U??N?�—b??( w²	« ÂU?JŠ_« ¡«d?ł≈ Ê≈® ∫w?[«d?I	« ‰U??XË

l³?²¹ W??F¹d?A	« w[ u¼ U??( q� qÐ ¨s¹b	« w[ W	U??N?łË ¨ŸU?L?łù« ·ö??š ¨bz«u?F	«

Æ
©¥®

©…œb−²*« …œUF	« tOC²Ið U( v	≈¨…œUF	« dOGð bMŽ tO[ rJ(« dOG²¹ ¨bz«uF	«

¨œö?³	« 5Ð UN?O[ „«d?²?ýô« V−¹ ô bz«uF?	« ÊS[® ∫d?š¬ l{u( w[ ‰U?XË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æµ∂µ≠µ∂¥ ’ w²H*«Ë Èu²H	« WHG ©±®

Æ©¥∏® W	Q,*« ≤∞ ’ W	UÝd	« ©≤®

Æ≤∞µØ¥ ¨≥Ø≥ 5FXu*«  ÂöŽ≈ ©≥®

Æ ≤≥¥ ≠ ≤≥≥ ’ ÂU(ù« Ë w{UI	«  U[dBðË ÂUJŠ_« sŽ ÈËU²H	« eOO9 w[ ÂUJŠù« ©¥®



≠µ≠

bIH²¹ ¨tK³X ULŽ bŽU³?²¹ ÊU(“ q� w[ w²H*« ÊuJ¹Ë ¨—UDX_« …bOF³	« ÎUGuBš

¨U?O?²?H	« sŽ n?Xuð ô≈Ë ¨tÐ v²?[√ ÎU?O?XUÐ Áb?łË ÊS?[ ø ô Â√ Ì‚U?Ð u¼ q¼ ¨·d?F	«

w[ pJ,	«Ë œuIM	U� ¨bz«uF	« vKŽ WOM³*« ÂUJŠ_« lOLł w[ …bŽUI	« u¼ «c¼Ë

w?[ —ËcM?	« Ë U?¹U???????Gu?	«Ë ÊU1_« Ë ¨ «—U???????łù« w?[ l?[UM?*«Ë ¨ ö???????(U???????F?*«

W?Lz_« «Ëb?łË Ë ¨¡U?N?I?H	« s( d?O?¦?� tM?Ž qH?ž b?I?[ ¨p	– q(Q?²?[ ¨ U?XöÞù«

vKŽ Î¡UMÐ ¨rN?³?²� w[ U¼ËdD?ÝË ¨rN	 bz«uŽ vK?Ž ¡UMÐ ÈËU²?HÐ «u?²[√ b?X ¨‰Ë_«

pKð X?	«“ b?XË ¨U??NÐ «u??²??[Q?[ ¨ÈËU??²??H	« pKð «Ëb??łË ÊËd??šQ??²*« rŁ ¨r¼bz«u??Ž

vKŽ wM³*« ¨r?J(UÐ U?O?²H?	« ÊS[ ¨ŸU?L?łû	 5?X—Uš ¨5?¾D�?( «u½UJ[ ¨bz«u?F	«

Æ
©±®

©ŸULłù« ·öš ̈t�—ÚbÔ( ‰«Ë“ bFÐ Ì̈„Ó—ÚbÔ(

Ác¼ q¦??( w[ ¨ÓW?ÓF?Ú−̂M	« «Ëb??FÐ√ b?X ¨s¹d?GU??F*« 5¦?ŠU?³?	« iFÐ sJ	Ë ≠¥

∫«u	U?I?[ ¨U?NÐU?×?G√ œ«d* dÐbðË q(Qð d?O?ž s( ¨U¼d¼«uEÐ «Ëc?š√Ë ¨’u?BM	«

u	Ë ¨©WIKD*«® W×K?B*« tOC²Ið U?( o[Ë vKŽË¨ÊU(e	« dOG²Ð d?OG²ð ÂUJŠ_« Ê≈

W	U????I0 Î«c???š√ ¨ŸU???L????ł≈ Ë√¨WMÝ Ë√ »U???²????� s( h½ W????H	U???�???( v?	≈ p	– Èœ√

Íc	« ¨wK?I??F	« ZNM*UÐ «Ëd?ŁQð s¹c	« ¨5O?½ö??I??F	« s( t??I??[«Ë s(Ë Æ
©≤®

w[uD	«

Æ
©≥®

W	e²F*« o¹dÞ sŽ ¨WO½U½uO	« W[UI¦	« s( ¨WO(öÝù« W(_« vKŽ qšœ

ÂUJŠ_« sJ?	Ë ¨ÂUJŠ_« d?O?G??²Ð ‰U?X d?š¬ Ÿu?½ rŁË ¨5¦?ŠU?³?	« s( Ÿu½ «c¼

Ê≈® ∫‰U?I?[ ¨rN	U?¦?(√Ë ¡U?LKF	« ¡ôR¼  U?(u?L?FÐ Î«b?NA?²?,?( ¨U?N?O?[ h½ ô w²	«

vKŽ œu???L??'« Âb??Ž t½u??L??C???( U??( q� v	≈ ÍœRð ¨r?NÞU??³M?²??Ý« ‰u??G√ ÈœR??Ô(

d?O?G?ð Ë√¨…œU?F	« Ë√ ¨·d?F	« Ë√ ¨W?×K?B*« v	≈ ÂUJ²?Šô« s( bÐ ô q?Ð ¨ ôu?IM*«

d?OG?²Ð ¨ÂUJŠ_« Ác¼ dO?G²?ðË ¨UN?O[ h½ ô w²	« ÂUJŠ_« U?N?OKŽ vM³²	 ¨ U?¾O?³	«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

±∂≤Ø≥ ‚ËdH	«  ©±®

w[uð¨w	u?G_« tO?I?H	« Íœ«bG?³	« rŁ Íd?GdB	« w[uD	« b?O?FÝ sÐ .dJ	« b?³?Ž sÐ ÍuI	« b?³?Ž sÐ ÊUL?OKÝ  ©≤®

WKÐUM(«  UI³Þ q¹– ∫t²L?łdð Æ…dO¦� nO½UBð t	 œUI²Žô« ·d×M( ÎUO?FOý ÊU� t½√ Vł— sÐ« d�– Æ‡¼∑±∂ ÂUŽ

  Æ¥∑∂ rX— WLłdð ≥∂∂ Ø ≤

WO(öÝù« WF¹dA	« w[ ‰uLA	«Ë  U³¦	« lł«— WN³A	« pKð bOMHðË ÁU&ô« «c¼ «uM³ð s2 WK¦(√ vKŽ ŸöÞö	 ©≥®

©±® g(U¼ ∂∞≤ ’ ÍËU{dIK	 …U�e	« t?I[ ÎUC¹√ lł«—Ë ÆU¼bFÐ U(Ë ¥∏∏ ’ w½UOH,	« bÐU?Ž —u²�b	« qO(eK	

 ÆW	UÝd	« W,ÝR(



≠∂≠

Ë√ ¨‰uKF?*UÐ WKF	« ◊U??³ð—« U??N?Ð j³ðdðË ¨U??N??OKŽ Âu??I?ð w²	« —u??(_« Ác¼ Èb??Š≈

Æ
©±®

©V³,*UÐ V³,	« ◊U³ð—«

W	ËU??×??( ‰Ë√ w¼Ë ¨W??O	b?F?	« ÂUJŠ_« WK−??( p	– qO??GQð v	≈ o?³?Ý b??XË

rX— W	uI*« Ác¼  c?š√ bI[ ¨
©≤®

WO½UL¦F	« W	Ëb	« ÊU?Ð≈ w(öÝù« tIH	« 5MI²	

ÂUJŠ_« WK−?( UNÐ  —b?G w²	« b?Ž«uI	« 5Ð s( ¨5Łö?¦	«Ë W?FÝU?²	« …bŽU?I	«

ô≈ Æ‚öÞù« «cNÐ «cJ¼ ©ÊU(“_« dOG²Ð ÂUJŠ_« d?OGð dJM¹ ô® ∫X	UI[ WO	bF	«

r	 w²	« ÂUJŠ_« vKŽ dB²X« bX ¨WK:« w[ …bŽUI	« ÁcN	 wIO³D²	« lX«u	« Ê√

Õdý w[ ¡Uł bI?[ ¨…œUF	«Ë ·dF	« vKŽ ÁUM³( h½ UNO?[ œ—Ë Ë√ ¨h½ UNO[ œd¹

ÎU?OM³?( ÊU� «–≈ t½√ ¨hM	« w[ n?Ýu¹ wÐ√ ÂU(ù« œU?N?²ł« Ê√ U½d?�– b?X® ∫WK:«

s( U???L???N½√ W???C???H	«Ë V¼c?	« w[ œ—«u	« Y?¹b??(U???� ≠ …œU???F	« Ë ·d???F	« v?KŽ

·d?F	« v	≈ —U?B¹Ë ¨„d?²¹ ≠  ö?OJ*« s?( d?OF?A?	«Ë d?³	« Ë ¨`K*« Ë ¨ U½Ë“u*«

Ê√ ÊUÐd?I¹ ¨U?M½U?(“ w[ W?C?H	«Ë V¼c?	U?[ ¨ÊU?(“_« ‰b?³?²Ð X	b??³ð «–≈ ¨…œU?F	«Ë

«dOB¹ Ê√ «œU�  dOFA	« Ë `LI	«Ë ¨5O½“Ë U×³G√ `K*«Ë dL²	«Ë ¨5¹œbŽ U½uJ¹

ôË ¨hM	« d³²FO[ ¨…œUF	«Ë ·d?F	« v	≈ bM²,( dOž hM	« ÊU� «–≈ U(√Ë ¨5O½“Ë

≠ tK	« UL?NLŠ— ≠ b?L×(Ë W?HOMŠ uÐ√ ÂU(û	 ÎU?[öš ¨…œUF	«Ë ·d?F	« v	≈ —UB¹

d?O?G?²Ð ‰«u?Š_« d?O?Gð wŽ«bÐ t½U?�d?²¹ ôË ¨ÊU?� U?L?H?O?� hM	« Ê«d?³?²?F¹ U?L?N½S?[

Æ
©≥®

nÝu¹ wÐ√ ‰uX WK−LK	 —U²<«Ë¨ÊU(“_«

iFÐ U¼UM³ð w²	« ÊU?(“_« dO?G?²Ð dO?G²ð ÂUJŠ_« Ê√∫w¼Ë W	u?I*« Ác¼Ë ≠µ

X×?²??[ b?X ¨¡U?LKF?	« ’u?B½ d¼«uþ s( Áu??L?N?[ U?( vK?Ž Î«œU?L?²?Ž« ¨5¦??ŠU?³	«

U?LN?( b?Š√ qJ	 o×¹  ¨ÎU?ŽU?A( ÎUJK?( WO?Žd?A	« ÂUJŠ_« XKF?łË Î̈UF?Ý«Ë »U?³	«

wF[UA?	« ÂU(ù« ‰uI¹ Æ¡Uý UL?HO�Ë ¨¡Uý U0 rKJ?²¹ ¨tO[ ZK¹ Ê√ tB?B�ð ÊU�

tM( ¨t??O?[ rKJð U??( iFÐ sŽ p,??(√ u	 s( ¨rKF	« w[ rK?Jð b?XË® ∫tK	« t??L?Š—

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

wKŽ bý«— b?L×( ¨ÊU?(e	« dOG?²Ð ÂUJŠ_« dOGð …b?ŽUI	 wIO?³D²	« r¼—ËœË d(_« u	Ë√Ë ¡U?CI	«Ë tI?H	« W	UÝ— ©±®

Æ©‡¼¨“® W×HG W(bI*« ¨b¹“ uÐ√

ÆU(bFÐ U(Ë ±∑∏  ’ ÍËbMK	 WONIH	« bŽ«uI	« ©≤®

  Æ¥≤Ø± WO	bF	« ÂUJŠ_« WK−( Õdý ©≥®



≠∑≠

d(_« sJ	Ë ¨
©±®

©tK	« ¡U?ý Ê≈ ¨t	 W?(ö,	« s?( »dX√Ë ¨tÐ v	Ë√ „U?,?(ù« ÊUJ	

¨`	UB	« UMHKÝ s( ¡UNIH	« V²� b?I½ v	≈ Á«bFð qÐ ¨ÂöJ	« vKŽ Î«dGUX bF¹ r	

rJ×?( w[ ‰u?I¹ –≈ r?OEF	« tK	« ‚b?GË œu?L?'« Âb?ŽË ¨b¹b?−?²?	UÐ W?³	UD*«Ë 

XÚz« U?Ó½Ó¡U???ÓI� ÓÊu???ÔłÚd?Ó¹ UÓ� Ós¹c?]�« Ó‰U???Ó  Ì UÓM?=OÓÐ UÓM?ÔðUÓ¹Ó¬ ÚrN???ÚO?ÓKÓŽ vÓK?Ú²Ôð «Ó–≈ÓË˚ ∫q¹e?M²	«

U]�≈ Ôl³]ðÓ√ ÚÊ≈ wA?ÚH?Ó½ ¡U?ÓIÚKð Ús� ÔtÓ�=bÓÐÔ√ ÚÊÓ√ w� ÔÊuÔJÓ¹ U?Ó� Úq?Ô  ÔtÚ�=bÓÐ ÚËÓ√ «ÓcÓ¼ d?ÚO?Óž ÌÊÓ¬Úd?ÔIÐ

Æ©±µ f½u¹® ˝ÌrOEÓŽ ÌÂÚuÓ¹ Ó»«ÓcÓŽ w=ÐÓ— ÔXÚOÓBÓŽ ÚÊ≈ Ô·UÓšÓ√ w=½≈ ]wÓ�≈ vÓŠuÔ¹ UÓ�

∫ÂU~Š_« dOG²Ð ‰uI�« dOEMð

t?O[ d?(√ ©ÊU?(“_« dO?G²Ð ÂU?JŠ_« dO?Gð dJM¹ ô® t½QÐ ‰u?I	« ‚öÞ≈ Ê≈ ≠∂

W	Q,*« Ê√ U*UÞ ¨dO?G²¹ ô XÐUŁ ¨qzU,*« s( W	Q,* wŽd?A	« rJ(« ÊS[ ∫dE½

¨t	«Ëe	 Ë√ ¨rJ(« „—b??( nF?C	 œU?N??²?łô« d?O?G?²¹ r?	 Ë√ ¨U?Nð—u?G d?O??G?²ð r	

Ê√ ô≈ ¨d?š¬ s(“ w[ W?ŠU³?( ¨s(“ w[ W?(d×?( W?²?O*« ÊuJð Ê√ sJ1 ô Îö?¦L?[

Æ
©≤®

UNO[ UN²(d×Ð UMKX w²	« W	Q,*« …—uG nK²�ð

t	 X×?OÐ√¨ÊU?,½ù« dD{« «–S?[ ¨—U?O²?šô« ‰U?Š W?(d?×( W?²?O*« ∫UMKX «–S?[

ÊS?[¨dO?Gð b?X rJ(« Ê≈¨W	U?(« Ác¼ q¦?( w[ ‰uI½ ö?[ ¨…—Ëd?C	« —bI?Ð W²?O*«

W	UŠ v	≈ ÊU,½ù« ‰UI²½« sJ	Ë ¨—UO²šô« ‰UŠ w[ dOG²¹ r	 XÐUŁ .d×²	« rJŠ

W?ŠUÐù« u¼Ë ¨d?š¬ rJŠ v	≈ ‰U?I?²½ô« t	 X³?łË√ ¨—«dD{ô« ‰U?Š w¼Ë¨Èd?š√

Æ‰Ë_« rJ(« lł— ¨…—ËdC	« X	«“ «–S[

Òb??Š ◊u?I??Ý s( ¨ÂUJŠ_« d??O?G??²Ð ÊuKzU??I	« tÐ b??N?A??²??Ý« U?( ∫p	– q¦??(Ë

 d?[«uð U*UÞ ¨dO?G²¹ Ê√ sJ1 ô XÐUŁ W?Xd,	« b?Š ÊS[¨W?ŽU:« ÂU?Ž WXd?,	«

ÂU?Ž b(« U?NÐ √—b¹ W¹u?X W?N?³ý ÂU?O?X¨qB?Š Íc	« sJ	Ë ¨b?(« W?(UX≈ ◊Ëd?ý

œUJ¹ ö?[ ¨W?ŽU?:« ÂU??Ž ”UM	« vKŽ …—Ëd?C	«Ë W?łU?(« W?³?Kž ∫w¼Ë ¨W?ŽU?:«

Ác¼Ë® ∫rOI	« sÐ« ‰u?I¹ ¨tI(— tÐ b?,¹ U( v	≈ uŽbð …—Ëd?{ s( ‚—U,	« rK,¹

w²	« t?³??A	« s( d?O?¦J?	« s( Èu?X√ w¼Ë ¨ÃU?²?;« s?Ž lDI	« √—bð W¹u?X W??N?³?ý

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©±≥≤® W	Q,*«¥± ’ W	UÝd	« ©±®

U(Ë ¥¥π ’ WO(öÝù« WF¹dA	« w[ ‰uLA	«Ë  U³¦	« t¦×Ð w[ w½UOH,	« bÐUŽ qO(e	« Ád�– U( l( «c¼ Ê—UX ©≤®

ÆU¼bFÐ



≠∏≠

¨t½Ëd?�c¹ U?( 5ÐË ¨W?N?³A?	« Ác¼ 5Ð X½“«Ë «–≈ qÐ ¨¡U?N?IH	« s?( dO?¦?� U¼d?�c¹

eO?L²¹ ôË ¨ÊËdDC*«Ë ¨Z¹ËU;« t?O[ d¦J¹ WŽU?:« ÂUŽË ÆÆÆ ËUH?²	« p	 dNþ

¨b(« tOKŽ V−¹ s( t?³²ýU[ ¨ÁdO?ž s( ¨WłUŠ dOG	 ‚—U?,	«Ë ¨rNM( wMG²,*«

Æ
©±®

©∆—b[ ¨tOKŽ V−¹ ô s0

¨◊Ëd?A?	« t?O??[  d?[uð s* W??ŽU?:« ÂU??Ž w[ v²??Š ‚UÐ lDI	« rJ?×?[ Î«–≈

sŽ sG?²?,?( u¼Ë ¨tÐ W?łU?Š ô ‚—U?,	« Ê√ ÊUÐ «–≈ rF½® ∫rO?I	« sÐ« ‰U?X «c?N	Ë

Æ
©≤®

©ÓlDÔX ¨WXd,	«

ÊuJ?¹ ¨”UM	« s?( Ôd???H?M	« p¾?	Ë√ r¼Ë ¨rN?ÐuK?X W???H	R?*« rN????Ý ∫p	– q¦????(Ë

s( rK?Ý√ «u??LKÝ√ «–S??[ ¨rN???(u??X w[ ¡U??L??Ž“ rN½_ ¨r?N??O	≈ W??łU??×Ð Êu??L?K,*«

t??H?XË√ ¨…U??�e	« s( rN??,	« «c??N?[ Ær?NÐ Êu?LK?,*«Ë Âö?Ýù« Èu??I??²?O??[ ¨r¼¡«—Ë

«c¼ Ê_ p	–Ë ¨W?(UO?I	« Âu¹ v	≈ tzUIÐ l( ¨»UD)« sÐ d?LŽ b?ý«d	« WH?OK)«

U*Ë ¨
©≥®

V³,	« p	– œułË bMŽ ÎUŽËdA( ÊuJO?[ ¨V³Ý vKŽ ÎUIKF( ÓŸdÔý rN,	«

W??H?	R*« ¡UDŽ≈ „d?ð ¨nO	Q??²?	« v	≈ W??LzU???X d??L???Ž b??N??Ž w?[ W??łU??(« s?Jð r	

tK	« v?KG tK	« ‰u???Ý— Ê≈ ∫tMŽ tK?	« w{— d??L???Ž ‰u??X vMF???( «c¼Ë®
 ©¥®

rNÐuKX

Ê√ Ê«b¹d?²?[ Âu?O?	« U?L?²½√ U?(√ ¨qOKX c?¾??(u¹ Âö?Ýù«Ë rJH	Q?²¹ ÊU?� r?KÝË t?OKŽ

r²M� Ê≈Ë ¨Âu?O?	« rNÐuKX W?H	R*« s( U?L??²?,	 U?L?²½Q?[ ¨d?O?¦?� Âö?Ýù«Ë U?L?JH	Q?²½

oO?I×²Ðò Êu?O	uG_« t?OL?,¹ U( u¼Ë ¨t?IH	« u¼ d?LÔŽ s( «c¼Ë ¨q³?X s( rNM(

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

±≤ ≠±±Ø≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ©±®

ÆoÐU,	« lłd*«  ©≤®

Æπ¥Ø≥≥ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[ ŸuL−( ©≥®

sÐ WMOOŽ ¡Uł  ‰U?X …bO³Ž sŽ s¹dOÝ sÐ« sŽ —UM¹œ sÐ ÃU?−Š sŽ wÐ—U;« d−Š sÐ sLŠd	« b?³Ž ÈË— bI[ ©¥®

ôË ú� UN?O[ fO	 W�³Ý ÎU{—√  U½bMŽ Ê≈ ∫tK	« ‰u?Ý— WHOKš U¹ ôUI[ dJÐ wÐ√ v	≈ fÐU?Š sÐ ŸdX_« Ë ¨sBŠ

¨d?L?Ž Âu??I	« w[ fO	Ë b?N?ý√Ë Î̈UÐU??²?� U?N?OKŽ U??L?N	 V²?�Ë¨U¼U¹≈ U??L?N?FDXQ?[ ¨U?¼UMODFð Ê√ X¹√— ÊS?[ ¨W??F?HM(

ôUXË «d(c²[ ¨ÁU×L[ qHð rŁ ULN¹b¹√ s( t	ËUMð »U²J	« w[ U( d?LŽ lLÝ ULK[ ¨ULN	 bNAO	 dLŽ v	≈ UIKD½U[

vMž√ bX tK?	« Ê≈Ë¨qOKX c¾(u¹ Âö?Ýù«Ë ULJH	Q?²¹ ÊU� rKÝË t?OKŽ tK	« vKG tK	« ‰uÝ— Ê≈ ∫‰U?I[ W¾?OÝ W	U?I(

w[ ’U?B'« d?JÐ uÐ√ bM,	« «c?NÐ Ád�– ¢U?L?²?OŽ— Ê≈ U?LJOKŽ tK	« vŽd?¹ ô UL?�b?Nł «b?N?łU?[ U³¼–« ¨Âö?Ýù«

Íd³D	« Á«Ë—ËÆ…d¼U?I	« ¨bL?×( sLŠd	« b?³Ž W?F³D(Ë W³?²J( W�d?ý ¨n×B*« —«œ dA?½ ≥≤µØ¥ Ê¬dI	« ÂUJŠ√

rJÐ— s( o(«®  sB?Š sÐ WM?OO?Ž ÁUð√Ë tM?Ž tK	« w{— »UD)« sÐ d?L?Ž ‰U?X WK³?ł vÐ√ sÐ ÊU?³?Š sŽ ÁbM,Ð

©±∂∏µµ® dŁ_« rX— ≥±µØ±¥ Íd³D	« dO,Hð lł«—ÆWH	R( Âu?O	« fO	 Í√ Æ©dHJOK[ ¡Uý s(Ë s(ROK[ ¡Uý sL[

Æ…d¼UI	« ¨WOLOð sÐ« W³²J( dA½



≠π≠

ÂUJŠ_U?[® ÎU?(b?ŽË Î«œu?łË t?F?( —Ëb¹ V³?Ý vKŽ ŸËd?A*« rJ(U?[ Æ
©±®

©å◊UM*«

Æ
©≤®

©‚öÞSÐ  X½U� YOŠ UNÐU³Ý√ l³²ð W²ÐUŁ

t??O?KŽ tK	« vK?G t	u??Ý— WM?ÝË tK	« »U??²???� w[ Â«d??(« Ê√  qGU???(U??[ ≠∑

tK	« vK?G t	u?Ý— WMÝË tK?	« »U?²?� w[ ‰ö??(«Ë¨W?(U??O?I	« Âu¹ v	≈ Â«d??Š ¨rKÝË

s( ÎUMzU?� Ád?O?O?Gð ôË¨tK¹b?³ð b?Š_ sJ?1 ô ¨W?(UO?I?	« Âu¹ v	≈ ‰ö?Š¨rKÝË t?OKŽ

bFÐ fO	 t½≈ ”UM	« U?N¹√® ∫tK	« tLŠ— e¹eF	« b?³Ž sÐ dLŽ ‰u?I¹ p	– w[Ë ¨ÊU�

ô√ ¨W?(√ rJ²?(√ b?FÐ ôË¨WMÝ rJ²MÝ b?FÐ ôË ¨»U?²?� rJÐU?²?� b?FÐ ôË ¨w³½ rJO?³½

ô√ ¨W?(UO?I	« Âu¹ v	≈ ‰ö?Š t?O?³½ ÊU,?	 vKŽ tÐU²?� w[ tK	« q?Š√ U( ‰ö?(« Ê≈Ë

Æ
©≥®

©W(UOI	« Âu¹  v	≈ Â«dŠ tO³½ ÊU,	 vKŽ tÐU²� w[ tK	« ÂdŠ U( Â«d(« Ê≈Ë

s( d(_« …ôËË ¨rK?ÝË tOKŽ tK	« vKG tK	« ‰u?Ý— sÝ® ∫tK	« tL?Š— ‰UXË 

vKŽ …u?XË ¨tK	« WŽUD	 ‰U?LJ²?Ý«Ë ¨tK	« »U²J	 o¹b?Bð ¨U?NÐ cš_« ÎUMMÝ ¨Áb?FÐ

s( ¨U?N??H	U?š ¡wý w[ d?EM	« ôË ¨U?NK¹b??³ð ôË U¼d?O??O?Gð b?Š_ fO?	 ¨tK	« s¹œ

¨5M(R*« qO³Ý dOž l³ð« UNH	Uš s(Ë ¨—u?BM( UNÐ dB²½« s(Ë ¨b²N( UNÐ qLŽ

Æ
©¥®

©Î«dOB(  ¡UÝË ¨rMNł ÁöG√Ë¨v	uð U( tK	« ÁôË Ë

¨d?�c?	« n½ü« e¹e?F	« b??³?Ž sÐ d??L?Ž Âö?� Ê√ t?K	« t?L?Š— w?³ÞU?A	« d??�– b?XË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WKF	« œułË w[ dEM	« u¼ ◊UM*« oO?I%ËÆ¥µ≤ ’ lł«—Ë ¨¥∂≤ ’ WO(ö?Ýù« WF¹dA	« w[ ‰uL?A	«Ë  U³¦	« ©±®

œ—Ë w²	« W?F?X«u	« rJŠ Èb?F?O	 hM	« U?N?O?[ œ—Ë w²	« d?O?ž W?FX«Ë w[ W?KF	« p	U?,?( s( pK,?( ÍQÐ X³?¦ð w²	«

∫Îö¦( rKŽ «–S[ ¨U?NLJŠ vKŽ ’uBM*« WFX«u	« WKŽ UN?O[  błË «–≈ UNO[ h½ ô w²	« WF?X«u	« v	≈ hM	« UNO[

sŽ q¾??Ý rŁ lDI?	« u¼Ë rJ(« Ÿ—U??A	« tÐ ◊U½√ Íc	« nGu?	« w[ »U?B?½ —b?X “d??Š s( W?ÓO??ÚH??Ôš W?Xd??,	« Ê√

»u??łuÐ v²?[√Ë …—u??B	« Ác¼ w?[ rJ(« ◊UM( oI??% ‚—U?Ý t?½√ —d?Ið ÊS??[ dE½ øô Â√ ‚—U??Ý u¼ q¼ ‘U??³M	«

oOI% vMF?( «c¼ ÆtÞUM( nK�²	 rJ(« nK�²Ð bN²?:« w²HO[ rJ(« ◊UM( oI×?²¹ r	 —dI²¹ r	 «–≈Ë ¨lDI	«

Æ≤≥≤ WO(öÝù« WF¹dA	« w[ ‰uLA	«Ë  U³¦	« ¨≤∏≤ ’ w,¹œd³K	 tIH	« ‰uG√ ∫lł«—Æ◊UM*«

≤∏∂ Ø≤  UI[«u*« ©≤®

f½u¹ sÐ tK	« b³Ž sŽ e¹eF	« b³Ž sÐ dLŽ VXUM(Ë …dOÝ »U²� w[ Í“u'« sÐ« Ád�– bXË ¨∏∂Ø± ÂUB²Žô«  ©≥®

W??F?³D?	« ¨ Ëd?OÐ ¨W??O??LKF	« V²J?	« —«œ ©≤≥≥® ’ VO¼Ë sŽ b¹“ sÐ b??L??×?( sŽË ©∂π®’ —U??,¹ sŽ w?H?I??¦	«

ÆÂ ±π∏¥ ≠ ‡¼±¥∞¥ v	Ë_«

W?F³?D	« ©≤≥±® ’ e¹eF	« b?³?Ž sÐ d?LŽ sŽ d?łU?N?( sÐ ËdL?Ž sŽ ¡U?HK)« a¹—Uð »U?²?� w[ wÞuO?,	« Ád?�–Ë

ÆdB0 …œUF,	« WF³D( ÆÂ±πµ≤ ≠ ‡¼±≥∑± v	Ë_«

»«œü«Ë 4,	« w[ l(U?'« »U?²� w[ U?L?� e¹eF	« b?³?Ž sÐ d?LŽ sŽ p	U?( ÂU?(ù« Ád�– b?XË ∏∑Ø± ÂU?B²?Žô« ©¥®

¨ÊU?H??ł_« uÐ√ b?L??×?( oO??I?%   ©±±∑® ’ w½«Ëd??O?I	« b¹“ wÐ√ sÐ t?K	« b?³??Ž b?L?×??( wÐ_ a¹—U?²	«Ë Í“U??G*«Ë

Æf½uð ¨WIO²F	« W³²J*«Ë ¨ ËdOÐ  W	UÝd	« W,ÝR(  Â±π∏µ ≠ ‡¼±¥∞∂ W¦	U¦	« WF³D	« ÆaODÐ ÊUL¦ŽË



≠±∞≠

¨rN?³?−F¹ ÊU?�Ë® ∫‰U?I[ ¨Î«b?ł ÎUJ	U?( ÂU?(ù« V−?F¹ ÊU�Ë ¨ÁuEH?ŠË ¡U?LKF	« tÐ vM²?Ž«

fO	 ∫t	uX Ê_ tO[ s×½ U( UNM( ¨WM,	« s( WM,Š Îôu?G√ lLł ¨dB²�( Âö� t½S[

Æ
©±®

©WKLł Ÿ«b²Ðô« …œU* ÎUFDX ¨UNH	Uš ¡wý w[ dEM	« ôË UNK¹b³ð ôË U¼dOOGð bŠ_

∫ÂU~Š_« dOG²Ð ‰uI�« «uIKÞ√ s¹c�« ¡ULKF�« œ«d�

rN½S?[ ¨ÂUJŠ_« dO?G²Ð ‰u?I	« ¨`	U?B	« UMHKÝ s( ¡UL?KF	« oKD¹ ULMO?Š ≠∏

vKŽ «u??B?½ b?X q?Ð ¨rN??Gu??B½ dÐbð s?* d¼Uþ «c¼Ë ÆÎU??H½¬ ÁU?½—d?X U??( Êu?MF¹

s( ¨U?M¼ Ád???�– Èd??ł U???( Ê√ rK?Ž«Ë® ∫tK	« t???L??Š— w?³ÞU???A	« ‰u???I¹ Ær¼œ«d???(

w[ ·ö??²?šUÐ W?I??O?I??(« w[ fOK[ ¨bz«u??F	« ·ö?²??š« bMŽ ÂUJŠ_« ·ö??²?š«

¡U??IÐ UM{d??[ u	Ë ¨ÍbÐ√ rz«œ t?½√ vKŽ Ÿu??{u?( Ÿd??A	« Ê_ ¨
©≤®

»UD)« qG√

U/≈Ë ¨b¹e?( v	≈ Ÿd?A	« w[ Z²?×¹ r	 ¨p?	c� n?OKJ²	«Ë ¨W¹U?N½ d?O?ž s( U?O½b	«

¨wŽd?ý qG√ v	≈ …œU?Ž q� XF?ł— ¨XHK²?š« «–≈ bz«u?F	« Ê√ ∫·ö?²?šô« vMF?(

sŽ lH?ðd??( wH??OKJ?²	« »UD)« ÊS??[ Î̈ö??¦???( ⁄uK³	« w[ U??L???� ¨U??N??OKŽ tÐ r?J×¹

q³X nOKJ²	« ◊u?I,[ ÆnOKJ²	« t?OKŽ lXË mKÐ «–S[ ¨⁄uK³	« q³X ÊU� U?( w³B	«

w[ ·ö?²?šô« l?XË U/≈Ë ¨»UD)« w[ ·ö?²?šU?Ð fO	 Áb?FÐ tðu?³?Ł rŁ ¨⁄uK³	«

ÃËe	« ‰u?X ‰u??I	« ÊQÐ ¨‰u?šb	« b?FÐ r?J(« p	c?�Ë b¼«u?A	« w?[ Ë√ ¨bz«u?F	«

¨ÎUC¹√ ‰ušb	« bFÐ WłËe	« ‰u?X ‰uI	« Ê√Ë ¨…œUF	« vKŽ ¡UMÐ ¨‚«bB	« l[œ w[

`łdð Íc	« Ê√ ∫rJ(« qÐ ¨rJŠ w[ ·ö²šUÐ fO	 ¨…œUF	« pKð a,½ vKŽ ¡UMÐ

dzU?Ý «cJ¼Ë ¨t?OKŽ vŽb?( t½_ ¨‚öÞSÐ t	u?X ‰uI	U?[ qG√ Ë√ œu?NF?0 t³½U?ł

Æ
©≥®

©‚öÞSÐ X½U� YOŠ UNÐU³Ý√ l³²ð W²ÐUŁ ÂUJŠ_U[ ¨WK¦(_«

ÈËU?²??[ ”UMK	 Àb?×?¹ò® ∫p	U?( ÂU?(ù« ‰u??X vKŽ ÎU?IK?F?( w½U?X—e?	« ‰u?I¹Ë

U?N?O?[ W?F¹dA?	« ‰uG√ w?C²?Ið «—u?(√ «uŁb?×¹ Ê√ ∫Áœ«d?( Ê≈ å«uŁb?Š√ U?( —b?IÐ

Æ
©¥®

©d(_« p	– ÀËbŠ q³X t²C²X« U( dOž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∏∑Ø± ÂUB²Žô« ©±®

Æ≤∏µØ≤  UI[«u*« vKŽ “«—œ tK	« b³Ž aOA	« oOKFð lł«— Æa,½ bX t½√ vMF0 ©≤®

Æ≤∏∂≠≤∏µ Ø≤  UI[«u*« ©≥®

w[ qLF	«Ë ·dF	« sŽ ÎöI½ ‡¼±≥∑∑ dB0 Èd³J	« W¹—U−²	« W³²J*«Ø ◊ ¨≤∞¥ Ø¥ QÞu*« vKŽ w½UX—e	« Õdý ©¥®

Æ±µ¥ ÍbO−K	 wJ	U*« V¼c*«



≠±±≠

ô t	u???Ý—Ë tK	« rJ?ŠË® ∫tK	« t??L???Š— rO¼«dÐ≈ s?Ð b??L??×???( aO??A	« ‰u???I¹Ë

U?( t½S[ ¨Àœ«u?(« œb&Ë ¨‰«u?Š_« —uDðË ¨ÊU(“_« ·ö?²šUÐ tð«– w[ nK²?�¹

vKG t	uÝ— WMÝË ¨v	U?Fð tK	« »U²� w[ UN?LJŠË ô≈ ¨X½U� U( WMzU� W?OCX s(

s( p	– r?KÓŽ ¨p	– d???O??ž Ë√ Î̈UÞU???³M²???Ý« Ë√ ¨Î«d¼Uþ Ë√ ÎU???B½ ¨rK?ÝË t??OK?Ž tK	«

d?O?G²?Ð Èu²?H	« d?O?Gð s( ¡U?LKF	« Ád?�– U?( vMF?( fO	Ë ¨ÔtKN?Ół s( ÔtÓKN?ÓłË ¨t?LKŽ

¨UNKKŽË ÂUJŠ_« „—«b?( W[dF( s( ¨Âb?Ž Ë√ ¨rN³OB½ qX s( tM?þ U( ¨‰«uŠ_«

¨W??O?L??O??N?³	« W??O½«u??N?A?	« rNðœ«—≈ rzö¹ U??( V,??×Ð ∫p	– vMF??( Ê√ «uMþ YO??Š

Êu??(U?×¹ r?¼b?& «c??N	Ë ¨t??OÐu	« W??¾ÞU?)« r?Nð«—u?BðË ¨W?¹u?O½b?	« rN?{«d??ž√Ë

Êu?[d×?O?[ ¨rNMJ(√ U?L?N( ¨U?N?O	≈ …œU?IM( ¨U?N	 WFÐU?ð ’uBM	« Êu?KF−¹Ë ¨U?N?OKŽ

≠ ÊU(“_«Ë ‰«uŠ_« dOG²Ð Èu²H	« d?OGð vMF( c¾MOŠË ¨tF{«u( sŽ rKJ	« p	c	

¨WO?Žd*« qKF	«Ë ¨WOŽdA	« ‰u?G_« tO[ W?³×B²?,( ÊU� U( ≠ tM( ¡U?LKF	« œ«d(

Æ
©±®

©rKÝË tOKŽ tK	« vKG t	uÝ—Ë v	UFð tK	 œ«d( UN,Mł w²	« `	UB*«Ë

∫åÂU~Š_« dOGðò `KDB�Ë åÈu²H�« dOGðò `KDB� 5Ð ‚dH�«

åÈu??²???H	« d???O??Gðò `?KDB???( 5Ð ÎU??OK?ł ÎU??×???{«Ë ‚d??H	« d???NE¹ «c???NÐË ≠π

ŸUDI½UÐ lDI?½« bX «c¼Ë ¨a,?½ ÂUJŠ_« d?OGð ÊS?[ ¨åÂUJŠ_« d?O?Gðò `KDB?(Ë

d?OG?²	 d?š¬ rJŠ v	≈ rJŠ s( b?N²?:« ‰U?I²½« ∫u?N?[ Èu²?H	« d?OGð U?(√ ÆwŠu	«

W??×KB??( —u??N?þ Ë√ ¨t	«Ë“ Ë√ ¨‰Ë_« rJ(« „—b??( n?F??{ Ë√ ¨W	Q??,*« …—u??G

‰u?G_« p	– w[ ÎU?³?×?B?²?,?(® Ãd?Š l?[— Ë√ ¨œU?,?[ W?F¹—c	 Î«b?ÝË√ ¨W?O?Žd?ý

vKG t	uÝ—Ë v	U?Fð tK	« œ«d( UN?,Mł w²	« `	UB*«Ë¨W?OŽd*« qKF	«Ë WO?ŽdA	«

dOGð «–≈ ¨Èu?²H	« dOGð ÒÊ≈® ∫w½U?OH,	« bÐUŽ —u?²�b	« ‰uI¹ Æ
©≤®

©rKÝË tOKŽ tK	«

W?²³?	« t	 WKG ô ¨wŽd?A	« UN?LJŠ X% W?F?X«Ë q� rE²Mð wJ	 ¨◊UM*« o?OI?%

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

aOA	« ‰¬ nODK	« b³?Ž sÐ rO¼«dÐ≈ sÐ bL×( u¼ aOA	«Ë≤∏π Ø ±≤ rO¼«dÐ≈ sÐ bL?×( aOA	« ÈËU²[Ë qzUÝ— W?ŽuL−( ©±®

t??I?H	« w[ Ÿd?Ð ‡̈¼±≥∏π ÂU?Ž w[uðË ‡?¼±≥±±ÂU?Ž b	Ë ¨tM?(“ w[ W¹œu?F??,	« —U¹b	« w?²?H??(Ë W?O??HK,	« …u??Žb	« W?Lz√ b??Š√

Á«ËU?²?[ lL??ł b?X rÝU?X sÐ b?L?×??( aO?A	« Ê√ ô≈  U?HMB??( nK�¹ r	 ¨t?(uKŽË Y?¹b?(«Ë W?OÐd?F	«Ë bzU??I?F	«Ë ‰u?G_«Ë

s( bFðË d?¹ež rKŽË dO?¦� d?Oš UN?O[Ë W¹œu?F,	« W?(uJ(« WF?³D0 XF³Þ Î«¡e?ł dAŽ WŁöŁ XG?K³[ tð«d¹dI?ð Ë tKzUÝ—Ë

w[ t?²L?łdð lł«— ÆtK	« tL?Š— aO?A	« U¼eO?( w²	« WOzU?C?I	« ÂUJŠ_« s( dO?¦� vKŽ X?KL²?ý« YOŠ …U?CI	« lł«d?( r¼√

ÆU¼bFÐ U(Ë πØ±aOA	« ÈËU²[ ŸuL: rÝUX sÐ bL×( aOA	« UN³²� w²	« W(bI*«

Æ≤∏πØ±≤ rO¼«dÐ≈ sÐ bL×( aOA	« ÈËU²[Ë qzUÝË WŽuL−(  ©≤®



≠±≤≠

tI?H	« ÊS[ UM¼ s(Ë ¨WM(“_« dO?G²Ð `	UB?*« dOGð rŽeÐ ¨W?F¹dA	« ÂUJŠ√ dO?G²Ð

X% UNKšbO[ ¨UNGuB�Ð WFX«Ë q� cšQ¹ YOŠ ¨bL−¹ ôË œb−²¹ w(öÝù«

pKð  œb??& ¨d?š¬ s(“ ¡U?ł ÊS??[ ¨U?NÞUM( oO??I?% V,??Š ¨wŽd?A	« U?N??LJŠ

U??N??LJŠ X% XF??{Ë ¨U??NÞUM?( oO??I?% d??O??GðË ¨Èd??š√ …—u??G vKŽ W??F??X«u	«

U?NÐ ’U?)« U?N?LJŠ w[ d?E½ ¨…b¹b?ł W?F?X«Ë  ¡U?ł «–≈Ë ¨«cJ¼Ë U?NÐ ’U?)«

w[ ÂUJŠ_« w[ ·ö²?šô«Ë ¨rJŠ WFX«Ë qJ?	Ë ¨«cJ¼Ë ¨UNÞUM( oOI?% V,Š

·ö??²?š«Ë l?zU?XË w[ ·ö??²??š« u¼ U/≈ ¨ÊU??(“_« lO??L??ł w[Ë ¨b?Š«u?	« s(e	«

W×KB*« oI?×¹ XÐUŁ rJŠ ¨UNÞUM( oOI?% V,×Ð WFX«Ë qJ	Ë ¨◊UM*« o?OI%

U?NÔKšÚb?ÔOÓ[ W?F?X«u	« d?O?G²ð  Í√ ¨◊U?M*« oOI?% d?O?G²?¹ Ê√ ô≈ ¨ÊU(“_« lO?L?ł w[

Æ
©±®

©UNB�¹ rJŠ X% c¾MOŠ tÚIH	«

øÈu²H�« dOGð v�u²¹ Íc�« s�

d???O??G???²Ð ‰u??I?	« Ê≈ v	≈ ¨
©≤®

Y×???³	« «c¼  U?¹«bÐ w[ U½d???ý√ Ê√Ë o³???Ý ≠±∞

d?O?GÐ tK	« vKŽ ‰u?IK	 5¦?ŠU?³	«Ë »U?²J	« iF?³	 ¨ÎUF?Ý«Ë »U?³	« `²?[ b?X ¨ÂUJŠ_«

q¦?(Ë dš¬ ÎUMO?Š ÊU(“_«Ë bz«u?F	«Ë ·«dŽ_« d?OGð Ë√ ÎU?MOŠ W?×KB*« W−?×Ð ¨rKŽ

WGuB�( WHzUÞ ô≈ UNLKF¹ ô ¨…œb×?( jÐ«uCÐ ¨¡UNIH	« tD³{ bX d(_« «c¼

¨5*U?F?	« »— sŽ Êu?F?Xu*«Ë ¨¡U??O?³½_« WŁ—Ë W??F¹d?A	« ¡U??LKŽ r¼Ë ¨tK	« œU??³?Ž s(

w³½ bFÐ oK)« rKŽ√ rN[ Ær¼dOž v	≈ r¼«bF²¹ ô rN	 o(« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ V−O[

tK	« ‰u?I¹ ¨U?¼b?{Ë `	U?B*« Êu?[d?F?¹Ë ¨—u?(_« Êu?[d?F¹ ¨tK	« œ«d0Ë ¨t?K	UÐ ¨tK	«

∫v	U??Fð ‰U??XË ¨©¥≥ q×M?�«® Ó̋Êu?ÔL?ÓKÚFÓð UÓ� ÚrÔ²?ÚMÔ# ÚÊ≈ d??Ú#=c�« ÓqÚ¼Ó√ «uÔ�ÓQ??ÚÝU??Ó�˚ ∫v	U??Fð

vÓ�≈ÓË ‰u??ÔÝ]d�« v?Ó�≈ ÔÁË̂œÓ— ÚuÓ�ÓË tÐ «u??ÔŽ«Ó–Ó√ ·Úu??ÓWÚ�« ËÓ√ sÚ�ÓQ?Ú�« Ós� Ïd??Ú�Ó√ ÚrÔ¼Ó¡U??Ół «Ó–≈ÓË˚

ÚrÔJ?ÚOÓKÓŽ t]K?�« ÔqÚC???Ó� UÓ�ÚuÓ�ÓË Úr?ÔNÚM� ÔtÓ½u?ÔD³ÚM?Ó²??ÚA?Ó¹ Ós¹c]�« Ôt???ÓLK?ÓFÓ� ÚrÔNÚM?� d??Ú�ÓQ?Ú�« w�ËÔ√

Æ©∏≥ ¡UAM�«® ˝UÎKOKÓ  U]�≈ ÓÊUÓDÚO]A�« ÔrÔ²ÚFÓ³]ðUÓ� ÔtÔ²ÓLÚŠÓ—ÓË

tK	« s( V?¹œQð «c¼® ∫tK	« t?L??Š— Íb?F?Ý sÐ sL??Šd	« b?³?Ž aO??A	« ‰u?I¹

—u(_« s( d(√ r¼¡Uł «–≈ ¨rN	 wG³M¹ t½√Ë ¨ozö	« d?Ož ¨«c¼ rNKF[ sŽ ÁœU³F	

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ µ¥± ’ WO(öÝù« WF¹dA	« w[ ‰uLA	«Ë  U³¦	« ©±®

ÆY×³	« «c¼ s( ©µ® rX— bM³	« lł«— ©≤®



≠±≥≠

Íc	« ·u?)UÐ Ë√ ¨5M(R*« —ËdÝË ¨s?(_UÐ oKF²¹ U?( ¨W(U?F	« `	U?B*«Ë ¨WL?N*«

t½Ëœd¹ qÐ ¨d³?)« p	– WŽU?ýSÐ «uK−F²?,¹ ôË ¨«u²?³¦²¹ Ê√ ¨rN?OKŽ W³?OB( t?O[

¨qI????F	«Ë ¨`B?M	«Ë ¨rK?F	«Ë ¨Í√d	« q?¼√ ¨rNM?( d???(_« w?	Ë√ v	≈Ë ‰u???Ýd?	« v	≈

∫‰U??X «c?N	Ë ÆÆÆÆU¼b??{Ë `	U?B?*« Êu?[d??F¹Ë ¨—u?(_« Êu??[d?F¹ s?¹c	« ÆW½«“d	«Ë

rN?z«—√Ë ¨r¼dJ?HÐ t½u????łd????�???²????,¹ Í√ ˝ÚrÔN?ÚM� Ôt?Ó½uÔD³?ÚMÓ²????ÚAÓ¹ Ós?¹c]�« Ôt????ÓLK?ÓFÓ�˚

Æ…bOýd	« rN(uKŽË ¨…b¹b,	«

s( d????(√ w[ Y×?Ð qB???Š «–≈ t?½√ ∫u¼Ë ¨W???O?Ðœ√ …b???ŽU???I?	 qO	œ «c?¼ w[Ë

5Ð Âb???I??²¹ ôË ¨tK?¼√ v	≈ qF???−¹Ë¨p	c	 q?¼√ u¼ s( v]	u?¹ Ê√ wG??³M?¹ ¨—u??(_«

Æ
©±®

©QD)« s( W(ö,K	 ÈdŠ√Ë »«uB	« v	≈ »dX√ t½S[ ¨rN¹b¹√

¨ÎULK,( ÊuJ¹ Ê√® Èu²H	« v	u²¹ sLO[ «uÞd²ý« bX ¡ULKF	« b$ «cN	 ≠±±

w[ ·d?B?²	«Ë ¨dJH	«Ë ¨s¼c	« `O?×G Î̈U?EI¹ Î̈«bN?²?−?( ¨ÎUN?O?I[ ¨ÎU?HKJ( Î̈ôb?Ž

b?XË ¨U?N½Q?ý ÒuKÔŽË ¨Èu?²?H	« d?Dš rEF	 ô≈ „«– U?(Ë Æ
©≤®

©tÐ oKF?²¹ U?(Ë ¨t?I?H	«

Ów=ÐÓ— ÓÂ]d?ÓŠ U?ÓL]½≈ ÚqÔ ˚ ∫rKŽ d?O?GÐ t?K	« vKŽ ‰u?I	« s( v	U?FðË t?½U?×?³?Ý tK	« —c?Š

t]K�UÐ «u?Ô#dÚAÔð ÚÊÓ√ÓË =oÓ×Ú�« d?ÚOÓGÐ ÓwÚG?Ó³Ú�«ÓË ÓrÚŁSÚ�«ÓË ÓsÓDÓÐ U?Ó�ÓË UÓNÚM� Ód?ÓNÓþ UÓ� ÓgŠ«Óu?ÓHÚ�«

¨©≥≥ ·«d??Ž_«® ˝ÓÊu???ÔLÓKÚFÓð U?Ó� U??Ó� t]K�« v?ÓKÓŽ «uÔ�u???ÔIÓð ÚÊÓ√ÓË UÎ½UÓDÚK?ÔÝ tÐ Ú‰=eÓMÔ¹ Úr?Ó� U??Ó�

ÏÂ«Ód??ÓŠ «ÓcÓ¼ÓË Ï‰UÓKÓŠ «Óc?Ó¼ Ó»cÓJÚ�« ÔrÔJÔ²?ÓMAÚ�Ó√ ÔnBÓð U??ÓL?� «uÔ�u??ÔIÓð UÓ�ÓË˚ ∫v	U??Fð t	u??XË

Ó̋Êu???Ô×KÚHÔ¹ U?Ó� Ó»cÓJÚ�« t]K?�« vÓKÓŽ ÓÊËÔd???Ó²???ÚHÓ¹ Ós¹c]�« ]Ê≈ Ó»c?ÓJÚ�« t]K�« v?ÓKÓŽ «ËÔd??Ó²???ÚH???Ó²�

ÂU???(ù« ‰u???I¹ Æ©±±∑ q×?M�«® ˝ÏrO?�Ó√ Ï»«Óc???ÓŽ ÚrÔNÓ�ÓË ÏqO?KÓ  ÏŸU???Ó²???Ó�˚ Æ©±±∂ q×M�«®

t??OKŽ tK	« vK?G tK	« ‰u?Ý— b??FÐ b??Š_ tK	« qF??−¹ r	Ë® ∫tK	« t??L??Š— wF?[U??A	«

WM,	«Ë »U?²J	« b?FÐ rKF	« W?N?łË ¨tK³?X vC?( rKŽ W?N?ł s( ô≈ ‰u?I¹ Ê√ ¨rKÝË

tLŠ— d³	« b³Ž sÐ« ‰uI¹Ë Æ
©≥®

©UNOKŽ ”UOI	« s( XHGË U(Ë —UŁü«Ë ŸULłù«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

b?³?Ž tK	« b?³??Ž uÐ√ u¼ sL?Šd	« b?³?Ž aO?A	«Ë ¨±±¥≠±±≥Ø≤ ÊU?M*« Âö?� d?O?,?Hð w[ sL?Šd	« .d?J	« d?O?,?Oð ©±®

w[ ŸdÐ ¨‡¼±≥∑∂ ÂU?Ž w?[uðË ‡¼±≥∞∑ ÂU?Ž b	Ë ¨d?A?Ž lÐ«d	« Êd??I	« ¡U?LKŽ b?Š√ Íb?F?,	« d?GU?½ sÐ sL?Šd	«

Æ «bK−( l³Ý w[ dO,H²	« «c¼ UNLEŽ√ s(  UH	R( …bŽ t	 ¨bzUIF	«Ë WOÐdF	«Ë dO,H²	«Ë ‰uG_«Ë tIH	«

ÆU¼bFÐ U(Ë µØ± dO,H²	« W(bI( w[ ÁcO(öð bŠ√ UN³²� w²	« t²Lłdð lł«—

w²H*« »«œ¬ lł«— UNO[ qOBH²	«Ë ◊ËdA	« s( b¹e( vKŽ ŸöÞö	Ë ¨±≥ ’ w²H²,*«Ë w²H*« Ë Èu²H	« WHG ©≤®

 Æ¥∂Ø±5FXu*« ÂöŽ≈ ¨U¼bFÐ U(Ë ∏µ ’  ÕöB	« sÐô w²H²,*«Ë

Æ©±¥∂∏® rX— W	Q,(µ∞∏ ’ W	UÝd	« ©≥®



≠±¥≠

ô t½√Ë ¨.d×²	«Ë qOK×?²	« UNO	≈ ·UC¹ ‰uG√ vKŽ ô≈ ÊuJ¹ ô œU?N²łô«® ∫tK	«

qO×¹ Ê√ t	 e−¹ r	Ë ¨·uXu	« t(e	 ¡wý tOKŽ qJý√ s(Ë ¨UNÐ r	UŽ ô≈ bN²−¹

Íc	« u¼Ë qG_« vMF( w[ u¼ ôË qG√ s( t	 dOE½ ô tM¹œ w[ ÎôuX tK	« vKŽ

Æ
©±®

©dÐb²[ ÎU¦¹bŠË ÎU1bX —UB(_« WLz√ 5Ð tO[ ·öš ô

∫Èu²H�« dOOG²� wŽdA�« bM²-*«

¨WK¦(√ p	– v?KŽ «Ëœ—Ë√Ë ¨Èu²H	« d?OGð qG√ vKŽ ¡U?LKF	« t³½ U?LMOŠ ≠±≤

p	– sŽ qHž bXË ¨Íu?²H	« dOO?G²	 wŽdA	« bM²,*« v	≈ ‰U?¦( q� bMŽ «Ë—Uý√

u¼ ¨Èu?²??H	« d?O?Gð w?[ r¼bM²?,??( qF?−?[ ¨rN	u??X d¼UEÐ c?š√ s2 ¨q?H?ž s(

U?N	u?G√ s?Ž …œd?−?( ¨ «œU?F	«Ë ¨·«d?Ž_«Ë ¨‰«u??Š_« d?O?GðË ¨
©≤®

ÊU?(e	« —uDð

U?N??(UJŠ√ q¹b??³ðË ¨W?F?¹d?A	«  U??³Ł Âb?Ž Vłu¹ T?ÞU?š dE½ «c?¼Ë ¨W?O?Žd??A	«

«c¼Ë ¨rN?½U?(“√ —uD?ðË¨r¼¡«u¼√Ë ¨rNð«œU??ŽË ¨d??A??³	« ŸU??³Þ rzö¹ U??( V,??×Ð

nKJ*« Ã«dš≈ ¨WF¹dA	« l{Ë s( wŽdA	« bBI*«® ÊS[ Ÿ—UA	« bBX n	U�¹

Æ
©≥®

©Î«—«dD{« tK	 b?³Ž u¼ UL?� ¨«—UO²?š« tK	 Î«b³?Ž ÊuJ¹ v²Š ¨Á«u¼ W?OŽ«œ s(

qI½ ¨Ÿd?A	« t?×?³?X U?( ô≈ `³?I?¹ ôË ¨Ÿd?A	« tM,?×?²?Ý« U?( ô≈ s,?×?²?,¹ ö?[

w[ ”UM	« ÊU?�® ∫t	uX 
©¥®

włU?łe	« d?L?Ž wÐ√ sŽ v	U?Fð tK	« t?L?Š— w³ÞU?A	«

tOKŽ tK	« vKG w³M	« ¡U−[ ¨rN?FzU³ÞË rN	uIŽ tM,×²,ð U( Êu?F³²¹ WOK¼U'«

U?( s,?×?²?,¹ Íc	« ¨`?O?×?B	« qI?F	U?[ ¨ŸU?³ðù«Ë W?F¹d?A?	« v	≈ r¼œd?[ ¨rKÝË

Æ
©µ®

©t×³I²,¹ U( `³I²,¹Ë ¨ŸdA	« tM,×²,¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆWO(öÝù« WF¹dA	« w[ ‰uLA	«Ë  U³¦	« sŽ ÎöI½ µ∑Ø≤ tKC[Ë rKF	« ÊUOÐ l(Uł ©±®

d?O?G?²Ð ÂUJŠ_« d?O?Gð …b?ŽU?I	 wI?O?³D²	« r?¼—ËœË d?(_« u	Ë√Ë ¡U?C?I	«Ë t?I?H	« W	U?Ý— ‰U?¦*« qO?³?Ý vKŽ lł«— ©≤®

‰U?X bI?[ ÍbO?'« .dJ	« b?³Ž d?L?F	 wJ	U*« V¼c*« w[ qL?F	«Ë ·d?F	« p	c� lł«—Ë Æ±∑¥≠±∂∑ ’ ÊU?(e	«

nF??{Ë Ÿ—u	« Ê«b?I??[ v	≈ lłd?O??[ ‰Ë_« sŽ U?(√ Æ—uDðË œU??,?[ ÊU??Žu½ ÊU?(e	« d??O?Gð q(«u??ŽË® ∫±µ∏ ’ w[

W¹—«œ≈ VOð«dð s( W?z—UÞ W?OM(“ qzU?ÝËË …b¹b?ł W?O?L?OEMð ŸU?{Ë√ ÀËb?Š sŽ Q?A?MO?[ w½U?¦	« sŽ U?(√Ë ¨Ÿ“«u	«

Â¡ö²ð ô X×?³G√ «–≈ W¹œUN²?łô« WON?IH	« ÂUJŠ_« dO?G²	 Vłu( 5ŽuM	« ö�Ë p?	– u×½Ë W¹œUB²?X« VO	UÝ√Ë

rN	«uŠ√ w[ rN?×KB²	 ô≈ Xð√ U( w¼ qÐ ”UM	UÐ —d?C	« sŽ W¼eM( WF¹dA	«Ë Î«—d?{ czbMŽ `³Bð UN½_ t?F(

Æ©WF¹dA	« w[ Y³Ž ô Ê√ w³ÞUA	« —dX bXË ¨W¹uO½b	«Ë WOM¹b	«

Æ±∂∏Ø≤ WF¹dA	« ‰uG√ w[  UI[«u*« ©≥®

ÆWLłdð vKŽ t	 nX√ r	 ©¥®

Æπ≥Ø± ÂUB²Žô« ©µ®



≠±µ≠

Ê√ vKŽ W	œ_« s?( WKL?ł œ—Ë√ Ê√ b?F?Ð tK	« t?L?Š— w?F?[U?A	« ÂU??(ù« ‰u?I¹

ÊËœ b???Š_ f?O	 t½√ v?KŽ ‰b¹ «c¼®Ë q?O	bÐ ô≈ t?K	« vK?Ž ‰u???I¹ ô b????N???²???:«

U0 ‰u?I	« ÊS[ ¨s,?×²Ý« U0 ‰u?I¹ ôË ÆÆÆ‰ôb²?ÝôUÐ ô≈ ‰uI¹ Ê√¨tK?	« ‰uÝ—

Æ
©±®

©o³Ý ‰U¦( vKŽ ô tŁb×¹ ¡wý s,×²Ý«

ÚrÔ¼Ó¡«ÓuÚ¼Ó√ ^oÓ×?Ú�« ÓlÓ³]ð« uÓ�ÓË˚ ∫‰U??I??[ Èu??N	« v?	U??FðË t½U??×??³??Ý t?K	« Â– b??XË

ÓXÚ¹Ó√ÓdÓ�Ó√˚ ∫v	U?Fð ‰UXË ¨©±∑ ÊuM�R*«® ˝]sN?O� ÚsÓ�ÓË Ô÷Ú—ÓQ?Ú�«ÓË Ô «ÓuÓL?]A�«  ÓbÓA?ÓHÓ�

ŸU³ð« tK	« qF?ł bXË ¨©≤≥ WOŁU'«® ˝ÌrÚKŽ vÓKÓŽ Ôt]K?�« Ôt]KÓ{Ó√ÓË ÔÁ«ÓuÓ¼ ÔtÓNÓ�≈ ÓcÓW]ð« sÓ�

U]½≈ ÔœËÔË«Óœ UÓ¹˚ ∫v	U??Fð t	u??X w[ U??L?� ¨t	 ÎU??L??O?,??X Á]b?ŽË ¨o?×K	 Î«œU??C?( Èu??N	«

Óp]KCÔOÓ� ÈÓuÓNÚ�« l³]²Óð UÓ�ÓË =oÓ×Ú�UÐ ”U]M�« ÓsÚOÓÐ ÚrÔJÚŠUÓ� ÷Ú—ÓQÚ�« w� ÎWÓHOKÓš Ó„UÓMÚKÓFÓł

©≥ r−M�«® ˝ÈÓuÓNÚ�«  sÓŽ ÔoDÚMÓ¹ UÓ�ÓË˚ ∫v	UFð ‰UXË ¨©≤∂ ’® ̋t]K�« qO³ÓÝ ÚsÓŽ

d?(_« dB?Š bI?[® ∫w³ÞUA	« ‰u?I¹ ¨©¥ r−M�«® ˝vÓŠuÔ¹ ÏwÚŠÓË U]�≈ ÓuÔ¼ ÚÊ≈˚

UL?N[ p	c?� ÊU� «–≈Ë ¨U?LN	 Y	UŁ ö?[ ÈuN	«Ë WF¹d?A	« u¼Ë wŠu	« 5¾?Oý w[

Èu??N	« ŸU??³ðU??[ ÆÁb?{ Èu??NK?	 t?łuð ¨w?Šu	« w[ o(« 5F?ð 5ŠË ¨Ê«œU?C??²??(

ÃËd?)« ¨Ÿ—U?A	« b?B?X Ê√ w[ `{«Ë tK� «c?N?[ ≠ ‰U?X Ê√ v	≈ ≠ o×K	 œU?C?(

Æ
©≤®

©v	uLK	 b³F²	« X% ‰ušb	«Ë ¨ÈuN	« ŸU³ð« sŽ

d?O?ž s( ¡U?LKF	« iF?³	 t?łË Ë√ ‰u?I?Ð cš_«Ë ¨h?šd	« l³?²ð Èu?N	« s(Ë

Æt?A?O?F?¹ Íc	« ‰U?(« lX«u	 ‰u?I	« «c¼ W??³?ÝUM( œd?: sJ	Ë ¨qO?	b	« w[ dE½

ÎU?I[«u?( ¨tKL?Ž Ë√ ÁUO?²[ w[ Êu?J¹ ÊQÐ wH²J¹ s( Ê√ r?KŽ«Ë®∫ÕöB	« sÐ« ‰u?I¹

dE½ dOž s( ¨Áułu	« Ë√ ¨‰«uX_« s( ¡U?ý U0 qLF¹Ë ¨W	Q,*« w[ tłËË√ ‰uI	

Æ
©≥®

©ŸULłù« ‚dšË ¨qNł bI[ tÐ bOIð ôË ¨`Ołd²	« w[

¨Áu?łu	«Ë ‰«uX_« s( ¡U?ý U0 qL?F¹ Ê√ w²H?LK	 “u?−¹ ô®∫rOI	« sÐ« ‰U?XË

Êu?� œd?−0 ¨qL??F	« w[ wH?Ó²ÚJ¹ qÐ ¨tÐ b??²?F¹ ôË  ¨`O?łd?²	« w[ d?E½ d?O?ž s(

¨Áułu	« s( ¡UA¹ U0 q?LFO[ ¨WŽU?Lł tO	≈ V¼– ÎUNłË Ë√ ¨ÂU?(≈ t	UX ÎôuX p	–

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 Æ©∑∞® W	Q,*« ≤µ ’ W	UÝd	« ©±®

Æ¥∑Ø± 5FXu*« ÂöŽ≈ lł«—Ë ¨±∑∞ ≠±∂πØ≤ WF¹dA	« ‰uG√ w[  UI[«u*« ©≤®

Æ¥∞ ’ Ê«bLŠ sÐô Èu²H	« WHG lł«—Ë ¨±≤µ ’ w²H²,*«Ë w²H*« »œ√ ©≥®



≠±∂≠

u¼ t?{džË tðœ«—S?[ ÆtÐ qLÓŽ ¨t?{džË tðœ«—≈ o[Ë ‰u?I	« È√— ÔYOŠ ‰«u?X_«Ë

Æ
©±®

©W(_« ‚UHðUÐ Â«dŠ «c¼Ë ¨`Ołd²	« tÐ Ë ¨—UOF*«

wN???A??²?	UÐ ¨tK	« s?¹œ w[ ¡U??²???[ù«Ë ¨qL???F	« “u??−?¹ ö??[ WK?L??'UÐË®∫‰U???XË

s( ÷d?žË ¨t?{d?ž o[«u¹ Íc	« ‰u?I?	« VKDO?[ ¨÷d?G	« W?I?[«u?(Ë ¨d?O?�?²	«Ë

¨Áb?CÐ t?O??²?H¹Ë ÁËb?Ž vKŽ rJ?×¹Ë ¨tÐ rJ×¹Ë ¨tÐ w²??H¹Ë ¨tÐ qL?F?O?[ ¨t??OÐU?×¹

Æ
©≤®

©dzU³J	« d³�√Ë ¨‚u,H	« o,[√ s( «c¼Ë

ô ¨bz«u?F	«Ë ¨·«d?Ž_«Ë ¨‰«u?Š_«Ë ¨ÊU(e?	« dO?Gð Ê√ ∫u¼ qGU?(U?[ ≠±≥

qKF	«Ë ¨W?O?ŽdA	« ‰u?G_UÐ U?NDÐ— ÊËœ ¨Èu?²H	« d?O?G²?	 ÎU³?³?Ý VBMð Ê√ `KB¹

∫rF½ ÆrKÝË t?OKŽ tK	« vKG t	u?Ý—Ë tK	« œ«d( U?N,Mł w²	« `	U?B*«Ë ¨WO?Žd*«

«–S?[ ¨ÂUJŠ_« „—«b?( w[ dEM	« ÊU?F?(≈ v	≈ ¨w²?H*« b?N?²?:« u?Žb¹ V³?Ý w¼

…d??³??²?F??( W??×KB* ¨t??OK?Ž Ád?O??ž `łd?ð Ë√ ¨t	«Ë“ Ë√ ¨„—b*« nF??{ s( oI??%

w[ Î«b?L²?F?( ¨Èu?²H	« d?O?OGð d?(√ w[ dEM¹ c?¾MO?Š t½S?[ ¨W(u?¼u( d?O?ž Î̈UŽd?ý

¨wŽdA	« qO	b	« vKŽ p	–

Æ`	UB	« UMHKÝ s( ¨r¼bFÐ ¡Uł s(Ë ¨rNOKŽ tK	« Ê«u{— WÐU×B	« tKLŽ U( «c¼Ë

…b¹b'« Èu?²H	UÐ «u?łd�¹ r	 ¨qLF	« t?OKŽ U( ·ö�Ð Èu?²H	« «Ë√— U?LMOŠ

¨oKD*« «ËbO?X qÐ ¨rN	uG√Ë WLz_« b?Ž«uX sŽôË ¨t	uG√Ë Ÿ—UA	« b?Ž«uX sŽ

w[ Èd??š_« b?Ž«u?I	« «u?KL?Ž√Ë ¨W?O??Žd?A	« W	œ_« v?C?²?I0 ÂU??F	« «u?B??B?šË

v	U?Fð tK	« Êu?FÐ U¼d?�cMÝ w²	«  U?I?O?³D²	« w[ `?C²?O?Ý U?( «c¼Ë ÆW?F¹d?A	«

ÆY×³*« «c¼ bFÐ

∫Èu²H�« dOGð jÐ«u{

Èu??²?H?	« d?O??G??²	 jÐ«u??{ hK�??²??,½ Ê√ lOD²??,½ Âb??Ið U??( q� s(Ë ≠±¥

∫w	U²	« u×M	« vKŽ U¼d�c½

ôË ÊU?(e?	« —Ëd0 d?O??G?²ð ô W??²ÐUŁ W??O?Žd??A	« ÂUJŠ_« Ê√ ∫‰Ë_« jÐU??C�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤±±Ø¥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ©±®

ÆoÐU,	« lłd*« ©≤®



≠±∑≠

W?O?Žd?( qKŽË ¨W?O?Žd?ý ‰u?G√ vKŽ Î¡U?MÐ Èu?²?H	« d?O?G?²ð U/≈ Ë ‰«u?Š_« d?O?G?²Ð

ÆrKÝË tOKŽ tK	« vKG t	uÝ—Ë tK	 œ«d( UN,Mł `	UB(Ë

ÊU?,×?²Ý«Ë ¨wN?A?²	«Ë ¨ÈuN	« V,?×Ð Èu?²H	« d?OG?²ð ô ∫w½U¦?�« jÐUC�«

d?O?G?²	 ÎU³?³?Ý ‰«u?Š_«Ë ÊU?(e	« d?O?Gð ÊuJ¹ Ê√ `KB¹ ôË rN?ŠU?³?I²?Ý«Ë ¨œU?³?F	«

w[ dE?M	« …œU?Žù b??N??²??:« u??Žb¹ ÎU??³?³??Ý «c¼ ÊuJ?¹ Ê√ `KB¹ U/≈Ë ¨Èu??²??H	«

t?OK?Ž Ád?O?ž `łd?ð Ë√ t	«Ë“ Ë√ „—b*« nF?{ s?( oI?% «–S?[ ÂU?JŠ_« „—«b?(

vKŽ Î«bL?²F( Èu²?H	« dOO?Gð d(√ w[ dE½ ¨W(u¼u( d?Ož ÎUŽd?ý …d³²F?( W×KB*

ÆwŽdA	« qO	b	«

r¼Ë W?B?B?�?²??( W?HzUÞ vKŽ —u?B?I?( Èu?²??H	« d?O?O?Gð ∫Y�U?¦�« jÐU?C�«

rNŽ“UM¹ Ê√ bŠ_ fOK[ Èu?²H	«Ë œUN²łô« q¼√ ¨¡UO³½_« WŁ—ËË ¨W?F¹dA	« WKLŠ

ÆrKŽ dOGÐ tK	« vKŽ ‰uI¹ Ê√ ôË ¨d(_« «c¼

∫w�öÝù« tIH�« wN Èu²H�« dOGð  UIO³Dð

∫W¾Þuð

w²H*« Y×³?¹ ÊU(“_« s( s(“ w[ qzU,*« s( W	Q,?( ÷dFð U(bMŽ ≠±µ

Íc	« d?(_« ÆÎö??¦?( lM*UÐ oK?D( Ë√ ÂU?Ž h½ Èu?Ý b??−¹ ô tKF	Ë U?N?	 rJŠ sŽ

X% U??N	u?šb	 ¨lM?*UÐ W?{Ëd??F*« W	Q?,*« vK?Ž VO?−¹ Ê√ ¨bK?I*« w²?H*« u??Žb¹

w²	« —u?B	« Ê_ p	–Ë® ¨¡UN?I?H	« q³X s( U?NzUM¦?²Ý« Âb?ŽË ‚öÞù« Ë√ ÂuL?F	«

ŸuXËË ¨UNO[ «uLKJ²¹ Ê√ V−O	 ¨rNÐuKIÐ dD�ð Ê√ V−¹ ô ¨rN²M(“√ w[ lIð r	

»U³	« «c¼ w[ rN(ö�Ë Î̈«bł —œU½ U?(≈Ë ¨ÂËbF( U(≈ ¨rN²M(“√ w[ 
©±®

«c¼Ë «c¼

Vłuð ÊU??F0 WMO??F*« …—u?B	« h²??�ð r	 u	 ¨Âu??L?F	« b?O??H¹ p	–Ë ¨ÂU??Ž oKD(

¨ÂU?F	« kHK	UÐ rKJ²*« U¼d?C?×?²,¹ ô b?X ¨…—u?B	« Ác¼Ë¨’U?B²?šô«Ë ‚d?H	«

Æ
©≤®

©rNM(“  w[ U¼œułË ÂbF	 ¨WLz_« s(

rO?I	« sÐ« Ác?O?LKðË ¨W?O?L?Oð sÐ« Âö?Ýù« aOý V?¼– ¨oDM*« «c¼ s( ≠±∂

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆÎU½U¹dŽ ¨…d²,	« b−¹ r	 s( ·«uÞË ¨ÂUI*« s( sJL²ð ô w²	« ¨izU×K	 W{U[ù« ·«uÞ tK	« tLŠ— bBI¹  ©±®

Æ±∂Ø≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ lł«—Ë ¨≤≥πØ≤∂ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[ ŸuL−( ©≤®



≠±∏≠

W?{U?[ù« ·«uÞ W?ŠUÐSÐ «u	U?XË ¨¡U?LKF	« Âö?� oKD( b?O?O?Ið v	≈ tK	« U?L?N?L?Š—

Æ
©±®

dNDð v²Š ÂUI*« UNOKŽ —cF²¹ w²	« izU×K	

b−¹ r	Ë ¨WOL?Oð sÐ« ÂöÝù« aOý s(“ w[ ÈuK³	« UNÐ XLŽ W	Q?,( ÁcN[

·«uD	« ]Ê√® ∫u¼Ë W	Q?,*« Ác¼ s¦?²?,¹ r	 ¨ÂUŽ Âö?� Èu?Ý 5IÐU?,	« ¡UN?I?HK	

q¼ ∫…—U??ND	« w[ ¡U??LKF	« Ÿ“UM?ð rŁ ¨¡U?L?KF	« ‚U?H?ðUÐ …—U?ND?	« t	 V& ¨XO??³	UÐ

w¼ Â√ ø…ö??B	« W??×??G w[ ◊d??ý w¼ U??L??� ¨·«uD	« W??×??G w[ ◊d??ý w¼

w(— „dðË√ ¨ U??I?O*« s( Â«d??Šù« „dð sL?� ¨ÂbÐ U?¼d?³?ł U??N?�dð «–≈ ¨W??³?ł«Ë

Æ
©≤®

©—UL'«

©¥®
W?O??F?[U??A	«Ë 

©≥®
W??OJ	U*« s( ¡U??N??I??H	« —u?N??L??ł V¼– ∫‰Ë_« ‰u??I	« v	≈

W??×??G w[ ◊d??ý …—U?N?D	« Ê≈ «u	U??I??[ ¨V¼c*« s( —u??N??A*« w[ 
©µ®

WKÐUM(«Ë

Æ…öB	« W×G w[ ◊dý w¼ UL� ¨·«uD	«

sŽ W¹«Ë— u¼Ë 
©∂®

r¼bM?Ž `O??×??B	« w[ W??O???HM(« ‰U??X ∫w½U??¦?	« ‰u??I	UÐË

¨·«uD	« W??×?G ◊d?ý X,?O?	 …—U?ND	« Ê√ v	≈ ∫«u?³?¼– b?I?[ 
©∑®

b?L?Š√ ÂU?(ù«

s( Â«d?Šù«Ë ¨—U?L'« w(d?� Âb	UÐ d?³?−¹ ¨Z(«  U?³?ł«Ë s( Vł«Ë w¼ U/≈Ë

Æ UIO*«

q¦?( ¡U?LKF	« ‚öÞ≈ V³?Ý ¨tK	« t?LŠ— W?O?L?Oð sÐ« Âö?Ýù« aOý d?�– b?XË

Ë√ ¨Âœ UN?OKŽ ‰UX s?( Âö� U/≈Ë® ∫‰UI?[ ¨…—ËcF*« ¡UM?¦²Ý« Âb?ŽË ¨rJ(« «c¼

ÊU??� s( ‰ËUM²¹ ¨oK?D( Âö?� ¨W??Lz_«Ë nK?,	« s( p	– u??×½Ë ¨W?(d??×??( lłdð

¨·uDðË d?NDð v²?Š f³?²?% Ê√ U?NMJ?1 rNM(“ ÊU?�Ë ¨r¼b?N?Ž w[ p	– qF?H¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∞≠±¥Ø≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ¨≤±∏≠≤±∑≠≤∂¨≤¥≥≠≤≤¥Ø≤∂ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[ ŸuL−( ©±®

Æ≤≤±≠≤≤∞ Ø≤∂ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[ ŸuL−( ©≤®

W	UÝd	« vKŽ wJ	U*« s,(« wÐ√ Õdý vKŽ ÍËbF	« WOýUŠ ¨≥± Ø≤ tOKŽ wXuÝb	« WOýUŠ l( dO³J	« ÕdA	« ©≥®

WM¹b*« q?¼√ t?I?[ w?[ w[UJ	«¨≤∑¥Ø± p	U??( ÂU?(ù« V¼c* p	U??,*« »d?X√ vL??,*« d?O??G?B	« Õd??A	« ¨¥∂∂Ø± 

Æ≥±∏Ø±

Æ≥±∏Ø± wÐUD�K	 Y¹b(« ÂöŽ√ ¨¥∏µØ± ÃU²;« wMG( ¨±π≠±∏Ø∏ ŸuL:« ©¥®

Âö?Ýù« aOý ÈËU?²[ Ÿu?L?−( ¨≤≤≤Øµ wMG*« ¨µ∂µØ≤ ŸUM?I	« ·UA?� tŠd?ýË ŸUMXù« ¨µ≥Ø± t?ŠdýË vN?²M*« ©µ®

Æ≤¥≤Ø≤∂ WOLOð sÐ«

Æ¥∂πØ≤ tOKŽ —U²;« œ—Ë —U²<« —b	« ¨≥∏Ø¥ ◊u,³*« ©∂®

Æ ≤¥≤Ø≤∂ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[ ŸuL−( ©∑®



≠±π≠

Âe	√ «cN	Ë ¨s?HD¹ Ë iO(« dN?Dð v²Š «u,?³²?×¹ Ê√ Æ¡«d(_« ÊËd?(Q¹ «u½U�Ë

Æ
©±®

©·uDðË dNDð v²Š UNF( f³²×¹ Ê√ ¨UN	 Íc	« Í—UJ*« ÁdOžË p	U(

¨¡U?NI?H	« s(“ t?OKŽ X½U?� U?L?Ž ‰U(«  d?O?Gð ¨Âö?Ýù« aOý d?B?Ž w[Ë

¨W?F¹d?A	« b?Ž«u?XË ‰u?G√ vKŽ ¡UMÐ ¨Èu?²?H	« d?O?O?Gð w[ dE?M	« s(  bÐô ÊUJ[

Ë√ ¡U??,M	« s( d??O??¦J[ ¨ U??XË_« Ác¼ U??(√Ë® ∫tK	« t??L?Š— Âö??Ýù« aO??ý ‰u??I¹

Ë√ Âu?OÐ o¹d?A?²	« b?FÐ d?HM¹ b?[u	«Ë b?[u	« bF?Ð ”U³?²?Šô« U?NMJ1 ô ¨s¼d?¦?�√

Ë√ ÂU¹√ WF³Ý ô≈ dNDð ö[ ¨d×M	« WKO	 X{UŠ bX w¼ ÊuJðË ¨WŁöŁ Ë√ 5(u¹

¨WI?[d	« ÂbF	 Ë√ ¨W?IHM	« Âb?F	 U(≈ d?NDð v²Š WJ0 rO?Ið Ê√ UNMJ1 ôË ¨d?¦�√

Ë√ ¨«c¼ Ë√ «c¼ Âb?F	 ¨W?J0 ÂU?I*« U?NMJ1 ôË ¨U??N?F?( lłdðË U?N?F?( r?O?Ið w²	«

Æb??[u	« b??FÐ Ÿu??łd	« w[Ë ¨ÂU??I?*« w[ ¨U??N	U??(Ë ¨U??N??,?H?½ vKŽ —d??C	« ·u??)

vKŽ …—b?I	« Âb?F	 U?(≈ ¨U?NKł_ ”U?³²?Šô« rNMJ?1 ô …—Uð ∫UN?F?( w²	« W?I?[d	«Ë

…—UðË ¨rN	«u?(√Ë ¨r?N?,?H½√ vKŽ —d?C	« ·u?) U?(≈Ë ¨r?¼b?ŠË Ÿu?łd	«Ë ¨ÂU?I*«

UNÐ XLŽ w²	« W	Q,*« ÁcN[ ¨…—Ëc?F( w¼ vI³²[ ¨t½uKFH¹ ô sJ	 ¨p	– rNMJ1

Æ
©≤®

©ÈuK³	«

Ác¼ rJ?Š w[ tK	« t??L??Š— W??O??L??O?ð sÐ« Âö??Ýù« aO??ý dE½ ¨p?	– qł√ s(

©≥®
rN	u?G√Ë r¼b?Ž«u??IÐ ¨W?Lz_«Ë ¡U?LKF	« Âö?� b?O?XË ¨U?N?O??[ b?N?²?ł«Ë ¨W	Q?,*«

UNMŽ jI?,¹Ë ¨ U³?ł«u	« s( tOKŽ —b?Ið U( qFHð U/≈¨‰U?I¹ Ê√ tłu?²O[® ∫‰U?I[

dH¦²,ðË ¨v	Ë√Ë Â«dŠû	 q,²Gð UL?� ¨q,²Gð Ê√ wG³M¹Ë ¨·uD²[ tMŽ e−Fð U(

Æ
©µ®

‰uI	« «c¼ b¹Rð tłË√ W,Lš d�– rŁ 
©¥®

©v	Ë√Ë W{U×²,*« dH¦²,ð UL�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±∂Ø≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ lł«—Ë ¨≤±∑Ø≤∂ oÐU,	« lłd*« ©±®

Æ±∂Ø≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ lł«—Ë ¨≤≤¥Ø≤∂ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[ ŸuL−( ©≤®

tK	UÐ ô≈ …u?X ôË ‰u?Š ôË ¨W	Q?,*« Ác¼ w[ ÍbM?Ž tłu?ð Íc	« u¼ «c¼® ∫W	Q?,*« Ác?N	 t?¦?×Ð W¹U?N½ w[ ‰U?XË ©≥®

U?N?O?[ b?ł√ r	 YO?Š ¨ÂöJ	« ÔXL?A?& U* Îö?L?ŽË ÎU?LKŽ¨U?N?O	≈ rN?łU?O?²?Š«Ë ¨”UM	« …—Ëd?{ ôu	Ë ¨rO?EF	« wKF	«

¨t	uÝ—Ë tK	« rJŠ uN[ ÎUÐ«uG t²KX U( sJ¹ ÊS[ ¨tÐ tK	«  U½d(√ U?2 ¨…—ËdC	« bMŽ œUN²łô« ÊS[ ¨ÍdOG	 ÎU(ö�

TD<« ÊU?� Ê«Ë ÆQD)« s( ÊU?¾¹dÐ t	u?Ý—Ë tK?	«Ë ¨ÊUDO?A	« s(Ë wML?[ QDš t?²KX U?( sJ¹ Ê≈Ë ¨tK	 b?L?(«Ë

Æ≤¥±Ø≤∂ÈËU²H	« ŸuL−( w[ p	– dE½«Æ©rKŽ√ v	UFðË t½U×³Ý tK	«Ë ÆtMŽ Î«uHF(

Æ≤≤µØ≤∂ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[  ŸuL−( ©¥®

Æ ≤≥≥≠≤≤µØ≤∂ oÐU,	« lłd*« w[ UNO	≈ dE½« ©µ®



≠≤∞≠

¨tMŽ e−F?ð U( UNMŽ jI,¹Ë ¨t?OKŽ —bIð U( qFHð® ∫d?š¬ l{u( w[ ‰UXË

¨t	 W???NÐU??A*« ‰u???G_«Ë ¨p	c	 W?	ËUM²*« ’u???BM	« t???OKŽ ‰bð Íc?	« u¼ «c¼Ë

¨…—U?ND	« »u?łË vK?Ž ‰bð w²	« ¨’u?BM	«Ë ‰u?G_« W?H	U??�?( p	– w[ fO	Ë

·«uD?	« ô≈ U??N?K� pÝUM?*« izU???(« wC???Ið®∫rK?ÝË t??O?KŽ tK?	« vKG t	u???I???�

ÆÆÆp	– »u????łË Ê√ rK?ÔŽ b????XËÆÆÆÎU???I?KD( »u????łu?	« vKŽ ‰b?ð U/≈ 
©±®

©XO????³?	UÐ

¨©±∂ sÐUG?²�«®  ˝ÚrÔ²ÚFÓDÓ²ÚÝ« UÓ� Ót]K�« «u?ÔI]ðUÓ�˚ ∫v	UFð ‰UX UL?� ¨…—bI	UÐ ◊ËdA(

Æ
©≥®©©≤®

år²FD²Ý« U( tM( «uðQ[ d(QÐ rJðd(√ «–≈ò ∫rKÝË tOKŽ tK	« vKG t	uXË

vKŽ Èu??²?H?	« vMÐ b?X ¨W??O?L??Oð sÐ« Âö??Ýù« aO??ý Ê√ ¨UM	 `C??²¹ p	– s(

W?NÐU?A*« qzU?,*« vKŽ ”U?O?I	«Ë ¨W?O?(ö?Ýù« W?F¹d?A	« w[ Ãd?(« l[— …b?ŽU?X

W?Lz_« b?Ž«u?X sŽôË ¨U?N	u?G√Ë W?F¹d?A	« b?Ž«u?X s?Ž p	cÐ Ãd?�¹ rK[ 
©¥®

U?N	

∫v	U??Fð tK	« t??L?Š— r?O?I	« s?Ð« ‰u?I¹ ÆÂU??F	« hšË ¨oK?D*« b?O??X qÐ rN	u??G√Ë

W?F¹dA	« b?Ž«uX ¡U?C?²X« w[ ∫U?L¼bŠ√ 5K?B[ w[ WŁœU?(« Ác¼ w[ ÂöJ	«Ë®

w[ r¼«ËU??²?[Ë W??Lz_« Âö??� Ê√ w[ ∫w½U??¦	«Ë Æp	– 5³ð b??XË ÆU?NðU??[UM* ô U??N	

w[UM¹ ô UNÐ ¡U²[ùU[ ¨e−F	«Ë …—ËdC	« ‰UŠ w[ u¼ U/≈ ¨»ułu	«Ë ◊«d²ýô«

r¼b??Ž«u?I?Ð ¨W?Lz_« Âö??� oKD(Ë ¨U??N	u??G√Ë t?²??F¹d??ý b?Ž«u??IÐ ¨Ÿ—U??A	« h½

Æ
©µ®

©WLz_« bŽ«uI	Ë ¨ÁbŽ«uXË ŸdA	« ‰uG_ o[«u( ¨UNÐ w²H*U[ ¨rN	uG√Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‰b¹ U?( t?O[ d?�– b?XË ±∑±Ø≤©∏±® »UÐ Z(« »U?²?� w[ Í—U?�³	« ÂU?(û	 W?L?łdð u¼ U/≈Ë Î̈U?¦¹b?Š fO	 «c¼ ©±®

¨XO³	UÐ nÞ√ r	Ë ¨izUŠ U½√Ë WJ( X(b?X X	UX UNMŽ tK	« w{— WAzUŽ Y¹b?Š∫UNM( ¨Y¹œUŠ_« s( p	– vKŽ

qF??H¹ U??L??� wKF??[«® ∫‰U?X r?KÝË t??OKŽ tK	« vK?G tK	« ‰u??Ý— v	≈ p	–  uJA??[ ∫X	U??X ¨…Ëd*«Ë U??H??B	« 5Ð ôË

Æ©ÍdNDð v²Š XO³	UÐ w[uDð ô Ê√ dOž ¨ÃU(«

¨Z(« »U?²?� ¨π∑¥Ø≤ rK,?(Ë t	 kHK?	«Ë ¨©≥® »UÐ ¨WM,	«Ë »U?²J	UÐ ÂU?B?²?Žô« »U?²?� ¨±¥≤Ø∏ Í—U?�?³	« Á«Ë— ©≤®

Æ©∑≥® »UÐ

Æ≤≥πØ≤∂ tK¦( lł«—Ë ¨≤≥≥Ø≤∂ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[ ŸuL−( ©≥®

Èu?²?H	« Ê≈ ∫‰UI?[ s¹d?GU?F*« 5¦?ŠU³?	« bŠ√ tMþ U?L?�¨ÊU?(e	« —uDð u¼ ¨Èu?²?H	« dO?O?Gð w[ ÁbM²?,?( sJ¹ r	Ë ©¥®

t?I??H	« W	U??Ý— lł«— p	– vKŽ b¼«u??A	« s( W	Q??,*« Ác¼ œ—Ë√Ë rO??I	« sÐ« v	≈ t??³?,½Ë ÆÊU??(e	« —uD²Ð d??O?G??²ð

 ±∑¥≠±∂∑ ’ ÊU(e	« dOG²Ð ÂUJŠ_« dOGð …bŽUI	 wIO³D²	« r¼—ËœË d(_« w	Ë√Ë ¡UCI	«Ë

¨W??×KB*« vŽ«d¹ b??XË® ∫t??O?[ ¡U??ł b?I??[ ∏∏ ’ wÞu??O?,K?	 dzUEM	«Ë ÁU??³?ý_« l?ł«—Ë Æ≥∞Ø≥ 5F?Xu*« Âö??Ž≈©µ®

ÊS[ ¨‰U³?I²Ýô«Ë ¨d²,	«Ë ¨…—U?ND	« s( UNÞËdý s( ◊dý ‰ö²?š« l( …öB	« p	– s( Æ…b,H*« vKŽ U?N²³KG	

¡wý —cFð v²(Ë ¨‰«u?Š_« qL�√ vKŽ ô≈ vłUM¹ ô Ê√ w[ tK	« ‰ö−Ð ‰öšù« s( tO[ U* ¨…b?,H( p	– q� w[

Æ…b,H*« Ác¼ vKŽ ¨…öB	« W×KB* ÎU1bIð t½ËbÐ …öB	«  “Uł ¨p	– s(



≠≤±≠

∫d{U(« U½dBŽ wN Èu²H�« Ác¼ —U³²Ž« v�≈ WłU(« Èb�

Íc	«Ë ¨d??ND?ð v²??Š WJ( w[ i?zU??(« W??(U??X≈ sŽ e??−??F	« —c??Ž Ê≈ ≠±∑

·«uÞ ·uD?ð Ê√ U?N	 Ê√ t?K	« t?L??Š— W??O??L?O?ð sÐ« Âö?Ýù« a?O?ý È√— t??³??łu0

¨Èu?²?H	« Ác¼ —«b?G≈ b?MŽ ÎU½uME( ÊU?� Ê≈ —c?F	« «c?¼ ¨izU?Š w¼Ë W?{U?[ù«

œö?³	« Ã—U?š s( 5(œU?I	« w[ ÎU?Gu?BšË ÎU?MIO?²?( d?B?F	« «c¼ w[ Á«—√ wM½S?[

∫WO	U²	« »U³Ýú	 ¨WÝbI*«

rNOKŽ VKGð ¨W?ÝbI*« œö³	« Ã—U?š s( 5(œUI	« 5LK,*« s( Î«dO?¦� Ê√ ©±®

W?I?H½ lL?−¹ ¨d?¦?�√ Ë√ ÁdL?Ž dDý r¼b?Š√ fK−?¹ YO?Š  ¨dI?H	« W?H?G

ÃU?²×¹  ¨U?N?−Š qL?J²	 UNðœu?Ž rŁ ¨izU?(« dH?Ý Ê√ vH?�¹ ôË ¨Z(«

ÆZ×K	 ‰Ë_« ÂËbI	« w[ ·dG U( q¦( ¨WIHM	« s(

d??(√ d?O??,?O??²	 ¨W?[«uÞ  U??,?ÝR??(Ë ¨ ö?L??×Ð «uDÐ— b??X ZO?−??(« Ê√ ©≤®

W??(U?Xù W??O?Žd??( W?LE?½√ U?N¹b	 ¨ U??,?ÝR?*«Ë  ö?L??(« Ác¼Ë ¨rN?−??Š

Ær¼dHÝË ÃU−(«

rNÞU?³ð—ô p	–Ë ¨W?O?(«e?	≈ t?³?ý X×?³?G√ ¨ÃU?−?(« d?H?Ý b?O?Ž«u?( Ê√ ©≥®

sŽ nK�ð u	 ÃU?(« sJL?²¹ ô Íc	« d?(_« ¨Ê«d?OD	« w[ o³?,( e?−?×Ð

¨WK¹uÞ …b??( b??FÐ ô≈ ¨ÁœöÐ v	≈ …œu??F	« s( ¨U?N??OKŽ e??−?Š w²?	« WKŠd	«

ÆWýUŽù«Ë sJ,	«  UIH½ s( b¹e*« tHKJð Ác¼Ë

ÆU?NO	≈ b?[«u	« W?(U?Xù WLE½√ U?N¹b	 ¨‰Ëb	« s( U¼d?O?G� 5?O(d?(« œöÐ ©¥®

ÆUNðUŽ«d( V−O[ ¨WOŽdý `	UB( oOI×²	 XF{Ë WLE½_« Ác¼Ë

d?(_« ¨WO?(uJŠ d?Ož Ë√ ¨W?O(uJ?Š nzUþuÐ ÃU−?(« s( d?O¦J	« ◊U?³ð—« ©µ®

sŽ nK�ð u	 –≈ ¨U?NF?( W(UXù« s?( ¨…√d*« Âd×( t?F( lOD²?,¹ ô Íc	«

Æ—dC	« tI×K¹ bX t½S[ œb;« XXu	« w[ tKLŽ v	≈ …œuF	«

q� wMÞ«u?( ‰ušœ d?(√ rEMð WLE?½√ À«bŠ≈ X³KDð W?O	Ëb	«  UXö?F	« ©∂®

b?X W{U?[ù« ·«uD	 …√d*« …œu?ŽË ¨rNłËd?šË Èd?š_« W	Ëb	« v	≈ W	Ëœ

ÆWLE½_« ÁcNÐ ÂbDB¹



≠≤≤≠

¨Èu?²??H	« Ác¼ q¦0 ¡U??²?[ù« q³?X Èd??×?²¹ Ê√ w²??H*« ÂeKO?[ ‰U??Š q� vKŽË

ÆrKŽ√ tK	«Ë Æw²H²,*« W(–Ë t²(c	 √dÐ√ t½S[ ¨—cF	« d[uð s( oI×²¹Ë

∫¡UCI�« w�u²� œUN²łô« ◊Ëdý ∫ÎUO½UŁ

©≤®
WOF?[UA	«Ë 

©±®
WOJ	U*« s( ¡U?NIH	« —u?NLł t?O	≈ V¼– U( p	– s(Ë ≠±∏

b?XË ¨¡UC?I	« w	u?²	 b?IF	« W?×?G ◊dý œU?N?²łô« ◊d?ý Ê√ v	≈ 
©≥®

WKÐUM(«Ë

«c??NÐ ‰u??I	« v?KŽ ¡U??N??I??H	« qL??Š Íc?	« V³??,	« wF??[U??A	« Âb?	« wÐ√ sÐ« d??�–

Ë√ ¨oKD*« œU?N?²?łô« Ê√ ∫tK� «c¼ b?FÐ Á«—√ Íc	«Ë® ∫tK	« t?L?Š— ‰UI?[ ¨◊d?A	«

s( rOK?X≈ q� t?O?[ ÈÓd?ÚF?Ó¹ U?( Íc	« ¨‰Ë_« s(e	« w[ ◊d??²?A¹ ÊU?� U/≈ ¨b??O?I*«

Æ
©¥®

©Èu²H	«Ë ¡UCIK	 5(UB	« s¹bN²:« s( WŽULł

d??O??Gð b??FÐ ¨wK³M?(«Ë wF??[U?A?	«Ë ¨wJ	U*« V¼c*« s?( ¡U?L?KŽ Èd½ «c??N	Ë

qÐ ÆœUN²łô« ◊dý —U?³²Ž« ÂbFÐ Êu²H¹ ¨s¹bN²?:« s( r¼dBŽ uKšË ¨ÊU(e	«

…d?O?³¼ sÐ« ‰u?I¹ Æp?	cÐ ‰u?IK	 wŽd?A	« bM,	« «Ëd?�–Ë ¨q?¦?(_U?[ q¦?(_« v	u¹

 U?¹ôË ¨«c¼ U?M²?????XË w?[ ÂUJ?(«  U¹ôË ÊS?????[ ¨«c?¼ vC?????²?????I?0Ë® ∫wK?³M?(«

UMKL¼√ v²(Ë ¨W¹U?H� ÷d[ ÁbÝU?( ÂöÝù« dGŁ s( «Ëb?Ý bX rN½√Ë ¨W×O?×G

s( U??N?O??[ wA1 w²?	« ¨q[U?G??²	« o¹dÞ v?KŽ UMO??A?(Ë ¨Ád??�c½ r	Ë ¨‰u??I	« «c¼

¨t	UX Ê≈ Âö?� Ë√ ¨tHMG Ê≈ »U²?� w[ rNM( q� d�c¹ s¹c	« ¡UN?IH	« s( wA1

w[ d?�c¹ rŁ ¨œUN?²?łô« q¼√ s( ÊuJ¹ v²Š Î̈U?O?{UX b?Š√ ÊuJ¹ Ê√ `B¹ ô t½√

¨W	U??ŠùU??� «c¼ ÊS??[ ¨ÂUJ(« w[ …œu??łu??( X,?O?	 ¡U?O??ý√ ¨œU??N??²?łô« ◊Ëd??ý

¨oŠ bŠ_ cHM¹ ô Ê√Ë ¨rJ(« »U³	 Òb?ÝË ¨ÂUJŠú	 qODFð t½Q�Ë ¨iXUM²	U�Ë

b?Ž«u?I	« s( p	– d?O?ž v	≈ ¨pK( b?Š_ X³¦?¹ ôË ¨tMOÐ ÂU?I¹ ôË ¨tÐ VðUJ¹ ôË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤¥Ø± ÂUJ(« …dB³ð ¨∏πØ∂ qOK'« V¼«u( ¨≤≤±Ø≤ qOK�ù« d¼«uł ©±®

ÆπµØ±± 5³	UD	« W{Ë— ¨≤≥∏Ø∏ ÃU²;« W¹UN½ ¨≥∑µØ¥ ÃU²;« wMG( ©≤®

Æ≥∑Ø±∞ wMG*« ¨±∑∑Ø±± ·UB½ù« ¨≤π∞ Ø∂ ŸUMI	« ·UA� tŠdýË ŸUMXù« ©≥®

wKŽ sÐ rFM*« b³Ž sÐ tK	« b³Ž sÐ rO¼«dÐ≈ ‚U?×Ý≈ uÐ√ s¹b	« »UNý u¼ Âb	« wÐ√ sÐ«Ë Æ≥≥ ’ ¡UCI	« »œ√ ©¥®

b	Ë ¨w{UI	« w?F[UA	« w½«b?LN	« ÍuL?(« Âb	« wÐ√ sÐUÐ ·ËdF*« b?L×?( sÐ p	U( qOXË pðU?[ sÐ bL?×( sÐ«

d?O?³J	« a¹—U?²	« »U?²?�Ë jO?Ýu	« qJA?( Õd?ýË ¡U?CI?	« »œ√  UH?MB*« s( t	 ¨‡¼∂¥≤ ÂU?Ž w[uðË ‡¼µ∏≥ ÂU?Ž

ÆU¼dOžË

ÆU¼bFÐ U(Ë ∏ ’ ¡UCI	« »œ√ »U²� oI×( W(bI( lł«— ∫t²Lł«dð



≠≤≥≠

∫ÎUC¹√ wK³?M(« ÍË«œd*« ‰uI¹Ë Æ
©±®

©`O×?G dO?ž qG_« «c¼ ÊUJ[ ¨WO?ŽdA	«

Æ
©≤®

©”UM	« ÂUJŠ√ XKDF²	 ô≈Ë ¨bKI*« w{UI	« WO	uð vKŽ ”UM	« qLŽ Ê≈®

¨ÊU?(e	« «c¼ w?[ ¡U?C?I	« bKI*« W?¹ôË s( lM*U?[® ∫wJ	U?*« Í—“U*« ‰u?I¹Ë

w[ t??O	≈ qO??³??Ý ô «c?¼Ë ¨Ÿ«eM	«Ë ¨7H	«Ë ¨Ãd??N	« w?[ ŸU?I?¹≈Ë ÂUJŠú	 qO?DFð

Æ
©≥®

©ŸdA	« «c¼

XKš b?XË ¨«c¼ UM½U?(“ w[ U(Q?[®∫wF?[U?A	« ÍuL?(« Âb	« wÐ√ sÐ« ‰u?I¹Ë

WO	uð W×BÐ lDI	«Ë ¨‰uI	« Âeł s( b?Ðö[ ¨rNMŽ ÊU(e	« dGýË ¨rNM( UO½b	«

V	UGÐ ÎU[—UŽ ÊuJ¹ Ê√ u¼Ë ¨WLz_« s( ÂU(≈ V¼c( w[ rKF	« WHBÐ nBð« s(

Æ
©¥®

©tÐU×G√ q¹ËUX√Ë Włd<« ¨t	«uX√Ë ¨tðUGuBM(Ë ¨t³¼c(

b?Ý …b?ŽU?X w¼ ¨Èu?²?H?	« d?O?Gð w[ r¼bM²?,?( Ê√ ¨rN??Gu?B½ s( d¼UþË

YOŠ Æ
©µ®

s¹b	« ŸUÐ—√ b?Š√ UN½≈ ∫tK?	« tL?Š— rOI	« sÐ« U?NMŽ ‰U?X w²	«  lz«—c	«

v	u²¹ ô Ê√ v?	≈ wCH¹ ¨bN?²:« t?O[ ÂbŽ ÊU?(“ w[ ◊dA	« «c¼ ◊«d?²ý« Ê≈

ÆtO	≈ WKGu*« ‚dD	« lDXË ¨ÁbÝ V−¹ œU,[ v	≈ WKOÝË «c¼Ë ¨¡UCI	« bŠ√

∫d{U(« U½dBŽ wN Èu²H�« Ác¼ —U³²Ž« v�≈ WłU(« Èb�

qÐ ¨ÊËd?X …bŽ t?OKŽ vC?( Íc	« ¨rN½U?(“ w[ ¡U?NI?H	« ‰u?X u¼ «c¼ ≠±π

V¼c?( q×?²M¹ sL?Ž ‰U?XË ¨t½U?(“ w[ œU?N?²?łô« W?H?G œułË v?H½ s( rNM( Ê≈

¨tÐ ÎU?[—U??Ž —U?GË U?L¼d??O?ž Ë√ ¨W?H??OMŠ uÐ√ Ë√¨wF?[U??A	« U?(≈¨W?L?z_« s( Ìb?Š«Ë

s( eŽ√ t?½≈ ∫tMŽ ‰UX ¨tðU?GuBM(Ë ¨t	u?G√ s( ¡wý sŽ cA¹ ô t?O[ ÎU?X–UŠ

wÐ√ sÐ« u¼Ë ¨¡öł_« ¡U?LKF	« bŠ√ ¨«c¼ t	u?X vKŽ VIŽ rŁ ¨dL?Š_« X¹d³J	«

¨rKF	« w[ Á—b?X W	öł l( ¨‰UH?I	« aOA	« ‰u?X u¼ «c¼ ÊU� «–S?[® ∫t	uIÐ Âb	«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ÷U¹d	UÐ W¹bOF,	« W³²J*« dA½Ë l³Þ ≥¥≥Ø≤ ÕU×B	« w½UF( sŽ ÕUB[ù« ©±®

Æ±∑∏Ø±± ·UB½ù« ©≤®

‰UX ¨Í—“U*« tK	« b?³Ž uÐ√ wLO?L²	« wKŽ sÐ b?L×( u¼ Í—“U*«Ë Æ≤µØ± Êu?Šd[ sÐô ÂUJ(« …dB?³ð sŽ ÎöI½ ©≥®

s( ¨©rN³¼c* ÂuX√ ôË tM( tI[√ t²XË w[ ÷—_« —UDX√ w[ WOJ	ULK	 ÁdBŽ w[ sJ¹ r	®∫tMŽ ÷UOŽ w{UI	«

‡¼µ≥∂ ÂUŽ w[uð ¨5IK²	« ÕdýË ¨W½Ëb*« vKŽ WIOKF²	« Ë rK,( bz«uHÐ rKF*« tðUH	R(

Æ±¥¥Ø¥ V¼c	«  «—cý ∫t²Lłdð

Æ≥≥ ’ ¡UCI	« »œ√ ©¥®

Æ±µπØ≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ©µ®



≠≤¥≠

tðc?(öð q?Ð ¨tMŽ W	u?IM( W?	U?I?(Ë ¨wF?[U??A	« V¼c*« w[ t?łË VŠU??G t½u?�Ë

ÊuÐd?I¹ ô s¹c	« ¨U½dB?Ž ¡ULKFÐ  n?OJ[ ¨V¼c*« w[ ÁułË »U?×G√ t½U?LKžË

Æ
©±®

©Wł—b	« pKð s(

VI?F½ «–U?L?³[ ¨t½U?(“ w[ ‰U?H?I	« ‰u?X vKŽ Âb	« wÐ√ sÐ« VO?I?Fð u¼ «c¼

s( qXË ¨wL?KF	« qO??B?×??²	« t??O?[ n?F?{ Íc	« «c?¼ UM½U?(“ w?[ U?L??N	u??X vMŽ

Èu²H	« dOGð Ê√ È—√ «cN	 øœUN?²łô« W³ð— ⁄uKÐ sŽ ÎöC[ tEH×¹Ë rKF	« VKD¹

U?N?O	≈ W?łU(« ¨œU?N?²?łô« ◊d?ý —U³?²?Ž« Âb?Ž s( ¨¡U?LKF	« ¡ôR¼ U?NÐ ‰U?X w²	«

Æ
©≤®

¡öł_« ¡U?LKF	« p¾	Ë√ s(“ w[ UNM?( v	Ë√ qÐ ¨d{U(« U½d?BŽ w[ W?LzUX

ÆrKŽ√ tK	«Ë

ÆbŠ«Ë kHKÐ Àö¦�« ‚öÞ ∫ÎU¦�UŁ

vKŽ ÊU??� b??I??[ ¨b??Š«Ë kH?KÐ Àö??¦	« ‚öÞ w[ Èu??²??H?	« ∫p	– s(Ë ≠≤∞

w{— ¨d?LŽ W?[ö?š —bGË ¨d?JÐ wÐ√Ë ¨rKÝË tO?KŽ tK	« vKG tK	« ‰u?Ý— bN?Ž

bX ”UM	« Ê√ tMŽ tK?	« w{— dLŽ È√— UL?K[ ¨…bŠ«Ë Àö¦	« ‚öÞ ¨U?LNMŽ tK	«

ô≈ p	– sŽ Êu?N?²M¹ ô rN½√Ë ¨Àö?¦	« lL?ł s( ¨rN?OKŽ tK	« t?(dŠ U2 «Ëd?¦?�√

w{— d?L?Ž Í√dÐ cš√ b?XË Æ
©≥®

U¼uKF?H¹ ö?¾	 rN?(«e	SÐ rN?²Ðu?IŽ È√— ¨WÐu?I?FÐ

Æ
©∑®

WKÐUM(«Ë 
©∂®

WOF[UA	«Ë 
©µ®

WOJ	U*«Ë 
©¥®

WOHM(« WFÐ—_« V¼«c*« tMŽ tK	«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‰UHI	UÐ Ë Í“Ëd*« ‰UHI	UÐ ·ËdF*« tK	« b³Ž sÐ bLŠ√ sÐ tK	« b³Ž dJÐ uÐ√ u¼ ‰UHI	« Ë Æ≤π’ ¡UCI	« »œ√ ©±®

¨ÁËbO?X wýUA	« ‰U?HI	« «Ëœ«—√ ÊS[ œu?BI*« uN?[ tI?H	« V²� w[ ‰UH?I	« oKÞ√ «–≈Ë ¨wF[U?A	« tOI?H	« dO?GB	«

ÆWMÝ ÊuF,ð ÁdLŽË ‡¼¥±∑ ÂUŽ w[uð

Æπ±∏ rX— WLłdð ±¥∑Ø≤ ÍuMÝú	 WOF[UA	«  UI³Þ ∫t²Lłdð

W?OzUC?I	« WDK,	« W?Xö?Ž® Ê«uMFÐ YŠU?³K	 d?O²?,?łU*« W	UÝ— lł«— Ÿu?{u*« «c¼ ‰u?Š qO?BH?²	« s( b¹e?LK	 ©≤®

ÆW(dJ*« WJ0 ÈdI	« Â√ WF(Uł W³²J0 WŽœu( ©WO(öÝù« W	Ëb	« w[ W¹—«œù« WDK,	UÐ

sÐ« sŽ t?OÐ√ sŽ ”ËËUÞ s?Ð« sŽ d?L?F?( U½d?³?š√ ©≤® »UÐ ¨‚öD	« »U?²?� ±∞ππØ≤ t?×?O?×?G w[ rK,?( ÈË— ©≥®

¨d?L??Ž W?[ö?š s?( 5²MÝË ¨dJÐ wÐ√Ë ¨rK?ÝË t?OKŽ tK	« v?KG tK	« ‰u?Ý— b??N?Ž vKŽ ‚öD?	« ÊU?� ∫‰U?X ”U??³?Ž

uK[ ¨…U½√ t?O?[ rN	 X?½U� b?X d?(√ w[ «u?K−?F?²?Ý« b?X ”UM	« Ê≈ ∫»UD)« sÐ d?L?Ž ‰U?I?[ ¨…b?Š«Ë Àö?¦	« ‚öÞ

ÆrNOKŽ ÁUC(Q[ ø rNOKŽ ÁUMOC(√

Æ±π±Ø≤ ozUI(« 5O³ð ¨¥∑∞≠¥∂πØ≥ ÂULN	« sÐô d¹bI	« `²[ Õdý ©¥®

Æ∑∞ Ø±∞ rK,( `O×G vKŽ ÍËuM	« Õdý ¨≥±±Ø≥ ÃU²;« wMG( ©µ®

ÂUJŠ_ l(U?'« ¨≥∂≤Ø≤dO?³J	« Õd?A	« vKŽ wXu?Ýb	« WO?ýUŠ ¨µ∞± Ø±  «b?N?L*«  U(b?I*« ¨¥±πØ≤ W½Ëb*« ©∂®

Æ±≤πØ≥w³ÞdIK	 Ê¬dI	«

Æ¥µ≥Ø∏ ·UB½ù« ¨≤∑± Øµ ŸUMI	« ·UA� tŠdýË ŸUMI	« ¨±≤¥Ø≥ tŠdýË vN²M*« ©∑®



≠≤µ≠

b?N?Ž w[ t??OKŽ X½U?� U?L??Ž Èu?²?H	« d?O?ž b??X ¨tMŽ tK	« w{— d?L??Ž «c?N?[

È√— U* ¨tMŽ tK	« w{— o¹bB	« dJÐ wÐ√ bNŽË ¨rKÝË tOKŽ tK	« vKG ‰uÝd	«

È√d[ ¨…b?Š«Ë WKLł t?ŽUI¹≈ rNM( d?¦�Ë ¨‚öD	« d(QÐ «u½U?N²?Ý« bX ”UM	« Ê√®

¨WKL?ł t?FXË√ «–≈ r¼b?Š√ Ê√ «u?LKF?O	 ¨rN?OKŽ tzU?C(S?Ð rN²Ðu?I?Ž W?×KB*« s(

œ«d¹ ¨W???³??ž— ÕUJ½ ¨Ád???O??ž ÎU??łË“ `?JMð v²???Š ¨t??OKŽ X?(d??ŠË ¨…√d*« tM?( X½UÐ

«u?H?� ¨p	– «uLK?Ž «–S[ ¨t?O?[ ”UM	« b?ý√ s( ÊU?� t½S[ ¨q?OK% ÕUJ½ ô ¨Â«ËbK	

U?( Ê≈ È√—Ë ¨t½U?(“ w[ rN	 W?×KB?( «c¼ Ê√ ∫d?L?Ž È√d?[ ¨Âd?;« ‚öD	« sŽ

s( —b?GË ¨o¹b?B	« b?N?ŽË ¨rKÝË t?OKŽ tK	« vKG w³M	« b?N?Ž w[ t?OKŽ «u½U?�

¨‚öD	« w[ tK	« Êu?I²¹ «u½U�Ë ¨t?O[ «uF?ÐU²²¹ r	 rN½_ ¨rNÐ oO?	_« ÊU� t²?[öš

Æ
©±®

©ÎUłd�( ÁUIð« s( qJ	 tK	« qFł bXË

d?LŽ Â«e	≈Ë® ∫‰U?I?[ Èu?²H	« Ác¼ c?šQ?( W?OL?Oð sÐ« Âö?Ýù« aO?ý d�– b?XË

Ê√ U?(≈Ë ¨WłU?(« XXË qL?F?²,ð WÐu?I?Ž Á¬— ÊuJ¹ Ê√ U?(≈ ∫tM( «Ëd¦?�√ U* Àö?¦	UÐ

t½u?FXu¹ ô Êu?LK,*« ÊU?� U* X½U� W?Bšd	« Ê√ ÁœU?I?²Žô ¨ÎU?(“ô ÎUŽd?ý Á¬— ÊuJ¹

p	– w[ W?×KB*« È√— ¨»UD)« sÐ d?LŽ ‚Ë—U?H	« ÊS[ sJ¹ U?LN?(ËÆ
 ©≤®

©ÎöOKX ô≈

s( d??¦?�√ w[ t?¹√d	 ÎU?I??[«u?( t?K	«  rJŠ ¡U??ł YO?Š ¨W??×KB??LK	 Î«—b??I?( tÐ vH??�Ë

s( ô≈ ¨W?????×KB?*« pK?ð ÊuJð Ê√ s?J1 ö????[ ¨ÁU????{—√Ë t?MŽ t?K	« w{— ¨l?{u????(

rO?I	« sÐ« ‰u?I¹ ÆrKÝË t?OKŽ tK?	« vKG t	u?Ý—Ë tK	 œ«d?( U?N?,Mł w²	«  `	U?B*«

tð√— U?L??� ÆÆWM(“_« V,?Š U??NÐ Èu?²?H	«  d??O?Gð U2 W	Q??,*« Ác?N?[® ∫tK	« t??L?Š—

l[bMð ô Àö¦	« ŸUI¹≈ w[ ”UM	« lÐU²ð …b,H( «Ë√— rN½_ ¨W×KB*« s( WÐU×B	«

Æ
©≥®

©ŸuXu	« …b,H( s( ÈuX√ ¡UC(ù« W×KB( «Ë√d[ ¨rNOKŽ UNzUC(SÐ ô≈

w[ lXuð ¨W??O?L?Oð sÐ« Âö?Ýù« aO??ý s(“ w[ Èu?²?H	« pK?ð X½U?� U*Ë ≠≤±

w¼Ë ¨tMŽ tK	« w{— »UD)« sÐ dLŽ  U¼¬— w²	«  W×KB*« vKŽ uÐdð …b,H(

b?Žuð qÐ ¨tMŽ tK	« w?{— Áb?NŽ w?[ ÎUŽu?M2 ÊU?� Íc	« qOK×?²	« ÕUJ½ …b?,?H?(

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∂≠≥µØ≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ©±®

Æ∏∏Ø≥≥ ÈËU²H	« ŸuL−( ©≤®

Æ ≥∂≠≥µØ≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ©≥®



≠≤∂≠

lLłË ¨
©≥®

rOI	« sÐ« Ác?OLKðË 
©≤®

WOL?Oð sÐ« ÂöÝù« aOý È√—
 ©±®

Ærłd	UÐ tKŽU[

vKG ‰u?Ýd	« s(“ w[ d?(_« t?OKŽ ÊU?� U?( v	≈ Èu?²?H	« œdð Ê√ ¨
©¥®

¡U?LKF	« s(

kHKÐ Àö?¦	« ÊQÐ ¡U?²?[ù« s( ¨d?L?Ž W[ö?š —b?GË ¨t?²?H?OKšË rKÝË t?OKŽ tK	«

w[ rO?I	« sÐ« ‰u?I¹ ÆÂd?;« qOK×?²	« W?F¹—c	 Î«b?Ý p	–Ë ¨…b?Š«Ë d?³?²?Fð b?Š«Ë

∫t?O??[ Ÿd?A	« rJŠË ¨tKŽU??[ vKŽ lOMA??²	«Ë ¨Áb?ÝU?H?(Ë ¨q?OK×?²	« ∆ËU?,??( d?�–

U/≈Ë ÆÆÁdýË ¨ÁbÝUH( d�–Ë ¨t½öDÐË b?IF	« «c¼ .d% ÊUOÐ ÷dG	« fO	Ë®

rN(e	Q[ ¨t	uÝ— »U×G√Ë ¨t	u?Ý—Ë ¨tK	« bMŽ qOK×²	« ÊQý «c¼ Ê√ ∫œuBI*«

¨tÐ Âd?% …√d*« Ê√ «uLKŽ «–≈ tMŽ «u?HJO	 ¨U¼uF?Lł «–≈ ¨Àö?¦	« ‚öD	UÐ d?LŽ

¨WM,	UÐ b??N?F	« b?FÐË ¨ÊU?(e	« d?O?Gð U?L?K[ ¨qOK×?²	UÐ U¼œu??Ž v	≈ qO?³?Ý ô t½√Ë

d?(_« œd¹ Ê√ Vł«u	U?[ ¨”UM	« w[ XI?H½Ë ¨qOK×?²	« ‚u?Ý X(U?XË Âu?I	« —UŁ¬Ë

¡U?²?[ù« s( ¨t?²?H?OKšË ¨rK?ÝË t?OKŽ tK	« vKG w³M	« s?(“ w[ t?OKŽ ÊU?� U?( v	≈

tI?[Ë s( vKŽ Ó÷dÔŽ «–≈Ë ¨U¼dý nH?�¹ Ë UNKKI¹ Ë√ ¨qOK×?²	« ‚uÝ qDF¹ U0

W	Q?,?(Ë ¨…b?Š«Ë Àö?¦	« Êu?� W	Q?,?( ¨tM¹œ w[  t?N?I?[Ë ¨Èb?N	UÐ Ád?BÐË ¨tK	«

s¹b	« w[ v?	Ë√ 5²	Q?,*« Í√ rK?ŽË  ËU?H?²?	« t	 5³ð ¨U?L??NMOÐ Ê“«Ë Ë qOK×??²	«

Æ
©µ®

©5LK,LK	 `KG√Ë

w[ lM²?LO[ «c¼ vKŽË® ∫Èu?²H	« d?OGð bM²?,( ÎUMO³?( dš¬ l{u?( w[ ‰UXË

∫5NłË s( dLŽ tÐ rN³XUŽ U0 ¨”UM	« W³XUF( ¨WM(“_« Ác¼

s( Ïd?O?¦?�Ë U?L?O?Ýô ¨Â«d?Š Àö?¦	« lL?ł Ê√ r?KF¹ ô r¼d?¦?�√ Ê√ ∫U?L¼b?Š√

øt,H½ bMŽ ÎU(d×( VJðd¹ r	 s(  VXUF¹ nOJ[ t1d% Èd¹ ô ¡UNIH	«

Î«œËb?,?( ÊU?� Íc	« qOK×?²	« »UÐ rN?OK?Ž `²?Hð p	cÐ rN?²Ðu?I?Ž Ê√ ∫w½U?¦	«

VXU?F*« qF?H	« s( d?¦?�√ …b?,?H?( XM?LC?ð «–≈ WÐu?I?F	«Ë ¨WÐU?×?B	« b?N?Ž vKŽ

t?²?ŠU?Ð√ U2 qOK×?²	« Ê√ UM?{d?[ u	Ë ¨t	u?Ý—Ë tK?	« v	≈ VŠ√ U?N?�dð ÊU??� t?OKŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆoÐU,	« lłd*« ©±®

 Æπ∑≠π≤Ø≥≥ ÈËU²H	« ŸuL−( ©≤®

Æ¥π≠¥∏Ø≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ©≥®

Æ¥µµ≠¥µ¥Ø∏ ÍË«œdLK	 ·UB½ù« ©¥®

Æ¥∏Ø≥5FXu*« ÂöŽ≈ ©µ®



≠≤∑≠

b??X Íc	« b??(« «c¼ v?	≈ qGË «–≈ ¨tM( lM?*« ÊUJ	 ≠ tK	« –U???F??(Ë ≠ W??F¹d??A	«

tM( lM*« ¨…U?CI	«Ë ¨5²H*« v?KŽ 5FðË ¨lz«—cK	 b,	« »UÐ s( ¨t?×³?X gŠUHð

Ÿu?łd	« Ê√ w[ ¨b?Š√ V¹d?²?,¹ ô –≈ ¨ezU?ł Áœ«d?[√ iFÐ Ê√ ÷d?Ô[ Ê≈Ë ¨WKL?ł

dJÐ wÐ√Ë ¨rK?ÝË t?OKŽ tK	« vKG w³?M	« b?N?Ž w[ ¨WÐU?×?B	« t?O?KŽ ÊU?� U?( v	≈

   Æ
©±®

©qOK×²	« v	≈ Ÿułd	« s( v	Ë√ ¨dLŽ W[öš s( —bGË ¨o¹bB	«

∫d{U(« U½dBŽ wN Èu²H�« Ác¼ —U³²Ž« Èb�

WÐu???I???Ž …b???Š«Ë W???F???[œ U???NÐ k?HKð s?( vKŽ Àö???¦	« ŸU???I?¹≈ ÊU???� U* ≠≤≤

sJO?K[ ¨tMŽ tK	« w?{— »UD)« sÐ d??L??Ž b?ý«d?	« W?H??OK)« U?¼¬— ¨W¹œU?N??²??ł«

rzUX w²?H*«Ë ¨UNO	≈ W?łU(« bMŽ qFHð w²	« W¹d¹e?F²	«  UÐuIF?	« qO³Ý UNKO?³Ý

ÚsÓ�ÓË˚ ∫‰uI¹ tK	« ÊS?[ tK	« wI²¹ ÊU� s( U?(Q[® W	Q,*« Ác¼ w[ w{UI	« ÂU?I(

Ô̋VA??Ó²??Ú×Ó¹ UÓ� ÔY?ÚO?ÓŠ Ús?� Ôt??Ú Ô“ÚdÓ¹ÓË˚ ©≤ ‚öD�«® ˝U??ÎłÓd??ÚW??Ó� ÔtÓ� ÚqÓF??Ú−Ó¹ Ót]K?�« o]²Ó¹

¨»Uð ¨.d??×??²	« r?KŽ U* rŁ U??N??F??XË√ v²??Š .d??×??²	« rK?F¹ ô sL??[ ©≥ ‚öD�«®

W	œ_« w[ fO	Ë  ¨V?XU?F¹ Ê√ o×?²?,¹ ô «c?N?[ ¨Âd?;« v?	≈ œu?F¹ ô Ê√ Âe?²	«Ë

Àö???¦	« ÂËe	 Vłu?¹ U??( ”U???O??I?	«Ë ¨ŸU??L???łù«Ë ¨WM?,	«Ë ¨»U??²?J	« W???O??Žd???A	«

t??(«e	≈ w?[Ë ¨5I??OÐ d???O??G	« vK?Ž W??(d??×??( t?ð√d??(«Ë ¨5I??O?Ð XÐUŁ t??ŠU?J½Ë¨t	

Íc	« ¨qOK×?²	« ÕUJ½ v?	≈ WF¹—–Ë ¨t?OK?Ž UN1d?% l( ¨d?O?GK	 U?N?²?ŠUÐ≈ ¨Àö?¦	UÐ

Æ
©≤®

©t	uÝ—Ë tK	« t(dŠ

t?Žd?ý U?( d?O?ž vKŽ oKÞË ¨tK	« »U?²JÐ V?ŽöðË ¨tK	« Èu?Ið „dð s( U?(√

U/≈ v	UFð tK	« ÊS[ ¨t	 WÐuI?Ž t(e²	« U0 ÔÂeK¹ t½S[ ¨p	cÐ rKŽ vKŽ u¼Ë ¨tK	«

w[ Àö¦	« lLł sL?[ ¨ÁbŠ«Ë …d( tK� tŽdA¹ r	Ë ¨…d( b?FÐ …d( ‚öD	« Ÿdý

oOIŠ uN[ ¨tK	« »U²JÐ VF	Ë ¨t,?H½ rKþË  ¨tK	« œËbŠ ÈbFð bI[ ¨ÁbŠ«Ë …d(

sÐ« ‰UX «cN	Ë ¨t?²FÝË ¨tK	« WBš— vKŽ dIÔ¹ ôË ¨t?(e²	« U0 ÂeK¹Ë ¨VXUF¹ Ê√

p½≈ ¨pð√d(« pM( X½UÐË pÐ— XO?BŽ ∫WzU( oKÞ s* ULN?MŽ tK	« w{— ”U³Ž

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æµ∞≠¥πØ≥ oÐU,	« lłd*« ©±®

Æπ≤Ø≥≥ WOLOð sÐ« ÂöÝù« aOý ÈËU²[ ŸuL−( ©≤®



≠≤∏≠

Æ
©±®

ÎUłd�( t	 qF−¹ tK	« o=²]¹ s(Ë Î̈Ułd�( p	 qF−O[ ¨tK	« o²ð r	

Ê√ W?O??L?Oð sÐ« Âö?Ýù« aO??ý d?�– w²?H??²?,*« ‰U?Š V,??Š Èu?²?H	« d??O?GðË

ÊU?� «c??N	Ë® ∫‰U?I??[ tKF?H?¹ ÊU?� 
©≤®

 U?�d??³	« wÐ√ Áb?ł q¦??( ¡U?LKF	« s( W??HzUÞ

¨‰UŠ ÊËœ ‰U?Š w[ ¨Àö¦	« ÂËe	 Êu²H¹ ¨ U?�d³	« wÐ√ q¦( ¨¡U?LKF	« s( WHzUÞ

“u??−¹ Íc	« d¹e??F?²	« »UÐ s?( ÁË√— rN½uJ	 U??(≈ ∫«c¼Ë WÐU??×?B	« s?Ž qI½ U?L??�

oKŠË ¨t?O??[ wHM	«Ë ¨d?L??)« w[ 5FÐ—√ vKŽ …œU¹e	U??�  ¨W?łU?(« V,?×?Ð tKF?[

tK	«Ë ¨
©≥®

©Â“ô d?Ož …—UðË ¨ÎU?(“ô …—Uð ÁË√d?[ ¨r¼œU?N²?ł« ·ö?²šô U?(≈Ë ”√d	«

Æ»«uB	UÐ rKŽ√

∫„d²A*« dOł_« ÊUL{ ∫ÎUFÐ«—

sLC¹ ö[ W½U(√ b¹ 
©¥®

„d²A*« d?Oł_« b¹ Ê√ ∫WOJ	U*« bMŽ V¼c*« ≠≤≥

q(U?ŠË ¨ŸU?MB	« p	– s( wM¦??²?Ý«Ë ¨d?O?B??Ið Ë√ ¨b?Fð d??O?ž s( ¨Áb?OÐ n?Kð U?(

ÆW	UG√ ÊUL{ ô WLNð ÊUL{ «uMLC[ ¨ÂUFD	«

¨rN??OKŽ ÊU??L??{ ô t½√ ¨ŸUMB?	« w[ qG_«® ∫
©µ®

qOK�ù«  d?¼«u?ł w[ ¡U??ł

ÊULC	« rKÝË tOKŽ tK	« vKG w³M	« jI?Ý√ bXË ¨¡«dłÔ√ rN½_ ¨ÊuM9R( rN½√Ë

¨Î«œU?N?²ł«Ë Î«d?E½ r¼uML?{Ë ¨ŸUMB	« p	– s( Ô¡U?LKÔF	« hB?šË ¨¡«d?ł_« vKŽ

v	≈ ”U?M	« —«dD{«Ë ¨r?N???²½U¹œ W???X—Ë ¨ŸUM?B	« d???I???[ W??³?KG	 ¨”U?M	« …—Ëd???C	

Æ©UNðUŽ«d( V& w²	« ¨W³	UG	« ¨W(UF	« `	UB*« s( rNMOLC²[ ¨rN²FMG

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©·dB²Ð® ≥∑≠≥∂Ø≥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ©±®

b?−( w?½«d(« W?O?LOð s?Ð wKŽ sÐ bL?×?( sÐ d?C)« t?K	« b³?Ž sÐ rÝU?I	« wÐ√ sÐ tK	« b?³?Ž sÐ Âö,?	« b³?Ž ©≤®

¨ÂUJŠ_« Y?¹œU??Š√ w[ v?I??²M*« ∫t?ðU??HM?B??( s(Æ‡¼∂µ≤ ÂU???Ž w[ w[uðË ‡?¼µπ∞ ÂU??Ž b	Ë ¨ U???�d??³	« u?Ð√ s¹b	«

W?L?łd?²	« rX— ≤¥πØ≤ WKÐUM(«  U?I?³Þ q¹–∫t?²?L?łdðÆU¼d?O?žË t?I?H	« ‰u?G√ w[ …œu?,?(Ë ¨t?I?H	« w[ —d?;«Ë

 Æ≥µπ

Æπ≥Ø≥≥ ÈËU²H	« ŸuL−( ©≥®

¨5ÞUO?)« s( ∫qLF	« »U?Ð—√ q¦( ¨…—bI?( …b( w[ ¨5Gu?B�?( WŽU?Lł Ë√ ¨bŠ«u	 ô qL?F	« q³I?²¹ Íc	« u¼ ©¥®

«–≈ t½_ ¨”UM	« 5Ð „d?²??A?( t½QJ[ ¨qL?F	« p	– q¦?( ¨Ád??O?G	 Âe?²K¹ Ê√ tMJ(√ ¨b?Š«u	 Âe??²	« «–S?[ ¨5ž«u?B	«Ë

…b*« pKð w[ t²F?HM( w[ «u�d²ý« ¨rN	 qL?F[ ¨bŠ«Ë XXË  w[ p	– s( d¦�√ Ë√ ¨WŁöŁ Ë√ ¨5MŁô Î̈ôU?LŽ√ q³Ið

œ—Ë —U²?<« —b	« p	– w[ lł«—ÆWMOF?( …b( w[ t²?FHM( w[ rN�«d?²ýô ¨ÎU�d?²A( wL?,[  Î̈UF?OLł U¼u?I×²?ÝU[

¨≥≥∏Øµ wMG*« ¨≤≤∏Øµ 5³	UD	« W{Ë—¨©¥≤≤® …œU*« ≥∏≥Ø± WO	bF	« ÂUJŠ_« WK−?( Õdý¨∑∞Ø∂ tOKŽ —U²;«

Æ±≥∑ ≠±≥≥Øµ ozUI(« 5O³ð

Æ≥∏∏Ø¥ W½Ëb*« ¨∑≥ ’ ŸUMI	« nA� W	UÝ— lł«—Ë ±π±Ø≤ ©µ®



≠≤π≠

Êu	U??L?(« U??(√Ë® ∫
©±®

ŸUMB	« 5?L?Cð sŽ ŸU?MI	« nA??� W	U?Ý— w[ ¡U??łË

U?( jI?Ý Ë√ ¨d¦?Ž Ê≈ ¨qL?(« vKŽ d?Oł_« vK?Ž ÊUL?{ ô 
©≤®

”U?ý sÐ« ‰UI?[

Ë√ ¨p	– t³ýË ¨q³?Š nF{ Ë√ ¨—U¦Ž≈ s( dG¹ r	 U( ¨t	U?³Š XFDI½« Ë√ ¨tKLŠ

¨‰U?Š q� v?KŽ s(U?{ t½S??[ Â«œù« Ë ÂU?FD	« w[ ô≈ ¨j?¹d?Hð Ë√ b?Fð t?M( ÊuJ¹

hÔš U?/≈Ë¨t????HKð v?KŽ WM?OÐ t?	 rIð r?	 «–≈ j¹d????Hð Ë√ ¨—d????ž tM?( sJ?¹ r	 Ê≈Ë

¨«uM?L???C¹ r?	 u	Ë ¨rN?ð—Ëd???{Ë ¨t???O?	≈ ”UM	« W????łU???Š f?O???,* p?	cÐ ÂU???F?D	«

s( ”UM	« ŸUM²?(« v	≈ p	– ÍœuO?[ ¨tO?[ rNOKŽ ‰bÐ ô –≈ ¨Ác?š√ v	≈ «uŽ—U?,²	

Æ©UN	 ÎUF[œ «uMLC[ ¨5I¹dH	« vKŽ …dC*« qšbðË ¨rNF( qL(«

ô≈ ¨„d?²?A*« d?O?ł_« w[ V¼c*« qG√ s( W?OJ	U*« ÁUM¦?²?Ý« U?( «c¼ ≠≤¥

«uMÐË ¨”UM	« œU,H	 p	–Ë ¨¡ôR¼ d?Ož 5LC²Ð «u	UX bX ¨W?OJ	U*« ÍdšQ²( Ê√

ÂU(ù« V¼c?( ‰uG√ s( qG√ w¼ w²	« 
©≥®

WKÝd*« W?×KB*« vKŽ Èu²?H	« Ác¼

¨¡«d???H???)« 5L???Cð Âb???Ž V¼c*« q?G√ Ê√ rKŽ«Ë® ∫w?Xu??Ýb?	« ‰u???I¹ Æp	U???(

s( t½uJ	 Î«d?E½ ¨rNMO?L?Cð s?¹d?šQ?²*« iFÐ s,?×?²??Ý«Ë ¨…U?Žd	«Ë ¨”«d?(«Ë

Æ
©¥®

©W(UF	« `	UB*«

„d?²A*« wŽ«d	« 5L?Cð —U²?š« bI?[ 
©µ®

‰UŠ— sÐ« ∫s¹d?šQ²*« ¡ôR¼ s(Ë

wŽ«d	« U?(√Ë® ∫‰U?I?[ ¨p	– ·ö?š vKŽ 
©∂®

V¼c*« Ê√ t?L?OK,?ð s( ržd	« vKŽ

‰UX s( vKŽ œd	« t?O[ XFLÝ b?I[ ÆÆ”UM	« dzU,	 vŽd¹ Íc	« u¼Ë ¨„d?²A*«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂU??B??²???Žô« ¨≤µØ¥ t??OKŽ w?Xu??Ýb	« W??O???ýU??ŠË d??O??³?J	« Õd??A	« ¨≤∞∏≠≤∞∑Ø≤ ‚Ëd???H	« lł«—Ë ¨∑∑≠ ∑∂ ’ ©±®

Æ±±πØ≤ w³ÞUAK	

…b??L??Ž t?O??I??[ Íb??F?,?	« w(«c??'« —«e½ sÐ ”U??ý sÐ b??L?×??( sÐ tK?	« b?³??Ž b??L??×??( uÐ√ ‰ö?'« s?¹b	« r$ ©≤®

¨w	«eGK	 eO?łu	« VOðdð vKŽ WM¹b*« r	UŽ V¼c( w[ WMOL?¦	« d¼«u'« ∫tHO½UBð s( ¨‡¼∂±∞ ÂU?Ž w[uð¨oI×(

ÆqC[Ë rKŽ …—«ež vKŽ ‰œ

 Æµ±∑ rX— WLłdð ±∂µ ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

¨≤µ± ’ w	«e??GK	 vH??B?²??,*« dE½« Æ5F??( h½ —U?³??²?ŽôU?Ð  ôË ÊöD³	UÐ Ÿd??A	« s( t	 b??N?A¹ r	 U??( w¼Ë ©≥®

`	UB*« Ác¼ wL?,¹ s( ¡ULKF	« s(Ë ¨UNzUG	≈ Ë√ U?¼—U³²Ž« qO	œ sŽ W?IKD( UN½_ WKÝd( `	UB*« Ác¼ X?OLÝË

Æ≥≥¥ ’ w,¹œd³	« U¹d�e	 tIH	« ‰uG√ UNOKŽ WK¦(_« l( p	– w[ dE½« ÆW×KB*UÐ qLF	« u¼Ë ¨ÕöB²ÝôUÐ

Æ≤∂Ø¥ wXuÝb	« WOýUŠ ©¥®

Íu²?×¹ Ê√ œU� ¨ÕU?JM	« s( qOKš dB?²�?( Õdý t	 ¨‡¼±±¥∞ ÂU?Ž w[u²*« w½«b?F*« ‰UŠ— sÐ 5,?(« wKŽ uÐ√ ©µ®

ÆÁdOž t	Ë ¨V¼c*« ’uB½ lOLł vKŽ

 Æ±≥±≥ rX— ≥≥¥ ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

Æπ±≠∏∏ ’ ŸUMI	« nA� W	UÝ— ¨¥≥πØ¥ W½Ëb*« ©∂®



≠≥∞≠

bXË U?LO?ÝôË ¨åt½U?L{ Âb?Ž vKŽ qLF	«ò ∫ÊuM×?Ý sÐ« ‰uX X¹√—Ë ¨tMO?LC?²Ð

¨t?I??O?I??×?²?Ð pO¼U½Ë ¨
©±®

—U??O?F*« VŠU??G u¼Ë d??�– s( t½U??L?{ Âb??Ž w[ n	√

¨»«Ëb	« —U,?LÝ w[ ÃU?(« sÐ« Âö� t¹u?I¹Ë ¨tI?OXbðË ¨—u?(_« ÁcNÐ t?²[d?F(Ë

ÆÆÆUN?OKŽ »U?G¹ ô UN½u?� YOŠ s( ¨b?Š«Ë »UÐ s( ¨»«Ëb	«Ë ¨dI?³	«Ë ¨rMG	« Ê_

Íc	« u¼ «c?¼Ë Æt½U??L??{ Âb??Ž u¼ d?EM	«Ë ¨”U??O??I	« q?GU??(«Ë ∫‰U??X Ê√ v	≈

Æ
©≤®

©ULNO[ ÊULC	« wMŽ√ ¨»«Ëb	« —U,LÝ w[Ë tO[Ë Á—U²�½

wŽ«d?	« 5L???C???²?Ð rJ×?¹ ÊU???� t½√ ¨W????OJ	U?*« ¡U???LK?Ž b???Š√ sŽ qI?½ b???XË

s(“ XM�® ∫t	u?X 
©≥®

wÝU½e??O	« sŽ qI½ b??I?[ ¨¡U??C?I?K	 t?O	u?ð ¡UMŁ√ ¨„d?²??A*«

U?(bM?Ž ¨„d?²?A*« w?Ž«d	« 5L?C??²Ð rJŠ√ U?( Î«d??O?¦?� ¨ÊU??,?LKð WM?¹b0 w²¹ôË

¨rN	«u??Š√ V	U?ž p	–Ë ¨rND?¹d?HðË ¨rN¹b??FðË ¨…U?Žd	« »c??� q¹U?�?( w	 d??NE¹

¨”UM?	« ‰«u???(√ s( d???O???¦???� nKð v?	≈ ÍœR¹ ¨rN?MO???L???Cð Âb???FÐ r?J(« Ê√ È—√Ë

Æ
©¥®

©‰«uŠ_« s( dO¦� w[ tO	≈ r¼—«dD{ô

q¾?Ý bX t½√ l?( ¨w(U]L?Ó×Ú	« 5L?C²Ð rJ?Š s( ¨WOJ	U*« …U?C?X s( „UM¼Ë

∫‰U?Š— sÐ« ‰U?X ¨p	cÐ rJ×¹ ô ∫‰U?I?[ ø„d?²?A*« wŽ«d?	« 5L?C?²Ð rJ×¹ q¼

¨…U?Žd	« W½U?O?š t?O?[  d?NE?ð r	 ÁbKÐË tM(“ qF	 ∫tK?B?×?( U?( wÝU½e?O	« ‰U?I?[®

v	Ë√ „d?²?A*« wŽ«d	U?[ ¨U½bK?ÐË ¨«c¼ UM½U?(“ w[ U?(√Ë ¨w(U?L?(« w[  d?NþË

Æ
©µ®

©W×KBLK	 …UŽ«d( w(UL(« s( ¨–UA	« rJ(UÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—UO?F*« w[ ¡Uł bI[ ¨„d?²A*« wŽ«d	« 5LC?²Ð ‰UX s( vKŽ œd	« w[ ÎUÐU²?� ¨—UOF*« VŠU?G w,¹dA½u	« nÎÒ	√ ©±®

o×K	 ÁœU??O?I½« Âb?ŽË ¨t??łU?' wMKL??Š ¨t	ö?š Íœ— w[ ÈœU9Ë ¨ÈœU?9Ë ¨W	ö?{ w[ ÎÒZ	 U* r?Ł® ∫t	u?X ≥¥≥Ø∏

s( v²?[√ s( v?KŽ ¨„—b	UÐ lłd*«Ë ̈pK(« …¡U?{SÐ∫t??²?O?L?Ý ÆÆÎ«b?ł ÎU?H?O	Qð W	Q?,*« w?[ XH	√ Ê√ ¨t?łU?łu?Ž«Ë

b¹R( ¨WŽUC³	« 5²( t½S[ ¨t,L²KOK[ ¨tOKŽ ·uXuK	 ÁUMOŽ X×LÞ sL[ ¨„d²A*« wŽ«d	« 5LC²Ð ”U[ ¡UNI[

ΩÆ©tŽULÝ ÍËU,¹ ô YO×Ð ¨tÐ cš√ s(Ë VO³Š sÐ« V¼c* n¹e( ¨WŽUL'« V¼c*

WFD?I	« Ác¼Ë ¨qzUÝ— Ÿu?L−( sL?{ ¨W¹d−?Š WF?³Þ WŽu?³D( ¨»U²J	« «c¼ s( W?FDX vKŽ XHXË b?XË ∫XKXΩ

ÆrKŽ√ tK	«Ë Æ UŠu	 ÀöŁ w[ lI¹ p	– ŸuL−(Ë »U²J	« Ÿu{u(  s( ¡wýË ¨nO	Q²	« V³ÝË ¨W(bI*« q¦9

±±¥ ≠±±≤’ ŸUMI	« nA� W	UÝ—  ©≤®

qI½ …d?O?¦� ÈËU?²?[ t	 ¨‡¼∑π¥ ÂUŽ w?[u²*« wÝU½e?O	« tK	« b?³?Ž sÐ rO¼«dÐ≈ sÐ b?L?×( sÐ rO¼«d?Ð≈ ‚U×?Ý≈ uÐ√ ©≥®

ÆUNO²H(Ë ”UHÐ WŽUL'« w{UX u¼Ë UNM( WKLł Á—UOF( w[ w,¹dA½u	«

Æ∏µ∑ rX— ≤≥π ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

Æ±∞∏ ’ ŸUMI	« nA� W	UÝ— ©¥®

U(∫–UA	U[ ÆtKzUX d¦?� U( ∫—uNA*« ÊU� «–S[ ¨—uNA*« qÐUI¹ U( ∫–U?A	« rJ(UÐ bBI¹Ë Æ±≤± ’ t,H½ lłd*« ©µ®

Æ∂ ’ Â«dŠ Î«—UO²š« nOFC	UÐ qLF	« ‰UX sLŽ Âö*«Ë »U²F	« l[— lł«— ÆWŽULł sŽ —bB¹ r	



≠≥±≠

sŽ  d?O?Gð b?X ¨WOJ	U?*« ¡UN?I?[ s( s¹d?šQ?²*« Èu?²[ Ê√ ∫qGU?(U?[ ≠≤µ

Õö?B	« s( ”UM	« ‰«u?Š√  d?OGð U* ¨V?¼c*« qG√ w¼ w²	« 5(b?I²?*« Èu²?[

”UMK	 Àb%® ∫tK	« tLŠ— t	uIÐ p	– v	≈ p	U?( ÂU(ù« —Uý√ bXË ¨œU,H	« v	≈

Æ©«uŁbŠ√ U( —bIÐ ÈËU²[

‰uG√ wC?²Ið Î«—u?(√ «uŁb×¹ Ê√® ∫w½U?X—e	« ‰UX UL?� p	U( ÂU?(ù« œ«d(Ë

dL?Ž ‰uX dOE½ «c¼Ë ¨d(_« p	– ÀËb?Š q³X t²C?²X« U( dO?ž ¨UNO[ W?F¹dA	«

s( «uŁb??Š√ U??( —b?IÐ ¨W??O?C??X√ ”UMK?	 Àb?%® ∫tK?	« t?L??Š— e¹e?F?	« b?³??Ž sÐ«

Æ
©±®

©—u−H	«

∫d{U(« U½dBŽ wN Èu²HK� —U²<«

ÁU&ô« Ê√ b?$ ¨WFÐ—_« V¼«c*« w[ ¡UN?IH	« ‰uX ÷d?F²,½ U?LMOŠ ≠≤∂

«u	UX u	Ë v²Š ¨”UM	« ‰«u(√ vKŽ ÎUþUHŠ ¨„d²?A*« dOł_« 5LCð u×½ dO,¹

 Æ
©≤®

‰«uŠ_« dOG²	 p	–Ë ¨¡«b²Ð« tMOLCð ÂbFÐ

d?Oł_« 5L?Cð ÊËd¹ ¨V¼c*« s( `O×?B	« w[
 ©¥®

WKÐUM(«Ë 
©≥®

WO?HM(U[

tM( qB?×¹ r	 Ê≈ ¨tKF[ d?OGÐ nKð U?* ¨tMOL?Cð ÂbŽË ¨tKF?HÐ nKð U* „d²?A*«

Æj¹dHð Ë√ bFð

vKŽ fO	 W?OHM(« s( 5³?ŠUB	« b?MŽ tKF[ d?OGÐ nKð U* tMO?LC?ð ÂbŽË

¨t?�«—b?²?Ý« tMJ1 ô nK²*« V³?,	« ÊuJ¹ ÊQÐ ∫r¼b?MŽ ◊ËdA?( u?N?[ ¨t?XöÞ≈

XOÐ ‚d?²?Š« u	 ∫«u?	U?X p	c	Ë ÆÊU?L?C	« t?OKF?[ ¨t?�«—b??²?Ý« tMJ1 ÊU?� «–≈ U?(√

u	 t½_ ¨V	U?ž o¹d×Ð fO	 «c¼ Ê_ ¨ÊU?LC	« t?OKF[ ¨Ã«d?,Ð „d²?A*« d?Oł_«

‰u?X vKŽ ¨W??O?HM(« bMŽ Èu??²?H	«Ë Æ
©µ®

—c?F	« l?{u?( sJ¹ rK[ ¨ÁQ??HÞ_ tÐ rKŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

w[ qLF?	«Ë ·dF	« sŽ ÎöI½ ¨‡¼±≥∑∑ d?B0 Èd³J	« W¹—U?−²	« W?³²J*« Ø◊≤∞¥Ø¥ QÞu*« vKŽ w½U?X—e	« Õdý ©±®

Æ±µ¥ ’ ÍbO−K	 wJ	U*« V¼c*«

‰«u(_« nKð ÂUJŠ√® ∫Ê«uMFÐ YŠU³K	 Á«—u²?�b	« W	UÝ— lł«— „d²A*« dOł_« 5LCð ‰u?Š qOBH²	« s( b¹e* ©≤®

ÆU¼bFÐ U(Ë ¥∞∑ ’ W(dJ*« WJ0 ÈdI	« Â√ WF(Uł  U³²J( w[ WŽœu( WÞuD�( ©w(öÝù« tIH	UÐ

¨≥π≤ ≠≥π±Ø≤ vIM*« —b	«Ë d??N½_« lL?−?( ¨±≤≤Øπ —UJ[_« ZzU??²½ l( W¹«b?N	« ¨±≥µ ≠±≥¥Øµ ozU?I??(« 5O?³ð ©≥

Æ∂∞∂Ø± WO	bF	« ÂUJŠ_« WK−( s( ©∂±±® …œU*« lł«—Ë

Æ ≥∏∏Øµ wMG*« Æ≥∑∏Ø≤  «œ«—ù« vN²M( Õdý ¨≥µØ¥ ŸUMI	« ·UA� ¨∑≤Ø∂  ·UB½ù« ©¥®

Æ ≤∂¥¥Ø∂ lzUMB	« lz«bÐ ©µ®



≠≥≤≠

qB?% tÐË ¨”UM	« ‰«u?Š√ d?O?G?²	 w²?ÚHÔ¹ U?L?N	u?IÐË® ∫w?FK¹e	« ‰u?I¹ 5³?ŠU?B	«

Æ
©±®

©rN	«u(√ W½UOG

sL?CO?[ ¨W?LN?²	« vKŽ r¼bMŽ 5L?C²	« v?M³( Ê√ UM¹√— b?I?[ ∫WOJ	U*« U?(√

¨¡«d?ł_« 5L??Cð …dz«œ s( «u?F?ÝË b?X s?¹d?šQ?²*« Ê√ UMEŠôË Æ b??łË YO?Š

ÆÊu(bI²*« tOKŽ ÊU� U( ·öš vKŽ ¨”UM	« œU,[Ë ¨WLN²	« ÂUOI	

r	 t½uJ	 ¨„d?²?A*« d?O?ł_« 5L?Cð Âb?FÐ «u	U?X Ê≈Ë rN?[ ∫W?O?F?[U?A	« U?(√

‰uI¹ UL� ¨tÐU×G√ sŽ ôË ¨rKÝË t?OKŽ tK	« vKG ‰uÝd	« sŽ ¡wý tO[ X³¦¹

¨Èu²H	« pKð wH�¹ ÊU� tK	« tLŠ— ÂU(ù« Ê√ ô≈ ¨
©≤®

tK	« tLŠ— wF[UA	« ÂU(ù«

∫lOÐd	« ‰UX® ∫
©≥®

Â_« w[ ¡Uł ¨¡u,	« ¡«dł√ Èb	 ”UM	« ‚uIŠ ŸUO{ s( ÎU[uš

XMł U( ô≈ ŸUMB	« vKŽ ÊU?L{ ô t½√ ¨X¹√— UL?O[ wF[U?A	« tO	≈ V¼c¹ Íc	«

Æ©ŸUOC	« s( ÎU[uš p	cÐ Õu³¹ sJ¹ r	Ë ¨rN¹b¹√

ÊU?L?{ô t½√ wF?[U?A	« œU?I?²?Ž« ∫lOÐd	« ‰U?X® ∫
©¥®

ÃU?²;« wM?G( w[ ¡U?łË

…U??C?X W??O?A??š ¨tÐ Õu?³¹ ô ÊU??�Ë ¨t??LKFÐ wC??I¹ w{U?I?	« Ê√ Ë ¨d?O??ł_« vKŽ

Âb??Ž wMF?¹® ‰Ë_« `×??G Ê√ b??FÐ 
©µ®

wX—U??H?	« ‰U??XË Æ¡u??,	« ¡«d???ł√ Ë ¡u??,	«

¨WMÝ 5ŁöŁ u×½ w?	Ë ∫‰UX ”UM	« œU,?H	 w½U¦	UÐ Í√ tÐ qLF¹ Ê√ ô≈ ©ÊU?LC	«

Æ©W×KB*UÐ ô≈ XLJŠ ôË ¨5	uI	« s( bŠ«uÐ XO²[√ U(

w[ ‰U(« tOKŽ U( q(Q²¹Ë ¨¡U?NIH	« s( ÁU&ô« «c¼ w[ dEM	« sF1 s(Ë

tM( d¦�√ „d?²A*« dOł_« v	≈ «c¼ U½dB?Ž w[ œU³F	« WłUŠ Ê√ b?−¹ ¨U½dBŽ

≠ œU?,?H	« b?$ qÐU?I*UÐË ¨tK	« rN?L?Š— `?	UB?	« UMHKÝ s( ¡U?N?I?H	« d?B?Ž w[

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±≥µØµ ozUI(« 5O³ð ©±®

Æµ≥¥Ø± »cN*«¨≥µ±Ø≤ÃU²;« wMG(¨≥±∞ØµÃU²;« W¹UN½ ¨≤≤∏Øµ5³	UD	« W{Ë— ¨≤∂≤ ≠≤∂±Ø≥ Â_« ©≤®

‰UXÆt³?²� s( U¼dO?žË ©Â_«® ÍË«—Ë wF[UA	« ÂU(ù« ÂœU?š Íœ«d*« ÊULOKÝ sÐ bL?×( uÐ√ u¼ lOÐd	«Ë Æ≤∂¥Ø≥ ©≥®

Æ‡¼≤∑∞ ÂUŽ w[uðu‡¼±∑¥ ÂUŽ b	Ë ¨åwÐU×G√ kHŠ√ t½≈ò ∫tMŽ wF[UA	«

Æ±∏ rX— WLłdð ≥∞Ø± ÍuMÝû	 WOF[UA	«  UI³Þ ∫t²Lłdð

Æ≥µ≤ ≠≥µ±Ø≤ ©¥®

Ë ¨‡¼¥≥≥ ÂU?Ž œu	u*« wX—U?H	« rO¼«dÐ≈ s?Ð s,(« ¨w?KŽ uÐ√  r¼d?N?ý√ Ë WO?F?[U?A	« ¡U?LKŽ s( W?,?L?) VI	 ©µ®

Ê√ ÕöB	« sÐ« d�–Ë ¢bz«uH	«¢ v?L,¹ V¼c*« s( ÎU¾Oý vK(√ ¨UNMJÝË jÝ«Ë ¡U?CX v	uð ¨‡¼µ≤∏ ÂUŽ w[u²*«

Æ¡«eł√ W,Lš u×½ w[ WŽuL−( ÈËU²[ t	

 Æ∏∑± rX— WLłdð ±≤±Ø≤ ÍuMÝû	 WOF[UA	«  UI³Þ ∫t²Lłdð



≠≥≥≠

w[ tM?( b?ý√ U?M½U??(“ w[  ≠ Èu??²??H	« d??O??O??Gð v	≈ ¡U??LKF?	« iF??³Ð Èb??Š Íc	«

Îö¼√ «u,O	 ‰ULŽ_ rN,H½√ VO?BMð vKŽ ¨”UM	« s( dO¦J	« √d& bI[ rN½U(“

bXË ¨rN	«u(√ œU,[SÐ p	–Ë ¨”UM	« s( dO¦J	UÐ —dC	« ‚u( tM( Z²½ U2 ¨UN	

¨qÝU????G*«Ë ¨a?ÐUD?*«Ë ¨ «—U???O????,	« Õö????G≈ ‘—Ë w[ p?	– s( d????O????¦J	« U?M¹√—

Èu²H	« Ê≈ ∫È—√ «c?N	 ¨W(UF	«  U(b?)« s�U(√ s( U¼u×½Ë ¨WÞUO?)« qžUA(Ë

s( ¡U??N?I??H	« s(“ w[ tM( v?	Ë√ ¨ÊU?(e	« «c¼ w?[ „d?²??A*« d?O??ł_« 5L?C??²Ð

ÆrKŽ√ tK	«Ë Æ«cN	 ô≈ ”UM	« `KB¹ ôË ¨tK	« rNLŠ— `	UB	« UMHKÝ

∫»uBG*« lNUM� ÊUL{ ∫ÎU-�Uš 

¨WÐuB?G*« 5F	« l[UM( sLC?¹ ô VGUG	« Ê√ ∫WO?HM(« bMŽ V¼c*« ≠≤∑

‰«u??(QÐ X,??O	 l[UM*« Ê√ v?KŽ ¡UMÐ ¨
©±®

U??NKDŽ Ë√ V?GU?G?	« U¼U??[u?²??Ý« ¡«u??Ý

¨UNOKŽ b?IF	« œ—Ë «–S[ ¨
©≥®

bIŽ W?N³ý ôË ¨W{ËU?F( bIŽ d?Ož s( ¨
©≤®

W(u?I²(

ÆUNOKŽ bIF	« p	– œË—uÐ ¨W(uI²( Îô«u(√ X×³G√

ô r¼dBŽ w[ ”UM	« Ê√ «ËbłË U* ¨WO?HM(« ¡UNI[ s( s¹dšQ²*«  Ê√ ô≈

rN	 X×?MÝ U?LK� ¨U??N?OKŽ Íb?F??²	«Ë ·U?XË_«Ë ¨rO??²?O	« ‰U?( »U??B?²?žUÐ Êu?	U?³¹

ÎU?FDX ¨rO?²?O	«Ë nXuK?	 bzU?F	« »u?B?G*« ‰U*« l[UM( ÊU?L?{ «u?³?łË√ ¨W?Gd?H	«

ÂUJŠ_« WK−?( Õ—Uý Ê≈ qÐ Æ
©¥®

U?NKDŽ Ë√ ¨U¼U[u?²?Ý« p	– w[ ¡«uÝ ¨ŸU?LÞú	

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

t?OKŽ —U?²?;« œ—Ë —U?²?<« —b	« ¨≥µ¥Øπ—U?J[_« ZzU?²½ l( W¹«b?N	« ¨∑∏Ø±±◊u?,?³*« ¨¥¥∞πØπ lzU?MB	« lz«bÐ ©±®

‰«u?(_« nKð p	– w[ lł«—Ë ¨±≤∂≤ ’ w½U¦	« b?K:« …UC?I	« W{Ë— ¨≤≥¥ ≠≤≥≥Øµ ozU?I(« 5O?³ð ¨≤∞∂Ø∂

ÆW(dJ*« WJ0 ÈdI	« Â√ WF(Uł  U³²J( w[ Ÿœu( ◊uD�(Æ∂∑∏ ’ YŠU³K	

`¹uK²	« ¨≥µ∑Øπ W¹«bN	« ¨±∑≤Ø± ÍËœe³	« ‰uG√ sŽ —«dÝ_« nA?� ¨≤≥¥ØµozUI(« 5O³ð¨∑πØ±± ◊u,³*« ©≤®

Æ≥± ’ YŠU³K	 ‰«u(_« nKð ÂUJŠ√ p	– w[ lł«—Ë ¨∏∂ ’ dEM	« fOÝQð¨±∑±Ø± `O{u²	« vKŽ

Æ≥µ∑ Øπ—UJ[_« ZzU²½ l( W¹«bN	« ¨∑∏Ø±± ◊u,³*« ©≥®

¨¥∂∑Ø≤ d×Ð_« vI?²K( Õdý UL¼ö� vI?²M*« —b	«Ë dN½_« lL−?( ¨≤∞π¨≤∞∂Ø∂ tOKŽ —U²;« œ—Ë —U?²<« —b	« ©¥®

…œU*« ¥≥Ø± W??O	b?F	« ÂU?JŠ_« WK−??( Õd?ý ¨≥µ∑Øπ W¹«b??N	« vKŽ d¹b??I	« `²??[ Õd?ý WKL?Jð u¼Ë —UJ[_« ZzU??²½

W??OJ	U*« V¼c??( p	c?�Ë ¨WK?ÐUM(«Ë ¨W?O??F?[U??A	« V¼c??( o[«u¹ ‰u??I	« «c¼Ë Æ©µπ∂® …œU*«µ∏µ ≠µ∏¥Ø± ¨©≥π®

Øµ ÃU²?;« W¹UN½ ¨≤≤≤Ø≥ Â_« p	– w[ lł«— pKL?²	« bBIÐ ô W?FHM*« ¡U?HO²?Ý« bBIÐ 5F?	« VBž «–≈ UL?O[

¨±≤≤Ø¥ ŸUMI	« ·U??A??� Õd?ýË ŸU?MXù« ¨¥∏≥Ø± »c?N?*« ¨±≥Øµ 5³	UD	« W??{Ë— ¨≤∏∂Ø≤ ÃU?²??;« wMG??(¨±∑∞

¨¥µµ ¨¥¥∏Ø≥ d¹œ—bK?	 d??O??³?J	« Õd??A	« ¨±∏≥Øµ w?MH*« ¨≤≥≤ ’ l³???A*« `O???IM²	« ¨¥≤±Ø≤ t???Šd??ýË vN???²M*«

b¹e?LK	Ë Æ≥¥µØ≤ WH?×²	« Õd?ý W−?N³	« ¨≤∂≥ ≠≤∂± Ø≤ W	U?Ýd	« vKŽ s,(« vÐ√ Õd?ý vKŽ ÍËbF?	« WO?ýUŠ

ÈdI	« Â√ W?F(Uł  U³²J?0 Ÿœu( ◊uD�( ¨U¼bFÐ U?(Ë ∂∑∏’ YŠU³K	 ‰«u(_« nKð ÂUJŠ√ lł«— qOB?H²	« s(

ÆW(dJ*« WJ0



≠≥¥≠

‰u?I¹ ÆwHM?(« V¼c?LK	 ÎU?[ö?š ¨‰«u?(_« l?[UM( Âu?L?Ž 5L?Cð Èd?¹ ¨W?O	b?F	«

b?Š√ QA½√ u	 U?L?� ¨ÊU(e	« «c¼ w[ Èd?³?� WL?O?X l[UMLK	Ë® ∫—b?OŠ wKŽ aO?A	«

Êu?F??³?Ý d??B?I?	« «c?N	 ÍuM,?	« q¦*« d?ł√ ÊU??�Ë ¨·U?OD?Gö	 Î«d?B??X t?,??HM	

 «uMÝ ÀöŁ …b?( tMJÝË d?BI	« VŠU?G »U?Ož d?š¬ h�?ý eN?²½U?[ Î̈UN?OMł

¨t?(eKO[ W?O?F[U?A	« bMŽ U?(√ ¨dł√ t?(eK¹ ô W?OH?M(« WLz_« Í√— vKF?[ Î̈U?³B?ž

nXu	« ‰U?( w[ W?F?HM*« ÊU?L?CÐ «u	U?X W?O?HM(« ¡U?N?I?[ s( s¹d?šQ?²*« Ê√ U0Ë

Î«—«d??X «Ëc??�??²¹Ë ¨«Ë—ËU??A??²¹ Ê√ «c?¼ U½d??B??Ž ¡U??N??I??[ vKŽ V?−??O??[ ¨rO??²??O	«Ë

qB?×?²?,¹ Ê√Ë ¨‰«u??(_« l[UM( Âu?L?Ž w[ wF?[U?A	« V?¼c?( ‰u?³?X ’u?B?�Ð

Æ
©±®

©tÐ WOMÝ …œ«—≈ vKŽ

∫œuNA�« WOÖeð ∫ÎUÝœUÝ

s( s?FÞ öÐ œu???N???A	« W???O???�eð ÂËe	 Âb???Ž W???H???OM?Š uÐ√ ÂU???(ù« Èd¹ ≠≤π

Ê_Ë ¨vB?I²?,?O[ U?NÞU?I?Ý≈ w[ ‰UO?²?Šö	 p	–Ë Æœu?XË√ bŠ w[ ô≈ ¨rB?)«

ÆWz—«œ UNO[ WN³A	«

w[ Î̈UMKŽË Î«dÝ œuNA	« WO�eð vKŽ Èu?²H	«  —UG ¨5³ŠUB	« dBŽ w[Ë

Êd?I	« w[ U½U?� U??L?N½_ ¨ÊU?(“ ·ö?²?š« u¼Ë® ∫
©≥®

wHJB?(« ‰U?X Æ
©≤®

¡wý q�

Æ©lÐ«d	«

 d?NE?[ ¨”UM	« ‰«u?Š√ d?O??Gð b?FÐ® ∫
©¥®

ÍbM[√ s¹b?	« ¡ö?Ž  b?L?×??( ‰U?X

rN	 b??N?ý ”U½ r¼Ë 
©µ®

Y	U??¦	« Êd?I	« w[ ÊU??� W?H?O?MŠ uÐ√Ë ¨»cJ	«Ë W½U??O?)«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©µπ∂® …œU*«µ∏µØ± WO	bF	« ÂUJŠ_« WK−(  Õdý ©±®

d¹b?I	« `²?[  UN?Šd?ýË W¹«b?N	«¨U¼bFÐ U?(Ë ∏≤Ø∑ —U?²?;« œ— WKLJð —U?Oš_« Êu?O?Ž …dX W?O?ýU?ŠË —U²?<« —b	« ©≤®

¨©≥π® …œU*«¥≥Ø± W?O	bF	« ÂUJŠ_« WK−?(  ¨≤±± ≠≤±∞Ø¥ozUI?(« 5O³?ð ¨≥∑π≠≥∑∏Ø∑ W¹UM‡‡‡‡F	« Õdý p	c?�Ë

Æ≥π±Ø¥

Æ∏≤Ø∑ —U²;« œ— WKLJð l( —U²<« —b	« ©≥®

Æ∏≤Ø∑ —U²;« œ— WKLJð —UOš_« ÊuOŽ …dX ©¥®

tKI½ UL�©WM?Ý Êu,Lš ÊdI	« Ê√ vKŽ ¡UMÐ «c¼Ë® ∫∏≤Ø∑ —U?²;« œ— WKLJð w[ ÍbM[√ s¹b	« ¡öŽ bL?×( ‰UX ©µ®

«u?HK²?š«Ë ¨ÊU(e	« s( …b?( vKŽ Êd?I	« oKD¹ ∫Í—U?�?³	« Õdý w[ d?−?Š sÐ« ‰U?XË ÆrK,	« Õd?ý w[ ÍdC?š_«

«bŽ U(Ë ¨…dAŽË WzU0 ôË ¨5F³,	UÐ ÕdG s( —√ r	 sJ	Ë ¨s¹dAŽË WzU( v	≈ Â«uŽ√ …dAŽ s( U¼b¹b% w[

Ω  ∫t	uX sŽ ÎU?{uŽ ¨Y	U¦?	« ÊdI	« w[ Õ—UA	« ‰U?X ö¼ XKX ÊS[ ÍbM[√ bL?×( ‰U?X Æ©qzUX tÐ ‰UX b?I[ p	–



≠≥µ≠

…ö??B?	« t??OK?Ž ‰U??I???[ ¨Õö??B	«Ë d???O??)U?Ð rKÝË t???OKŽ tK?	« vKG tK?	« ‰u??Ý—

¨rN½uK¹ s¹c	« rŁ ¨rN½uK¹ s¹c	« rŁ ¨tO[ U½√ Íc	« w½d?X ÊËdI	« dOš® ∫Âö,	«Ë

Ê√ q³???X b??N???A¹Ë  nK×???²??,¹ Ê√ q?³??X qłd?	« nK×¹ v?²??Š »cJ?	« «u??A???H¹ rŁ

aO?A	« ‰u?I¹ ÆWO	b?F	« ÂUJŠ_« WK−?(  c?š√ 5³ŠU?B	« ‰u?IÐË Æ
©±®

©b?NA?²?,¹

Èu?Žœ w?[ œu?N?A	« W??O?�eð ÂËe?	 Âb?Ž ¨rEŽ_« ÂU??(ù« È√— b?XË® ∫—b?O??Š wKŽ

U?(√ ¨t½U?(“ w?[ ”UM	« Õö?G ∫p	– V³?ÝË ¨r?N?O?[ rB?)« sFD?¹ r	 U?( ¨‰U*«

U¹√d?[ …b?ÝU?H	« ‚ö?š_« t?O?[ XA?Hð ¨t?M(“ d?O?ž ÎUM(“ «b?N?ý b?XË ÊU?³?ŠU?B	«

WO?�eð X³?łË√Ë ¨UL?N	uIÐ  c?š√ bX WK:«Ë ¨ÎUMKŽ Ë Î«d?Ý ¨œuN?A	« WO?�eð ÂËe	

Æ
©≤®

œuNA	«

—u?N?L??ł V¼c?( u¼ ¨rN??²	«b?Ž r�U?(« rKF?¹ r	 «–≈ œu?N?A	« W??O?�eð ÂËe	Ë

Æ
©µ®

WKÐUM(«Ë 
©¥®

WOF[UA	«Ë
 ©≥®

WOJ	U*« s( ¡UNIH	«

WOÐdF	« WJKL*« w[ WOŽdA	« r�U;« w?[ qLF	« UNOKŽ ÎUMKŽ WO�e²	«Ë ∫XKX

Æd{U(« U½dBŽ w[ W¹œuF,	«

Æd−H�« w²FÖ— wN W%UH�« bFÐ …—uÝ …¡«d. ∫ÎUFÐUÝ

‰Ë_« rJ(« c??šQ??( ÊU?� «–≈ Èu??²?H?	« d?O??Gð oO??³Dð UM?	 `{u¹ «c¼Ë ≠≥∞

d?B?²?I¹ d?−H?	« w²F?�— Ê√ —u?N?A*« ‰u?I	« u¼ W?OJ	U*« bMŽ V?¼c*U?[ ¨ÎUH?O?F?{

ÊU�® ∫X	U?X tMŽ tK	« w{— WAzU?Ž Y¹bŠ qO	bÐ ¨
©∂®

ÎUÐb½ W?%UH	« vKŽ U?LN?O[

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

q¼√ r¼ WÐU×B	« Ê√ UL� ¨w½U¦	« ÊdI	« q¼√ r¼ s¹c	« ¨5FÐU²	« s( u¼Ë ¨WHOMŠ UÐ√ «u�—œ√ rN½_ ¨lÐ«d	« ÊdI	« Ω

ŸU?³ð√ b??FÐ U?( r¼Ë ¨lÐ«d	« Êd?I?	« q¼√ r¼ 5³?ŠU?B	« v?	≈ Êu?L?�U?×?²¹ «u?½U?� s¹c	« Ê≈ ∫»U?−?O??[ ø‰Ë_« Êd?I	«

‡¼Æ√Æ©5FÐU²	«

s¹c	« rŁ ¨rN½uK¹ s¹c	« rŁ wÐU?×G√ w[ w½uEHŠ«® ∫k?HKÐ ©≤∑® »UÐ ¨ÂUJŠ_« »U²� ∑π± Ø≤ W?łU( sÐ« Á«Ë— ©±®

w[® ∫wXU?³	« b?³?Ž ‰U?X Æ©nK×?²?,¹ U?(Ë nK×¹Ë b?N?A?²?,¹ U?(Ë qłd	« b?N?A¹ v²?Š ¨»cJ?	« «u?AH?¹ rŁ ¨rN½uK¹

t?łd?š√Ë ‡¼Æ√Æ©WMFMF	UÐ Á«Ë— b?XË ¨f	b?( u¼Ë ¨…d?O?L?Ž sÐ pK*« b?³?Ž t?O?[ Ê√ ô≈  U?IŁ ÁœUMÝ≈ ‰U?ł— bz«Ëe	«

r¼b?Š√ …œU?Ný o?³,ð Â«u?X√ ¡w−¹ rŁ ¨rN?½uK¹ s¹c	« rŁ ¨rN½uK¹ s¹c	« r?Ł ¨w½dX ”UM?	« dO?š® ∫kHKÐ Í—U?�?³	«

Æ©π® »UÐ ¨ «œUNA	« »U²� ±µ±Ø≥ `O×B	« l(U'« ÆY¹b(« ©ÆÆÆtðœUNý tMO1Ë ¨tMO1

Æ≥π±Ø¥ lł«—Ë ©≥π® …œU*« ¥≥Ø± WO	bF	« ÂUJŠ_« WK−( Õdý ©≤®

Æ±∑∞Ø¥ d¹œ—bK	 dO³J	« ÕdA	« ©≥®

Æ±∞∏¨±∞≥ ’ Âb	« wÐ√ sÐô ¡UCI	« »œ√ ©¥®

Æ≥¥¥Ø∂ ŸUMI	« ·UA� tŠdýË ŸUMXù« ©µ®

Æ≤≥∂Ø± w½«Ëb	« t�«uH	« UNŠdý l( b¹“ wÐ√ sÐ« W	UÝ— ¨≥±∏Ø± wXuÝb	« WOýUŠ l( d¹œ—bK	 dO³J	« ÕdA	« ©∂®



≠≥∂≠

v²?Š U?L?N?O?[ nH?�O?[ d?−?H	« w²?F?�— wKB¹ rK?ÝË tOK?Ž tK	« vKG tK	« ‰u?Ý—

Æ
©±®

©ø ô Â√ Ê¬dI	« ÂQÐ ULNO[ √dX q¼ ∫‰uX√

Æ…öB	« nOH�ð vKŽ Î«œUL²Ž« d¼UE	UÐ UM¼ «u	b²Ý« bI[

…—u?ÝË W%U?H	UÐ U?L?NO?[ √d?I¹ «u	U?I[ ¨p	– ·ö?�Ð ÊËd?šQ²?*« v²[√ b?XË

Y¹b?Š s( rK,?( `O?×G w[ U?( vKŽ p	– w[ «Ëb?L?²?Ž«Ë ¨qBH*« —U?B?X s(

w[ √d?I¹ ÊU� rKÝË t?OKŽ tK	« vKG tK	« ‰u?Ý— Ê√® ∫tMŽ tK	« w{— …d¹d¼ wÐ√

Æ
©≤®

©bŠ√ tK	« u¼ qXË ÊËd[UJ	« UN¹√ U¹ qX d−H	«

©¥®
VO³Š sÐ« Âö?� s( –ušQ*« u¼Ë® ∫

©≥®
Âö*«Ë »U²F	« l?[— VŠUG ‰uI¹

Y¹bŠ s( rK,( `O×G w[ U( «u(bX rN½S[ 
©∂®

d³	« b³Ž sÐ«Ë 
©µ®

wÐdF	« sÐ«Ë

w[ √d?I¹ ÊU�® ∫rKÝË t?OKŽ tK	« vKG tK	« ‰u?Ý— Ê√ tMŽ tK	« w{— …d¹d¼ wÐ√

bMŽ 
©∑®

Î«–U?ý ÊU??� Ê≈Ë tðu?I?	 ©b?Š√ tK	« u¼ q?XË ÊËd?[UJ	« U??N¹√ U¹ qX d?−??H	«

s( –u??šQ*« U?L??N?O?[ W??%U?H	« vK?Ž —U?B?²??Xô« s( 
©∏®

—u?N??A*« vKŽ ¨5?(b?X_«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

5²K	« 5²?F�d	« nH?�¹ rKÝË t?OKŽ tK	« vKG w³M	« ÊU?�® ∫kHKÐ ©≤∏® »UÐ ¨b?−N?²	« »U²?�µ≤Ø≤Í—U�?³	« Á«Ë— ©±®

Æ©»U²J	« ÂQÐ √dX q¼ ‰uX_ w½√ v²Š `³B	« …öG q³X

Æ©±¥® »UÐ ¨s¹d[U,*« …öG »U²� µ∞±Ø± dš¬ kHKÐ rK,( Á«Ë—Ë

t?OKŽ t?K	« vKG tK	« ‰u?Ý— ÊU??� Ê≈® ∫kHKÐ ©µ® »UÐ ¨qOK	« …ö??G »U?²?�±≥∑Ø± QÞu*« w[ p?	U?( ÂU?(ù« Á«Ë—Ë

Æ©ø ô Â√ »U²J	« ÂQÐ √dX√ ‰uX_ w½≈ v²Š d−H	« w²F�— nH�O	 rKÝË

Æ©±¥® »UÐ ¨U¼dBXË s¹d[U,*« …öG »U²� µ∞≤Ø±t×O×G w[ rK,( Á«Ë— ©≤®

Æ∑≠∂ ’ Â«dŠ Î«—UO²š« nOFC	UÐ qLF	« ‰UX sLŽ Âö*«Ë »U²F	« l[— ©≥®

W?×{«u	« U?NM( …dO?¦� V²?� t	 ¨‡¼≤≥∏ ÂU?Ž v[u²*« Íd?O³	« w³Þd?I	« wLK,	« VO?³Š sÐ pK*« b?³Ž Ê«Ëd?( uÐ√ ©¥®

ÆQÞu*« dO,HðË Y¹b(« V¹džË ¨WÐU×B	« qzUC[ w[ »U²�Ë ¨4,	«Ë tIH	« w[

Æ©±∞π® rX—∑¥ ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

nO	Pð t	 ¨‡¼µ¥≥ ÂU?Ž w[uðË ‡¼¥∂∏ ÂU?Ž b	Ë ¨wÐd?F	« sÐUÐ ·Ëd?F*« b?L?×?( sÐ tK	« b?³Ž sÐ b?L?×?( dJÐ uÐ√ ©µ®

ÆU¼dOžË QÞu*« Õdý w[ f³I	«Ë ¨Ê¬dI	« ÂUJŠ√Ë ¨Í–uŠ_« W{—UŽ UNM( …dO¦�

Æ≥≥∑ rX— ±±π ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

w[ n	√ ‡¼¥∂≥ÂU?Ž w[uðË ¨‡¼≥∂∏ ÂU?Ž b	Ë ¨Íd?LM	« d?³	« b?³?Ž sÐ b?L?×?( sÐ d?³	« b?³?Ž sÐ nÝu¹ d?L?Ž uÐ√ ©∂®

ÆtIH	« w[ w[UJ	«Ë »U×G_« ¡ULÝ√ w[ »UFO²Ýô« »U²� t	Ë —U�c²Ýô«Ë ¨bONL²	« UNM( …bOH( ÎU³²� QÞu*«

Æ≥∑∑ rX— ±±π ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

∫u¼ –UA	« ÊuJO[ ¨‰«uX_« s( »uG_« u¼Ë ÆtKzUX d¦� U( u¼ —uNA*U[ Æ—uNA*« qÐUI¹ WOJ	U*« bMŽ –UA	« ©∏® ¨©∑®

ÊuJO?[ ¨tKO	œ Íu?X U( u?¼ `ł«d	«Ë nOF?C	UÐ vL?,¹ `ł«d	« qÐU?I?( Ê√ UL?� ÆW?ŽU?Lł s( —b?B¹ r	 Íc	« ‰u?I	«

U* W³,M	UÐ nO?F{ u¼ Í√ ÎUO³,½ t?HF{ ÊuJO[ tM( ÈuX√ u¼ U?( t{—UŽ ÊuJ¹ ÊQÐ tKO	œ uI¹ r	 U?( u¼ nOFC	«

¨wK'« ”U?O??I	« Ë√ ¨hM	« Ë√ ¨b?Ž«u?I	« Ë√ ¨ŸU??L?łù« n	U?š ÊuJ¹ Ë√ ¨t??,?H½ w[ …u?X t	 ÊU?� Ê≈Ë ¨t?M( Èu?X√ u¼

»U?²F	« l[— p	– w[ l?ł«— Æ„—b*« nOF?CÐ nO?FC	« s( w½U?¦	« r,?I	« «c¼ vL,?¹Ë t,?H½ w[ ÎUH?O?F{ ÊuJO?[

Æ∂≠¥ ’ Â«dŠ «—UO²š« nOFC	UÐ qLF	« ‰UX sLŽ Âö*«Ë



≠≥∑≠

nH�¹ ÊU� rKÝË tOKŽ tK	« vKG tK	« ‰u?Ý— Ê√ UNMŽ tK	« w{— WAzUŽ Y¹bŠ

ÊQÐ nFC	« «c¼ «uNłËË ¨ÊËdšQ²*« t	UX UL� cš_« «c¼ nFC	 ¨UNð¡«dX w[

Æ©ULNO[ …—u,	« „dð vKŽ ‰b¹ ô ¨…¡«dI	« nOH�ð

¨‰Ë_« qO	b	« s( d?Nþ√ «c¼ qO	œË ∫¡ULKF	« iF?Ð ‰UX® ∫ÍË«dHM?	« ‰uI¹Ë

Â√ b??FÐ …—u??Ý √d??X t½√ v?KŽ t??O??[ h½ «c¼ Ê_ ¨—u??N??A*« t?½≈ t??O??[ qO??X Íc	«

nO??H???�ð vKŽ b???L??²??Ž« U/≈ tK?zU??X Ê_ ¨d¼UE	« t?KO	œ ‰Ë_« ·ö??�?Ð ¨Ê¬d??I	«

Æ
©±®

©d¼UE	« vKŽ ÂbI( hM	«Ë ¨…öB	«

∫b−-*« wN WŽUL'« …öf ¡U-M�« —uCŠ ∫ÎUM�UŁ

¨Y¹b?Š s( d¦?�√ w[ rKÝË t?OKŽ tK	« vKG tK	« ‰u?Ý— sŽ X³Ł b?I	 ≠≥±

5KB?¹ ¡U??,M	« X?½U??� qÐ ¨b??−???,*« v	≈ »U¼c?	« s( ¡U??,M?	« lM( sŽ v?N½ t½√

ÆÎUC¹√ `O×G Y¹bŠ s( d¦�√ w[ p	– vKŽ ‰b¹ U( œ—Ë bXË tHKš

rKÝË tOKŽ tK?	« vKG tK	« ‰uÝ— Ê√ UL?NMŽ tK	« w{— dLŽ sÐ« ÈË— b?I[

Æ
©≤®

©tK	« błU,( tK	« ¡U(≈ «uFM9 ô® ∫‰UX

rJ²?½–Q??²??Ý« «–≈® ∫‰U??X rKÝË t??OK?Ž tK	« vKG t?K	« ‰u??Ý— Ê√ ÎU??C¹√ ÈË—Ë

Æ
©≥®

©sN	 «u½–Q[ błU,*« v	≈ r�ƒU,½

ÃË“ W???LKÝ Â√ Ê√ ¨À—U???(« XMÐ b?M¼ sŽ ÁbM?,Ð Í—U??�???³	« ÂU???(ù« ÈË—Ë

tK	« vKG tK	« ‰uÝ— bNŽ w[ ¡U,M	« Ê√ ¨U?Nðd³š√ rKÝË tOKŽ tK	« vKG w³M	«

t?OKŽ t?K	« vKG tK	« ‰u?Ý— X?³ŁË ¨sL?ÔX WÐu?²?J*« s( sLKÝ «–≈ s� rK?ÝË t?OKŽ

tOKŽ tK	« vKG tK	« ‰uÝ— ÂUX «–S?[ ¨tK	« ¡Uý U( ‰Ułd	« s( vKG s(Ë ¨rKÝË

Æ
©¥®

‰Ułd	« ÂUX rKÝË

vKG tK	« ‰u?Ý— ‰UX ∫‰U?X tOÐ√ sŽ Í—UB?½_« …œU²X wÐ√ s?Ž ÎUC¹√ ÈË—Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤¥≤Ø± w½«Ëb	« t�«uH	« ©±®

©≥∞® »UÐ ¨…öB	« »U²� ≥≤∑Ø± t×O×G w[ rK,( Á«Ë— ©≤®

»U²� ≤±±Ø±t×O×G w[ Í—U�³	« Á«Ë—Ë t	 kHK?	«Ë©≥∞® »UÐ ¨…öB	« »U²� ≥≤∑Ø± t×O×G w[ rK,( Á«Ë— ©≥®

Æ©±∂∂® »UÐ ¨…öB	« XOX«u(

Æ©±∂¥® »UÐ ¨…öB	« XOX«u( »U²�≤±±Ø±t×O×G w[ Í—U�³	« Á«Ë— ©¥®



≠≥∏≠

lL??ÝQ?[ ¨U??N?O??[ ‰uÞ√ Ê√ b¹—√ U½√Ë ¨…ö??B	« v	≈ Âu?X_ w?½≈® ∫rKÝË t?O?KŽ tK	«

Æ
©±®

©t(√ vKŽ oý√ Ê√ WO¼«d� wðöG w[ “u&Q[ ¨w³B	« ¡UJÐ

Àb?Š√Ë ¨rK?ÝË t?OKŽ tK	« vK?G ‰u?Ýd	« b?FÐ ÊU??(e	« d?O?Gð U??LMO?ŠË ≠≥≤

vKG w³M?	« „—œ√ u	® ∫U?NMŽ tK	« w{— W?A?zU?Ž X	U?X ¨WM¹e	«Ë Ãd?³??²	« ¡U?,M	«

Æ
©≤®

©qOz«d?Ý≈ w?MÐ ¡U?,½ XFM( U??L?� sN?FM* ¡U?,?M	« Àb?Š√ U?( rKÝË t??OKŽ tK	«

X½U?� U?N½QÐ dF?A¹ U?N?(ö� ÊU?� Ê≈Ë ¨lM*UÐ Õd?Bð r	 U?NMŽ tK	« w{— W?AzU?ŽË

Æ
©≥®

lM*« Èdð

—uC?Š  UÐUAK	 ÁdJ¹ ∫W?OHM(« u(b?I²?( rNM(Ë ¨¡ULKF	« iFÐ ‰U?X «cN	Ë

lM*« «u??L??L??F?[ ÊËd??šQ??²*« ¡U??ł rŁ ¨
©¥®

WM²??H	« ·u??š s( t??O??[ U* ¨ U??ŽU?L??'«

Æ
©µ®

 UXË_« dzUÝ w[ œU,H	« W³KG	 ¨UNK�  «uKB	« w[  UÐUA	«Ë ezU−FK	

t?OKŽ t?K	« vKG ‰u?Ýd	« s(“ w[ t??OKŽ X½U?� U?L?Ž Èu??²?H	« d?O?Gð b?M²?,?(Ë

Æ5²H²	« s( WF½U*«  U(uLF	UÐ c¾M?OŠ X³¦¹ lM*«® ∫ÂULN	« sÐ« ‰UX UL� u¼ rKÝË

Æ
©∂®

©t²KŽ ¡UN²½UÐ rJ(« ¡UN²½U� ¨t	«ËeÐ ‰ËeO[ ¨◊dAÐ ‚öÞù« »UÐ s( u¼ Ë√

ÊuJ?ð ô Ê√® ∫w¼Ë Y¹œU????Š_« s( ¡U????LKF?	« U¼c???š√ b????X ◊Ëd???A?	« Ác¼Ë

ôË¨…d??šU??[ »U??OŁ ô ¨U???Nðu??G lL??,¹ ‰U??�?Kš  «– ôË ¨WM¹e??²??( ôË W??³???OD²??(

o¹dD	« w[ ÊuJ¹ ô Ê√Ë ¨UNÐ 7²H¹ s2 U¼u×½Ë ¨WÐU?ý ôË ¨‰Ułd	UÐ WDK²�(

Æ
©∑®

©U¼u×½Ë …b,H( tÐ ·U�¹ U(

sŽ Àb?% X½U� W?O?HI?¦	« VM¹“ Ê√ ÁbM,Ð t?×?O×?G w[ rK,?( ÈË— bI?[

ö?[ ¡U??A?F	« s�«b?Š≈  b??N?ý «–≈® ∫‰U?X t½√ rKÝË t??OKŽ tK	« vKG t?K	« ‰u?Ý—

Æ
©∏®

©WKOK	« pKð VODð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©±∂≤® »UÐ ¨…öB	« XOX«u( »U²� ≤±∞Ø± t×O×G w[ Í—U�³	« ©±®

Æ©±∂≤® »UÐ ¨…öB	« XOX«u( »U²�≤±∞Ø± t×O×G w[ Í—U�³	« Á«Ë— ©≤®

Æ©≥∞® »UÐ ¨…öB	« »U²� ≥≤πØ± t×O×G w[ rK,( Á«Ë—Ë

Æ≤∏¥Ø¥ Í—U³	« `²[ ©≥®

Æ≥∂µØ± d¹bI	« `²[ Õdý l( W¹«bN	« vKŽ W¹UMF	«¨≥∂µØ±  d¹bI	« `²[ UNŠdý l( W¹«bN	« ©¥®

Æ≥∂∂Ø± W¹UMF	« p	c�Ë W¹«bN	« vKŽ d¹bI	« `²[ Õdý ©µ®

Æ≥∂µ Ø± d¹bI	« `²[ Õdý ©∂®

Æ±∂≤ ≠±∂± Ø¥ rK,( `O×G vKŽ ÍËuM	« Õdý ©∑®

Æ©≥∞® »UÐ ¨…öB	« »U²� ≥≤∏Ø±rK,( `O×G ©∏®



≠≥π≠

vKG tK	« ‰uÝ— ‰UX ∫‰UX tMŽ tK	« w{— …d¹d¼ wÐ√ sŽ ÁbM,Ð ÎUC¹√ Á«Ë— U(Ë

Æ
©±®

©…dšü« ¡UAF	« UMF( bNAð ö[ Î«—u�Ð XÐUG√ …√d(« U1√® ∫rKÝË tOKŽ tK	«

≠ WM¹e	«Ë VOD	« »UM²?ł« wMF¹ ≠ sNM( Êü« b?I?[ ULK[® ∫ÂU?LN	« sÐ« ‰U?X

Æ
©≤®

©ÎUIKD( sFMÔ( ‰eM*« w[ tOKŽ sJ¹ r	 U( ÃËd�K	 sHKJ²¹  sN½_

v	≈ ¨5F?L?ł√ rNMŽ tK	« w{— d?L?Ž sÐ tK	« b?³?Ž sÐ 
©≥®

‰öÐ V¼– «c?N	Ë

sŽ t×O×G w[ rK,( ÈË— bI[¨b?−,*« w[ WŽUL'« —uCŠ s( ¡U,M	« lM(

∫rKÝË tOKŽ tK	« vKG tK	« ‰uÝ— ‰UX ∫‰UX tOÐ√ sŽ dLŽ sÐ tK	« b³Ž sÐ ‰öÐ

tK	«Ë∫‰öÐ ‰U??I??[ Ær�u½–Q??²?Ý« «–≈ b??łU?,*« s?( sNþuEŠ ¡U??,M	« «u??FM9 ô®

rKÝË t??OK?Ž tK	« vKG t?K	« ‰u??Ý— ‰U?X ‰u??X√ ∫tK?	« b?³??Ž  t?	 ‰U?I??[ ¨sN??FM?LM	

Æ
©¥®

©sNFMLM	 X½√ ‰uIðË

sÐ« ÁdÐe??[ ∫‰U?X Îö??žœ t½c??�?²??O?[ s?łd?�¹ ÒsÔN??ÔŽb½ ô® ∫rK?,* W¹«Ë— w[Ë

Æ
©µ®

©ÒsÔNÔŽb½ ô ‰uIðË rKÝË tOKŽ tK	« vKG tK	« ‰uÝ— ‰UX ‰uX√ ∫‰UXË dLŽ

¨Y¹b(« W?H	U�0 t?×¹dB²	 ¨d?LŽ sÐ« t?OKŽ dJ½√ U/≈Ë® ∫d−?Š sÐ« ‰UX

b?B?X U?N?M( d?Nþ U0— sN?C?F?Ð Ê«Ë ¨d?O?Gð b?X ÊU?(e	« Ê≈ ∫Îö?¦??( ‰U?X uK[ ô≈Ë

WAzUŽ  —Uý√ p	– v	≈Ë ÆtOKŽ dJM¹ ô Ê√ dNE¹ ÊUJ?	 ¨ÁdOž —UL{≈Ë b−,*«

Æ
©∂®

©dOš_« Y¹b(« w[ d�– U0

∫d{U(« U½dBŽ wN Èu²H�« Ác¼ —U³²Ž« Èb�

U( V,×Ð W	Q?,*« «c¼ w[ Èu²H	« ÊuJð Ê√ ≠rKŽ√ tK	«Ë ≠ Á«—√ Íc	« ≠≥≥

œu?łË w¼ 5?(d?(« œöÐ w[ ‰U?(« X½U??� U* Îö?¦?L??[ ÆbKÐ q� w[ ‰U?(« t??OKŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ©≥∞® »UÐ ¨…öB	« »U²� ≥≤∏Ø±rK,( `O×G ©±®

Æ≥∂µ Ø± d¹bI	« `²[ Õdý ©≤®

sÐ tK	« b?³Ž sÐ« W?O?L,ð w[ ·ö?²šô« d?�– Ê√ b?FÐ ‰UI?[ ≤∏≤Ø¥ Í—U³	« `²?[ w[ d?−Š sÐ« t?×ł— U?( «c¼Ë ©≥®

r	Ë r	U?Ý tOš√ W¹«Ë— s?(Ë t,H½ t?²¹«Ë— s( p	– œË—u	 ‰öÐ W?BI	« VŠU?G Ê√ «c¼ s( `ł«d	«Ë® ∫‰UX d?LŽ

‡¼Æ«Æ©p	– w[ ULNOKŽ nK²�¹

Æ©≥∞®»UÐ ¨…öB	« »U²� ≥≤∏Ø± rK,( `O×G ©¥®

Í√ ÁdÐ“ vMF??(Ë ÆW?³?¹d	«Ë Ÿ«b?)«Ë œU??,?H	« qžb?	« vMF?(Ë Æ©≥∞® »U?Ð ¨…ö?B	« »U??²?� ≥≤∏Ø±rK,??( `O??×?G ©µ®

`O×B	« vKŽ wXU³	« b³Ž œ«R[ bL×( oOKFð lł«—ÆÁdN½

rKÝË tOKŽ tK?	« vKG w³M	« „—œ√ u	 X	UX UN½√ Í—U?�³	« Á«Ë— U( W?AzUŽ Y¹b?×Ð bBI¹Ë ≤∏≥Ø¥ Í—U?³	« `²[ ©∂®

ÆqOz«dÝ≈ wMÐ ¡U,½ XFM( UL� sNFM* ¡U,M	« ÀbŠ√ U(



≠¥∞≠

¨U?NÐ ’U?š qšb?( UN?	 qÐ ¨‰Ułd?	« sŽ W	Ëe?F( ¡U?,MK	 b?łU?,*« w[  U?OKB?(

s¼—u???C???Š bMŽ WM?¹e	« —U???Nþ≈Ë Ãd???³??²?	« Âb??Ž ¡U???,M	« ‰U???Š V	U???ž ÊU???� U*Ë

sNðu?OÐ Ê√ vKŽ b?O?�Q²	« l( ¨lM?*« ÂbŽ Èu?²?H	« ÊuJð Ê√ È—√ wM½S?[ ¨błU?,?LK	

w[ U(√ ¨
©±®

rKÝË tOKŽ tK	« vKG tK	« ‰uÝ— sŽ Y¹b(« w?[ œ—Ë UL� sN	 dOš

‰u?šb?	« ¡UMŁ√Ë ¨b?−??,*« w[ ÎU??F?( ¡U??,M	«Ë ‰U?łd?	« U?N??O?[ jK²??�¹ w²	« œö??³	«

¨U¼u?×½Ë ¨o?O?ŠU?,*UÐ qL??−?²	« l( t?łu?	« nA?�Ë ¨WM¹e	« —U??Nþ≈ l( ¨ÃËd?)«Ë

‰e?ŽË ¨qK)« «c¼ Õö?G≈ Ë√ ¨œU?,?H	« dÐ«b	 ÎU?F?DX ¨lM*UÐ ‰u?I	« t?łu?²¹ «c?N?[

«c¼Ë ¨»U???−??(«Ë W??L??A???(UÐ sN???(«e	≈Ë ¨sNÐ W???GU??š  U??OK?B??( w[ ¡U???,M	«

tK	« sŽ ¡U??ł U??L?O??[ fOK[ ¨…œ—«u	« Y?¹œU?Š_« lO??L??' ‰U?L??Ž≈ t?O??[ qO??B?H??²	«

¨ÎUC?FÐ UN?CFÐ ‚b?B¹ Y¹œUŠ_« U/≈Ë ¨·ö²?š« rKÝË tOKŽ tK	« v?KG t	uÝ—Ë

‰u???G√ ÊS??[ ÎU???C¹√Ë ¨’U???)« vKŽ ÂU???F	«Ë ¨b???O??I*« v?KŽ oKD?*« qL??×?Ð p	–Ë

U?(Ë ¨`	U?B*« VKł vKŽ Âb?I?( b?ÝU?H*« ¡—b?[ ¨p	c	 b?NAð W?F¹d?A	« b?Ž«u?XË

ÆrKŽ√ tK	«Ë ÆœU³F	« ÕöGù ô≈ ÊUJ(Ë ÊU(“ qJ	 W(UB	« WF¹dA	« Ác¼  ¡Uł

∫
©≤®

…œUF�«Ë ·dF�« UNÖ—b� w²�« ÂU~Š_« wN Èu²H�« dOGð ∫ÎUFÝUð

tIH	« w[ tO	≈ lł— ·dF	«Ë …œUF	« —U?³²Ž« Ê√ rKŽ«® ∫wÞuO,	« ‰uI¹ ≠≥¥

ÂUJŠ_« Ác¼Ë ¨5,?L?š s?( »d?I¹ U?( U?NM( b?ŽË
 ©≥®

©…d?¦?� b?Fð ô qzU?,?( w[

·d?F	« t?O?C?²?I¹ U( v?	≈ UN?O?[ Èu?²?H	« d?O?G?²ð ¨ «œU?F	«Ë ·«d?Ž_« vKŽ W?OM³*«

U?N?³	U?ž w[ —Ëbð U/≈ ¨ÂUJŠ_« d?O?G?²Ð «u?	UX s?¹c	« ¡U?LKF	« ’u?B½Ë ¨b¹b?'«

∫’uBM	« Ác¼ sL[ …œUF	«Ë ·dF	« UN�—b( w²	« ÂUJŠ_« vKŽ

q¼√ s( t½√ rKF¹ ô XH?²,?( tOKŽ œ—Ë «–≈ w²?HLK	 wG?³M¹® ∫w[«dI	« ‰u?I¹

v²?Š ¨tÐ w²H?¹ tðœUŽ U0 t?O?²H¹ ô t½√ ¨U?O?²H	« l{u?(Ë ¨w²?H*« tM( Íc	« bK³	«

Â√ ÍuGK	« kHK	« «c¼ w[ bK³	« p	– w[ ·dŽ rN	 ÀbŠ q¼Ë ¨ÁbKÐ sŽ t	Q,¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∑∑≠∑∂Ø≤ ULNMŽ tK	« w{— dLŽ sÐ« sŽ ÁbM,( w[ bLŠ√ ÂU(ù« Á«Ë— ©±®

œö³	« lO?Lł vKŽ w½U?F*« s( vMF( W?³Kž® ∫UN½QÐ …œU?F	« «u[dŽË ¨¡U?LKF	« iFÐ bMŽ ÊU[œ«d?²( …œU?F	«Ë ·dF	« ©≤®

‚d?[ s( dE½ W?N?łË W?[d?F?(Ë n?¹—U?F?²	« s( b¹e?LK	Ë Æµ∑Ø≤ Êu?Šd?[ sÐô ÂUJ?(« …d?B?³ð lł«— Æ©U?N?C?FÐ Ë√

Æ≥∏≠≥± ’ Íb‡‡‡‡‡O−K	 wJ	U*« V¼c*« w[ qLF	«Ë ·dF	« lł«— ULNMOÐ

 Æ¢WLJ×( …œUF	«¢…bŽUX π∞ ’ wÞuO,K	 dzUEM	«Ë ÁU³ý_« ©≥®



≠¥±≠

t?[dŽ w[ bK³	« «c?N	 o[«u?( bK³	« p	– Ô·d?ÔŽ qN[ ÎU?O?[dŽ kHK	« ÊU?� Ê≈Ë ø ô

U²½U� v²( 5ðœUF	« Ê√Ë ¨¡ULKF	« t?O[ nK²�¹ ô Vł«Ë ¨5F²( d(√ «c¼Ë ø ô Â√

Æ
©±®

©¡«uÝ fO	 ULNLJŠ Ê√ ¨¡«uÝ U²,O	 s¹bKÐ w[

U2 ¨p	– u??×½Ë ¨ÊU?1_«Ë ¨d¹—U??X_« w[ w²??H¹ ôË® ∫Ê«b??L??Š sÐ« ‰u??I¹Ë

¨UL¼d?Ož Ë√ ¨51 Ë√ ¨—«d?XSÐ ¨k[ö	« bKÐ q¼√ s( ÊuJ¹ Ê√ ô≈ ¨kHK	UÐ oK?F²¹

5F?²¹ ¨W?O	U?Š WM¹d?X ·d?F	« ÊS?[ ¨rNþU?H	√ w[ rN?[—U?F?²Ð ÎU?[—U?Ž ¨tÐ d?O?³?š Ë√

Æ
©≤®

©UNðUŽ«d( ÂbŽ l( k[ö	« œ«d( q²�¹Ë ¨UNÐ rJ(«

¨U¹U?Gu	«Ë ¨ÊU1_«Ë ¨—«d?Xù« w[ w²H?¹ Ê√ t	 “u−¹ ô® ∫rO?I	« sÐ« ‰u?I¹Ë

Ê√ ÊËœ ¨ÿU??H	_« pKð rN??[ s( u¼ ÁœU??²?Ž« U0 k?HK	UÐ oKF??²¹ U2 ¨U??L¼d?O??žË

ÊU� Ê≈Ë ¨Áu?[dŽË ÁËœU²Ž« U?( vKŽ UNKL×O?[ UNÐ 5LKJ²*«Ë ¨UNK¼√ ·d?Ž ·dF¹

Æ
©≥®

©Òq{√Ë q{ ¨p	– qFH¹ r	 v²L[ ¨WOKG_« UNIzUI( ÎUH	U�(

∫W×OKD	« w[ wDOIMA	« ‰uI¹Ë 

ô√ w²?H*«Ë w{U?I	« vKŽ V−O?[ ¨◊d?A	U?� ·dF	« Ê≈® ∫w½U?AKI	« ‰u?I¹Ë

«c¼ w?[ ”UM	« 5Ð Í—U???'« ·d???F	« sŽ dE?M	« lDI?¹Ë ¨ U¹«Ëd	« l( b???L???−¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆY×³	« «c¼ s( ©≥®bM³	« w[ tMŽ UMKI½ U( lł«—Ë Æ≤¥π ’ ÂUJŠ_« sŽ ÈËU²H	« eOO9 w[ ÂUJŠù« ©±®

Æ±±µ ’ ÕöB	« sÐô w²H²,*«Ë w²H*« »œ√ w[ tK¦( lł«—Ë Æ≥∂ ’ w²H²,*«Ë w²H*«Ë Èu²H	« WHG ©≤®

Æ ≤∏∏Ø¥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ©≥®

ÆÂ±π≤±Ø‡¼±≥≥π v	Ë_«Ø◊∏π ’ W×OKD	« ©¥®

—ËÔb?‡‡?Ô³	« Ëœ ÎU?????(b?????Ž Î«œu??????łË t?????F?????(

V‡Ôð t‡?‡M( q‡‡Ð t‡‡?Ð ·d‡‡‡Ž Èd?ł U??L?O?[

‰ö?‡?Þ_« U????????N?K¼√ s?( X?K?š b????????X –≈

l?(U?‡??‡?‡?‡?‡?‡??−?¹ U????????????N?	 b?¹«u?????????????F?	« v?	≈

 b??Ð «–≈ U??????????????????N??Ð r?J??‡??‡??‡??‡?(« 5??F??ð

 b?‡?‡?‡?‡?‡Ðú?	 U?????????N?????????O?K?Ž Úl?L?????????łÔ√Ë ^q?Ô�

 U??????O?‡?‡‡?‡?‡²???????[Q??????[ t?ðœU??????Ž s?Ž q?¾??????Ý

©¥®
w?²??????H?Ô*« Ó·Úd???????ÔŽ n?	U‡?‡?š sJ?¹ Ê≈Ë

—Ëb?¹ ·d???????F?	« v?K?Ž vM?³?½« U???????( q?Ô�Ë

V²J?	« w[ U??( vKŽ „œu??L?ł —c??ŠU??[

Ô‰ö?‡?‡?‡?‡?‡?‡?‡?{ù« Ë ‰ö?‡?‡‡?‡?C?	« Ôt?‡?‡?‡?‡?‡?‡?½_

l?ÐU‡?ð u???????N???????[ Ÿd??????A?	« w?[ U??????( q?�Ë

 œb‡?‡‡?& …œU????Ž t????²?????C????²????X« U?????L????[

b?????N‡?‡‡?²?????ł« U????N?????O?????[ …b?????ŽU?????X Ác¼Ë

U????O????²????H????²‡‡?,????( vð√ s( «u?	U????X „«c	

w²????H????²?‡‡‡?,*« …œU????Ž t????²????C????²????X« U0



≠¥≤≠

Æ
©±®

©·dF	« WEŠö( tKG√ »UÐ q� w[ ôË ¨»U³	«

UN	UI²?½UÐ qI²M¹ t½S[ ¨…œUŽ vKŽ Vðd( rJŠ q�® ∫ÍdI?*« bŽ«uX w[ ¡UłË

 UH?GË ¨ U[—UF?²*« w[ ÿUH	_«Ë ¨ ö(U?F*« w[ œuIM	« nK²�ð U?L� Î̈UŽU?Lł≈

 dOGð «–S?[ …œUF	« tK� p	– w[ d³²F?*U[  ¨ UFO³*« »uO?Ž w[ hIM	«Ë ‰ULJ	«

Æ
©≤®

©rJ(« dOGð

¢W?LJ×?( …œU?F	«ò ∫q¦?( …œUF	«Ë ·d?F	« —U?³?²?Žô b?Ž«uX ¡U?LKF	« ⁄U?G b?XË

Æ
©≥®

åwŽdý qO	bÐ XÐUŁ ·dF	UÐ XÐU¦	«Ë ¢¨¢ÎUÞdý ◊ËdA*U� ÎU[dŽ ·ËdF*«Ë¢

∫ÊUL,X bz«uF	« Ê√ UM¼ tOKŽ bO�Q²	« wG³M¹ U2Ë ©≥µ®

t½√ vMF0 U¼UH½ Ë√ wŽdA	« qO	b	« U¼dX√ w²	« W?OŽdA	« bz«uF	« ©UL¼bŠ√®

ÆÎU�dðË ÎöF[ UNO[ ÓÊ–√ Ë√ Î̈U1d% Ë√ W¼«d� UNMŽ vN½ Ë√ Î̈UÐb½ Ë√ ÎUÐU−¹≈ UNÐ d(√

qO	œ tðU??³Ł≈ ôË t?O?H?½ w[ fO	 U0 oK)« 5Ð W?¹—U?'« bz«u?F	« ©w?½U?¦	«Ë®

Æ
©¥®

wŽdý

UNO[ dOG²ð Ê√ sJ1 ô Î«bÐ√ W²?ÐUŁ ÁcN[ ¨WOŽdA	« bz«uF	« w¼Ë ∫‰Ë_« U(√

U?N??OKŽ h½ U?N½_® Áb??O?I¹ Ë√ ‰Ë_« Âu??L?Ž hB?�¹ w?Žd?ý qO	bÐ ô≈ Èu??²?H	«

s( U?N?O?[ ”UM	« …œU?Ž d?O?G?²?[ ÎU?O?Žd?ý ÎU?LJ?Š U?N	 X³Ł√Ë ¨U?N?Gu?B?�Ð Ÿ—U?A	«

Æ
©µ®

©UNO[ ŸdA	« rJŠ dOGÔ¹ ô ¨ÊU,×²Ý« v	≈ ÕU³I²Ý«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∏∂ ’ Íb??O??−K?	 wJ	U*« V¼c?*« w[ qL??F	«Ë ·d??F	« s?Ž Îö??I½ π¥ Ø±wÝU??LK?−??,K	 wÝU??H	« q?L??F	« Õd??ý ©±®

ÂU?Ž b	Ë ¨UNÐ W?×J½_« w{U?X w,½u?²	« rŁ włU³	« w?½UAKI	« tK	« b?³?Ž sÐ bL?×?( tK	« b³?Ž uÐ√ u¼ w½U?AKI	«Ë

Æ‡¼∏≥∂ ÂUŽ w[uðË ‡¼∑µ≥

Æ∏∑∑rX— ≤¥¥ ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

bLŠ√ sÐ b?L×( sÐ bL×( t?K	« b³Ž uÐ√ u¼ ÍdI*«Ë ¨±µ¥ ’ oÐU,	« lłd*« sŽ Îö?I½ ©±∞≥∑® rX— …bŽUI	« ©≤®

w²zU(Ë ¨…bŽUX n	√ vKŽ qL²ý« bŽ«uI	« »U²� t	 ¨”UHÐ WŽUL'« w{UX ÍdI*UÐ dONA	« w½U,LK²	« wýdI	«

w[ bŽ«u?X lÐ—√Ë WzULF?Ð—√ bŽ«uI	« Ác¼ s( l³Þ b?XË ∫XKX Æ‡¼∑µ∂ÂUŽ w[uð ¨b?OH( e¹e?Ž »U²� u¼Ë ¨…b?ŽUX

ÈdI	« Â√ W?F(Uł tF³?ÞË ÁdAMÐ wMŽ bXË bO?LŠ sÐ tK	« b³Ž sÐ b?LŠ√ —u²�b	« aO?A	« qO(e	« oOI×?²Ð s¹√eł

ÆW(dJ*« WJ0

Æ∏≥≤ WLłd²	« rX— ≥≥≤ ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

Æ∏π ’ ÍbO−K	 wJ	U*« V¼c*« w[ qLF	«Ë ·dF	« lł«—Ë ¨±¥Ø±≥ ◊u,³*« ¨∏π ’ wÞuO,K	 dzUEM	«Ë ÁU³ý_« ©≥®

Æ≤∏≥Ø≤  UI[«u*« ©¥®

‰U?X sL?Ž Âö?*«Ë »U?²?F	« l[— VŠU?G Ád??�– U?( lł«—Ë Æ≤∏≥Ø≤  U?I?[«u*« vK?Ž “«—œ tK	« b?³?Ž aO?A?	« oOKFð ©µ®

Æ±π ≠±∏ ’ d³²F*« ·dF	« ‰uŠ Â«dŠ «—UO²š« nOFC	UÐ qLF	«



≠¥≥≠

‰UI?¹ v²Š ¨ÎUM,?Š `O³?I	« ôË Î̈U×O?³X U?NO?[ s,(« VKIM¹ Ê√ ∫`B?¹ ö[®

Ê√ Ë√¨Áe?−?MK[ ¨Êü«  «œU?F?	« sÝU?×??( ÁUÐQð ô b?³??F	« …œU??N?ý ‰u??³?X Ê≈ ∫Îö??¦?(

b?X …√d*« —u?H?Ý Ê√ Ë√ Æ
©±®

©Áe?−MK[ Æ`O?³?X ôË VO?FÐ fO	 ¨Êü« ¨…—u?F	« nA?�

p	– u×½Ë ¨Áe−M?K[ ÎU×O³X ôË ÎU?³OŽ t½ËbF¹ ôË ¨ÊU(e	« «c?¼ w[ ”UM	« ÁœU²Ž«

b?FÐ a,?M	«Ë ¨…d?L?²?,*« …d??I?²?,*« ÂUJŠú?	 ÎU?�?,½ ÊUJ	 «c¼ q?¦?( `G u	 –≈®

Æ
©≤®

©qÞUÐ WOŽdA	« bz«uF	« l[d[ ¨qÞUÐ rKÝË tOKŽ tK	« vKG w³M	«  u(

tðU?³Ł≈ ôË tO?H½ w[ fO	 U0 oK)« 5Ð W¹—U?'« bz«u?F	« w¼Ë ∫w½U¦	« U?(√

¡U?LKF	« ÁUMŽ Íc	« u¼Ë ¨Èu?²H	« t?O[ d?OG?²ð Ê√ sJ1 Íc	« «c?N[ ¨wŽd?ý qO	œ

dO?G²	 ÎU?F³ð ÂUJŠ_« pKð d?OG?²ð ¨…œUF	«Ë ·d?F	« vKŽ WOM³*« ÂUJŠ_« Ê≈ rN?	uIÐ

V,??×Ð nK²??�¹ t½S??[ Æ”√d	« nA??� q¦??(® ∫w³ÞU?A?	« ‰u?I¹ Æ…œU??F	«Ë ·d??F	«

`O?³X d?OžË ¨W?OXd?A*« œö³	« w[ `?O³?X  «¡Ëd*« ÍËc	 uN?[ ¨lX«u	« w[ ŸUI?³	«

q¼√ bMŽ ÊuJO[ ¨p	– ·ö?²šUÐ nK²�¹ wŽd?A	« rJ(U[ ÆWOÐd?G*« œö³	« w[

fO	® t½_ p	–Ë 
©≥®

©ÕœU?X dO?ž »d?G*« q¼√ bMŽË ¨W	«b?F	« w[ ÎU?ŠœUX ‚d?A*«

t?O?[ ”UM	« ·dŽ vK?Ž wM³M¹ tMJ	 ¨t?×?³X Ë√ tM?,Š vKŽ q?O	œ ŸdA	« s( t?O?[

Æ‰Ë_« r,I	« ·ö�Ð «c¼Ë 
©¥®

©rN[dŽ ·ö²šUÐ nK²�¹ ¨wŽdý rJŠ

w[ ôË tO[ t	 jÐU{ ôË ÎUIKD( ŸdA?	« tÐ œ—Ë U( q� ∫¡UNIH	« ‰UX UM¼ s(Ë

Æ
©µ®

lO³	« w[ ‚dH²	«Ë ¨WXd,	« w[ “d(UÐ ÁuK¦(Ë ·dF	« v	≈ tO[ lłd¹ WGK	«

·d?FK	 U?F?³ð Èu?²?H	« d?OG?²	 W?K¦(√ t?K	« rN?LŠ— ¡U?N?I?H	« d?�– b?I	Ë   ©≥∂®

iFÐ d?�– UM?[b¼ U/≈Ë ¨ŸËd?H	« Ác¼ q¦?( d?�– œb?BÐ  U?M¼ UM,	Ë Æ
©∂®

…œU?F	«Ë

¡U?N?I?H	« d?B?Ž ·ö²?šô p	–Ë ¨ö?F?[ XF?XË w²	« Èu?²?H	« d?O?G?²	  U?I?O?³D²	«

¡U?N?I??H	« V²?� w[ Èd½ U??( Î«d?O?¦?�Ë ¨5(b??I?²*« ¡U?N?I??H	« d?B?Ž sŽ s¹d??šQ?²*«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤∏≥Ø≤ WF¹dA	« ‰uG√ w[  UI[«u*« ©±®

oÐU,	« lłd*« ©≤®

Æ≤∏≥Ø≤ oÐU,	« lłd*« ©≥®

Æ≤∏≥Ø≤  UI[«u*« vKŽ “«—œ tK	« b³Ž aOA	« oOKFð ©¥®

Æπ∏ ’ wÞuO,K	 dzUEM	«Ë ÁU³ý_« ©µ®

dzUEM	«Ë ÁU³?ý_« U¼bFÐ U?(Ë µ∞Ø≥¨≤≤∏Ø¥ 5FXu*« ÂöŽ≈ ¨U¼b?FÐ U(Ë µ∑Ø≤ ÂUJ(« …d?B³ð ∫p	– w[ lł«— ©∂®

ÆU¼bFÐ U(Ë ∏π ’ v³ÞuO,K	



≠¥¥≠

åÊU¼dÐË W?−?Š ô ¨ÊU?(“Ë d?B?Ž ·ö?²?š«ò ∫…—U??³?Ž ·UMŠ_« V²?� ÎU?Gu?B?šË

wK¹ U?L?O?[Ë ÆÊu?(bI?²*« ¡U?N?I?H	« t?OKŽ U?( ÊËd?šQ²*« ¡U?N?I?H	« n	U?š «–≈ p	–Ë

∫tK	« rNLŠ— ¡UNIH	« tOKŽ h½ U2  UIO³D²	« iFÐ d�c½

s� 5?�b??I???²*« s�“ sŽ t?M�“ wN Èu???²??H�« d???O??G?ð s� wN«d???I�« Ád??Ö– U???� ∫≤ØÎU??F???ÝUð

∫…œUF�« dOG²� ÎUF³ð WO~�U*«

∫©ø‰ušb	« bFÐ ‚«bB	« i³X w[ ÊUłËe	« Ÿ“UMð «–≈ ¨t	uX ‰uI	« sÓ(®

Ÿ“UM?ð «–≈ ∫p	U????( sŽ ÍË— U????( »U???³?	« «c¼ s?(Ë® ∫w[«d????I	« ‰u????I¹ ©≥∑®

qG_« Ê√ l( ¨ÃËe	« ‰uX ‰u?I	« Ê√ ¨‰ušb	« b?FÐ ‚«bB	« i³?X w[ ÊUłËe	«

Æi³I	« ÂbŽ

qšb¹ ô qłd	« Ê√ WM¹b*UÐ rNðœU?Ž X½U� Ác¼ ∫
©±®

qOŽUL?Ý≈ w{UI	« ‰UX

‰uI	U?[ p	– ·öš vKŽ rN?ðœUŽ ÂuO	«Ë ¨U?NX«b?G lOL?ł i³Ið v²Š t?ð√d(UÐ

Æ
©≤®

bz«uF	« ·ö²š« qł_ UNMO1 l( …√d*« ‰uX

 ©øsL¦	« V,×¹ nOJ[¢ ]wKŽ X(UX U0 p²FÐ¢ W×Ð«d*« w[ ‰UX «–≈®

…d?ł√ s( ¨t	cÐ U?( sL?¦	« l( lzU?³K	 ÊuJ¹Ë ¨lO?³	« `B¹ ∫W?OJ	U*« ‰U?X ©≥∏®

5Ž t	 U?2 ¨p	– u??×½Ë ¨m³??B	«Ë ¨WÞU??O??)«Ë ¨…“«dD	«Ë ¨…œU??LJ	«Ë ¨…—U??B??I	«

t	 fO	 U?(Ë Î̈U?×Ð— …dA?Ž qJ	 vL?Ý Ê≈ ¨`Ðd	« s( t?²B?Š t	 o×?²?,¹Ë ¨WLzU?X

¨tI×²,¹ t½S[ ¨sL¦K	 WOLMðË ¨tO[ W³ž— …œU¹“ ‚u,	« w[ dŁR¹ t½√ ô≈¨WLzUX 5Ž

ÊuJ¹ ôË ¨tI?×²,?¹ ô ‚u,	« w[ dŁR¹ ô U(Ë ÆÆÆ`Ðd	« s( W?BŠ t	 o×?²,¹ ôË

Æt,H½ vKŽ lzU³	« WIH½Ë ¨XO³	« ¡«d�Ë ¨bA	«Ë wD	« …dłQ� ¨`Ð— t	

qÐ ¨W?G	 ©]wKŽ X(U?X U?0® ∫t	u?X Áb?O?H¹ ô qO?B?H?²	« «c¼Ë ∫w[«d?I	« ‰U?X

d?O?B??O?[ ¨…œU?Ž t?O?C?²??I¹ kHK	« «c¼ ÊU?� «–≈ ¨…—U??³?F	« Ác?NÐ ¨lO??³	« «c¼ `B¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

qO??XË ‡¼≤∏¥ÂU?Ž w[uðË ‡?¼≤∞∞ ÂU?Ž b	Ë ¨Íœ«b?G??³	« œU?L??Š sÐ ‚U?×??Ý≈ sÐ qO??ŽU?L?Ý≈ ‚U??×?Ý≈ uÐ√ w{U??I	« ©±®

w[ »U?²�Ë ¨Ád?B?²?�(Ë t?I?H	« w[ ◊u,?³*«Ë ¨Ê¬d?I	« ÂUJŠ√Ë ¨ÁRÞu?( U?NM( …bO?H?( …d?O¦?� nO½U?Bð t	 ¨‡¼≤∏≤

ÆU¼dOžË QÞu*« b¼«uýË ¨iz«dH	«

Æµµ rX— WLłdð∂µ ’ WO�e	« —uM	« …d−ý ∫t²Lłdð

Æ≤≥≥ ’ ÂUJŠ_« sŽ ÈËU²H	« eOO9 w[ ÂUJŠù« ©≤®



≠¥µ≠

ôË …œU?F	« w[ «c¼ rN?H?¹ ö?[ Âu?O	« U?(√ ÆlO?³	« `B?O?[ ¨…œU?F	UÐ ÎU??(uKF?( sL?¦	«

¨‰uN−( sL¦	« «cN[ c¾MOŠ …œUŽ ö[ ¨…—U³F	« ÁcNÐ rNX«uÝ√ w[ ”UM	« q(UF²¹

Æ
©±®

…œUF	« ‰UI²½ô tKOGUHðË t²×G s( V²J	« w[ U0 v²H¹ ö[

∫©pK¼_ p²³¼Ë Ë√ W]¹dÓÐ Ë√ W]OKÓš Ë√ Â«dŠ vKŽ X½√ ∫tð√d(ô ‰UX «–≈®

‚öD?	« t??(e?	 ¨ÿU??H?	_« Ác¼ q¦???( tð«d???(_ ‰U???X «–≈ 
©≤®

W½Ëb*« w[ ©≥π®

ÆÀö¦	« s( qX√ œ«—√ t½√ WOM	« tFHMð ôË ¨UNÐ ‰ušb*« w[ Àö¦	«

dN?²ý« ‰ULF?²Ýô« ·dŽ w[ kHK	« «c¼ Ê√ vKŽ ¡UMÐ «c¼Ë ∫w[«d?I	« ‰UX

ÆÀö¦	« u¼ Íc	« œbF	« w[ dN²ý«Ë ¨WLBF	« W	«“≈ w[

Ác¼ ÊuKLF²,¹ ”UM	« b?& ô p½√ ¨rKFð X½Q[ «c¼ —dIð «–≈ ∫‰UX Ê√ v	≈

«–≈ tð√d(ô ‰uI¹ bŠ√ lL,¹ ôË ¨—UL?Ž_« wC9 qÐ ¨p	– w[ W(bI²*« mOB	«

qL?F??²?,¹ Î«b??Š√ b?Š√ lL?,?¹ ôË ¨pK¼_ p²?³¼Ë ôË ¨W??]OKÓš X½√ ∫U??N?XöÞ œ«—√

Ác¼ w[ c?¾MOŠ ·d?F	U[ ¨ UI?KÞ œbŽ w[ ôË ¨WL?BŽ W	«“≈ w[ ÿU?H	_« Ác¼

Æ
©≥®

ÎUFDX n²MÔ( ÿUH	_«

U¼u×½Ë ¨W¹d³	«Ë ¨WOK)«Ë ¨Â«d(« kH	 p	– s(Ë® ∫dš√ l{u( w[ ‰UXË

w[ X½U?� …œU?Ž vKŽ ¡U?MÐ Àö?¦	« ‚öD	« tÐ t?(eK¹ t½√ ¨p	U?* —uD,?( u¼ U2

w[ ‰u?IM*« vKŽ ¡UM?Ð Àö¦?	« ‚öD	« ÂËeKÐ w²?H¹ Âu?O	« W?OJ	U*« d?¦?�Q?[ ¨t½U?(“

tð√d?(« oK?D¹ Î«b?Š√ Âu?O	« b?$ ö?[ X	«“ b??X bz«u?F	« pKðË ¨p	U??( sŽ V²J	«

Æ
©¥®

©pK¼_ p²³¼uÐ ôË ¨pÐ—Už vKŽ pK³×Ð ôË W¹d³	UÐ ôË WOK)UÐ

s( ÿU???H	_« Ác¼ Ê√ 
©∑®

WK?ÐUM(«Ë 
©∂®

W??O??F???[U??A	«Ë 
©µ®

W??O??HM?(« V¼c??(Ë

ÆWOM	UÐ ô≈ ‚öD	« UNÐ lI¹ ô ‚öD	«  U¹UM�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤≥∑≠≤≥∂ ’ ÂUJŠù« sŽ ÈËU²H	« eOO9 w[ ÂUJŠù« ©±®

Æ≥π∂≠≥π¥Ø≤W½Ëb*«©≤®

ÆU¼bFÐ U(Ë ≤≥∑ ’ ÂUJŠ_« sŽ ÈËU²H	« eOO9 w[ ÂUJŠù« ©≥®

Æ±∂≤Ø≥ ‚ËdH	« ©¥®

ÆU¼bFÐ U(Ë ≤π∂Ø≥ tOKŽ —U²;« œ—Ë —U²<« —b	« ©µ®

ÆU¼bFÐ U(Ë ≤∂Ø∏ 5³	UD	« W{Ë— ©∂®

Æ ±≥±Ø≥  «œ«—ù« vN²M( Õdý ©∑®



≠¥∂≠

ÎU??[ö??š ¨W??O½ öÐ Â«d??(U?Ð szU??³	« Ÿu??XuÐ W??O??H?M(« Ëd??šQ??²??( v²??[√ b??XË

w[ 5(bI²?*« «uH	Uš s¹dšQ²*« Ê√ ∫q?GU(«Ë® ∫s¹bÐUŽ sÐ« ‰uI¹ 5(b?I²LK	

¨·d?F?	« qł_ ¨u½√ r	 ‰U?X «–≈ ‚b??B¹ ô v²??Š ¨W?O½ öÐ Â«d??(UÐ szU?³?	« Ÿu?XË

¨·d?F	« œułË vKŽ tÐ szU?³	« ŸuXË Êü« n?Xu²?O[ ¨s¹d?šQ²*« s(“ w[ ÀœU?(«

.d?% ÁU?MF?( —U??G Æ‚öD	« tÐ ·—u?ÔF?Ôð U* t½√ ∫qGU?(«ËÆÆÆrN?½U?(“  w[ U??L?�

Æ
©±®

ÂUI*« «c¼ w[ w	 dNþ U( W¹Už «c¼ ¨szU³	UÐ ô≈ ÊuJ¹ ô UN1d%Ë WłËe	«

∫UNðuOÐ v�≈ dEM�« ÊËœ —Ëb�« lOÐ ∫≥ØÎUFÝUð

wH²J¹ ¨W?OHM(« u(bI?²( ‰UX ¨UNKš«œ d¹ r	Ë ¨U?Nł—Uš È√d[ Î«—«œ Èd?²ý≈

ÊuJ	 ¨wXU??³	« ‰U?×Ð r?KF	« b?O??Hð W¹ƒd	« pð Ê_ ¨W¹ƒd	« —U??O?š jI??,¹Ë ¨p	cÐ

Æd³J	«Ë dGB	« w[ WðËUH²( dOž 5(bI²*« s(“ w[ —Ëb	«

—Ëb	« X×?³?G√Ë ¨¡UM³	« w[ ”U?M	«  «œU?Ž XHK²?š«Ë ¨ÊU?(e	« vC?( U?LK[

‰U×Ð rKF	« b?OHð ô ¨—Ëb	« Ã—Uš W¹ƒ— Ê≈ ∫ÊËdšQ?²*« ‰UX ÆUNKš«œ s( WðËU?H²(

ÎU[öš 
©≤®

d[“ ‰uX «c¼Ë ¨UNKš«œ Èd¹ v²Š ¨Á—UOš vKŽ Íd²A*« vI³¹Ë wXU³	«

‰u?X Ê≈ ∫ÊËd?šQ??²*« ‰U?X Æ©b?L??×?(Ë nÝu¹ wÐ√Ë W?H??OMŠ wÐ√ ¨WŁö?¦?	« W?Lzú	

sJð r	 r?¼—Ëœ ÊS?[ œ«b?G?ÐË W?[uJ	« w[ r?NðœU?Ž vKŽ ‰u??L?×??( WŁö?¦	« W??Lz_«

Ê_ d?[“ ‰uX `?O×?B	«Ë Æô Ë√ …b¹b?ł U?N½u�Ë d?³J	«Ë d?G?B	« w[ ô≈ WðËU?H²?(

ÊQÐ «Ëd?�–Ë —U?O?)« ◊uI?,	 qš«b?	« W¹ƒ— ◊d²?ýU?[ WðËU?H?²?( U½—U¹œ w[ —Ëb	«

Æ
©≥®

ÊU¼dÐË W−Š ô ÊU(“Ë dBŽ ·öš «c¼

∫WÐuBG*«  5FK� VfUG�« dOOGð∫¥ØÎUFÝUð 

m³?B¹ Ê√ q¦?( ÆWÐu?B?G*« 5F	« d?O?ž «–≈ VGU?G	« Ê√ W?O?HM(« Èd¹ ©¥±®

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∞∞≠≤ππØ≥ —U²;« œ— WOýUŠ ©±®

¨błË Ê≈ dŁ_UÐ cšQ¹ ÊU?�Ë WHOMŠ wÐ√ cO(öð s( 5(bI?²*« s( ÂU(≈ tOI[ Íd³MF	«  fO?X sÐ q¹cN	« sÐ d[“ ©≤®

b	Ë …d?B?³	« ¡UC?X v	uð åtÐ ‰u?I¹ W?HO?MŠ uÐ√ ÊU� b?XË ô≈ ‰u?X w[ W?HOMŠ U?Ð√ XH	Uš U?(ò ∫‰U?X t½√ tMŽ ÍËÔ—

Æ‡¼±µ∏ w[uðË ‡¼±±∞ÂUŽ

Æ≤¥¥≠≤¥≥Ø±  WOC*« d¼«u'« ∫t²Lłdð

∑∑Ø±≥ ◊u,³*« ¨≥≥∂∂Ø∑ lzUMB	« lz«bÐ  µ∏πØ¥ tOKŽ —U²;« œ—Ë —U²<« —b	« ©≥®

Æ≥∑ ≠≥∂Ø≤ vI²M*« —b	« tA(UNÐË dN½_« lL−( 



≠¥∑≠

q¦?( ¨V?GU?G	« sL?C?¹ Ê√ 5Ð —U?O?)U?Ð p	U*U?[ sL??,Ð o¹u?,	« XK?¹ Ë√ »u?¦	«

VGUGK	 p	U*« s?LC¹Ë WÐuB?G*« 5F	« œd²,¹ Ê√ 5ÐË Âu?I²*« WL?OX Ë√ wK¦*«

∫W?HO?MŠ uÐ√ ÂU(ù« ‰U?X ¨p	– vKŽ ¡UM?Ð ¨t[d?B?²Ð 5F	« U?NÐ  œ«“ w²	« …œU¹e	«

Ê_ VGU?GK	 ¡wý ö?[ œd	« p	U*« —U?²?š« ÊS?[ œ«u,?	UÐ  Îö¦?( »u?¦	« m³?G «–≈

VGUGK	 p	U*« sL?C¹  ÁdOG� œ«u,	« ∫ôU?I[ ÊU³ŠUB	« t?H	UšË hI½ œ«u,	«

dB?Ž ·öš U?LNMOÐ ·ö?)«Ë ∫WOHM(« ‰U?X ¨»u¦	«  m³?G bFÐ »u?¦	« œ«“ U(

ÊuFM²1 «u½U� W?HOMŠ wÐ√ dBŽ w[ WO(√ wMÐ Ê√ p	– ¨ÊU¼d?ÐË W−Š ô ÊU(“Ë

”U?³??F	« uMÐ ÊU??� 5³?ŠU??B	« d?B?Ž w?[Ë ÎU?B?I½  Ád??³?²??ŽU?[ œ«u?,?	« f³	 sŽ

Æ
©±®

Áb¼Uý U0 q� »UłQ[ œ«u,	« Êu,³K¹

∫s�“ ÊËœ s�“ wN ÎôU� ÊUOŽ_« iFÐ —U³²Ž« ∫µØÎUFÝUð

W?O	U*« d?GUMŽ s( s¹d?BMŽ s¹uJð w[  Î«d?O³?�  Î«d?OŁQð Ô·d?ÔF	« ÔdŁRÔ¹ ©¥≤®

ÊuJ¹ b?I[ ”UM	« 5Ð W¹œU?( W?LO?X t	Ë ¨…œuB?I( W?F?HM( t	 ¡wA	« Êu� ∫U?L¼Ë

Áb??F¹ d??š¬ ÊU??(“ w[Ë ”UM	« t	u??L??²¹ ô Ë√ l?HM	« .b??Ž U??(  ÊU?(“ w?[ ¡wA	«

 ¡U?ł UM?¼ s(Ë rN	 …œu?B??I?( l[UM( v?KŽ t	U?L??²?ýô ‰«u?(_« e??Ž√ s( ”UM	«

ô w²	«Ë V²J?	« w[ …—uD,*« 5(b?I?²?*« Èu?²?[ ·ö?š vKŽ  s¹d?šQ??²*« Èu?²?[

ÆUNO[ WFHM( ô UN½uJ	 ÊUOŽ_«  iFÐ lOÐ eO&

rOŁ«d?'«Ë Ê«d?¾H	U?�  «d?A(«Ë  U½«u?O?(« iFÐ p	– vKŽ WK¦?(_« s(Ë

«u	U?X UM¼ s?(Ë lHM	« W1b?Ž qz«Ë_« ¡U?N??I?H	« s(“ w[ X½U?� YO??Š p	– u?×½Ë

s( tO[ W?FHM( ôU( q�Ë® ∫tK	« tLŠ— wF?[UA	« ÂU(ù«  ‰uI¹ ÆUNF?OÐ “«uł ÂbFÐ

q�R¹ ô Íc	« d??OD	« s( b?O??B¹ ôU?(Ë WŁU??G?³	«Ë W??L?šd	«Ë …√b?(« q?¦?( gŠË

v	U??Fð tK	«Ë ≠ È—Q??[ «c¼ t?³??ý√ U?(Ë f[UM)«Ë U?DI	«Ë ¡UJ×K	« q?¦?(Ë t??L?(

Ê«–d?'«Ë —Q??H	« «c?�ËÆÆÆÁd??O?ž ôË s¹b?Ð t?F?O?Ð ôË Áƒ«d?ý “u?−?¹ ô t½√ ≠ rKŽ√

«c¼ Èd²ý« «–S[ ÎU²O( ôË ÎUŠuÐc( ôË ÎU?OŠ tO[ WFHMLK	 vMF( ô t½_ ÊUž“u	«Ë

qÞU³	UÐ ‰U*« q�√ sŽ qłË eŽ tK	« vN½ bXË ¨qÞU³	UÐ ‰U*« q�√ ÊuJ¹ Ê√ t³ý√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤≥∞Øµ ozUI(« 5O³ð ¨±π∂Ø∂ —U²;« œ— ¨¥∂≥Ø≤ vI²K*« Õdý UL¼ö� vI²M*« —b	« tA(UNÐË dN½_« lL−( ©±®



≠¥∏≠

tðUO?Š w[ tÐ ÎUF?²L?²,?( Ë√ Îôu�Q( t?Ð «uFH?²½« U( lOÐ 5LK?,LK	 eO?ł√ U/≈ t½_

Æ
©±®

©ÎUFXu( lIð «c¼ w[ WFHM( ôË ÎUFXu( lIð WFHM*

ô UN½uJ	 U?Nz«dýË UN?FOÐ “«uł Âb?Ž tK	« tLŠ— wF?[UA	« ÂU(ù« qKŽ b?I[

UN?²F?HM( vKŽ ”UM	« ·—UFðË W?FHM*«  b?łË «–≈ t½√ ∫«c¼ ÂuNH?(Ë UN?O[ W?FHM(

ÆwŽdý qO	œ p	– s( lM1 r	 «–≈ ¨U¼ƒ«dýË UNFOÐ “Uł

d?[u??²	 p	–Ë Ê«b¹b?	« s( Ÿu½ lOÐ “«u??−Ð ¡U?N??I?H	« i?FÐ v²?[√ «c??N	Ë ©¥≥®

∫s¹bÐU???Ž sÐ« ‰u??I¹ ÆwŽd???A	« l½U*« Âb??Ž l?( t	 ”UM	« ‰u?9Ë W??F??HM*« d???BMŽ

«–≈ ∫…dOšc	« sŽ d×³	« w[ ‰UX ÆWłU×K	 v²H¹ tÐË oKF	« lOÐ 
©≤®

YOK	« uÐ√ “ułË®

©≥®
bONA	« —bB	« cš√ tÐË “u−¹ åqŽd?(ò WOÝ—UH	UÐ t	 ‰UI¹ Íc	« oKF	« Èd²ý«

Âb	« t??B0 ÍË«b??²K	 t??O	≈ ÃU?²??×¹ UM?½U?(“ w[ o?KF	« ∫‰u??X√ Æt?O	≈ ”U?M	« W?łU??(

Êü« U?N?	u9 ÊS?[ e?I?	« …œËœ lOÐ “«u?ł vKŽ ‰œ ¨p?	– œd?: Îôu?L??²?( ÊU?� Y?O?ŠË

Æ
©¥®

rOEŽ sL¦Ð dOÞUMX WMÝ q� w[ UNM( ŸU³¹Ë ‰«u(_« eŽ√ s( w¼ «–≈ rEŽ√

vKŽ oK?Fð w²	« q¦?( ¨U??NÐ lH?²?M¹ w²	« oKF	« lO?Ð w[Ë® ∫t?(«b?X s?Ð« ‰u?I¹Ë

UNÐ œUBO[ hA	« w[ „d²ð w²	« Ê«b¹b	«Ë Âb	« hL²[  ¨nKJ	« VŠUG tłË

Æ
©µ®

©pL,	U� UNFH½ ‰uB( UNFOÐ “«uł ULN×G√ ∫ÊUNłË pL,	«

Æ
©∂®

©Âb	« ’UB²(« WFHM* `G_« vKŽ oKF	« lOÐ `B¹Ë® ∫ÍËuM	« ‰uI¹Ë

s( Ãd??�¹ Íc	« d??L?Š_«Ë œu??Ý_« œËb	« «c¼ u¼Ë ¨oKF?	«® ∫ÎU?C¹√ ‰u??I¹Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

UDI	«Ë W??L?šd	«Ë …√b??(«Ë d?³??ž√ dzUÞ ÀU?G??³	«Ë ¨¡U?X—“ W??³¹Ëœ b¹b?A??²	« l( Âö	« rCÐ ¡U?J×K	«Ë ±∞Ø≥ Â_« ©±®

ÆdOD	 ¡ULÝ√

t?OI?H	« YOK	« uÐ√ ÍbMXdL?,	« rO¼«dÐ≈ sÐ b?LŠ√ sÐ b?L×?( sÐ dB½ r¼d?Ný√ W?O?HM(« ¡ULKŽ s( WŁöŁ W?OM� ©≤®

ÆqzU,*« ÊuOŽË ‰“«uM	«Ë tIH	« W½«eš UNM( …—uNA*« nO½UB²	«Ë …bOH*« ‰«uX_« VŠUG

≤∂¥[ ¨±π∂Ø≤ WOC*« d¼«u'« ∫t²Lłdð

w[uðË ‡¼¥∏≥ ÂUŽ b	Ë bONA	« —bB	UÐ ·ËdF*« s¹b	« ÂU,Š bL×( uÐ√ WLz_« ÊU¼dÐ Á“U( sÐ e¹eF	« b³Ž sÐ dLŽ ©≥®

Æ UO[ö)« w[ ◊u,³*«Ë Èd³J	« ÈËU²H	«Ë ¨ÈdGB	« ÈËU²H	« ¨dOGB	« l(U'« Õdý tHO½UBð s( Æ‡¼µ≥∂ ÂUŽ

’ U?GÐuKDX sÐô rł«d?²	« ÃUð¨®±∞∏±® rX— t?²?L?łdð ≥π±Ø±W?O?HM(«  U?I?³Þ w[ W?OC*« d?¼«u'« ∫t?²?L?łdð

Æ©±∏≥®rX— t²Lłdð ±∂±

Æ∂∏Øµ—U²<« —b	« lł«—Ë ≤≤∑¨∂∏Øµ—U²;« œ— ©¥®

¨wM¹e	«  b?L?×( tÞ oO?I?% Æ…d¼U?I	« W³?²J( d?ýUM	« ¨‡¼±≥∏∏ ÂU?Ž …b¹b?'« W	U−?H	« W?F?³D( ±π¥ Ø¥ wMG*« ©µ®

Æ±¥≤Ø≤ tŠdýË vN²M*« lł«—Ë

Æ±≤Ø≤ÃU²;« wMG( lł—Ë ¨≥µ± Ø≥ 5³	UD	« W{Ë— ©∂®



≠¥π≠

q¼ t?(œ hL?O?[ Âb	« W?³Kž t?O?[ d?Nþ Íc	« u?CF?	« vKŽ vIK¹ Ê√ tðœU?ŽË ¡U*«

©≤®
w	«e?G	«Ë 

©±®
5(d?(« ÂU??(≈ lDX tÐË U?L??N?×?G√ ∫ÊU?I¹d?Þ t?O?[ t?F??OÐ “u?−¹

u¼Ë Î«œu?B?I?( ÎU{d?ž t?O?[ Ê_ “u?−¹ ÊËd?š¬Ë dB?²?<« Õd?ý w[ 
©≥®

ÍuG?³	«Ë

Æ©¥®
©r	Q²*« uCF	« s( Âb	« ’UB²(«

∫d{U(« U½dBF� WIÐU-�« ¡UNIH�« ‰«u.√ vKŽ Z¹dr²�«

p	–Ë ¨ÍË«b?²K	 œ«d¹ t½_ ¡U?N?I?H	« s(“ w[ Îôu?L²?( oKF	« ÊU?� YO?Š ©¥¥®

 «d???A????(« iFÐ l?OÐ “«u???ł v?KŽ qO?	œ p	c????[ b???ÝU???H?	« Âb	« h( ÷d????G	

`O?IK²K	 ‰U?B?(√ U?NM( lMB¹ w²	« rOŁ«d?'«Ë ¨ «d?³?²?<« Ê«d?¾H?�  U½«u?O?(«Ë

lHM	« WLO?EŽ d{U(« U½dBŽ w[ U?N	U¦(√Ë Ác¼ YOŠ ÆW¹b?F*« ÷«d(_« b{

¡UNIH	« dE½ w[ ÎôU( sJð r	 Ê√ bFÐ WO	U*« W?HG V,²Jð p	cÐË WLOI	« WO	UŽ

U?( ÊU(“ w?[ lHM	« .bŽ ÊU?� «–≈ ¡wA	« ÊS?[ ÎU1b?X U?NO?[ lHM	« Âb?F	  qz«Ë_«

d??[«uð ◊d??A?Ð ‰U??( t½√ t??OKŽ oK?D¹ Ê√  `G d??š¬  ÊU??(“ w[ l?H½ «– —U??G rŁ

W?(d?×??( WŁœU?(« W?F?HM*« X½U??� ÊS?[ ¨W?F?HM*« Ác??N	 W?O?Žd?A	« W?ŠU?Ðù« d?BMŽ

ÆÎUŽdý ‰U*« rJŠ cšQ¹ ôË ‰U0 fOK[ ÎUŽdý

vKŽ t(ö� bMŽ W	Q,*« Ác¼ q¦( w?[ jÐUC	« wHM(« wðdÐU³	« d�– bXË

u¼Ë ¨ÎU?ŽuL?−( Í√ Î«“d?×( ÊU?� «–≈ “u−¹ b?L×?( ‰U?XË® ∫‰UI?[ q×M	« lOÐ rJŠ

ÎUŽdýË ¨tM( Àb?×¹ U( ¡UHO?²ÝUÐ WIOI?Š ¨tÐ lH²M( Ê«uOŠ t½_ ¨wF?[UA	« ‰uX

Æ
©µ®

©tFOÐ “u−¹ p	c� u¼ U( q�Ë Î̈UŽdý tM( lM1 U( ÂbF	

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

VO	U?Ý_« nO½U?B²	« s( t	 ¨‡¼¥∑∏ ÂU?Ž w[uðË ‡¼¥±π ÂU?Ž b	Ë ¨wM¹u?'« bL?×?( wÐ√ aOA?	« sÐ« pK*« b³?Ž ©±®

ÆWO½UDK,	« ÂUJŠ_«Ë wŁUOG	«Ë ¨·ö)« w[

Æ≥∂∑ rX— WLłdð ±π∏Ø± ÍuMÝú	 WOF[UA	«  UI³Þ ∫t²Lłdð

¨‡¼µ∞µ ÂUŽ w?[uðË ‡¼¥µ∞ ÂUŽ b	Ë ¨Âö?Ýù« W−Š w	«e?G	« wÝuD	« bL?×( sÐ b?L×?( sÐ bL?×( b?(UŠ uÐ√ ©≤®

Æs¹b	« ÂuKŽ ¡UOŠ≈ tHO½UBð s(

Æ∏∂∞rX— WLłdð ±±± Ø≤ ÍuMÝú	 WO[UA	«  UI³Þ ∫t²Lłdð

…«d¼ 5Ð ÊU?Ý«dš ÈdX s?( å—uAGÐò v?	≈ t²³?,½ Àb×?( tO?I[ Íu?G³	« ¡«d?H	« bL?×( sÐ œu?F,( sÐ 5?,(« ©≥®

b	Ë ¨d?O,?H²	« w[ q¹eM²	« r?	UF?(Ë Y¹b(« w[ WM,	« Õd?ýË ¨WO?F[U?A	« t?I[ w[ V¹c?N²	« tðU?HMB( s( Ëd?(Ë

Æ‡¼µ±∂ ÂUŽ w[uðË ‡¼¥≥∂ÂUŽ

ÆoI;« g(U¼ lł«— WLłd²	« lł«d( s( b¹e*Ë Æ±∑∑ rX— WLłdð ±∞±Ø± ÍuMÝú	 WOF[UA	«  UI³Þ ∫t²Lłdð

Æ≤≤∏Øπ ŸuL:« ©¥®

Æ ¥≤∞Ø∂ d¹bI	« `²[ Õdý ¨¥πØ¥ozUI(« Æ5O³ð lł«—Ë ¨¥±πØ∂ W¹«bN	« Õdý W¹UMF	« ©µ®



≠µ∞≠

WIO?IŠ tÐ ÎUFH²M( t½u?ŽU²³¹Ë ”UM	« tFO?³¹ Íc	« ¡wA	« ÊuJ¹ Ê√ Î«–≈ bÐö[

ÆÎUŽdýË

wŽd?A	« q?O	b	« ÂU?O?X Âb??FÐ ÎU?Žd?ýË ¨tM( Àb??×¹ U?( ¡U?H?O??²?ÝUÐ W?I??O?I?Š

∫w,??šd?,	« ‰u??I¹ ¨tÐ b?²??F¹ ô wŽd??ý hM	 ÂœU?B*« ·d??F	« ÊS?[ Æ÷—U??F*«

Æ
©±®

©d³²F( dOž uN[ ¨t[ö�Ð hM	« œ—Ë ·dÔŽ q�Ë®

∫…UÞUF*« lOÐ ∫∂ØÎUFÝUð

d?O??ž s( U?L??NM( ÷«dð sŽ sL??¦*« c?š√Ë s?L?¦	« l{Ë w¼ …UÞU??F*« ©¥µ®

qOKX w[ ô …UÞUF*« `Bð ô t½√∫v	≈ —uNA*« w[ W?OF[UA	« V¼– bXË Æ
©≤®

kH	

Æ
©≥®

dO¦� ôË

ÆbIF	« W×G ÂbŽ mOB	« ÁcNÐ bIF	« —UŁ¬ s( Ê≈ «u	UXË

ôË ŸU?L??ł≈ ôË WMÝ ôË ¨»U?²??� ô YO?Š ·d?F?	« u¼ rJ(« Q?AM?( ÊU?� U*Ë

W?×?BÐ ¡U²?[ù« v	≈ W?O?F[U?A	« ¡U?LKŽ iFÐ V¼– b?I?[ VŠU?G ‰uX ôË ”U?O?X

Ê√ UMÐU?×G√ s( —U?²?š« s2Ë® ∫tK	« t?LŠ— ÍËuM	« ‰u?I¹ ÆW?GO?B	« Ác?NÐ bI?F	«

VŠU?G ∫lOÐ u?N?[ ÎUF?OÐ ”UM	« Áb?Ž U?( Ê√Ë ¨W?×?O×?G ÎU?F?OÐ ^b?FÔ¹ UL?O?[ …UÞU?F*«

‰UXË ¨tÐ w²H¹ w½U¹Ëd	« ÊU�Ë ¨
©∑®

w½U¹Ëd	«Ë ¨
©∂®

ÍuG³	«Ë 
¨©µ®

w	u²*«Ë ¨
©¥®

q(UA	«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

w[ WŽœu?( Á«—u²?�œ W	UÝ— U¼b?FÐ U(Ë ¥µ ’ YŠU³K	 ‰«u?(_« nKð ÂUJŠ√ p	– w[ lł«—Ë Æ±π∂Ø±≤◊u?,³*« ©±®

ÆW(dJ*« WJ0  ÈdI	« Â√ WF(Uł  U³²J(

wA??�—eK?	 b??Ž«u??I	« w[ —u??¦M*« ¨±µ∞Øπ Ÿu??L???:« ¨≥Ø≥ d¹œ—bK	 d??O??³J?	« Õd??A	« lł«—Ë¨µ±≥Ø¥ —U??²??;« œ— ©≤®

Æ∑Ø∂ wMG*« ¨±¥±Ø≤ tŠdýË vN²M*« ¨±∏µØ≥

Æ≥∑µØ≥ ÃU²;« W¹UN½ ¨U¼bFÐ U(Ë ≥Ø≤ ÃU²;« wMG( ¨≥≥∂Ø≥ 5³	UD	« W{Ë— ¨±¥πØπ ŸuL:« ©≥®

b	Ë ¨⁄U³B	« sÐUÐ ·ËdF*« Íœ«bG³	« bL×( sÐ bŠ«u	« b³Ž sÐ bL×( d¼UÞ wÐ√ sÐ bO,	« b³Ž dB½ uÐ√ u¼ ©¥®

Æ‚U×Ý≈ wÐ√ aOA	« vKŽ V¼c*« w[ Áu×ł— v²Š ŸdÐ ÍuMÝ_«  ‰UX Æ‡¼¥∑∑ ÂUŽ w[uðË ‡¼¥∞∞ÂUŽ

Æ∑≤∂ WLłd²	« rX— ≥πØ≤ ÍuMÝú	 WOF[UA	«  UI³Þ w[ t²Lłdð

‰uG_«Ë ¨t?IH	«  w[ ŸdÐ l³Ý qO?XË ‡¼¥≤∂ ÂUŽ b	Ë ¨w	u?²*« Í—uÐU,OM	« Êu?(Q( sÐ sLŠd	« b?³Ž bO?FÝ uÐ√ ©µ®

dB?²�(Ë ¨·ö?)«Ë ¨WŽUL?ł UNKLJ[ œËb?(« v	≈ UNO?[ qGËË UNKLJ¹ r	Ë WL?²²	«  UH?MB*« s( t	 ¨·ö)«Ë

w[ WO[UI¦	« ÀU×Ð_«Ë  U(b)« e�d( oOI×²Ð s¹b	« ‰uG√ w[ WOMG	« rÝUÐ »U²� t	 l³Þ bXË ¨iz«dH	« w[

Æ ËdOÐ

ÆoI;« g(U¼ ÎUC¹√ lł«—Ë ¨≤∑∑ rX— ±¥∂Ø± ÍuMÝú	 WOF[UA	«  UI³Þ w[ WLłd²	« Ác¼ lł«—

ÆY×³	« «c¼ s(©¥≤®bM³	« w[ t²Lłdð XI³Ý ©∂®

nMG ¨b?Š«Ë qOXË ‡¼µ∞≤ ÂU?Ž b	Ë ¨Íd?³D	« w½U¹Ëd	« b?L×?( sÐ ”U³?F	« wÐ√ sÐ qO?ŽUL?Ý≈ sÐ b?Š«u	« b³?Ž ©∑®

Æt½U(“ wF[Uý t	 ‰UI¹ ÊU� åd×³	«ò VŠUBÐ dN²ý«Ë …—uNA*« nO½UB²	«

ÆoI;« g(U¼ lł«—  WLłd²	« lł«d( s( b¹e*Ë ¨µ±∏ rX— WLłdð ≤∑∑Ø± ÍuMÝú	 WOF[UA	«  UI³Þ ∫t²Lłdð



≠µ±≠

Æ
©±®

©—U²<« u¼ «c¼Ë ¨ÊËdš¬ t	UX «c�Ë ÆÈu²HK	 —U²<« u¼ «c¼Ë ∫w	u²*«

¨·dF	« UN?O[ «Ëd³²?F¹ r	 ¨l{«u( w[ p	– sŽ «ułdšË® ∫wÞu?O,	« ‰UXË

qG√ vK?Ž ¨…UÞU??F?*« U??NM?( ¨W??GK?	« w[ ôË Ÿd??A	« w?[ U??N	 j?ÐU??{ ô U???N½√ l(

¨—U??²?<« ∫‰U??X  ÍËuM	« Ê√ Âd??ł ô Æ b??O??²?Ž« u	Ë U??NÐ lO??³	« `B?¹ ô ¨V¼c*«

Ÿu?łd	« Vłu[ ¨kH	 —U?³?²Ž« Ÿd?A	« w[ `B¹ r	 t½_ ¨W?×B	« ÆÎö?O	œ `ł«d	«

 Æ
©≤®

©ÿUH	_« s( ÁdOG� ¨·dF	« v	≈

Æ
©≥®

WKÐUM(«Ë ¨WOJ	U*«Ë ¨WOHM(« s( ¡UNIH	« —uNLł V¼c( u¼ «c¼Ë

∫d{U(« U½dBŽ wN Èu²HK� —U²<« ‰uI�«

qLF	« Ê√ b?−¹ ¨d{U(« dBF	« w[ U?½œuIŽË UMðö(UF?( w[ q(Q²*« ©¥∂®

tOK?Ž ¡UMÐ ÆdOI?(«Ë fOHM	«Ë d?O¦J	«Ë qO?KI	« w[ WOKF?H	« WGO?B	UÐ bI?F	« vKŽ

u¼ ¨W{uIM*« d?Ož W	œ_« ÁbCFðË —bB	« t	 ÕdA?M¹Ë VKI	« t	 s¾LD¹ Íc	U[

¨U{d	« vKŽ W?OKFH	« WGO?B	« W	ôbÐ «u	UX s¹c	« ¡UNI?H	« —uNLł t?O	≈ V¼– U(

v	UFðË t½U×?³Ý tK	« Ê_ p	–Ë ¨UNOKŽ U¼—UŁ¬ VðdðË UNÐ œuI?F	« œUIF½« rŁ s(Ë

¨ÿU?H	√Ë mOBÐ ¨t?K	« œU³?Ž ÂeK½ Ê√ “u?−¹ ôË ¨ÿUH	_UÐ œu?I?F	« w[ U½b?³F?²¹ r	

Ë√ WMÝ Ë√ »U?²?� v	≈ b?M²?,¹ r	 ‰u?I	« «c¼ Ê√ Â«œU?(Ë U?NÐ  Ÿ—U?A?	« rN?(eK¹ r	

q¦0 q(UF?²	« u¼ ÂuO	« ”UM	« ·d?ŽË ¨·dF	« v	≈ t?O[ Ÿułd	« V−?O[ ¨ŸU?Lł≈

ÆrKŽ√ tK	«Ë ÆhM	« ÂœUBð r	 «–≈ WLJ×( …œUF	«Ë p	–

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±¥πØπ ŸuL:« ©±®

Æππ dzUEM	«Ë ÁU³ý_« ©≤®

lz«bÐ ¨≤µ≤Ø∂d¹b??I	« `²??[ U?N??Šd??ýË W¹«b?N?	«¥Ø¥ ozU?I??(« 5O??³ð ¨µ±≥Ø¥ t?OK?Ž —U?²??;« œ—Ë —U?²??<« —b	« ©≥®

ÍËU?B	« W?O?ýU?ŠË d?O?G?B	« Õd?A	«¨≥Ø≥ t?OKŽ wXu?Ýb	« W?O?ýU?ŠË d¹œ—bK	 d?O?³J?	« Õd?A	« ¨≤π∏µØ∂ lzUMB	«

Æ∏Ø∂ wMG*« ¨≤∂≥Ø¥ ·U??B½ù« ¨±¥±Ø≤ t?Šd?ýË vN??²M*« ¨±≥∏Ø≥ ŸUMI	« ·U??A?� t?Šd?ýË ŸUM?Xù« ¨≥Ø≤t?OKŽ

—uAM( YŠU³K	 åœuIF	« ¡UA½≈ w[ U¼dŁ√Ë WOKFH	« W?GOB	«ò Y×Ð lł«— WAXUM*«Ë W	œ_«Ë qOBH²	« s( b¹eLK	Ë

lOÐ— ≠d?H?G ≠ Âd?×?(® W?ÝœU?,	« WM,	« ¨s¹d?A?F	«Ë w½U?¦	« œb?F	« w[ ¨…d?GU?F*« W?O?N?I?H	« Àu?×?³	« WK−?( w[

Æ‡¼±¥±µÂUŽ ©‰Ë_«



≠µ≤≠

iOÐ√



≠µ≥≠

W9U)«
b¹e*« t	Q?Ý√Ë ÂU?L²	« vKŽ v	U?FðË t½U?×?³Ý tK	« b?L?Š√ ÂU²?)« w[Ë ©¥∑®

∫Y×³	« «c¼ w[ UNO	≈ XKGuð w²	« ZzU²M	« r¼√ ÷dŽ√ wK¹ ULO[Ë tKC[ s(

U( qJ	 l,?²ð YOŠ ¨tþU?H	√Ë ¨tO½U?F( …uXË ¨w(ö?Ýù« tI?H	« WLEŽ ∫ÎôË√

Ãd?�ð qzU,*« s?( W	Q,?( b?−¹ Ê√ dO?B?³	« œUJ¹ ö[ ¨‰“«u?½ s( Àb×¹Ë ^b?−¹

Æ¡U1≈ Ë√ ÎUB½ U(≈ ¨¡ULKF	« ‰«uX√ sŽ

d??O??G?²?Ð ôË ¨ÊU??(e	« —Ëd0 d??O??G?²?ð ô W?²?ÐUŁ W??O?Žd??A	« ÂU?JŠ_« Ê≈ ∫ÎU??O½UŁ

`	UB?(Ë ¨WOŽd?( qKŽË ¨WOŽd?ý ‰uG√ vKŽ ¡UMÐ Èu²?H	« dOG?²ð U/≈Ë ¨‰«uŠ_«

ÆrKÝË tOKŽ tK	« vKG t	uÝ—Ë tK	 œ«d( UN,Mł

ÊU?,?×²?Ý«Ë wN?A?²	«Ë Èu?N	« V,?×Ð Èu?²H?	« dO?G?²ð ö?[ t?OKŽ ¡UMÐ ∫ÎU?¦	UŁ

d?O?G?²	 ÎU³?³?Ý ‰«u?Š_«Ë ÊU?(e	« d?O?Gð ÊuJ¹ Ê√ `KB¹ ôË ¨rN?ŠU?³?I²?Ý«Ë œU?³?F	«

w[ dE?M	« …œU?Žù b??N??²??:« u??Žb¹ ÎU??³?³??Ý «c¼ ÊuJ?¹ Ê√ `KB¹ U/≈Ë ¨Èu??²??H	«

tOKŽ Ád?Ož `łdð Ë√ ¨t	«Ë“ Ë√ „—«b*« nF?{ s( oI% «–S?[ ¨ÂUJŠ_« „—«b(

vKŽ Î«bL?²F?( Èu²?H	« dOO?Gð d(√ w[ dD½ W?(u¼u( d?Ož ÎUŽd?ý …d³?²F( W?×KB*

ÆwŽdA	« qO	b	«

WKL??Š r?¼Ë ¨”UM	« s( W??HzUÞ v?KŽ —u??B??I??( Èu??²??H	« d??O??O??Gð Ê√ ∫ÎU??FÐ«—

«c¼ rNŽ“U?M¹ Ê√ bŠ_ fOK[ ÆÈu?²H	«Ë œUN?²łô« q¼√ ¨¡U?O³½_« WŁ—ËË W?F¹dA	«

ÆrKŽ dOGÐ tK	« vKŽ ‰uI¹ Ê√ ôË ¨o(«

UL?O[ UM¹√— bXË ¨Áœu?Lł ÂbŽË ÆÁœb?&Ë ¨w(öÝù« tI?H	« W½Ëd( ∫ÎU,?(Uš

Èu??²??[ ·ö??š vKŽ ¨¡U??N??I??H?	« s( s¹d??šQ??²*« Èu??²??[  U??I??O??³Dð s?( UM{d??Ž

W??F¹d??A	« ‰u?G√ v?	≈ s¹bM²??,??( ¨p	– v	≈ W??łU?(« u??Žbð U??(bMŽ 5(b??I??²*«

ÆU¼bŽ«uXË

sL?[ «c¼ ÊU?� ÊS[ ¨ÎUÐ«u?G ÎU?B	Uš «c¼ w?KLŽ qF?−¹ Ê√ ‰Q?Ý√ tK	«Ë «c¼



≠µ¥≠

w,?H?½ sL?[ ¨p	– d?O??ž ÊU?� Ê≈Ë ¨wKŽ tÐ r?FM*« u¼Ë ¨t	 p¹d?ý ô Áb??ŠË tK	«

—u?H?ž t½≈ ¨Ád?H?G?²?Ý√Ë tK?	« v	≈ »uð√Ë ¨tM( ÊU?¾¹dÐ t	u?Ý—Ë  t?K	«Ë ¨ÊUDO?A	«Ë

Æ5FLł√ t³×GË t	¬ vKŽË bL×( UMO³½ vKŽ rKÝË tK	« vKGË ¨rOŠ—



≠µµ≠

Y���« —œUB� r�Q� WLzU�
wÐ√ s¹b	« »UN?ý ¨ÂU(ù«Ë w{U?I	«  U[dBðË ÂUJŠ_« sŽ ÈËU?²H	« e?OO9 w[ ÂUJŠù« ≠

W?³?²?J( d?ýUM	«¨…b?ž uÐ√ ÕU??²?H	« b?³?Ž oO??I?% ¨w[«d?I	UÐ —u??N?A*« włU?NMB	« ”U??³?F	«

ÆÊUM³	 ¨ ËdOÐ ¨WO(öÝù«  UŽu³D*«

¨wF[UA	« ÍuL(« Âb	« wÐ√ sÐUÐ ·ËdF*« tK	« b?³Ž sÐ rO¼«dÐ≈ sÐ bL×( ¡UCI	« »œ√ ≠

Æ©ÊËbÐ® tF³Þ ¨wKOŠe	« bL×( —u²�b	« oOI%

Õö??B	« sÐUÐ ·Ëd?F?*« sL?Šd	« b??³?Ž s?Ð ÊU?L??¦?Ž d??L?Ž wÐ_ ¨w²??H??²?,*«Ë w²??H*« »œ√ ≠

ÂuKF	« W³²J( dýUM	« ¨—œU?I	« b³Ž sÐ tK	« b³Ž sÐ o[u(Æœ oOI?%Ë WÝ«—œ ¨Í—Ë“dNA	«

Æ‡¼±¥∞∑¨±Ø◊ ¨…—uM*« WM¹b*« ¨rJ(«Ë

sL??Šd	« b??³??Ž s?¹b	« ‰ö??ł ¨W??O??F??[U??A	« t??I??[ ŸËd??[Ë b??Ž«u??X w[ dzU?EM	«Ë ÁU??³??ý_« ≠

ÆdB0 w³K(« vHDB( WF³D(Ë W³²J( ¨‡¼±≥∑∏ …dOš_« WF³D	« ¨wÞuO,	«

wF??[U??A?	« wL??�K	« b??L???×??( sÐ vÝu??( sÐ r?O¼«dÐ≈ ‚U??×??Ý≈ wÐ√ ÂU??(û?	 ¨ÂU??B??²??Žô« ≠

ÆW(dJ*« WJ( ¨WOKBOH	« W³²J*« dýUM	« ¨wÞU½dG	«

¨W¹“u?'« rO?X s?Ð« dJÐ wÐ√ sÐ b?L?×?( ¨t?K	« b?³?Ž uÐ√ ¨5*U?F	« »— s?Ž 5F?Xu*« Âö?Ž≈ ≠

W?³?²J( d?ýUM	« ‡¼±≥∏∏…b?×?²*« W?OMH?	« W?ŽU?³D	« W?�d?ý ¨b?F?Ý ·Ëƒd	« b?³?Ž tÞ oOKFð

ÆW¹d¼“_«  UOKJ	«

ÆVFA	« —«œ WF³Þ ¨wF[UA	« f¹—œ≈ sÐ bL×( tK	« b³Ž wÐ√ ÂU(û	 ¨Â_« ≠

¡ö?Ž q³?MŠ sÐ b?L??Š√ ÂU?(ù« V¼c?( v?KŽ ·ö?)« s( `ł«d	« W??[d?F?( w?[ ·U?B½ù« ≠

W?F?³D	« w?I?H	« b?(U?Š b?L?×?( oO?I??% ¨ÍË«œd*« ÊU?L?OKÝ sÐ wKŽ ¨s?,?(« uÐ√ ¨s¹b	«

‡¼±≥∑¥ v	Ë_«

W?F?³D( w½U?ÝUJ	« œu?F?,?( sÐ dJÐ uÐ√ s¹b	« ¡ö?Ž ¨lz«d?A	« VOðdð w[ l?zUMB	« lz«bÐ ≠

ÆnÝu¹ U¹d�“ dýUM	« ¨…d¼UI	UÐ WLGUF	«

dO?NA	« w³ÞdI	« bý— sÐ b?LŠ√ sÐ bL×?( bO	u	« wÐ_ bB?²I*« W¹UN½Ë bN?²:« W¹«bÐ ≠

ÆdB0 W¹—U−²	« W³²J*« dýUM	« ¨bOH(« bý— sÐUÐ

d?ýUM	«  …d¼U?I	UÐ ÂU?(ù« WF?³D( ¨wHM(« w?ÝuÐb	« dL?Ž sÐ tK	« b?³?Ž ¨dEM	« fO?ÝQð ≠

ÆnÝu¹ U¹d�“

¨≤Ø◊ ¨wHM(« wFK¹e	« wKŽ s?Ð ÊUL?¦Ž s¹b	« d?�[ ¨ozU?Xb	« eM� Õdý ozU?I(« 5O?³ð ≠

d?ýUM	« ¨WO?L;« d?B?( ‚ôu³Ð W¹d?O(_« W?F?³D*UÐ v	Ë_« WF?³D	« sŽ X,?[Ë_UÐ …œUF?(

ÆÊUM³	 ¨ ËdOÐ ¨dAM	«Ë WŽU³DK	 W[dF*« —«œ



≠µ∂≠

ÊU??L???OKÝ s?Ð wKŽ s,???(« uÐ√ s¹b	« ¡ö???Ž ¨lMI*« ÂU?JŠ√ d¹d???% w[ l³??A?*« `O??I?M²	« ≠

Æ÷U¹d	UÐ W¹bOF,	« W,ÝR*«  «—uAM( ¨…d¼UI	« ¨Íułb	« lÐUD( ¨ÍË«œd*«

¨ÍbF?,	« dGU½ sÐ sL?Šd	« b³Ž aO?AK	 ÊUM*« Âö� d?O,Hð w[ sL?Šd	« .dJ	« dO?,Oð ≠

¡U²[ù«Ë WOLKF	« Àu×³	«  «—«œ≈ WÝUz— dA½Ë l³Þ —U−M	« Íd¼“ bL×( j³{Ë oOI%

Æ‡¼±¥∞¥ ÂUŽ W¹œuF,	UÐ œUý—ù«Ë …uŽb	«Ë

d?A½  ¨w½U?OH?,	« b?L×?( sÐ bÐU?Ž —u?²�b	« ¨W?O?(öÝù« W?F¹d?A	« w[ ‰u?LA?	«Ë  U³?¦	« ≠

Æ‡¼±¥∞∏¨±Ø◊ ¨W(dJ*« WJ( ¨…—UM*« W³²J( l¹“uðË

l³Þ ¨wXu?Ýb	« W?[dŽ sÐ b?L?×( s¹b	« fL?ý ¨d?O³J	« Õd?A	« vKŽ wXu?Ýb	« W?OýU?Š ≠

Æw³K(« v,OŽ WOÐdF	« V²J	« ¡UOŠ≈ —«bÐ

wKŽ aOAK	  ¨w½«ËdO?I	« b¹“ wÐ√ sÐ W	UÝ— vKŽ s,(« wÐ√ Õdý vKŽ ÍËbF	« W?OýUŠ ≠

ÆÊUM³	 ¨ ËdOÐ ¨W[dF*« —«œ l³ÞË dA½ ¨ÍËbF	« ÍbOFB	«

¨dN?½_«  lL−( g?(U¼ vKŽ Ÿu³D( ¨wHJB?(« s¹b	« ¡öŽ ¨vI?²K*« Õdý vI?²M*« —b	« ≠

ÆwÐdF	« À«d²	« ¡UOŠ≈ —«œ dýUM	« ¨‡¼±≥±∂ WŽU³D	« —«œ sŽ —uB(

¨wMO?,?(« wL?N[ V?¹dFð ¨—b?O?Š vKŽ aO?AK	 W?O	b?F	« ÂUJŠ_« WK−?( Õd?ý ÂUJ(« —Ëœ ≠

ÆÊUM³	 ¨ ËdOÐ 5¹öLK	 rKF	« —«œ l¹“uð ¨œ«bGÐ ¨ ËdOÐ ¨WCNM	« W³²J(  «—uAM(

¨s¹bÐU?Ž sÐUÐ d?O?NA	« 5?(√ bL?×?( ¨—U?BÐ_« d¹uMð Õd?ý —U²?<« —b	« vKŽ —U?²?;« œ— ≠

Æw³K(« WF³D( ¨‡¼±≥∏∂ WO½U¦	« WF³D	«

¨À«d?²	« —«œ d?A½ ¨d?�Uý b?L?Š√ oO?I?% ¨wF?[UA?	« f¹—œ≈ sÐ b?L×?( ÂU?(û	 ¨W	U?Ýd	« ≠

Æ‡¼±≥ππ WO½U¦	«Ø◊ ¨…d¼UI	«

sÐ bL?×( ÍbO?Ý nO	Qð ¨Â«dŠ «—U?O²š« nO?FC	UÐ qLF	« ‰U?X sLŽ Âö*«Ë »U?²F	« l[— ≠

Æ©ÊËbÐ® WF³D	« ¨wÝU³F	« wÐdG*« wM,(« Í—œUI	« rÝUX

V²J*« ¨wI?A(b	« ÍËuM?	« ·dý sÐ vO?×¹ U¹d�“ wÐ_ ¨5?²H*« …b?LŽË 5³	UD	« W?{Ë— ≠

ÆdAM	«Ë  À«d²K	 w(öÝù«

w³??³???Šd	« b??L??Š√ sÐ b??L???×??( sÐ wKŽ r?ÝU??I	« wÐ_ ¨…U??−?M	« o¹dÞË …U??C???I	« W??{Ë— ≠

—«œ ¨ Ëd??OÐ W?	U??Ýd	« W??,??ÝR??( d??ýUM?	« ¨w¼UM	« s¹b?	« Õö??GÆœ oO??I??% ¨w½UM?L??,	«

ÆÊULŽ ¨ÊUXdH	«

—«œ W?F?³Þ ·uK�?( b?L?×( s?Ð bL?×?( aO?AK	 W?OJ	U*«  U?I?³Þ w[ W?O?�e	« —uM	« …d?−?ý ≠

ÆdJH	«

sÐ bL×( sÐ bLŠ√ aOAK	 p	U( ÂU(ù« V¼c( v	≈ p	U,*« »dX√ vKŽ dOGB	« ÕdA	« ≠

l³Þ ¨p	U?,	« WGKÐ …U?L,*« t?OKŽ ÍËU?B	« WO?ýUŠ g(U¼ vKŽ Ÿu?³D( ¨d¹œ—b	« bL?Š√

ÆW(dJ*« WJ0 “U³	« —«œ l¹“uð ¨ÊUM³	 ¨ ËdOÐ ¨W[dF*« —«œ dA½Ë



≠µ∑≠

vKŽ Ÿu?³D( d¹œ—b?	« b?LŠ√ Íb?O?Ý  U?�d?³	« w?Ð√ ¨qOKš d?B?²?�?( vKŽ d?O?³J	« Õd?A	« ≠

wÐU³	« v?,OŽ ¨W?OÐdF	« V²J	« ¡U?OŠ≈ —«œ —u?�c*« ÕdA	« vKŽ wXu?Ýb	« WO?ýUŠ g(U¼

ÆdB0 w³K(«

l( Ÿu?³D( wHM(« wðdÐU³	« œu?L×?( sÐ bL?×( s¹b	« qL?�√ ¨W¹«bN	« vKŽ W¹UMF?	« Õdý ≠

‡¼±≥∏π dB( ¨w³K(« WF³D( ¨ÂULN	« sÐ ‰ULJK	 d¹bI	« `²[ Õdý

Í—bMJ?Ýù« rŁ wÝ«u??O?,	« b??Š«u	« b??³??Ž sÐ b??L?×??( W¹«b??N	« vKŽ d?¹b?I	« `?²?[ Õd??ý ≠

Æ‡¼±≥∏π w³K(« vHDB( WF³D( ¨wHM(« ÂULN	« sÐUÐ ·ËdF*«

WM¹b?*UÐ W?O??HK?,	« W?³??²J?*« d?ýUM?	« ¨wðu?N??³	« f?½u¹ sÐ —u??BM( ¨ «œ«—ù« vN??²M( Õd??ý ≠

Æ…—uM*«

Í—U?�?³?	« qO?ŽU?L?Ý≈ sÐ b??L?×?( tK	« b??³?Ž wÐ_ ©`O?×?B?	« l(U?'«® Í—U?�?³	« `?O?×?G ≠

ÆUO�dð ¨‰u³½U²Ý≈ ¨w(öÝù« V²J*« ¨X,[Ë√ nO	√ W,ÝR( l³Þ ¨wHF'«

¨Í—uÐU?,?OM	« Íd?O?A?I?	« ÃU?−?(« sÐ rK,?( s,?(« wÐ√ rK,?( ÂU?(û?	 ¨rK,?( `O?×?G ≠

œUý—ù«Ë …uŽb	«Ë ¡U²[ù«Ë WOLKF	« Àu×³	« …—«œ≈ l¹“uðË dA½ ¨wXU³	« b³Ž œ«R[ oOI%

ÆW¹œuF,	UÐ

oOKFðË Z¹d?�ð ¨wK³M?(« w½«d(« Ê«b?L?Š sÐ b?L?Š√ ¨w²H?²?,*«Ë w²?H*«Ë Èu?²H	« W?H?G ≠

Æw(öÝù« V²J*« dýUM	« ¨w½U³	_« dGU½ bL×(

¨ u?(« nÝu¹ ‰U?L� oO?I?% ¨s¹b	« ‰U?Lł ÍuMÝ_« rO?Šd	« b?³?Ž ¨WO?F?[UA?	«  UI?³Þ ≠

ÆÊUM³	 ¨ ËdOÐ ¨WOLKF	« V²J	« —«œ ¨‡¼±¥∞∑ ÂUŽ v	Ë_« WF³D	«

ÂU????Ž ±Ø◊¨wDO????IM?A	« w	ö????ž_« ÍËö????I	« W????GÐU?M	« q{U????H	« …d????C????( W???×????OK?D	« ≠

ÆÂ±π≤±Ø‡¼±≥≥π

b?³Ž sÐ d?LŽ nO	Qð »d?G*« ¡U?LKŽ Èb	 UN?(uN?H(Ë wJ?	U*«  V¼c*« w[ qLF	«Ë ·d?F	« ≠

Æ…b×²*« WOÐdF	«  «—U(ù« Ë »dG*« ¨W¹bL;« W	UC[ WF³D( ¨ÍbO'« .dJ	«

W³?²J( dýUM?	« ¨‡¼±¥∞≤ ¨≤Ø◊¨ÍbF,?	« dGU½ sL?Šd	« b³Ž a?OAK	 ¨W¹b?F,	« ÈËU?²H	« ≠

Æ÷U¹d	UÐ ·—UF*«

lL?ł ¨aO?A	« ‰¬ nODK	« b?³?Ž sÐ rO¼«dÐ≈ sÐ b?L?×( aO?A	«  W?ŠU?L?Ý qzUÝ—Ë ÈËU?²?[ ≠

WJ0 W??(uJ(« W??F?³D?( ¨‡¼±≥ππ ¨±Ø◊ÆrÝU??X sÐ sL?Šd?	« b?³??Ž sÐ b?L??×??( VOðdðË

ÆW(dJ*«

d−Š sÐ wKŽ sÐ bLŠ√ s¹b	« »UNý k[U×K	¨Í—U�³	« ÂU(ù« `O×G Õdý Í—U³	« `²[ ≠

ÆW¹d¼“_«  UOKJ	« W³²J( ¨dB0 dAM	«Ë l³DK	 WOMH	« WF³D*« ¨wF[UA	« w½öI,F	«

¨ Ëd?OÐ ¨W?[d?F*« —«œ w[«d?I	UÐ —uN?A*« włU?NMB?	« ”U³?F	« uÐ√ s¹b	« »U?N?ý ¨‚Ëd?H	« ≠

ÆÊUM³	



≠µ∏≠

¨ÊU?(e	« d?O?G?²Ð ÂUJ?Š_« d?O?Gð …b?ŽU?I	 wI?O?³D²	« r?¼—ËœË d?(_« u	Ë√Ë ¡U?C?I	«Ë t?I?H	« ≠

W?F(U?ł ¨…d¼UI	UÐ Êu?½UI	«Ë W?F¹dA	« W?OK� ◊uD�?( ¨b¹“ uÐ√ wKŽ b?ý«— bL?×( œ«b?Ž≈

Æd¼“_«

r	U?Ý sÐ rOMž sÐ b?L?Š√ aO?AK	 ¨w½«Ëd?OI	« b¹“ w?Ð√ sÐ« W	UÝ— Õd?ý w½«Ëb	« t?�«u?H	« ≠

—«œ l¹“uð ÊUM?³	 ¨ Ëd?OÐ ¨W??[d?F?*« —«œ d?A½Ë l³?Þ ¨Íd¼“_« wJ	U*« ÍË«d??HM	« UMN??( sÐ

ÆW(dJ*« WJ0 “U³	«

≠U?N²?LN?( ≠UN?²	œ√ ≠UNðU?H	R( W?Ý«—œ ≠U¼—uDð ≠U?NðQA½ ≠U?N(u?NH?(® WO?NI?H	« bŽ«u?I	« ≠

Æ‡¼±¥±¥ W¦	U¦	«Ø◊¨oA(œ ¨rKI	« —«œ ¨ÍËbM	« bLŠ√ wKŽ nO	Qð ¨©UNðUIO³Dð

WJ0 W??(uJ(« W??F?³?D( ¨wðu?N??³	« f½u?¹ sÐ —u?BM?( ¨ŸUMXù« 7( vKŽ ŸU?MI	« ·U?A??� ≠ 

ÆW(dJ*«

b??L?Š√ e¹e??F	« b?³??Ž s¹b	« ¡ö??Ž ¨ÍËœe?³	« Âö??Ýù« d??�?[ ‰u??G√ sŽ —«d?Ý_« nA??� ≠

ÆX,[Ë_UÐ ‡¼±≥π¥Ø◊ ¨ÊUM³	 ¨ ËdOÐ ¨wÐdF	« »U²J	« —«œ dýUM	« ¨Í—U�³	«

oOI%Ë WÝ«—œ ¨w½«bF*« ‰UŠ— sÐ s,(« vKŽ wÐ_ ¨ŸUMB	« 5LCð sŽ ŸUMI	« nA� ≠

◊ ¨d?A?MK	 W?O??(u?I?	« W?F??³D( d?AM?K	 W?O??,½u?²	« —«b?	« d?ýUM	« ¨ÊU??H?ł_« u?Ð√ b?L??×?(Æœ

ÆÂ ±π∏∂¨«Ø

W?[d?F*« —«œ ¨‡¼±≥π∏ X,?[Ë_UÐ W?¦	U?¦	« W?F?³D	« ¨w,?šd?,	« s¹b	« fL?A	 ¨◊u?,?³*« ≠

ÆÊUM³	 ¨ ËdOÐ ¨dAM	«Ë WŽU³DK	

ÊU?LOKÝ sÐ b?L?×( aO?A	« sÐ sL?Šd	« b³?Ž aO?AK	 ¨d?×Ð_« vI²K( Õd?ý d?N½_« lL−?( ≠

À«d??²	« ¡U??O??Š≈ —«œ d??ýUM?	« ¨‡¼±≥±∂ W??ŽU??³D	« —«œ sŽ —u??B??( ¨Áœ«“ a?O??AÐ ·Ëd??F*«

ÆwÐdF	«

WKLJðË oO?I?% ÆwI?A?(b	« ÍËuM	« ·d?ý sÐ vO?×¹ U¹d?�“ wÐ_ ¨»c?N*« Õdý Ÿu?L?:« ≠

ÆdB0 ¨W	U−H	UÐ WOLKF	« W³²J*« l¹“uð ¨WŽU³DK	 dBM	« —«œ ¨wFOD*« VO$ bL×(

lL?ł ÆÂö,	« b?³Ž sÐ rOK(« b?³Ž sÐ b?LŠ√ ¨W?OL?Oð sÐ« ÂöÝù« aO?ý ÈËU²?[ ŸuL?−( ≠

Æ»dG*« ¨◊UÐd	« ¨·—UF*« W³²J( ¨rÝUX sÐ sLŠd	« b³Ž VOðdðË

sÐ sL?Šd	« b?³?Ž ÂU?(ù« s?Ž wšuM²	« b?O?F?Ý sÐ ÊuM×?Ý ÂU?(ù« W?¹«Ë— ¨Èd?³J	« W½Ëb*« ≠

…œU??F?,?	« W?F??³D( ¨w×??³??G_« f½√ sÐ p	U??( …d??−?N	« —«œ ÂU??(≈ sŽ ¨wI??²??F	« rÝU??I	«

ÆdB0

b?³ŽÆœ oO?I% wÝb?I*« W(«b?X sÐ b?L×?( sÐ bL?Š√ sÐ tK	« b?³Ž ¨b?L×?( wÐ_ ¨wMG*« ≠

Æd−¼ lÐUD( ¨Â«π∏∑Ø‡¼±¥∞∑ v	Ë_« WF³D	« ¨uK(« ÕU²H	« b³Ž ¨w�d²	« tK	«

d??A½Ë l³Þ ¨VOD?)« wMOÐd??A	« b??L?×??(  ¨ÃU??NM*« ÿU?H?	√ W?[d??F??( v	≈ ÃU?²??;« wMG??( ≠

ÆdB0 w³K(« vHDB(



≠µπ≠

uÐ√ wJ?	U*« wÞU½d???G	« wL???�K	« v?Ýu??( sÐ rO?¼«dÐ≈ ¨W??F?¹d??A	« ‰u???G√ w[  U??I???[«u*« ≠

ÆW¦¹b(« ÷U¹d	« W³²J( ¨w³ÞUA	« ‚U×Ý≈

V²J	« ¡UOŠ≈ —«œ ¨wXU?³	« b³Ž œ«R[ bL×( V?OðdðË oOKFð ¨f½√ sÐ p	U( ÂU(û	 ¨QÞu*« ≠

Æw³K(« v,OŽ ¨WOÐdF	«

 UOŽdA	« ÂUJŠ_« s( W½Ëb*« ÂuÝ— t²C²X« U( ÊUO³	  «bNL*«  U(bI*« ≠

bLŠ√ sÐ bL×( bO	u	« wÐ_ ¨ öJA*« qzU,(  UN(_  ULJ;«  öOB×²	«Ë 

»d???G	« —«œ ¨‡¼±¥∞∏¨±Ø◊ ¨w−???(« b???L???×??( —u???²???�b	« oO???I???% ¨w³Þd???I	« b???ý— sÐ« 

Æw(öÝù«



≠∂∞≠

iOÐ√



≠±≠

UNDÐ«u{Ë Èu²H�« d9R�

w�öÝù« wNIH�« lL:« UNLEM¹ w²�«

bOÖQð w� Èu²H�« dŁ√

ÍbB²�«Ë W�_« WODÝË

·d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡D²�«Ë u‡‡‡‡‡‡‡‡‡K‡‡‡GK�

aOA�« ‰¬ rO¼«dÐ≈ sÐ bL×� sÐ tK�« b³Ž Æœ

W¹œuF+�« WOÐdF�« W~KL*« ≠ ‰bF�« d¹“Ë

‡¼±¥≤π



≠≤≠

iOÐ√



≠≥≠

Ïr‡‡‡‡OÏŠ]dÄ Ïs‡‡‡ÒLÎŠ]dÄ Ït]KÄ Ïr‡‡‡Î�ÏÐ

W�_« WOD�Ë bO�Q� w� Èu�H�« d�√
·dD��«Ë uKGK� ÍbB��«Ë

 W‡‡‡‡‡‡‡�b‡‡‡I*«

s� vKŽ Âö??��«Ë …ö??B�«Ë ¨5I??²?LK?� W?³??�U?F?�«Ë 5*U?F�« »— t?K� b?L??(«

∫bFÐ U�√ ª5FLł√ t‡‡‡³‡‡×,Ë t‡‡�¬ vKŽË bL×� UMO³½ ¨5*UFK� WLŠ— tK�« tKÝ—√

W3—U?A*« w�ö‡‡‡Ýù« wN?IH�« lL?:« w; Â«d‡‡‡J�« …u‡‡‡šù« wM� VKÞ b?I;

 ≠ ∫Ê«uMFÐ r‡‡¹dJ�« ∆—UI�« Íb¹ 5Ð Íc�« Y×³�« «cNÐ

©·dD²�«Ë uKGK� ÍbB²�« Ë ¨W�_« WODÝË bO�Qð w� Èu²H�« dŁ√®

w²�« À«b‡‡?‡Š_« ¡u?{ w; ”UM�« W‡?‡‡łU?Š f�ö¹ UÎ‡?‡½«uMŽ qL?×¹ t?ðb?łu?;

ÆW‡‡�_« UNAOFð

qL?Š rN?OKŽ ≠ Èu²?H�« rNM� —b?B?²¹ s� W?,UšË ≠ ¡U?‡‡LKF�« Ê√ pý ôË 

rN½_ WKK?C*« V¼«c*«Ë —U‡J;_« q‡J?� Íb?B?²�«Ë À«b‡‡‡Š_« W?'U?F??� w; qO?IŁ

 Æ¤ w³M�« d³š√ UL3 ¡U‡‡O³½_« WŁ—Ë

rN½√ wMF¹ò ∫
©±®

©¡UO³½_« WŁ—Ë ¡ULKF?�« Ê≈Ë® Y¹bŠ Õdý w; Vł— sÐ« ‰U�

v�≈ …uŽb�UÐ rN2√ w; ¡U?O³½_« «uHKš rN?; ¨rKF�« s� ¡UO³½_« tÐ ¡U?ł U� «uŁ—Ë

ÆåtK�« s¹œ sŽ œËc�«Ë tK�« w,UF� sŽ wNM�«Ë ¨t²ŽUÞ v�≈ Ë tK�«

W�_« ¡ULKŽ s� W³e½ —u?C×Ð W‡‡ÝbI*« »U‡‡Šd�« w; …ËbM�« Ác¼ bIŽ Ê≈Ë

W�Q?�??� w; rN?I?O??I?%Ë ¨¡U?LKF?�« ‰u?� v�≈ W‡‡�_« t??O?; lKD²ð X�Ë w?; ¡U?ł b?�

 Æp�– u×½Ë ªUNK¼√  UH,Ë ªU‡‡¼dŁ√Ë ªUN²½UJ� Ë ªUND³{ YOŠ s� Èu²H�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆWłU� sÐ«Ë Íc�d²�«Ë œË«œ uÐ√Ë bLŠ√ ÂU�ù« Á«Ë— ©±®



≠¥≠

s� ”UM?�« b?O??H??²?�?¹ Ê√Ë ¨U‡¼b??I?Ž s?� œu?B??I*« oI??×??²¹ Ê√ q‡‡?�¬ wM½≈Ë

 ÆÊu3—UA*« UN¹d¦¹ w²�«  UA�UM*«Ë Àu×³�«Ë ZzU²M�«

rK?ÝË tK�« v?K,Ë ¨lO???L???'UÐ l?HM¹Ë ¨œu?‡N???'« w; „—U???³?¹ Ê√ tK�« ‰Q‡?‡Ý√

                                   Æs‡‡‡‡OFLł√ t³×‡,Ë t‡‡�¬ vKŽË bL×� UMO³½ vKŽ

‰bF�« d¹“Ë

aOA�« ‰¬ rO¼«dÐ≈ sÐ bL×� sÐ tK�« b³Ž Æœ



≠µ≠

b‡O‡N‡9
 ≠ ∫ UH¹dFð vKŽ qL²A¹Ë

∆—U??I�« n¹d???Fð Ÿu??{u??� Í√ qO??,U??Hð w?; ¡b??³�« q³??� VÝU?M*« s� ÊS??;

ÆY×³�« Ÿu{u� q,√  w;  œ—Ë w²�« w½UF*UÐ

WŁöŁ w; dB×Mð w²�«Ë Y×³�« Ê«uMŽ  ULK?3 w½UF� d3–√ Ê√ X³³Š√ «c� 

 ∫—u�√

 ÆÈu²H�« ≠±

 ÆuKG�« ≠≤

 ÆWODÝu�«≠≥

  ∫Èu²H�«  ¿

t� ÊUÐ√ ∫Í√ q?łd�« v²??;√ ‰U?I??O??; ¨ÊU‡‡‡‡?Ð√ vMF0 u??Ó²??Ó;Ë v²?Ó; s?� …–u?šQ??�

  Æt�«RÝ sŽ »Uł√Ë

¨U???N??LJ?Š 5Ð «–≈ ¨W�Q???�*« w; t???O??I???H�« v²???;√ ∫‰U??I?¹ò ∫”—U??; sÐ« ‰U???�

Æ
©±®

årJ(« sŽ X�QÝ «–≈ Ô XO²H²Ý«Ë

ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ� Ï¡UÒ�ÓÏMÄ wÏ� ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹Ò§˚ v�U?Fð t�u??� w; ¡U?łU?� p�– s�Ë

 Æ›±≤∑ ∫¡U�M*«¤ ]̋sÏNOÏ�

”U?M�« „U?????²?????;√ Ê≈ Ë ¨„—b?????, w?; „U?????Š U?????� rŁù«ò ¤ w?³M?�« ‰U?????�Ë

Æ
©≤®

å„u²;√Ë

Æ
©≥®

wŽdý rJŠ sŽ t�QÝ s� w²H*« —U³š≈ wN; ∫ÕöD,ô« w; U�√

 ∫uKG�« ¿

  Æt¹bFð Ë b(« …“ËU−� u¼ ∫WGK�« w;

Æ
©¥®

b(« tO; “ËUł ∫Í√ «ÎuKž uKG¹ d�_« w; öž ∫Íd¼u'« ‰U�

∫uKG�« ∫≠ tK�« tL?Š— ≠ WOLO?ð sÐ« ÂöÝù« aOý ‰UI?; ∫ÕöD,ù« w; U�√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ¥∑¥’ ¥ WGK�« fO¹UI� ©±®

Æ¥’ w²H²�*«Ë w²H*«Ë Èu²H�« WH, dE½« ©≤®

Æ≥±±Ø± l�U'« `O×, dE½« ¨`O×, Y¹bŠ u¼Ë bLŠ√ ÂU�ù« Á«Ë— ©≥®

Æ©öž® …œU� ÕU×B�« ©¥®



≠∂≠

Æ
©±®

tI×²�¹ U� vKŽ t�– Ë√ ÁbLŠ w; ¡wA�« w; œ«œe¹ ÊQÐ b(« …“ËU−�

Æ©≤®
åb(« “ËU−²Ð tO; b¹bA²�«Ë ¡wA�« w; WG�U³*«ò t½QÐ d−Š sÐ« k;U(« t;dŽË

»U¼u�« b³Ž sÐ bL×� sÐ tK�« b³Ž sÐ ÊULOKÝ aOA�« ‰U� UL3 ∫tDÐU{Ë

w; tMŽ tK�« vN½ Íc�« ÊUOGD�« u¼Ë tÐ tK�« d�√ U� Íb?Fðò UÎFOLł tK�« rNLŠ—

Æå˝w³Cž rJOKŽ q×O�  tO�  «uGDð ôË˚ ∫v�UFð t�u�

 ∫WODÝu�« ¿

åj‡ÚÝËò W???LK3Ë 5�?�« `²??HÐ åj?‡ÓÝËò W??LK?3 5Ð W¹u??G?K�« rłU??F*« X?�d??;

ô U?� U?�√ Ë ¨ÊuJ��UÐ u?N?; å5Ðò t?O?; `KB?¹ l{u?� q3 Ê≈ ∫«u�U?I?; ªU?N½uJ�Ð

Æ
©≥®

UN×²HÐ uN; tO; `KBð

Æ
©¥®

åw;dÞ 5Ð U� ¡wA�« jÝËò —uEM� sÐ« ‰U�

 ∫5OMF� ‰uŠ —Ëbð UN½√ b−¹ WGK�« V²3 w; åj‡ÝËò WLK3 q�Q²¹ Íc�«Ë

 Æ—«b�«Ë q³(« jÝu3 ¨5;dÞ 5Ð ÊuJ¹ U� ∫UL¼bŠ√

ÒpÏ*ÒcÒ:Ò§˚  ∫v�U?Fð t?�u?� w; œu?B?I*« u?¼Ë ¨—U?O?)« ‰b?F�« vMF?0 ∫w½U?¦�«

Æ›±¥≥ ∫…dI³*«¤ ˝UÚDÒÝÒ§ ÚW]BÌ√ ÎrÌ:UÒMÎKÒFÒł

5Ð jÝË W?�√ U?N½_ ¨‰Ë_« v?MF?LK� ÎU?C¹√ sL?C?²?� W¹ü« w?; vMF*« «c¼Ë

 Æj¹dH²�« Ë ◊«d;ù«

w³M�« Ê√ò tK�« t?L?Š— Í—U?e?³�« `O?×?, w; ÎU×?¹d, U¼U?MF� ÊU?OÐ ¡U?ł b?�Ë

q¼ ∫‰u?I??O?; ¨»—U¹ p¹b?F?ÝË p?O?³� ∫‰u?I?O??; W?�U?O?I�« Âu¹ Õu?½ vŽb¹ò ∫‰U?� ¤

‰uIO; ªd¹c½ s� U½Uð√ U� ∫Êu�uIO; ørJGKÐ q¼ ∫t?²�_ ‰UIO; ¨ rF½ ∫‰uIO; øXGKÐ

‰u?Ýd�« ÊuJ¹Ë mÒKÐ b?� t½√ ÊËbN?A?²; t?²?�√Ë ¤ bL?×?� ∫‰uI?O?; øp� bN?A¹ s�

«uÌ½uÌJÒ²ÓÏ* UÚDÒÝÒ§ ÚW]BÌ√ ÎrÌ:UÒMÎKÒFÒł ÒpÏ*ÒcÒ:Ò§˚ ≠ Ád??3– qł ≠ t�u??� p�c?; «Îb??O??N?ý r?JOKŽ

Æå‰bF�« jÝu�«Ë ›±¥≥ ∫…dI³*«¤ ˝«ÚbOÏNÒý ÎrÌJÎOÒKÒŽ Ì‰uÌÝ]dÄ ÒÊuÌJÒ¹Ò§ Ï”U]MÄ vÒKÒŽ ÒÒ¡«ÒÒbÒNÌý

d??³?)« fH½ s� Ÿu??;d??� u¼ å‰b?F�« ∫jÝu?�«ò ∫d?−??Š sÐ« k;U?(« ‰U??�

Æ
©µ®

rNCFÐ r¼Ë UL3 …«Ëd�« iFÐ ‰u� s� Ã—b0 fO�Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤∏π’ ±Ã rOI²�*« ◊«dB�« ¡UC²�« ©±®

Æ≤∑∏’ ±≥Ã Í—U³�« `²; ©≤®

Æ©jÝË® …œU� ÕU×B�« —U²e� dE½« ©≥®

Æ¥≤¥ ’ ∑Ã »dF�« ÊU�� ©¥®

Æ≤≤’ ∏Ã Í—U³�« `²; dE½« ©µ®



≠∑≠

 ∫UN²O�ËR+� rEŽË Èu²H�« WOL¼√ ¿

Ê√ bFÐ ¨rN?OKŽ W−Š ÊuJO� U?NK3 W¹dA?³K� ÎôuÝ— ¤ «ÎbL?×� YFÐ tK�« Ê≈

Ê√ t�UJŠ√ rKF¹ ô s� vKŽ v�UFð tK�« VłË√ p�c?3Ë ¨v�UFð tK�« ÂUJŠ√ rNGK³¹

«uÌ*ÒQÎÝUÒ�˚ ∫tÐU²?3 rJ×� w; v�UFð ‰U?� UL3 ¨U?NÐ qLFO?; rKF²¹ v²Š U?NMŽ ‰Q�¹

Æ›∑ ∫¡UO³½_«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ: Ê≈ ÏdÎ:ÓÏcÄ ÒqÎ¼Ò√

Æ¡U‡‡LK‡F�« ∫d3c�« q¼QÐ œuBI*«Ë

U?L?¼ö?3Ë ¨q¼U?'«Ë r?�U?F�« rN??O?; ÊuJ¹ ÊU?J�Ë ÊU?�“ q3 w; ”UM?�« ÊS?; 

—u??�√ sŽ ¡U??LKF?�« ‰Q?�?¹ r� q¼U??ł w; d??O??š ôË¨‚u??I??Š t� Ë  U??³??ł«Ë t??OKŽ

 Æ5K¼U'« w²H¹ ô r�UŽ w; dOš ôË¨tM¹œ

∫v�U?F?ð t�u?� q�QðË ¨d?Dš√ Ë rEŽ√ W?O??ŠUM�« Ác¼ w; r�U??F�« W?O�ËR??�?�Ë

Ò¡«Ò—Ò§ ÌÁËÌcÒ³ÒMÒ� ÌtÒ½uÌLÌ²ÎJÒð ôÒ§ Ï”U]MKÏ* Ìt]MÌMÓÏOÒ³Ì²Ò* Ò»UÒ²ÏJÎÄ «uÌðËÌ√ Òs¹Ïc]Ä Ò‚UÒ¦OÏB Ìt]KÄ ÒcÒšÒ√ Î–≈Ò§˚

Æ›±∏∑ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ Ò̋ÊËÌdÒ²ÎAÒ¹ UÒB ÒfÎ¾Ï³Ò� ÚöOÏKÒ� UÚMÒLÒŁ ÏtÏÐ «ÎËÒdÒ²Îý«Ò§ ÎrÏ¼Ï—uÌNÌþ

—U½ s� ÂU?−KÐ t?K�« t?L?'√ t?L?²J; rKŽ sŽ q¾?Ý s?�ò ¤ w³M�« sŽ ¡U?łË

ÆåW�UOI�« Âu¹

w; ¨WL?O�?ł UNð—uDšË W?LOEŽ W½U?J� UN� Âö?Ýù« w; Èu²H?�« ÊS; «c�Ë

rNð«œU?³ŽË r¼bzUI?Ž w; ”UMK� Àb×?¹ ULO?; ¤ t�uÝ— rJŠË tK�« rJ?Š ÊUOÐ

   Æå—UM�« vKŽ r3ƒdł√ UO²H�« vKŽ r3ƒdł√ò ∫—uŁQ*« w; ¡Uł b�Ë ¨rNðö�UF�Ë

qÐ ¨rN?zU?²??;ù ”UMK?� Íb?B??²�« Êu??³??žd¹ `�U??B�« nK��« ¡U??LKŽ s?J¹ r�Ë

¨»«u?¦�« w; Î«b¼“ ô Ë ¨rKF�« w; WK� ô ¨rN?C?FÐ vKŽ Èu?²H�« Êu?F?;«b²¹ «u½U?3

U?N?²�eM� Ë Èu?²?H�« ÊQ?ý rEŽ vKŽ ‰b¹ U2 ªt?³?�«u?Ž s� ÎU?;u?šË ÎU?Ž—uð U/≈Ë

 Æ5LK�*« 5Ð UNð—uDšË s¹b�« s�

U??� ô≈ Êu?;d??F¹ ô ¨Â«u??Ž W??O?Žd??A�« ÂUJŠ_« v?�≈ W?³??�M�UÐ ”U?M�« VKž√Ë

ÆÂöÝù« s� rNM¹œ tÐ ÊuLOI¹

Î«œ«d;√ ”UM�«Ë ¨s¹b�« w; rKF�« q¼√ Ë ¡UNIH�« ÊQý uN; tIH�« l¹—UHð U�√ 

¨W?O??Žd?ý  U??H�U?e?� w?; Êu?F?I¹Ë ¨r?NðU?O??Š w; ÏÎ—u‡‡�√ rN� Àb??×¹ ¨ U?ŽU??L?łË

rJ(« W??;d?F??� Êu?łU?²??×¹ rNKF??−¹ U2 ”u?H?M�« Ë »uKI�« ÷«d?�√ r?N?³?O??B¹Ë

¡ULKF?�U; ¨¡ULKF�« bMŽ œu?łu� «c¼Ë ¨WM��«Ë »U?²J�« ¡u{ vKŽ t?O; ·d?B²�«Ë

 Ær�−K� ¡«cG�U3 tMŽ vMG²�¹ ô W�_« …UOŠ s� rN� ¡eł ÂöÝù« w;



≠∏≠

vKŽ U??O??²?H�«  —«œ s�Ë Âö??Ýù« ¡U??N?I??;ò ∫≠ tK�« t??L?Š— ≠ rO??I�« sÐ« ‰U??�

b??Ž«u??� j?³??CÐ «uM?ŽË ¨ÂUJŠ_« ◊U??³M?²??ÝUÐ «u??B??š s?¹c�« ÂU½_« 5Ð r?N�«u??�√

Ê«dO(« Íb²N¹ rNÐ ¡U?L��« w; Âu−M�« W�eM0 ÷—_« w; r¼ ¨Â«d(«Ë ‰ö(«

¨»«d?A�«Ë ÂU??FD�« v�≈ rN?²??łU?Š v�≈ rEŽ√ rN?O?�≈ ”UM�« W?łU?ŠË ¨¡U??LKE�« w;

 Æe¹eF�« »U²J�« hMÐ ¨¡UÐü« Ë  UN�_« WŽUÞ s� ÷d;√ rNOKŽ rN²ŽUÞË

ÎrÌJMÏB ÏdÎBÒ_« wÏ*ÎËÌ√Ò§ Ò‰uÌÝ]dÄ «uÌFOÏÞÒ√Ò§ Òt]KÄ «uÌFOÏÞÒ√ «uÌMÒB¬ Òs¹Ïc]Ä UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�UFð ‰UI;

ÒpÏ*Ò– ÏdÏšü« ÏÂÎuÒOÎ*«Ò§ Ït]K*UÏÐ ÒÊuÌMÏBÎRÌð ÎrÌ²MÌ: Ê≈ Ï‰uÌÝ]d*«Ò§ Ït]KÄ vÒ*≈ ÌÁËÌÓœÌdÒ� Ô¡ÎwÒý wÏ� ÎrÌ²ÎŽÒ“UÒMÒð ÊSÒ�

 ‡¼ Æ√ å›µπ ∫¡U�M*«¤ Ú̋ö¹ÏËÎQÒð ÌsÒ�ÎŠÒ√Ò§ dÎOÒš

÷Ëd?; s� ¡U²?;ù« ◊Ëd?ý t?O; XF?L?²ł« Íc?�« w²H*« œu?łË ÊS?; UM¼ s�

”UM�« t�Q�¹ v?²Š ¨WM¹b� Ë√ W¹d?� q3 w; ÁœU−¹≈ vKŽ qLF?�« V−¹ Ë ¨W¹UHJ�«

Ë√ ¨s¹b�« —u??�√ w;  «—U?�??H?²?Ý«Ë  öJ?A?�Ë  «¡U?²??H?²?Ý« s?� t½Ëb?−¹ U??L?Ž

Æ«u�Q�¹ Ê√ ÊËœ ¡«b²Ð« rNLKF¹

∫‰U� YO?Š ÂU‡IL‡?�« «c¼ w; w��b½_« ÂeŠ sÐ« W?�ÒöF�« t�U?� U� qL?ł√ U�Ë

s� rNM� »b²M¹ Ê√ sBŠ Ë√ WM¹b� Ë√ W¹d� w; WFL²−� WŽULł q3 vKŽ ÷d;ò

sŽ `, U??�Ë tK3 Ê¬d?I�« rK?F?²¹Ë ¨U¼d??š¬ sŽ U?N�Ë√ W½U¹b?�« ÂUJŠ√ lO?L??ł VKD¹

rN?�K−?� w; «Ëb?−¹ r� ÊS?; rN?L?OKF?²Ð Âu?I¹ rŁ ¨ÂU?JŠ_« Y¹œU?Š√ s� ¤ w³M�«

¡U??LK?F�« ÊËb??−¹ YO??Š v?�≈ qO??Šd�« rN???OKŽ ÷d??H??; tK?3 p�– w; rN??N??I???H¹ s�

  ‡¼ Æ√ å5B�UÐ «u½U3 Ê≈Ë ¨r¼—U¹œ  bFÐ Ê≈Ë ¨rKF�« ·uM, w; ÊËbN²:«

 ∫t�H½ vMF*« w; ¡ULKF�« iFÐ ‰U�Ë

tM� qO??Šd�« VłËË ¨t?O??; sJ��« Âd?Š ¨U??� ÊUJ� w; XH?� b??łu¹ r� «–≈ò

Æå‰“«u½ s� tÐ ‰eM¹ U�Ë s¹b�« ÂUJŠ√ w; tO²H¹ s� YOŠ v�≈

pK1 ô s� lM� ”U?M�« `�U?B� vK?Ž ÎU,d?Š  —u?�_« …ôË vKŽ V−¹ U?L?3

 Æ¡U²;û� …d³²F*«  ö¼R*«

rKF�« q¼√ ‰Q�¹ Ê√ ÂU?�û� wG³M¹ ∫≠ W?OHM(« ¡ULKŽ s� ≠ rO?$ sÐ« ‰U�

Áb??Žu??²¹ Ë `K?B¹ ô s� lML??O� ¨Èu??²??H?K� `KB¹ s?L??Ž Ád??B?Ž w?; s¹—u??N??A*«

 ÆœU‡‡Ž «–≈ WÐuIF�UÐ

Æ
©±®

WKÐUM(«Ë WOF;UA�« ¡ULKŽ V¼– «c¼ v�≈Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±±∑’ Èu²H�« ÂUJŠ√ w; YŠU³� ©±®



≠π≠

 ∫w²H*«  UHB ¿

U??N?žöÐ≈Ë ¤ t?M� W?F¹d??A�« rK?F� t?²Ł«—Ë w?; ¤ w³M�« ÂU??I?� rzU??� w²??H*« Ê≈

 Æå¡UO³½_« WŁ—Ë ¡ULKF�«ò Y¹b(« w; œ—Ë UL3Ë ÆUNÐ —«c½ù«Ë q¼U−K� UNLOKFðË ”UMK�

tK�« s?Ž mOK³??²�« ÊU??3 U*Ëò v?�U??Fð tK�« t??L??Š— rO??I?�« sÐ« W??�Òö??F�« ‰u??I¹Ë

Ë W¹«Ëd�UÐ mOK³²�« W³ðd?� `KBð r� ¨tO; ‚bB�«Ë mK³¹ U0 rKF�« bL²?F¹ t½U×³Ý

ÊuJ¹Ë ¨tO; ÎU�œU, ¨mK³¹ U0 ÎU*UŽ ÊuJO; ¨‚bB�«Ë rKF�UÐ nBð« s* ô≈ UO²H�«

tÐU?A??²?� ¨t�U?F??;√Ë t�«u?�√ w; Îôb??Ž …d?O?��« Òw{d??� W?I¹dD�« s�??Š p�– l�

sŽ lO?�u?²�« VBM� ÊU?3 «–≈Ë ¨t�«u?Š√Ë t?łd?e?�Ë tKšb?� w; W?O½ö?F�«Ë d?��«

Vð«d?*« vK?Ž√ s� u¼Ë ¨Á—b????� qN????−?¹ ôË tKC????; dJ?M¹ ô Íc?�« q;UÐ „u?K*«

s0 oO??I?×?; ø «u??L?��«Ë ÷—_« »— sŽ l?O?�u?²�« V?BM0 nOJ; ¨ U??OM��«

—b?� rKF?¹ Ê√Ë ¨t?²?³¼√ t� V¼Q?²¹ Ê√Ë ¨t?ðb?Ž t� b?F¹ Ê√ VBM*« «c?¼ w; rO?�√

¨tÐ Ÿb?B�«Ë o(« ‰u?� s� Ãd?Š Á—b?, w; ÊuJ¹ ô Ë ¨t?O?; rO?�√ Íc�« ÂU?I*«

»UÐ—_« »— t??�??HMÐ Áôuð Íc�« VB?M*« u¼Ë nO??3Ë ¨t¹œU¼Ë Ád??,U½ tK�« ÊS??;

rKF?O�Ë Æ›±∑∂ ∫¡U�M*«¤ Ï̋WÒ*öÒJÎÄ wÏ� ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ� ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹˚ ∫v�U?F?ð ‰U?I?;

 ÆtK�« Íb¹ 5Ð ·u�u�Ë Î«bž ‰u¾�� t½√ s�uO�Ë Á«u²; w; »uM¹ sLŽ w²H*«

…d?;u?²?� ÊuJð Ê√ w?G?³M¹ ÎUÞËd?ýË  U?H?, w²?H*« w; ¡U??LKF�« `{Ë√ b?�Ë

 ∫wðQ¹ U� UNL¼√Ë ¨ÁbMŽ

¨ÎU?LK�?� ÊuJ¹ 5Š ô≈ ¡U?²?;ù« VBM� √u?³?²¹ Ê√ b?Š_ sJ1 ö?; ∫Âö?Ýù« ≠±

sŽ »uM?¹Ë tK�« sŽ d??³?e?¹ t½√ –≈ ¨t?O?KŽ ”UM�«  lL??ł√ U2 ◊d??A�« «c¼Ë

nB??²¹ ôË v�U??F?ð tK�« s¹œ t½√ vK?Ž t�u??I¹ U??� ”UM�« vI?K²¹Ë ¤ t�u??Ý—

 ÆÎULK�� t½uJÐ ô≈ p�–

◊dA�« «c¼Ë ¨Îö?�UŽ ÎU?G�UÐ VBM*« «cN� w�u?²*« ÊuJ¹ ÊQÐ p�–Ë ∫nOKJ²�« ≠≤

ÊuM:«Ë¨«c¼ q?¦?� w; t�u?I� r?JŠ ô w³?B�« ÊS??; ÎU?C¹√ t?OKŽ l?L?ł√ U2

 Æ¡U²;ù« W½UJ� q¦1 Ê√ t� vM�²¹ ö; rKI�« tMŽ ÏŸu;d�

tK?�« sŽ mK?³???� t?½√ –≈ ¨VBM?*« «c¼ bK?Ið s* w?ÝU???Ý√ ◊d????ý u¼Ë ∫rK?F�« ≠≥

Íœ«b?G?³�« VOD)« ÍËd¹ «c?N�Ë ¨t?�UJŠ√ qN?ł s� t?MŽ mK³¹ ôË ¨t?�UJŠ√

 ÆåWJzö*« t²MF� rKŽ dOGÐ v²;√ s�ò ‰U� ¤ tK�« ‰uÝ— Ê√

¨t�«u??Š√ w; ÎU??L??O??I??²?�??� ÊuJ?¹ ÊQÐ p�–Ë ∫‰U??F??;_«Ë ‰«u??�_« w; t�«b??F�« ≠¥



≠±∞≠

 ÆtÐ ÎU�uŁu� ¨t�uIÐ UNO; ÎU�œU, ¨tð¡Ëd� vKŽ ÎUE;U×�

«c¼ bK?Ið s* bÐ ö???; ∫…d??O??��« U???{—Ë pK�*« W??�ö???ÝË W??I¹dD?�« s�??Š ≠µ

w{d??� pK�?*« rOKÝ W??I¹dD?�« s�??Š ÊuJO??; ¨p�cÐ nB??²¹ Ê√ V?BM*«

ÊuIK?²¹ rN½≈ YOŠ ¨rN� t�u?I¹ U� «uK³?I¹ Ë t�«u�QÐ ”UM�« o?¦¹ v²Š …d?O��«

 Æs¹b�« ÂUJŠ√ w¼Ë rNÝuH½ w; ÎU½Qý rEŽ√ w¼ Î«—u�√ tMŽ

∫q3Q*« tÐUD²?Ý« vKŽ ’d?(« Ë W?�«dJ�« ‘b?e¹ U?� q3 sŽ W?H?F�«Ë Ÿ—u�« ≠∂

Îö?ŽU?ł Ÿ—u�U?Ð ÎU?H?B?²?� ÊuJ¹ Ê√ rO?EF�« d?�_« «c?N� VB?²?½« s0 yÍd?×?;

Òô√ tÐ yÍd?ŠË ¨t?OMO?Ž 5Ð tK�« d?�«Ë√ n�U?š s* b¹b?N²�«Ë b?O?Žu�« ’u?B½

Èd½ «cN�Ë ¨”UM�« Íb¹√ w; U?LŽ ÎUHO?HŽ ÊuJ¹ 5Š ô≈ ÂUO?I�« oŠ tÐ ÂuI¹

Ád?3– ÷d?F?� w; ‰u?I?O?; w½U?F*« Ác¼ ◊«d?²?ý« b?3R?¹ Íœ«b?G?³�« VOD)«

tÐUD²?Ý« v?KŽ ÎU?B¹d?Š w²?H*« ÊuJ?¹ Ê√ wG?³M¹Ëò w²?H*« w; ◊d??²?A¹ U?L?Ž

   ‡¼Æ√ å UN³A�« sŽ ÎUŽ—u²� ¨oO;u²�« »U³Ý√ ‰Ë√ p�– ÊS; ¨tK3Q�

qOK� w?²?H*« ÊuJ¹ Ê√Ëò ‰u??I?O??; p�– w; ≠ tK�« t??L?Š— ≠w½«d??I�« t?FÐU??²¹Ë

U??N?K¼√ rEF???�Ë ¨U??O‡½b?�« s� d??¦J?‡²??�???� `K;√ U??L???; ¨Ÿ—u‡�« d???O??¦??3 ¨l?LD�«

‡¼Æ√ åUN�UJŠË

 ÆtÐ w²H¹ UL‡O; X³¦²�«Ë Èu‡²H�« w; w½Q‡²�«Ë WEŠö‡*« …œu‡łË d‡JH�« W‡½U,— ≠∑

s?� –u??????šQ???????� ◊d?‡ý «c?‡?¼Ë ∫Í√d�«Ë r?K?F�«Ë s?¹b?�« ÍË– s� …—u???????A?*« VK?Þ ≠∏

Æ`�U‡B�« nK��« tOKŽ Ã—œ U2Ë Èu²H�« Ÿu‡‡{u� dOž w; WF¹dA�«  U‡O�uLŽ

«c??N?; ¨W??OK¼_UÐ t� ”U?M�« …œU?N??ýË VBM*« «c??N� q¼√ t?½QÐ t?�??HM� t??²¹ƒ— ≠π

W?�U?Ž tÐ v{d¹Ë ¨U?N?O; wC?L?O?; U?O?²HK?� t²?O?Šö?BÐ 5I?O�« tŁ—u‡¹ ◊d?ý

s¹cNÐ ÊU�½ù« nB?²¹ r� U�Ë ¨rNM¹œ ÂUJŠ√ ÊuIK²¹ tOKŽ Êu�b?IO; ”UM�«

U0 ÎU??�uŁu??� Êu?J¹ s�Ë ¨VBM?*« «c¼ ¡u??³??²� ÎU??(U??, ÊuJ¹ sK?; 5H??,u�«

¨rNM¹œ d?�√ w; rN� t�u?I¹ U?� ŸUL?Ý w;  ”UM�« bMŽ Îôu?³I?� ôË ¨tÐ w²?H¹

t½√ tMŽ w;«dI?�« d3– bI?; ¨p�c� ‰bð ’uB½ tK�« t?LŠ— f½√ sÐ p�U*Ë

t�H½ u¼ Èd¹Ë p�c� Îö¼√ ”UM�« Á«d¹ v²Š w²?H¹ Ê√ r�UFK� wG³M¹ ô ∫‰U�

 Æp�c� Îö¼√



≠±±≠

·dD��«Ë uKG�« dA� w� Èu�H�« d�√
  ∫bON9

sŽ rNM¹œ —u�√ ”UM�« rOKFð u¼ ¡ULKF�« U?NÐ ÂuI¹ w²�« ÂUN*« rEŽ√ s� Ê≈

tK�« Ác??š√ Íc�« o?(« ÊU??OÐ s� «c¼Ë ¨nO�Q??²?�« Ë√ ”Ë—b�« Ë√ Èu??²?H?�« o¹dÞ

Ò»UÒ²ÏJÎÄ «uÌðËÌ√ Òs¹Ïc]Ä Ò‚UÒ¦OÏB Ìt]KÄ ÒcÒšÒ√ Î–≈Ò§˚ ∫t½U×³Ý ‰U� UL3 rKF�« q¼√ vKŽ UÎ�U¦O�

 Æ›±∏∑ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ Ì̋tÒ½uÌLÌ²ÎJÒð ôÒ§ Ï”U]MKÏ* Ìt]MÌMÓÏOÒ³Ì²Ò*

rKF�« t?LK?Ž s� q3 vKŽ tK�« Ác?š√ Íc�« ‚U?¦?O*« «c?¼ Ê≈ò ∫rKF�« q¼√ ‰U?�

tÐ r?N??O?KŽ qe???³¹ ôË ¨p�– r?N??L???²J?¹ ôË t??O?�≈ Êu??łU???²???×¹ U???� ”UMK� 5?³¹ Ê√

”UM�« «u?LKŽË ÂU?O?I�« -√ «c?NÐ «u?�UI?; Êu?I?;«u*« U?�Q?; ¨Áu�Q?Ý «–≈ ÎU,u?B?š

U?�√Ë ¨ÊUL?²J�« rŁ≈ s?� UÎ;u?šË ¨oK)« vKŽ W?I?H?ýË ¨rNÐ— …U{d?� ¡U?G?²Ð« rKF�«

œu?N??F�« Ác¼ «Ëc??³M; rN?N?ÐU?ý s�Ë È—U?B?M�«Ë œu?N??O�« s� »U?²J?�« «uðË√ s¹c�«

Æ
©±®

åqÞU³�« «ËdNþ√Ë o(« «uL²J; UNÐ «ËQ³F¹ rK; r¼—uNþ ¡«—Ë oOŁ«u*«Ë

«c¼ w; W?,U?š ¨”UM�« ¡U?²?;≈ w; 5*U?F²*« Ë√ ‰U?N?'« .b?Ið ÊS?; p�c�Ë

q¦� WOzUCH�«  «uMI�« iFÐ  “dÐ√Ë ¨Âö?Žù« qzUÝË tO; XŽuMð Íc�« ÊU�e�«

ÆU¼U³IŽ bL% ô —UŁ¬ Ë W�_« vKŽ tð—uDš t�  QDš «uK{√Ë «uKC; ¡ôR¼

t?Že²M¹ ÎU?Ž«e²½« r?KF�« i³I¹ ô tK�« Ê≈ò ‰U?� t½√ ¤ w³M�« sŽ X³Ł b?�Ë 

c??eð« ¨ÎU*U??Ž o³¹ r?� «–≈ v²?Š ¡U??LK?F�« i³??IÐ rKF?�« i³??I¹ sJ�Ë ¨œU??³??F�« s�

Æ
©≤®

å«uK{√ Ë «uKC; rKŽ dOGÐ «u²;Q; «uK¾�; ÎôUNł ÎUÝËƒ— ”UM�«

¨5*U?F??²*« Ë√ ¨WKN?'« ¡ôR¼ 5?J9 Ë√ W?O�uðË QD?)« «c¼ W?−?O?²?½ X½UJ;

w; X³½ ÎU3u?ý W�_« XMł Ê√ ªW¹u?O½b�« b,U?I*« Ë ÈuN�« »U×?,√ rNÐ o×K¹Ë

 ≠∫UN�öš√Ë UNM¹œ ÊU²�Ð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≤≤≥’ ±Ã sLŠd�« .dJ�« dO�Oð ©±®

ÆÍ—Ue³�« Á«Ë— ©≤®



≠±≤≠

 ∫—U‡Łü« p‡Kð s�Ë ¿

≠∫W‡‡¹ b‡I‡F�« —U‡Łü« ∫ÎÎôË√

r3U¹≈ò ∫‰U??� t½√ › »UD)« sÐ d??L?Ž sŽ t?MMÝ w; wMD�—«b?�« Ãd?š√

Ê√ Y¹œU??Š_« rN??²?O??Ž√ ¨4��« ¡«b??Ž√ Í√d�« »U?×??,√ ÊS??; ¨Í√d�« »U?×??,√Ë

 Æå«uK{√Ë «uKC; Í√d�UÐ «u�UI; ¨U¼uEH×¹

 UN?³AÐ rJ½u�œU−¹ Âu?� wðQO?Ýò w�—«b�« 4Ý w; UL3 › ÎU?C¹√ ‰U�Ë

 ÆåtK�« »U²JÐ rKŽ√ 4��« »U×,√ ÊS; ¨4��UÐ r¼Ëce; ¨Ê¬d‡I�«

»«uÐ√ «u??×??²??; b??� Èu??NK� ÎU??ŽU??³ð« Ë√ rKŽ d??O??GÐ Êu??²??H¹ s?¹c�« ¡ôR¼ Ê≈Ë

Æø o(« s¹√ ÊË—b¹ ô È—UOŠ ”UM�« iFÐ «u3dðË ¨ UN³A�«

∫‰U??� t½√ › ÊU??L??O�« sÐ W??H¹c??Š sŽ W??OK?(« w; rO??F½ uÐ√ Ãd??š√ b??�Ë

r²I³?Ý bI� r²LI²Ý« s¾� tK�« u?; ¨rJK³� ÊU3 s� o¹dÞ «Ëcš ¡«dI�« d?AF�U¹ò

 ÆåÎ«bOFÐ Îôö{ r²KK{ bI� ÎôULý Ë ÎUMO1 ÁuL²3dð s¾�Ë Î̈«bOFÐ ÎUI³Ý

¨tÐU?×?,√ vKŽ b?−?�*« w; hI¹ qłdÐ › œu?F?�?� sÐ tK�« b?³?Ž d‡�Ë

r‡J½≈ tK�« b?³Ž ‰UI?; Î̈«dA?Ž «uKK¼ Î̈«dA?Ž «u×?³Ýò ‰uI¹Ë  vB?Š rN¹b¹√ w;Ë

Æåq{√ ∫wMF¹ Ác¼ qÐ ¨q{√ Ë√ ¤ bL×� »U×,√ s� Èb¼_

«c¼Ë ¨UN?�d; XŽuMðË UNð«¡U?L²½« X³F?Að ¨ÎUÐ«eŠ√Ë ÎU�d?; W�_« X×³?,√ b�Ë

ÆåW�d; 5F³ÝË ÌÀöŁ vKŽ ‚d²H²Ý W�_«ò ÊQÐ  ¤ w³M�« tMŽ d³š√ b� pý ô

 Æ…dOB³�« VŠU, «u−MO� d¹c×²K� ¡Uł d³)« «c¼ sJ�Ë

vM?F*« «c¼Ëò ≠ tK?�« t???L???Š— ≠ W???O???L???Oð sÐ« Âö???Ýù« aO???ý ‰U???� p?�c�Ë

bÐ ô ·ö?²šô«Ë W?�dH?²�« Ê√ v�≈ dO?A¹ tłË d?Ož s� ¤ w³M�« sŽ ÿu?H×?�

Æ
©±®

åW�ö��« t� tK�« ¡Uý s� u−MO� t²�√ —c×¹ ÊU3Ë ¨W�√ w; ULNŽu�Ë s�

W¹b?I?Ž Ï—u?�√ rKF?K� 5³?�?²M*« ¡ôR¼ ÈËU?²?;Ë  U?N?O?łu??²Ð c?š_« sŽ Z²½Ë

 ∫UNM� W�U{

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±≤≤’ ±Ã rOI²�*« ◊«dB�« ¡UC²�« ©±®



≠±≥≠

Æ5LK�*« œöÐ iFÐ w; Ã—«u)« V¼c� ¡U‡IÐ ≠±

 Æ5KC*« ¡ôR¼ ÈËU²HÐ ÁbO¹QðË ÍdOHJ²�« V¼c*« œułË ≠≤

 ÆWO�ö‡Ýù«  UFL²:« w; W�dH�« ‰uBŠ ≠≥

  Æ…bOIF�« c‡š√ w; `�UB�« nK��« ZNM�Ë WM��«Ë »U²J�« sŽ bF³�« ≠¥

 ∫W‡¹d‡~H�« —U‡Łü« ∫ÎU‡O½UŁ

Ë ¨r¼—UJ;√ w?; Êu?²ÐU?Ł WM��«Ë »U??²J�« s� ÁËc??š√ s¹c�« o(« q¼√ ÊS??;

Ê_ dO?G²¹ ô b?Š«Ë r¼bMŽ o(U; rN?ðUÐU²3 Ë r?NðUŠËdÞ√ w; 5C?�UM²� d?Ož

Æ`{«ËË Ïq�U3 r¼bMŽ s¹b�«

sJ¹ r� ÎU¾?Oý W?�_« Ác¼ w; ÀbŠ√ s�ò ≠ tK�« tL?Š— ≠ p�U� ÂU?�ù« ‰U�

ÂuO*«˚  ∫‰u??I¹ tK�« Ê_ ¨W�U??Ýd�« ÊU?š ¤ ‰u??Ý— Ê√ rŽ“ b?I??; U?N??HKÝ t??OKŽ

Æå˝UÎM¹œ ÂöÝù« rJ* XO{—Ë w²LF½ rJOKŽ XL9√Ë rJM¹œ rJ* XKL:√

q³?� tM¹œ qL3√ b?� tK�« ÊU?3 «–S;ò ∫≠ tK�« t?L?Š—≠ w½U3u?A�« ÂU�ù« ‰U?�Ë

¨tM¹œ tK�« qL?3√ Ê√ b?FÐ tK¼√ tŁb?Š√ Íc�« Í√d�« «c¼ U?L?; ¤ tO?³½ i³?I¹ Ê√

Ïœ— tO; «c¼Ë ¨rN¹√dÐ ô≈ r¼bMŽ qLJ¹ r� uN?; r¼œUI²Ž« w; s¹b�« s� ÊU3 Ê≈

¨s¹b�« s� fO?� U0 ‰U?G?²?ýô« w; …b?zU?; ÍQ?; s¹b�« s� sJ¹ r?� Ê≈Ë ¨Ê¬d?IK�

Î«bÐ√ l;«bÐ t?F;b¹ Ê√ Í√d�« VŠUB� s?J1 ô rOEŽ qO�œË …d¼U� W?−Š Ác¼Ë

rždðË Í√d�« q¼√ Áu??łË U?NÐ ^pÔBð pOMO??Ž VB½ W?H¹d?A�« W¹ü« Ác?¼ qF?łU?;

ÆårN−−Š UNÐ iŠbðË rN;U½¬ UNÐ

„UM¼ —U?, 5O½UÐd�« ¡U?LKF�« s� «u?�O� Êu?²H?� «c¼ UM½U?�“ w; d?¦3 U?LK;

U2 WF¹d?A�« dO?ž w; 5HI?¦*« Ë√ Â«uF�« s� 5IK²*« Èb� —UJ?;_« w; Ï»—UCð

vKŽË U?NM� X�O� w²�« ÈËU?²H�« p?Kð V³�Ð W?F¹dA�« w; Êu?ŠbI¹ ¡ôR¼ qF?ł

 Æo(« b−¹ s¹√ Í—b¹ ô W¹dJ; WK³KÐ  U¾H�« pKð bMŽ `³,√ d¹bIð q�√

¨s¹d,U?F*« ¡ULKF�« Èd¹ ô `³,Q?; ¨¡ôR¼ dOž v×M� c?š√ ∫dš¬ nM,Ë

q¼√ Ë 5*U?F??²*« s� Êu?²?H¹ s?¹c�« Ê√ tM� ÎUMþ Î̈Èb¼ d??O?ž vKŽ r¼d?³??²?F¹ t½_

‰U?(« rNÐ q,Ë Ê√ v�≈ t½«d�√ Ë√ t?�?H½ w²H¹ √b?³?; ¨W�_« ¡U?LKŽ r¼ ¡«u¼_«



≠±¥≠

 ÆtM� «uÐd¼ ULO; «uF�u; ¨UNzU�œ ‰ö×²Ý«Ë ¨W�_« dOHJ²�

tÐ ·d?Ž s� Ë ¨Èu²?H�« w; q¼U?�²�« Âd?×¹ò ∫≠ tK�« t?LŠ— ≠ ÍËuM�« ‰U?�

UN?IŠ ¡U?HO²?Ý« q³� Èu?²H�UÐ Ÿd?�¹Ë ¨X³¦?²¹ ô√ q¼U�²�« s?L; ¨ÁƒU²?H²?Ý« ÂdŠ

vKŽË ¨…—œU³*UÐ ”QÐ ö; tMŽ ‰u¾�*UÐ t?²;dF� X�bIð ÊS; ¨dJH�«Ë dEM�« s�

÷«dž_« tKL% Ê√ q¼U�²�« s�Ë ¨…—œU?³� s� 5{U*« sŽ qI½ U� qL×¹ «c¼

ÎU??³KÞ W???³??A�UÐ p�??L??²?�«Ë ¨W¼ËdJ*« Ë√ W??�d??;« q?O??(« l³??²ð vK?Ž …b??ÝU??H�«

ÁbB?� `, s� U�√Ë ¨Ád{ b¹d¹ s� sŽ kOKG?²�« Ë√ ¨tFH½ ÂËd¹ s* hO?šd²K�

¨U¼u?×½Ë 51 WÞ—Ë s?� hOKe?²� ¨U?N?O?; W?N?³?ý ô WKO?Š t?³?KÞ w; V�?²?ŠU?;

¨«c¼ u??×½ s� nK�?�« iFÐ sŽ ¡U??ł U?� qL??×¹ t??OKŽË ¨qO??L?ł s?�?Š p�c??;

q3 tM�×?O; b¹b?A²�« U�Q?; ¨WIŁ s� W?Bšd�« U½bMŽ rKF�« U/≈ ∫ÊU?OHÝ ‰u?I3

Æ
©±®

åbŠ√

  ∫UNM� …dO¦3 Ï—u�√ qK)« «c¼ sŽ Z²½Ë

 Æ5LK�*«Ë ÂöÝù« …—u, t¹uAð ≠±

 Æ”UM�« WK³KÐË ÈËU²H�« i�UMð ≠≤

 ÆÂöÝù« s� dOHM²�« ≠≥

 Æ‰«b²Žô«Ë WODÝu�« nF{ Ë√ »UOž ≠¥

 ÆrNM¹œ —u�√ w; 5LK�*« s� dO¦3 q¼U�ð ≠µ

∫W‡OM�_« —U‡Łü« ∫ÎU‡¦�UŁ

ÂöÝù« v�≈ 5³�²M� s� …—œU,  U?;dBð s� qB×¹ U� q�Q²¹ Íc�« Ê≈

b?−O� ¨U?N?O; W?OM�_«  U?N'« XJÐ—√ Ë ¨‰Ëb?‡�« s� dO?¦?3 s�√ WŽe?Ž“ v�≈  œ√

Ë√ 5*U??F??²?� ’U??e??ý√ s� —b??Bð w²�« ÈËU??²??H�« ∫u¼ …“—U??³�« »U??³?Ý_« b??Š√

s�√ U?NÐ «uKš√ Ë Âö?Ýù« »U?³?ý U?NÐ «uK{√ W?O?�U?Ý X�?O� b?,UI?� »U?×?,√

s¹c�« ¡ôR?¼ V³??�Ð ¡U¹dÐ_« «u?�U??²??ž« Ë «uK²??�Ë «Ëd??−??H??; ¨r¼d??O??žË 5L?K�*«

w²�« Ã—«u)« W?�d; 5LK�*« —U¹œ w; Xłd?š p�c�Ë ªÎÈb¼ dOž vKŽ r¼u?²;√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ∏∞≠∑π’ ±Ã »cN*« Õdý ŸuL:« ©±®



≠±µ≠

ÆUNÐ nBð« s� q²IÐ ¤ w³M�« d�√

‰U?� › Í—b)« b?OF?Ý wÐ√ sŽ rK�?�Ë Í—Ue?³�« `O?×, w; ¡U?ł UL?3

Ÿd?�_« 5Ð UN?L�?I; ¨U?N²Ðd?ð w; W³?O¼cÐ ¤ w³M�« v�≈ sL?O�UÐ u¼Ë wKŽ YFÐ

5ÐË ¨Í—«e?H�« —bÐ sÐ W?MO?O?Ž 5ÐË ¨lýU?−?� sÐ b?Š√ rŁ ¨wK?EM(« fÐU?Š sÐ

rŁ ¨wzUD?�« qO?)« b?¹“ 5ÐË ¨»ö‡3 wMÐ b??Š√ rŁ Íd??�U?F?�« WŁö?Ž sÐ W??L??IKŽ

b$ q¼√ b?¹œUM, tODF¹ ∫«u�U?I; ¨—UB½_«Ë g?¹d� X³C?G²?; ÊUN³?½ wMÐ bŠ√

Y3 ¨5³???'« TðU½ ¨5?MO??F?�« dzU??ž qł— q?³??�Q??; ¨r?N??H�Q?ð√ U/≈ ∫‰U??� ¨U?MŽb¹Ë

‰U?I?; ¨t?K�« oð« b?L?×?� U¹ ∫‰U??I?; ¨”√d�« Ô‚uK×?� ¨5?²Młu�« ·d?A?� ¨W??O?×K�«

åw½uM�Qð ô Ë ÷—_« q¼√ vKŽ wM�QO; t²?OBŽ «–≈ tK�« lOD¹ sL;ò ¤ w³M�«

tK²� ÂuI�« s� qł— ‰Q�;

Ê≈ò ¤ w³M�« ‰U??� v�Ë U?LK; ¤ w³M�« t??FML?; ≠ b?O�u?�« sÐ b�U?š Á«—√ ≠

ÊuK²?I¹ W?ÒO?�d�« s� rN?��« ‚Ëd?� ÂöÝù« s?� Êu�d1 ÎU?�u?� «c¼ TC?¾?{ s�

ÆåœU‡Ž q²� rNMK²�_ rN²3—œ√ s¾� ¨ÊUŁË_« q¼√ ÊuŽb¹Ë ÂöÝù« q¼√

 ∫wK¹ ULO; WOM�_« WOŠUM�« s� ÈËU²H�« Ác¼ dŁ√ heK²O; ¿

 ÆV¹de²�«Ë dO−H²�« ≠±

 Æ¡U‡‡¹dÐú� ‰UO²žô«Ë q²I�« ≠≤

 Æs‡�_« W‡ŽeŽ“ ≠≥

 ÆrNðUFL²: `K,√ Ë r¼√ u‡¼ ULŽ W‡OM�_«  UN'« ‰U‡Gý≈ ≠¥

 Æs�_« ‰Uł— 5ÐË lL²:« œ«d;√ 5Ð „u‡JA�« …d¦3Ë W³¹d�« œułË ≠µ

≠∫W‡O‡ŽU‡L²‡łô«  —U‡‡Łü« ¿

¨tOKŽ X¦ŠË WF¹dA�« tð—d� d�√ lL²?:« œ«d;√ 5Ð WOŽUL²łô«  U�öF�«

ÏsÎ¹ÒbÏ*«ÒuÎ*UÏÐÒ§ UÚ¾ÎOÒý ÏtÏÐ «uÌ:ÏdÎAÌð ôÒ§ Òt]KÄ «ËÌbÌ³ÎŽ«Ò§˚ ∫qłËeŽ tK�« ‰U?� s¹b�«u�« dÐ wH;

tK�UÐ „d‡?A�« b?FÐ dzU?³?J�« d?³?3√ s� ¤ w³?M�« qF?łË Æ›≥∂ ∫¡U�M*«¤ ˝UÚ½UÒ�ÎŠ≈

Æås¹b�«u�« ‚uIŽò

b?I?; ‚“d�« W?F?ÝË d?L?F�« ‰uD� ÎU?³?³?Ý t?²KF?łË ÂU?Š—_« WKBÐ  d?�√ U?L?3



≠±∂≠

qBOK; t�“— w; t� j�³¹Ë ÁdŁ√ w; t� Q�M¹ Ê√ VŠ√ s� Ê√ò ¤ w³M�« d³š√

 ÆåtLŠ—

U?L3 WM'« ‰u?šœ ÊU?�d?ŠË WMFK�UÐ rŠd�« lÞU?�  bŽuð p?�– qÐUI?� w;Ë

˝ÎrÌJÒBUÒŠÎ—Ò√ «uÌFÓÏDÒIÌðÒ§ Ï÷Î—Ò_« wÏ� «ËÌbÏ�ÎHÌð ÊÒ√ ÎrÌ²ÎO]*ÒuÒð Ê≈ ÎrÌ²ÎOÒ�ÒŽ ÎqÒNÒ�˚ ∫qłËe?Ž ‰U�

Æ›≤≤ ∫bL×B¤

 ÆrŠ— lÞU� ∫Í√ ålÞU� WM'« qšb¹ ôò ¤ w³M�« ‰U�Ë

ÎU³³?Ý ¡«u¼_« »U×,√ Ë√ ¨5*UF?²*« s� —bBð ÈËU²H�« iFÐ X?½U3 «cN�Ë

Ë√ ¨ÁUÐ√ d??HJ¹ ÎU??B??e?ý Ê√ b??−??²?; ¨W??O??ŽU?L??²??łô«  U?�ö??F�« pKð ŸU?DI½« w;

 ÆteOý Èu²; V�Š ÎôU{ Á«d¹ t½_ —UI²Š« qJÐ tK�UF¹ Ë√ ¨tI�H¹

Ë√ rNð—U¹“ «u�d?ŠË rNÐ—U�√ «Ëd?−¼ ÎUÐU³?ý 5LK�*«  UFL?²−?� w; błËË

W??FÞU??I??� V?łuð Èu??²??HÐ rN??F?M�√ s� V³??�Ð ªÕ«d?ð_« Ë Õ«d??;_« rN??²??3—U??A??�

 Æ¡wý w; ÂöÝù« s� fO� wK¼Uł lL²−� t½√Ë ¨lL²:«

 ∫UNM� Ï …dO¦3 Ï—u�√ «c¼ sŽ Z²½Ë

 Æ5LK�*« 5Ð WOŽUL²łô«  U�öF�« nF{ ≠±

 ÆW¹dÝ√ q3UA� œułË ≠≤

 ÆÍdÝ_« pJH²�« V³�Ð w�öš√ ·«d×½« ≠≥



≠±∑≠

W�_« WOD�Ë bO�Q� w� Èu�H�« d�√
‰u??I�« w; W??�U?I??²?Ýô« ‰u??B??Š —u?B??²¹ ô ÆÆÆò rO??I�« sÐ« W??�ö?F�« ‰U??�

…UJA� s� f³²I� t½√Ë ¨rKF�« s� tF� U� W×BÐ WI¦�« bFÐ ô≈ ‰U(«Ë qLF�«Ë

Æ
©±®

åW�UI²Ý« ôË t� WIŁ ö; p�c3 sJ¹ r� s�Ë ¨…u³M�«

s� ‰«b???²??Žô«Ë o(« q¼√ WK?� Ë√ »U??O??žË ª…ö???G�« s� 5²??H???� b??łË Ê≈Ë

ÆWODÝu�« »UOG� ÏV³Ý 5O½UÐd�« ¡ULKF�«

ÆåWMÝ lł«d; WŽbÐ qł— ÀbŠ√ U�ò tK�« tLŠ— s¹dOÝ sÐ« ‰U�

5O½U?Ðd�« ¡U??LKF�« nðU?Jð v�≈ ÃU??²??×¹ t??A??O??F½ Íc�« d??B??F�« ÊS??; «c??N�Ë

¡U??²???;ù« Ë rOK?F??²�« w?; W??�_« «Ëœu??I?¹Ë o(« «u�u???I??O� nK?��« ZNM?* 5F??³???²*«

  ÆÂö‡‡‡‡Žù«Ë

5�b²F*« ¡ULKF�« ¡ôR¼ dŁ√ ÊU3 nO3 W3—U³*« œö³�« Ác¼ w; U½b¼Uý b�Ë

 ÆlL²:« vKŽ p�– fJF½« Èu²H�« «Ë—bBðË ª—u�_« pKð «u�uð U�bMŽ

Ë√ ¨ZNM*« «c¼ «u?IK²¹ r� rN?½S; ªU?NÐU?³?ý iFÐ  U?;dB?²Ð b?Š√ Z²?×¹ ôË

Ã—Uš —UJ;_« Êu?IK²¹ s¹c�« Ê√ vKŽ ÏqO�œ «c¼ qÐ ¨UMzU?LKŽ ÈËU²?; sŽ «Ë—bB¹

  ÆW;d×M*« W¹dJH�« Z¼UM*« w; ÊuFI¹ s¹c�« r¼ œö³�«

U½b?łu� ·dD²�«Ë uKG�« ÈËU?²; w; U?Nðd3– w²�« W?IÐU?��« —UŁü« UMK�Qð u�Ë

 ‡‡ ∫5�b²F*« ¡ULKF�« s� Èu²H�« q¼√ bMŽ fJF�«

 ∫W‡‡¹d~H�« WOŠU‡M�« wHO ¿

vKŽ WKO?šb�« —UJ;ú?� «ËbBðË r?N³?ł«uÐ «u?�U?� «–≈ WM��« ¡U?LKŽ Ê√ b?$

œd�«Ë 5KKC*« ¡«—¬ b?OMHð w; ”UM�« Èb� Îôu?³?� d¦?3√Ë —b�√ r¼ Âö?Ýù« q¼√

VK� w; tK�« t;cI?¹ Ï—u½ t� `O×B�« wŽdA�« rKF�« Ê_ ¨5KD³*«  U?N³ý vKŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ5J�U��« Ã—«b� ©±®



≠±∏≠

ÒuÌ¼ «Ò–SÒ� ÌtÌGÒBÎbÒOÒ� ÏqÏÞUÒ³ÎÄ vÒKÒŽ ÓÏoÒ×Î*UÏÐ Ì·ÏcÎIÒ½ ÎqÒÐ˚ ∫v�U?FðË t½U×?³Ý ‰U?� UL?3 ¨wIK²*«

›±∏ ∫¡UO³½_«¤ ̋oÏ¼«Ò“

W�Q�� q3 w; WM�?�«Ë »U²J�« s� qO�b�« ‚u�¹ tLKŽ w; sJL?²*« w²H*U;

ÎrÌNÎMÏB ÏdÎBÒ_« wÏ*ÎËÌ√ ¢vÒ*≈Ò§ Ï‰uÌÝ]dÄ vÒ*≈ ÌÁËÌÓœÒ— ÎuÒ*Ò§˚ ∫v�UFðË t½U×³Ý ‰U?� UL3 ¨UNÐ w²H¹

Æ›∏≥ ∫¡U�M*«¤ Î̋rÌNÎMÏB ÌtÒ½uÌDÏ³MÒ²Î�Ò¹ Òs¹Ïc]Ä ÌtÒLÏKÒFÒ*

 «d??O??š W?�ú� X?³Kł `�U??B??� 7H�« w; ¡U??LKF?�« ¡ôR¼ ·u?�Ë s?Ž Z²½Ë

 ÆUNðbOIŽË U¼dJ; w; W�_UÐ nBFð  œU3 …dO¦3 Î«—Ëdý  b,Ë …œbF²�

  ∫UNM� Ï—u�√ …b¹b��« rNH�«u� V³�Ð qBŠË

WO?ŽuO?A�U3 Âö?Ýû� W¹œUF?� WO?�u� Ë√ W¹œU?(≈ V¼«c�Ë  «—U?Fý ◊u?IÝ ≠±

ÆU¼dOžË

ÆWOÐdF�« …d¹e'« w; „dA�« qzUÝËË Ÿb³�« vKŽ ¡UCI�« ≠≤

 ÆÈdš_«Ë WMOH�« 5Ð nFC¹Ë ÈuI¹ Íc�« ·dD²�«Ë uKG�« WÐ—U×� ≠≥

 ∫W‡O‡M�_« WOŠU‡M�« U�√Ë ¿

s� Êu?²H?� UNÐ b?łu¹ w²�« W?O�ö?Ýù« ‰Ëb�« Èb?Šù ÎU‡ł–u/ U½cš√ «–S?;

ÎU?ł–u/Ë UÎ×?{«Ë Îö¦?� b$ ¨W?M��«Ë »U²J�« s� b?L²?�*« wŽd?A�« rKF�« q¼√

—U?³?3 W?¾?O¼ ≠ ’u?B?)« t?łË vKŽË ¨W¹œu?F?��« W?OÐd?F�« WJ?KL*« w; Îö?�UJ²?�

iFÐ s?� W¹œd??; Ë√ ¨W??O??L??Ý—  «—«d??�Ë  U½U??O?Ð s� «Ë—b??,√ rJ; ¨≠ ¡U??L?KF�«

tO?; qLF� —UJ½≈ Ë√ ¨Âö?Žù« qzUÝË ÈbŠ≈ w;  d?3– WN³?ý ‰UDÐù ªUNzU?CŽ√

s�Ë Ã—«u?)« —UJ;_ Íb?B?²�« Ë√ ªV¹d?e?²�«Ë d?O?−?H?²�« ‰U?L?ŽQ?3 ·dDðË ÏuKž

 ÆdOHJ²�« WŽe½ ÊuKL×¹

Ê√ s� d??¦??3√ rN??H??�«u??L?; ≠ t?K�« rN??L??Š— ≠ `�U??B�« rN??HKÝ ZN?M� «c¼Ë

 ÆvB%

Ã—«u??)« ¡ôR¼ l� 5F?ÐU??²�« b??Š_ qB??Š Íc�« n�u*« p?�– U½d??3cð u�Ë

≠∫W¾H�« pKð l� o(« q¼√ œuL, ÊU3 nO3 U½błu�



≠±π≠

Î«dŽ– ≠ tK�« tL?Š— ≠ »U³š sÐ tK�« b³?Ž Ãde; ÎW¹d� Ã—«u?)« qšœ bI;ò

XF?L?Ý qN?; ∫«u�U?� ¨©w½u?L²?Ž—√ b?I� tK�«Ë® ∫‰U?� ¨Ÿdð r� ∫«u�U?I?; ¨Á¡«œ— d?−¹

Àb×¹ t?²FLÝ ¨rF½ ∫‰U?� ¨ÁUMŁb% ¤ tK�« ‰uÝ— sŽ tŁb×¹ ÎU?¦¹bŠ pOÐ√ s�

U?NO?; rzU?I�«Ë ¨rzU?I�« s� dO?š U?NO?; b?ŽUI?�« WM²; d?3– t½√ ¤ tK�« ‰u?Ý— sŽ

sJ; p�– X3—œ√ ÊS?; ∫‰U?� ¨wŽU��« s� d?O?š UN?O; w?ýU*«Ë ¨wýU*« s� dO?š

¨qðU??I�« tK�« b??³?Ž sJð ôË ∫‰U??� ô≈ t??LKŽ√ ôË ∫»u¹√ ‰U?� ¨‰u??²??I*« tK�« b?³??Ž

∫‰U?� ¨rF½ ∫‰U� ¨¤ tK�« ‰u?Ý— sŽ tŁb?×¹ pOÐ√ s� «c¼ XF?LÝ X½√√ ∫«u�U?�

w; U?LŽ Áb�Ë Â√ «Ëd?IÐË ¨t�œ ‰U?�?; tIMŽ «uÐd?C; d?NM�« W?H{ vKŽ Áu?�bI?;

ÆåUNMDÐ

UNHD� WF½U¹ «Î—ULŁ ‰«b²Žô«Ë W?ODÝu�« ¡ULKŽ  U½UOÐË ÈËU²;  dLŁ√ b�Ë

  ∫‡J�– s�Ë t½uAOF¹ Íc�« lL²:«

 Æ5LK�*« ¡U‡‡‡‡�œ sIŠ ≠±

 ÆWKKC*« ÈËU‡‡²H�« pKð V³�Ð «uK{ s� iFÐ WÐuð ≠≤

 Æ”UM�« W‡zbNðË s‡‡�_« »U³²²Ý« ≠≥

ÆrN{«dŽ√ Ë ”UM�« ‰«u‡�√ W�ö‡‡Ý ≠¥

¡U?LKF�« —U?³?3 t?O??łu?²Ð s�_« vKŽ WE;U?×?LK� l?L?²?:« œ«d?;√ lO?L?ł ÊËU?Fð ≠µ

 Æd‡‡�_« …ôËË

 ∫W‡‡O‡ŽU‡‡L²łô« W‡OŠU‡M�« U�√Ë ¿

jÐ«dðË W?LK?J�« ŸU?L?²?ł« vKŽ ”UM?�« YŠ ª5O½UÐd�« ¡U?LKF?�« ÂU?N?� s� ÊS?;

Ït]KÄ ÏqÎ³Ò×ÏÐ «uÌLÏBÒ²ÎŽ«Ò§˚ ∫v�UFðË t½U?×³Ý t�u� w; v�U?Fð tK�« d�_ ÎôU¦²?�« lL²:«

rN³DšË rNðU½UOÐË rNÝË—œ d³Ž p�– ÊuJ¹Ë ›±∞≥ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ ˝«uÌ�]dÒHÒð ôÒ§ UÚFOÏLÒł

ôË WO?ŽUL?²ł« q3UA?� s� ÏlL²?−� «uKe¹ ô t½S; ¨5²?H²?�LK� rNðUÐU?ł≈ w; «c3Ë

 Æ¡ULKF�« o¹dÞ sŽ ô≈ UNO; o(« W;dF� Ë√ UNK( o¹dÞ s�Š√ ÊËb−¹

u?H?F�UÐ Ë√ ¨d??³?B�UÐ U?�≈ ªw²?H?²??�*« t?O?łuð w; w²?H*« —Ëœ w?ðQ¹ UM¼ s�Ë



≠≤∞≠

ª5LK�*« 5Ð W?O?ŽUL?²?łô«  U�ö?F�« vKŽ k;U?×¹ U2 U‡¼u?×½ Ë√ ¨ÊU�?Šù«Ë

 ÆÁœułË vKŽ ¡UCI�« Ë√ —dC�« nOHeð bAM¹Ë ¡«Ëœ_« Z�UF¹ VO³D�U3 uN;

w²�« w,U??F*« iFÐ Êu?³J?ðd¹ s¹c�« ’U?e?ý_« d??−¼ W�Q?�?� w?; tK¦?�Ë

ÊQÐ w²H²�?*« WÐU‡‡ł≈ sLC²ð WODÝu�« ¡ULKŽ Èu²?; Ê√ b−M; WK*« sŽ Ãdeðô

…u?Žb�«Ë `BM�« b?FÐ ≠ d?−?N�« w; ÊuÞd?²?A¹Ë he?A�« «c‡?¼ «uŽb?‡‡¹Ë `BM¹

ô≈ Ë »u?²¹Ë lłd¹ ÊQ?Ð —u?−?N?LK� W?×K?B?� d?−?N�« w; ÊuJ¹ Ê√ ≠ t?� ¡U‡‡Žb�«Ë

v�≈ qB?ð r� Ê≈ d‡‡‡?−‡N�«Ë W‡?‡‡EKG�« s?L??C??²ð …ö??G�« ÈËU??²??; b??& U??LMOÐ ¨ö??;

 Æl‡‡‡¹b³²�« Ë√ d‡‡OHJ²�«

  ∫wðQ¹ U� Èu²H�« w; ‰b²F*« ZNM*« «c¼  «dLŁ s� ÊU3 b�Ë

 ÆrK�*« lL²:« œ«d;√ jÐ«dð ≠±

 ÆW¹dÝ_«  U;ö‡‡)« WK� ≠≤

 ÆlL²:« w; WO�öš_«  U;«d×½ô« nOHeð ≠≥



≠≤±≠

Y���« W9U�
r¼Q?Ð .dJ�« ∆—U???I?�« n%√ Ê√ œË√ ¨d???B???²???<« Y×???³?�« «c¼ W¹U???N?½ w;

 ∫wðü« w¼Ë t−zU²½

uK?G�« sŽ v?NM¹ u???N????; ‰«b???²???Žô«Ë W???O?DÝu�« s¹œ Âö????Ýù« s¹œ Ê√ ∫ÎôË√

 Æ‰bF�« —UO)UÐ d�Q¹Ë j¹dH²�«Ë

Ê¬d?I�« w?; ¡U?ł U?L?3 W??ŠU?L?��«Ë d??�?O�« vKŽ W??OM³?� W?F?¹d?A�« Ê√ ∫ÎU?O½UŁ

∫…dI³*«¤ ˝ÒdÎ�ÌFÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìb¹ÏdÌ¹ ôÒ§ ÒdÎ�ÌOÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìt]KÄ Ìb¹ÏdÌ¹˚ ∫v�UFð t�u?I3 WM��« .dJ�«

w³M�« d?³š√Ë Æ›≤∏ ∫¡U�M*«¤ Î̋rÌJMÒŽ ÒnÓÏHÒvÌ¹ ÊÒ√ Ìt]KÄ Ìb¹ÏdÌ¹˚ ∫qłËe?Ž t�u�Ë Æ›±∏µ

‰U??I??; d??�?O?�UÐ ¤ t??²?�√ d??�√Ë åd??�¹ s?¹b�« Ê√ò `O??×??B�« Y¹b??(« w; ¤

Æå«Ëd�Fð ôË «Ëd�¹ò

ÎUÞËd??ý t???O??; oI??×??²?ð Ê√ V−¹ W??�_« w?; Èu??²??H�« v�u???²¹ s� Ê√ ∫ÎU??¦�UŁ

 Æt�eM*« ÁcN� tK¼Rð  UH,Ë

fO� u¼Ë ¡U?²;û� —Òb?Bð s� W×?,UM� 5LK�*« —u?�√ …ôË vKŽ Ê√ ∫ÎUFÐ«—

 ÆrKF�« q¼√ p�– vKŽ h½ UL3 tFM� VłË vÐ√ ÊS; p�c� Îö¼√

fO�Ë s¹œ «c¼ Ê_ Èu²?H�« cšQ¹ sLŽ Èd×²¹ Ê√ rK�?LK� wG³M¹ ∫ÎU0�Uš

 ÆWK�U−� tO;

≠ tK�« rNL?Š— ≠ `�UB�« nK��« bMŽ UN?O�uð W³O¼Ë Èu?²H�« rEŽ ∫ÎUÝœUÝ

”UM�«Ë U???N??3dð Ê√ U???L??3 ¨t??³K?� Õö??,Ë t??²??L?JŠ qO�œ U???NMŽ ÊU??�½ù« Ÿ—u???²??;

 ÆrKFK� ÏÊUL²3Ë ÏWOBF� tO; UNO�≈ ÊułU²×�

w; 5LK�*« ‰«u?Š√ `KB¹Ë v{d¹Ë V×¹ U* lO?L'« o;u¹ Ê√ tK�« ‰Q?Ý√

ÆbL×� UMO³½ vKŽ rKÝË tK�« vK,Ë ¨VO−� ÏlOLÝ t½≈ ÊUJ� q3



≠≤≤≠

iOÐ√



≠≤≥≠

Y���« h�K�
 W‡‡‡‡‡‡‡�b‡‡‡I*« ¿

s� vKŽ Âö??��«Ë …ö??B�«Ë ¨5I??²?LK?� W?³??�U?F?�«Ë 5*U?F�« »— t?K� b?L??(«

∫bFÐ U�√ ª5FLł√ t‡‡‡³‡‡×,Ë t‡‡�¬ vKŽË bL×� UMO³½ ¨5*UFK� WLŠ— tK�« tKÝ—√

W3—U?A*« w�ö‡‡‡Ýù« wN?IH�« lL?:« w; Â«d‡‡‡J�« …u‡‡‡šù« wM� VKÞ b?I;

 ≠ ∫Ê«uMFÐ r‡‡¹dJ�« ∆—UI�« Íb¹ 5Ð Íc�« Y×³�« «cNÐ

©·dD²�«Ë uKGK� ÍbB²�« Ë ¨W�_« WODÝË bO�Qð w� Èu²H�« dŁ√®

w²�« À«b‡‡?‡Š_« ¡u?{ w; ”UM�« W‡?‡‡łU?Š f�ö¹ UÎ‡?‡½«uMŽ qL?×¹ t?ðb?łu?;

ÆW‡‡�_« UNAOFð

qL?Š r?N?OKŽ≠ Èu??²?H�« rNM� —b??B?²¹ s� W??,U?šË ≠ ¡U‡‡L?KF�« Ê√ pýôË 

rN½_ WKK?C*« V¼«c*«Ë —U‡J;_« q‡J?� Íb?B?²�«Ë À«b‡‡‡Š_« W?'U?F??� w; qO?IŁ

Æ¤ w³M�« d³š√ UL3 ¡UO³½_« WŁ—Ë

rN½√ wMF?¹ò ∫©¡U?O?³½_« WŁ—Ë ¡U??LKF�« Ê≈Ë® Y¹b?Š Õd?ý w?; Vł— sÐ« ‰U?�

v�≈ …uŽb�UÐ rN2√ w; ¡U?O³½_« «uHKš rN?; ¨rKF�« s� ¡UO³½_« tÐ ¡U?ł U� «uŁ—Ë

ÆåtK�« s¹œ sŽ œËc�«Ë tK�« w,UF� sŽ wNM�«Ë ¨t²ŽUÞ v�≈ Ë tK�«

W�_« ¡ULKŽ s� W³e½ —u?C×Ð W‡‡ÝbI*« »U‡‡Šd�« w; …ËbM�« Ác¼ bIŽ Ê≈Ë

W�Q?�??� w; rN?I?O??I?%Ë ¨¡U?LKF?�« ‰u?� v�≈ W‡‡�_« t??O?; lKD²ð X�Ë w?; ¡U?ł b?�

 Æp�– u×½Ë ªUNK¼√  UH,Ë ªU‡‡¼dŁ√Ë ªUN²½UJ�Ë ªUND³{ YOŠ s� Èu²H�«

s� ”UM?�« b?O??H??²?�?¹ Ê√Ë ¨U‡¼b??I?Ž s?� œu?B??I*« oI??×??²¹ Ê√ q‡‡?�¬ wM½≈Ë

 ÆÊu3—UA*« UN¹d¦¹ w²�«  UA�UM*«Ë Àu×³�«Ë ZzU²M�«

rK?ÝË tK�« v?K,Ë ¨lO???L???'UÐ l?HM¹Ë ¨œu?‡N???'« w; „—U???³?¹ Ê√ tK�« ‰Q‡?‡Ý√

                                   Æs‡‡‡‡OFLł√ t³×‡,Ë t‡‡�¬ vKŽË bL×� UMO³½ vKŽ



≠≤¥≠

b‡O‡N‡9

≠ ∫ UH¹dFð vKŽ qL²A¹Ë

  ∫Èu²H�« ¿

¨U???N??LJ?Š 5Ð «–≈ ¨W�Q???�*« w; t???O??I???H�« v²???;√ ∫‰U??I?¹ò ∫”—U??; sÐ« ‰U???�

ÆårJ(« sŽ X�QÝ «–≈ Ô XO²H²Ý«Ë

ÆwŽdý rJŠ sŽ t�QÝ s� w²H*« —U³š≈ wN; ∫ÕöD,ô« w; U�√

∫uKG�« ¿

  Æt¹bFð Ë b(« …“ËU−� u¼ ∫WGK�« w;

∫uKG�« ∫≠ tK�« tL?Š— ≠ WOLO?ð sÐ« ÂöÝù« aOý ‰UI?; ∫ÕöD,ô« w; U�√

ÆtI×²�¹ U� vKŽ t�– Ë√ ÁbLŠ w; ¡wA�« w; œ«œe¹ ÊQÐ b(« …“ËU−�

 ∫WODÝu�« ¿

ÆåtO;dÞ 5Ð U� ¡wA�« jÝËò —uEM� sÐ« ‰U�

 ∫UN²O�ËR+� rEŽË Èu²H�« WOL¼√ ¿

Ê√ bFÐ ¨rN?OKŽ W−Š ÊuJO� U?NK3 W¹dA?³K� ÎôuÝ— ¤ Î«bL?×� YFÐ tK�« Ê≈

Ê√ t�UJŠ√ rKF¹ ô s� vKŽ v�UFð tK�« VłË√ p�c?3Ë ¨v�UFð tK�« ÂUJŠ√ rNGK³¹

«uÌ*ÒQÎÝUÒ�˚ ∫tÐU²?3 rJ×� w; v�UFð ‰U?� UL3 ¨U?NÐ qLFO?; rKF²¹ v²Š U?NMŽ ‰Q�¹

Æ›∑ ∫¡UO³½_«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ: Ê≈ ÏdÎ:ÓÏcÄ ÒqÎ¼Ò√

Æ¡U‡‡LK‡F�« ∫d3c�« q¼QÐ œuBI*«Ë

vKŽ U??O?²?H�«  —«œ s?� Ë Âö?Ýù« ¡U?N??I?;ò ∫≠ tK�« t??L?Š— ≠ rO?I?�« sÐ« ‰U?�

b??Ž«u??� j?³??CÐ «uM?ŽË ¨ÂUJŠ_« ◊U??³M?²??ÝUÐ «u??B??š s?¹c�« ÂU½_« 5Ð r?N�«u??�√

Ê«dO(« Íb²N¹ rNÐ ¡U?L��« w; Âu−M�« W�eM0 ÷—_« w; r¼ ¨Â«d(«Ë ‰ö(«

¨»«d?A�«Ë ÂU??FD�« v�≈ rN?²??łU?Š v�≈ rEŽ√ rN?O?�≈ ”UM�« W?łU?ŠË ¨¡U??LKE�« w;

 Æe¹eF�« »U²J�« hMÐ ¨¡UÐü« Ë  UN�_« WŽUÞ s� ÷d;√ rNOKŽ rN²ŽUÞË

ÎrÌJMÏB ÏdÎBÒ_« wÏ*ÎËÌ√Ò§ Ò‰uÌÝ]dÄ «uÌFOÏÞÒ√Ò§ Òt]KÄ «uÌFOÏÞÒ√ «uÌMÒB¬ Òs¹Ïc]Ä UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�UFð ‰UI;



≠≤µ≠

ÒpÏ*Ò– ÏdÏšü« ÏÂÎuÒOÎ*«Ò§ Ït]K*UÏÐ ÒÊuÌMÏBÎRÌð ÎrÌ²MÌ: Ê≈ Ï‰uÌÝ]d*«Ò§ Ït]KÄ vÒ*≈ ÌÁËÌÓœÌdÒ� Ô¡ÎwÒý wÏ� ÎrÌ²ÎŽÒ“UÒMÒð ÊSÒ�

Æ›µπ ∫¡U�M*«¤ Ú̋ö¹ÏËÎQÒð ÌsÒ�ÎŠÒ√Ò§ dÎOÒš

 ∫w‡‡‡²‡‡H*«  U‡H‡‡B ¿

U?N?žöÐ≈Ë ¤ tM� W?F?¹d?A�« rKF� t?²Ł«—Ë w; ¤ w³M?�« ÂU?I?� rzU?� w²?H*« Ê≈

WŁ—Ë ¡U??LK?F�«ò Y¹b??(« w; œ—Ë U??L??3Ë ÆU??NÐ —«c½ù« Ë q?¼U??−K� U??N??L??OKFðË ”U?MK�

 Æå¡UO³½_«

…d?;u?²?� ÊuJð Ê√ w?G?³M¹ ÎUÞËd?ýË  U?H?, w²?H*« w; ¡U??LKF�« `{Ë√ b?�Ë

 ∫wðQ¹ U� UNL¼√Ë ¨ÁbMŽ

 ÂöÝù« ≠±

nOKJ²�« ≠≤

rKF�« ≠≥

 ‰UF;_«Ë ‰«u�_« w; W�«bF�« ≠¥

 …dO��« U{—Ë pK�*« W�öÝË WI¹dD�« s�Š ≠µ

 q3Q*« tÐUD²Ý« vKŽ ’d(« Ë W�«dJ�« ‘be¹ U� q3 sŽ WHF�«Ë Ÿ—u�« ≠∂

 ÆtÐ w²H¹ UL‡O; X³¦²�«Ë Èu‡²H�« w; w½Q‡²�«Ë WEŠö‡*« …œu‡łË d‡JH�« W‡½U,— ≠∑

 Í√d�«Ë rKF�«Ë s¹b�« ÍË– s� …—uA*« VKÞ ≠∏

 WOK¼_UÐ t� ”UM�« …œUNýË VBM*« «cN� q¼√ t½QÐ t�HM� t²¹ƒ— ≠π

  ∫bON9 ¿

sŽ rNM¹œ —u�√ ”UM�« rOKFð u¼ ¡ULKF�« U?NÐ ÂuI¹ w²�« ÂUN*« rEŽ√ s� Ê≈

tK�« Ác??š√ Íc�« o?(« ÊU??OÐ s� «c¼Ë ¨nO�Q??²?�« Ë√ ”Ë—b�« Ë√ Èu??²?H?�« o¹dÞ

Ò»UÒ²ÏJÎÄ «uÌðËÌ√ Òs¹Ïc]Ä Ò‚UÒ¦OÏB Ìt]KÄ ÒcÒšÒ√ Î–≈Ò§˚ t½U×³?Ý ‰U� UL3 rKF�« q¼√ vKŽ ÎU�U?¦O�

 Æ›±∏∑ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ Ì̋tÒ½uÌLÌ²ÎJÒð ôÒ§ Ï”U]MKÏ* Ìt]MÌMÓÏOÒ³Ì²Ò*

«c¼ w; W?,U?š ¨”UM�« ¡U?²?;≈ w; 5*U?F²*« Ë√ ‰U?N?'« .b?Ið ÊS?; p�c�Ë

q¦� WOzUCH�«  «uMI�« iFÐ  “dÐ√Ë ¨Âö?Žù« qzUÝË tO; XŽuMð Íc�« ÊU�e�«



≠≤∂≠

ÆU¼U³IŽ bL% ô —UŁ¬ Ë W�_« vKŽ tð—uDš t�  QDš «uK{√Ë «uKC; ¡ôR¼

Ë√ ¨W?KN???????'« ¡ôR?¼ 5J?9 Ë√ W??????O?�u?ðË QD?)« «c?¼ W??????−???????O??????²?½ X?½UJ?;

ÎU3uý W?�_« XMł Ê√ ªW¹uO½b�« b,U?I*« Ë ÈuN�« »U×,√ rNÐ o×K¹Ë¨5*U?F²*«

≠∫UN�öš√Ë UNM¹œ ÊU²�Ð w; X³½

 ∫—UŁü« pKð s�Ë ¿

≠∫W‡‡¹ b‡I‡F�« —U‡Łü« ∫ÎÎôË√

W¹bIŽ Ï—u?�√ rKFK� 5³�²M*« ¡ôR¼ ÈËU²?;Ë  UNOłu²?Ð cš_« sŽ Z²½ b�Ë

 ∫UNM� W�U{

Æ5LK�*« œöÐ iFÐ w; Ã—«u)« V¼c� ¡U‡IÐ ≠±

 Æ5KC*« ¡ôR¼ ÈËU²HÐ ÁbO¹QðË ÍdOHJ²�« V¼c*« œułË ≠≤

 ÆWO�ö‡Ýù«  UFL²:« w; W�dH�« ‰uBŠ ≠≥

  Æ…bOIF�« c‡š√ w; `�UB�« nK��« ZNM�Ë WM��«Ë »U²J�« sŽ bF³�« ≠¥

 ∫W‡¹d‡JH�« —U‡Łü« ∫ÎU‡O½UŁ

„UM¼ —U?, 5O½UÐd�« ¡U?LKF�« s� «u?�O� Êu?²H?� «c¼ UM½U?�“ w; d?¦3 U?LK;

U2 WF¹d?A�« dO?ž w; 5HI?¦*« Ë√ Â«uF�« s� 5IK²*« Èb� —UJ?;_« w; Ï»—UCð

 V³�Ð WF¹dA�« w; ÊuŠbI¹ ¡ôR¼ qFł

 U?¾?H�« pKð bMŽ `³?,√ d¹b?Ið q�√ v?KŽË UN?M� X�?O� w²�« ÈËU?²?H�« pKð

 Æo(« b−¹ s¹√ Í—b¹ ô W¹dJ; WK³KÐ

¨s¹d,U?F*« ¡ULKF�« Èd¹ ô `³,Q?; ¨¡ôR¼ dOž v×M� c?š√ ∫dš¬ nM,Ë

q¼√ Ë 5*U?F??²*« s� Êu?²?H¹ s?¹c�« Ê√ tM� ÎUMþ Î̈Èb¼ d??O?ž vKŽ r¼d?³??²?F¹ t½_

‰U?(« rNÐ q,Ë Ê√ v�≈ t½«d�√ Ë√ t?�?H½ w²H¹ √b?³?; ¨W�_« ¡U?LKŽ r¼ ¡«u¼_«

 ÆtM� «uÐd¼ ULO; «uF�u; ¨UNzU�œ ‰ö×²Ý«Ë ¨W�_« dOHJ²�

  ∫UNM� …dO¦3 Ï—u�√ qK)« «c¼ sŽ Z²½ b�Ë

 Æ5LK�*«Ë ÂöÝù« …—u, t¹uAð ≠±



≠≤∑≠

 Æ”UM�« WK³KÐË ÈËU²H�« i�UMð ≠≤

 ÆÂöÝù« s� dOHM²�« ≠≥

 Æ‰«b²Žô«Ë WODÝu�« nF{ Ë√ »UOž ≠¥

 ÆrNM¹œ —u�√ w; 5LK�*« s� dO¦3 q¼U�ð ≠µ

∫W‡OM�_« —U‡Łü« ∫ÎU‡¦�UŁ

 ∫wK¹ ULO; WOM�_« WOŠUM�« s� ÈËU²H�« Ác¼ dŁ√ heK²O;

 ÆV¹de²�«Ë dO−H²�« ≠±

 Æ¡U‡‡¹dÐú� ‰UO²žô«Ë q²I�« ≠≤

 Æs‡�_« W‡ŽeŽ“ ≠≥

 ÆrNðUFL²: `K,√ Ë r¼√ u‡¼ ULŽ W‡OM�_«  UN'« ‰U‡Gý≈ ≠¥

 Æs�_« ‰Uł— 5ÐË lL²:« œ«d;√ 5Ð „u‡JA�« …d¦3Ë W³¹d�« œułË ≠µ

∫W‡OŽU‡L²łô« —U‡‡Łü« ∫ÎU‡‡FÐ«—

¨tOKŽ X¦ŠË WF¹dA�« tð—d� d�√ lL²?:« œ«d;√ 5Ð WOŽUL²łô«  U�öF�«

 ∫qłËeŽ tK�« ‰U� s¹b�«u�« dÐ wH;

qFłË ›≥∂ ∫¡U�M*«¤ ˝UÚ½UÒ�ÎŠ≈ ÏsÎ¹ÒbÏ*«ÒuÎ*UÏÐÒ§ UÚ¾ÎOÒý ÏtÏÐ «uÌ:ÏdÎAÌð ôÒ§ Òt]KÄ «ËÌbÌ³ÎŽ«Ò§˚

Æås¹b�«u�« ‚uIŽò tK�UÐ „d‡A�« bFÐ dzU³J�« d³3√ s� ¤ w³M�«

ÎU³³?Ý ¡«u¼_« »U×,√ Ë√ ¨5*UF?²*« s� —bBð ÈËU²H�« iFÐ X?½U3 «cN�Ë

Ë√ ¨ÁUÐ√ d??HJ¹ ÎU??B??e?ý Ê√ b??−??²?; ¨W??O??ŽU?L??²??łô«  U?�ö??F�« pKð ŸU?DI½« w;

ÆteOý Èu²; V�Š ÎôU{ Á«d¹ t½_ —UI²Š« qJÐ tK�UF¹ Ë√ ¨tI�H¹

∫UNM� …dO¦3 Ï—u�√ «c¼ sŽ Z²½Ë

 Æ5LK�*« 5Ð WOŽUL²łô«  U�öF�« nF{ ≠±

ÆW¹dÝ√ q3UA� œułË ≠≤

 ÆÍdÝ_« pJH²�« V³�Ð w�öš√ ·«d×½« ≠≥



≠≤∏≠

‰u??I�« w; W??�U?I??²?Ýô« ‰u??B??Š —u?B??²¹ ô ÆÆÆò rO??I�« sÐ« W??�ö?F�« ‰U??�

…UJA� s� f³²I� t½√Ë ¨rKF�« s� tF� U� W×BÐ WI¦�« bFÐ ô≈ ‰U(«Ë qLF�«Ë

ÆåW�UI²Ý« ô Ë t� WIŁ ö; p�c3 sJ¹ r� s�Ë ¨…u³M�«

5F³²*« 5O½UÐd�« ¡U?LKF�« nðUJð v�≈ ÃU²×¹ tAOF½ Íc�« d?BF�« ÊS; «cN�Ë

 ÆÂöŽù«Ë ¡U²;ù«Ë rOKF²�« w; W�_« «ËœuI¹Ë o(« «u�uIO� nK��« ZNM*

5�b²F*« ¡ULKF�« ¡ôR¼ dŁ√ ÊU3 nO3 W3—U³*« œö³�« Ác¼ w; U½b¼Uý b�Ë

 ÆlL²:« vKŽ p�– fJF½« Èu²H�« «Ë—bBðË ¨—u�_« pKð «u�uð U�bMŽ

U½b?łu� ·dD²�«Ë uKG�« ÈËU?²; w; U?Nðd3– w²�« W?IÐU?��« —UŁü« UMK�Qð u�Ë

 Æ5�b²F*« ¡ULKF�« s� Èu²H�« q¼√ bMŽ fJF�«

 ∫W‡‡‡‡¹d‡~‡H�« W‡‡OŠU‡‡M�« wHO

vKŽ WKO?šb�« —UJ;ú� «Ë—bB?ðË rN³?ł«uÐ «u�U?� «–≈ WM��« ¡ULKŽ Ê√ b?$

œd�«Ë 5KKC*« ¡«—¬ b?OMHð w; ”UM�« Èb� Îôu?³?� d¦?3√Ë —b�√ r¼ Âö?Ýù« q¼√

 Æ5KD³*«  UN³ý vKŽ

 ∫UNM� Ï—u�√ …b¹b��« rNH�«u� V³�Ð qBŠË

Âö??Ýû?� W¹œU??F??� W???O??�u???� Ë√ W¹œU??(≈ V¼«c???�Ë  «—U??F??ý ◊u???I??Ý ≠±

 ÆU¼dOžË WOŽuOA�U3

 ÆWOÐdF�« …d¹e'« w; „dA�« qzUÝËË Ÿb³�« vKŽ ¡UCI�« ≠≤

  ÆÈdš_«Ë WMOH�« 5Ð nFC¹Ë ÈuI¹ Íc�« ·dD²�« Ë uKG�« WÐ—U×� ≠≥

 ∫W‡‡‡‡O‡M‡�_« W‡‡‡OŠU‡M�« U�√Ë

s� Êu?²H?� U?NÐ b?łu¹ w²�« W?O�ö?Ýù« ‰Ëb�« Èb?Šù ÎUł–u?/ U½cš√ «–S?;

ÎU?ł–u/Ë ÎU×?{«Ë Îö¦?� b$ ¨W?M��«Ë »U²J�« s� b?L²?�*« wŽd?A�« rKF�« q¼√

—U?³?3 W?¾?O¼ ≠ ’u?B?)« t?łË vKŽË ¨W¹œu?F?��« W?OÐd?F�« WJ?KL*« w; Îö?�UJ²?�

iFÐ s?� W¹œd??; Ë√ W??O???L??Ý—  «—«d??�Ë  U?½U??OÐ s� «Ë—b???,√ rJ; ¨≠ ¡U??L?KF�«

tO?; qLF� —UJ½≈ Ë√ ¨Âö?Žù« qzUÝË ÈbŠ≈ w;  d?3– WN³?ý ‰UDÐù ªUNzU?CŽ√



≠≤π≠

s�Ë Ã—«u?)« —UJ;_ Íb?B?²�« Ë√ ªV¹d?e?²�«Ë d?O?−?H?²�« ‰U?L?ŽQ?3 ·dDðË ÏuKž

 ÆdOHJ²�« WŽe½ ÊuKL×¹

ÆvB% Ê√ s� d¦3√ rNH�«uL; ≠ tK�« rNLŠ— ≠ `�UB�« rNHKÝ ZNM� «c¼Ë

UNHD� WF½U¹ Î«—ULŁ ‰«b²Žô«Ë W?ODÝu�« ¡ULKŽ  U½UOÐË ÈËU²;  dLŁ√ b�Ë

 ∫p�– s�Ë t½uAOF¹ Íc�« lL²:«

 Æ5LK�*« ¡U�œ sIŠ ≠±

ÆWKKC*« ÈËU²H�« pKð V³�Ð «uK{ s� iFÐ WÐuð ≠≤

 ÆrN{«dŽ√Ë ”UM�« ‰«u�√ W�öÝ ≠≥

¡ULKF�« —U?³3 s� tOłu?²Ð s�_« vKŽ WE;U×LK� lL?²:« œ«d;√ lOL?ł ÊËUFð ≠¥

Æd�_« …ôËË

 ∫W‡‡O‡ŽU‡L‡²łô« W‡OŠU‡‡M�« U�√Ë

jÐ«dðË W?LKJ�« ŸU?L?²ł« vKŽ ”UM?�« YŠ ª5O½UÐd�« ¡U?LKF�« ÂU?N� s� ÊS?;

UÚFOÏLÒł Ït]KÄ ÏqÎ³Ò×ÏÐ «uÌLÏBÒ²ÎŽ«Ò§˚ ∫t½U×?³Ý t�u� w; v�UFð tK�« d?�_ ÎôU¦²�« lL?²:«

rN??³DšË rNðU½U??OÐË rN??ÝË—œ d?³??Ž p�– ÊuJ¹Ë ›±∞≥ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ ˝«uÌ�]dÒHÒð ôÒ§

W?OŽU?L?²?ł« q3UA?� s� ÏlL?²?−� «uKe¹ ô t?½S; ¨5²?H?²�?LK� rNðU?ÐUł≈ w; «c?3Ë

 Æ¡ULKF�« o¹dÞ sŽ ô≈ UNO; o(« W;dF� Ë√ UNK( o¹dÞ s�Š√ ÊËb−¹ôË

u?H?F�UÐ Ë√ ¨d??³?B�UÐ U?�≈ ªw²?H?²??�*« t?O?łuð w; w²?H*« —Ëœ w?ðQ¹ UM¼ s�Ë

ÆU¼u×½ Ë√ ¨ÊU�Šù«Ë

 ∫wðQ¹ U� Èu²H�« w; ‰b²F*« ZNM*« «c¼  «dLŁ s� ÊU3 b�Ë

r¼Q?Ð .dJ�« ∆—U???I�« n%√ Ê√ œË√ ¨d???B???²??<« Y×???³�« «c?¼ W¹U??N?½ w; 

 ∫wðü« w¼Ë t−zU²½

uK?G�« sŽ v?NM¹ u???N????; ‰«b???²???Žô«Ë W???O?DÝu�« s¹œ Âö????Ýù« s¹œ Ê√ ∫ÎôË√

 Æ‰bF�« —UO)UÐ d�Q¹Ë j¹dH²�«Ë

Ê¬d?I�« w?; ¡U?ł U?L??3 W?ŠU?L??��«Ë d?�??O�« vKŽ W?O?M³?� W?F?¹d?A�« Ê√ ∫ÎU??O½UŁ



≠≥∞≠

∫…dI³*«¤ Ò̋dÎ�ÌFÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìb¹ÏdÌ¹ ôÒ§ ÒdÎ�ÌOÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìt]KÄ Ìb¹ÏdÌ¹˚ ∫v�UFð t�u?I3 WM��« .dJ�«

Æ›≤∏ ∫¡U�M*«¤ Î̋rÌJMÒŽ ÒnÓÏHÒvÌ¹ ÊÒ√ Ìt]KÄ Ìb¹ÏdÌ¹˚ ∫qłËeŽ t�u�Ë Æ›±∏µ

ÎUÞËd??ý t???O??; oI??×??²?ð Ê√ V−¹ W??�_« w?; Èu??²??H�« v�u???²¹ s� Ê√ ∫ÎU??¦�UŁ

 Æt�eM*« ÁcN� tK¼Rð  UH,Ë

fO� u¼Ë ¡U?²?;û� —ÒbBð s� W?×?,UM� 5LK�*« —u?�√ …ôË vKŽ Ê√ ∫ÎUFÐ«—

 ÆrKF�« q¼√ p�– vKŽ h½ UL3 tFM� VłË vÐ√ ÊS; ¨p�c� Îö¼√

fO�Ë s¹œ «c¼ Ê_ ªÈu²H�« cšQ¹ sLŽ Èd×²¹ Ê√ rK�LK� wG³M¹ ∫ÎU0�Uš

 ÆWK�U−� tO;

≠ tK�« rNL?Š— ≠ `�UB�« nK��« bMŽ UN?O�uð W³O¼Ë Èu?²H�« rEŽ ∫ÎUÝœUÝ

”UM�«Ë U???N??3dð Ê√ U???L??3 ¨t??³K?� Õö??,Ë t??²??L?JŠ qO�œ U???NMŽ ÊU??�½ù« Ÿ—u???²??;

 ÆrKFK� ÏÊUL²3Ë ÏWOBF� tO; UNO�≈ ÊułU²×�

w; 5LK�*« ‰«u?Š√ `KB¹Ë v{d¹Ë V×¹ U* lO?L'« o;u¹ Ê√ tK�« ‰Q?Ý√

ÆbL×� UMO³½ vKŽ rKÝË tK�« vK,Ë ¨VO−� ÏlOLÝ t½≈ ÊUJ� q3



≠≥±≠

 U�u{u*« ”dN�
W×?HB�«                                                                                    Ÿu‡‡‡‡‡‡‡ ‡‡?‡‡{u‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡*«

 ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y×?³�« W?�bI?�

 µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y×?³�«  U?×KDB0  U?H¹d?Fð

 ∑  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN?²O�ËR?‡‡‡‡‡�� r‡‡‡‡E?ŽË Èu‡‡‡‡²H�« W‡‡‡O?L¼√

 π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w‡‡?‡‡²???H*«  U‡‡‡?H??,

±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·dD‡²�«Ë u‡KG�« d‡‡A½ w; Èu²H�« dŁ√

±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W‡‡¹b‡I‡‡F�« —U‡‡‡Łü«

±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W‡‡‡‡¹d‡‡JH�« —U‡‡‡Łü«

±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W‡‡‡‡‡‡‡OM�_« —U‡‡‡Łü«

±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOŽUL²łô« —U‡‡‡Łü«

±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W‡‡‡�_« W‡‡ODÝË bO3Qð w; Èu‡²H�« d‡‡‡Ł√

±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹d‡‡‡‡J‡‡H�« W‡‡‡OŠU‡‡‡M�«

±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W‡‡‡‡‡O‡‡M�_« W‡‡‡O?ŠU‡‡‡M�«

±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOŽUL²łô« W‡‡‡OŠU‡‡‡M�«

≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y?×‡?‡³?�« W‡?‡9U?‡‡?š

≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y×????³?�« he?K�

≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UŽu‡‡‡{u*« ”d‡‡N;



≠≥≤≠

iOÐ√



≠±≠

UNDÐ«u{Ë Èu²H�« d9R�

w�öÝù« wNIH�« lL:« UNLEM¹ w²�«

Èu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡²H�« —u‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡×�

WOŽdA�« XÐ«u¦�« bOÖQðË

Èu‡‡²H�« …Ëb‡‡½ —ËU‡‡×� s‡‡�

W‡‡OŽd‡‡‡A�« U‡‡‡N‡‡DÐ«u‡‡{Ë

q�«Ë bL×� b¹d� dB½ —u²ÖbK�

o³Ý_« W¹dB*« —U¹b�« w²H�Ë wNIH�« lL:« uCŽ



≠≤≠

iOÐ√



≠≥≠

Ïr‡‡‡‡OÏŠ]dÄ Ïs‡‡‡ÒLÎŠ]dÄ Ït]KÄ Ïr‡‡‡Î�ÏÐ

WO�dA�« X�«u��« bO�Q�Ë Èu�H�« —u��

WO�dA�« UND�«u{Ë Èu�H�« …Ëb� —ËU�� s�
vKŽ Âö?�«Ë …öB�«Ë 5*U?F�« »— tK�bL?(«Ë rOŠd�« sL?Šd�« tK�« rÐ

ÈœU?N�« t?K�«b?³?Ž sÐ b??L?×?( 5K?Ýd*«Ë 5O?³M�« -U??šË 5F?L?ł√ oK?)« qC?3√

tÐU×?4√Ë s¹d¼UD�« 5³OD�« t�¬ v?KŽË 5*UFK� WL?Š— tK�« tKÝ—√ Èc�« 5(_«

 Æs¹b�« Âu¹ v�≈ t²F¹dýË t²MÝË t¹bNÐ Èb²¼« s(Ë 5FLł√

¨¨¨b‡‡FÐË

5(_« ‚œU?B�« p�cÐ d?³š√ U?L?E s¹b�« v3 tN?I?H¹ Î«dO?š tÐ tK�« œd¹ sL?3

W?3ö??š U?N?HKI??²?Ý« b?I??3 ÁU?O½œ t?I??3 s(Ë ÁU?O½œ t??I?3 tM¹œ t?I??3 s( Ê_ p�–Ë

Áb?ŠË tK� W??B�U?š …œU?³?F�« o?Š U?N?O?3 tK�« b?³??ŽË œ«—√Ë tK�« d?(√ U?L?E W??O?Žd?ý

ÌXÎIÒKÒš UÒ�Ò§˚ ∫v�U?Fð t�u?I� ÎU?I¹b?Bð p�–Ë …d?šü«Ë U?O½b�« Èd?O?š 5Ð lL?−?O?3

Ï÷Î—Ò_« ÒsÓÏ� rÌ ÒQÒA½Ò√ ÒuÌ¼˚ ∫v�UFð t�uSË ¨›µ∂ ∫ U¹—«c.«¤ Ï̋ÊËÌbÌ³ÎFÒOÏ. ]ô≈ Òf½ù«Ò§ ]sÏ−ÎÄ

ÏtÏ;Î“ÓÏ— sÏ� «uÌKÌ Ò§ UÒNÏ³Ï UÒMÒ� wÏ@ «uÌAÎ�UÒ@˚ ∫v�UF?ð t�uSË ¨›∂± ∫œu¼¤ ˝UÒNOÏ@ ÎrÌ ÒdÒLÎFÒ²ÎÝ«Ò§

«uÌKÏLÒŽÒ§ ÎrÌJMÏ� «uÌMÒ�¬ Òs¹Ïc]Ä Ìt]KÄ ÒbÒŽÒ§˚ ∫v�U??Fð t�u??SË ¨›±µ ∫pK*«¤ Ì̋—uÌAÌÓMÄ ÏtÎOÒ.≈Ò§

ÌrÌNÒM¹Ïœ ÎrÌNÒ. ]sÒMÓÏJÒLÌOÒ.Ò§ ÎrÏNÏKÎ³Ò; sÏ� Òs¹Ïc]Ä ÒnÒKÎKÒ²ÎÝ‹ UÒLÒ  Ï÷Î—Ò_« wÏ@ ÎrÌN]MÒHÏKÎKÒ²Î�ÒOÒ. Ï UÒ×Ï.U]BÄ

˝UÚ¾ÎOÒý wÏÐ ÒÊuÌ ÏdÎAÌ¹ ô wÏMÒ½ËÌbÌ³ÎFÒ¹ UÚMÎ�Ò√ ÎrÏNÏ@ÎuÒš ÏbÎFÒÐ ÎsÓÏ� rÌN]MÒ.ÓÏbÒ³ÌOÒ.Ò§ ÎrÌNÒ. ¢vÒCÒðÎ—‹ ÍÏc]Ä

ÌsÎ�Ò_« ÌrÌNÒ. ÒpÏ¾Ò.ÎËÌ√ ÔrÎKÌEÏÐ rÌNÒ½UÒ1≈ «uÌ�Ï³ÎKÒ¹ ÎrÒ.Ò§ «uÌMÒ�¬ Òs¹Ïc]Ä˚ ¢∫v�UF?ð t�uSË ¨›µµ ∫—uM.«¤

Æ›∏≤ ∫ÂUF½_«¤ ˝ÒÊËÌbÒ²ÎNÌÓ� rÌ¼Ò§

ô≈ ÊuJ?¹ô ÁœU??F???(Ë tðU???O??ŠË ÁU???O½œË tM?¹œ v3 t½U???(√Ë ÊU???½ù« Ê≈ Ë «c¼

oKF²¹ U( lOLł v3 tO¼«u½Ë Ád(«Ë√ qE cOHMðË Áôu(Ë tI�UšË tÐ— Ÿdý oO³D²Ð

tMOÐ U?LO?3Ë tK�« 5ÐË tMOÐ U?LO?3 tð«œUŽË tðö?(UF?(Ë tð«œU³?Ž v3 ÊU½ù« «c?NÐ



≠¥≠

t??O??š√ l( ÊU??½ô« Ê√ —U??³??²??ŽUÐ ÊUJ( q?E v3Ë ÊU??(“ qE v3 t??Mł v?MÐ 5ÐË

sŽ r¼b?Š_ vMž ôË iF³?�« tC?FÐ qLJ¹ qE s( ¡e?łË …bŠ«Ë fH½ ÊU?½ù«

…œU?³??F�« v3 W¹u?O½b�« r?N?(U?N?( oO??I?×?²� r?N?²?A?O??F?( Â«ËœË rNðU?O??Š v3 d?šü«

«uÌI]ð‹ Ì”U]MÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�UFð t�uI� p�–Ë W?OŽdA�« W3ö)«Ë Áb?ŠË tK� WB�U)«

«ÚdOÏ¦Ò  ÚôUÒłÏ— UÒLÌNÎMÏ� ]YÒÐÒ§ UÒNÒłÎËÒ“ UÒNÎMÏ� ÒoÒKÒšÒ§ Ô…ÒbÏŠ«Ò§ ÔfÎH]½ sÓÏ� rÌJÒIÒKÒš ÍÏc]Ä ÌrÌJ]ÐÒ—

¢vÒ¦½Ì√Ò§ ÔdÒ Ò– sÓÏ� rÌ UÒMÎIÒKÒš U]½≈ Ì”U]MÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�U?F?ð t�u?SË ¨›± ∫¡U�M.«¤ ˝ÆÆÚ¡UÒ�Ï½Ò§

¨›±≥ ∫ «d−(«¤ Î̋rÌ UÒIÎðÒ√ Ït]KÄ ÒbMÏŽ ÎrÌJÒ�ÒdÎ Ò√ ]Ê≈ «uÌ@Ò—UÒFÒ²Ï. ÒqÏzUÒ³Ò;Ò§ UÚÐuÌFÌý ÎrÌ UÒMÎKÒFÒłÒ§

ÌtÒ. Ò5ÏBÏKÎKÌ� Òt]KÄ «ËÌbÌ³ÎFÒOÏ. ]ô≈ «ËÌdÏ�Ì√ UÒ�Ò§˚ ∫t?IKš s( 5HKJ*« ÊQ?ý v3 v�UFð t�u?SË

 Æ›µ ∫WMO³.«¤ Ï̋WÒLÓÏOÒIÎÄ Ìs¹Ïœ ÒpÏ.Ò–Ò§ Ò…UÒ ]eÄ «uÌðÎRÌ¹Ò§ Ò…ö]BÄ «uÌLOÏIÌ¹Ò§ Ò¡UÒHÒMÌŠ Òs¹ÓÏbÄ

t?²?3d?F0 ô≈ t??IKš 5Ð W?OKL?F?�« …U?O?(« v3 oI?×?²¹ ô t?K�« Ÿd?ý ÊU?E U*Ë

W¹u?O?½œ Ë√ W?OM¹œ  U?F?¹d?Að s( tÐ ¡U??ł U?( qJÐ ÊU1ù«Ë ÎUMO??I¹ ÎU?LKŽ t?Ð rKF�«Ë

w3Ë ÊU(“ qE v3 d?A³�« qJ� W?O*UŽ W�U?Ý— WF¹dýË …b?OIŽ Âö?Ýù« ¡Uł b?I3

w3 v�U?F?ð t�u?I� p�–Ë 5*U?F?K� W?L?Š—Ë ÎU?(ö??ÝË ÎU?LKÝË ÎU½U?(√Ë ÎÎU?M(√ ÊUJ( qE

]ô≈ Ò„UÒMÎKÒÝÎ—Ò√ UÒ�Ò§˚ ∫Âö?Ýù« ‰u??Ý—Ë rKÝË t?OK?Ž tK�« vK4 b??L?×?( v³?M�« ÊQ?ý

«ÚdOÏAÒÐ Ï”U]MKÓÏ. ÚW]@UÒ  ]ô≈ Ò„UÒMÎKÒÝÎ—Ò√ UÒ�Ò§˚ ∫v�UFð t�uSË ¨›±∞∑ ∫¡UO³½_«¤ Ò̋5ÏLÒ.UÒFÎKÓÏ. ÚWÒLÎŠÒ—

UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ ∫v�U?F?ð t�u?SË ¨›≤∏ ∫Q³Ý¤ ˝æ˙≤∏ º̇æ ÒÊuÌLÒKÎFÒ¹ ô Ï”U]MÄ ÒdÒ¦Î Ò√ ]sÏJÒ.Ò§ «Úd¹ÏcÒ½Ò§

«ÚdOÏMÌÓ� UÚł«ÒdÏÝÒ§ ÏtÏ½Î–SÏÐ Ït]KÄ vÒ.≈ UÚOÏŽ«ÒœÒ§ æ˙¥µ º̇æ «Úd¹ÏcÒ½Ò§ «ÚdÓÏAÒ³Ì�Ò§ «ÚbÏ¼UÒý Ò„UÒMÎKÒÝÎ—Ò√ U]½≈ ÌÓwÏ³]MÄ

ÎrÌJÎOÒ.≈ Ït]KÄ Ì‰uÌÝÒ— wÓÏ½≈ Ì”U]MÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹ ÎqÌ;˚ ∫v�U????Fð t?�u???SË ¨›»«eŠ_«¤ ˝æ˙¥∂ º̇æ

Æ›±µ∏ ∫·«dŽ_«¤ ˝UÚFOÏLÒł

X�e½ W??O?Žd?ý ’u??B½ U?ND³??CðË U?N?L?J% Âö?Ýù« W?F¹d??ý Ê_ Î«dE½Ë

.dJ�« Ê¬d?I?�U?E  u?³?¦�« W?O?F?DS d?O?G?²ð ôË U?N??O?3 q¹b?³ð ô ¡U?L??�« s( ÎU?O?ŠË

ÌrÌ UÒð¬ UÒ�Ò§˚ ∫v�UFð t�uI� p�–Ë tF¹dAðË ÂöÝù« —u²Ýœ UL¼Ë …dð«u²*« WM�«Ë

Æ›∑ ∫dA(«¤ ˝«uÌNÒ²½UÒ@ ÌtÎMÒŽ ÎrÌ UÒNÒ½ UÒ�Ò§ ÌÁËÌcÌKÒ@ Ì‰uÌÝ]dÄ

vKŽ U?NÐ ‰ôb²?Ýô« YO?Š s( ÂöÝù« —u?²?ÝœË wŠu�« ’uB½ X½U?E U*Ë

wFDS u¼ U?( U?NM(Ë W�ôb�«Ë  u³?¦�« wFDS u¼ U?( U?NM( ¡ö³?�«Ë œU³?F�« ÂUJŠ√



≠µ≠

…—u??B??×??( U??NKE W??O??Žd??A�« ’u??BM�« Ác?¼ Ê√Ë ÆW�ôb�« wMþ t?MJ�Ë  u??³??¦�«

dOžË …œËb×?( dOž ’uBM�« Ác¼ v�≈ rJ²% v²�« œU³F�« ‰U?F3√ Ê√Ë …œËbF(Ë

‰U???F??3_« s?( ÊUJ*«Ë ÊU???(e�« w?3 œb??−???²ð Y?O??Š v?¼UM²ð ô v?¼Ë …—u???B??×???(

W?OK4_« W??F¹d?A�« ’u?B½ s?( Î«d?ýU?³?( ÎU?B?½ b?−¹ ôU?( W¹d?A??³�« Àœ«u?(«Ë

ÊuJð Ê√ —u??B?²¹ ô t?½_ U?N?(U?JŠ√ ÊU?O??³� œU?N??²?łô« VłË b??I?3 U??N?OKŽ o?³DM¹

ÊUJ( qE w?3Ë ÎU½U?(“ qE w3 œU??³?F�« ÂUJŠ√ ÊU??OÐ sŽ …d?4U??S Âö?Ýù« W??F¹d?ý

ÂUJŠ_« ÊU??OÐ w3 œU??N??²?łô« W?DÝ«uÐ p�–Ë d??ýU?³??( d??O?ž Ë√ d??ýU??³?( o?¹dDÐ

’U??B?²??šô« q¼√ r¼Ë W??ł—b�« Ác??N� ‰u??4u�« vKŽ s?¹—œU?I?�« s( W?O??Žd??A�«

`O?×?B�« wŽd?A�« rJ(« —«b?4«Ë s¹b?�« v3 t?I?H²?�« vKŽ s¹—œU?I�« wŽd?A�«

v�« lłd¹ Èc?�« œU?N?²??łô« Ë√ ŸU?L?łô« Ë√ WM?�«Ë√ »U?²J�« s( t?KO�b� ÎU?I??3«u?(

Æ¡UNIH�« bMŽ UNOKŽ oH²*« WOK4_« —œUB*« Ác¼ s( —bB(

W?F¹d?ý w3 5HK?J*« s( iF?³�« ô≈ U?N?OKŽ —b?I¹ ô t½U?J*« Ác¼ X½U?E U*Ë

tK�« s( U??N?O??3 VO??žd?²�«Ë U??N?OKŽ Y?(« o¹dDÐ U?N?Ð d?(_« ¡U??ł b?I??3 Âö?Ýô«

WÒHÏzUÒÞ ÎrÌNÎMÓÏ� ÔWÒ;ÎdÏ@ ÓÏqÌ  sÏ� ÒdÒHÒ½ ôÎuÒKÒ@˚ ∫v�U??Fð t?�u??IÐ .dJ�« Ê¬d??I�« w?3 ∫v�U??Fð

Æ›±≤≤ ∫WÐu².«¤ Ò̋ÊËÌ—ÒcÎ×Ò¹ ÎrÌN]KÒFÒ. ÎrÏNÎOÒ.≈ «uÌFÒłÒ— «Ò–≈ ÎrÌNÒ�ÎuÒ; «ËÌ—ÏcMÌOÏ.Ò§ Ïs¹ÓÏbÄ wÏ@ «uÌN]IÒHÒ²ÒOÓÏ.

Æ›¥≥ ∫q×M.«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ  Ê≈ ÏdÎ ÓÏcÄ ÒqÎ¼ÒÒ√ «uÌ.ÒÒQÎÝUÒ@˚ ∫v�UFð t�uSË

d??Ec�«Ë œU?N??²?łô« W??ł—œ ⁄uKÐ v?KŽ s¹—œU?I?�« 5LK*« vK?Ž VłË p�c�Ë

V???Š ÊUJ( q?E w3Ë ÊU??(“ q?E w3 U??N???OK?Ž «uKB???×¹ Ê√ s¹b�« w?3 Èu??²???H�«Ë

Ë√ WKL?'« w3 r?NMOÐ W¹U?HJ�« vK?Ž ÎU?{d?3 ÊuJð YO?Š ÂU?I*«Ë ‰U??(« vC?²?I?(

rN½Ëœ UNOKŽ t?ð—bI� ÁdOž ÊËœ tO?3 XMOFð Ê≈ r¼bŠ√ w3 5OSU?³�« vKŽ ÎU{d3

ÆU( ÊU(“ Ë√ U( bKÐ w3

t�u?IÐ s?¹b�« w3 ¡U?²?H?²?Ýô« W??I¹dÞ t??HMÐ v�U??FðË t½U?×?³?Ý UM?LKŽ b?SË

XÎšÌ√ ÌtÒ.Ò§ bÒ.Ò§ ÌtÒ. ÒfÎOÒ. ÒpÒKÒ¼ ƒÌdÎ�‹ ÏÊ≈ ÏWÒ.öÒJÎÄ wÏ@ ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ; ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹˚ ∫v�U?Fð

Ò„ÒdÒð U]LÏ� ÏÊUÒ¦ÌKÌÓ¦Ä UÒLÌNÒKÒ@ ÏsÎOÒ²ÒMÎŁ‹ UÒ²Ò½UÒ  ÊSÒ@ bÒ.Ò§ UÒN]. sÌJÒ¹ Îr]. Ê≈ UÒNÌŁÏdÒ¹ ÒuÌ¼Ò§ Ò„ÒdÒð UÒ� ÌnÎBÏ½ UÒNÒKÒ@

Ìt]K.«Ò§ «uÌÓKÏCÒð ÊÒ√ ÎrÌJÒ. Ìt]KÄ ÌsÓÏOÒ³Ì¹ ÏsÎOÒOÒ¦½Ì_« ÓÏkÒŠ ÌqÎ¦Ï� ÏdÒ ]cKÏKÒ@ Ú¡UÒ�Ï½Ò§ ÚôUÒłÓÏ— Ú…ÒuÎš≈ «uÌ½UÒ  Ê≈Ò§



≠∂≠

Æ›±∑∂ ∫¡U�M.«¤ ̋rOÏKÒŽ Ô¡ÎwÒý ÓÏqÌJÏÐ

vC²?S« bI3 œU?³F�« s( W4U?)« Ë W(UF�« 5?Ð s¹b�« w3 Èu²H�« W?OL¼_Ë

U¼b??Ž«u?S Ë U??NÐ«œ¬Ë U??N?²Ð«u?Ł ÊU?OÐË U??NÐ n¹d??F?²?�UÐ d?O??Ec?²?�« Ë t?O??³M²�« ÂU??I*«

∫ WOðü« V�UD*« w3 p�–Ë WOŽdA�« UNDÐ«u{Ë

                               



≠∑≠

‰Ëô« VKD*«
ÕöD�ô« Ë WGK�« w� Èu�H�« n�dF�

UO²?H�« Ë Èu²H�« Ë tÐ ÕUC¹ù« Ë ÎU?IKD( ¡wA�UÐ —U³šù« ∫WGK?�« w3 Èu²H�«

ÈËU²3 vKŽ lL−¹ Ë —bB*« l{u?( l{Ë rÝ« Èu²H�«Ë ÆbŠ«Ë vMF0 WGK�« w3

W�U?*« w3 ÁU²?H²?Ý« Ë Æ
©±®

nO?HI?²K� U?N×?²3 “u?−¹ Ë ”UO?I�« vKŽ Ë«u�« d?JÐ

Æ
©≤®

Èu²H�« w3 tO�≈ «uFHð—« tO�≈ «uðUHðË Èu²H�«Ë UO²H�« rÝô«Ë ÁU²3Q3

Ï—U?³??š≈ ∫vN?3 Âö??Ýù« ¡U?N??I?3 bMŽ w?Žd?A�« ÕöD4ù« w?3 Èu?²?H?�« U?(√

ÆqzUK� t×O{uð Ë ÎUŽdý tMŽ ‰u¾( d(√ w3 ŸdA�« rJ×Ð

d?O?ž vKŽ wŽd?A�« rJ(UÐ —U?³šù« ∫U?N½QÐ ¡U?N?I?H�« s( ÊËd?š¬ UN?3d?Ž Ë

Æ
©≥®

Â«e�ù« tłË

ÎU?Ždý ÂeK*« w²?H*« rJŠ 5Ð W?Sd?H²K� b?O?I�« «cNÐ d?O?š_« n¹dF?²�« «c¼Ë

d?3«uðË U?NMŽ ‰u?¾?*« W?F?S«u�« w3 Êu?KŁU?L?²¹ s2 Ád?O?žË w²?H?²??LK� t?(u?L?FÐ

W??4U??)« W?F??S«u�« w?3 wzU??C?I?�« rJ(« 5ÐË ¨U??NÐ qL??F�« Ë nO?KJ²�« ◊Ëd??ý

’U?)« rJ(« «c?¼ ÂeK¹ ô YO?Š wŽd?ý rJ?×Ð w{U?I�« ÂU?(√ U?N??O?3 ÂuJ;«

ÊUE Ê≈ Ë tÐ ’U?š dš¬ wzUC?S rJ×Ð ô≈ 5HKJ*« s( tOKŽ ÂuJ;« d?Ož vKŽ

W?O?Žd?A�« Èu??²?H�« ÂU?I?( w3 Âu?L?F�« b?O??H¹ wŽd?ý rJ( ÎU?¾?AM?Ô( tð«cÐ rJ(«

q4_« Ê_ Î«¡U?C?S ô W½U¹œ t?OKŽ o³D½« Ê≈ Ác?OH?Mð nKJÔ*« oŠ w3 V−¹ YO?Š

ŸdA�« rJ×Ð tH½ vKŽ nKJ*« s( U¼cO?HMð »ułË UNKE WOŽdA�« ÂUJŠ_« w3

Ÿ«eM�« bM?Ž p�– Ë Î«¡U?C?S t??OKŽ X³??łË U?NMŽ lM?²?(« ÊS?3 ÎW½U?¹œ U?NÐ rKF�« b??FÐ

 U³Łù« Ë√ wHM�U?Ð Î«¡UCS U?NO3 rJ×K� U?NÔ²MOÐË W?OzUCI�« Èu?Žb�« VKD²¹ UL?O3

Æ
©¥®

¡UNIH�« bMŽ ¡UCI�« »UÐ w3 qBH( u¼ UL³Š tOKŽ wŽb*« Ë√ wŽbLK�

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

v²3 …œU( ÕU×B�« —U²I( ©±®

v²3 …œU( ÕU×B�« —U²I( ©≤®

≤∏± ’ VO³Š uÐ√ bF� wNIH�« ”u(UI�« ©≥®

Æ¡UNIH�« bMŽ WONIH�« V¼«c*« v3  UOM�«Ë wŽu�«Ë ¡UCI�« YŠU³( lł«d¹ qOBH²�« s( b¹e* ©¥®



≠∏≠

iOÐ√



≠π≠

w�U��« VKD*«
UO�b�«Ë s�b�« —u�√ w� ¡U�H��ô« rJ�

qE w3 5LK*« s( 5?HKJ*« lOL?' W?³M?�UÐ s¹b�« —u(√ w3 ¡U?²?H²?Ýô«Ë

W(d(« Ë√ q(« YO?Š s( wŽdA�« UNLJ?Š Êu3dF¹ ô U¹UCS s( r?N� b−¹ U(

…—œU?³*« rN?OKŽË ¡U?NI?H�« ‚U?HðUÐ rN?I?Š v3 ÏVł«Ë Ïd?(√ u¼ W?ŠUÐù« Ë√ dE(«Ë

«uÌ.ÒÒQÎÝUÒ@˚ ∫v�UFð t�u?I� p�–Ë 5LK*« ¡UN?IH�«Ë ¡ULKF�« s( d?Ec�« q¼√ ‰«RÐ

∞ Æ›¥≥ ∫q×M.«¤ Ò̋ÊuÌLÒKÎFÒð ô ÎrÌ²MÌ  Ê≈ ÏdÎ ÓÏcÄ ÒqÎ¼ÒÒ√

wÏ@ ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹Ò§˚ ∫v�U?Fð t�u?S w3 v?MF*« «c?NÐ ¡U?²?H?²?Ýô« kH� œ—Ë b?SË

ô wÏð]öÄ Ï¡UÒ�ÓÏMÄ vÒ�UÒ²Ò¹ wÏ@ Ï»UÒ²ÏJÎÄ wÏ@ ÎrÌJÎOÒKÒŽ ¢vÒKÎ²Ì¹ UÒ�Ò§ ]sÏNOÏ@ ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ; Ï¡UÒ�ÓÏMÄ

«uÌ�uÌIÒð ÊÒ√Ò§ ÏÊ«ÒbÎ.ÏuÎÄ ÒsÏ� Ò5ÏHÒFÎCÒ²Î�ÌLÎ.«Ò§ ]sÌ¼uÌ×ÏJMÒð ÊÒ√ ÒÊuÌ³ÒžÎdÒðÒ§ ]sÌNÒ. ÒVÏ²Ì  UÒ� ]sÌNÒ½uÌðÎRÌð

Ác¼Ë ¨›±≤∑ ∫¡U�M.«¤ ˝UÚLOÏKÒŽ ÏtÏÐ ÒÊUÒ  Òt]KÄ ]ÊSÒ@ ÔdÎOÒš ÎsÏ� «uÌKÒFÎHÒð UÒ�Ò§ ÏjÎ�ÏIÎ.UÏÐ ¢vÒ�UÒ²ÒOÎKÏ.

…dÝ_« Ë Ã«Ëe�« U¹UCS w3 tÐ ¡U²3ù« Ë wŽdA�« rJ×K� ÊUOÐ U¼bFÐ U( Ë W¹ü«

5Ð »uK?D*« ‰b??F�« vMF??( ÊU??OÐË U??N?łË“ s?( Î«“u?A?½ …√d*« X3U??š «–≈ U?L??O??3Ë

ÆWOKLF�« …UO(« w3 tŁËbŠË œbF²�« bMŽ  UłËe�«

t�u?S w3 À«d?O?*« ÊQ?ý w3 .dJ�« Ê¬d?I�« w3 ÎU?C¹√ ¡U??²?H?²?Ýô« œ—Ë U?L?E

XÎšÌ√ ÌtÒ.Ò§ bÒ.Ò§ ÌtÒ. ÒfÎOÒ. ÒpÒKÒ¼ ƒÌdÎ�‹ ÏÊ≈ ÏWÒ.öÒJÎÄ wÏ@ ÎrÌJOÏ²ÎHÌ¹ Ìt]KÄ ÏqÌ; ÒpÒ½uÌ²ÎHÒ²Î�Ò¹˚ ∫v�U?Fð

Ò„ÒdÒð U]LÏ� ÏÊUÒ¦ÌKÌÓ¦Ä UÒLÌNÒKÒ@ ÏsÎOÒ²ÒMÎŁ‹ UÒ²Ò½UÒ  ÊSÒ@ bÒ.Ò§ UÒN]. sÌJÒ¹ Îr]. Ê≈ UÒNÌŁÏdÒ¹ ÒuÌ¼Ò§ Ò„ÒdÒð UÒ� ÌnÎBÏ½ UÒNÒKÒ@

Ìt]K.«Ò§ «uÌÓKÏCÒð ÊÒ√ ÎrÌJÒ. Ìt]KÄ ÌsÓÏOÒ³Ì¹ ÏsÎOÒOÒ¦½Ì_« ÓÏkÒŠ ÌqÎ¦Ï� ÏdÒ ]cKÏKÒ@ Ú¡UÒ�Ï½Ò§ ÚôUÒłÓÏ— Ú…ÒuÎš≈ «uÌ½UÒ  Ê≈Ò§

Æ›±∑∂ ∫¡U�M.«¤ ̋rOÏKÒŽ Ô¡ÎwÒý ÓÏqÌJÏÐ

tÐ W¹UMF�« …—Ëd?{ Ë s¹b�« w?3 ¡U²?H?²?Ýô« W?O?L¼√ v�≈ d?O?Að  U¹ü« Ác¼Ë

w3 ¡U²?H²?Ýô« 5Ð ‚dH�« W?OL¼√ v�≈ Ë 5HKJ*« s( W?4U)« Ë W?(UFK� W³?M�UÐ

tKO�œ V?Š wŽd?A?�« rJ(«Ë Í√d�« ¡«bÐ≈ w3 dEM�« W?Sœ VK?D²¹ Íc�« s¹b�«

wMþ q?O�bÐ ÊU??E Ë√ W�ôb�«Ë  u??³??¦�« wFD?S qO�bÐ p�– ÊU??E ¡«u??Ý `O??×??B�«

W�ôb�«Ë  u³¦�« w?FDS WMÝ Ë√ »U²E s( h½ l( ÎWŠ«d?4 ÷—UF²¹ ôË W�ôb�«



≠±∞≠

ÂUJ?Š_« W???3d???F???( w3 œU???N???²???łô« q?¼√ s( ÊuJ¹ Ê√ w?²???H*« s( V?KD²?¹ «c¼Ë

‰«R�« 5Ð ‚dH�« W?OL¼√Ë WOŽdA?�« t�u4√Ë œUN²łô«  «Ëœ√ ÁbMŽË W?OŽdA�«

wŽd?A?�« rJ(« W?3d??F?( v�≈ ‰u?4uK?� Y×?³�«Ë dEM?�« W?Sœ wŽb?²??¹ ô Íc�«

5Ð …—Ëd?C�UÐ s?¹b�« s( W?(uKF*« U¹U??C?I�«Ë —u?(_« w3 p�– ÊuJ¹ U??( ÎU?³�U?žË

Æ «œUF�« Ë√  ö(UF*« Ë√  «œU³F�« w3 p�– ÊUE ¡«uÝ ”UM�«

rJ(UÐ ÎU*U?Ž ÊU?EË ÊU?½ù« v²?H?²?Ý« «–S?3 W?O?Žd?A�« Èu?²?H�« ‰U?−?( w3Ë

Î«bKI??( ÊU?E Ê≈ `O??×?4 o¹d?Þ s( tMŽ t?L?KF¹ U0 Ë√ tÐ —U??³?šù« t??OKF?3 5I??OÐ

bMŽ bN?²:« błu¹ r�Ë W?OŽdA�« ÂUJŠ_« W3d?F( w3 œUN?²łô« q¼√ s( fO�Ë

œU?³??F�« vKŽ Î«d?O???Oð Èu?²?H?�« wC?²?Ið ÂU??I*«Ë ‰U?(« …—Ëd?{ X½U??E Ë ‰«R?�«

ÎsÏ� Ïs¹ÓÏbÄ wÏ@ ÎrÌJÎOÒKÒŽ ÒqÒFÒł UÒ�Ò§˚ ∫v�U?Fð t�u?IÐ Îö?L?Ž p�– Ë rNMŽ Ãd?×K� ÎU?F?3œË

˝ÒdÎ�ÌFÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìb¹ÏdÌ¹ ôÒ§ ÒdÎ�ÌOÎÄ ÌrÌJÏÐ Ìt]KÄ Ìb¹ÏdÌ¹˚ ∫v�UF?ð t�uS Ë  ¨›∑∏ ∫Z(«¤ Ô̋ÃÒdÒŠ

Æ›±∏µ ∫…dI³.«¤

wŽd??A�« rJ(UÐ Îö¼U??ł ÊU?E Ë nKJÔ*« r?K*« ÊU?½ù« v²??H?²??Ý« «–≈ U?(√

W�UŠù«Ë XL?B�« tOKF3 b?OKI²�« o¹dÞ s( ôË œU?N²łô« o¹dÞ s( ô t?3dF¹ôË

Èu²H�« Ê_ ÎUŽdý ÎULŁ¬ ÊU?E ô≈Ë wŽdA�« ’UB²šô« q¼√ s( tÐ rKF¹ s( v�≈

‰U??S p�c�Ë ‰U??×Ð U??N?O??3 j¹d??H??²�« Ë√ U??NÐ ‰ö??šù« “u?−?¹ ô s¹b�« w3 W½U??(√

Ê√ q¼U' ô Ë tLKŽ vKŽ XJ¹ Ê√ r�UF� q×¹ ô¢∫ tK�« t?LŠ— VFE sÐ bL×(

Æ
©±®

tKNł vKŽ XJ¹

                          

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ≥∞¥Ø¥ v³ÞdI�« dOHð ©±®



≠±±≠

Y�U��« VKD*«
WO�dA�« UND�«u{ Ë Èu�H�« »«œ¬

‰u¾*« WFS«u�« w3 t�uÝ— Ë tK�« rJŠ ÊU?OÐ w¼ WOŽdA�« Èu²H�« X½UE U*

‚u?I?(UÐ Ë√ œU?³F?�« ‚uI?×Ð Ë√ tK�« ‚u?I?×Ð oKF?²ð X½U?E ¡«u?Ý œU?³?F�« 5Ð U?NMŽ

d³²F¹ w(öÝù« ŸdA�« dE½ w3 rJ(« «cN� 5³*« w²H*« ÊUEË ULNMOÐ WEd²A*«

oO³D²�« w3 tÐ Â«e²�ô«Ë t?²×4Ë rJ(« «c¼  u³Ł w3 t�uÝ—Ë tK�« sŽ ÎU?FSu(

W?OH?OKJ²�« W?O?ŽdA?�« ÂUJŠ_« ‰U−?( w3 rJ(« «c¼ t?OKŽ ‰b¹ U?L?³?Š wKL?F�«

Îö¼√ w²H*« ÊuJ¹ Ê√ VłË bI?3 Ÿ—UA�« ÂUJŠ√ lOLł UNOKŽ —Ëbð w?²�« WL)«

¡«u?Ý W?OŽd?A�« …“U?łù« W?ł—œ vKŽ qB?Š bSË Èu?²?H�« Ác¼ W?O�u?¾?( qL?×?²�

tÐU²?E w3 rOI�« s?Ð« ÁbE√ U( «c¼Ë ÂU?I*« Ë ‰U(« V?Š W4U?š Ë√ W(U?Ž X½UE

V−¹ p�c�Ë Æ»c?N*« Õdý Ÿu?L?:« tÐU²?E W(b?I?( v3 ÍËuM�«Ë 5FSu*« Âö?Ž≈

qN?ł sŽ v²3√ s?( t½√ rKF¹ Ê√ WO?Žd?A�« Èu²?HK� Èb?B?²¹ Ê√ b¹d¹ s( qE vKŽ

ÊU?šË t�u?Ý—Ë tK�« vKŽ »c?E b?I?3 rKŽ sŽ U?N?O?3 »cJ�« Î«b?L?F?²( Ë√ Î«b?L?F?²?(

…dOE?Š sŽ tłdI¹Ë tM?( …œ— bF¹ «c¼Ë ÁœU³?Ž 5Ð tLJŠ tK�« v?KŽ œ—Ë W½U(_«

qE s¹b�« w3 ¡U?²3û� t?H½ ÷dF¹ Íc�« r?K*« —c×O?K3 tK�UÐ –UO?F�«Ë ÂöÝù«

vKŽ ¡UM?Ð 5I?O�« t½√ tMþ v?KŽ VKG¹ U?( Ë√ wM?O?I¹ rKŽ sŽ ô≈ w²??H¹ ôË —c?(«

tÐ v²H¹ Íc�« `?O×B�« wŽd?A�« rJ(« qO�œ w3 ÁœUN²?ł«Ë tLKŽ t?O�≈ qB¹ U(

œU³?F�« 5Ð WOŽd?A�« ÂUJŠ_« w3 w²H*« ÊuJ¹ Ê√ q4_« YO?Š s( VKD²¹ «c¼Ë

w3 p�–Ë W?O?Žd?A�« ÂUJŠ_« W?3d?F?( w3 oKD*« œU?N?²?łô« W?ł—œ v�≈ q4Ë b?S

l( b?OKI?²�UÐ Â«e?²�ù« t?OKF?3 W?ł—b�« Ác¼ v�≈ qB¹ r� s(Ë Æ¡U?C?I�« Ë Èu?²?H�«

·Ëdþ …U???Ž«d??( l( t?MŽ qIM?¹ Ë√ ÁbKI¹ Íc?�« b??N???²??:« sŽ q?IM�« w3 W?½U??(_«

d?O?G?²� p�– Ë bKI*« s?(“Ë bN?²?:« s?(“ w3 w²?H?²?*«Ë w²?H?LK� ÂU?I*«Ë ‰U?(«

Æ
©±®

hIA�«Ë ‰U(«Ë ÊUJ*«Ë ÊU(e�« dOG²Ð Èu²H�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ»cN*« Õdý ŸuL:« tÐU²E W(bI( w3 ÍËuMK� w²H²*«Ë w²H*«Ë Èu²H�« »«œ¬ ©±®



≠±≤≠

ÊUE Ê≈Ë rKF¹ U0 —U?³šù« tOKF3 rJ(UÐ ÎU*U?Ž ÊUE Ë ÊU½ù« v²H?²Ý« ÊS3

rKF¹ s( v�≈ W�U?Šù«Ë XL?B�« t?OKF?3 Î«bKI?( Ë√ Î«b?N?²?−( ÊU?E ¡«u?Ý tÐ Îö¼U?ł

Ê√ r�UF� q×¹ ö3 ¨W½U?(√ Èu²H�« Ê_ ÎULŁ¬ ÊUE ô≈Ë d?Ec�« q¼√ s(Ë ¡ULKF�« s(

VF?E sÐ b?L?×?( ‰U?S U?L?E tKN?ł vKŽ XJ¹ Ê√ q¼U?' ôË t?LK?Ž vKŽ XJ¹

Êu?F?3«b?²¹ ÎU?F?O?L?ł rNMŽ tK?�« w{— Â«dJ�« WÐU?×?B�« ÊU?E b?SË ¨
©±®

tK�« t?L?Š—

…bA� UNM( Êu3uI²¹ Ë iFÐ v�≈ rNCFÐ UNF3b¹Ë rNOKŽ ÷dFð U(bMŽ Èu²H�«

t?O?łuð «c¼Ë r?¼bMŽ U?O½b�«Ë s¹b�« —u?(√ w3 U??Nð—uDšË W?OM¹b�« U?N??²?O�u?¾??(

«u?(e??²�« b?S r?¼Ë Èu?²?H?�« w3 «u?Žd???²¹ ô v²??Š r¼b?FÐ s?( 5LK*« ¡U??LKF�

t?OKŽ tK�« vK4 t�u?Ý—Ë tK�«  U?NO?łu?²ÐË W?OŽd?A�« U?NDÐ«u{Ë Èu?²?H�« »«œPÐ

∫t?�u?????S rK?ÝË t?????OK?Ž tK?�« vK?4 tK?�« ‰u?????Ý— sŽ ÍË— b?????S Ë√ p?�– w3 r?KÝË

√d?ł√ ∫tK�« tL?Š— ÊuM×Ý ‰U?SË Æ
©≤®

å—UM�« vKŽ rEƒd?ł√ Èu?²H�« vKŽ rEƒd?ł√ò

”UM�« dł√ ∫tK�« tLŠd¹ v½U?O²I�« ‰US Ë Æ
©≥®

ÎULKŽ rNKS√ UO²ÔH�« vKŽ ”UM�«

rN??LKŽ√ U??O?²??H�« s( ”UM�« √—œ√ Ë ¡U??LKF�« ·ö??²?šU?Ð ÎU?LKŽ r?NKS√ U?O??²??H�« vKŽ

Æ¡ULKF�« ·ö²šUÐ

WÐU??×?B?�« s( `�U?B?�« nK�« U??N?³??O??Nð s¹b�« w3 Èu??²?H?�« d?(√ W�ö??'Ë

rN²½U(√Ë rNNI3 qzôœ s( «c¼ bŽË Èu?²H�« w3 »«u'« sŽ «uHSuðË 5FÐU²�«Ë

Ê≈ qÐ U?NK¼√ d?O?ž s( Èu²?HK� «u?{d?Fð s( vKŽ r¼—UJ½≈ b?²?ý« b?SË s¹b�« w3

Èu?²?H�« VBM( …—uDš vKŽ ÎU?N?³M( p�– s( —c?Š rKÝË t?OKŽ tK?�« vK4 w³M�«

»U?²?E w3 w³ÞU?A�« ÈËd¹ U?L?E Æq³?S s?( t?O�≈ —U?A*« w(—«b�« Y¹b?Š w3 U?L?E

ÎU?Ž«e?²½« rKF�« ŸeM¹ ô tK�« Ê≈ò ∫r?KÝË t?OKŽ tK�« vK4 v³M�« Y¹b?Š ÂU?B?²?Žô«

Êu?²??H?²??¹ ‰U?N??ł ”U½ vI??³?O??3 rN?LK?FÐ ¡U?LKF?�« i³?S l( r?NM( t?ŽeM?¹ tMJ�Ë

 Æ
©¥®

åÊuKC¹Ë ÊuKCO3 rN¹√dÐ Êu²HO3

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

≥∞¥Ø¥ w³ÞdI�« dOHð ©±®

∂πØ± w(«—b�« 4Ý ©≤®

∂∂Ø±≤ ¡ö³M�« ÂöŽ« dOÝ ©≥®

WO?(öÝù« ÈËU?²H�«Ë ¨w³ÞU?AK�  UI?3«u*«Ë ¨ rOI�« sÐô 5F?Su*« ÂöŽ« ∫lł«d¹ qO?BH²�«Ë ÕU?C¹ô« s( b¹e* ©¥®

ÆW¹dB*« ¡U²3ù« —«b�Ë YŠU³K�

ÆwÞu?OK?� dzUDH�«Ë ÁU³?ý_«Ë ¨ÍuMÝû� ÂUJŠ_«Ë w?³ÞUAK� WM?�«Ë »U²J�UÐ ÂU?B?²Žô«Ë ¨Íœ«b?G?³K� t?IH?²*«Ë t?OI?H�«Ë



≠±≥≠

b???SË ¡U??C???I�« s( ÎU?½Q??ý dD?š√ Áu??łu?�« iFÐ s( Èu???²???H�« X½U???E U0—Ë

¡ôR¼ UMÐU×4√ ∫t�u?S WHOMŠ wÐ√ sŽ ÈË— bI3 ¡UC?IK� `KB¹ s( UN� `KB¹ô

W??²?Ý r?NM(Ë ¡U??C?I?K� Êu?×?KB¹ ÊËd??A?ŽË W??O½U??LŁ rNM?( Îö?ł— ÊuŁö?ŁË WŁöŁ

Èu??²?H�« »U??×?4√Ë …U??C?I?�« ÊU¹œR¹ ÊU?×?KB¹ ÊUMŁ« rNM?(Ë ¨Èu?²??HK� Êu??×KB¹

qO?C?H?²Ð t?¹ËU?²?3 iFÐ w3 wJ³?�« Õd?4 b?SË Æd??3“Ë nÝu¹ wÐ√ v�≈ —U?ý√Ë

V²?J�« v�≈ œu???Fð ô w²???H*« W??3U???IŁ Ê_ p�–Ë w?{U??I�« v?KŽ t1b???IðË w²???H*«

ÎU?C¹√ p�– l( w²H*« W?3U?IŁ U/≈Ë W4U?š t¹u²?% Íc�« t?IH�« v�≈ ôË U¼b?ŠË

lzU?SË vKŽ Ÿd??A�« b?Ž«u?S q¹eMðË ‰U??łd�« …U?Sö?(Ë ”UM�« —u?(QÐ W??3d?F*« w¼

Æ
©±®

Èdš√ WOŠU½ s( ŸdA�« b4UI(Ë WOŠU½ s( W×KB*« oI×¹ U0 dBF�«

W(bI( w3 w²H²*«Ë w²H*«Ë Èu²H�« »«œ√ w3 tK�« tLŠ— ÍËuM�« sÐ« ‰US

d??O??¦??E lSu*« d??O??³??E ¨dD)« r?OEŽ ¡U??²??3ù« Ê√ rKŽ« ∫»c??N*« Õd??ý Ÿu??L??:«

÷d?HÐ rzU?SË rN?O?KŽ t?(ö?ÝË tK�«  «uK4 ¡U?O?³½_« À—«Ë w?²?H*« Ê_ ¨qC?H�«

Æv�UFð tK�« sŽ lSu( w²H*« ∫«u�US «cN�Ë QDIK� ÷dF( tMJ�Ë W¹UHJ�«

t??IKšË v�U??Fð tK�« 5Ð r?�U?F�« ∫‰U??S —bJM*« s?Ð« sŽ UM¹Ë—Ë ∫ÍËuM�« ‰U??SË

ÆrNMOÐ qšb¹ nOE dEMOK3

¡UO?ý√ v3 tO²H?�« sŽ nSu²�« s( nK)« ¡öC?3Ë nK�« sŽ UM¹Ë— ∫‰USË

s¹d??A?Ž XE—œ√ ∫‰U??S vKO� wÐ√ sÐ sL??Šd�« b?³??Ž sŽ UM¹Ë—Ë ¨W??3Ëd?F??( …d?O??¦?E

r¼bŠ√ ‰Q¹ rKÝË tOKŽ tK�« vK4 tK�« ‰u?Ý— »U×4√ s( —UB½_« s( WzU(Ë

Æ‰Ë_« v�≈ lłdð v²Š «c¼ v�≈ «c¼Ë «c¼ v�≈ «c¼ U¼ËœdO3 W�Q*« sŽ

‰Q¹ U( qE sŽ v?²3√ s( ∫rNMŽ tK�« v{— ”U³Ž sÐ«Ë œu?F( sÐ« sŽË

ÆÊuM−( uN3

w3 w²HO� rEbŠ√ Ê≈ ∫«u�US 5FÐU²�« s( 5BŠ wÐ√Ë s(«Ë v³FA�« sŽË

Æ—bÐ q¼√ UN� lL' tMŽ tK�« w{— »UD)« sÐ dLŽ vKŽ  œ—Ë u�Ë W�Q*«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

WO?(öÝô« ÈËU?²H�«Ë ¨w³ÞU?AK�  UI?3«u*«Ë ¨ rOI�« sÐô 5F?Su*« ÂöŽ√ ∫lł«d¹ qO?BH²�«Ë ÕU?C¹ù« s( b¹e* ©±®

ÆW¹dB*« ¡U²3ù« —«b�Ë YŠU³K�

ÆwÞuO?K� dzUEM�«Ë ÁU³?ý_«Ë ¨Íd³?4ú� ÂUJŠ_«Ë w³ÞUAK� WM�«Ë »U?²J�UÐ ÂUB²?Žô«Ë ¨Íœ«bG?³K� tIH?²*«Ë tO?IH�«Ë



≠±¥≠

t� qO?I??3 V−¹ rK3 W�U???( sŽ q¾?Ý b??SË tMŽ tK�« w{— wF??3U?A�« sŽË

Æ»«u'« w3 Ë√  uJ�« w3 qCH�« Ê√ Í—œ√ v²Š ∫‰UI3 V& r� «–U*

U?L?O?3 p�–Ë Í—œ√ ô ‰u?I?¹ Ê√ d?¦J¹ q³MŠ sÐ b?L?Š√ X?F?L?Ý ∫ÂdŁ_« sŽË

ÆtO3 q¹ËUS_« ·dŽ

‰UI3 W�Q?( 5FÐ—√Ë ÊULŁ sŽ q¾Ý ÎUJ�U?(  bNý ∫qOLł s?Ð r¦ON�« sŽË

ÆÍ—œ√ ô UNM( 5ŁöŁË 5²MŁ« w3

w3 VO?−¹ ö?3 W�Q??( 5?L?š s?Ž ‰Q?¹ ÊU?E U0— t½√ p�U?( sŽ ÍË—Ë

÷dF¹ Ê√ »«u'« q³S wG³MO3 W�Q?( v3 »Uł√ s( ∫‰uI¹ ÊUEË ÆUNM( …bŠ«Ë

W�Q???( sŽ p�U?( q¾??ÝË ÆVO?−¹ rŁ W??4ö?š nO?EË —U?M�«Ë WM'« vKŽ t???H½

w3 fO� ∫‰U?SË V?C?G?3 ¨WKN?Ý W?H??O?H?š W�Q??( w¼ ∫qO??I?3 åÍ—œ√ ôò ∫‰U?I?3

W?OŽd?ý ’u?B½ s( t½U?OÐ o³?Ý U( ¡u?{ w3Ë p�– vKŽË ÆnO?H?š ¡wý rKF�«

vKŽ ‰uB?(« u¼ w²H*« »«œ¬ r¼√ s( Êu?J¹ s¹b�« w3 Èu²H?�« ÊQý v3 —UŁ¬Ë

U?N?²�œQÐ W?OŽd?A�« ÂUJŠ_« w?3 œUN?²?łô« vKŽ …—b?I�« l( Èu?²?H�UÐ rKF�« W?ł—œ

b??N??²??ł« s(ò ∫rKÝË t??OK?Ž tK�« vK4 t?�u?I?� p�–Ë ÆW??OKO??B??H??²�«Ë W??O�U??L??łù«

bMŽ œU??N?²?łô« ‰u??4√Ë åd?ł√ tK?3 QDšQ?3 b??N?²?ł« s?(Ë ¨Ê«d?ł√ tK3 »U??4Q?3

v(ö?Ýô« t?IH�« ‰u?4√ YŠU?³?( w3 tK×( w?3 ÎöO?B?Hð 5³?( u¼ UL?E ¡U?LKF�«

W�œ_«Ë rNð«œUŽË ”UM�« ·«dŽ√Ë ”UO?I�«Ë ŸULłô«Ë WM�«Ë »U²J�UÐ rKF�« u¼

W?(UF�« t?IH�« b?Ž«u?SË dzUEM�«Ë ÁU³?ý_« W?3dF?(Ë UN?O3 nK²?<«Ë U?NOKŽ oH?²*«

‰UF3_ W³?M�UÐ UNOKŽ Ÿ—UA�« rJŠ ‰«e½≈ WOHO?EË hšd�«Ë rz«eF�«Ë W4U)«Ë

qł√ s(  ¡U???ł U/≈ w(ö???Ýù« Ÿ—U??A�« ’u???B½ qE Ê√ …U??Ž«d???( l( œU??³???F�«

ÊU?(“ qE w3 p�– …U?Ž«d( tzU?²?3« w3 w²?H*« vKŽ VłË «c?N�Ë œU?³F�« W?×KB?(

Æv�UFð tK�« Ÿdý XL²3 W×KB*« ÊuJð ULM¹Q3 ÊUJ( qE w3Ë

v�≈ tKÝ—√ U?LMO?Š rKÝË t?OKŽ t?K�« vK4 v³M�« l( q³?ł sÐ –U?F?( Y¹b?ŠË

Æb& r� ÊS?3 ‰US ÆtK�« »U?²JÐ rJŠ√ ∫–U?F( ‰US rJ% , t?� ‰USË ÎUO�«Ë s?LO�«

‰U??S b???& r� ÊS???3 ‰U??S ÆrK?ÝË t??OKŽ t?K�« vK4 t?K�« ‰u??Ý— W?MÐ rJ?Š√ ‰U??S



≠±µ≠

‰uÝ— o3Ë Íc�« t?K� bL(« ∫ rKÝË t?OKŽ tK�« vK4 ‰UI?3 ¨u�√ ôË Í√— bN?²ł«

Æt�uÝ—Ë tK�« w{d¹ U* tK�« ‰uÝ—

s( W−?(«Ë qO�b�« u¼ t?OKŽ ÂuIð Ê√ V−¹ U?(Ë ¨UN?ŠË—Ë Èu²?H�« ”UÝ√Ë

ÆW(_« ŸULł≈Ë `O×B�« ”UOI�«Ë WM�«Ë »U²J�«

UN� »d?CO3 W�Q*« sŽ ‰Q?¹ rKÝË tOKŽ tK�« vK4 tK�« ‰uÝ— ÊU?E bSË

rKÝË t?OKŽ tK�« v?K4 ‰u?Ý— »U×?4√ ÊU?E b?SË ∫U¼dzUEM?Ð UN?N?³?A¹Ë ‰U?¦?(_«

¨«c?E tK�« ‰US ∫‰u?IO?3 UN??H½ W−?(UÐ v²3√ W�Q??( sŽ r¼bŠ√ q¾?Ý «–≈ tK�«

w3 Î«b?ł d?O??¦?E «c¼Ë «c?E qF?3 Ë√ «c?E r?KÝË t?OKŽ tK�« vK4 t?K�« ‰u?Ý— ‰U?SË

rŁ rJ?(« d??Ec¹ r¼b??Š√ ÊUJ?3 ¨r¼b??FÐ W??Lz_«Ë Êu???FÐU??²�« ¡U??ł rŁ Ær?N¹ËU??²??3

Æ
©±®

qO�œ öÐ t�u³S vÐQ¹ qzU�«Ë W−?Š öÐ rKJ²¹ Ê√ vÐQ¹ tLKŽË ¨tOKŽ ‰b²¹

Ác?šQ?(Ë rJ(« qO�œ d?Ec¹ Ê√ Èu?²?H�UÐ t� hšd*« w²?H?LK� wG?³MO?3 p�c�Ë   

…—Ëd?C� ô≈ Ác?šQ?(Ë tKO�œ sŽ Î«œd?−?( lL?²?*« v�≈ t?O?IK¹ ôË ¨p�– tMJ(« U?(

Æ
©≤®

p�– wC²Ið Èc�« ÂUI*«Ë ‰U(«

Ê√ »U²J�« s( U?N� ‰ôb²?Ýô« bMŽ WOŽd?A�« Èu²H?�« jÐ«u{Ë fÝ√ s(Ë

t?LJ×?(Ë tKB?H(Ë tKL?−?(Ë t?4UšË t?(U?Ž .dJ�« »U?²J�UÐ ÎU*U?Ž w²?H*« ÊuJ¹

 «¡«d?I�«Ë ‰ËeM�« »U³?Ý√Ë tO?3 ÂUJŠ_«  U¹¬Ë t?šuM(Ë t?I?ÝU½Ë tNÐU?A²?(Ë

t?OKŽ t?K�« vK4 w³M�« vK?Ž ‰ËeM�« w3 wŠu�« t?OK?Ž d?I?²?Ý« U?(Ë U??NÐ ‰e½ v²�«

Áb?FÐ s( t²ÐU?×4Ë rK?ÝË tOKŽ tK�« vK4 v³?M�« sŽ …dð«u²*«  «¡«d?I�«Ë rKÝË

tK�« v?K4 w³M?�« Ê–SÐ wŠu�« »U??²?JÐ U??N??O??3 X½Ëœ w?²�« n×??B�« w?3 W½Ëb*«Ë

U??NM( a?½ rŁ tMŽ tK?�« w{— dJÐ wÐ√ b??N??Ž w3 X³?ð—Ë XF??L?łË r?KÝË t??OKŽ

-Ë t²3öš w3 WO(öÝù« W�Ëb�« rO�US√ vKŽ tF¹“uð - Íc�« ÊUL¦Ž n×B(

rÝUÐ rNM?OÐ ‰Ë«b?²*« u¼Ë Êü« v²?Š ÎU?HK?šË ÎU?HKÝ 5LK*« 5Ð t??OKŽ ŸU?L?łù«

tEdðË q4_« s( tI½ bFÐ ÁbNŽ w3 W3ö)« -U?IÐ tL²) ÊUL¦Ž n×B(

 ÆWO(öÝù« rO�US_« vKŽ tF¹“uðË rKÝË tOKŽ tK�« vK4 w³M�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆU¼bFÐ U(Ë ≤µπØ¥ rOI�« sÐô 5FSu*« ÂöŽ« ©±®

Æ·dB²Ð oÐU�« lłd*« ©≤®



≠±∂≠

d?OO?G²�«Ë q¹b?³?²�«Ë n¹d×?²�« s( tÐU?²E kH?Š ÁbŠË v?�UFð tK�« v�uð b?SË

˝ÒÊuÌEÏ@UÒ×Ò. ÌtÒ. U]½≈Ò§ ÒdÎ ÓÏcÄ UÒMÎ.]eÒ½ ÌsÎ×Ò½ U]½≈˚ ∫t½U×?³Ý t�uI?� p�–Ë WŽU�« ÂU?OS v�≈

Æ›π ∫d−(«¤

ÎU?3—U?ŽË U??NÐ ÎU*U?Ž ÊuJ¹ Ê√ W?M�UÐ ‰ôb?²?Ýô« v?3 v²?H*« vKŽ V−?¹ U?L?E

XÐU??¦�«Ë œU??Šü«Ë dð«u?²?*«Ë U?NM?( qE W?ł—œË `?O?×??B�« d??O?žË U??NM( `?O?×??B�«

5Ð o¹d?H?²�«Ë rKÝË t?O?KŽ tK�« vK4 tK�« ‰u?Ý— vKŽ tÐc?JÐ ŸuDI*« Ÿu?{u*«Ë

Y¹b?(« …«Ë— W3d?F(Ë Â«dJ�« t?²ÐU×?4 WMÝË rKÝË tOK?Ž tK�« vK4 w³M�« WMÝ

W¹«—œË W¹«Ë— Y¹b??(« rKŽ t?³KD²¹ U?2 p�– d?O?žË …«Ëd�«  U?I?³?ÞË rNðU?ł—œË

¡U²3≈ WOŽdA�« ÂUJŠ_« w3 WM�UÐ ‰ôb²?Ýô« bMŽ ÂUI*«Ë ‰U(« tOC²I¹ U2

vŽ«d¹ Ê« U?NÐ ŸU??H?²½ô« W?×?4Ë U?N?Sb?4Ë W??O?²?H�« W?(ö?� wG??³M¹Ë Æ¡U?C?S Ë√

∫UNM( Î«—u(√ v²H*«

W�Q??L?K� ÊU?E «–≈Ë qÞUÐ t?łË vKŽ r?N?Hð ö?¾� Èu?²?H�« ÿU??H�√ d¹d?% ≠±

Ê_ ÎU(U?ð Î«b¹b% t?FS«u�« b¹b?% v�≈ qBO� U?NMŽ qzU�« rN?H²?¹ Ê√ qOB?Hð

ÆÁ—uBð sŽ Ÿd3 ¡wA�« vKŽ rJ(«

¨…U?Ee�« w3 W�Q???( sŽ q¾?Ý sL?E ¨W?KL?−?( ÿU?H�QÐ Èu??²?H�« ÊuJð ô√ ≠≤

ÆUNI×²( vKŽ UNÐUBMÐ ·dBð t�uIÐ w²H*« UNMŽ »UłQ3

p�– Ê_ œU?N?²?ł« Ë√ h½ sŽ ÊU?E ¡«u?Ý Èu?²?H�« w?3 rJ(« qO�œ d?E– ≠≥

Æv²H²*« bMŽ rJ(« vM³* rN3Ë fHM�« w3 ‰u³IK� vŽœ«

hMÐ ô≈ t?�u?Ý—Ë tK?�« rJŠ «c¼ ∫U??O??²?H?�« w3 w²??H*« ‰u??I¹ ô√ wG??³M¹ ≠¥

rJ(« ‰u??I¹Ë W¹œU??N??²?łù« —u??(_« w3 p�– VM?−?²¹Ë ÆW?�ôb�«Ë  u?³??¦�« lÞU??S

VKG?¹ Èc�« qO�b�« s( t??O�≈ q?B¹ U??( vKŽ Î«¡UMÐ p�–Ë r?KŽ√ tK�«Ë «cJÐ ÎU??Žd??ý

ÆŸdA�« rJŠ t½√ tMþ vKŽ

tðU?ł—œË w²?H?²*« ‰U?Š wŽ«dð `?{«ËË ełu?( ÂöJÐ U?O?²?H�« ÊuJð Ê√ ≠µ

  Æ
©±®

WOŽUL²łô«Ë WOLKF�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ ±∏πØ¥ rOI�« sÐô 5FSu*« ÂöŽ√Ë ±¥Ø± ÍËuMK� w²H*«Ë Èu²H�« »«œ¬ ©±®



≠±∑≠

w²H*« WOCI�« s( œ«d*« WI?OIŠ v�≈ ‰u4u�« s( w²H*« sJL²¹ r� «–≈ ≠∂

W3dF?( v�≈ qB¹ v²Š rJ(« sŽ nSu²?OK3 UNOKŽ o³DM¹ Íc�« qO�b�« Ë√ U?NO3

rKF�« q?¼√ s( t?F?( lL??−¹ Ë√ tM( rKŽ√ u¼ s( v?�≈ U?NKO?×¹ Ë√ q?O�b�« Ë√ œ«d*«

‰ö{ rKŽ d?OGÐ Èu?²H�« Ê_ U?NO3 rJ(«Ë U?N½UOÐ w3 r¼d?OA?²¹ s( Èu?²H�«Ë

…d¹d¼ wÐ√ sF3 ÆtK?�UÐ –UOF�«Ë —UM�« v�« t?³ŠUBÐ ÍœR¹ b?S ‰ö{≈Ë s¹b�« w3

—UM�« s( Áb?F?I?( √u?³?²??OK3 qS√ r� U?( vKŽ ‰u?Ið s(ò ∫ÎU?Žu?3d?( t?MŽ tK�« w{—

UO²?HÐ v²3« s(Ë ¨t½Uš bI?3 bý— dOGÐ t?OKŽ —UýQ3 rK*« Áuš« Á—U?A²Ý« s(Ë

  
©±®

åÁU²3√ s( vKŽ tLŁ√ U/S3 X³Ł dOGÐ

tK�« vK4 w³M?�« Ê√ UL?NMŽ tK�« w?{— ’UF�« s?Ð ËdL?Ž sÐ tK�«b?³?Ž sŽË

sJ�Ë œU??³??F�« s( t??Že??²M?¹ ÎU?Ž«e??²½« r?KF�« i³??I¹ ô tK?�« Ê≈ò ∫‰U?S r?KÝË t??OKŽ

¨ÎôUN?ł ÎUÝËƒ— ”UM�« c?Ið« ÎU*UŽ vI?³¹ r� «–≈ v²Š ¨¡U?LKF�« —bIÐ rKF�« i?³I¹

             
©≤®

å«uK{√Ë «uKC3 rKŽ dOGÐ v²3Q3 «u�Q3

‰u?Ý— bN?Ž vKŽ Õdł tÐU?4√  Îö?ł— Ê√ ∫tMŽ tK�« w{— ”U³?Ž sÐ« sŽË

mK³3  UL3 qFH3 ‰U²žôUÐ d(Q3 Âö²Š« tÐU4√ rŁ rKÝË tOKŽ tK�« vK4 tK�«

¡U?H?ý sJ¹ r?�√ tK�« rNK²?S ÁuK²?S ∫‰U??I?3 rKÝË t?OKŽ tK�« vK?4 tK�« ‰u?Ý— p�–

  
©≥®

ø‰«R�« wF�«

s( rNM( U?( —bÐ q¼√ s?( WzU?L¦?KŁ X¹√— b?I� ∫tMŽ tK�« w{— ¡«d?³�« ‰U?SË

Æ
©¥®

Èu²H�« t³ŠU4 tOHJ¹ Ê√ V×¹ u¼Ë ô≈ bŠ√

fL?????š ∫t?MŽ t?K�« w?{—Ë t????N?????łË tK?�« Âd?????E V�UÞ w?Ð√ sÐ w?KŽ ‰U?????SË

Ê√ q¼U?ł w×?²?¹ ôË ¨tÐ— ô≈ u?łd?¹ ôË ¨t?³½– ô≈ b?³?Ž ·U?I¹ ô ∫s¼uEH?Š«

Æ
©µ®

rKŽ√ tK�« ‰uI¹ Ê√ rKF¹ r� Ê≈ r�UŽ w×²¹ ôË ‰Q¹

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ±≤πØ± rEU(«Ë ≥≤±Ø≤ WM�« w3 bLŠ√ Á«Ë— ©±®

ÆÍ—UI³�« Á«Ë— ©≤®

rEU?(«Ë ±≥Ø¥ t?××?4Ë t?×?O×?4 w3 ÊU?³?Š sÐ«Ë ±π±Ø± wMDS —«b�«Ë ∏∂∑ nMB*« w3 ‚«“d�« b?³?Ž Á«Ë— ©≥®

Æ±∑∏Ø± „ØbM*« w3

Æ ≥¥π ¨≤ Íœ«bG³�« VDIK� tIH²*«Ë tOIH�« ©¥®

Æ ≥∏≥Ø± d³�« b³Ž sÐô tKC3Ë rKF�« ÊUOÐ l(Uł ©µ®



≠±∏≠

U(S3 W�“UM�« w²H*« Ë√ rEU(UÐ X�e½ «–≈ ∫v�UFð tK�« tLŠ— rOI�« sÐ« ‰USË

v3 W?F?ÝË ⁄d?H?²?Ý« b?S Y?O?×Ð tMþ vKŽ ÎU?³�U?ž Ë√ U?N?O?3 o?(UÐ ÎU*U?Ž ÊuJ¹ Ê√

Æô Ë√ t²3dF(Ë t³KÞ

v²???H¹ Ê√ t� q×¹ r?� tMþ vK?Ž VKž ôË U??N???O??3 o(UÐ ÎU?*U??Ž sJ¹ r?� ÊS??3

qšœË tK�« W?Ðu?I?F� ÷d??Fð b?I??3 p�– vKŽ Âb?S√ v²??(Ë ¨rKF¹ ô U0 w?C?I¹ôË

ÒwÎGÒ³Î.«ÒÒ§ ÒrÎŁù«Ò§ ÒsÒDÒÐ UÒ�Ò§ UÒNÎMÏ� ÒdÒNÒþ UÒ� ÒgÏŠ«ÒuÒHÎÄ ÒwÓÏÐÒ— ÒÂ]dÒŠ UÒL]½≈ ÎqÌ;˚  ∫v�UFð t�uS X%

˝ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ� Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ.uÌIÒð ÊÒ√Ò§ UÚ½UÒDÎKÌÝ ÏtÏÐ Î‰ÓÏeÒMÌ¹ ÎrÒ. UÒ� Ït]K.UÏÐ «uÌ ÏdÎAÌð ÊÒ√Ò§ ÓÏoÒ×ÎÄ ÏdÎOÒGÏÐ

Æ›≥≥ ∫·«dŽ_«¤

 U?(d?;« rE?Ž√ rKŽ öÐ t?OKŽ ‰u?I�« W?¹ü« w3 t½U?×?³?Ý tK�« q?F?ł b?I?3

UN?O3 .d?×²�« ¡Uł w?²�«Ë W¹ü« w3 UNOK?Ž ’uBM*«Ë ‰U×Ð ÕU?³ð ô w²�« lÐ—_«

 ÆdB(« WGOBÐ

ÎrÌJÒ. Ìt]½≈ ÏÊUÒDÎO]AÄ Ï «ÒuÌDÌš «uÌFÏ³]²Òð ôÒ§˚ ∫v�U?Fð t�u?S X% ÎU?C¹√ p�– qšœË

ÒÊuÌLÒKÎFÒð ô UÒ� Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌ.uÌIÒð ÊÒÒ√Ò§ Ï¡UÒAÎ×ÒHÎ.«Ò§ Ï¡uÌÓ�.UÏÐ rÌ ÌdÌ�ÎQÒ¹ UÒL]½≈ æ±∂∏ºæ 5Ï³ÌÓ� ÓËÌbÒŽ

Æ›…dI³.«¤ ˝æ±∂πºæ

U/S??3 rKŽ d?O??GÐ v²??3√ s(ò ∫rKÝË t??OKŽ tK�« v?K4 w³M�« ‰u??S v3 qšœË

ÆåÁU²3√ s( vKŽ tLŁ≈

t� q×¹ r� ÎU³�U?ž ÎUMþ Ë√ ÎULKŽ W�Q?*« w3 o(« ·dŽ bS w²?H*« ÊUE Ê≈Ë

ÆÁdOGÐ wCI¹ Ê√ ôË w²H¹ Ê√

w3 tK�« rJŠ sŽ d?³?I( rN?M( qE rJ(« vKŽ b¼U?A�«Ë w²?H*«Ë rEU(U?3

w²H*«Ë ¨WLJ( cHM(Ë tK�« sŽ d³I( rEU(U3 Æ¡U²3ô« Ë√ rJ(« q×( W�Q*«

Ê≈ ÆW½U¹œ v²?H²?*« oðU?Ž vKŽ lI¹ c?OHM?²�« rJŠ Ê_ ¡UC?S c?HM( dO?ž d?³I?(

w²�« W?F?S«u�« sŽ tðœU?N?AÐ d?³?I?( u?N?3 b¼U?A�« U?(√Ë ÆtÐ oKF?²ð Èu?²?H�« X½U?E

w²??H*« tÐ v²??3√ Ë√ rEU??(« tÐ rJŠ Íc�« v?Žd?A�« rJ?(« qO�œ U??N?OK?Ž o³D½«

t?OKŽ tK�« v?K4 w³M�« —U?ý√ U?L?E tðœU?N?ý ÊuJð Ê√ b¼U?A�« v?KŽ VłË p�c�Ë

ÆåŸœ Ë√ bNýU3 fLA�« q¦( vKŽò ∫b¼UA�« vKŽ rKÝË



≠±π≠

vKŽ œ— bSË ¨bL?Ž tK�« vKŽ »–UE uN3 t?3öš rKF¹ ULŽ rNM( d?³š√ sL3

Ït]KÄ vÒKÒŽ «uÌÐÒcÒ  Òs¹Ïc]Ä ÈÒdÒð ÏWÒ�UÒOÏIÎÄ ÒÂÎuÒ¹Ò§˚ ∫v�U?Fð t?�u?S t?OKŽ o³D½«Ë t??LJŠ tK�«

Æ›∂∞ ∫d�e.«¤ Ò̋s¹ÏdÓÏ³ÒJÒ²ÌLÎKÓÏ. ÈÚuÎ¦Ò� Òr]MÒNÒł wÏ@ ÒfÎOÒ.Ò√ …]œÒuÎ�ÌÓ� rÌNÌ¼uÌłÌ§

ÂUJ?Š_UÐ ÎU???(e???²?K( ÎU???HK?J( ÎU???LK????( ÊuJ?¹ Ê√ w²???H*« w?3 ◊d???²‡‡?A¹Ë  ≠∑

sŽ ÎU¼eM²?( VC?G�«Ë U?{d�« ‰U?Š v3 ÁU?O½œË tM¹œ v3 ÎU?½u(U?( W?IŁË W?O?Žd?A�«

¨dJH?�« 54— ¨s¼c�« r?OKÝ ¨fH?M�« t??O???I??3 …¡Ëd?*« Â—«u??šË o???H�« »U???³??Ý√

w{— ÍËuM�« ÂU(ô« t?OKŽ h½ U( «c¼Ë ÎUEIO²?( ◊U³M²Ýô«Ë ·dB?²�« `O×4

Ê√ w²?HLK� wG?³M¹Ë ∫ÕöB�« sÐ Ëd?LŽ uÐ√ a?OA�« sŽ W¹UJŠ ‰U?S rŁ ÆtMŽ tK�«

Ê_ ¨d?{ l3œË lH?½ d?łË …Ë«b?Ž ôË WÐ«d?S t??O?3 dŁR¹ ô t½√ v3 ÈË«d?�U?E ÊuJ¹

ÈË«d�UE ÊUJ3 hI?AÐ t� ’UB?²š« ô U0 ŸdA�« sŽ d?³I( r?JŠ v3 v²H*«

 Æ
©±®

v{UI�« rJŠ ·öIÐ wzUCS Â«e�« UNÐ j³ðd¹ ô Á«u²3Ë b¼UA�UE ô

w3 cÐU½ «–≈ w?²?H*« Ê√ ∫ÍËU??(« tÐU??²?E w3 Íœ—ËU?*« sŽ ÍËuM�« qI½ b??SË

ULE Á«œUŽ s( vKŽ Á«u²3 œd²3 Î«b½UF( ÎULJŠË ÎULBš —U4 ÎUMOF( ÎUBIý Á«u²3

Æ
©≤®

tOKŽ tðœUNý œdð

`B¹ ôË rNM( q³Ið ô ÁœËœd( Èu²H�« ◊Ëdý rNO3 d3«u²ð r� s( ÈËU²3Ë

Êu?³?¹ s¹c�« W?C??3«d�«Ë —«d?A�« rN?O?3 qšb¹Ë ¡U?C?S ôË W½U?¹œ ô U?NÐ qL?F�«

d?O?GÐ rN½u?I?H¹ Ë√  U?N?³?A�UÐ 5LK*« ÊËd?HJ¹Ë `�U?B�« nK�«Ë WÐU?×?B�«

Æ
©≥®

WOŽdý WMOÐ Ë√ wzUCS rJŠ

s( WMOÐ vKŽ ÊuJ¹ Ê√ s¹b�« w3 Èu²H�« d?(_ ÈbB²¹ s( vKŽ V−¹Ë ≠∏

¡ULKF�«Ë ¡U?NIH?�« s( 5²H*« 5Ð t²?ł—œË WOLKF�« t?²½UJ(Ë t�UŠ W?3dF(Ë t?H½

t??I?H?�« w3 r¼d??O??ž sŽ s¹bKI*«Ë q?O�œË œU?N??²??ł« sŽ Èu??²??H�« w3 5KI??²??*«

ÆqO�œ dOGÐ Ë√ qO�bÐ Èu²H�«Ë

Ád?Ož sŽ rJ(« w3 qI?²?( r?S ∫ÊUL??S ŸdA�« w3 5²?H*« Ê_ p�–Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ»cN*« Õdý ŸuL:« W(bI( s( ÈËuMK� Èu²H�« »«œ√ ©±®

ÆoÐU�« lłd*« ©≤®

ÆoÐU�« lłd*« ©≥®



≠≤∞≠

Íc�« u¼Ë qI??²??( d?O?ž r??SË ¨wŽd?A�« qO�b?�« vKŽ Âu?I¹ Íc�« œU?N??²?łôUÐ

ÆbOKIðË qI½ sŽ ÊuJ¹

◊d²A¹ tÐ ¡U²?3ô«Ë wŽdA�« rJ(« W3dF( v�« ‰u4uK� t?HMÐ qI²*U3

ÁułËË W�œ_« v3 ◊d²A¹ U0 ÎU*UŽ WOŽdA�« ÂUJŠ_« w3 Î«bN²−( ÊuJ¹ Ê√ tO3

«c¼Ë t?IH�« ‰u?4√ s( œU?H²?¹ «c¼Ë U?NM( ÂUJŠ_« ”U³?²?S« WO?H?OJÐË ¨UN?²�ôœ

rKF�« W??ł—œ “U?łË w(ö?Ýô« t??I?H�« ‰u?4QÐ ÎU*U??Ž ÊuJ¹ Ê√ w²?H*« w?3 VKD²¹

Æ5LK*« ¡ULKF�« s( ’UB²šô« q¼√ b¹ vKŽ tO3

t??(u?KŽË Ê¬d??I?�« s( ÎU??3—U???Ž ÊuJ¹ Ê√ q?I??²???*« w²???H*« w3 VK?D²¹ U???L??E

·d???B�«Ë W???OÐd???F?�« W???GK�«Ë ¨u???×?M�«Ë ¨Œu???M*«Ë a?ÝUM�« ¨t???(uK?ŽË Y¹b???(«Ë

W�œ_« ◊ËdAÐ ¡U?3u�« s( tF( sJL?²¹ Èc�« —bI�UÐ rN?SUHð«Ë ¡ULKF�« ·ö?²š«Ë

dEM�« bMŽ t?F¹—U?Hð Ë WKzU?(  U?N?(_ ÎUDÐU?{ tI?HK� ÎU*U?ŽË ¨U?NM( ”U?³²?Sô«Ë

 ÆUNO3 tÐ ¡U²3ù«Ë wŽdA�« rJ(« W3dF* W{ËdF*« WŁœU(« w3 Y×³�«Ë

w²?H*« u?N3 ·U?4Ë_« Ác¼ lL?ł sL?3 tMŽ tK�« w{—  ÍËuM�« ÂU?(ù« ‰U?S

qI?²?*« oKD?*« b?N?²?:« u¼Ë ÆW¹U?HJ�« ÷d?3 tÐ ÈœQ?²¹ Èc�« q?I?²?*« oKD*«

t?LJ?ŠË Á«u?²?3 —«b?4ù b??Š√ V¼c0 b?O?I?ðË b?OKIð d?O??GÐ W�œ_UÐ qI?²??¹ t½_

Æ
©±®

WŁœU×K� wŽdA�«

vKŽ W?O??Žd?A�« ÂUJŠ_« lO?L?ł Êu?J¹ Ê√ oKD*« b?N?²?:« w?3 ◊d?²?A¹ ôË

s( »d?S vKŽ wSU?³?�« „«—œ« s( ÎUMJL?²?( rEF*« ÎUE3U?Š t?½u?E t?O?HJ¹ qÐ tM¼–

Æs¹bN²:« ¡UNIH�« bMŽ UNOKŽ oH²*« UN½UE(

u¼Ë qI?²?*« d?O??ž w²?H*UÐ ’U?)« u?N?3 ∫5²?H*« s( v?½U?¦�« r?I�« U?(√Ë

s( ŸuM�« «c?N�Ë WŽu³?²*« WO?NI?H�« V¼«c*« WLz√ v�≈ V?²M*«Ë Á«u²?3 w3 bKI*«

∫‰«uŠ√ WFÐ—√ w²H*«

wŽd??A�« rJ?(« W?3d??F* ‰u??4u�« w?3 t???HM?Ð qI??²??*« b?N??²??:« ∫‰Ë_«

w3 ôË V¼c*« w3 t?(U?(ù Î«bKI?( fOK3 ¨qO�b?�«Ë œUN?²?łô« w3 W?(U?(≈ o¹dDÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆoÐU�« lłd*« ©±®



≠≤±≠

w3 t??I?¹dÞ t??EuK?� t??(U??(≈ v?�≈ VM¹ U/≈Ë U???( W�Q??* t?Ð ‰b??²??*« q?O�b�«

b??O??I???²¹ ô 5²??H?*« s( ŸuM�« «c¼Ë Æv?Žd??A�« rJ(« v?�≈ ‰u??4uK� œU???N??²??łô«

U?L?³??Š V¼c?( Í√ s?( rJ(« c?šQ¹ qÐ rKF�« tM?Ž c?š√ Èc�« t?(U?(≈ V¼c0

Æ
©±®

Èu²H�«Ë rJ(« v3 tOKŽ ‰uF¹ Íc�« qO�b�« tOKŽ ‰b¹

t??LJŠ w3  qI??²?*« u?¼ «c¼Ë t?(U??(≈ V¼c0 b??O?I*« b??N??²?:« ∫w½U??¦�«Ë

Ë√ t?³¼c??( rJŠ ÁœU?N?²??ł«Ë t?LJŠ n�U??š Ê≈Ë t?(U?(≈Ë t??³¼c?( ‰u?4√ d¹d??I?²Ð

wÐ√ ÂU?(ù« U?³?ŠU?4 s?(« sÐ b?L?×?(Ë ¨nÝu¹ uÐ√ ¡ôR¼ WK¦?(√ s(Ë Æt?(U?(≈

¨ÂUEF�« W?L?z_« s( r¼d?O?žË rO?I�« s?Ð«Ë W?O?L?Oð sÐ«Ë ¨ÍËuM�« ÂU??(ù«Ë ¨W?H?OMŠ

Æ
©≤®

WO(öÝù« WONIH�« V¼«c*« lOLł w3 s¹bN²:«

V¼c*« w3 Áułu�« »U×4√ W³ð— tNI3 w3 mK³¹ ô Ê√ ∫s¹bKI*« s( Y�U¦�«Ë

—u?B¹ U¼d¹d?I?²Ð rzU?S ¨t?²�œQÐ ·—U?Ž ¨t?(U?(≈ V¼c?( k3U?Š fHM�« t?O?I?3 tMJ�

kH??Š w3 rNMŽ …—u??B?I?� p¾�Ë√ sŽ d??B?S tMJ?� `łd¹Ë b?N?1Ë —d?I¹Ë —d??×¹Ë

ÆrNð«Ëœ√ s( U¼u?×½Ë ‰u?4_« t?²?3d?F?( Ë√ ◊U?³?M²?Ýô« w3 ÷U?Oð—ô« Ë√ V¼c*«

V¼c*« «uHM4 s( r¼Ë WFÐ«d�« WzU*« dš«Ë√ v�≈ s¹dšQ?²*« s( dO¦E WH4 Ác¼Ë

rEF??( w¼ ¡ôR¼ n¹—U??BðË ¨Z¹d??I?²�« w?3 rNK³??S s¹c�« «u?I??×K¹ r� Ë ÁË—d??ŠË

ÆÂuO�« v²Š ¡ULKF�«Ë ”UM�« tOKŽ qG²A¹ Íc�« wNIH�« À«d²�«

ÊuO?I¹Ë rNK³S s( WI¹dÞ vKŽ UN?O3 ÊuD³²¹ «u½UJ3 ¡ôR¼ ÍËU?²3 U(√Ë

ÆdzUEM�«Ë ÁU³ýô« w3 ‰U(« u¼ ULE rNMŽ qI½ U( vKŽ rNMŽ ‰uIM*« dOž

Ê« wN?3 qO�b�UÐ 5?KI?²?*« d?O?ž 5²?H*« ‰«u?Š√ s( ∫W?FÐ«d�« W�U?(« U?(√Ë

Á«u²?3Ë tLN3 Ë tKI½Ë t� bKI*« t?(U(≈ sŽ tKI½ Ë V¼c*« kH×Ð hI?A�« ÂuI¹

l¹d???H?ð Ë t???(U??(≈ ’u???B?½ s( V¼c?*« V²???E s( tK?IM¹ U???( W?¹UJŠ vK?Ž Âu???Ið

w3 tM( V¹d?S u¼ U?( qI½ t?BMÐ ôu?IM( Áb?−¹ ô U?(Ë ¨t?³¼c?( w3 s¹b?N?²?:«

t?ł—œ√ v?MF*« Ë« hM�UÐ Áb??−¹ r� U?(Ë Èu??²?H�« Ë rJ(« w3 t?Ð t?I?(√Ë ÁUM?F?(

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆoÐU�« lłd*« ©±®

ÆoÐU�« lłd*« ©≤®



≠≤≤≠

t??O??3 Èu?²??H�« s?Ž p??(« p�c??E fO� U??(Ë V¼c*« jÐ«u??{ s( jÐU?‡{ X%

ÂU?(« ‰U??S U?L?E b??F?³¹ –« ¡U??N?I?H�« ¡ôR??N� À«d?²�« V²??E w3 —œU½ lI¹ «c?¼ q¦?(Ë

vM?F???( w?3 w¼ ôË V¼c?*« w3 U????N???O?KŽ hM?¹ r� W�Q???????( l?Ið Ê√ ∫5(d????(«

ÆjÐU{ X% Wł—bM( ôË ’uBM�«

ÆtIH�« s( d3« Ë kŠ «– fHM�« tO?I3 t½uE W�U(« Ác¼ w3 w²H*« ◊dýË

ÂUJŠ« r?EF??( ÊuJ¹ Ê« U??NK?³??S w²�«Ë W??ł—b�« Ác??N?� V¼c*« kH??Š w3 w?HJ¹Ë

vKŽ ·uSu�« s?( t²Ð—œË tLKFÐ sJ?L²¹Ë tM¼– vKŽ tDÐ«u?{Ë ÁbŽ«uð Ë V¼c*«

Æ
©±®

WłU(« bMŽ t¹b� W²ÐU¦�«Ë W½Ëb*« —œUB*« s( tM( »dS vKŽ wSU³�«

‰«R?�« s( …œ«d?(Ë w²?H?²?*« ‰U?Š w²?H*« …U?Ž«d?( ¡U?²?3ô« »«œ« s(Ë ≠π

‰«R?Ý tML?Cð U?( vKŽ »«u?'« w3 b¹e¹ Ê√ t?� wG?³M¹ qÐ w²?H?LK� Ÿd?A¹ YO?Š

«c¼Ë tMŽ ‰U?Ý U?( d?O?ž d?š¬ ¡wý W?3d?F?( v�≈ W?łU?×Ð t½« È«— «–« w²?H?²?*«

qF3 U?LE 5O�u4_«Ë ¡U?NIH�« —uN?Lł bMŽ WO?ŽdA�« ÂUJŠô« ÊUOÐ w3 `O?×4

»U?łQ??3 …—U?ND?�« w3 d?×?³?�« ¡U?( sŽ qzU??�« l( rKÝË t??OKŽ tK�« vK?4 w³M�«

w³M�« œ«“ YO?Š ¨åt?²?O?( q(« ÁƒU?( —u?ND�« u¼ò ∫t�u?IÐ rK?Ý Ë tO?KŽ tK�« vK4

t²²O( q×Ð d×?³�« ¡U0 ¡u{u�UÐ ‰«R�« sŽ »«u'« w3 rKÝË tOKŽ tK�« vK4

v�« W??łU?×Ð t½« q?zU?�« ‰«R??Ý s( rKÝË t?O?KŽ tK�« vK4 t??LKFÐ p�– Ë ÎU??C¹√

Æ5LK?*« lO??L??'Ë t� U¼d??O??žË …—U??ND�« w3 d??×??³�« ¡U0 o?KF??²¹ U??( qE ÊU??OÐ

vK4 t?¦¹bŠ bz«u?3 w3 Æ
©≤®

4�« r�U?F( w3 tK�« t?LŠ— wÐUD)« ‰U?S p�c�Ë

«–« ªv²?H*«Ë r�U?F�« Ê√ tO?3Ë Æåt?²?²O?( q(« ÁƒU?( —u?ND�« u¼ò ∫rKÝË t?OKŽ tK�«

—u?(_« s( Á¡«—Ë U??( W?3d?F??( v�« W?łU?Š qzU??�UÐ Ê√ rKF¹ u¼Ë ¡wý s?Ž q¾?Ý

w3 ÁU¹≈ t?L?OKF?ð t� ÎU?³?×?²??( ÊU?E t?²�Q?0 qB?²ð Ë√ t?²�Q??( U?N?ML?C?²ð w²�«

s( vMF¹ ô U* ÎU?HKJð ôË ‰u?I�« w3 ÎU½«Ëb?Ž p�– sJ¹ r�Ë t?²�Q?( sŽ »«u?'«

¨V???×???3 d???×???³�« ¡U???( sŽ r?KÝË t???OKŽ t?K�« vK?4 Áu�Q???Ý r¼«dð ô√ ¨Âö?J�«

“u??F¹ b??S t½QÐ rKÝË t??OKŽ t?K�« vK4 t??LKF� t??(U??FÞ sŽË tzU??( sŽ rN?ÐU?łQ??3

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆoÐU�« lłd*« ©±®

Æ∏±Ø± 4�« r�UF( ©≤®



≠≤≥≠

tÐ d??ND²�«Ë tM( »d??AK� »c?F�« ¡U?*« r¼“u?F¹ U??L?E d?×??³�« w3 œ«e�« 5KzU??�«

5KzU�« WłU(« XF?Lł ULK3ÆdNM�« ¡U( vKŽ «“U−( t?SöÞ« `B¹ d×³�« ¡U(Ë

Æ
©±®

»«u'« rNLE²½« ¨»«dA�« Ë ÂUFD�« Ë …—UND�« w3 d×³�« ¡U( v�«

∫tMŽ tK�« w{— dLŽ sÐ« Á«Ë— Íc�« Y¹b(« «c¼ bz«u?3 w3 w½UEuA�« ‰USË

sÐ« Y¹bŠ d?E–Ë t�UÝ U2 d?¦EUÐ WÐUł≈ »UÐ ∫‰U?I3 ÎUÐUÐ p�c� È—U?I³�« bI?Ž bS

Ë »dD{ô« t�U??Š sŽË U??NMŽ tÐU??łU??3 —U?O??²??šô« W�U?Š sŽ t?�Q?Ý t½Q?J3 ∫d?L??Ž

ÂöE w3 l?SË U( U(√Ë Æp�– w?C²Ið d?H�« W�U?Š Ê_ ‰«R�« sŽ W?O³Mł« X?O�

œ«d*« fO?K3 ‰«R??K?� ÎU??IÐUD( Êu?J¹ Ê√ V−¹ »«u???'« Ê√ 5O�u??4_« s( d???O??¦??E

Æ
©≤®

tMŽ ‰u¾*UÐ rJ×K� «bOH( ÊuJ¹ »«u'« Ê√ œ«d*« qÐ …œU¹e�« ÂbŽ WIÐUD*UÐ

œu?'« ∫œu'« Vð«d?( sŽ t¦?¹bŠ bMŽ ÂU?I*« «c¼ w3 rO?I�« sÐ« dE– b?SË

Êô ¨‰U*UÐ œu'« s( qC3√ tÐ œu?'« Ë ¨œu'« Vð«d( vKŽ√ s( t�cÐ Ë rKF�UÐ

b???SË ¨WðËU???H???²???( V?ð«d???( vKŽ t?Ð œu???'« w3 ”UM�«Ë ¨‰U?*« s( ·d???ý√ rK?F�«

s(Ë  «bÐ√ Îö??O??IÐ t?Ð lHM¹ ô Ê√ c??3UM?�« Ád¹b??IðË v�U??Fð tK?�« W??LJŠ XC??²??S«

qzU�« Ê√Ë Æ
©≥®

ÎUŠdÞ t?OKŽ tŠdDð qÐ tMŽ p�Q¹ s* t�c?³ð Ê√ rKF�UÐ œu'«

—bI?Ð t� pÐ«uł ÊuJ¹ ô ÎU?O3U?ý UNÐ«u?ł t� XOC?I²?Ý« W‡�Q‡( s‡Ž p?�QÝ «–≈

Æô Ë√ rF½ U??O?²??H�« sŽ »«u??'« w3 rN??C?FÐ q?F?H¹ U??L?E …—Ëd??C�« tÐ l3bð U??(

Æ
©¥®

UNOKŽ Î«dB²I(

tK�« ”b?S ≠ W?O?L?Oð sÐ« Âö?Ýô« a?O?ý s(  b¼U?ý b?SË ∫rO?I�« sÐ« ‰U?S

UNÐ«uł w3 dE– WOLJŠ W�U( sŽ q¾Ý «–≈ ÊUE ÆÎU³O−Ž Î«d(« p�– w3 ≠ tŠË—

d?E–Ë `ł«d�« ‰uI�« `?OłdðË ·ö?)« c?šP(Ë —b?S «–≈ W?FÐ—_« WLzô« V¼«c?(

ÆW�Q*«  UIKF²(

 U?IK?F?²*« pK²Ð t??Šd?3 ÊuJO?3 t??²�U??( s( q?zU?K� lH½√ ÊuJ?ð U0— w²�«

Æ”UM�« 5Ð …—uAM( tK�« tLŠ— t¹ËU²3Ë Æt²�U0 t²Šd3 s( rEŽ« Â“«uK�«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ·dB²Ð oÐU�« lłd*« ©±®

Æ≤±Ø± —UÞË_« qO½ ©≤®

ÆU¼bFÐ U(Ë ≥∞µ rOI�« sÐô 5J�U�« Ã—«b( ©≥®

ÆoÐU�« lłd*« ©¥®



≠≤¥≠

sŽ rK?Ý Ë t??OKŽ tK�« v?K4 w³M�« r?NMŽ tK�« w?{— WÐU??×??B�« ‰U??Ý b??SË

sŽ rNÐU??łU??3 åt?²??²??O?( q(« ÁƒU??( —u??ND�« u¼ò ∫‰U??I?3 d??×??³�« ¡U0 T{u??²*«

ÆtMŽ Áu�QÝ U2 ÃuŠ√ tO�≈ ÊUOŠ_« iFÐ w3 rNKF� U0 rNOKŽ »Uł√Ë rN�«RÝ

t²?LJŠË t²KŽ vKŽ rN?³½ rJ(« sŽ Áu�QÝ «–≈ rKÝË tO?KŽ tK�« vK4 ÊUEË

w3 rK?ÝË t??OKŽ t?K�« vK4 ‰U??I???3 ød??L??²�U?Ð VÞd�« lOÐ s?Ž rN�«R??Ý w?3 U??L??E

tK�« vK4 t½« l?( Ê–« ö3 ∫‰U?S ÆrF?½ «u�U?S ønł «–≈ VÞd�« hIM¹« ∫»«u?'«

w3 rN??N??³½ s?J�Ë t??3U??H??−Ð VÞd�« ÊU??B??I½ t??OKŽ v?H??I¹ sJ¹ r� r?KÝË t??OKŽ

tOKŽ tK�« vK4 t²Ðuł√ w3 Î«bł d?O¦E «c¼Ë ¨wŽdA�« rJ(« WKŽ vKŽ »«u'«

WÐU??ł≈ w3 rKÝË t??OKŽ t?K�« vK4 t�u??S w3 U??L??E 5LK*« s?( t�Q?Ý s?* rKÝË

pO?š√ s( XFÐ Ê≈ò ∫lO?³�« b?FÐ W?×zU?'« t?²ÐU?4√ Íc�« d?L?¦�« lOÐ sŽ qzU?�«

cšQ¹ , ÆÎU?¾O?ý pOš√ ‰U( s( c?šQð Ê√ p� q×¹ ö3 W?×zUł UN?²ÐU4Q?3 …dLŁ

Âd×¹ w?²�« WKF�UÐ rKÝË tOKŽ tK�« vK4  Õd?B3 ÆøoŠ d?OGÐ t?Oš√ ‰U?( rEbŠ√

¨lO?³�« b?FÐ W?×zU?'« t?²ÐU?4√ Èc�« lO?³*« sL?¦Ð Íd?²?A?LK� lzU?³�« Â«e�≈ U?NKł_

Èd?²?A?LK� fO?� w²�« …d?L?¦�« tK�« lM( wN??3 U?N?O?3 Íd?²‡‡A?LK� b‡‡?¹ô W‡‡×zU?'«Ë

Æ
©±®

UNO3 lM4

sŽ ‰UJ?ýô« nA??EË f³K�« Á«u???²??HÐ w²??H*« l3— Èu???²??H�« »«œ¬ s(Ë ≠±∞

Áb?Nł Èu?²H�« w3 »«u?'« ÕU?C¹SÐ r²N¹ Ê√ w²?H*« vKŽ Vł«u�« Ê_ v²?H²?*«

ÎU½U?OÐ tÐ«u?ł ÊuJ¹ YO?×Ð W?F?ÝË —b?S U?N?O?3 wŽd?A�« rJ(« ÊU?OÐ w3 b?N?²?−¹Ë

«c¼Ë ‰«R?�U?Ð W�Q?*« w3 Áœ«d¹≈ qL??²?;« ‰UJýû� ÎU?×?¹e?(Ë rJ×K� ÎU??O?Žd?ý

¨ÍËuM�«Ë Õö?B�« sÐ« ∫rNM( s¹bN?²:« 5²?H*«Ë ¡UN?IH�« s( d?O¦?E tOKŽ t?³½U(

Æ
©≤®

tK�« rNLŠ— rOI�« sÐ«Ë

w3 ÁƒU??I�≈Ë qzU??�« d??O?O??IðË Z¹Ëd??²�« w?²?H??LK� “u??−¹ ô ∫rO??I�« sÐ« ‰U??S

qB??H� ÎU?ML??C??²??( ‰UJýû?� Îö¹e??( ÎU½U??OÐ 5?³¹ Ê√ t??OKŽ qÐ …d???O??(«Ë ‰UJýù«

w²H?*UE ÊuJ¹ôË ÁdO?ž v�≈ tF?( ÃU²?×¹ ô œuB?I*« ‰uB?Š w3 ÎUO3U?E »UD)«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆoÐU�« lłd*« ©±®

Æ ±∑∑Ø¥ rOI�« sÐô 5FSu*« ÂöŽ«Ë  ¨∏≤Ø± ÈËuMK� ŸuL:«Ë ¨ U¼bFÐ U(Ë π¥ ÕöB�« sÐô Èu²H�« »œ√ ©≤®



≠≤µ≠

tK�« iz«d3 vK?Ž WŁ—u�« 5Ð rI¹ ∫ ‰UI?3 Y¹—«u*« w3 W�Q?( sŽ q¾Ý Íc�«

Æ°°Êö3 t³²EË ¨qłËeŽ

5Ð t??O??3 nK?²??<« rJ(« v3 ÊU??O??³?�« sŽ nSu??²�« l?( ÷—U??F??²¹ ô «c¼Ë

v3 ·ö?)«Ë œUN?²?łô« q³?Ið v²�« UNM?Ž ‰u¾?*« W?FS«u�« Ë√ d?(_« v3 ¡U?LKF�«

Y¹d?²K� Ë√ UN?O?3 `ł«d�« ‰uI�« sŽ w?²H*« s( ÎU?Ž—uð p�–Ë ¡U?NI?H�« 5Ð rJ(«

Ë√ ·ö)« «c¼ l3d¹ t?O�≈ qB¹ qO�bÐ UNMOÐ `Ołd²�« v�≈ ‰u?4uK� Y×³�« v3

b??S tÐ l?KDC*« r?KF�« s( sJ?L??²*« w²???H*« ÊS??3 ¨d??šü« v?KŽ U??L¼b???Š√ `łd¹

vKŽ ÂbI¹ ö?3 ¡ULKF�« bMŽ U?NO3 Ÿ“UM²*« W�Q?*« w3 »«uB�« ÊU?OÐ w3 nSu²¹

qzUK� U?NO3 ·ö)« d?Ec¹ Ê√ p�– w3 tMJ1 U( W¹UžË rKŽ d?OGÐ UNO?3 Âe'«

Ê_ t?O�≈ qO1Ë t?³?KS t?O�≈ s¾?LD¹ U?L?³??Š U?NM?( »«u?'« —U?²?I¹ Ê√ t� „d?²¹Ë

WO?ŽdA�« W?ONI?H�« V¼«c*« s( V¼c( È_ Áb?OKIðË vŽdA�« ÁbMÝ t� lO?L'«

XH??²?Ý«ò rKÝË t??OKŽ tK?�« vK4 w³M�« Y?¹b?( tÐ qL??F�« `B¹Ë ÎU??Žd?ý ezU??ł

Æ
©±®

å„u²3√Ë ”UM�« „U²3« u�Ë p³KS

W??Lz_« s( Ád??O??žË tMŽ tK�« w{— b??L??Š√ ÂU??(ù« ‰Q?¹ ÊU??E U??( Î«d??O?¦??EË

«uHK²š« bS ∫‰uI¹ Ë√ò t�uS UNO3 ∫‰uI?O3 W�Q( sŽ WONIH�« V¼«c*« »U×4√

bL?Š√ ÂU(ù«Ë wF?3UA�« ÂU(ù« WÐu?ł√ w3Ë ¡UN?IH�« V²?E w3 dO¦?E «c¼Ë ¨UN?O3

   Æ
©≤®

5FÐU²�«Ë WÐU×B�« s( r¼dOžË q³MŠ sÐ

¨t?Ž—ËË t?LKŽ W?F� Î«d?O?¦?E p�– b?$ q³MŠ sÐ b?LŠ√ ÂU?(ù« WÐu?ł√ wH?3

U?NO?3 ∫‰uI?¹ rŁ W�Q*« d?Ec¹ YO?Š wF3U?A�« ÂU?(ù« ÂöE w3 ÎU?C¹√ d?O¦?E u¼Ë

v�≈ ULNOJ×¹ Ê«cK�« ÊôuI�« ·UC¹ q¼ wF3UA�« »U×4√ nK²š« bSË ÆÊôuS

Æ
©≥®

5I¹dÞ vKŽ øô Â√ tO�≈ ÊU³M¹Ë t³¼c(

s( `ł«d�« ‰uI�« wO²HLK� 5³²¹ r�Ë U?( W�Q( w3 WÐU×B�« nK²š« «–≈Ë

«c?E vKŽ WÐU×?B�« s( Êö3Ë Êö?3 UN?O?3 nK²š« W�Q?( Ác¼ ∫ ‰U?I3 rN�«u?S√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆU¼bFÐ U(Ë ±∞π ÕöB�« sÐô Èu²H�« »«œ√ ©±®

ÆU¼bFÐ U(Ë ¥∑∏Ø¥  5FSu*« ÂöŽ√ ©≤®

ÆU¼bFÐ U(Ë ±∑∏Ø¥ 5FSu*« ÂöŽ√ ©≥®



≠≤∂≠

sÐ« ‰U?S U??L?E rKF?�« s( t?OKŽ —b??I¹ U?( v�« vN??²½« b?I??3 tKO�œ qJ� d??E–Ë «c?EË

Æ
©±®

tK�« tLŠ— rOI�«

»«u'« ÊuJ¹ Ê√ w²?H²*« ‰«RÝ vKŽ »«u?'« w3 w²H*« »«œ¬ s(Ë ≠±±

w²?H?²?*UÐ ÊU?E «–≈ ô≈ t??O?F¹Ë t?³?Žu?²?¹ Ê√ w(U?F�« lOD²??¹ ÎU?B?IK( Î«—d?×?(

ULE t� ÁdEc¹ Ê√ w²?HLK� ŸdA¹ YOŠ tMŽ ‰Q¹ r� dš¬ d(√ W3d?F( v�≈ WłUŠ

¡U( s( ¡u{u�« sŽ ‰«R�« w3 WÐU?×B�« l( rKÝË tOKŽ tK�« vK4 w³M�« qF3

Æt½UOÐË p�– `O{uð o³Ý bSË d×³�«

r� qO??B??Hð v�≈ ÃU??²?% W�Q??*« X½U??E «–≈ ∫tK�« t??L?Š— Õö??B�« sÐ« ‰U??S

dB?²I¹ Ê√ t�Ë d?CŠ Ê≈ qzU?�« qBH²?¹ Ê√ t� rŁ QDš t½S3 »«u?'« oKD¹

ÊU?E «–≈ «c¼ ‰u?I¹ sJ�Ë qzU?K?� lS«u�« t½√ rKŽ «–≈ ÂU??S_« b?Š√ »«u?ł vKŽ

Æ
©≤®

rS qE rJŠ dEc¹Ë tÐ«uł w3 ÂUS_« qBH¹ Ê√ t�Ë ¨«cEË «cE

r� ÂU??S√  «– W�Q*« X½U?E v²?(Ë ∫tK�« t?L?Š— Íœ«bG?³�« VOD)« ‰U?SË

Ê√ tOKŽ V−¹ qÐ jI3 UNC?FÐ vKŽ tÐ«uł lC¹ Ê√ e−¹ r� ‰«R�« w3 qBHð

Ê≈Ë «cE rJ(U?3 ∫«cE ÊUE Ê≈Ë «c?E rJ(U3 «cE ÊUE Ê≈ ∫‰u?IO3 W�Q?*« rI¹

t??(ö??EË Î«—d??×??( w?²??H*« »«u??ł ÊuJ?¹ Ê√ V−¹Ë «c??E t??O??3 rJ?(U??3 «c??E ÊU??E

Æ
©≥®

ÎUBIK(

tOKŽ w²H*« Ê≈ ∫Íœ—ËU*« s(« uÐ√ v?{UI�« sŽ W¹UJŠ ÕöB�« sÐ« ‰USË

ÆqÞUÐ Ë√ oŠ t½√ Ë√ ¨“u−¹ ô Ë√ “u−¹ t½QÐ tO3 wH²JO3 tÐ«uł dB²I¹ Ê√

⁄U?Ý u�Ë nOMB²�«Ë Èu?²H�« 5?Ð ‚dH?O� ÃU−?²Šô«Ë W�UÞù« v�≈ ‰b?F¹ ôË

bI3 ‰UI( ÂUI( qJ�Ë ÆÎUÝ—b( w²?H*« —UB�Ë ¨dO¦E v�« ⁄U� qOKS v�« “ËU−²�«

v3 XÐUŁ «c¼Ë qO?B?H?²�«Ë ÊU?O?³�«  v�« ÃU?²?×¹ b?SË “U?−¹ô« v�« ‰U?I*« ÃU?²?×¹

w3 ∫d¹d?×²�« Õd?ý w3 —U?−M�« sÐ« ‰U?S ÆÎU¦¹b?ŠË ÎU1b?S 5²H*«Ë ¡U?N?IH�« V²?E

ÊUE qÐ Æœ«d*« vKŽ «Ëœ«“Ë «u³MÞ√ U?NOKŽ «u³²E «–≈ «u�«e¹ r� ¡U?LKF�« Ê≈ ÈËU²H�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ oÐU�« lłd*« ©±®

ÆU¼bFÐ U(Ë π∂ ÕöB�« sÐô Èu²H�« »«œ√ ©≤®

ÆU¼bFÐ U(Ë ±∏∏Ø≤ Íœ«bG³�« VODIK� tIH²*«Ë tOIH�« ©≥®



≠≤∑≠

Î«d?O?¦E «c¼ lSË b?SË d?¦?E√ Ë√ bK−0 U?NO?3 VO?−?O?3 W�Q*« s?Ž ‰Q¹ rN?C?FÐ

 Æ
©±®

rN³²E w3 5²HLK�

W?OME�«Ë W?O?FDI�« W?F¹d?A�« ÂUJŠQÐ ÎU*U?Ž ÊuJ¹ Ê√ w²?H*« »«œ¬ s(Ë ≠±≤

w²?H*« rJŠ 5Ð ‚d?H�«Ë ÂUJ?Š_« Ác¼ —œUB?(Ë W?4U?)«Ë W?(U?F�« U¼b?Ž«u?IÐË

UN?O3 rJ×¹ w²?�« W4U)« lzU?Su�« w3 w{UI?�«Ë rEU(« rJŠË ’U?)«Ë ÂUF�«

Ác¼ w?3 rNMO?Ð W??(u???B???)«Ë Ÿ«eM�« l?3—Ë c??O???HM?²�« Vł«Ë rJ?×Ð œU???³??F?�« 5Ð

ÆÊUJ*«Ë ÊU(e�«Ë ’UIý_«Ë ‰«uŠ_« dOG²Ð dOG²ð w²�« w²H*« Èu²3Ë ¨lzUSu�«

WM�«Ë »U??²J�« Á—b??B??( r??S ∫ÊU?L???S W??O??(ö?Ýù« W??F¹d??A�« ÂUJŠQ??3

…UEe�«Ë ÂUOB�«Ë …öB�« »ułuE ∫ W(_« ŸU?Lł≈ Ë√ W4U)«Ë W(UF�« W×¹dB�«

5HKJ*« vKŽ UNÐu?łuÐ rJ(« w3 ŸuDI*« WO?ŽdA�«  U³ł«u�« w3 Îö?¦( Z(«Ë

W??Sd???�«Ë oŠ d??O??GÐ q²???I�«Ë  «dJ*«Ë d???L??)«Ë U½e�« .d??%Ë ¨œU??³???F�« s(

5HKJ*« œU?³?F�« s( UN?MŽ ¡UN?²½ô« Vł«u�«  U?(d?;« w3 ÷—_« w3 œU?3ù«Ë

ÆÂöÝù« WF¹dý w3

wŽdA�« œUN²łô« U¼—bB?( ÂUJŠ√ ∫WOŽdA�« ÂUJŠ_« s( w½U¦�« rI�«Ë

…dýU³( WOKOBHð ’uB½ v�≈ …bM²( ÊuJð Ê√ ÊËœ ŸdA�« jÐ«uCÐ j³CM*«

Ë√ UNMŽ  uJ( W×KB( vKŽ W?OM³( ÂUJŠ_« Ác¼ ÊuJð ÊQE UNOKŽ W�ôb�« w3

Æp�– u×½Ë 5LO�« ÿUH�√Ë ŸuO³�« w3 w{«d²�UE wŽdý h½ t¾AM¹ r� ·dŽ

ö3 W�ôb�«Ë  u?³¦�« WO?FDS UN½_ s¹b�« Âu¹ v�≈ W²ÐUŁ ‰Ë_« r?I�« ÂUJŠQ3

sŽ nKš Âö?Ýù« W(√ ¡U?LKŽ ŸU?Lł≈ t?OKŽ U?( «c¼Ë ÊUJ*«Ë ÊU(e�« d?O?G²Ð d?OG?²ð

s( h?M�« œ—Ë «–≈ ∫t?K�« t????L????Š— Âe????Š sÐ« ‰U????S «c¼ w?3Ë s¹b�« Âu?¹ v�≈ n?KÝ

rJ(« p�– Ê√ Ÿb?( vŽœ« r?Ł U?( rJŠ vKŽ U?( d?(√ v3 W?²ÐU?¦?�« WM�« Ë√ Ê¬d?I�«

t�«u?Š√ iFÐ sŽ t?O?3 ÂuJ;« ¡wA�« p�– qI?²½« t½√ qł√ s( qDÐ Ë√ qI?²½« b?S

wðQ¹ Ê√ p?�– qł√ s( rJ?(« ‰U??I???²½« wŽb???( vKF??3 t?½UJ( Ë√ t½U???(“ ‰b??³???²¹ Ë√

‰b??³ð ôË ÊU??(e�« ‰b??³??²� v?MF??(ô t½√ `B??3 ÆÆÆÆWMÝ Ë√ Ê¬d??S h½ s?( ÊU¼d??³Ð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

‰Ëb�« v3 U¼d?O?žË W?¹d?B*« ¡U?²?3ù« —«œ sŽ —b?4 U?(Ë U?N½U?J( v3 ¡U?N?I?H�« bMŽ W?O?(ö??Ýù« ÈËU?²?H�« lł«d¹ ©±®

ÆWO(öÝù«Ë WOÐdF�«



≠≤∏≠

ÊUJ( qE w3Ë ÊU?(“ qE w3 Î«bÐ√ XÐUŁ u?N3 X³ŁU?( Ê√Ë ¨‰«uŠ_« d?OG?²� ôË ÊUJ*«

Æ
©±®

Èdš¬ ‰UŠ Ë√ dš¬ ÊU(“ w3 tLJŠ sŽ tKIM¹ h½ wðQ¹ v²Š ‰UŠ qE vKŽË

w²�« W¹œU?N²?łù« ÂUJŠ_« wN3 ∫W?OŽd?A�« ÂUJŠ_« s( v½U?¦�« rI�« U?(√Ë

vŽd?A�« œU?N??²?łù« ◊Ëd?ý t?O?3 d?3u?²*« b??N?²?:« œU?N?²?ł« V?×Ð d??O?G?²ð b?S

◊UM*« oO?I?×?²Ð t?²?3d?F?(Ë ¨‰u?4_« ¡U?LKŽ bMŽ t½UE( w3 ÊËb?( u¼ U?L?³??Š

WOŽd?A�« jÐ«uC�UÐ rNð«œUŽË ”UM�« ·«dŽ√ …UŽ«d?(Ë W×KB*« oI%Ë rJ×K�

Æs¹bN²:« ¡ULKF�« bMŽ ŸdA�« rJ×Ð W(uKF*«

∫tK�« tLŠ— rOI�« sÐ« ‰uI¹ p�– w�Ë

WM(“_« V×Ð ô UNOKŽ u¼ …bŠ«Ë W�UŠ sŽ dOG²¹ ô Ÿu½ ∫ÊUŽu½ ÂUJŠ_«

œËb?(«Ë  U(d?;« .d%Ë  U?³ł«u�« »u?łu?E WLz_« œU?N²?ł« ôË WMJ(_« ôË

œUN²ł« ôË d?OOGð tO�≈ ‚dD²¹ ô «cN3 p�– u×½Ë r?z«d'« vKŽ ŸdA�UÐ …—bI*«

ÆtOKŽ l{Ë U( n�UI¹

ÎôU?ŠË ÎU½UJ(Ë ÎU½U(“ t� W?×KB*« ¡U?C²?S« V?×Ð dO?G?²¹ U( ∫w½U?¦�« ŸuM�«Ë

V?×?Ð U?N?O?3 Ÿu?M¹ Ÿ—U?A�« ÊS?3 ¨U??NðU?H?4Ë ¨U??N?ÝUMł√Ë  «d¹e??F?²�« d¹œU?I??L?E

d¹e??F??²�«Ë ¨W??FÐ«d�« …d*« v?3 d?L??)« s(b?* q²??I�UÐ e¹e??F??²�« Ÿd??A??3 W?×?KB*«

Íb?Fð s( t?FM?( U?( ôu� W?ŽU?L?'« —u?C?Š sŽ nKI?²*« vK?Ž  u?O?³�« o¹d?×?²Ð

cšQÐ d¹eF²�« WOŽËdALEË ÆW¹—c�«Ë ¡UM?�« s( UNI×²¹ s( dOž v�≈ WÐuIF�«

d¹eF²�« WOŽËdALEË ¨t?OKŽ W³ł«u�« …UEe�« Ã«dš≈ sŽ lM²L*« wEe*« ‰U( dDý

-U?EË tO?3 lDS ô U?( ‚—UÝ v?KŽ w�U*« ÂdG�U?Ð nOF?C?²�«Ë ¨WO�U*«  U?ÐuI?F�UÐ

Æ
©≤®

¡UM�« ÊUÐdS lM(Ë d−N�UÐ  UłËe�« s( “uAM�« w3 d¹eF²�«Ë ¨qÐ_« W�U{

t¹b� Èu²H�« w3 lDI�« WNł vKŽ vŽdA�« rJ(« ÊUOÐ v²H*« »«œ¬ s(Ë ≠±≥

q4uð œU??N?²?ł« sŽ ÊU??E Ë√ rJ(« vKŽ W?�ôb�« W?O?FD?I� 5I¹ sŽ p�– ÊU??E ¡«u?Ý

qO�œ ‰u??³?I?� p�–Ë 5I??O�« W?N??ł v�≈ t¹b� t?Ðd?I¹ Íc�« s?E�« W?³K?ž vKŽ ¡UMÐ t??O�≈

ÆWO3ö)« qzU*« v3 dš¬ bN²: ÁdOGÐ ·ö)« q³I¹ Íc�« œUN²łô« «c¼ rJ(«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆU¼bFÐ U(Ë ≥Øµ ÂeŠ sÐô ÂUJŠ_« ‰u4√ v3 ÂUJŠ_« ©±®

Æ±∑±Ø± v3«dIK� ‚ËdH�«Ë ±∞∑ ¨±¥Ø≥ 5FSu*« ÂöŽ√Ë ¨U¼bFÐ U(Ë ¥∂≤Ø± rOI�« sÐô ÊUHNK�« WŁUž≈ ©≤®



≠≤π≠

Á«u²?3 w3 d?B²I?¹ ô Ê√ WO?3ö)« qzU?*« w3 w²H?LK� wG³MO?3 p�– vKŽË

Ë√ ¨ÊU??²?¹«Ë— Ë√ ¨ÊU??N???łË Ë√ Êôu??S U??N???O??3 Ë√ ·ö???š W�Q???*« v3 ∫t�u???S vKŽ

Ë√ ¨bLŠ√ Ë√ wF3UA�« Ë√ p�U( Ë√ WH?OMł wÐ√ ‰uS v�≈ UNO3 lłd¹ Ë√ ¨ÊU³¼c(

¡«uÝ w²H²*« bOH¹ ôË ¡U²3_« v3 »«u−Ð fO� «c¼ Ê_ p�– u×½Ë Êö3 v�≈

qL?F¹ U( t� w²?H*« ÊUOÐ w²?H²?*« œuB?I(Ë ÆÎ«bKI?( ÊUE Ë√ ÎU?B�Uš ÎU?O(U?Ž ÊUE

Æ·ö)« bMŽ `ł«d�« u¼ U0 t� Âe−¹ Ê√ w²HLK� wG³MO3 ¨tÐ

t� dNE¹ v²Š Èu²H�«Ë rJ(« sŽ nSuð b?FÐ t� dNE¹ r�Ë√ t3dF¹ r� ÊS3

s( `?�U???B�« n?KK?� ÎU???ŽU???³?ð« W�Q???*« w?3 ¡U???²???3ù« „d????²¹ Ë√¨tK?O�bÐ `?ł«d�«

Æ
©±®

s¹bN²:« WONIH�« V¼«c*« WLz√Ë 5FÐU²�«Ë WÐU×B�«

Àœ«u??(«Ë W?¹d??B??F?�« ‰“«uM�« …U???Ž«d??( W??³???ł«u�« w²???H*« »«œ¬ s(Ë ≠±¥

b?N²?−( bMŽ q?³S s( U?NO?3 rJŠ ôË Ÿ—U?A�« s( UN?OKŽ h½ ô w²�« …b?−²?*«

ÈœUN?²ł« qO�bÐ d?BF�«Ë ‰U(« o3«u¹ U0 U?NO?3 rJ(«Ë ¨5LK*« ¡UN?IH�« s(

rJ(« bMŽ ÊuJ¹ Ê√Ë ¨t?3ö?š vKŽ ÎUŽU?L?ł≈ ôË ŸdAK� ÎU?O?FDS ÎUB½ ÂœU?B¹ ô

ÂUJŠ√ ÊQ?ÐË hšd�«Ë rz«e??FK� W??³??M?�UÐ U??N??²�œ√ s( ‰“«uM�« Ác?¼ lSu0 ÎU*U??Ž

d?O?G?²�« «c¼ Vłu0 vŽd?ý V³??Ð ô≈ d?O?G?²ð ô W?Lz«œË W?(U?Ž ÂUJŠ√ rz«e?F�«

¡U?N??²½UÐ wN??²Mð W??²?SR??( W?OzUM?¦?²??Ý« W?4U??š ÂUJŠ√ hšd�« ÂUJŠ√ Ê√Ë ¨t?KO�bÐ

ÆWOŽdA�« UNÐU³Ý√

v3 U?N½uE 5Ð o?¹dH?²�« W¹d?BF�« ‰“«uM�« w?3 w²H*« vKŽ V?−O?3 p�– vKŽË

v3 vŽ«d¹ Ê√Ë ¨5LK*« dOž œöÐ w3 W?O(öÝù«  UOKS_« w3 Ë√ 5LK*« œöÐ

¡U?²?3ù«Ë r?J(« w3 U?N?O??3 ·ö?)« dŁR¹ v²�« W?(U??F�« qzU?*« w3 5?LK*« œöÐ

Ê√ rNz«b?Ž√ ÂU(√ rN?²Ed?ý s( nFC¹Ë r¼U?O½œ Ë√ rNM¹œ —u?(√ w3 5LK*« vKŽ

5²H*« s( ’U?B²šô« q¼√ vK?Ž ÷dF�«Ë …—UA?²Ýô« bFÐ ¡U?²3ù«Ë rJ(« ÊuJ¹

w²�«  U?OzU?C?H�« d?B?Ž v?3 W?4U?IÐË W?O?(ö?Ýô« ‰Ëb�« w3 W?O?N?I?H�« l(U?:«Ë

—b?B¹ U0 Â«e??²�ô« w²?H*« vKŽË …b??Š«u�« W¹d?I�U??E Êü« U?NKþ v3 r�U?F?�« XKF?ł

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Æ»cN*« Õdý ŸuL:« W(bI( s( ¨ ÍËuMK� Èu²H�« »«œ¬ ©±®



≠≥∞≠

ÈœdH�« œU?N²?łô« vKŽ ÂbI( W?ŽUL?'« œUN²?ł« Ê_ ’uB?)«Ë ÂuLF�« v?3 UNMŽ

ÆrKŽ√ tK�«Ë t²H�UI( “u−¹ ô Íc�« ŸULłô« s( V¹dS u¼ qÐ

w²??H*« vKŽ wG??³M¹ w²?�« W?O??Žd?A�« b??Ž«u?I?�«Ë W?³??ł«u�« »«œü« s(Ë ≠±µ

w3 q¼U??²�« ÂbŽ ∫’U?)« Ë√ ÂU?F�« ¡U?²3ù« ‰U?−?( w3 U?NÐ qL?F�«Ë UN?ðUŽ«d?(

UNO?3 Èu²H�« VKÞ œ«d*« WŁœU(« s( X³¦?²�« V−¹ YOŠ ¨UNO3 Ÿd?²�«Ë Èu²H�«

s( w²?H²?*« ‰UŠ …U?Ž«d( l( U?N³½«u?ł lO?Lł s( U?NO?3 dJH�«Ë dEM�« ‰UL?Ž≈Ë

t?OKŽ X(d?Š p�– Ÿ«d¹ r� sL?3 ¨’u?B?)« Ë√ Âu?L?F�« U?NÐ œ«d¹ q¼Ë W?F?S«u�«

‰u?¾*U?Ð t²?3d?F( X(b?Ið s2 v²?H*« sJ¹ r�U?( p�–Ë ÁƒUM¦?Ý« Âd?ŠË Èu²?H�«

tÐ ¡U??²?3ù« o³??ÝË ÎU?Žd??ý t?O??3 rJ(« ÂuKF??( u¼ U?( q¦??( w3 …—œU??³*« Ê_ tMŽ

»UÐ s( p�– bF¹ ôË ÎUŽdý ezUł U¼dO?G²� V³Ý błu¹ r�Ë tMŽ ‰«R�« —dJðË

ÆÈu²H�« w3 q¼U²�«

Âd?Š tÐ ·d?Ž s?(Ë Èu?²?H�« w3 q¼U???²�« Âd?×¹ ∫tK�« t?L??Š— ÈËuM�« ‰U?S

…b?ÝU?H�« ÷«d?ž_« w²?H*« qL?% Ê√ Èu?²?H�« w3 q¼U??²�« s(Ë Æ
©±®

ÁƒU?²?H²?Ý«

s* hO?šd?²K� ÎU?³?KÞ t?³?A�UÐ p?L?²�«Ë W¼ËdJ*« Ë√ W?(d?;« q?O?(« l³?²ð vKŽ

5²?H*« s( Áb??B?S `4 s( U?(√Ë ÆÁd?{ b¹d?¹ s( vKŽ kOKG?²�« Ë√ t??F?H½ ÂËd¹

U¼u×½Ë 51 WÞ—Ë s( hOKI²� UNO3 WN?³ý ô WKOŠ Èu²3 VKÞ w3 V²ŠU3

¡Uł U( qL×¹ t?OKŽË ∫‰USË Èu²H�« »œ√ w3 ÕöB�« sÐ« ‰US U?LE sŠ p�c3

s( W?Bšd�« U½bMŽ rKF�« U/≈ò ∫ÊU?O?HÝ ‰u?IE «c¼ u?×½ s( nK�« iFÐ sŽ

Æ
©≤®

åbŠ√ qE tM×O3 b¹bA²�« U(Q3 WIŁ

tMO?³¹ Ê√ »«u?'« tOKŽ V?−¹ YOŠ w²?H*« vKŽ V−¹Ë ∫Õö?B�« sÐ« ‰U?SË

Æ‰UJýû� Îö¹e( ÎU½UOÐ

‰U?Š w3 Èu?²H�« Âb?Ž w²?H*« Èb� U?NðU?Ž«d?( V−¹ w²�« »«œü« s(Ë ≠±∂

p�– w3 dŁR¹ ‰U( t?{dFð Ë√ Èu²H�« w3 X³?¦²�«Ë q(Q²�« s( t?FM1 U0 tKGý

Ë√ t?³�U?G¹ ”U?F½ Ë√ ZŽe?( ·u?š Ë√ oKI?( r¼ Ë√ ◊d?H( Ÿu?łË b¹b?ý VC?G?E
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U?NOKŽ ÎU?IH?²- X½U?9 ¡«uÝ ¨—œU?B*« Ë√ W
œ_« s- wŽd?A
« rJ(« ◊U³M²?Ý« w;

¨ŸU?Lłù«Ë ¨W?×O?×B
« W¹u?³M
« WM	
«Ë ¨.dJ
« Ê¬d?I
« ® WFÐ—_« —œU?B*« w¼Ë

¨ÊU??	??×??²??Ýô« ∫W??F?³??Ý U??N??L¼√Ë d?¼UE
« w; U??N??O??; ÎU??HK²??L??- Ë√ © ”U??O??I
«Ë

s- Ÿd??ýË ¨wÐU??×?B
« V¼c??-Ë ¨·d??F
«Ë © WKÝd*« `
U??B*« ® Õö??B?²??Ýô«Ë

Æ»U×B²Ýô«Ë ¨lz«—c
« bÝË ¨UMK³=

bNŽ cM- …u?³M
« bFÐ wŽUL'« œU?N²łôUÐ ÎU½d²?I- œUN²?łô« «c¼ dNþ b=Ë

W9dŠ u/ vKŽ ‰œË ¨s¹bý«d
« ¡UHK)« W?OIÐË o¹bB
« dJÐ wÐ√ ‰Ë_« WHOK)«
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t??I??H
« a?¹—Uð w; W??-U??Ž …d?E½Ë ¨f¹U??	K?
 w-ö??Ýù« t??I??H
« a?¹—UðË ¨Íd??C??LK?
 w-ö??Ýù« l¹d??A??²?
« a¹—Uð ©±®

Æ—œUI
« b³Ž s	Š wKŽ —u²9bK
 w-öÝù«
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UB*« W¹UŽ—Ë  UłU(« oOI%Ë ‰uIF
«Ë „—«b*« ‰ULŽ≈Ë ¨t²ÐuBšË tIH
«

ÊU?-“ qJ
 W?O??-ö?Ýù« W?F¹d?A
« W?O?Šö?) √b??³?- oO?³DðË ◊U?³M²??Ýô« qO?F?HðË

 dL²?‡Ý« rŁ Æ∆œU³*«Ë ‰u)_«Ë bŽ«u?I
«Ë WF¹d‡A
« b)UI?- ¡u{ w; ¨ÊUJ-Ë

t?łË√ mKÐË ¨wFÐU?²?
« wFÐUðË 5FÐU?²
« b?N?Ž w; W?9—U?³?*« W?O?N?I?H
« W?9d?(« Ác¼

W
Ëb?
« d??B???Ž w?; Íd??−???N?
« lÐ«d
«Ë Y?
U??¦?
« 5½d???I
« w; w?³¼c
« Ád???B???ŽË

p
U???-Ë W??H??OM?Š uÐ√ W??L??I?
« w;Ë  V¼«c*« W??L?z√ r$ ⁄eÐ YO???Š ¨W??O??ÝU??³???F
«

bFÝ sÐ YOK
«Ë   ¨bL×- sÐ dHF?łË b¹“ ÂU-ùU9 ¨r¼dOžË ¨bLŠ√Ë wF;U‡A
«Ë

Íd¼UE
« œË«œË ÊU²Ýd³Þ w; Íd³D
« d¹dł sÐ«Ë  ¨ÂUA
UÐ wŽ«“Ë_«Ë ¨dB0

Æ…U;Ë œ«bGÐË Î«b
u- W;uJ
« w;

w; Y¹b(« WÝ—b- ∫ÀöŁ ”—«b- w; ÂöŽ_« ¡ôR¼  «œUN²ł«  —uK³ðË

Æ‚«dF
« w; hM
« d¼Uþ Â«e²
« WÝ—b-Ë ¨W;uJ
« w; Í√d
« WÝ—b-Ë “U−(«

rNM- ÊU??9 YO?Š Â«dJ
« WÐU??×?BK
 œU??N?²?łô« W?9d??Š fO?ÝQð qC??; ÊU?9Ë

sÐ b¹“Ë W?AzU??ŽË œu?F?	?- sÐ«Ë wKŽË d?L??Ž® W?F?³?Ý r¼Ë U?O?²?H?
« w; ÊËd?¦J*«

∫r¼Ë d?A?Ž W?ŁöŁ r¼Ë U?O?²?H
« w; Êu?DÝu?²*«Ë ©d?L?Ž sÐ«Ë ”U??³?Ž sÐ«Ë XÐUŁ

ÊU?HŽ s?Ð ÊUL?¦?ŽË …d¹d¼ uÐ√Ë Í—b?)« bO?F?Ý uÐ√Ë f½√Ë W?LK‡Ý Â√Ë dJÐ uÐ√®

sÐ b?F?ÝË ¨Íd?Fý_« v?Ýu- uÐ√Ë ¨d?OÐe
« s?Ð tK
« b?³ŽË ¨Ëd?L?Ž sÐ tK
« b?³?ŽË

Êu=U³?
«Ë ©q³ł sÐ –UF-Ë ¨tK
«  b?³Ž sÐ dÐUłË ¨wÝ—UH
« ÊU?LKÝË ¨’U=Ë wÐ√

¨ÊU??²
Q??	*«Ë W?
Q?	?*« ô≈ rNM- b??Š«u
« s?Ž ÈËd¹ ô ¨U??O??²??H
« w; ÊuKI??- r?NM-

…bO?³Ž wÐ√Ë ¡«œ—b
« w?ÐQ9 ÊËdO?¦9 r¼Ë d?OG?) ¡eł rN?FO?Lł U?O²; s- l?L−¹Ë

s	(«Ë dO?AÐ sÐ ÊULFM
«Ë b¹“ sÐ b?OFÝË w-Ëe<« WLKÝ w?Ð√Ë d	O
« wÐ√Ë
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a
« ÆÆ wKŽ wMÐ« 5	(«Ë

rJŠ vKŽ ¡U??LKF
« s- W?Žu??L?−?- ‚U?H?ð« u?N?; ∫wŽU?L?'« œU??N?²?łô« U?-√Ë

W?-b??I*« Àu?×?³
« w?; q-Q?²
«Ë dEM?
« b?FÐ ¨W?OM?E
« qzU‡	*« iFÐ w?; wŽd?ý
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¨U??NzœU?³??-Ë U¼b??Ž«u?=Ë U?¼b?)U??I??-Ë W?F¹d??A
« —œU??B?- ¡u??{ w; ¨5F??- Í√—

ÆWOM-e
« W×KB*«  oI×¹ U- —UO²šô

rN?FÝË W¹U?ž rN
cÐ bFÐ wŽd?ý rJŠ vKŽ b?N²?−- s- d?¦9√ ‚U?Hð« u¼ Ë√

YŠUÐ Ë√ t???O??I??; s- d??¦??9√ ‚U??Hð« v?KŽ Êü« oKD¹Ë Æt???²
œ√ s- tÞU??³M?²??Ý« w;

w; rNFÝË W¹Už rN
cÐ bFÐ ¨œUN²łô« W?³ðd- mK³¹ r
 Ê≈Ë ¨tIH
« w; hBL²-

l-U???:« w; lzU??A?
« V
U??G?
« u¼ «c¼Ë Æ
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t??²?
œ√ s- wŽd??ý r?JŠ ◊U??³M?²??Ý«

Æ…d)UF*« WONIH
«

Íc
« W?ŽU?L?'« È—u‡ý qO?³?= s- t½_ ¨ŸËd?‡A?- œU?N?²?łô« s- ŸuM
« «c¼Ë

˝ÏdÎ�Ò_« wÏ� ÎrÌ¼Î—ÏËUÒýÒ§˚ ∫v
U?Fð t
u?IÐ Îö?L?Ž ¨…b‡ý«d
« W?;ö)« b?N?Ž w; d?Nþ

tO?
≈ býd¹Ë ›≥∏ ∫È—uA(«¤ Î̋rÌNÒMÎOÒÐ ¢ÈÒ—uÌý ÎrÌ¼ÌdÎ�Ò√Ò§˚ t‡
u=Ë   ›±µπ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤

∫ÔXK=ò ∫‰U= › wKŽ sŽ VO	*« sÐ bOF?Ý sŽ d³
« b³Ž sÐ« Á«Ë— U- Õu{uÐ

øWÒMÔÝ pM- t?O?; i9 r
Ë ¨Ê¬d?I
« t?O?; ‰eM¹ r
 UMÐ ‰eM¹ d?-_« ¨tK
« ‰u?Ý— U¹

È—u?ý Áu?KF?łU??; ¨5M-R*« s- ≠s¹bÐU??F
« ∫‰U?= Ë√ ≠5?*U?F
« t
 «u??F?L??ł« ∫‰U?=

 Æ
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åbŠ«Ë Í√dÐ tO; «uCIð ôË ¨rJMOÐ

Ê_ ¨wŽU??L??'« œU?N??²??łö
 W??ÝU??- W?łU??Š w; Y?¹b?(« d??B??F
« `³??)√Ë

W??9d?(« sŽ …—U??³??Ž …U?O??(« Ê≈ d??š¬ V½U?ł s?-Ë ¨q-U?ýË q?-U?9 s¹œ Âö??Ýù«

…d?L?²?	*«Ë W??9d?×?²*« …U?O?(« l- vA?L?²??O
 s¹b
« «c?NÐ YFÐ tK?
« Ê≈Ë ¨d?O?G?²
«Ë
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UNNOłu²Ð ÂuI¹Ë »U³A
« WLz«œË

ÊU?9 5Š ¨Íœd??H
« œU?N?²??łô« s- —u?NE
« w; o?³?Ý√ œU?N?²??łô« «c¼ ÊU?9Ë

r
 …b−?²‡	- W
Q‡	- rJŠ w; —ËUA?²K
 WÐU×B
« w; Í√d
«Ë rKF
« q¼√ lL?²−¹

WÐU×?B
« bN?Ž w; WOL‡Ýd?
« WG³?B
UÐ p
– r‡	ð«Ë ¨UN?LJŠ vKŽ Ÿd‡A
« hM¹

lL??−?¹ › o¹b??B
« d?JÐ wÐ√ s- Î«¡bÐ Íb?‡ý«d
« W??H???OK)« ÊU??9 5?Š Â«dJ
«
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ÆÂ±ππ∂Ø‡¼±¥±∑ ÂUŽ ≥’ åwŽUL²łô« œUN²łôUÐ n¹dF²
«ò —UDF
« d)UM
« b³Ž ÆœÆ√ ©±®

Æp
U- Y¹bŠ s- Î«bł V¹dž «c¼Ë ∫bOL(« b³Ž s¹b
« wO×- ◊ ∂µØ± 5F=u*« ÂöŽ√ w; rOI
« sÐ« ‰U= ©≤®

ÂUŽ ≠ bMN
« ≠ w-öÝù« tIH
« lL: ÂbI*« åwŽUL'« œUN²łô«ò sŽ t¦×Ð w; ÍËbM
« s	(« uÐ√ W-öF
« ©≥®

Æ≤∑’ ∫wN
œuO½ w; Â±π∏π
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s- W??O??C?= w?; r¼d??O?A??²??	??O?; œU??N??²??łô«Ë rKF
« q?¼√ ÊU?O??Ž√Ë Âu??I
« ”Ëƒ—

ÆvC=Ë tÐ qLŽ Í√— vKŽ «uIHð« «–S; ¨U¹UCI
«

œ—Ë «–≈ o¹bB
« dJ?Ð uÐ√ ÊU9 ∫‰U= t½√ Ê«d?ÚN- sÐ ÊuL?O- sŽ Íu?G³
« ÈË—

r
 Ê≈Ë ¨vC?= tÐ wC?I¹ U?- b?łË ÊS?; ¨v
U?Fð tK
« »U?²?9 w; dE½ ¨rJŠ t?OKŽ

tÐ wCI¹ U- UNO; b?łË ÊS; ¨¤ tK
« ‰uÝ— WMÝ w; dE½ ¨tK
« »U²9 w; b−¹

¨”UM
« ¡U??Ýƒ— lL?ł ¨¤ t?K
« ‰u?Ý— WMÝ w?; Áb?−¹ Ê√ ÁU??O?Ž√ Ê≈Ë ¨tÐ v?C?=
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t²;öš w; p
– qFH¹ › dLŽ ÊU9Ë ¨r¼—UA²ÝU;

ÁU?]IKðË ¨W?-_« tOK?Ž  QÞ«uð Íc
« œu?L;« Í√d
« ÊU?OÐ w; rO?I
« sÐ« ‰U?=

¨tK¼√ 5Ð È—u?ý ÊuJ¹ Ê√ ∫t?²ÐU?)≈Ë Í√d
« œ«bÝ s- ÊU?9 ∫rN?HKÝ sŽ rN?HKš

¨rNMOÐ È—uý r¼d-√ ÊuJÐ 5M-R*« t½U×³?Ý tK
« Õb- b=Ë ¨bŠ«Ë tÐ œdHM¹ ôË

sŽ Òh½ U?N?O?; ÁbMŽ fO
 ¨› d?L?Ž 5M-R?*« dO?-Q?Ð X
e½ «–≈ W
“UM
« X½U?9Ë

È—u??ý U???NKF??ł r?Ł ¨¤ tK
« ‰u??Ý— »U???×??)√ U??N
 l?L??ł ¨t
u??Ý— s?Ž ôË tK
«
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rNMOÐ

‰U??= ∫U?NM?- lzU?=u?Ð wŽU?L??'« œU??N?²??łô« vKŽ ‰«b?
« t¹√— rO??I
« sÐ« b¹√Ë

fO
 ¨¡U??C?I
« s- ¡wA
« Á¡U??ł «–≈ ÊU?9 ∫‰U?= l;«— s?Ð VO‡	*« sŽ ¨Í—U??L?³
«

q¼√ t
 lL??−?; ¨rN?O
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« w; ôË »U??²J
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Æo(« uN; rN¹√— lL²ł« «–S; ¨rKF
«

U0 i=« Ê√ ∫»UD)« sÐ d?L?Ž w
 ‰U= ∫‰U?= w{UI?
« `¹dÔý sŽ ∫U?NM-Ë

¨¤ tK
« ‰uÝ— W?OC=√ q9 rKFð r
 ÊS; ¨¤ tK
« ‰u?Ý— ¡UC= s- p
 ÊU?³²Ý«

W?Lz√ tÐ XC?= U- q9 r?KFð r
 ÊS; ¨s?¹b²?N*« W?Lz√ s- p
 ÊU?³²?Ý« U0 i=U?;

ÆÕöB
«Ë rKF
« q¼√ dA²Ý«Ë ¨p¹√— bN²łU; ¨s¹b²N*«

tOKŽ U0 qLF
« u¼ œUN²łô« w; WÐU×B
« Èb
 ÁU&ô« Ê√ «c¼ s- `C²¹

ÆÍœdH
« œUN²łô« v
≈ bN²:« Q' ¨d;«u²¹ r
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ÆÂ±π∑∏  ËdOÐ ◊ ¨µ∂Ø≤ tKC;Ë rKF
« ÊUOÐ l-Uł w; d³
« b³Ž sÐ« tłdš√ ©±®

ÆoÐU	
« lłd*« ¨∏¥Ø± 5F=u*« ÂöŽ√ ©≤®
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¨tM- bÐô d-√ „d?CŠ «–≈ `¹dý v
≈ dL?Ž V²9 ∫‰U= w³F?A
« sŽ ∫UNM-Ë

tK
« ‰u?Ý— tÐ vC?= U?L?O?H?; sJ¹ r?
 ÊS; ¨t?Ð i=U?; tK
« »U?²?9 w; U?- dE½U?;

X½Q?; sJ¹ r
 ÊS; ¨‰b?F
« WLz√Ë Êu?(U?B
« tÐ vC= U?LO?H; sJ¹ r
 ÊS?; ¨¤
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ÆÂö	
«Ë ¨p
 Î«dOš ô≈ ÍU¹≈ pðd-«R- È—√
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« b?FÐ Q?−K*«Ë –ö*« u¼ ÊU?9 wŽU?L?'« œU?N?²?łô« Ê√ «c¼ s- 5³ð 

v
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« œU??N?²??łô« wðQ¹ rŁ ¨W?M	
«Ë

ÆÍœdH
« œUN²łô« vKŽ ÂbI- tÐ qLF
«Ë ¨—uNE
«

U¹U???C??I
« w; dE?M
«Ë Í√d
« q¼√ —ËU???Að tÐ œ«d¹ w?ŽU??L??'« œU??N???²??łô«Ë

¨5F??- Í√— vKŽ 5F??L?²??:« ‚U?H?ð« ÎU?Lz«œ wC??²??I¹ ô —ËU‡A??²
« «c¼Ë ÆW??OME
«

ÆWO³Kž_« Í√dÐ cšRO; ¨ÊuHK²L¹ b= U/≈Ë

¨Íœd?H
« œU??N?²?łô« d?;«u?ð VKD²¹ wŽU?L??'« œU?N?²?łô« Ê≈ ‰U??Š q9 vKŽË

Êu?FL?²:« sJ¹ r
 U?- WO?LKŽ WL?O= Ë√ W?OKL?Ž …dLŁ wŽU?L'« œU?N²?łö
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« œUN²?łô« WJK- Í√ ¨œUN²łô« W?OK¼√ s- W³ÝUM- Wł—œ vK?Ž f
U−- w;

¨◊U?³M²?Ýô«Ë dEM
«Ë Y×³?
« s- tMÒJ9 r
U?F
« w; ◊Ëdý ŸU?L?²łU?Ð ô≈ d;«u?²ð

vKŽ œU?N²?łô« WÝ—U2 w; d?B²I?¹ Íc
« Í√ ¨∆e−?²*« bN²?:« ◊Ëdý U?NK=√Ë

ÆtIH
« »«uÐ√ dzUÝ ÊËœ 5F- wNI; »UÐ w; ÁbNł dBŠ

∫dzUEM�«Ë ÁU³ý_« iFÐ 5ÐË wŽUL'« œUN²łô« 5Ð ‚dH�«

‚UHð«Ë ¨ŸU?Lłù« w¼Ë U?NM- wŽUL'« œU?N²łô« »d?I¹ ◊U/√ WŁöŁ „UM¼

ÆWŽUL'« È—uýË ¨s¹bN²:« d¦9√

∫ Ê√ uN; ŸULłù«Ë wŽUL'« œUN²łô« 5Ð ‚dH
« U-√
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VłU?(« sÐ« dB?²< b?C?F
« Õdý ¨≤±±Ø≤  u?³¦
« rK	?- Õd?ý  uL?Šd
« #«u; ¨∏∞Ø≥ d?O?³×?²
«Ë d¹dI?²
« ©±®

Æ±≤∏’ ∫bLŠ√ V¼c- v
≈ qšb*« ¨±∞±Ø± Íb-x
 ÂUJŠù« ¨±±∞Ø± w
«eGK
 vHB²	*« ¨≤πØ≤
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uK; ¨dB?F
« ÍbN²−?- lOLł ‚UHð« VK?D²¹ ŸULłù« Ê√ n¹dF?²
« s- 5³²¹

qOK= uN; œU?N²ł« sŽ ÊU9 Ê≈ ŸULłù«Ë ÆŸU?Lłù« bIFM¹ r
 d¦9Q?; bŠ«Ë n
Uš

wMþ Ë√ wFD= h½ sŽ ÊU?9 Ê≈Ë ¨WÐ—UC*« Ë√ ÷«dI
« W?OŽËd‡A- q¦?- Ÿu=u
«

ÆŸULłù« œułË ÂbŽ wŽb¹ s- TDL¹Ë ¨ dO¦9 bL(« tK
Ë uN;

‚UHð« wC²?I¹ ŸULłù« Ê√ u¼ ∫wŽUL?'« œUN²łô«Ë  ŸU?Lłù« 5Ð ‚dH
«Ë

Ë√ ‚UHðôUÐ ¡U?LKF
« sŽ rJ(« —bB¹ b?I; wŽUL?'« œUN²?łô« U-√ ¨s¹bN?²:«

ÆW¹d¦9_UÐ

…d?LŁ uN?; wŽU?L'« œU?N²?łô« U?-√ ¨s¹bN?²?:« s- ô≈ ÊuJ¹ ô  ŸUL?łù«Ë

ô b?=Ë Î̈U?Oze?ł Î«œU?N?²ł« Î«b?N?²?−?- rN?C?FÐ ÊuJ¹ b?= ¨¡U?LKF
« s- W?³?L½ œu?łË

»d=√Ë ¨WOMþ W−Š uN; wŽUL'« œUN?²łô« U-√ ¨WOFD= W−Š ŸULłù«Ë ÆÊuJ¹

ÆwðuJ	
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 Á—uNþ w; ÊuJ¹ U-
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«

Æ‚UHðôUÐ UNCFÐË ¨W¹d¦9_UÐ UN³Kž√ —b) w²
«  «—«dI
«

¨W?O
Ëb
«Ë W?O*U?F?
« U¹U?C?I
« iF?³
 Íb?B?²
«Ë ¨o?;_« W?F?	Ð  e?O9 U?L?9

¨w-ö?Ýù« s-U??C?²
« ‚ËbM) `
U?B
 …U??9e
« ·d?) ∫‰U?¦*« qO?³?Ý v?KŽ U?NM-

∫‰Ë_« ÁbMÐ w; œ—Ë Íc
«Ë

¨w-ö?Ýù« s-UC?²
« ‚ËbM) W?O?H=Ë rŽb
 …U?9e
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Æ.dJ
« »U²J
« w; …œb;« WOŽdA
« UN;—UB- sŽ …U9eK
 ÎU	³Š p
– w; Ê_

∫t?O?; ¡U?ł Íc
«Ë å“b¹ù«ò V	?²J*« W?ŽUM*« hI?½ ÷d0 oKF?²¹ U?- U?NM-Ë

Ê√Ë ¨d?šü« d?³??L¹ Ê√ t?OKŽ ÊS?; ¨÷d*« «c??NÐ 5łËe
« b?Š√ WÐU??)≈ W
U?Š w;

ÆW;U9 W¹U=u
«  «¡«dł≈ w; tF- ÊËUF²¹

∫ÎôË√ bMÐ tO; ¡Uł Íc
«Ë ¨W¹dLI
« —uNA
«  U¹«bÐ bOŠuð —«d= UNM-Ë

…d???³????Ž ôË ¨U???NÐ Â«e????²
ô« 5L?K	*« v?KŽ VłË b?KÐ w; W?¹ƒd
« X²????³Ł «–≈

Æ—UD;ù«Ë ÂuB
UÐ d-_UÐ »UD)« ÂuLF
 ¨l
UD*« ·ö²šô

 U?9d?Š n=uð ∫s¹d?-√ b?ŠQÐ  u?*«  U?-ö?ŽË ‘U?F½ù« …e?N?ł√ —«d?= U?NM-Ë

¡U??????³?Þ_« rJ?ŠË ¨ÎU??????OzU??????N?½ Îö?DF?ð ⁄U??????-b?
« nzU?þË lO??????L??????ł q?D?FðË ¨V?KI?
«

ÆqK×²
« w; ⁄U-b
« cš√Ë ¨tO; WFł— ô qDF²
« «c¼ ÊQÐ ¡«d³)« ÊuO)UB²šô«

cM- ¨bMN
« ≠ w-ö?Ýù« tI?H
« lL?−- U?NL¼√ ∫ W?¾ýU½ Èd?š√ l-U−?-  ≠¥



≠≤±≠

t?I?H
« lL?−?-Ë ¨wL?ÝUI?
« ÂöÝù« b?¼U−?- W?-ö?F
« w{U?I
« ÁQ?A½√ Êd?= lÐ—

w; W??F¹d???A
« ¡U??N??I??; lL??−??-Ë ¨ «uM?Ý fL??š cM- Ê«œu??	?
« w; w-ö??Ýù«

W??O?L??OK=≈  «—«d??= —«b??)≈ w; XL??N??Ý√ U?NK?9Ë ¨5²MÝ cM- U?J¹d?-√ ≠s?DMý«Ë

ÆwŽUL'« œUN²łô«Ë Â«e²
ô«Ë W
U)_UÐ  eO9Ë ¨W-UŽ Ë√

t?I?; vKŽ e?9— Íc?
«  «uMÝ d?A?Ž s- d?¦?9√ cM- wÐ—Ë_« f?K:« U?NM-Ë 

ÆU¼dOžË UÐË—Ë√ w; WLK	*«  UOK=_«

∫¡U²=ù«  U¾O¼

WO?-öÝù« WŠU	?
« ¡UMž≈ w; `{«Ë ÂUNÝ≈ W?OLOK=ù« ¡U²?;ù«  U¾O?N
 ÊU9

w; d¼“_U?Ð Èu?²??H
« WM?' U?NM?- ¨wŽU??L?'« œU??N??²??łô« vKŽ W??OM³*« ÈËU??²??H
UÐ

ŸU?L?²?ł« b?FÐ U?N¹ËU?²?; —b?Bð X½U?9Ë ¨ «u?MÝ lCÐ q³?= U?- ·d?A*« U?N?O?{U?-

 Æ
©±®

d¼“_« w; ¡ULKF
« —U³9 s- W³L½

w; ·U?=Ë_« …—«“u
 WF?ÐU²
« åÀu?×?³
«Ë ¡U²?;ù« …—«œ≈ò ¡U?²;ù« …—«œ≈ ∫U?NM-Ë

ÕË— Áœu?	ð Íc
« wŽU?L?'« œUN?²?łôUÐ Èu?²?H
« W¾?O¼ qL?Ž e?O9 b?=Ë ¨X¹uJ
«

ÆdO	O²
«Ë X³¦²
«Ë …uš_«

W???LEM?*« w; wN???I???H
« wŽU???L???'« qL???F
« s- d???š¬ ◊U???A½ X¹uJ?
« w;Ë

rCð w²?
« W?O??N?I??H
« W?O??³D
«  «ËbM
« ‰U??−?- w?; ¨W?O??³D
« ÂuKFK
 W??O?-ö??Ýù«

¨ «Ëb½ w½U?LŁ s- d?¦?9√ b?I?Ž YO?Š ¨w-ö?Ýù« r
UF?
« s- s¹e?OL?²?- s¹u?Žb?-

WOLKŽ  UO)uð  —b)Ë ¨…dO¦9 ÊËRý w; ¡U³Þ_« l- ¡UNIH
« UNO; vI²
« UNK9

tO?IH
«Ë VO³D
« bý— s?Ð« sŽ WOŁ«dð  «Ëb½ WLEM*«  b?IŽ UL9 ÆU?NO; WI?O=œ

ÆWO³Þ WO*UŽ  «d9R- fLšË ¨·u	KOH
«Ë

WDA½√ w²¹uJ?
« q¹uL?²
« XOÐ w; W?O?Žd?A
« WÐU=d
«Ë Èu?²?H
« W?¾O?N
 ÊU?9Ë

XOÐ b??I?ŽË ¨W?O?-ö??Ýù« ·—U?B*« r
U??Ž w; wŽU?L?'« œU??N?²?łô« sŽ W??L?łU½

¨W¹œU?B?²?=« W?O?-ö?Ý≈  U?Ý«—œ t
 ÊU?9Ë …e?O?L?²?- W?O??N?I?;  «Ëb½ lÐ—√ q¹u?L?²
«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂU??Ž åW???O??-ö???Ýù« Àu??×???³
« lL???−??- ≠ d???B??- w; w?ŽU??L??'« œU???N??²???łô«ò ∫W??9dÐ ÕU???²??H?
« b??³???Ž ÆœÆ√ Y×Ð ©±®

ÆÂ±ππ∂Ø‡¼±¥±∑
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ÆWF¹dA
« Ê«eO- w;  U³O²9 WK	KÝË

W
Ëœ w; …U?9e
« XO?³?
 W?FÐU?²
« …U?9eK
 W?O*U?F
« W?O?Žd‡?A
« W?¾?O?NK
 ÊU?9 U?L?9

XÝ s- d¦9√  bIŽË ¨…U9e
« ÊËRý w; eOL²- ÂUNÝ≈ ¨±π∏¥ ÂUŽ cM- X¹uJ
«

¨WOÐd?F
«Ë WO?-öÝù« ‰Ëb
« WO?IÐË X¹uJ
« w; …d)U?F*« …U9e
« U¹U?CI
  «Ëb½

W?FÐ«d
«Ë ¨X¹uJ
« w; W?¦
U?¦
«Ë W?O½U?¦
«Ë ¨dB?- w; v
Ë_« …ËbM?
«  bI?Ž YO?Š

 Æ
©±®

W=—UA
«Ë ¨Ê«œu	
«Ë ¨ÊUM³
 w; Èdš√Ë ¨s¹d×³
« w;

W¹œu??F?	
« W??OÐd?F
« W?JKL*« w; ¡U??²?;ù« WM'Ë ¡U??LKF
« —U??³?9 W??¾?O?N?
 ÊU?9Ë

l-U??:« ÂU?N??Ý≈ sŽ qI¹ ô ¨wŽU??L?'« œU??N?²??łô«Ë Èu??²?H
« w; d??O?³??9 ÂU?N??Ý≈

¨ «—b??<«  UÐu?I??ŽË wz«e??'« ◊d?A
«Ë 5-Q??²
« w; «u??²?;√ b??I??; ¨W?O??N?I??H
«

W?O?³D?I
« rO
U?=_« w; …œU?³??F
« XO?=uðË W?HK?²?<«  «œU?³?F
« w; …d?O??¦?9 ÊËR?ýË

‰«u=√ s- `ł«d
« s¹ËbðË ¨rNO
≈ W
b²F*« œö³
« »d=√ V	×Ð  U=Ë_« d¹bIðË

ÊUOÐ q¦?- WLN*«  U½UO?³
« iFÐ rNMŽ —b)Ë ¨tÐ qL?F
« …UCI
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ù ¡UN?IH
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¨dB?- w; rŁ ¨5B
« ≠5JÐ w; WO?LM²
«Ë ÊUJ	K
 w
Ëb
« d9R*« ‰u?Š W¾?ON
«

rO?I?F?²
«Ë w?	M'«  ö?H½ô« vKŽ p
– dŁ√Ë ¨t?O?; W?O??ŠUÐù«  «u?Žb
« V−?ýË

W?IOŁË W?H
UL?- Êö?Ž≈Ë ¨W)U?)«Ë W-U?F
« WO?Žd?A
«  U-d?(« p²¼Ë ÍdA?³
«

Ælz«dA
« lOLłË ÂöÝû
 d9R*« «c¼

Ã–U/ ÷U¹d
« w; ¡U?²??;ù«Ë W?O?LKF
« Àu?×?³K
 W?Lz«b
« W?M−K
« sŽ —b?)Ë

vłd¹ ô Íc
« i¹d*« ÷d?;Ë ¨W?I¦
« VO?³D
« ‰u?IÐ qLF
« q¦?- …b¹d?; WO?LKŽ
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tLOF½Ë d³I
« »«cŽ WOIŠ√Ë ¨ÂuB
« w; ÁƒdÐ

œöÐ w; U??L?9 w-ö‡?Ýù« r
U?F
« ¡U??×½√ W?O??IÐ w; W?O??ŽU?L??ł ÈËU?²??;  b?łËË

 U??F??-U?'« w; ©f?
b½_«Ë ¨vB??=_« »d?G?*«Ë dz«e??'«Ë f½uð® wÐd??F
« »d??G*«

ÆWO-öÝù« ·—UBLK
 WOŽdA
« WÐU=d
«  U¾O¼ Èb
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U¼dOžË WF¹dA
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ÆÂ±ππ∂Ø‡¼±¥±∑ ÂUŽ åX¹uJ
« W
Ëœ w; wŽUL'« œUN²łô«ò ∫—u9c*« b
Uš —u²9b
« Y×Ð ©±®

WOÐdF
« WJKL*UÐ ¡U²;ù« W¾O¼Ë ¡ULKF
« —U³9 W¾O¼ w; wŽUL'« œUN²łô«ò ∫oKD*« tK
« b³Ž —u²9b
« Y×Ð dE½« ©≤®

ÆÂ±ππ∂Ø‡¼±¥±∑ ÂUŽ åW¹œuF	
«

ÆÂ±ππ∂Ø‡¼±¥±∑ ÂUŽ åf
b½_«Ë »dG*«Ë f½uð w; wŽUL²łô« œUN²łô«ò ∫ÊUHł_« uÐ√ bL×- —u²9b
« Y×Ð ©≥®
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W?O??LKŽ n=«u?-Ë W??-U?Ž ÈËU??²?; „UM¼ X½U??9 ÊU?²?	??9U?³
« W
Ëœ w?; p
c?9Ë

÷—U??F?¹ Êu½U??= q9 ¡U???G
≈Ë W??O???-ö??Ýù« ·—U???B*« W??LK?Ý√ v
≈  œ√ W??L???ÝU??Š

ÂUŽ w?; w-öÝù« Í—U?A²Ýô« fK?:« ¡UA½≈ ‰ö?š s- ¨WO?-öÝù« WF¹d?A
«

5½«u??I
« oO??³D?²
 W??-“ö
«  «uD)« Õ«d??²??=« t?H?zUþË s- ÊU??9 Íc
«Ë Â±πµ∏

Æ WO-öÝù« ÂUJŠ_« cOHMðË w-öÝ≈ ”UÝ√ vKŽ W¹—U	
«

WO
UF
« W½UJ*« Í– w-öÝù« dJH
« fK−- w; wŽU?L'« œUN²łô« q¦L²¹Ë
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Â±π∑≥ ÂUŽ w; —œUB
« w½U²	9U³
« —u²Ýb
« w; TA½√ Íc
«Ë W
Ëb
« w;

w; W?O-ö?Ýù« W?O
U*«  U?	ÝR?LK
 W?F?ł«d*«Ë W³?ÝU?;« W¾?O¼ sŽ —b?)Ë

WO-ö?Ýù« WO
U*«  U	ÝR?LK
 jÐ«uC
«Ë WFł«d*«Ë W³?ÝU;« dO¹UF?- s¹d×³
«

5K-UF
« —U?³9 s- …eO?L²- W?³L½ d?O¹UF*« Ác¼ bŽ√ b?=Ë Â≤∞∞∞ Ø ‡¼±¥≤± ÂUŽ

d??A???Ž Èb??- vK?Ž r¼b??Š√ XM?9Ë ¨r¼d??O???žË w-ö??Ýù« w;d???B*« qL???F
« w;

Æd¦9Q;  «uMÝ

Â≤∞∞≥ Ø ‡¼±¥≤¥ ÂU?Ž d?O?¹U?F*« Ác¼ s- Î«—U?O?F??- d?A?Ž W?F?³??Ý l³Þ b?=Ë

q¼√ s- …e?O?L?²?- W?¾?H?
 W?OMC?- œu?N?ł …d?LŁ w¼Ë ©W?O?Žd?A
« d?O?¹U?F*«® Ê«uMFÐ

ÆåwŽdA
« fK:«ò Î«dOš√ U¼dI¹ v²Š …dO¦9 qŠ«d- w; g=UMðË ¨rKF
«
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ÆÂ±ππ∂Ø‡¼±¥±∑ ÂUŽ åÊU²	9UÐ w; wŽUL'« œUN²łô«ò UDŽ œ«u'« b³Ž »U¹œ —u²9b
« Y×Ð dE½« ©±®
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—«dI�« ŸËdA�Ë WOö)«

—U?LŁ …bŽ d?LŁ√ Y¹b?(« d?BF
« w?; …eO?L?²- …d¼Uþ w?ŽUL?'« œU?N²?łô«

W??O??³?D
«Ë W??OM¹b?
«  ôU??:« nK²??L??- w?; …e??O??L??²??-  «“U??$≈ e??$√Ë ¨W???³??OÞ

tO
≈ WłU?(« býQÐ ÂuO
« w-öÝù« lL²?:«Ë ¨W¹bIF
«Ë WOJKH
«Ë W¹œU?B²=ô«Ë

Æ…b−²	*« qzU	*« rJŠ W;dF*

qzU??	*« iF?Ð w; wŽd??ý rJŠ vK?Ž ¡U??LKF
« s- W??Žu??L??−??- ‚U??Hð« u¼Ë

Æ5F- Í√— vKŽ rNM- s¹d¦9_« ‚UHð« Ë√ ¨WOME
«

¡UHK)« bNŽ w; ¨ÍœdH
« œUN²łô« s- Î«—uNþ o³Ý√ ÊUJ; ¨.b= tL¹—UðË

r
 U??LMO??Š Â«dJ
« WÐU??×?B?K
 W?-U??F
« qzU??	*« w; –ö*« u¼ —U??)Ë ¨s¹b??ý«d
«

ÆW¹u³M
« WM	
«Ë .dJ
« Ê¬dI
« w; Wz—UD
« qzU	LK
 wŽdA
« rJ(« «Ëb−¹

WKI?
 ¨s¹b??N??²??:« d??¦??9√ ‚U??Hð«Ë ¨wFD?I
« ŸU??L??łù« s- q9 sŽ n?K²??L¹Ë

w²
« W?ŽUL?'« È—uý sŽ nK²?L¹ UL?9 ¨U½dB?Ž w; oO=b
« vMF*U?Ð s¹bN?²:«

Æ…UO(« ÊËRý nK²L- w; wN; ¨wŽUL'« œUN²łô« s- rŽ√ w¼

vKŽ qLF
« w; d{U(« U½dBŽ w; dO³?9 qC; wŽUL'« œUN²łö
 ÊU9Ë

»U³
« b?ÝË ÈËU²H
« j³{Ë ¨…b?L²F*« W
œ_UÐ tKO)QðË ¨wŽd?A
« rJ(« …bŠË

iFÐ  U??H
R??-Ë ¨W?O??F?-U??'« V²J
« iF?ÐË W?OzU??C?H
« ÈËU??²??H
« v{u?; ÂU??-√

tK
« W?OA?šË Ÿ—u
« Â«e?²
«Ë ¨W−?Š«d
« W
œ_« vKŽ œU?L²?Žô«Ë ¨œU?N²?łô« ¡UO?Žœ√

ÆWO-öÝù« ·—UB*« ‰U−- w; ULOÝ ôË ¨v
UFð

w; …d)UF*« WONIH
« l-U:« »UŠ— w; o×Ð wŽUL'« œUN²łô« gF²½«Ë

¨bMN
«Ë ¨Ê«œu	
«Ë ÊU?²	9U³
«Ë Êœ—_«Ë ©W¹œu?F	
«® …błË W-dJ*« WJ?-Ë dB-

WO-öÝù« œö³
« w; U?NðU	ÝR-Ë Èu²H
«  U¾O¼ b¹ vKŽ g?F²½« UL9 ÆUJ¹d-√Ë

WłUŠ W?O³Kð d¦9Q; Êd?= nB½ cM- Èu²H
« —ËœË l-U:« XŽUD²?Ý«Ë ¨U¼dOžË

œUB?²=ô« U¹U?C=Ë Wz—UD?
«  öJA*« ÂUJŠ√ W;d?F* 5LK	*«  UFKD?ðË ¨W-_«

w; qÞU?³?
« s- o(« W?;d?F* b??O?Šu
« –ö*« X½U?9 U??N½√ U?L?9 ¨U¼d??O?žË VD
«Ë
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Z¹Ëdð w; Œu?O?A
« Ë√ 5²?H*« iFÐ …—uD?Ý√ ¡UN?½≈Ë ¨U¼d?OžË œU?I?²?Žô« ÊËR?ý

V³??	?Ð ¨t??Žd??ýË Âö??Ýù« Íb¼ sŽ W???;d??×M*« W
U???C
« Ë√ WKÞU??³?
« ÈËU??²??H
«

vKŽ W?-_« ŸUL?ł≈Ë ¨sE
« W³
U?ž Ë√  WO?FDI
« W?OŽd?A
« ’uBMK
 U?N²?-œUB?-

ÆWO{U*« ÊËdI
« Èb-

∫wŽUL'« œUN²łô« sŽ —«dI�« ŸËdA�

oI?Š ¨d?{U?(« U½d?B?Ž w; …e?O?L²?- W?O?LKŽ …d¼Uþ w?ŽUL?'« œU?N?²?łô«

…d??Ý_« ÊËR???ýË ‚ö??š_«Ë …œU???³??F?
«Ë …b??O??I???F
« »U???Š— w; …b¹b???Ž  «“U??$≈

ÊU	½ù« ‚uIŠ ÊUO?³ðË …bOýd
« W;UI¦
«Ë pKH
«Ë VD
«Ë œUB?²=ô«Ë ŸUL²łô«Ë

 ÆW)U)«Ë W-UF
« U¹UCI
« s- U¼dOžË ŒuOA
«Ë ‰UHÞ_«Ë ¡UHFC
« ULOÝ ôË

w; wŽd?ý rJŠ vKŽ W¹d?¦9_« ‚U?Hð« Ë√ ¡U?LKF
« s- WŽu?L?−- ‚U?Hð« u¼Ë

Æ…b−²	*« U¹UCI
«Ë ¨WOME
« qzU	*« iFÐ

wŽd?A
« rJ(« W;d?F- w; 5LK	*« Èb
 WMO½Q?LD
« ”dž v?
≈ Èœ√ b=Ë

ÆWF¹dA
« b)UI- Â«e²
«Ë ¨UN(UB- W¹UŽ—Ë ¨W-_«  UłUŠ WODGðË ¨`O×B
«

…d¼Uþ rO??−?%Ë ¨W??O?Žd‡A?
« ÈËU?²??H
« j³?{ w; e??O?L??²
« qC?; t?
 ÊU?9Ë

W½Ëd*«Ë dO?	O?²
« WF¹—cÐ Î«c?š√ qÝd*« ¡U²;ù« w; ÕuM'« Ë√ ¨Íd?JH
« –ËcA
«

Æ`
UB*«Ë  UłU(« …d¹U	-Ë …d)UF*«

ôË ¨q³I²	*« w; W³zUB
« W?F¹dA
« ÂUJŠ√ W;dF* 5-_« –ö*« ÎUC¹√ u¼Ë

ÆW¹dOB*«Ë WÝU	(« qzU	*« w; ULOÝ
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« s?  rN??O?KŽ VKž U?0 rN
«u???Š√ d??O???GðË ”UM
« ‚ö???š√ œU??I???H


U/≈ ‰«u?Š_« Ác¼Ë ¨ÁdŁ√ U?N?O?? Ÿ“«u
«Ë …¡Ëd?*« hI½Ë ¨Ÿ—u
«Ë W½U? _« nF?{Ë

‰«u?Š_« Ác?N
 d??OŁQð ôË ¨U?NÐ ◊U?³ð—«Ë W??7ö?Ž  «–  U?Oze?ł qzU?I??  w? dŁRð

u¼ U Ë UN?²Ð«uŁË UNðUÒOFD7Ë UNðULJ×? Ë UNðUOKLË WF¹dA
« ‰uQ√ w??  «dOG²*«

 «—bI*«  U?¹UM'«Ë œËb(«Ë  «œU?³F
UL U?NO?? WO?ÝUÝ√ ÂUJŠ√Ë W? UŽ ¡ÈœU?³ 

 UOÝUÝ_« ¡ÈœU³*«Ë ‰uQ_«Ë ¨ U d?× Ë  U³ł«Ë s   UQuBM*« ÂUJŠ_«Ë

ÆÆÆrKE
« .d%Ë ‰bF
« »ułuL

÷d?Ž o³?Ý b?7Ë ≠ b¼«u?ýË WK¦? √ s  d?L– U?  ÊQÐ ‰uI?
« sJ1 t½√ vKŽ

Ác¼ Ê√ p
–Ë ¨ÂUJŠ_« ‰b?³?²ð r
Ë Èu?²?H
« tO?? d?O?G?²ð r
 ≠ UN?C?FÐ w? ‰u?I
«

qKŽ s  U??N?F?  Q?A½ U? Ë  U??IÐö?  s  b?−?²??Ý« U?  U?N?O?? wŽË— w²?
« lzU?7u
«

d?Ož w¼ U?NO?? WF?¹dA
« b?QUI?  oI?% ÂUJŠ√ UN?²³?ÝU½  U?OC?²I? Ë »U³?Ý√Ë

Îö¦L? ÆUN³ÝUMð ÎU UJŠ√ wC²?Ið w²
« UNÐU³Ý√Ë UNKKFÐ WLzU7 X½UL w²
« lzU7u
«

U?LMO×?? ¨ÊUJ Ë ÊU? “ qL w? UNM  bÐ ô ”U?MK
 dzUF?A
« W? U7≈Ë Ê¬d?I
« rOKFð

WOŽËdA  ÂbŽ rJ(U? ÎUÐUI²?Š« W¹UHJ
« vKŽ UNIŠ ÍœR¹Ë UNÐ ÂuI¹ s  d?u²¹
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ÆUNIH½ —œUB*« dE½« ©±®
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¨W?O?ŽËd??A*« rJ(U?? W?³??I?Š U?NÐ Âu?I?¹ s  d??u?²¹ r
 U??LMO?ŠË ¨U?N??OKŽ …d?ł_«

WOF³ð «cJ¼Ë ÆoO?³D²
«Ë ◊UM*« w? dOG²
«Ë œUN²łô«Ë ÊULJŠË ÊU?²F7«Ë U½bMF?

WI?¦
«Ë ‚öš_« sI?Š Ã«Ë“_« vKŽ VKG¹ U?LMO×?? ¨rOI¹ YO?Š UNłËe?
 WłËe
«

l?— rJ(U? Ã«Ë“_« jKIðË ‚öš_« œUI?? VKG¹ ULMOŠË ¨Â«e
ù« rJ(U? rNÐ
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UN «e
≈ ÂbFÐ …√d*« sŽ —dC
«

WOC?7 qL vKŽ o³D¹ Ê«œułu  ÊULJ(«Ë ÊU?²LzU7 ÊU²H?K²v  ÊU²O?CI
U?

WO?IÐ p
– q¦ Ë ÆÂUJŠ_« w?? ô oO³D²
« w? ·ö?²šôU? ¨U?N
 VÝUM*« UN?LJŠ

Æb¼«uA
«Ë WK¦ _«

WOHM(« «ËdšQ?²  UNO? v²?√ qzU?I  vKŽ ÎU³IF  nOH?)« vKŽ aOA
« ‰U7

ô «c¼ q¦  Ê√ l7«u
«ò ∫‰«uŠ_« dOGð vKŽ ¡UMÐ r¼u b?I²  tÐ v²?√ U  ·övÐ

U? Ë ¨U?NðUIÐö? Ë U?N??Ëdþ WŁœU?Š qL w? wŽË— U?  «–≈ Îö¹b?³ð ôË Î«d?OO?Gð b?F¹

Ê√ l7«u?
« –≈ ¨U????N
 q?F????ł Íc
« rJ?(UÐ WK?Q s   U????I?Ðö*«Ë ·ËdE?
« pK?²


U?N???Ëdþ vŽ«— qzU?I*« s  W?
Q?I?  t?OK?Ž X{d?Ž U?  «–≈ b??N?²?:« Ë√ t?O??I?H
«

qL l  oH??²*« rJ(« U??N
 j³M²??Ý« rŁ t?O?? X?Łb?Š w²
« jÝu?
«Ë U?NðU?I?Ðö? Ë

p
cÐ  d?OGð W?F7«u
« tO?? XŁbŠ Íc
« ·d?F
« ‰b³ðË j?Ýu
« dOG?ð «–S? ¨«c¼

ô «c¼Ë ÆU?N
 dš¬ ÎU?LJŠ XC?²7« Èd?š√ W
Q?I  X½U?LË UN?N?łË ‰b³ðË W
Q?I*«

 œb??& u
 U?N½√Ë ¨U??N?LJ?Š vKŽ X
«“ ô U??N??ËdEÐ W??IÐU??I
« W
Q?I?*« Ê√ wHM¹

Ê¬dI
« rOKF?ð p
– vKŽ ÎUIO?³Dð dL–Ë Æå
©≤®

UN?LJŠ ‰b³?²¹ r
 UNDÝËË U?N?ËdEÐ

Æ
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ÁdL– o³Ý U  u×½ vKŽ

∫UN³O�UÝ√Ë …UO(« qzUÝË w) —uD²�« ≠∂

dBF
« «c¼ w? UN½ËRý dOÐ«bðË UN?³O
UÝ√Ë …UO(« qzUÝË w? —uD²
« bF¹

v
≈ ÊUJ  s  qIM?²
« WŽd?ÝË ‰U?Bðô« W
u?NÝË W?O?ŽUMB
« …—u?¦
« t²?ŁbŠ√ U? Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆÍËU{dIK
 ©±≥¥® ÊUJ Ë ÊU “ qL w? oO³D²K
 UNŠöQË U¼œuKš ÂöÝù« WF¹dý dE½«Ë ©±®

Æ©±≥¥≠±≥≥® oÐUI
« —bB*« WDÝ«uÐ ©≤µ∑® ¡UNIH
« ·ö²š« »U³Ý√ w?  «d{U×  ©≤®

Æ©≤ππ≠≤π∏® ÎUC¹√ ÍËU{dIK
 WOŽdA
« WÝUOI
« dE½«Ë UNIH½ W
UŠù« ©≥®
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¨…b?Š«u
« W¹d?I
U?L —UQ v²?Š Á—œU?B? Ë t?F?UM?  pÐUAðË r?KF
« qš«bðË ¨ÊUJ 
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œUN²łô«Ë Èu²H
« dOGð »U³Ý√ s  p
– bFÐ

WLE½_« s  Î«d?O¦L d?BF
« «c¼ w? w öÝù« r
U?F
« ‰Ëœ XŁb×²Ý« b?I?

WO?ŽUL²?łô«Ë W¹œUB²?7ô«Ë WOM _«Ë W¹dJI?F
«Ë W¹—«œù«Ë WOÝU?OI
« d?OÐ«b²
«Ë

Vðd?²?? Y¹b(« d?B?F
« v
≈ 5LKI?*« a¹—Uð w? ÎU??ËdF?  sJ¹ r
 U2 U¼d?O?žË

ÊU?L U2 Î«dO?¦?L  d?Ož …d?O?¦L —u? √ 5LKI*« …U?O?Š w?  b−?²?Ý« Ê√ p
– vKŽ

WO? öÝù«  U?FL?²:« X½U?L Ê≈Ë ¨rNðUO?Š w? Î«œU²?F Ë rNðU?FL?²−  w?? Î«bzUÝ

—uD²ðË d?OG²ð U?N³½«u?ł s  dO¦?L w? UNðU?OŠ W?O½UI½ù«  UF?L²?:« s  U¼dO?GL

¡U?HK)« b??N?Ž w? qB?Š U?L??L —«d?L?²?ÝUÐ U?N?ýU??F?  qzU?ÝËË VO
U??Ý√ œb?−?²ðË

w? sJ¹ r
 U?  d?OÐ«b²
«Ë ‰«u?Š_« d?OG?ðË  «b−?²?I*«Ë U¹UC?I
« s  s¹b?ý«d
«

U  …UO(« V½«uł iFÐ w? Àb×²Ý«Ë b?−²Ý« Íu _« dBF
« w?Ë ¨¤ ÁbNŽ

ÆY¹b(« dBF
« v
≈ —«dL²ÝUÐ «cJ¼Ë ¨…bý«d
« W?ö)« dBŽ w? sJ¹ r


d?OÐ«b?ð XŁb?×?²??Ý«Ë  «b?−??²?I?  ≠ › ≠  d??L?Ž b?N??Ž w? l7Ë Îö?¦??L??

kHKÐ Àö?¦
« ‚ö?Þ ¡U?C? ≈Ë ¨d?L?)« »—U?ý WÐu?I?Ž w? …œU¹e
U?L  U?'U?F? Ë

¡«d?ý t?FM Ë ¨ U?OÐU?²?J
UÐ ÃËe?²
« t?FML?L  U?ŠU?³*« iF?Ð b?O?O?IðË ¨ÎUŁöŁ b?Š«Ë

rN
 ÊUJ?  ô rNÐuK7 W??H
R*« Ê√ Ád??B??Ž w? È√—Ë ¨5FÐU??²?²??  5 u¹ w?? r×K
«

Êu??−??IK
 tzU??A½≈Ë bM?'« s¹Ë«Ëb
 t??F??{Ë p
c??LË ¨rNMŽ Âö??Ýù« ¡UMG??²??Ýô

a¹—U?ð Èb???  vK?Ž «cJ¼Ë W?¹—«œù« VOð«d???²?
« s  p
– d????O???žË b¹d???³?
« rOE?MðË

W??O??C??7√ ”UMK
 Àb??×?¹ò ∫tK
« t??L??Š— e¹e??F
«b??³??Ž sÐ d??L??Ž ‰u??I¹ Æ5L?KI*«

Ác¼ œd?²?? «c?¼ vKŽ œU?N?²?łô« W?Ld??Š d?O?BðË Æå
©≤®

«uŁb?Š√ U?  —b?IÐ ©ÂUJŠ√®

U?N?OKŽ vM³?O?? tð«œU?N?²?ł« w? Îö?Q√ U?NK?F?−¹Ë p
U?  ÂU? ù« ÊU?I
 vKŽ …—U?³?F
«

b−M? dL²I¹ ‰U(« «cJ¼Ë ¨ÁdBŽ w? b−²Ý« U  l  VÝUM²ð ÈËU²?Ë ÎU UJŠ√

U?  ·ö?š vKŽ lzU??7ËË qzU?I?  w? «u?²??√ W?FÐ—_« V¼«c?*« ŸU?³ð√ Íd?šQ?²?  Ê√
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—u‡?‡²??Lb?K
 W‡F?¹d‡A
« w?? ÂU‡‡J?Š_« d??O???GðË ©≥µ® œU‡?‡N??²???łô« d???O??GðË ©π≤∂Ø≤® ÂU???F
« w?N??I???H
« qšb*« d?E½«Ë ©±®

Æ©±∞∞® ‰U‡‡I‡‡Lu‡‡L

Æ©≤≤π® ¡U7—eK
 bŽ«uI
« ÕdýË ©≤∏∑® ÍËU{dIK
 WOŽdA
« WÝUOI
« dE½« ©≤®
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rNŽU³ð√ w bI² Ë V¼«c*« WLz√ bMŽ ÂUJŠ_« s  UNO? dI²Ý«

qzU???Ýu
« —uDð v?KŽ ¡UMÐ d???B??F
« «c?¼ w? œU??N???²??łô« d??O???Gð WK¦??? √ s Ë

U?N?O?? nK²?š« b?I??? ¨qL?(« …b?  d?¦?L√ d¹b?Ið W
Q?I?  rKF?
« Âb?IðË VO
U?Ý_«Ë

—U³š√Ë X¹Ë— lzU7Ë vKŽ ¡UMÐ 5²MÝË fLšË lÐ—√ 5Ð WFÐ—_« V¼«c*« œUN²ł«

d?B?F?
« ¡U?−?? ¨
©≤®

d?N?ý√ W??F?Ið s  d?¦?L√ sKL??Š sN½√ ¡U?IM
« iF?Ð sŽ XKI½

ÆWK¹uD
« œb*« pK?ð v
≈ vI?³¹ ô qL?(« Ê√ —d7Ë qzU?ÝË s  t?O?? U0 Y¹b?(«

vK?Ž 6ð r
  «d?¹b???I???²
« «c¼ Ê√ W???O???C???I
« Ác?¼ w? o(«Ëò ∫…d?¼“ uÐ√ ‰U???7

U½d?B??Ž w? ¡«d?I??²?Ýô« Ê√Ë ¨œb*« Ác¼ w? Ÿu??7u
« ¡U?Žœ« vKŽ qÐ ¨’u??BM
«

U/≈Ë 5²MÝ ôË lÐ—√ ôË fLvÐ d¹bI²
« b¹R¹ U?  lzU7u
« s  b−¹ ô d{U(«

Æå
©≥®

dNý√ WFI²Ð d¹bI²
« b¹Rð lzU7u
«

VIM
«  u³?¦Ð rJ(« w? 5 bI²*« ¡U?NIH
« iFÐ œU?N²ł« Îö?¦  p
– s Ë

Y¹b?(« rKF
« Áœd¹ œUN?²łô« «c?N? ¨W??UI?
« ‰«u7QÐ c?š_« vKŽ ¡UMÐ 5Kł— s 

Æ
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5KBHM  s¹¡U  s  oKv²¹ ô b
u
« ÊQÐ

vKŽ dB?F
« «c¼ w? ¡UCI
« qF?ł dOÐ«bðË rE½ s  ÀbŠ√ U?  WK¦ √ s Ë

s   U??ł—œ …b??FÐ Á—Ëd??  b??F?Ð ô≈ Î«c???U½ wzU??C??I
« rJ?(« ÊuJ¹ ôË ¨ U??ł—œ
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rLU;«
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s  …d?O¦?L qzU?I  ©±≤π≠±≤≥® ·d?F
« vKŽ ÂUJŠ_« iFÐ ¡U?MÐ w? ·dF
« d?A½ t?²
UÝ— w?? s¹bÐUŽ sÐ« d?L– ©±®

bŽ«uI
« Õd?ý dE½«Ë ÆV¼c*« bŽ«uI
 WH
Uv?  p
– bF¹ r
Ë ¨5 bI²*« ÊËd?šQ²*« UNO? n
U?š wHM(« tIH
«

qL w? oO³D²K
 UNŠöQË U¼œuKš ÂöÝù« WF¹d?ýË ©π≥π≠π≤≥® ÂUF
« wNIH
« qšb*«Ë ©≤≤π≠≤≤∑® WONIH
«

…—«“Ë ≠ Àu??×?³
« e??Ld?  ©‡?¼±¥±∏® ÂU?Ž w½U??¦
« œb??F
« W?O?? ö??Ý≈  U?Ý«—œ WK?−? Ë ©±≥¥≠±≤∏® ÊUJ Ë ÊU?? “

Æ©±≥¥≠±∞≥® ÷U¹d
« WO öÝù« ÊËRA
«

∫v
U?Fð t?
u?IÐ ‰b?²?Ý«Ë Âe?Š sÐ« r?NM  d?N?ý√ W?F??Ið u¼Ë œU?²?F*« sŽ qL??(« …b?  …œU¹“ 5 b?I?²?*« iFÐ lM  ©≤®

dN?ý√ WF?Ið s  d¦?L√ sKLŠ Ê√ ¡U?IM
« iFÐ sŽ  dLÔ– w²
«  U¹«Ëd
« l?³²ðË ¨˝«ÚdÎNÒý ÒÊuÌŁöÒŁ ÌtÌ�UÒBÏ#Ò§ ÌtÌKÎLÒŠÒ§˚

Æ©≥±∑≠≥±∂Ø±∞® vK;« dE½« ÆU¼bO½UÝ√ qDÐ√Ë

≠±≤∏® ÊUJ Ë ÊU “ qL w? oO³D²K
 UNŠöQË U¼œuKšË ÂöÝù« WF¹dý dE½«Ë ©¥µ≤® t
 WOBvA
« ‰«uŠ_« ©≥®

Æ©±≥¥

UN²?O−ŠË WOŁ«—u?
« WLB³
« w? Y×Ð ¨W¹œu?FI
« ‰bF
« WK− Ë ©≥±® ◊«d?H½ô«Ë ◊U³C½ô« 5Ð œUN?²łô« dE½« ©¥®

Æ©∑∏≠µ≤®

Æg³ž_« —u²LbK
 dQUF*« UMF7«uÐ UN²KQË »UD)« sÐ dLŽbNŽ w? WOzUCI
« WÝUOI
« dE½« ©µ®
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∫jÐ«uC�« bŠ√ u¼ V³G�« «c¼

d?OÐ«b??²
«Ë VO
U?Ý_«Ë qzU??Ýu
UÐ ’U?š t½√ b??−¹ V³?I
« «c¼ w?? dþUM
«

U½dB?Ž w? WQUšË —uB?F
« d  vKŽ 5LKI*« …UO?Š w? qBŠ Íc
« —uD²
«Ë

p
– vKŽË ¨W?HK²?<« …U?O(« V½«u?ł w? d?O?³J
« wLKF
« Âb?I²
« Y?OŠ Y¹b?(«

V½«u?'« vKŽ …d?QU?7 ÊuJð —u? _« Ác¼ vK?Ž Vðd?²ð w²
« ÂUJŠ_«Ë ÈËU?²?H
U??

¨ ULJ;«Ë  U?OKJ
« ôË  UOFDI
« s  XIO
Ë ‰«u?Š_«Ë ·ËdE
UÐ dŁQ²ð w²
«

Æ U¹U?G
«Ë b??QU?I*«Ë  U?O?ÝU?Ý_« ¡ÈœU??³*«Ë  U?Qu?BM*« …d?z«œ sŽ W?ł—U?šË

b?QU??I?  oI?% Ê√ ÂUJ?Š_«Ë ÈËU?²?H
« Ác?¼ w? ¡U?LKF
« ◊d??²?ý« b?I??? p
c?LË
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UNÐ WD³ðd  UN
 W œUš ÊuJðË ¨UNðU¹UžË UNzœU³ Ë WF¹dA
«

qzU??Ýu
U?Ð ’U??š t½√ U??L¼b??Š√ ∫U??L??NÐ b??O??I??²?¹ ÊUDÐU??{ V³??I?
« «c??NK?

U¼bQUI Ë UN?QuB½Ë UNðUOKLË WF¹dA
« bŽ«uIÐ b?OI  t½√ ∫ÎUO½UŁË ¨VO
UÝ_«Ë

ÆU¼“ËU−²¹ ôË UNMŽ Ãdv¹ ô ¨ U d× Ë  U³ł«Ë s  UNðULJ× Ë

oI??×?²?ð w²
« d??OÐ«b?²
«Ë r?EM
« 5Ð ÎU??¦¹b??ŠË ÎU1b?7 ¡U??LKF
« ‚d??H¹ «c??N
Ë

U?  VI?Š ÎUÐu??łË Ë√ ÎUÐb½ U?N?²?O?ŽËd?A0 Êu??²?H?O?? Ê«—u?Lc*« ÊUÞd?A?
« U?L?N?O??

ÎUF?  UL¼ Ë√ 5ÞdA
« s  Î«bŠ«Ë b?IHð w²
« dOÐ«b?²
«Ë rEM
«Ë ¨‰U(« tOC?²I¹

5Ð qO?B?H?²
« V−¹ t½√ rKŽ«ò ∫wDO?IMA?
« ‰uI¹ ÆU?N?²?O?ŽËd?A?  ÂbF?Ð Êu²?H?O??

wC??²?I¹ ô Íc?
« ÂUEM
«Ë 
©≤®

d??HJ
« t??L??OJ% wC??²??I¹ Íc
« wF??{u
« ÂU?EM
«

Íc
« Í—«œù« U?? √ ¨w?Žd??ýË Í—«œ≈ ∫ÊU??L??I??7 ÂU?EM
« Ê√ ∫p
– ÕU???C¹≈Ë Æp
–

l½U?  ô «c?N?? ¨Ÿd?AK
 n
U?v?  d?O?ž t?łË vKŽ U?N½U?Ið≈Ë —u? _« j³?{ tÐ œ«d¹

≠ › ≠  d?L?Ž qL?Ž b?7Ë r¼b?FÐ sL?? WÐU?×?B
« s  t?O? n?
U‡v?  ôË ¨t‡‡M 

bM'« ¡U?L?Ý√ t?³?²JL ≠ ¤ ≠ w³M
« s “ w? X½U?L U?  …d?O?¦?L ¡U?O?ý√ p
– s‡‡ 

t½√ l  ÎUM−Ý UNKFłË WO √ sÐ Ê«uHQ —«œ tz«d²ýULË ¨j³C
« qł_ Ê«u¹œ w?

qFHð w²
« W?¹—«œù« —u _« s  Ác¼ q¦L?? ¨dJÐ uÐ√ ôË ÎUM−Ý c?v²¹ r
 ≠ ¤ ≠
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Æ©≤≤∏® U7—eK
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  ةــــدمـــمق
احلمد هللا الـذي رشع لنـا أفـضل رشيعـة أنزلـت عـىل العـاملني, والـصالة 

  :أرسى دعائم الدين, أما بعدَّثبت قواعد امللة, ووالسالم عىل النبي الذي 
ِّشيدت هذه الرشيعة املباركة عىل فقد  يفيء إليها العلامء كل أصول راسخة, ُ

ًم, حتى غدت دينا قويام خالدا, حني, ويستنبط هبا املجتهدون يف كل آن بإذن رهب ًً
  .ال يتحول وال يتبدل بتبدل األعصار واألمصار

مـع ذلـك ومع التأكيد عىل ثبات قاعدة الدين, واستقرار رشائعـه, إال أنـه 
بصالحيته للتطبيق يف كل زمان ومكان, بـام جعـل اهللا لـه مـن خـصائص يمتاز 

اهلم, وهـذا مـن معـاين املرونة واالستيعاب حلركة املكلفني عىل اخـتالف أحـو
ن : اىلـال تعـا قـن, كمـديـرية الـِفط دعون م َ هو احلق وأن ما ي ِـ﴿ذلك بأن اهللاَّ َِ َّ َُّ َ َ ُْ َـ َ َ ُّ َ ْ َ ِ َ َ

ري﴾ َ هو العيل الكب ُدونه الباطل وأن اهللاَّ ِـُّ َ ْ ْ ُ ِْ َ َ ُ َ َ َُّ َ ِ ِ ٌ, فبـني أن دينـه مـصلح  )٣٠: لقـامن  (ِ َّ
, فهـذا برهـان الـصالحية ث سـارتلفطرة حيـٌموافق للإلنسان بام هو إنسان, 

  .للزمان واملكان
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 بـنصـة مـالحيـذه الصـن هـبري عـت للتعـي وضعـب التـاصـن املنـوم
))الفتو((ترصف من العامل املجتهد يف تنزيل األحكـام الـرشعية , فإن الفتو ِ ٌ

النصوص الرشعية والقواعـد عىل الوقائع اإلنسانية, وهو يف هذه العملية يرعى 
هـذه عـىل فينـزل ٍالواقع املتغري من جهة أخـر, ُّحيسن تفهم ية من جهة, ورعامل

إذ هـي ثمـرة ِمن أصعب األشياء عىل العـامل, كهذه هي عملية ٌهذه, ومعلوم أن 
  .اجتهاد املجتهدين, ومنتهى مرمى الفقهاء

ب عمل املجتهد, ِّوإذا كانت التغريات التي تعرتي أحوال املكلفني, مما يصع
فيحتاج إىل إنعام النظر, واستكداد الذهن, وربام مل ً أحيانا,  الفتوويغمض عليه

يتحرر له جواب عىل سبيل اليقني, مع البحث التام, فيقارب وال يسدد, قال ابن 
ِّمـن ابـتيل فإنـه يقـرب األمـر فيـه, كـي تظهـر لـه لـوائح ((: أيب زيد القريواين ُ

  . املقاربة, يعني أن من ابتيل بالفتو اجتهد يفاهـ )١())احلق
هذه الـصعوبة بالغـة املبلـغ الـذي جيعـل املفتـي يعجـز ومع ذلك فليست 

ويستحرس عن التعرف عىل حكم الـرشع يف الوقـائع, ذلـك أن هـذه التغـريات 
تؤول يف حقيقتها إىل أصول معلومة لد الفقهاء, تلك األصول التي أحكمتهـا 

فسهم يؤول إىل ائـتالف فـيام األدلة والقواعد املرعية, كام أن اختالف املكلفني أن
, ولـئن خفيـت بينهم, واجتامع عىل ما يصلحهم ويقيم عليهم ديـنهم ودنيـاهم

الثوابت عىل بعض الناس, فإهنا ال ختفى عىل العلامء الذين هم منـارات اخللـق, 
ٌالعامل مصباح, فمـن أراد اهللا ((: قال سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال ِ

َبه خريا اقتبس منه ِ ُ   .اهـ )٢())ً
 يمكـن  بالثوابـت, وكيـفعالقـة الفتـووهذا البحث يلقي الضوء عـىل 

وتنفي عنها الدخل والـدغل, الـذي  الدينثوابت املعارصة أن تكرس للفتو ,
                                        

 ).١٠/١٩١(، املعيار املعرب؛ للونشريسي )٤/٢٠٥(نوازل الربزيل  )١(
 .هـ١٤١١، مكتبة الرشد، )٢٣٥(اإلشراف يف منازل األشراف؛ أليب بكر بن أيب الدنيا  )٢(
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َقد يناهلا جراء حتريفات الغالني, وانتحاالت املبطلني, وتأويالت اجلاهلني , وقد َّ
: بحـث, ثـم أتبعتـه بمبحثـنيقسمته إىل متهيد ضمنته التعريف بمـصطلحات ال

خصصته لتحديد نطـاق الثوابـت واملتغـريات, والثـاين جعلتـه لبحـث : األول
  . يف املتغرياتفتوضوابط ال

وال يفوتني هنا أن أشكر كل من أعانني يف إعداد هذا البحث, أو أرشـدين 
إىل فائدة, وأخص بالذكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور عبـد اهللا الـسعيدي, ولـه 

لص الدعاء, كام أشكر أصـحاب الفـضيلة القـائمني عـىل جممـع الفقـه مني خا
  .اإلسالمي بمكة املكرمة

كام أتقدم بالشكر إىل جامعة امللك فهد للبـرتول واملعـادن التـي أتاحـت يل 
  .الفرصة للمشاركة هبذا البحث

واهللا تعاىل أسأل أن يسدد مني القـول والعمـل, وأن يتجـاوز عـن الغفلـة 
  .ٌب جميب, وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوالزلل, إنه قري

  
  كتب

  خالد بن عبد اهللا بن عيل املزيني
  هـ١٤٢٨غرة رمضان 
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  :التعريف بأهم مفردات البحث: متهيد
ت البحـث, وهـي عـىل يشتمل هذا التمهيد عىل التعريف بأهم مـصطلحا

وابت, املتغريات, ثم يثني باحلديث عن أمهية املوضوع, فإىل , الثالفتو: التوايل
  :التعريفات

  : ُتعريف الفتو )أ ( 
َف ت ي(( أصلها من الثالثي :ً لغةالفتو َ وهي مـادة تـدل عـىل البيـان , ))َ
ُفتو, وفتيا, ُأفتى الفقيه يف املسألة, : ُيقال, )١(واإليضاح َإذا بني حكمها ً ُ ََ ََّ)٢(.  

َفتيا((ة ـلمـبري بكـتعالان ـن كـلئو ْ ْ أفصح من التعبري بكلمتي ))ُ ََ ِ ُ َ))َفتو ْ َ(( 
َفتو((و ْ ِ, لكثرة شيوعها يف اللسان العريب, وألن األصل يف المها الياء, فهذه ))ُ ِ ِ ُِ َ َ َْ َ ِ

ُاملادة أكثر ما تستعمل عىل  َ ُُ َُ َف ت ي((َّ َ َف ت و((ً, وتستعمل أحيانا عىل ))َ َ َ(()٣( ,

                                        
مقاييس اللغة؛ ألمحد بـن     : الطراوة واجلدة، انظر  : ووهناك معىن آخر هلذه املادة ال يهمنا هنا وه         ) ١(

  .عبد السالم هارون، القاهرة: ، بتحقيق)٤/٤٧٤) (فيت(علي بن فارس، مادة 
  ).٤/٤٧٤) (فيت( مقاييس اللغة؛ ألمحد بن علي بن فارس، مادة  )٢(
اهـ، من لسان العـرب؛  ) )فَتو: وإمنا قضينا على ألف أفىت بالياء، لكثرة فَتي، وقلة  (: ( قال ابن سيده   ) ٣(

وما جاَء من فُعلَى من بنات     (): (٥/١٨٧(، وقال اخلليل يف كتاب العني       )٤/٢٤٤) (فيت(البن منظور، مادة    
املمتـع يف التـصريف؛ البـن       : اهــ، وانظـر   ) )الـدنيا؛ مـن دنـوت وأشـباهه       : الواو يحول إىل الياء، حنو    

ن قبـاوة، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بـريوت، ط أوىل،             فخـر الـدي   . د: ، بتحقيـق  )٣٤٦(عصفور اإلشبيلي   
، دار النفــائس، عمــان، ط ثالثــة، )١١(حممــد ســليمان األشــقر . م، الفتيــا ومنــاهج اإلفتــاء؛ د١٩٩٦
  .هـ١٤١٣
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 التعبري بلفظ الفتو لشيوعه لد املعارصين, مع صحته يف نفسهُإال أنني آثرت 
  . ًعىل ما ذكرته آنفا

  : الفقهييف االصطالح  الفتووأما
  : فأقول هي )٤(َ, وسوف أورد التعريف املختاراهاختلفوا يف تعريففقد 

  .))َاإلخبار بحكم الرشع, بدليله, ملن سأل عنه((
ُملفتي خمرب; ال ملزم, وبذا خرج حكـم  ألن ا))اإلخبار((فقويل يف التعريف  ٌ ٌ

َّإن احلاكم جمـرب, : , أو يقال)١(ًاحلاكم, فإن احلاكم يلزم غريه برأيه, خالفا للمفتي
  .)٢(واملفتي خمرب
 ـ يف األصل ـ ختتص بأحكام الرشيعة, ّ ألن الفتو))بحكم الرشع((وقويل 

  . دون غريها من اآلراء القانونية ونحوها
ٌ, فال يسمى فتيا, بل هي حكاية لفتيـا )٣(ِّ خيرج كالم املقلد))بدليله ((وقويل  َّ

ٍمقلده, وال يطلق عليه مفت, وإنام هو ناقل و حاك ٍ ٌِ َّ ِ لفتيا مقلده)٤(ُ َّ ُ) ٥(.  
َرج بيان احلكم ابتداء, فال يسمى فتيا, وإنام ـ خي))هـَأل عنـن سـَِمل((ويل ـ وق ْ ُ َّ ً

ًيسمى إرشادا وتعليام  ً َّ)١(.  
                                        

الفتيا املعاصرة؛ رسالة دكتوراه للباحث، ص      : للوقوف على التعريفات األخرى للفتيا اصطالحاً انظر       )٤(
السياسة الشرعية، املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود             ، مقدمة إىل قسم     )٣٢- ٢٧(

 .اإلسالمية
  ).٥/١٥٧( قواطع األدلة؛ للسمعاين ) ١(
أن احلاكم واملفيت؛ كـلٌّ منـهما خمـرب عـن حكـم             ] )٤/٢٢٠(، و   )١/٦٨(إعالم املوقعني   [يرى ابن القيم      )٢(

  .خمرب غري منفِّذ، فاحلاكم خمرب منفِّذٌ، واملفيت عز وجلاهللا 
، أو )٥/٩٧( التقليد هو قبول قول املرء يف الدين بغري دليل، كما يقول الـسمعاين يف قواطـع األدلـة     )٣(

، بتحقيق  )٢/٤٦٢(هو قبولُ قوٍل بال حجة، كما يقول أبو حامد حممد بن حممد الغزايل يف املستصفى                
هـ، وابن تيمية يف جمموع الفتـاوي       ١٤١٧،  حممد سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط أوىل       . د
)٢٠/١٦.(  

صـفة  : يف ومن مل يعرف الدالئل؛ ال يسمى فقيهاً، وإمنا هـو حـاٍك للفقـه، أشـار إليـه ابـن محـدان         )٤(
  ).١٤(الفتوى 

، إعـالم   )٤٩(، أدب الفتوى؛ البـن الـصالح        )٤٥٣ـ٤٣٧ ( انظر جامع بيان العلم وفضله؛ البن عبد الرب         )٥(
  ). ٤/٢٤٥(املوقعني 
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  :ريف الثوابت تع)ب(
َثبت, يقال: وأصله من الثالثي, )٢(ُ مجع ثابت:الثوابت • َ ًثبت اليشء ثباتا : َ َُ َ َ

ٍدوام الـيشء عـىل حالـة: ًوثبوتا, ويقصد بالثبات يف مجيع ترصفاته ِ  :ُوالثبـات, )٨(ُ
ُ﴿يا أهيا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثب: ضد الزوال, قال اهللا تعاىل َْ ً َْ َ ُ ُِ ِ ِْ َ ََ ََّ ِ َ ُّ َ َ ْتوا واذكروا اهللاّ ُْ ُ ْ َ ُ
َكثريا لعلكم تفلحون﴾ ُ ََ َّ َّْ ُ ْ ُ ً ِ   .  )١()٤٥: األنفال  (َ

يف جمالـه التـداويل املعهـود عنـد ومل يستعمل األصوليون مصطلح الثبـات 
ً, وإنام استعملوا ألفاظا مقاربة, كاملحكم والناسخ, وذلـك بـإزاء الباحثني اليوم

ناقش متأخرو األصوليني, كـالقرايف, وابـن املتشابه واملنسوخ عىل الرتتيب, كام 
  .ً أكثر تفصيال ممن تقدمهمٍالقيم مسألة تغري الفتاوي واألحكام عىل وجه

, فـال ً نسبيامصطلح الثوابت يصنف ضمن املصطلحات اجلديدةكان وإذا 
  .بد من حتديد املراد به ليمكن البناء عليه, وليتميز عن غريه

الـرشعية الدائمـة التـي ال تتغـري بتغـري األحكـام : يـراد بالثوابـت: فأقول
فيخرج بذلك األحكام الرشعية التي تتغري ألي سبب كان, كاألحكام , )٢(الزمان

  .)٣(املنوطة بالعرف, فإهنا تتغري بتغري ذلك العرف
  :أسباهبابيان  تعريف املتغريات و)ـج(

                                                                                                   
  ).١٧٨ـ١٧٧(، أصول الفتوى والقضاء؛ رياض )١٤(الفتيا؛ لألشقر  )١(
عاِرض وعواِرض، وكاِسر وكواِسر، واألصـل يف  : ، وهو من مجوع الكثرة، حنوفواعلعلى وزن : ثوابت )٢(

أا جتيء مجعاً للمؤنث على وزن فاعلة، كـضاربة وضـوارب، أو فاعـل صـفة ملؤنـث، كحـائض                    : فواعل
كجمل بازل وبوازل، وكرهوا مجـع املـذكر علـى وزن فواعـل لـئال يلتـبس                 : أو مذكر ال يعقل   وحوائض،  

فـارس وفـوارس، وهالـك      : مـن اللـبس، حنـو     العاقـل حيـث أو    باملؤنث، لكن سمع عن العرب مجع املـذكر         
  .وهوالك، ذكره السيوطي يف املزهر نقالً عن اجلوهري

  ).٢/١٩) (ثبت(، لسان العرب؛ البن منظور، مادة )١/٣٩٩) (ثبت(مقاييس اللغة؛ البن فارس، مادة ) ٨(
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ٌتغري يتغري فهو متغـري:  مجع متغري, يقال:تعريف املتغريات: ًأوال َِّ َّ : , والتغـريَّ
ُّالتحول والتبدل َ, ومن ثم سميت أحداث الدهر بالغري)٤(ُّ , ملا فيهـا مـن معنـى )٥(َِّ

   .)٦(التحول والصريورة
املسائل التـي يتغـري فيهـا : االصطالح الفقهي فهو يف  باملتغرياتوأما املراد

احلكم من احلل إىل احلرمـة, أو العكـس, وهكـذا يف سـائر األحكـام التكليفيـة 
  .خلمسةا

ٍأن ينتقل املفتي باملسألة املعينة, من حكم تكليفي :  هوالفتووذلك أن تغري 
ِّ, كأن يفتي باحلل بعد احلرمة, أو العكس, أو بالنـدب بعـد اإلباحـة, أو إىل آخر ِ

  .)١(التحريم بعد الكراهة, وهكذا
ًمثال ذلك أن اإلمام مالكا أفتى قايض املدينـة بقبـول شـهادة الطـاحلني يف 

فهذا تغيـري يف حكـم شـهادة اهـ,  )٢())هذه رضورة((: ٍت مات منهم, وقالمي
ٍالفاسق, لتغريات يف الواقع اقتضت هذا التغيري, إبقاء عىل ثابت مـن الثوابـت,  ًٍ

, وذلك أن قبول شهادة الفاسق منهـي عنهـا ال لـذاهتا, بـل وهو أصل الشهادة
  . )٣(لغريها, وما كان كذلك جاز للحاجة
                                        

  ).٧٨(املفردات؛ للراغب اإلصفهاين : انظر) ١(
ما جاء به الوحي من عند اهللا، سواء باللفظ، أو املعىن دون            : عابد السفياين الثوابت بأا   . يعرف د ) ٢(

 صـفة البقـاء والـدوام، ال         وهو مل ينسخ، فهو ثابت حمكم، له       اللفظ، وانقطع الوحي عن رسول اهللا       
، مكتبة املنارة، مكـة املكرمـة،      )١١٠،١٠٩(تغيري له وال تبديل، الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية          

اسـتدامة  ((:  بأنـه  ))الثبات يف احلكـم الـشرعي     ((عبد اجلليل ضمرة    . هـ، كما يعرف د   ١٤٠٨ط أوىل،   
اهـــ، احلكــم الــشرعي بــني أصــالة الثبــات   ))مــشروعية احلكــم يف ذاــا، باســتنادها لــدليل دوامهــا 

  .هـ١٤٢٦، دار النفائس، عمان، ط أوىل، )٧٠(والصالحية 
  ال خيفاك أن اطالق اسم الثوابت مناسب ملعناها، تـشبيهاً هلـا بالكواكـب الثوابـت يف الـسماء، الـيت                       )٣(

  .يهتدى ا يف ظلمات الرب والبحر
  ).٤٥٣) (غري(مادة ، القاموس؛ للفريوزآبادي) ٤(

  ).٤٥٣) (غري(، القاموس؛ للفريوزآبادي، مادة )٥/٣٧) (غري( لسان العرب؛ البن منظور، مادة  )٥ (
 ).٦١٩(املفردات؛ للراغب :  انظر)٦ (
   ).٤٤٩(الثبات والشمول : انظر )١(
 .م٢٠٠٤، دار الغرب اإلسالمي، ط أوىل، )٢١١(محيد حلمر . فتاوي ابن أيب زيد القريواين؛ مجع د )٢(
جممـوع فتـاوي   : ذكر ذلك غري واحد من احملققني، كابن تيمية وابن القيم وغريمها، وانظـر للفائـدة          )٣(

 ).٢/١٤(ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم؛ البن قاسم 
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دم أن املعنى الفقهي االصطالحي للمتغري ال خيرج عن معناه وواضح مما تق
تغري ((اللغوي, وهو نقل اليشء وحتويله وتبديله, ولذا يتناول الفقهاء مصطلح 

باملعنى املشار إليه آنفا))الفتو ً.  
  :الفتوأسباب التغري يف : ًثانيا

باب , فـإن هـذا التغـري ال حيـدث إال ألسـالفتوإذا ثبت وجود التغري يف 
ًتوجبه, وقد رصد باحثون معارصون مجلة من تلك األسباب, وسياقها فيام يأيت َ َ:  

  . فساد أهل الزمان, وانحرافهم عن جادة الرشع)أ ( 
  .)٤(تغري العادات, وتبدل األعراف)ب (
  . تغري املصلحة)ـج(

  . التطور العلمي التقني)د ( 
ــة, والرتاتيــب اإل)هـــ(        ــة, والوســائل واألســاليب  تطــور األوضــاع التنظيمي داري

  .االقتصادية
اسـتجدت بتجـدد عامة, تتطلبها احلياة املعارصة,  حدوث رضورات وحاجات )و       ( 

  .)١(الزمان
وبالنظر يف هذه األسباب, وتفحص عنارصها, يتضح ما بينها من تـداخل, 

, ممـا حـدا بالـشيخ مـصطفى الزرقـا أن )٢(وأن بعضها نتائج وثمرات لـبعض
ُّفساد وتطور: ا يف نوعني اثننيحيرصه   :, وفيام يأيت بيان ذلكٍ

 وحقيقته تغري الزمان املوجب لتبدل األحكام الفقهية :الفساد: النوع األول
االجتهادية, الناشئ عن فساد األخالق, وفقدان الورع, وضـعف الـوازع, ممـا 

  . فساد الزمان− ً خطأ − يسمونه 

                                        
يعقـوب  . ، قاعـدة العـادة حمكمـة؛ د    )٤٣٥(، والقواعد الفقهية ومـا تفـرع عنـها          )٨٣(نظرية العرف    )٤(

 ).٢٢٠(الباحسني 
 ).١٢/٣٠١(ئل الشيخ حممد بن إبراهيم؛ البن قاسم فتاوي ورسا )١(
 ).٢٢٠(يعقوب الباحسني . قاعدة العادة حمكمة؛ د: انظر )٢(
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 الناشـئ عـن حـدوث األوضـاع وهو ذلـك التطـور: التطور: النوع الثاين
التنظيمية, والوسائل التقنية, واألساليب االقتصادية, بحيث أصبحت األحكام 

َّاالجتامعية املقررة من قبل ال تتالءم مع ما استجد من األوضاع ُ)٣( .  
ٌوهذا احلرص تدخل فيه مجيع األسباب والعوامل املتقدمـة, وال خيـرج يشء 

 .)٤(منها عنها
  :وضوع أمهية امل)د ( 

إن العالقة بني الفتو يف الدين والثوابت الرشعية, عالقـة وثيقـة الـصلة, 
ًخصوصا يف هذا العرص الذي انترش فيه القلم, وكثر فيه اخلوض, واجرتأ بعض 

 لثوابت الرشعية, بل طالبوا بنقل الكثـري منهـاالناس عىل املساس باملحكامت وا
طوير الرشيعة لتساير العرص, واحلال , ونادوا بتإىل حيز االجتهاديات واملتغريات

  .)١(يعة تقود التطورات, ال تنقاد هلاأن الرش
ٌن هـذا الوجـه مـرتجم عنـه ًوملا كان املفتي موقعـا عـن اهللا تعـاىل, فهـو مـ

هو ال يبتدئ بالترشيع, وإن كان لـه حـق النظـر يف نطـاق خـاص, سبحانه, إذ 
 نطـاق مـا: ا البحـث هـوسيأيت بيانه بعون اهللا, والسؤال الذي جييـب عنـه هـذ

وكيف نضبط الفتو بحيـث تعـود عـىل أصـل ,  يف الفتوالثوابت واملتغريات
الثوابت بالتأكيد والرتسيخ, مع عدم املحافظة عىل قصد الـشارع بالتيـسري عـىل 

  .الناس, ونفي احلرج عنهم
وكـام أن هللا يف ٌومعرفة نطاق الثوابت كفيل ببعث النفوس عـىل احرتامهـا, 

ٌ ال تتبدل, فإن له يف رشعه ثوابت ال تتغري, ورعاية هذه الثوابت صيانة ًكونه سننا

                                        
 ).٢/٩٢٦،٩٢٥(املدخل الفقهي : انظر )٣(
يعقـوب  . ، قاعدة العـادة حمكمـة؛ د      )٢/٩٢٦،٩٢٥(املدخل الفقهي   : انظر يف تفصيل القول يف املسألة      )٤(

 ).٢٢٠(الباحسني 
 ).٢/٥(فتاوي ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم جمموع  )١(
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للفتو من التخـبط واالضـطراب, وللبـرشية مـن الزيـغ واالنحـراف, وأمـا 
  :االجرتاء عىل الثوابت فإنه يفيض إىل

َ﴿فأما الذين : , كام قال تعاىلىل احلقـالثابتني عؤمنني ـبيل املــن سـ عزيغال  )أ(  ِ َّ َّ َ َ
َوهبم زيغ فيتبعون مـُلـُ قيف َ ْ َْ ُ ِ َّ ٌَ َ ِ َا تشـِ ْابه منـَ ِ َ َه ابتغـَ ِ ْ ْاء الفتـُ ِ َة وابتغـَنـْ ِ ِْ ِاء تأويلـَ ِ ْ  ِه﴾ـَ
  :وهذا ينتج يف ثاين احلال, )٧: آل عمران(

  ., وهي فوىض يف الدين, واضطراب يف الواقعالفتنة )ب(
  
  
  
  

  :الفتونطاق الثوابت واملتغريات يف : املبحث األول
َّما من شك يف أن قضية الثوابت واملتغريات يف  :توطئة ٍّ ِمن القـضايا الفتو 

ٌالشائكة, بيد أنـه وإن وقـع جـدل كثـري هـذه األيـام حـول التغـري والثبـات يف  ٌ ْ َ
الرشيعة, إال أنه عىل الصعيد التطبيقي نجد أن األمر أهون من ذلك, ففي واقعنا 

, نامذج كثرية للفتيا املتغرية, مما مل يكن , وبرامج اإلفتاءالفتوالفقهي, ودواوين 
  . ٌيقل به أحد يف األزمنة املاضية

ُوقد استدعى ذلك التغري حركة العرص ودورته, ال بذاهتا, بل بام فيهـا مـن  َ
تقلبات الظروف, وحتوالت العوائد, وتبدالت املـصالح, وال ريـب أن دورات 

ًالزمان تعقب من التغريات ما يـستتبع تغـريا يف  ُ حاجـات النـاس ورضوراهتـم ِ
  .وأخالقهم وعوائدهم

وال إشكال يف ثبوت الثوابت, إنام اإلشكال يف نطاق هذه الثوابت, ونطاق 
  :ًويمكن بيان نطاق الثوابت واملتغريات إمجاال فيام يأيتاملتغريات, 
  :نطاق الثوابت: ًأوال
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َّ﴿إن: فهذه ثابتة بوعد اهللا, قال تعاىل: رعيةـوص الشـ النص)أ (  َا نحن نزلنا ِ َّْ َ َُ ْ
َالذكر وإنا له حلافظون﴾ ُ ِ َ َ ُ ََ َّ ِ َ ْ   . )٩ : احلجر (ِّ

  :وهذه قسامن:  األحكام التي من شأهنا الثبات)ب(
ائل االعتقاد, وكليات الرشيعة, ـ كمس:دهـواعـن وقـديـول الـأص: اـأوهلم

  .ومبادئ األخالق
ت, وأصـول  كأحكـام العبـادا:ما رشع مـن األحكـام لعلـل ثابتـة: ثانيهام

  .]يف الصفحة اآلتية) ١(الشكل : انظر [املحرمات, واملقدرات الرشعية
  : نطاق املتغريات: ًثانيا

ٍهو األحكام التي من شأهنا أال تبقى عىل وجه واحـد, كتلـك التـي نيطـت 
يف ) ٢(الـشكل : انظر [بعرف أو مصلحة, ثم تبدل العرف, أو تغريت املصلحة

  .]الصفحة اآلتية
  : يبني هذين النطاقنيوالرسم اآليت
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    )١(الشكل   

  

 نطاق الثوابت

  األحكام التي من
 شأهنا الثبات

 النصوص الرشعية

  ما رشع من األحكام
 أصول الدين وقواعده لعلل ثابتة

 دكمسائل االعتقا

 كليات الرشيعة

 مبادئ األخالق

 كأحكام العبادات

 أصول املحرمات

 املقدرات الرشعية



  − ١٦ −

    
  )٢(الشكل 

بتفـصيل القـول يف  −  الثوابـت واملتغـريات −  ين النطاقنيوسوف أبني هذ
َ يف صور الغريفبالتأمل, الفتوالتقاسيم املمكنة لطروء التغري يف  ِ التي تعرتي  )١(ِ

َلفقهاء قديام وحديثا; نجد أن التغري املضاف إىل فتاوي ا َ ُّ ً ًيمكـن تـصوره الفتو 
عىل ثالثة مستويات منها ما هو ثابت ال يمكن القول بتغريه, ومنها ما هو قابـل 

  :للتغري
                                        

لـسان العـرب؛ البـن      : أحداثه املغـرية، انظـر    : مجع تغير، وهي تغريات األحوال، وِغير الدهر      :  الِغير )١(
 ).٥/٣٧) (غري(منظور، مادة 

 نطاق املتغريات

   التي ال تبقىاألحكام
 ٍ عىل وجه واحد

  أحكام ثابتة بنص وافق
 ًعرفا أو مصلحة ثم تغريا

  أحكام ثابتة بعرف أو
 مصلحة ثم تغريا

  كتعدد املصاحف
 كإعطاء املؤلفة قلوهبم يف صدر اإلسالم
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  :التغري الواقع عىل النص: املستو األول
ٌالنص الرشعي, من كتاب أوسنة, بمعنى أن يدعي أحـد : املراد بالنص هنا ٍ

 هبذا ))ُّالتغري((وال ريب أن أن من حقه تعطيل النصوص, أو إيقاف العمل هبا, 
ٍ, ألن حقيقته نسخ للرشع وإبطال له, والنسخ ال يكون إال بتوقيف ٌاملعنى مردود ُ ٌ َّ

ُ; فقد انقطع باب النسخ, ومل يعد إليـه من املعصوم, وإذ قد توىف اهللا تعاىل نبيه  َ
ًرة عىل يشء منه, كان داخال يف الوعيـد الـذي جـاء ٌسبيل ألبتة, ومن ادعى القد ٍ

َّذادن ُـيَأال ل((: ًمرفوعا َّعىل من بدل أحكام الرشيعة, ومنه ما رواه أبو هريرة  ََ
َّرجال عن حويض, كام يذاد البعري الضال, أنادهيم أال هلم, فيقال ّ َّإهنم قد بدلوا : ٌُ

ًسحقا سحقا: بعدك, فأقول ً(()١(.  
 فهـو , ومن فعـل ذلـكَّ جوز النسخ بعد وفاة النبي فقدَّمن جوز ذلك و

إن املسيح سوغ : , كام تقول النصارِّجيوز تبديل املسلمني دينهم بعد نبيهم ((
لعلامئهم أن حيرموا ما رأوا حتريمه مـصلحة, وحيلـوا مـا رأوا حتليلـه مـصلحة, 

  .)٢())وليس هذا دين املسلمني
  : األحكام التي من شأهنا الثباتالتغري الواقع عىل: املستو الثاين

ُواملقصود باألحكام التي من شأهنا الثبات, تلك األحكام التي هي أصـول 
ُّالدين وقواعده, أو تلك التي رشعت لعلل ثابتة, وحكم دائمة, ال تقبل التبـدل  ٍُ َ ِ ٍ

  :فهاهنا إذن نوعان مما ال يتغري من األحكام. ِّوال التغري عىل مر األزمان
  :ويدخل يف هذا النوع ثالثة أمور: ول الدين وقواعدهأص: أوهلام

ر, وتغيـري خـرب الـشارع ل االعتقاد واإليـامن, فهـذا بابـه اإلخبـاـائــ مس)أ (  
  .ٌتكذيب له

                                        
، واللفـظ لـه، قـال       )١/٢١٨) (٢٤٩(، ومسلم مطوالً بـرقم      )٥/٢٤٠٦) (٦٢١٢(أخرجه البخاري برقم     )١(

بعيد، سحقَه  : سحيق: ، يقال ))بعداً: سحقاً: ((-  رضي اهللا عنهما     - قال ابن عباس    : ((بخاري عقبه ال
 .اهـ)) أبعده: وأسحقَه

 ).٣٣/٩٤(جمموع الفتاوي؛ البن تيمية  )٢(
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 أدلة األحكام, ودالالت األلفاظ الرشعية, واألحكام الوضـعية, كأسـباب )ب(
  .)١(األحكام, ورشوطها, وموانعها

 الدين, والنفس, : ومنها محاية الرضوريات اخلمس كليات الفقه وقواعده,)ـج(
  .والعقل, والعرض, واملال

 مبادئ األخالق والسلوك, كاألمر بالعدل يف احلقوق, والصدق يف القول,  )د( 
  . والوفاء بالعقود, والنهي عن الظلم والكذب واخليانة

ٍما رشع من األحكام لعلل ثابتة: وثانيهام ِ   : ُويدخل فيه سبعة أمور: ُ
ٍ أحكام العبادات املختلفة, من صالة, وصيام, وزكاة, وحج, ويندرج حتته  )أ(  ٍٍ

ُختصيص مواسم العبادة واألعياد, ومجل أحكام اجلنائز: ًأيضا َ ُ.  
 أحكام أصول املحرمـات, كالربـا, والزنـا, والقتـل, والـرسقة, وامليـرس, )ب(

  .ورشب اخلمر
 الترصفات, والطيبـات مـن  أحكام أصول املباحات, كحل البيع, وعموم)ـج(

  .الرزق
  . أحكام الذكاة والصيد)د ( 
  . أحكام األرسة)هـ(

  . أحكام املواريث)و ( 
  .)٣(, وكفارات)٢( العقوبات املحددة, من حدود وقصاص)ز ( 

                                        
األصل يف األحكام الوضعية الثبات والدوام، ألا من باب األخبار، ال اإلنشاء والطلب، لكن قد يـرد                  )١(

ال على ذواا، بل على سبيل ترتيلها علـى املكلفـني، وذلـك حبـسب اخـتالف األزمنـة واألمكنـة                     التغري  
حتديد سن البلوغ واحليض، الذي هو منـاط التكليـف، إذ يتفـاوت املكلفـون يف هـذا                  : واألحوال، مثاله 

 ).٢/٢١٧(املوافقات؛ للشاطيب : الشأن، تبعاً للبيئة اليت يعيشون فيها، ينظر
، بتحقيق حممد حامـد الفقـي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط أوىل،                )١/٣٦٥(إغاثة اللهفان   : انظر )٢(

 ).٥٦،٥٥(عبد العال عطوة . هـ، املدخل إىل السياسة الشرعية؛ د١٤٠٧
األصل أن الكفارات ثابتة، ال تتغري بتغري الزمان، إال إذا كان املفيت ال يرى أـا ثابتـة بـالنص، بـل                       )٣(

الزجر والسياسة الشرعية، ال من باب الكفارات، ومن ذلك أن الشيخ حممد بـن عثـيمني                يعدها من باب    
ذهب إىل أن من ترك واجباً يف احلج، ال يلزمه ـ فقهاً ـ دم جربان، وإمنا يقـول بـه مـن بـاب الـسياسة        

 .الشرعية، لئال يتهاون الناس فيما سوى األركان
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ٌ إنـام هـو نقـض − ًا ـ أيـض− رب ـذا الـضـهل ًرياـن تغيـا يتضمـاء بمـواإلفت
ًأخص خصائصها أهنا جاءت مهيمنة عىل ما ة الربانية, التي من ـريعـَر الشُعـل ِّ

ْ﴿ما كان حممد أبا أحد من رجالكم : ًة للرشائع الساموية, قال تعاىلـامتـقبلها, خ َّ َُ ِ ِ ٍَ ْ َ َِ َ َ ٌ َ ُ َ َ
ُولكن رس َ ْ َِ ِ وخـَ َول اهللاَّ َ ُ بكل يشء عليام﴾ـَ ًاتم النبيني وكان اهللاَّ ِْ ٍَ ََ ِّ ُ ِ َ َ َ ِّ َِ َّ , )٤٠: األحزاب (َ

ٌ ثوابتها تبديل لكالم اهللا, وحتريف تأباه طبيعـة هـذا الـدين, وال ٍفتغيري يشء من ٌ
ًتزال تطلع عىل خائنة ممن قست قلوهبم من هذه األمة, يبتغون تغيريا يف ثوابتـه,  ََّ
ًونقضا لعراه, باسـم التحـديث والتجديـد تـارة, أو الواقعيـة والعقالنيـة تـارة  ً ُ ً

َ اجلناة اجلرآء, بحفظ اهللا ملصادره ٌوظ من أولئكـدين حمفـذا الـر, إال أن هـأخ ُ
َوخزانه األمناء, الذين هم أهل العلم و ُ ِ َّ ُالفتو.  

ميه الـشاطبي ـا يـسـا مــاله, مهــام أعــار إليهــان املـشـمـذان القسـوه
  :ً, وجيعل له خصائص ثالثا )١())ْلب العلمُص((

  . العموم واالطراد− ١ 
  . الثبوت من غري زوال− ٢
  .ً حمكوما عليها كوهنا حاكمة ال− ٣

ًفلذلك ال جتد فيها بعد كامهلا نسخا, وال ((: ويوضح مراده بالثبوت, فيقول
ًختصيصا لعمومهـا, وال تقييـدا إلطالقهـا, وال رفعـا حلكـم مـن أحكامهـا, ال  ً ً
ٍبحسب عموم املكلفني, وال بحسب خصوص بعضهم, وال بحسب زمان دون 

ًزمان, وال حال دون حال, بل ما أثبت سببا ُ ً فهو سبب أبدا ال يرتفع, ومـا كـان ٍ ٌ
ًرشطا فهو أبدا رشط, وما كان واجبا فهو واجـب أبـدا, أو منـدوبا فمنـدوب,  ً ً ٌ ً ًٌ
ُوهكذا مجيع األحكام, فال زوال هلا وال تبدل, ولو فرض بقاء التكليف إىل غـري 

  .اهـ )٢())هناية; لكانت أحكامها كذلك
                                        

 ومنه ما هـو ملـح العلـم ال مـن            ،ما هو من صلب العلم    " ه  يقسم الشاطيب العلم إىل ثالثة أقسام، فمن       )١(
، مث شرع يف الكالم على األقسام الثالثة،  " فهذه ثالثة أقسام، ومنه ما ليس من صلبه وال ملحه   ،صلبه

 .وما بعدها) ١/٥٣(املوافقات 
 ).١/٥٤(املوافقات  )٢(



  − ٢٠ −

  م التي من شأهناالتغري الواقع عىل األحكا: املستو الثالث
  :ٍأال تبقى عىل وجه واحد  

تلك األحكام التي : ٍاملراد باألحكام التي من شأهنا أال تبقى عىل وجه واحد
, )١(ختتلف باختالف العصور, وتتغري بتغري األحوال, وتتبـدل بتبـدل املـصالح

  :وهذه األحكام نوعان
ٍ أحكام تكون ثابتة من أول األمر بعرف أو مصلحة مر)أ (  سلة أو غريمها, ٍ

لعـرص, أو املكـان ًثم يتغري العرف, أو تتبـدل املـصلحة, تبعـا لتغـري الزمـان وا
ًتبعا لذلك, وذلك مثـل تعـدد املـصاحف يف صـدر  فيها الفتووالبيئة, فتتغري 

ًاإلسالم, فقد كان من اجلائز لكل من يريد من الصحابة أن يكتـب مـصحفا أن 
َ بسبب االختالف يف القراءة, أمر عـثامن يكتبه, فلام انتفت املصلحة يف ذلك, َ 

َبحرقها, ومنع تعددها َ َ)٢( .  
ً أحكام تكون ثابتة يف أول نشأهتا بنص جـاء موافقـا لعـرف موجـود )ب( ٍّ ٌ

ٍع, أو معلال بعلة, أو مؤقتا بوقـت, أو مقيـدا بحـال مـن ـريـزول التشـت نـوق ً ً ً َّ
ٍاألحوال, أو مرتبطا بمصلحة معينة, ثم يتغري الع رف, أو تزول العلـة, وينتهـي ً

الوقت الذي وقت به احلكم, أو تتغـري احلـال التـي قيـد هبـا احلكـم, أو تنتفـي 
ًاملصلحة املعينة التي ربط احلكم هبا, وعندئذ يتغري احلكم تبعا لـذلك كلـه, كـام  ٍ

  :, وأمثلة ذلك فيام يأيت)٣(تقيض بذلك القواعد العامة يف الرشيعة
  :ًموافقا لعرف وقت نزول الترشيع ثم تغري العرف مثال احلكم الذي جاء − ١

                                        
، املدخل إىل السياسة الشرعية؛     )٢/٢١(جمموع فتاوي ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم؛ البن قاسم           )١(

. ، السياسة الشرعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقاا املعاصرة؛ د)٤٤(عبد العال عطوة . د
 ).٣٥(فؤاد عبد املنعم 

فـؤاد عبـد املـنعم    . ، السياسة الـشرعية؛ د )٤٥(عبد العال عطوة   . املدخل إىل السياسة الشرعية؛ د     )٢(
االستقـصا ألخبـار دول   :  الفتوى يف عصر اخلليفة الراشـد عثمـان بـن عفـان        ، وانظر يف تغري   )٣٥(

 ).١/٩٧(املغرب األقصى؛ أليب العباس أمحد بن خالد الناصري 
فـؤاد عبـد املـنعم    . ، السياسة الـشرعية؛ د )٤٦(عبد العال عطوة   . املدخل إىل السياسة الشرعية؛ د     )٣(

)٣٥.( 
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ًبيع احلنطة بمثلها كيال, وبيع الذهب والفـضة بمـثلهام وزنـا, ففـي حـديث أيب  ً
ال تبيعـوا الـذهب بالـذهب, وال ((:  قـال أن رسـول اهللا سعيد اخلـدري 

ًالورق بالورق, إال وزنا بوزن, مـثال بمثـل, سـواء بـسواء ٍ ً ٍ , ويف حـديث  )١())ً
الذهب بالذهب, والفـضة بالفـضة, ((:  قال أن النبي بن الصامت اة عباد

ًوالرب بالرب, والشعري بالشعري, والتمر بالتمر, وامللح بامللح, مـثال بمثـل, سـواء  ٍ ً
ًبسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه األصـناف فبيعـوا كيـف شـئتم إذا كـان يـدا  ًٍ

  .)٢())بيد
 يف هذه األحاديث حتقيـق املـساواة فإن املقصود من اشرتاط الكيل والوزن

بني البدلني, وكان طريق التسوية املتعارف عليه وقت ترشيع احلكم هو الكيل يف 
ٌاحلنطة, والوزن يف النقدين, ثم تطاول الزمن فجد عرف آخر يف حتقيق التسوية,  َّ
فأصبحت احلنطة تباع بالوزن, والنقود املـصكوكة مـن الـذهب والفـضة تبـاع 

بح الدينار من الذهب يباع يف األسواق بقطعتني من نصف الدينار, بالعدد, فأص
وبأربع قطع من ربع الدينار, وكذلك الـدرهم مـن الفـضة مـع نـصفه وربعـه, 
فــذهب بعــض الفقهــاء كالقــايض أيب يوســف إىل تغــري احلكــم مــن املنــع إىل 

َّ, وخالفه يف ذلك آخرون, ذهابا منهم إىل أن ما نص عىل كونه م)٣(اجلواز ُ ًكـيال ً
َّفهو مكيل أبدا, وما نص عىل كونه موزونا فهو مـوزون أبـدا, وسـمى الفقهـاء  ً ٌ ً ً ٌ

  . )٤())ٌسياسة رشعية((رأي أيب يوسف ومن معه بأنه 
  :ٍ مثال احلكم املعلل بعلة ثم زالت− ٢

: وله تعـاىلـاة, الثابت بقـزكـال الـن مـًهام مـم سـوهبـة قلـؤلفـاء املــإعط
َ﴿إنام الصدق َ َّ َ َّ ِات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب ِ َ ُ َِّ ْ ُ ُ ْ َ َِ َِ َ َ َ َ َُ َّ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ْ َ َْ َ ُ

                                        
 ).٣/١٢٠٩) (١٥٨٤(أخرجه مسلم برقم  )١(
 ).٣/١٢١١) (١٥٨٧(أخرجه مسلم برقم  )٢(
وظاهر كـالم احملقـق ابـن اهلمـام         : " ، وقال )٢/١١٨(نشر العرف؛ البن عابدين، ضمن جمموع رسائله         )٣(

 ).٧/١٥(اهـ، وانظر كالم ابن اهلمام يف االنتصار لقول أيب يوسف يف فتح القدير "ترجيح هذه الرواية 
فـؤاد عبـد املـنعم    . ، السياسة الـشرعية؛ د )٤٧(عبد العال عطوة   .  د املدخل إىل السياسة الشرعية؛    )٤(

)٣٦،٣٥.( 
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ُ عليم حكيم﴾ ِ واهللاَّ ِ وابن السبيل فريضة من اهللاَّ ٌوالغارمني ويف سبيل اهللاَّ ٌ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ َ ِ َ : التوبة (ْ
ٍ, فإنه كان مبنيا عىل علة, ه)٦٠ َي ضعف املسلمني يف أول اإلسالم, فلـام قـوي ً ِ ُ

, )١( هـذا احلكـماملسلمون, وزالت تلك العلة, أوقف أمـري املـؤمنني عمـر 
ٌومنعهم ذلك السهم, إذ مل تبق حاجة بعد ذلك إىل التأليف َ)٢( .  

  : مثال احلكم املرتبط بمصلحة معينة ثم انتفت− ٣
 الفـاحتني, الثابـت بقولـه ىلـًوة عــَت عنــحـُي فتـي التـيم األراضـسـتق

ُ﴿واعلم: ـىالـتع َ ْ ِوا أنام غنمتم مـَ ِْ ُْ َ َ َّ ِ مخسه وللرسول ولذي القربى ـَ َّ َن يشء فأن هللاِ َ َ ُ ْْ ُ َّ َُ ُ َْ ِ ِ ِ ٍِ ُ َّ َ َ ْ
ِواليتامى واملساكني وابن السبيل﴾ ِ َّ َ َ َِ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َ ًاآليـة, فإنـه كـان مبنيـا عـىل  )٤١: األنفال (ْ

مني يف أول اإلسالم يف حال من الفقر تستدعي هذا املصلحة, إذ كان سواد املسل
التقسيم, فكان يف التقسيم مصلحة, فلام انتفـت املـصلحة بـسبب اليـرس الـذي 

, ووجـد أن مـصلحة األمـة يف )٣( عدم التقسيمأصاب املسلمني, رأ عمر 
ًذلك أن يفرض اخلراج عىل األرض, ليكون موردا دائام للدولة, تنفق منـه عـىل  ً ُ

  .)٤( عىل ذلك العامة املتجددة, ووافق جملس شور عمر مصاحلها
  : مثال احلكم املقيد بحال من األحوال ثم تغريت تلك احلال− ٤

ٌّ عندما سأله أعرايب عن املنع من إمساك اإلبل الضالة, الثابت بقول النبي 
ُما لك وهلا, معها حذاؤها وسقاؤها, ترد ((: , ثم قالَّإمساكها, فتمعر وجهه  َ

ُ, فإن املنع من اإلمساك كان بحال يراقـب النـاس فيهـا )٥())ملاء وتأكل الشجرا ُ ٍ
 رهبم, فال يعتدون عىل أموال غريهم, فلام تغري احلال تغري احلكم, فأمر عثامن 

بإمساكها وتعريفها إىل أن حيرض صاحبها فيأخذها, أو تباع ويؤخذ ثمنها يف بيت 
                                        

 ).٧/٢٠) (١٢٩٦٨(أخرجه البيهقي برقم  )١(
فـؤاد عبـد املـنعم    . ، السياسة الـشرعية؛ د )٤٨(عبد العال عطوة   . املدخل إىل السياسة الشرعية؛ د     )٢(

)٣٦.( 
 ).٣٨(راج؛ أليب يوسف اخل: ، وانظر)٩/١٣٤) (١٨١٤٩(أخرجه البيهقي برقم  )٣(
فـؤاد عبـد    . ، الـسياسة الـشرعية؛ د     )٥٠،٤٩(عبـد العـال عطـوة       . املدخل إىل السياسة الشرعية؛ د     )٤(

 ).٣٧،٣٦(املنعم 
، مـن حـديث     )٣/١٣٤٨) (١٧٢٢(، واللفظ له، ومسلم بـرقم       )٢/٨٥٥) (٢٢٩٥(أخرجه البخاري برقم     )٥(

 .بن خالد اجلهين ازيد 
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كانـت ((:  مالك عن ابـن شـهاب قـال, كام رو)٦(املال إىل أن يظهر صاحبها
ٌضوال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إبال مؤبلة, تناتج ال يمسها أحد, حتى إذا  ً َّ ً ُّ
َكان زمان عثامن بن عفان , أمر بتعريفها ثـم تبـاع, فـإذا جـاء صـاحبها أعطـي 

  .)١())ثمنها
النـصوص الـرشعية, واألحكـام :  أن الثوابت تـتلخص يف:خالصة القول

من شأهنا الثبات, وأما املتغريات فهي األحكام التي من شأهنا أال تبقى عىل التي 
ِوجه واحد, بل تتغري بتغري موجباهتا ٍ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                        
فـؤاد عبـد    . ، الـسياسة الـشرعية؛ د     )٥١،٥٠(عبـد العـال عطـوة       . ة الشرعية؛ د  املدخل إىل السياس   )٦(

 ).٣٧(املنعم 
 ).٢/٧٥٩) (١٤٤٩(أخرجه يف املوطأ، برقم  )١(
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  : يف املتغرياتالفتوضوابط : املبحث الثاين
بعد أن حتدد لنا نطاق املتغريات يف الفتو, وأهنا حمدودة النطـاق, يلـزم أن 

نضبط هبا الفتو املتغرية, فإن بعض الناس يطلق مصطلح أحرر الضوابط التي ت
ًوكثـريا مـا جتنـي االصـطالحات عـىل ((ُ ويعمله يف غري موضعه ))املتغريات((

  :, ومجلة هذه الضوابط ثالثة )١())الرشيعة
ًأال خيالف نصا وال إمجاعا ً: الضابط األول ً:  

  : عدم خمالفة النص )أ( 
ٌ عمل اجتهادي, يضطلع بـه وـالفت تغري ه أنـٍارس للفقـىل ممـفى عـال خي

ى نظـام االسـتدالل يف الـرشيعة ومتثلـه, الفقيه املعتـرب َّ, الـذي وع  أن ٌومعلـومـَ
َّ حق التقدم والصدارة بني يدي سائر األدلة, − ً كتابا وسنة − وص الرشعية للنص

, أي يف مقابل النص,  )٢())ال اجتهاد مع النص((ْومن ثم جر الفقهاء عىل أن 
ليتضح املراد من هذا الضابط, أقول إن املسائل من حيث عالقتها بالنـصوص و

ٌّ إما أن يرد بشأهنا نـص قطعـي, أو نـص  فهيال ختلو من أحد أربعة احتامالت, ٌّ
ًظني جار جمر القطع, أو نص ظني فقط, أو أن ختلو من نص أصال, وبيان هذه  ٍّ ٌّ ٍ ٌّ

  :األقسام فيام يأيت
  : ٍّلثابتة بنص قطعياملسائل ا: القسم األول

                                        
 ).٢/١٠(جمموع رسائل الشيخ حممد بن إبراهيم  )١(
لـك  فـساد االعتبـار، وذ    : ميكن فهم هذه القاعدة من خالل حبث األصوليني يف قوادح القياس، ومنـها             )٢(

 ).١٤٨(القواعد الفقهية؛ للندوي : فيما إذا كان القياس يف مقابلة النص، وانظر كذلك
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ًإذا كان النص قطعي الثبوت والداللة, عىل معنى من املعاين الثابتـة; فهـذا 
حيرم االجتهاد يف مقابله, أو التعرض حلكمه بالتغيري والتبديل, ألن ما كان هـذا 
ُشأنه فهو موضوع يف الرشيعة للبقاء, مراد به الدوام, وال يقبل من أحد اإلفتـاء  ٍ َ ُ ٌ ٌ

َ﴿فمن متتع  :بة يف قوله تعاىلـام الواجـدة الصيـًال, وذلك كام يف عـه أصـالفـبخ َّْ َ َ َ َ
ْبالعم ُ ْ َْرة إىل احلـِ َ ِ ِ ِج فام استيرس مـَ َ ََ ْ َْ َ ِن اهلدي فمن مل جيد فصـِّ َ َ ِْ ِْ َ ْ َ ْ ََ َ َيام ثالثـْ ََ ُ ِّة أيام يف احلج ـَ َْ ِ ٍ َّ َ ِ

ٌوسبعة إذا رجعتم تلك عرشة كاملة﴾ ََ ِْ ِ ٍَ ٌ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َُ َ ٌّ, فهذا لفظ ناص )١( اآلية)١٩٦: البقرة( ِ ٌ
  . )٢(عىل املقصود من غري تردد, فهو يف أعىل درجات البيان

ٍاملسائل الثابتة بنص جار جمر القطع: القسم الثاين ٍّ:  
وهي املسائل التي دلت عليها أدلة ظنية, لكنها الجتامعها وتظافرها ترتقي 

ٌ عىل الدوام, وهذا القـسم ملحـق بـام ٍإىل درجة القطع بأن هذا احلكم املعني باق
َّقبله, من حيث امتناعه عىل التغيري, وهبذا تتوطد دائرة الثوابت التـي ينبغـي أال  ُ َّ

, يقـول )٣(ًيتحرك املفتي إال يف إطارها, قطعا لشواغب املتعاملني وأهل األهـواء
ومن هذا الطريـق ثبـت وجـوب القواعـد ((: الشاطبي بعد تقريره هذا األصل

ٌّمس, كالصالة والزكاة وغريمها قطعا, وإال فلو استدل مستدلاخل  عىل وجـوب ً
َ﴿وأقيموا الصالة: الصالة بقوله تعاىل َ َّ َْ ُ ِ , أو ما أشبه ذلك, ]اآلية [)٤٣: البقرة( ﴾َ

َّلكان يف االستدالل بمجـرده نظـر مـن أوجـه, لكـن حـف بـذلك مـن األدلـة  ٌ
ًالـصالة رضوريـا يف الـدين, ال اخلارجية, واألحكام املرتتبة, ماصار به فـرض 

  .اهـ )٤())ٌّيشك فيه إال شاك يف أصل الدين
 وبغض النظر عن املثال الذي رضبه الشاطبي, لكن الـشاهد هنـا األصـل 
ُّالذي قرره, وهو أنه يمكن ارتقاء املسألة من رتبة الظنية إىل القطعية, ملـا حيتـف 

                                        
، روضة النـاظر؛    )٦٥(، املنخول؛ للغزايل    )٢٩(، الرسالة؛ للشافعي    )٤٨(احملصول؛ البن العريب    :  انظر )١(

 ).١٥١(، إرشاد الفحول؛ للشوكاين )١٩/٢٨٨(، جمموع الفتاوي؛ البن تيمية )١٧٧(البن قدامة 
 ).١/١٢٥( الربهان؛ للجويين )٢(
 ).١/٢٤(املوافقات؛ للشاطيب :  انظر)٣(
 ).١/٢٥،٢٤( املوافقات؛ للشاطيب )٤(
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للـشك يف أصـل الـدين, ًبدليلها من القرائن, بحيث يكون الشك فيه مـضاهيا 
, ومـن هـذا ً, واتباعا لغري سبيل املؤمننيالفتوًوتكون املخالفة فيها شذوذا يف 

ِاحة البيع احلال واآلجل, وحتريم الربا وأكل ـواردة يف إبـوص الـرب النصـالض ِّ
  .املال بالباطل
  :ٌّاملسائل التي ورد فيها نص ظني: القسم الثالث

  :الثبوت والداللة:  جهتنييف هذه احلال يكون النظر يف
َّ وهنا ينظر يف صحة اإلسناد أوال, فإن صح وجب النظر : جهة الثبوت)أ (  ًُ

  .يف مدلوله, وإن مل يصح فقد كفينا مؤونته
ُ وهنا ينظر يف داللة النص عىل احلكم; فإن كـان قطعـي : جهة الداللة)ب(

 الداللة فهـو حمـل ًالداللة, أو جاريا جمر القطع; وجب اعتباره, وإن كان ظني
  .اجتهاد ونظر

 ثم يبقى النظر يف هذا املدلول; هل هو مما وضع للبقاء والدوام, أو أنه نيط 
ِّبعلة توجد ثم تزول, كتلك التي ترد منوطة بعرف أو مصلحة من شأهنام التقيض  ً
ُوالتحول, بيد أن األصل األخذ بظواهر النصوص, واملتبادر من ألفاظ الشارع,  ََّ ُّ

َعدل عنها إال بام هو أقو من داللة هذا األصل يف ذلك املوضـع, فيؤخـذ ُوال ي
ٍحينئذ باألدلة الرواجح, ويعجبني يف هذا الصدد ما قالـه املوفـق ابـن قدامـه يف 
ِّاملغني, يف معرض رده عىل املعرتضني عىل نقض الوضوء بأكل حلـم اجلـزور, إذ  ِ

َال بد من دليل نرصف به اللفظ عن ظا((: قال ٍ ُهره, وجيب أن يكون الـدليل لـه َّ
  .اهـ )١())ٌمن القوة بقدر قوة الظواهر املرتوكة, أو أقو منها, وليس هلم دليل

  :طرفان ووسط )٢(والناس يف هذا الباب

                                        
)١/١٢٢( )١.( 
 .أعين عالقة النص بتغيري الفتوى، قطعياً كان النص، أو ظنياً )٢(
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ٍ فمنهم من ينزع إىل تغيري فتياه ألول سانح مـن حاجـة أو مـصلحة, فيفتـي )أ (  ٍ
الـصحيحة, باحلدس والظن, ولو خـالف يف ذلـك النـصوص الـرصحية 

  .ًفهؤالء خمطئون, ألهنم سوف جيعلون بعض القطعي ظنيا
 ومنهم من يفتي بظواهر النصوص بكل حال, ولو عارضها مـا عارضـها, )ب(

 الفتـومن قرائن األحوال, وخمايل األصول والقواعد, مما يوجب تغيـري 
ًيف ذلك املحل, وهؤالء خمطئون أيضا, ألهنم سوف جيعلون بعض الظنـي 

  .ًقطعيا
َ واعتدل الراسخون من أرباب الفتيا, فأعطوا النصوص حقها من التعظيم )ـج(

والقبول, وال جيتهدون معها, لكنهم جيتهدون يف تنقيح مناطهـا وحتقيقـه, 
َّفهؤالء هم  الوقافون مع النصوص عىل احلقيقة, وهبذا استوجبوا وصـف 

املتجـددة, اإلمامة يف الدين, ومع ذا مل هيملوا مصالح الناس, وحاجـاهتم 
 أشار اإلمام الشافعي يف رسالته األصـولية الرسوخ يف النصوصوإىل هذا 

من أدرك علم أحكام ((: العالقة السببية بينه وبني اإلمامة يف الدين, فقال
َ يف كتابه نصا واستنباطا, ووفقه اهللا للقول والعمل بام علم منه; فاز اهللا  ً ً

َّنه الريب, ونورت يف قلبه احلكمة,  دينه ودنياه, وانتفت عفـية ـلـبالفضي َ ِّ
  .اهـ )١())واستوجب يف الدين موضع اإلمامة

مع حـسن تفهمـه, والبحـث يف ينتبه هنا إىل أن تعظيم النص ال يتعارض و
 فالبحـث يف دالالت األلفـاظ القرآنيـة والنبويـة, تنقيح مناطه وحسن حتقيقـه,

ا, وما حيتف ن قربت منه, وإاوتنقيح األوصاف اخلارجة عنهوتفحص مناطاهتا, 
, )٢(الفقـه احلـيرشط هذا هو قرائن األحوال, ومتغريات العرص,  من بالواقعة

                                        
)١٩( )١.( 
  فيما أخرجه  ى حكم الفاروق عمر     أطلقها ابن القيم يف إعالم املوقعني، عل       ": الفقه احلي " عبارة   )٢(

 : فقالـت  ، فـسماها الطيبـة    ،ين مس : قالت لزوجها   عمر بن اخلطاب قضى يف امرأةٍ      نَّأ: يف مصنفه وكيع  
 فأتت عمر ، فأنت خلية طالق: فقال هلا، طالق، مسين خلية: قالت، امسيكأن ما تريدين   : فقال هلا  ،ال
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كام أن جتويد حتقيق املناط يف الواقع, وتفصيل الفتو بام يناسب املقام, هـو مـن 
  .لوازم اإليامن بالنص
  :املسائل التي مل يرد بشأهنا نص خاص: القسم الرابع

اد, القابلـة للنظـر والتغـري, بحـسب األصـول وهذه من مـواطن االجتهـ
  .والقواعد الرشعية العامة

  : عدم خمالفة اإلمجاع)ب(
 مراعاة مواقع اإلمجاع, فإن األمة ال جتتمـع الفتوينبغي عند النظر يف تغري 

ُّ, وإن كانت غري معصومة مـن تـولج طوائـف منهـا يف األهـواء )١(عىل ضاللة
ً, واملهم هنا أنـه إذا كانـت املـسألة خالفيـة )٢(واالختالف, ووقوع بأسها بينها

ٌاجتهادية, ففي األمر مندوحة لإلفتاء بام يظهر للباحث, ولـيس رأي بـأوىل مـن  ٌ
ُّرأي, يستوي يف هذا مجيع املجتهدين, أما إذا كان يف املسألة إمجاع مل جيز التحول  ٌ

  . ًعن مقتضاه, وكان الرد إليه الزما
ُمما وقفت عليه يف فقه الـسلف, مـسألة بيـع ومن أحسن األمثلة عىل ذلك, 

 , فـذهب عمـر أمهات األوالد, فقد وقع اخلالف بشأهنن بـني الـصحابة 
واألكثرون من الصحابة إىل أن أم الولد ال تباع مـدة حيـاة سـيدها, فـإذا مـات 

َعتقت عليه والشاهد . )٤(يباح بيعهن: , وقال, وخالفه عيل بن أيب طالب )٣(َ
َخطب عيل الناس فقال((:  قالِبيدة السلامين عن عيل َهنا ما رواه ع شاورين : ٌّ

                                                                                                   
 وقـال   ، فـأوجع عمـر رأسـها      ،   عليـه القـصة     فقـص  ؛ فجاء زوجها  ، إن زوجي طلقين   :بن اخلطاب فقالت  

 وإن  ،   الذي يدخل على القلوب بغري اسـتئذان       ، وهذا هو الفقه احلي    ،ع رأسها  وأوجِ ، خذ بيدها  :لزوجها
 )].٣/٦٣(إعالم املوقعني [اهـ،  "تلفظ بصريح الطالق

 ).١٣٧(انظر حبث مسألة اإلمجاع يف املطلب الثالث من الفصل األول من هذا الباب  )١(
قُلْ هو الْقَاِدر علَى أَنْ يبعـثَ علَـيكُم عـذَابا ِمـن     ﴿: اىلـه تعـولـول قـرون ح ـره املفس ــا ذك ـر م ـانظ )٢(

حت ِمن أَو ِقكُمِلكُـفَوجـِت أَرلِْبسي أَو ِشـم ـكُمضعب ِذيقيا وعـيب ظـكُمٍض انعب ـُأْسكَي ـررصن اِت فالَْآي ف
 ).٧/٢١٩(، تفسري الطربي )٦٥: األنعام (﴾لَعلَّهم يفْقَهونَ

، احمللـى؛ البـن   )٥/٣٣(فـتح القـدير؛ البـن اهلمـام         : ، وانظر املسألة يف   )١٠/٤١٣(املغين؛ البن قدامة     )٣(
 ).٩/٢١٧(حزم 

 .املرجع السابق )٤(
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عمر يف أمهات األوالد فرأيت أنا وعمـر أن أعـتقهن, فقـىض بـه عمـر حياتـه, 
ُت رأيت أن أرقهن, قال عبيدةـا وليـه, فلمـاتـان حيـوعثم َّ ِ ُ ُ فرأي عمر وعيل يف : ُ

ٍّاجلامعة, أحب إلينا من رأي عيل وحده ُّ(()٥(.  
 فـيام إذا الفتوذي نستفيده من هذا السياق, أهنم كانوا ال يقبلون تغري  وال

ًعدل املجتهد إىل قول خمالف لقول اجلامعة, وهذا من فقه عبيـدة, وكـان قاضـيا  َ ٍ ٍ َ َ
  . ُ, إذمل متنعه هيبة أمري املؤمنني أن خيالفه فيام ذهب إليهلعيل 

َّومن ثم عقب ابن قدامة عىل مسألة بيع أمهات األ قـد ثبـت ((: والد بقولهَّ
ٌاع باتفاقهم قبل املخالفة, واتفاقهم معـصوم عـن اخلطـأ, فـإن األمـة ال ــاإلمج

ٍجتتمع عىل ضاللة, وال جيوز أن خيلو زمن عن قائم هللا بحجته, ولو جاز ذلك يف  ٌ
ٌبعض العرص, جلاز يف مجيعه, ورأي املوافق يف زمن االتفـاق, خـري مـن رأيـه يف 

ٌيكون االتفاق حجة عىل املخالف له منهم, كام هو حجة عـىل ده, فـالف بعــاخل ً
  .اهـ )١())غريه

ٌليس يف املسألة إمجاع, واخلالف يف حكم بيعهن قديم, وللفقهاء فيها : قلت
 إنام , وواضح أن عمر −  ريض اهللا عنهام − رأيان, مها املرويان عن عمر وعيل 

ا, وإال منع بيعهن عىل جهة السياسة الرشعية, ال أنه ير ً ذلك حكام رشعيـا بات ـًَّ ً
َفقد كن يبعن قبل ذلك, ومن تأمل فتاويه وجدها جارية عىل هذا النحو يف كثري  َّ
من األحيان, وإنام مقصودي من إيراد املسألة بيان عنايـة الـسلف بمراعـاة رأي 

  .ًاجلامعة, فكيف إذا كان إمجاعا
  : املواضع اآلتية يفالفتووبام تقدم يتضح أنه ال جيوز القول بتغري 

ً مادام ذلك قاطعا ثبوتا وداللة, أو كان ظنيا, لكن جر : مورد النص)أ (  ً ً
أما البحث يف تنقيح مناط النص وحتقيقه, فال إشكال فيه, بل هـو . جمر القطع

                                        
بيب الرمحن األعظمـي، وابـن أيب شـيبة         بتحقيق ح ) ٢/٨٧) (٢٠٤٧(أخرجه سعيد بن منصور برقم       )٥(

، وصحح إسناده احلافظ ابن حجر يف )٧/٢٩١) (١٣٢٢٤(، وعبد الرزاق برقم )٤/٤٠٩) (٢١٥٩٠(برقم 
 ).٤/٢١٩(التلخيص 

 ).١٠/٤١٤(املغين؛ البن قدامة  )١(
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, بحـسب الفتـوٍاملتعني عىل كل مفت, وهذا اجلزء األخري يمكن أن تتغري فيـه 
ًحركة املناط, وجودا وعدما ِ وإذا كان النص ظنيا; فبحسب وضعه, إما للدوام .ً ً
ًأما املسائل التي ال نجد فيها نصا; فهذه قابلة للتغري, . والبقاء, أو التغري والتبدل

  . ُّبحسب ما تدل عليه األصول والقواعد
ً فام أمجعت عليه األمة صار ممتنعا عىل التغيري والتبديل, : مورد اإلمجاع)ب(

ٍسواء أثبت بدليل  ٌقطعي, أم ورد به دليل ظني, لكن ارتفع بإمجاع األمة عليه إىل ٌ
, أما ما دون ذلك من مسائل االجتهاد; فينظـر فيهـا بحـسب )٢(درجة القطعية

  .التفصيل السابق يف الفقرة قبلها
  

  :اعتبار مقاصد الرشيعة: الضابط الثاين
ص  ألفـاظ النـصوالفتـوال يكفي أن يلتـزم املفتـي عنـد النظـر يف تغـري 

ريع, ومقاصد ـ التشغـايـاتاة ـراعـيف إىل ذلك مـد أن يضـل ال بـب, بـفحس
ً, عامة كانت أو خاصة, فالعامة كحفظ النظـام, وجلـب املـصالح, )١(الرشيعة

ًودرء املفاسد, وإقامة املساواة بني الناس, وجعل الرشيعة مهابة مطاعـة نافـذة,  ً ُ
َوجعل األمة قوية مرهوبة اجلانب, مطمئنة ا ً ٍكل حكمة ((, واخلاصة هي )٢(لبالُ

قصد التوثق يف عقدة الـرهن, :  روعيت يف ترشيع أحكام ترصفات الناس, مثل
وإقامة نظام املنزل والعائلة يف عقدة النكاح, ودفع الرضر املستدام يف مـرشوعية 

  ., وقد تقدم يف مبحث املقاصد من هذا البحث )٣())الطالق
ي املفتي مراتب املقاصد, فال يغري فتياه ومن مقتضيات هذا الضابط أن يراع

ٍمراعاة ملصلحة حاجية, عندما تتعارض مع مقصد رضور ٍ ي, وتقع يف مقابلتـه, ً

                                        
 ).١/٢٥(املوافقات؛ للشاطيب : انظر )٢(
 .وما بعدها) ٢٣٩( البحث انظر الكالم على مقاصد الشريعة فيما سبق من هذا )١(
نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الــشاطيب؛ : ، وانظــر)٢٠٠(مقاصــد الــشريعة العامــة؛ البــن عاشــور  )٢(

 ).٦(للريسوين 
نظريـة املقاصـد عنـد اإلمـام الـشاطيب؛          : ، وانظـر  )٣٠٧،٣٠٦(مقاصد الشريعة العامة؛ البن عاشور       )٣(

 ).٦(للريسوين 
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 اعتبار التحسينية يف مقابلة احلاجية, فحفظ الـرضوريات − ًأيضا  − كام ال يصح 
التي جتتمع عنارصها يف حفظ الكليـات اخلمـس, الـدين, والـنفس, والنـسل, 

ً, مقدم عىل توفري املصالح احلاجية, فإذا ثبت أن مـصلحة مـا )٤(الوالعقل, وامل ٌ
ٍّجارية جمر احلاجي; يمكن أن يفيض األخـذ هبـا إىل اإلخـالل بـرضوري مـن  ً
ًالرشيعة; وجب اإلفتاء بمنعها, تقديام للكيل عىل اجلزئي, وحفظا لنظام التعايش  ً َ َ

التعامل, وعمت به البلو, ٌ انترش بني الناس رضب من لو, مثاله ما )٥(يف األمة
َّوكان فيه يشء من االشتباه, إال أن القول بمنعهم منه يفيض إىل هتاوهنم بـام هـو  ٌ
ّأعىل منه يف الرتتيب املقاصدي, فإن الفقه حينئذ يقتيض فتح الذريعة ثم, واإلذن  ٍ
ًللناس فيه, حفظا للمقصد العايل, وذلك كام يف مسألة التـورق يف هـذا العـرص, 

َّتدت حاجة الناس فيه إىل النقد, وقل الـذين يقرضـون بـدون ربـا, وال فقد اش
ٍخيار لكثري مـنهم إال أن يقـرتض بربـا, فيقـع يف رصيـح املحـرم, أو أن يأخـذ 
بالتورق, فمراعاة مقاصد الرشيعة يف هذا الباب تقيض بإباحـة التـورق, وهـذا 

ٌالذي أرشت إليه موافق ملـا يـسميه األصـوليون  , ألن احلكـم )١())املناسـب((ُ
ٌبإباحة التورق هنا مناسب ملقاصد الشارع, الذي حيافظ عىل دفع املفاسد باطراد, 
َّفإن تزامحت قدم دفـع الكـرب بارتكـاب الـصغر, وهلـذا صـدرت الفتـاوي  َ

  . )٣(, وإنام الفقه الرخصة عن ثقة)٢(املعارصة بجواز هذه املعاملة
ًمـع بعـضه بعـضا, فـال يطغـى وهبذا يتم للفقه املعارص التوازن والتكامل 

ٌجانب منه عىل آخر, وال يشتط منه باب عىل باب, ومن شأن النظر هبذا املعيـار,  ٌُّ
ٍفيام تزدحم فيه األصول والقواعد; أن يـورث رسـوخا فقهيـا جمـديا, يف عـرص  ً ً ً
َّاختلطت فيه املصالح باملفاسد اختالطا عظيام, وصوال إىل مـا صـوره الـشاطبي  ً ً ً

ًن الراسخني تصور الرشيعة صورة واحدة, خيـدم بعـضها بعـضا, فشأ((: بقوله ً ً ُّ
                                        

 ).٢/٨( املوافقات؛ للشاطيب ،)١/٢٥٨(املستصفى؛ للغزايل  )٤(
 ).٣٠٧(مقاصد الشريعة العامة؛ البن عاشور : انظر )٥(
 ).١٣١(مقاصد الشريعة اإلسالمية : قارن مبا ذكره الطاهر بن عاشور يف )١(
 ).١٣١(مقاصد الشريعة اإلسالمية : قارن مبا ذكره الطاهر بن عاشور يف )٢(
، وأورده يف االستذكار )٨/١٤٧(عنه ابن عبد الرب يف التمهيد قاهلا معمر بن راشد البصري، فيما رواه  )٣(

 ).٨/٢٧٥(له 
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ًكأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة مثمرة ً وهـذه التـي أشـار إليهـا . اهـ )٤())ِّ
ٍالشاطبي مرتبة عليا يف االجتهاد, حيث يترصف املفتي يف فتياه بنفس مقاصدي,  َ ٌ

َمراعيا يف ذلك النسب واملقادير, ويرقب جتدد األشياء  ِّ   . واحلاجاتً
ِ ليس مقصودا لذاته, بل املقصود حتقيق مقصود الفتوَّوهبذا يتبني أن تغيري  ً

ًالشارع, واملفتي املتحقق بالعلم هو من يرعى أحكام الشارع باعتبارها امتحانـا 
اهللا تعاىل ابـتىل عبـاده هبـذه األحكـام ليمتـاز اخلبيـث مـن ((َّمن اهللا تعاىل, فإن 

,  )٥())الء باختالف األزمان, الختالف أحوال الناسالطيب, وقد خيتلف االبت
ًوليس الزمان بذاته سببا لتغيري األحكام وتبديلها ِ)٦(.  

ٌونظر آخر حيسن باملفتي أن يلتزمه, وهو أن األصـل أن يفتـي بـالراجح يف 
إىل الفتـو بـالقول املقصودة للـشارع املسائل اخلالفية, لكن إن دعت املصلحة 

, )١(ًرورة كـان ذلـك سـائغاـة ضـة, وكان ثمـل عىل رخصـوح, املشتمـرجـامل
ٍواملحققون من أهل العلم أن الفتـو يف واقعـة ال تكـون أصـال يف كـل واقعـة  ً

, بل للمفتي أن يبحث كل واقعة عىل حدة, )٢(ٍجتتمع هي وإياها يف أصل واحد
  .ويتبرص يف األدلة, حتى يتبني له ما يناسبها من األحكام

  :مراعاة واقع املجتمع: الضابط الثالث
ال بد للفتيا أن تراعي ظروف املكان والزمان واحلال الذي تقال فيـه, لـئال 

ٌيدخل املفتي يف حيز الشذوذ, وجينح يف فضاء اخليـال, ومعلـوم أنـه  ِّ ال تبتنـى ((ِّ
معرفـة ((ي ـد يف املفتـام أمحـرتط اإلمـذا اشـ, وهل)٣())الـىل اخليـام عـاألحك

                                        
 .من هذا البحث) ٢٥١: (، وانظر)٢/٢٤٥(االعتصام  )٤(
 ).٤/٣٦(كشف األسرار؛ لعالء الدين البخاري  )٥(
 ).٢/٥(جمموع فتاوي ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم؛ البن قاسم : انظر )٦(

 ).٢/٢١(لشيخ حممد بن إبراهيم؛ البن قاسم جمموع فتاوي ورسائل ا )١(
 ).٢/٢٢(جمموع فتاوي ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم؛ البن قاسم  )٢(
 .، خمطوط خاص) ب٣٥(شرح أيب جعفر الفاكهاين املالكي على األربعني النووية  )٣(
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ٌ يعز كثـري مـن التغيـري الـذي اعـرت − ً أيضا −  هذا املعيار , وإىل)٤())الناس ُ
  .)٥(مذهب اإلمام الشافعي حني انتقل من العراق إىل مرص

 تعني مراعاة املفتي طبيعة البالد, وما جـر بـه عمـل الفتو يف والواقعية
ذه ُّاملفتني يف بالده, وما يسنه والة األمر من األنظمة املعتربة, وفيام يـأيت بيـان هـ

  :الثالثة األمور
  : مراعاة طبيعة البالد)أ ( 

ٍلكل بلد طبيعته وتكوينه اجلغرايف والتأرخيي, األمر الذي من شأنه أن يؤثر 
ُّرا عميقا, من جهة طروء الرضورات, وتبدل الطبائع, وتولد ـه تأثيـاكنيـىل سـع ُّ ً ً
اإلنـسان ابـن ((َّوهنا, وألن ـة التي يعشـبة للطبيعـاسـات والعادات املنـاجـاحل
ُّ; فإن املفتي معني بتعرف طبيعة بلد املستفتي, ليفقه حقيقـة الواقعـة  )١())بيئته ٌّ َّ

 يف حال احلظر أو اإلباحة, الفتوِّاملسؤول عنها, ويقدر مد األثر الذي حتدثه 
٢(وهو ما يسميه الشاطبي مآالت الفتو( .  

, كـام )٣(عرافهم وتعاملهمإن للبيئة تأثريها يف طبائع الناس, يف عاداهتم وأ
ٍأن لإلقليم أثره يف تصور الناس للوقائع, إذ يقع تصورهم هلا يف مـرص  ًمقرتنـا ((ُ

                                        
 ).٤/١٩٩(، إعالم املوقعني؛ البن القيم )٢/٥٧(طبقات احلنابلة؛ البن أيب يعلى  )٤(
 ).٣٠٦(أكرم القوامسي . املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي؛ د )٥(

حبثٌ حول أثر البيئة على اإلنـسان،       ) ١٢٥(، والبن خلدون يف املقدمة      )٦١(أمحد املباركي   . العرف؛ د  )١(
 حـىت صـار     ه يف األحـوالِ   فَـ ِل فالـذي أَ   ، ال ابن طبيعته ومزاجه    ،هه ومألوفِ  عوائدِ  ابن اإلنسانُ: ((يقول

قاًلُخ رتَّ  وعادةً ةًكَلَ ومواعترب ذلك يف اآلدميني جتد ذلك صحيحاً كـثرياً،          ةلَِّب الطبيعة واجلِ   مرتلةَ لَ؛ ت ،
 .اهـ))واهللا خيلق ما يشاء

 .وما بعدها) ٤/١٤٠(املوافقات  )٢(
 يف كتابه احليـوان عمـا يحِدثـه فـساد اهلـواء ـ وهـو مـا يـسمى          -  خطيب املعتزلة - تكلم اجلاحظ  )٣(

 يف ناحيٍة من النواحي؛ من إفساٍد للماِء والتربة فيعمل ذلك يف طباِع أهلها علـى                - بيئة بلغة عصرنا    ال
األيام، بل إنَّ ذلك يظهر يف طباِع ائمهم وسباعهم، وضرب لـذلك كلـه أمثلـةً حيـسن الوقـوف عليهـا،             

، يف )) اخلضرة على غري ذلكترى جراد البقول والرياحني وديدانه خضراً، وتراها يف غري    ((أنك  : منها
، بتحقيق عبـد الـسالم      )٧٤ـ٤/٧٠(احليوان؛ أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ        : أمثلٍة عديدٍة، انظر  

 .هـ١٣٨٥هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، ط ثانية، 
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ٍبمالبسات ال تقارنه يف مرص آخر , لذلك تظهر معايب القوانني الوضـعية )٤())ٍ
ٍجليا; بانتقاهلا من أمة إىل أخر ً)٥( .  

امـل اجلويـة واملناخيـة, وعىل سبيل املثال نشاهد يف عرصنا احلارض ما للعو
ٍّمن قحط ومطر, وغيث وجدب, وحر وبرد, من تأثري عىل األوضـاع الـصحية  ٍ

د أوقات العمل, وسن البلـوغ ـديـد, كتحـل بلـة يف كـة واإلداريـاعيـواالجتم
, وهذا له أثره يف األحكام االجتهادية, التي تنـاط باألدلـة التبعيـة, )٦(للشباب

  .)٧(رف, أو االستحسان, أو سد الذرائعكاملصلحة املرسلة, أو الع
ٌوها هنا مسألة ذات بال, إذ نبحث يف مراعاة األمكنة والبلـدان, وهـي أنـه 

ائل اخلاصـة, فقـد يـسوغ يف  يف املسالفتو يف املسائل العامة والفتوَّيفرق بني 
 ما ال يسوغ يف العموم, وهلذا ملا ذكر القـايض −  املكاين والشخيص − اخلصوص 
وممـا ينكـره املحتـسب يف العمـوم, وال ((:  وظائف رجل احلسبة; قـالأبو يعىل

ينكره يف اخلصوص واآلحاد, التبايع بام مل يألف أهل البلد من املكاييل واألوزان 
ُالتي ال تعرف فيه, وإن كانت معروفة يف غريه, فإن تراىض هبا اثنان, مل يعـرتض  ً

ٌقوم يف العموم, ألنه قد يعاملهم فيها ُعليهام باإلنكار واملنع, ويمنع أن يرتسم هبا 
اهـ, وهذا وإن كان يف مسألة العرف اخلاص  )١())ًمن ال يعرفها, فيصري مغرورا

ًوالعام; إال أنه يصلح شاهدا من شواهد مراعـاة فقهائنـا لألحـوال االجتامعيـة 
  . املختلفة, وهي الغاية من مراعاة اختالف البلدان

َومن سرب فتاوي أهل العلم ال ًكبار, تبني له أنه ليس كل ما يفتون به واحـدا َ
, فإن الظروف واألحوال تستدعي اختصاص )٢(من أهل البلد يفتون به اجلميع

                                        
 الثـامن،   ، ضـمن جملـة املـسلمون، العـدد        )٧٨٩(االجتهاد ماضيه وحاضره؛ حملمد الفاضل بن عاشـور          )٤(

 .هـ١٣٨٣الد الثامن، ذو احلجة، 
 ).٨٣(كوكسال . تغري األحكام؛ د: ، بواسطة)٥٩(أصول التشريع؛ لبنتام  )٥(
، يف البالد احلارة مثالً تتقدم عالمات البلوغ يف الظهـور، وقـد             )٨٤(كوكسال  . تغري األحكام؛ د  : انظر )٦(

ذكرت أن فتاةً يف دولٍة إفريقية قد أجنبت وهي       نقل الدكتور حسني اجلبوري عن بعض وكاالت األنباء         
عـوارض األهليـة عنـد      : يف سن التاسعة من عمرها، وهذا خمـالف للمعهـود يف الـبالد البـاردة، انظـر                

 .هـ١٤٠٨، جامعة أم القرى، مكة، ط أوىل، )١٤٧(األصوليني 
 ).٨٥(املرجع السابق : انظر )٧(
 ).٣٠٠(األحكام السلطانية؛ أليب يعلى  )١(
 ).٢/٢٢،٢١(فتاوي ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم : انظر مثالً )٢(
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بعض األفراد أو اجلامعات بام ال يعم الكافة, إمـا لـداعي الـرضورة امللجئـة, أو 
ملعتربة, التي ال حيسن إهدارها, أو لدرء مفـسدة مـساوية أو راجحـة, املصلحة ا

  .ٌوهذا كله حمكوم بقاعدة املصالح واملفاسد
  : مراعاة ما جر به العمل)ب(
َّدي للفتيا أال هيملهـا, أن يـستهدي بـام ـن باملتصـية التي حيسـن الواقعــم

, )) جـر بـه العمـلمـا((ن قبله من علامء البلد, وهو ما يطلق عليـه َأفتى به م
وعليـه ((, أو ))لـر العمــه جـوب((م ـه قوهلـب الفقـد يف كتـًريا ما نجـوكث

, ونحوهـا مـن ))وعليـه عمـل الفقهـاء((, أو ))وعليه الفتو((, أو ))العمل
وطريق ذلك أن يكثر من االطالع عىل كتب الفتاوي, ممـا أجـاب . )٣(العبارات

ٍتلك الدواوين من كشف مللتـبس, وفـرس عنه علامء عرصه ومرصه, فلله كم يف  ِْ ٍ
  . ٍملبهم, وإيضاح ملشكل

ومن يتتبع فتاوي الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وتقاريره, يلحظ عنايته 
, وينعـي الـشيخ )١(ًبالتزام ما جر به عمل املفتني يف البلد, ولو كان مرجوحـا

, حتـى ال يـستقر والفتـعىل بعض العلامء يف البلدان, الذين يكثر لدهيم تغيري 
  . )٢(العمل لدهيم عىل يشء

أن  هـو ))ما جر به العمـل((والذي يظهر من اصطالح الفقهاء يف عبارة 
ٌيشتهر قول من األقوال الفقهية, يف قطر من األقطار, ويتتابع أهل العلم فيه عـىل 

                                        
 ).٢/٣٥٧(تنقيح الفتاوي احلامدية؛ البن عابدين : انظر )٣(
   ).٢/١٩(املرجع السابق : انظر )١(
 وهـو   - منـه، ومـن أدب الـشيخ محـاٍد األنـصاري            ) ٢/٢٢: (املرجع السابق؛ املوضع نفسه، وانظر أيضاً      )٢(

 مالكي ـذا احترامـاً ألهـل          : (( قوله -  معاصر   فقيه التصوير الفوتوغرايف حاللٌ عندي، ولكن ال أفيت
اهــ، امـوع يف ترمجـة العالمـة محـاد بـن حممـد               )) الفتوى يف هـذه الـبالد، ألـم علـى التحـرمي           

 ).٢/٧٦٠(بن محاد األنصاري ااألنصاري؛ لعبد األول 
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ًاألخذ بذلك القول, من غري نكري بينهم, حتى يـصري ذلـك بيـنهم عرفـا علميـا  ً
  .)٣(ًامستقر
ً يمكن أن نجد هلذا النوع من االستدالل أصـال يف عمـل أهـل يبدو يل أنهو

ًالفتيا قديام وحديثا, حيث يعربون بقوهلم , إذ ))هكذا أدركنا علامءنا يفعلون((: ً
, ))االستـصحاب املقلـوب((: ًهو يشبه أن يكون نوعا ممـا يـسميه األصـوليون

ايض, وهو عكس االستصحاب ـملر يف اـاضـال احلـاب احلـحـصـاست: اهـومعن
  .)٤(استصحاب املايض يف احلارض: املعروف, الذي هو
ًما إذا وقع البحث يف أن هذا املكيال مثال هل كان عىل عهـد : مثال املقلوب َّ

  .)١(نعم, إذ األصل موافقة املايض للحال: , فيقول القائلرسول اهللا 
ٍوال شك أن استقرار قول ما لد علامء بلد من ال بلدان, واتساق العمل بـه ٍ

بينهم عىل نحو مطرد, ال بد له من مرور مدة من الزمن طويلة, يكتسب خالهلـا 
ًرسوخا وتنقيحا واطرادا ً ًفإن األقوال الضعيفة واملرجوحة غالبا مـا تنكـشف, . ً

. وتستغلق عىل املكلفني, بمجرد إنزاهلا عىل الوقائع, ووضعها عىل حمك التطبيق
لك هذه الظاهرة يف عـرصه, مـع قـرب عهـده بعـرص صـدر وقد حلظ اإلمام ما

                                        
ء األمصار، وهذه املسألة غري مسألة احتجاج اإلمـام مالـك           هذا ما ظهر يل بعد التأمل يف فتاوي علما         )٣(

بعمل أهل املدينة، ألن مراده ما كان من باب النقل والرواية، وأما حبثنـا هنـا فمقـصوده بيـان أمهيـة                    
 ال يهمنا هنـا     - مراعاة املفيت ما جرى عليه العمل يف بلده، وللمالكية اصطالح أخص من املذكور أعاله               

العدول عـن القـول الـراجح واملـشهور يف القـضايا، إىل             : ((على)) العمل((ون مصطلح   ، وهو أم يطلق   - 
، أي أنه قولٌ ضعيف، يفىت ))القول الضعيف فيها، رعياً ملصلحة األمة، وما تقتضيه حالتها االجتماعية

، )١١٤(تطور التشريع املغريب من خالل ما جرى بـه العمـل؛ لعمـر اجليـدي                : به، لسبب اقتضاه، انظر   
 .ندوة فلسفة التشريع اإلسالمي، أكادميية اململكة املغربية، بدون تأريخ: ضمن

ي قررتـه  أشري هنا إىل أن قواعد املذهب الظاهري تأىب االلتزام مبا جرى به العمل، ولو باملعىن الـذ         )٤(
 قـال يف  بن حزم موقفه املعروف من العمل باملعىن الذي يأخذ به املالكية، وقد هنا، كما أن أليب حممد      

  :أبيات له
  وال تلتِقف حكم البالِد وجريها      على عمٍل ممن أغار وأجندا

والقصيدة نشرها حممد بن إبراهيم الكتاين مبجلة معهد املخطوطات العربية، يف اجلزء األول من الد               
 عقيـل جبريـدة     ، وأعاد نـشرها أبـو عبـد الـرمحن بـن           )١٥١- ١٤٨(م، ص   ١٩٧٥احلادي والعشرين، عام    

، ط  )١١٧- ٢/١١٢(هـ، مث ضـمنها كتابـه نـوادر اإلمـام ابـن حـزم               ٢٥/٨/١٣٩٥، يف   )٥١٧(الدعوة، العدد   
 .هـ١٤٠٥أوىل، مطابع الفرزدق، 

 ).٧٦(، األشباه والنظائر؛ للسيوطي )٣/١٧٠(اإلاج؛ للسبكي : انظر )١(
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: اإلسالم, وذلك أنه قال أليب جعفر ملا طلب منه أن حيمـل النـاس عـىل املوطـأ
ُّيا أمري املؤمنني قد رسخ يف قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه, وعملـوا بـه, ورد (( ٍ َ َ

 الناس قـد َّال تفعل هذا, فإن((: اهـ, ويف رواية )٢())ِالعامة عن مثل هذا عسري
سبقت إليهم أقاويل, وسمعوا أحاديث, ورووا روايات, وأخذ كل قوم بام سبق 

َّ وغريهم, وإن إليهم, وعملوا به, ودانوا به, من اختالف أصحاب رسول اهللا 
ٌردهم عام اعتقدوه شديد, فدع الناس وما هم عليه, ومـا اختـار أهـل كـل بلـد 

  .اهـ )٣())ألنفسهم
ٍبلد ما, عىل اختيار قول من األقوال; ييش بأهنم اطلعـوا  تواتر الفقهاء يف إن

ًعىل مرجح لذلك القول عىل غريه, وأهنم رأوه أنسب األقوال, وأصلحها زمانـا  ِّ
ٍومكانا وحاال, فلربام عدل الفقيه عن قول إىل غـريه, العتبـارات خارجـة عـن  ٍ ٍ َ َ ً ً

ح النـاس إال ال يصل((: , كمثل قوهلم يف تضمني الصناع)٤(املرجحات اخلاصة
ً, مما يشري إىل أن البحث النظري املجرد ربام كان قارصا عن إنتاج احلكم  ))ذلك

َالصحيح, ما مل يضف إليه سرب الواقع العلمي اجلاري, يقول ابن القيم وعىل ((: ُ
ًهذا فإذا كان الناس فساقا كلهم, إال القليل النادر, قبلت شـهادة بعـضهم عـىل 

هذا هو الصواب الذي عليه ل من الفساق فاألمثل, بعض, وحيكم بشهادة األمث
, وإن أنكره كثري من الفقهاء بألسنتهم, كام أن العمـل عـىل صـحة واليـة العمل

الفاسق ونفوذ أحكامه, وإن أنكروه بألسنتهم, وكذلك العمل عىل صحة كـون 
ًالفاسق وليا يف النكاح, ووصيا يف املال, والعجب ممن يسلبه ذلك, ويرد الوالية ً 

  . اهـ )١())ٍإىل فاسق مثله, أو أفسق منه

                                        
 ).٤١( االنتقاء يف فضائل اإلئمة الفقهاء؛ البن عبد الرب )٢(
 ).٨/٧٨(، سري أعالم النبالء؛ للذهيب )٤١(االنتقاء؛ البن عبد الرب  )٣(
ضوابط الترجيح بني األدلة املتعارضة، اليت تكلم عليها األصـوليون يف           : مرادي باملرجحات اخلاصة   )٤(

 )).التعارض والترجيح((أواخر كتب األصول، يف أبواب 
 ).٢٥٦(الطرق احلكمية  )١(
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ٌ وواضح أن ابن القيم يف كالمه املتقدم يرصد بعض مظاهر التنـاقض التـي 
يقع فيها من يتجاهلون ما جر به العمـل الفقهـي, ويكـشف لنـا وقـوعهم يف 

  :مفسدتني
 أهنم يبنون أحكامهم عـىل خيـاالت ومثاليـات, ال تقبـل التنزيـل :أوالمها
  .والتطبيق
ٍّ أهنم يقعون يف رش مما فروا منه, كهؤالء الذين ردوا والية الفاسـق :انيتهامث

ٌّيف النكاح, ثم قلدوها ملن هو مثله, أو رش منه َّ.  
ً, حتـى ال تكـون سـالحا يف سـبيل إهـدار اجلملـةغري أنه جيب ضبط هذه 

النصوص واألصول واطراحها, بحجة خمالفتها ملا جر به العمل, وقد نعى اهللا 
انه عىل اجلاهليني توسعهم يف االحتجاج بآراء رؤسائهم, وأعـراف آبـائهم سبح

 –والرسل وأجدادهم, وجريان العمل عندهم عىل خالف ما جاءت به األنبياء 
َ﴿وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها : , قال تعاىل− الم ـالة والسـم الصـعليه ْ َ ُ َُ َ َ َ ََ َْ َ ً ِ َ َ َ ِ

ُ أمرن َآباءنا واهللاَّ ََ َ َ َ ََ ِ ما ال تعلمون﴾ َ َ ال يأمر بالفحشاء أتقولون عىل اهللاَّ َا هبا قل إن اهللاَّ َ َُّ َ ُ ُ َ ََ ُ ْ ْْ َ َْ ََ ََ ُ َُ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ
, وقد قال قـايض الكوفـة عبـد , و اآليات يف هذا املعنى كثرية).٢٨: األعراف(

َاهتم الرجل إذا مل يعرف شيئا عابه((: اهللا بن شربمة ً ِ   .اهـ )٢())َّ
  :مراعاة ما جر عليه العملضوابط : واآلن إليك

ً أال خيالف دليال رشعيا, أو قاعدة كلية, أما إذا الح  الـدليل الـرشعي, − ١ ً
ٌاخلايل من املعارض الراجح, فاألخذ به الزم لكل أحد, وال يبايل املـرء بخـالف 

وهلذا شواهد كثرية من تـرصفات األئمـة الكبـار عـرب . ًمن خالفه كائنا من كان

                                        
 ).٣٣٦(الدنيا اإلشراف؛ البن أيب  )٢(
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يل عامتهم بسبب خمالفتهم ملا جر يف بلداهنم من خالف السنن التاريخ, فقد ابت
  .)٢( , واهللا املستعان)١(والرشائع
ِّقد حذرنا مما جر به العمل; إذا كان يف هذا الضابط من األمهية بمكان, فو ُ

ٌكيف أنتم إذا لبستكم فتنة, هيـرم فيهـا ((: غري سنة, كام جاء عن ابن مسعود 
ريت قـالواالكبري,  ويربو فيها ال ـُصغري, ويتخذها الناس سـنة, فـإذا غ غـريت : ً

إذا كثـرت قـراؤكم, وقلـت : ومتى ذلك يا أبا عبد الـرمحن, قـال: السنة, قالوا
ــل  ــدنيا بعم ــست ال ــاؤكم, والتم ــت أمن ــراؤكم, وقل ــرت أم ــاؤكم, وكث فقه

  .اهـ )٣())اآلخرة
ٌ أن يثبت جريان أهل العلم عىل ذلك القول, ألن هذه قضية نقلية,− ٢  ال بد ٌ

 ٌإلثباهتا من االستناد إىل نقل صحيح, و إال فقـد يـزعم زاعـم أن العمـل جـر ُ ّ ٍ
ًبقول من األقوال, وال يكون قوله مطابقا للواقع, يفعل ذلك إما غفلـة وخطـأ,  ً ً ُ ٍ

ٍأو لشبهة وهو . 
ُوربام يعمل هذا األصل يف وجه أهل العلـم, ألغـراض دنيويـة, وينـصب  ُ َ ُ

ُشعارا يدرأ به يف نح ور املصلحني, وليس بخاف عليك مـا حـصل لإلمـام ابـن ً
ُتيمية من االبتالء بسبب صدعه بام يراه موافقا للسنة, فأشهر خصومه يف وجهـه  َُ َ ً

, وقع له ))ما جر به عمل أهل العلم((, و عدم اعتبار ))نقض اإلمجاع((َهتمة 
  .ئلهذا يف فتيا الطالق الثالث, و مسألة شد الرحال, وغريمها من املسا

  : مراعاة األنظمة)ج ( 
                                        

 يف مسألة الطـالق الـثالث بلفـٍظ         -  رمحهما اهللا    - كما حصل أليب العباس ابن تيمية، وابن القيم          )١(
ابن قـيم اجلوزيـة حياتـه       : ، وجواز املسابقة بغري حملل، انظر     واحد، وشد الرحال إىل قرب املصطفى       

 .هـ١٤١٢، الرياض، ط أوىل، ، دار العاصمة)٧٢- ٦٩(بكر بن عبد اهللا أبو زيد . آثاره موارده؛ د
، وال جيهل قـدره ، إذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي ال ينكر فضله        : ((يقول ابن القيم   )٢(

فحقيق مبـن أقـيم يف      . فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض والسموات ؟       ، وهو من أعلى املراتب السنيات    
   ِعهذا املنصب أن يوال يكـون يف  ، وأن يعلم قـدر املقـام الـذي أقـيم فيـه     ، بتهوأن يتأهب له أه  ،  له عدته  د

 ).١/١١،١٠(اهـ، إعالم املوقعني )) فإن اهللا ناصره وهاديه؛ صدره حرج من قول احلق والصدع به
، وال جيهل قـدره ، إذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي ال ينكر فضله        : ((يقول ابن القيم   )٣(

فحقيق مبـن أقـيم يف      . فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض والسموات ؟       ، نياتوهو من أعلى املراتب الس    
   ِعهذا املنصب أن يوال يكـون يف  ، وأن يعلم قـدر املقـام الـذي أقـيم فيـه     ، وأن يتأهب له أهبته  ،  له عدته  د

 ).١/١١،١٠(اهـ، إعالم املوقعني )) فإن اهللا ناصره وهاديه؛ صدره حرج من قول احلق والصدع به
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لويل األمر املسلم أن يصدر من األنظمة والرتاتيب اإلدارية, ما يتحقـق بـه 
تنظيم شؤون الناس, وضبط تزامحهم عىل احلقوق املشرتكة, ومـا حيفـظ علـيهم 
ُّمصاحلهم, ويدرأ عنهم املفاسد, وهذا من الـشؤون العامـة, التـي يتقلـدها ويل 

ٍموقف املفتي حني يسأل عن أمر له تعلق بنظـام صـادر ما : األمر, والسؤال هنا ٍ ٌ ُّ ٍ ُ
ًأنه يفرق بني مـا إذا كـان النظـام رشعيـا, أو : ٍمن جهة تنظيمية عامة, واجلواب َّ ُ

  :ًوضعيا, وبيان ذلك كام يأيت
ً أن يكون النظام املعني رشعيا− ١ ً بمعنى أن تكون مواد ذلك النظام موافقة :َّ

ًع ثبت بنص خاص, أو منوطة باملصلحة العامة, التي ًللرشع, لكوهنا موافقة لرش ٍ
ًال ختالف الرشع, فهذا النظـام نافـذ رشعـا, وينبغـي للمفتـي أن يراعيـه حـال  ٌ

ِىل وفقـياه عـِّ, وينزل فتوـالفت  ومن مجلـتهم املفتـي −  ًة مجيعاـرعيـوعىل ال. هـَ
ُن نظم, ما دامـت ُّ أن يسمعوا ويطيعوا ملا يصدره ويل األمر املسلم م− واملستفتي 

ًيف إطار السياسة الرشعية, ألنه حينئذ يصبح منفذا للرشع, ال مرشعا معه, ملا قد  ً ِِّّ ٍ
َأهيا َ﴿يا: ِم فيام مل يأت به نص, قال تعاىلـام أن جيتهدوا رأهيـن أن للحكـرر مـتق ُّ َ
ُذين آمنـَّال َ َ َ ُوا أطيعـِ ِ َ وأطيعـَ ُوا اهللاَّ َِ َوا الرسول وأويل األـَ ْ ِ ُ َ َ ُ ْمر منكم﴾َّ ُْ ْ ِ  ).٥٩: النساء (ِ

وحينئذ ال حرج عىل املفتي أن يمنع املستفتي مما منع منه النظـام املـصلحي, وأن 
ٍ صدر نظام بتقييد مبـاح مـن املباحـات, كـام إذا فإذاً بناء عىل ذلك, الفتويغري  ٌ َ

ٍحصلت جماعة, ومنع احلاكم من ادخار اللحوم يف أوقات معينـة, فقـد وجبـت  ٌ
  .)١( طاعتهٍحينئذ
ً أن يكون النظام املعني وضعيا− ٢ ٍنظام معني يف دولة ما  بمعنى أن يشتمل :َّ ٌ ٌ

ٌعىل معصية; فال سمع حينئذ وال طاعة, وهذه نكتة مستفادة من تقديم طاعة اهللا  ٍ َ
 ورسوله ريض اهللا عنهام − , وعن ابن عمر  يف اآلية عىل طاعة أويل األمر  − 

ُ والطاعة حق, ما مل يؤمر باملعصية, فإذا أمر بمعصية ُالسمع((:  قالعن النبي  ُ ٌّ ُ
                                        

 ).١٣٣(مؤسسة اإلباحة يف الشريعة اإلسالمية؛ لعبد السالم التوجني : انظر )١(



  − ٤١ −

ً, ويف رواية عنه أيـضا)١())فال سمع وال طاعة الـسمع والطاعـة عـىل املـرء ((: ٍ
ُاملسلم فيام أحب وكره, ما مل يؤمر بمعـصية, فـإذا أمـر بمعـصية فـال سـمع وال  َّ

صيتهم فهو حمـرم  من معما هنى اهللا عنه ورسوله ((َّ, فهذه تفيد أن )٢())طاعة
, وذلك أن أدلة الرشع ملزمة جلميع األمة, فهـي مـن )٣())عليه, وإن أكره عليه

ٍهذا الوجه أقو من كل عرف ونظام ٍ)٤(.  
ويف هذه احلال ينبغي عىل املفتي أن يرصح بـاحلكم الـرشعي, ولـو خالفـه 

ُّذلك النظام اخلاص, إذ احلق أحق أن يتبع ُّ .  
مـع املفتـي تلطـف أن يدور مثل هذا األمـر ومع هذا كله فالواجب عند ص

 ما تقتضيه قواعد السياسة الرشعية من سلوك مـسلك احلكمـة حلاكم, ويراعيا
الرشعية, وعدم إثارة الفتنة, وهلذا نجد الفقهاء يعقبون عـىل انتقـادهم للوضـع 

إن ((, وقـرروا أنـه )٥(العام املنحرف; بالدعاء لويل األمر بالتوفيق أو الـصالح
عـىل ويل : وعـىل الـسلطان, أو: فتو تتعلق بالسلطان; دعا لـه, فقـالكانت ال

َاألمر, وفقه اهللا, أو أصلحه, أو سدده, أو شد أزره َّ , وذكروا أن املفتي قد  )٦())َ
هـذا إمجـاع ((: ِّحيتاج إىل أن يشدد يف بعض الوقائع, ومن صور ذلـك أن يقـول

ىل ويل األمر أن يأخذ هبذا, وال ع((, أو )٧())ًاملسلمني, أو ال أعلم يف هذا خالفا
هيمل األمر, وما أشبه هذه األلفاظ, عىل حسب ما تقتـضيه املـصلحة, وتوجبـه 

  . )١())احلال

                                        
 ).٣/١٠٨٠) (٢٧٩٦(أخرجه البخاري برقم  )١(
 ).٦/٢٦١٢) (٦٧٢٥(أخرجه البخاري برقم  )٢(
 ).٣٥/٩(جمموع الفتاوي؛ البن تيمية  )٣(
 ).٩٧(أمحد املباركي . العرف وأثره يف الشريعة والقانون؛ د: ينظر )٤(
 ، )١/١١٦(فتاوي ابن الصالح : انظر أمثلةً على ذلك يف )٥(
 ).١١/١١٤(روضة الطالبني؛ للنووي  )٦(
 ).١/٨٢(فتاوي ابن الصالح  )٧(
 ).١٨٣(تلبيس إبليس؛ البن اجلوزي : املرجع السابق، وانظر يف التلطف يف اإلنكار على األمراء )١(
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ٍوأمر آخر ينبغي أن يراعى يف هذا املقـام, وهـو أن تقريـر خمالفـة نظـام مـا  ٌ
أ َّللرشيعة, ينبغي أن يستأين فيه املرء, ويستشري من هو فوقه يف العلم, ألن اخلطـ

ُيقع كثريا يف هذا املوضع, وقد كـان دأب الـسلف االجـتامع يف املـسائل, فكـان  ً
ًفقههم مجاعيا ال فرديا, فقد كان أبو حنيفـة جيمـع أصـحابه ويناقـشهم, وكـان  ً

  .)٢(مالك ينقل ما اجتمع عليه علامء املدينة يف موطئه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ةـــــمـاتــــاخل

                                        
 ؛ ركعـةً  اجلمعـةِ   مـن أدرك مـن صـالةِ       :قولـه ن شـهاب    بـ اعن  ومن عباراته يف هذا املعىن، أنه ملا روى          )٢(

فليا قال   ، إليها أخرى  لِّصعلَّـق   وهي السنة  : شهابٍ بن ،  فقـال   مالـك : ))     العلـمِ   أهـلَ  وعلـى ذلـك أدركـت  
، وهذا الـضرب مـن الفقـه كـثري يف املوطـأ، ويكـاد يكـون مـدار الـصناعة                     )١/١٠٥(اهـ، املوطأ   )) ناببلِد

 -  رمحـه اهللا   - ما استقر عليه فقه أهل املدينة، وما جـرى بـه عملـهم، وملالـك                الفقهية يف املوطأ على     
 )).الفقه اجلماعي((إملاحات عديدة تشري إىل هذا 
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ُ ويرس إعداد هذا البحث, وقد خلصت فيه إىل َّأمحد اهللا تعاىل أن أتم النعمة, َّ
  :نتائج هذه أمهها

 ال إشكال يف ثبوت الثوابت, إنام اإلشكال يف نطاق هـذه الثوابـت, ونطـاق − ١
  .املتغريات

 ال يمكن القول برسيان التغري إىل النصوص الرشعية, وال األحكام الرشعية − ٢
 ما رشع منه لعلل ثابتة, التي من شأهنا الثبات, كأصول الدين وقواعده, أو

ٌوالقول بتغيري هذه الثوابت إنام هو نقض لعر الرشيعة الربانيـة, وتبـديل  َ ُ ٌ
  .لكالم اهللا

العموم واالطراد, والثبات مـن غـري زوال, :  تتصف ثوابت الرشيعة بثالث− ٣
ًكوهنا حاكمة ال حمكوما عليها ً.  

 فيهـا الفتـواعـى يف  األحكام التي من شأهنا أال تبقى عىل وجه واحـد, ير− ٤
  :جانب التغري, وهذه نوعان

ٍ أحكام تكون ثابتة من أول األمر بعرف أو مصلحة مرسـلة أو غريمهـا, )أ       (  ٍ
ً فيهـا تبعـا لـذلك, الفتوثم يتغري العرف, أو تتبدل املصلحة, فتتغري 
  . وذلك مثل تعدد املصاحف يف صدر اإلسالم

ً نشأهتا بنص جاء موافقا لعرف موجود وقت ٌ أحكام تكون ثابتة يف أول)ب     ( ٍّ
ٍنزول الترشيع, أو معلال بعلة, أو مؤقتـا بوقـت, أو مقيـدا بحـال مـن  ً ً ً َّ
ٍاألحوال, أو مرتبطا بمصلحة معينة, ثم يتغري العرف, أو تزول العلـة,  ً
وينتهي الوقت الذي وقت بـه احلكـم, أو تتغـري احلـال التـي قيـد هبـا 

ٍة املعينة التي ربط احلكم هبـا, وعندئـذ تتغـري احلكم, أو تنتفي املصلح
فيها تبعا لذلك كله, كام فعل عثامن الفتو ً باإلبل الضالة, حني أمر َ

  .بتعريفها ثم تباع, فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها
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:  يف املتغـرياتالفتو جيب إرجاع املتغريات إىل الثوابت, ومن ثم يراعى يف − ٥
, واإلمجاعات املنعقدة, واملقاصد الـرشعية, عدم خمالفة النصوص املحكمة

  .والقواعد املرعية
ً, جتنبا إليقاع املستفتني الفتوكام جتب مراعاة واقع املجتمع الذي تقال فيه 

طبيعة البالد, : يف مفاسد تربو عىل مصلحة احلكم املفتى به, وهذا يشمل مراعاة
  .ا فيهوما جر به العمل يف ذلك البلد, واألنظمة املعمول هب

ًواحلمد هللا أوال وآخرا, وظاهرا وباطنا, وصـىل اهللا عـىل نبينـا حممـد وآلـه  ً ً ً
  .وصحبه أمجعني
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  خالصة توصيات البحث
 عىل املفتي أن يراعي ثوابت الرشيعة, كنصوص القرآن والـسنة, واألحكـام − ١

الرشعية التي من شأهنا الثبات, كأصول الدين وقواعـده, أو مـا رشع منـه 
  .لعلل ثابتة

 األحكام املنوطة بأسباب متغرية, كالعرف أو املصلحة غري الثابتة, يراعى يف − ٢
ًالفتو فيها جانب التغري, وال يعد تغيـري الفتـو فيهـا قـدحا يف الثوابـت 

  .الرشعية, بل هو تأكيد لتلك الثوابت
 يراعى عند النظر يف املسائل املتغرية; طبيعة البالد, وما جر بـه العمـل يف −  ٣

ًك البلد, واألنظمة املعمول هبا فيه, وذلك جتنبا إليقاع املستفتني وغريهم ذل
  .يف مفاسد تربو عىل مصلحة احلكم املفتى به
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  أبيض
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  فهرس ألهم املراجع

  
 .القرآن الكريم

ـد اهللا املوافقات يف أصول الرشيعة; أليب إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي  • الغرناطي, بتعليق الشيخ عب
 .ـه١٤١١دراز, دار الكتب العلمية, بريوت, ط أوىل, 

 ., بتحقيق الشيخ حممد احلبيب بن اخلوجةرمقاصد الرشيعة اإلسالمية; حممد الطاهر بن عاشو •
 .ـه١٤٠٥ املقديس, دار الفكر, بريوت, بن قدامةموفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املغني;  •
 .ـه١٤٢٢, دار الفضيلة, الرياض, ط أوىل, الذرويأمحد بن إبراهيم . د:  بتحقيق,; آلل تيمية يف أصول الفقهودةاملس •
 .ـه١٤١٧حممد سليامن األشقر, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط أوىل, . , بتحقيق د; أليب حامد الغزايلاملستصفى •
 ., مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةعبد العال بن أمحد عطوه. ; داملدخل إىل علم السياسة الرشعية •
 العاصمي قاسمحممد بن بن عبد الرمحن :  احلراين, مجعبن تيميةأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم جمموع الفتاوي;  •

 .النجدي وابنه حممد, دار عامل الكتب
ـد ا;  يف أصول الفقهقواطع األدلة • ـد اهللا احلكمـي, ط أوىل, .  د:, بتحقيـقلـسمعاينأبو املظفر منصور بـن حمم عب

 .ـه١٤١٩
ـاض, ,يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني. قاعدة العادة حمكمة, دراسة نظرية تأصيلية  تطبيقية; د •  مكتبة الرشد, الري

 .ـه١٤٢٣ط أوىل, 
 فهرس املراجع.  , عامل الكتب, بريوتلقرايفشهاب الدين أمحد ا; )أنوار الربوق يف أنواء الفروق  ( الفروق •
 العاصمي النجدي, مطبعة احلكومة, قاسمحممد بن بن عبد الرمحن : مجعفتاوي ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم;  •

 .ـه١٣٩٩الرياض, ط أوىل, 
 .ـه١٤١٢أمحد بن عيل املباركي, ط أوىل, . ; د وأثره يف الرشيعة والقانونالعرف •
 .جلوزية, دار املدين, جدة; حممد بن أيب بكر ابن قيم االطرق احلكمية يف السياسة الرشعية •
ـاين, املكتـب :صفة الفتو واملفتي واملستفتي; أمحد بن محدان احلراين احلنبيل, بتحقيـق • ـدين األلب ـارص ال ـد ن  حمم

 .ـه١٤٠٤اإلسالمي, بريوت, ط رابعة, 
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ـاء الـرتاث, : صحيح مسلم; مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري, بتحقيق • ـاقي, دار إحي ـد الب ـؤاد عب ـد ف حمم
 .ريوتب
مصطفى ديب البغا, دار ابن كثـري, . د: صحيح البخاري; أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل اجلعفي البخاري, بتحقيق •

 .ـه١٤٠٧بريوت, ط ثالثة, 
 .ـه١٤٢٦عبد اجلليل ضمرة, دار النفائس, عامن, ط أوىل, . احلكم الرشعي بني أصالة الثبات والصالحية; د •
 .ـه١٤٠٨عابد السفياين, مكتبة املنارة, مكة املكرمة, ط أوىل, . سالمية; دالثبات والشمول يف الرشيعة اإل •
 .إسامعيل كوكسال, مؤسسة الرسالة, بريوت. تغري األحكام; د •
 .ـه١٤١٨, دار الوفاء, املنصورة, ط رابعة, الديبحممود عبد العظيم . د: جلويني, بتحقيقيب املعايل االربهان; أل •
 .ـه١٤٠٧د حامد الفقي, دار الكتب العلمية, بريوت, ط أوىل, حمم: إغاثة اللهفان, بتحقيق •
 . عبد الرمحن الوكيل, مكتبة ابن تيمية, القاهرة: بتحقيق; البن القيم,إعالم املوقعني عن رب العاملني •
•  ;ـد . د: , بتحقيقابن الصالحعثامن بن عبد الرمحن بن عثامن الشهرزوري, أبو عمرو أدب الفتو رفعت فوزي عب

 .ـه١٤١٣, مكتبة اخلانجي, القاهرة, ط أوىل, املطلب
 .عبد السالم هارون, القاهرة: , بتحقيقمقاييس اللغة; أمحد بن عيل بن فارس •
ـرب . فتاوي الربزيل; أبو القاسم بن أمحد البلوي التونيس, املعروف بالربزيل, بتحقيق د • ـة, دار الغ حممد احلبيب اهليل

 .م٢٠٠٢اإلسالمي, بريوت, ط أوىل, 
, بتحقيـق لونرشيـيسأمحد بن حييى ا;  واجلامع املغرب عن فتاوي علامء إفريقية واألندلس واملغربيار املعرباملع •

 .مجاعة من الباحثني بإرشاف حممد حجي, وزارة األوقاف املغربية
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 الفتو وأثرها يف
 ّمحاية املعتقد وحتقيق الوسطية

 
 إعداد

ِفهد بن سعد الـجهني. د َ ُ ْ َ 
 ّأستاذ أصول الفقه املساعد بقسم الرشيعة بجامعة الطائف
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 :فــاحتــة
ِّاحلمد هللا الذي هدانا للدين القويم ّومـن علينـا بـأن جعلنـا مـن خـري أمـة, َّ ِ َّ 

ّوأصيل وأسلم عىل خري مبعـوث بعـث خلـري أمـة; نبـي اهلـد , َّأخرجت للناس ٍَّ َِ ُ ِ ِّ ِّ
َّالذي تركنا عىل البيـضاء; ليلهـا , ّسيد بني هاشم, حبيب اهللا أيب القاسم, ّوالرمحة
وعىل آله وأصحابه , صلوات ريب وسالمه عليه, ّال يزيغ عنها إال هالك, كنهارها

 :وبعد, وأزواجه أمجعني
ّ حيـاة النـاس ال تـستقيم إال بـرشيعة تبـني للنـاس املـصالح واملفاسـدّفإن ّّ ّ ,

ّليحققـوا معنـى , ّوخترجهم من دواعي اهلو والضالل إىل دواعي احلق والفالح
ٌ كـام هـم عبـاد لـه ًا هللا اختيـارًاَّحتى يكونـوا عبـاد, ّرب العاملنيّالدينونة احلقة هللاّ 

ّوال يكون ذلك إال بالد, )١(ًااضطرار واألصل يف ذلك قـول , خول حتت أمره وهنيهّ
ِ﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴾: ِّاحلق  ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِْ ْ ِ ِ ْ ْ  ).٥٦: الذاريات (َ

َ﴿ومـا ينطـق عـن اهلـو : وقال تعاىل َ ََْ ِ ُ ِ ْ َ َإن هـو إال وحـي يـوحى ) ٣(َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ ِْ)٤(﴾  
وال ثالـث , واهلو, يعةّالوحي وهو الرش: فقد حرص األمر يف سبيلني:). ّالنجم(

ّفاتباع اهلو مضاد التباع احلق, والعالقة بينهام عالقة تضاد, هلام ّ من أجل ذلـك . ّّ
ّ إال هبـذه ًا فال تستقيم احلياة كام ذكـرت آنفـ,أنزل اهللا رشيعته وابتىل اخللق بطاعته

ًالتي جاءت ممثلة يف نصوص الوحيني العظيمني, ّالرشيعة ّ  .ّالكتاب والسنة: َّ
ِّإال أن االهتداء هبذا الدين  ّ َّواالنتفاع هبا مرشوط بالفقه فيه الذي ) ّالرشيعة ( ّ

, كام هو معلوم ـ مفتـاح اخلـري ِّوالفقه يف الدين ـ. ّهو الفهم الصحيح ملراد اهللا 
ِ يرد ِ اهللاُُّ َمن((:  يف ذلك حيث قال اهللا ّفقد صح اخلرب عن رسول, وآية السعادة ُ

ُبه خريا ي ً ْ َ ِ ِّفقهه يف الدينِ ِ ُ ْ ِّ َّأن الذي ال:  من احلديث يقتيضومفهوم املخالفة, )٢())َ يفقه ّ
ٌيف الدين مل يرد به خري ِّ. 

                                                 
F١EאFWFאאEEF٢L٢٨٩KE 
F٢Eאאא،W}{אF٣١١٦KE 



  

 
  

− ٤ −

ّوبذلك يتقرر أن الفقه يف الدين له مكانـة مهمـة وخطـرية ٌّ ّبيـد أن الفقـه يف , ِّ
 ًاعـتوليس مر, ّليس باألمر اهلني, ّأحكام اهللا وتنزيلها عىل واقع املكلفني وأحواهلم

 !ّلكل من شاء أن يقول ما شاء
ّوالفقيه الذي قرص علمه عىل حفظ األقوال يف املذهب من غري معرفة األدلـة  َّ

ٍّ عىل نـص ضـعيف ال تقـوم بـه ًحكامّفلعله بنى , ّسقيمها فهو مقلدصحيحها من 
 .)١(ل غري معصوم; منقوض بقول املعصومأو قو, ٍأو قاعدة غري صحيحة, ّاحلجة

ّإذا ال بد  ُ ّمن أصول وقواعد تبني مصادر االستدالل ومظان الدليلً ّ ِّوتوضح , ّ ُ
َّ الذين رسموا − رمحهم اهللا −ّوهو ما قام به علامء األمة , قواعد االستنباط وطرقه

ّلألمة املناهج الصحيحة القويمة التي تضبط عملية االجتهـاد يف ديـن اهللا َّّ ّوتبـني , ّ
ّوتبـني , ّذه الـرشيعة بثبـات مـصادرهاّوتبني ثبات هـ, سبيله وضوابطه ورشوطه

ّكذلك شمول الرشيعة واستيعاهبا حلوادث الزمان واملكان ًوذلـك حتقيقـا لقـول , ّ
َ﴿ونزلنا عليك الكتـاب تبيانـا لكـل يشء وهـد ورمحـة وبـرش : ّاحلق سبحانه ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ َ َ ًْ َ َ ٍَّ ِ ِ ِِّ ْ َ ُْ ً ََ
َللمسلمني﴾  ِ ِ ِْ ُ  ).٨٩: النحل(ْ

وولوج من لـيس مـن العلـم يف , ّ هذه العصور املتأخرة ومع كثرة الغبش يف
ّفـإن املفـزع ملعرفـة احلـق ومـن ثـم , صدر وال ورد إىل ميدان التأصيل والتفريـع ّ

ّالتمسك به هو العودة الصحيحة لكتاب اهللا وسنة رسـوله ّ ّ  , وبـذل الوسـع يف
ّفهمها الفهم الصحيح مستنريين بام قعده وأصله علامء األمة الراس َّ ّ  .خونّ

َّلذلك فإن الفتو يف ديـن اهللا مـن أعظـم األمـور التـي جيـب العنايـة هبـا َّ ِ ,
َّوأثرها يف الناس أثر خطري; لذا ال بد مـن تـوافر الكتابـات , ٌومقامها مقام عظيم ُ ٌ َّ

ومحاية هذا اجلناب مـن , ّواستنهاض اهلمم املؤهلة والقادرة عىل ضبط هذا الباب
 .َّالتالعب أو التوهني
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 وبرغبـة كريمـة مـن جممـع الفقـه − باهللا ًا مستعين−ل ذلك حاولت ومن أج
َّة العامل اإلسالمي بمكة املكرمـة ــع لرابطــَّالمي التابــاإلس َّ أن − حرسـها اهللا −َّ َ
, محايـة املعتقـد(ّ مد أثر الفتو يف جانبني مهمني ومهـا − بقدر املستطاع −ِّأبني 

َّومنه أستمد التوفيق, اإلعانةوأسأل اهللا تعاىل , )ّوحتقيق الوسطية وال حـول وال , ّ
َّقوة إال به ِ ّ. 

 :َّوقد تضمن هذا البحث ثالثة مباحث
 :وفيه مطالب, ّ يف الفتو وما يتعلق هبا من أحكام:ّاملبحث األول

 . تعريف الفتو:ّاملطلب األول
 . بيان خطورة مقام املفتي وأمهيته:ّاملطلب الثاين

ّ الرشوط العلمية الواجب توفرها يف العـامل ليتأهـل لإلفتـاء:ّاملطلب الثالث         ّ ّ ,
 .وآداب املفتي

 . حكم الفتو التكليفي:َّاملطلب الرابع
 :وفيه مطالب, ّ أمهية الفتو يف محاية العقيدة:ّاملبحث الثاين

 .وعالقة ذلك بالفتو, ِّ وسائل حفظ الدين:ّاملطلب األول
 . وأثره يف الفتو))املحكامت(( االلتفاف حول :ّاملطلب الثاين
ّ أثر الفتو يف حتقيق وسطية األمة:ّاملبحث الثالث  :وفيه مطالب, ّ

 .ّ حترير معنى الوسطية:ّاملطلب األول
 . أثر الفتو يف بيان املنهج الوسط:ّاملطلب الثاين

 . وهي يف نتائج البحث:اخلامتة
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 ّاملبحث األول
 ّما يتعلق هبا من أحكامالفتو و

 :تعريف الفتو: ّاملطلب األول
ًأوال  :ّالتعريف اللغوي: ّ

وهـي بمعنـى ,  فتى وفتـوٌوالفتيا مأخوذة من, )أفتى ( اإلفتاء مصدر الفعل 
 .أفتاه يف األمر إذا أبانه له: يقال, )اإلبانة(

ي ـ أي املفت ّفكأنه ـ, من الفتى وهو الشاب القوي احلدث) الفتو ( وأصل 
ّا أهبم ببيانه وقوته العلميةّيقوي م ّ ُ)١(. 

تـدور حـول معنـى , وقد وردت هذه الكلمة بتصاريف خمتلفة يف كتـاب اهللا
 : ومنه قوله تعاىل, ّاإلبانة والتوضيح

َّ ويستفتونك يف النساء قل اهللاَُّ يفتيكم فيهن﴿ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َُ َْ ِْ ُ ِّ ُ َِ ُ قـال ابـن )١٢٧: النساء( ﴾...َ
 .)٢())ّأي يبني لكم ما سألتم عنه: ((هّعطية يف تفسري

 :ّالتعريف االصطالحي: ًثانيا
ّعرفت الفتو أو اإلفتاء بتعريفات عدة جيدها الباحث مبـسوطة يف مظاهنـا ِّّ ُ ,

ِّوحسبنا من التعاريف ما يقرب املعنى وخيدم موضوع البحث ُ ّ. 
ٍوبالنظر إىل التعاريف املتعددة نجد أهنا جتتمع حـول تعريـف  ّ ّ ّ ; ًاحـد تقريبـواّ

 .)٣(ّ حكم الرشع ال عىل وجه اإللزاماإلخبار عن: ّوهو أهنا
أو بني املفتي , ّللتفريق بني الفتو والقضاء) ال عىل وجه اإللزام(وهذا القيد 

َّفاملفتي يبني احلق للـسائل وال يلزمـه, والقايض ِّ َ ٌأمـا حكـم القـايض فهـو ملـزم , ُ ُ ُ
ّواجب التنفيذ ُ. 
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 :ّمن أمهها, ًقا أخر بني اإلفتاء والقضاءوقد ذكر العلامء فرو
ّ وأعم تعلقًاَّأن الفتو أعظم أثر: موم األثرمن حيث ع −١ حيـث ,  من القـضاءًاّ

ّإن فتو املفتي إذا صدرت تعد ترشيعا عاما يتعلق بالسائل وغـريه ً ّ َّ يف حـني , ِ
 .)١(وز ـ يف الغالب ـ غري املتحاكمنيَّأن حكم القايض ال يتجا

ٌأما الفتو فهـي داخلـة , ّفالقضاء خاص باملعامالت: حيث االختصاصمن  −٢ َّ
ّيف أحكام الرشع كلها ّ. 

 .)٢(ّوالفتيا تعتمد األدلة, ِ احلجاجَّما ذكره اإلمام القرايف من أن القضاء يعتمد −٣
ِاملخرب : ّومن هنا فإن املفتي هو  .)٣(بحكم اهللا تعاىل ملعرفته بدليلهُ

 :ة مقام املفتي وأمهيتهخطور: ّاملطلب الثاين
ّيصور اإلمام الشاطبي ـ ُّ ِّ ٍرمحه اهللا ـ مكانة املفتي أدق تصوير بقوله ُ َ املفتـي : ((َّ
ّهو القائم يف األمة مقام النبي  َ َّ َُّ ِ ُ(()٤(. 

ٍووجه القيام مقام النبي يكون بجملة أمور ّالوراثـة يف علـم الـرشيعة : منها, ّ
, واإلنـذار هبـا كـذلك, وتعليمهـا للجاهـل, سّإبالغهـا للنـا: ومنها, ٍبوجه عام

 .)٥(ام يف مواطن االستنباط املعروفةبذل الوسع يف استنباط األحك: ومنها
َوال أبلغ يف بيان مكانة املفتني يف هذه األمة من أن رب العاملني; أوجب عـىل  َّ َّ ّ ُ ِ

ِ﴿يا أهيا الذ: قال اهللا, ّعموم املؤمنني طاعته بنص كتابه العزيز َّ َ ُّ َ ُين آمنوا أطيعـوا اهللاََّ َ َِ َ ُ َ َ
ْوأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم﴾ ْ ُ َُّ ْ ِ ِِ َ ْ ِ ُ ََ ُ  ).٥٩: النساء (ََ

ّواستنباطا من هذا املعنى القرآين عرب ابن القيم وغريه من العلامء  ّ رحـم اهللا  −ً
ُأن املفتي م: −اجلميع  ِّع عن رب العاملنيـّوقـَّ   فطبيعة عمـل املفتـي عنـد حتليلهـا!ٌ

ّة نجد أهناـّقبد ُّبام سيعد فـيام بعـد تـرشيع, نهٌىل اهللا وإخبار عـٌول عـق: ُ َ ً داخـال يف ًاُ
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ّيتعبد املكلف به ربه تعاىل, ِدين اهللا ُّ فـإذا صـدرت الفتـو مـن أهلهـا املعتـربين , َّ
ّبرشوطها املعتربة كانت أقرب إىل احلق بإذن اهللا; وبالتايل ستكون داللة عىل اخلـري 

ّذا كانت خالف ذلك فقد ضـل صـاحبها وأضـلوإ, ّوالرشاد ّ ! وكـم مـن فتـو
ّطارت هبا الركبان وطبقت اآلفاق; وقد جانبت احلق والصواب ََّّ ٌعمل هبا أقـوام , َ

فكانـت , وهـي ليـست منـه, َّورثها من بعدهم آخرون حتى أضحت من دين اهللا
َمثل السنة السيئة التي عىل صاحبها وزرها ووزر من عمـل هبـا إىل َِّ َ ُ , ِ يـوم القيامـةُ

ُفخطر املفتي عظيم ٌفإنه موقع عن اهللا ورسوله, ُ ّ َّزاعـم أن اهللا أمـر بكـذا, ّ ّوحـرم , ٌ
 !أو أوجب كذا, كذا

ّوهذا كله عند التفريط يف إعطاء املسألة حقها من النظـر ّ ُ ُأو إذا كـان املخـرب , ُّ ِ ُ
ّباحلكم مفتئت متقول عىل اهللا ليس من أهل االجتهاد َ وبذل , ان من أهلهّأما إذا ك, ُ

ٌوسعه فلم يوافق اجتهاده احلق; فهو مأجور عىل اجتهاده غري مأزور بإذن اهللا; كام  ّ ُ
ّدلت عىل ذلك النصوص الفتو إذا جانبت الصواب وخالفت احلـق ال : ولكن, َّ

ّسيام يف املسائل العامة أو اخلطرية األثر والتي تعم هبا البلو; فإن عـدم الـوزر ال  ُّ َّ َّ
 !َدم األثرينفي ع

 :ّخطأ املفتي وما يرتتب عليه
َّإن خطــأ املفتــي يف فتــواه ِّلــيس بــاألمر اهلــني, ِ ّّوكلــام كــان تعلقهــا عامــا , ِ

ًوموضوعها دقيقا; كلام كان أثر اخلطأ عظيام ُ ّ ً 
ّومما يرتتب عىل هذا اخلطأ أمور  :منها, ّ

ِسنه مـن أبـواب ُأو أفتى فـيام ال حيـ, تأثيم املفتي إذا مل يكن من أهل االجتهاد ُ ِ
ٍأو قرص يف البحث وتلمس احلق; أو أفتى اتباعا للهـو أو ابتغـاء عـرض , العلم ً ّ ّ ّ ََّ

 !من الدنيا
ُلذلك كان الصحابة  َّوتبعهم سلف األمة; من أهل القرون املفضلة ّ ُ ِ ِ كانوا , ّ

ِيقدرون هذا األمر حق قـدره َّ َ ِّ ّوهـذا مـا يفـرس جتنـبهم وتـدافعهم الفتـو قـد, ُ ُ ِّ ر ُ
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ٌوينبني عىل هذا أن من أفتى ومل يكن من أهل الفتو فهـو آثـم عـاص! اإلمكان َّ ,
ُومن واله ذلك وأقره فهو  ُّ  .ثم كذلكآّ

ّفقـد نـص , ورفع مـن شـأهنا, ّوقد محى رب العاملني سبحانه جناب الفتو
وجعلـه مـن أعظـم , ُكتاب اهللا عىل حتريم القول عليه بغري علم يف الفتيا والقضاء

َ﴿قل إنام حرم ريب الفواحش : قال تعاىل اسمه, بل يف املرتبة العليا منها, ماتّاملحر ِ َ ِّ ََ ْ َْ َ َ َّ َ َّ ِ ُ
ِما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغري احلـق وأن تـرشكوا بـاهللاَِّ مـا مل ينـزل بـه  ِِ ِ ِْ ِّ َ ُ ُْ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ ِ ِْ ْْ َ َ َ َ َ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ ْ ْ َ ََ َ

َسلطانا وأن تقولوا عىل اهللاَِّ َ َُ ُْ َ ْ َ ً َ َ مـا ال تعلمـون﴾ُ ُ ََ ْ َ : ّقـال ابـن القـيم. )٣٣: األعـراف (َ
ّفرتب املحرمات أربع مراتب(( ّثم ثنى بام هو أشد , وبدأ بأسهلها وهو الفواحش, ّ ّ َّ ُ

ًثم ثلث بام هو أعظم حتريام مـنهام وهـو الـرشك بـه , ًحتريام منه وهو اإلثم والظلم ََّ ُّ
ًثم ربع بام هو أشد حتريام, سبحانه َُّّ َ ّ  .)١())القول عليه بال علم: ّكله وهو من ذلك ُ

ّويلزم ويل األمر منعهم كام فعـل ((: −رمحه اهللا  −قال أبو الفرج بن اجلوزي 
َوهؤالء بمنزلة مـن يـدل الركـب, ّبنو أمية ْ ّ وبمنزلـة , ٌولـيس لـه علـم بـالطريق, ّ

َّاألعمى الذي يرشد الناس إىل القبلة ُّ وهو يطـب ّوبمنزلة من ال معرفة له بالطب, َّ
ّبل هو أسوأ حاال من هؤالء كلهم, َّالناس ّ وإذا تعني عـىل ويل األمـر منـع مـن مل !ً ّ

ّسنة ومل يتفقـه فكيف بمن مل يعرف الكتاب والـ, ُحيسن التطبب من مداواة املرىض
 .)٢())?ِّيف الدين

ّومن هنا نجد أن العلامء الكبار الربانيني تصدر عنهم إرشاقات تدل عىل شد َُّ ُ َ ِة َّ
ِفقـد صـح عـن إمـام دار, ّوتقديرهم لإلفتاء حق قدره, ِورعهم وخوفهم من اهللا ِ ّ 

ِإن املـسألة إذا سـئل عنهـا العـامل فلـم جيـب((:  قوله−رمحه اهللا  −ٍاهلجرة مالك  ُ َّ ِ ,
 .)٣())ّام هي بلية رصفها اهللا عنهّفإن, فاندفعت عنه

ّد كان اإلمام الشافعي ـا فقـن هنـوم ًدقيقا صادقا عندما وصل  −رمحه اهللا  −َّ ً
َّ إىل أن احلكمـة مـن رشع −ّ بثاقب برصه ودقيق فهمـه ملـوارد الـرشع وأرساره −
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َومنـه مـا فـرض اهللاُ : ((ِّ يف الرسـالة−رمحه اهللا  −قال )). االبتالء((االجتهاد هي 
َعىل خلقه االجتهاد يف طلبه كـام ابـتىل طـاعتهم يف , وابتىل طـاعتهم يف االجتهـاد, ِ

 .)١())َا فرض عليهمّغريه مم
ّولو وعى هذا كله أو بعضه أولئك الذين يتجرءون عىل الفتـو ويتطلعـون  َّ َُّ َ

َّهلا; لكفوا عن كثري مما شغبوا عىل الناس به ّ ٍ ومحـدوا اهللا , َوألوكلوا األمر إىل أهله, ّ
َعىل بلية رصفت عنهم ِ ُ ٍ ّ! 
ّوأما اتباع اهلو يف احلكم أو : ((قال اإلمام القرايف  .)٢())ًاٌلفتيا فحرام إمجاعاّ

ّينـسحب أثرهـا عـىل تـرصفات , َّأن الفتو الغري صحيحة كـام سـبق ذكـره
ّاملكلفني أو معتقداهتم وتصوراهتم ّ. 

 وانبنـى ًمن أفتى شخـصا: بمعنى)) ضامن املفتي((ذكر بعض العلامء مسألة 
ٍعىل الفتو إتالف مال ُففرق بعـضهم , ةـُأو تفويت مصلح, ُ  اللقـاين  كاإلمـام−َّ

ومـن كـان غـري ,  يـضمنًاملالكي يف منار أصول الفتو ـ بني من كان جمتهدا فال
 .)٣(جمتهد فيضمن
 أي −يـضمن : وقيـل: (( البن محدان احلنبيل قوله))صفة الفتو((وجاء يف 

 ملن ليس بأهل−ًمن ليس أهال للفتو ألنه تصد ّ ّوغـر مـن اسـتفتاه بتـصديه , ّ
 .)٤())لذلك

 .)٥(احلاكم وقارن بني خطأ املفتي وخطأ, ّ القيم يف هذه املسألةّوقد فصل ابن
ٌوالذي يتوجه ـ واهللا أعلم ـ عدم ضامنه; تفريعا عىل أنه خمرب ُ ً َّّ , ُوليس منـشئ, َّ

ِوأن الفتو غري ملزمة ُ ّ. 
ٍأن رجال من الصحابة كان يف رسية : َّويستأنس هلذا الرأي باحلديث الذي فيه ِّ َّ َ َُ ََّ ً َ

َجرح ثم أجنبُفأصابه  ْ ٌ َُ َ َّ َفسأل من معـه عـام يفعـل? هـل يغتـسل أم ال? فـأفتوه , ُ ْ َ ُ َ ْْ ََ َّ َ َ ََ َ
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َفاغتسل فامت, ِبوجوب الغسل َ ََ ََ َ ُفلام علم ذلك رسول, ْ ََ َِّ َ َ مل يزد عىل أن قـال اهللا َ َ ْ َ :
ُقتلوه قتلهم اهللاَُّ(( ُ َُ َُ ََ ُأال سألوا إذ مل يعلموا, َ ََ ُْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِفإنام ش, َ َ َّ ِ ُفاء العي السؤالَ َْ ُّ ِّ ُِ َ...(()١(. 

ٌأن مقام املفتي مقام كبـري القـدر: ونخلص من ذلك ُ ّوأن أي , عظـيم األثـر, َّ ّ
ّوإال أد ذلـك إىل , جمتمع مسلم ال ينبغي أن خيلو مـن أهـل الفتـو واالجتهـاد ّ

َّختبط الناس يف دينهم ّ فيـضلون !واختالط احلالل بـاحلرام, وابتعادهم عن السنة, ّ
ِ الرصاط السوي وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاعىل ُ ّ! 

ٍبل ذهب بعض أهل العلم إىل أنه إذا مل يوجد مفت يف بلد ما ٍ ُ ََّ ِ ّحـرم الـسكن , ُ َ ُ
ُّالـدين; ومـا يـستجد مـن ّ ووجب الرحيل منه إىل حيث من يفتيه يف أحكـام !فيه ِّ

 .)٢(!نوازل
َن اهللا ليهتم به ويـسأل وال ينبغي أن يكون يف حياة املسلم أعظم من دي: ُقلت ِ َّ

ُحاجـة ((ّفـإن , ّوكام قال ابن القيم. وهذا من صدق الديانة وأمارات اإليامن, عنه
ّالناس إليهم ـ يعني املفتني ـ أعظم من حاجتهم إىل الطعام والـرشاب ّ ِ ُ ُ ِ وطـاعتهم , َّ

ِّعليهم أفرض من طاعة األمهات واآلباء بنص الكتاب العزيز ِ ُ(()٣(. 
ّام املفتي هبذه الدرجة من األمهيةفإذا كان مق ًوهبذه اخلطورة; فال بد إذا مـن , ُ ّ ُ

ِّبيان املؤهالت والرشوط التي بتحصيلها يتأهل العامل هلذه املرتبة الرفيعة يف الدين ّ ّ َّّ. 
 ,ّة الواجـب توفرهـا يف العـامل ليتأهـل لإلفتـاءــّروط العلميــّالش: ّاملطلب الثالث

 :وآداب املفتي
عبـد اهللا الرتكـي يف كتابـه .  دقـال, تي هي ذاهتـا رشوط املجتهـدرشوط املف

َّتقـدم أن املفتـي هـو املجتهـد)): ((أصول اإلمـام أمحـد(( ومـن مل يبلـغ درجـة , ّ
ُوعند الكالم عىل املجتهد; وما يلزم له ذكرنا طرفا مما يشرتط , ّاملقلد: االجتهاد هو ًُ ّ

 .)٤())وهي رشوط املفتي يف الواقع, هل
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ٌفهـي أسـامء , ّالح املتقدمني ال فرق بـني الفقيـه واملجتهـد واملفتـيويف اصط
َّفالفقيه الذي ال يملك أدوات االجتهاد, ّملسمى واحد ويكتفي بحفـظ الفـروع; , ُ

ًال يسمى فقيها عىل احلقيقة  الزركـيشوقد أشـار إىل ذلـك , َ فالفقه أساسه الفهم!ّ
َعلم من : تنبيه: ((يف البحر املحيطجاء , ًرمحه اهللا ـ نقال عن غريه من األصوليني ـ ِ ُ

ّأن املسائل املدونة يف كتـب الفقـه ليـست )): باستنباط األحكام((تعريفهم الفقه  ُ َّ
َوبه رصح العبدري يف باب اإلمجاع مـن , ّوأن حافظها ليس بفقيه, ًبفقه اصطالحا َّ

ّ وإنـام ,))فروعـي((ُف هبا والعار, ّوإنام هي نتائج الفقه: قال)) املستصفى((رشح 
ٍالفقيه هو املجتهد الذي ينـتج تلـك الفـروع عـن أدلـة صـحيحة ِّ َُّ ّفيتلقاهـا منـه , ُ

هم نقلـة فقـه ال : قال ابن عبد السالم, ونحوه, ًالفروعي تقليدا ويدوهنا وحيفظها
ّوذكر الشافعي يف , فقهاء  .)١())..ُصفة املفتي وهو الفقيه)): ِّالرسالة((َّ

َّوالرشوط التي يذكرها األ صوليون يف باب االجتهاد والالزمة للتأهيل لرتبة ّ
ُهي يف حقيقتهـا رشوط االجتهـاد العامـة والتـي تـشرتط يف , االجتهاد أو اإلفتاء َّ ّ

ُاملجتهد املطلق الذي يفتي يف مجيع مسائل الفقه ونوازله يقول اإلمـام أبـو حامـد , َّ
ّرمحه اهللا ـ بعد عرضه العلوم التي ال بد لل الغزايل ـ ُ َّ ِ اجـتامع هـذه : ((مجتهد منهـاِ

ّالعلوم الثامنية; إنام يشرتط يف حق املجتهد املطلق الذي يفتي يف مجيع الرشع ُ َُّ ُ ّ ّ(()٢(. 
ّوقــد تنوعــت أســاليب األصــوليني يف طريقــة عــرض الــرشوط واملعــارف  ْ ّ

 ).اإلفتاء/ االجتهاد (املطلوب توفرها للوصول هلذه الرتبة 
ّ االجتهـاد اإلمـام الكبـري الـشافعي ّومن أول وأحسن مـن كتـب يف رشوط َّ

ًفقد سطر مجال رائعة ودقيقة يف هذا املقام, رمحه اهللا ـ ـ ً ًَّ َ ُ وال يقيس : ((حيث يقول, َ
ُإال من مجع اآللة التي له القياس هبا َّ ِوهي العلم بأحكام كتاب اهللا; فرضه, ّ ِ , وأدبه, ُ

َىل ما احتمل التأويل ّويستدل ع, وإرشاده, ّوخاصه, ّوعامه, ومنسوخه, وناسخه
ِمنه بسنن رسول اهللا  ِ َ ُ ِ ,ًفإذا مل جيد سـنة فبإمجـاع املـسلمني ٌفـإذا مل يكـن إمجـاع , ّ
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ًوال يكون ألحد أن يقيس حتى يكون عاملا بام , فبالقياس َّ َ , ّقبلـه مـن الـسننمىض ٍ
 .)١())ولسان العرب, واختالفهم, اسَّوإمجاع الن, ّوأقاويل السلف

: املجتهد: ((ط يف رشطني كالغزايل حيث قالّن مجع الرشوومن األصوليني م
 :وله رشطان
ّيطا بمدارك الرشعأن يكون حم: أحدمها ّمتمكنا من اسـتثارة الظـن, ً ً ّبـالنظر , ّ

 .وتأخري ما جيب تأخريه, وتقديم ما جيب تقديمه, فيها
 .)٢()) القادحة يف العدالةًجمتنبا للمعايص, ًأن يكون عدال: ّالثاين
ّلك اإلمام الشاطبي وكذ ّإنـام حتـصل ((: إذ قـال,  يف املوافقات−رمحه اهللا  −ّ

َدرجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني ّ: 
ّفهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا: أحدمها ُ َ. 
 .)٣())ًبناء عىل فهمه فيها, ستنباطّالتمكن من اال: ّوالثاين

ّوقد مجع تقي الدين السبكي  ّ والعلم , العامل حتصيله ما جيب عىل −رمحه اهللا  −ِّّ
 :وهي, ٍبه من املعارف يف أمور ثالثة

ّآليف يف العلوم التي يتهذب هبا الـذهنالت ومـا , وأصـول الفقـه, كالعربيـة: َّ
بحيث تصري هذه العلوم , ّحيتاج إليه من العلوم العقلية يف صيانة الذهن عن اخلطأ

ّملكة للشخص ً , وحتريـره, حيـث هـيفإذ ذاك يثق بفهمه لدالالت األلفاظ من , َ
 .فاسدها ّوتصحيح األدلة من

َّحتـى يعـرف أن الـدليل الـذي ينظـر فيـه , ّاإلحاطة بمعظم قواعد الرشيعة ّ ََّّ
 .ٌخمالف هلا أو موافق
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ُأن يكون له من املامرسة والتتبع ملقاصد الرشيعة ما يكـسبه قـوة يفهـم منهـا  َ ّ ُ ُ ًُ ِ ّ
وإن مل , ّ ذلـك املحـل لـه يفًوما يناسـب أن يكـون حكـام, ّمراد الشارع من ذلك

ِّيرصح به ُ)١(. 
ّإال أن من أبرز العلوم التي تتعلق تعلقا مبارشا بعملية االجتهاد هـو  ً ً َّّ ّ َّ علـم ((ّ

ّفهو العلـم الـذي يبـني منهجيـة االسـتنباط وآليـة, ))أصول الفقه ّ ُُ ِّ التعامـل مـع  َّ
َوهو كام اصطلح عىل تعريفه عند كثريين, ّالنصوص ِ َّلتي يتوصل هبا إىل القواعد ا( ُ ُ َّ

َّاستنباط األحكام الرشعية من  .)٢()ّاألدلة َّ
ٍوهو علم مستمد يف كثري من مباحثه مـن  ّعلـم اللغـة العربيـة((ٌّ ّفـال بـد , ))ّ ُ

ّللمشتغل به من العلم باللسان; بالقدر الذي يمكـن صـاحبه مـن الفهـم الـدقيق  ََ ُ ُِّ َّ ِ ِ ْ ُ
ِللنصوص الرشعية َّ َّ ّوية املتنوعةّ بأساليبها اللغّ ّ)٣(. 

ّوقد ذكر اإلمام الرازي ـ ّ ِأن أهم العلوم ((رمحه اهللا ـ  ُ ّ ِللمجتهد علـم أصـول َّ ُ ِ
ْالفقه ِ(()٤(. 

ُوال يرقـى املـرء إىل : ((رمحـه اهللا ـ إذ يقـول ُوقبله إمـام احلـرمني اجلـويني ـ
 .)٥())ّقالل دون اإلحاطة هبذا الفنمنصب االست

ُ عن أصول الفقه أنـه −ه اهللا رمح −ويقول اإلمام الشوكاين  ِعـامد فـسطاط ((َّ ُِ ُ
 .)٦())َّلذي تقوم عليه أركان بنائهُوأساسه ا, االجتهاد
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َّعلـم بمقاصـد التـرشيع التـي هـي نتـاج مـن )) ّالفن((والعلم بقواعد هذا  ٌ
ّوالدراية بمقاصد الرشيعة وأصوهلا الكليـة مـن األمـور , ٌوثمرة من ثامره, نتائجه

ِحتى يـصبح مـع كثـرة املطالعـة ,  تكوين ملكة االجتهاد عند الفقيهّاملهمة جدا يف َّ
ّوالتدقيق فيها; عىل بصرية بـام يـصلح أن يكـون مناسـبا للتـرشيع ومـاال يكـون  ً ُ ََ ُ ٍ

 .كذلك
ِومن مل يتفطن لوقوع املقاصـد يف األوامـر والنـواهي: ((ُيقول إمام احلرمني ِ ِ ّ ,

ّفليس عىل بصرية يف وضع الرشيعة ٍ(()١(. 
ّفالرشيعة مبناها عىل مقاصد وأصول ال بد للمفتي مـن مراعاهتـا واعتبارهـا  ُ ُ

ِحاال ومآال قبل أن يصدر فتواه ُ ً ً. 
ِوقد ذهب اإلمام الشاطبي وهو يناقش القدر الذي جيب عىل املجتهد حتصيله  ُ َّ َ ّ ُّ

ٍويقرر بعد بحث علمي شائق, من هذه العلوم واملعارف ّ ُأنه ليس مـن الواجـب , ٍّ َّ
َّ العامل أن يتعمق يف كل علم مـن العلـوم املـذكورة يف رشوط االجتهـاد حتـى عىل ٍ ِّ َ ّ

ّ بل يكفيه أن يمتلك القدرة العلميـة عـىل االسـتفادة !َيصل لدرجة االجتهاد فيها
ًمن كل فن ما يساعده يف بناء الفتو بناء صحيحا ًٍّ ِسواء أكان يف احلديث أو اللغة , ّ ّ

ًولو كان مشرتطا يف املجتهد االجتهاد ((: −رمحه اهللا  −قال , أو غريمها من العلوم
َّمل يصح حلاكم أن ينتصب للفصل بني اخلـصوم حتـى , ّيف كل ما يفتقر إليه احلكم َ ٍّ

ّيكون جمتهدا يف كل ما يفتقر إليه احلكـم الـذي يوجهـه عـىل املطلـوب للطالـ ُ َّ ّ , بً
 .)٢())وليس األمر كذلك باإلمجاع

 :تنبيــــه
ّ يف رشط االجتهاد من لدن أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الـشافعي ّعند التأمل ََّّ

ّ إىل عصور متأخرة−رمحه اهللا  − ّيلمس الباحث تطورا وتوسعا يف تلك الرشوط, ٍ ً ّّ ً ,
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ّوبام يتناسب مع تغري العصور واجلو العلمي السائد ّّ ّفاألدوات العلميـة املتقدمـة , ُ ّ
ّهي األصل املستصحب يف كل عرص; إال ٍ ّ َّ أنه قد يزاد عليها بالقدر الـذي تقتـضيه ُ ُ ُ َّ

ّفام قرره الشافعي يف القرن الثاين من رشوط , ظروف ذلك العرص ّ ال يمكـن أن ((َّّ
َتكون كافية للنظر االجتهادي يف القرن الثالث اهلجري; الـذي تبـدل فيـه الواقـع  َّّ ّ ًّ

ّالفكري والسيايس; إذ إنه بينام كان الرصاع يف القرن الثا ًين اهلجري رصاعـا فقهيـا ّ
ًفإن الرصاع غدا من منتصف القرن الثالث اهلجري رصاعـا , ّبني املدارس الفقهية ّ ًّ

ٍ وامتزج بـيشء مـن −أشاعرة ومعتزلة وماتريدية  −كالميا بني املدارس الكالمية 
ّمما يربر القول يف هـذا القـرن بـرضورة أن يتـوفر يف الراغـب يف , الفكر األصويل ِّ ُ ّ

ّصدي للنظر االجتهادي عىل زاد معـريف غـري مغـشوش مـن الفكـر األصـويل الت ٍ ّ
 .)١())..والكالمي

ُوقد تناقل العلامء يف كتبهم قـديام وحـديثا أن مرتبـة املجتهـد املطلـق مل تعـد  ُِ ِ َ ْ َ ً ً
ٍوذهب آخرون إىل انعدام أنواع أخر من املجتهـدين; , موجودة من قديم الزمان ِ
ّقد تكررت دعو انعدام املجتهدين يف عصور متعددةو, ًكمجتهد التخريج مثال ّ ,

ّوممن ذكر ذلك ابن أيب الدم الشافعي املتوىف سنة  َّ َّواعلـم أن : (( هـ إذ يقـول٦٢٤ّ
ّ يعز وجودهـا يف زماننـا هـذا يف −يقصد رشوط االجتهاد املطلق  −ّهذه الرشوط 

 .)٢())ليوم جمتهد مطلقبل ال يوجد يف البسيطة ا, ٍشخص من العلامء
ّولعل السؤال املهم ال سيام مع تكرر هذه الدعو من قرون طويلة ّ مـا هـي , ّ

َّوانتشار التقليد حتى , وندرة املجتهدين, األسباب املؤدية إىل انتشار هذه الدعو
 أصبح هو األصل?

أنقل تفـسريين , وقبل ذكر يشء من ذلك بحسب ما نلمسه من واقع موجود
 .ومن قرنني خمتلفني, ّاجتهدوا يف تلمس هذا األمرَّلعاملني من العلامء الذين 

                                                 
F١EFFאאאאEE،KF٤٧KE 
F٢EFFאEEFKE 



  

 
  

− ١٨ −

 وهـو ))الغياثي(( حيث قال يف كتابه −رمحه اهللا  −أبو املعايل اجلويني : ّأوهلام
ّيتأمل من انتشار التقليد وانحسار االجتهاد ٍوإنام بالئي كله من ناشئة يف ((: !ّ َّ الزمان ّ

ًشدوا طرفا من مقاالت األولـني ّومل يتـشوفوا إىل , ليـد املحـضّوركنـوا إىل التق, ّ
ِّفضال عىل أن يشمروا للطلب, وابتغاء ثلج الصدور, انتحاء درك اليقني ُ ً...(()١(. 

 هـ حيـث ٦٩٥املتوىف سنة ) َّأمحد بن محدان احلراين ( العامل احلنبيل : وثانيهام
ّونار اجلـد واحلـذر , ّوالرغبات فاترة, لكن اهلمم قارصة((: ًاجتهد يف ذلك قائال

ّاكتفاء بالتقليد, دةـامـخ ّواستعفاء مـن التعـب الوطيـد, ً , ًوهربـا مـن األثقـال, ً
وقد أصاب الـداء أو . )٢())ّولو بأقل األعامل, وبلوغ اآلمال, ًوأربا يف متشية احلال

 !كاد رمحه اهللا
َفتور اهلمم: ُفخالصة النقلني ُوالركون إىل األسهل, ُِ ومها سـببان ال يـزاالن , ّ

 .قعنا املعارصموجدين يف وا
ًويضيف بعض الباحثني أسبابا أخر منها ُ: 

ّة العلم الناتج عـن الثـروة الفقهيـة ـد طلبـاد عنـة لالجتهـاجـدم احلـعور بعـّالش −١
 .ّفال تكاد جتد مسألة إال وفيها رواية عن صحايب أو تابعي أو إمام, الكبرية املدونة

ّتركز االهتامم بكتب املذاهب الفقهية −٢ ّ. 
ّممـا مـنعهم ومنـع , َّاهلالة الكبرية التي أحاطها تالميذ األئمة حول آراء شـيوخهم −٣

 .غريهم من تناول بعضها بيشء من النقد والتمحيص
ّسبب آخر ومهم  −٤ َّ من األسـباب التـي حـان الوقـت للوقـوف − وهو يف نظري −ٌ

ّعندها طويال; واالجتهاد العاجل يف حماولة حلها يم أو التفقيه ّطريقة التعل: وهو, ً
ّالرشعي ٍالتي باتت تعتمد بصورة غالبة عـىل التفقيـه املـذهبي وتكتفـي بـه, ّ بـل , َّ

ّوبمجرد النظر والدراسة يف كتب املذاهب ولكن الواجب , ّوهذا جيد ومطلوب, ّ
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 أن يقرتن به تفتيح ذهـن الطالـب للتأمـل يف مـدارك األئمـة وطـرق االسـتدالل
لتعويـد الطالـب عـىل , ّقهية واألشـباه والنظـائروالنظر يف القواعد والضوابط الف
 .التخريج ومعرفة احلكم بدليله

ّوقديام أشار العالمة ابن خلدون ـ اعلـم : ((حيث قـال, رمحه اهللا ـ ملثل هذا ً
ّأنه مما أرض بالنـاس يف حتـصيل العلـم ّ ُ , والوقـوف عـىل غاياتـه; كثـرة التـآليف, َّ
ّثم مطالبة املـتعلم والتلميـذ ,  طرقهاّوتعدد, واختالف االصطالحات يف التعاليم َّ ُ

ُوحينئذ يسلم له منصب التحصيل, باستحضار ذلك ّفيحتاج املتعلم إىل حفظهـا , ٍ
َّوال يفي عمره بام كتب يف صناعة واحدة إذا جترد , ومراعاة طرقها, ّكلها أو أكثرها ٍ ِ ُ

 .)١())فيقع يف القصور, هلا
َّإن طري: − وباهللا التوفيق −لذا أقول  ّقة التعليم أو التفقيه الـرشعي املوجـودة ِ ّ َ

َّحاليا يف الكليات واألقسام الرشعية ليس من ثامرها َّبل وال حتى مـن شـأهنا; أن , َّ
ّهتيأ طالب علم فقيه باملعنى الصحيح هلذا الوصف ٍ ّففي الغالب يتخرج الطالـب , ُ

ًوقد حصل كام منوعا من العلوم واملعارف, ّاملتميز منها ّ ًلكنك قلام جتده متعمقا و, َّ ّ ّ
ٍمتبحرا يف نوع منها ً ٍومن وفق ملواصلة دراساته العليا جتده قد ختصص يف جزئيـة , ّ ّ َُ ِّ

ٍيسرية من علم ما; هي عنوان بحثه ٍ! 
ّوالسعي لتكوين العقلية الفقهية, أما االهتامم بأدوات االجتهاد ّالتـي متكـن , ّ ُ َّ

ُفيندر وجود مثل هـذا , ّنزيل الصحيحّصاحبها من النظر والقياس والتخريج والت
ّفيتخرج الطالب ولو كـان حاصـال عـىل الـدرجات العلميـة , ّيف أجوائنا العلمية ً ّ

ّمنبتا عن نوازل العرص بمـسائله الـشائكة املعقـدة, العليا ِ ِ ً َ ٍمـن اقتـصادية وطبيـة , ُ
 .واجتامعية وسياسية ونحوها

ّلذا بات من املتعـني عـىل أصـحاب القـرار واملـسؤل ني عـن هـذه الكليـات ُ
ّالرشعية أن يتنبهوا هلذا اخللل َّ ًحفاظـا عـىل جنـاب االجتهـاد وسـعيا يف إحيائـه , َّ ً
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! َّحتى ال نصل جليل ال جتد فيه من يـستطيع االجتهـاد واالسـتنباط, واستمراريته
َّفيقع الناس يف عامية وتنتزعهم األهواء; ألهنم مل جيدوا أهل الذكر الـذين أوجـب  َ ُ َ

 !هم سؤاهلماهللا علي
 :صفات وآداب يف املجتهد أو املفتي

ّمن أهم هذه الصفات واآلداب التي ال يتصور من عامل مسلم إال أن يتخلـق  َّّ ّ َُ ّ
 :ٌهبا أمور منها

ُفهي رأس األمر وأسـه, النية الصاحلة الصادقة −١ اهللا للتوفيـق  وهـي اجلالبـة بـإذن, ُُ
َفكم من مريد بالفتو وجـه (( ّوبعدمها حيصل اخلذالن ويكثر التخبط, والقبول ٍ

َومريد هبا وجه املخلوق ورجاء منفعته, اهللا ورضاه والقرب منه وما عنده  فيفتي ?ٍ
ّالرجالن بالفتو الواحدة وبيـنهام يف الفـضل والثـواب أعظـم ممـا بـني املـرشق 

َوقد جرت عادة اهللا التـي ال تتبـدل وسـنته التـي ال حتـول أن يلـبس ... واملغرب ُ ُِ ُ َّ َُّ ّ
ِاملخلص من املهابة والنور واملحبة يف قلوب اخللـق وإقبـال قلـوهبم إليـه مـا هـو  ِِ ِ ِّ َّ

ِويلبس املرائـي الالبـس ثـويب الـزور مـن , ّبحسب إخالصه ونيته ومعاملته لربه ُ
ولآلخـر , َاملقت واملهانة والبغضة ما هو الالئق به; فـاملخلص لـه املهابـة واملحبـة

 .)١())املقت والبغضاء
ِّقرر من قبل فإن مكانة املفتي يف الدين ويف نفوس أهـل هـذا الـدين عظيمـةكام ت −٢ ِّ َ ّ ّ ,

َّوحتى يكون صادقا مع ربه ومع الناس ّ ً ُوحتى حيقـق معنـى القـدوة املنتظـر مـن , َّ ّ َّ
َال بد أن يوافق قوله عمله, أمثاله ُُ َ﴿أتـأمرون : َّوال يكون من الذين قال اهللا فـيهم, ُّ ُ ُ ْ َ َ

ِّالناس بالرب ِ ْ ِ َ َ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون﴾َّ َ َُ ْ ُِ ِْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ َْ ْ َ َْ ُ  ).٤٤: البقرة ( ُْ
ّأن يتجرد من كل وهو وحظ نفس −٣ ٍوال يتطلع يف فتواه إىل إرضاء أحد مـن , ّ ّ

ً حتقيقـا ))ّإصـابة احلـق((ويكـون رائـده ومقـصده هـو , َّالناس أو إسخاطه
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َّوكام نص القرآن وحكم الرمحن; فإن حكم احلـاكم , ّمةًلرضوان اهللا ونفعا لأل َّ
ّإما اتباع احلق أو اهلو: ال خيلو من حالني ال ثالث هلام ّ ُ﴿يـا داوود : قـال اهللا, ّ ُ َ َ

َإنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلو فيضلك  َّ ِْ ُِ ْ ْ َْ ََ َ َ ْ َ ََْ ِ ِ َّ َ َّ َ ََ ِّْ َْ ِ ِ َِ ُ ََّ ِ ً َ َ ِ
ْعن َ سبيل اهللاَِّ إن الذين يضلون عن سبيل اهللاَِّ هلم عذاب شديد بـام نـسوا يـوم َ َ ُ ْ َ َ َْ ٌ َ ْ َ ََ َ ِ ٌ ِ ِ َِ َ َُ ِ ِِ َِ َُّّ َّ ِ

ِاحلساب﴾ َ ِ  ).٢٦: ص (ْ
ًعوره أنه مفتقر إىل اهللا دائمـش −٤ ٌ ُ ُ ّويلـح دائـام عـىل ربـه بـأن , ّوال يغرت بعلمـه, اـَّ ًّ

ّوكان شيخ اإلسالم أبـو العبـاس , ًامّوأن يثبته عىل احلق دائ, ُه الصوابـُيلهم
َّبن تيمية ـا ِْ ُّرمحه اهللا ـ كثريا ما خير ساجدا هللا معفرا وجهه بالرتاب; يلح عـىل  َ ُِ ً ُّّ ً َ ً

ٍربه ومواله أن يفتح عليه يف مسألة أشـكلت عليـه وهـو يقـول َ ّيـا معلـم ((: ِّ
 .)١())ّإبراهيم علمني

ّومن وصايا اإلمام الكبري الشافعي ـ : اهللا ـ للعلامء وطلبـة العلـم قولـهرمحه  ّ
ُفحق عىل طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم يف االستكثار من علمه (( ِ ُ , )أي القرآن ( ٌّ

ٍوالصرب عىل كل عارض دون طلبه ِّ ُ ّوإخالص النية هللا يف اسـتدراك علمـه; نـصا , َّ ُِ
ِوالرغبة إىل اهللا يف العون عليه, ًواستنباطا ْ َ ُفإنه ال يدرك, َّ َ ُ َّ َّ خري إال بعونهِ ِ ٌ(()٢(. 

 :حكم الفتو التكليفي: َّاملطلب الرابع
:  تعرتهيا األحكام اخلمـسة التكليفيـة وهـي))الفتو((ذكر األصوليون أن 

 .والكراهة, والتحريم, واإلباحة, والندب, الوجوب
 هلا حكم أصيل; واألحكام األخر ٌويف ما أحسب ـ واهللا أعلم ـ أن الفتو َّ

ّ احلكم بحسب ما يتعلق به أو بالنظر إىل آثاره وهكذاعوارض تعرتي ّ. 
ّوذلـك بـالنظر إىل مكانتـه , فاإلفتاء من فروض الكفايات من حيث األصل

ّوخطورته وأنه يتعلق به بيان هذا الدين حفظه يف نفوس املكلفني ِّّ ِّوحفظ الـدين , ّ
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ُوما ال يتم الواجـب, ىل درجات الوجوبـوهو يف أع, روريـٌد ضـمقص ّ إال بـه ّ
 .فهو واجب

ِرمحه اهللا ـ يف مقدمته العلميـة العظيمـة لـسفره الكبـري قال اإلمام النووي ـ ّ ّ :
ّوليس يف الناحية غريه; يتعـني , فإذا استفتي, ُاإلفتاء فرض كفاية((: ))املجموع((

 .)١())عليه اجلواب
ُ قال ما نصه−ً له أيضا −ويف روضة الطالبني  ّع إال ومتى مل يكن يف املوضـ((: ّ ِ

ُتعني عليه أن يفتي, واحد يصلح للفتو َ فهو مـن فـروض , ُوإن كان هناك غريه, َّ
ّومع هذا فال حيل التسارع إليه, الكفايات ّ(()٢(. 

ّويستدل عىل هذا بعدد من النـصوص الدالـة عـىل وجـوب البيـان وحتـريم  ّّ ٍ
ِ﴿وإذ أخذ اهللاَُّ ميثاق الذ: ومنه قوله تعاىل, الكتامن َِّ َ َ َ َ َ ْ ِ ِين أوتوا الكتاب لتبيننه للنـاس َ َّ َّ ُ ُ َ ُِ ُِ َ َ َِّ َ ْ ُ

َوال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به ثمنا قليال فبئس ما يشرتون﴾ ُ ََ َْ َ َْ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ً َ ُ َِ َ ْ ًَ ُِ ِ َِ َ ِ ِ ُ ُ َ َ 
 ).١٨٧: آل عمران(

ِّوحديث النبي  َّ ُ ;نص يف حتريم كتامن العلم ِ ُمن كتم علام يعلم((ٌّ ً َ ََ ْْ َ ِْ َ َه; جاء يوم َ َْ َ َ ُ
ٍالقيامة ملجام بلجام من نار َ ْ َ َّ َِ ِ ٍِ ِ ِ ً ُ ََ ْ(()٣(. 

ّيـدل عـىل شـدة ) الكـتامن ( ّوترتب هذا الوعيد الشديد عىل هـذا الوصـف  ّ
 .أعلم واهللا) البيان ( ّوبالتايل عىل وجوب ضدها وهو , ُاحلرمة

َّإال أن هذا الواجب الكفائي  :ّقد يتحول إىل, ّ
أو إذا ضـاق وقـت ,  مل يكن يف البلـد أو املجتمـع املـسلم غـريهواجب عيني; إذا −١

 .احلادثة وخيش فواهتا
                                                 

F١EFFאFEE١L٤٧KE 
F٢EFFאEEF٨L٨٦KE 
F٣EFFאFEE١٦L٢٩٣KEא؛אאFFWאאEE

F٦٥١٧KE 



  

 
  

− ٢٣ −

ٌوملفت رد الفتيا; إذا كـان يف البلـد عـامل ((: ويف منتهى اإلرادات من كتب احلنابلة       ّ ٍ
ّوإال مل جيز له ردها; لتعينها عليه, ٌقائم مقامه ّ ّ(()١(. 

ِإذا سئل عن قضا, ًوقد يكون مندوبا −٢ , ّوملـا حتـدث بعـد, ّيا متوقعـة احلـدوثُ
 .فليس بملزم باجلواب; لعدم وجود وقت احلاجة

ّوقد يكون اإلفتاء حراما يف حق البعض −٣ ّوهـم الـذين مل تتـوفر فـيهم رشوط , ً َّ
ّأو إذا ترتب عـىل , ٍأو مل يكن عىل علم دقيق يف املسألة مدار السؤال, االجتهاد

فـدرء املفـسدة , ّعظم من مفسدة الـسكوتًقوله ـ وإن كان وجيها ـ مفسدة أ
 .ّاألعظم متعني

ّوقد يكون مكروها بالنظر إىل املوضوع ذاته −٤ فبعض السائلني قـد يـسأل عـن , ً
ِفال جيار يف تكلفه هذا, مسائل بعيدة أو مستحيلة الوقوع ّ. 

 .)٢(ا فيام عدا هذه احلاالت األربعًويكون مباح −٥
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 ّاملبحث الثاين
 ّأمهية الفتو يف محاية العقيدة

ِإن قضايا ومسائل املعتقد من أهم املسائل التي خيوض فيهـا أهـل االجتهـاد  َّ ّ َّ ِ
ٍوالفتو; ألن أثرها ينسحب إىل عالقة اإلنسان مع ربه وإيامنه بعدد مـن القـضايا  ِ ّ ُ ّ

ِوكل كلمة خترج من فم فقيه, اخلطرية ٍ ًفتـي; يـصبح منهجـا ُّوكل حكم يصدره م, ُّ ُ
ًليس تقديسا هلذا العامل أو ذاك ـ فهو , ًوسلوكا يسلكه السائرون, ّينتهجه املقلدون

ّيف نظرهم غري معصوم ـ وإنام للعلم الذي حيمله; وملا جبل عليـه عامـة املـسلمني  َ َِّ ُ ّ
: ًوطاعـة ألمـر احلكـيم اخلبـري يف قولـه املبـني, من توقري العلامء وتقدير أقـواهلم

َسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾َ﴿فا ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ َْ ُ ِْ ِ ِّ َ  ).٤٣: النحل (َ
َّوهم الذين بـسببهم هيتـدي النـاس للحـق , فهؤالء العلامء هم ورثة األنبياء َّ

ُّوتفرقت هبم السبل, وتنازعتهم األهواء, ّوالنور; إذا ادهلمت اخلطوب فام أعظم , ّ
 !وما أخطر تأثريهم, أمانتهم

ّرر الوعيد يف القرآن مـشددا عـىل هـؤالء النفـر أن يتقـواومن هنا يتك ًّ اهللا يف  ّ
َ﴿إن الذين يكتمون مـا أنـزل اهللاَُّ وأن جيتهدوا يف قيادهتم وداللتهم للحق , َّالناس َ ُْ َْ َ ُ ََ ََّ ِ َّ ِ

َّمن الكتاب ويشرتون به ثمنا قليال أولئك ما يأكلون يف بطوهنم إال ِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َِ َ َُ َ ُْ ْ َ ُ ً َ ًَ َِ ُ َ ْ َ النار﴾ِ َّ 
 .)١٧٤: البقرة(

َ﴿إن الذين يكتمون﴾((قال اإلمام الشوكاين يف تفسريه  َُّ ُ ْ َ َ ِ َّ املراد هبذه اآلية :  قيلِ
َّعلامء اليهود; ألهنم كتموا ما أنزل اهللا يف التوراة مـن صـفة حممـد  ِ . واالشـرتاء

ّوسامه قليال; النقطـاع مدتـه, ّوقد تقدم حتقيقه, االستبدال: هنا ً  ,وسـوء عاقبتـه, ّ
ّوهذا السبب وإن كان خاصا فاالعتبار بعموم اللفظ ّوهو يشمل كل من كتم مـا , ّ

 .)١())...وأخذ عليه الرشا, رشعه اهللا
ّوتتضح أمهية  ّ)املطلبني يف هذا اجلانب العظيم من خالل هذين) الفتو. 
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 :وعالقة ذلك بالفتو, ِّوسائل حفظ الدين: ّاملطلب األول
َّإن أعظم م َّا جيب حفظه وبيانه والذب عنه; هو دين اهللا اخلـاتم الـذي أنزلـه ِ ّ

َّعىل نبيه حممد  ّ ,ٍالذي لن يقبل اهللا من أحد دينو  . سواهًاَّ
ّومحاية جناب التوحيد وصـحة املعتقـد مـن أوىل الواجبـات ّبـل هـو أهـم , ّ

ّوالـرضوريات كـام عرفهـا , َّالرضوريات اخلمس التي جاءت الـرشائع بحفظهـا
ّمام الشاطبي اإل ِّما ال بد منها يف قيام مصالح الدين والـدنيا((:  هي−رمحه اهللا  −ّ ّ ُ ,

ِبحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة , ٍبل فساد وهتارج وفوت حياة, ُ
 .)١())والرجوع باخلرسان املبني, ويف اآلخرة فوت النجاة والنعيم

, لـوالعقـ, سـّوالنفـ, نـِّديحفظ ال: يـوه, ســروريات مخــذه الضــوه
 .ّوالنسب, واملال

ّوأعظمها شأنا والتي من أجلها خلق اهللا اخللق  َّ  !)ِّحفظ الدين ( ً
ّوحني نتكلم عن الدين وكونه رضوريا للحياة فإنا نعني بذلك الدين احلق (( ِّ ِّ ّ

ِّالصحيح املنزل من رب العاملني ّنـام وإ, ِّال مطلـق الـدين, اخلالص من التحريف, ّّ
َّنخصه بالدين املنزل عىل حممد  ُ ُ ُّ , ِّوهو الدين اإلسالمي احلنيف لكون مـا عـداه

ِ﴿ومن يبتغ غري اإلسالم دينـا فلـن يقبـل منـه وهـو يف ًمنسوخا ال جيوز العمل به  َ ُ َ ُ َ ْ ْ ْ َْ ً َِ َِ َْ ُ ْ ْ َ ََ ِ َ ِ ْ َ َ ِ
َاآلخرة من اخلارسين﴾ َِ ِ ِ ِ َِْ َ َ  .)٢()) ]٨٥: آل عمران [ ْ

ّحفظ الدين أهم مقاصد الرشيعةَّبعد تقرير أن  ّ ُفال يمكن أن ترتك الـرشيعة , ِّ ُ
ًهذا املقصد عرضة للضياع أو التحريف ُ ,ٌففي ضياعه ضياع للمقاصـد األخـر ,

 .ًوخرابا لنظام احلياة بأرسها
ّومن خالل استقراء أدلة الرشع من كتاب وسنة ّ َّوجد العلـامء أن , ّ مقـصد ((َ

ُ حيفظ من جانبني))ِّالدين  .وجانب العدم, جانب الوجود: ُ
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ّاملحافظة عليه بام يقيم أركانه ويثبت قواعد: فجانب الوجود بمعنى َُ ُ. 
 .ّدرء الفساد عنه الواقع أو املتوقع: ومن جانب العدم بمعنى

, ّالـدعوة إليـه, احلكم بـه, العمل به: ّومن اجلانب األول تأيت الوسائل اآلتية
 .اجلهاد من أجله

ّبالرد عىل كل ما خيالفه من البدع واألهواء: ّومن اجلانب الثاين ّ. 
 يف ))الفتو واملفتـني((ّوسأحتدث بام يتناسب وطبيعة البحث وهو عن دور 

 .محاية املعتقد
ِّفقد جاء األمر يف كتاب اهللا بالدعوة إىل هذا الـدين وبيـان حقيقتـه وأعظـم , ّ

َّقضية تناوهلا القرآن وجاهد من أجلها حممد  ٍ ّ قـل هـذه  ))ّلتوحيـدا((ّ قـضية﴿ِ ِ َ ْ ُ
َسبييل أدعو إىل اهللاَِّ عىل بصرية أنا ومن اتبعني وسبحان اهللاَِّ وما أنا من املـرشكني﴾  ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ََ َ ََ ُ َ ََ َّ ِ َ َ َ ِ ِ ِ

َّويف هذا املقام يقول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة , ]١٠٨: يوسف[ ِْ : −رمحـه اهللا  −َ
ّوهلذا يتغري الدين بالتبديل (( ِّ ًوهذا الـدين ال ينـسخ أبـدا, ّوبالنسخ أخر, تارةّ ُِّ ,

والكتامن مـا يلـبس , والكذب, والتبديل, ُلكن يكون فيه من يدخل من التحريف
ًوال بد أن يقيم اهللا فيه من تقوم به احلجة خلفـا عـن الرسـل, به احلق من الباطل ُ ّ ُ َُ ّ ,

َّفيحق اهللا احلـق, هلنيوتأويل اجلا, وانتحال املبطلني, فينفون عنه حتريف الغالني ّ ,
َويبطل الباطل ولو كره املرشكون ِ ُ(()١(. 

ّ يف سياق بيانه لوجوب الذب عن −ّ وفقه اهللا −بكر أبو زيد . َّويقول الشيخ د
ّحياض احلق بالفتو الصحيحة والكلمة املقنعة  ًويزداد األمر شدة حينام يكون ((ّ ّ ُ

ُحق يلبس به بدعته وهك: ِمع صاحب اهلو ُِ َ ُ حتى إذا طفحت الكـأس!ذاٌّ َّهـب : َّ
ّمن شاء اهللا من محلة الرشيعة ينزعون من أنوارها بذنوب وافرة َيطفئون هبا جذوة , ِ َ ُ

ُبام يقيمونه من حجج , َّفهم مثل العافية يف الناس لدينهم وأبداهنم, اهلو والبدعة
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ِاهللا وبيناته القاهرة ُفتهب بذلك ريح اإليـامن, ِّ ُّ نتـصار للكتـاب وتقـوم سـوق اال, ُ
 .)١())والسنة

ّفـإن , ّ يف مثل املسائل اإليامنيـة والعقديـة املهمـة))الفتو((ّوللنظر يف تأثري 
ٍذلك األثر ال يبدو ظاهرا واقعا إال من خالل ذكر نامذج ملواقف عدد مـن العلـامء  ّ ً ً

ّالذين كان لفتاواهم واجتهـاداهتم يف مواقـف معينـة , من أهل الفتو واالجتهاد َّ
ّرها البالغ والظاهر يف حفظ الدين ومحاية العقيدة الصحيحة يف نفـوس وعقـول أث ِّ

َّاملكلفني من الذين يدخلون بإذن اهللا يف قوله تعاىل َ﴿وجعلنا مـنهم أئمـة هيـدون : ّ ُ ْ َْ َ ً َّ ِْ َِ ُ ْ َ َ َ
َبأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ ُ َِ ُِ َ َْ ِ ُِ ََ َ َ َُ ََّ ِ , هللا احلمـدوهـم كثـري و ] ٢٤: ّالسجدة [ َ

إمام دار اهلجرة العامل املجتهد صاحب املذهب مالك بن أنس; املتوىف سنة : ومنهم
ِالذي أثرت عنه األقوال املتواترة يف تقدير الفتو وبيـان عظـم , هـ رمحه اهللا١٧٩ َ ِ ِ ُ َّ
:  قـال))جذوة املقتبس((ّما نقله ابن خلكان عن احلميدي يف كتابه :  ومنها!شأهنا

َّدخلت عىل مالـك بـن أنـس يف مرضـه الـذي مـات فيـه; :  قالّوحدث القعنبي ُ
:  فقال يل?يا أبا عبد اهللا وما يبكيك:  فقلت!فرأيته يبكي, فجلست, ّفسلمت عليه
َيا ابن قعنب ُ واهللا لـوددت أين رضبـت ?ّ ومن أحق بالبكاء منـي?ومايل ال أبكي, َ ُ

ٍلكل مسألة أفتيت فيها برأيي بسوط وليتنـي , ُفيام سبقت إليهُوقد كانت يل السعة , ّ
ِمل أفت بالرأي ُ!!(()٢(. 

ّولقد سئل هذا اإلمام العلم عن مسألة عقدية تتعلق بصفات اهللا تعاىل َ َّ َُ فأفتى , ُِ
ّإال أن أثرها تعـد , ِفكانت فتواه شافية كافية يف املسألة ذاهتا, ٍفيها عن علم وفقه َّ ّ

ذه املـسألة ومثيالهتـا مـن ًخصوص املسألة لتكون منهجا علميا ينسحب عـىل هـ
 .َّمسائل الصفات أو األمور الغيبية التي يعجز العقل عن إدراكها

ر ـألة; إىل جعفـــذه املـســنده هــ بس−ه اهللا ــرمح −ّي ـّام الذهبـاق اإلمـس
َ﴿الرمحن عـىل  !يا أبا عبد اهللا: فقال, فجاءه رجل, ّكنا عند مالك: بن عبد اهللا قال َ ُ َ ْ َّ
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ْالعرش اس ِْ َ ْ﴾َتو َفام وجد مالك من يشء مـا وجـد مـن مـسألته? كيف استو ِ َ ََ ٍَ ٌ ,
ٍوجعل ينكت بعود يف يده, َفنظر إىل األرض َّثـم ) العـرق(َّحتى عاله الرحـضاء , ُ ُ

ُرفع رأسه ُواالسـتواء منـه غـري , ُالكيف منه غري معقول((: وقال, ورمى بالعود, ََ
َوأمـر , ّوأظنـك صـاحب بدعـة, ُوالسؤال عنه بدعة, ٌواإليامن به واجب, جمهول ِ ُ

ْفأخرج به ِ ْ ُ(()١(. 
َّ هبذه الفتو العظيمة; التـي −رمحه اهللا  −ِىل اإلمام مالك ـَح اهللا عـد فتـولق

ُنـؤمن هبـا , ّهي املذهب احلق واملنهج القويم عند احلـديث يف صـفات اهللا تعـاىل
وال تكييـف , لوال تعطي, ّونمرها عىل ظاهرها الالئق بجالل اهللا من غري حتريف

ُ﴿ليس كمثله يشء وهو السميع البـصري﴾حتت قاعدة  ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َْ ََّ ٌْ َ ْ َ ] فهـو  ].. ١١: ّالـشور
ٌّفمتى جاءنـا نـص مـن ,  أعلم اخللق به سبحانهورسوله , سبحانه أعلم بنفسه

ٍكتاب أو سنة صحيحة بإثبات صفة أو نفيها فال جيوز العدول  ٍ ٍ ّ رأي أو قياس مهام لٍ
 .كان قائله

ّوهو ما قرره مالك وعلامء السلف يف فتاواهم للخلق  .رحم اهللا اجلميع, ّ
بن حنبل  اإلمام الرباين والفقيه املجتهد اإلمام أمحد: ًومن هذه الكوكبة أيضا

ّالذي ظهـر يف أيامـه بدعـة خلـق القـرآن ,  هـ رمحه اهللا٢٤١الشيباين; املتوىف سنة  َّ
َوامـتحن , يف تقديم املعقوالت عىل الوحيّوهي من البذور األوىل لبدعة اجلهمية  ِ ُ

ّوفتحت السجون من أجلها, َّالناس هبا َّفتصد اإلمـام أمحـد هلـذه الفتنـة التـي , ُ ّ
ّكادت أن تفسد عىل الناس دينهم لوال أن ثبتـه اهللا لبيـان احلـق ُ ّ َ ويف ذلـك يقـول , َّ

ّاإلمام الناقد الذهبي رمحـه اهللا َّفـإن األمـة مـا زالـت عـىل أن((: ّ  القـرآن العظـيم ّّ
ُاهللا تعاىل ووحيه وتنزيله كالم َحتى نبغ هلم القول بأن كالم , ال يعرفون غري ذلك, ُ ّ ُ َ َّ

 .)٢())َفأنكر ذلك العلامء.. ٌاهللا خملوق جمعول
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ومـنهج , ّفكانت فتو اإلمام متطابقة مع نصوص الوحيني; الكتاب والسنة
ّالسلف يف فهم هذه النصوص; ومل حيد عنهام قيـد  ومل تأخـذه يف اهللا لومـة ! أنملـةّ

ًبل صرب ملدة أربعة عرش عاما كاملة تواىل عىل سجنه وتعذيبـه ثالثـة خلفـاء , الئم ً َّ
ّ إال أنـه رمحـه اهللا حـسم القـضية مـن !ّمن كبار خلفاء بني العباس وعـىل التـوايل ُ َّ ّ

َّوشعر بعظم األمانة التي حتملها, بدايتها ّوعلم أن كل , ّوهو من علامء هذه األمة, ََّ َّ
, َّفتو تصدر منه سيكون هلا بالغ األثر يف هداية الناس أو تضليلهم والعيـاذ بـاهللا

 !وبالتايل محاية العقيدة أو االنتقاص منها
:  قـال اهللا!أسـتاذ يـا: ُلذلك ملا جاءه تلميذه املروذي وهو بني اهلنبازين; قال

ْوال تقتلوا أنفسكم﴿ َُ ُْ َ ُ ُ َْ َ ِفخرجـت إىل رحبـة دار , رج وانظـريا مروذي; اخـ: قال ﴾َ ُ
ــة ــا ال حيــصيهم إال, اخلالف ّفرأيــت خلق ً ــدهيم; واألقــالم , اهللا ُ ّوالــصحف يف أي
, ُننظر مـا يقـول أمحـد; فنكتبـه:  قالوا?ماذا تعملون: فقال هلم املروذي, واملحابر

ّ أضل هؤالء كلهم!يا مروذي: ُفدخل فأخربه; فقال ُّ ِ ُ?(()١(. 
ّ املؤثرة يف باب االعتقاد ال سـيام وهـي إذا ))الفتو((ويف هذا السياق سياق 

ما كان يصل لإلمام أمحد مـن سـؤاالت واسـتفتاءات يف , صدرت من عامل جمتهد
ّفيفتي فيها اإلمام بام يصحح املعتقد وهيدي , قضايا أشكلت عىل بعض طلبة العلم

 .سواء السبيل
ُأنه ملا أشكل : ما جاء يف طبقات احلنابلة: ومن ذلك بـن مـرسهد د ّعىل مـسدَّ

ِأمر الفتنة وما وقع الناس فيه من اختالف يف القدر والرفض واالعتـزال ِ ِوخلـق , َّ
ّأكتب إيل بسنة رسول: القرآن واإلرجاء; كتب إىل أمحد بن حنبل ّفلام ورد ,  اهللا ّ

ّإنا هللا وإنا إليه راجعون: وقال, كتابه عىل أمحد بن حنبل بكى  يزعم هذا البرصي !ّ
ُأنه ً قد أنفق عىل العلم ماال عظيامَّ فكتـب ,  اهللا ّوهو ال هيتدي إىل سنة رسـول, ً
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ّاحلمد هللا الذي جعل يف كل زمـان بقايـا مـن أهـل , بسم اهللا الرمحن الرحيم: إليه َّ
وينهونه عن الـرد حييـون بكتـاب اهللا تعـاىل , ّيدعون من ضل إىل اهلد, العلم

ٍ والرد فكم من قتيل إلبلـيس قـد أحيـوهّاملوتى وبسنة رسول اهللا أهل اجلهالة ٍ? 
َّفام أحسن آثارهم عـىل النـاس ينفـون عـن ديـن اهللا , ٍّوكم من ضال تائه قد هدوه

, َّوتأويل الضالني; الذين عقـدوا ألويـة البـدع, وانتحال املبطلني, حتريف الغالني
َّ تعاىل اهللاَُّ عام−يقولون عن اهللا ويف اهللا , وأطلقوا عنان الفتنة َ َ َ َُ يقول الظـاملون علـوا َ ُُ َ َّ ُُِ

ًكبريا  ِ ّفنعوذ بـاهللا مـن كـل فتنـة مـضلة,  ويف كتابه بغري علم−َ ّوصـىل اهللا عـىل .. ّ
َّثم رشع رمحه:... ّأما بعد... َّحممد  .)١())اهللا يف اإلفتاء والبيان ُ

ومـات أهـل الفـتن واألهـواء; وبقيـت , ّومات معذبوه, ومات اإلمام أمحد
ً الذي جاهد من أجله راسخا يف قلوب املـسلمنيّفتاواه واحلق ّوظـل كتـاب اهللا , َّ

ّحمفوظ اجلناب من الزيغ والضالل ٌ﴿واهللاَُّ غالـب فلله احلمد من قبل ومـن بعـد , ّ َِ َ
َعىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴾ ُ َ َ َْ َْ َّ َ ََ ِ َّ َ ْ َ َِ ِ ِ   ].٢١: يوسف [ َ

ٍومع صورة مرشقة أخر لعامل رباين جمتهد آ ٍّ كـان لفتـاواه واجتهاداتـه , خـرٍ
األصويل املـالكي أبـو  وهو اإلمام, أثرها البالغ يف تصحيح املفاهيم ومحاية املعتقد
ّإسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي املتوىف سنة  . رمحه اهللا٧٩٠ ّ

وكادت , ًفقد عاش هذا اإلمام املجتهد عرصا ـ كام يذكر ـ انترشت فيه البدع
ٍ كثري من أحكامها السـيام يف جانـب األمـور التعبديـة ويف أن تندثر معامل السنة يف

َّمنهج التلقي عموما حتى عادت وكنـت يف أثنـاء ((: ويصف تلك الفرتة فيقـول, ً
ّفلـام , ُذلك قد دخلت يف بعض خطط اجلمهـور مـن اخلطابـة واإلمامـة ونحوهـا
ًأردت االستقامة عىل الطريق; وجدت نفيس غريبا يف مجهور أهـل الوقـت ل ُ كـون ّ

ودخلت عىل سننها األصلية شوائب من املحدثات , خططهم غلبت عليها العوائد
 .)٢())الزوائد
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ّومع ضغط الواقـع الـذي كـان يعيـشه الـشاطبي  ّ  وإحـساسه −رمحـه اهللا  −َّ
َّبالغربة فيه وما حصل له من تردد كام يقول هو نفسه; إال أن ذلك مل يثنه عن قولـة  ّ ّ

شعر عظم األمانة وخطورة الفتو والقول يف دين فقد است, ّاحلق وموقف الصدق
, َّووجوب محاية املعتقـد وسـالمة املـنهج حتـى وصـل إىل القناعـة الواجبـة, اهللا

َّناس لن يغنـوا ّوأن ال, َّفرأيت أن اهلالك يف اتباع السنة هو النجاة((: ّيصورها قوله
, ورـض األمــعـج يف بـدريــم التـكـذت يف ذلك يف حـفأخ, ًاـيئـّعني من اهللا ش

 .)١(!))َّت عيل القيامةـقام
ّفتوكل عىل ربه ومل أزل ((: وكان كام قال عن نفـسه, وجاهد, وأفتى, ّوألف, ّ

ُأتتبع البدع التي نبه عليها رسول اهللا  َّّ ّ ,ّويبني أهنا ضاللة وخـروج , ّوحذر منها ُ
َّوأبحث عن السنن التي كـا, ّلعيل اجتنبها فيام استطعت, عن اجلادة ّ دت أن تطفـئ ُ

ّنورها تلـك املحـدثات لعـيل أجلـو بالعمـل سـناها ُوأعـد يـوم القيامـة فـيمن , ُ
 .)٢())أحياها

َفألف رمحه اهللا كتابه العظيم الفريد يف بابه املوسوم بـ  َ َّالذي حرر ) االعتصام(َّ َّ
ّوعرض فيه الكثري مـن الـشبه , فيه معنى البدعة وقواعد التفريق بينها وبني السنة

ّقد تفسد عىل املكلفني صحة املنهج وسالمة املعتقـدَّالتي  ّ ُ ّثـم كـر عليهـا بالبيـان , ُِ َّ ُ
 .والنقض

ومن تلك الفتاو أذكـر هـذا النمـوذج , )٣(وكذلك كانت له فتاو مشهورة
ّالذي يتعلق ببيان البدعة من السنة َّ: 

َفقد سئل ـ ِ  ّوأنـه كـام جـاء يف, ٍرمحه اهللا ـ عن تكبري العيدين بـصوت واحـد ُ
ّمن بدع اخلري التي شهد الرشع باعتبار حسنها( السؤال  َّ.( .. 
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ّاحلمد هللا; أما من مل يكرب يف مواضع التكبري فقد فاتته سنة النبـي : فأجاب ّ َّّ ُّ 
ّواالقتداء بالسلف الصالح َّإن التكبـري : ّوأما قـول القائـل, ًوكفى بذلك خرسانا, ّ ِ

َعىل صوت واحد فيه األجر; فإن أثبت ذلك ُ ّ نقال رصحيا ال احتامل فيه عن السلف ٍ ً ً
ُصح األجر ّإنه من بدع اخلري التي شهد الرشع : ّوأما قوله, ّوإال فال أجر فيه ألبتة, ّ َّ ّ

ّبحسنها فغلط; إذ ال بدعة يف الدنيا يشهد الرشع باعتبار حسنها ّبـل األمـر بـضد , ٌ
ٍكل بدعة ضاللة((: ذلك لقوله   .)١()) وأشباهه))ّ

ّإال أن الذي يعنينا هو بيان املـنهج الـسليم , ٍإن كانت يف فرع فقهيواملسألة و َّ َّ ّ
وبيان ذلك ومتييز السنة مـن البدعـة , وقيفـو التـه هـل فيـّوأن األص, يف التلقي

 العلامء واملفتون −َّة من الناس ـذه الفئـوه. اد وال ريبـل االعتقـائـّن أهم مسـم
ّ خري أراده اهللا يف هذه الطائفة الذابة عن ديـن ِ وألمر−ّ مضت سنة اهللا −الربانيون  َّ ٍ
ًزيادة يف , اربةـّم باحلق; األذ واملحـدعهـبب صـ أن يصيبهم بس−ه ـرعـاهللا وش

ِّنفثـات املخـذلني املقـرصين: ومن أسـوأ ذلـك, ّوخلود الذكر, ِمضاعفة األجر ُ ُِّ! 
ّفرت املثخن بجراح التقصري علم; إذا قـام إخوانـه البخيل ببذل ال, ّالكاتم للحق, ُ

ومن وراء هـذا ليوجـد لنفـسه , َبنرصة السنة يضيف إىل تقصريه; مرض التخذيل
 .)٢(معتقده ّعند املناشدة واملطالبة العذر يف التويل يوم الزحف عىل

ّوتقول يف دين اهللا كل دعي أفاك متعامل, إذا أظهر أهل الباطل باطلهم: ُقلت ّ ُّ َّ ,
ِّساكت أو خمذل أو متشاغل أو ال يـدري عـن الواقـعّوأهل العلم واحلق ما بني  ُ ٍ! 

ّفمتى بربك يتبني الناس احلق َّ ّ ِّوكيف حيفظ الدين ويسلم املعتقد, ّ ُ?! 
ً أوال وأخريا أسوة حسنةِولنا يف رسول اهللا  ً , ّويف سلف هذه األمة كذلك, ّ

 .ّوكل من سار عىل هذا النهج القويم
ٍوممن ينتظم يف سلك هذه الكوكبة  املضيئة مـن العلـامء العـاملني املجتهـدين َّ

َّجليل األثر; هو الشيخ العامل الفقيه صـاحب الفتـاو , ٌعلم كبري القدر, ِّاملؤثرين
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َّاملشهورة أبو العباس تقي الدين شيخ اإلسالم أمحد بـن عبـد الـسالم ابـن تيميـة  ْ ِّ َ َِّّ ّ
 . هـ٧٢٨ّاملتوىف سنة , َّاحلراين

جهاده العظيم : ّمن أمهها وأظهرها, ٍتهد يف أمور كثريةَّفقد برز هذا العامل املج
ّيف الذب عن حياض املعتقد الصحيح; ومحله لواء البيان عـن اهللا ورسـوله; فقـد  ّ

ّكرس حياته ووظف علمه يف بيان احلـق ومنـاظرة أهـل األهـواء والبـدع َّ ولقـد , َّ
َّمتيزت حياة ابن تيمية هبذه امليزة العظيمة(( ْ َِّ , َّعروف والنهي عـن املنكـراألمر بامل: َ

َّاملتفـرغ لإلفتـاء والتـدريس , فلم يكن العامل القـابع يف بيتـه, واجلهاد يف سبيل اهللا ّ
ُ رابطــا العلــم بالعمــل; فعلمــه يدفعــه إىل −رمحــه اهللا  −َّوالتــأليف; وإنــام كــان  ُ ُُ ًُ

 .)١())الباطل ّمسؤليته فيبادر إىل القيام باحلق واجلهاد يف سبيل اهللا وردع أهل ّحتمل
ّواحلديث عن سريته العلمية والعملية يطول ِّوقد ألفت فيها الكتب, ّ وعنـي , ُ

ِّهبا العلامء قديام وحديثا; إال أين أشري إىل القدر الـذي يقتـضيه الـسياق ًَّ ْ َ ًُ ّ َّ ِوبالقـدر , ِ ْ َ
ّالذي يتحمله املقام ًرمحه اهللا ـ جيد أنه عني كثريا  ِّفاملتأمل حلياته ـ, َّ ُ َّ َُ بإرسال الفتاو

ّاملحققة واملؤصلة املبنية عـىل القواعـد املنهجيـة والـرشعية ملـن يـسأله ويراسـله  ّ ّ ّ ّ
ّمستفتيا وطالبا للحق ً ّفرسـائله العلميـة املـشهورة املـسامة بالعقيـدة احلمويـة أو , ً ّ

ّالتدمرية أو الواسطية; إنام هي يف أصلها فتاو عقدية صدرت منه  ّ َّّ  −رمحه اهللا  ـ−ِ
ّء عىل أسـئلة وردت إليـه مـن أهـل محـاة أو تـدمر أو واسـط تتعلـق بمـسائل بنا ٍ ً

 .عظيمة ّعقدية
ُفتو تتعلق بـسؤال موضـوعه: ّفالواسطية ُ ٍ ُأسـامء اهللاِ وصـفاته الـواردة يف : ّ

ّالقرآن والسنة واملنهج الرشعي الصحيح يف فهمهـا ّ ّ ّ , وقـد جـاءت هـذه الفتـو
َّالكرب بأسلوب تقريري متقن; حيث إهن ّا مليئـة بالقواعـد األصـولية واملنهجيـة ٍ ّ

َّالتي تقرر مذهب السلف ُ ِّ ُ َّ. 
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ّوكذلك فتواه املسامة بالتدمرية ّفهي من الفتـاو املهمـة والنافعـة يف باهبـا, ّ ّ ,
ّواحتوت عىل قواعد عظيمة منهجية يف مسائل عقدية مهمة; كان هلا كبري األثـر يف  ٍ ٍّ َّ

 .ٍملخالف بمنهج وأسلوب علميني رصيننيَّفهم منهج السلف; ويف مناقشة ا
َومن املسائل العقدية املهمة واخلطرية التي أفتى هبا شيخ اإلسالم وأكد عليها  َّ ُ َّ ّ ّ

فقد كان لفتاواه أثرهـا الكبـري يف ضـبط هـذه ) َّالتكفري ( ٍيف كثري من فتاواه مسألة 
ّاملسألة ووضعها يف إطارها العلمي الصحيح َّة التي جـاءت ّوحتقيق مبدأ الوسطي, ّ

ّبه الرشيعة لتكون أحكامها وسطا بني الطرفني الغايل يف احلق أو اجلايف عنه ّ ً ّ. 
ّومما قرره يف تلك الفتاو ّأن للتكفري رشوطا وضـوابط علميـة ال: ّ ً ََّّ َّبـد مـن  َ ُ

ُوأن ال جيوز تكفري إال من قامت األدلة الرشعية الصحيحة عىل تكفـريه, ّتوفرها ُّ ّ َّ َّ ِ ,
َّوط التكفري التي ذكرهاومن رش ِّقصد املعنـي املكفـر: َّ ُ ّوقيـام احلجـة مـن حيـث , ُ

ُّإخبار القائل أو الكاتب بام أخرب به النبي  َّ , ّوتوضيح هذه احلجة وإزالة الـشبهة ّ
َّفري املعني والتككـريق بني تـَّوالتف, دتـُإن وج ومن مجلة قوله يف هذا , فري املطلقـَّ

َّأن التكفري العام كالوعيد العام: َّصل الثاينواأل((: −رمحه اهللا  − َّ جيب القـول بـه , َ
وإطالقــه عــىل , َّوإطــالق حكــم التكفــري عــىل الفعــل يشء, ِبإطالقــه وعمومــه

ًفقد يكون الفعل كفـرا, ٌاألشخاص املعينني يشء آخر ًيكـون فاعلـه كـافرا;  وال, ُ
ًكقيام احلجـة مـثال, ّالنتفاء أحد الرشوط , َّمـن موانـع التكفـريأو لوجـود يشء , ّ

ًكاجلهل مثال ِ(()١(. 
ُأن فتاو هذا اإلمام العلم كان هلا أكرب األثـر يف بيـان مـسائل : ومجلة القول َّ َ

ّوفق املنهج الوسط املستمد من األدلة الرشعية واملنهج الرشعي, االعتقاد ّ ّ ّ ّولعـل . ّ
َّالعناية الشديدة بالد:  هي−رمحه اهللا  −من أظهر سامت منهجه  ّليل الـرشعي مـن َّ ّ

ّالكتاب والسنة واإلمجاع وتعظيم اآلثار; وتقديمها عىل غريها من األدلة وتأكيده , ّ
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ّوإثباته ملسألة مهمة ـ َّكانت مزلة أقدام وأقالم لكثريين ـ وهي دفع التعارض بـني  ٍ ٍ ٍ ّ
َّوإنزال كل منهام منزلته الصحيحة التي تليق به, ّالنقل والعقل ٍّّ. 

 : وأثره يف الفتو ومحاية املعتقد))املحكامت((االلتفاف حول : ّاملطلب الثاين
َّإن االنفتاح العلمي والفكري واإلعالمي الذي يعيشه املسلمون اليوم حالـة  ّ َّ ِ

ّ كام كان سابقا منذ عقد أو عقدين من الزمـان −َومل يعد , فريدة مل يسبق هلا مثيل ً− 
 !والفتوباإلمكان حتديد وضبط قنوات التلقي والتوجيه 

ولـسهولة التعـاطي , ّتنوع وسائل اإلعالم املشاهد منه واملقروء: بل وبسبب
ومـن , ِّمعه ولكل أحد; بات املسلم يسمع الفتو والتوجيه من أكثـر مـن مكـان

ٍّمشارب خمتلفة ومذاهب شـتى واجتاهـات متباينـة; ويف كـل ّالغـث والـسمني: ّ ّ ,
 !ّواجليد والرديء, والقريب والبعيد
ٍ لزاما أنه ال بد من االتفاق عىل قدر مشرتك من العلم والفتو ال لذلك أر ّ ّ َُّ ُ ً

ٍ وإال لوقع املكلفون يف خلط عظيم!ّينبغي بل ال جيوز التساهل فيه واإلفتاء بغريه ّ ُ ّ ,
َّ وهذا القدر الذي جيب االلتفـاف حولـه واالنطـالق !ِّوارتكبت جناية عىل الدين

ًمن خالله واستحضاره جيدا عند  ِّاملحكامت يف الدين ( ّكل فتو أو اجتهاد هو ّ ُ.( 
ِّ وبعد استعراض لتعريف املفرسين −َّواملحكامت التي نقصدها يف هذا السياق  ٍ

َّ هي ما لوحظ يف تعريفها األوصاف التالية وهي−ُواألصوليني هلذا املصطلح  َ ِ ُ: 
ّاحلفظ وعدم التغيري والتبديل ِ ُ ُ. 

 .ُالوضوح والبيان
 .ً ومرجعاًكوهنا أصال

ِّوهذه الصفات تتوفر يف األحكام الداخلة يف قواعـد الـدين وأصـوله حـال  ّ ّ
ِّالترشيع ووقت الرسالة ّالتي ال يتصور ورود النسخ عليها وال ختصيـصها وهـي , ّ ّ َّ

ُّوهي أصول ترد إليها , ّبحيث أهنا ال حتتاج إىل تأويل, ُواضحة الداللة عىل معانيها َ ُ ٌ
 .املتشاهبات واجلزئيات
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ِا القرآن أم الكتاب وعمــذلك كام وصفهـي بـوه ّ اهللا  قـال, هـاســُدته وأسـُ
»Âj_‰aÛC‰À ÍLB_‰NÍ∏ÙªA Ì¬ÛC Ï≈_Â« ËPB_‰¿Ú∏ÊZÂø ËPB_‰ÕÚE Â…_ÊƒÍø ‰LB_‰NÍ∏ÙªA ÚπÊŒÚº‰ß ‰æ‰lÊ√ÚC –Íhª̇A ‰ÃÂ                   ﴿: تعاىل

ËPB‰»ÍIB‰r‰NÂø... ﴾  ]٧: آل عمران.[  
ّاملحكـامت هـن ((:  ـ يف تفـسري اآليـةرمحه اهللا َّقال اإلمام حممد بن إسحاق ـ

ّحجة الرب وعصمة العباد لـيس هلـن تـرصيف وال , ودفـع اخلـصوم والباطـل, ّ
  .)١ ())حتريف عام وضعن عليه

ُّفاملحكم أبـدا أصـل تـرد إليـه ((: −رمحه اهللا  −ِّوقال اإلمام املفرس القرطبي  ُ ًٌ
 .)٢())الفروع

ُة التي جاءت الرشيعة برعايتهاّاملقاصد اخلمس الكلي: ومن أمثلة املحكامت ّ َّ ,
, واملال, والعقل, ّوالنفس, ِّحفظ الدين(وهي , ُأو ما يعرف بالرضوريات اخلمس

 ).والعرض
ُوهذه الرضوريات متثل يف احلقيقة قاعدة املحكامت ِّ ّفالنصوص الدالة عليها , ُ ّ

ًحمفوظة ال تقبل تغيريا أو نسخا ً ّل ترد إليها وهي أصو, ٌوواضحة ال حتتاج لتأويل, ٌ
 .ّما يشتبه عىل أفهام املكلفني

ّومــن خــالل هــذه الــصفات املهمــة واخلطــرية هلــذا النــوع مــن األحكــام  ّ
ّتأيت أمهيتها ووجوب رعايتهـا مـن قبـل املفتـني وعامـة املكلفـني) املحكامت  ( ّ َ ِّ ,

فالفتو عند صدورها من املفتي مهـام كـان مذهبـه أو زمانـه أو مكانـه جيـب أن 
توافق مع حفظ هذه الرضوريات وال جيوز أن تعارضها أو تعود عليهـا تنسجم وت

 .ٍبيشء من اإلبطال أو النقص
ّومن أمثلة رد ما يشتبه عىل املكلفني هلذه املحكامت واألصول ّ: 

ِحفظ الدين (  ِّ ّكـام قـرر  −وحيفظ مـن جـانبني , ّهو الرضوري األول: ًمثال) ُ
ر بالتوحيـد واإليـامن وإظهـار أحكـام باألم:  من جانب الوجود; وذلك−العلامء 
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من , ِّبمنع االرتداد عن الدين والسخرية منه: وذلك, ومن جانب العدم, ّالرشيعة
ّوالـذب عنـه بكـشف شـبهات أهـل الزيـغ والـضالل , ّخالل إقامة حكم الردة ّ ّ

 .واألهواء والبدع
ًفإن الفقهاء واملفتني يردون فروعـا ك, ًواستحضارا هلذا األصل العظيم ّ ًثـرية ّ

 .ّجتتمع كلها عىل حفظ هذا املقصد, ُال حتىص
ٌفإذا دخل عىل بعض املكلفـني إشـكال يف فهـم  ) الـرأي ّحريـة املعتقـد أو(ّ

َّوفهم أن ] ٢٥٦: البقرة [﴾ÕfªA œÍØ ‰ A‰jÙ∑Ḡ BÚª≈̄   ﴿: بحسب مبلغ فهمه من قوله تعاىل
ِّرية الدين مطلقـح ّوغ للمكلف أن ينحل مـن أي ــبحيث يس, ةـّ ّ ديـن أو معتقـد ّ

 !متى ما شاء
ّفإنه يفتى ويبني له من خالل الرد هلـذا املقـصد املحكـم  َ ُ ُُ َّ , ) ِّحفـظ الـدين( ّ

ّأن الرشيعة كفلت ألهل األديـان األخـر;: وبيان ذلك  إذا كـانوا حتـت واليـة َّ
ّوهـذا احلـق , ّأو اتباع اإلسالم, ّحرية البقاء عىل ما هم عليه) ّأهل ذمة(املسلمني 
ّأن ال تـؤدي هـذه احلريـة : ومنهـا,  بـرشوط ذكرهـا الفقهـاء يف كتـبهممرشوط

ِوتسد مجيع الوسائل املفضية إليه, فيمنع اإلحلاد, ِّلإلخالل بحفظ الدين ُ وكذلك , ّ
 .ونرش اخلرافة والضالالت, ّمنع اإلباحية ووسائلها

ن ِّهلذا الـدي ّوكذلك فإن يف منع املسلم من االنتقال من اإلسالم للكفر حفظ
 .وغريهم من االنتقاص من قدره وهتوين شأنه يف نفوس أهله

ُوبذلك يرد كل ما أشكل فهمـه يف هـذه املـسألة إىل هـذه املحكـم ّ ُّ فتكـون , ُ
 .)١(ّل محاية املعتقد وبيان الرشيعةالفتو بحول اهللا من وسائ

 :ّآثار االلتفاف حول املحكامت عىل الفتو واملكلفني
ّبام أن املحكامت هن أص ّفـإن احلفـاظ عـىل , ِّل هـذه الـدين وقاعدتـه املتينـةَّ

ًالقاعدة فوق أنه واجب رضوري رشعا وعقال ً ّ ٌ ُ ُفـإن آثـار هـذا احلفـظ حممـودة , َّ ّ
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ُالغب ظاهرة األثـر ّ ومـن آثـار ذلـك يف مقـام الفتـو وانعكاسـه بالتـايل عـىل , ِ
 :ّاملكلفني

١− ّوذلك بردها إىل أصول حمكمة هي حمل إمجا, ضبط الفتو , ٍع بني أهل العلـمّ
ًفتواه بعيدة عـن الـصواب  ّفال يستطيع املفتي جتاوز هذه احلدود; وإال تكون

 .بقدر ابتعاده عن هذه احلدود
ُّومرد ذلك إىل توحيد جهـة , تقليل دائرة االضطراب يف الفتو قدر اإلمكان −٢

ِفإذا استحرضت هذه املقاصـد الـرضورية عنـد حتريـر) إىل املحكامت ( ّالرد  ُ 
ّفإن كثريا من املسائل املتعلقة باالعتقـاد , ّورعاها املفتي حق رعايتها, الفتو ً ّ

ّوالقضايا الكلية التي هتم جمموع األمة ستكون حمل اتفاق; أو عىل األقل فـإن  ّ ّ َّّ ّ ّ
ٍّدائرة اخلالف ستكون ضيقة إىل حد كبري ّمما سيؤدي إىل مجع األمة عـىل رأي , ّ ّ

ــدر اإلمكــان  −واحــد  ــة  يف −ق ــة الســيام املتعلق ــسائل الكلي ــضايا وامل ّالق
 .االعتقاد بباب

منـع الفـساد يف ) املجتمـع اإلسـالمي ( ّمن آثار هـذا احلفـظ عـىل املكلفـني  −٣
ِّوإبراز املنهج الرباين الذي يقدم التـصور الـصحيح لقـضايا الـدين , األرض ّ ِّّ ّ ُ َّ

, ألصـل التوحيـدّحتريم الرشك واألهـواء املـضلة ملعارضـتها : والدنيا; ومنه
وحتـريم , واألعراض ماديـا أو معنويـا, وكذلك حتريم االعتداء عىل النفوس

واسـتحالل , ّومنع كل الوسـائل املفـضية إىل االنحـالل اخللقـي واإلباحيـة
ّوحتريم كل ما يـرض بالعقـل مـن أفكـار ضـالة وأهـواء منحرفـة , ّاملحرمات ّّ

 .وخرافات ساقطة
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 ّملبحث الثالثا
ّأثر الفتو يف حتقيق وسطية األمة ّ 

 .ّحترير معنى الوسطية: ّاملطلب األول
ُإن احلديث عن أي مصطلح أو معنى من املعاين يستوجب الوقوف والبحث  ّ َّ ِ

ّللوصول إىل مفهوم دقيق هلذا املصطلح; وفق منهج علمي  .سليم ٍ
ّوالوسطية من املعاين الرشعية املهمة َّ سـيام يف  ات هـذا املـصطلح الوقـد بـ, َّّ

ّالسنوات األخرية مثار جدل وحمط استعامل يف كثـري مـن األطروحـات الفكريـة ٍ ٍ ٍّ ,
َوكثر املنادون به ّوكل يدعي وصله واألولوية, ُ  !به ٌّ

ّومبدأ الوسطية حمل إمجاع عىل صـحته; ووجـوب االنطـالق منـه ٍ باعتبـاره , ّ
ّسمة من سامت هذه الرشيعة الغراء ِ ِ َّ أن ذلك ال يعني اخلـالص مـن إشـكالية ّإال, ًِ

ًحتديد املراد من هذا املفهوم حتديدا يرفع اخلالف القائم يف اختيار الصيغة النهائيـة  ُ
ّ واملنهج العلمي الصحيح لتحديد !هلذا املفهوم أو يرفع اجلدل القائم حول تطبيقه ّ

ّاملراد من هذه املعاين الرشعية هو ردها للمعاين اللغوي ّ َّّ َّ ّة واالستعامل الـرشعي هلـا; ُ ّ
َّبحسب ورودها يف النصوص والسياقات التي جاءت فيها والنظر يف كالم أئمـة , ّ
ّالتفسري ورشاح األحاديث عند بياهنم للمراد من هذه املعاين ّ. 

 :املعنى اللغوي
ٍيف اللغة تدل عىل معان متقاربة كام يقول ابن فـارس) وسط ( َّمادة  ّ الـواو ((: ّ

ُّوالطاء بناء صحيح يدل عىلِّوالسني  ُوأعـدل الـيشء أوسـطه , العدل والنـصف: ٌ َ ّ ُ
 .)١())ُووسطه

قـال يف , )ُالعـدل واخليـار ( وتأيت هذه الكلمة ملعاين متقاربة أشهرها معنيان 
 .)٢())ّالوسط من كل يشء أعدله((: القاموس
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ِهو من أوسط قومه أي من خيارهم: يقال((: وقال يف النهاية ِ(()١(. 
ًهـم أوسـط العـرب نـسبا ((: ّ يوم السقيفة عن قريشِّه قول الصديق ومن
 .)٢())ًودارا

ّاالستعامل الرشعي ّ: 
ّينبغي أن تستحرض هذه املعاين اللغوية السابقة للوسطية عند حماولـة َّّ ّْ َ حتديـد  ُ

ونجد أن الوسطية أو الوسط كام جاء يف الكتاب والسنة يدور , املراد من املصطلح
َوكـذلك ﴿: ففـي القـرآن) العـدل واخليـار ( َّ اللغـويني الـسابقني حول املعنيـني ِ َ َ َ

ِجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس  َّ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ِ ً َ َّ ًْ ُ ُ  ].١٤٣: البقرة [﴾...ْ
ٍما جاء يف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري : ويف السنة ِ َ ِ َ ْ َّقـال َ ُقـال رسـول : َ َُ َ َ

ٌجييء نوح ((: اهللاَِّ  ُ ُ ِ ُوأمتهَ َُ َّ َفيقول اهللاَُّ تعاىل, ُ َ ََ ُ ُ َهل بلغـت: َ ْ َّ َْ ُ فيقـول?َ ُ ِّنعـم أي رب: ََ ْ ََ َْ َ ,
ِفيقول ألمته ِ َّ ُ ُ ُ ْهل بلغكم: ََ ُ َ َّ َْ َ فيقولون?َ ُ َُ ٍّما جاءنا من نبي, َال: َ َ َِ َ َْ ٍفيقول لنوح. َِ ُ ِ ُ ُ ُمن يشهد : ََ َ َ ْْ َ

َلك ُ فيقول?َ ُ ٌحممد : ََ َّ َ ُوأمته ُ َُ َّ َفنشه, ُ ْ َ َد أنه قد بلغَ َّ َ ُْ َّ َُ ُوهو قوله جل ذكـره , َ َ ُ ْ َ َُ ْ ِ َّ ُ َ َ﴿وكـذلك ُ ِ َ َ َ
ِجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس﴾ َّ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ِ ً َ َّ ًْ ُ ُ ُ والوسط العدلْ ْ ْْ َ َ َُ َ(()٣(. 

ُوالوسط العدل((: والشاهد; قوله  ْ ْْ َ َ َُ رمحـه  ّوقد بني احلافظ ابن حجـر ـ, ))َ
ِّن هذا اجلزء من احلديث من كالم النبـياهللا ـ يف الفتح أ َّ َّ  , ًولـيس مـدرجا كـام ُ
 .)٤(ّتوهم البعض

ُإضافة إىل أنه هو التفسري املتفق مع تفسري اآلية السابقة ِ َّ ّ َُّ ُ. 
َّوتفسري الوسطية بالعدالة واخلريية هو املنسجم كذلك مع مرتبة الشهادة التي 

ورشط قبـول ((: قال احلافظ يف الفـتح, ّفالشاهد من رشوطه العدالة, ّنالتها األمة
 .)٥())العدل: ًوسطا; والوسط: ُوقد ثبتت هلم هذه الصفة بقوله, الشهادة العدالة
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ّوهذا التفسري مروي عن مجع غفـري مـن أئمـة الـسلف يف التفـسري والفقـه ّّ ّ ,
وغـريهم رحـم , اءوعط, وقتادة,  وجماهد− ريض اهللا عنهام −ّابن عباس : ومنهم
 .)١(يعاهللا اجلم

 :معنى العدالة واخلريية
والعدالـة مـن العـدل , ّالعدالة واخلريية مها أظهر صفات هذه األمة الوسـط

 .َّالذي هو خالف الظلم
ُأما اخلريية فقد جاء ذكر مالحمها وصفاهتا يف كتاب اهللا  ّ : كنتم خري أمـة﴿ٍ َّ ْ ُْ َ َ ُ ْ ُ

ْأخرجت للناس تأمرون باملعروف وتن َ َ َّ ْ َْ ْ َِ ُِ ُ َُْ ِ َ ْ ِ ِ ِهون عن املنكر وتؤمنون باهللاَِّ﴾ُ َ َُ ُ ِْ ْ َ َ ِْ َ ُْ ِ : آل عمران [ َ
ّ; فقد ذكر اهللا بعد حكمه عىل هذه األمة باخلريية; وصـفني مناسـبني مهـا ]١١٠ ّ :

 .واإليامن باهللا, األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ِوقد تقرر يف أصول الفقه أن ذكر احلكم مقرونا بوصف مناسب يشعر بعليـة ٍّ ُ ً ِ َ ّ 

ّفكأن علة , هذا الوصف لذلك احلكم  .مها هذا الوصفان العظيامن) ّاخلريية ( ّ
ّفهذه األمة أمة خري; ألهنا كذلك ّ ٍّ ُفهي أمة خـري للنـاس; ألهنـا أنفـع األمـم , ُ ّ ّّ ٍ ُ

ّوأي خري وأي نفع أعظم وأمىض أثرا من هداية اخللق للحق, ًللخلق مجيعا ً ٍ. 
َويف األثر عن أيب هريرة  َ َْ ُْ ِ َ َ − ْكنتم خري أمـة أخرجـت ﴿(( − يف املعنى نفسه ْ َ ُ َْ ِ ُ ٍُ َّ ْ َْ ُ

ِللناس َّ َ قال﴾ ِ َّخري النـاس للنـاس; تـأتون هبـم يف الـسالسل يف أعنـاقهم حتـى : َ ُ ََ ْ َّ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ َّْ َ ِ ِِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ َ
ِيدخلوا يف اإلسالم َ ْ ِ ِ ُ ُ ْ َ(()٢(. 

ّفهذه األمة املحمدية املباركة  ّ ّل اخلـري لكـل  حتمـ− بام وهبهـا اهللا مـن نعـم −ّ َُ
ٍوتكره هلم أن ينتهوا إىل املصري البائس الـذي توعـد اهللا بـه كـل منحـرف , َّالناس ّ َّّ
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ّوضال عن معرفة ربه ودينه احلق ّ ٍّوجتهد نفسها ـ من غري من وال أذ ـ يف سـبيل , ٍّ َ
أن حتول بني البرشية وبني الضالل والشقاء; بـأمرهم بـاإليامن بـاهللا وهنـيهم عـن 

 .بحانهالرشك به س
ًالوسطية ليست وسطا بني رذيلتني مطلقا ً: 

ًاملقصود من ذلك بيان أن املنهج الوسط ليس منهجا توفيقيـا أو تلفيقيـا بـني  َّ
 !َّنضطر للتقريب بينهام حتى نصل ملرتبة وسط, طرفني متضادين

ٌفإنه وإن كان يف الغالب أنه يوجد يف كل قضية طرفان مذمومان بينهام وسـط  ٍ ّ ُّ َّ ّ
ٍإال أن ذلك ليس بحتم الزم, دوحمم َّ ومثله العـدل , ًفالصدق مثال يقابله الكذب, ّ

 !ًوليس أيا منهام وسطا بني رذيلتني, ّيقابله الظلم
بل قد , ًوالوسط بحسب اجتهاد البرش ليس بالرضورة أن يكون حقا أو خريا

ً قوال أو موقفا وسطا بـني بـاطلني− يف بادي الرأي −ير الناظر  ً  ومـع ذلـك ال ,ً
ًيكون خريا; بل قد يكون باطال مثلهام ّأن املعتزلة قد توسـطوا ـ بحـسب : ومثاله, ً

اجتهادهم ـ بني طرفني; يف باب األسامء; بني اخلـوارج القـائلني بتكفـري مرتكـب 
فذهبت املعتزلـة إىل , ّوبني املرجئة القائلني بأن أهل الكبائر كاميل اإليامن, الكبرية

ٌإن مرتكب الكبرية فاسق خرج من اإليـامن ومل يـدخل : رتبتني فقالتٍمرتبة بني امل َّ ِ
ّليست هي احلـق يف هـذا البـاب; ألهنـا ختـالف , فوسطية هذا املذهب هنا, الكفر ّ

ّالذي دلت عليـه النـصوص) اخلريية والعدل(َّالقول الوسط نفسه الذي بمعنى  ّ َّ ,
ًوالتي ال تدل دائام إال عىل الوسط قوال واع ّ ً ُّ ًتقادا وتوجهاَّ ً. 

ّ إن الدعوة للوسطية هي الدعوة للدين احلـق والقـول احلـق :خالصة القول ّ ِّ َّ ّّ َّ ِ
ّالذي دلـت عليـه النـصوص الـرشعية الـصحيحة, واملنهج احلق ّ ّ ّ َّالـذي هـو يف , َّ

ّحقيقته عدل كله وخري كله ال غلو فيه وال ّ ّ ُوال إفراط وال تفريط; ألنه مـن , جفاء ٌٌ َّ
 .ريٍلدن لطيف خب
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 .أثر الفتو يف بيان املنهج الوسط: ّاملطلب الثاين
ّمن األمور املقررة أمهية الفتو وخطورة أثرها عـىل املـستفتني ومـن أجـل , ّ
ّذلك ال بد من أن يتحر املفتي يف اجتهاده إصابة احلق ما وسعه ذلك ّ ّ ُ. 

ّومن مقاصد الشارع من املكلفني ّمحلهم عىل التوسط يف شأهنم كله من: ّ  أمور ّ
ٍوأي خروج عن هـذا املـنهج الوسـط . )١(والدين; من غري إفراط وال تفريطالدنيا 

ّهو يف حقيقته خروج عن قصد الشارع ِ ٌ. 
نستطيع أن ننظر هلا من خالل أمـرين مهمـني غايـة ) الفتو ( والوسطية يف 

 :ومها, األمهية
ًأوال ُالوسطية من جهة املنهج العلمي يف اإلفتاء الذي يسل: ّ َّ ُكه املفتيّ ُ. 
 .الوسطية يف ما يصدر عن هذا املفتي: ًثانيا

ٌووسطية الفتو نتاج طبيعي لوسطية منهج اإلفتاء وهذه الوسطية ال تعنـي , ّ
َوإحـداث مـنهج جديـد يالئـم أهـواء , ًـ وكام قررناه سـابقا ـ التوفيـق والتلفيـق ُ ِ ُ ٍ

ّاملكلفني ومتطلبات العرص كام يقال َّ بـل إن هـذا املـنهج و!ّ ُإن زعـم أصـحابه أنـه ِ ُ َُّ
ُمنهج وسط إال أنه أبعد ما يكون عن الوسطية ٌَّ ٍ وإذا مل يكن ليس ثمة خالف بـني !ّ َ ّ

ًمها املرجعان الرئيسان ملعرفة أحكام اهللا عقيـدة ) ّالكتاب والسنة ( َّاملسلمني يف أن 
ّإال أهنم اختلفوا يف مناهج االستثامر أو االستنباط; بمعنى كيفي, ورشيعة ّ ة استنباط ّ

َّوهلذا االختالف يف املناهج أسبابه وخلفياتـه التـي , األحكام من هذين املصدرين ّ
 .ليس هذا آوان ذكرها

ّوالذي هيمنا هو معرفـة كيـف يكـون مـنهج التوسـط يف كيفيـة االسـتنباط  ّ َّ
ّوال يظهر ذلك جليا إال بعد تصور املناهج املطروقة والسبل املسلوكة , واالجتهاد ّ

 . البابيف هذا
ًفمن العلامء قديام وحديثا من اختار االقتصار عىل ما تفيده ظـواهر األلفـاظ  ً

َّالواردة يف النصوص الرشعية َّ ّويعد االقتصار عـىل ذلـك أمـرا متعينـا; ألن فيـه , ّ ً ّ ُ ًَ َ ُّ
                                                 

F١EFFאאFEE٥L٢٧٦KE 
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وعن حتكيم العقـل فـيام ال , ّاألمن من البعد عن مرادات النصوص قدر اإلمكان
 .سلطة له فيه

َّغلب جانـب التعليـل وإعـامل العقـل يف النـصوص; بحجـة أن ومنهم من  ّ َّ ّ َّ
ّفال بد من إظهـار هـذه املعـاين والعلـل, ّالرشيعة أحكامها معقولة املعنى وبنـاء , ُ

ُومنهم السيام من املتأخرين من يغلو يف هذا اجلانب وينادي بأنـه , األحكام عليها َّ ّ
ّين عامة تـدل عليهـا النـصوص ّيكفي أن تكون األحكام الفقهية منطوية حتت معا ّ ّ

 .ًإمجاال
ّوقد أد التامدي يف هذا االجتاه إىل بعد كثري من الفتاو واالجتهـادات عـن  ّ

فـنهج , ّومن العلامء من اختار سـبيل االقتـصاد والتوسـط, ّمقتضيات النصوص
ّمسلك األخذ بظـواهر النـصوص; مـع اعتبـار املعـاين بـام ال يـؤدي إىل تعطيـل 

ّبل بالقدر الذي يوسـع دالالت الـنص بحـسب , وص أو نقضهاّمدلوالت النص ِّ ُ َّ
ّوهم يف ذلك مل جيمدوا عىل ظواهر األلفـاظ; فيعطلـوا , ّالقواعد العلمية املرسومة

ّيغرقوا يف إعامل املعاين ويطرحوا النصوص ومل, املعاين ِ ّ! 
ّيقول اإلمام الشاطبي  ًوإن كانـت املـذاهب كلهـا طرقـا ((: −رمحه اهللا  −ّ إىل ّ

ّولكن الرتجيح فيها ال بد منه; ألنه أبعد من اتباع اهلو كام تقدم, اهللا ّ ّ وأقرب إىل , ُ
َحتري قصد الشارع يف مسائل االجتهاد; فقد قالوا يف مـذهب داود ملـا وقـف مـع  َّ ّ

ًالظاهر مطلقا ال : وقالوا يف مذهب أصحاب الـرأي, ّإنه بدعة حدثت بعد املئتني: ّ
ِيكاد املغرق يف الق ُياس إال يفارق السنةُ َفإذا كان ثمة رأي بـني هـذين; فهـو أوىل , ّ ّ

 .)١())واهللا أعلم, ٌوالتعيني يف هذا املذهب موكول إىل أهله, باالتباع
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 ًفالوســطية إذا يف بــاب الفتــو ّموقــف بــني مــوقفني يف هبــم النــصوص ((ّ ٌ
ّوهي اجتاه بني اجتاهني بني ظاهرية مفرطة وباطنية, والتعامل معها ّ ّ  .)١()) مفرطهّ

و املنضبط بقواعد أهـل العلـم يف ـّج الصحيح للفتـّرر املنهـإذا ثبت وتقـف
إذا : أقـول, ه املـنهج الوسـطـو يف هنايتــذي هـّوال, هـالحمـانت مـوب, ّذا الفنـه
َّذه املنهج; فإن العامل الذي بلـّرر هـتق ِ ًة االجتهاد وصار مؤهال لالجتهـاـغ درجـّ  دّ

َالل ذلك املنهج العلمي الوسط أن جيتهـد ـواجب كبري ومن خفعليه , والفتو ّ− 
ً يف حتقيق مقصد الشارع من املكلفني املشار إليه سـابقا وهـو−قدر وسعه  ّ محـل : (ّ

 ).ّاملكلفني عىل الوسط
ّوذلك يتأتى من جهة محل املكلفني عىل موارد الرشع وأدلته ٍدون إفـراط وال , ّّ

َتفريط; فال يذهب هبم مذهب ال  .ّوال يميل هبم إىل طرف االنحالل والتفلت, ّشدةُ
ّوهذا كله من نتاج املقدمة األوىل املشار إليها وهي   .))ّوسطية منهج اإلفتاء((ّ

َّوقـد نبـه إىل ذلـك . ومن األمانة امللقاة عىل عاتقـه, وهو من واجبات املفتي
ّعدد من املحققني من أهل العلم ّومنهم اإلمام الـشاطبي حيـث قـال, ٌ املفتـي (( :ّ

َل الناس عىل املعهود الـذي حيمـَّو الـة هـِغ ذروة الدرجـالـالب َّ ط فـيام يليـق ـوســُ
ّباجلمهور; فال يذهب هبم مذهب الشدة َ ... وال يميل هبـم إىل طـرف االنحـالل, ُ

ّفإذا خرج عن ذلك يف املستفتني; خرج عن قصد الشارع ِ ولذلك كـان مـا خـرج , َ
 .)٢())ند العلامء الراسخنيًعن املذهب الوسط مذموما ع

َّوالذي يليق بجمهور املكلفني هو الذي دلت عليه القواعد الـرشعية الكليـة  َّ ّ َّ ّ َّ
ّاملستنبطة من جممل النصوص من كتاب وسنة واملـشقة , رفـع احلـرج: مـن مثـل, ّ

ًإال أن ذلك كله ال بـد وأن يكـون بعيـدا , واليقني ال يزول بالشك, جتلب التيسري ّ ُ ّ َّ ّ
ُلبعد عن اتباع اهلو; املضاد ألصل التكليفّكل ا ّ. 
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ُّوهذا احلمل عىل التوسط هو املنهج الذي طبقه النبي  َّّ ُ ّ َّ واملفهوم من شـأنه ;
ّفقد رد التبتل, َّعليه الصالة والسالم َّوقـال ملعـاذ ملـا أطـال بالنـاس يف الـصالة , َّ ّ

َمعاذ أفتان أنتَيا(( ْ ََّ ٌَ َ ُ َ ْعليكم((: وقال, )١())ُ ُ ْ َ َ من األعامل ما تطيقونَ ُ ِ ُِ َ َِ ْ َ َ(()٢(. 
ّما الذي سيحدث لو حاد املكلفون عن هذا املنهج الوسط سـواء أيف : ولكن َّ

 ?االعتقاد أم يف الفقه
ّالذي سـيحدث ـ واهللا تعـاىل أعلـم ـ هـو جنـوح املكلـف ألحـد الطـرفني  َُّ

 .اجلفاء أو الغلو: ومها, املذمومني اخلارجني عن اجلادة
ّجماوزة احلد الذي رسمه الرشع: وّوالغلو ه َّ أو , أو الفقـه, العتقادسواء يف ا, ِّ
 .)٣(التصورات
: ويف احلـديث. )٤(مـا نفـاه الـسيل: ّجلفـاء يف اللغـةوا, خالف الـرب: واجلفاء

َاقرءوا القرآن(( ُ ْْ ُ ُوال جتفوا عنه, واعملوا به, َْ َْ َ ُ ْ َ ِوال تغلوا فيـه, َ ِ ُ ْ َ َ ِوال تـأكلوا بـه, َ ِ ُ ُ ْ َ َ َال َو, َ
ِتستكثروا به ِِ ُ ْْ َ َ(()٥(. 

ّفهذا احلديث هني عن اتباع الطرفني املجانبني للمنهج الرشعي الوسط ومهـا  ّ ّ
 .بمعنى االبتعاد عنه وهجرانه) ّالغلو واجلفاء ( 

ّاالبتعاد عن اهلدي الرشعي يف الـسلوك أو االعتقـاد: فاجلفاء يف اجلملة هو ّ ُ ,
 .ٌوهو نوع من التفريط كذلك

َّفكـام أن , كـالوادي بـني جبلـني, ٌ وسط بني اجلايف عنه والغايل فيـهفدين اهللا
ٌاجلايف عن األمر مضيع له ًفالغايل فيه مضيع له أيضا, ِّ ٌ , ّ عـن احلـدهـذا بتقـصريه, ِّ

 .)٦(ّوهذا بمجاوزته احلد
                                                 

F١Eא؛،אאא،F٤٦٥KE 
F٢E؛א؛א؛F١٩٧٠KE 
F٣EאFFWאFEE٦L٤٣E،FFאאאאFEE١L٢٨٩KE 
F٤EFFאEE،FWKE 
F٥EFFFEE٣L٤٢٨KEאאאF ١١٦٨KE 
F٦EאFFWאאEEאF٢L٤٦٩KE 



  

 
  

− ٤٩ −

ّوحترير األعامل واألقوال التي يسوغ وصفها بـالغلو ُ ٌأمـر غايـة يف األمهيـة, َّ ٌ ,
ٌ وصف الغلو أعامل وأقوال هي مـن ديـن املـسلمني وتكـاليف لكيال يدخل حتت ّ

 ?ّوهل الغلو يف العمل نفسه أم يف الوسيلة املؤدية إليه, ّالرشع القويم
ٍوعدم حترير هذه املصطلحات واملعاين بشكل دقيق; يوقع يف كثري من اخللـط  ٍ

َّويؤدي إىل فساد التصور الـذي ينبنـي عليـه ـ يف الغالـب ـ عـد, والنزاع ّم صـحة ّ
 .األحكام

ّوإىل هذا نبه املحققون من أهل العلم; ومنهم الغزايل ـ رمحه اهللا ـ كام يف شفاء  ّ
ُمعظم األغاليط واالشتباهات ثارت من الـشغف بـإطالق ((: الغليل; حيث قال

ّفإنـه ) الشغف ( وبتعبريه بكلمة . )١())ألفاظ دون الوقوف عىل مداركها ومآخذها
 !ويرتص ِّيصور الواقع أبلغ

َّومثله قال الشيخ تقي الدين ابـن تيميـة ـ ْ ُِ َ ِّ ُّ ُ َّ ًإن كثـريا مـن نـزاع ((: رمحـه اهللا ـ ُ َّ ِ
اصامن; ـّد الرجلني يتخــَّحتى جت, تبهةـٍان مشـومع, ةـاظ جمملـه ألفـببـَّالناس س

ٌّولو سـئل كـل مـنهام عـن معنـى مـا قالـه مل , ويتعاديان عىل إطالق ألفاظ ونفيها ِ ُ
 .)٢())ًال عن أن يعرف دليلهفض, ّيتصوره

ُومن صور الغلو; واجلفاء كذلك التي قد يامرسها أو يعتقدها بعض املسلمني  َّّ
, ّـ هد اهللاُ اجلميع ـ إذا مل جيدوا البيان الشايف والفتو املنضبطة بـاملنهج العلمـي

ّاملحققة ملقاصد الرشع  :من صور ذلك, ّ
ّالغلو يف فهم النصوص عىل غري مرادها ال وهذا يـأيت مـن اخللـل يف , ّصحيحّ
ّمعرفة املنهج العلمي يف التفسري واالستنباط ّاجلهل بالعلم الرشعي(ّومرده إىل , ّ ّ( ,

 ).فقد التوجيه(و
ّالغلو املتعلق باألحكام; إما بـإلزام الـنفس أو اآلخـرين بمـسائل وأفعـال مل  ّ ّ

 .ّعبدأو حتريم يشء من الطيبات املباحة عىل وجه الت, ّيوجبها الرشع
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ِالغلو يف املوقف من املوافق أو املخالف ُ َفاألول قد يمدح حتى يوصل به إىل , ّ ُ ُ َّّ
َّ والثاين قد يذم حتى قد حيكم عليه بـالكفر أو الفـسق !مرتبة التقديس أو العصمة ّ ُ ّ

ّواملروق من الدين; دون بينة أو دليـل ,  وكـال املـوقفني خـالف املـنهج الوسـط!ِّ
ًسلم وخيمة جداوآثاره عىل املجتمع امل ٌّ. 

ٍالتفريط يف كثري من العبـادات مـن فـرائض وسـنن ): اجلفاء(وهو من صور 
ِّكاجلفاء يف حمبة النبي , ونوافل َّ ّمن حيث عدم االهتامم الواجب هبديه وسمته ;ْ َ ,

ّوتأدية الواجب والالئق يف مكانته الرشيفة من اإلكثار من الصالة والسالم عليـه َّ ,
اإلقالل من ذكر : ومنه, ونحو ذلك من السنن املرشوعة, رشيفوزيارة مسجده ال

 .الخ... وهجران املساجد وقراءة القرآن, وعقوق الوالدين, اهللا تعاىل
ُإن هـذه األمـة أمـة الوسـط: وحاصل القول َّّ , الوسـط يف القـول والعمـل, ِ

ًوالوسط ـ وتأكيد ملا سلف ـ ليس معنـاه األخـذ , الوسط يف التصورات واملواقف
ٍمن كل قول أو مذهب بطرف ّوالتجميع لنـصل لقـول أو موقـف متوسـط بـني , ّ

ٍفهذا يعني أن يكون القول الوسط ردة فعل جاءت للتوفيق بني قـولني أو , طرفني ُ ّ
: بل القول واملنهج الوسط ـ بحسب مـا أفهمـه ـ هـو, رأيني عىل طرفني متقابلني

َّالقول احلق الذي دلت عليه النصوص الرشعي َّ ّ ّ َّ ُّوبينـه علـامء األمـة; فهـو احلـق , ةّ ّ ُ ُ ّ
ًاملوجود أصال ُعلمه من علمه وجهله من جهله, ُ َ ُ َ ُ ْ َُ َِ ِ َ َ َِ َِ َ!!)١( 

ًجتده دائام وسطا عدال ال إفراط فيـه وال تفـريط) ّاحلق ( وهذا  ً ال متييـع وال , ً
ٍوالناس فيه ما بني مصيب له أو متجانف عنه, ّغلو ٍ وهذا يدفعني إىل القـول هنـا , ّ
 .ّلزوم التوازن يف معاجلة قضايا الغلوب

ّغلو يف التمسك والتشدد يف التطبيـق; مل يـأذن : ّفالغلو له جانبان أو صورتان ّ ٌّ
َّومل تأت هبا رشيعته; التـي مـن أصـوهلا , به اهللا ّونبيهـا ) والتيـسري, رفـع احلـرج(ِ

َصلوات اهللا وسالمه عليه ما خري بني أمرين إال اختار َ ْ ْ ِّ ََ ْ َُّ ِ ِ ْ ََ َ َ أيرسمها ماَ َ َُ َ ْ ًمل يكن إثام َ ْ ِ ْ َُ ْ َ. 
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ّغلو يف االنحالل والتميع: ّوالصورة األخر للغلو ّوالتفلت من نـصوص , ٌّ
ُوهو أيضا مما يأباه اهللا ورسـوله , ّالرشع وقواعده; يؤدي إىل التطاول عىل حمكامته ّ ً

ِّوقد أمرنا مجيعا بالذب عن دينه ومحاية حـدوده ومعاملـه, واملسلمون ً والـرضب , ُ
ٍعىل يد املتطاول املتهاون والقائل عىل اهللا بغري علم وال هد! 

ِاإلنكار عىل الثاين; وبالدرجـة نفـسها: ّفال ننس يف غمرة االنشغال باألول ّ ,
ّفإن الصورة الثانية من الغلو  ّ ّتكون غالبا من أسباب الغلو يف ) يف جانب التفريط(ّ ً

 .والواقع خري دليل, صورته األوىل
ّ من أهم أسباب محل املكلفني عىل املنهج الوسط; هو ّوإن ّالتحصن بـالعلم (ّ
ّالرشعي َّإذ ال بد من اختاذ كافة الوسائل املتاحة لبث العلـم الـرشعي املؤصـل) ّ ُّ ّ ّ ُّ ّ ّ ,

َّوتسهيل اتصال عامة الناس بدور الفتو وجمـالس , ّوتوفري سبله لكل راغب فيه ّ ّ
ِوأن حيتسب العلامء وا, العلامء ْ َّملفتون األجر يف الصرب عىل تعليم الناس وتفقيههم َ ِ َ

ّومن املتفق عىل صحته, بأمور دينهم ّأن اإلنسان كلام ازداد علـام صـحيحا كلـام : ّ ً ً َ َّ
َّازداد بصرية وقربا من املـنهج الوسـط الـذي ارتـضاه اهللا لعبـاده ً وهـي قاعـدة , ً

ُمطردة; األصل فيها قول املصطفى صلوات اهللا وسالمه ع ُ ِمن يـرد اهللاَُّ بـه ((: ليهُ ِِ ِ ُ ْ َ
ِخريا يفقهه يف الدين ِّ ِ ُ ْ ُِّ َ ً ْ َ(()١(. 

ٍوأختم بنقل شذرات مهمة من قرارات جممع الفقه اإلسالمي برابطة العـامل  ٍّ
ّحيـث أوىص املجتمعـون مـن فقهـاء األمـة , ِاإلسالمي يف دورته السابعة عرشة

ّبتوصيات مهمة; تصب يف السياق الذي نتحدث في َّ ُّ ّ ٍه; من حيث ضـبط الفتـو ,
ْودور املفتني والفقهاء يف التوجيه وضبط املصطلحات  :ومن تلك التوصيات. َ

ّومعاجلة الفتاو الفردية يف قضايا األمة, ّاالتفاق عىل ميثاق بشأن اإلفتاء −١ ّ. 
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َّحتديد املصطلحات والتعريفات الرشعية ودالالهتا; إلزالـة اللـبس احلاصـل  −٢ َّ
دار , الطائفـة املنـصورة, مجاعة املـسلمني: (يف مثل, َّ الناسبشأهنا لد بعض

ّحقـوق ويل األمـر , حلـوارا, اجلهـاد, الـوالء والـرباء, دار احلـرب, اإلسالم
 .وتعميمه بني املسلمني, وطباعة ذلك يف كتاب). وواجباته

, ّدعوة علامء األمة لتقوية الصلة مـع الـشباب والناشـئة مـن أبنـاء املـسلمني −٣
 .تفريط دونام إفراط أو, ِّهم بام يلزمهم من أمور الدينوتفقيه

َّدعوة جمامع الفقه والكليات الرشعية للتعاون يف تيـسري مـا حيتـاج إليـه أبنـاء  −٤ َّ
ّاملسلمني من كتب الفقه اإلسـالمية; بغيـة حتـصينهم مـن الـشذوذ الفكـري 

 .واالنحراف السلوكي والثقايف
َّحوث والدراسات التي تعالج الفكـر املنحـرف ّمطالبة علامء األمة بإعداد الب −٥

ِّوالغلو يف الدين ّودعوة األمانة العامة لرابطة العـامل اإلسـالمي لإلسـهام يف , ّ
 .)١()خصصني إلنجاز البحوث املطلوبةتكليف عدد من الباحثني املت

ّأسأل اهللا تعاىل رب العرش العظيم أن يوفق علامء املسلمني للهـد واحلـق;  َُ ُ ِّّ
َيثبتهم عليهوأن  ِّ ّوأن يرد املـسلمني للحـق , ويعينهم عىل نرشه وداللة اخللق إليه, َُ َّ

 .ًردا مجيال
ِ بقول الصحايب اجلليل عبـد اهللا بـن مـسعود − يف هناية هذا املبحث −وأقول 

 :))ْمن كان مستنا فليستن بمن مات َّ َ ْ ُ فإن احلي ال تؤمن عليـه الفتنـة!ُ َُّ ُ أولئـك , َّ
ٍمد ُأصحاب حم َّكانوا أفضل هذه األمة ;ّ ًأبرها قلوبا: َ ًوأعمقهـا علـام, َّ َّوأقلهـا , َ

ًتكلفا ّاختارهم اهللا لصحبة نبيه, ّ ُواتبعوهم عىل , َفاعرفوا هلم فضلهم, ِوإقامة دينه, ِ
ِومتسكوا بام استطعتم من أخالقهـم وسـريهم, أثرهم ِ َّ , ُفـإهنم كـانوا عـىل اهلـد ّ

َاملستقيم ْ ُ(()٢(. 
                                                 

F١Eאא،אF١٧KE 
F٢EFFאEEאF١L٢٩٢KE 



  

 
  

− ٥٣ −

ّ بام كان يدعو به اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ـُواختم : رمحه اهللا ـ يف سـجوده ُ
ّاللهم من كان من هذه األمة عىل غري احلق; ويظن أنه عىل احلق(  ُّ َّّ ّ ّ فـرده إىل احلـق !ّ ّ

 .)١()ّليكون من أهل احلق 
ٌومـا مل يكـن فأنـت أهـل للعفـو , ًاللهم ما كان منه صـوابا فبتوفيقـك كـان

ّوصىل اهللا وسلم عىل سيد اخللق وحبيب احلق وآله , عن اخلطأ والنسيانِواملساحمة  ّ ّ ّ
 .ِوصحبه أمجعني

                                                 
F١EFFאאאEEF١٠L٤٤٣KE 



  

 
  

− ٥٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 اخلامتة ونتائج البحث
ّثم إنه وبعد هذه اجلولة يف كـالم أهـل العلـم, احلمد هللا عىل إعانته وتوفيقه َّ ُ ,

 :ُخلصت للنتائج التالية
ًأوال َّ:ٍّخطورة أثرها إجيابا وسلبا عـىل حـد سـواءو,  عظم شأن الفتو ً لـذا , ً

ٍجاءت النصوص الرشعية بتحريم القول عىل اهللا بغري علم وال هد َّ َّ ّ. 
ّ أن املفتي إذا أخطأ يف فتواه فإنه قد يضمن ما تسببه يف بعض احلـاالت; :ًثانيا ّ َّ

 .َّكام فصل ذلك أهل العلم
ّ من أهم آداب املفتي وخصاله النبي:ًثالثا ِّوالتجرد مـن كـل , ّالنية الصادقة: لةّ ّ

ِوالشعور الدائم باالفتقار إىل اهللا تعاىل, هو ّوأن يكون نصح اخللق وبيان احلـق , ّ
ّهو هدفه ومهه ُ. 

ُ اإلفتاء األصل يف حكمه أنه:ًرابعا مـن فـروض الكفايـات عـىل القـادرين : َّ
 .ألحوالوقد تعرتيه األحكام التكليفية اخلمسة باختالف ا, ّاملؤهلني

ّ الفتو املؤصلة الصادرة من أهلهـا املعتـربين; مـن وسـائل حفـظ :ًخامسا
ّالدين واملعتقد الصحيح; من جانبي الوجود والعدم ِّ. 

ٍنامذج مضيئة ألئمـة أعـالم; ,  يف تاريخ املسلمني ويف خمتلف القرون:ًسادسا
ّكان لفتاواهم األثر الكبري واملمتد واملتعـدي يف حفـظ الـرشيعة وصـي انة املعتقـد ُ

 .ّالصحيح
مـن ) اإلفتـاء( العناية باملحكامت وعدم االختالف حوهلا السيام عند :ًسابعا

ِأهم أسباب احلفاظ عىل جناب الرشيعة وتضييق هوة اخلالف بني املسلمني ِ ّ ُ ّ ّ. 
ال سيام ,  وجوب العناية بتحرير املصطلحات ومعرفة املراد من األلفاظ:ًثامنا

ّفكثري مـن النزاعـات بـني الكـاتبني واملتحـدثني; , املعارصةٍيف كثري من الكتابات 
ٌسببه ألفاظ جمملة ومعاين متشاهبة ٌ ُ َ. 



  

 
  

− ٥٦ −

الذي أنزله اهللا عىل نبيه حممد ) دين اإلسالم(ّ الوسطية هي الدين احلق :ًتاسعا
ًمنهجـا وسـطا (ك بجعل اهللا هلذه الرشيعة كذلًاحلق املوجود أصال : فهي, ملسو هيلع هللا ىلص ً( ,

بل هي احلق املوجود , تجميع بني مذهبني أو التلفيق بني رأينيوليست الوسطية ال
ْأصال علمه من َُ َ ِ ُ علمه وجهلهَ َ َُ ِ َ ِ َ!!  

َّ فتاو العلامء املعتربين; هلا أثرها الكبري يف محـل النـاس عـىل املـنهج :ًعارشا
 .ّويف إبعادهم عن اجلفاء والغلو, الوسط; يف السلوك واالعتقاد والتصورات

البـد مـن , حتى يكون للفتو القبـول واألثـر عـىل املكلفـني :احلادي عرش
 .مواكبتها لألحداث وعدم تأخريها عن وقت احلاجة والبيان

 .واحلمد هللا يف البدء واخلتم, واهللا املوفق واملعني
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 ثبت املراجع واملصادر
ّلعيل بن عبدالكايف السبكي, اإلهباج يف رشح املنهاج −١ ّ , ّمكتبة الكليـات األزهريـة: ّالنارش. ّ

 . هـ١٤٠١
 .مطبعة املدين بمرص: ط,  أدب الفتو أليب عمرو عثامن بن الصالح−٢
 .دار العلوم واحلكم: ط. ابن الصالح, أدب املفتي واملستفتي −٣
: ط. للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني, والغاية, واملوضوع, ّأصول الفقه; احلد −٤

 .مكتبة العبيكان
املكتبـة التجاريـة الكـرب ـ : ّالنـارش. َّحممد رشيد رضا: ت. ّلإلمام الشاطبي, االعتصام −٥

 .مرص
ّالبن قيم اجلوزية, ِّإعالم املوقعني عن رب العاملني −٦ ّحممـد عبدالـسالم إبـراهيم: ت. ّ : ط, َّ

 . هـ١٤١١, األوىل: ط, بريوت, ّدار الكتب العلمية
َّتيميةالبن , اقتضاء الرصاط املستقيم −٧ ِْ  .نارص العقل. د: ت. َ
 .الكويت, وزارة األوقاف: ط, عمر األشقر: ت. للزركيش, البحر املحيط −٨
 .مكتبة الباز: ط. إلمام الطربي, جامع البيان عن تأويل آي القرآن −٩

 .دار عامل الكتب: ط. للقرطبي, اجلامع ألحكام القرآن −١٠
 .ر العاصمةدا: ط. بكر أبو زيد. ّللشيخ د, الردود −١١
ّلإلمام الشافعي, ِّالرسالة −١٢  .ّاملكتبة العلمية ـ بريوت: ط, ّالشيخ أمحد شاكر: ت. ّ
وعـيل , عـادل عبـداملوجود: ت. ّأليب زكريا حييـى بـن رشف النـووي, ّروضة الطالبني −١٣

 .١٤١٢, األوىل: ط, ّدار الكتب العلمية ـ بريوت: ط. معوض
 .بريوت, ّدار الكتب العلمية: ط,  شاكرَّأمحد حممد: ت. سنن الرتمذي −١٤
 .دار الفكر: ط. ملنصور بن يونس البهويت, رشح منتهى اإلرادات −١٥
 . هـ١٤٢٠, األوىل, بريوت, ّدار الكتب العلمية: ط. لإلمام الغزايل, شفاء الغليل −١٦
ّدار السالم للنرش والتوزيع. صحيح البخاري −١٧ ّ  . هـ١٤١٧, األوىل: ط, ّ



  

 − ٥٨ −

 .القاهرة, ّدار إحياء الكتب العربية: ط, َّحممد فؤاد عبدالباقي: ت. مسلمصحيح  −١٨
املكتـب اإلسـالمي, : ط. ألمحـد بـن محـدان احلنـبيل, صفة الفتو واملفتي واملـستفتي −١٩

 .دمشق
ِّالغلو يف الدين −٢٠  .ِّمؤسسة الرسالة: ط. عبد الرمحن اللوحيق. د, ّ
 .ّدار الكتب العلمية ببريوت: ط. إلمام احلرمني اجلويني, الغياثي −٢١
. َّحممد فؤاد عبـدالباقي: ت. البن حجر العسقالين, ّفتح الباري رشح صحيح البخاري −٢٢

 .دار الفكر: ط
 .بريوت, دار إحياء الرتاث اإلسالمي: ط. ّملحمد بن مكرم بن منظور, لسان العرب −٢٣
ّجملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية بالكويت −٢٤ ّ  . اخلمسونالعدد. ّ
ّجملة املجمع الفقهي اإلسالمي −٢٥  .العدد السابع عرش. ّ
 .ّدار الفكر للطباعة والنرش: ط. ّلإلمام حييى بن رشف النووي, ّاملجموع رشح املهذب −٢٦
٢٧− الكرب َّلشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية, جمموع الفتاو ِْ ّعبـدالرمحن بـن : مجـع وترتيـب. َ

ّحممد النجدي  . هـ١٤٠٥, األوىل, الرياضمطابع : ط, َّ
ّاملحكامت يف الرشيعة اإلسالمية وأثرها يف وحدة األمة وحفظ املجتمع −٢٨ ّ للدكتور عابـد , ّ

 .دار ابن اجلوزي: ط. َّبن حممد السفياين
مؤسسة : ط. َّحممد سليامن األشقر/ د: ت. لإلمام الغزايل, املستصفى من علم األصول −٢٩

 . هـ١٤١٧, األوىل: ط, ِّالرسالة
 . هـ١٣٩٨, ّالثانية: ط, دار الفكر: ط. مسند اإلمام أمحد بن حنبل −٣٠
, بريوت, دار اجليل: ط, ّعبدالسالم هارون: ت. ألمحد بن فارس, معجم مقاييس اللغة −٣١

 . هـ١٤١١, األوىل: ط
 .دار اجليل ـ بريوت: ط. ّمقدمة ابن خلدون −٣٢
٣٣− وزارة األوقـاف : ط. عبـد اهللاّ اهلـاليل. د: ت. ّإلبـراهيم اللقـاين, منار أصول الفتـو

 .املغربية
َّمنهج ابن تيمية يف مسألة التكفري −٣٤ ََّ  .ِّالرياض, َّأضواء السلف: ط. عبد املجيد املشعبي. د, ِْ



  

 − ٥٩ −

 .دار األندلس: ط. مسفر القحطاين. د, ّمنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة −٣٥
, ّدار ابـن عفـان: ّالنـارش, مشهور بن حسن بن سلامن: ت. اطبيّلإلمام الش, املوافقات −٣٦

 . هـ١٤١٧, األوىل: ط
َّموقف ابن تيمية من األشاعرة −٣٧ ِْ  .ِّالرياض, ّمكتبة الرشد. َّعبد الرمحن املحمود. د, َ
 .َّمكتبة دار الصحابة بالشارقة: ط. َّللدكتور حممد الصاليب, ّالوسطية يف القرآن الكريم −٣٨
مكتـب : ط.  اجلهنـيفهـد بـن سـعد. د, )التكفري بني العلم واجلهل ( قفات تأصيلية و −٣٩

 الدعوة بالرياض
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :مقدمة

احلمد هللا الذي كتب عىل نفسه الرمحة لعباده, ورشع هلم ما فيه صـالحهم يف 
والصالة والسالم عىل النبي األمي, املبعوث رمحة للعاملني وعـىل , الدنيا واآلخرة

 أما بعد,  :  آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
فقد أنزل اهللا رشيعته لتسع حياة اإلنسان من كـل أطرافهـا, وحيـاة املجتمـع 

وهـي تتـصف , , فال تـضيق باحليـاة وال تـضيق احليـاة هبـاأبعادهااإلنساين بكل 
ل الذي شهد اهللا هلا به والدوام الـذي تعهـد بـه, ومتلـك اخلـصائص التـي بالكام

وهي واسـعة ومرنـة تـسع ,  جتعلها صاحلة للحياة اإلنسانية مهام ترقت وتطورت
 .احلياة اإلنسانية يف كل العصور وتسمح للحياة اإلنسانية أن تتطور يف ظلها

ض للناس مـن فهي رشيعة العدل والرمحة واإلصالح والشمول لكل ما يعر
 .شؤون احلياة يف جماالهتا املختلفة

  أمهها مـا يتعلـق باألقليـات املـسلمة التـي ,والنوازل يف هذا الزمان متعددة
تعيش خارج ديار اإلسـالم فنـوازهلم وأوضـاعهم ومـشاكلهم التـي يواجهوهنـا 

 واختيار الرأي الفقهي الـذي يالئمهـا مـن اآلراء الـواردة ,تقتيض االجتهاد فيها
ا, أو إحداث فتو باجتهاد جديد للنوازل املستجدة, قياسـا عـىل املنـصوص فيه

ألن العلـامء متفقـون عـىل تغـري  عىل القواعد الفقهية ذات الـصلة, ًعليه, واعتامدا
 .وال يف القضايا املتصلة باالجتهادالفتو بتغري الزمان واملكان واألح

ابطـة العـامل اإلسـالمي سند إىل جممع الفقه اإلسالمي بمكة املكرمـة بروقد أ
 .))ري الفتواألقليات املسلمة وتغ(( يف موضوع الكتابة

 :وقد قسمت املوضوع عىل النحو التايل
 .الفتو وأمهيتها, وأهلية اإلفتاء −١
 .األقليات املسلمة −٢



 − ٤ −

 .فقه األقليات املسلمة −٣
٤− تغري الفتو. 
 .أهم القواعد الفقهية ذات الصلة −٥
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 أمهيتها, وأهلية اإلفتاءالفتو و :ًأوال
تعريف الفتو: 
 .اسم مصدر بمعنى اإلفتاء, واإلفتاء هو اإلبانة: الفتو لغة

قال ابن منظور أفتاه يف األمر أبان له, وأفتى الرجل يف املسألة, واستفتيته فيها 
 .)١(فأفتاين إفتاء, واإلفتاء يكون عن سؤال سائل

 . عن دليل ملن سأل عنهتبيني احلكم الرشعي: ويف اصطالح الفقهاء
 .)٢( عن اهللا يف إلزام أو إباحةإخباربأهنا :  للفتوه يف تعريفيفقال القرا

  .)٣(املخرب بحكم اهللا تعاىل بدليله:  بأنهوقال ابن محدان يف تعريفه للمفتي
 :أمهيتها وجاللة منصبها

 أسـسه رسـول اهللا صـىل اهللا قعد له أثر خطري, مارسه والفتو منصب رفيع
ً وأرفعهم قدرا, وأصدقهم قـوال,ليه وسلم الذي هو أول املفتني من هذه األمةع ً, 

 .ًوأحسنهم قصدا
 هو خليفة النبي صىل اهللا عليه وسلم يف أداء وظيفة البيان, وقد تـوىل واملفتي

هذه اخلالفة بعد النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم أصـحابه الكـرام, ثـم أهـل العلـم 
إن املفتي قائم مقام النبي صىل اهللا عليه وسلم فهـو : قال اإلمام الشاطبي  .بعدهم

, وهو نائب عنه يف تبليغ األحكام وتعليم ))العلامء ورثة األنبياء((خليفته ووارثه 
  وهو إىل جوار تبليغه املنقـول عـن صـاحب ,األنام وإنذارهم هبا لعلهم حيذرون

ــا ــستنبط منه ــشاء األحكــام يف امل ــه يف إن ــائم مقام ــرشيعة, ق ب نظــره سحــ ب,ال
  .)٤(واجتهاده
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 .)١( املفتي موقع عند اهللا تعاىل: ونقل النووي عن العلامء أهنم قالوا
 ,وقد عرف السلف ريض اهللا عنهم للفتو كريم مقامهـا, وعظـيم منزلتهـا

 يف أمرهـا, ون هلـا ويرتيثـونبـوأثرها يف دين اهللا وحياة الناس, وهلـذا كـانوا يتهي
 ,لقول وهذا ما كان عليـه الـصحابة والتـابعونويتوقفون يف بعض األحيان عن ا
ال أدري فـيام ال (( فقد كانوا يعظمون مـن يقـول ,ومن بعدهم األئمة املجتهدون

 وينكرون أشد اإلنكـار عـىل مـن اقـتحم محـى الفتـو ومل يتأهـل هلـا, ))يدري
ًويعدون ذلك ثلمة يف اإلسالم, ومنكرا عظيام جيب أن يمنع ً. 

:  ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالروي عن عبداهللا بن عمرو
 من صدور الرجال, ولكـن يقـبض العلـم إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه((

 بغري علم, فأفتوا, فسئلوا ًق عامل اختذ الناس رؤساء جهاالبقبض العلامء, فإذا مل يب
 .)٢())فضلوا وأضلوا

ل للفتو فهـو آثـم عـاص, ومـن  من أفتى وليس بأهإن:  وهلذا قال العلامء
 .ًأقره من والة األمور عىل ذلك فهو آثم وعاص أيضا

وهؤالء بمنزلة من : ويلزم ويل األمر منعهم  وقال: قال أبو الفرج بن اجلوزي
ّيدل الركب وليس له علم بالطريق, وبمنزلة من ال معرفة له بالطـب وهـو يطـب 

 .ًالناس بل هو أسوأ حاال من هؤالء كلهم
طبيب من مداواة املرىض فكيـف ت ويل األمر منع من مل حيسن العىل تعني وإذا

  .)٣( بمن ال يعرف الكتاب والسنة ومل يتفقه يف الدين
 :أهلية اإلفتاء

ني, إن الفتو من املهام الرشعية التي ينوب فيهـا الـشخص عـن رب العـامل
سلم, وهلـذا جيـب  يقوم مقام النبي صىل اهللا عليه وويؤمتن فيه عىل رشعه, واملفتي
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ًعىل املتصدي للفتو أن يكون مكلفا مسلام عدال ثقة فقيه النفس وسليم الـذهن  ً ً
لم باألحكام الرشعية, واإلحاطة بأدلة األحكام, والدرايـة وعىل قدر كبري من الع

بعلوم العربية وتذوقها, ومعرفة علومها وآداهبا, ليتمكن من فهم  القرآن الكـريم 
واملعرفة بحياة الناس وواقعهم, ومشكالهتم, ومصاحلهم , يفةوالسنة النبوية الرش

 .املتغرية واملستجدة وأعرافهم
الفقيه من يطبق بني الواجب والواقع فلكل زمـان حكـم ((: يقول ابن القيم

 .))همأشبه منهم بآبائوالناس بزماهنم 
 ً واالسـتنباط فيكـون متمرسـاالفقـهباإلضافة إىل ذلك تكون للمفتي ملكـة 

ال الفقهاء ليعرف منها األحكام وطرائق االستنباط ويعرف القياس والعلـة, بأقو
 الفقهاء يف كتبهم وأقواهلم, ويطلع عايشومواضع اإلمجاع, ومواقع االختالف وي
من مل يعرف اختالف الفقهـاء مل يـشم : عىل اختالفهم وتنوع مشارهبم وهلذا قالوا

 .)١(رائحة الفقه
ُال حيل ألحـد أن يفتـي يف ديـن اهللا, إال ((: الروي عن اإلمام الشافعي أنه ق

 وحمكمه ومتشاهبه, وتأويله وتنزيلـه, ,رجل عارف بكتاب اهللا بناسخه ومنسوخه
ًومكيه ومدنيه, وما أريد به, ويكـون بـصريا بحـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 
وسلم, ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القرآن, هذا مع اإلنصاف, ويكـون 

وتكون له قرحية بعد هذا, فإذا كان هكـذا فلـه  عىل اختالف أهل األمصار ًمرشفا
ُأن يتكلم  ويفتي يف احلالل واحلرام, وإذا مل يكن هكذا فليس لـه أن يفتـي, وهـذا 

 .  )٢())هو معنى االجتهاد
وسئل اإلمام أمحد ما تقول يف الرجل يسأل عن اليشء فيجيب بام يف احلديث 

                                                 
F١EאKאאאאK١٩ JאאאW١٩،٤٤٦٧

،،א،אא،אאא
א٤א١٣Kאאא،א?א،

١٤١٥א،١٩٩٥،٢٧K 
F٢Eאא،،אאאK٢١٥٧Kאאא١٤٠٣ J

١٩٨٣K 



 − ٨ −

ًفتيـا, أن يكـون عارفـا ل نفسه عىل الينبغي للرجل إذا مح: ل, قاوليس بعامل بالفتيا
 وإنـام جـاء خـالف مـن , باألسانيد الـصحيحةًعاملا بوجوه الكتاب, ًبالسنن عاملا

 وقلـة معـرفتهم ,خالف لقلة معرفتهم بام جاء عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم
  .)١(بصحيحها من سقيمها

ي األصـوليني عـىل أن املفتـي هـو وقـد اسـتقر رأ((:  وقال الكامل بن اهلامم
املجتهد, فأما غري املجتهد ممن حيفظ أقوال املجتهد فليس بمفت, والواجب عليـه 

–ُإذا سئل أن يذكر قول املجتهد عىل وجه احلكاية, فعرف أن ما يكـون يف زماننـا 
ُدين ليس بفتو بل هـو نقـل كـالم املفتـي جو من فتو املو–أي زمان ابن اهلامم 

وينبغي أن يذكره عىل وجه احلكاية, وال جيعلـه كأنـه مـن .  )٢())املستفتيليأخذ به 
ُكالمه هو, ومقصودهم أن فتيا املقلد ليس بف  ًتيـا جمـازا,ُتيا عىل احلقيقية وتسمى فُ

   .وجيوز األخذ هبا يف هذه األزمان لقلة املجتهدين أو النعدامهم
مـستقل وغـري : نين املفتـني عـىل قـسمح, إوقد نقل النووي عن ابن الصال

 : هو من توافرت فيه الـرشوط املتقـدم ذكرهـا وغـري املـستقل: فاملستقل  .مستقل
ومـن دهـر طويـل عـدم املفتـي :  ثم قال,هو املنتسب إىل أئمة املذاهب املتبوعة((

  .)٣())املستقل وصارت الفتو إىل املنتسبني إىل أئمة املذاهب املتبوعة
 :  وروي عن اإلمام أمحد أنه قال

 :ُال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال((
 .أن تكون له نية, فإن مل تكن له نية مل يكن عليه نور وال عىل كالمه نور :أوهلا
 .أن يكون له حلم ووقار وسكينة :الثانية
 . عىل ما فيه وعىل معرفتهًأن يكون قويا :الثالثة
 .ة للناسضغ موإال – أي من العيش –الكفاية  :الرابعة
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 )١())معرفة الناس :اخلامسة
 للواقع, غري غافل عنه, حتـى يـربط فتـواه ًفيجب عىل املفتي أن يكون واعيا

ًبحياة الناس, ويراعي أمورا معينة, ويضع قيـودا خاصـة, و  عـىل اعتبـارات ينبـهً
 وتطلعـه عـىل سـنن اهللا يف , وال بد للمفتي من ثقافة تصله باحلياة والكـون,مهمة

عنها, غري عـارف بأوضـاعها الجتامع اإلنساين لكي ال يعيش يف احلياة وهو بعيد ا
ومع اشرتاط العلامء يف املفتي سعة العلم والتبحر فيه, فقد أكدوا عىل ,  )٢(اومواقعه

 ,اجلانب األخالقي للمفتي, فعليـه أن يـزين علمـه بـالتقو ومكـارم األخـالق
 .والرجوع إىل اهللا تعاىل
ينبغي للمفتي املوفق إذا نزلت به املسألة أن ينبعث من قلبـه ((: قال ابن القيم

االفتقار احلقيقي ال العلمي املجـرد إىل ملهـم الـصواب, ومعلـم اخلـري وهـادي 
الذي رشعه لعبـاده عىل القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله 

  .)٣(قفمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفي. ))يف هذه املسألة
أال أخـربكم بالفقيـه ((:  عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه أنه قـالوروي عن 

 أالمن مل يوئس الناس مـن رمحـة اهللا ومل يـرخص هلـم يف معـايص اهللا , كل الفقيه
 .خري يف علم ال فقه فيه, وال خري يف فقه ال ورع فيه, وال قراءة ال تدبر فيهاال

ائله إىل مـن هـو أعلـم منـه بموضـوع ومن أمانة املفتي وتقـواه أن حييـل سـ
ره, وإن يفتي بام يعلم أنه احلق ويرص عليه لفتو, وال جيد يف ذلك حرجا يف صدا

 .)٤(وأن يرجع عن اخلطأ إذا تبني له
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 األقليات املسلمة :ًثانيا
 الـدول تنتمـي مـن مـنيراد باألقلية يف العرف الدويل فئات من رعايا دولة 

 .)١(حيث اجلنس أو اللغة أو الدين إىل غري ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها
  هي كل جمموعة برشية تعيش بـني جمموعـة أكـرب منهـا, :واألقلية اإلسالمية

 .)٢(وختتلف عنها يف كوهنا تنتمي إىل اإلسالم, وحتاول بكل جهدها احلفاظ عليه
الطرق التاليةوقد نشأت األقليات املسلمة يف العرص احلارض بإحد : 

اعتناق اإلسالم ممن املمكن أن تشكل األقلية املـسلمة يف أي بقعـة مـن بقـاع  −١
 .األرض العتناق بعض أهلها اإلسالم

هجرة بعض املسلمني إىل أرض غري اإلسالمية ألسباب سياسية أو اقتـصادية  −٢
 .ريهاأو اجتامعية, كام هو احلال يف األقليات املسلمة يف أوروبا وأمريكا وغ

ة, ـالميـة أرض إسـالميـة غري إسـلمني, إذا احتلت دولـالل أرض املسـاحت −٣
فتحاول الدولة املحتلـة بطـرق خمتلفـة طـرد أهـل األرض األصـليني, أو أن 
يندمج هؤالء املسلمون مع سكان البلـد املحتـل كـام حـدث يف اهلنـد ورشق 

 .)٣(أوربا
 الـبالد غـري اإلسـالمية يف وتقدر اإلحـصائيات أن األقليـات اإلسـالمية يف

 يعـيش مـنهم مـا , يف العامل أو يزيـداملسلمنيخمتلف أنحاء العامل حوايل ثلث عدد 
 يف أوربا وأمريكا, وهـم يف تزايـد مـستمر وهـذه األقليـات ًايقارب الستني مليون

سلطان لغـري سـلطان الـدين لـاإلسالمية الكثرية العدد ختضع يف حياهتا اجلامعية 
 .فذ فيها اإلرادة القانونية لألكثرية غري املسلمة وتن,اإلسالمي

 : األقلية املسلمة يف البالد غري اإلسالمية إقامةحكم
قبل الكالم عن األحكام املتعلقة باألقليات املسلمة وتغيري الفتو ينبغـي أن 
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يل , للفقهاء خـالف وتفـصشري إىل حكم إقامة املسلمني يف البالد غري اإلسالميةن
 فمـذهب املالكيـة يف قـول هلـم , املسلمني يف غري البالد اإلسـالميةيف حكم إقامة

  .)١(وابن حزم من الظاهرية إىل عدم جواز إقامة املسلم يف دار غري املسلمني
 : إىل التفصيل)٤( واحلنابلة)٣( والشافعية)٢(وذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

 دينـه, وكـان إظهـارع  ال يـستطيًفإذا كان املسلم يف دار غري املسلمني ضعيفا
خياف عليه الفتنة يف دينه, فهذا حيـرم عليـه اإلقامـة يف تلـك الـدار, وجيـب عليـه 

 .ًاهلجرة, فإن كان عاجزا عنها فال جتب عليه حتى ينتفي املانع
ًأما إذا كان املسلم قويا قـادرا عـىل إظهـار دينـه, وتتـوافر لـه احلاميـة يف دار غـري  ً

 : امة فيها واستدلوااملسلمني, فإنه جيوز له اإلق
ُ إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنـتم قـالوا ﴿ : تعاىلبقوله −١ ُ ََّ َ ُْ َ ْ ُُ ْ َُ ِ ِ ِِ ِ ِِ ُ ْ ََ َ َ َْ ُ َ ََّ َّ ِ

َكنا مستـضعفني يف األرض قـالوا أمل تكـن أرض اهللاَِّ واسـعة فتهـاجروا فيهـا  َ َِ ِ ُِ ْ ْ ْ ُِ ُ َ َ ََّ ً ََ َ ْ َُ َ َُ ْ َ ُ ِ َ ْ ِ ْ ُ
ْفأولئك مأ َُ َ ِ َ ًواهم جهنم وسـاءت مـصريا َ ِ َ َ ُ ْْ ََّ َ َ ُ ِإال املستـضعفني مـن الرجـال ) ٩٧(ََ َ َ َِّ ِْ َِ ْ َ ُْ َّ ِ

ًوالنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال هيتدون سبيال  ِ َ ْ َ ََ َُ َ َ َ ِّْ َ َ ََ ُ َ ًَ َ ْ ِْ ِ ِِ َفأولئـك عـسى ) ٩٨(ِ َ َ ِ َ ُ َ
ًاهللاَُّ أن يعفو عنهم وكان اهللاَُّ عفوا غفورا  ْ َُ ُ َُ َ َ َ َ َْ َْ ُ ْ  ).النساء(﴾ )٩٩(َ

فاآلية تدل عىل جواز اإلقامة يف دار غري املسلمني ملن متكن من إظهار دينـه ومل       
  .)٥( كام قال ابن كثري وغريه, وإال فالًيكن مستضعفا

اهلجرة يف  أقر من بقي من املؤمنني القادرين عىل إن النبي صىل اهللا عليه وسلم −٢
 .مكة, ومكة كانت دار كفر

جايش ملك احلبشة قد أسلم يف زمن الرسول صىل اهللا عليه وسلم وبقي إن الن −٣
                                                 

F١EאאKא،א،א٤٤٦٦K 
F٢E،א،אF،אאא،١٩٨٦E٢٣٠٥K 
F٣Eא،אאK٧٤٧٤K 
F٤Eאאא،،אFאKE١٣١٥١K 
F٥E،אא،אאא١א،٦٦١K 
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 يف بالده وهي دار كفر ومات فيها ومل هياجر وصىل عليـه الرسـول صـىل ًمقيام
 .)١(اهللا عليه وسلم حني مات

, فـأقره ً بني املرشكني, ولكنه مل يكـن مستـضعفاً مقيامًفقد كان النجايش مسلام      
 ويف ذلك داللة عىل جواز اإلقامة بني املـرشكني إذا مل ,متهعليه السالم عىل إقا
 .خيف املسلم عىل دينه

 ن النـاسيا رسـول اهللا إ:  عيل وسلم فقال أتى النبي صىل اهللاًوروي أن فديكا −٤
يـا : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم:  قال,يزعمون أن من مل هياجر هلك

وء واسـكن يف دار قومـك حيـث فديك أقم الصالة وآت الزكاة واهجر الـس
 .)٢(ًتكن مهاجرا: وأظنه قال: شئت قال

ًفاحلديث رصيح يف جواز اإلقامة يف دار احلرب إذا كان املسلم قادرا عىل أداء 
  .الفرائض واجتناب املحرمات

 ما ذهب إليه اجلمهور من جواز اإلقامة خارج ديار هميل إىل ترجيحوالذي ن
 اإلقامة يف نه لقوة أدلتهم, وألن يف القول بحرمةىل دياإلسالم إذا مل خيف املسلم ع

وبيان حقيقة اإلسالم لغـري رش الدعوة, ندار غري املسلمني يؤدي إىل إضاعة مهمة 
 األوائـل وملـا صـح أن بعـض املـسلمني,  الواجب عىل املسلم القيام هبااملسلمني

ومل تكـن احلبـشة هاجر إىل احلبشة وأقام فيها بأمر الرسول عليه الصالة والـسالم 
واحلكم يف هذه املسألة جيب أن يراعى فيه خمتلف الظروف القائمة  ,)٣(دار اإلسالم

 وممنوعـة وقـد يف تلك البالد, فقد تكون اإلقامة فيها واجبة, وقـد تكـون حمرمـة
تكون جائزة ومباحة, مع مراعاة الرشوط الواجب توافرها إلقامة املـسلم يف غـري 

 : وهياإلسالميةالبالد 
 يكـون , وخيتـار األرض التـياإلسـالمأن يتأكد من وقوع الظلم عليه يف دار  −١

                                                 
F١Eא،אW٤،٥٤K 
F٢EאאKאאK٩١٧K 
F٣Eא،אא،אW١٣٤٧K 
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 هو وأهله وأمواله, ويمكن أن يعبد اهللا بحرية أكثر من بالد اإلسالم, ًفيها آمنا
ألن األرض يف اإلسالم ال حتدها احلدود السياسية وال اجلغرافيـة, وإنـام هـي 

 .ها بحرية واطمئناناألرض التي يستطيع املسلم أن يعبد اهللا في
أن ال يعني الكفار عىل املسلمني بأي نوع من أنواع اإلعانـة, كـأن يفـيش هلـم  −٢

 .أرسار املسلمني, وأن يقاتل معهم ضد املسلمني
ًأن ينوي الرجوع إىل دار اإلسالم فورا بعد زوال األسـباب التـي مـن أجلهـا  −٣

 .لإلسالم واملسلمنيترك دار اإلسالم, إال إذا كان يف بقائه مصلحة عامة 
 . يف تلك البالد بخلقه وعمله وإخالصهً إسالمياًأن يكون سفريا −٤
 .)١(أن يرتك دار غري املسلمني إذا خاف عىل دينه ونفسه وماله −٥

                                                 
F١EאאאאאFאאE٥٩K 
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 فقه األقليات املسلمة :ًثالثا
 يف السابق, وقد ظهر يف القرن املايض, ًمل يكن مصطلح فقه األقليات معروفا

 اهلجري مع قيام اهليئات اإلسـالمية التـي هتـتم  عرشالقرن اخلامسوبرز يف بداية 
بأوضاع األقليات واملجتمعات املسلمة املقيمة يف غري البالد اإلسالمية والتي مـن 

 حيث اسـتعملت ))منظمة املؤمتر اإلسالمي(( و))رابطة العامل اإلسالمي((ا هأمه
واسعة وجود مجاعات إسالمية  ألن املسلمني يف السابق مل يعرفوا ,كلمة األقليات

يف عالقـاهتم  االجتامعيـة تعيش وتقيم يف جمتمعات غري إسـالمية, خيـضعون هبـا 
 ومل تكـن كـام هـي يف ,يف حـاالت معـدودةالعامة لسلطان غري سلطان دينهم إال 

 االجتهاد الفقهي الـذي تنـاول حـل مـستجدات الواقـع إن ولذلك ,وقعنا اليوم
 بشكل واسـع حالـة الوجـود اإلسـالمي يف بـالد غـري تناوليبأحكام الرشيعة مل 

, فقـد ً وواسـعاًاملسلمني ملحدوديتها, أما اليوم فقد أصـبح هـذا الوجـود منتـرشا
 . أقليات خارج ديار اإلسالمأصبح أكثر من ثلث عدد املسلمني يف العامل يعيشون

 عـىل ))فقه األقليـات((وقد وقع خالف وجدل واسع بني العلامء يف إطالق 
سائل التي تعالج واقع املـسلمني يف الـبالد غـري اإلسـالمية فأجازهـا بعـضهم امل

 يف دورتـه املنعقـدة يف دبلـن لإلفتـاءومنعها آخرون وقد أصدر املجلـس األوريب 
ة يف ـاحـح, وال مـشـطلـال هذا املصـتعمـىل اسـتقر عـواز ذلك, واسـًرارا بجـق

 يستعمل لفظ األقليـات كـام ويلداالصطالح, وقد جر العمل عليه, والعرف ال
 عـىل أن موضـوع فقـه واإلفتـاء للبحـوث   واستقر رأي املجلـس األوريب,تقدم

هو األحكـام الفقهيـة املتعلقـة باملـسلم الـذي يعـيش خـارج بـالد ((: األقليات
 .))اإلسالم

وختصيص جمموعة من األحكام الفقهية بلقب معني, يقصد منه مجع شـتات 
 , وتيـسري الوصـول إىل مـسائلة, للتعمـق يف دراسـته وحرص ما يتعلق به,مسائلة
الفقهاء عىل مر العصور, ومن ذلك ختصيصهم لبعض املسائل  مما درج عليه وهذا
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 ًمجعـا) واألمـوال( لفقه املواريث, ًمجعا) علم الفرائض: (وهلمقبلقب يفردها مثل 
الواليـة  ملـسائل ًمجعـا) واألحكـام الـسلطانية(ملسائل النظـام املـايل يف اإلسـالم 

 وليس الغرض ,العظمى وما يتفرع عنها من الواليات ووظائف السياسة ونحوها
غري علته فقط, فـإن هـذا الوصـف  فقه األقليات كوهنا مما يتغري حكمه لتإفرادمن 

 وجيمعهـا مـا يعـرف , تقع يف دار اإلسالم وغريها,ينطبق عىل مسائل فقهية كثرية
لفقه إىل األقليات هو من قبيل اإلضـافة شـبه  وإضافة ا,باألحكام املعللة واملقدرة

ًراد هبــا متييــز املــضاف وختصيــصه نظــرا لظــروف الــرضوريات يــاملحــضة التــي 
 . فقه خارج عن الفقه اإلسالمي وأدلتهإنشاءواحلاجيات وليس 

والنتشار هذه األقليـات يف الـبالد غـري اإلسـالمية, وتـشعيب عالقاهتـا يف 
ورها بكياهنا اجلامعي ذي اخلصوصية الدينية يف يها, وشعاملجتمعات التي تعيش ف

 والتي تسود فيها ثقافة وقوانني غري إسالمية, والتـي ,املجتمعات التي تعيش فيها
 , ما تتجاهل األكثرية حقوق هـذه األقليـة, فأصـبحت احلاجـة والـرضورةًغالبا

عـام, ً معاجلة حياة هذه األقلية يف فقه خاص, ليس منعـزال عـن الفقـه الداعية إىل
وإنام هو قائم عىل أصوله ومصادره األصيلة من الكتاب والسنة, وما ينبني عليهام 

 التـي اءمن األدلة واملصادر األخر والقواعد, وإنام يعمـد إىل اجتهـادات الفقهـ
يهـا, ويعمـل هبـا يكانت مرجوحـة أو غـري مـشهورة أو مرتوكـة فيـستدعيها وحي

تتحقق هبا املصلحة, ويعمد إىل التوسـع  و األقلية املسلمةأوضاعملناسبتها لبعض 
 ًيف استعامل القواعد الفقهية, واملبادئ األصولية وخاصة التي هـي أكثـر التـصاقا

 يف التعامـل مـع أوضـاع إمكانيتهـاقرب وشيجة بواقع األقليات, واستكشاف وأ
 يعني الرتكيز عـىل وإنام قواعد أصولية أو فقهية جديدة, إحداثاألقليات, وليس 

برفع احلـرج, وتنزيـل أحكـام احلاجـات عـىل أحكـام : الرشيعة القاضيةكليات 
 وتنزيل حكم تغـري ,الرضورات, واعتبار عموم البلو, يف العبادات واملعامالت

ضعف  املفاسد, وارتكاب أخف الرضرين وأاملكان عىل حكم تغري الزمان, ودرء
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ة, هذه الكليـات التـي ربة واملرسلتا يسمى بفقه املوازنات واملصالح املعممين ّالرش
 .)١(دلت النصوص الكثرية عىل اعتبار جنسها

 ما ذهب إليه بعـض إىل بعض العلامء وأرجع مسائل فقه األقليات أصلوقد 
 لـسقوط لـبعض ً من اعتبار حالة املـسلمني يف أرض غـري إسـالمية سـبباالفقهاء

 العاص  عن عمرو بنياألحكام الرشعية, التي تعرف بالدار, واملكان  وهو مرو
ووي ـدين, كالنــة املجتهـني واألئمـن بعض التابعـول عـة, ومنقـابـن الصحـم

 :واستدلوا.  )٢( عن أمحدي, وأيب حنيفة وحممد بن احلسن, وهو روايةعوالنخ
  ويف رواية أخـر ))ال تقطع األيدي يف السفر((: بقوله صىل اهللا عليه وسلم −١

 .)٣(وصححهداود والرتمذي  أبو رواه ))يف الغزو((
 يف دار يبال ربـا بـني املـسلم واحلـر((: ًي مرسـالول الدمـشقكحوما روي عن م −٢

 .)٤())احلرب
وألن املسلم جيوز لـه أن يأخـذ مـال احلـريب مـن غـري خيانـة وال غـدر, ألن  −٣

 . جائزفإتالفه عن ماله, ةالعصمة منتفي
ل دار دخـوذهب مجهور الفقهاء وأبو يوسف مـن احلنفيـة إىل أن املـسلم إذا 

  ألن , بأمـان فيحـرم عليـه التعامـل بالربـا وغـريه مـن العقـود الفاسـدةباحلر
مل املسلم واحلريب وال جيوز التعامل بـه ص الواردة يف حرمة الربا عامة تشالنصو

 .يف أي زمان أو مكان
                                                 

F١Eאא،אאאאא K١٢٣Kאא
אאאK 

F٢EאאKאK٧٣٩KאאאK٣٥Kאא
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 يف أي مكـان وال ًونحن نميل إىل رأي اجلمهور, ألن احلرام ال يصري حـالال
صمة خيتلـف قـ واستحالل أموال احلريب بطريـق ال,لرضورة عليه ضوابط اتنطبق

 ويف هذا داللـة عـىل ,عن أخذها بطرق العقود املدنية التي تغري بارتكاب احلرام
سمو تعاليم اإلسالم, واملحافظة عىل قداسـتها أمـام غـري املـسلمني, حتـى يتـأثر 

 .)١(الناس بأحكام الرشيعة يف أي مكان
الفتـو فيـه يرجـع إىل النـصوص والقواعـد ل فقه األقليات وتغيري يوتأص

 . مع أمثلة ذلكًيالورة والتي سيأيت الكالم عليها تفصاملذك
 : عىل ثالثة أنواعذا هويكون اجتهاد العلامء

, بالقيـاس عـىل املنـصوص يف اجتهاد جديـد إلجيـاد قـول يف قـضية جديـدة −١
 . الكتاب والسنةاألصلني

يق العلـل املـستنبطة عـىل األفعـال اجلزئيـة, اجتهاد يف حتقيق املناط أي يف تطب −٢
ويقوم به علامء التخريج, وعملهم هو تطبيـق ملـا اسـتنبطه الـسابقون, وهـذا 
ًاالجتهاد ال ينقطع أبدا كام يقول الشاطبي, ألنه تطبيق القاعـدة املتفـق عليهـا 

 .عىل واقع جديد تنطبق عليه هذه القاعدة
 يف وقــت مــن ًيكــون مرجوحــااجتهــاد ترجيحــي, وهــو اختيــار قــول, قــد  −٣

األوقات, لضعف مستنده فيختاره العلامء ملصلحة تقتيض ذلك, وهذا يعـرف 
 .)٢( املالكية جريان العملدعن

 
 
 
 

                                                 
F١E،אKאאא١٨٢K 
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   بتغيري األزمان واألماكن واألحوال:تغري الفتو :ًرابعا
 ما يتعلق بفقه األقليات املسلمة يعد من النوازل اهلامة التي تقتيض فتـاو إن

 ألن األقليات املسلمة تواجه حتديات صعبة عىل مـستو الفـرد, وعـىل معارصة,
 , مستو األرسة, وعىل مستو املجتمع

 وتطلعهم إىل نرش دعوة ,فهي بحاجة إىل املحافظة عىل سالمة حياهتم الدينية
 وهذا يقتيض إبراز فقـه العالقـة مـع الغـري, يف ,اإلسالم يف صفوف غري املسلمني

لعاملي, والتأكيد عىل االنتقال إىل فقه اجلامعة يف حيـاة األقليـة الواقع احلضاري وا
والرتكيز يف االعتامد عىل أهـم القواعـد الفقهيـة التـي دل  , من احلالة الفرديةًبدال

 الستنباط وأخذ ما يعـالج ,عليها الكتاب والسنة وهلا صلة وثيقة بواقع األقليات
نهـا وإصـدار الفتـاو اخلاصـة أوضاع األقليات املسلمة خارج ديار اإلسـالم م

 .بشأهنا
 :وهذه القواعد هي

 .العرف والعادة −١
 .تغري الفتو بتغري الزمان واملكان واألحوال −٢
 .املشقة جتلب التيسري −٣
 .الرضورة واحلاجة −٤
 .النظر إىل املآالت −٥
 .قيام مجاعة املسلمني مقام القايض −٦

 :العرف والعادة:  القاعدة األوىل
, وثيـق الـصلة واألحـوالع تغري الفتو بتغري األزمان واألمـاكن  موضوإن

 .م عن قاعدة العرف والعادةالبدأ بالكبالعرف والعادة هلذا سن
 .  هو ما اعتاده الناس من معامالهتم واستقامت عليه أمورهم:ُالعرف
 .ً حتى يتقرر يف النفوس ويكون مقبوالومعاودته هي تكرار اليشء :والعادة



 − ٢٠ −

دفان, ويرجع إىل العرف يف مسائل كثرية إلثبـات حكـم رشعـي مل ومها مرتا
يرد نص بذلك احلكم املراد إثباته, فإذا ورد النص وجب العمل به وال جيوز تـرك 

 .)١(النص والعمل بالعادة بدال عنه
 : إىلواألصل يف ذلك

ِخذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن اجلـاه﴿ :قوله تعاىل −١ ِ َِْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْْ ْ ُْ ِْ ْ َلنيُ : األعـراف (﴾ِ
 .)٢(فقد ذكر كثري من العلامء أن هذه اآلية تدل عىل اعتبار العرف, )١٩٩

اقض بكل ما عرفته النفوس ((: نقل السيوطي عن ابن الفرس أنه قال يف معنى اآليةو
 .)٣()) وهذا أصل القاعدة الفقهية يف اعتبار العرف,مما ال يرده الرشع

َوالوالـدا﴿ :قوله تعـاىل −٢ ِ َ َّت يرضـعن أوالدهـن حـولني كـاملني ملـن أراد أن يـتم َْ ُ َ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َْ ِ َِ ََ َ ُ
َالرضاعة وعىل املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال  َّ ََ َُ ُ ٌ ْ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ َِّ ْ َ َُ َّ َ ُُ ُِ ِ َِْ َِْ ُ ُ َْ ِ َ َ

ُتضار والدة بولدها وال مولود له  ٌ ْ َ َ َ ََ ُ ََ ََّ ِ ِِ ٌ ََ ُبولده وعىل الوارث مثلُ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ً ذلك فـإن أرادا فـصاالِ َ َِ َِ َ ْ ِ َ َ َ 
َعن تراض منهام وتشاور فال جناح عليهام وإن أردتم أن تسرتضعوا أوالدكـم فـال  ََ َْ ْ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َ َِ ِْ َ َ ُ َ َ ْ َْ ْ ِ َ َِ َ ٍ َ ُ ٍ

َجناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم باملعروف و ْ َ َ ُِ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َْْ ِ َُ َ ُ ََّ ََ ِ َاتقوا اهللاََّ واعلموا أن اهللاََّ بـام تعملـون ُ َُّ ََ ُْ ْ ََ ََّ ِ َ ُ
ٌبصري ِ  ).٢٣٣: البقرة (﴾َ

م  الرضاعة لألةفاآلية تدل بوضوح عىل اعتبار العرف يف الترشيع ألن املراعى يف أجر
, ال حال الزوجة وال حاهلام لقولـه ًوإعساراًوسطا ًعند طلبها حال الزوج يسارا وت

َوعىل ﴿: تعاىل َ ِاملولود له رزقهـن وكـسوهتن بـاملعروفَ ِ ُِ ْْ َّ َ َ َّ ُ َْْ َِْ ُ ُ ُ ُ ْ ِ َ  ومراعـاة حـال الـزوج ﴾ُ
 .تستدعي حتكيم العرف والعادة يف ذلك

يا رسول اهللا إن :  ريض اهللا عنها أن هند زوجة أيب سفيان قالتما روي عن عائشة −٣
وهـو أبا سفيان رجل شحيح, وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه 

فـاملعروف املـراد .  )٤())خـذي مـا يكفيـك وأوالدك بـاملعروف((: ال يعلم, فقال
                                                 

F١EאKאאK١٠١KאKאW١٤٤K 
F٢EאאKאא٤،٤٤٨K 
F٣Eא Kאאא١١٠ Kאאאאאאא

א٢٣٤K 
F٤EאKא،אא،א،אF٥٣٦٤KE 



 − ٢١ −

 .)١(باحلديث هو القدر الذي علم بالعادة أنه الكفاية
ويف هذا داللة عن اعتبار العرف يف الرشيعة اإلسالمية للرجوع يف تقدير النفقة      

 .إىل العادة
 فهـو عنـد اهللا ًملـسلمون حـسنامـا رآه ا((: ما روي عن عبـداهللا بـن مـسعود −٤

 فله حكم الرفع, ألنـه ال مـدخل للـرأي ًن كان موقوفا وهذا األثر وإ))حسن
 . )٢(فيه

فهذا األثر يدل عىل أن األمر الذي جيري عـرف املـسلمني عـىل اعتبـاره مـن 
ًاألمور احلسنة يكون عند اهللا أمرا حسنا , وأن خمالفة العـرف الـذي يعـده النـاس ً

َوجاهـدوا يف اهللاَِّ حـق جهـاده هـو ﴿: ه حـرج وضـيق قـال تعـاىل يكون فيًحسنا ُ َ َ َِ ِ َِ ِ َّ ِ ُ
ُاجتباكم وما جعل عليكم يف الـدين مـن حـرج ملـة أبـيكم إبـراهيم هـو سـامكم  َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُْ َُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ُ ُِ َ َ َّ َ ٍَ ِ ِّ َِ

َاملسلمني من قبل ويف ه َ ْ ِْ ُ َ ِ ِ َِ ْ ِذا ليكون الرسول شـهيدُْ َ ُ ُ َّ ََ ُ ِ ْ علـيكمًاَ ُْ َ َ وتكونـوا شـهداء عـىل َ َ ََ َ ََ ُ ُ ُ
َالناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا باهللاَِّ هو موالكم فنعم املـوىل ونعـم  َ ْ َ ُ ُْ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِ َِ َْ َ َُ ََ ِ ََ َّ ُ ََّ َ َ َ ِ

ُالنصري﴾ ِ  ).٧٨: احلج (َّ
 : قال به عموم الفقهاء قدلعرف اإن −٥

ومـن اسـتقرأها وجـدهم  ,اهبمـشرتك بـني املـذوأما العرف, ف: قال القرايف     
 الثابت بـالعرف إن((: ولذلك نقل عن العلامء قوهلم.  )٣(يرصحون بذلك فيها

 .))الصحيح غري الفاسد ثابت بدليل رشعي
 ))ً كاملرشوط رشطاًاواملعروف عرف     ((

ولعـل .  )٤())الثابـت بـالعرف كالثابـت بـالنص((:  يف املبـسوطيسوقال الرسخـ
 .عرف ثابت بدليل يعتمد عليه كالنص حيث ال نصمراده, أن الثابت بال

                                                 
F١EאKאW٦٣٤٢K 
F٢E،אא،א٤א٤٤٨אאאאאKאא،א

אW٢١٩K 
F٣EאאKאWF٣٥٣KE 
F٤EאW،١٩א٤١K 



 − ٢٢ −

 ًعرف فاسد مردود ال يؤخـذ بـه وهـو الـذي خيـالف نـصا: والعرف قسامن
 كاعتياد الناس يف بعض األوقات عـىل تنـاول اخلمـر, أو التعامـل بالربـا, ,ًقطعيا

 .فعرفهم مردود عليهم
 .ؤخذ به ويعتد بهيوالقسم الثاين عرف صحيح, فإنه 

 .))ن العادة إحد حجج الرشع فيام ال نص فيهإ((:  نقال ابن عابدي
 :خاصوعرف عام والعرف الصحيح ينقسم إىل عرف 

ً هو الذي كان مطردا أو غالبا يف مجيع األمصار مـن ذلـك مـا :فالعرف العام ً
جر به العرف يراعى من دون حاجة الشرتاطه, يف عقودهم وترصفاهتم, فالنوم 

ات واألكل يف املطاعم, وركوب سيارات األجرة كل سل يف احلاممغيف الفنادق وال
ذلك ونحوه يستلزم دفع األجرة ألن العرف يقيض بذلك, وإن مل تـذكر مـن قبـل 

 .أطراف العقد
 من إقليم  هو العرف الذي يسود يف كل بلد من البلدان أو :والعرف اخلاص

 .)١(ار أو عرف الزراع ونحو ذلكتج طائفة من الناس كعرف الأواألقاليم 
 وجتديدها, وتعـديلها ,وللعرف سلطان واسع يف استنباط األحكام الرشعية

 :وحتديدها وإطالقها وتقييدها وجماالت عمله هي
 .وبيان النصوص التي وردت مطلقة, ومل يأت الرشع وال اللغة بتفسريها تغري −١

 كل اسم ليس لـه حـد يف اللغـة وال يف الـرشع فـاملرجع فيـه إىل((: ميةيقال ابن ت  
 .)٢())العرف

 األحكام الرشعية عليه يف القضايا التي مل يرد فيها نص رشعي, فالنصوص اعتامد −٢
 تستوعب مجيع التفصيالت واالحتامالت فريجع إىل العـرف أنالرشعية ال يمكن 
 .لبناء األحكام عليه

                                                 
F١EאKאאW١٠١KאK٢٧٣K 
F٢EאKאW٧٤٠K 
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دد األحكام الرشعية املبنية عىل العرف وتعـدل إذا تغـريت تلـك العـادات جت −٣
 .)١( فيجب تغيري احلكمواألعراف

 :وقد اشرتط العلامء للعمل بالعرف أو العادة عدة رشوط هي
 .ًأن تكون مطردة أي ال ختتلف أو غالبه ختتلف أحيانا −١
 الذي تريـد معرفـة حكـم بالعـادة أو كون هذه العادة مقارنة حلصول اليشءأن ت −٢

 .سابقة عليه
 .)٢(اقدين ال تكون خمالفة لنص الشارع أو لرشط العأن −٣

 لتغري الفتـو, ًا الستنباط احلكم, وقد يكون أساسًوالعرف قد يكون أساسا
 . فيام يتعلق بالعرف,وهلذا فإن العلامء مل يفرقوا بني جمتهد وال مقلد

 املفتي ليس له اجلمـود عـىل املنقـول يف كتـب ظـاهر إن((:  قال ابن عابدين
 ويكون رضره أكثر , كثريةًع حقوقاالرواية من غري مراعاة الزمان وأهله, وإال يضي

 .من نفعه
وليس للمفتي وال للقـايض أن حيكـي بظـاهر الروايـة ويرتكـا العـرف واهللا 

 .)٣())أعلم
واستمرار األحكام املعتمدة عىل العرف والعادة خمالف ملا اتفق عليه العلـامء 

 .وألحكام الرشع وقواعده
وائد, مع تغري تلك العوائـد ن إجراء األحكام التي مدركها العإ: قال القرايف

تغري فيه يخالف اإلمجاع, وجهالة يف الدين, بل كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد 
 .)٤(عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة

                                                 
F١Eאא Kאא١٠١א  Kאא،אא٢،

٨٥٠Kאאאאאאאא،K٢٤٤K 
F٢Eא K،א ١٠٣א  Kא אאאא،אא

١٠١אKאאא،٢א١٩٧K 
F٣Eא،אK٢،١٢٩K 
F٤Eאאא،א١٠١אK 



 − ٢٤ −

وعىل هذا القانون تراعى الفتاو عىل طول األيـام فمهـام : جاء يف الفروقو
ه, وال جتمد عىل املسطور يف الكتب طول جتدد يف العرف اعتربه ومهام سقط أسقط

ال جتـره عـىل عـرف .. عمرك بل إذا جاءك رجل من غري أهل إقليمك يـستفتيك 
 واملقـرر يف ,بلدك واسأله عن عرف بلده, وأجره عليه وافته به دون عـرف بلـدك

 .)١(  فهذا هو احلق الواضح,كتبك
لـف بـاختالف كثـري مـن األحكـام ختت:  وقال ابن عابدين يف مسألة العرف

الزمان لتغري عرف أهله أو حلدوث رضورة أو لفساد أهل الزمان بحيث لـو بقـي 
ًاحلكم عىل ما كان عليه أوال يلزم فيـه املـشقة والـرضر بالنـاس وخلـالف قواعـد 

قـاء بلودفـع الـرضر والفـساد ,  الرشيعة اإلسالمية املبنية عىل التخفيف والتيسري
 وهلذا نر مشايخ املـذهب خـالفوا مـا نـص ,العامل عىل أتم نظام وأحسن إحكام

 املذهب يف مواضع كثرية بناها عىل ما كان يف زمنه, لعلمهم بأنه إمامعليه املجتهد 
 .)٢( من قواعد مذهبهًقال بام قالوا به أخذاللو كان يف زمنهم 

 :رف الناس وأحواهلمُأمثلة لتغري الفتو لتغيري ع
كالنجار والـصباغ واخليـاط, فاألصـل يف ك, الفقهاء بتضمني األجري املشرتقول  −١

 يـه إال بالتعـدي أو التقـصري, ولكـنذلك عدم التضمني, ألنه أمني ال ضـامن عل
الصحابة والفقهاء رأوا ضامنه حيث شاع الفساد وخـان األمنـاء, وكثـر االدعـاء 

 .هبالك ما يف يده, حمافظة عىل أموال الناس
 اكتفـاء بالعدالـة همـستور احلـال يف عهـدومنها أن أبا حنيفـة كـان جييـز شـهادة  −٢

ًالظاهرة, بناء عىل ما كان يف زمانه من غلبة العدالة ولكن ملا تغـري الزمـان وفـشى 
الكذب منع الصاحبان أبو يوسف وحممد ذلك وأفتيا يام خيالف رأي اإلمام لتغـري 

 .العرف
                                                 

F١EאאK،١א،٢٧٧K 
F٢EאKאK٢،١٢٣K 
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 اختالف عرص وذكر علامء احلنفية يف مثل هذا اخلالف بني اإلمام وصاحبيه أنه     
 .وزمان ال اختالف حجة وبرهان

ومن ذلك أن املتفق عليه بني فقهاء احلنفية عدم جواز أخذ األجرة عىل تعلـيم  −٣
القرآن وال إقامة الشعائر كاآلذان واإلقامة واخلطابة وسائر الطاعات ألن هذه 

 .من العبادات, ال يؤخذ أجرة عليها
 بذلك إال بأجرة النقطاع ما كان يقدم هلم ولكن لتغري الناس وامتناعهم عن القيام

من عطايا من بيت املال أفتى املتأخرون من فقهائهم بجواز أخذ األجـرة عـىل 
 .القيام بذلك

عمـل يدفع الصداق كامال قبل الدخول فإنـه بومن ذلك أنه إذا جر العرف  −٤
نه دفع به, فإذا ادعت املرأة بعد الدخول بأهنا مل تقبض صداقها وأدعى الزوج أ

 .ًالصداق, فإنه يصدق الزوج عمال بالعرف, إال إذا استطاعت إثبات دعواها
 ضومن ذلك ما قال به املتأخرون من فقهاء املالكية وغـريهم مـن جـواز فـر −٥

 ومل يكـن يف بيـت ,الرضائب عىل القادرين إذا اقتىض ذلك الدفاع عـن الـبالد
 .املال ما يكفي

لك يف خمالفـة املـروي سب سلكوا نفس املـوكذلك املتأخرون من بقية املذاه
 .)١(ني ذلك بتغري األزمان واألحوال والعاداتللععن أئمتهم م
 .تغري الفتو بتغري الزمان واملكان واألحوال:  القاعدة الثانية

 لتغري العـادات واألحـوال ًاألحكام املبنية عىل األعراف والعادات تتغري تبعا
يري غزمان تتغري احتياجات الناس, وبناء عىل هذا التتغري البالتي بنيت عليها, ألنه 

 . املبنية عليهاحكام والفتاوتتغري أعرافهم وعاداهتم, وبتغريها تتغري األ
 .أما األحكام الثابتة بالنصوص الرشعية القطعية, فال تتغري وال تتبدل

                                                 
F١EאאKאאאאאאW ٩

٢٦١K 
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 − ٢٦ −

 :أدلة هذه القاعدة
 من الكتاب  −١

ُّ يا أهيا النبي ﴿: قوله تعاىل َِ َّ َ ُّ َحرض املؤمنني عىل القتال إن يكن منكم عـرشون َ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِّ ُْ َْ َ َِ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ
ِصابرون يغلبوا مائتني وإن يكن م ِ ِْ َ ُ َُ َْ ْ َ ُْ َِ ِ َ َ ْنكم مئة يغلبوا ألفِ َ ُ ِ ِْ َُ ٌْ َ َ من الذين كفروا بأهنم قوم ال ًاْ ٌ ْ ُ ُْ َّ َ ََ َ ِ َ َ ِ َِّ

َيفقهون  ُ َ ْ ِاآلن خفف اهللاَُّ عنكم وعل) ٦٥(َ َ َ َْ ُ ْ ََ َّ َ َ ْم أن فيكم ضـعفْ َ ْ َُ ِ َّ ٌ فـإن يكـن مـنكم مئـة ًاَ َ ِْ ِْ َُ ُْ ْ ِ َ
َصابرة يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللاَِّ واهللاَُّ مع الـصابرين  َّ َ َ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ ِِ َِ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ٌْ ْ َْ َ ٌ

لحكم ورد يف اآليتني هو ليس من قبيل النسخ وإنام هو تغيري ل, )األنفال(﴾ )٦٦(
 ويف حـال الـضعف يعمـل ,بحسب احلال, ففي حال القـوة يعمـل باآليـة األوىل

 .)١(باآلية الثانية كام يقول ابن عباس
 : ومن السنة النبوية −٢

مـن ((: قال النبي صىل اهللا عليـه وسـلم :  عن سلمة بن األكوع قاليما رو
ن العام املقبـل , فلام كا))ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة وبقي يف بيته منه يشء

كلـوا واطعمـوا وادخـروا ((: فعل كام فعلنا عام املايض, قالنيا رسول اهللا : قالوا
 )٢())فان ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها

فالنهي عن االدخار يف السنة األوىل حيمل عىل حالة معينة طارئة وهي وجود 
إلكـرام, فلـام تغـري ذلـك الظـرف وافدين عىل املدينة وهم حيتـاجون املواسـاة وا

 وهـذا يـدل ,وزالت العلة أذن هلم عليه الصالة والسالم بادخار حلوم األضـاحي
 .)٣( أن احلكم املبني عىل حالة طارئة يتغري بتغري تلك احلالةعىل
 :ومن آثار الصحابة −٣

 ما روي من آثار عن عمر وعثامن وعيل ريض اهللا عـنهم أمجعـني فقـد رأ– 
 من فتنة املحـدود ًيب الزاين البكر خوفاغرعدم ت((طاب ريض اهللا عنه عمر بن اخل
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 .)١())والتحاقه بدار الكفر, ألن إيامن الناس يضعف مع الزمن
وقد أمر عـثامن ريض اهللا عنـه بالتقـاط ضـالة اإلبـل وبيعهـا وحفـظ ثمنهـا 

 .)٢(لصاحبها مع ورود النهي عن ذلك ملا رأ من تغري األخالق وفساد الذمم
هب عيل ريض اهللا عنه إىل تضمني الصناع مع أن يدهم يد أمانة ال يـضمن وذ

 .)٣())ال يصلح الناس إال هذا((: وقال. إال بالتعدي
 :اإلمجاع −٤

فقد أمجع العلامء عىل أن األحكام املبنية عـىل األعـراف املتغـرية تتغـري بتغـري 
ا العوائد مع تغـري إن أمر األحكام التي مدركه: قال القرايف.  األعراف والعادات

 .تلك العوائد خالف اإلمجاع
أال تر أهنم ملا جعلوا أن املعامالت إذا أطلق فيها الثمن حيمل عـىل : ثم قال

ًغالب النقود, فإذا كانت العادة نقدا معينا  محلنا اإلطالق عليه, فإذا انقلبت العادة ً
 وكـذا ,ل العـادة عنـه ما انتقلـت العـادة إليـه وألغينـا األول النتقـاًإىل غريه عينا

ع أبـواب الفقـه املحمولـة عـىل العوائـد, إذا يـإلطالق يف الوصايا واإليـامن ومجا
 .)٤(حكام يف تلك األبوابتغريت العادة تغريت األ

 :أسباب تغري الزمان
الزمان ظـرف جيمـع عـادات النـاس وأحـواهلم ورضوريـاهتم وحاجيـاهتم 

جتلب هلم املصالح وتـدفع عـنهم وعلومهم وأوضاعهم التنظيمية واإلدارية التي 
 . وهي ختتلف من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان,املفاسد واملضار

 :ويمكن إرجاع أسباب تغري الزمان إىل األمور التالية
 حلكم رشعي فهذا التغـري ًتغري العادات واألعراف التي جعلها املجتهد مناطا −١
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 قـبض املهـر قبـل الـدخول,  مثل جريـان العـرف يف,يوجب تبدل احلكم وتغريه
 .وتقسيم املهر إىل معجل ومؤجل

فساد أخالق الناس, وضعف الوازع الديني, والذي يطلق عليـه فـساد الزمـان,  −٢
مني الصناع مع كون يـدهم ضتكفينشأ عن ذلك تبدل وتشدد يف بعض األحكام, 

 . لعدم صالحهم إال بذلكيد أمانة
األساليب االقتصادية وغريمهـا ممـا يقتـيض تطور األوضاع والرتتيبات اإلدارية و −٣

 .تغري األحكام املبنية عىل تلك األساليب واألوضاع
ومن أمثلة ذلك ما يتخذه والة األمور من الوسائل واألنظمة فيام يتعلـق بـسياسة       

الدولة, وحفظ األمن والنظام, وهذا خيتلف بـاختالف عـرف النـاس وعـاداهتم 
 .)١(ختالف البيئات واألممبحسب األزمنة واألمكنة, وا

 . معطيات قديمةحدوث معطيات جديدة تقتيض تغري احلكم الذي بني عىل −٤
تان أو ثـالث أو أربـع أو ومن أمثلة ذلك اختالف الفقهاء يف أقىص مدة احلمـل سـن     

 .مخس أو ست
 .)٢( مدة احلمل تسعة أشهر أقىصإن: وقال ابن حزم     
 احلارض إن أصح األقوال ما ذهب إليه ابن حزم, ألن اجلنني وقد أثبت الطب يف العرص     

 .)٣(ال يمكن أن يزيد مكثه يف رحم أمه أكثر من شهر زيادة عىل التسعة أشهر
أما أقوال الفقهاء اآلخرين فهي مل تستند إىل أدلة قوية وإنام إىل وقائع زعمت فيهـا 

 صحت فهي مـن قبيـل إنائع  وهذه الوق,بعض النساء أن محلها استمر املدة التي رآها
 يوجد إال بعد تسعة أشهر  وهو مل,احلمل الكاذب الذي تشعر به املرأة وتتصور وجوده

 .أو أكثر
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 وحاجات عامة تقتضيها احلياة املعارصة مما يستدعي تغـري رضورات حدوث −٥
بعض األحكام القديمة, ومن ذلك ما أفتى به املتـأخرون مـن فقهـاء احلنفيـة 

 .)١(ذان واإلمامة واخلطابة وتعليم القرآنعىل األجرة بجواز أخذ األ
ال ينكـر (() ٣٩(وقد نصت جملة األحكام العدلية عىل هذه القاعدة يف املادة 

وهي من القواعد اهلامة العظيمة التي بني أمهيتها .  ))تغيري األحكام بتغري األزمان
 .)٢(كثري من العلامء كابن القيم والقرايف والشاطبي

 خصائص الـرشيعة اإلسـالمية البـارزة فـإن أحكامهـا جتمـع بـني وهذا من
الثبات واملرونة والتغيري, وهو من روائع اإلعجاز يف هذا الدين, فقد اشتمل عـىل 
أحكام ثابتة ال جمال فيها للتغيري مهام تغريت الظروف واألحوال, وأحكـام قابلـة 

 لعقـول علـامء ًمية, وإعـامال ملبدأ املرونة يف الرشيعة اإلسـالًللتغري والتطور حتقيقا
 لتـصبح ,األمة لتتالءم مع تغـري األعـراف واملـصالح والوفـاء بحاجـات النـاس

 .الرشيعة صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان
فأحكام الرشيعة ليست مجيعها ثابتة حتى تصاب احلياة باجلمود وليست كـل 

ن حمكـم ودقيـق, أحكامها مرنة, فتصاب احلياة باالنحالل بل هي مصاغه يف تواز
فجانب منها ثابت وجانب آخر قابل للتطور والتغري حتى ال يقع الناس يف حـرج 

 .وضيق
 :ويف هذا يقول ابن القيم اإلحكام نوعان

وال . نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها, ال بحسب األزمنة وال األمكنة
رة بالرشع عىل اجتهاد األئمة كوجوب الواجبات وحتريم املحرمات واحلدود املقر

 . فهذا ال يتطرق إليه تغيري وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه,اجلرائم ونحو ذلك
 ً ومـآالً ومكانـاًما يتغري بحـسب اقتـضاء املـصلحة لـه زمانـا: والنوع الثاين
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ــا بحــسب  ــوع فيه ــرشع ين ــإن ال ــرات وأجناســها وصــفاهتا, ف ــادير التعزي كمق
 .)١())املصلحة

األحكـام : تتغـري, وال جيـوز االجتهـاد فيهـا هـيفاألحكام الثابتـة التـي ال 
املعلومة من الدين بالرضورة, أو التي ثبتـت بنـصوص قطعيـة الثبـوت وقطعيـة 

هادتان, ـالـش: ةـة اخلمسـان العمليـل, األركـنة, مثـاب والسـة من الكتـداللـال
 .والصلوات اخلمس, والزكاة, والصيام, واحلج

ة والقـذف ورشب اخلمـر والـسحر لـرسقمن الزنـى وا: واملحرمات اليقينية
ب,وقتل النفس, واحلدود والقصاص, وربـا النـسيئة وأكـل امليتـة وحلـم والغص

اخلنزير, الكفارات, وحرمة املحارم من النـساء واملـرياث ووجـوب الـرتايض يف 
العقود, وضامن الرضر الذي يلحقه اإلنسان بغريه, ومنع الفساد واألذ وإشاعة 

 .السوء واملنكر
ل أمهات الفضائل من الصدق واألمانـة والعفـة والوفـاء بالعهـد وغـري ومث

 .ذلك من مكارم األخالق
فهذه األمور ثابتة وال تزول وال تتغـري جـاءت هبـا النـصوص القطعيـة مـن 
الكتاب والسنة واجتمعت عليها األمة وال حيق ألي جممع أو مؤمتر أو رئيس دولة 

يات الدين وأسسه وقواعده والتي قال عنهـا  منها, ألهنا كلًأن يلغي أو يعطل شيئا
 اخللق حسب وضعت عليها الدنيا, وهبا قامت مصاحلها يف) كلية أبدية(الشاطبي 

 وعىل وفاق ذلك جاءت الرشيعة اإلسالمية فذلك احلكـم ما بني ذلك االستقراء,
 .الكيل باق إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

رية والسلوكية, والتي تعترب هلا بمثابـة  جتسد وحدة األمة الفكثوابتوهذه ال
 .الروايس لألرض متنعها أن حتيد أو تضطرب

وبالثبات يستقر الترشيع وتبادل الثقـة, وتبنـى املعـامالت والعالقـات عـىل 
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ية ـياسـة ال تعصف هبـا األهـواء والتغـريات الـسـس راسخـة وأسـائم مكينـدع
 .واالجتامعية التي حتدث

ر قابلة بطبيعتها  الثابتة التي أنزهلا اهللا تعاىل هناك أموويف مقابل هذه األحكام
ًنزل اهللا هلا يف الرشيعة اإلسالمية أحكاما ومبـادئ عامـة واسـعة للتغري, ولذلك أ

اجلوانب لتتاح الفرصة ألهل العلم واالجتهاد ممن توافرت فيـه األهليـة لـذلك, 
ومـة بـضوابط دقيقـة مراعني ظروف تغري الزمان واملكان, ولكن هذه املرونة حمك

 واخلـروج عـىل أحكـام  اهللا التـي حتتـاج إليهـا تـشويهحتى ال يؤدي التطور إىل ال
 .البرشية

 عـىل األصـول ًاـان ثابتـن كـه وإذاهبـتالف مـىل اخـي عـالمـه اإلسـوالفق
والكليات, فإنه مرن ومتطور ومتغري يف الفروع واجلزئيات التي تركتها النصوص 

لرأي بام حيقق املصلحة العامة, ويراعى املقاصد الرشعية رمحـة ًقصدا لالجتهاد وا
باألمة, وتوسعة عليها, فاملجال فيها رحب ومرن تتحرك فيه بسهولة ويـرس عـن 
طريق القياس برشوطه وقيوده, واملصلحة املرسلة التي مل يرد فيها نص خاص من 

االستحـسان  مـع دخوهلـا يف النـصوص العامـة, وبإلغائهـاالشارع باعتبارها أو 
والعرف, واملصادر األخر التي ذكرهتا الكتـب األصـولية السـتنباط األحكـام 

 .)١(الرشعية فيام ال نص فيه
وكذلك األمور التي وردت فيها نصوص حمتلمة جعلها الرشع تتسع لتعـدد 
األفهام وكثرة اآلراء, ويف هذا فسحة ملـن أراد املوازنـة والرتجـيح وأخـذ الـرأي 

ة, ومصلحة ـريعـد الشـاصـق مقـواب, واألوىل بتحقيـب للصرـح واألقـاألرج
 .املجتمع

وفقهاء املسلمني عىل اختالف عـصورهم مـع وجـوب تغـري الفتـو بتغـري 
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 , ولكن عمل هذه القاعـدة لـيس مطلقـا,األزمنة واألمكنة واألحوال واألعراف
املـصلحة وإنام جمال عملها األحكام االجتهادية املستندة إىل القيـاس, أو مقتـىض 

املتفقة مع مقاصد الرشيعة أو العرف والعادة, أو الرضورات واحلاجات كام ذكرنا 
 .فيام تقدم

ًقال ابن القيم مقررا ذلك حيثام وجدت املصلحة أو وجدت إمارات العـدل 
 املوقعني يف فصل تغري الفتو عالمإوجاء يف كتاب .  )١(وأسفر وجهه ثم رشع اهللا
زمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد, مـا يقـرر واختالفها بحسب تغري األ

 , وقـع ًهذا فصل عظيم النفـع جـدا: اد فقالكون الرشيعة مبنية عىل مصالح العب
بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال 

ه, فـإن سبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة التي هي يف أعـىل رتـب املـصالح ال تـأيت بـ
مصالح العباد يف املعاش واملعاد وهي عـدل والرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم 

 فكل مسألة خرجت من العدل ,كلها, ورمحة كلها, ومصالح كلها , وحكمة كلها
إىل اجلور, وعن الرمحة إىل ضدها, وعن املصلحة إىل املفـسدة, وعـن احلكمـة إىل 

 .)٢(ا بالتأويلالعبث فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيه
ً هللا أحكاما مل تكن أسباهبا موجودة يف الصدر األول, فـإذا إن: وقال ابن رشد

 .ترتبت عليها أحكامها.. وجدت أسباهبا 
 الزمـان لتغيـري  من األحكام ختتلف باختالفً كثرياإن((: وقال ابن عابدين 

 .)٣())عرف أهله حلدوث رضورة أو لفساد أهل الزمان
 يف الوقـائع ال بـد لـه مـن رضب اجتهـاد ي املفتـأنحقيـق والت: ًوقال أيضا

 مـن األحكـام االجتهاديـة ذات صـلة وثيقـة ً ألن كثـريا,ومعرفته بأحوال الناس
ًامة, فكم من حكم كان تدبريا ناجحاباألوضاع والوسائل الزمنية وباألخالق الع ً 

                                                 
F١E،אאאא،אאK١٤K 
F٢Eא،אאK٣،٣K 
F٣Eא،אK١٤٤K 
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 أو أصـبح عن بيئة يف زمن معني فأصبح بعد فرتة من الزمن ال حيقق املقصود منه,
, بتغري األوضاع واألخالق والوسائل, وعن هـذا أفتـى الفقهـاء يفيض إىل عكسه

املتأخرون من خمتلف املذاهب الفقهية يف كثري من املسائل, بعكس ما أفتى به أئمة 
 .مذاهبهم وفقهاؤها السابقون

 سـبقهم مـن عمـنوقد بني هؤالء املتأخرون بأن سبب اختالفهم يف الفتو 
 فليـسوا يف احلقيقـة ))اخـتالف الزمـان وفـساد األخـالق((هم هـو فقهاء مذاهب

م, بـل لـو كـان األئمـة األولـون يف عـرص خمالفني للسابقني مـن فقهـاء مـذاهبه
 .)١(عدلوا إىل ما قاله املتأخرونلاملتأخرين وشاهدوا اختالف الزمان واألخالق 

رشيعة, بقاء األمور حتـت حكـم الـغري الفتو هي العمل عىل إوالغاية من ت
ًتأكيدا وتطبيقا  ألهم خصصية من خصائصها, وهي مرونتهـا وصـالحيتها لكـل ً

زمان ومكان وعىل املفتي مراجعة اجتهاداته ومواكبة تطورات املعلومات الرسيعة 
التي يشهدها العامل يف املجـاالت الـرشعية أو احلياتيـة ليحقـق املقاصـد الـرشيعة 

 .واملصالح الفرعية
 والتخفيـف يف األحكـام عنـد ,م عىل اليـرس والرمحـةوالدين اإلسالمي قائ

 ومن مظاهر ذلـك تغـري ,وجود احلرج وعموم البلو والرضوريات واحلاجيات
الفتو بتغري األزمان وعندما يعيش املسلم خارج ديار اإلسالم تكون هلم قـضايا 

, تقتـيض االجتهـاد ًخاصة يواجهوهنا, ومشاكل يعيشوهنا ونوازل ختصهم أحيانـا
, واختيار الـرأي الفقهـي الـذي يالئمهـا مـن اآلراء الفقهيـة الـواردة فيهـا, فيها

حداث فتو باجتهاد جديد للنوازل املـستجدة  إملصلحة تقتيض هذا االختيار, أو
 لتغـري األحـوال واألزمـان ًوتغـري يف الفتـو تبعـا,  عىل املنصوص عليـهًوقياسا

 يعيـشوهنا يف واقعهـم تتعلـق واألماكن يف غري الثوابت من األحكام, فلهم قضايا
                                                 

F١Eאאא،٢א٩٢٣Kאאאאאאא،
،٢٦٢אK 
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بأنكحتهم ومعامالهتم وعوائـدهم يف األكـل واللبـاس والتعامـل مـع اآلخـر يف 
 واالنتخابـات وغـري ذلـك ممـا والرتشـيح األحزاب, ودخول واألحزان األفراح

 يف يضيوجهونه يف حياهتم وواقعهم من أحوال جتعل تطبيق بعض األحكـام واملـ
 .ألحيانمقتضاها متعذر املنال يف بعض ا

أمثلة ملسائل معارصة من تغري الفتو 
ذلك القرار اخلامس الصادر من املجمـع الفقهـي اإلسـالمي يف رابطـة من  :ًأوال

ــدة يف  ــرشة املنعق ــعة ع ــه التاس ــة يف دورت ــة املكرم ــالمي بمك ــامل اإلس الع
 :م ونصه٣/١١/٢٠٠٧هـ املوافق ٢٢/١٠/١٤٢٨

 املسلمني يف البالد غـري اإلسـالمية مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري − ١     
من مسائل السياسة الرشعية التي تقرر احلكم فيهـا يف ضـوء املوازنـة بـني 

املفاسد, والفتـو فيهـا ختتلـف بـاختالف األزمنـة واألمكنـة واملصالح 
 .واألحوال

جيوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق املواطنة يف بلـد غـري مـسلم املـشاركة يف  −٢   
النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من املصالح الراجحة االنتخابات 

مثل تقديم الصورة الصحيحة عن اإلسالم, والدفاع عن قضايا املسلمني يف 
بلده, وحتصيل مكتسبات األقليات الدينية والدنيويـة,  وتعزيـز دورهـم يف 

لقائم  والتعاون مع أهل االعتدال واإلنصاف لتحقيق التعاون االتأثريمواقع 
 :عىل احلق والعدل, وذلك وفق الضوابط اآلتية

أن يقصد املشارك من املسلمني بمشاركته اإلسهام يف حتـصيل مـصالح  :ًأوال        
 .املسلمني, ودرء املفاسد واألرضار عنهم

سلمني أن مـشاركته تفـيض إىل آثـار أن يغلب عىل ظن املـشارك مـن املـ :ًثانيا       
دة عىل املسلمني يف هذه البالد مـن تعزيـز مركـزهم, جيابية, تعود بالفائإ

وإيصال مطالبهم إىل أصحاب القرار, ومديري دفة احلكم واحلفاظ عىل 
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 .مصاحلهم الدينية والدنيوية
أال يرتتب عىل مشاركة املسلم يف االنتخابات ما يؤدي إىل تفريطه يف دينه  :ًثالثا     

 .واهللا ويل التوفيق
 .م من غري املسلممرياث املسل :ًثانيا

ال ((:  لقوله صىل اهللا عليه وسـلم,اتفق العلامء عىل أن الكافر ال يرث املسلم
 . متفق عليه))يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم

 :واختلفوا يف إرث املسلم من الكافر عىل قولني
 :القول األول

ئمـة  وإليـه ذهـب عامـة الفقهـاء ومـنهم األ, املسلم ال يرث الكافرأنوهو 
 .وعليه العمل للحديث املذكور:   قال ابن قدامة,األربعة

 :القول الثاين
, ورجـح ابـن , روي ذلك عن عمـر ومعـاذ ومعاويـةإن املسلم يرث الكافر

وحكي ذلك عن حممد بن احلنفية وعـيل  عدم صحة هذه الرواية عن عمر الربعبد
بي والنخعي شعوالِبن احلسني, وسعيد بن املسيب, ومرسوق وعبيداهللا بن معقل, 

 أن حييى بـن يعمـر اختـصم إليـه ي فقد رو, بن راهويةوإسحاقوحييى بن يعمر 
 :لذلكواستدل  ,هيودي ومسلم يف مرياث أخ هلام كافر فورث املسلم: أخوان

ًحدثني أبو األسود أن رجال حدثه, أن معاذا:   فقال−١  حدثه أن رسول اهللا صىل ً
 ومعناه أن اإلسالم يكـون ))زيد وال ينقصاإلسالم ي((: اهللا عليه وسلم, قال

 . لزيادة اخلري ملعتنقه, وال يكون سبب حرمان ونقص لهًسببا
 وهم ال ينكحون نساءنا فـريثهم ,وألن املسلمني هلم نكاح نساء أهل الكتاب −٢

 .  املسلمون, وال يرثون املسلمني
 وهذا الرأي هو الـراجح للعمـل يف العـرص احلـارض وان كـان خـالف رأي

ألن اإلسالم ال يكون عقبة أمام خري أو نفع يأيت للمسلم يستعني به عـىل  اجلمهور
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طاعة اهللا ونرصة دينه, فإذا سمحت األنظمة الوضعية هلم بامل أو تركة, فال ينبغي 
أن نحرمهم منها, ونرتكها لغري املسلمني يستخدموهنا بأوجه قد تكون حمرمـة, أو 

 .فيها رضر للمسلمني
 فيحمل عىل الكافر احلريب كام ))ال يرث املسلم الكافر((حلديث وما ورد يف ا

 .لية للمسلمنيع الصلة بينهام بسبب حماربته الفع النقطا,قال احلنفية
وألن يف توريث املسلمني منهم ترغيب يف اإلسالم ملن أراد الدخول فيه, فإن 

م أمـوال ًكثريا منهم يمنعهم من الدخول يف اإلسالم خوف أن يموت أقارهبم وهل
عف املـانع مـن  أن إسالمه ال يؤثر عىل مرياثـه, ضـ, فإن علمًال يرثون منهم شيئا

 فيه, وهذا وحده كاف يف التخصيص للعموم, اإلسالم وقويت رغبته يف الدخول
 .)١(ويف هذا مصلحة ظاهرة يشهد هلا الرشع باالعتبار يف كثري من ترصفاته

 .املشقة جتلب التيسري:  لقاعدة الثالثةا
 ويلـزم التوسـع , للتـسهيلًأن الصعوبة تكون سببا: ن هذه القاعدةـراد مـامل

وقت الضيق, ألن الشارع مل يقصد إىل التكليف بالشاق واإلعنات فيه كـام يقـول 
ًفاملكلف إذا وجد نفـسه يف حالـة يتحمـل فيهـا صـعوبة وعنـاء غـري : )٢(الشاطبي

 لتـسهيل التكليـف ً رشعيـاًن سببامعتادة, إذا قام بام كلف به, فإن تلك احلالة تكو
 .عليه

أمـا , هي املشقة التي تنفك عنها التكليفات الرشعية:  للتيسريواملشقة اجلالبة
مشقة احلج واجلهـاد وأمل احلـدود, كاملشقة التي ال تنفك عنها التكليفات الرشيعة 

 .فال أثر هلا يف التخفيف والتيسري
آن والـسنة التـي تـرصح برفـع هلذه القاعدة أدلة كثرية فجميع نصوص القـر

                                                 
F١Eא،אאW٥٦٣٢Kא٩א١٥٤א،،،٣

٣}٦٧٤ 
F٢Eא،אאW٢١٢١K 

،אאאאאאאא،٢٦٢K 
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رادة التيسري هبم, وما جاءت به الرشيعة من الرخص, كلهـا إ و,احلرج عن الناس
ة وأصالتها, وتثبت أن ليس مـن منـاهج الـرشيعة دتدل عىل مرشوعية هذه القاع

 .)١(اإلسالمية إرهاق الناس واعناهتم وحتميلهم ما ال يطيقون
 :اعدة ما ييلمن النصوص الدالة عىل هذه الق :ًأوال
ٍشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد للنـاس وبينـات ﴿: قال اهللا تعاىل −١       ِ ِ ِ َِ َّ ًِّ ْ َ َ َُ َ ُِ ُ ََ ُ ْ ََّ ِ ْ ُ َ ْ َ

َمن اهلد والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو عـىل  َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ ً ِ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ ْ َْ َ َْ َّ ُ ْ َ َِ ِِ ِ َ ُ ُْ
َّسفر فعدة من أيا ََ ْ ِ ٌِ َّ َ ٍ ُم أخر يريد اهللاَُّ بكم اليرس وال يريـد بكـم العـرس ولتكملـوا َ ْ ِْ ِْ ُ ُُ ُ ُ ََ ُ ََ َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َِ ِِ َِ ُ ٍ

َالعدة ولتكربوا اهللاََّ عىل ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾ ُ ْ ْ َُ ْ ُ ََ َ ُ ََّّ َ َْ َ َ َ ِّ َُ َ ُ ِ  ).١٨٥: البقرة (َِ
َوجاهدوا يف اهللاَِّ حـق جهـاده هـو ﴿: ىـالـال تعـوق −٢       ُ َ َ َِ ِ َِ ِ َّ ِ َاجتبـاكم ومـا جعـل ُ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ

ُعليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سـامكم املـسلمني مـن قبـل  َّ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُْْ ُ َّ ِ ُ ُِ َ ٍ ِ ِّ ِ
ُويف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عـىل النـاس فـأقيموا  ْ ْ ُ َّ َِ َِ َ ُ َِ َّ َ َ ًَ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َُ ِ ُ َ َ ِ

ُالصالة وآتو َ َ ََّ ُا الزكاة واعتصموا باهللاَِّ هو موالكم فنعم املوىل ونعـم النـصريَ ِ ِ ِ َِّ َ ََّ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َْ َ ُ ََ ِ َ﴾ 
 ).٧٨: احلج(

َال يكلف اهللاَُّ نفـسا إال وسـعها هلـا مـا كـسبت وعليهـا مـا ﴿: وقال تعاىل −٣       ْ َ َ ْ ً َُ ََ َِّ َ َ َ ُْ َ ََ َّ َِ ْ َ َُ
َاكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن ن َْ ِ ْ ِ َ ُ َ ْ ََ َّ ََ َ َسينا أو أخطأنا ربنـا وال حتمـل علينـا إرصا كـام ْ ًَ ْ ِ َ َ ْ َْ ََ َْ َ َّ ِْ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ

َمحلته عىل الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا  َّ َ َ َ َ ََ َ ْ َّ ْْ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ َُ ِ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ
ْوارمحنا أنت موالنا فانرصنا عىل القو َ ْ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ْْ ُ َ َ َ َْ ََ َم الكافرين﴾َ ِ ِ َ ْ  ).٢٨٦: البقرة (ِ

  )٢())بعثت باحلنيفية السمحة((وجاء يف احلديث قوله صىل اهللا عليه وسلم  −٤      
: وروي عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال −٥     

  )٣()).... الدين يرس ولن يشاد الدين أحد إال غلبهإن((
                                                 

F١Eא א ،א W٨٤א א  ، Kא.א  א אא 
٥٣אK 

F٢EאאF٢١٢٦٠KE 
F٣EאאKאאKאF٣٩KE 
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 كالـسفر وختفيفاتـه, ,خص وهي مما علم من الدين بالـرضورةمرشوعية الر :ًثانيا
ر ـل, والنقص, والعسـيان, واجلهـالنسوراه , ـه, واإلكـاتريـ وتيسرضـوامل

 ال , ولكل سبب مـن أسـباب الرتخـيص تطبيقـات متعـددةووعموم البل
 ما يندرج يف قاعدة التيـسري, بعضيتسع املقام لعرضها وسنقترص عىل تناول 

 يف مسائل االخـتالف ومـسائل اإلنكار باختالف العلامء يف عدم العذروهو 
١(االجتهاد, والعرس وعموم البلو(. 

 .عدم اإلنكار يف مسائل االختالف واالجتهاد −١
 .ت أقوال عن العلامء يف ذلكدور
إن اعتقد حتليلـه :  يف حتريمهًا خمتلفًمن أتى شيئا((:  العز بن عبد السالم: قال

 .)٢())ًمل جيز اإلنكار عليه, إال أن يكون مآخذ املحلل ضعيفا
 مـساغ إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع, ولالجتهاد فيها :ويقول ابن القيم

ًتنكر عىل من عمل فيها جمتهدا أو مقلدامل  ً)٣(. 
ع والزجـر عـىل ثم ليس للمجتهـد أن يعـرتض بـالرد((: وقال إمام احلرمني

جمتهد آخر يف موقع اخلالف, إذ كل جمتهد يف الفروع مصيب عندنا, ومـن قـال أن 
فهو غري متعني عنده فيمتنع زجر أحـد املجتهـدين اآلخـر عـىل ... املصيب واحد

 .)٤())املذهبني
وذهب املالكية إىل عدم جواز التعرض للزوجني يف القـضايا املختلـف فيهـا 

ًبناء عىل أصلهم يف  املتعاقدان يف العقود املختلف فيها من نكاح أو طالق, وكذلك
 .)٥(مراعاة اخلالف

فالنكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالف فال تقـع الفرقـة : وقال الشاطبي
                                                 

F١EאWאא٨٤ 
F٢EאאWאאW١١٠٩ 
F٣Eאא٣א٢٢١ 
F٤Eא   א  א  Wא W ٣١٢א   א  K

١٧٥K 
F٥EאW٤א٢٠٢K 
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 بالـدخول مـن األمـور التـي تـرجح يرتتـبإذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة ملا 
 .)١(جانب املصلحة

الفقهاء زواج املرأة البالغة العاقلة من غري ويل بني فمن املسائل املختلف فيها 
 واحلنفية يرون جواز أن تـزوج املـرأة البالغـة , هذا الزواجنفاجلمهور يرون بطال

نفسها من غري إذن وليها, فإذا زوجت نفسها من غري إذن وليها فرياعـى اخلـالف 
كلف واقـع  فري أن امل, هذا الزواج بعد الوقوعيف ذلك, فينظر إىل ما يرتتب عىل

ريع عىل البطالن الـراجح يف نظـره ف إال أن التًاحن كان مرجو عىل اجلملة وإًدليال
 .النهي, عىل ذلك القوليؤدي إىل رضر ومفسدة أقو من مقتىض 

وهذا منه مبني عىل مراعاة املآل يف نظر الشارع ومراعاة اخلالف الواقـع بـني 
ًاملجتهدين ليقر فعال حصل منهيا ول الراجح عنده, وانه لو فـرع عـىل  عنه عىل القً

القول الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة تساوي أو تزيد عـىل مفـسدة النهـي, 
فنظر إىل هذا املآل, وفرع عىل القول اآلخر املرجوح باجتهاد جديـد بعـد الوقـوع 

 .)٢(ل , ما كان له أن يفرع عليه وهو يعتقد ضعفهفعبال
فيها توسـعة, وينبغـي التـأين يف احلكـم يف  يف مسائل االختالف فهذه اآلراء

التفريق بني الزوجني العاميني يف حـال صـدور  هـذه األلفـاظ أو مـا يف معناهـا, 
وبخاصة يف ديار األقليات التي ينبغي للمفتي فيها أن حيقق املناط يف األشـخاص 

 .واألحوال
 .سع صدره, وينفتح أفقهتومعرفة االختالف رضورية للفقيه, حتى ي

 .من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه رائحة الفقه: تادةقال ق
 . باختالف الناسًال ينبغي ألحد أن يفتي الناس حتى يكون عاملا: وقال عطاء

 للتيـسري والتـسهيل, والتيـسري مـن مقاصـد ً يكون سبباقدوهذا االختالف 
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 .الرشيعة كام دلت عىل ذلك النصوص من الكتاب والسنة
 وإذا ,, أو األشـد مـن األقـوال خف يف األخذ باألوعىل هذا النحو اختلفوا

فإن آخرين ذهبوا إىل األخذ باألخف  ,كان بعض الفقهاء ذهب إىل األخذ باألشد
 .من القولني أو األقوال

من قواعد الرشيعة أن يستدل بخفـة أحـد : قال املزين من أصحاب الشافعي
 .األمرين املتعارضني عىل أن الصواب فيه

وليس املصري إىل األشد بمتعني, بل مالحظة التخفيف مـن : وقال الشوكاين
 .)١(مقاصد الرشيعة

٢− العرس وعموم البلو: 
هذا السبب من موجبات التيرس والتخفيف ألنه مـن أسـباب املـشقة, وهـو 

 .مظهر من مظاهر التسامح واليرس يف الرشيعة اإلسالمية
 .صعوبة جتنب اليشء: واملراد بالعرس
ًاحلالة أو احلادثة التي تشمل كثريا مـن النـاس, ويتعـذر هو : وعموم البلو

كالصالة مع بقـاء  وهو يف العبادات وغريها, ,عابديناالحرتاز منها كام يقول ابن 
 عـىل اخـتلط بالنجاسـة وبقـاء املـاء زواهلا, وطني الشارع الـذي عرسأثر نجاسة 

 ونجاسة النعل  وكل ما يعرس صونه عنه,باملكث والطنيطهارته, وال يرضه التغري 
 بـه ىل قول أيب يوسف وهو األصح املفتـى عً وان كان رطبا,واخلف تطهر بالدلك

أو ممارسة بعـض العقـود والتـرصفات كعقـود اإلقالـة واحلوالـة ,لعموم البلو 
ًوالوكالة واإلجارة والرهن ونحوها من العقود املرشوعة واخليارات درءا للمشقة 

ًال يصح رشعا إدعاء عموم البلـو يف اجللـوس  و,ًوأخذا بمبدأ اليرس والتسامح
عىل موائد املرشوبات الكحولية للمجاملة, وحفـالت األعـراس املختلفـة يف أي 

كام ال يصح ادعاء عمـوم .  ً مطلقاهق االحرتاز عنشبلد من البلدان, ألن ذلك ال ي
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خيـار ومـرشوعية , ملخالفته النص, فيها التعامل بالرباشيعالبلو يف البالد التي ي
 للندم, وإسـقاط اإلثـم عـن املجتهـدين يف ًادفعي ووالرشط يف البيع ونحوه للرت

 ولو كلفـوا األخـذ بـاليقني لـشق علـيهم ,اخلطأ والتيسري عليهم باالكتفاء بالظن
 .)١( الوصول إليهرسوع

 من أسـباب التخفيـف بـأمور عـدة ًويتحقق عموم البلو الذي يكون سببا
 :وهي

ظور يف عموم األحوال أو تكرره بحيث يرتتـب عـىل ذلـك شيوع وقوع املح) أ ( 
 .عرس االحرتاز عن املحظور

 احلاجة إلصابته يف عموم األحوال وعدم إمكان االسـتغناء عنـه إال مسيس) ب(
 .بمشقة زائدة

 .)٢(صعوبة التخلص من املحظور يف مجيع األحوال) جـ(
 . وحتليل احلرام للتخفيف والتيسريًوالدليل عىل أن عموم البلو يعد سببا

فـإن ) النجاسـة(إذا وطئ أحدكم بنعله األذ ((: ما روي عن أيب هريرة قال       
 .)٣())الرتاب له طهور

 :والعتبار عموم البلو من أسباب التيسري والتخفيف عدة رشوط وهي
 .أن يكون عموم البلو غري معارض لنص رشعي −١
 يف مجيـع األحـوال وال يمكـن  غـري متـوهمًأن يكون عموم البلو متحققـا −٢

 .االحرتاز واالستغناء عنه
ًأن يبقى عموم البلو مقيدا باملشقة, فإذا زالت تلـك املـشقة زال التخفيـف,  −٣

 .))ما جاز لعذر بطل بزواله((ًعمال بالقاعدة الفقهية 
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ًأن يكون املتسامح به يف عموم البلو يسريا, فـإن كـان املحظـور كثـريا فـال  −٤ ً
 .هيتسامح ب

٥−  غري معارض لنص رشعي, إذا اعتربنا عموم البلـو أن يكون عموم البلو
من قبيل العرف الذي ينترش يف املجتمع فيشرتط العتباره عدم خمالفتـه لـنص 

 .)١(قطعي
قال ابن نجيم, املشقة واحلرج, إنام يعتربان يف موضع ال نـص فيـه وإمـا مـع 

 .)٢(النص بخالفه فال
 . املشقة جتلب التيسريأمثلة معارصة عىل قاعة
  بأعيادهم وشهودها ومشاركتهم فيها هتنئة غري املسلمني

تعيش األقليات املسلمة يف ديـار غـري املـسلمني فيعايـشون أهلهـا مـن غـري 
وار نهم روابط تفرضها احلياة, مثل اجلني وتنعقد بينهم وبني كثري مملمني املسالاملس

 أو غريها تقتـيض ,يف الدراسة أو صلة قرابة والرفقة يف العمل, والزمالة ,يف املنزل
 ما ً بأهنم غالباً فام حكم ذلك يف الرشيعة اإلسالمية علام,هتنئتهم, وشهود أعيادهم

 درون املسلمني بالتهنئة بأعيادهم?يبا
إذا كانت األعيـاد وطنيـة واجتامعيـة كعيـد االسـتقالل أو الوحـدة أو عيـد 

ت كالتهنئـة بـالزواج والتعزيـة بالوفـاة الطفولة أو األم ونحو ذلـك مـن املناسـبا
ًفيجوز للمسلم هتنئتهم هبا واملشاركة فيها, باعتباره مواطنا أو مقيام يف هذه الديار,  ً

 .عىل أن يتجنب ويبتعد عن املحرمات التي تقع يف مثل هذه املناسبات
أما التهنئة بأعيادهم الدينية واملشاركة فيها فقد ذهب مجهور الفقهاء عىل عدم 
جواز ذلك وهو معصية لورود النهي عن ذلك من بعض الصحابة كعمر وعبداهللا 

م معصية هللا, ومشاركتهم يف ـونه يف أعيادهـا يفعلـألن مو, اـرمهـر وغيـن عمـبا
                                                 

F١EאאאW٨٤אא،א،٩٢K 
F٢EאאאW٩٢K 



 − ٤٣ −

ً وألن يف ذلك اكتسابا , الرسور عىل قلوهبم بام هم عليه من الباطلدخلأعيادهم ت
 . للتشبه بالكفارًذريعة الرشك ومنعاًألخالقهم, ونوع مودة هلم فحرم ذلك سدا ل

ْال ينهاكم اهللاَُّ عـن الـذين مل ﴿: ىـالـه تعـولـواز ذلك لقـرون بجـال آخـوق َ َ َِ َّ ِ ُ َُ َ ْ َ
ُيقاتل ِ َ ِوكم يف الـُ ْ ُدين ومل خيرجـُ َِ ْ ُ ْ َ ِ َّوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إلـيهم إن اهللاََّ ـِّ ِْ ِْ ْ ْ ْ َ ِْ َ ُ ِ ِ ِْ ُ ََ ُ َ ُّْ َ ُ ُِ

ُْحيب امل ُّ ِ َقسطني﴾ُ ِ ِ وألن صلة غري املسلم وبره واإلحسان إليه جائزة , )٨: املمتحنة (ْ
فيجـوز للفـرد املـسلم وللمراكـز اإلسـالمية .  رشط أن يكون مساملا غري حمارب

التهنئة هبذه املناسبة, مشافهة أو بالبطاقات التي ليس فيها شعار أو عبارات دينيـة 
م أن حيذر مـن األلفـاظ التـي تـدل عـىل  فعىل املسل,تتعارض مع مبادئ اإلسالم

 وكذلك هتنئتهم بشعائر الكفر املختصة بـه ,ونحوها) أعزك اهللا(رضاه بدينه مثل 
 ومـا يـستعمل مـن كلـامت للتهنئـة ال ,يف أعيادهم الدينية فحرام باتفـاق العلـامء

 وإنام هي كلـامت جماملـة تعارفهـا ,تتضمن أي إقرار هلم عىل دينهم أو رضا بذلك
, وملا كانوا هم يف الغالب يبادرون بتهنئة املسلمني يف أعيـادهم اإلسـالمية, الناس

, وأدنـى ًرد احلسنة باحلسنة وال حيسن باملسلم أن يكـون أقـل كرمـانفقد أمرنا أن 
 . فقد بعث حممد صىل اهللا عليه وسلم إلمتام مكارم األخالق, يف حسن اخللقًحظا

 من واجبنـا أن نـدعوهم لإلسـالم ميل إىل ترجيحه والعمل به ألننوهذا ما 
 وهذا ال يتأتى بالتجـايف بيننـا وبيـنهم بـل ,ونقرهبم إليه, ونحبب املسلمني إليهم

 ويف هذا الرتجيح رفـع للحـرج ودفـع للمـشقة عـن املـسلمني ,بحسن التواصل
 .)١(املقيمني خارج ديار اإلسالم

 .الرضورة واحلاجة:  القاعدة الرابعة
ّ, فقد عرفهـا ةـاربـات متقـريفـالح تعـة يف االصطرورـاء الضـف الفقهّرـع

بأهنـا خـوف الـرضر أو اهلـالك عـىل الـنفس أو بعـض ((: اجلصاص من احلنفية
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 .)١())األعضاء برتك األكل
ًوعرف املالكية الرضورة بأهنا اخلوف عىل النفس من اهلالك علام أو ظنا ً)٢(. 

بلوغـه : فالـرضورة(( :ف السيوطي الرضورة باملعنى األخص بقولهّوقد عر
 .)٣( وهذا يبيح تناول احلرام))ًدا إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب اهلالكح

 ًوهذه الرضورة هي التي قال عنها إمام احلـرمني يف الربهـان ال تثبـت حكـام
 .ام الغريطع يف اجلنس, بل يعترب حتققها يف كل شخص, كأكل امليتة وًكليا

 االسـتجابة هلـا ضـيق وحـرج أو عـرس هي التي يرتتب عىل عـدم: واحلاجة
 ألن الـرضورة ,ن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الرضورة وهي وإ,وصعوبة

ًأشد باعثا عىل املخالفة من احلاجة, ملا يرتتـب عـىل خمالفتهـا رضر وخطـر يلحـق 
ً وإن كان احلكم الثابـت ألجلهـا مـستمرا بيـنام احلكـم الثابـت ,بالنفس ونحوها

, وهـذا ًيل احلاجة منزلة الـرضورة يف كوهنـا تثبـت حكـامللرضورة مؤقت, وتنز
 . منهامًاحلكم يناسب كال

 . احلاجة عامة أو خاصة تنزل منزلة الرضورة
 فـيام يمـس مـصاحلهم ً وهي التي حيتاج إليهـا النـاس مجيعـا:واحلاجة العامة

العامة من زراعة وصناعة وجتارة وسياسة عادلة وحكم صـالح, كاإلجـارة فقـد 
الة فقد جازت ع خالف القياس لورود العقد عىل منافع معدومة, واجلجازت عىل

مع اجلهالة, واحلوالة فقد جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين, والـسلم فهـو 
   .ً جيب أن يكون باطال وجوز كل ذلك لعموم احلاجة إليهً وقياسا,بيع معدوم

 أو  مدينـةأهـل هـي التـي حيتـاج إليهـا فئـة مـن النـاس ك:واحلاجة اخلاصة
يمـة يف دار احلـرب جـاز غنأشخاص حمصورون يف ظرف ضـيق, كاألكـل مـن ال

 . خليار الرؤيةًمسقطا) بالنموذج( وحاجة التجار إىل اعتبار البيع ,للحاجة
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 وبطالنـه مـرشوط بـأال ,رر له تأثري عىل صحة العقد للجهالة ونحوهـاغوال
رر يف العقـد, غـمل يؤثر اليكون للناس حاجة إىل ذلك العقد, فإن وجدت احلاجة 

 ,قود كلها رشعت حلاجة الناس إليها ألن الع,رر وصفة العقدغمهام كانت صفة ال
 .)١( الفنادق بالطعام والرشابنزولومثل ذلك يف العرص احلارض 

ة وثيقة بكثري من فقه األقليات وقاعدة تنزيل احلاجة منزلة الرضورة هلا عالق
 أمثلـة لـذلك يف آخـر إيـراداخلالفيـة وسـيأيت ثل أساس الرتجيح يف القـضايا ومت

 .الكالم عن القاعدة
 :أدلة الرضورة

ِإنام حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغـري اهللاَِّ ﴿ :قال اهللا تعاىل −١ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ََّ ُ َِّ ِ ِ ِِ َّ َُ َ َ َ َ َِ ِ ْ َّ َْ َْ ََْ َ ِ
َفمن اضطر غري باغ وال عـاد فـال إثـم ع َ َ ََ ْ َّ َْ ِ َ َ ٍَ َ ٍ َ َ ُ ْ ٌليـه إن اهللاََّ غفـور رحـيمِ َ ٌ ِْ ُِ َ َّ ِ : البقـرة( ﴾َ

١٧٣.( 
فقد ذكرت اآلية املحرمات ونصت رصاحة عىل أن مـن أجلأتـه الـرضورة إىل       

تناول يشء من املحرمات املذكورة يف اآلية فال إثم عليـه, وقـد وردت آيـات 
 .أخر تدل عىل ما دلت عليه هذه اآلية

 .)٢())ال رضر وال رضار((قوله صىل اهللا عليه وسلم  −٢
 العمـوم, فيـدل فيدجاء يف احلديث نكرة وقعت يف سياق النفي فت) الرضر(أن      

 والرضورة هي أشد أنـواع الـرضر, ,احلديث عىل أن مجيع أنواع الرضر منفية
ألن صيغتها صـيغة مبالغـة فتكـون منفيـة, واملقـصود باحلـديث النهـي عـن 

وأمـر الـرشع بإزالـة الـرضر ومـن حدث,  واألمر بإزالته إن ,داث الرضرحإ
يدل عىل اعتبـار الـرشيعة هلـا, وبنـاء األحكـام ) الرضورة(ه وهو دضمنه أش

 .عليها, ولو استلزم واقتىض إلزالتها تناول املحظور جيوز بذلك
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  ففيها داللة عىل ,جاءت أحاديث دالة عىل سامحة الرشيعة اإلسالمية ويرسها −٣
 املحظور عند الـرضورة فـرد مـن أفـراد املـساحة اعتبار الرضورة, ألن تناول

 .وجزء من أجزاء اليرس
وسميت بالرضورة النتظام حياة الناس, أو ألن اعتبارها التفات إىل مصلحة 
علم بالرضورة كوهنا مقصودة للـرشع ال بـدليل واحـد بـل بأدلـة خارجـة عـن 

عرتاف الرشيعة  والعمل بمبدأ الرضورة يف اإلفتاء يتأسس عىل مراعاة وا,)١(احلرص
بالرضورة, واستجابة ملا تفرضه ضغوط زمنية معينة, وهبذا االعتبار فهي ختتلـف 
من زمان آلخر, ومراعاة الرشيعة اإلسالمية للرضورة لكوهنا رشيعة هتتم بالواقع 

 ومل , ومل تعطـل, ولكوهنا جاءت ملصالح العباد من جهة أخـر,البرشي من جهة
 يف ًنا إنـساءمة للواقع البرشي, حتى ال تكاد ختطـيتغفل الرضورة باعتبارها مالز

 .ا أثرها يف إباحة املحظوراتحياته, وهلذا كان هل
ورات دون ـون املحظــب أن تكــورات جيـح املحظـي تبيـرورات التـوالض
 فإذا كانت املمنوعات أو املحظورات أكثر من الرضورات فـال جيـوز ,الرضورات

 أكره آخر وأجربه عىل قتل شخص, فال ً شخصافلو أن, ها وال تصبح مباحةؤإجرا
ره َن قتـل املكـ الرضورة هنا مساوية للمحظور بل إره إيقاع القتل, ألنَجيوز للمك

ًأخف رضرا من أن يقتل شخصا آخر, فإن فعل ذلك اقتص منه ومن املجرب ً. 
وما تدعو إليه الرضورة من املحظورات إنام يرخص منه القدر الذي تندفع به 

 فحسب, فإذا اضطر اإلنسان ملحظور فليس له أن يتوسـع يف املحظـور, الرضورة
من ذلك أن من اضـطر ألكـل عىل قدر ما تندفع به الرضورة فقط, منه  بل يقترص

 إثم فقـط بالمال الغري, فإن الرضورة تقترص عىل إباحة أكل ما تندفع به الرضورة 
 .)٢(ولكن ال تدفع عنه الضامن
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 :ل الرضورةرشوط ارتكاب املحظور ألج
أن تكون الرضورة قائمة وليست متومهـة أو متوقعـة بـأن حيـصل يف الواقـع  −١

 حقيقـي خوف اهلالك أو التلف عىل النفس أو املال فيتحقق من وجـود خطـر
الـدين, الـنفس, العقـل, املـال, : (عىل إحد الـرضوريات اخلمـس, وهـي

 .)النسل
 فيتعني عليه ,ر عن نفسهأن ال توجد للمضطر وسيلة مرشوعة يدفع هبا الرض −٢

 .خمالفة األوامر أو النواهي الرشعية
أن يكون الرضر املرتتب عىل ارتكاب املحظور أقل من الـرضر املرتتـب عـىل  −٣

الرضورات تبـيح املحظـورات بـرشط ((: حالة االضطرار, كام قال السيوطي
 .))عدم نقصاهنا عنها

ر الالزم لدفع الرضر, ألن إباحة أن يقترص فيام يباح تناوله للرضورة عىل القد −٤
 . )١(احلرام رضورة والرضورة تقدر بقدرها

 :أما رشوط احلاجة فمن أمهها
ن تكون احلاجة متعينة ال سبيل من الطرق املرشوعة عادة يوصل إىل املقصود أ −١

 .إال بمخالفة احلكم العام
 بلغت درجـة  العامأن تكون الشدة الداعية إىل خمالفة احلكم الرشعي األصيل −٢

 .احلرج واملشقة غري املعتادة
 .أن يالحظ الشخص املتوسط العادي, وليس الظروف اخلاصة به −٣
 .)٢(تقدر احلاجة بقدرها كالرضورة −٤

القضايا العامة التي تعم ووينبغي أن يرتك تقدير الرضورات الرشعية امللحة, 
يـة حتـى يكـون تقـدير هبا البلو للعلامء واخلرباء املتخصصني يف املجـامع الفقه

                                                 
F١E،אאא،אאאKא

אאא،Fאא١٩٩٧E٦٥K 
F٢Eאא،אK٢٥٩ 



 − ٤٨ −

 . عىل الشور العلميةًالرضورة قائام
وأوضاع األقلية املسلمة يف ديار غري املسلمني يمكـن وصـفها بأهنـا أوضـاع 

يف بعض املسائل رضورة باملعنى العام للرضورة والذي يشمل احلاجة والرضورة 
 .−  والرضورة تقدر بقدرها–

 .لألقليات املسلمة خارج ديار اإلسالم اجةلفتاو الرضورة واحلمعارصة أمثلة تطبيقية 
ورد سؤال من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن ملجمـع الفقـه  :ًأوال

اإلسالمي الدويل بجدة ونص السؤال كثري من العائالت املسلمة يعمل رجاهلا يف 
 ًبه ذلك وزوجاهتم وأوالدهـم كـارهون لـذلك علـامابيع اخلمور واخلنزير وما ش

 . فهل عليهم حرج من ذلكيعيشون بامل الرجلبأهنم 
وقد أجاب املجمع الفقهي الدويل يف دورته الثالثة املنعقـدة بـاألردن بتـاريخ 

 :م بام ييل١١/١٠/١٠٨٦هـ املوافق ٨/٢/١٤٠٧
) للرضورة(كلوا أللزوجة واألوالد غري القادرين عىل الكسب احلالل أن ي((

ا من املكاسب احلرام, واخلنزير وغريمه كبيع اخلمر ًمن كسب الزوج املحرم رشعا
 .)١())بعد بذل اجلهد يف إقناعه بالكسب احلالل والبحث عن عمل آخر

 التابعـة ملجمـع فقهـاء الـرشيعة لإلفتـاءاللجنة الدائمة إىل ويف سؤال موجه  :ًثانيا
 :بأمريكا نصه

سائق تاكيس ال يعرف من حيمل يف سيارته, وإنام جييب عىل الطلبـات مـن ((
 تريـد امـرأةًفإذا ما ركب معـه رجـل حيمـل مخـرا أو ,ل الكمبيوتر أو اهلاتفخال

 تلك الطلبات, فقـد الذهاب ألماكن املجون والفسق, وهو ال يستطيع أن يرفض
 .))ًيطرد من العمل إذا فعل ذلك نرجو حكم اإلسالم مفصال

صل هو النهي عن كل عمل يتضمن إعانة عىل املعصية فال حيل األ  :اجلواب
ًيع العنب ملن يعرصه مخرا, وال بيع السالح ملن يقتل به معصوما, وال محل رجـل ب ً
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إىل حانة رشب اخلمر, أو يواقع امرأة ال حتل له, وهكذا واألصل يف ذلك كله قول 
َيا أهيا الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللاَِّ وال الشهر احلرام وال﴿ :اهللا عز وجل َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََْ ْ َّ ِ ِ َِ ُّ َُّ ُ َ َ ُّ َ اهلـدي َ ْ َْ

ْوال القالئد وال آمني البيت احلرام يبتغون فضال مـن رهبـم ورضـوانا وإذا حللـتم  ْ ِّ َ َ َ َ ْ ُِّ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ ِ ً ُْ ِ ِ ِ ًِ َْ َ َ َْ َ َ َ ََ
ُفاصطادوا وال جيرمنكم شنآن قـوم أن صـدوكم عـن املـسجد احلـرام أن تعتـدوا  َ َ ُّ َ َّْ َ َ ْ َ ُ ْْ ْ َُ َِ ٍَ ْ ْ ْ ََْ َِْ ِ ِ ُ َ َ َ َُ ِ ْ َ َ َ

ُوتعاون َ َ ُوا عىل الرب والتقو وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان واتقوا اهللاََّ إن اهللاََّ شديد ََ َّ ْ َ َِّ َ َّ ِ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ْ ََ َُ ِّ ِ
ِالعقاب﴾ َ ِ  ).٢: املائدة (ْ

وعىل هذا فمتى أمكن السائق املسلم أن يتفاد يف عمله ما يتضمن إعانة عىل 
لرتخص يف ذلك, وأما ما ال يقدر عليه, ن ذلك يتعني عليه وال حيل له افإمعصية, 

, وجيعل عمله هذا يف موضع الشبهة التي تقو وتـضعف )طرضحكم امل(فإن له 
بحسب كثرة ذلك وقلته, فإن كثر ذلك يف عمله وصار هو الغالب عليه, فإن هذا 
قد ينعكس عىل مرشوعية عمله بالنقض ويتعني عليه البحث عن عمـل آخـر, أو 

 ملا يكرهه من ً هذا يكون فيه أرىض هللا عز وجل وأقل تعرضاعن موقع آخر لعمله
 .)١(أمثال هذه املواقف واهللا تعاىل أعلم

 من جممع فقهاء الرشيعة بأمريكـا يف ٧قرار رقم :  العمل يف املصارف الربوية :ًثالثا
 .املؤمتر اخلامس املنعقد, بمملكة البحرين

 غـري مـرشوع للعـن النبـي  اإلسالمية أنـه غرياألصل يف العمل يف املصارف
 . وقوله هم سواء))آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه((صىل اهللا عليه وسلم 

 .)) تقدر بقدرها ويسعى يف إزالتهاأنمع اعتبار الرضورات, عىل ((
ًملن مل جيد عمال مباحا(وقد رخصت املجامع الفقهية  , أن يعمل يف األمـاكن )ً

برشط أال يبارش بنفسه فعـل املحـرم, وأن يبـذل التي خيتلط فيها احلالل واحلرام, 
جهده يف البحث عن عمل آخر خال من الشبهات, واملجمع ال ير ما يمنع مـن 

خص يف العمل يف ريوبية, فـربـارف الـي املصـل فـىل العمـم عـذا احلكـتطبيق ه
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قصودة ًاملجاالت التي ال تتعلق بمبارشة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مبارشة أو م
 .عىل يشء من ذلك

 بطاقة االئتامن املتجدد  :ًارابع
 الـرشاء حـقنحها املصارف املصدرة هلا لعمالئها, ويكـون هلـم متوهي التي 

ًوالسحب نقدا يف حدود معينة, وهلم تسهيالت يف دفع قرض مؤجل عىل أقساط, 
 .ويف صيغة قرض ممتد متجدد عىل فرتات بزيادة ربوية

ا عـىل لنوع من البطاقة أنه حيرم التعامـل هبـا الشـتامهلواحلكم الرشعي هلذا ا
 . يسدده حاملها بأقساط مؤجلة وبفوائد ربويةعقد إقراض ربوي

 فنؤيد رأي _ العمل يف رشكات بطاقات االئتامن هذه خارج ديار اإلسالم ماأ
من قال بجوازه للحاجة املتعينة واملؤقتة فقط, لعدم وجود عمل آخر يف رشكـات 

 إليـه يف ً, ألن االعتامد عىل هذه البطاقـات أصـبح حمتاجـاً رشعاحه مبانشاطها كل
بالد الغرب والرشق لفقدان األمن يف محل النقـود يف داخـل الدولـة وخارجهـا, 

ألسواق ًوضامنا حلصول أصحاب احلقوق عىل مستحقاهتم وحتقيق مصاحلهم يف ا
 يف خارج ديـار ًيانافالعمل يف هذه الرشكات جائز أحوالفنادق واملطاعم وغريها, 

اإلسالم رعاية ملصلحة مؤقتة, وبقدر احلاجة للعيش الكريم, لفقدان الرمحـة بـني 
 .)١( الرأساملية أو املادية البالدالناس يف تلك

 .النظر إىل املآالت:  القاعدة اخلامسة
عىل املفتي أن ينظر يف مآل فتواه ألن ذلك يصب يف طريق املـصلحة وحتقيـق 

وللشاطبي نص هام يبني املـدلول االصـطالحي هلـذه القاعـدة,  مقاصد الرشيعة
ً معترب مقـصود رشعـا, كانـت نظر يف مآالت األفعالال((: نقله بنصه ألمهيته قالن

األفعال موافقة أو خمالفة, وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال صادرة 
ل إليه ذلك الفعل, فقـد عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤو
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يكون مرشوعات ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ, ولكنه له مآل عىل خالف 
ما قصد فيه, وقد يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه, أو مصلحة تندفع به, ولكن 

 باملـرشوعية, فـربام أد األول فـإذا أطلـق القـول يف,  خـالف ذلـكله مآل عـىل
 فيكـون هـذا تزيد عليهـا, دة تساوي املصلحة أوفساستجالب املصلحة فيه إىل م

 وكـذلك إذا أطلـق القـول يف الثـاين بعـدم , من إطالق القـول باملـرشوعيةًمانعا
املرشوعية ربام أد استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد فال يصح إطـالق 
 القول بعدم املرشوعية وهو جمال للمجتهد صعب املورد, إال أنـه عـذب املـذاق,

 .)١(ّحممود الغب, جار عىل مقاصد الرشيعة
ِوال تسبوا الذين يدعون من دون اهللاَِّ﴿: ودليلها قوله تعاىل ُ ْ ُ َ ُّ َِ َِ ْ ََ َُّ ْ فيـسبوا اهللاََّ عـدوَ َ ُّ ُ َ  ًاَ

ْبغري علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثـم إىل رهبـم مـرجعهم فينبـئهم ُ ْ ْ َ ْ ِّ َ َّ ْ َ َّ َّ ُْ ُ ُُ َ َِّّ ُ ََ ِ ِ َ ِ ُ َ ِّ ٍْ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َ ٍ ِ ُ بـام كـانوا ِ َ َ ِ
َيعملون ُ َ  ).١٠٨: األنعام (﴾َْ

لوال حداثة قومك بالكفر : وقوله صىل اهللا عليه وسلم لعائشة ريض اهللا عنها
 استعـرصت ً عىل أساس إبراهيم عليه السالم, فإن قريشابنيتهلنقضت البيت, ثم ل

هيم ا فقد ترك عليه السالم بنـاء البيـت عـىل قواعـد إبـر,)٢(ًبناءه وجعلت له خلفا
 . ونحلدثان عهد القوم بالكفر فيفتن

 املعـاين التـي تعـد حكـام وقد فهم الصحابة مقصد الـشارع واملقاصـد هـي
وغايات الترشيع, فطبقوها فقد ترك عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه تغريب الزاين 
البكر مع وروده يف احلديث, وذلك ملا شاهده مـن كـون التغريـب قـد يـؤدي إىل 

 .)٣(ًاللحاق بأرض العدو, وقال ال أغرب مسلاممفسدة أكرب, وهي 
 وقـد فهـم العلـامء , )٤())هام من الفتنة أن ينفياسبح((وقال عيل ريض اهللا عنه 
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  ابن تيميـة حيـنامأن القيم ابنذلك ورتبوا عليه أولويات األمر والنهي, فقد روي 
 عليـه رفـأنك يرشبون اخلمر, فنهاهم صاحبه عن هـذا املنكـر  من التتارًرأ قوما
صالة, وهـؤالء لـ حرم اهللا اخلمر ألهنا تصد عـن ذكـر اهللا وعـن اإنام:  ًذلك قائال

 .)١(فدعهمل يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ األموا
األفعـال الـصادرة عـن املجتهد ال حيكـم عـىل فعـل مـن ((: يقول الشاطبي

 .)٢())ل إليه ذلك الفعل ما يؤوإىل إال بعد نظره اإلحجامقدام أو املكلفني باإل
النظر فيام يصلح بكل مكلف يف نفـسه : إنه ينبغي عىل املجتهد((: ًوقال أيضا

ون حال, وشخص دون شـخص, إذ النفـوس دبحسب وقت دون وقت, وحال 
 حيمـل عـىل كـل نفـس مـن ويف قبول األعامل اخلاصة ليست عىل وازن واحد فه
و املقـصود الـرشعي يف تلقـي أحكام النصوص ما يليق به, بناء عـىل أن ذلـك هـ

ارتكاب أخف الرضرين, وجلب املصالح ((وعىل هذا تنبني قاعدة .  ))التكاليف
 .))ودرء املفاسد
إن الرشيعة جاءت لتحصيل املصالح وتكميلها وتعطيـل ((:  ابن تيميةيقول

 ويرتكـب ,املفاسد وتقليلها, وعىل هذا تعطل أدنى املصلحتني لتحصيل أعالمهـا
 .)٣()) والرضرين لتقوية أقصامهاينرأخف الرش

 .وذكر الشاطبي أنه قد يرتكب النهي احلتم إذا كانت له مصلحة راجحة
املوازنـة بـني مـصلحة .  وقاعدة النظر يف احلاالت إنام هي يف حقيقتها قاعدة

أن املـصلحة أو : أوىل باالعتبار أو بني مصلحة ومفسدة, إال أهنا يف الغالب تعنـي 
 . متوقعةاملفسدة املرجوحة

  تطبيقي معارصمثال
 منع أئمة املساجد مـن عقـد النكـاح  للبحوث واإلفتاءقرر املجلس األوريب
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 وإن كانـت – العقـود لـكًقبل أن يعقد عقدا مدنيا أمام السلطة, ألن مـن شـأن ت
 أن تؤول إىل خصومات, وربام حرمـان املـرأة مـن حقوقهـا, –مستوفية الرشوط 

 .)١(دم التوثيق, وهذا من باب النظر يف املآالتوحرمان األوالد من نسبهم لع
 قيام مجاعة املسلمني مقام القايض:  القاعدة السادسة

 ويتوىل , لرشع اهللاًلقد رشع اهللا القضاء لبحث اخلصومات والفصل فيها طبقا
هـا اإلسـالم والعدالـة منويل األمر تعيني القضاة الذين تتوافر فيهم رشوط معينة 

 مقام القايض يف ))مجاعة املسلمني((توافر قضاة رشعيون, فيقوم  وإذا مل ي,والعلم
, حسم اخلالفات واملنازعات والفصل يف بعض القـضايا التـي ترفـع إىل القـضاء

مام يف األصل نائب عن اجلامعة, ويمكن للجامعة أن تنوب عنه عند وذلك ألن اإل
 فهـو ًسلمني حسناما رآه امل((: ًقوفاو لألثر املروي عن ابن مسعود م,عدم وجوده
 .)٢())عند اهللا حسن

 .وقد قال العلامء بأن مجاعة املسلمني تقوم مقام القايض عند عدمه
ل ولزوجة املفقود الرفع للقـايض والـوايل ووايل صف((قال خليل يف خمترصه 

 .)٤())وإال فلجامعة املسلمني. )٣(املاء
 موضع ال سـلطان لو كانت املرأة يف((: يس وغريه قولهبونقل املواق عن القا

فيه لرفعت أمرها إىل صاحلي جرياهنا, ليكشفوا عن خـرب زوجهـا, ويـرضبوا هلـا 
, وحتل لألزواج ألن فعل اجلامعة يف عدم اإلمام كحكم الوفاةأربعة أعوام ثم عدة 

 .)٥())اإلمام
ً الواحد مقام اجلامعة إن كان عدال عارفـايقومو ويكفـي ((: قـال الـدردير.  ً

ً عـدال عارفـا شـأنه أن يرجـع إليـه يف مهـامت ة املسلمني إن كانالواحد من مجاع ً
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 وهـو ,جهـورياإل مـةاألمور بني الناس ال مطلق واحد, وهو حممل كـالم العال
 .)١( واالعرتاض عليه تعسف,ظاهر ال خفاء به

قضية أن السيوري سئل عمن غاب إىل مرص ولـه سائل األونقل الربزيل يف م
 . ما ال يفي بصداقها وليس يف البلد قاضزوجة مل خيلف هلا نفقة إال

رج الناس لعدم القضاة, أو لكـوهنم غـري عـدول فجامعـتهم إذا حت: فأجاب
كافية يف احلكـم يف مجيـع مـا وصـفته, ويف مجيـع األشـياء, فيجتمـع أهـل الـدين 

 .)٢())والفضل, فيقومون مقام القايض يف رضب اآلجال والطالق وغري ذلك
 وال ذو سلطان فعن أمحد مـا يـدل  يوجد للمرأة ويلملفإن ((: غنيوجاء يف امل

 .)٣())زوجها رجل عدل بإذهنايعىل أنه 
فيجـوز للمـسلمني إقامـة : ويف بالد عليهـا والة كفـار((: ابن عابدينوقال 

 .)٤())ً القايض قاضيا برتايض املسلمنيصري ويداجلمع واألعيا
 فإن املراكز اإلسـالمية وملا كان ال يوجد يف ديار غري املسلمني قضاة رشعيون

يمكن أن متنح صفة رشعية لفض بعض اخلالفات بني املسلمني, والقيـام بانكـاح 
مجاعـة (ًمن ال ويل هلا, واحلكم بالطالق ونحو ذلك ملـا سـامه الفقهـاء أحيانـا بــ 

 ).العدول الذين يقومون مقام القايض(وتارة ) املسلمني
 :هلذه القاعدةمعارص مثال تطبيقي 
 .رأة املسلمة من املحاكم غري اإلسالميةطالق امل

ذ أن أحكام املحاكم غري املسلمة ينف: قرر املجلس األوريب للبحوث واإلفتاء
 ً ملا يرتتب عىل عدم ذلك من وجود حالة التعليق يكون الرجل متمـسكا,بالطالق

 خارج بيت الزوجية مستندة إىل احلكـم بعصمة زوجته, وتكون فيها املرأة مرسلة
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 .ر من املحكمة, ويف ذلك من الفساد ما ال خيفىالصاد
وعليه فعىل مجاعة املسلمني واملراكز اإلسالمية أن حيكموا هبذا الطالق حتـى 

 أحكـام قـضاة إنفاذً وتوسيعا ملفهوم ,ًال تضل الزوجة عىل معصية درءا للمفسدة
دة ً ليشمل القـضاة الكفـار درءا للمفـس,اجلور املسلمني املولني من طرف الكفار

 عظـيم, إقليمولو استوىل الكفار عىل ((: السالم فقال بن عبدالتي أشار إليها العز
 ًا, فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبفولوا القضاء ملن يقوم بمصالح املسلمني العامة

عـد عـن رمحـة الـشارع ورعايتـه ب للمفاسد الشاملة, إذ يً, ودفعاللمصالح العامة
 للمـصالح ً ذلك كله جلباإنفاذفالذي يظهر عامة, ملصالح عباده تعطيل املصالح ال

وحتمل املفاسد الشاملة , لفوات الكامل فيمن يتعاطى توليتها ممن هو أهـل العامة 
 .)١()) احتامل بعيدكهلا ويف ذل

وهذه القاعدة هي مستند ختويل املراكز اإلسالمية وما يف حكمهـا ممـا يعتـرب 
 قـضايا تنـازع الـزوجني, يف دعـو  جلامعة املـسلمني صـالحية البـت يفًمرجعا

الرضر, وإيقاع الطالق واخللع, سواء أصدر هلا حكم مـن حمكمـة غـري إسـالمية 
ً للحرج الديني وابتعادا عن املفاسد بحسب اإلمكان, أو مل يصدر هلا حكـم, ًجتنبا

 .)٢(ورفع الزوجان أمرمها إليها
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 رارـــة وقـخالص
يعة اإلسالمية, تتصف بالكامل الذي شهد اهللا هلا به والدوام الذي تعهـد الرش −١

به, ومتلـك اخلـصائص التـي جتعلهـا صـاحلة للحيـاة اإلنـسانية مهـام ترقـت 
وتطورت,  وتسع احلياة اإلنسانية يف كل العصور, فهي رشيعة العدل والرمحة 

هتـا واإلصالح والشمول لكل ما يعرض للنـاس مـن شـؤون احليـاة يف جماال
 .املختلفة

 ,واإلفتاء الذي هو بيان احلكم عن دليل ملن سأل عنه فرض كفاية وقد يتعـني −٢
, وهو من املهام الرشعية التي يقوم فيها املفتي مقام النبي صىل اهللا عليه وسـلم

ً عـدال ثقـة فقيـه الـنفس سـليم ًوجيب عىل املتصدي للفتو أن يكون مكلفـا
 باألحكام الرشعية, والدراية بعلـوم العربيـة الذهن, وعىل قدر كبري من العلم

 ليتمكن من فهـم القـرآن الكـريم والـسنة  ,, ومعرفة علومها وآداهبااوتذوقه
احلهم املتغـرية ـاة الناس وواقعهم ومصـة بحيـرفـة, واملعـريعيـة التشـويـالنب

 .واملستجدة وأعرافهم
موعـة أكـرب منهـا, هي كل جمموعة برشية تعيش بـني جم: األقليات اإلسالمية −٣

 .وختتلف عنها يف كوهنا تنتمي إىل اإلسالم وحتاول بكل جهدها احلفاظ عليه
ً قادرا عـىل إظهـار ًإقامة املسلم خارج ديار اإلسالم جائزة إذا كان املسلم قويا −٤

 ال ًوإن كان املسلم يف ديار غـري اإلسـالم ضـعيفا, دينه, وتتوافر له احلامية فيها
ه وخياف عليه الفتنة, فيحرم عليـه اإلقامـة يف تلـك الـديار يستطيع إظهار دين

 .ًوجتب عليه اهلجرة, فإن كان عاجزا عنها, فال جتب عليه حتى ينتفى املانع
 عىل األحكام الفقهية املتعلقـة ))فقه األقليات((ال مانع من استعامل مصطلح  −٥

له مـن  اإلسـالم, السـتقرار العمـل باسـتعامديـارباملسلم الذي يعيش خارج 
 عـن ًبعض املجالس العلمية وال مشاحة يف االصـطالح, وهـو لـيس منعـزال

  وإضـافة الفقـه إىل ,الفقه العام, وإنام هو قائم عىل أصوله ومصادره وقواعده
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األقليات, هو من قبيل اإلضافة شـبه املحـضة التـي يـراد هبـا متييـز املـضاف 
 خارج عن الفقه  فقهنشاءإوختصيصه لظروف الرضوريات واحلاجيات وليس 

 .اإلسالمي وأدلته
مـا يتعلـق : والنوازل يف هذا الزمان التي حتتـاج إىل فتـاو متعـددة  وأمههـا −٦

باألقليات املسلمة التي تعيش خـارج ديـار اإلسـالم, فنـوازهلم وأوضـاعهم 
ومشاكلهم التي يواجهوهنا, تقتيض االجتهاد واإلفتـاء فيهـا, واختيـار الـرأي 

ا من اآلراء الواردة فيها, أو احداث فتو باجتهاد جديد الفقهي الذي يالئمه
ًللنوازل املستجدة قياسا عىل املنصوص عليه, واعتامدا عـىل القواعـد الفقهيـة  ً

 .التي دلت عليها النصوص ذات الصلة
الفقهاء متفقون عىل تغري الفتو بتغري الزمان واملكان واألحـوال يف القـضايا  −٧

 وبالنـسبة إىل األقليـات املـسلمة التـي تعـيش  , عاماملتعلقة باالجتهاد بشكل
ها يعـد مـن ي فالتغري يف الفتو يف بعض املسائل املتعلقة فخارج ديار اإلسالم

قبيل رفع املشقة ودفع احلرج والرضورة واحلاجـة امللحـة ملعاجلـة مـشاكلهم, 
وأوضـاعهم ونـوازهلم وقـضاياهم املـستجدة حـسب تغـري الزمـان واملكـان 

 .واألحوال
 :وأسباب تغري الزمان يعود إىل األمور التالية

 . حلكم رشعيًتغري العادات واألعراف التي جعلها املجتهد مناطا) أ ( 
 .فساد أخالق الناس, وضعف الوازع الديني) ب(
 .ااالقتصادية وغريهتطور األوضاع والرتتيبات اإلدارية واألسباب ) ت(
 .الذي بني عىل معطيات قديمةحدوث معطيات جديدة تقتيض تغري احلكم ) ث(
حدوث رضوريات وحاجات عامة تقتضيها احلياة املعـارصة ممـا يـستدعي ) جـ(

  أمـا األحكـام الثابتـة بالنـصوص الـرشعية ,تغري بعض األحكام القديمة
 .القطعية فال تتغري وال تتبدل
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 ًيـداالغاية من تغري الفتو هي العمل عىل إبقاء األمور حتت  حكـم الـرشيعة, تأك −٨
 ألهم خصيصة من خصائصها, وهي مرونتهـا وصـالحيتها لكـل زمـان ًوتطبيقا
 .ومكان

٩−  أهم القواعد املعتمدة عىل النصوص, والتي يمكن الرجوع إليهـا يف تغـري الفتـو
العادة حمكمة, وتغري الفتو بتغري األحوال واألزمان (, بالنسبة لألقليات املسلمة

, والرضورة واحلاجة, والنظـر يف املـآالت وقيـام واألماكن واملشقة جتلب التيسري
 .))مجاعة املسلمني مقام القايض((

ادات  لتغـري األحـوال والعـً لتغري الفتـو تبعـاةبعض األمثلة التطبيقية املعارص −١٠
 : هي للقواعد املتقدمة ًعامالإو

عامل اإلسـالمي القرار اخلامس الصادر من املجمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة ال) أ (         
بجـواز مـشاركة املـسلم يف االنتخابـات .  بمكة املكرمة يف دورته التاسعة عـرشة

النيابية ونحوها, لغلبة ما تعـود بـه مـشاركته مـن املـصالح الراجحـة, وحـسب 
 .ضوابطها الرشعية الواردة يف القرار

ذلك من املصلحة ًتوريث املسلم من غري املسلم, أخذا برأي بعض الفقهاء ملا يف ) ب(       
 .ًاملعتربة رشعا

هتنئة غري املسلمني بأعيادهم الوطنية, وكذلك بأعيـادهم الدينيـة, بـرشط عـدم ) ت(      
تدل عىل الرضا بدينهم أو هتنئتهم بشعائر الكفـر املختـصة بـه يف ألفاظ استخدام 
 .أعيادهم

ؤال الـوارد إليـه حـول ما قرره املجمع الفقهي الدويل يف دورته الثالثة, عن الـس) ث(      
جواز أكل الزوجة واألوالد من كسب الرجل الذي يعمل خـارج ديـار اإلسـالم 

من جواز أكل الزوجة واألوالد غري القـادرين عـىل .  ببيع اخلمور أو حلم اخلنزير
من كسب الزوج املحرم لبيع اخلمر واخلنزيـر وغـريه ) للرضورة(الكسب احلالل 

جلهد يف إقناعه بالكسب احلالل والبحث عن عمل من املكاسب احلرام بعد بذل ا
 .آخر
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 يف مـؤمتره بأمريكـاأصـدر جممـع فقهـاء الـرشيعة .  العمل يف املصارف الربوية)ج (       
ًملـن مل جيـد عمـال (جاء فيه  لقد رخصت املجامع الفقهية ) ٧(ًاخلامس قرارا رقم 

رام, بـرشط أن ال يبـارش ا احلالل باحليهأن يعمل يف األماكن التي خيتلط ف) ًمباحا
بنفسه فعل احلرام, وأن يبذل جهده يف البحث عن عمل آخر خال من الـشبهات, 

وال ير املجمع ما يمنع من تطبيق هذا احلكم عـىل العمـل يف املـصارف الربويـة  
 .للرضورة عىل أن تقدر بقدرها

 للحاجة املتعينـة , جيوز العمل يف رشكات بطاقات اإلئتامن خارج ديار اإلسالم) ح (       
رعايـة لعدم وجود عمـل آخـر يف رشكـات نـشاطها كلـه مبـاح, , واملؤقتة فقط 
 إليها يف بـالد ًؤقتة وبقدر احلاجة, وألن هذه البطاقات أصبح حمتاجاللمصلحة امل

 .الغرب والرشق لفقدان األمن يف محل النقود
قـد ع يأنمن عقد الـزواج قبـل الفتاء, منع أئمة املساجد قرر املجلس األوريب ل) خ (       

 أن –لرشوط ل وان كانت مستوفية –م السلطة, ألن من شأن تلك العقود ما أًمدنيا
تؤول إىل خصومات وربام حرمان املرأة من حقوقها, وحرمان األوالد من نسبهم 

 .لعدم التوثيق وهذا من باب النظر يف املآالت
ن أحكـام  قرر املجلس األوريب لالفتاء, أ فقدقيام مجاعة املسلمني مقام القايض,) د (       

 ملا يرتتب عىل عـدم ذلـك مـن وجـود حالـة  ,ة ينفذ بالطالقسلماملحاكم غري امل
 أن وعىل مجاعة املسلمني واملراكز اإلسالمية  ,التعليق, وما يرتتب عليه من الفساد

 .ًا للمفسدةءالزوجة عىل معصية درتبقى حيكموا هبذا الطالق حتى ال 
ويل املراكز اإلسالمية وما يف حكمهـا ممـا يعتـرب ه القاعدة هي مستند ختوهذ
 يف قضايا تنازع الزوجني يف دعو, الرضر ت جلامعة املسلمني صالحية البًمرجعا
 ً الطالق, واخللع سواء أصدر هلا حكـم مـن حمكمـة غـري إسـالمية, جتنبـاوإيقاع

أو مل يصدر هلا حكم ورفـع ًللحرج الديني وابتعادا عن املفاسد بحسب اإلمكان, 
 .الزوجان أمرمها إليها
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 أهم املصادر واملراجع
بيــت األفكــار : الريــاض (,صــحيح البخــاري. البخــاري, حممــد بــن إســامعيل −١

 ).الدولية
٢− حيـدر أبـاد اهلنـد جملـس دائـرة املعـارف  (,البيهقي, أمحد بـن احلـسني الـسنن الكـرب

 ).هـ١٣٤٤النظامية 
جـدة (داهللا بـن الـشيخ املحفـوظ, صـناعة الفتـو وفقـه األقليـات ابن بيه الـشيخ عبـ −٣

 . ٢٠٠٧−١٤٢٨دار املنهاج 
بيــت األفكــار : الريــاض(الرتمــذي, أبــو عيــسى حممــد بــن عيــسى, جــامع الرتمــذي  −٤

 ).الدولية
عــامن دار ( الفقــه اإلســالمي بــني األصــالة والتجديــد ,اجلبــوري عبــداهللا حممــد −٥

 )م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥النفائس 
بــريوت, دار الكتــب العلميــة, ( أحكــام القــرآن, ,جلــصاص أبــو بكــر أمحــد بــن عــيلا −٦

١٩٨٦.( 
 واملــستفتي ص فتــيأمحــد بــن محــدان احلــراين احلنــبيل, صــفة الفتــو وامل: ابــن محــدان −٧

 ).هـ١٣٨٠دمشق املكتبة اإلسالمية  (٥١
 .)بريوت دار الفكر(أبو عبداهللا حممد بن حممد مواهب اجلليل :  احلطاب −٨
ــيل −٩ ــن ع ــد ب ــدادي, أمح ــب البغ ــاب اخلطي ــه, كت ــه واملتفق ــق . الفقي ــصحيح وتعلي ت

 .١٥٧ ص٢جـ األنصاري إسامعيل
ــادر −١٠ ــد الق ــد عب ــات : خال ــه األقلي ــسلمةفق ــشؤون  (امل ــاف وال الدوحــة, وزارة األوق

 ).م١٩٩٨اإلسالمية 
بــريوت (خمتــرص خليــل بــرشح الــدردير وحاشــية الدســوقي .  إســحاقخليــل بــن  −١١

 ).الفكردار 
 ).الرياض بيت األفكار الدولية(سنن أيب داود . أبو داود, سليامن ابن األشعث −١٢
ــد −١٣ ــن رشــد اجل ــد الــرشقاوي,اب ــصيل, حتقيــق أمح بــريوت, دار . ( البيــان والتح

 ).١٩٨٤الغرب اإلسالمي 
 −هــــ ١٤١٩ ٥دمـــشق, دار القلـــم ط . (الزرقـــا أمحـــد, رشح القواعـــد الفقهيـــة −١٤

١٩٩٨  .( 
ــدا −١٥ ــصطفى أمح ــا م ــام ,لزرق ــي الع ــدخل الفقه ــم ( امل ــشق, دار القل ـــ ١٤١٨دم ه

 ).م١٩٩٨
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ــسياسية لألقليــات املــسلمة يف الفقــه اإلســالمي ,ســليامن حممــد −١٦ عــامن ( األحكــام ال
 )دار النفائس

ــسيوطي −١٧ ــرمحن: ال ــد ال ــدين عب ــالل ال ــائر ,ج ــباه والنظ ــريب ( األش ــاب الع دار الكت
 ).م١٩٩٨هـ ١٤١٨

ــشاطبي −١٨ ــو : ال ــراهيم إســحاقأب ــن موســىإب ــداهللا .  ب ــشيخ عب ــق ال ــات, حتقي املوافق
 ).القاهرة, دار الفكر العريب(دراز 

 ).بريوت, دار الكتب العلمية( نيل األوطار. حممد بن عيل: الشوكاين −١٩
ــرشبيني −٢٠ ــب: ال ــن اخلطي ــود ب ــي م,حمم ــاج غن ــريوت( املحت ــر : ب ـــ ١٤١٦دار الفك ه

 ).م١٩٨٩
 ).القاهرة الطبعة الثانية (٤القاموس السيايس ط: عطية اهللا أمحد −٢١
 ).بريوت دار إحياء الرتاث العريب(جمموع الرسائل : ابن عابدين −٢٢
 ).دار الفكر(رد املحتار عىل الدر املختار, : ابن عابدين −٢٣
ــسالم −٢٤ ــن عبدال ــز ب ــام: الع ــد األحك ــان . (قواع ــسة الري ــريوت مؤس ـــ ١٤١٠ب ه

 ).م١٩٩٠
هــ ١٤٢٢أبـوظبي مؤسـسة الريـان (االسـتذكار .  يوسـف بـن عبـداهللابن عبـد الـرب −٢٥

 ).م٢٠٠١
ــدان −٢٦ ــريم زي ــد الك ــالمية: عب ــرشيعة اإلس ــة يف ال ــد الفقهي ــوجيز يف رشح القواع . ال

 ).م٢٠٠١هـ١٤٢٢بريوت مؤسسة الرسالة (
ــدر −٢٧ ــيل حي ــام: ع ــة األحك ــام رشح جمل ــل : (درر احلك ــريوت دار اجلي ـــ ١٤١١ب ه

 ).م١٩٩١
نحــو تأصــيل فقهــي لألقليــات املــسلمة يف املجتمعــات :  املجيــد النجــارعبــد −٢٨

 .الغربية
ـــرشيع اإلســـالمي: عـــيل حـــسب اهللا −٢٩ ـــاهرة, دار الفكـــر العـــريب : أصـــول الت الق

 .م١٩٨٢
 .فتاو اللجنة الدائمة ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا −٣٠
ــرايف −٣١ ــصنهاجي: الق ــاس ال ــو العب ــدين أب ــهاب ال ــام يف مت: ش ــاو األحك ــز الفت يي

 ).هـ١٣٨٠دمشق املكتب اإلسالمي (القاهرة املكتب الثقايف (واألحكام 
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مـد بـن أيب بكـر إعـالم املـوقعني ن القـيم شـمس الـدين أبـو عبـداهللا حمابـ: ابن القيم −٣٢
 ).م١٩٩٧ هـ١٤١٧بريوت دار الفكر : (عن رب العاملني

ـــضباط : القرضـــاوي −٣٣ ـــني االن ـــو ب ـــسيب يوســـف الفت ـــريوت (والت ـــب ب املكت
 ).م١٩٩٥هـ ١٤١٥اإلسالمي 

 ).م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢الكويت دار القلم . (فتاو معارصة −٣٤
 .قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل −٣٥
 ).القاهرة , هجر: (, املغنيعبداهللا بن أمحد: ابن قدامة −٣٦
دار )  بــريوت–دمــشق (تفــسري القــرآن العظــيم :  الفــداءأبــوعــامد الــدين : ابــن كثــري −٣٧

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥ابن كثري 
ــاين −٣٨ ــوم: الكت ــار . عــيل , األقليــات اإلســالمية يف العــامل الي ــة املن مكــة املكرمــة, مكتب

١٩٨٨. 
 ).بريوت, دار الكتب العلمية: (رشح فتح القدير: الكامل بن اهلامم −٣٩
ـــسري  −٤٠ ـــرشح التي ـــر ب ـــاب التحري ـــة (كت ـــب العلمي ـــريوت دار الكت ــــ ١٤٠٣(ب ه

 ).م١٩٨٣
بـريوت دار صـادر (ن مكـرم لـسان العـرب بـأبـو الفـضل مجـال الـدين : بن منظورا −٤١

 ).م١٩٩٠هـ ١٤١٠
ــرسة −٤٢ ــة املي ــوعة العربي ــال: املوس ــفيق غرب ــد ش ــل : (إرشاف حمم ـــ ١٤١٦دار اجلي ه

١٩٩٥.( 
ــوح −٤٣ ــامل مفت ــاء يف ع ــؤمتر اإلفت ــار .. م ــبكة األخب ــل املرتجــي ش ــل واألم ــع املاث الواق

 .العربية
الريــاض بيــت األفكــار (زوينــي ســنن ابــن ماجــه لقحممــد بــن مزيــد ا: ماجــهابــن  −٤٤

 ).الدولية
 ).أبوظبي مؤسسة النداء( حممود أمحد القيسية أ حتقيقاملوط: مالك بن أنس −٤٥
ــراهيم −٤٦ ــن إب ــذر حممــد ب ــن املن ــامء. اب ــو محــاد : اإلرشاف عــىل مــذاهب العل ــق أب حتقي

 ).ثقافيةرأس اخليمة, مكتبة مكة ال(صغري األنصاري 
 ).م١٩٥٨هـ ١٣٧٧القاهرة دار الفكر العريب (أصول الفقة . حممد أبو زهرة −٤٧
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ــا حييــى بــن رشف −٤٨ ــو زكري بــريوت,  (آداب الفتــو واملفتــي واملــستفتي.  النــووي أب
 ).م١٩٩٠هـ ١٤١١دار البشائر اإلسالمية 

بــريوت دار الكتــب (روضــة الطــالبني .  النــووي أبــو زكريــا حييــى بــن رشف −٤٩
 ).العلمية

ابن النجار حممـد بـن أمحـد الفتـوحي, رشح الكوكـب املنـري, حتقيـق حممـد الـزحييل,  −٥٠
 ونزيه محاد, الرياض مكتبة العبيكان

 ).م١٩٩٩هـ ١٤٢٢دار الفكر دمشق  (٨٤األشباه والنظائر, ص. ابن نجيم −٥١
 ).دار األرقم(اية قعيل بن سلطان فتح العناية برشح الن: اهلروي −٥٢
ــرونا −٥٣ ــسقا وآخ ــصطفى ال ــق م ــة, حتقي ــسرية النبوي ــشام, ال ــن ه ــاض , دار . ب الري

 . ص١املفتي جـ
دمــشق دار (نظريــة الــرضورة الــرشعية مقارنــة بالقــانون الوضــعي : وهبــة الــزحييل −٥٤

 ).١٩٩٧الفكر 
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 اــاو الشـاذة وخطـرهــالفت
 جلالل وجهه وعز سلطانه, والصالة والـسالم عـىل ياحلمد هللا تعاىل كام ينبغ

 هبديه إىل يوم الدين املبعـوث رمحة للعامليـن, وعىل آله وصحبه, ومن اهتد . 
فإن الفتـو تكون شـاذة إذا مل تلتـزم بالـضوابط الـرشعيـة املتفـق : أما بعد

 هـذه النـدوة; نـدوة عليها, وقد بينتها أبحــاث أخـر وعرضـت ونوقـشت يف
 . الفتـو وضوابطها 

والفتـو الشـاذة قد تكـون زلـة من زالت العلامء, تتعارض مع نص ثابت 
 . و مع إمجـاع مستقـر واضح الداللة, أ

 علم, أو صدرت نتيجـة تـصور وقد تكون من باب اجلرأة عىل الفتـو بغري
 . للواقع العلميئخاط

, فكلمـة لـشيخ يوالتوضيـح بكـالم لإلمـام الـشافعوأحب أن أبدأ البيـان 
 . اإلسالم ابن تيمية 

 أن عمر بن اخلطـاب قـىض يف«: رو الشافعي بسنده عن سعيد بن املسيب 
 الوسـطى بعـرش, ويف التـي تـيل ي تليها بعرش, ويفاإلهبام بخمس عرشة, ويف الت

 واهللا –ًملـا كـان معروفـا « : يثم قـال الـشافع. »اخلنرص بتسع, وىف اخلنرص بست
 قىض يف اليد بخمسني, وكانت اليـد مخـسة أطـراف  ي عند عمر أن النب–أعلم 

ّنزهلا منازهلا, فحكم: خمتلفة اجلامل واملنافع  لكل واحد من األطراف بقدر من ديـة َ
 .»الكف, فهذا قياس عىل اخلرب

وىف كـل «:  قـالفلام وجدوا كتاب آل عمرو بن حـزم فيـه أن رسـول اهللا 
صاروا إليه, ومل يقبلوا كتاب آل عمرو بن حـزم » أصبع مما هنالك عرش من اإلبل

 .  حتى يثبت هلم أنه كتاب رسول اهللا –واهللا أعلم –
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 :  داللتـانوىف احلديث
 يثبت فيه, وإن ي الوقت الذأن يقبـل اخلرب يف: خلرب, واآلخرقبول ا: أحدمها

 .  قبلوا يض عمل من األئمـة بمثل اخلرب الذمل يم
ًن األئمـة, ثم وجد خـربا عـن ًوداللة عىل أنه لو مىض أيضا عمل من أحد م

  .  خيالف عمله, لرتك عمله خلرب رسول اهللا  يالنب
 .  أن حديث رسول اهللا يثبت بنفسـه, ال بعمل غريه بعده وداللة عىل

ومل يقل املسلمون قد عمل فينا عمر بخالف هذا بني املهـاجرين واألنـصار, 
بل صاروا إىل ما وجب عليهم من . ومل تذكروا أنتم أن عندكم خالفـه وال غريكم

 . قبـول اخلرب عن رسول اهللا, وترك كل عمل خالفه 
, كام صار إىل غـريه فـيام بلغـه عـن )إن شـاء اهللا(صار إليه ولو بلغ عمر هذا 

 اتباع أمر رسـول اهللا, وعلمـه بـأن قواه هللا, وتأديته الواجب عليه يفرسول اهللا, بت
 .  اتبـاع أمر رسول اهللا ليس ألحد مع رسول اهللا أمر, وأن طاعـة اهللا يف

بن اخلطاب كان ثم أيد اإلمـام الشافعي قوله السـابق, فرو بسنده أن عمر 
حتـى أخبــره  »ًترث املـرأة مـن ديـة زوجهــا شـيئا الديـة للعاقلـة, وال«: يقول

 أن يـورث امـرأة أشيــم الـضبايب: ه الضحاك بن سفيان أن رسـول اهللا كتب إلـي
  . )١(»من ديتـه, فرجع إليه عمر

الذين استحلوا الدرهم بالدرمهني من السلف أكثر وأجل «: وقال ابن تيمية 
بـن عبـاس ومعاويـة فإن ا] ًيشري إىل من استجاز نوعا من امليرس[ًرا من هؤالء قد

 ربـا ال حيـرم إال يف الدرهم بالدرمهني, وكـانوا متـأولني أن الوغريمها رخصوا يف
وكذلك من ظن أن اخلمر ليست إال املـسكر مـن عـصري .  اليد باليدالنساء, ال يف
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ن نوع, وظنوا أن التحريم خمـصوص ًالعنب, فهؤالء فهموا من اخلمر نوعا من دو
وليس ألحد أن يتبـع . وشمول اخلمر ألنواعه كشمول اخلمر والربا ألنواعهام. به

 أهل العلم واإليامن إال بام هم أهل له, فـإن  العلامء, كام ليس له أن يتكلم يفزالت
ِ﴿ربنا ال تؤاخ :اهللا تعاىل عفا للمؤمنني عام أخطئوا فيه, كام قال تعاىل َ ُ ََ َّ َذنا إن نـسينا َ ِ َ َْ ِ ْ

َأو أخطأنا﴾ ْ َ ْ َ َْ.  
وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنـا وال نتبـع مـن دونـه . قد فعلت: قال اهللا

 معـصية اخلـالق, ونـستغفر إلخواننـا الـذين ًاء, وأمرنا أن ال نطيع خملوقـا يفأولي
َّ﴿ربنا اغفر لنا وإلخواننا ال: سبقونا باإليامن فنقول ََ ْ َ َِ َِ َ َِّ ِ ْ ِذين سبقونا بـاإليامن﴾َْ َ ِ ْ ِ َ ُ َ ََ . ةاآليـ ِ

 . )١(» كل ما كان يشبه هذه األموروهذا أمر واجب عىل املسلمني يف
وما ذكره اإلمام الشافعي وابن تيمية يبني ما جيب عىل كل مسلم جتـاه زالت 
العلامء, فال حيل ترك النصوص واتباع زالت العلامء, ويف الوقت نفسه ليس ملسلم 

 . أهل العلم واإليامن إال بام هم له أهلأن يتكلم يف 
 .  تكون من زالت العلامءيهذا خاص بالفتو الشاذة الت

فام , ـة الفتو بغري علم يكون نتيجينوع اآلخر من الفتاو الشاذة الذأما ال
 وسائل اإلعالم املختلفة, وال يوجد قانون حيث نراه ونسمعه يف!!  أيامناأكثره يف

 . نوعيمنع انتشار هذا ال
 حنيفة, فقد خـالف اجلمهـور برأيـه يفوأحب أن أذكر هنا موقف اإلمام أيب 

املفتـي املـاجن, : عدم جواز احلجر عىل السفيه, ومع ذلك ير احلجر عىل ثالثـة
 يفتـى ياملفتـي الـذ: راد باملفتي املاجن وامل. والطبيب اجلاهل, واملكاري املفلس 

 أن يّن أنـى ملثـل هـذا الـرأاإلفتاء, ولكمنعه من : بغري علم, واحلجر عليه يعنى 
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 !! عرصنا?يطبق يف
 .بعد هذا البيـان أذكر نامذج من الفتـاو الشاذة , مع بيان آثارها السيئة

 : دار احلرب , وتطبيقـه عىل أوروبا وأمريكـا الربـا يف
غري .  مكانييز والسنة املرشفة, ومل يستثن أحتريم الربا ثابت بالكتاب العز

ني املـسلم واحلـريب ملـا رو  دار احلـرب بـا حنيفـة أجـاز الربـا يفام أبـأن اإلم
  ربا بني املسلمني وأهل احلرب يفال«:  وآله وسلم أنه قال ي, عن النبمكحول

 . » دار احلرب
 كـام قـال ابـن –واخلرب ال يصح سنده , ومتنـه ليس حجــة, حيـث حيتمـل 

الَ ﴿: ن الربا, كقولـه تعـاىل عي النه»ال ربـا« : أن املراد بقوله).١(قدامة َث    َف  َوَال َرَف
 .)١٩٧: البقرة (﴾ ِجَداَل ِفي اْلَحجَِّوَالُفُسوَق 

 حتت باب بيع الدرهم بالدرمهني وذكر البيهقي عن الشافعي قول األوزاعي,
 قـد ألن رسـول اهللا .  دار احلرب وغريهـاالربا عليه حرام يف:  أرض احلربيف

كه اإلسالم مـن ذلـك, فكـان أول ربـا وضـعه ربـا وضع من ربا اجلاهلية ما أدر
 قـوم قـد حـرم عليـه , فكيف يستحل املسلم أكل الربا يفالعباس بن عبد املطلب

 وال يستحل  عهد رسول اهللا وقد كان املسلم يبايع الكفار يف. دماؤهم وأمواهلم
القول ما قال األوزاعي, وإنـام :  وقال أبو يوسف −: الشافعيي أ–ثم قال . ذلك

 أنه ألن بعض املشيخة حدثنا عن مكحول, عن رسول اهللا , أحل أبو حنيفة هذا
قـال : ثـم قـال . »وأهـل اإلسـالم«: أظنــه قـال » ال ربا بني أهل احلرب«: قال 

وما احتج به أبو يوسـف أليب . القول كام قال األوزاعي, وأبو يوسف : الشافعي 
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, وأشار »غريب«: عي اخلرب وقال  وذكر الزيل.)١(حنيفة ليس بثابت, فال حجـة فيه
 اخلرب, وال يأخذ برأي اإلمام  أنه ال يثبتىل وما ذكره الزيلعي يدل ع.)٢(إىل ما سبق

 األم ذكر ما نقله عنه البيهقي, مع اخـتالف يـسري, وهـو والشافعي يف.  حنيفةأيب
القول ما قال األوزاعي, ال حيل هذا وال جيـوز, :قول الشافعي, وقال أبو يوسف 

  .)٣( ذكر األوزاعي ىف الرباي التقد بلغتنا اآلثارو
 ال جيـوز األخـذ يهنا تعترب من الفتاو الـشاذة التـوفتو اإلمام أيب حنيفة 

 عرصنا ويطبق حكـم دار احلـرب عـىل هبا, ولكن لألسف وجدنا من يأخذ هبا يف
 . أوروبا وأمريكا 

ث ومـؤمتر فقد صدرت فتو عن كل من املجلس األوريب لإلفتـاء والبحـو
رابطة علامء الرشيعة بأمريكا الشاملية تبيح للمسلمني املقيمني بأوروبا والواليات 

 . املتحدة األمريكية االقرتاض بالربا لرشاء مساكن 
 أن املقرتض يريد اإلقامــة الدائمــة, يواالقرتاض بالربا لتملك مسكن يعن

ح املسلم هو نفسه بيصأف.  جيشهاًيتجنس بجنسيتها, ويصبح حماربا يفبل وجدناه 
 ! ًحربيا حيل ماله للمسلم غري املقيم?

 أوروبا أو أمريكا أن ينتبه خلطورة هذه الفتـو, وأن إذن عىل املسلم املقيم يف
 بجنـسيتها, ويتجـنس هذه البالد لو اعتربها دار حرب; فال جيوز له أن يقيم فيها,

كه, سواء أكان بالربا , أم  متليوعليه أن يرتك البيت الذ.  جيشهاًويصبح جنديا يف
 . كان بغري ربا 

 بينوا من – ي مثل فضيلة الشيخ القرضاو–إن بعض من وقفوا وراء الفتو 
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فعندما ظهرت فتو إباحـة فوائـد ! قبل أن مثل هذه الفتاو الشاذة ال يؤخذ هبا
البنوك الربوية تصد هلا الشيخ القرضاوي بقوة, وال يزال, ومما ذكـره أن جممـع 

 أفتى بتحريم هذه الفوائد, وشـارك يف املـؤمتر  مؤمتره الثاينحوث اإلسالمية يفالب
ء الكبـار األفـذاذ الـذين علامء من مخس وثالثني دولة, وذكر أسامء بعـض العلـام

, وإذا جاز أن ضاالجتهاد اجلامعي ال ينق: م قال إصدار هذه الفتو, ثشاركوا يف
 . نه, أو مثله عىل األقلينقض فال ينقض إال باجتهاد مجاعي أكرب م

اإلقراض بالربا حمرم, «: وذلك املؤمتر هو نفسه, ويف الفتو ذاهتا قال: قلت 
ال ال تبيحه حاجة وال رضورة, واالقرتاض بالربا حرام كذلك, وال يرتفع إثمـه إ

 االقرتاض الرضورة شأن كـل حـرام لذاتـه, ومل فذكر يف» إذا دعت إليه الرضورة
 . يذكر احلاجة
إن املسكن من «: ر اإلسالمي قرر باإلمجاع ما يأيتع الفقه بمنظمـة املؤمتوجمم

عية بـامل حـالل, وإن احلاجات األساسية لإلنسان, وجيب أن يوفر بالطرق الـرش
 – تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية ونحوها, من اإلقراض بفائدة يالطريقة الت

 . » من التعامل بالرباً طريقة حمرمة رشعا ملا فيهاي ه–قلت أو كثرت 
وورد إىل املجمع أسئلة من املعهد العاملي للفكر اإلسـالمي بواشـنطن, منـه 
سؤال حول رشاء منزل السكنى, وسيارة االسـتعامل الشخـيص, وأثـاث املنـزل, 
ًبواسطة البنوك واملؤسسات التـي تفـرض ربحـا حمـدودا عـىل تلـك القـروض?  ً

 دار  املـسلمني بواشـنطن يفومل يـذكر أنًفأجاب املجمع بأن هذا ال جيوز رشعـا, 
 . ًحرب مثال 

ومن اآلثار السيئة هلذه الفتو إقدام كثري من املسلمني هناك عىل االقـرتاض 
بالربا, ومل يعودوا يشعرون بالرهبة, فانتقلوا من املسكن إىل غريه مما حيتاجون إليه, 

 .يوتوقف بحثهم عن البديل اإلسالم
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 :حتليل فوائد البنوك 
شـارك ) م١٩٦٥(هــ ١٣٨٥ ثاين ملجمع البحوث اإلسالمية سنة املؤمتر اليف

ًمخسة وثامنون عاملا من مخس وثالثني دولة إسالمية, وبحث املؤمتر أعـامل البنـوك 
وانتهى باإلمجاع إىل أن فوائد البنوك من الربـا املقطـوع بتحريمـه بـنص الكتـاب 

ات عديدة, أذكر منهـا عـىل والسنة, ثم تأكدت فتو التحريم بقرارات من مؤمتر
,  اإلسـالمي لرابطــة العـامل اإلسـالمييل املثال ما صدر من املجمـع الفقهـسبي

وجممع الفقه اإلسالمي الـدويل بمنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي, واملـؤمترات العامليـة 
 . لالقتصاد اإلسالمي

 . استقرت الفتو ومل يعد يثار حوهلا جدل يذكر 
ت فتو ذاع صـيتها تبـيح فوائـد البنـوك م صدر١٩٩١هـ ١٤٠٩ويف سنة 

وكـان مـن اآلثـار الـسيئة هلـذه . معللة ذلك بأن البنوك ال تقرتض وإنام تـستثمر
 .الفتو أن اجرتأ عدد من الكتاب عىل القول هبا والرتويج هلا

وفنـدت , وقد مجعت أقـوال الـذين أبـاحوا فوائـد البنـوك ورددت علـيهم
التي كان . ملناقشة هؤالء يف هذه الفتو الشاذةلذا فال حاجة . مزاعمهم يف كتابني

ا يتحرجـون كثري من الناس, وبالذات العامة, فلـم يعـودوهبا أن خدع من آثارها 
 . البنوك الربوية بالفوائد, واالقرتاض منها كذلكويتأثمون من اإليداع يف
 :ال ربا يف النقود الورقية

ًوذا مـن حتليـل فوائـد صدر مؤخرا عن دار اإلفتاء املرصية فتـو أكثـر شـذ
م عنـدما مل تعـد مرتبطـة ١٩٧٣وتتلخص يف أن النقود الورقية بعد عـام , البنوك

فالربا جيـري يف النقـود , بالرصيد الذهبي أصبحت كأي سلعة ال جيري فيها الربا
 .الذهبية والفضية فقط

ثم , ورددت عليه بثالثة مقاالت, ومثل هذا القول أثري منذ أكثر من ربع قرن
النقـود واسـتبدال ((ومجعت ذلك كله يف كتاب أسميته , ت دراسات أخرأضف
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 )). دراسة وحوار–العمالت 
فقـه البيـع ((ثم أحلقت هذه املقاالت والدراسـات بقـسم البيـع مـن كتـايب 

 )).واالستيثاق والتطبيق املعارص
وعـن جممـع الفقـه , وسأكتفي هنا بذكر ما صـدر عـن هـذا املجمـع املـوقر

ففي القرارين غنى وكفاية إلثبات شذوذ هذه الفتو; فاألخذ , يلاإلسالمي الدو
 .وإىل إسقاط زكاة النقدين, هبا يؤدي إىل استباحة الربا املحرم

 هـ حول العملة الورقية١٤٠٢قرار جممع الرابطة يف دورته اخلامسة سنة : ًأوال
حممـد سيدنا حممـد ونبينـا , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده, احلمد هللا

ًآله وصحبه وسلم تسليام كبريا وعىل  :أما بعد. ً
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي قد اطلـع عـىل البحـث املقـدم إليـه يف 

وبعد املناقشة واملداولـة , وأحكامها من الناحية الرشعية, موضوع العملة الورقية
 :قرر ما ييل, بني أعضائه
ون كـان معـدهنام , لذهب والفضةإنه بناء عىل أن األصل يف النقد هو ا: ًأوال
 .هو األصل

وقامت مقـام الـذهب والفـضة يف , ًوبام أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا
َّوهبا تقوم األشياء يف هذا العرص , التعامل هبا  الختفاء التعامل بالذهب والفضة –ُ

 وحيصل الوفاء واإلبرام العام هبا; رغـم أن,  وتطمئن النفوس بتموهلا وادخارها–
كوسيط يف , وهو حصول الثقة هبا, وإنام يف أمر خارج عنها, قيمتها ليست يف ذاهتا

 .وذلك هو رس مناطها بالثمنية, التداول والتبادل
, وحيث إن التحقيق يف علة جريان الربا يف الذهب والفضة هو مطلق الثمنية

فــإن جملــس املجمــع الفقهــي , لــذلك كلــه. وهــي متحققــة يف العملــة الورقيــة
له حكم النقـدين مـن الـذهب , يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, سالمياإل

 كـام جيـري ,ًفضال ونسيئة, وجيري الربا عليها بنوعيه, فتجب الزكاة فيها, والفضة
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ًباعتبار الثمنية يف العملة الورقية قياسا , ًذلك يف النقدين من الذهب والفضة متاما
يـة أحكـام النقـود يف كـل االلتزامـات التـي وبذلك تأخـذ العملـة الورق, عليهام

 .تفرضها الرشيعة فيها
ً يعترب الورق النقدي نقدا قائام بذاته كقيام النقديـة يف الـذهب والفـضة :ًثانيا ً

تتعدد بتعدد جهـات , ًكام يعترب الورق النقدي أجناسا خمتلفة, وغريمها من األثامن
وأن , لنقـدي الـسعودي جـنسبمعنـى أن الـورق ا, البلدان املختلفةاإلصدار يف 

, وهكذا كل عملة ورقيـة جـنس مـستقل بذاتـه, الورق النقدي األمريكي جنس
كام جيري الربـا بنوعيـه يف النقـدين , ًوبذلك جيري فيها الربا بنوعيه فضال ونسيئة

 .الذهب والفضة ويف غريمها من األمان
 :وهذا كله يقتيض ما ييل

 أو بغريه من األجناس األخر من ذهب أو  ال جيوز بيع الورق النقدي بعضه)أ ( 
ًفال جيوز مثال بيع ريال سعودي بعملة أخر , ً نسيئة مطلقا,فضة أو غريمها

 .ًمتفاضال نسيئة بدون تقابض
سـواء , ً ال جيوز بيع اجلنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضال)ب(

, ًة رياالت سعودية ورقـاًفال جيوز مثال بيع عرش, ًنسيئة أو يدا بيدكان ذلك 
ًبأحد عرش رياال سعوديا  .ًنسيئة أو يدا بيد, ً

فيجـوز بيـع , َ إذا كان يـدا بيـد,ًجيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطلقا) جـ(
وبيع , برياالت سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر, اللرية السورية او اللبنانية

من ذلك أو أكثر إذا كـان الدوالر األمريكي بثالثة رياالت سعودية أو أقل 
بثالثـة ريـاالت , ومثل ذلك يف اجلواز بيع الريال السعودي الفضة, ًيدا بيد

ً يدا بيـد; ألن ذلـك يعتـرب بيـع –أو أكثر ,  أو أقل من ذلك–سعودية ورق 
وال أثر ملجـرد االشـرتاك يف االسـم مـع االخـتالف يف , جنس بغري جنسه

 .احلقيقة
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 مـن إذا بلغـت قيمتهـا أدنـى النـصابني, لنقديةوجوب زكاة األوراق ا: ًثالثا
أو كانت تكمل النصاب مع غريها من األثامن والعـروض املعـدة , ذهب أو فضة

  .للتجارة
 . والرشكات,جواز جعل األوراق النقدية رأس مال يف بيع السلم: ًرابعا

عىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه  وصىل اهللا, وباهللا التوفيق, واهللا أعلم
 .وسلم
 قرار جممع املنظمة: ًثانيا

 :هـ صدر القرار التايل١٤٠٧يف الدورةلثالثة للمجمع سنة 
 :أحكام النقود الورقية

 –قـرر املجمـع , بعد االطالع عىل البحوث الواردة إىل املجمع هبذا املوضوع
هلا األحكـام الـرشعية ,  أهنا نقد قائم بذاته–بخصوص أحكام العمالت الورقية 

, الفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسـائر أحكامهـااملقررة للذهب و
 .والعملة يف ذلك مطلق الثمنية

 :الة اجلمعـة ـرأة لصـة املـخطبـ
 ًوإمامتها املصلني رجاال ونساء

دود, وهـى  اإلسـالم قامـت امـرأة تـدعى أمينـة و األوىل يفي سابقة هيف
أستاذة الدراسات اإلسـالمية بجامعـة فرجينيـا كومنولـث األمريكيـة, قامـت 
ًبخطبة اجلمعة وإمامة املصلني رجاال ونساء, سـافرات وحمجبـات, ملتـصقات 

 مـن ١٨ الصالة, بعد أن أذنت للجمعـة امرأة سـافرة, وذلـك يـوم بالرجال يف
 . م٢٠٠٥مارس سنة 

 أن وأعلنت تلك املرأة. ورك ـويـ نيـيائس فـد الكنـالة بإحـانت الصـوك
  اإلمامة, وجعلتها تقف يف منعت املرأة حقها يفي التيالعادات والتقاليد البالية ه
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 .  صفوف خلف الرجالصالة يفال
ولكن لألسـف , وقد تصد الكثريون, وأثبتوا بطالن هذه الصالة باإلمجاع

ا, ووجدنا أحد العلامء ـيك أمرة يفـالميـات اإلسـاعـا بعض اجلمـدهـ أيدـالشدي
عليهـا, املعروفني, يثني عليها, ويؤيدها, ويدعو السادة العلامء إىل عـدم اإلنكـار 

 العلامء; أرجو أال يترسع إخواين«: وقال. رة برنامج من برامج قناة اجلزيوذلك يف
وال » يمامة; وقد أجازها ابن جرير الطـربفال يوجد نص وال إمجاع يمنع هذه اإل

صدر عن اللجنـة الذي   هنا بالبياني, وإنام سأكتففضيلته يف ذلك أناقش أريد أن
 . الدائمـة لإلفتاء بمجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا وهذا هو نص البيـان 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 حول بيـان من جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا

 إمامة املرأة لصالة اجلمعة وإلقائها خلطبتها
 . ة والسالم عىل رسول اهللا  احلمد هللا والصال

فقد ورد إىل جممع فقهـاء الـرشيعة بأمريكـا استفـسار حـول مـد : أما بعد
وذلك بمناسبة ما أعلن عنه , مرشوعية إمامة املرأة لصالة اجلمعة وإلقائها خلطبتها

إمامـة صـالهتا بأحـد ًمؤخرا من اعتزام بعض النساء عىل إلقـاء خطبـة اجلمعـة و
 .)١(مساجد نيويورك

واملجمع إذ يستنكر هذا املوقف البدعي الضال ويستبشعه فإنـه يقـرر لألمـة 
 : احلقائق التالية 

  :واحلكم األعىل هو الكتاب والسنة, وقد قال , أن احلجـة القاطعـة: ًأوال
وأن ) يًتـضلوا بعـد أبـدا كتـاب اهللا وسـنتتركت فيكم ما إن متسكتم بـه لـن (

                           
F١Eאא>> 
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 داللتـه, فقـد ة دامغة تقطـع الـشغب يفن النصوص حجاإلمجاع عىل فهم نص م
عصم اهللا جمموع هذه األمة من أن جتمع عىل ضاللة, وأن من عدل عـن مـا أمجـع 

ًعليه املسلمون عرب القرون كان مفتتحا لباب ضاللة, متبعا  لغري سـبيل املـؤمنني, ًّ
ُومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له ا﴿ :وقد قال تعاىل َ ْ َ ْ ْ ََ َ َّ َ ُ َّ ُ ََ ِ ِ َِ ِ ِهلد ويتبع غـري سـبيل َ ِ َِ ْ ََ َ ْ ََّ َ ُْ

ًاملؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا﴾  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ ََ َ َ ْ َ َ ََ َُ َُّ ِّ ْ  ).١١٥: النساء(ُْ
 كان عىل من« زحام الفرق اهلالكة  معرض بيانه للفرقة الناجية يف يفوقال 

 . »مثل ما أنا عليه وأصحايب
ملغارب عىل أنـه ال مـدخل للنـساء  املشارق واقد انعقد إمجاع األمة يف: ًثانيا

 ذلـك فـصالته باطلـة  إمامة صالهتا, وأن من شارك يفوال يف, خطبة اجلمعة يف
, فلم يسطر يفإما ًما كان أو مأموما ٍ  كتاب مـن كتـب املـسلمني عـىل مـد هـذه ً

سـني أو شـيعي, : القرون املتعاقبة من تاريخ اإلسالم فيام نعلم قول فقيه واحـد
 أو مالكي أو شافعي أو حنبيل جييز للمرأة خطبة اجلمعـة أو إمامة صالهتا, حنفي

 مجيـع املـذاهب املتبوعـة, الـسنية , باطـل يففهو قول حمدث مـن مجيـع الوجـوه
 ! والبدعية عىل حد سواء

 الصالة التـأخري  من دين اإلسالم أن سنة النساء يفلقد علم بالرضورة: ًثالثا 
ج رجال أوهلا وخري صفوف النساء آخرها, فقد أخرعن الرجال, فخري صفوف ال

خـري «: قـال رسـول اهللا :  اهللا عنـه قـال صحيحه عن أبـى هريـرة ريضمسلم يف
 »وخري صفوف النساء آخرها ورشها أوهلـا: صفوف الرجال أوهلا ورشها آخرها

ًوما ذلك إال صيانة هلن من الفتنة وقطعا لذريعـة االفتتان هبن من مجيـع الوجـوه, 
 !  املحافل العامة?املنابر والتقدم إلمامة الرجال يفف جيوز هلن صعود فكي

مل يثبت أن امرأة واحدة عرب التاريخ اإلسالمي قد أقـدمت عـىل هـذا : ًرابعا
  املتعاقبـة مـن عمـر اإلسـالم, ال يفأو طالبت به عىل مد هذه العـصور, الفعل

التابعني, وال فيام تال ذلك  عرص  عرص اخللفاء الراشدين وال يفعرص النبوة وال يف
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ًمن العصور, وإن ذلك ليؤكد تأكيدا قاطعا عىل ضالل هذا املـسلك وبدعيـة مـن  ً
 . دعا إليه أو أعان عليه 

وقد كـان , ً من ذلك جائزا لكان أوىل الناس به أمهات املؤمننيءولو كان يش
حة منهن الفقيهات النابغات, وعن بعضهن نقل كثري من الدين, وحسبك بالفصي

 اهللا عنهـا, نت الـصديق أم املـؤمنني عائـشـة ريضالبليغة العاملة الناهبة الصديقة ب
 ذلك خري لسبقونا إليه وسنوا لنا سنة االقتداء بـه, لقـد عـرف تـاريخ ولو كان يف

 ذلـك بـالء ت ثقات أعالم, وقد أبـىل النـساء يفاإلسالم فقيهات نابغات وحمدثا
مل يؤثر عن امرأة أهنا «: يقال احلافظ الذهبق واألمانة حتى وعرفن بالصد, ًحسنا

وحتى كان من شـيوخ احلـافظ ) ٤/٦٠٤: ميزان االعتدال ( »  احلديث كذبت يف
 املحـدث ي ومثله اإلمام أبو مسلم الفراهيد!بن عساكر بضع وثامنون من النساءا

ً تاريخ هذه األمة من كان شيوخا ملثل تب عن سبعني امرأة, ومن النساء يف كيالذ
ومـع ذلـك مل يـؤثر عـن !! لشافعي والبخاري وابن خلكان وابن حبان وغريهما

مـع , واحدة منهن أهنا تطلعت إىل خطبة اجلمعة أو تشوفت إىل إمامة الصالة فيها
 .  ي الدين والرواية عن النبكثري من الرجال يومئذ من الفقه يفما تفوقن فيه عىل 

ا عاملـة يـع األصـعدة, عرفهـلقد عرف تاريخ اإلسالم املـرأة عاملـة عـىل مج
  العمليـات اإلغاثيـة, العبادات اجلامعية, ومشاركة يفوفقيهة, وعرفها مشاركة يف

 عن املنكر, ولكنه مل يعرفها خطيبة مجعـة وال ي األمر باملعروف والنهومشاركة يف
 . إمامة مجاعة عامة من الرجال 

كورة رشط يف وهبذا يعلم بالـرضورة والبداهــة مـن ديـن املـسلمني أن الـذ
 ذلك عمر نـوح عامة, وأمام من جيادل يفخطبة اجلمعة وإمامة صلوات اجلامعة ال

ومـا !  مـن ذلـك, وهيهـات هيهـاتً كتب الرتاث ليخرج لنا شـيئا يفتش يفيلك
 ! ونعي هلم وما يستطيينبغ

 يي من أن أم ورقة قد أذن هلا النبأما تعويل من زعم ذلك عىل ما رو: ًخامسا
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فإن هذا احلديث عىل فرض صحته ال عالقة لـه بموضـوع , هل بيتها إمامة أ يف
النازلة, فإنه يتحدث عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو هبن وبـبعض أهـل 

ًوأكثرها ترخصا فأين ذلك مـن خطبـة , البيت من الرجال عىل أوسع التفسريات
 اجلمعة واإلمامة العامة للصالة ?? 
فتتان بمثل هذه الدعوات الضالة املارقـة مـن إن املجمع ليحذر األمة من اال

الدين, واملتبعة لغري سبيل املؤمنني, ويـدعوهم إىل االعتـصام بالكتـاب والـسنة, 
ون ديـنهم, وأن ويذكرهم بأن هذا العلم دين وأن عليهم أن ينظروا عمـن يأخـذ

  هذه األزمنـة كالقابض عىل اجلمـر, ويـسأل اهللا هلـذه األمــةالقابض عىل دينه يف
 أمحـد األمـور عنـده السالمة من الفتن والعافية من مجيـع املحـن, وأن حيملهـا يف

 .  ذلك والقادر عليهإنه ويلوأمجلها عاقبة, 
 .  إىل سواء السبيل يواهللا من وراء القصد وهو اهلاد

 .الدائمـة لإلفتاء بمجمع فقهاء الرشيعـة بأمريكا اللجنـة
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 ناثفتو حتريم وجتريم ختان اإل
وهو قطع القلفة من الذكر والنواة من , فاخلتان واخلتانة لغة االسم من اخلتن
, كـام يطلـق عليـه اخلفـض واإلعـذار, األنثى كام يطلق اخلتان عىل موضع القطع

 ,أما بعد, واإلعذار مشرتك بينهام, واخلفض لألنثى, وخص بعضهم اخلتان للذكر
 :قوالأ واختلف الفقهاء يف حكم ختان اإلناث عىل

,  ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن اخلتـان واجـب عـىل الرجـال والنـساء−١
واختاره القايض ابن العريب من املالكية وشيخ اإلسالم ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن 

اخلتان واجب عىل الرجال : قال اإلمام النووي يف املجموع, القيم رمحهم اهللا تعاىل
ومما أوجبه أمحد , وكذا حكاه اخلطايب, سلفوبه قال كثريون من ال, والنساء عندنا

واملذهب الصحيح املشهور الذي نص عليه الـشافعي رمحـه اهللا تعـاىل وقطـع بـه 
 .اجلمهور أنه واجب عىل الرجال والنساء

 ذهب احلنفية واملالكية ورواية عن أمحـد رمحـه اهللا إىل أن اخلتـان سـنة يف −٢
 .حق الذكر واألنثى

م أمحد واختاره املوفق ابن قدامة رمحهـام اهللا تعـاىل  هناك قول ثالث لإلما−٣
 . للنساءيف املغني أنه واجب عىل الذكور مكرمة مستحبة

ومما سبق يتضح أن القول بتحريم أو كراهية أو عدم مرشوعية اخلتان مل يثبت 
عن أحد من علامء املسلمني وفقهائهم من لدن نبينا حممد صىل اهللا عليه وسـلم إىل 

وإنـام ,  فهو قـول حمـدث مـصادم إلمجـاع العلـامء بمـرشوعية اخلتـان,يومنا هذا
 .ًاملرشوعية كام سبق آنفا االختالف يف درجة ورتبة هذه

 :ًوهلذا قال الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق شيخ األزهر سابقا رمحه اهللا تعاىل
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء املذاهب عىل أن اخلتان للرجـال والنـساء مـن ((
ومل ينقل عن أحد من فقهاء اإلسالم فيام , وأنه أمر حممود, إلسالم وشعائرهفطرة ا

طالعنا من كتبهم التي بني أيدينا بمنع اخلتان للرجال والنـساء أو عـدم جـوازه أو 
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هللا صىل اهللا عليه وسلم إذا هو تم عىل الوجه الذي علمه رسول ا, إرضاره باألنثى
 ...)). يف الرواية املنقولةألم حبيبة

 مـن – موضوع البحث –وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات ((: ثم قال
فطرة اإلسالم وطريقته عىل الوجه الذي بينه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم; فإنه 

ًولو كان طبيبا; ألن الطب علـم , ال يصح أن يرتك توجيهه وتعليمه إىل قول غريه
 ....)).ًوالعلم متطور متحرك نظرياته دائام

 الـرئيس الـسابق للجنـة الفتـو –ويف فتو للشيخ عطيـة صـقر رمحـه اهللا 
 : يقول–باألزهر 
فإن الصيحات التي تنادي بحرمة ختان البنات صيحات خمالفة للـرشيعة; ((

فختـاهنن دائـر , ألنه مل يرد نص رصيح يف القرآن والسنة وال قول الفقهاء بحرمته
حكـم احلـاكم يرفـع : الفقهيـة تقـولوإذا كانت القاعـدة , بني الوجوب والندب

وال يصح أن حيكـم , لة له أن حيكم بالوجوب أو الندب هذه املسأاخلالف; فإنه يف
باحلرمة; حتى ال خيالف الرشيعة التي هي املصدر الرئييس للترشيع يف البالد التـي 

ومن اجلائز أن يـرشع , ينص دستورها عىل أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة
. حلسن أداء الواجب واملندوب بحيث ال تتعارض مع املقـررات الدينيـةحتفظات 

فام زالت الكشوف العلمية مفتحـة األبـواب , ًوكالم األطباء وغريهم ليس قطعيا
 ...)).تتنفس كل يوم عن جديد يغري نظرتنا إىل القديم

 :أدلة ختان اإلناث
ا األربـع إذا جلـس بـني شـعبه: (( قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم−١

 )).جب الغسلوومس اخلتان اخلتان فقد 
هذا احلديث أخرجه األئمة مسلم يف صحيحه كتاب احليض باب نسخ املـاء 

إذا جاوز : ((وبلفظ آخر وهو, ومالك يف موطئه بنفس اللفظ, )٢٥٦... (من املاء
, )٩٣(يف كتاب الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى اخلتانان ...)) اخلتان اخلتان
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يف مسند )) أصاب)) ((جاوز((محد يف مسنده يف أكثر من موضع بأكثر من لفظ وأ
األنصار ريض اهللا عنهم من حديث رافع بن رفاعـة ريض اهللا عنـه ومـن حـديث 

والرتمـذي يف , ومن حـديث عائـشة ريض اهللا عنهـا, معاذ بن جبل ريض اهللا عنه
بلفـظ ) ١٠١(غـسل سننه كتاب الطهارة باب ما جاء إذا التقى اخلتانان وجـب ال

 .وأخرجه غريهم يف دواوين السنة املختلفة)) جاوز((
 ....))إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل: (( حديث−٢

أخرجه أمحد يف مـسنده يف أكثـر مـن , ورد هذا احلديث بألفاظ كثرية متعددة
اهللا بن عمرو بن العاص  ديث عبدحاملكثرين من الصحابة من موضع منها مسند 

يف بـاقي ) ٢٣٧٦٧(ومن حديث عائشة ريض اهللا عنها , )٦٣٨٣( عنهام ريض اهللا
يف )) جاوز((والرتمذي يف سننه بلفظ , ))اختلف((ويف لفظ آخر , نصارمسند األ

وقال حديث , )١٠٢(كتاب الطهارة باب ما جاء إذا التقى اخلتانان وجب الغسل 
ه كتـاب وابـن ماجـه يف سـنن, ...عائشة ريض اهللا عنهـا حـديث حـسن صـحيح

وابن , )٦٠٠(الطهارة وسننها يف باب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتانان 
واحتج بـه ابـن حـزم يف , )١١٨٣(حبان يف صحيحه كتاب الطهارة باب الغسل 

ــىل ــسنة , )٢/٢(املح ــوي يف رشح ال ــححه البغ ــووي يف , )١/٣٣٧(وص والن
وأمحـد شـاكر يف , )٦/٤٦٥(وابن تيمية يف جمموع الفتاو , )٢/١٣٠(املجموع 

رحم اهللا , )١٢٦١(واأللباين يف السلسلة الصحيحة , )١٠/١٥٤(حتقيقه للمسند 
 .اجلميع
 )).ال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل: (( حديث−٣

: وقـال, )٤٥٨٧(أخرجه أبو داود يف كتاب األدب باب مـا جـاء يف اخلتـان 
مـد بـن حـسان جمهـول وهـذا وحم: قال داود, ًليس هو بالقوي وقد روي مرسال

 شاهدان من حـديث أنـس ومـن هول: وقال ابن حجر يف الفتح, احلديث ضعيف
آخر عن الضحاك بن قيس عند و, حديث أم أيمن عند أيب الشيخ يف كتاب العقيقة
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 –وأخرجه احلاكم يف مستدركه من كتاب عرفة الصحابة ريض اهللا عنهم , البيهقي
اخفيض وال تنهكي فإنـه : ((بلفظ, )٦٢٣٦ (ذكر الضحاك بن قيس ريض اهللا عنه
والطـرباين يف معجمـه , وسكت عنه الـذهبي)) أنرض للوجه وأحظى عند الزوج

: بلفـظ, )٢/٣٦٨(وكـذلك يف معجمـه األوسـط , )٨١٣٧(الكبري باب الضاد 
)) فإنـه أرس للوجـه وأحظـى عنـد الـزوج, خفضت فأشمي وال تنهكـيإذا ((

س إال ثابت وال عن ثابت إال زائدة بن أيب الرقاد مل يرو هذا احلديث عن أن: وقال
, )١/٩١(وكـذلك يف معجمـه الـصغري , ..تفرد بـه حممـد بـن سـالم اجلمحـي

والبيهقي يف سننه الكرب كتاب األرشبة واحلـد فيهـا بـاب الـسلطان يكـره عـىل 
رواه ): ٨٨٨٦(قال اهليثمي يف جممع الزوائـد بـاب اخلتـان , )١٧٣٤٠(االختتان 
وصـححه األلبـاين يف السلـسلة الـصحيحة , يف األوسط وإسناده حسنالطرباين 

 .رحم اهللا اجلميع, )٧٢٢(
 ).اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء: (( حديث−٤

أخرجه أمحد يف مسنده يف أول مسند البرصيني من حديث اسامة اهلذيل ريض 
يث والطرباين يف معجمه الكبـري بـاب الـشني مـن حـد, )١٩٧٩٤(اهللا تعاىل عنه 

 مـصنفه  يفوابـن أيب شـيبة, )٧١١٢(شداد بـن أوس األنـصاري ريض اهللا عنـه 
والبيهقي يف سننه الكرب كتاب األرشبة واحلد فيهـا بـاب الـسلطان , )٢٦٤٦٨(

, وقال هذا إسـناد ضـعيف واملحفـوظ موقـوف, )١٧٣٤٣... (يكره عىل اخلتان
ال ابن عبد اهلـادي وق, منقطع اإلسناد): ٣٧٦( النظر وقال ابن القطان يف أحكام

احلجاج ضعيف والصحيح أن هذا احلـديث ): ٣/٣٣٧(يف تنقيح حتقيق التعليق 
وقـال ابـن , )١/٥٥(وأنكره الذهبي يف ميزان االعتدال , موقوف عىل ابن عباس

وضـعفه , إسناده ضعيف واملحفـوظ أنـه موقـوف): ١١٨(القيم يف حتفة املودود 
  ).١٩٣٥(األلباين يف السلسلة الضعيفة 

  عىل ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهامًإذن هذا اخلرب إسناده صحيح موقوفا
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 ...)).اخلتان: مخس من الفطرة: (( عموم أحاديث−٥
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االستئذان باب اخلتـان بعـد , متفق عليه

ومسلم يف صحيحه كتـاب الطهـارة بـاب خـصال , )٥٨٣٢(الكرب ونتف اإلبط 
 ).٣٧٧(الفطرة 
ومـع الوضـوح اجلـيل للحكـم , وهـذه أدلتـه, كم ختان اإلنـاثحا هو هذ
وذلـك بعـد أن ماتـت , ًفوجئنا بفتو صدرت مؤخرا حترم ختان اإلناث, وأدلته

ومـا أكثـر , وليس بسبب عملية اخلتـان, ولكن بسبب التخدير, طفلة أثناء اخلتان
يات مادامت فهل حترم كل العمل! العمليات التي تؤدي إىل املوت بسبب التخدير

 !يف بعض األحيان تؤدي إىل املوت بسبب التخدير?
ولألسف تبع هذه الفتو الشاذة صـدور قـانون يعتـرب اخلتـان جريمـة هلـا 

 !والزنى ليس جريمة?, فاخلتان يف القانون املرصي أصبح جريمة! عقوبة?
فـإن , وإن كان الناس ال يلتفتون إىل فتو التحريم; ألهنم يعرفـون بطالهنـا

 .وإنا هللا وإنا إليه راجعون, انون جيربهم عىل عدم ختان بناهتمالق
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אאא 
 رشورإن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, ونعـوذ بـاهللا مـن 

 وسيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل لـه, ومـن يـضلل فـال هـادي لـه, أنفسنا
ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صـىل 

 :ً وصحبه وسلم تسليام كثريا, أما بعدآلهاهللا عليه وعىل 
دين, أو كـانوا ري قاصـفإن التلفيق مما يعرض للناس إن كانوا قاصدين أو غـ

 .نيعامة أو مفت
ًوفوق هذا فإن أحكامه مل يتعرض هلـا املتقـدمون بجـالء, إذ مل يكـن شـائعا 

 . أحكامهوا مل حيرربل واملتأخرون وإن ظهر فيهم إال أهنمفيهم, 
ًوغاية ما جيده الباحث أقواال يستخلصها من بني السطور متناثرة, وفوق هذا 

افرة, األمر الذي حدا ببعض الفقهـاء أن يـرصح جيدها ولو يف املذهب الواحد متن
بغموض أحكامه, وانفراط نظامه, لذا كانـت أمهيـة بحـث املوضـوع, وعـىل اهللا 

 .قصد السبيل
وإين ألشكر ملجمع الفقه اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسـالمي حرصـه عـىل 

جمـع مناقشة موضوع الفتو, وما يتعلق هبا, فإهنا من قضايا الساعة, وعنايـة امل
 .بمثل هذه القضايا يدل عىل متابعته للحدث

 الفتيـا, بمـؤمتر يف موضـوع التلفيـق املتعلـق كام أشكر له ثقتـه يف اسـتكتايب
 .وأرجو اهللا تعاىل أن أكون عند حسن الظن, واهللا تعاىل املوفق
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 بيان املقصود بالتلفيق: املطلب األول
 :يف اللغة)  أ( 

لفقـت الثـوب, : ضم, فيقالَذ من لفق, ويطلق عىل ما كان فيه معنى المأخو
 .  )١(ة إىل أخر فتخيطهامقًلفقه لفقا, وهو أن تضم شأ
 :يف استخدام الفقهاء) ب(

 من ام يصدق عليه معنى الضم واجلمعفيويستخدمه الفقهاء يف معناه اللغوي 
 : مسائل الفقه, ومن ذلك

م الطهر, أو احليض املتقطع إىل بعضها يف سبيل حتديـد إطالق التلفيق عىل ضم أيا −١
 .)٢(طهر املرأة, وحيضها

 .)٣(  إطالقه عىل ضم أنواع الكفارة إىل بعضها, كاجلمع بني اإلطعام والكسوة−٢
إطالقه عىل ضم أيام اإلفاقة واجلنون املتقطع إىل بعضها يف سبيل حتديد ما إذا كان  −٣

  .)٤(ة, أو الًالذمي مكلفا ترضب عليه اجلزي
وفوق هذا فإن التلفيق يف وضع اللغة يصدق عىل أشياء كثرية غري ما ذكر من 

ها باملعنى ومسائل الفقه فيها معنى الضم, واجلمع, لكن متأخري الفقهاء مل يشمل
ًاالصطالحي للتلفيق, إذ قرصوه عىل بعض مدلوله اللغوي, وجعلـوه مـصطلحا 

يف يميزه, لكنهم أطلقوه عىل بعـض مـسائل عليه, واملشكل أهنم مل يضبطوه بتعر
 .التقليد, خاصة ما يتصل باجلمع بني أكثر من مذهب

ًسو من بعض املتأخرين جدا,  −ويف غياب التعريف االصطالحي للتلفيق 
 فقد يتبادر إىل ذهن الباحث مسائل من التقليد يصدق عليها التلفيق −واملعارصين

من مدلوالته يف املعنى االصـطالحي, ومـن يف معناه اللغوي, وقد يظنها الباحث 
مسألة االنتقال من املذهب الذي يقلده إىل مذهب آخـر يف آحـاد املـسائل, : ذلك

                                           
F١E،אFFEE،١٠L٣٣٠K 
F٢E،،אא١L١٧٠،١٧٤א،١L١١٩א،١L٢٨٨،٢٩٠א،

١L٢٦٠،٢٩٢K 
F٣E،אא،٢L١٣٣K 
F٤E٢אL٢٥٢א،٤L٢٤٥K 
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ومسألة تتبع الرخص, وهي أخص من سابقتها, ويف كل منهام معنى الضم, وهـو 
 .املعنى اللغوي للتلفيق

فيق يف معنـاه لتني ليستا مقصودتني بـالتلل يتضح أن املسأتتبع والتأماللكن ب
تركيب صـورة مـن مـذاهب : االصطالحي, إذ مقصوده مسألة أخص منهام, هي

خمتلفة ال يقول هبا أحد من هذه املذاهب حال تركيبها, فإهنـا هـي التـي يطلقـون 
عليها التلفيق, ومل يطلقوه عىل ما دوهنا مما يمكن أن يصدق عليه التلفيق يف اللغة, 

هب إىل آخر أال يـؤدي إىل التلفيـق, وهـذا دال بل إهنم يشرتطون لالنتقال من مذ
 .عىل املغايرة بينهام

 . ًق عىل وجه املغايرة بينهام أيضاكام يذكرون تتبع الرخص, والتلفي
وفيام ييل طرف من النقول التي تفيد املغايرة, والتاميز بني هذه املسائل, ومـن 

 :ذلك
ذاهب يف النوازل, واالنتقـال مـن جيوز تقليد امل: (رايف عن الزنايت, قالقما نقله ال −١

أال جيمع بينها عىل وجه خيـالف اإلمجـاع كمـن : مذهب إىل مذهب بثالثة رشوط
 .تزوج بغري صداق, وال ويل, وال شهود, فإن هذه الصورة مل يقل هبا أحد

 .... وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل
 )١ () يتتبع رخص املذاهبالن وأ

االنتقال من مذهب إىل مذهب, وتتبـع : ثالثفانظر كيف مايز بني املسائل ال
أال جيمـع بينهـا عـىل وجـه خيـالف : (, وهـو املقـصود بقولـهالرخص , والتلفيق

 ).اإلمجاع
فاملتعبـد بمـذهب الـشافعي, أو غـريه مـن : (ما جاء عن السبكي يف فتاويـه قـال −٢

 :األئمة, إذا أراد أن يقلد غريه يف مسألة فله أحوال
 .)٢()ن ذلك حقيقة مركبة ممتنعة باإلمجاع, فيمتنعأن جيتمع م: السادسة

                                           
F١E،א٤٣٢،אא،٤٤٩،٤٥٠K 
F٢Eא١L١٤٧אאא،٦L٣٢٣K 



 − ٧ −

فقد ذكر مجلة من األحوال جيـوز فيهـا االنتقـال, وذكـر مجلـة ال جيـوز فيهـا 
االنتقال, لكنه غاير بني مطلق االنتقال يف مسألة من املسائل وبـني التلفيـق الـذي 

 .جتتمع فيه حقيقة مركبة
رابع أن ال يتتبع ـال: (وط التقليد قالرـالبني يف ذكر شـة الطـانـاء يف إعـا جـم −٣

السادس أال يلفق بني قولني تتولد منهام حقيقة واحدة مركبـة ال .... الرخص
 )١()يقول كل من اإلمامني هبا

ًوتتبـع الـرخص, وجعـل كـال مـنهام رشطـا  فانظر كيف غاير بني التلفيـق, ً
 . ًمستقال

فالراجح أنه جيـوز لـه : (قالما نقله احللواين عن الشمس اإلنبايب يف رسالته,  −٤
ًولو بمجرد التشهي, سواء انتقل دواما, أو يف ... االنتقال من مذهب إىل آخر 

بعض احلوادث, أو يف بعض حادثة, وإن أفتى أو حكم, أو عمل بخالفه, مامل 
 .)٢ ()يلزم منه التلفيق

 تظهر املغايرة بني مسألة التلفيق, ومـسألة تتبـع الـرخص, ومـسألة  هناومن
 .النتقال من مذهب إىل آخر يف بعض املسائلا
سن الـشطي شـيخ احلنابلـة يف عـرصه قـال حكايـة عـن  ما جاء يف رسالة حـ−٥

وأما نصهم عىل جواز التقليد مامل يؤد إىل تتبع الرخص فهذا طـافح : (احلنابلة
ًيف كتبهم فروعا, وأصوال إال أهنم مل يتعرضوا إىل حكم التلفيق ً() ٣(. 

 . يرة بني التلفيق, وتتبع الرخصوبه تتضح املغا
ويفهم من النصوص السابقة أن التلفيق جماله التقليد, حيـث تنيطـه بـه, بـل 

 :رصح بعضهم بإخراج املجتهد من دائرته, ويف هذا يقول الباين
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 أرباب االجتهاد املطلق, وال كالم لنـا هبـم يف هـذا املـوطن, :القسم األول(
سوا أهل تقليد واستسالم حتى يـضطروا إىل ألهنم أرباب استدالل واستنباط ولي

 املجتهـدون فـيام علمـوا دليلـه :والقـسم الثـاين, )١(التلفيق الذي استنبطه اخللـف
 يعلموه, فهؤالء مفتون حقيقة يف مجيع األحكـام التـي اسـتنبطوها  ملاملقلدون فيام

نباط سـتالمن األدلة, إال األحكام التي مل يعرفوا أدلتها, أو خفيت عليهم وجـوه ا
 مستفتون, وهنا تدخل قـضية التلفيـق باعتبـار أهنـم  هذهمن األدلة, فهم واحلالة

والتخـريج, واالسـتظهار  مقلدون, وينبغي أن يلحق هبذه الطبقة أهل الرتجـيح,
ًالشرتاكهم مجيعا بإجهاد قواهم الفكرية استنباطا, أو استظهارا ً ً() ٢(. 

 : لتلفيقلنرص إىل التعريف االصطالحي لإذا تقرر هذا ف
  :يف االصطالح) جـ(

 قليل, فإن جل كتـب الفقـه إالوالتعريف االصطالحي للتلفيق مل يعرض له 
أن يكـون إىل ًالتي تذكر التلفيق تكتفي بذكر صورته, أو وصفه وصـفا ال يرتقـي 

ًتعريفا, بل إن الرسائل املؤلفة يف خاصة التلفيق عىل هذه الشاكلة إال ما قل منهـا, 
 : ومن ذلك

بـأال يلفـق يف قـضية واحـدة : (ًما ذكره احللواين يف رسالته مبينا التلفيق, قال −١
ًابتداء بني قولني يتولد منهام حقيقة مركبة ال يقول هبا صاحبامها, بل وال دواما 
بأن يبقى من آثار العمل باألول ما يرتكب منه مع الثـاين حقيقـة ال يقـول هبـا 

 .)٣ ()صاحبامها
ومتى عمل عبادة, أو معاملة : (ًيف رسالته مبينا للتلفيق, قالما ذكره النابليس  −٢

ًملفقة أخذ هلا من كل مذهب قوال يقول به صاحب املذهب اآلخر فقد خـرج 
 .)٤(...)عن املذاهب األربعة
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    .)١()اإلتيان بكيفية ال يقول هبا جمتهد:(أما الباين فقد عرفه يف رسالته بأنه −٣
التعريف أنه غـري جـامع ألنـواع التلفيـق, ا هذوقد أخذ بعض الباحثني عىل 

 . )٢(وصوره, وغري مانع من دخول غريه مثل البدعة, وتتبع الرخص
, ألن الباين, وغريه لتلفيق فغري ظاهرةأما دعو أنه غري جامع ألنواع ا: قلت

 يرون من التلفيق أن يأخذ مقلد من مـذهب المن العلامء ممن تكلموا عىل التلفيق 
 أبواب الفقه يعمل بكل أحكامـه, كـاحلنفي يقلـد الـشافعي يف بـاب ًآخر بابا من
 .الطهارة كله

والباحث صاحب االستدراك عد هذا من التلفيق, وعد التعريف غري جامع 
 . عليهلعدم اشتامله

ًوهو وإن كان تلفيقا من جهة اللغة لكنه ليس تلفيقا من جهة االصطالح ً. 
 يمكـن مثل البدعة, فهذا ممكـن, إذ غريه وأما دعو أنه غري مانع من دخول

استحداث بدعة ال يقول هبا جمتهد, وعىل هذا تدخل يف التعريف, والذي خيرجها 
هو أن يذكر يف التعريف أن هذه الكيفية تركيب ألجزاء احلكم من أقوال الفقهـاء 

 .يف املذاهب املختلفة
تبـع  تول تتبع الـرخص فيـه, فـال يظهـر فـإنوأما أنه غري مانع من جهة دخ

ًالرخص يوجد من يقول هبا إمجاال, ويوجد من يقول بكل رخصة تفـصيال  فهـي ً
, وهـي مـامل تكـن مركبـة فإهنـا ال تكـون ))ال يقول هبا أحـد((: هبذا خترج بقوله

 .ًتلفيقا
والذي أراه أنه يمكن أن يكون غري مانع من جهة عدم بيانه أن تلك الكيفيـة 

 .اهب الفقهاء املختلفةتركيب ألجزاء احلكم الواحد من مجلة مذ
تبعه عليه معظم املعـارصين ممـن ألفـوا يف ذا وإن تعريف الباين املذكور قد ه
 .التلفيق
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إعـامل دليـل اخلـصم يف الزم مدلولـه, الـذي : (عرفه الشفشاوين بأنـهو −٤
 .)١()أعمل يف نقيضه دليل آخر

 ))نقيـضه(( يعـود إىل دليـل اخلـصم, والـضمري يف ))مدلوله((والضمري يف 
 : يعود إىل املدلول, وبيانه

ما عليه اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل مـن مراعـاة اخلـالف وفيـه يتنـازل بعـد 
 : الفوات عن الزم مدلوله إىل الزم مدلول اخلصم, ومثاله

نكاح الشغار, فالدليل هو احلديث أو القياس لكل من اإلمامني املختلفني يف 
نهام هو الفسخ, أو عدمه, فاملك استدل حكمه, أيب حنيفة ومالك واملدلول لكل م

لفسخه بنص, أو قياس, وأبو حنيفة استدل لعدم فسخه بنص أو قيـاس, فأعمـل 
مالك دليله يف احلياة فحكم بفسخه متى عثر عليه, وأعمل دليل خمالفه أيب حنيفـة 

طالق, ويلحـق الولـد, وينتفـي احلـد وحيـصل اليفـسخ بـ: يف الزم مدلوله فقال
 فسخه بال ))الزم مدلوله(( موت قبل الفسخ, مع أن قياس دليله التوارث إن طرأ

 .طالق, ونفي الولد, ونفي املرياث
والذي يظهر واهللا تعاىل أعلم أن هذه الصورة ليـست مـن التلفيـق, إذ : قلت

التلفيق تركيب صورة من أجزاء األحكـام املختلفـة, مل يقـل هبـا أحـد يف صـورة 
 هـو حكـم واحـد, ثال املذكور, وكـل مـا فيـهامعها, وليس ذلك كذلك يف املاجت

وكون هذا احلكم قبل الوقوع خمتلف عنه بعد الوقوع, ال يلزم له التلفيـق, فإنـه مل 
ًيكن متلبسا بيشء من الزم احلكم األول, ليدخل عليـه احلكـم الثـاين, ومـن ثـم 

 .ًيكون تلفيقا
لـذلك تتبع الرخص, واألخذ باألخف, وال يلزم : وأقرب يشء للمثالني هو

سألة يف معـرض كالمـه ذه املـته قد عرض هلـاالتلفيق, أال تر الشاطبي يف موافق
عىل تتبع الرخص, عقب مناقشته ملـسألة هـل جيـب األخـذ بـأخف القـولني, أم 

 : بأثقلهام? ثم قال
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: شكلت عـىل طائفـة مـنهم ابـن عبـدالرب, فإنـه قـالواعلم أن املسألة قد أ(
وقد سألت عنها مجاعة من الـشيوخ ...... ))اخلالف ال يكون حجة يف الرشيعة((

 ظاهرهـا بـل أنكـر الذين أدركتهم, فمنهم مـن تـأول العبـارة, ومل حيملهـا عـىل
 عىل أهنا ال أصل هلا, وذلك بأن يكـون دليـل املـسألة يقتـيض املنـع مقتضاها, بناء

ًابتداء, ويكون هو الراجح, ثم بعد الوقوع يصري الراجح مرجوحا ملعارضة دليـل  ً
 بأحـدمها يف غـري الوجـه الـذي هر يقتيض رجحان دليل املخالف, فيكون قولـآخ

يقول فيه بالقول اآلخر, فاألول فيام بعد الوقوع , واآلخر فيام قبله ومها مـسألتان 
ً وال قوال هبام معا, هذا حاصلًخمتلفتان, فليس مجعا بني متنافيني,  ما أجاب به من ً

, وحكا يل بعضهم أنـه قـول بعـض مـن سألته عن املسألة من أهل فاس, وتونس
لقي من األشياخ, وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفايس, وبه ينـدفع سـؤال اعتبـار 

 )١ ()اخلالف
األخذ يف األحكام الفقهية بقول أكثـر : (وعرفه أحد الباحثني املعارصين بأنه  −٥

 .)٢( )من مذهب يف أبواب متفرقة, أو باب واحد, أو يف أجزاء احلكم الواحد
يف أبـواب (: خذ عىل هذا التعريف أنه أدخل بالتلفيق ما ليس منه يف قولهويؤ

مثل أن يأخذ بمذهب احلنفية يف باب العبادة, وبمـذهب (: ًمتفرقة, ورشحه قائال
 ).احلنابلة يف املعاملة

ًفهذا مل يعده العلامء تلفيقا إذ ال تركيب للحكم فيه من مجلة مـذاهب, ولكنـه 
, وفرق بني األمرين, بـل إن مـن جييـزون انتقـال  إىل مذهب آخرانتقل من مذهبه

املقلد من مذهبه إىل مذهب آخر يف بعض املسائل يـشرتطون لـه أن ال ينـتج عنـه 
 م, ومنه يتضح أهن كام تقدمصورة مركبة ال يقول هبا أحد, واملقصود بذلك التلفيق

 .سائليفرقون بني التلفيق, واالنتقال من مذهب إىل آخر يف بعض امل
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كـأن يأخـذ : (ًوقـد رشحـه قـائال )أو يف بـاب واحـد: (خذ عليه قولهكام يؤ
 ).بمذهب الشافعية يف موجبات الغسل, ومذهب احلنابلة يف صفته

كمن توضأ فمسح : (وقد رشحه بقوله) أو يف أجزاء احلكم الواحد: (وقوله 
 ً الوضـوء مـس أجنبيـة مقلـدادًبعض شعر رأسه مقلدا مـذهب الـشافعية, وبعـ

 ).احلنفية
حيث غاير بيـنهام ومهـا يشء واحـد, فـإن مـن أخـذ بمـذهب الـشافعية يف 
موجبات الغسل وبمذهب احلنابلـة يف صـفته تركـب عنـده حكـم الطهـارة مـن 
مذهبني فصار احلكم الواحد وهو احلكم بصحة الطهارة قد ركب من أجزاء مـن 

 .مذهب الشافعية واحلنابلة
اجلمع بني املذاهب الفقهية : (يف االصطالح بأنهوالذي أراه أن يعرف التلفيق  −٦

 ).املختلفة يف أجزاء احلكم الواحد
 : رشح التعريف

يفيد معنى اجلمع والـضم وهـو ) اجلمع بني املذاهب الفقهية املختلفة: (قوله
 .معنى التلفيق يف اللغة, كام يفيد الرتكيب وهو الزم التلفيق

عىل موضوع التلفيق, وخمرج ملا عـداه ثم إن تقييد املذاهب بكوهنا فقهية دال 
 .من املذاهب
خرج به ما يمكن أن يـشمله التلفيـق لغـة ) يف أجزاء احلكم الواحد: (وقوله

ُكاالنتقال من مذهب إىل آخر يف بعض املسائل, وكمسألة تتبع الرخص, وقرص به 
ــراده, وهــي أجــزاء احلكــم الواحــد, وهــي املقــصودة  التلفيــق عــىل بعــض أف

 .باالصطالح
ما كان موضوعه قضية واحدة : الصورة األوىل من التلفيق وهيوهو يشمل 

 قـضيتني ما كان موضـوعه:  كام يشمل الصورة الثانية من التلفيق وهيكالطهارة,
  .الةكالطهارة والص



 − ١٣ −

 ال يطلق عىل تركيـب أجـزاء −فيام أعلم– أن التلفيق: ومما ينبغي التنبيه عليه
ال حيث يكون يف صورة السلب التي ال يقـول الواحد من مذاهب خمتلفة إاحلكم 

, أما صورة اإلجيـاب التـي ال خيـالف فيهـا  السابقة تقدم يف أمثلتههبا مذهب, كام
 :ًأحد, فال تكون تلفيقا, وإن تركبت من مذاهب خمتلفة, ومثاله

ًه مقلدا يف التدليك املالكيـة, ومـسح كـل رأسـه مقلـدا شافعي دلك أعضاء ً
 .ة ال يمنعها أحد, وإن كان مذهب الشافعي ال يوجبهااحلنابلة, فهذه الصور

 :بيان عالقة التلفيق بام يتصل به: املطلب الثاين
 : بيان عالقة التلفيق بالتقليد−١

التلفيق يذكره العلامء حيـث يـذكرون التقليـد, ذلـك أن التلفيـق أخـذ مـن 
صـف املذاهب املختلفة, وحيث مل يعرف التلفيق إال بعد انقراض مـن اتـصف بو

ًاملجتهد املطلق من الفقهاء, وحيث كان قائام عىل األخذ من أقوال مذاهب األئمة 
املختلفة لزم لذلك أن يكون التلفيق نوع تقليد, وحينئذ يذكر التلفيق عند الكـالم 

ًالتقليد باعتباره فرعا من فروعه, وبكل حال فالتقليد أعم, والتلفيـق أخـص عىل 
 .فالعالقة بينهام عموم , وخصوص

 : بيان عالقة التلفيق باالنتقال من مذهب إىل مذهب يف بعض املسائل−٢
والعالقة بينهام عموم وخصوص, فإن االنتقال من مذهب إىل مـذهب أعـم 
ًمن جهة أنه قد يكون تلفيقا, وقد ال يكون, وهبذا يكون االنتقال مـن مـذهب إىل 

 .مذهب أعم من التلفيق
ًد تلفيقا مامل يرتكب منه صـورة ال وليس كل انتقال من مذهب إىل مذهب يع
 .يقول هبا مذهب, فيكون التلفيق حينئذ أخص

 : التلفيق بتتبع الرخص بيان عالقة −٣
والعالقة بينهام عموم وخصوص, فإن تتبع الرخص أعم مـن التلفيـق, مـن 
ًجهة أنه قد يكون تلفيقا, وقد ال يكون وليس كل تلفيق مقصوده تتبـع الـرخص, 

 .ًمقصودا فيه للرضورة, أو احلاجة, وهبذا يكون التلفيق أخصوإن كان الرتخص 
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 : بيان عالقة التلفيق بالتيسري−٤
ال شك أن التيسري من مقاصد الرشيعة, وتتأكد احلاجة كلـام عـرض للنـاس 

 .ضيق وحرج, بحيث يكون التيسري حاجة للناس
تـه, ًوقد يكون التلفيق نوعا من التيسري الذي تندفع به حاجة الناس ورضور

 .وهبذا تظهر العالقة بني التلفيق والتيسري
الرضورة  َّغري أن ذلك يلزم له أخذ األمور برشوطها, وضوابطها, فال تدعى

 .أو احلاجة يف غري موطنهام, وال يركب الرتكيب يف غري مركبه
 أقسام التلفيقبيان  :املطلب الثالث

أليف مسلك التقسيم ن يسلك يف التالذي يستقرأ املؤلفات يف التلفيق يمكنه أ
فيستفيد من مجلة تلك املؤلفات تقسيامت عدة العتبارات عدة, ومن أظهرهـا مـا 

 :ييل
 : بالنظر إىل القصد ينقسم إىل −١

تلفيق مقصود, كأن يصار إليه بقصد دفع احلاجة أو الرضورة, أو بقـصد ) أ       ( 
 .تتبع الرخص

لعامة دون قصد, وهو يعرض هلـم  تلفيق غري مقصود, وهو ما يقع فيه ا) ب      (
 .من استفتائهم مجلة مفتني من مذاهب خمتلفة

 : بالنظر إىل مصدره ينقسم إىل −١
 . ةتلفيق مصدره التقليد, واملقصود به التلفيق الصادر من العام) أ      ( 
 تلفيق مصدره االجتهـاد, واملقـصود بـه التلفيـق الـصادر ممـن لـه نـوع نظـر, )ب     (

 .واجتهاد
 تلفيق مصدره الترشيع, واملقصود به ما تقوم به احلكومات من تقنني لألحكـام )جـ    ( 

 .تكون ملفقة من آراء املذاهب
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اء ـا الفقهــ, أمـ)١(رينـروف إال من بعض املعاصــري معـيم غـقسـذا التـوه
واألصولويون يف مؤلفاهتم فإنام يتكلمون عىل التلفيق عند كالمهم عىل التقليـد إذ 

 . باملقلدينًا, وهبذا يكون التلفيق خاص)٢(رعونه عليههم يف
واملقلد عند األصـولويني مـا كـان دون رتبـة املجتهـد املطلـق, أو املنتـسب 

 .طلقامل
ًالذي ال يكون مقلدا إلمامـه املطلـق ال يف املـذهب : املنتسب املطلقبواملراد 

رآهـا أفـضل وال يف دليله وإنام انتسب إليه بـسلوك طريقـه يف االجتهـاد, حيـث 
 .الطرق

 : واملجتهد املنتسب ينقسم إىل أربعة أقسام
 .ًاملطلق وهو ما ذكر آنفا: األول
 .املقيد, وهو جمتهد املذهب, وهو من له قدرة عىل التخريج: الثاين
 .جمتهد الرتجيح, وهو دون الثاين إذ ال قدرة له عىل التخريج: الثالث
 .ًجمتهد الفتيا, وهو دوهنم مجيعا: الرابع

 .)٣(واألقسام الثالثة األخرية من أقسام املجتهد املنتسب كلهم مقلدون
دون كـوهنم ْواحلق أن من نسب التلفيق إلـيهم يف تقـسيم املعـارصين ال يعـ

مقلدين, فإن املجتهدين اليـوم الـذين نـسب إلـيهم التلفيـق يف االجتهـاد مقلـدة 
 .للمذاهب األربعة, ال يستقلون عنها

 عـىل مـن  فإنه قـائم))عالتلفيق يف الترشي(( الثالث  والشأن كذلك يف القسم
يقلدون املذاهب الفقهية ال يستقلون عنها, وهبذا تؤول كل األقسام إىل التلفيق يف 

 التقليد وهو صنيع األصوليني يف مؤلفاهتم 
                                           

F١Eאאאאא١٩٦٤،
،אא١٩٦٤א٧١ J٨٨K 

F٢EאW،א٤L٢٥٤،אא،٢L٤٠٦K،א٤٤٧،אא،٤L١٤٨ 
F٣E،אא٨٧ J٩٩،א،٤٨٧ J٤٩٠א،KKKK٩٣ J٩٨א،

W،א٤L٢٤٦א،١L٧٧،אא،٢L٦٤٥ J٦٤٨K 
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 : بالنظر إىل صوره ينقسم إىل −٣
 : الرتكيب بني حكمني, وينقسم إىل) أ ( 

إذا توضأ شـخص وملـس : ني حكمني يف قضية واحدة, ومثالهالرتكيب ب          * 
ًتقليدا أليب حنيفة, وافتصد تقليدا للشافعي, فرتكب  حكـامن يف قـضية ال ً

 . يقول هبا أحد منهام
 .والقضية ذات احلكمني هي الطهارة

 ومـسح بعـض رأسـه الرتكيب بني حكمني يف قضيتني, ومثاله إذا توضأ          * 
ًثم صىل إىل اجلهة مقلدا أليب حنيفـة, فرتكـب حكـامن يف  ًمقلدا للشافعي,

 .ٌقضيتني ال يقول هبام أحد منهام
الطهارة, والقبلة, ومها خمتلفتان لكن اجتامع : والقضيتان ذات احلكمني مها           

ّوضمهام وتركيب احلكم منهام حتصل . حكمهام يف الصالة ال يقول به أحد
 .به حقيقة التلفيق

وقد يقول قائل إن القضية هي الصالة, وهي واحدة, لكن ذلك ال يـصادر            
 .كم الصالة راجع لقضيتني خمتلفتنيهذا التقسيم, إذ ح

 .األخذ من املذاهب عىل نحو يستلزم الرجوع عام عمل به, أو الزمه ) ب(
 لًأن يطلق زوجته البتة, وهو يراه ثالثا, فيمـيض رأيـه ويعمـ: ومثال األول      * 

 .ً, ثم بعد ذلك يراه رجعيا, فرياجعها, وهبذا يرجع عام عمل به أوالبه
 أن يقلد رجل أبا حنيفة يف النكاح بال ويل, فيلزم لذلك صحة : ومثال الثاين      * 

إن مل يكن و, وعند الشافعي نكاح بعد وقوعه عند أيب حنيفة إذ هو مذهبهال
 .عاة للخالفمذهبه, فإنه ال حيكم ببطالنه بعد وقوعه مرا

ومن الزم صحة النكاح صحة إيقاع الطالق, ألهنـا الزمـة لـصحة النكـاح 
 ثـم أراد تقليـد الـشافعي يف عـدم وقـوع الطـالق لكـون ًا, فلو طلقها ثالثًإمجاعا
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ًولو فعل كان صنيعه الثاين رجوعـا عـن الزم مـا  )١(النكاح بال ويل مل يكن له ذلك
 . عمل به يف األول

تها عدها بعض الفقهاء من التلفيق, كالبـاين يف رسـالته, وهذه الصورة بأمثل
 .حيث ذكر هذا النوع من أنواع التلفيق, ومثل له باملثالني املذكورين

وكاحللواين يف رسالته حيث ذكر هذا النـوع مـن التلفيـق, ومثـل لـه بمثـال 
: النكاح بال ويل, وشفعة اجلوار, ثم ذهب إىل أن هذه الصورة مـن التلفيـق, قـال

أهنـا تـشبه إىل قد بان لك أن هذه الصورة من صور التلفيق, وإن أشار بعضهم و(
  .)٢ ()التلفيق, وليست منه

لكن لقائل أن يمنع كوهنا من التلفيق, مـن جهـة أنـه مل جيتمـع فيهـا قـوالن 
ملذهبني يف قضية واحدة, يف وقت واحد, إلنتاج حكم واحد, بل إنه يعمل يف كل 

 .وقت بحكم, فال جيتمعان
وهلذا فإن السبكي, والزركيش يف تقـسيمهم أحـوال امللتـزم ملـذهب إذا أراد 

 ً كـالتقليد غريه, قد ميزا هذه احلال عن حال التلفيق, يف صورته املركبة, وجعـال
ًهام حاال مستقالمن  : , وبيان ذلك, قوهلامً

 أن جيتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة باإلمجاع, فيمتنع: السادسة(
 يعمل بتقليده األول, كاحلنفي يدعي بـشفعة اجلـوار, فيأخـذها أن: السابعة

, فيمتنع منها, فيمتنـع بمذهب أيب حنيفة, ثم تستحق عليه فرييد أن يقلد الشافعي
 .)٣ () إما يف األول وإما يف الثاين, وهو شخص واحد مكلفلتحقق خطئه

  يف هـذه الـصورة, فمـنهم مـنةًكام ذكر صاحب الوسم خالفا بني الـشافعي
ًعدها تلفيقا, ومنهم من مل يعدها تلفيقا, لكن جعلها رشطا لصحة التقليد, جاء يف  ً ً

 وليست منـه إال أن هلـا حكمـه, وإن أشار بعضهم إىل أهنا تشبه التلفيق,: (الوسم
                                           

F١EאW،א١٢١،١٢٢،א،١٣٧K 
F٢E،א١٣٩K 
F٣E،א١L١٤٧،אא،٦L٣٢٣K 
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أال يعمل بقـول يف مـسألة :  عىل ذلك زيادة رشط للتقليد ليخرجها به, وهووبنى
 )١()ثم بضده يف عينها

ليهـا املـذكورين ال تكـون مـن أقـسام امث أن هذه الـصورة بوالراجح عندي
أن التلفيق تضم فيه أقـوال املـذاهب املختلفـة إلنتـاج حكـم : التلفيق, بيان ذلك

اجلمـع بـني تقليـد الـشافعي يف : واحد, يف قضية واحدة, يف وقت واحد, ومثالـه
لينتج مسح جزء من الرأس, وتقليد أيب حنيفة يف عدم انتقاض الوضوء باللمس, 
 .بذلك حكم واحد هو اجلواز, يف قضية واحدة هي الطهارة, يف وقت واحد

والصورة موضع النزاع ليست كذلك, حيث ال جتتمع أقوال املذاهب لتنـتج 
ًحكام واحدا لقضية واحد ً, بل يأخـذ بكـل مـذهب لينـتج حكـام  واحدوقتة يف ً

جيتمع القوالن يف وقت ًخمالفا للحكم األول للقضية نفسها يف وقتني خمتلفني, فال 
ًواحد, وال ينتجان حكام واحدا, وهبذا ينتفي ضم املذاهب إىل بعضها الـذي هـو  ً

 .حقيقة التلفيق
تصار, مع أهنـا موضـع جـدل, خوحيث إن هذه الصورة يذكر التمثيل هلا با

فإن من املناسب أن أحلل أمثلتها وأبسط الكالم فيهـا, ليتـضح املقـصود, وهـذا 
 :بيانه

الطـالق : ًر لذلك مثالـد ذكـًدا, قـل به تقليـا عمـوع عمـرجـان الـيب: ًأوال
أخذ بالقول ذلك  بعدد أخذ املقلد بالقول عىل أهنا ثالث وعمل به, ثم ـة, وقـالبت

 .أنه رجعي
 :وعند حتليل املسألة يتبني اآليت

أنه بعد اعتامده للقول الالحق أرضب عن القول السابق, فلم يعد يعمـل بـه,  −١
ً بالزمه, ومل يعد يستصحب شـيئا مـن آثـاره, وهبـذا ينتفـي ضـم األقـوال أو

 .واجتامعها الذي هو حقيقة التلفيق
                                           

F١E،א١٣٩K 
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 .أن القولني املتناقضني أعملهام يف مسألة واحدة يف وقتني خمتلفني −٢
ًيف بيان الرجوع عن الزم ما عمل به تقليـدا, قـد رضب لـذلك مـثال: ًثانيا ً :

 أن يعمـل والزمـه. ملقلد فيه بقول أيب حنيفة وعمل بـهالنكاح بال ويل, وقد أخذ ا
 .بالزمه وهو القول بوقوع الطالق عليه

ون ـالق لكــوع الطــدم وقــي يف عـافعـد الشـ قلًاـالثـلق ثـد أن طـثم بع
 .النكاح بال ويل

 :وعند حتليل املسألة يتبني اآليت
لم يعد يعمل به أو أنه بعد اعتامده للقول الالحق أرضب عن القول السابق, ف −١

ًبالزمه , ومل يعد يستصحب شـيئا مـن آثـاره, واملثـال وإن كـان سـيق لبيـان 
الرجوع عن الزم العمل, ألنه هو الدافع إليه لكن الرجوع مل يقـف عنـد الزم 
ًالعمل, بل تعـداه إىل الرجـوع عـن العمـل لـو كـان قـائام, ألن أخـذه بقـول 

 يلـزم لـه إبطـال العمـل األول الشافعي الذي خيلصه من الزم العمـل األول
 .ًفضال عن الزمه

 .أن القولني املتناقضني أعملهام يف مسألة واحدة يف وقتني خمتلفني −٢
شفعة اجلوار, : ًومما يورد مثال هلذه الصورة, وهو أخص من املثالني السابقني

 ملصلحته, ويعمـل توفيها يأخذ املقلد بقول أيب حنيفة باستحقاق الشفعة إذا كان
إذا مل تكـن الـشفعة , ثم بعد ذلك يأخذ بقول الشافعي بعدم استحقاق الـشفعة به

 :ملصلحته, وعند حتليل املسألة يتبني ما ييل
ًأنه عندما أخذ الحقا برأي الشافعي مل ينقض ما عمل بـه سـابقا مـن رأي أيب  −١ ً

ًحنيفة, بل إنه ال يزال مستصحبا آثار العمل األول, وهو متلكه للعقار بحكـم 
 .ستحقاقه الشفعة عىل قول أيب حنيفة الذي عمل به يف األولا
 املثال خيالف املثالني السابقني حيـث إن املثـالني الـسابقني ال جيتمـع فـيهام أن −٢

ًحكامن, أو حكم والزم حكم آخر, بل إن ما يعمل به ثانيا يلغي مـا عمـل بـه 
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, وليس ذلك كذلك ًأوال, أو يلغي الزمه, وهلذا ال يظهر انطباق التلفيق عليهام
ًما عمل به ثانيا مل يلغ الزم ما عمل به أوال, فاجتمع  يف هذا املثال الثالث, فإن ً

لذلك قوالن ملذهبني خمتلفني يف قضية واحدة, يف وقت واحد, وهبـذا يتحقـق 
 .ضم أقوال املذاهب واجتامعها الذي هو حقيقة التلفيق

تفتي له أن جيدد ـ, واملساـوعهـرر وقـد تكـة قـادثـ احلإن: الـن أن يقـويمك
 .)١(ًاالستفتاء عند جتدد وقوع احلادثة, فال يكون تلفيقا

 ومع هذا فام اجلواب عند عدم جتديده االستفتاء? 
 وما اجلواب عن جتديده االستفتاء عىل وجه احليلة?

وسواء أكانت هذه األمثلة الثالثة من التلفيـق, أو مل تكـن, فإهنـا يف األثـر ال 
 ., واحتامل االحتيال هبا أظهر منهتقل عنه

 : بالنظر إىل وقته ينقسم إىل −٤
تلفيق قبل الفعل, وقد سبق ذكر أمثلته عند الكـالم عـىل تعريفـه, وسـيأيت مزيـد ) أ      ( 

متثيل له عند نقل كالم الفقهاء عىل حكمه, وهذا القسم هو معرتك هـذا البحـث, 
 .إذ هو غالب ما عليه التلفيق

إنـه روي عـن أيب : (..... مـا جـاء يف رد املحتـار: يق بعد الفعل, ومن أمثلته تلف)ب    (
: ًيوسف أنه صىل اجلمعة مغتسال من احلامم فأخرب بفأرة ميتة يف بئـر احلـامم, فقـال

 .)٢( ) ًنأخذ بقول إخواننا من أهل املدينة إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا
أن أبا يوسف جمتهد, فكيـف ينـسب وقد يرد عىل هذا املثال إشكال من جهة 

ًما ذكره النابليس نقال عن : إليه التلفيق, والتلفيق شأن املقلد? واجلواب عن ذلك
: ِّ معنـى املقلـد, قـالون املجتهد املنتسب إىل مذهب يفأن احلنفية ير: والده, وهو

                                           
F١EאW،٢אL١٣٤٣،אא،٣٢،אא،٢L٦٧٠א،

،א١٦٧،א،٤L٢٦١K 
F٢E،א١L٧٥K 



 − ٢١ −

قلـد واملجتهد املقيد يف املذهب له أن جيتهد يف أصول غري إمامه, ألنه يف معنـى امل(
الذي ال يلزمه التزام مذهب معني كام سبق, إذ هو ليس بمجتهد مطلـق صـاحب 

 .)١()مذهب مستقل حتى يمتنع عليه ذلك
ً أيب يوسف تقليد, وليس تلفيقـا,  عنأن ما ذكر: ويرد عليه إشكال آخر وهو

ألن أبا يوسف ال يقول بالقراءة خلـف اإلمـام يف (ً تلفيقا هلكن بعض الفقهاء عد
هرية والذين أخذ بقوهلم من أهل املدينة يف واقعة االغتسال مـن البئـر الصالة اجل

 .)٢ ()يقولون بوجوب القراءة, فرتكب من عمله هذا حقيقة مل يقل هبا الفريقان
 :بيان حكم التلفيق: املطلب الرابع

روفة عند املتقدمني, لذلك ـُي مل تك معـل التـائـن املسـق مـألة التلفيـإن مس
 عن الفقهاء يضبط االختالف فيها , وينسبه حسبام جرت عليه عادهتم ًال جتد نقال

 عىل الفقهاء فيـزعم أن يف نقل اخلالف ونسبته, وال يستطيع باحث مثيل أن يتقول
ذاهب أو رواية , أو وجه فيه, وكل ـن املـذهب مـول يف مـ, أو ذاك قرأيـذا الـه

أو منعه يف املذاهب األربعة ما يمكنه هو أن يعرض ما وصل إليه من قول بجوازه 
ًفردا فردا ً.  

: ما ذكره ابن حجر يف مـسألة التلفيـق قـالولعل مما يوضح غموض املسألة 
ثانيها حترير حكم ما إذا اجتمع يف قضية أحكام متناقضة كام يف صـورة الـسؤال, (
الع عىل ـالم األئمة, واالطـع لكـات التي حتتاج إىل مزيد تتبـويصـن العـها مـفإن
ارضة باحلكم باملوجب, ـاة املتعـام القضـة وأحكـؤلفاهتم يف األقضيـاوهيم ومـفت

 .)٣ ()أو بغريه
قد طال ما بحثت عنها فلم أقف : (... وما ذكره حسن الشطي يف رسالته قال

وهي مسألة التقليد إذا أد إىل التلفيق, هـل جيـوز أم فيها عىل نص رصيح قطعي 
 .)٤ ()م أصحابنا غري املصنفًال? مل أجد ذلك رصحيا يف كال

                                           
F١E،א٥٢K 
F٢E،א٩٣K 
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وأما نصهم عىل جواز التقليد مامل يؤد إىل تتبع الرخص فهذا طـافح : (وقوله
ًيف كتبهم, فروعا وأصوال, إال أهنم مل يتعرضوا إىل حكم التلفيق ً() ١(. 

ما يقال له التلفيق يف الفقـه مل  إن: خالصة القول: (وما ذكره حممد الباين قال
لسلف ليقرروا أحكامه, كام أن األئمة وأصحاهبم مل يدرجوه يف ًيكن معهودا عند ا

 .)٢ ()ممدوناهتم وأمهات كتبهم , إنام هو من خمرتعات اخللف وحمدثاهت
 التلفيق وعـزاه إىل ومع غموض املسألة كام تقدم, فقد نقل بعض الفقهاء منع

 مـن اعلم أنه قـد ذهـب كثـري: (, ومن ذلك ما جاء عن الكرمي, قالأكثر العلامء
 .)٣ ()جواز التقليد حيث أد إىل التلفيق من كل مذهبمنع إىل العلامء 

وهذا الذي تقرر من اشرتاط عـدم التلفيـق هـو : (وما جاء عن احللواين قال
املعتمد عندنا وعند احلنفية واحلنابلـة, فـال جيـوز يف عبـادة وال غريهـا, والقـول 

 .)٤() ًبجوازه ضعيف جدا
ًيق باطال حمرمـا, وهـو الـذي عليـه املحققـون مـن فلذلك كان التلف: (وقال ً

 .)٥()أئمتنا وغريهم
هذا عىل سبيل اإلمجال أما عىل سبيل تفصيل ما يمكن أن يقف عليه الباحث 
ّمن آراء يف املذاهب فردا فردا, فسيأيت بيانه, وقد راعيت فيه أن أبدأ بنقل مـا دون  ً ً

 أجري عـىل هـذه األصـول مـا يف أصول الفقه إذ الفروع مبتناة عىل األصول, ثم
يوافقها من الفروع, فأبدأ به, ثم أثني بام يشكل عىل هـذه األصـول مـن الفـروع, 

 :وبيان ذلك فيام ييل
 :بيان ما جاء يف التلفيق عند احلنفية: د األول قصامل

 :وقد جاء عنهم يف التلفيق ما ييل
أخر بـأال يرتتـب وقيده مت: (جاء يف التحرير عند الكالم عىل تتبع الرخصما  −١

عليه ما يمنعانه, فمن قلد الشافعية يف عـدم الـدلك ومالـك يف عـدم نقـض 
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اللمس بال شهوة, وصىل, إن كان الوضوء بدلك صحت صالته, وإال بطلت 
 .)١()عندمها

وقد اكتفى ابن اهلامم بنقل هـذا القيـد دون تعليـق عليـه, لكـن شـارح : قلت      
وقد جياب عنه بأن الفارق بيـنهام لـيس إال (: التحرير مل يسلم هبذا, حيث قال

رط يف ـ ما شعـورة التلفيق مجيـد يف صـين ال جيدـن املجتهـد مـل واحـأن ك
صحتها, بل جيد يف بعـضها دون بعـض, وهـذا الفـارق ال يـسلم أن يكـون 
ًموجبا للحكم بالبطالن, وكيف نسلم واملخالفة يف بعض الرشوط أهون مـن 

لزم احلكم بالـصحة يف األهـون بـالطريق األوىل, ومـن املخالفة يف اجلميع في
يدعي وجود فارق, أو وجود الدليل اآلخر عىل بطالن صـورة التلفيـق عـىل 

  .)٢()خالف الصورة األوىل فعليه بالربهان
كام ذهب صاحب مسلم الثبوت ورشحـه إىل نحـو مـا ذهـب إليـه صـاحب   −٢

, الحـتامل الوقـوع رة املركبة يف اعرتاضهام عىل منع الصوتيسري التحرير, قاال
فأقول مندفع لعدم احتاد املسألة وقد مر أن اإلمجـاع : (يف خالف املجمع عليه

ًون إذا احتدت املسألة حقيقة, أو حكام, ـا يكـث إنمـالـثـول الـي القـىل نفـع
 .)٣()فتدبر

فإن قلت كيف جيوز احلكـم بـصحة هـذا الوقـف : (ما جاء يف أنفع الوسائل −٣
مـذهب أيب : يفة ال يراه فصارت القضية حينئـذ مركبـة مـن مـذهبنيوأيب حن
, فإن الوقف صحيح عنـد أيب يوسـف, واحلكـم , ومذهب أيب يوسفحنيفة

هـذا : بنفاذ ترصف املحجور غري صحيح, وعنـد أيب حنيفـة عكـسه? قلـت 
 أشكل يف القضية ولكن رأيت يف منية املفتي يف مثل هذه الواقعـة املركبـة مـن

لـو قـىض القـايض : د نص فيها عىل اجلواز, وصورة ما ذكره قالمذهبني, وق
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رجل وامرأتني يف النكاح عـىل غائـب ادة الفساق عىل غائب, أو بشهادة بشه
فإنه ينفذ وإن كان من جيوز القضاء عىل الغائب يقول ليس للفاسـق شـهادة, 

 .وال للنساء يف باب النكاح شهادة
ًوإن كان مركبا مـن مـذهبني جـائزام هذه عبارة املنية, فقد جعل احلك       , فكـذا ً

 )١()نقول هذه املسألة
ًلكن لو فرضـنا أن حـاكام حنفيـا حكـم بـصحة : (... وجاء يف العقود الدرية −٤ ً

وقف الدراهم عىل النفس, هل ينفذ حكمه? فنقول النفاذ مبنـي عـىل القـول 
بـه إال أبـو  لبصحة احلكم امللفق, وبيان التلفيق أن الوقف عىل النفس ال يقو
فـر, ز بـه إال ليوسف, وهو ال ير وقف الدراهم, ووقف الـدراهم ال يقـو

وقـف الـدراهم عـىل قف عىل النفس, فكان احلكـم بجـواز وهو ال ير الو
ًالنفس حكام ملفقا من قولني كام تر ً. 

وقد مشى شيخ مشياخنا العالمة زين الدين قاسم يف ديباجة تصحيح القدوري عىل      
ض األحكـام أن احلكـم ه, ونقل فيها عن كتاب توقيف احلكام يف غـوامعدم نفاذ

 . بإمجاع املسلمنيامللفق باطل
ه يف منيـة آًومشى الطرسويس يف كتابه أنفع الوسائل عىل النفاذ مستندا يف ذلك ملا ر      

 .)٢()هآاملفتي, فلينظره من ر
أنـه لـيس مـن قد يوجه ذلـك ب: (وقد علق ابن عابدين عىل هذا النقل بقوله 

احلكم امللفق الذي نقل العالمة قاسـم أنـه باطـل باإلمجـاع, ألن املـراد بـام جـزم 
, كام إذا حكم بصحة نكاح بال ويل بناء عـىل متباينةببطالنه ما إذا كان من مذاهب 

ًمذهب أيب حنيفة, وبال شهود بناء عىل مذهب مالك, بخالف مـا إذا كـان ملفقـا 
 .)٣ ()حد فإهنا ال خترج عن املذهبمن أقوال أصحاب املذهب الوا
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قوال املذهب الواحد والتلفيـق مـن وهذا النقل يفرق بني التلفيق من أ: قلت
 .قوال املذاهب املختلفة فيجيز األول ويبطل الثاينأ
ويف هذه احلالـة قـد أصـبح تلفيـق يف هـذه األحكـام : (وجاء يف درر احلكام −٥

ري هـو عـىل مـذهب او اخلـصم املتـار احلكم الغيايب عىلالغيابية أي أن إصد
اإلمام الشافعي, وإصدار احلكم بال يمني هـو عـىل مـذهب اإلمـام احلنفـي, 
ولذلك يرد سؤال عىل هذه األحكام بعدم جواز التلفيق أن األصل والقاعدة 
ًهو عدم جواز احلكم عىل الغائب , فـإذا مل يكـن ممكنـا إحـضار اخلـصم, أي 

فـإن ذلـك يـستوجب ضـياع حـق املـدعي إجباره عىل احلضور إىل املحـاكم 
ًفلزمت املحاكمة, واحلكم غيابيا, دفعا للحرج والرضورات ً()١( . 

 .وهذا النقل يفيد جواز التلفيق للحاجة: قلت
قد استفاض عند فـضالء العـرص منـع التلفيـق يف : (ما جاء يف القول السديد −٦

 .)٢()ًومل أجد عىل امتناع ذلك برهانا... التقليد
 . هم من إطالقه جواز التلفيق بإطالقويف: قلت

 فقد فصل يف املسألة , حيث قسم الفروع إىل −رمحه اهللا تعاىل–أما حممد الباين  −٧
 : ثالثة أنواع , قال

, ألن مناطها امتثال أمر اهللا واخلضوع لـه, فهو العبادات املحضة: أما النوع األول(     
  إذاًلتنطع يؤدي إىل اهلـالك خـصوصاّمع عدم احلرج, فينبغي عدم الغلو هبا ألن ا

كان أربابه ضعفاء العزيمة, إال العبادات املالية ونحوها, فإهنا مما ينبغـي التـشديد 
 .....ًحتياطا, خشية ضياع حقوق الفقراءهبا ا

فهو املحظورات, وهي مبنية عىل االحتياط, واألخذ بالورع مهام : وأما النوع الثاين      
سواء كانت مـن .... لتسامح هبا إال عند الرضورات الرشعيةفال ينبغي ا... أمكن

 .......قوق اهللا تعاىل أو من حقوق عبادهح
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فهو املعامالت, وحدود اهللا العامة, وأداء األمـوال مـن عـرش, : وأما النوع الثالث      
 البـرشية, املناكحات, ومناط هـذه التكـاليف الـسعادةووخراج, ومخس املعادن, 

أما إذا علم ....... , واملرافق احليوية, وصيانة حقوق العبادح العامةورعاية املصال
 ًاائق, فال أر مانعـحمل العزائم, أو حاقت به بعض احلومن نفسه عدم الطاقة لت

يف أصل الرشيعة اإلسالمية السمحة يمنعـه مـن أخـذه بـاألخف عليـه مـن كـل 
عنـه باصـطالح مذهب ولو أد ذلـك إىل تـداخل أقـوال أئمـة املـذاهب املعـرب 

 .)١()املتأخرين بالتلفيق ألن دين اهللا يرس
ومن تفصيله هذا يتضح أنه جييز التلفيق يف العبادات مامل تكن مالية, وقد ال : قلت      

يسلم له هـذا, فـإن العبـادات أوىل مـا جتـب رعايتـه, كـام أنـه يمنـع التلفيـق يف 
اجـة, ويتـسامح يف كام أنـه يراعـي الـرضورة واحل, املحظورات, وهو رأي سديد

  .التلفيق ألجلها مهام كان موضوعه
: قـال شـارحه) طل باإلمجـاع احلكم امللفق باوأن(... ما جاء يف الدر املختار  −٨

مثاله متوضأ سال من بدنه دم, وملس امرأة , ثم صـىل, فـإن صـحة صـالته (
 .)٢ ()حته منتفيةصاحلنفي, والتلفيق باطل, فوذهب الشافعي, اململفقة من 

 ظهر لك عدم صحة التلفيق يف  ذلكإذا علمت: (ما جاء يف خالصة التحقيق −٩
 .)٣()ًوجه من الوجوه إمجاعا

ومن هذه النقول يظهر أن من احلنفية من يقول بجـوازه, وهـم األكثـر, لكـن       
غالب ذلك يف التلفيق من املذهب الواحد, أو للرضورة واحلاجة, ومنهم من 

 .يقول بمنعه
...... ثم وجدت: ( ي يف رسالته وروـم املـالعظي دـن عبـد بـمـال حمـق دـوق      

 ألفها يف بيع الوقف عىل وجه االستبدال بـأن  التيابن نجيم رصح يف رسالته
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ما وقع يف آخر التحرير من منع التلفيق, فإنام عزاه إىل بعض املتأخرين ولـيس 
ه ملا نص عليه ابن ـ ادعيتاـة مـ اهللا تعاىل عىل موافقتدـب, فحمـذهـذا املـه

  .)١()نجيم
 :التلفيق عند املالكية: د الثايناملقص

 : وقد جاء عن املالكية يف التلفيق ما ييل
جيـوز تقليـد : (رايف يف تنقـيح الفـصول عـن حييـى الزنـايت, قـالما ذكره القـ −١

ــة رشوط ــذهب بثالث ــذهب إىل م ــن م ــال م ــوازل واالنتق ــذاهب يف الن : امل
ال  عىل وجـه خيـالف اإلمجـاع, كمـن تـزوج بغـري صـداق, وأال جيمع بينهام

 )٢()يل, وال شهود, فإن هذه الصورة مل يقل هبا أحدو
 . والصورة التي منعها هي صورة التلفيق: قلت       
ول, وهـو مقـارب ملـا نقلـه ـوصــب الريـ تقــيزي فــن جـــره ابــا ذكـم −٢

نتقـال مـن مـذهب رط الثالـث مـن رشوط االـال يف الـشـرايف, حيث قـالق
 : إىل مذهب

ــري (       ــزوج بغ ــذاهب عــىل وجــه خيــالف اإلمجــاع, كمــن ت ــني امل ال جيمــع ب
 )٣ ()صداق, وال ويل, وال شهود, فإن هذه الصورة مل يقل هبا أحد

ــد −٣ ــن املفاس ــرخص م ــع ال ــا يف تتب ــر م ــال يف ذك ــشاطبي, ق ــره ال ــا ذك  :م
 .)٤() ق إمجاعهموكإفضائه إىل القول بتلفيق املذاهب عىل وجه خير(

رايف, وابـن جـزي, هذا يـؤول إىل الـرشط الـذي ذكـره القـول الشاطبي ـوق      
 . فيام تقدم أعاله

 : ما جاء يف مراقي السعود, ورشحه −٤
 داــد أن يعتقــه البـأنــب          ًومن أجاز للخروج قيدا(

 ّبخلف اإلمجاع وإال يمتنع          دعـه مل يبتـه وأنـًال لـفض
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يعنـي أن مـن أجـاز خـروج : عليـهد األمني الـشنقيطي يف رشحـه ـال حممـق      
ّ مــذهب إىل مــذهب آخــر يف بعــض املــسائل قــد قيــد ذلــك اجلــواز مقلــد

ــة رشوط  ــدعا بــام خيــالف اإلمجــاع, : ثانيهــا... بثالث ًأال يكــون املتنقــل مبت ِّ
 .)١()كالتلفيق بني املذاهب

ت أن مـن أسـقط احلـد بالرجـال أسـقطه فقد علم: (وما ذكره الدردير, قال −٥
...... بالنساء, ومن مل يعترب شهادة النساء وقال باحلد مل يعترب بشهادة الرجـال

اعتبار شهادة الرجال بالبكارة, وسقوط احلد دون شهادة النساء فهو تلفيق مل 
 )٢ ()يقل به أحد

يف العبادة وباجلملة ففي التلفيق : (لكن الدردير قال يف موضع آخر من رشحه −٦
املنع وهو طريقة املصاروة واجلواز وهو طريقة : الواحدة من مذهبني طريقتان

 )٣() املغاربة, ورجحت
وقول الدردير هذا خيالف ما تقدم نقله من منع التلفيـق عنـد املالكيـة : (قلت      

ادات ـور يف العبــو حمصـواز إنام هـوله باجلـًا فإن قـه مطلقـالفـه ال خيـولكن
 .)٤())قصورها عىل الشخص دون غريهال((

التلفيـق يف أصـل (ثم إن الشفشاوين يف رسالته عن التلفيق ذكر ما عنون له بـ  −٧
, حيـث اعتـرب مـا يكـون مـن )٥( )مذهب مالك رمحه اهللا, ومراعاته اخلـالف

  )٦( ., وقد تقدم بيانه والتعليق عليهًعاة اخلالف يف مذهب مالك تلفيقامرا
 . تقدم من نقول منع التلفيق عند املالكية, وإن قال به قليل من متأخرهيمويظهر مما     
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 :التلفيق عند الشافعية: املقصد الثالث 
 : قد جاء عن الشافعية يف التلفيق ما ييلو

ما ذكره الزركيش عن ابـن دقيـق العيـد مـن رشط لالنتقـال مـن مـذهب إىل  −١
 بطالهنا , كـام اذا افتـصد, أال جيتمع يف صورة يقع اإلمجاع عىل: (مذهب, قال

 .)١ ()ومس الذكر , وصىل
ما جاء عن السبكي يف فتاويه من منع صورة التلفيـق املركبـة, حيـث قـال يف  −٢

 : كالمه عىل أحوال االنتقال من مذهب إىل مذهب
 )٢ ()أن جيتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة باإلمجاع, فيمتنع: السادس(      
وأنه جيـوز للعـامي أي مـن مل يتأهـل ملعرفـة : ( فتاويهوجاء عن ابن حجر يف −٣

األدلة عىل قوانينها تقليد من شاء من الشافعي, ومالك, وغريمهـا مـامل يتتبـع 
 .)٣ ()الرخص, أو حيصل تلفيق ال يقول به أحد ممن قلدهم

احلكم امللفق باطل بإمجـاع املـسلمني, وصـوروا ذلـك (..... ًيضا أوجاء عنه       
لو حكم مالكي بثبوت الوقف عـىل الـنفس بـاخلط, وحكـم .... بصور منها

املالكي من : حنفي بصحته, فهذا ال يعتد به, ألنه باطل اآلن باتفاق احلاكمني
 .ًحيث كونه وقفا عىل النفس, واحلنفي من حيث كونه مل يثبت إال باخلط

ًوهذا كله مقيس عىل ما لو توضأ, ومسح بعض رأسـه مقلـدا للـشافعي, ثـم       
ها ته باطلة باإلمجاع, ألنـه مل يـصلً مقلدا للاملكي فصالةصىل وبه نجاسة كلبي

عىل مذهب جمتهد, بل ركب فيها قول جمتهد مع قـول آخـر, فـصار كـل مـن 
ن جهـة عـدم ًاإلمامني قائال ببطالهنا, الشافعي من جهة النجاسة, واملالكي م

 .)٤()مسح كل الرأس
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ًإذ يلزم من قلد إماما يف مسألة أن يعرف مجيع ما يتعلق (...... ًوجاء عنه أيضا       
مـن : فيق, مثال ذلـكيف تلك املسألة يف مذهب ذلك اإلمام, وال جيوز له التل

ًقلد مالكا ريض اهللا تعاىل عنه يف طهارة الكلب يلزمه أن جيري عىل مذهبـه يف 
ة سائر ما يقول به من النجاسات, كاملني, ويلزمه أن يراعـي مذهبـه يف مراعا

ومتى مل يفعل ذلك كأن مسه كلب فلم يسبع .... الطهارة كالوضوء, والغسل
ثم مسح بعض رأسه يف وضوئه, وصىل كانت صالة باطلة بإمجاع, ألنه مل جير 

ه مالك وحـده عىل ما قاله الشافعي وحده ريض اهللا تعاىل عنه, وال عىل ما قال
ألنه متى حصل تلفيـق يف ........ , وإنام لفق بني املذهبني ريض اهللا تعاىل عنه

ًالتقليد كان التقليد باطال, وكذا املأيت به ملفقا باطل باإلمجاع ً() ١(. 
وأن ال يلفـق : (وجاء يف فتح املعني يف رشوط االنتقال من مذهب إىل مذهب −٤

 )٢ ()كبة ال يقول هبا كل منهامبني قولني تتولد منهام حقيقة مر
ًمن قلد إماما يف مسألة لزمه أن جيري عىل قضية مذهبـه يف تلـك : (كام جاء فيه     

 .)٣ ()املسألة ومجيع ما يتعلق هبا
ونقل نسبة هذا الرشط إىل كثري من املحققني من أهل األصول والفقه منهم ابن      

 .دقيق العيد والسبكي
ًويمتنع التلفيق يف مسألة كـأن قلـد مالكـا يف طهـارة (البني وجاء يف إعانة الط −٥

 .)٤ ()الكلب والشافعي يف مسح بعض الرأس يف صالة واحدة
أن ال يلفق بني قولني تتولـد : السادس: (ًوجاء فيه أيضا يف ذكر رشوط التقليد      

 .)٥ ()منهام حقيقة واحدة مركبة ال يقول هبا كل من اإلمامني
وهذا الذي تقرر من اشرتاط عدم التلفيـق : (لة الوسم يف الوشموجاء يف رسا −٦

  )٦ ()هو املعتمد عندنا وعند احلنفية, واحلنابلة
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ًفلذلك كان التلفيق باطال حمرما, وهو الذي عليه املحققون مـن أئمتنـا : (وقال      ً
  )١()وغريهم

ة والقـضيتني,  بني القـضي− فيام نقل عنه−بل لقد اعرتض عىل تفريق البلقيني      
ففيه نظر فإنه تلفيق يف الدوام إذ هو مستمر من العمل باألول عـىل مـا : (قال 

ترتب منه مع الثاين حقيقة ممنوعة عند اإلماميني, فام قاله الشهاب, والشمس, 
  )٢ ()وغريمها ال حميد عنه

م وكذا جيوز تقليد بقية األئمة األربعة وكذا غـريه: (وجاء يف حاشية القليويب −٧
مامل يلزم تلفيق مل يقل به واحد, كمسح بعـض الـرأس مـع نجاسـة كلبيـة يف 
صالة واحدة, ومامل يتتبع الرخص, بحيث تنحل ربقة التكليـف مـن عنقـه, 

 )٣()وال يفسق عىل املعتمد: فإن فعل ذلك أثم, قال شيخنا الرميل
اد, مـن ًوهذا كله يفيد بطالن التلفيق مطلقا, لكن جـاء عـن املحقـق ابـن زيـ      

متأخري الشافعية التفريق بني التلفيق يف القـضية, والقـضيتني, فمنـع األول 
 :وأجاز الثاين, وبيانه

وقال شيخنا املحقق ابن زياد رمحه اهللا تعاىل يف : (ما جاء يف إعانة الطالبني قال −٨
فتاويه إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن الرتكيب القادح إنـام يمتنـع إذا كـان يف 

ًإذا توضأ وملس تقليدا أليب حنيفة وافتصد تقليدا : واحدة, فمن أمثلتهمقضية  ً
 .... للشافعي, ثم صىل فصالته باطلـة التفـاق اإلمـامني عـىل بطـالن ذلـك

بخالف ما إذا كان الرتكيب من قضيتني, فالذي يظهر أن ذلك غـري قـادح يف 
ًدا أليب رأسـه, ثـم صـىل إىل اجلهـة تقليـالتقليد, كام إذا توضأ ومسح بعـض 

حنيفة, فالذي يظهر صحة صالته, ألن اإلمامني مل يتفقا عىل بطالن طهارتـه, 
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هذا االتفـاق :  عىل بطالن صالته, ألنا نقولااتفق: فإن اخلالف بحاله ال يقال
 .)١ ()ينشأ من الرتكيب يف قضيتني, والذي فهمناه أنه غري قادح يف التقليد

 : الكام نقل عن البلقيني ما يفيد ذلك ق −٩
يتني ـيب بني القضـرتكـي أن الـا يقتضـي مـقينـلـاو البـت يف فتـد رأيـوق(      

 .)٢()ادحـغري ق
ويظهر مما تقدم من نقول منع التلفيق عند الشافعية, وإن قـال بجـوازه قليـل مـن 

 .م يف حال كون الرتكيب يف قضيتنيهيمتأخر
 :التلفيق عند احلنابلة: د الرابع املقص

لية, وذلك يؤيد ما ذكره الشطي و نقل للحنابلة يف مؤلفاهتم األصمل أقف عىل
 : , لذا سأكتفي بذكر ما وقفت عليه يف كتب الفروع, ومن ذلك)٣(فيام تقدم عنه

ًما جاء يف اإلنصاف نقال عن أيب يعىل الصغري يف رجل وامرأة يف سـفر لـيس ( −١
 .)٤ ()زنا هبا وإن خاف الوجزعهام ويل وال شهود, ال جيوز أن يتم

ًوالذي أراه, وأقول به معتمـدا : ( قالء يف رسالة السفاريني عن التلفيقما جا −٢
عىل ما قرره األشياخ, والعقل والنقـل يـساعده بطـالن ذلـك كلـه, ألن فيـه 
مفاسد كثرية وموبقات غزيرة , وهذا باب لو فـتح ألفـسد الـرشيعة الغـراء, 

 .)٥ ()وألباح جل املحرمات
ووجـدت يف : (ي يف رسالته عن عثامن بـن قايـد النجـدي, قـالما نقله الشط −٣

جمموع يف جواب سؤال رفع إىل الشيخ عثامن النجدي يف مـسألة نكـاح إىل أن 
فاعلم أن الرجل املتزوج عىل قاعدة اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا : قال يف اجلواب
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رمحـه تعاىل البد وأن يراعي يف نكاحه ذلك أحكام مذهب اإلمـام أيب حنيفـة 
ًاهللا تعاىل يف اخللع , والطالق , وغريمها, لئال يكون ملفقا يف التقليـد, وذلـك 

 .)١()منه غري مريض وال سديد
: ما جاء عن صاحب اإلنـصاف يف تعليقـه عـىل رأي أيب يعـىل املـذكور قـال −٤

 .)٢ ()وليس بظاهر مع خوف الزنا(
ود يف الصورة املذكورة ليس قلت يعني أن منع أيب يعىل النكاح بال ويل وال شه      

 .بظاهر, ويفهم منه جواز التلفيق يف حال الرضورة
هذا القول : (وما نقله الشطي عن ابن نرصاهللا يف تعليقه عىل املسألة نفسها قال −٥

 الزنـا مـن أكـرب ة فيه بشاعة , فـإن مواقعـ−يعني إن خاف الزنا -هبذا القيد 
 مـا فهـو أوىل منـه, وال شـك أن هةبالكبائر, فإذا أمكن العدول إىل ما فيه شـ

النكاح بال ويل خمتلف يف صـحته, فهـو أوىل مـن الوقـوع يف زنـا جممـع عـىل 
 .)٣ ()حتريمه

 .ويفهم منه جواز التلفيق للرضورة:  قلت      
 : الكرمي يف رسالته يف التلفيق قاليما جاء عن مرع −١

ال بقصد ذلـك, ليد التقيف التلفيق والذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز (
ًألن من تتبع الرخص فسق, بل من حيث وقع ذلك اتفاقا, خصوصا مـن العـوام  ً

 .)٤ () غري ذلكهميسعال الذين 
ما جاء عن الشطي يف رسالته يف التقليد والتلفيق من انتصاره ملذهب الكرمي  −٢

 : , قاليوتعقبه ملذهب السفارين
ه عىل املصنف, باعتبار ما أراده  ال يظهر ورود−يعني السفاريني –ما أورده (

من ختصيص القول يف ذلك, ومل يعمم, إذ رصيح قول املصنف باجلواز بام إذا كان 
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ًعىل سبيل الرضورة, واالتفاق, خصوصا العوام, ال بقـصد تتبـع الـرخص, ومـا 
الخ, فيه قصد تتبع ...... يمكن : هـولـ يف ق−يـفارينـي السـيعن –يخ ـره الشـذك

حرام, لكن جعله زنا ال تساعده عبارة األصـحاب, ألهنـم نـصوا الرخص, وهو 
عىل أن هذا عقد فاسد ال باطل كام ذكروه يف باب الرشوط يف النكاح, وقد فرقـوا 

ما أمجع عىل بطالنه, كنكاح خامسة ومعتدة بني النكاح الباطل والفاسد, فالباطل 
 .غري زنا, ونحو ذلك, وهو زنامن 

وعدوا من الفاسد هذا العقد الذي صـوره . ف فيهوأما الفاسد وهو ما اختل
وإذا تزوجهـا بغـري ((: اع ورشحـهنق يف كالمهم, قال يف االالشيخ, كام هو رصيح

 )١()) يلحق الولد فيه, ويرثةويل, وال شهود فالوطء فيه وطء شبه
ً السفاريني عىل مذهب الكرمي, قال مؤيدا ملا ذهـب إليـه ضوبعد رده اعرتا

سالة املصنف ال بأس هبا, وما استدل به وعلـل وجيـه, وقـوي هذا ور: (الكرمي
تطمئن النفس إليه, ولكن حيث كان يف ذلك خالف ونزاع, وعدم قطع, فال شك 

هـا بـذلك, وهـو مـن مجلـة الـشبهات واتقاؤٌأن التزام املراعاة ملا يقلد فيه حقيـق 
 )٢ ()مطلوب, فتدبر

 كـان يف موضـع لـوً مطلقـا, ووهذه النقول متباينة فمنها ما يفيد منع التلفيق
 .االضطرار كام جاء عن أيب يعىل

ومنها ما يفيد جوازه يف موضع االضطرار, كام جاء يف تعليق املرداوي وابـن 
 .نرصاهللا عيل رأي أيب يعىل

ًومنها ما يفيد جوازه للحاجة حيث وقع اتفاقا, ومل يك بقصد تتبع الرخص, 
 .كام جاء عن مرعي الكرمي

 التلفيق قبـل العمـل, أمـا التلفيـق بعـد ادم من نقول متعلقهما تقاعلم أن و
 : العمل فدونك طرف مما جاء عن الفقهاء فيه
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ًإن له التقليد بعد العمل, كام إذا صىل ظانـا : (جاء يف حاشية ابن عابدين −١
 عىل مـذهب غـريه, فلـه اصحتها عىل مذهبه, ثم تبني بطالهنا يف مذهبه, وصحته

 . )١ (.....) الصالة  بتلكيءزتقليده, وجيت
فـإذا عمـل أحـد مـن املقلـدين يف طهارتـه, : (ما جاء يف القول الـسديد −٢

ً مقلدا له فيه, أو صـادف موصالته, أو يشء مما جر به التكليف بقول واحد منه
نقـضائه عـىل مـا ظهـر يل يف قوله ولو مل يعلم به حـني العمـل, فقلـده فيـه بعـد ا

 .)٢( )يهفقد أد ما عل........ املسألة
اعلم أنه يصح التقليد بعـد الفعـل, كـام إذا : (وجاء يف خالصة التحقيق −٣

ًصىل ظانا صحتها عىل مذهبه, ثم تبني بطالهنا يف مذهبه, وصـحتها عـىل مـذهب 
 .)٣() بتلك الصالةيءزغريه, فله تقليده, وجيت

 من مس فرجه ونيس فصىل, فله تقليد أيب حنيفة يف (...:يف الوسموجاء  −٤
ونقـل عـن . )٤()سقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صالته مع عدم تقليده عندهاإ

 أن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليـده صـح فعلـه, :(بن زيادافتاو
 )٥()وإن مل يقلده توسعة عىل عباد اهللا تعاىل

 يف ًاويمتنع التلفيـق يف مـسألة كـأن قلـد مالكـ: (وجاء يف إعانة الطالبني −٥
 الكلب, والشافعي يف مسح بعض الرأس يف صالة واحدة, وأما يف مـسألة طهارة

 .)٦() بتاممها بجميع معترباهتا فيجوز ولو بعد العمل
ظهر لك أقوال الفقهاء يف التقليد بعد العمل, فمن صح لديه التلفيـق وهبذا ت

 .أجراه عىل قاعدة التقليد عنده
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ال ينبغي أن يؤخذ بمعزل عـام ما جاء عن الفقهاء من قول بالتلفيق,  هذا وإن
جاء عنهم يف مواضع القضاء, والفتيا, والذي عليه مجهورهم أن القضاء والفتيا ال 

 : واملشهور من املذهبيكونان إال بالراجح
ــار ــدر املخت ــاحلكم بأصــح (............  جــاء يف ال ــأمورون ب ــضاة م والق

  )١()األقوال
القول املرجـوح جهـل, وخـرق وأن احلكم والفتيـا بـ: (وجاء يف رد املحتار

 .)٢ ()لإلمجاع
ًأن احلاكم إذا كان جمتهدا فال جيوز له أن حيكم , : (وجاء يف اإلحكام, للقرايف

ًويفتي إال بالراجح عنده, وإن كان مقلدا جاز لـه أن يفتـي يف املـشهور يف مذهبـه 
إمامـه ً عنده مقلدا يف رجحان القول املحكوم به ًاوأن حيكم به, وإن مل يكن راجح
 . )٣()الذي يقلده, كام يقلده يف الفتيا

ست ممـن حيمـل النـاس عـىل غـري ول: (ًنقال عن املازريوجاء يف املوافقات 
املعروف املشهور من مذهب مالـك وأصـحابه ألن الـورع قـل, بـل كـاد يعـدم, 
والتحفظ عىل الـديانات كـذلك, وكثـرت الـشهوات, وكثـر مـن يـدعي العلـم 

, فلو فتح هلم باب يف خمالفة املذهب التسع اخلـرق عـىل ويتجارس عىل الفتو فيه
 .)٤()الراقع, وهتكوا حجاب هيبة املذهب, وهذا من املفسدات التي ال خفاء فيها

وال جتوز الفتو, وال احلكـم بغـري املـشهور وال : (وجاء يف مواهب اجلليل
 .)٥ () املشهوربغري الراجح, وذكر عن املازري أنه بلغ رتبة االجتهاد, وما أفتى بغري
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ًحيكم القـايض باجتهـاده إن كـان جمتهـدا أو باجتهـاد : (وجاء يف فتح املعني
ِّمقلده إن كان مقلدا, وقضية كـالم الـشيخني, أن املقلـد ال حيكـم بغـري مـذهب  ً

ريمهـا رعـي, وغذَّمقلده, وقال املاوردي وغريه جيوز, ومجع ابن عبدالسالم, واأل
بة االجتهاد يف مذهب إمامه, وهو املقلـد الـرصف  لرتبحمل األول عىل من مل ينته

 .)١ ()الذي مل يتأهل للنظر, وال للرتجيح, والثاين عىل من له أهلية لذلك
نقل العراقي , وابن الصالح اإلمجاع عىل أنه ال جيوز احلكم (:ًوجاء فيه أيضا
 .)٢ ()مواضع من فتاويه املذهب, ورصح السبكي بذلك يف بخالف الراجح يف

 ال يف وجيـوز العمـل بـاملرجوح يف حـق نفـسه,: (يف حاشية القليـويبوجاء 
 :  الناظم قولاإلفتاء والقضاء, ونقل

 هـذا سعـي هــه ففـيف حـق نفس         ـةـر األربعـد لغيـوجاز تقلي
 )٣ ()هذا عن السبكي اإلمام املشتهر        رـاء ذكـع إفتـاء مـي قضـال ف

ًجمتهـدا هـذا املـذهب : (.....  القـايضوجاء يف اإلنـصاف, يف ذكـر رشوط
ًوجمتهـدا يف مـذهب : واختار يف الرتغيـب.... املشهور, وعليه معظم األصحاب

ًإمامه للرضورة, واختار يف اإلفصاح والرعاية أو مقلدا, قلت وعليه العمـل مـن 
اهللا يفتي غري جمتهد,  نقل عبد وظاهر ......لة وإال تعطلت أحكام الناسمدة طوي
قايض, ومحله الشيخ تقي الدين رمحه اهللا عـىل احلاجـه, فعـىل هـذا يراعـي ذكره ال

وظـاهره ((: ألفاظ إمامه, ومتأخرها, ويقلد كبار مذهبه يف ذلك, قال يف الفـروع
 .)٤())أنه حيكم ولو اعتقد خالفه, ألنه مقلد, وأنه ال خيرج عن الظاهر عنه

هب إمامـه ألفـاظ فرياعي املجتهـد يف مـذ: (رادات يف رشح منتهى اإلوجاء
وحيكم به ولو اعتقد خالفـه, ....... إمامه, ومتأخرها, ويقلد كبار مذهبه يف ذلك

 .)٥ ()ألنه مقلد, وال خيرج عن الظاهر منه
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فإذا كان اجلمهور من الفقهاء عىل أن غري املجتهد املطلق ال يفتي, واليقـيض 
به القـضاء والفتيـا بغري املشهور والراجح يف املذهب الذي يقلده, فإن ذلك خيرج 

 :ًمن جمال التلفيق, ومل يعد جماال للتلفيق سو ما ييل
عمل املجتهد غري املطلق لنفسه عىل خالف بني الفقهـاء فيـه, فاملـذهب عنـد  −١

 : احلنفية منعه حتى لنفسه, كام يقول ابن عابدين
 )١ (..)ومذهب احلنفية املنع عن املرجوح حتى لنفسه(

  : كرمها الدردير يف رشحه, قال املسألة ذواملالكية هلم رأيان يف
وأما القول الشاذ, واملرجوح أي الضعيف, فال يفتى هبام وهـو كـذلك فـال (

ة ـاصـل به يف خـوز العمـه, وال جيـم بـا, وال احلكـد منهمـواحـاء بـوز اإلفتـجي
ة ـاصـاذ يف خـل بالشـواز العمـر جـن عمـن ابـاب عـر احلطـوذك..... س,ـالنف

 .)٢ ()واألول اختيار املرصيني والثاين اختيار املغاربة.... النفس
: وقد ذكر القليويب عن الشافعية جواز العمـل بـاملرجوح لنفـسه فقـط, قـال

 .)٣ ()وجيوز العمل باملرجوح يف حق نفسه ال يف اإلفتاء والقضاء(
فـام وقد يقول قائل ما ذكرته إنام يفيد القضاء والفتيـا باملـشهور, والـراجح, 

خذ يف التلفيق مـن رخـص املـذاهب ما يؤ إن: عالقته بالتلفيق, واجلواب أن يقال
 قـد قـىض املغايرة ملذهب القايض واملفتي, تكون مرجوحة يف مذهبه, وهبذا يكون

 . واملشهور بسبب التلفيقوأفتى بغري الراجح
 : مواضع احلاجة والرضورة −٣

 :وقد نقل ابن عابدين عن الزاهدي قوله
 )٤ ()كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك يف هذه املسألة للرضورةوقد ( 
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 .تقدير عدة ممتدة الطهر: واملسألة املفتى هبا للرضورة هي
.... ويف هذه احلالة قد أصبح تلفيق يف هذه األحكـام: (وجاء يف درر احلكام
 .)١ ()ًدفعا للحرج والرضورات

ًخـرا أن التلفيـق ًر أوال وآفتحصل مما ذك (:ملالكيةوجاء عن الشفشاوين من ا
االنتقال من عزيمة إىل ما هو أعزم منها, أو مصلحة دينيـة : موجود برشوطه وهي

أو دنيوية إىل ما هو أصلح منها, أو إىل رخصة برشطها, وما عدا ذلك مـروق مـن 
 .)٢ ()الدين, والعياذ باهللا

 قـد, و منهزحرً عفوا بحيث يشق عليهم الت من التلفيق الناس عامةما يقع فيه −٤
الكرمي التيسري فيه عىل الناس, والتسامح فيام حصل فيه من تلفيق, وقد  ذكر

  .)٣(تقدم نقله
ًوهو من باب احلاجة, فإن عدم التسامح فيه يلحق ضيقا وحرجـا بـاملكلفني,  ً
وعىل هذا فإنه يمكن إدخاله يف القسم الذي قبله بجامع احلاجة يف كل, لكنه أفـرد 

من جهة القصد, فإن ما ذكر يف القسم الثاين متسامح فيه مع القصد فرتاقهام العنه 
 . إليه, بخالف الثالث فال قصد

ًوإذ ظهر لك ما عليه املذاهب فردا فردا يف مسألة التلفيق وفيهـا مـن جييـزه,  ً ْ
وفيها من يمنعه, وهم األكثر, وظهر لك ما يتوقف عليه القول باجلواز من مراعاة 

 . , فقد ناسب طلبة األدلة, وهذا بياهناآداب القضاء والفتيا
 :أدلة مانعي وجميزي التلفيق

 : , وأظهرها ما ييلأدلة املانعني: ًأوال ً
أن التلفيق رضب من التالعب يؤدي إىل كثري من املفاسد واخلروج من ربقـة  −١

 .)٤(التكاليف, واستباحة املحرمات
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يـق بـإطالق, أمـا يف حـال لكن ذلك ال يكون إال يف حـال إباحـة التلف: قلت      
 .مراعاة ما يذكر من رشوط وضوابط للتلفيق فال

ن الـرشيعة مـن مقاصـدها إ: أن يقـال −فـيام أر -ومما يمكن أن يستدل به  −٢
حفظ الدين, ومنه حفظ الرشيعة, وذلك يلزم له منع مـا يـؤدي إىل امتهاهنـا, 

 .واقتحامها, والتلفيق بإطالقه يؤدي إىل ذلك
 . يؤدي إىل عدم االلتزام بمذهب معنيأن التلفيق −٣

وهذا ال يتأتى إال عىل قول القـائلني بلـزوم االلتـزام بمـذهب, وهـو خـالف       
 . بالتلفيققولون, عىل أن أكثر القائلني بعدم لزوم التمذهب ال ي)١(الراجح

 .)٢( أن املسألة امللفقة من مذاهب مل يقل أحد من املذاهب بجوازها−٤
بأن كل مذهب إنام حيكم ببطالهنا بالنظر إليه, أما بالنظر : واب عنهويمكن اجل      

 :, ومثال ذلك)٣(إىل املذهب اآلخر, فال حيكم ببطالهنا
أن مالك مل يقل ببطالن نكاح من قلد الشافعي يف عدم الصداق, والـشافعي مل       

 . يف عدم الشهودًايقل ببطالن نكاح من قلد مالك
أن قـوهلام بعـدم الـبطالن لـيس يف حـال : عىل هـذا اجلـوابويمكن أن يورد       

التلفيق, وإنام يف حال اتباع مذهب واحـد يف مجيـع مـا تتوقـف عليـه صـحة 
 .)٤(العمل

ويمكن أن جياب عن هذا اإليراد بنفي الفارق بني الصورتني إال مـن جهـة أن       
لعمـل يف صورة التلفيق ال يلتزم امللفق فيها مجيـع مـا تتوقـف عليـه صـحة ا

 )٥ (.مذهب, وال يسلم أن هذا الفارق موجب للحكم بالبطالن لعدم الدليل
وإن احتد النزاع يف احلكم بالبطالن إال أنه من املستقبح أن يأيت املكلـف : قلت      

 .بعبادة , أو معاملة ليس فيها وجه إال وحيكم ببطالنه مذهب من املذاهب
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اش الناس ودنياهم, كدواء, أو جراحة, وهب مثل هذا يف شأن من شؤون مع      
 َال توجد مدرسة من مدارس الطب إال وحتكم بخطورته من وجـه, أو تـر
الناس يقبلون عىل مثل هذا? بل هل كنت ستجد اجلهات القائمة عىل الطـب 

 تسمح بمثل هذا إال يف أشد األحوال?
ن ويتكاثرون فيها وقل مثل هذا يف سائر شؤون الدنيا التي صار الناس يتنافسو      

فيها, فام باهلم ال يبحثون عن الكامل عىل نحو أد هبم إىل البحث عن الكامل 
 .يف شؤون دينهم وأخراهم

أن التلفيق يؤدي إىل احتامل الوقوع يف خالف املجمع عليه , وذلك بإحـداث  −٥
 .)١(قول ثالث

 كالقول بحجب اجلـد )٢(بأن املنع إنام يكون يف حال احتاد املسألة,: وجياب عنه       
ًمثال, فإنه يعد إبطاال حلكم جممع عليه بني املختلفني , أال  ثبوت مـرياث  وهوً

 وإنام اختلفوا يف كيفية ذلـك, هـل حيجـب  فإن املختلفني مل خيتلفوا فيه,,اجلد
 ?ماإلخوة أو يقاسمه

وليس ذلك كذلك يف أكثر مواطن التلفيـق, إذ لـيس حكـم متفـق عليـه بـني       
 ًا عليه, ودلك األعضاء ليس جممعـًاختلفني, فمسح مجيع الرأس ليس جممعامل

 .ًعليه, فمن لفق بينهام مل يك مبطال حلكم جممع عليه
 :أدلة املجيزين: ًثانيا
ًهم أن أحـدا مـنهم ة والتابعني مع كثرة مذاهبهم وتباينأنه مل ينقل عن الصحاب −١

, كـي ال تـه مذهب من قلدالواجب عليك أن تراعي أحكام: قال ملن استفتاه
 .)٣(ًتلفق, ولو كان الزما ما أمهلوه

ُأن املذاهب يف عهـد الـصحابة مل تـك معلومـة, مدونـة, وافيـة ب: وجياب عنه      
 .بجميع األحكام
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 .)١(أن التلفيق فائدة التقليد, فإن العوام ال مذهب هلم, وذلك يلزم له التلفيق −٢
ًأن حمل ذلك ما كان عفوا, وهو ما ذهب الكرمـي إىل :  أوهلام :وجياب عنه بجوابني      

 .جوازه
 بمذهب من قبـل والزمُأن العوام ال مذهب هلم يف حال مامل يلتزموا, أو ي: وثانيهام      

 للعامـة أن ال ًا كـان مباحـذاحكامهم, ووالهتم الذين هلم احلق يف تقييد املباح, فإ
ب, وحـني تقييـدهم بمـذهب يتمذهبوا بمذهب, فلويل األمر تقييد ذلـك بمـذه

 . عليهم التلفيق, ويمتنعفإهنم يلتزمونه
 .)٢(أن منع التلفيق يلزم له احلكم بفساد عبادات العامة −٣

 :وجياب عنه بام سبق, وهو      
 .ً التسامح فيام كان عفوا )أ(       

من ثم تنتفـي ً التقيد بام التزمه اإلنسان من مذهب, وحينئذ ينتفي التلفيق رأسا, و)ب(      
 .هذه احلجة

 .)٣(أن منع التلفيق ينايف التيسري −٤
أن التيسري إنام يكون فيام هو جار عـىل أصـول الـرشيعة, ولـيس مـن : وجياب عنه      

أصوهلا رد الرشيعة إىل األهواء , وإهدارها من قبـل الـدمهاء, وتـسلط, واقتحـام 
ان من مقاصـد الـرشيعة اجلهالء, وكل ذلك حاصل بالتلفيق عند إطالقه, فكام ك

التيسري, فقد كان من مقاصدها حفظ الدين ومنـه حفـظ الـرشيعة, فـال تـرضب 
 .املقاصد باملقاصد

ًهذا, وإن التيسري حاصل بام تقدم من قول بالتسامح فيام كان عفوا, أو دعـت إليـه       
 .حاجة, أو رضورة

 : الرتجيح
رشعية, ومقاصـد الـرشيعة, السياسة الـ جيد مدركهم نيإن املتأمل أدلة املانع

 من ذلك إال جمـرد العقـل الـذي سـلف نيلامنعوال دليل ل : (وهلذا يقول الكرمي
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ذكره, وال دليل له من كتاب , أو سـنة, وال قـول صـحايب, وال تـابعي وال إمـام 
 .)١ ()جمتهد

ونفي الكرمي رمحه اهللا تعاىل املـستند للامنعـني مـن أقـوال الـصحابة, : قلت
ًئمة املجتهدين, يستدعي سؤاال مقابالوالتابعني واأل وهـل يوجـد عـن :  لـه هـوً

 الصحابة, والتابعني, واألئمة املجتهدين ما يفيد جوازه?
 يف رسـالته قـد استـشهد لـصحة ))املـوروي((ًمل يذكر الكرمي شيئا, لكـن 
 : )٢(, ومنهف من الصحابة والتابعني, واألئمةالتلفيق بام جاء عن بعض السل

 بمنى حني  عنهمسعود ريض اهللا عنه أنه ائتم بعثامن ريض اهللاما صح عن ابن 
 )٣ (.أتم بالناس يف احلج, مع إنكاره عليه

ًوائتامم الشافعي بأئمة املدينة, وكانوا ال يسلمون, وال يقرؤون البسملة رسا, 
 .ًأو جهرا

 أن مـا ذكـره املـوروي مـن بـاب −والعلم عنـد اهللا تعـاىل –والذي يظهر يل 
التقليد بابه أوسع من التلفيق كام تقدم, وقد حتتمل بعض صور التقليـد التقليد, و

ًشيئا من التلفيق, لكن ذلك ليس ظاهرا يمكن االستشهاد به ً. 
قلت هذا إنام يتم لك إذا كان معك دليل من نـص, أو : (ويقول أمري باد شاه 

د اتبـاع إمجاع, أو قياس قوي, يدل عىل أن العمل إذا كان له رشوط جيب عىل املقل
 به إن كنت مـن الـصادقني? واهللا  يف مجيع ما يتوقف عليه ذلك, فأتجمتهد واحد
 .)٤ ()تعاىل أعلم

وليس معنى ذلك أن املجيزين أمثل أدلة, فإن مدركهم االستمساك باألصل, 
 .ومقاصد الرشيعة, والفريقان يشرتكان يف افتقارهم إىل دليل يف خاصة املسألة

                                           
F١E،אא١٦٨K 
F٢EאW،א١٥٩א،١٦١K 
F٣E،אא٢L٥٦٣K 
F٤E،א٤L٢٥٥K 



 − ٤٤ −

ىل خالف األصل اقتىض ذلك الوقوف عنده, وتقليـب غري أن املنع ملا كان ع
أن الـضبط, واالحتيـاط للـدين, : النظر فيه, وقد ظهر من تأمـل أقـوال املـانعني

 :واخلروج عن اخلبط هو غاية املانع, يوضحه ما ييل
ًتفريقهم بني املجتهد املطلق, واملقلد ولو كان جمتهدا وحرص التلفيق يف املقلد,  −١

 .)١(وقد تقدم
ومن ها هنا رشطوا يف احلاكم بلوغ درجـة االجتهـاد, : (ما جاء عن الشاطبي −٢

وحني فقد مل يكن بد من االنضباط إىل أمر واحد, كام فعـل والة قرطبـة حـني 
 حيكم بمذهب فـالن مـا وجـده, ثـم بمـذهب فـالن, نرشطوا عىل احلاكم أ

رتباط, فانضبطت األحكام بذلك, وارتفعت املفاسد املتوقعة من غري ذلك اال
 .)٢ ()وهذا معنى أوضح من اطناب فيه

ًعدم منع ما كان مركبا من أقوال املـذاهب املختلفـة, إذا نـتج عنـه صـورة ال  −٣
ه ءًيمنعها أحد, كالشافعي يمسح مجيع رأسه مقلـدا احلنابلـة, ويـدلك أعـضا

 .ًمقلدا املالكية
 فيـه أحـد, يريتها من حفظ الدين, وهو أظهر من أن يامامحوضبط الرشيعة و      

وهو من أجل مقاصد الرشيعة, لكن ينبغي أن يؤخذ باعتدال عىل نحو يتواءم 
مع مقاصد الرشيعة األخر, ومن أبرزها مقصود التيسري عىل املكلفـني, فـال 

  .يصادر أو يصادم أحدمها باآلخر
 هذا وإن لكل قاعدة شواذ, فال يلزم للقول بجواز التلفيق يف املجاالت الثالثة      

السابقة برشطه, جواز كل صورة من صوره, بل مـا كـان يـؤدي إىل الكبـائر, 
 بمقاصد الرشيعة ًاريني السابق, فإنه يمنع اهتداءوالفواحش, كام يف مثال السف

 .يف تضييق سبل الزنا
لكن ال ينبغي أن يؤدي االعتبار هبذا املقصود إىل اطراح مقصود آخر بالتضييق       

ًخذهتم بام مل يكن مقصودا من التلفيق, بل جاء عفواعىل عوام الناس ومؤا ً. 
                                           

F١EאW٥אאK 
F٢E،אא٤L١٤٢K 
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وأقرب مثال هلذا موقف الفقهاء من العينة, فإنه ليس كموقفهم مما هـو دوهنـا       
من بيوع اآلجال, ووجه التفريق هو قرب وبعد تلك الصور من الربا, فحيث 
ر ًكانت العينة قريبة جدا, قال مجهورهم بمنعها, وحيـث كانـت بـاقي الـصو

 .دوهنا يف شبه الربا كان حكمهم عليها أخف من حكمهم عىل العينة
 ما قام عىل مراعاة حاجة الناس −فيام يظهر يل−واملسلك الذي يتحصل به هذا       

 املتقدمـة, ويمكـن أن ةورضورهتم, فيتسامح من التلفيق يف املجاالت الثالثـ
 : فيقال,  هي كلها مستفادة من النقول السابقةيصاغ ذلك برشوط

 :جيوز التلفيق بالرشوط اآلتية
ًأن يقع التلفيق عفوا, ال قصدا −١ ً. 
 .ًدعو إليه حاجة, ولو قصداأن ت −٢
, وهـو حمـل خـالف عنـد هًأال يؤدي إىل الرجوع عام عمل به تقليدا, أو الزم −٣

 .)١(األصوليني
لهـي, أال يعود عىل الرشيعة باخللف, فال يصادم مقاصدها, وال يـؤدي إىل الت −٤

 .أو العبث يف أحكامها
وبجانب ضبط الرشيعة وحفظها التي اختذها املانعون غاية, فـإن ثمـة غايـة 

انعني ما يفيـده كـام أخر هي ضبط املذاهب وحفظها, وقد سبق من النقل عن امل
ري فيام نقله عن الشاطبي وكام جـاء عـن احلنفيـة مـن التفريـق بـني جاء عن املاز

 .)٢(ل املذهب فيجيزونه, أو يف أقوال مذاهب شتى فيمنعونهالتلفيق إذا كان يف أقوا
والذي أراه أن حفظ املذاهب الفقهية األربعة وتدوينها مـن حفـظ اهللا : قلت

 . تعاىل هلذه الرشيعة, فال ينبغي االستهانة به
وااللتزام باملذاهب اليوم بعد أن التزمها الناس هو مما تنبـضبط بـه حيـاهتم, 

هذا االنضباط, وينفـرط به فال ينبغي جتاوزه عىل نحو ينخرم ظم به أمورهم, توتن
 .به هذا النظام, والعمل بام خيل هبذا نوع من التفريط

                                           
F١E،אא٤L٢٥٣،אאא،٦L٣٢٣،א،٤L٣١٦K 
F٢EאW٢٤ J٣٨KאאK 
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غري أن االعتداد باملذهبية بحيث يصبح القبول والرد مناطه موافقة املـذهب, 
ًأو خمالفته, كام جاء يف ثنايا البحث عن بعض الفقهاء من اعتبـار العمـل تلفيقـا ال 

ًز إذا كان أخذا بأقوال املذاهب املختلفة, ويكون جائزا إذا كان يوافـق رأيـا يف جيو ً ً
ًواملسلك الرشد ما كان قصدا  .املذهب, إن هذا الصنيع هو اآلخر إفراط باملذهبية

 .بني اإلفراط والتفريط
ًوعىل هذا فكل من كان أهال َ للنظر واالجتهاد, إذا اجتهـد يف مـسألة فلـه أن 

 .ام أداه إليه اجتهاده, ولو خالف مذهبه, ولو لزم منه التلفيقيعمل لنفسه ب
وبالنظر إىل ما تقدم مـن خـالف فقـد ظهـر لـك أن مـسألة التلفيـق مـسألة 
خالفية, ليس فيها إمجاع, وما نقل عن بعض الفقهاء يف ثنايا البحث مـن اإلمجـاع 

 إمجـاع عىل منعه ينقضه ما نقل عن الفقهاء من خالف فيه, فلعـل مـا ذكـروه مـن
 .ًحمموال عىل املذهب الواحد
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 امتةـــاخل
احلمد اهللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, وبعد فهذه خامتة للبحث أوجز فيهـا 

 : أهم ما توصلت إليه
أن التلفيق نوع تقليد لكنه من أخص أنواعه, فهـو أخـص مـن االنتقـال مـن  −١

يلزم له ضم مجلة من مذهب إىل مذهب وهو أخص من تتبع الرخص, لكونه 
يب حكم قضية واحدة يف وقت واحـد, كأحكام املذاهب الفقهية املختلفة لرت

ق جييزون ما عداه ًوليس ذلك كذلك فيهام, وهلذا فإن كثريا ممن يمنعون التلفي
 .من صور التلفيق, عىل اختالف بينهم يف ذلك

 . ةأن إطالق القول بجواز التلفيق يلزم له انفراط نظام الرشيع −٢
 .أن القول بمنعه يلزم له ضيق وحرج ال يناسب الرشيعة −٣
 . يوافق مقاصد الرشيعة−فيام يظهر يل -أن القول بجوازه بالرشوط املذكورة  −٤

هذا واهللا تعاىل أعلم وأحكم , وصىل اهللا وسلم وبارك عـىل عبـده ورسـوله 
 .حممد وعىل آله وصحبه
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هللا رب العاملني, والصالة والـسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني,  احلمد
 وعىل آله وأصحابه

 .وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدينأمجعني, 
 ياالجتهاد اجلامع

 اصـطالح يف اللغة بذل اجلهد لتحصيل أمر من األمور, وصـار يفاالجتهاد 
 :, وعرفه األصوليون بقوهلمي ببذل اجلهد ملعرفة حكم رشعًصوصااألصوليني خم

 وعرفـه الغـزايل .)١())يالفقيه الوسع لتحصيل ظـن بحكـم رشعـهو استفراغ ((
 يف وإنـام عـدل  .)٢()) طلب العلم بأحكام الرشيعةيفبذل املجتهد وسعه  ((:ولهبق

التعريف األول عن لفظ العلم إىل لفظ الظن ألن االجتهاد اليفيد القطع واليقـني 
 .   يوجب العمل بهً ظنياًاجلازم, وإنام يفيد علام

ب ملحدثون عن أصـحاأخرجه ا وأصل االجتهاد ملعرفة األحكام الرشعية ما
أراد أن  أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ملـا((:  اهللا تعاىل عنهمعاذ بن جبل ريض

 بكتاب أقيض: عرض لك قضاء? قال  إذاكيف تقيض: يبعث معاذا إىل اليمن, قال
. فبسنة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم:  كتاب اهللا? قاليففإن مل جتد : قال. اهللا
: ب اهللا? قـال كتـايف صىل اهللا عليـه وسـلم وال  سنة رسول اهللايففإن مل جتد : قال

 احلمـد: فرضب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم صدره فقال. وآل  واليأجتهد رأي
 .)٣()) وفق رسول رسول اهللا ملا يرىض رسول اهللايهللا الذ

احلديث وإن أعله بعض املحدثني بجهالة احلارث بـن عمـرو وجهالـة  وهذا
 اهللا عنه, ولكن تلقاه علـامء كـل بن جبل ريض ذمن رو عنهم من أصحاب معا

 :عرص ومرص بالقبول, ويقول احلافظ ابن القيم رمحه اهللا تعاىل
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َّفهذا حديث, وإن كان عن غري مسمني فهم أصحاب معاذ فال يرضه ذلك ((
 حدث به احلارث بن عمرو عن مجاعة من يألنه يدل عىل شهرة احلديث, وأن الذ

. يسـم  الشهرة عن واحد مـنهم لـويفأبلغ  هم, وهذاواحد من أصحاب معاذ, ال
  اليكيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والـصدق باملحـل الـذ

ّ أصـحابه مـتهم وال كـذاب وال جمـروح, بـل أصـحابه مـن يف? وال يعرف ىفخي
 ذلـك, كيـف وشـعبة يفأفاضل املسلمني وخيارهم, ال يشك أهل العلم بالنقـل 

 إسـناد يفرأيت شـعبة  إذا: ديث? وقد قال بعض أئمة احلديثاحل حامل لواء هذا
ّوقد قيل إن عبـادة بـن نـيس رواه : بكر اخلطيب قال أبو. حديث فاشدد يديك به ُ

إسناد متصل, ورجاله معروفون بالثقـة,  الرمحن بن غنم عن معاذ, وهذا عن عبد
 .)١())همبه, فوقفنا بذلك عىل صحته عند عىل أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا

بـن  احلديث مؤيد بحديث صحيح أخرجه الـشيخان عـن عمـرو ثم إن هذا
 : اهللا تعاىل عنه أنـه سـمع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـولالعاص ريض

حكم فاجتهد ثم أخطأ فلـه  إذاحكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا((
 .)٢())أجر

.  من عدة صحابة العمـل بـه اهللا عنه ثابت حديث معاذ ريضيفجاء  وإن ما
 اهللا عنـه كتـب بن اخلطـاب ريض  سننه عن رشيح أن عمريف يفقد أخرج الدارم

ّيلفتنك عنه الرجال, فإن جـاء ك   كتاب اهللا فاقض به, واليف ءإن جاء ك يش: إليه
  كتاب اهللا, ومل يكن فيه سنة من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فانظر مايفليس  ما

 كتاب اهللا ومل يكن فيه سـنة مـن يفلناس فخذ به, فإن جاءك ما ليس اجتمع عليه ا
 األمـرين يرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ومل يـتكلم فيـه أحـد قبلـك, فـاخرت أ

شئت, إن شئت أن جتتهد برأيك ثم تتقدم, فتقدم, وإن شـئت أن تتـأخر فتـأخر, 
 .)) لكًخريا أر التأخري إال وال
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فـإذا  ((: اهللا عنـه قـالاهللا بـن مـسعود ريض د عن عبً أيضايوأخرج الدارم
 سـنة رسـول في كتاب اهللا فيف كتاب اهللا, فإن مل جتدوه يف فانظروا ءسئلتم عن يش

  سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم فـاميفاهللا صىل اهللا عليه وسلم, فإن مل جتدوه 
 .)) رأيكاجتمع عليه املسلمون, فاجتهد أمجع عليه املسلمون, فإن مل يكن فيام

 اهللا تعـاىل كـان ابـن عبـاس ريض((: اهللا بن يزيد قال وأخرج أيضا عن عبد
 القـرآن وكـان عـن يف القرآن أخرب به, وإن مل يكن يفعنهام إذا سئل عن أمر فكان 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أخرب به, فإن مل يكن فعن أبى بكر وعمر رىض اهللا 
 .             )١())عنهام, فإن مل يكن قال فيه برأيه

 لد أنه قام عىل زيد بـن ثابـت ريضـلمة بن خمـن مســ عيــرج البيهقــوأخ
اقـض بكتـاب ((: اء, فقال زيـدـىل القضـا عـرهنـأك! ابن عم اـي: الـه فقـاهللا عن
 صىل اهللا عليه وسلم, فـإن مل ي سنة النبفي كتاب اهللا فيفوجل, فإن مل يكن  اهللا عز

 ثم اجتهد واخرت لنفسك يىل اهللا عليه وسلم, فادع أهل الرأ صي سنة النبيفيكن 
 .))وال حرج

أخرج إلينا سعيد بن أبى ((:  قالي عن إدريس األوديوكذلك أخرج البيهق
– اهللا عنـه  اهللا عنـه إىل أبـى موسـى ريضهذا كتاب عمر ريض: , فقالًبردة كتابا

 القـرآن والـسنة يفبلغـك  صدرك مما مل ييفَالفهم فيام خيتلج  –احلديث وفيه  فذكر
عنـد ذلـك واعمـد إىل أحبهـا إىل اهللا  فتعرف األمثال واألشباه ثـم قـس األمـور

٢())وأشبهها فيام تر(   . 
 يف ذكـر ي اهللا عـنهم كلهـم مـشوا عـىل األصـل الـذفهؤالء الصحابة ريض

 اهللا عنه مما يقو ذلك احلديث و يدل عىل صحة قول ابن القيم حديث معاذ ريض
 . تعاىل أن حديث معاذ عمل به السلف الصاحلونرمحه اهللا
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ً ذلك احلديث وإن كان فرديايفثم االجتهاد املذكور   يامرسه من ابتىل بمسألة ّ
 أن يستشري ي, ولكن هناك نصوص كثرية تدل عىل أن املجتهد ينبغًمل جيد فيها نصا

 .يد اجلامعوهذا هو املقصود باالجتها. ّأصحاب العلم قبل أن يبت فيام جيتهد فيه
  يف السنةيأصل االجتهاد اجلامع

: قلـت:  اهللا تعاىل عنه قـال طالب ريض بن أيب عيلي ذلك مارويفواألصل 
:  قـال))إن نزل بنا أمر ليس فيـه بيـان أمـر وال هنـى فـام تأمرنـا?! يارسول اهللا((
وأخرجـه اخلطيـب . )١())ّ خاصةَيُمتضوا فيه رأ شاوروا الفقهاء والعابدين, وال((
عن مالك بن أنس , عن حييى بن سعيد , عن سعيد بن املسيب , عن نده ولفظه بس

األمر ينزل بنا بعدك مل ينزل فيه قرآن : يا رسول اهللا: قلت: عيل بن أيب طالب, قال 
 من أمتي , واجعلوه شـور العابدينامجعوا له ((: ومل يسمع منك فيه يشء? قال
  .)٢())بينكم وال تقضوه برأي واحد

  صىل اهللا عليه وسلم سئل عن األمـري سلمة أن النب عن أيبي الدارموأخرج
 .)٣()ينظر فيه العابدون من املؤمنني ((: كتاب وال سنة فقاليفحيدث ليس 

  يف عهد الصحابة والسلف الصاحلنيياالجتهاد اجلامع
 اهللا تعاىل عنهم, فـإهنم كـانوا األصل عمل به اخللفاء الراشدون ريض  وهذا
 سننه عـن يف يفقد أخرج البيهق. أهل العلم فيام مل يرد فيه قرآن أو سنةيتشاورون 

ورد  اهللا عنـه إذا بكر ريض كان أبو ((:بن برقان, عن ميمون بن مهران قال جعفر
 يف بـه قـىض بـه, فـإن مل جيـد يقيض  كتاب اهللا, فإن وجد فيه مايف عليه خصم نظر

لم فيه سنة, فـإن علمهـا قـىض  صىل اهللا عليه وسيهل كانت من النب الكتاب نظر
 كتـاب اهللا يف كذا وكذا, فنظرت أتاين: هبا, وإن مل يعلم خرج فسأل املسلمني فقال
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 ذلك شيئا, فهـل تعلمـون أن يف سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فلم أجد يفو
:  ذلك بقضاء? فربام قام إليـه الـرهط فقـالوايف اهللا صىل اهللا عليه وسلم قىض ينب

قـال . ))وكذا, فيأخذ بقضاء رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم  فيه بكذاقىض! نعم
 احلمد:ذلك  اهللا عنه كان يقول عندريض بكر  غري ميمون أن أبايوحدثن((: جعفر
وإن أعيـاه ذلـك دعـا .  جعل فينا من حيفظ عن نبينا صىل اهللا عليه وسلميهللا الذ
. ))رأهيم عىل أمر قـىض بـهاجتمع  س املسلمني وعلامءهم, فاستشارهم, فإذاورؤ

.  اهللا عنه كان يفعل ذلكبن اخلطاب ريض  ميمون أن عمريوحدثن((: قال جعفر
 اهللا عنه فيه قضاء? ن والسنة نظر هل كان ألبى بكر ريض القرآيففإن أعياه أن جيد 

س وه بقضاء قىض به, وإال دعا رؤـى فيـه قضـ اهللا عنيـر رضـبك اـد أبـإن وجـف
 .)١())قىض بينهم اجتمعوا عىل األمر ءهم فاستشارهم, فإذااملسلمني وعلام
 اهللا تعاىل عنه أنه مجع الفقهاء مـن عن سيدنا عمر بن اخلطاب ريضوقد ثبت 

: ًفمـثال.  بعد اتفاقهم عىل ذلكً رشعياً كثري من املسائل وأصدر حكاميفالصحابة 
ع هلـا أعيـان  قضية قسم أراىض العراق و فرض اخلراج عليها, ومجـيفاستشارهم 

 جملس أدىل كل فيـه دلـوه, ثـم اتفـق اجلميـع عـىل فـرض يفاملهاجرين واألنصار 
وكـذلك . )٢(يوسف مبسوطة اخلراج عليها, وقصة هذه الشور رواها اإلمام أبو

صدر عـن رأ عبـد الـرمحن بـن عـوف  تعيني حد رشب اخلمر, حتى يفمجعهم 
 عـن ي وأخـرج الطحـاو.)٣(غـريهداود و رواه مسلم وأبو  اهللا تعاىل عنه, كامريض

قـبض رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  ((: رمحه اهللا تعاىل, قاليإبراهيم النخع
 يقـول سـمعت ًتشاء أن تـسمع رجـال  التكبري عىل اجلنائز, اليفوالناس خمتلفون 

سمعت رسول اهللا صـىل : , وآخر يقولًرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يكرب سبعا
, وآخر يقول سمعت رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ًكرب مخسااهللا عليه وسلم ي
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بكـر   ذلك, فكانوا عىل ذلك حتـى قـبض أبـويف فاختلفوا.  إال سمعتهًيكرب أربعا
 ذلك, شق ذلك يف اهللا عنه رأ اختالف الناس ريض فلام وىل عمر.  اهللا عنهريض

:  وسلم, فقـال, فأرسل إىل رجال من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليهًعليه جدا
إنكم معارش أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم متى ختتلفـون عـىل النـاس 

 ًأمـرا خيتلفون من بعدكم ومتى جتتمعون عىل أمـر جيتمـع النـاس عليـه, فـانظروا
. رأيت يا أمري املؤمنني, فأرش علينـا نعم ما: أيقظهم, فقالوا فكأنام. جتتمعون عليه

األمـر بيـنهم,  فرتاجعـوا. مـثلكم أنـا بـرش , فإنامّيلأنتم ع بل أشريوا: فقال عمر
 األضحى والفطر يفالتكبري عىل اجلنائز مثل التكبري  أمرهم عىل أن جيعلوا فأمجعوا

 عن أبى وائل ً خمترصايوأخرجه البيهق. )١())أربع تكبريات فأمجع أمرهم عىل ذلك
 ً وسـتاً ومخساًسبعارسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  كانوا يكربون عىل عهد((: قال
 اهللا عنه أصحاب رسول اهللا صـىل اهللا بن اخلطاب ريض , فجمع عمرًقال أربعا أو

 اهللا عنـه عـىل أربـع  كل رجل بـام رأ, فجمعهـم عمـر ريضعليه وسلم, فأخرب
 .)٢())تكبريات كأطول الصالة

 اهللا عنهم يتـشاورون فـيام بيـنهم ملعرفـة احلكـم وهكذا كان الصحابة ريض
هـذا هـو  املسائل املختلف فيها, ويف مسألة جديدة, أو لتقليل اخلالف يف يالرشع

 .ياملقصود باالجتهاد اجلامع
 اهللا  عهـد الـصحابة ريضيفاألصـل   كان هـويأن االجتهاد اجلامع والظاهر

 وقع اإلنكار من بعض التابعني عىل من يستبد باإلفتاء وينفرد تعاىل عنهم, فإنه قد
إن  ((: حصني قال عن أيبيفقد أخرج البيهق.  من العلامءبه دون أن يستشري غريه

  اهللا عنه جلمع هلابن اخلطاب ريض وردت عىل عمر  املسألة, ولويف يأحدهم ليفت
 .)٣())أهل بدر
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بيـنهم,  وكذلك األئمة املجتهدون بعد عهد الصحابة كانوا يتـشاورون فـيام
ًوقد كون بعضهم من أجل ذلك جملسا . رون املسائل الفقهيـة جيتمعون فيه ويتذاكّ

 جعـل يحنيفـة رمحـه اهللا تعـاىل الـذ اإلمـام أبـو املنهج هو  هذايف اشتهر يوالذ
 : رمحه اهللا تعاىليويقول املوفق املك. االجتهاد شور بني أصحابه

 ًفوضع إمام األنام مذهبه شور بينهم, ومل يستبد فيه بنفسه دوهنم اجتهادا((
. حة هللا ولرسوله صىل اهللا عليه وسلم وللمسلمني النصييف الدين, ومبالغة يفمنه 

 كل يفعنده ويناظرهم  فكان يطرح مسألة ثم مسألة ثم يسأل ما عندهم, ويقول ما
 .)١())أو أكثر ًمسألة شهرا

  يف مسائل معارصةياالجتهاد اجلامع
املـنهج القـويم   يمهـد لنـايفيام سبق بالنسبة لالجتهـاد اجلامعـ ذكر وكل ما
 يففقـد حـدثت . احلـديث  مواجهة مشاكل العرصيفكام الرشعية حالستنباط األ

 كـالم يف الكتـاب والـسنة, وال يفيوجد هلا ذكـر رصيـح  عرصنا مسائل كثرية ال
إىل  ً كالم الفقهاء, ولكنه حيتاج إىل تأمل نظرايف الفقهاء السابقني, أو يوجد هلا ذكر

 األزمنـة يفاحلكم  أدير عليها يالعلة الت  حتتمل أن تفقد فيهايالظروف احلادثة الت
 حديث يف الكريم صىل اهللا عليه وسلم يالنب  عني هذه احلالة أرشدنايفو. السابقة

 ي اهللا عنه املذكور فـيام سـبق إىل الطريـق  الـصحيح الـذ بن أبى طالب ريضعيل
شـاوروا الفقهـاء والعابـدين,  ((: كـل زمـان ومكـانيف أن يسلكه العلـامء يينبغ

 العـرص يف ياملقـصود باالجتهـاد اجلامعـ وهذا هو. )٢())ّ خاصةَيُوالمتضوا فيه رأ
االجتهاد البد من التنبيه عىل بعـض   منهجية هذايفولكن قبل أن نتكلم . احلارض

 :املوضوع  هذايف نرشها بعض الناس فيام بني عامة املسلمني ياألفكار اخلاطئة الت

                                                 
F١Eא٢W٥٧א،אאK  
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 ياجلامع فكار اخلاطئة بالنسبة لالجتهادبعض األ
تـدعو إىل االجتهـاد  − الغربية وأكثرهم من املولعني باألفكار −فهناك طائفة 

 استنباط األحكام الرشعية من جديد, وتبتدئ عملية االجتهاد يفبمعنى أن ترشع 
 كل ما قاله الفقهاء األقـدمون غـري مباليـة بإمجـاعهم يفمن األلف والباء, وتشك 

تفاقهم عىل مبادئ الرشيعة املسلمة طوال القـرون, كـأنام نـزل القـرآن الكـريم وا
أحد طوال أربعة عـرش   تفسريمهايفاليوم, وجاءت السنة املطهرة اآلن, ومل يتفكر 

وإن هذه النزعـة مـن االجتهـاد املطلـق . الفقهاء بعقلية خاطئة , أو تفكر فيهاًقرنا
القرآن والـسنة وتتجاهـل   تفسرييفهود بذل الفقهاء من ج ما  من قدر تغيضيالت

للـورع  ً حازه الفقهاء األقدمون ومعيارايعن مستو العلم والتحقيق الرفيع الذ
ِوالتقو الذي رزقوه بتوفيق اهللا سبحانه, التنت ج إال خلع ربقة الـرشيعة بأرسهـا ُ

 يفاجلديـد يتخـبط   وتـدع جيلنـاء كـل يشيف إىل الفوضـوية والتـشكيك يتؤدو
القريب,   ماضينايفاالجتهاد املطلق  ألنه بالرغم من كثرة املدعني ملثل هذاعمياء, 

مل يوجد أحد حتى اليوم من يقوم بذلك فيستنبط األحكـام الـرشعية مـن جديـد 
 .  كتاب جامعيفويدوهنا من الطهارة إىل الفرائض 

 لنـصبغ اإلسـالم ورشعـه صـبغة يندعو إىل االجتهاد اجلامعـ واحلق أننا ال
الغربية, وإنام نحتاج إليه من أجل أن احليـاة اإلنـسانية  توافق مع األفكارجديدة ت

 مجيع هذه يف, وحدثت ي أكثر النواحيفاألوضاع  تغريت اليوم وتغريت من أجلها
أن نلتمس أحكـام هـذه  ويتحتم علينا. األوساط مسائل جديدة وأبحاث مبتكرة

 مهدها ياملسلمة الت القواعد ضوء األصول الثابتة ويفاملسائل من الكتاب والسنة 
 يف جانـب واحلاجـات احلقيقيـة يف الراسـخ يالفقهاء, حمافظني عىل املذاق الـدين

 .جانب آخر
  إىل البارليامنياجلامع تفويض االجتهاد

 أن يفوض االجتهـاد إىل  عدة كتاباتيفوهناك فكرة خاطئة أخر اقرتحت 
 يالشعب وجيمـع ذو  ينتخبهاوذلك ألن البارليامن عندهم أقو جهة. البارليامن
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 يفاليـوم  عليهـا  يعتمـدي خمتلف العلوم والصناعات, وهى اجلهـة التـيفالكفاءة 
فيقول أصحاب هذه الفكرة أن ما يتفـق عليـه البـارليامن . القوانني للدولة إصدار

 .الغرض هو أمثل حل ألية قضية جديدة ألنه ينبع من رجال انتخبهم الشعب هلذا
اد ـى االجتهــن معنـل عـاهـالتج ل أوـة عىل اجلهـنيـة مبرـكـذه الفـوإن ه

للعقـل املجـرد,  ًالرشعية ليس حتكيام  األموريفإن االجتهاد . مقتضياته احلقيقيةو
وذلـك .  عىل أساس القـرآن والـسنةي معرفة احلكم الرشعيفوإنام هو بذل اجلهد 
له, ولـيس ذلـك  من العلم بالتفسري واحلديث والفقه وأصوًيتطلب مستو رفيعا

ّشأن كل من هب ودب, بل اليمكن تعاطيه ممـن ختـصص  ّ  علـوم أخـر, ومل يفَ
وإن أعضاء البارليامن اليوم الينتخبون . األصيلة يدرس علوم الرشيعة من منابعها

ــيهم حتمــيلهم  ــاد إل ــه, فتفــويض االجته ــدين وعلوم عــىل أســاس علمهــم بال
 . أهلهاألمر اخلطري إىل غري مااليطيقون, وتفويض هلذا

ّإن اإلسالم ببالغ حكمته مل يكـون لالجتهـاد إدارة رسـمية مثـل الكهنـوت 
وذلـك ألن الـنظم اإلداريـة .  اهلنـدوسيفالربمهة   النصار, أويفواإلكلريوس 
سيطر عليها رجـال عـىل أسـاس وء الفساد بمرور الزمان, فربام ي طرًيلزمها غالبا

يهـا النزعـات الـسياسية واإلقليميـة  املجتمع دون كفاءهتم هلا, وجتر فيفقوهتم 
 من تكوين ًوإن اإلسالم بدال.  تاريخ بابوية النصار يفمشاهد  والنسبية, كام هو

إدارة رسمية لالجتهاد اشرتط له األوصاف املؤهلة فحسب, فليس ألحد السلطة 
املعيار الوحيد ملعرفة صـحيح االجتهـاد  االجتهادية, وإنام  حل القضايايفالنهائية 

 .يرسم  سقيمه هو كفاءة املجتهد وقبوله العام من األمة بطريق غريمن
 يالطريق السليم لالجتهاد اجلامع

 أرشـد ينفس الطريـق الـذ  اليوم هويالطريق السليم لالجتهاد اجلامع وإنام
  حديث سيدنا عىل بن أبـى طالـب ريضيف الكريم صىل اهللا عليه وسلم يإليه النب

 عمل يوالذ .ّ خاصةَيُفقهاء والعابدين, والمتضوا فيه رأشاوروا ال: اهللا تعاىل عنه
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 الكـريم يوقـد أوضـح النبـ. أسلفنا به اخللفاء الراشدون واألئمة املتبوعون, كام
االجتهـاد   مثـل هـذايفاحلديث أنـه جيـب أن يتـوفر   هذايفصىل اهللا عليه وسلم 

 :رشطان
 الـدين, كـام يفتفقـه أنفـسهم لل ّأن يكون من قبل الفقهاء, وهم الذين فرغوا −١

ُ﴿فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا  :يقتضيه قول اهللا سبحانه وتعاىل َُّ ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ َُ ْ َْ َ َ
ِيف الدين﴾  ِّ  ).١٢٢: التوبة(ِ

 يأن يكون من العابدين املتقني, فإن العبادة والتقو مـن أهـم العنـارص التـ −٢
 أحكـام يفحلق والباطل, ويبعده عن املجازفة  اإلنسان ملكة متيز بني ايفّتكون 

ً﴿إن تتقـوا اهللاََّ جيعـل لكـم فرقانـا﴾ : قال اهللا تعاىل. ياهللا تعاىل بمجرد التشه َُ ُْ ُْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ِ
 ).٢٩: األنفال(

 تأثري العبادة والتقو ي العلم حديث أخرجـه الرتمـذيفومما يدل عىل مد 
 صىل اهللا عليـه يكنا مع النب:  عنه قال اهللابن نفري, عن أبى الدرداء ريض عن جبري

أوان خيتلس العلم من الناس حتـى  هذا: وسلم فشخص ببرصه إىل السامء ثم قال
كيـف خيـتلس :  اهللا عنه ريضي فقال زياد بن لبيد األنصارءمنه عىل يش اليقدروا

 ثكلتـك أمـك: ُالقرآن فواهللا لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا? قـال منا, وقد قرأنا
يازياد, إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة, هذه التوراة واإلنجيل عند اليهـود 

 اهللا عنـه فلقيت عبادة بن الـصامت ريض:والنصار فامذا تغنى عنهم? قال جبري
الدرداء,   قال أبويالدرداء? فأخربته بالذ يقول أخوك أبو تسمع إىل ما أال: فقلت
ّالدرداء, إن شئت ألحد صدق أبو:قال ُثنك بأول علم يرفع من الناسُ اخلـشوع, : ّ

  .)١())ً خاشعاًتر فيه رجال يوشك أن تدخل املسجد اجلامع فال
 يف يامعة التى تقـوم باالجتهـاد اجلامعـاألساس جيب أن تكون اجل وعىل هذا

ها عـىل أسـاس تفقههـم ؤأيامنا يتوفر فيها هذان الـرشطان, وأن ينتخـب أعـضا
                                                 

F١E،א،א،א٢٦٥٣אא،א
،٢٩٤ 
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تتـأثر  قراراهتـا, وال  اختـاذيفّن هـذه اجلامعـة حـرة  أن تكوًوجيب أيضا. وتقواهم
بضغوط سياسية من قبل احلكومة أو األحزاب السياسية وغريها, وأن يشارك كل 

رأ ـل, دون أن يتعصب لـتند إىل دليـل رأ مسـح لكـن متفتـذهـاورة بـ املشيف
 .خمصوص

 ياملجامع وهيئات اإلفتاء يف حتقيق االجتهاد اجلامع دور
 يف ياجلامعـ ّ عهدنا عدة جمامع وهيئات للفتو, أنشئت للنظريفثت وقد حد

 يفمسائل جديدة, بعضها عـىل مـستو دولـة واحـدة, مثـل هيئـة كبـار العلـامء 
 اهلند,  يف ي باكستان, وجممع الفقه اإلسالميف يالسعودية, وجملس الفكر اإلسالم

املنبثق مـن منظمـة   الدويلي, مثل جممع الفقه اإلسالميوأخر عىل مستو عامل
, واملجلـس ي املنبثق من رابطة العامل اإلسـالمي, واملجمع الفقهياملؤمتر اإلسالم

وقـد .  املنبثق من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املاليـة اإلسـالميةيالرشع
املعـارصة,   فـصل كثـري مـن القـضايايف ً هامـاًأدت هذه املجـامع واهليئـات دورا

 .ية ملشاكل حياة املسلمنيوالتامس احللول الرشع
وقد يقرتح أن تعطى هذه املجامع صفة اإللزامية, وأن تعترب قراراهتـا بمثابـة 

, يالعلمـ , وليس ذلك للحط من قدرهايالرأ نؤيد هذا لكننا ال. إمجاع املسلمني
أنـار لألمـة   هذه املجامع واهليئات جهد مـشكور بذلتهيفإننا نعتقد أن اجلهد الذ

 احلياة, ولكن اإلسالم ال يعـرتف بنظـام ي كثري من نواحيفاخلري اإلسالمية سبل 
الزاهر جهة تـستبد باالجتهـاد   تارخينايف, ومل تكن ي االجتهاد اجلامعيفالكهنوت 

السبب رفـض اإلمـام مالـك  وهلذا.  األحكام الرشعية, وتسد أبوابه لآلخرينيف
: رج ابن سعد عنه أنه قـالفقد أخ. رمحه اهللا تعاىل أن يلزم الناس بقبول اجتهاداته

:  فأجبته, فقالي فدخلت عليه فحادثته, وسألناملنصور دعاين جعفر ملا حج أبو((
, ثـم ًفتنسخ نسخا − يعنى املوطأ − وضعتهاي قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التإين

 أبعث إىل كل مرص من أمصار املسلمني منها بنسخة, وآمرهم أن يعملوا بام فيها ال
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 :فقلت: قال...العلم املحدث سو ذلك من هذا وا ماـدعـريه, ويـغدوه إىل ـيتع
 تفعل هذا, فإن النـاس قـد سـبقت إلـيهم أقاويـل, وسـمعوا ال! املؤمنني أمرييا 

كل قوم بام سبق إليهم, وعملوا به, ودانوا به من  أحاديث, ورووا روايات, وأخذ
هـم  لنـاس ومـااعتقدوه شـديد, فـدع ا اختالف الناس وغريهم, وإن ردهم عام

 .)١())كل أهل بلد منهم ألنفسهم اختار عليه, وما
يمكـن أن  ال هيئة أن جتمع مجيع فقهاء أهل األرض, كام يمكن ملجمع أو وال

ُيمنع الفقهاء اآلخرون من إبداء آراءهم الفقهية, فكيف يمكن أن تكون قـرارات 
إن قرارات هذه ! عمبمثابة إمجاع املسلمني? ن جممع أو هيئة ملزمة عىل اآلخرين أو

 املـسائل اجلديـدة, وإهنـا يف ملعرفـة االجتـاه الـسائد ًاملجامع واهليئات مفيدة جـدا
نرشت هذه القـرارات ومل  تكتسب صفة املرجعية بقوة دالئلها وكثرة قائليها, فإذا

 .يظهر هلا خمالف, فإهنا متهد السبيل لإلمجاع عىل تلك املسألة بخصوصها
ّيسد باب الفتاو الشاذة   لقرارات املجامع بدليل أنه الُوقد تقرتح اإللزامية  َ ُ

يمكن بفرض فتاو جهة واحـدة  ولكن احلقيقة أن ذلك ال. واملنحرفة إال بذلك
ّ يمج هذه الفتـاو الـشاذة, ي لألمة هو الذيعىل اجلميع, وإنام الضمري االجتامع ُ

 بـسبب ضـعف يلطبيع موهتا اًالتاريخ أن مثل هذه الفتاو ماتت دائام ويثبت لنا
واهللا سبحانه . بطون األوراقيفتوجد اليوم إال  قائليها, حتى أهنا ال دليلها وشذوذ
ة والـسالم عـىل سـيدنا ال أن احلمـد هللا رب العـاملني, والـصدعوانـا أعلم وآخـر

 .       وموالنا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني
                          

                              
                               

                                                 
F١E،אא،אאא٤٤٠٤٤١אא١٤٠٣ 
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 معناه وأشكاله: االجتهاد اجلامعي
, رص اإلسالمي األولالع منذ ًدهياب وً معلوما))االجتهاد((  إذا كان مصطلح

  يف هـذا آخـذة يف الـشيوع والتـداولً ومعناها, هـي أيـضا))اجلامعي ((فإن صفة
  وبغض النظر عن االختالف يف الصبغ التعريفية املفضلة عند كل واحـد,.العرص

 ويـصدر  مـضمونه هو الذي ينبثـق:))االجتهاد اجلامعي((فال أحد خيالف يف أن 
 فـدخول. شاور والتحاور يف املـسألة املجتهـد فيهـا , بعد التعن مجاعة من العلامء

 يف اجلهد االجتهادي , ويف املوافقة عـىل نتيجتـه, )), والتحاوراجلامعة ((عنرصي
 فلـو اتفـق عـدد مـن العلـامء عـىل .)) اجلامعي((هو الذي يعطي االجتهاد صفة 

 ًتهادا , فال يكون اجتهادهم واتفاقهم اج حتاور بينهمالاجتهاد معني, دون تالق و
وكذلك إذا تالقوا وحتاوروا يف املسألة, لكنهم اختلفوا وعرب كل منهم عن . ًمجاعيا

 − أو الفتـو −, وصـدر االجتهـاد ًنعم إذا مل يتفقوا مجيعا. اجتهاده ووجهة نظره
 .ام إذا كان املتفقون هم األكثرية, السيً مجاعياًباسم فريق منهم, فإنه يكون اجتهادا

 :ولويته وأ مرشوعيته:اجلامعياالجتهاد 
, مل تكن موضـع اخـتالف  يف يـوم مـن ولويتهمرشوعية االجتهاد اجلامعي وأ

 مل يعـاجلوا هـذه −  أصوليني وفقهـاء وغـريهم−وبالرغم من أن املتقدمني . األيام
املسألة بشكل مستقل وباصطالح خاص, كام نفعـل نحـن اليـوم, فـإن مؤلفـاهتم 

 .ي , وخاصة يف العرص األول األمثلاد اجلامعزاخرة بأشكال ونامذج فعلية لالجته
عـدة بمنذ العرص النبوي وعرص الصحابة , بدأ العمل باالجتهاد اجلامعـي, ف

 ولعـل العنـوان اجلـامع ألشـكال االجتهـاد .ويف عدة جماالت اجتهاديـة أشكال 
 :املجاالت الثالث, وخاصة يف ))الشور((:   يف هذه احلقبة هواجلامعي وجماالته

 .العامةالقضايا السياسية وغريها من املشاكل والقضايا  لشور يف تدبري ا −١
 . األحكام الرشعية التي ال نص فيها استنباط الشور يف−٢
  . األحكام القضائية الشور يف−٣
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,  الثالثـة املجاالتهذهوكل املشاورات التي كانت تتم يف الصدر األول , يف 
 عـن األحكـام ًفكلها كانـت بحثـا.  مجاعيةكانت يف احلقيقة عبارة عن اجتهادات

 عن دليل الرشع, وعن مقتىض ًوكلها كانت بحثا. الرشعية, وعن احللول الرشعية
 هبيئة تشاركية وبالنظر إىل وقوع هذه االجتهادات. وهذا هو عني االجتهاد. الرشع

 .))االجتهاد اجلامعي(( عني ً أيضاتشاورية,  فهي
 لكوهنـا تتعلـق  وأمثلته مـشهورة ومعروفـة,وملا كانت قضايا الصنف األول

 . الصنفني الثاين والثالث منمثلةأ عىل ذكر أقترص  فإينبأحداث عامة وتارخيية,
−   ففي جمال االجتهاد الفقهي الرصف, نجد االجتهاد اجلامعي, أو الـشور

ة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, كـم نـر يف  به منذ حياً معموالًالفقهية, مسلكا
 .ذه الوقائع ه

قلـت يـا ((: إىل عيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه قـال )١(رو ابن عبد الرب بسنده
امجعوا له العاملني : األمر ينزل بنا مل ينزل فيه قرآن ومل متض منك فيه سنة? قال: رسول اهللا

 )٢()) .ـ أو قال العابدينـ  من املؤمنني, اجعلوه شور بينكم وال تقضوا فيه برأي واحد

, وكـذلك نص فيه  فيام الوهذا التوجيه النبوي نحو اعتامد االجتهاد اجلامعي
السؤال الوارد يف املوضوع, ليسا خاصني بام بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم, 

رشك ُبـل إن النبـي الكـريم كـان يـ.  كـام يف اجلـواببل الصيغة عامة يف الـسؤال
 .قهية, ويأخذ بآرائهم فيهاأصحابه معه ويف حرضته, يف بعض املشاورات الف

كـان املـسلمون ((:  األذان, وفيـهِّنَأخرج األئمة حديث ابن عمر يف سـ فقد
حني قدموا املدينة جيتمعون فيتحينون الصلوات, وليس ينادي هبا أحد, فتلكمـوا 

وقال بعضهم, .  مثل ناقوس النصارًاختذوا ناقوسا: , فقال بعضهم  يف ذلكًيوما
 )٣()).يا بالل, قم فناد بالصالة:   اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صىل

                                                 
F١Eאאא،אאK 
F٢Eא٢L٧K 
F٣Eא،אא،אאאK 
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ويف هذا احلديث دليل عىل أصل عظيم من ((: قال القايض أبو بكر بن العريب
أال تر إىل مشاورة النبي . أصول الفقه, وهو القول يف الدين بالقياس واالجتهاد

 وال ً وحيـاصىل اهللا عليه وسلم مع أصحابه يف األذان, ومل ينتظر يف ذلـك مـن اهللا
, وإنام أراد أن يأخذ فيه ما عنـد أصـحابه مـن رأي يـستنبطونه مـن ًطلب منه بيانا

 )١(.))...أصول الرشيعة وينتزعونه من أغراضها

ومن زعم أنـه ـ أي النبـي صـىل اهللا ((نقل احلافظ ابن حجر قول الداودي و
اق عـىل لالتف...  كان يشاورهم يف األحكام, فقد غفل غفلة عظيمة−عليه وسلم 

ويف هـذا (( : ثـم رد عليـه بقولـه.)) أنه مل يكـن يـشاروهم يف فـرائض األحكـام
اإلطالق نظر, فقد أخرج الرتمذي وحسنه, وصححه ابن حبان, من حديث عيل 

َيا أهيا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسـول﴿ملا نزلت  ((: قال ُ َّ ُ ْ َ َُ َُ ََ َ ِ َ ِ َّ َ ُّ  اآليـة, قـال يل النبـي ﴾َ
فنزلـت . إنـك زهيـد: قـال. شـعرية: ما تر? دينار? قلت: لمصىل اهللا عليه وس

 ففـي : قـال احلـافظ ))ي خفـف اهللا عـن هـذه األمـةـِبـَف: قال. اآلية) أأشفقتم(
 )٢(.))احلديث املشاورة يف بعض األحكام

من حـديث أيب هريـرة أن النبـي صـىل اهللا ) الطبقات(ورو ابن سعد يف ((
فقال له : َّإن القيام قد شق عيل:  جذع, فقالعليه وسلم كان خيطب وهو مستند إىل

ًأال أعمل لك منربا كام رأيت يصنع بالشام? فشاور النبـي صـىل اهللا : متيم الداري
 )٣(.))...عليه وسلم املسلمني يف ذلك, فرأوا أن يتخذوه

وإذا كانت املشاروات النبوية للصحابة يف استنباط األحكام قليلة أو نـادرة, 
ينزل عليه الوحي هبا, وهـو أصـله ومرجعـه كان  − عليه وسلم  صىل اهللا−فألنه 

فاالحتيـاج احلقيقـي .  ملـن بعـده وملـا بعـدهَّنُسَفيها, وإنام كان يستشري يف ذلك لي
 إنام هـو بعـد غيـاب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  ,للشور يف هذا املجال

                                                 
F١E١אL١٩٤–١٩٥K 
F٢Eא١٥L٢٨٤K 
F٣Eא٣L٦٠K 
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 −ئثار اهللا بـه علينـا  بعد اسـت−فأما الصحابة ((: قال ابن العريب. وانقطاع الوحي
 )١( ))فكانوا يتشاورون يف األحكام, ويستنبطوهنا من الكتاب والسنة

 أن الـشور وممن ناقشوا هذه املسألة كذلك أبو بكر اجلصاص الـذي يـر
 مـن يـرون أن  رأيفقـد ذكـر. ً كان أو دينيـاًتكون يف كل ما ليس فيه نص, دنيويا

 عليـه وسـلم إنـام هـي يف أمـور الـدنيا مر هبا رسول اهللا صـىل اهللاُالشور التي أ
  بمـشاورهتم يف أمـور الـدين ً كـان مـأمورا :وقـال آخـرون((: خاصة, ثـم قـال

, ممـا طريقـه ًواحلوادث التي ال  توقيف فيها عن اهللا تعاىل, ويف أمور الـدنيا أيـضا
 . الرأي وغالب الظن

 )٢(.))وقد شاورهم يوم بدر يف األسار, وكان كذلك من أمور الدين

 اهللا تعاىل أمر الدين من أمور الدنيا َّصُوملا مل خي((:  ثم انترص هلذا الرأي فقال
 )٣(.))...ًيف أمره صىل اهللا عليه وسلم باملشاورة, وجب أن يكون ذلك فيهام مجيعا

ويف خالفة عمر ريض اهللا عنه, ثار االختالف والنقاش بني الـصحابة حـول 
جب الغسل منها, هل هو الذي حيصل فيه نزول اجلامع الذي تتحقق به اجلنابة ويو

ِجـد مـن ُل? وقـد وااملني, أو هو كل مجاع التقى فيه الفرجان, ولو مل ينتـه إىل إنـز
الصحابة من يقول هبذا ومن يقول هبذا, ولكل سنده وفهمـه مـن الـسنة النبويـة, 

  والنظر فيام عند كل طرف, ألجـل الوصـول إىل والبحثفكان ال بد من التشاور
 . الصواب يف املسألةجهو

وقد أورد ابن القيم خالصة النقاشات واملشاورات التي دارت بني الصحابة يف 
دثنا ح((: , وما استقر عليه األمر فيها, نقال عن أيب بكر بن أيب شيبة, قال هذه املسألة

عبد األعىل عن حممد بن إسحاق, عن يزيد ابن حبيب عن معمر بن أيب حبيبـة مـوىل 
بينام أنا عند عمـر بـن : عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة بن رافع قال,  بنت صفوان

                                                 
F١Eא٤L٩٢K 
F٢Eא٢L٤١K 
F٣Eא١٥L٥٠K 
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يا أمري املؤمنني هذا زيـد بـن ثابـت : اخلطاب ريض اهللا عنه إذ دخل عليه رجل فقال
َّعيل به, فجاء زيد, فلام : يفتي الناس يف املسجد برأيه يف الغسل من اجلنابة, فقال عمر

يـا أمـري : قد بلغت أن تفتي الناس برأيك? فقـالأي عدو نفسه : رآه عمر فقال عمر
مـن أيب : , واهللا ما فعلت, وكنت سمعت مـن أعاممـي حـديثا فحـدثت بـه املؤمنني

َّعـيل برفاعـة بـن رافـع, : ّأيوب, ومن أيب بن كعب, ومن رفاعة بن رافع, فقال عمر
قـد :  أن يغتسل? قال)١(قد كنتم تفعلون ذلك, إذا أصاب أحدكم املرأة فأكسل: فقال

كنا نفعل ذلك عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مل يأتنا فيه عن اهللا حتريم, ومل 
ورسول اهللا صـىل اهللا : يكن فيه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يشء, فقال عمر

مـا أدري, فـأمر عمـر بجمـع املهـاجرين واألنـصار, : عليه وسلم يعلم ذلك? قال
ِفجمعوا, فشاورهم فشار الن : ُغسل, إال ما كان من معاذ وعيل فـإهنام قـاالاس أن ال ُ

هـذا وأنـتم أصـحاب بـدر قـد : إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب الغسل, فقـال عمـر
يا أمري املؤمنني إنه لـيس أحـد أعلـم : ًاختلفتم, فمن بعدكم أشد اختالفا, فقال عيل

: ىل حفصة فقالتَفأرسل إ. هبذا من شأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من أزواجه
َإذا جاوز اخلتان اخلتـان فقـد وجـب الغـسل, : ال علم يل, فأرسل إىل عائشة فقالت ُ

 .)٢(ًال أسمع برجل فعل ذلك إال أوجعته رضبا: فقال
وأما يف املجال القضائي , فإن التـشاور والتـداول اجلامعـي قبـل البـت يف  −
  . , هي سنة اخللفاء الراشدين ً وحكامً , تكييفاالنوازل

يه خصم نظر يف كتـاب اهللا, فـإن وجـد لكان أبو بكر ريض اهللا عنه إذا ورد ع
 نظر أكانت من النبـي سـنة? فـإن ه قىض به, فإن مل جيد يف كتاب اهللافيه ما يقيض ب

وإن أعيـاه ذلـك دعـا رؤوس ... علمها قىض هبا, فإن مل جيد خرج فـسأل النـاس
روي  و)٣())م عىل األمر قىض بـهاملسلمني وعلامءهم فاستشارهم, فإذا اجتمع رأهي

                                                 
F١EWK 
F٢Eא١L٥٦K 
F٣EK٥٥K 
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 فليأخـذ بقـضاء عمـر,  ,من رسه أن يأخذ بالوثيقة من القضاء:  عن الشعبي  قال
 )١(.))فإنه كان يستشري

أن (( :)أخبار القضاة( خالف عن صاحب حممد عبد الوهاب ونقل الدكتور
مـن  الراشد الثالث, كان إذا جلس للقضاء, أحرض أربعة َعثامن بن عفان, اخلليفة

 , وطلحة بن عيل: الصحابة ريض اهللا عنهم واستشارهم, فام أفتوه به أمضاه, وهم
 )٢())هؤالء قضوا, لست أنا: نيَن, وقال للمتحاكمعبيد اهللا, والزبري, وعبد الرمح
.  لفكرة القضاء اجلامعيً أصيالً يف القضاء, يمثل أصالوهذا النهج الراشدي

يقـول . شارين املحلفني املعمول به يف الغربكام أنه سابق ومتفوق عىل نظام املست
ويمتاز النظام القضائي اإلسالمي يف األندلس واملغرب ((: األستاذ عالل الفايس

ملـساعدته عـىل تلمـس وجـه ) أي القايض(َباملشاورين, أو املفتني الذين يدعوهم 
 َّوهو أفضل من نظـام املحلفـني الـذي ازدهـر يف. احلق يف املسائل املعروضة عليه

 )٣(.))القضاء اإلنجليزي, ثم اقتبسته األنظمة األوروبية

 صيغ االجتهاد اجلامعي اليوم
 ,  االجتهاد اجلامعي الذي يقع اليوم , يتخـذ عـدة أشـكال وعـدة مـستويات

  . يظهر عن أي اجتهاد مجاعي نتحدثحتىنحتاج أن نستحرضها 
 :وهذه أهم األشكال املعمول هبا اليوم 

تضم علامء جمتهـدين حمـددين, مـن عمـوم األقطـار واملـذاهب وجود هيئة قارة,  −١
اإلسالمية, جتتمع وتتدارس القضايا املعروضة عىل أنظارها , وتـصدر فيهـا عـن 

: مثـل(واملثال هنا هو املجامع الفقهية العاملية غري املذهبيـة . رأي اتفاقي أو أغلبي
جممع البحـوث  −  جممع الفقه اإلسالمي بجدة−املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة 

                                                 
F١Eא١٥L٥K 
F٢Eאא،٣٢١K 
F٣Eאאאאא،١٤٨K 
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 املجلـس األورويب  −  املجمـع الفقهـي ألمريكـا الـشاملية−اإلسـالمية بـاألزهر 
 .)لإلفتاء والبحوث

. لـامء مـن قطـر واحـد, أو مـذهب واحـدوجود هيئة مماثلة, لكنها تقترص عىل ع −٢
وقـد .  القطريـة, أو املذهبيـةاملجامع الفقهيـة وهيئـات اإلفتـاءواألمثلة  هنا هي 

 . اإلسالميةالدول معظم لد  هباً ومعموال موجودةاهليئات هذه أصبحت
وكل من هاتني الصيغتني, قد تكون بمبـادرة وإرشاف, أو بـدعم ومـساندة, مـن       

 ., وقد تكون مبادرة يتناد هلا بعض العلامء من تلقاء أنفسهمول واحلكوماتدال
أو  نتظمة, من قطر واحد, بصفة غري م) ًعرشات مثال(اجتامع عدد كثري من العلامء  −٣

ومثـل . عي فيهـاام رأهيم اجلِهم بتدارس قضية ما , وإصدارُمن عدة أقطار, وقيام
 ما تتوالهـا ًوهذه الصيغة غالبا .هذا حيصل يف بعض الندوات واملؤمترات العلمية

 .وتعمل هبا املؤسسات العلمية واجلامعية
, أو اجتهاد علمي ما, ثم عرضـه  بإعداد فتو − منهم ٌ أو عدد−قيام أحد العلامء  −٤

 بدراسته وتقديم آرائهم يف شـأنه, ثـم همُ وقيام يكثر أو يقل,عىل عدد من العلامء,
, ًومثل هذا حيصل اليـوم مـرارا.  يقبلونه ويوقعون عليه باملوافقةٍه عىل نحوُصياغت

طلب فيهـا املوقـف الـرشعي ُخاصة يف بعض األحداث والنوازل الطارئة, التي ي
 .ء بصورة مستعجلة للعلام

 لـبعض وإذا كانت بعض هذه األشكال اجلامعية لالجتهاد , قد تكـون حمـال
, فـإن ))االجتهـاد اجلامعـي((نقاش , يف مد اسـتحقاقها لوصـف ال تحفظ أوال

غبـار عليهـا لالجتهـاد اجلامعـي  الشكل األول منها عىل األقل, يمثـل صـورة ال
يف وتبقـى األشـكال األخـر داخلـة .  يف هـذا العـرص واملعول عليـهاملعمول به

, لكنها قد تكون بحاجـة إىل التقييـد بـبعض  ويف تعريفهوصف االجتهاد اجلامعي
 ...حلدود لدائرة لزومها أو صالحيتهاالرشوط أو بعض ا
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 املنشود والدور املحدود األثر :اجلامعي االجتهاد
فـرد ُفقـد أ.يـد حظي االجتهاد اجلامعي يف العقود األخرية باهتامم كبري ومتزا

فصول ومباحث يف عدد  أطروحات جامعية, وصصت لهوخبعدد من املؤلفات , 
تـاريخ الفقـه اإلسـالمي وحـارضه بو أ, االجتهاد والفتوب  املتعلقةمن املؤلفات

 يف الصحف واملجـالت , فـأكثر  التي تناولت املوضوعوأما املقاالت... وجتديده
ُمن أن أن تتابع أو حت َ  يف عدد من النـدوات العلميـة  تم تناولهاملوضوعأن كام . رصُ
ندوةاالجتهاد (وخصصت له ندوة كاملة ملدة ثالثة أيام, وهي . املتصلة باملوضوع
التــي نظمتهــا كليــة الــرشيعة والقــانون بجامعــة ) مل اإلســالميااجلامعــي يف العــ

, وقـد صـدرت ) ١٩٩٦ديـسمرب  (١٤١٧اإلمارات العربية املتحـدة يف شـعبان 
 .ا ومناقشاهتا يف جزأينأبحاثه

 ًملحوظـا ًاالهتامم العلمي الدرايس, عرفت هذه احلقبة قدرابموازاة مع هذا 
 مـن االجتهـاد ًللمؤسـسات الفقهيـة التـي متـارس أشـكاال من النمو واالنتشار

 .جلامعيا
 فهل كان هلذا كله من إضافة نوعية لوظيفة االجتهاد واإلفتاء?

 ...ً وأثراًحاصلة, لكنها حمدودة مقداراأعتقد أن هذه اإلضافة النوعية 
َّفأما أن اإلضافة النوعية حاصلة, فيظهر ذلك يف جمرد قيـام هـذا العـدد مـن 
املؤسسات الفقهية اجلامعية, وخاصة تلك التي جتمع العلـامء مـن شـتى األقطـار 

كام يظهر يف الثروة الكبرية والنفيسة من الفتاو . واملذاهب, بل من شتى القارات
كام يظهر ذلك . عن هذه املؤسسات−اعية  بصفة مج−  التي صدرتجتهاداتواال

بل إن الفقهاء .  اجلامعيةُيف درجة الرشد والتوازن التي تتميز هبا عادة االجتهادات
 مـن االرتقـاء والتعمـق ًاملشاركني يف هـذه املجـامع أنفـسهم, يـستفيدون مزيـدا

 . وتبادل األبحاثقاش بينهم من  االحتكاك والن ما جيريالعلمي, بفضل
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 اآلثـار التـي ُضـح أيـضا حمدوديـةا, فمـن الوً وواضحاًإذا كان هذا حاصال
ني, ويف واقـع االجتهـاد مأحدثتها مؤسسات االجتهـاد اجلامعـي يف واقـع املـسل

 هذه الـشكاو − إن كان بحاجة إىل تأكيد  −ومما يؤكد ذلك . واإلفتاء للمسلمني
.  تضارب الفتـاو, ومـن التطفـل عـىل اإلفتـاءاملتزايدة من فوىض اإلفتاء, ومن

 حتـاول اليـوم الـتحكم يف الفتـو  الـدولعددا منولقد وصل األمر إىل حد أن 
سطة سلطة القانون والقضاء والعقوبات الزاجرة, رغم أن هلا مؤسسات فقهية بوا

 !!لالجتهاد واإلفتاء
  وكيـف يمكـنفيفهـا?ختفأين تكمن املـشكلة? وكيـف يمكـن جتاوزهـا أو

ٍلالجتهاد اجلامعي ومؤسساته تقديم احلل أو جزء من احلل? ُ 
يف   مشكلتان جامعتـان ألسـباب الـضعف والقـصور−  فيام يبدو يل−هناك 

 ومن .الدور الذي تضطلع به املجامع الفقهية وهيئات اإلفتاء اجلامعي بصفة عامة
ه خالل معاجلتهام, يمكن الوصـول إىل حالـة أفـضل لإلفتـاء الـرشعي ولرسـالت

 . املنشودة الالئقة
 .مشكلة املصداقية: األوىل املشكلة

 .مشكلة الفعالية : املشكلة الثانية 
 اقيةداملص: ًأوال 

مقدرة وحمرتمـة,  َوأعني هبا أن تكون مؤسسة االجتهاد والفتو ذات مكانة
مجهور املسلمني عامة, ويف األوساط العلمية بصفة خاصة, وأن تكـون حمـل  لد

 . فيام تقرره وتفتي به من أحكام واجتهادات ,نتهمثـقتهم وطمأني
  .ًمن خالل أمرين البد منهام معااملصداقية  ويتحقق عنرص
; فبقدر مصداقية كـل  أنفسهم من أعضاء اهليئة − تلقائيا −  يأيتاألمر األول

فحينام ير الناس أن اهليئة قد ضمت أكثـر  .واحد منهم , تتكون مصداقية اهليئة
 فإهنم يضعون فيها ثقتهم وتقديرهم, ويصبحون متطلعني ملا  ونزاهة,العلامء علام
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عـىل و. يصدر عنها , مستعدين لألخـذ بـه وامتثالـه , وتقديمـه عـىل مـا خالفـه
َمـن هـم خـارج وأن حينام يرون أعضاء اهليئة عىل غريالصفة املذكورة, , العكس

تتـشكل عـىل أسـس  يـدركون أن اهليئـة مل وحـنياهليئة أعىل وأوىل ممن هم فيها, 
,  واالنتامئية, وأن االعتبارات السياسية, أو احلزبيةعلمية وموضوعية بريئة ونزهية

ِمـن  َمـن اختـري أو العالقات واملحاباة, قد تـدخلت يف تـشكيل اهليئـة واختيـار
ُ واستبعاد من استبعد منهم,,أعضائها  وينـرصفون  فيهـا,حينئذ يفقـدون الثقـةف َ

 ...عنها إىل غريها
َأن يكون العلامء هم مـن خيتـارون أعـضاء املجـامع واهليئـات ك البد  ولذل

اإلفتائية , أو عىل األقل خيتارون أكثرهم , ويصادقون عىل مـن ختتـارهم جهـات 
 أن تكون املؤهالت :ومن بدهيات االختيار. ملنظامتغري علمية , كاحلكومات وا

ساسـية والـرضورية,  , هـي املعـايري األ اخللقيـة, والـضامناتوالقدرات العلمية
 .املعتمدة فيه

 الذي يعطي املصداقية أو ينزعها, هو مد االستقاللية يف العمل األمر الثاين
و تابعة خاضعة, أوهي بني أهل هي حرة مستقلة? .العلمي للمؤسسة االجتهادية

  ?بني? وهل هي أقرب إىل االستقاللية أم أقرب إىل التبعية
ــ ــي أن اهليئ ــا تعن ــداوالهتا وقراراهتــا, ألي  ختــضع يف ة الاالســتقاللية هن ت

توجيهات أو تعليامت أو ضغوط من خارجهـا, وتعنـي أهنـا ال جتتمـع إلصـدار 
 أن تستمع اهليئة إىل وجهـة  −  بل ينبغي−نعم يمكن . ًفتو أو موقف حمدد سلفا

 ولكنهـا بعـد ذلـك تتـداول ذات الـصلة, نظر احلكومات وكل اجلهات املعنية أو
 .  , وتقرر بكامل االستقالليةبكامل احلرية

ع واهليئـات الفقهيـة, أن تكـون هلـا ـة للمجامــتقالليــور االســن صــوم
َّالصالحية والقدرة عىل أن تـدرج للتـداول والبـت, أي  قـضية تراهـا أو يطالـب ِ
تـاجون إىل حكـم الـرشع بإدراجها عدد من أعضائها, مما هيم الناس يف دينهم وحي
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  أهنا سياسية أو حـساسة هناك قضايا حمظورة عليها, بدعوبمعنى أال تكون. فيه
 ...أو مثرية للجدل

 قـد يـدل ,إن حتايش مثل هذه القضايا واالمتناع عن مناقشتها واإلفتاء فيهـا
, وهـو مـا يـصيبها يف اسـتقالليتها  واحلجرعىل أن اهليئة ختضع لإلمالء والتوجيه

 إىل , اإلفتاء فيهاَّ أمرها ويفوضولسيؤ املرتوكة كام أن هذه القضايا. ومصداقيتها
ستوياهتم ومـشارهبم, وتكـون هلـم فيهـا الكلمـة األوىل األفراد عىل اخـتالف مـ

 ...وهذا عني ما نشكو منه ومن آثاره وتداعياته. واألخرية
, هي ملـصلحة هـذه املؤسـسات وإذا كانت مصداقية املؤسسات االجتهادية

. إهنا أيضا ملصلحة الدول واحلكومـاتوما يصدر عنها, وملصلحة مجهور األمة, ف
 , مع الفعالية اآليت ذكرها, هي ذلك أن مصداقية هذه املؤسسات اجلامعية الراشدة

وممـا يـدعو إىل  .أفضل ضامنة وأقو دعامة للتدين املتزن املتوازن, املعتدل البنـاء
 االستغراب أن نر بعض الدول تبادر إىل تنـصيب اهليئـات العلميـة واإلفتائيـة,

لكي تسد هبا الفراغ, وتقدم بديال ملا يسود جمال الفتـو والتوجيـه الـديني, مـن 
 عـىل نحـو ال  ومع ما يـصدر عنهـا,تطرف وتضارب وعشوائية, ثم تتعامل معها

 !!فاعلية أو وزن , فينتقل ذلك كله إىل غريها  أي مصداقية أويبقي هلا
 الفعالية : ًثانيا

, ة, وملصداقيتها والواسع للمؤسسة الفقهي االستثامر القوي:الفاعليةوأعني ب
فالدور املنوط هبذه املؤسسات, واآلمـال العقـودة عليهـا, ال . وإلنتاجها العلمي
َّ فتاو كل سنة, تدون يف بعـض الكتـب  وجودها وإصدارها بضعيتحققان بمجرد ٍ

 خيتلــف  يكــادفاملجــامع واهليئــات اإلفتائيــة املفتقــرة للفعاليــة, ال... واملجــالت
 . ذي بالء لتعويل عليها يف يشوال يمكن ا. دها عن عدم وجودهاوجو

 .معاوعنرص الفعالية, أراه أيضا يتحقق بأمرين البد منهام 
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ــر ــوازل األول األم ــضايا والن ــع للق ــتيعاب الواس ــل يف رضورة االس  يتمث
بالتـدين  اء تعلـق األمـرووسـ. واإلشكاالت املستجدة واملثارة يف حياة املـسلمني

ــردي , أ ــة,الف ــات االجتامعي ــة, أو باألوضــاع والعالق ــامالت الفردي  أو و باملع
 أو , أو بالقضايا الترشيعية والقانونية للدول اإلسـالمية,العقدية بالقضايا الفكرية

بالسياسات والقـوانني الدوليـة, فـإن فعاليـة  , أوبالقضايا السياسية واالقتصادية
ونوازهلـا  كـل هـذه املجـاالت  واإلفتـاء يفَ النظـرتم عليـهاالجتهاد اجلامعـي حتـ

  . بني املسلمنيً وتأثرياًإعطاء األولوية ألكثرها جدة وشيوعا, مع ومستجداهتا
لء َ ومـ الفتـو وضـبطهاَيمكن أن ننتظر من مؤسـسات اإلفتـاء ترشـيد ال
, وهي ال تستطيع النظر والبت إال  والتضاربطرف من التطفل والتَّ واحلدالفراغ,

سبة ضـئيلة ممـا يـشغل النـاس ويثـري احلـرية والبلبلـة يف يف وقت متـأخر, ويف نـ
ــ.صــفوفهم  االحتياجــات املتعلقــة بعمــوم الــشعوب واجلاليــات شمل وهــذا ي

 . واملحليةاإلسالمية, كام يصدق عىل االحتياجات القطرية والوطنية
 ورسعة صـدورها لتـؤدي إن مقدار الفتاو الصادرة عن اهليئات اجلامعية, 

 مقـدار مـا نـستطيع ًاملناسب قبل فوات األوان, حيددان تلقائياوظيفتها يف الوقت 
 فال ينبغي أن نطلب وننتظر من االجتهاد .التعويل عليه وانتظاره من هذه اهليئات

 باإلشـارة  اآلن أخـر, أكتفـي وهذا يقـود إىل مـسألة.اجلامعي ما ليس يف قدرته
, ...املخصصة هلذه اهليئات املفرغة واإلمكانات البرشية واملالية مسألة , وهيإليها

 . نزرعال يمكن أن نحصد إال عىل قدر ما نحن ف
ود ومن اإلنتاجات التـي  يتعلق بمد االستفادة الفعلية من اجلهاألمر الثاين

فإذا كان اإلنتاج الكمـي هـو  . عرب العامل كلهملنترشة ا الفقهيةنامؤسساتتصدر عن 
, فـإن متكـني هـذا اإلنتـاج مـن , بالقياس إىل ما هو مطلوب ءنفسه ضئيل وبطي
إذا  ُبعد عن احلقيقةَأ  أراينالو .ضآلة وحمدودية وضعفا , هو أكثر التبليغ والتطبيق
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 بعـض األحيـان إن املجامع الفقهية تنتج لنفسها وختاطب أعـضاءها , ويف: قلت
 .ومن الباحثنيبني منها, من املختصني يقريستفيد منها بعض ال

شـأن الفقهـاء واملجـامع الفقهيـة, فهـي ليـست إن هذا ليس من  :قد يقال
 سـو نريـد  الكنـا  إذا, هـذا صـحيحوأقول نعم .مسؤولة عن التبليغ والتنفيذ
 ٍثم االنرصاف إىل الـسنة  املقبلـة إلقـرار فتـاو عها,يإنتاج الفتاو وختمها وتوق

أما إذا كنا نتحدث عن رسالة املفتني واملجتهدين, وعن املسؤولية املنوطة. أخر 
  سـلطةسعى إىل حتـصني املجـال الـرشعي, وحتـصني هبيئات االجتهاد اجلامعي

, وحتصني وظيفة املوقعني عن رب العاملني, فليس هناك من سـبيل اإلفتاء باسمه
مـصري هـذه الفتـو, أي عـن تـسويقها عـن , )١())صـناعة الفتـو((صل فإىل 

وال ,  ))العلمـياجلهـاد  ((عن)) االجتهاد العلمي((يمكننا فصل   ال.وتطبيقها
 .))اجلهاد اإلعالمي((عن 

ومعنى هذا ومقـصوده أن إنتـاج االجتهـادات والفتـاو, جيـب أن يكـون 
إن إنتـاج فتـو مجاعيـة . متبوعا بالعمل عىل تبليغها وبياهنا والدعوة إىل تطبيقهـا

, خري مـن إنتـاج واحدة, مع تروجيها والتعريف هبا لد ماليني املسلمني يف العامل
إن اجلهـود واإلمكانـات املبذولـة إلنتـاج . و ال تغـادر مكـان والدهتـاألف فتـ

 , ولن تـؤيت ثامرهـاحتقق مقصودهااجتهادات مجاعية راشدة وذات مصداقية, لن 
 ألجل التبليغ والـرتويج , أو أكرب منها , هلاإال بتخصيص إمكانات وجهود مماثلة

ًات رسـمية وشـعبية وال شك أن وسائل إعـالم كثـرية, وجهـ. والبيان والتطبيق ٍ
ولكن املبادرة واملتابعـة جيـب أن تكـون . عديدة , مستعدة للتعاون يف هذا االجتاه

وهو ما يقتيض وجود أقسام أو جلان دائمـة للقيـام . من املؤسسات الفقهية نفسها
 .هبذه الوظائف
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  عىل دمج الفتاو اجلامعيـة خلدمة هذا االجتاه, العمل ومما يمكن السعي إليه
 .ملدارسنا وجامعاتنا بمختلف مراحلها تعليمية يف الربامج ال,رصةاملعا
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 ثـحـع البـــراجــم
 

 .الكتاب العريب ـ بريوت  ـ دار١٣٣٨أحكام القرآن, أليب بكر اجلصاص ـ * 
 .عالم املوقعني عن رب العاملني, البن قيم اجلوزية ـ د ت ـ دار اجليل بريوتإ* 
م ـ ١٩٩٩٢ ـ ١/١٤١٣ضاء يف األنـدلس, ملحمـد عبـد الوهـاب خـالف ط تـاريخ القـ* 

 .املؤسسة العربية احلديثة ـ القاهرة
ت ـ .جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله, أليب عمر يوسف بن عبد الرب ـ د* 

 .دار الفكر ـ بريوت 
 الـرشيف , سلـسلة كتـاب  ةاالجتهاد اجلامعي يف الترشيع اإلسالمي , لعبد املجيد الـسورس* 

 .١٤١٨ , ذو القعدة ٦٢األمة , العدد 
 ـ ١االجتهــاد اجلامعــي ودور املجــامع الفقهيــة يف تطبيقــه , لــشعبان حممــد اســامعيل , ط* 

 .ـ دار البشائر بريوت ١٤١٨/١٩٩٨
املتحـدة , بيـة ر, نرش جامعـة اإلمـارات الع) ندوة ( االجتهاد اجلامعي يف العامل اإلسالمي * 
 .لية الرشيعة والقانونك

 ا, دار الوفــ١٤١٨/١٩٩٧ ـ ٢عـيل طـه ريـان , ط ضـوابط االجتهـاد والفتـو , ألمحـد* 
 باملنصورة

م ـ دار ١٩٩٢هــ ـ ١٤١٤فتح الباري برشح صحيح البخاري, البـن حجـر العـسقالين ـ * 
 .الفكر ت بريوت

مد عبد اهللا ولد كـريم,  مالك بن أنس, أليب بكر بن العريب ـ حتقيق حمأالقبس يف رشح موط* 
 . دار الغرب اإلسالمي, بريوت١/١٩٩٢ط

  مدخل يف النظرية العامة لدراسة الفقه اإلسالمي ومقارنته بالفقه األجنبي, لعـالل الفـايس* 
 . مؤسسة عالل الفايس ـ الرباطكةرش ـ ١٩٨٥ـ 

 دار  ــ م ١٩٩٤ـ    هـ٢/١٤١٥, ملحمد رواس قلعة جي طموسوعة فقه أيب بكر الصديق* 
 .وت بري  ـ النفائس
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 ةّة األمَّأثر الفتو يف تأكيد وسطي
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 عبداهللا بن حممد بن سعد آل خنني/ معايل الشيخ

 عضو هيئة كبار العلامء
عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتو 
 القايض األسبق بمحكمة التمييز بالرياض
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  :ةــمّاملقد

ْإن احلمد هللا نحمده, ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومـن  َ َّ ِ
ْسيئات أعاملنا, من هيد اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي لـه, وأشـهد أن ال  َ ْ َْ َ
ًإله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبـده ورسـوله ـ صـىل اهللا عليـه  َّ َ

 : ـ, أما بعدوعىل آله وصحبه وسلم
ّفلقد تلقيت دعوة كريمة من فضيلة األمني العام للمجمع الفقهي اإلسالمي  ّ ّ ً ًّ ُ
ٍلرابطة العامل اإلسالمي متـضمنة طلـب املـشاركة بكتابـة بحـث يف النـدوة التـي  ً ّ ّ

ُ, وذلك ببحث عنوانه»الفتو وضوابطها«: ّتنظمها الرابطة بعنوان ٍ :» أثر الفتـو
ّيف تأكيد وسطية األم  ., فكانت مني هذه املشاركة»ةَّ

ّ الرشع, والقـائم هبـا موقـع للـرشيعة عـىل أفعـال املكلفـني, ُالفتو لسانو ٌ ِ ُ
ِّاملفتون ـ موقعون عن اهللا, وهم محلة الرشع ويرجع الناس إلـيهم يف : ْوأهلها ـ أي ُ

َّ﴿يا أهيا الـ: − تعاىل −ا من أحكام اإلسالم, يقول اهللا احلالل واحلرام وغريمه َ ُّ َ َذين َ ِ
ْآمنوا أطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم﴾ ْ ُ َّ َُ ْ ُِ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ ََ ُ َ َُ  ].٥٩: النساء [َ

ّفالعلامء واجبة طاعتهم واتبـاعهم فـيام يقررونـه مـن أحكـام مـستفادة مـن  ّ ٌ
ًكنت جالسا : , وقد رو كثري بن قيس قال)١( فإهنم ورثة األنبياء;ّالكتاب والسنة ُ

ُيا أبا الدرداء, إين جئتك مـن : ٌداء يف مسجد دمشق, فجاءه رجل فقالمع أيب الدر ّ
ّحلديث بلغني أنك حتدثه عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص مدينة الرسول  ٍ, ما جئت حلاجـة, ملسو هيلع هللا ىلصّ ُ

ُفإين سمعت رسول اهللا : قال ًمن سلك طريقا يطلب فيه علام سلك اهللا «: يقولملسو هيلع هللا ىلص ّ ً
ّبه طريقا من طرق اجلنة, وإن املالئكة لتضع أجن حتهـا رضـا لطالـب العلـم, وإن ً

العامل ليستغفر له من يف السموات ومـن يف األرض واحليتـان يف جـوف املـاء, وإن 
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فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكـب, وإن العلـامء 
َورثة األنبياء, وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها, ورثوا العلم, فمن أخذه َ َ ّ ًّ َ أخذ ً َ َ

ٍبحظ وافر ٍّ«)١(. 
 عىل املفتي واملستفتي, فعن أيب هريرة ـ ريض اهللا عنـه ـ ٌوخطر الفتو عظيم

ٍمن أفتي بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ْ ُ«)٢(. 
 األنبيـاء ُ وارثَ الفضل; ألن املفتيُ املوقع, كثريُ اخلطر, كبريُاإلفتاء عظيم«فـ

من دارت الفتيا عـىل أقـواهلم «, واملفتون هم )٣(»− وسالمه عليهم  صلوات اهللا−
ُبني األنام الذين خصوا باستنباط األحكام, وعنوا بضبط قواعد احلالل واحلـرام,  ّ ُ
فهم يف األرض بمنزلة النجوم يف السامء, هبم هيتدي احلريان يف الظلـامء, وحاجـة 

, وطـاعتهم أفـرض علـيهم الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب
 .)٤(»ّمن طاعة األمهات واآلباء

ّوألمهية الفتو يف تأكيد وسطية األمة فقـد جـر تناولـه يف هـذا البحـث,  َّ َّ
 : كام ييلوخامتة, وبياهنامباحث وسبعة ّوانتظم يف مقدمة ومتهيد 

 .ّاملقدمة
 .َّ, وفيه بيان الوسطية يف اللغة واالصطالحالتمهيد

 .أثر الفتو يف إقامة الدين بني املسلمني: ّاملبحث األول
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ّأثر الفتو يف التصدي للغلو: ينالثااملبحث  ّ. 
 .ّأثر الفتو يف التصدي للجفاء: املبحث الثالث

 .َّالوسطية يف الفتو: الرابعاملبحث 
 .أثر الفتو يف انتظام أحوال املستفتي عىل الرشع: املبحث اخلامس

َّ حمافظة املجتمع املسلم عىل هويته اإلسالميةأثر الفتو يف: السادساملبحث  َّ. 
 .ّأثر الفتو يف رسوخ األمن يف املجتمع اإلسالمي: السابعاملبحث 
 .ّ, وفيها ملخص البحثاخلامتة

ّسدد اهللا اخلطا, ووف ل صالح األعـامل, ّق لإلخالص يف القول والعمل, وتقبُ
ملـن لـه فـضل علينـا, وجلميـع ّوغفر سيئها لنا, ولوالدينا, وأهلينا, وملـشاخينا, و

املسلمني, وأصلح عقبي, وبارك فيهم, ووفقهم لكـل خـري وسـداد فـيام يـصلح 
 .دينهم ودنياهم, وخيدم أمتهم وجمتمعهم, إنه عىل ذلك قدير, وباإلجابة جدير

واهللا املوفق واهلادي إىل سبيل الرشاد, وصىل اهللا عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه 
 .وصحبه وسلم

* * * 
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 التمهيد
 َّبيان الوسطية يف اللغة واالصطالح

 :يف اللغةَّالوسطية 
, وهي تطلـق يف اللغـة الواو, والسني, والطاء: كلمة تقوم عىل ثالثة حروف

 :)١(ٍعىل معان, هي
 : العدل اخليار −١

ٍفالوسط من كل يشء أعدله, ومنه قوله  ْ﴿وكذلك جعلناكم : − تعاىل −ّ ُ ََ ْ َ َ ََ ِ ًأمـة َ َّ ُ
ِوسطا لتكونوا شهداء عىل الناس﴾ َّ َ ََ َ ََ َ ُ ُ ُ ِ ً ًعدوال خيارا, وقولـه: ْ, أي]١٤٣: البقرة[ َ ً −

ــاىل  ــسبحون﴾ :−تع ــوال ت ــم ل ــل لك ــطهم أمل أق ــال أوس َ﴿ ق ُ ِّ ْ َْ ْ ْ َُ َ َ َ ُْ ُ ََ َ َْ َ ُ ُ ــم[ َ , ]٢٨: القل
ْأوسطهم﴿و َُ ُ ْ  . هنا بمعنى أعدهلم﴾َ

 : ما بني الطرفني−٢
َفوسط اليشء ً﴿فـأثرن بـه نقعـا : − تعـاىل −ا بني طرفيه, ومنه قوله نصفه مم: َ ْ ََ ِ ِ َ ْ َ َ

ًفوسطن بـه مجعـا ) ٤( ْ َ ََ ِ ِ ْ َ رصن يف الوسـط بـني الطـرفني, : ْ, أي]العاديـات [﴾)٥(َ
ْ﴿فكفارته إطعام عرشة مساكني من أوسط ما تطعمون أهلـيكم : − تعاىل −وقوله  ُ َ َ َ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َُ ََ ْ ُْ َُ َ َ ِ َّ َ

ْأو كسوهتم ُْ ُ َ ِْ وسـط لـيس بـالنفيس وال الرديـئ ممـا يطعمـه : ْ, أي]٨٩: املائدة[ ﴾َ
 .ًالناس أو يلبسونه عرفا
ّاملراد بوسطية األمة   :ّيرشعيف االصطالح الَّ

ّأوسط الناس خيارهم وعدوهلم ممن متسكوا هبدي الكتاب والسنة مـن غـري  ّ
, وهم كـام ذكـر ّإفراط وال تفريط, فرتكوا سبيل اجلفاء, ومل يميلوا إىل سبيل الغلو

ّيف كتابه الذي كتبه إىل أحد عاملـه ) هـ١٠١: ت( − رمحه اهللا −عمر بن عبدالعزيز 
ّفام دوهنم من مقرص, وما فوقهم من «: وصاه فيه بلزوم طريق من سلف ثم قالأو
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ٌحمرس, وقد قرص قوم دوهنم فجفوا, وطمح عنهم أقوام فغلوا, وإهنـم بـني ذلـك  ٌ ّ
 .)١(»لعىل هد مستقيم

ٍومـا أمـر اهللا بـأمر إال وللـشيطان فيـه «): هــ٧٥١: ت(ّ قال ابن القيم وكام َ َ َ
ّتان, إما إىل تفريط وإضاعة, وإما إىل إفراط وغلو, ودين اهللا وسط بني اجلـايف غنز ّ ٍّ

عنه والغايل فيه, كالوادي بني جبلني, واهلد بني ضاللتني, والوسط بني طـرفني 
ٌيع له فالغايل فيه مضيع له, هذا بتقصريه عن ذميمني, فكام أن اجلايف عن األمر مض ّ ٌ ّ

ّاحلد, وهذا بتجاوزه احلد ّ«)٢(. 
ّوبذلك كانت األمة كلها  ً﴿أمة وسطا﴾ّ َ ََّ ً ًعـدوال خيـارا : ْ, أي]١٤٣: البقرة[ ُ ً

ّبني األمم كلها عبدوا اهللا عىل يقني من أمرهم عىل وفق هد رهبم وسنة نبيهم من  ّ ّ ٍ ّ
ّغري ميل إىل أي االجت ّ  .ّالغلو وأاجلفاء : اهني املذمومنيٍ

ّوسطية اإلسالم من أبرز خصائصه, وهي بالتبع من أبرز خصائص أمـة «ّثم  َّ
ى         ﴿: − تعاىل −االستجابة, قال  َهَداَء َعَل َوَآَذِلَك َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُش

ِهيًدا      ْيُكْم َش , ولذلك نجد اإلسـالم ]١٤٣ :البقرة[ ﴾النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَل
ٍيقدم املنهج الوسط يف كل شأن من شؤون احلياة ّ , وال يكتفي هبذا, بل حيـذر مـن ّ

 .)٣(»ّرافني الغلو والتقصريحاملصري إىل أحد االن
* * * 
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 ّاملبحث األول
 أثر الفتو يف إقامة الدين بني املسلمني

د ـدة أحــً ودفعا للمفـسةـًا للمصلحـه جلبـة عليـافظـن واملحـِّديـة الـإقام
 .)١(َّالرضوريات التي جاء الرشع باملحافظة عليها

ّواإلسالم هو دين األمة املسلمة التي تدين به, وهو خاتم األديان, ورسـوهلا 
ّخاتم الرسل, واإلسالم نظام األمة, وعليهـا عـصبتها واجـتامع كلمتهـا وانتظـام 

ٌأحواهلا يف شؤوهنا كلها, وأحكامه جارية عىل ا  .لفرد واألرسة واملجتمع والدولةّ
ــامالت واألنكحــة  ــة املع ــشمل كاف ــة ت ــادة ورشيع ــدة وعب ّواإلســالم عقي
واجلنايات واجلزاءات وأحكام القضاء والتقايض وعالقة الدولة بالفرد واملجتمع 
ٌوعالقة الدولة املسلمة بغريها من الدول واألمم األخر, وهو مع ذلـك جهـاد, 

ركه, وهني عن منكر إذا ظهر فعلـه, فـام مـن حركـة وال ٌوأمر بمعروف إذا ظهر ت
ًسكون يدعى إال والرشيعة حاكمـة عليـه إفـرادا وتركيبـا, يقـول اهللا  ً ّ  :− تعـاىل −ُ

ً﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسـالم دينـا﴾ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َْ 
 ].٣: املائدة[

ٌّ, وإذا مل يكن بد − تعاىل −ٍيف حاجة إىل الفتو إلقامتها عىل منهج اهللا ّواألمة  ُ
ّمن األطباء يف املجتمع لطب األبـدان ليقـضوا عـىل املـرض وأسـبابه أو مداواتـه  ّ
ّلتخف وطأته عـىل املـريض وال يمكـن لغـري األطبـاء أن حيلـوا حمـل األطبـاء يف  ّّ ّ ّ

ُم, فمن باب أوىل أال يّمراجعة كتب الطب ملعاجلة أنفسهم أو غريه ّ َ الناس يف َّبِطٍ
ُعباداهتم ومعامالهتم ومناكحاهتم وكافة أحواهلم الرشعية إال أهل الفتو, يقول  َّ ّ

ّوالـرشع طـب القلـوب, واألنبيـاء أطبـاء القلـوب «): هــ٧٢٨: ت(َّابن تيميـة  ّ
ِ, فكام أن اإلنسان إذا ترك من غري عالج فإن املرض يؤذيـه أو)٢(»واألديان  هيلكـه ُ

                                                           
F١EאWAאאא@٢٠٣٢٧٠K 
F٢Eאא٣٤L٢١٠K 



 − ١٠ −

ِفكذا إذا ترك من غري إفتـاء وال توجيـه يف شـؤون عباداتـه ومعامالتـه وأنكحتـه  ُ
ّوغريها فإنه يضل وهيلك, فكان ال بد للمجتمع من الفتو وأهلها إلقامـة ديـن  ّ

ّ, وقـد أمـر اهللا ـ عـز ً محاية للعقيدة وإيـضاحا للـرشيعةّاهللا يف املجتمع اإلسالمي
ّوجل ـ بتفقه   − ّة لينذروا قومهم وليفقهـوهم يف ديـنهم, يقـول اهللاّ من األمٍطائفةّ

ْ﴿فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قـومهم : −تعاىل  َ ُ ُ َ ْ ْ َُ ُ ُْ َ ْ َْ َّ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِّ َ ِْ ِ َ َ ََ ِّ َُ َ َ َ
َإذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون﴾ ُ ْ ْ ْ ََ ْ َ ُ َّ َ ََ ُ َِ ِ  ].١٢٢: التوبة[ َِ

َّحاجة النـاس إىل الـرشيعة رضوريـة فـوق «): هـ٧٥١: ت(يقول ابن القيم 
ّحاجتهم إىل كل يشء, وال نسبة حلاجتهم إىل علم الطب إليهـا, أال تـر أن أكثـر  ٍ ّ

 .)١(»العامل يعيشون بغري طبيب
* * * 

                                                           
F١Eאא٢L٢K 



 − ١١ −

 ايناملبحث الث
ّأثر الفتو يف التصدي للغلو ّ 

 :ّالغلو يف اللغة
يقـول ّاحلرف املعتل, وهي كـام الغني والالم و: كلمة تقوم عىل ثالثة حروف

ّأصل صـحيح يف األمـر يـدل عـىل ارتفـاع وجمـاوزة «): هـ٣٩٥: ت (ابن فارس ٌ
 .)١(»قدر

جـاوز فيـه : ّإذا جاوز حده, وغال يف األمر غلوا: غال الرجل يف األمر: فيقال
 .)٢(ّاحلد

ًواملراد بالغلو رشعا ّجتاوز العبد حده نحو الـشدة ممـا خيرجـه عـن موجـب : ّ ّ
ٍنصوص الرشعية يف اعتقاد أو عملال ٍ َّ)٣(. 

ّوالغلو منهي عنـه كـام قـال اهللا  ِ﴿يـا أهـل الكتـاب ال تغلـوا يف : − تعـاىل −ّ ُ ْ َْ َ ََ ِ ِ ْ َ َ
ْدينكم﴾ ُ ِ  ].١٧١: النساء[ ِ

وأهـل «): هــ١٢٣٣: ت(قال الشيخ سليامن بـن عبـداهللا بـن عبـدالوهاب 
 الدين, ونحن كـذلك,كام ّالكتاب هنا هم اليهود والنصار, فنهاهم عن الغلو يف

َ﴿فاستقم كام أمرت ومن تاب معك وال تطغـوا إنـه بـام تعملـون : − تعاىل −قال  ُ َ َ َ ْ ْ ْْ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ َِ َّ َِ ْ َ َ ِ ُِ َ َ
ٌبصري﴾ ِ  .)٤(»]١١٢: هود[ َ
غداة العقبة ملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا : ّ ابن عباس ـ ريض اهللا عنه ـ قالقد روو

ْهات, القط يل«: وهو عىل راحلته ُ ْ  ّ, فلقطت له حصيات هن حـىص اخلـذف, فلـامِ
 يف الدين; فإنام أهلك من كـان ّاكم والغلوَّبأمثال هؤالء, وإي: وضعتهن يف يده قال

 .)٥(» يف الدينّقبلكم الغلو
                                                           

F١Eא٤L٣٨٧،FKE 
F٢Eא٤L٣٨٧،FEאא،١٧٠٠א،٤٨٠K 
F٣Eאא١٣L٢٧٨אא،٢L٤٩٦K 
F٤Eאאא٢٦٥K 
ّ, كتاب مناسك احلج, باب التقاط احلىص, واللفظ لـه, وأخرجـه ابـن ماجـه ٥/٢٦٨ّأخرجه النسائي يف املجتبى ) ٥(

, ٩/١٨٣ ّ, وأخرجه ابن حبـان٣٤٧, ١/٢١٥, كتاب املناسك, باب قدر حىص الرمي, وأخرجه أمحد ٢/١٠٠٨
, كتـاب املناسـك, بـاب ٤/٢٧٤ّكتاب احلج, باب الوقوف بعرفة واملزدلفة والدفع منهام, وأخرجه ابـن خزيمـة 

  =ارة حلىص اجلامر بدعة ملا فيه من إيذاء الناسـر احلجـة والبيان أن كسـزدلفـار من املـىص لرمي اجلمـاط احلـالتق



 − ١٢ −

ّفجعل الزيادة يف صفات احلىص التي ترمى هبا اجلمرة من الغلو, وهكذا كـل  ّ ْ ُ
ّزيادة يف عمل فوق احلد املرشوع َّيف بقية احلـديث مـن ملسو هيلع هللا ىلص  عىل تعميمه ّ, كام دل)١(ٍ

ّوإياكم والغلو يف الدين; فإنام أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين«: قوله ّ َّ«)٢(. 
بـاب قـدر «:  بقولـه)٣(»صـحيحه«يف ) هــ٣١١: ت(ّوقد بوب ابن خزيمة 

ّاحلىص الذي يرمى به اجلامر والدليل عىل أن الرمي باحلىص الكبـار مـن الغلـو يف 
 .»ّويف اهلالك بالغلو يف الدينالدين وخت

 :ّومالمح الغلو تظهر فيام ييل
 : االعتقاد−١

ّوذلك باجلنوح إىل أمر خارج عن نصوص الكتاب والـسنة نحـو التـشديد,  ٍ
 .−)٤( كام هو مذهب اخلوارج−كالتكفري بالذنب, واخلروج عىل الوالة 

ٍوأهل السنة ال يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ً , ويـرون )٥(ّله ما مل يـستحّ
ّصحة الوالية لكل  ٌ وفاجر, وال يرون اخلروج عليه ما مل يظهـر منـه كفـر بـواحٍّبرّ ٌ 

َّعليه من اهللا برهان ال حيتمل التأويل وليست املعصية مما يكفر به ٌ)٦(. 
 ّوإذا كان التكفري بالذنب واخلـروج عـىل الـوالة مـن الغلـو فكيـف إذا أد ّ

ٍ رجال وأمواهلم من مـسلمني ومـستأمنني وذلـك تكفري املسلم إىل استحالل دماء
ّبالقتل وهدم املنشآت العامة والصناعية عامة وخاصـة بـالتفجري أو غـريه, فكـل  ّ َّّ ّ

ٌذلك ضالل يف االعتقاد, وبغي عىل الوالة والعباد ٌ. 
ًأبدان من يتكلف كرس احلجارة تومها وإتعاب=                                                                                                                                                      ّ ّ, وصححه, وأخرجه البيهقـي ١/٦٣٧ أنه سنّة, وأخرجه احلاكم ّ ّ

َّ, كتاب احلج, باب أخذ احلىص لرمي مجرة العقبة وكيفية ذلك, وأخرجه ابن أيب شيبة ٥/١٢٧ ّ٣/٢٤٨. 
F١Eאא١٣L٢٧٨K 
F٢EK 
F٣E٤L٢٧٦K 
F٤Eאא١٩L١٥١אאא،٣٦٥،٢٧٥K 
F٥Eאא٣٥٥،٣٦٠K 
F٦E١٢L٢٢٩אא،١٣L٨K 



 − ١٣ −

 :َّعملية األحكام ال−٢
 :)١(بأحد ثالثة أمور, هيّالغلو فيها ّويتحقق 

ًخرين بام مل يوجبه اهللا ـ عز وجل ـ عبـادة وترهبـا إلزام النفس أو اآل)أ (  ّ ً ّ  ممـا ّ
زينـب ـ ريض اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ّ هنـى النبـي ذلك كـامخيالف املرشوع يف نوافل العبادات, و

: , فعن أنـس ـ ريض اهللا عنـه ـ قـالتكليف نفسها بالعبادة فوق الطاقةعنها ـ عن 
هـذا : ذا احلبل? قالواما ه: ٌ, فإذا حبل ممدود بني الساريتني, فقالملسو هيلع هللا ىلصّدخل النبي «

ّحبل لزينب, فإذا فـرتت تعلقـت, فقـال النبـي  ّ ِّال, حلـوه, ليـصل أحـدكم : ملسو هيلع هللا ىلصٌ َُّ ُُ
 .)٢(»نشاطه, فإذا فرت فليقعد

ّوليس من الغلو ـ كام يقول ابن املنري ـ  ُطلب األكمـل يف العبـادة; فإنـه مـن «ّ
ّة يف التطـوع املفـيض ّاألمور املحمودة, بل منع اإلفراط املؤدي إىل املالل أو املبالغ

 .)٣(»إىل ترك األفضل
ّكام إنه ليس من الغلو التزام شخص رأيا فيه احلزم والتحوط لدينه مما تتقبلـه  ّ ًّ
ٍالنصوص الرشعية وتشهد له إذا كان االجتهاد فيه سائغا, أو أخذ بـه عـن تقليـد  ً َّ

 .)٤(ٍلعامل جمتهد موثوق يف دينه وعلمه
عـىل وجـه إذا كـان حتريمهـا ا اهللا ـ تعـاىل ـ هـح التي أبا حتريم الطيبات)ب(

ُ﴿يا أهيا الذين آمنـوا : − تعاىل −ّالتعبد, كتحريم أكل اللحم والفواكه, كام يف قوله  َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ
َال حترموا طيبات ما أحل اهللاَُّ لكم وال تعتدوا إن اهللاََّ ال حيب املعتدين  ْ ُّ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ َُْ ُ َ َ ََّ ِ ْ َ ِّ ُ ُِّ َ َّ َ َ َ ُوكلـ) ٨٧(ُ ُ وا َ

َمما رزقكم اهللاَُّ حالال طيبا واتقوا اهللاََّ الذي أنتم به مؤمنون  ُ ُ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ ُ َِ ْ َُ َّ ُ ََ ً ََ ً َ َ , وليس ]املائدة[ ﴾)٨٨(َّ
ٍمن الغلو ترك املشتبهات يف مطعم ونحوه ّ. 

                                                           
F١Eאא٢L٤٩٦אא،٥٨٦א،א

אא٨٣K 
F٢Eאא،١L٣٨٦א،א،

،١אL٥٤١א،א،
אאK 

F٣EWאא١L٩٤K 
F٤Eאאא٨٥א٨٦K 



 − ١٤ −

من رضوراتـه, مثـل األكـل والـرشب والنـوم ما حيتاجه  ترك اإلنسان )جـ(
جاء «:  يقول− ريض اهللا عنه −ه أنس بن مالك احلديث الذي روا, كام يف والنكاح

ُ, فلـام أخـربوا ملسو هيلع هللا ىلصيسألون عن عبـادة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ٍثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي 
قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما ملسو هيلع هللا ىلص وأين نحن من النبي : ّكأهنم تقالوها, فقالوا
ًأما أنا فإين أصيل الليل أبدا, وقال آخر: ّتأخر, قال أحدهم ّ ا أصـوم الـدهر وال أن: ّ
ًأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبـدا, فجـاء رسـول اهللا : أفطر, وقال آخر : فقـالملسو هيلع هللا ىلص ّ

أنتم الذين قلتم كذا وكذا? أما واهللا إين ألخـشاكم هللا وأتقـاكم لـه لكنـي أصـوم 
 .)١(»ّوأفطر وأصيل وأرقد وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني

َّ سلوك منهج الوسطية واالعتدال يف الفتو, ّومن هنا يتضح وظيفة املفتي يف
ّفريد شارد األمة نحو الغلو إىل طريـق اجلـادة والـصواب بـالتزام هـدي الكتـاب  ّ ّّ

ّاهللا ـ عز وجل ـجاء يف كتاب ّوالسنة, فال اعتقاد إال بام  ّ وسنة نبيه حممـد ّ , وال ملسو هيلع هللا ىلصّ
ٍتكفري إال بام جاء كذلك فيهام, وال إلزام بحكم وال سلوك إال  بام ألزم بـه الكتـاب ٍ

ّوالسنة, فال حتريم للطيبات وال ترك للرضورات التي حيتاجها اإلنسان من نكـاح  ّ
 .ٍوطعام ورشاب ونوم

* * * 

                                                           
F١Eאא،٥L١٩٤٩،אא،א،

٢L١٠٢٠אא،א،א
אK 



 − ١٥ −

 املبحث الثالث
 ّأثر الفتو يف التصدي للجفاء

 :اجلفاء يف اللغة
ّاجليم, والفاء, واحلرف املعتل, وهي كام يقول : كلمة تقوم عىل ثالثة حروف

ّأصـل واحـد يـدل عـىل نبـو الـيشء عـن الـيشء«): هـ٣٩٥: ت(ارس ابن ف ّ ٌٌ ...
ًوكذلك كل يشء إذا مل يلزم شيئا يقال ّخـالف الـرب, : واجلفـاء... جفا عنه جيفـو: ّ

ْما نفاه السيل, ومنه: ُواجلفاء  .)١(»اشتقاق اجلفاء: ّ
ّ ـ عـز ُامليل إىل طرف التفريط بالتساهل وترك أوامر اهللا: ًواملراد باجلفاء رشعا

ّوجل ـ واإلعراض عنها أو إتيان ما هنى اهللا ـ عز وجل ـ عنه, سواء أكان ذلـك يف  ّّ
 .َّاالعتقاد أو العمل, فهو قصور دون بلوغ الوسطية باجلنوح إىل التقصري

ّ عز وجل −واهللا  َ﴿وأن هـذا : − تعـاىل −ّقد أمر بالتمسك بدينه, كـام قـال  −ّ َ ََّ َ
َّرصاطي مستقيام فات ََ ً َِ ِ ِْ ِبعوه وال تتبعوا الـسبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله﴾ُ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُّْ َ ُ ُ َ ُ ُُ ِ َ َ َ َّ ََ َ : األنعـام[ َ

ْ﴿قل إن كنتم حتبون اهللاََّ فاتبعوين حيببكم اهللاَُّ ويغفر لكم : − تعاىل −, ويقول ]١٥٣ ْ َ ُ ُْ ْ َُ ِْ َِ ْ ُ ُِّ ِْ ُ ِ َّ ُ َْ َ ُْ ُ ِ ُ
ْذنوبكم﴾ ُ َُ ّ عز وجل −أمر اهللا ّ, ففي اآليتني وجوب التمسك بام ]٣١: آل عمران[ ُ ّ

 . به وعدم التفريط يف ذلك−
ّوكذا السنة جاءت بام جاء به الذكر احلكيم, فعن أيب هريرة ـ ريض اهللا عنـه ـ 

دعوين ما تركتكم, إنـام أهلـك مـن كـان قـبلكم سـؤاهلم «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص ّعن النبي 
ٍمر فـائتوا ٍواختالفهم عىل أنبيائهم, فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بـأ

 .)٢(»منه ما استطعتم
ّوخمالفة ذلك بالتفريط يف هدي الكتاب والسنة جفاء منهي عنه, يقـول اهللا ٌ ّ −

ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقني﴾﴿: −تعاىل  ِ َِ َ َ َْ َ َْ َّ َْ َّ ُ ْ  ].٩٩: احلجر [َ
                                                           

 .١/٤٦٥مقاييس اللغة ) ١(
 .ملسو هيلع هللا ىلص, كتاب االعتصام بالكتاب والسنّة, باب االقتداء بسنن رسول اهللا ٦/٢٦٥٨أخرجه البخاري ) ٢(



 − ١٦ −

ّففي اآلية األمر بالتمسك هبدي الكتاب والسنة حتى يلقى اإلنسان ربه وهو  ّ ّ ُ
 .ّ حقهّغري مفرط يف
ً﴿وال تكونوا كالتي نقضت غزهلا مـن بعـد قـوة أنكاثـا﴾: − تعاىل −ويقول  ُ ََ ْ َ ُ َُ ٍ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َََ ْ ْ ََ َ َّ َ َ 

 .ّن ترك طاعة ربه بعد القيام هباع, فهو هني لإلنسان ]٩٢: النمل[
ّوحذر اهللا ـ عز وجل ـ من اإلعراض عن أوامره وإتيان نواهيه كام يف قوله  ّ ّ− 

ِصيَبُهْم َفْلَيْح﴿: −تعــاىل  ٌة َأْو ُي ِصيَبُهْم ِفْتَن ِرِه َأْن ُت ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذيَن ُيَخ َذِر الَّ
 ].٦٣: النور [﴾َعَذاٌب َأِليٌم

 :وتظهر مالمح اجلفاء فيام ييل
 : االعتقاد−١

ّوذلك باجلنوح إىل أمر خارج عن نصوص الكتاب والـسنة نحـو اجلفـاء ممـا  ٍ
ّه أو املنهـي عنـه يف مـسائل االعتقـاد, وذلـك ّيؤدي إىل التفريط يف فعل املأمور بـ

يكفـي اإلنـسان : ّكاملرجئة الذين ينفون دخول العمل يف مسمى اإليامن, ويقولون
ّألن يكون مسلام جمرد تصديقه بالقلب أو نطقه بالشهادتني ولو مل يعمل مع متكنـه  ُ ّ ً

ّمن العمل, ويقولون بأنه ال يرض مع اإليامن ذنب أصال, بل من صدق  ً ٌ بقلبه فهـو ّ
 .)١(مؤمن كامل اإليامن

َوإنام قادهم إىل ذلـك التمـسك بنـصوص الوعـد ممـا فيهـا وعـد اهللا عبـاده  ّ ّ
ّاملوحدين بدخول اجلنة والنجاة من النار أو بـاملغفرة والرمحـة والعفـو مـع عمـل  ّ

ى َأنْ        ﴿: − تعاىل −ّالسيئات, مثل قول اهللا  َرُفوا َعَل ِسِهْم  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْس ُف
وُر          َو اْلَغُف ُه ُه ا ِإنَّ ذُُّنوَب َجِميًع ُر ال َه َيْغِف ِه ِإنَّ اللَّ ِة اللَّ ْن َرْحَم وا ِم ا َتْقَنُط َل

رَِّحيمُ  , ثم صاروا مـع هـذا إىل تأويـل نـصوص الوعيـد, ومـن ]٥٣: الزمر[ ﴾ال
ّتأويالهتم أن من كفره الشارع فإنام كفره لعدم معرفته باهللا والنتفاء تصديق  القلب ّّ

ّ عز وجل −باهللا  ِ, وكذا أولوا نصوص الوعيد بأنه إنام قصد هبـا ختويـف النـاس −ّ ُ ّ ّ
ُلينزجروا عام هنوا عنه, وليس للوعيد حقيقة تنطبق عليها ّ)٢(. 

 .١/١١٠فتح الباري برشح صحيح البخاري ) ١(                                                           
 .١٤َّ, التكفري يف ضوء السنّة النبوية ١٩/١٥٠ة َّجمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمي) ٢(



 − ١٧ −

ٌإن اإليامن قول واعتقـاد وعمـل, : قالوا) ّأهل السنة واجلامعة(وأهل الوسط 
ّيزيد بالطاعة وينقص باملعصية, فال بد من ال  .)١(تصديق بالقلب والقول والعملُ

 :ًَّ اإلعراض والتساهل يف األمور العملية مأمورا هبا أو منهيا عنها−٢
ّفمن أعرض أو تساهل عن القيام بام أمر اهللا ـ عز وجل ـ به أو فعل ما هنى اهللا  ّ

ّـ عز وجل ـ عنه فقد جفا يف دين اهللا ـ عز وجل ـ, وذلك  ّّ بعـضها أعظـم دركـات ّ
تـرك الـصالة أو : اإلرصار عـىل الـصغائر وفعـل الكبـائر, مثـل:  منهامن بعض,

ّالصيام أو الزكاة أو احلج, أو اإلعراض عن يشء من أحكام اإلسالم من الرتخص  ٍ ّ
ٍالذي جيفو بصاحبه عن االمتثال, ناهيك عمن يقع يف ذلك حتت تربيرات فاسـدة ّ, 

بتسوية املرأة بالرجل ممـا  ومعارضة آيات املواريث ,ّكمن يربر لالختالط والسفور
ِجعل هلا فيه النصف من نصيب الرجل, و ّتعدد الزوجات, ومـن َّيطعن يف رشعية ُ

ّاخلنزير بحجة أن املحرم منها كـان ّجيوز أكل ّينادي بإباحة الربا بحجة الرضورة, و ّ
احلكم بغري ما أنزل اهللا, أو يفتي بجواز زواج الكافر ّيسوغ ّخنازير سيئة التغذية, و

ن املسلمة, وغري ذلك من وجوه اجلفاء واالنحراف نحو التفـريط يف رشيعـة اهللا م
ودينه, فمن كانت غايته أن يأخذ بالسهل مـن األمـور وموافقـة األهـواء وتقليـد 
ّاألمم غري اإلسالمية مـن غـري نظـر يف داللـة كتـاب وال سـنة عـىل وفـق قواعـد  ٍ َّ

 مـن األحكـام واالبتعـاد عـن ّاالستنباط الصحيح; فإن ذلك يؤدي إىل االنسالخ
َّالرشع والتهاون يف مسائل احلالل واحلرام يف املطاعم واملشارب واملعامالت املالية 
ْواملناكح وغريها مدعيا أن ال حـرج يف الـدين واألخـذ باملقاصـد دون الـدالالت  ً ّ
ّاجلزئية ـ فقد أخطـأ وضـل الـسبيل, فـال جيـوز أن تعـارض الـرصائح بـدالالت  َّ

 ب الوسائل عىل الغاياتّلتغال أن تنقلب الوسائل غايات أو أن تّمتومهة, و
ّوقد اشتدت وطأة اجلفاء يف هذا الزمـان, فـصار األعـداء خيططـون إليقـاع  ّ

ّعـالم يف أرض اإلسـالم جتـر األمـة إىل اجلفـاء إّاألمة فيه, وانجفل معهم أقالم و ّ
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َّسـطيتها وجيعلهـا ّجرا, وخطر ذلك عىل الفرد واألمة عظيم; ألنه خيرجهـا عـن و
ًرهينة اجلفاء, فتصبح األمة يف وضع فاسد, فيكون اإلسالم لدهيا اسام ورسام بـال  ً ٍ ٍ ّ

 .ّحقيقة, وذلك من أعظم الرش والفساد يف الدين والدنيا
ّوالواجب عىل املفتي محل الناس عىل الوسطية باتباع أحكام الكتاب والـسنة  ّ َّ

ٍأمرا وهنيا وإباحة يف اعتقاد أو ع ً ً ّمل ومحلهم عن اجلفاء بالتمسك هبـدي الكتـاب ً ٍ
 .ّوالسنة

* * * 



 − ١٩ −

 رابعاملبحث ال
َّالوسطية يف الفتو 

ّالوسطية أصل من أصول الفتـو يلتزمهـا املفتـي عنـد التـصدي لإلفتـاء,  ٌ َّ
ّمقصد الشارع أن يكون سلوك املسلم تبعا ملا جـاء بـه, فيجـب أن يتجـه املفتـي ف ً

نهج الوسط واالعتدال, فال يذهب مذهب التشديد ّحيث اجته الدليل وذلك هو م
ّوقد رخص الشارع يف املسألة بالتيسري, وال جينح إىل االنحالل وقد أمر الرشع بـام 

ْفيه العزم, فاملفتي خي ّفـإن «ج املستفتي من داعية هواه إىل طلـب مرضـاة مـواله; ِرُ
ا يف طـرف ّ أمٌاخلروج إىل األطراف خارج عن العدل, وال تقوم به مصلحة اخللق,

ًالتشديد فإنه مهلكة, وأما يف طرف االنحالل فكذلك ـ أيضا ـ; ألن املـستف تي إذا ٌّ
ّ إليه الـدين, وأد إىل االنقطـاع عـن سـلوك ّضذهب مذهب العنت واحلرج بغ

ّ, وإذا ذهب به مذهب االنحالل كان مظنة للميش مع ٌدَاهَشُ وهو م.طريق اآلخرة
ٌ جاء بالنهي عن اهلـو, واتبـاع اهلـو مهلـكّاهلو والشهوة, والرشع إنام ِ ْ ُ ّ«)١( ,

ّوليست مشقة خمالفة اهلو أو مشقة استثقال النفـوس للتكـاليف مـن موجبـات  ّ
ّواتباع اهلو ليس من املشقات التي يرتخص بـسببها, وإن اخلـالف «الرتخيص,  ّّ ّ

ّإنام هو رمحة من جهـة أخـر, وإن الـرشيعة محـل عـىل التوسـط ال عـىل م ٌ ٍ ٌ طلـق ّ
 ,ٌالتخفيف, وإال لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج وخمـالف للهـو ٌ

ِوال عىل مطلق التشديد, فليأخذ املوفق يف هذا املوضوع ح ٍره; فإنه مزلة قدم عىل ْذّ ّ
ّكام إن الرشيعة مل تـرد بقـصد مـشاق العبـاد«, )٢(»وضوح األمر فيه , وبعـض )٣(»ّ

ّربام رصح صاحب هذا القول بالتشنيع عـىل إن االختالف رمحة, و: يقول«الناس  ّ
من الزم القول املشهور أو املوافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليـه 

َلقد حجرت واسعا, وملت بالنـاس إىل احلـرج ومـا يف : أكثر املسلمني, ويقول له ًَ ّ
                                                           

 .٤/١٤١, ٢/١٥٣: , وانظر٤/٢٥٩املوافقات يف أصول الرشيعة ) ١(
 .٢٦٠ـ٤/٢٥٩املوافقات يف أصول الرشيعة ) ٢(
 .٤/١٤٥رشيعة املوافقات يف أصول ال) ٣(



 − ٢٠ −

ِالدين من حرج, وما أشبه ذلك, وهذا القول خطأ كله, وجهـل بـام وضـعت  ُ ٌ ّ ٌ لـه ٍ
ّثم ذلك اخلالف قد يكون قوال ضعيفا فيتولد من ذلـك القـول ...«, )١(»الرشيعة ً ً

ِّتبديل الدين وطاعة الشيطان, ومعصية : الضعيف الذي أخطأ فيه بعض اجلاهلني
ّرب العاملني, فإذا انضافت األقوال الباطلة إىل الظنون الكاذبة وأعانتهـا األهـواء 

ين بعـد ذلـك واخلـروج عـن مجلـة الـرشائع ِّالغالبة فـال تـسأل عـن تبـديل الـد
َّبالكلية ٍألن احلنيفية السمحة إنام فيها السامح مقيدا بام هو جار عـىل أصـوهلا «; )٢(»ّ ً ّ َّ

ّوليس تتبع الرخص وال اختيار األقوال بالتشهي بثابت من أصـوهلا َّ , واملفتـي )٣(»ُّ
ّال حيل له أن يتخري بعض األقوال بمجرد التشهي واألغراض« ّ ّ  من غـري اجتهـاد, ّ

ّفهو قد أخذ القول وسيلة إىل اتباع هواه «ومن فعل ذلك , )٤(»ًوال أن يفتي به أحدا
ًال وسيلة إىل تقواه, وذلك أبعد له من أن يكون ممتثال ألمر الشارع, وأقرب إىل أن  ُ

ّومقصود الرشيعة إخراج املكلف من داعيـة هـواه «, )٥(»ّيكون ممن اختذ إهله هواه
ّ عبدا هللا, وختيريه يفتح له باب اتباع اهلو, فال سـبيل إليـه البتـةّحتى يكون ّ ً«)٦( ,

ًفالذي يتلمس التخفيفات ويتتبع مواطن الرخص ورفع احلرج بعيدا عن الغايـة « َ ُّ ّّ
َّة من متام العبودية وخالص اخلضوع والطاعة هللا وحده والسعي يف جلـب َّياحلقيق

ّقـد يـؤدي إىل  −أن يأخذ بالسهل مـن األمـور ّاملصالح ودرء املفاسد, وإنام غايته 
 والتهاون يف مسائل احلـالل واحلـرام االنسالخ من األحكام واالبتعاد عن الرشع

ْيف املطاعم واملشارب واملعامالت املالية وغريها مدعيا أن ال حرج يف الدين, ً ّ  فقـد َّ
ّأخطأ وضل السبيل, فال جيوز أن تنقلب الوسائل غايات أو أن تتغلـب  الوسـائل ّ

 .)٧(»عىل الغايات
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فاملفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس عىل املعهود الوسـط فـيام «
, )١(»ّيليق باجلمهور, فال يذهب مذهب الشدة, وال يميل هبم إىل طرف االنحالل

ّبل يتبع الدليل ويتجه معه أنى اجته فذلك عمل الراسخني يف العلم ّ ّ ال خرية «, و)٢(ّ
ّ عز وجل −وقني مع قضاء اهللا ألحد املخل َ﴿وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض : −ّ َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُْ ََ َ ٍَ ُ َ َ

َّاهللاَُّ ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللاََّ ورسوله فقد ضـل  َ َُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ً ْ ُ َِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ْ َُ َ ُْ
ًضالال مبينا﴾ ِ ُ ً َ  .)٣(»]٣٦: األحزاب [َ
 يف الفتو تقتيض العمل بام جاء الرشع فيه بالتيسري ورفع احلـرج; َّوالوسطية

َ﴿أال يعلـم مـن خلـق وهـو : ألنه ـ سبحانه ـ أعلم بخلقه وأدر بـام يـصلحهم ُ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َ َ َ
ُاللطيف اخلبري﴾ ِ َْ ُ ِ  ].١٤: امللك[ َّ

ًاملسح عىل اخلفني بـدال مـن : ومما جاءت به الرشيعة من التيسري ورفع احلرج ّ
ّدمني, والتيمم لعادم املاء أو العاجز عن استعامله, والقرص واجلمع عنـد غسل الق

 .ّالسفر وغريه مما ثبت يف الكتاب والسنة
 :كام ثبت هني اإلنسان عن التشديد عىل نفسه يف مواضع, منها

رج اهللا لعبـاده, يقـول ـي أخـتـ الوالـزينـة رزق ـن الـات مـّرك الطيبـ ت−١
َ﴿يا أ: − تعاىل −اهللا  ُهيا الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللاَُّ لكـم وال تعتـدوا َ َ َ ُْ َ َ َ ََ َْ َ ِّ ُ ِّ َُ َ َّ ََّ ِ َِ َ ُ َ َ ُّ

َإن اهللاََّ ال حيب املعتدين﴾ ْ ُِّ َِ ُْ ُ َ َّ ِ﴿قـل مـن حـرم زينـة اهللاَِّ التـي : , ويقـول]٨٧: املائدة[ ِ َّ َْ َُ ِ َ َّ ََ ْ
ِأخرج لعباده والطيبات من الرزق ْ ِّ ِّ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يـوم َ َ َ َ َ َْ َ ًَ ُِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُْ َْ ِ َ َّ ْ

ِالقيامة﴾  َِ َ  ].٣٢: األعراف[ْ
 −ّبن أيب وقاص ّ مظعون عن التبتل, فقد رو سعد ّرد عثامن بنملسو هيلع هللا ىلص  أنه  −٢

ّعىل عثامن بن مظعون التبتل, ولو أذن لـه ملسو هيلع هللا ىلص ّرد رسول اهللا «:  قال−ريض اهللا عنه 
 .)٤(»الختصينا
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ّترك الـزواج واإلعـراض عـام أبـاح اهللا مـن االسـتمتاع بـاألزواج : ّوالتبتل
 .)١(ًانقطاعا للعبادة

ّ إطالة اإلمام الصالة عىل املأمومني, فعن أيب مـسعود األنـصاري ـ ريض −٣
ّيا رسول اهللا, إين ألتأخر عن الصالة يف الفجر مما يطيل : ٌقال رجل«: اهللا عنه ـ قال
ًما رأيته غضب يف موضع كان أشد غضبا منه ملسو هيلع هللا ىلص  فغضب رسول اهللا بنا فالن فيها, ّ
ّيا أهيا الناس, إن منكم منفرين, فمن أم الناس فليتجوز; فإن خلفه : ٍيومئذ, ثم قال ّّ ّ ّ ّ

 أيب هريـرة ـ ريض اهللا عنـه ـ أن حـديث, ويف )٢(»الـضعيف والكبـري وذا احلاجـة
ّإذا صـىل أحـدكم للنـاس فليخفـ«: قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا   مـنهم الـضعيف ّف; فـإنّ

ّوالسقيم والكبري, وإذا صىل أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ّ«)٣(. 
باالقتصاد يف عمل الطاعات, فقد رو أبـو هريـرة ـ ريض اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وأمر −٤

ٌإن هذا الدين يـرس, ولـن يـشاد الـدين أحـد إال غلبـه, «: قالملسو هيلع هللا ىلص ّعنه ـ عن النبي  َ ّ ٌ ْ ُ ّ
 .)٤(»ٍ بالغدوة والروحة ويشء من الدجلةّفسددوا وقاربوا وأبرشوا واستعينوا

ٌ, فـإذا حبـل ممـدود بـني ملسو هيلع هللا ىلصّدخـل النبـي «: وعن أنس ـ ريض اهللا عنه ـ قال
ّهذا حبل لزينب, فإذا فرتت تعلقت, فقال : ما هذا احلبل? قالوا: الساريتني, فقال ٌ

ِّال, حلوه, ليصل أحدكم نشاطه, فإذا فرت فليقعد: ملسو هيلع هللا ىلصّالنبي  َُّ ُُ«)٥(. 
َاألخـذ بـرخص الـرشع الثابتـة ّالتيسري يف الفتو يكـون إمـا يف وعىل هذا ف ُ

ّبأدلتها, مثل املسح عىل اخلفني ّ وأكل امليتة للمضطر, وإما باالستمتاع بالطيبـات ,ّ ّ ّ
ّأعامل التطوع بأال يفعل ما يشق عىل نفـسه كـام يف ّوالزينة التي أباحها اهللا, وإما يف  ّ ّ

ّ, أو بالنهي عام يشق عىل اآلخرين ممـا كره اآلنف ذ− ريض اهللا عنه −حديث أنس  ّ
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ُلو فعله منفردا مل ي إذا «: قـالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسـول اهللا حـديث أيب هريـرة عنه ـ كام يف َهْنً
ّصىل أحدكم للناس فليخفف; فإن منهم الضعيف والـسقيم والكبـري, وإذا صـىل  ّّ ّ

 مثل النهي ّما يف النهي عن جماوزة املرشوعإ, و− )١(»ّأحدكم لنفسه فليطول ما شاء
ّعن التبتل, وإما يف األحكام التي فيها ختيري بام يناسب املستفتي التخيـري : , مثـل)٢(ّ

ٍففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾﴿: − تعاىل −يف فدية األذ من قوله  ٍ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ ْ َْ ََ ٌَ ٍْ : البقرة[ َ
ّ بأن يدل املفتي املستفتي عىل ما هو أرفق به منها]١٩٦ ْ. 

َّ التيـسري عنـد االقتـضاء يف إعـامل املخـارج الفقهيـة عنـد كام تكون مراعـاة
, كام يكون عندما تستدعي احلال هتوين األمر عىل املستفتي للمـصلحة )٣(موجبها

ّكحال أهل الوسوسة الذين يعظمون عىل أنفـسهم يف الطهـارة وغريهـا, فيـسهل 
ب الـذي ّعليه األمر إلخراجه من وسوسته بام ال خمالفة فيـه للـنص, وكـذا التائـ
 .)٤(ّاستوىل عليه القنوط, فيوسع عليه بام يزيل عنه ذلك من رمحة اهللا وعفوه

ٌوقد يعمل املفتي يف خاصة نفسه بام فيه احليطة مما لو تركه مل يكن عليه إثم فال  ّ
ًيشدد عىل املستفتي ألجل االحتياط ما دام الطريق اآلخر من العمـل جـائزا غـري  ّ

ن ذلك منه عىل وجـه النـصيحة ملـن حيتمـل ذلـك أو ّحمرم وال مكروه إال أن يكو
ًال يكون العـامل عاملـا حتـى يعمـل يف «): هـ١٧٩: ت(يطلبه, يقول اإلمام مالك 

ٌخاصة نفسه بام ال يلزمه الناس وال يفتيهم به مما لو تركه مل يكن عليه إثم ّ«)٥(. 
ائل كام يكون التشديد يف الفتو حينام تقتيض احلال هتويـل األمـر عـىل الـس

ّزجرا له, كمن جاء يستفتي للتحيل عىل فعـل معـصية فيـشدد املفتي ّفيشدد عليه  ّ ً
 .عليه يف الزجر عنها, أو تكون حال املستفتي تقتيض ذلك

ًهل للقاتل عمدا توبة ـ وكان ذلك قبل الفعل ـ, : من جاء يسأل: ّفمن األول
َفيبني له عظم هذا الذنب وأن فاعله قد أتى كبرية من كبائر ِ م عليـه ّ الذنوب ويعظّ
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ذلك, ويرصفه عن اجلواب بقبول التوبة; ألن ذلـك ممـا حيملـه عـىل التـساهل يف 
 .إتيان هذا الذنب العظيم

عـن » باب أصل حتريم القتل يف القـرآن« يف )١(»سننه«ّوقد أخرج البيهقي يف 
ِكـان أهـل العلـم إذا سـئلوا «: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سعيد بن منصور قال ُ

ٌال توبة له, وإذا ابتيل رجل قالوا له: لواقا ِ ْتب: ُ ُ«. 
ّأن رجال سأل النبي «: ومن الثاين ّعن املبارشة للصائم فرخص لـه, وأتـاه ملسو هيلع هللا ىلص ً

ّآخر فنهاه, فإذا الذي رخص له شيخ, وإذا الذي هناه شاب ّ«)٢(. 
وإذا رأ املفتي من املصلحة عنـدما «): هـ٤٦٣: ت(قال اخلطيب البغدادي 

ّة أو سوقة أن يفتي بام له فيه تأويل وإن كـان ال يعتقـد ذلـك, بـل لـرد ّتسأله عام
 .)٣(»َلَعَ ف−ّالسائل وكفه 

ٍوال شك أن هذا باب عظيم حيتاج فيه املفتي إىل ملكـة قـادرة ويقظـة وافـرة  ٍ ٍ ّ
ٍودربة مساعدة وتقو من اهللا وإعانة عاضدة مع ما حيصله املفتي من علم وخربة ٍ ّ ُْ. 

* * * 
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 اخلامساملبحث 
 أثر الفتو يف انتظام أحوال املستفتي عىل الرشع

ّاإلنسان خلق لعبادة اهللا ـ عز وجل ـ كام يف قوله  ّ ِ ُومـا خلقـت ﴿: − تعـاىل −ُ َْ َ َ َ
ِاجلن واإلنس إال ليعبدون  ُ ُ ْ َ َ ََّ ِ َّ ِْ ْ ِ ِ ِما أريد مـنهم مـن رزق ومـا أريـد أن يطعمـون ) ٥٦(ْ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ُ ُُ ْ ُِ ِ َِ ٍْ ْ ُ

َّإن اهللاََّ) ٥٧( ُ هو الرزاق ذو القوة املتـني ِ ِ َِْ َّ َ ُُ ُْ ُ َّ ل ـادة فعــ, والعبـ]اتـذاريــال[ ﴾)٥٨(َّ
ّاملأمورات رشعا, وترك املنهيـات يف مجيـع شـؤون احليـاة, يقـول الـشافعي  َّ : ت(ً

ُالناس متعبدون بأن يقولـوا ويفعلـوا مـا أ«): هـ٢٠٤ روا بـه, وينتهـوا إليـه ال ِمـَّ
ًنفسهم شيئا, إنام هو عطاء اهللا, فنسأل اهللا عطـاء مؤديـا جياوزونه; ألهنم مل يعطوا أ ًً

ًحلقه وموجبا ملزيده ّ«)١(. 
ًواملسلم جيد يف الفتو طريقا إىل معرفة أحكام دينه, وهـو مـأمور بـااللتزام 
ًبأحكام الرشع واالعتصام هبا تصحيحا لعقيدته وعبادتـه ومعامالتـه ومناكحاتـه 

ًوكافة تعامالته وطلبا ملرضاة اهللا ّ ـ عز وجـل ـ بـرباءة ذمتـه مـن واجبهـا والفـوز ّ ّ ّ
 .بالنعيم يوم القيامة

ْ﴿وأطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسـول واحـذروا فـإن تـوليتم : − تعاىل −يقول اهللا  ْ ُ ُ َُّ ََّ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ِ َ َ َ ِ َِ َ
ُفاعلموا أنام عىل رسولنا البالغ املبني﴾ ِ ُْ ُ َ َ َ ْْ ََ ِ ُ َ َُ َ َّ َ  ].٩٢: املائدة[ َ

َ﴿واعت: ويقول ْ ًصموا بحبل اهللاَِّ مجيعا﴾َ ْ َِ َِ ِ ِ , وحبـل اهللا هـو ]١٠٣: آل عمران[ ُ
 .ّالكتاب والسنة
ْ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾: ويقول َ ْ ْ َُ ُ ِّْ ْ ُِ َ ِ َ ِ ُِ  ].٣: األعراف[ َّ
َّ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقـوا اهللاََّ إن: ويقول ِ ُ َّ َ ْ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ ُ  اهللاََّ َ

ِشديد العقاب﴾ َ ِ ِْ ُ  ].٧: احلرش[ َ
ٌفليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ﴿: ويقول َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َْ ُ ْ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ْ ُ ْ َِ ُ َ ُ َّ ِْ َ

ٌأليم﴾ ِ  ].٦٣: النور[ َ
                                                           

F١E٤٨٦אK 



 − ٢٦ −

ّفدلت هذه اآليات عىل وجوب التزام املسلم هبدي الكتاب والسنة والتحذير  ّ
 .خالفهامخالفها فقد من و بمقتضامها ٌوالفتو التزاممن خمالفتهام, 

دعوين مـا تـركتكم, «: فيام رواه أبو هريرة ـ ريض اهللا عنه ـملسو هيلع هللا ىلص ّويقول النبي 
ٍإنام أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم, فإذا هنيـتكم عـن يشء 

 .)١(»ٍفاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم
ٌع املسلم هدي الكتاب والسنة فوز وفالح بانتظام أحوالـه عـىل الـرشع ّواتبا ٌ ّ

ٌواطمئنان يرتسم عىل نفسه وحمياه, وخمالفتهام شـقاء , )٢( عليـه يف الـدنيا واآلخـرةَّ
َ﴿فإما يأتينكم مني هد فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى : − تعاىل −يقول اهللا  ْ َُ َ َ ْ َ َ ََّ َ َ ُ َ َ ُُّ ِ ِ َِ َ َ ََ َّ ً ِّ َِّ ْ ِ

َومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحرشه يوم القيامـة أعمـى ) ١٢٣( َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِْ َُ ُ ًَ ً َْ َ َّ ِ َ ِ ْ َ
ًقال رب مل حرشتني أعمى وقد كنت بـصريا ) ١٢٤( ِْ َِ َ ْ َ ُِّ ْ ْ َُ َ َ ََ ََ َ ِ َقـال كـذلك أتتـك ) ١٢٥(َ َْ َ َ ِ َ َ َ َ

َآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى  َ َ َْ ُ َ َ َ ُْ َْ َ ِ َِ َ َ َ ْوكذلك نجـزي مـن أرسف ومل يـؤمن ) ١٢٦(َ َ ْ ْ َِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ
َبآيات ربه ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى  ْ َ ُ َ َ َِّ َُّ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ  ].١٢٧ـ١٢٣: طه[ ﴾)١٢٧(ِ
ّضمن اهللا ملن اتبع القرآن أال يضل يف الدنيا «: ّقال ابن عباس ـ ريض اهللا عنه ـ ّ ّ

َفمن اتب﴿: وال يشقى يف اآلخرة, ثم تال َّ ِ َ َع هداي فال يضل وال يشقىَ ْ َ ََ َ َ ُ َُّ ِ َ َ َ﴾«)٣(. 
ً﴿فإن له معيـشة ضـنكا﴾: − تعاىل −يف قوله ) هـ٧٧٤: ت(وقال ابن كثري  َْ َ ً ِ َ ُ َ َّ ِ َ :

ّ فال طمأنينة له وال انرشاح لصدره, بل صدره ضـيق حـرج ,ًضنكا يف الدنيا: ْأي«
; فإن قلبـه ّلضالله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء

ّما مل خيلص إىل اليقني واهلد فهو يف قلق وحرية وشك, فال يزال  ْ َ ّريبـة يـرتدد, يف ٍ
 .)٤(»فهذا ضنك املعيشة

ّويف اآلخرة حيرش أعمى جزاء وفاقا, فقد صـد عـن هـدي الكتـاب والـسنة  ّ ً ً
َ﴿ ونحرشهم يوم ا: − تعاىل −وعميت بصريته عن االستنارة هبام, يقول اهللا  َ ْْ ُ ْ َُ ُ ِلقيامة َ َِ َ ْ
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ًعىل وجوههم عميا وبكـام وصـام مـأواهم جهـنم كلـام خبـت زدنـاهم سـعريا﴾ َ ًِ َِ ْ ُ ْ َ ً ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ ََ ِْ ْ َ ََّّ ُ َ ْ ِ َ 
 ].٩٧: اإلرساء[

َ﴿ قـال رب مل حـرشتني أعمـى : − تعـاىل −يقول ابن كثري يف تفسري قول اهللا  َْ َ َِّ ِ َ ْ َ ََ ِ َ
ًوقد كنت بصريا  ِ َ َُ ْ ُْ َقال كذلك) ١٢٥(َ ِ َ َ َ َ أتتـك آياتنـا فنـسيتها وكـذلك اليـوم تنـسى َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َْ َ َِ َِ َ َ َ َ َ

َأي ملا أعرضت عن آيات اهللا وعاملتهـا معاملـة مـن مل يـذكرها بعـد «: ﴾)١٢٦( ّ ْ
َبالغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها كذلك اليوم نعاملك معاملة مـن 

 .)١(»ينساك
ٍفكم ملنهج الوسطية يف الفتو من أثر إ ّجيايب يف انتظام أحوال املـستفتي عـىل َّ
 .الرشع واحلياة السعيدة له يف الدنيا واآلخرة

* * * 

                                                           
F١Eאא٣L١٧٨K 
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 سادساملبحث ال
َّأثر الفتو يف حمافظة املجتمع املسلم عىل هويته اإلسالمية َّ 

ّاإلسالم هو دين األمة, وهو عقيدة وعبادة وأحكام وآداب تشمل املعامالت 
ّواألنكحة واجلزاءات والقضاء واإلنـسان يف كافـة أحوالـه ونـشاطاته مـن آداب 
ّاللباس واألكل وغريمها, فاإليامن ليس بالتمني وال بالتحيل ولكن ما وقر بالقلب  ّ

ّوصدقته اجلوارح, والتزام األمة املسلمة  جيعلها يف انـسجام ّهبدي الكتاب والسنة ّ
 .َّمع دينها وحمافظة عىل هويتها

ًوقد كانت حياة املسلمني وشخصية األمة املسلمة بارزة يف عقيدهتا وعباداهتا  ّ َّ
ّويف حياهتا االجتامعية, ويف نـشاطها االقتـصادي, ويف احلكـم والتقـايض ومجيـع  َّ

 .ترشيعاهتا
ّوالفتو من وراء ذلك تسدده وتؤيده, فمتى كانت الفتو عىل وفق الـنهج  ّ

جارية عىل سـنن االسـتنباط الـسليم ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ّالصحيح ملتزمة كتاب اهللا وسنة 
ّعىل طريقة السلف الصالح كان هلا األثر اإلجيـايب يف حمافظـة املجتمـع اإلسـالمي  ّ
ّعىل هويته, وال زال العلامء الربانيون امللتزمون بـالنهج القـويم يـسددون مـسرية  ّ ّ َّ

ًاألمة ويصححون ما عـسى أن يقـع فيهـا مـن انحرافـات تبعـا ملـنهج النبـ ّ ملسو هيلع هللا ىلص ّي ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصواخللفاء الراشدين وسائر صحابة رسول اهللا 

ّوقد حذر الفقهاء من التساهل يف الفتو عىل غري سنن الرشع, وحذروا من  ّ
املفتي املاجن الذي يفتي هبواه, ومـا ذلـك إال لـرضر ذلـك وخطـره عـىل الفـرد 

ّواألمة, وكم يف األمة اليوم ممن يسعى بفتاواه  إىل َّاخلارجـة عـن مـنهج الوسـطية ّ
ِإخراج األمة من متيزها والتزامها بدينها علم ذلك أم مل يعلمه َ ّ ّكحال فتاو الغلو  ,ّ

ط  أو كمـن جيفـو أو يفـر,ن البدع فيها أو ينرشو,ّممن يكفرون جمتمعات املسلمني
ًخضوعا للواقع املنحرف وتربيرا للشعور بالنقصبفتواه  ً, كحال أصحاب فتاو 



 − ٣٠ −

ّإن العمل ليس من اإليامن, بـل يكفـي فيـه جمـرد : ناإلرجاء يف اإليامن ممن يقولو
ّالتصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ولو مـع الـتمكن مـن العمـل, واألعـامل 

ّ, وكحال الذين هيونون مـسائل احلكـم )١(عندهم رشط كامل فيه فقط وليست منه
ّأو يسوغون تعلم السحر والرجوع إىل الـسحرة بحجـة حـل, )٢(بغري ما أنزل اهللا ّّ ّ 

ًالسحر بسحر مثله رضورة ّأو يسوغون بفتاواهم بقاء املحتل األجنبي يف بـالد , )٣(ٍ ّ ّ
َّاملسلمني, ومن يربرون للمجتمعات اإلسالمية االختالط والـسفور, ومعارضـة  ّ
آيات املواريث بتسوية املرأة بالرجل يف املرياث مما جعل اهللا هلـا فيـه النـصف مـن 

ّ وإباحة اخلنزيـر بحجـة أن املحـرم كانـت ,ّنصيب الرجل, ومنع تعدد الزوجات ّ
ٌخنازير سيئة التغذية, وكفتاو حتليل الربا بحجة الرضورة, وكل ذلك إفك مـن  ّ ّ

 .)٤(ٌالقول وزور
ّفهذه الفتاو وأشباهها ممـن يقـوم املفتـون فيهـا بالـدور الـسلبي بمخالفـة 

َّ األمة من هويتها اإلسالمية, وإخراجها مّالكتاب والسنة وسلب َّ َّن وسطيتها التي ّ
 .أراد اهللا هلا

ّفكان للفتاو امللتزمة هدي الكتاب والسنة أثرها اإلجيايب يف حمافظـة األمـة  ّ ّ
َّعىل هويتها اإلسالمية   .عىل نحو ما سلف ذكرهَّبالتزامها بالوسطية َّ

* * * 
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 سابعاملبحث ال
 ّأثر الفتو يف رسوخ األمن يف املجتمع اإلسالمي

َ﴿ولقـد كرمنـا بنـي آدم : − تعـاىل −ّنسان وكرمه, يقول اهللا لقد خلق اهللا اإل ْ ََّ َ ََ ِ َ َْ َ َ
َومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كثـري ممـن خلقنـا  َ َ َ َْ َْ ْ ْ ْ ْْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ْ ِّ ْ َ َّْ َ َّ َ ِ ِّ ِ َ

ًتفضيال﴾ ِ ْ  ].٧٠: اإلرساء[ َ
 ال يمكـن دفعـه, وعنـد اجته إليه مماع اإلنسان بغريه وحوقد جعل اهللا اجتام

اجتامع اإلنسان بغريه حيتاج إىل االنتظام وحسن التعايش والطمأنينة عىل حقوقـه, 
ّفال يعتدي أحد عىل أحد, يف عرض أو مال أو دم, كام تصان احلقـوق العامـة ممـا  ٍ ٍ ٍ ٍ ٌ
ّرشعه اهللا ـ عـز وجـل ـ النتظـام أحـوال املـسلمني وحـسن تعايـشهم وسـالمة  ّ

ّوحتقيق ذلك هو األمن الذي هو مطلب لكـل أمـة, وقـد جـاء القـرآن هم, جمتمع ّ ٌ ُ
ّالكريم والسنة املرشفة ببيان أمهية األمن, ففي دعاء إبراهيم ـ عليه الـسالم ـ ربـه  َّ ّ ّ

ً﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا﴾: قوله َِ َِ َ ْ َْ َ َ ْ ِّ ْ ََ َ ُ َ ِ َِ َ ّ, وامـتن اهللا ـ ]٣٥: إبراهيم[ ْ
ِ﴿أومل نمكن هلم حرما آمنـا جيبـى إليـه :  عىل أهل البلد احلرام باألمن فقالتعاىل ـ ِْ ً َ ْ ََ ِ َ َ ْ َْ ُ ً َ َُ ِّ ُ ْ َ َ

ٍثمرات كل يشء﴾ ْ َ َِّ ُ ُ َ ّ, وعن سلمة بن عبيداهللا بن حمـضن اخلطمـي ]٥٧: القصص[ َ
ًمن أصـبح مـنكم آمنـا يف «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ٌعن أبيه ـ وكانت له صحبة ـ قال

 .)١(»ّسده عنده قوت يومه فكأنام حيزت له الدنيارسبه معاىف يف ج
َفالصحة يف األبدان, واألمن يف األوطان من أعظم النعم عىل اإلنسان ِّّ ُ. 

ّوأمن املجتمع يتحقق بحراسة الدين وسياسة الدنيا بـه, وذلـك يـدور عـىل 
َّحفظ الرضوريات اخلمس من الدين والعقل والنفس والعرض واملال يف جانـب 

 .زكيتها وترقيتها, ويف جانب العدم بحاميتها من الفناء والزوالالوجود بت
التي تنطق بام نطق به َّامللتزمة بمنهج الوسطية يف الفتو ووالفتاو الرشيدة 

ّالكتاب والسنة عىل وفق منهج السلف الصالح تدعم هذا االجتاه وتقويه, فيذعن  ّ ّ
                                                           

F١Eא٤L٥٧٤،WAאא@،
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ّخمالفته, وإذا وجد مـن زلـت ّاجلميع لنداء احلق ويسعى لتحقيقه, وال جيرتئ عىل  ِ ُ
ٌبه القدم عن هتاون وكسل أو ضعف متعمد فإن عـني الواليـة عليـه مقومـة عـن  ّّ ّ
طريق االحتساب باألمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر وتقريـر احلقـوق وإقامـة 
ًاحلدود وفق هدي الكتاب والسنة, فتجد لد أبناء املجتمع الواحد عفة يف القول  ّ ّ

ًعاملة, وإقامة لفرائض الدين, واحرتاما للحقوق, وصـلة يف الـروابط ًوأمانة يف امل ً
ًاالجتامعية, واملراقبة الذاتية لكـل فـرد يف املجتمـع مـن قبـل نفـسه, واسـتنكارا  َ َّ َِّ ٍ ّ
ًللفاحشة, واستحياء من ترك الفرائض وامتناعا عن مقارفة اجلريمة, واالكتفاء بام  ً

ّأحل اهللا هلم, واالمتناع عام حرم  ّ َّاهللا عليهم, وبذلك حيقـق املجتمـع العبوديـة هللا, ّ ّ
وينترش األمن بني أفراده, وحيسن التعايش بينهم, وينعم باألمن يف ربوع أوطاهنم, 

ْ﴿وعد اهللاَُّ الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم : − تعاىل −يقول اهللا  ْ َ ْ َُ َّ ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ َّ َ َ َ َ َُ َ
َيف األرض كام  َ ِ ْ َ ْ ْاستخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم ديـنهم الـذي ارتـىض هلـم ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َُْ ََُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َُ َّ َ ْ ْ َِّ ِ َ َ

ًوليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يرشكون يب شيئا﴾ ُ ً َ َّ ِّْ ُ َ ْ ْ ْ َُ ِ َ ُ ِ ْ َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ ِ ُ َ  ].٥٥: النور[ َ
* * * 
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 ةــامتـاخل
ُو أخلص البحث يف الفتهذا بعد االنتهاء من  ِّ َ  : يف النقاط التاليةأبرز أحكامهُ

َّاإلسالم دين الوسطية واالعتدال, والوسطية منهج بارز يف أحكامـه, ّأن  −١ َّ
ّوهو يؤكد عىل أمة  َّ هبدي الكتاب والسنة, وهي معيار الوسـطية, َااللتزاماإلجابة ّ ّ

 .فمن التزم هبام عىل منهج السلف فقد سلك مسلك الوسط
ّسالم أمته من االنحراف نحـو التـشدد يف االعتقـاد أو العمـل, ّ حيذر اإل−٢

ّ, والتـشدد يف − كام هو منهج اخلوارج −ّفالتشدد يف االعتقاد مثل التكفري بالذنب 
العمل مثل ترك اإلنسان ما هو من رضوراته يف األكل والنكاح والنوم, أو حتـريم 

ّ بام مل يوجبه اهللا ـ عز وجل ـّالطيبات التي أباحها اهللا, أو إلزام النفس أو الغري ّ. 
ّ حيذر اإلسالم أمته من االنحراف نحو التفـريط والتـساهل−٣  بـاإلعراض ّ

عن أحكام اإلسالم أو التساهل فيها يف االعتقاد أو العمـل, فاجلفـاء يف االعتقـاد 
ّكحال املرجئة الذين يقولون بأن اإلنسان يكفيه يف اإليامن جمرد التصديق أو النطق 

 .ّهادتني من غري عمل ولو مع متكنه من القيام بالعملبالش
الصيام الصالة وَّواجلفاء يف العمل باإلعراض عن القيام باألمور العملية من 

 أو بالسفور واالختالط وغريها مـن تـرك أحكـام اإلسـالم أو التـساهل ,ّواحلج
َّ, ناهيك عمن يدعو إىل فساد األمة وإفالسها من قيمهـا الدينيـفيها َ ِ ّ ة كـام يف دعـاة ّ

 . وغريمها من مظاهر اجلفاءالسفور واالختالط
 عىل املفتي االلتزام يف فتاواه بمنهج الوسط واالعتـدال للمحافظـة عـىل −٤

َّوسطية األمة يف دينها وهوية جمتمعها املسلم, ورسوخ األمن فيه واطمئنان أفراده  َّّ
 .والتزامهم بأحكام الرشع



 − ٣٤ −

ُوبعد, فقد  ْ  اخلمـيسر هذا البحث حسب اجلهد والطاقة يوم ُانتهيت من حتريَ
ٍوعرشين وأربعامئـة وألـف للهجـرة ٍثامنية عام مجاد األوىل من شهر الرابع عرش 

 .َّالنبوية عىل صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم
* * * 
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 َّفهرس اآليات القرآنية الكريمة
 الصفحة رقمها اآلية

   سورة البقرة
َ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونـوا شـهداء عـىل  َ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ُ ِ ًِ َ َّ ًْ ُ ُ َْ َ َ

ِالناس﴾ َّ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٨, ٧ ١٤٣ 
ٍ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ ٍ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ ْ َْ ََ ٌَ ٍْ َ...  ٢٣ ١٩٦ 

   سورة آل عمران
ْ﴿ قل إن كنتم حتبون اهللاََّ فـاتبعوين حيبـبكم اهللاَُّ ويغفـر  َ ُ ِْ ِْ َُ ْ ُ ُِّ ِْ ُ ِ َّ ُ َْ َ ُْ ُ ِ ْ ُ

ْلكم ذنوبكم﴾ ُْ ُ َُ ُ َ... ... ... ... ... ..... ... ... ... . ١٥ ٣١ 
ً﴿واعتصموا بحبل اهللاَِّ مجيعا﴾ ْ َ ْ َِ َِ ِ ِ ُ َ... ... ... ... ... ...  ٢٥ ١٠٣ 

   سورة النساء
َ﴿يا أهيـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللاََّ وأطيعـوا الرسـول  ُ َّ َ َُ َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ َّ َ ُّ

ْوأويل األمر منكم﴾ ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ... ... ... ... ... ... ... ...  ٣ ٥٩ 
ْ﴿يا أه َ ْل الكتاب ال تغلوا يف دينكم﴾َ ُ ِْ ِ ِِ ُ ْ ََ ََ ِ... ... ... ...  ١١ ١٧١ 

   سورة املائدة
ِ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمـت علـيكم نعمتـي  ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َْ

ًورضيت لكم اإلسالم دينا﴾ ُِ َِ ْ ُ ََ ِ ْ ُ َ َ... ... ... ... ... ...  ٩ ٣ 
ُ﴿يا أهيا الذين آمنوا  َ ََ َ ِ َّ َ ُّ ْال حترموا طيبات ما أحل اهللاَُّ لكم َ َ ِّ ُ ُِّ َ َّ َ ََ ِ َ َ ُ َ

َوال تعتدوا إن اهللاََّ ال حيـب املعتـدين  ْ ُّ ْ َِ َِ ُ َ َُْ ُ َ ََّ َّوكلـوا ممـا ) ٨٧(ِ ِ ُ ُ َ
َرزقكم اهللاَُّ حالال طيبا واتقوا اهللاََّ الذي أنتم به مؤمنون  ُْ ُ َّ َِ ِ ُِ ْ ِّ ُ َِ ْ َُ َّ ُ ََ ً ََ ً َ

)٢١, ١٣ ٨٨−٨٧  ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...﴾ )٨٨ 
ــه إطعــام عــرشة مــساكني مــن أوســط مــا  َ﴿فكفارت َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ ِ ُ َّ َ َ

ْتطعمون أهليكم أو كسوهتم﴾ ْ ْ ُُ ُ َُ ْ ِْ ِ َِ َُ َ ْ... ... ... ...  ...  ٧ ٨٩ 
ْ﴿وأطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تـوليتم  ْ ُ ُ َُّ ََّ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ِ َ َ َ ِ َِ َ

َفاعلموا أ ُ َ ْ ُنام عىل رسولنا البالغ املبني﴾َ ِ ُْ ُ َ َ َْ َ ِ ُ َ َ َ َّ... ... ... ...  ٢٥ ٩٢ 
   سورة األنعام

َ﴿وأن هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا الـسبل  ُ ُ َ ُ ُ َ َُّ ْ ُِ َِّ َ َّ ََ َ ً َِ ِ ِ َ َّ َ
ِفتفرق بكم عن سبيله﴾ ِ ِ َ ْ َّْ َ ُ ِ َ َ َ َ... ... ... ... ... ... ...  ١٥ ١٥٣ 



 − ٣٨ −

   سورة األعراف
ْ﴿قل ِ من حرم زينة اهللاَِّ التي أخـرج لعبـاده والطيبـات ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِّْ َ َ َّ ََّ ْ ََ َّ َ ِ

ًمن الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالـصة  َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ َْ َ َ َ ِّْ َْ ِ َ َّ ْ ِ
ِيوم القيامة﴾ َِ َ َ َْ ْ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ٢١ ٣٢ 

ْ﴿اتبعوا ما أنزل إلي ََ ِ َ ِ ْ ُ ُ ِ ْكم من ربكم﴾َّ َ ُْ ُِّ ْ ِ... ... ...  ... ... ٢٥ ٣ 
 سورة التوبة

ِ﴿فلوال نفر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفقهـوا يف  ُ َُّ ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ َُ ْ َْ َ َ
ــيهم لعلهــم  ــوا إل ــومهم إذا رجع ــذروا ق ــدين ولين ْال ْ ْ َ ْ َ ُ ُُ َُّ َ ََ ُ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِْ ِِّ

َحيذرون﴾ ُ َ ْ َ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ١٠ ١٢٢ 
   سورة هود

َ﴿فاستقم كام أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه بـام  َِ ُ ْ َ َ َ ْ ََّ َِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ ِْ ُِ َ َ
ٌتعملون بصري﴾ ِ َ َْ ُ َ َ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ١١ ١١٢ 

   سورة إبراهيم
ً﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا﴾ َِ َِ َ ْ َْ َ َ ْ ِّ ْ ََ َْ ُ َ ِ َِ َ ... ... ٣٠ ٣٥ 

   سورة احلجر
ُ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقني﴾ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َّ َْ َّ ُ ْ َ... ... ...  ... ... ١٥ ٩٩ 
   سورة اإلرساء

ــرب والبحــر  ــاهم يف ال ــي آدم ومحلن ــا بن ــد كرمن ِ﴿ولق َْ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َِّ ِ ْ َ ْ ََّ َ َْ َ ِ َ َ
ِورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كث ِ َِ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ ِّ ْ ََ َ َْ َّ َ َّ َري ممن خلقنا ْ َْ َ ْ َّ ِ ٍ

ًتفضيال﴾ ِ ْ َ... ... ... ... ... ... ...  ٣٠ ٧٠ 
ً﴿ونحرشهم يوم القيامة عىل وجـوههم عميـا وبكـام  ُْ َُ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ًَ ْ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ

ًوصام مأواهم جهنم كلام خبت زدناهم سعريا﴾ َِ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ ُ َ ُ ََ ِ ْ َ ََّّ ُ َ ْ ...  ٢٦ ٩٧ 
   سورة طه

ُ﴿فإما يأتينك َّ َ َ َِّ ْ ِ ُّم مني هد فمن اتبع هـداي فـال يـضل َ ِ َِ َ َْ َ ََ ُ َ َ َُ َّ ً ِِّ
َوال يشقى  ْ َ َ ُومن أعرض عـن ذكـري فـإن لـه ) ١٢٣(َ ْ َ ْ ْ ََ َّ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ََ

َمعيشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى  َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ ًَ ً َْ َقـال ) ١٢٤(َ َ
ًرب مل حرشتني أعمى وقد كنت بـصريا  ِْ َِ َ ْ َ ُِّ ْ ْ َُ َ ََ ََ َ َقـال ) ١٢٥(ِ َ

َذلك أتتــك آياتنــا فنــسيتها وكــذلك اليــوم تنــسى َكــ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َْ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َ َ
ِوكذلك نجزي مـن أرسف ومل يـؤمن بآيـات ) ١٢٦( ِ َِ ُ ْ ََ ِ ِْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ

َربه ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى  ْ َ ُ َ َ َِّ َُّ َ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ)٢٦ ١٢٧−١٢٣  ... ... ... ﴾)١٢٧ 



 − ٣٩ −

   سورة النور
َ﴿وعــد اهللاَُّ الــذين  َ َِ َّ ِآمنــوا مــنكم وعملــوا الــصاحلات َ ِ ِ َِ َّ َ َُ ْ َُ ْ ُ َ

ْليستخلفنهم يف األرض كام استخلف الذين من قبلهم  ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َّ َ ََ ْ َ َّ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ُ َ
ْوليمكنن هلم دينهم الذي ارتىض هلـم وليبـدلنهم مـن  َ َ َّ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُُ َُّ ِّ َ َ ََ َ َّ ََُ ََُ ِّ

ِبعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يرش ْ ُ َ ْ َْ ِ ِ َِ ُ ً َُ ْ ْ ْ ََ ًكون يب شيئا﴾ِ ْ َ ِ َ ُ ...  ٣١ ٥٥ 
ْ﴿فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنـة أو  َ ْ َ َ َْ َ ٌَ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ْ َِ ُ َ ُ َّ ِْ َ َ

ٌيصيبهم عذاب أليم﴾ ْ ُِ َِ ٌ َ ََ ُ... ... ... ...  ... ... ... ... ٢٥, ١٦ ٦٣ 
   لحسورة الن

ْ﴿وال تكونــوا كــالتي نقــضت غزهلــا مــن بعــ َ ْ َِ ََِ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َُّ َ ٍد قــوة َ َِّ ُ
ًأنكاثا﴾ َ ْ َ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ١٦ ٩٢ 

   سورة القصص
ِّ﴿أومل نمكن هلم حرمـا آمنـا جيبـى إليـه ثمـرات كـل  َُ ُ ًَ َ ْ ً َ ْ ََ ِ ِِ َ َ ْ َْ ُ َ َُ ِّ ُ ْ َ َ

ٍيشء﴾ ْ َ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ٣٠ ٥٧ 
   سورة األحزاب

ُِ﴿وما كان مل َ َ َ ًؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللاَُّ ورسوله أمـرا َ ْ ُ َ َُ ُ َ َُ َ َ َ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ٍ
ُأن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللاََّ ورسوله  َ ْ ْ َ َْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َِ ِْ ِ ِِ َ َُ َ َُ َ ُْ

ًفقد ضل ضالال مبينا﴾ ِْ ُ ً َ َ ََّ َ َ ... ... ... ... ... ... ... ٢١ ٣٦ 
   سورة الزمر

َ﴿قل يا عبادي الذين َ َِ ِ َِّ َْ ُ أرسفوا عىل أنفـسهم ال تقنطـوا ُ َ َْ َ ْ ِْ ِ ُ ْ َ ََ َ ُ َ
ُمن رمحة اهللاَِّ إن اهللاََّ يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفـور  ُ َ َُ َ َّ ُ ْْ َ ُ ُ ً َ ِْ ِِ ِ ِ َِ ُّْ َّ َ

ُالرحيم﴾ َِّ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ١٦ ٥٣ 
   سورة الذاريات

َّ﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ِْ َ َ َّ َْ ِ ِ ْ ُ َْ َ ِ ليعبدون َ ُ ُ ْ َ ُما أريد ) ٥٦(ِ ِ ُ َ
ِمنهم من رزق وما أريد أن يطعمون  ُ ُ َ ِْ ِ ِْ ْ َ ُُ ْ ِْ َِ ٍْ َإن اهللاََّ هـو ) ٥٧(ُ ُ َّ ِ

ُالرزاق ذو القوة املتني  ِ َِْ َّ ُ ُْ ُ َّ  ٢٥ ٥٨ـ٥٦ ... ... ... ... ... ... ﴾)٥٨(َّ
   سورة احلرش

ْ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما هنـاكم  َ َ ُ َّ ُ َُ َُ َ ُ َُ ُ ََ ُ ُعنـه فـانتهوا َ َ ْْ َ ُ َ
ِواتقوا اهللاََّ إن اهللاََّ شديد العقاب﴾ َ ُِ ِْ ُ ََّ َّ ِ َ...  ... ... ... ... ٢٥ ٧ 
   سورة امللك

ُ﴿أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري﴾ ِ َْ ُ ِ َّ َ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ...  ... ... ٢١ ١٤ 



 − ٤٠ −

   سورة القلم
َ﴿قال أوسطهم أمل أقل لكم لوال تس ْ ْ َُ َ ْ َْ َ ُْ ُ ََ َ َْ َ ُ ُ َبحون﴾َ ُ ِّ ... ... ٧ ٢٨ 
   سورة العاديات

ً﴿فأثرن به نقعا  ْ ََ ِ ِ َ ْ َ ًفوسطن به مجعا ) ٤(َ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َ)٧ ٥−٤ ...  ...﴾)٥ 
 

* * * 



 − ٤١ −

 َّفهرس األحاديث النبوية الرشيفة واآلثار
 

 الصفحة احلديث أو األثر
ّإذا صىل أحدكم للناس فليخفف; فإن منهم الضعيف  − ّ ّ ... ... ... ... ٢٣ ,٢٢ 
ّأن رجال سأل النبي  −  ٢٤  ... ... ... ... .ّعن املبارشة للصائم فرخص لهملسو هيلع هللا ىلص ً
َإن هذا الدين يرس, ولن يشاد الدين أحد إال غ − ٌ َ ّ ٌ ْ ُ  ٢٢  ... ... ... ... ... ...هَبَلّ
 ٢٣ ... ... ...يسألون عن عبادة ملسو هيلع هللا ىلص ٍجاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي  −
 ٢٢, ١٣  ... ما هذا احلبل: ٌا حبل ممدود بني الساريتني, فقال, فإذملسو هيلع هللا ىلصّدخل النبي  −
 ٢٦, ١٥ ... ...دعوين ما تركتكم, إنام أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم  −
 ٢١  ...ّعىل عثامن بن مظعون التبتل, ولو أذن له الختصيناملسو هيلع هللا ىلص ّرد رسول اهللا  −
ّضمن اهللا ملن اتبع القرآن أال يضل يف الدنيا − ّ  ٢٦  ... ...  وال يشقى يف اآلخرةّ
ٌفام دوهنم من مقرص, وما فوقهم من حمرس, وقد قرص قوم دوهنم  − ّ ّ... ... ٧ 
 ٢٢ ... ّيا رسول اهللا, إين ألتأخر عن الصالة يف الفجر مما يطيل : ٌقال رجل −
ِ كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا− ٌال توبة له, وإذا ابتيل رجل قالوا له: ُ ِ  ٢٤ ْب ُت: ُ
 ٣٠ ... ... ًمن أصبح منكم آمنا يف رسبه معاىف يف جسده عنده قوت يومه  −
ٍمن أفتي بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه − ْ ُ. ... ... ... ... ... ... ... ...  ٥ 
ّمن سلك طريقا يطلب فيه علام سلك اهللا به طريقا من طرق اجلنة − ً ًً ...  ٤−٣ 
ْهات, القط يل, فل − ُ ْ ّقطت له حصيات هن حىص اخلذف, فلـام وضـعتهن ِ

ّبأمثال هؤالء, وإياكم والغلو يف الدين; فإنام أهلك من كـان : يف يده قال َّ
 ١٢, ١١  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .ّقبلكم الغلو يف الدين

 
* * * 



 − ٤٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٣ −

 فهرس املصادر واملراجع
 :كام يف متييز الفتاو عن األحكاماإلح −١

: ت(» القـرايف«ِّشهاب الدين أبو العباس أمحد ابن إدريس املرصي املالكي, املعروف بــ
أيب بكر عبدالرزاق, املكتـب الثقـايف للنـرش والتوزيـع, األزهـر, القـاهرة, : , حتقيق)هـ٦٨٤

 .م١٩٨٩الطبعة األوىل 
)َّتـب املطبوعـات اإلسـالمية, حلـب, عبدالفتاح أبو غـدة, مك: , حتقيق)نسخة أخر
 .سوريا

ّإعالم املوقعني عن رب العاملني −٢ ّ: 
َّابـن قـيم اجلوزيـة«ِّشمس الدين أبـو عبـداهللا حممـد ابـن أيب بكـر, املعـروف بــ : ت(» ِّ

 .طه عبدالرؤوف, دار اجليل للنرش والتوزيع والطباعة, بريوت, لبنان: , راجعه)هـ٧٥١
 :الشيطان إغاثة اللهفان يف مصائد −٣

َّابن قـيم اجلوزيـة«ِّشمس الدين حممد بن أيب بكر احلنبيل, املعروف بـ , )هــ٧٥١: ت(» ِّ
 .َّاملطبعة امليمنية, مرص

 : تفسري القرآن العظيم−٤
يوسـف ابـن : ّ, قـدم لـه)هــ٧٧٤: ت(أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمـشقي 

 .عبدالرمحن املرعشيل, دار املعرفة, بريوت, لبنان
َّ التكفري يف ضوء السنة النبوية−٥ ّ: 

ّ, بحث مقدم جلائزة نايف بـن عبـدالعزيز آل سـعود )معارص(باسم بن فيصل اجلوابرة 
َّالعاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية لعام  َّ َّهـ, فرع السنة النبوية, الطبعـة األوىل ١٤٢٧َّّ ّ

 .هـ١٤٢٧
 :توحيد تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب ال−٦

رئاسـة : , نـرش وتوزيـع)هــ١٢٣٣: ت(سليامن بن عبداهللا بن حممد بـن عبـدالوهاب 
َّالبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية َّ َّ. 

 :َّ رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية−٧
 .ـه١٤١٢, دار االستقامة, الطبعة الثانية )معارص(صالح بن عبداهللا بن محيد 

 : الرسالة−٨



 − ٤٤ −

أمحـد حممـد شـاكر, املكتبـة : , حتقيـق ورشح)هــ٢٠٤: ت(حممد بن إدريس الشافعي 
 .َّالعاملية, بريوت, لبنان

َّ سبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام−٩ ُُ: 
ّ, صححه وعلق عليه)هـ١١٨٢: ت(حممد بن إسامعيل الصنعاين  حممـد حمـرز سـالمة : ّ

 .َّعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياضوآخرون, من مطبوعات جام
 : سنن أيب داود−١٠

, مراجعـة وضـبط )هــ٢٧٥: ت(أبو داود سليامن بـن األشـعث السجـستاين األزدي 
 .ِّحممد حميي الدين عبداحلميد, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع: وتعليق

 : سنن ابن ماجه−١١
حممـد فـؤاد عبـدالباقي, دار : , حتقيق)هـ٢٧٣ :ت(أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزويني 

 .الفكر, بريوت
 :اجلامع الصحيح =  سنن الرتمذي−١٢

: , حتقيـق)هــ٢٧٩: ت(أبو عيـسى حممـد بـن عيـسى بـن سـورة الرتمـذي الـسلمي 
 .هـ١٤٠٠عبدالرمحن حممد عثامن, دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع, بريوت, طبع عام 

)حممد شاكر وآخرين, دار إحياء الرتاث, بريوتأمحد: حتقيق): نسخة أخر . 
١٣−السنن الكرب : 

, دار املعرفة, بريوت, )هـ٤٥٨: ت(أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي 
 .هـ١٤١٣لبنان, طبع عام 

)حممد عبدالقادر عطا, مكتبة دار الباز, مكة املكرمة, طبـع عـام : حتقيق): نسخة أخر
 .هـ١٤١٤

 :ِّبرشح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي) املجتبى( النسائي سنن −١٤
ّ, اعتنى به ورقمه وصـنع )هـ٣٠٣: ت(أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائي 

َّعبدالفتاح أبو غدة, دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع, بريوت, لبنان, : فهارسه
 .هـ١٤٠٦فهرسة الطبعة األوىل امل

 :رشح صحيح مسلم −١٥
 ., دار الفكر)هـ٦٧٦: ت(حييى بن رشف النووي 



 − ٤٥ −

 :َّرشح العقيدة الطحاوية −١٦
مجاعة مـن : ّ, حققها وراجعها)هـ٧٩٢: ت(ّبن أيب العز الدمشقي بن حممد   بن عيلّعيل

لطبعة الرابعة حممد نارص الدين األلباين, املكتب اإلسالمي, بريوت, ا: ّالعلامء, خرج أحاديثها
 .هـ١٣٩١

 : صحيح البخاري−١٧
مـصطفى ديـب : , حتقيـق)هـ٢٥٦: ت(أبو عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي 

 .هـ١٤٠٧البغا, دار ابن كثري, الياممة, بريوت, الطبعة الثالثة 
 :ّ صحيح ابن حبان−١٨

 شـعيب :, حتقيـق)هــ٣٥٤: ت(ّأبو حاتم حممد بن حبان بـن أمحـد التميمـي البـستي 
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ّاألرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثانية 

 : صحيح ابن خزيمة−١٩
: , مراجعـة)هــ٣١١: ت(أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمـة الـسلمي النيـسابوري 

 .هـ١٣٩٠/م١٩٧٠حممد مصطفى األعظمي, املكتب اإلسالمي, بريوت, طبع عام 
 : صحيح مسلم−٢٠

, حتقيـق وتـصحيح )هــ٢٦١: ت( احلجاج القشريي النيسابوري أبو احلسني مسلم بن
َّرئاسـة إدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء : حممد فـؤاد عبـدالباقي, نـرش وتوزيـع: وترقيم

َّوالدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية, طبع عام   .هـ١٤٠٠َّ
 :ّ الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعارصة−٢١

ّ, مؤسـسة الرسـالة, بـريوت, الطبعـة األوىل )معـارص (ّمعـال اللوحيـقعبدالرمحن بـن 
 .هـ١٤١٢

 : فتاو ورسائل−٢٢
حممـد بـن : , مجـع وترتيـب)هـ١٣٨٩: ت(حممد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 

 .هـ١٣٩٩عبدالرمحن ابن قاسم, مطبعة احلكومة, مكة املكرمة, طبع عام 
 :فتح الباري برشح صحيح البخاري −٢٣

: حممد فؤاد عبدالباقي, إرشاف: , ترقيم)هـ٨٥٢: ت(محد بن عيل بن حجر العسقالين أ
ِّحمب الدين اخلطيب, تعليق  .َّعبدالعزيز بن عبداهللا بن باز, املكتبة السلفية: ّ



 − ٤٦ −

 :ّ الفقيه واملتفقه−٢٤
ّ, صححه وعلـق)هـ٤٦٣: ت(أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت البغدادي اخلطيب  : عليـه ّ

 .هـ١٣٨٩ألنصاري, مطابع القصيم, الرياض, الطبعة األوىل إسامعيل ا
 : القاموس املحيط−٢٥

ّ, مؤسـسة الرسـالة, بـريوت, )هــ٨١٧: ت(ِّجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي 
 .هـ١٤٠٧لبنان, الطبعة الثانية 

 : قواعد األحكام يف مصالح األنام−٢٦
ِّأبو حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالـسالم  ّ, راجعـه وعلـق )هــ٦٦٠: ت(الـسلمي ّ

 .طه عبدالرؤوف سعد, دار اجليل, بريوت, لبنان: عليه
عبـدالغني الـدقر, دار الطبـاع, للطباعـة والنـرش : حتقيق): نسخة أخر, وأشري إليها(

 .هـ١٤١٣والتوزيع دمشق, الطبعة األوىل 
 : قواعد التفسري−٢٧

َّلنـرش والتوزيـع, اخلـرب, الـسعودية, , دار ابن عفان, ل)معارص(خالد بن عثامن السبت 
 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل 

٢٨−مباحث يف أحكام الفتو : 
, دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع, بريوت, الطبعة )معارص(عامر سعيد الزيباري 

 .هـ١٤١٦األوىل 
 :ّاملجموع رشح املهذب −٢٩

حممـد نجيـب املطيعـي, : , حتقيق)هـ٦٧٦: ت(ِّأبو زكريا حميي الدين بن رشف النووي 
 .َّاملكتبة العاملية بالفجالة

 :َّجمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية −٣٠
: ت(عبــدالرمحن بــن حممــد بــن قاســم العاصــمي النجــدي احلنــبيل : مجــع وترتيــب

َّ, دار العربية للطباعة والنرش والتوزيع, بريوت, لبنان, تصوير عـن الطبعـة األوىل )هـ١٣٩٢
 .هـ١٣٩٨



 − ٤٧ −

 :ار الصحاح خمت−٣١
, دار الكتـاب العـريب, بـريوت, )هــ٦٦٦: ت(حممد ابن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي 

 .م١٩٧٩لبنان, الطبعة األوىل 
َّ مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني−٣٢ َّ: 

َّابـن قـيم اجلوزيـة«ّأبو عبداهللا حممد ابن أيب بكر بن أيوب, الشهري بــ , )هــ٧٥١: ت(» ِّ
ّحممد حامد الفقي, مطبعة السنة املحمدية, القاهرة, طبع عىل نفقة حممد رسور الصبان : يقحتق َّ ّ ّ

 .هـ١٣٧٥عام 
 : املستدرك عىل الصحيحني−٣٣

مـصطفى : , حتقيـق)هــ٤٠٥: ت(أبو عبداهللا حممـد بـن عبـداهللا احلـاكم النيـسابوري 
 .هـ١٤١١وىل َّعبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, الطبعة األ

 : مسند اإلمام أمحد ابن حنبل−٣٤
: , رشحـه ووضـع فهارسـه)هــ٢٤١: ت(أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين 

 .أمحد حممد شاكر, دار املعارف, مرص
)ّمؤسسة قرطبة, القاهرة): نسخة أخر. 
 : املصنف يف األحاديث واآلثار−٣٥

عبداخلالق األفغاين : , حتقيق)هـ٢٣٥: ت(لكويف أبو بكر عبداهللا بن حممد ابن أيب شيبة ا
هــ, ١٣٩٩َّوآخرين, الدار السلفية, بمبي, اهلند, اجلزء األول حتى اخلـامس, الطبعـة الثانيـة 

 .هـ١٤٠٣ـ١٤٠٠وما بعد اجلزء اخلامس الطبعة األوىل 
)كامل يوسف احلوت, مكتبـة الرشـد, الريـاض, الطبعـة األوىل : حتقيق): نسخة أخر
 .هـ١٤٠٩

 :معجم ألفاظ القرآن الكريم −٣٦
َّجممع اللغة العربية, اإلدارة العامة للمعجامت وإحياء الرتاث, مجهوريـة مـرص العربيـة,  َّ َّّ

 .هـ١٤١٠طبع عام 
 : مفتاح دار السعادة−٣٧

َّابن قيم اجلوزية«ِّأبو عبداهللا شمس الدين حممد ابن أيب بكر, الشهري بـ , )هــ٧٥١: ت(» ِّ
 .حلديثة, الرياضمكتبة الرياض ا



 − ٤٨ −

َّاملقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية −٣٨ ّ: 
هرينـدن,  , املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي,)هــ١٤٠٩: ت(يوسـف حامـد العـامل 

 .هـ١٤١٢َّفريجينيا, الواليات املتحدة األمريكية, الطبعة األوىل 
 : مقاييس اللغة−٣٩

عبدالـسالم حممـد : وضـبط, حتقيـق )هـ٣٩٥: ت(أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا 
 .هـ١٤٠٢مكتبة اخلانجي بمرص, الطبعة الثالثة : هارون, النارش

 :املوافقات يف أصول الرشيعة −٤٠
, )هــ٧٩٠: ت(أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي املـالكي 

 دراز, حممد عبداهللا: ترامجه عبداهللا دراز, عني بضبطه وترقيمه ووضع: ّرشحه وخرج أحاديثه
 .َّاملكتبة التجارية الكرب, مرص

 
* * * 
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 فهرس املوضوعات
 ةـ الصفح                                                                                       وعـــــــــــــــــــوضــــامل

  ٣ ...................................................................................................................................... ..ّاملقدمة
  ٥ ........................................................... ..َّوفيه بيان الوسطية يف اللغة واالصطالح, التمهيد

 ٩ .................................................. ..أثر الفتو يف إقامة الدين بني املسلمني: املبحث األول
  ١١ ................................................................... ..ّأثر الفتو يف التصدي للغلو: املبحث الثاين
 ١٥ ............................................................... ..ّأثر الفتو يف التصدي للجفاء: املبحث الثالث
 ١٩ ......................................................................................َّالوسطية يف الفتو : املبحث الرابع

 ٢٥ ................................أثر الفتو يف انتظام أحوال املستفتي عىل الرشع : املبحث اخلامس
َّأثر الفتو يف حمافظة املجتمع املسلم عىل هويته اإلسالمية : املبحث السادس َّ.............. ٢٩ 
 ٣١ ................................أثر الفتو يف رسوخ األمن يف املجمع اإلسالمي : املبحث السابع

 ٣٣ ................................................................................................ وفيها ملخص البحث: اخلامتة
 ٣٧ ..............................................................................................فهرس اآليات القرآنية الكريمة 

 ٤١ ............................................................................فهرس األحاديث النبوية الرشيفة واآلثار 
 ٤٣ ..........................................................................................................فهرس املصادرواملراجع 

 ٤٩ ..................................................................................................................فهرس املوضوعات 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 − ٥٠ −

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أبيض



 − ١ −

 
 
 
 
 
 
 
 

 التلفيق بني املذاهب الفقهية
 وــري الفتـه بتيسـالقتـوع

 
 
 
 
 
 

 تأليف
 غازي بن مرشد بن خلف العتيبي. د

أستاذ مساعد بقسم الرشيعة بجامعة أم القر 
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 ملخص البحث

َالتلفيق مصطلح ظهر يف القرون املتأخرة, وكثر احلديث عنه يف القـرن العـارش 
التقليد املركب من مذهبني فأكثر يف : ا بعده, وهو فرع من فروع التقليد, واملراد بهوم

 .مسألة عملية واحدة
ّوقد فرسه بعض الباحثني بمراعاة اخلـالف, وجعلـه بعـضهم بمعنـى تتبـع  ّ

ٍعىل مسألة إحداث قول ثالث, وقد بينت وجه الشبه بينه ّالرخص, وخرجه بعضهم 
 .ّالفروق الدقيقة التي متيزه عنها وبني هذه الثالثة, وذكرت

ّثم عرضت أقوال الفقهاء يف حكمـه وأدلـتهم واملناقـشات الـواردة عليهـا, 
ٍوخلصت بعد ذلك إىل رأي خمتار, وهو ٍ: 

 بل جيب عليه ,ٍالتلفيق ال جيوز للمجتهد قصده من غري نظر يف األدلة املعتربةّأن 
ٍى به, وإذا توصل إىل رأي فيه تلفيق بـني ّ, فام أداه اجتهاده إليه عمل وأفت فيهاأن ينظر

ً فال تثريب عليه; ألن التلفيق حصل تبعا ال بالقصد األولقولني أو أكثر ّ. 
وإذا عجز عن معرفة حكم املسألة إما لعدم وقوفه عىل األدلة, وإما لتعارضها يف 

 . فإنه يلجأ إىل التقليد الذي ال تلفيق فيهنظره;
ّ الذكر, وال جيوز له التلفيـق; ألنـه ال يـرجح ّوالعامي جيب عليه سؤال أهل

ًقوال عىل آخر, أو يلفق بني قولني إال تبعا هلواه وشهوته, ولو قيل بجواز التلفيـق  ً
 .ًله لكان ذلك فتحا لإلباحية من أوسع أبواهبا

َوملا كان من أبرز ما يعتمد عليه بعض من أجاز التلفيـق أنـه سـبب للتيـسري 
د الرشعية, وذلك من خالل مراعـاة رضورة املـستفتي الذي هو من أعظم املقاص

املـستفتي أو سـعي املفتـي يف تـصحيح عبـادة وحاجته, أو ضعف دينه وحاله, أو 



 − ٤ −

ّمعاملته; فقد ناقشت ذلك, وبينت أن التيسري مقصود رشعي جيب عىل املفتـي أن  ّ
ّية, وأن ّيراعيه يف حدود الضوابط التي دلت عليها الرشيعة بأدلتها اجلزئية أو الكل

ّاملكلف ال يقع يف أمر يقتيض التيسري إال ويف الرشيعة الرحبة ما يدل عىل التوسـعة  ٍ
ٍحاجة إىل تلفيق أو غريه, وهلذا مل حيتج الفقهاء خالل قـرون متطاولـة  فيه من غري ٍ

 .إىل التلفيق مع كثرة النوازل والوقائع التي حدثت يف زماهنم, وباهللا التوفيق
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ًعل رشيعته نورا وهد احلمد هللا الذي ج ٍللناس, ومنجاة من كل زيغ وضالل ً ٍ ّ ً
ً, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه, شـهادة ال ريـب فيهـا وال والتباس

ًاختالس, وأشهد أن حممدا عبده  أهد من سبيله مهام سعى يف  ال سبيل ,ورسولهّ
ٌاألرض عبد وجاس ًلم تـسليام بعـدد , صىل اهللا عليه وعـىل آلـه وصـحابته وسـ)١(ِ

 :األرواح واألنفاس, أما بعد
ّفإن الوقائع احلادثة من بعد عرص النبـوة ال تـزال يف جتـدد وازديـاد, وبقـدر 

ًالفقـه قـوة ونمـوا ّكثرهتا واتـساعها يـستمر  ّ الـدهور وتقلـب األحـوال ّعـىل مـرً
ً اجتهادا يف اسـتنباط أحكامهـا والتعـرف − كذلك −ّ, ويستمر الفقهاء والعصور

ّ وجه احلق فيها ; ألن الوقائع ال يمكن أن ختلو عن حكم الشارععىل ّ)٢(. 
 ونزل باملسلمني حوادث ال عهـد ,ويف زماننا املعارص كثرت النوازل اجلديدة

ُلألمة هبا من قبل يف املجاالت العبادية واملالية والطبية وغريها, وأمام هذا الـسيل  ّ
ارصين يف تقديم احللـول هلـا, وكـان ّمن هذه املسائل تعددت مسالك الفقهاء املع

; واعتربوه )التلفيق بني املذاهب الفقهية(ن من املناهج التي دعا هلا بعض املعارصي
ّاحلل األمثل للمشكالت الفقهية املعارصة يف حياة املسلمني, ومأخـذهم يف ذلـك 

 :ّعدة أمور; منها
 يغنـي عـن سـواه مـن  وال,بحاجـة األمـة بمفـردهال يفي  أن املذهب الفقهي الواحد −١

 .ال تضيق عن حاجات األمة املستجدةّ, بخالف جمموع املذاهب, فإهنا املذاهب
 أن التلفيق يعني عىل اختيار ما هو أرفق باملكلفني وأيرس عليهم; لرتغيبهم يف الدين −٢

 .وحتبيبه إليهم, السيام مع فساد أحوال بعض الناس وضعف دينهم
ّجتاه فقهي واحد ملفق من مجيعهـاة بتكوين ا التقريب بني املذاهب الفقهي−٣ , وذلـك ٍ

 .)٣(مفيد يف إزالة التعصب املذهبي أو التقليل من آثاره
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 وقـد ذكـر الـشيخ مجـال الـدين ,والتلفيق مصطلح حادث يف القرون املتأخرة
ّأنه ال يبعد حدوثه يف القرن اخلامس; ألنـه اشـتد التعـصب والتحـزب,  )١(القاسمي ّ ّ

 مـن خـالل اسـتقراء املؤلفـات يف −, ويبـدو يل )٢(التمـذهب ودخلت السياسة يف
ّ أنه حدث بعد القرن السادس; ألنه ال ذكر له يف املصادر التي وقفـت −املوضوع 

التـأليف فيـه يف القـرن العـارش عليها قبل هذا التاريخ, ثـم كثـر احلـديث عنـه و
 .بعدهوما

فهي مسألة أخـر غـري آحاد املسائل; ٍمذهب آلخر يف وأما مسألة االنتقال من 
 .التلفيق

ّوهاهنا أسئلة حرية باجلواب, والنظر فيها للوصول إىل احلـق والـصواب, 
هل التلفيق بني املذاهب الفقهية منهج صحيح يف التعرف عىل األحكـام : وهي

ٍالرشعية? وإذا كان كذلك فلامذا تأخر حدوثه بعد نشوء املذاهب الفقهية بزمان 
 والوقائع?ٍطويل مع كثرة احلوادث 

ّوهل استطاع التلفيق حل املشكالت الفقهية التي واجهت األمـة? أو إزالـة 
ُالتعصب املذهبي الذي اشتد أواره يف القرون املتأخرة التـي بـرزت فيهـا الـدعوة  ّ

 ّللتلفيق? أو ختفيفه عىل أقل األحوال?
هــذه األســئلة هنزتنــي إىل بحــث التلفيــق ودراســته, وبــذل الوســع يف 

 .)٣(الصواب فيه وجه التعرف عىل
 .ًوقد جعلته منتظام يف مقدمة, وثالثة مباحث, وخامتة

 . وخطة البحث, ودواعي بحثه, يف بيان أمهية املوضوع فاملقدمة
وفيه . ذاهب الفقهية ومتييزه عام يشبهه حقيقة التلفيق بني امل: واملبحث األول يف

 :أربعة مطالب
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 .ته حقيقة التلفيق وأمثل:   املطلب األول
 . متييز التلفيق عن مراعاة اخلالف:   املطلب الثاين
 .ٍ متييز التلفيق عن إحداث قول ثالث:   املطلب الثالث
 . متييز التلفيق عن تتبع الرخص:   املطلب الرابع
 :وفيه أربعة مطالب.  حكم التلفيق بني املذاهب الفقهية: واملبحث الثاين يف
 . والفقهاء يف التلفيق بني املذاهب آراء األصوليني:   املطلب األول
 . مبنى اخلالف يف التلفيق بني املذاهب:   املطلب الثاين
 . أدلة األصوليني والفقهاء عىل آرائهم يف حكم التلفيق:   املطلب الثالث
 .ُ مناقشة األدلة والرأي املختار:   املطلب الرابع
 : وفيه مطلبان.ه تيسري الفتو وعالقة التلفيق ب: واملبحث الثالث يف
 .ً معنى تيسري الفتو وضوابطه إمجاال:   املطلب األول
 . عالقة التلفيق بتيسري الفتو:   املطلب الثاين

 . نتائج البحث: واخلامتة يف
وقد سلكت فيه املنهج العلمي من ترتيب املباحـث, وعـزو اآليـات, وختـريج 

 . وتوثيق النقول, والرتمجة لألعالماألحاديث,
 .التلفيق بني املذاهب الفقهية وعالقته بتيسري الفتو: هوسميت

 − بحمـد اهللا −وقبل الرشوع يف املقصود أذكر الدراسات السابقة التي متكنـت 
 : عليها يف موضوع التلفيق, وهيمن الوقوف

 .)هـ١٠٣٣ت (رمي احلنبيل مرعي بن يوسف الك:  رسالة يف التلفيق, للشيخ− ١
مسائل االجتهاد والتقليد, ملحمد بن عبد العظيم املكـي القول السديد يف بعض  − ٢

 . وقد حتدث عن التلفيق يف مبحث مطول,)هـ١٠٥٢ت  (احلنفي
خالصة التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيق, لعبد الغنـي النابلـيس  − ٣

 .)هـ١١٤٣ت (احلنبيل 
ّملحمــد بــن أمحــد الــسفاريني احلنــبيل التحقيــق يف بطــالن التلفيــق,  − ٤ ت (ّ
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 .ّ وهو رد عىل رسالة الشيخ مرعي,)هـ١١٨٩
 ّوالتـلفيق, حلسـن بن معـروف بـن شـطي البغــدادي احلنـبيلرسـالة يف التقـليد  − ٥

 .ّ, وهي رد عىل رسالة السفاريني)هـ١٢٧٤ت (
, وهـو أوىف )هــ١٣٥١ت (حمد سعيد الباين عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق, مل − ٦

 .َقد استفاد منه وتأثر به غالب من كتب يف املوضوع بعدهما كتب يف املوضوع, و
ّ التلفيق بني أحكام املذاهب, ملحمد بن أمحد السنهوري, وهـو بحـث مقـدم − ٧

 .)هـ١٣٨٣(ملجمع البحوث اإلسالمية 
ّ التلفيق بني أقوال املذاهب, لعبد الرمحن القلهود, وهو بحـث مقـدم ملجمـع − ٨

 .)هـ١٣٨٣(البحوث اإلسالمية 
 تبصري النجباء بحقيقـة االجتهـاد والتقليـد والتلفيـق واإلفتـاء, ملحمـد بـن − ٩

 .إبراهيم احلفناوي
, وهـو بحـث يف جملـة جممـع الفقـه حميي الدين املـيسخليل :  التلفيق, للشيخ−١٠

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, العدد الثامن, اإلسالمي
حتدث يف نصفه عن وهبة الزحييل, وقد : األخذ بالرخص الرشعية وحكمه, للدكتور −١١

ـ ١٤١٥إلسالمي, العدد الثامن, التلفيق, وهو يف جملة جممع الفقه ا  .م١٩٩٤−ه
سعد العنـزي, وهو بحث منشور يف جملة الـرشيعة : التلفيق يف الفتو, للدكتور −١٢

 .هـ١٤٢٠, عام )٣٨(سالمية بجامعة الكويت, عدد والدراسات اإل
 نارص بن عبد اهللا امليامن, وهو بحث: كتور التلفيق يف االجتهاد والتقليد, للد−١٣

 .هـ١٤٢٢, عام )١١(منشور يف جملة العدل, عدد 
ّوإين ألرجو أن يكون يف هذا البحث إضافة جديـدة, وإمتـام ملـا شـيده البـاحثون  ٌ ٌ ّ

, لثـواب والـصواب, وأن يلهمنـي رشـديًقبيل, سائال اهللاَ أن جيمع يل بـني ا
ّويقيني رش نفيس, ورش الشيطان ورش كه, وصىل اهللا وسلم عـىل نبينـا حممـد ّ

 .وعىل آله وصحبه أمجعني
      



 − ٩ −

 املبحث األول
 حقيقة التلفيق بني املذاهب الفقهية ومتييزه عام يشبهه

 :وفيه أربعة مطالب
 :حقيقة التلفيق وأمثلته: املطلب األول
ّمصدر لفق يلفـق: ًالتلفيق لغة ْ ولفـق ,ّ, ومادتـه تـدور عـىل الـضم واجلمـعّ َ

ّ ضم أحد شقيه إىل اآلخر بخياطة ونحوها:لثوبا ٌ واسم الـشق الواحـد لفـق ,ّ ّْ ِ ِّ− 
ْعىل وزن محل  ِّ واللفاق أو التلفاق,−ِ َ ثوبان يلفق أحدمها باآلخر:ِّ ْ ُ وتالفق القوم,ُ َ: 

 .)١(اجتامعهم وتالؤم أمورهم
ّ وأطلقوه عىل ضـم ,وقد استعمل الفقهاء التلفيق يف باب احليض هبذا املعنى

ًالدماء بعضها إىل بعض وجعلها حيضة واحدة ْ َ)٢(. 
ّ فال نجد لـه تعريفـا عنـد متقـدمي األصـوليني ,وأما التلفيق بني املذاهب ً
ًوالفقهاء ; ألنه حدث متأخرا َ مـن )٣( وقد ذكـر لـه الـشيخ حممـد سـعيد البـاين,ّ

إلتيـان بكيفيـة ال يقـول هبـا  هـو ا:قـالوا يف رسـمه (:ًاملتأخرين تعريفـا فقـال
 .)٥(, وتناقله أكثر الباحثني املعارصين من بعده )٤()هدجمت

ِوهذا التعريف فيه تسامح ; فإنه يصدق عىل اخـرتاع قـول مل يـأت بـه أحـد  ٍ
 .املجتهدين وإن مل يكن فيه تلفيق بني مذهبني أو أكثر

ِوعرفه بعض الفقهاء بـ ّ:وهذا تعريف لـه بـبعض . )٦(ّ تتبع الرخص عن هو
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ّلرخص عن هو نوع من التلفيق ; إذ املقلـد يف تتبـع الـرخص ّأفراده ; ألن تتبع ا
ّ وال يلـزم أن يكـون كـل تلفيـق بقـصد تتبـع ,خيتار األسهل عليـه مـن املـذاهب ّ

 .)١(الرخص
ٍويمكن أن يعرف بتعريف جامع مانع  ٍ ٍ َّ  : بأن يقال− فيام يبدو يل −ُ

 .ٍلة واحدةٍ التقليد املركب من مذهبني فأكثر يف عبادة أو معام:التلفيق هو
ّ أن املقصود بالتلفيق أن خيتلف املجتهدون يف عبادة أو معاملة هلـا :وإيضاحه

ٍ فيـأيت شـخص فيقلـد بعـضهم يف حكـم مـن ,أركان أو رشوط عىل قولني فأكثر
ال صورة جديدة مركبـة ّ ويتولد من هذا التقليد ,ٍ وبعضهم يف حكم آخر,أحكامها

 مل − هبـذه اهليئـة −ٍ واحـد مـنهم  عرضـت عـىل بل لـو,يقول هبا أحد املجتهدين
 .)٢(يقبلها

 :ومن خالل هذا التصوير والتقرير يتبني لنا األمور التالية
 . لكنه تقليد مركب من أكثر من مذهب,ّ أن التلفيق فرع عن التقليد−١
 أو , أن التلفيق إنام يكـون يف دائـرة مـسائل االجتهـاد دون مـسائل االعتقـاد−٢

 .ع هبا عند احلارض والباداملسائل العملية املقطو
 , إذا عمل املقلد بقولني عىل وجه التعاقب دون أن يكون لألول أثـر يف الثـاين−٣

 .ً وإنام يكون رجوعا عام عمل به,ًفإنه ال يكون تلفيقا
ّ وكذا إذا عمل بقولني يف حادثني فال يكون تلفيقا ; لتعدد النازلة−٤ ً)٣(. 

 أن : وهـي,لمعنـى اللغـوي واضـحةومناسبة املعنى االصطالحي للتلفيق ل
ّالتلفيق فيه ضم آلراء الفقهاء ومجع بينهـا يف حقيقـة واحـدة كجمـع أحـد شـقي 

 .الثوب إىل اآلخر
ّوزان ما تقدم يف املعنى اللغـويوعىل  َ ً فقـول أحـد املجتهـدين يـسمى لفقـا:ِ ْ ِ, 

ً إىل بعض يسميان لفاقاوالقوالن املضمومان ً أو تلفاقا,ِ ْ  وهـو − وعمـل املجتهـد ,ِ
ً يسمى لفقا وتلفيقا−ّالضم بني القولني  ً ْ َ. 
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 :ومن أمثلة التلفيق
ً من توضأ فمسح بعض رأسه مقلدا لإلمام الشافعي−١ ّ ومس أجنبيـة مـن غـري ,َ

ًحائل مقلدا لإلمام أيب حنيفة  فإن صحة وضوئه عىل هذه الـصفة مل يقـل هبـا ,ٍ
 .نهَ بل لو عرض عىل واحد منهام حلكم ببطال,ِكال اإلمامني

ً من مكث بمزدلفة بمقدار حط رحلـه تقليـدا لإلمـام مالـك−٢ ّ َ ّ وأخـر طـواف ,َ
ّ فإن حجه عىل هذه اهليئة تلفيـق ,ًاهللا املحرم تقليدا لإلمام أمحداإلفاضة إىل شهر  ّ

 .بني مذهبي هذين اإلمامني
ّ من طلق زوجته ثالثا ثم تزوجت بابن تسع سـنني وأصـاهبا ثـم طلقهـا فـإن −٣ ًّ ّّ ّ َّ

 وطالقـه صـحيح مـن غـري ,ّ حيللها لزوجها األول عند اإلمام الشافعيوطأه
 فإذا نكحهـا زوجهـا األول كـان ذلـك ,ّوجوب العدة عليها عند اإلمام أمحد

 .ًتلفيقا بني هذين املذهبني
ً أن يستأجر شخص مكانا موقوفا تسعني سنة فأكثر من غري أن يراه−٤ ً مقلـدا يف ,ً

 . ويف عدم الرؤية أبا حنيفة,املدة الطويلة الشافعي وأمحد
 .)١(إىل غري ذلك من الصور الكثرية

 : متييز التلفيق عن مراعاة اخلالف:املطلب الثاين
ٌمما يشبه التلفيق أصل مشهور عند املالكية ّ حتـى إن , وهو مراعـاة اخلـالف,ٌ

ّ, ومراعاة اخلالف عرف بتعريفات متعـددة)٢(ّبعض الباحثني فرس التلفيق به  مـن ,ٍ
ُإعامل دليـل يف الزم مدلولـه الـذي أعمـل يف  ( :ّله بأنه)٣(ا تعريف ابن عرفةأمجعه ٍ ُ

 .)٤()ٌنقيضه دليل آخر 
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ّ أن الدليل الذي حيتج به املستدل من الكتاب أو السنة له مـدلول:وإيضاحه ّ ّ ّ, 
ّ أن يعمل املستدل بمـدلول دليلـه دون : ومراعاة اخلالف معناها,ٌوالزم للمدلول

ّزم دليل خمالفه دون مدلوله ; ألنـه يـر أن الزم دليـل خمالفـه  ويعمل بال,الزمه
 .)١(أقو من الزم دليله هو

يـصدق عـىل مراعـاة  )٢(جـنس) إعـامل دليـل (:وعىل هذا فقوله يف التعريف
 . واملراد بالدليل هنا دليل املخالف,اخلالف وغريه

 .حيرتز به عن إعامل الدليل يف مدلوله) يف الزم مدلوله (:وقوله
 فالـضمري , يف نقـيض دليـل املخـالف:أي) ُالذي أعمل يف نقيـضه (:وقوله
 .ٌراجع له

 .ّ وهو دليل املستدل, مدلول دليل آخر:أي) ٌدليل آخر (:وقوله
ً أن اإلمام مالكا أوجب فسخ نكاح الشغار:ومثاله , وأثبت اإلرث إذا مات )٣(ّ

 .ّأحد املتزوجني بالشغار
, وهـو إبطـال هـذا )٤(عن نكـاح الـشغار فهو قد عمل بمدلول هني النبي 

َ وترك الزمه وهو عـدم اإلرث بـسببه,النوع من النكاح وإلغاؤه  وعمـل بـالزم ,َ
 وهو عموم قوله ,الشغار ووجوب مهر املثل فيهّدليل أيب حنيفة القائل بصحة نكاح 

ِ فانكحوا ما طاب لكـم مـن النـساء﴿ :تعاىل ِ َِ ْ َِّ َ َ ُُ َْ َ ثبـوت , فـإن الزمـه )٣: النـساء (﴾َ
 .)٥( فأثبته هلام مع أنه يقول بفساد النكاح,ّاملرياث للمتزوجني بالشغار
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ٍوكذا كثري من األنكحة الفاسدة يفـسخها اإلمـام مالـك بطـالق وصـداق ٍ, 
ّويلحق بالزوجني الولد املتكون منها ; مراعاة خلالف من صححها َّ ً)١(. 
 وهو اإلتيان ,فوقد أطلق بعض الفقهاء مراعاة اخلالف عىل اخلروج من اخلال

ٍبالعبادة أو املعاملة املختلف فيها عىل وجـه معتـرب عنـد مجيـع العلـامء , وهـذا فيـه )٢(ٍ
ً; ألن بينهام فرقامساحمة ّ: 

 ولكنه يقول ,ّفاخلروج من اخلالف ال يرتتب عليه خمالفة اخلارج منه لالزم دليله
 بخالف مراعاة ,زمهٍبمقتىض دليل املخالف عىل وجه ال خيالف دليله يف مدلوله أو ال

 .)٣(اخلالف
ً أن كال منهام فيـه اعتبـار ملـذهبني :ووجه الشبه بني التلفيق ومراعاة اخلالف ّ

 وهلذا اشرتط القائلون بمراعـاة اخلـالف ,ّ كام أهنام يلتقيان يف بعض الصور,فأكثر
ً كمن تزوج بغري ويل تقليـدا لإلمـا,فيه أن ال يؤدي إىل التلفيق املخالف لإلمجاع ّ م ّ

 .)٤(ً وال شهود تقليدا لإلمام مالك,أيب حنيفة
 : من حيث الوجوه التالية− فيام يبدو يل −ويفرتقان 

 أمـا جمـال مراعـاة اخلـالف فهـو ,ّ أن جمال التلفيق اآلراء االجتهادية للفقهـاء−١
 .ّ وهذا بني من خالل النظر يف تعريفهام,الدليل من جهة مدلوله والزم مدلوله

ٍخلالف عبارة عن ترجيح دليل عـىل دليـل مـن وجـه دون وجـهّ أن مراعاة ا−٢ ٍ ٍ)٥( ,
ّ أن املجتهد راعى دليل :, ووجهه)٦(العلامء من أنواع االستحسانّوهلذا عده بعض 
 ومل يرتجح عنده يف بعضها فلـم ,ّ األحوال ; ألنه ترجح عندهاملخالف يف بعض
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 . عىل آخرٍ, بخالف التلفيق فإنه ال يكون نتيجة ترجيح دليل)١(ِيراعه
ُمراعاة اخلالف تكون من املجتهد ; ألنه هو الذي يعمل األدلة وينظـر فيهـاّ أن −٣ ّ, 

ّبخالف التلفيق فهو يكون من املقلد ; ألنه ال قدرة له عىل معرفة داللـة الـدليل 
 .وما يلزم منها
 :ٍ متييز التلفيق عن إحداث قول ثالث:املطلب الثالث

 أن يذهب : وصورهتا,ئل اإلمجاع املشهورةٍمسألة إحداث قول ثالث من مسا
 فيـأيت مـن ,ٍاملجتهدون يف عرص من األعصار إىل قولني خمتلفني يف مـسألة واحـدة

ًبعدهم بعد انقراض عرصهم وخيرتع فيها قوال جديدا غري القولني السابقني ً)٢(. 
ّ أن املجتهـدين اختلفـوا يف إرث اجلـد واإلخـوة عـىل قـولني:ومثال ذلـك ّ, 

ًنفية واحلنابلـة يف روايـة إىل أن اجلـد حيجـب اإلخـوة مطلقـافذهب احل  وذهـب ,ّّ
ّعن طائفـة مـن الفقهـاء أن  )٣( فيكون ما حكاه ابن حزم,اجلمهور إىل أنه يقاسمهم

ًاإلخوة يسقطون اجلد قوال ثالثا جديدا ً ً ّ)٤(. 
 :وقد اختلف األصوليون يف ذلك عىل ثالثة أقوال

. )٦(ملعظـم املحققـني )٥( ونـسبه اجلـويني, األكثـر وبه قـال,ّ أن ذلك ال جيوز:األول
ً أن املجتهدين ملا اختلفوا عىل قولني كان ذلـك إمجاعـا :ومعتمدهم يف ذلك ّ

ّمنهم عىل أن احلق ال خيرج عن أحد هذين القولني  وإحداث قول ثالث فيه ,ّ
 .ُ وهذا حمال,ّنسبة األمة إىل اإلمجاع عىل اخلطأ والضاللة

 . وبه قالت الظاهرية وبعض احلنفية,ٍحداث قول ثالث أنه جيوز إ:الثاين
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ً عىل قولني كان ذلك إمجاعـا ّ أن املجتهدين ملا اختلفوا:ّومتمسكهم عىل ذلك         
 .)١(عىل تسويغ اخلالف وفتح بابه منهم

 التفصيل بني أن يرفع هذا القول الثالث مـا اتفـق القـوالن الـسابقان فـال :الثالث
 .فيجوز أو ال يرفعه ,جيوز

 .)٤(وغريمها من كبار األصوليني)٣(واآلمدي )٢(وإىل هذا ذهب الرازي
 ومثـال مـا ال ,ّومثال ما يرفع القولني الـسابقني مـا تقـدم يف صـدر املـسألة

 : وهـي, جيـوز فـسخ النكـاح بـالعيوب اخلمـسة: لو قال بعض الفقهـاء:يرفعهام
ّ واجلب, والربص,ُ واجلذام,اجلنون  فالقول , ال يفسخ هبا:ضهم وقال بع,َّ والرتق,َ

ِبأنه يفسخ ببعضها غري رافع ملا اتفقا عليه ً بل وافق يف كل صورة مذهبا,ٍ ٍ ّ)٥(. 
ً ; ألن فيه عمـال بأدلـة − فيام يظهر −وهذا القول أقو من القولني السابقني  ّ

ــريقني ــث.الف ــول ثال ــداث ق ــشبه بإح ــديد ال ــق ش ــشيخ ,ٍ والتلفي ــى إن ال  حت
ّواحلـق يف مـسألة  ( : إذا كان التلفيق بني قـولني فقـط فقـالّسو بينهام)٦(املطيعي

ٍالتلفيق أهنا كمسألة إحداث قول ثالث فيام إذا اختلفوا عىل قولني فقط ٍ.( ..)٧(. 
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ٍ أن كال منهام فيه إحداث لقول جديد مل يقل به املجتهدون :ووجه الشبه بينهام ٌ ًّ
 : لكنهام يفرتقان فيام ييل.السابقون

 بينام , وإجياد صورة جديدة منهام,ق فيه تركيب بني قولني من مذهبنيّ أن التلفي−١
ٍإحداث قول ثالث قد يكون تركا للقولني املختلفني واإلتيان بقول جديد ًٍ ٍ. 

ّ أن التلفيق فيه أخذ لكـل القـول األول وكـل الثـاين مـامل يتناقـضا−٢ ّ  بخـالف ,ّ
َإحداث قول ثالث فقد يكون أخذا ً لبعض القول األول  ٍ  .وبعض الثاينٍ

ٍ وإحداث قول ثالث ال يكون ,ّ أن التلفيق قد يكون بني قولني أو ثالثة أو أكثر−٣ ٍ
 .)١(إال إذا كانت املسألة السابقة ذات قولني فقط

 : متييز التلفيق عن تتبع الرخص:املطلب الرابع
ً رخص الشارع لنا يف كذا ترخيصا : يقال, السهولة واللني:الرخصة يف اللغة ّ

ّرسه وسهلهإذا ي ٌ وبنان رخص,ّ  .)٢(ّ لني: أي,ٌ
ّوعرفت عنـد األصوليني بتعريفـات كثرية  )٣( منها تعريف ابن السبكي,ُ

ٍاحلكم الرشعي إن تغري إىل سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم األصيل(ِهلا بـ ّ()٤(. 
) إىل سـهولة (: وبقوله,ًما كان باقيا عىل حكمه األصيل) تغري (:فخرج بقوله

ٌبيـان لـسبب ) لعـذر (:وقولـه ,ونحوها مما يتغري إىل صـعوبةود والتعازير احلد
مـا نـسخ يف رشيعتنـا ) مع قيام السبب للحكم األصيل (: وخرج بقوله,الرتخيص
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 الغنائم واإلبل والشحوم فـال يـسمى  كإباحة,من اآلصار التي كانت عىل من قبلنا
 .)١(نسخه لنا رخصة

 :كلف ثالثة أنواعوالرخصة باعتبار تعلقها بفعل امل
ّ كأكل امليتة للمضطر ; ألن النفوس أمانة عنـد املكلفـني جيـب , رخصة واجبة−١ ّ

 .حفظها ليستويف اهللا حقه منها يف العبادات والتكاليف
 . كقرص املسافر للصالة الرباعية, رخصة مندوبة−٢
 .)٢( كاجلمع بني الصالتني يف غري عرفة ومزدلفة, رخصة مباحة−٣

 : بقولـه كـام أوضـحه ,لرخص الرشعية حمبوب عند اهللا تعـاىلواإلتيان با
ّإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معصيته(( ّ(()٣(. 

ّ أن يأخذ املكلف من كـل مـذهب مـا هـو :وأما تتبع رخص املذاهب فمعناه
 وهـو الـسهولة , فاملراد بالرخصة هنـا املعنـى اللغـوي,َأهون فيام يقع من املسائل

ً سواء انطبق عليها حد الرخصة اصطالحا أم ال,واللني ّ)٤(. 
 وحكـى ابـن ,بتحريم هذا النوع من الرخصّوقد رصح أكثر األصوليني 

ّ, اإلمجاع عليه ; ألن التتبع هلا حيل رباط التكليف ; إذ املتتبع )٥(ّعبد الرب وابن ,حزم ّ
 .)٦(طبه به ومل يتبع ما رشعه اهللا وخا,هلا إنام يتبع هواه وما تشتهيه نفسه
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َ حتى إن من الباحثني من ,ّوتتبع الرخص يلتقي مع التلفيق يف بعض الوجوه
ًجعلهام شيئا واحدا ّأن من مفاسد تتبع الرخص أهنا قد تفيض  )٢(, وذكر الشاطبي)١(ً ّ

 .)٣(ٍإىل التلفيق بني املذاهب عىل وجه خيرق إمجاعهم
ّ التلفيـق إنـام شـدد فيهـا ّأن قـضية )٤(وذكر الشيخ عبد الرمحن املعلمي اليامين
ّالعلامء إذا كانت ملجرد التشهي وتتبع الرخص ّ)٥(. 
 :وعىل هذا يمكن التمييز بينهام بأن يقال

١− قد ينفرد التلفيق بني املذاهب عن تتبع الرخص إذا مل يكن بقصد اتبـاع اهلـو 
 .والتسهيل املخالف لألدلة املعتربة

 . تركيب بني قولني فأكثر يف مسألة واحدة قد ينفرد تتبع الرخص إذا مل يكن فيه−٢
 قد جيتمعان إذا كان فيهام تركيب بني قولني فأكثر يف مسألة واحدة بقصد اتبـاع −٣

 .اهلو والتسهيل املخالف لألدلة املعتربة
 .فالعالقة بينهام عالقة عموم وخصوص من وجه

ه فلننتقـل  وحصل متييزه عام يلتبس بـ,ّوبعد أن تصورنا التلفيق بني املذاهب
 .لبيان حكمه يف املبحث التايل

                                                                                                                                                    
ZאWא Jא Jאא،

KאWFאאאאאW٢٠ J٣٢אא؛
אW٤٤ J٥٥EK 

אאאא،אאאא
אKאWFאאW١٤٦ J١٤٧אא؛٥L١٦٧א؛

٤L٢٥٤ J٢٥٥؛אא٦L٣١٢ J٣١٥EK 
אאאאאאWFאאאא

אW٩١ J٩٣EK 
F١EאWFאאW١٣EK  
F٢EWאאא،א،אא،א،

א،F٧٩٠KE 
אFWאW٤٨אא؛W٢٣١KE  

F٣EאWFא٤אL٥١٣ J٥١٤EK  
F٤EWאא،א،א

F١٣٨٦EK 
אWF٣אL٣٤٢EK  

F٥EאWFאא٢אL٣٨٤EK 
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 املبحث الثاين
 حكم التلفيق بني املذاهب الفقهية

 :وفيه أربعة مطالب
 : آراء األصوليني والفقهاء يف التلفيق بني املذاهب:املطلب األول

 :اختلف األصوليون والفقهاء يف التلفيق بني املذاهب عىل ثالثة أقوال
, واختاره عبد الغنـي )١( وهو رأي كثري من العلامء,ًطلقاجيوز م أنه ال :القول األول

ّ, والسفاريني)٢(النابليس , والشيخ )٥(, واملطيعي)٤(, والعلوي الشنقيطي)٣(ّ
ّاحلنفي اإلمجاع عـىل أن  )٧(, وحكى احلصكفي)٦(حممد األمني الشنقيطي

 .)٩(ّ, وهو األصح عند متأخري الشافعية)٨(ّاحلكم امللفق باطل
                                                           

F١EאWFאא١L٣٩٠אאאא؛
١L٧٩EK 

F٢EאWFאאאW٥٥EK 
F٣EאWFאאW١٧١EK 

אWא،אא،Wא
א،אאאא،،F١١٨٩EK 

אWFאאאא٢אL٨٣٩א؛٦L١٤EK 
F٤EאWFאאא٢L٣٤٣EK  

אWאאאאא،Wאאא
א،א،F١٢٣٠EK 

אWF٤אL٦٥א؛٦L١٨EK  
F٥EאWFאא٤L٦٢٩EK  
F٦EאWFאאאא٢L٦٨١EK 

אאWאאאאא،Wאא،
א،אא،F١٣٩٣EK 

אWFאאאאאEK 
F٧EWאא،Wאאא،אא،

א،F١٠٨٨EK 
אWFא١١L٥٧EK  

F٨EאWFאא١אL٧٥אEK 
F٩EאWFאאא٤אL٣٢٥،٣٢٩אא؛

١L١٧EK 
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عـن املغاربـة مـن املالكيـة   )١( ونقلـه الدسـوقي,ًأنه جيـوز التلفيـق مطلقـا :ينالقول الثا
 .)٢(ّورجحه

 : واختلفوا يف هذه الرشوط كام ييل, أنه جيوز برشوط: الثالثالقول
 واختــاره الــشيخ مرعــي ,ً أنــه يــشرتط عــدم تتبــع الــرخص قــصدا)أ              ( 

ّلـشطي, وا)٤(ّ, وتبعه عىل ذلك الرحيباين)٣(الكرمي , )٦(, وابـن بـدران)٥(ّ
 .واملعلمي

 .)٧(والشاطبي, ّ ورصح به القرايف,عدم خرق اإلمجاعفيه  أنه يشرتط )ب   (
, )٨( واختـاره ابـن اهلـامم,ًا عمل به تقليـداـمالتلفيق يف غري ون ـ أن يك)جـ         (

                                                           
F١EWא،א،

،F١٢٣٠EK 
F٢EאWFאאא١L٢٠EK  
F٣EאWFאאאW١٦٠EK 

אWאא،،W
אא،אאאא،F١٠٣٣EK 

אWFאא٣אL١١١٨א؛٧L٢٠٣EK 
F٤EאWFאא١L٣٩١EK  

אWאא،Wא
א،F١٢٤٠EK 

אWFאא٣אL١١٢٦א؛٧L٢٣٤EK 
F٥EאWFאW١١١EK  

אWאאא،א،Wאא،
א،F١٢٧٤EK 

אWFאא١אL٣٥٩א؛٢L٢٠٩EK  
F٦EאWFאאאאW١٠٧ J١٠٨EK 

אאWאאאא،Wאא،
אאא،F١٣٤٦EK 

אWF٤אL٣٧EK  
F٧EאWFאא٤L٦٢٢EK 

אאWאאא،אא،
،Wא،א،،אא،א،אKK،

F٦٨٤EK 
F٨EאWFאאW٥٥١EK 

אאWאאאא،Wא،א
א،F٨٦١KE 
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أن ال  )٣(َوزاد اهلاشـمي النابلـيس. )٢(, وأمري بادشـاه)١(وابن أمري احلاج
 لو قلد رجل : ومثاله,التلفيق خروج عن الزمه املجمع عليهرتتب عىل ي

 يف النكاح بال ويل دخل فيـه صـحة إيقـاع الطـالق ; اإلمام أبا حنيفة
ًألهنا الزمة لصحة النكاح إمجاعا ّ ًفلو طلقها ثالثا ثم أراد تقليد اإلمام  ,ّ

 ; وقوع الطالق لكون النكاح بال ويل فليس له ذلـكالشافعي يف عدم 
 .)٤(ًلكونه رجوعا عن التقليد يف الالزم اإلمجاعي له

 .)٥( واختاره الشفشاوي, أنه جيوز برشط وجود داعي الرضورة)د        ( 
ّيعتـرب البـاين مـن أوىف مـن تكلـم :الباينالشيخ حممد سعيد  رأي )هـ       ( َ عـن  ِ

 : وخالصة رأيه, وهو ممن ير جواز التلفيق بالتقييد,التلفيق
 :ّ ومنه ما هو حمل تفصيل,ًأن التلفيق منه ما هو ممنوع مطلقا    

 :    فاألول نوعان
 :)٦( كقول أيب نواس, التلفيق الباطل لذاته:أحدمها

                                                           
F١EאWFא٣אL٣٥١EK 

אאWא،Wאא،א
א،F٨٧٩EK 

אWFא٧L٢٧٨אא؛٣L٤٧EK 
F٢EאWFא٤L٢٥٣ J٢٥٥EK 

Wאא،Wאא،
FE،F٩٨٧EK 

אWFאW٥٠٦EK 
F٣EWאאא،אאאא،

אK 
אWFאW١٠٧F١EEK 

F٤EאWFאW١١١ J١١٢EK  
F٥EאWFאאW١١٢EK 
אWאאאא،Wאא

אא،F١٣١٣EK 
אWF٤אL٣٩EK 

F٦EWאאא،אא،אא،
FאE،F١٩٨EK 

אWFאא٢אL٧٨٤א؛٢L٢٢٥EK  
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 أحل العـراقـي النبـيذ وشـربه        وقال حرامان املدامة والسكـــر
  ٌوقال احلجازي الرشابان واحـد        فحلت لنا بني اختـالفهام اخلمـر

 وإنام ,ٍ بل هو ليس من أنواع التلفيق بوجه من الوجوه,وهذا مردود باالتفاق
 .هو ناشئ عن املجون والفسق

  وهـو ثالثـة, بل ملا يعرض له مـن العـوارض, التلفيق املحظور لذاته:واآلخر
 :أنواع

ّ بأن يأخذ اإلنسان من كل مذهب ما هو األخـف عليـه ,ً تتبع الرخص عمدا)أ (  ّ
 واألخذ ,رخص للتلهيـع الـه تتبـدرج ضمنـ وين.ذرـوال عرر ـدون ضـب

ًباألقوال الضعيفة من كل مذهب اتباعا للهو ّ. 
ًحكم احلاكم ; ألن حكمه يرفـع اخلـالف ; درءا الذي يستلزم نقض  التلفيق )ب( ّ

 .للفوىض واالضطراب
 .ً التلفيق الذي يستلزم ترك ما عمل به تقليدا)جـ(

ٍ ال يصح فيه أن حيكم عليه بحكم مطلق− تفصيل ّ وهو ما هو حمل−والثاين  ٍ ّ, 
 :بل خيتلف باختالف طبقات املكلفني واختالف أنواع العبادة

 : وهي,واملكلفون عىل طبقات
ّ وهؤالء ال جيوز هلم التلفيق ; ألهنم أربـاب اسـتدالل , أهل االجتهاد املطلق )أ( 

 .واستنباط وليسوا أهل تقليد واستسالم
 وهؤالء ال جيوز هلم التلفيق فـيام ,ام علموا مقلدون فيام مل يعلموا جمتهدون في)ب(

 . ويلحق هبم أهل الرتجيح والتخريج,علموا دليله وجيوز فيام قلدوا فيه
 وهؤالء هلم مـدخل يف قـضية ,ّ من دوهنم من متفقهة املذاهب وعوام الناس)جـ(

 .التلفيق
لـوب ال جمـال للتلفيـق والعبادات املعلومة من الدين بالرضورة وأعـامل الق

 : وهي أنواع, وإنام جمال التلفيق هو ما اختلف فيه الفقهاء من الفروع الفقهية,فيها
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 واألوىل فيهـا أن جيـنح إىل , وهـو العبـادات, ما بني عـىل اليـرس والتـسامح )أ( 
اخلروج من اخلالف من غري أن يوقع نفسه يف احلـرج واملـشقة إن كـان مـن 

لم من نفسه عدم القدرة عىل حتمل العزائم أو نزل بـه  وإذا ع,أرباب العزائم
 , والسـيام يف إفتـاء املـصابني بالعلـل,إىل التلفيق فال مـانع منـهنازلة تضطره 

 ومرىض القلوب ; ليجـذهبم ذلـك إىل االرتيـاح ,وأصحاب األعامل الشاقة
ًللتكاليف شيئا فشيئا ً. 

 فينبغي ,مبنية عىل التشديد واالحتياطويستثنى من ذلك العبادات املالية ; فإهنا          
ُ وال يعـني بـالتلفيق املـستفتي ,للمفتي أن يفتي باألنـسب ملـصلحة الفقـراء
ًاحلريص عىل إضاعة حق الفقري بخال بامله ّ. 

 فال يسوغ التلفيق فيهـا إال , وهو املحظورات, ما بني عىل الورع واالحتياط)ب(
وق العبـاد فـال جمـال للتلفيـق قـ والسيام العائدة إىل ح,يف مواطن الرضورة

ّ; ألنه رضب من االحتيال لالعتداء عىل احلقفيها ّ. 
واملفارقـات واملعـامالت  وهـو املناكحـات ,العبـادُ ما بني عـىل مـصلحة )جـ(

ّ فاملناكحات واملفارقات ينبغي اإلفتاء بكل مـا يـؤدي إىل ,وإنزال العقوبات
 ,تلفيـق يف بعـض الوقـائعولو أد ذلك إىل ال ,الزوجني وسعادهتاممصلحة 

 بـل ,لكن ال يتخذ التلفيق ذريعة لتالعب الناس بأقضية النكـاح والطـالق
 .توزن بميزان الرشع

وأما املعامالت وأداء األموال وإنزال العقوبـات وإراقـة الـدماء واألحكـام          
السلطانية وغري ذلك من التكاليف التـي ناطتهـا الـرشيعة برعايـة املـصالح 

 بـل ينبغـي ,ٍإىل مفت واحـدفال يسوغ الرجوع فيها  واملرافق احليوية البرشية
 أو ,الرجوع إىل أصول الرشيعة وقواعدها العامة بالنسبة لـذوي االسـتنباط

ّ فيؤخذ من كـل ,إىل أقوال املجتهدين بالنسبة إىل أرباب الرتجيح والتخريج
 .التلفيقما هو أقرب إىل مصلحة العباد وسعادهتم ولو لزم من ذلك مذهب 
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ٍ وختم هـذا التقـسيم بـضابط يف جـواز التلفيـق ,)هذا ما فتح اهللا به (:ثم قال
ّ أن كل ما : وهو,وعدم جوازه أفـىض إىل تقـويض دعـائم الـرشيعة والقـضاء عـىل ّ

 أما إذا كان التلفيق يؤيد دعائم الرشيعة وما ترمـي ,سياستها وحكمتها فهو حمظور
 .)١(إليه حكمتها وسياستها فهو مطلوب

ّ بعد أن خلص كالمـه − فقـد قـال ,الدكتـور الزحيـيلَوتابع الباين عىل رأيه  َ−: 
 , وليس من أجل العبث,والتلفيق اجلائز يف تقديري هو عند احلاجة أو الرضورة(

 وهو مقصور عىل بعـض ,ًأو تتبع األيرس واألسهل عمدا من دون مصلحة رشعية
 .)٢() القطعيةأحكام العبادات واملعامالت االجتهادية ال

 : مبنى اخلالف يف التلفيق بني املذاهب:املطلب الثاين
و ـ ه–ة ـ يف اجلمل−ب ـذاهـلفيق بني املـابق يف التـالف السـأ اخلـان منشـك

, فمـن منـع )٣(ٍاالختالف يف جواز االنتقال من مـذهب إىل آخـر يف مـسألة معينـة
ًاخلروج من مذهب آلخر منع التلفيق ; ألن فيه خروجا ً وانتقاال من املذهب الذي ّ

ً ومن أجازوا اخلروج من مذهب آلخر منهم من أجاز التلفيق إما مطلقـا ,التزم به َ
 . ومنهم اشرتط فيه عدم التلفيق,وإما برشط
لغ رتبـة االجتهـاد املطلـق ـن مل يبـروج مـوليني يف خـالف بني األصـواخل

ٍ التـزام مـذهب :و وهـ,ٍعن مذهب التزمه ناتج عن اخلالف يف حكم التمـذهب
ٍ فمن أوجب التمذهب منع االنتقال من مـذهب ,معني يف مجيع رخصه وعزائمه

َ ومن أجازوه اختلفوا فيام بينهم هل جيوز ملن التزم به االنتقال إىل مـذهب ,آلخر
 )٤(آخر أو ال?

                                                           
F١EWFאW١٢١ J١٤٠EK 
F٢EאאאFW٧٥EK   
F٣EאWF٢אL٥א؛אאW١٥٩ J١٦٠؛א

אW٥٦א؛W٩٨א؛W٢٧٥EK 
WFאEאאאא؛K 

F٤EאWFא٢אL٢٣٨؛א٦אL٣٢٠אאאא؛
٢L؛٤٠٠١L٦٠EK 
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وغريمهـا إىل وجـوب  )٢(والشيخ زكريـا األنـصاري )١(وقد ذهب ابن السبكي
ً إن احلنفي إذا صـار شـافعيا :ض متأخري احلنفية وقالواّ حتى شدد بع,التمذهب ّ

ًألن من قلد مذهبا فإنه يغلب عىل ظنه أنه أصوب املذاهب فال جيـوز لـه  )٣( !!ّيعزر ّّ َ
 .)٤(تركه

, وابـن )٧(وابـن تيميـة, )٦(, والنووي)٥( منهم ابن احلاجب−وذهب كثري من العلامء 
 ومل , ال واجب إال ما أوجبه اهللا ورسـوله ّ إىل أنه ال جيب التمذهب ; ألنه−)٨(القيم

يوجب اهللا وال رسوله عىل أحد من الناس أن يتمـذهب بمـذهب رجـل مـن األمـة 
 .)٩(فيقلده يف دينه دون غريه

ً وعليه فمـن التـزم مـذهبا معينـا هـل جيـوز لـه ,ّوهو الصواب ; لقوة دليله ً
 ٍاالنتقال عنه واخلروج إىل مذهب آخر يف مسألة معينة ?

ًفق األصوليون عىل أن من عمل بقول جمتهد يف مسألة ثـم وقعـت لـه مـرة ات َ ّ
                                                           

F١EאWFאאW١٢١EK 
F٢EאFWאאW١٥٠EK 

אWאא،،Wא،
אא،F٩٢٦EK 

אWFאא٨L١٣٤א؛٣L٤٦EK  
F٣EאWFאא٤L٦١٨EK  
F٤EאWFאאEK 
F٥EWאא،Wאא،אא،

،F٦٤٦KE 
אFWאאW٢٨٩אא؛W١٦٧KE  

F٦EWאא،א،،Wא،
،F٦٧٦EK 

אWFאא٨L٣٩٥אא؛٥L٣٥٤EK  
F٧EWאאאאא،،Wא

א،א،א،F٧٢٨KE 
אFWא٢L٣٨٧א؛א٦L٨٠KE  

F٨EWאא،א،Wא،אא،
אא،F٧٥١EK 

אWFא٢L٤٤٧אא؛٦L١٦٨EK  
F٩EאWFא٢٠L٢٢٢ J٢٢٣א؛٤L٢٦١אא؛

٤אL؛٦٠٦אא٤L٥٧٤א؛٤L٢٥٣EK 
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 .)١(ٍأخر ال جيوز له اخلروج عنه والعمل بقول آخر
ًواختلفوا فيمن التزم مذهبا معينا هل جيـوز لـه االنتقـال عنـه واخلـروج إىل  ً

ٍمذهب آخر يف مسألة معينة ? وذلك عىل أقوال أبرزها اثنان  :, ومها)٢(ٍ
ّلألكثـر ; ألن الـصحابة مل يوجبـوا عـىل  )٣( ونسبه الفتـوحي,أنه جيوز :األول

ٍ ووجـوب االقتـصار عـىل مفـت واحـد خـالف سـرية ,ّالعوام تعيني املجتهدين ٍ
ٍقـول إمـا باألدلـة ٍمن تبني له رجحـان قـول عـىل ّ, بل ذكر ابن تيمية أن )٤(األولني

 , بتلك املسألة من اآلخـر وإما بأن ير أحد رجلني أعلم,ِّاملفصلة إن كان يعرفها
ّفهذا جيب عليه االنتقال للقول الـذي يـر أنـه أقـرب إىل اهللا ورسـوله ; ألن اهللا 

 .)٥(ّفرض طاعته وطاعة رسوله عىل كل حال
ّ; ألنه قد التزم هذا املـذهب )٧(, واملازري)٦( واختاره الغزايل, أنه ال جيوز:الثاين

 .)٨(ًزامه ابتداءفال جتوز له خمالفته وإن مل جيب عليه الت
والعلم عند اهللا تعاىل,ّوالقول األول أرجح ; ألن دليله أقو . 
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 : أدلة األصوليني والفقهاء عىل آرائهم يف حكم التلفيق:املطلب الثالث
ًاستدل املانعون للتلفيق مطلقا باألدلة التالية ّ)١(: 

ّ وأي ,حرمـاتّ وألباح جـل امل, أنه لو فتح باب التلفيق ألفسد الرشيعة الغراء−١
 !ٍباب أفسد من باب يبيح الزنا ورشب اخلمر وغري ذلك من املحرمات?

ٍ أن من أراد أن يزين ببنت بالغة عاقلة يمكنه أن يقلـد أبـا حنيفـة يف :وأيضاحه       ٍ ٍ َ ّ
ً ثم يقلد مالكا يف عدم اشرتاط , فإنه ال يشرتط الويل,ّصحة عقدها عىل نفسها

 !! فهذا أمكنه أن يزين وال جرم عليه,د فإنه ال يشرتط الشهو,الشهود
 توقـف يف −ّ أعـزهم اهللا تعـاىل −ولقد كان بعـض أشـياخنا  (:قال السفاريني      

فرجـع   )٢(ُ ثم إين أتيته بعد هبـذه الـصورة,ببطالن التلفيق فنازعته يف ذلكالقول 
ّ أن كـل مـا أد إىل حمظـور فهـو : والقاعـدة, التلفيق باطـل: وقال,عن قوله ّ

ّ وكل قول يلزم منه إباحة حمرم فهو مردود,ظورحم ٍ ّ()٣(. 
ّ حيث زعم أن أبا حنيفة أباح ,وممن نحا هذا السبيل الشاعر الفاسق أبو نواس      

 وهي ,ً فلفق من القولني نتيجة, اخلمر والنبيذ يشء واحد:والشافعي قال ,النبيذ
 .إباحة اخلمر

ّ أن احلق عند اهللا واحد:ّ أن القاعدة−٢ ًفإذا قلـد شـخص إمامـا يف مذهبـه فقـد  ,ّ
ّاعتقد أن قوله حق وصواب  والتلفيق فيه اعتقـاد ,ّ وأن ما خالفه رأي حمتمل,ّ

ّأن كل جمتهد مصيب  . وهذا تناقض,ّ
ّ أن التلفيق ال يوجد يف الـرشيعة اإلسـالمية مـا يـدل عـىل جـوازه−٣  ومل يكـن ,ّ

ا يأخـذون بقـول  وما نقل عن بعض السلف أهنم كـانو,ًمعهودا عند السلف
ٍأحد علامء الصحابة يف مسألة ثم يأخذ بقول غريه يف مـسألة أخـر ; فلـيس 
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ً وإنام هو من باب تـداخل أقـوال املفتـني تـداخال غـري ,هذا من باب التلفيق
 .مقصود وال ملحوظ كتداخل اللغات بعضها ببعض يف لسان العرب

ٍ التخريج عىل منع إحـداث قـول ثالـث إذا ذهـب املجتهـد−٤ ٍون يف عـرص مـن ٍ
 .ٍاألعصار إىل قولني خمتلفني يف مسألة واحدة

 :أدلة املجيزين للتلفيق
ًاستدل القائلون بجواز التلفيق مطلقا أو برشط باألدلة التالية ّ)١(: 

ّ أن منع التلفيق فيه حرج شديد ومشقة عىل املسلمني−١ ً خصوصا العوام الـذين ,ّ
 ولـو , وال يسع النـاس إال هـذا,ّنص العلامء عىل أهنم ليس هلم مذهب معني

ذلـك بطـالن عبـادات العـوام ووجـوب القـضاء علـيهم قلنا بمنعه للزم من 
ّ فإنه ال يوجد عامي يفعل عبادة مـن , حمسوس وهذا أمر,واستحقاقهم الوعيد

 وكـذا ,ّ بل هـي ملفقـة مـن عـدة مـذاهب,ٍصالة وغريها وفق مذهب معني
 . وهذا حرج شديد وتضييق أكيد,معامالهتم

 بـل كـان ,ّ أنه ليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو قول صحايب يمنع التلفيق−٢
ّ يفتي كل مـن سـئل − مع كثرة مذاهبهم وتباين آرائهم −الصحابة والتابعون 

 الواجب عليك أن تراعي مـذهب :منهم بام يراه من غري أن يقول ملن استفتاه
ّمن قلدته حتى ال تلفق بني مذهبني فأكثر َ. 

 . فمن أجاز التلفيق يلزمه أن جييز التقليد,لتلفيق فرع عن التقليد أن ا−٣
ّ أن منع التلفيق ينـاقض كـون األئمـة املجتهـدين عـىل هـد مـن رهبـم وأن −٤ ً ّ

 .اختالفهم رمحة واسعة
ً فمن توضأ ومسح جـزءا مـن رأسـه , أن التلفيق يكون يف قضيتني منفصلتني−٥

ًئـل تقليـدا أليب حنيفـة ; فوضـوؤه َّ ومس ذكره من غـري حا,ًتقليدا للشافعي
                                                           

F١EאWFאאאW١٥٩א؛אW٩٨ J١١٠؛
א١אL٩٤א؛W٥٨ J٥٩EK 



 − ٢٩ −

ًصحيح ; ألنه قد وقع الوضوء صحيحا بتقليد الـشافعي ً واسـتمر صـحيحا ,ّ ّ
ٍ فالتقليد للشافعي يف يشء وهو ابتـداء الوضـوء عـىل وجـه ,بتقليد أيب حنيفة

 ومها شيئان ,ٍ والتقليد أليب حنيفة يف يشء آخر وهو استمرار الصحة,الصحة
 .منفصالن

 : مناقشة األدلة والرأي املختار:املطلب الرابع
ّأجاب املبيحون للتلفيق عام ذكره السفاريني من إطـالق وصـف الزنـا  ّ

ّعىل النكاح بال ويل تقليدا أليب حنيفة وال شهود تقليدا ملالك ; ال يصح ً ً  بل ,ّ
 ,احلنابلة الذين هو مـنهمفقهاء ّكام ينص عىل ذلك , )١(هو نكاح فاسد ال باطل

ُلبهويتويف ذلك يقول ا ًفإن تزوجهـا بغـري ويل وال شـهود واعتقـده نكاحـا : ( )٢(ُ ٍّ ّ
ّ فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيـه ; − أو مل يعتقده كذلك : قلت−ًجائزا 

 عىل مثل هذا العقد ; لتعاطيهام − التعزير : أي−ّ ويستحقان العقوبة ,لشبهة العقد
ًعقدا فاسدا   .ة تتبع الرخص ال من جهة التلفيق, وحيرم هذا العقد من جه )٣()ً

التلفيـق  وليست من ,وأما مقالة أيب نواس فهي جنون وإحلاد يف دين اهللا
ّيف يشء ; ألن حتريم اخلمر مما علم من الدين بالضـرورة وليس من املـسائل 
اخلالفيـة الظنية التي هي جمـال االختــالف يف جـواز التلفيـق فيهـا وعـدم 

 .)٤(ّ النـزاعّ فهي خارجة عن حمل,جوازه
ّوناقشوا التخريج عىل مسألة منع إحداث قول ثالث بأنه ال يـصح ; لوجـود 

 .)٥(ٍ فالتلفيق ال يؤدي إىل خرق اإلمجاع بخالف إحداث قول ثالث,الفرق بينهام
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 واإلمجاع ,ّواإلمجاع املدعى عىل بطالن التلفيق ال يصح ; لوجود اخلالف فيه
 .)١(ال ينعقد مع وجود اخلالف

) دـد اهللا واحـّق عنـاحل (:دةـاعـدالل بقـتــن االســواب عـم اجلـكنهويم
 :من وجهني

ّ التسليم بأن احلق عند اهللا واحد)أ (   −ٍ وإن كان يف مسألة واحدة − لكن التلفيق ,ّ
 .ً وبناء عليه فال يكون يف التلفيق تناقض,إال أنه يف شيئني خمتلفني يتعلقان هبا

ّ منع أن احلق عند )ب( ّ بل كل جمتهد يف الفروع مصيب ; ألن الصحابة ,اهللا واحدّ ّ
ًرضوان اهللا عليهم اختلفوا وصوب بعضهم بعضا ّ  بـدليل أنـه بقـي تعظـيم ,ِ

 ولو اعتقد أنه خمطئ ألنكر ,اإلنكار عىل بعض وترك بعضهم ,بعضهم لبعض
 .)٢( يف التلفيق تناقضً وبناء عىل ذلك فال يكون,عليه

ّ إن التلفيق ال يوجد يف الرشيعة ما يدل :قول املخالفنيكام يمكنهم اجلواب عن 
 بل قامت األدلة التي سـقناها ,يوجد يف الرشيعة ما يمنعهّعىل جوازه; باملعارضة بأنه ال 

 .عىل صحته
 :مناقشة أدلة املجيزين للتلفيق

 ,ّإن التلفيق فرع عـن التقليـد ( :أجاب املانعون للتلفيق عن قول املجيزين له
 إال أنـه مل − وإن كـان نـوع تقليـد −ّ; بأن التلفيـق )  التقليد فليجز فرعه فإذا جاز

 وهو مراعاة رشوط وواجبات العبـادة أو املعاملـة التـي ,يتحقق فيه رشط التقليد
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 ويف ذلـك يقـول ,موانعه واليشء إنام يوجد إذا وجدت رشوطه وانتفت ,ُقلد فيها
 مـع , التقليد فجائز وأما,لفيق غري جائزّواحلق الذي ال حميد عنه أن الت ( :السفاريني

 .)١()ّمراعاة ما قلد فيه يف مجيع رشوطه وواجباته 
 وأن منعه فيـه ,التلفيق فيه تيسري عىل الناس ( :اجلواب عن قوهلمويمكن 
 : من وجهني)حرج شديد 

ّلـت  لكن اليرس املعترب يف الرشع هو مـا د,ٌالتسليم بأنه قد يرتتب عليه يرس للمكلفني  )أ( 
ّ وليس فيه ما يدل عىل أن التلفيق طريق مـن طـرق ,ّ دالئله اخلاصة أو العامةعليه ّ

 .ّالتيسري املعتد هبا
 , إال أنه قد حيصل بـه التـشديد,ّالتلفيق وإن كان الغالب أن املقصود منه التيسري أن )ب(

 وإجيـاب دم عـىل مـن قـدم ,ً منع الرمي يف الليل تقليدا لإلمام أمحـد:ومثال ذلك
 .)٢(ًاحللق عىل الرمي تقليدا لإلمام مالك

; ) ّأن اختالف الفقهـاء رمحـة واسـعة (:ِكام يمكن اجلواب عن استدالهلم بـ
 ولـو مل يـأذن هلـم ,بأنه رمحة من جهة أن اهللا أذن هلم يف االجتهاد والنظر يف األدلة

 ,ّلوقعوا يف احلرج والضيق ; ألن جماالت االجتهـاد والظنـون قـد ال تتفـق عـادة
 .)٣( فكان ذلك من أعظم الرمحة,ّفوسع اهللا هلم بوجود اخلالف الفروعي فيهم

 إنام التوسعة يف اخـتالف أصـحاب رسـول اهللا : ( )٤(قال القايض إسامعيل
ً فأما أن تكون توسعة ألن يقـول اإلنـسان بقـول واحـد ,توسعة يف اجتهاد الرأي

ّالفهم يـدل عـىل أهنـم  ولكـن اخـت,ّمنهم من غري أن يكون احلـق عنـده فيـه فـال
 بعد أن نقل كـالم القـايض إسـامعيل −ّ, وقال ابن عبد الرب  )٥()اجتهدوا فاختلفوا 
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ًكالم إسامعيل هذا حسن جدا  ( :−السابق  ٌ()١(. 
ّوليس املراد بأن اختالف الفقهاء رمحة واسعة أن ملن بعدهم أن يأخذ ما شـاء 

 .من أقواهلم ويدع ما شاء
ّيمكن اجلواب عنه بأن التلفيـق وإن ) قضيتني منفصلتنيالتلفيق يف  (:وقوهلم

ٍيف عبادة أو معاملة واحدةكان يف ركنني أو رشطني خمتلفني إال أنه   فمسح جزء من ,ٍ
ٍ مـن غـري حائـل متعلقـان بعبـادة واحـدة وهـي ّالرأس يف الوضوء ومـس الـذكر ٍ ّ

 .الوضوء
 :الرأي املختار يف التلفيق بني املذاهب الفقهية

 وتكـرار النظـر يف أدلـتهم ,ل أقوال األصوليني والفقهاء يف التلفيـقبعد تأم
 :واألسئلة الواردة عليها ; تبني يل النتائج التالية

ّ أن من وفقه اهللا لبلوغ رتبة االجتهاد واستنباط األحكام الرشعية العملية مـن −١ ّ
ّأدلتها التفصيلية سواء يف مجيع املـسائل أو بعـضها ال جيـوز لـه أن يلفـق  بـني ّ

 وإنـام , والقدرة عىل االجتهاد متنـع التقليـد,ّاملذاهب ; ألن التلفيق نوع تقليد
 مع االستضاءة بـآراء األئمـة ,ّجيب عليه أن يرفع مهته إىل النصوص الرشعية

 ثـم إذا أداه اجتهـاده إىل ,السابقني واالستفادة منها يف التوصل إىل الـصواب
ٌرأي فيه تلفيق بني قولني إلمامني من ٍ أئمة هذا الدين يف مسألة من املسائل فال ٍ

ًضري عليه ; ألن التلفيق حصل هنا تبعا ال بالقصد األول ّ. 
 وإمـا لـضيق ,ّوإذا عجز عن معرفة احلق بنفسه إمـا لتكـافؤ األدلـة يف نظـره

 وإما لعـدم ظهـور الـدليل لـه ; فإنـه يـسقط عنـه وجـوب ,الوقت عن االجتهاد
 . وهو التقليد من غري تلفيق,له وينتقل إىل بد,االجتهاد عليه

 وهي االنتزاع من النصوص −وإذا سار الفقهاء املعارصون عىل هذه الطريقة 
ــامء ــا العل ــي قرره ــد األصــولية الت ــال اآلراء ,ّباســتعامل القواع ــدم إغف ــع ع  م
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ّاملــستجدات والنــوازل املتــشابكة  اســتطاعوا مواجهــة −واالجتهــادات الــسابقة  ّ
 , ومل تـدر يف خلـدهم,ي مل ترد يف عقـول أئمتنـا الـسابقنيواحلوادث املتشاهبة الت

 كام أجاب األئمة األولون عن الوقائع التي ,واجلواب عنها عىل هد من اهللا ونور
 .حدثت يف زماهنم
ً النتيجة واحدة سواء أحصل التلفيق قصدا أم تبعا ; فاجلواب:فإن قال قائل ً: 

ًأن املجتهد إذا نظر يف األدلة قصدا قد يص  وقـد يـصل إىل ,ٍل إىل رأي فيه تلفيـقّ
ً وقد ال يصل إىل رأي أصال ; لتعارض األدلة يف نظـره,ٍرأي ال تلفيق فيه  − فيعمـد ,ٍ

 وعليه فال تكون النتيجـة واحـدة عـىل , إىل التقليد ألحد أئمة هذا الدين−ٍحينئذ 
 .اإلطالق

ّ من كان من العوام يف علم الرشيعة −٢  −ريها من العلـوم ً وإن كان جمتهدا يف غ−َِ
ّ ويتأكد ذلك إذا كان بقصد تتبـع الـرخص,فهذا ال جيوز له التلفيق  ولكنـه ,ّ

 يقـول ,ّ وهذا حمل اتفاق بـني العلـامء,جيب عليه سؤال أهل العلم وتقليدهم
عليهـا تقليـد ّالعلـامء أن العامـة َمل ختتلـف  ( :− رمحـه اهللا −ّابن عبد الـرب 

َ﴿فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم ال  :هللا ا وأهنم املرادون بقـول ,علامئها ْ ُْ ْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ
َتعلمون﴾ ُ َ ْ ّ, وأمجعوا عىل أن األعمى ال بد له مـن تقليـد غـريه )٤٣: النحل (َ ّ

َممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه ; فكـذلك مـن ال علـم لـه وال بـرص 
ّلامء أن العامة  وكذلك مل خيتلف الع,ّبمعنى ما يدين به ال بد له من تقليد عامله

 جلهلها باملعاين التي منها جيوز التحليل − واهللا أعلم − وذلك ,ال جيوز هلا الفتيا
 .)١(. ).والتحريم

 جيوز هلم − وهم الذين مل حيصلوا آلة النظر الصحيح −ّ إن العامة :ولو قيل     
َالتلفيق بني املذاهب لكان ذلك فتحا لباب اإلباحية عىل مرصاعيه ; ألن م ّ ن كـان ً

ّكذلك ال يقدم قوال عىل آخر أو يلفق بني قولني إال هلو يف نفسه ; ألنه فاقد آللة  ً
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ّ وختتـل مقاصـد , فيحـصل بـذلك الفـساد يف األرض,الرتجيح املعترب يف الـرشع
ُّولو اتبع احلـق ﴿ : كام قال اهللا سبحانه وتعاىل, وينخرم نظام العامل,الشارع احلكيم َْ َ َ ََّ ِ َ

ْأهواءهم ُ َ َْ ْ لفسدت السموات واألرض ومن فيهن بل أتينـاهم بـذكرهم فهـم عـن َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ ُ ََ ْ َِ ُ َ ْ َ
َذكرهم معرضون ُ ِ ِْ ُ ْ ِ  .)٧١: املؤمنون (﴾ِْ

ً     وإذا سأل العامي عاملا عن مسح الرأس يف الوضـوء   فأفتـاه بـام −ً مـثال −ّ
ّسأل غريه عن مس الذكر  ثم ,الشافعي من وجوب مسح جزء من الرأس فقطعليه 

ّمن غري حائل فأفتاه بام عليه أبو حنيفة من أنه ال ينقض الوضوء ; فإن عبادته ال تبطل  ّ
ً; ألن التلفيق بني رأيي اإلمامني مل حيصل قصدا ّ والعامي أتى بام , وإنام حصل بالتبع,ّ

 .حلمد هللا وا, واملفتي أتى بام جيب عليه من البيان,ِّجيب عليه من سؤال أهل الذكر
ِتقدم ذكره يف الفقرتني الـسابقتني  ما −٣ ـاداتاملـسائل يـشمل مجيـع ّ  ,العمليـة مـن العب

 , واألقـارير, وأحكام اجلنايـات, والفسوخ, واألنكحة,واإلجارات ,والبياعات
 .وغريها
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 املبحث الثالث
 تيسري الفتو وعالقة التلفيق به

 :وفيه مطلبان
 :ًري الفتو وضوابطه إمجاال معنى تيس:املطلب األول

 وهلـذا قابـل اهللا تعـاىل ,ّ واليرس ضد العـرس, التسهيل:التيسري يف اللغة معناه
ً﴿فإن مع العرس يرسا﴾ :بينهام يف قوله الكريم ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ َ )١(. 
 وهـي ترجـع إىل معنـى ,ً اسم مصدر من أفتـى يفتـي إفتـاء:والفتو يف اللغة

 .)٢( وجتمع عىل فتاوي وفتاو, أبانه له: أي, أفتاه يف األمر: يقال,اإلبانة
ّوقد عرفت الفتو يف االصطالح بعدة تعريفات ّ ُ من أحسنها تعريف البهـويت ,ُ

 .)٣( تبيني احلكم الرشعي للسائل عنه:هلا بأهنا
ٍعن حكم فيه ختيري يف الرشع بام َ أن يفتي املفتي من سأله :وتيسري الفتو معناه

 وإذا ,ّ يشق عليه من املشقة اخلارجـة عـن قدرتـه وطاقتـه وينهاه عام,يناسب حاله
ّ وال يسد عليه الطـرق التـي جعـل ,كان يف املسألة خمرج رشعي جائز فإنه خيربه به

ًاهللا له فيها فرجا وخمرجا ً. 
 أو ,روراتـّل الـضـر حمــرم يف غيــة املحـاحـإبـه بـاه أن يفتيـس معنـولي

الل من الرشيعة ـؤدي إىل االنحـّن ذلك ياد الصحيح ; ألـ أو فس,واجبـرك الـت
ّ فإذا استقر عند املفتـي بعـد النظـر يف الـدالئل الـرشعية أن ,واخلروج من ربقتها

ٌ وإن كان فيه شدة وعرس ومشقة ,ٍاحلكم كذا ; فعندئذ ال جيوز له أن يفتي بخالفه ٌ ٌ
طلقـة ّ أن من طلـق امرأتـه ال: ومثال ذلك,ال خترج عن العادة يف مثل هذا العمل
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 وال جيـوز لـه أن يفتيـه ,ًالثالثة يفتيه بتحريم زوجته عليه حتى تنكح زوجا غـريه
وهكـذا يف .. .ّبعدم وقوع الطالق بدعو مشقة تشتت األرسة وتـرشيد األوالد

 .)١(سائر املسائل
 ,ًوأذا أفتى املفتي بالتخفيف عىل خالف ما يقتضيه الدليل فإنه ال يعترب تيسريا

 ,ط ينايف االعتدال الذي جاءت بـه هـذه الـرشيعة املعـصومةبل هو تساهل وتفري
ّ فإذا عطـل حـد الـرسقة ,وهذا يؤدي ال حمالة إىل نقيض مقصوده وهو التشديد ّ ُ− 

 واستبدل بالسجن أو غريه من العقوبات األخر ; وقع النـاس يف احلـرج −ًمثال 
 كـام أن ,ّوالضيق برسقة أمواهلم وضـياعها ; السـتهانة الـرساق هبـذه العقوبـات

ًالتيسري الذي ليس منضبطا بـضوابط الـرشع يوقـع املكلفـني يف احلـرج والـضيق 
 !ً وكفى بذلك تشديدا,النفيس

ًوحتى يبقى التيسري متسقا مع مقاصد الرشيعة وهدفها العـام وهـو إصـالح 
املكلف يف دينه ومعاشه ومعاده ; فقد استخلص األصـوليون والفقهـاء ضـوابط 

ِتأخذ بحجز املكلفني َ ُوتقـودهم إىل مـسالك , عن الوقوع يف مراتع الزيغ واهلـو 
النجاة واهلد. 

 :−)٢( بإجياز−وأبرز هذه الضوابط 
ْ أن يكون التيسري يف الفتو عىل وفق أصول الرشيعة−١ َ: 

احلنيفيـة  ( : ويف ذلك يقول,ّوقد نص عىل هذا الضابط أبو إسحاق الشاطبي
 وليس تتبـع الـرخص ,ٍام هو جار عىل أصوهلاًالسمحة إنام أتى فيها السامح مقيدا ب

 .)٣()ٍوال اختيار األقوال بالتشهي بثابت من أصوهلا 
ً فأي ترخيص يعارض دليال رشعيا معتربا ; فإنه حيكم ببطالنه مامل :وعىل هذا ً ً ٍ ّ
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ّيقم دليل معترب عىل ترجيحه وتقديمه عىل ذلك الدليل ; ألن من القواعد املقـررة 
 .)١()ترك الدليل إىل غري دليل باطل مستحيل (:ّ أنعند علامء الرشيعة

 : أن ال يفيض التيسري يف الفتو إىل التحلل من التكاليف−٢
 وإنام هو وسيلة تعني عـىل حتقيـق ,ًودة لذاهتاـًة مقصـايـري ليس غـّألن التيس

 والـذي ,هـة شؤونــتقامــام العـامل واسـة اهللا وحفظ نظــاد بطاعـالح للعبـالص
 فقـد نـاقض − وإن أد إىل البعد عن طاعـة اهللا −أو عمله تيسري يف فتواه يلتمس ال

 وربام بلغ به ذلك إىل االنسالخ من أحكام الـرشع يف مـسائل ,املقصود من التيسري
 وخرج عن حدود مـا رسـم الـرشع ,املطاعم واملالبس واملعامالت املالية وغريها

 .)٢(للمكلفني
 :يام شدد فيه الرشع حتقق املقتيض للتيسري وبقاؤه ف−٣

 : أربعة أنواع− باعتبار اليرس والشدة −األحكام الرشعية 
 أحكـام الطهـارة ورشوط : مثـل,ً ما رشع عىل وجـه التيـسري والتخفيـف ابتـداء )أ  (  

 وكثري من , واملآكل واملشارب, وأحكام البياعات واإلجارات,العبادات وأركاهنا
 .األحكام

 . حتريم الربا والزنا وأكل امليتات: مثل,ًد والتثقيل ابتداء ما رشع عىل وجه التشدي)ب( 
 نـسخ التخيـري بـني الفديـة : مثـل,ّ ما رشع عىل وجه التيسري ثم نسخ إىل التشديد)جـ( 

 ونسخ جواز تـأخري الـصالة حالـة اخلـوف إىل وجـوب ,والصيام بتعيني الصيام
 .اإلتيان هبا

 نسخ وجوب مصابرة املسلم : مثل,التيسري ما رشع عىل وجه التشديد ثم نسخ إىل  )د(  
 ونـسخ وجـوب اعتـداد املتـوىف ,لعرشة من املرشكني بوجوب مصابرة اثنني فقط

 .)٣(ٍعنها زوجها سنة كاملة بأربعة أشهر وعرش ليال فقط
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ّومن رمحة اهللا بعباده أنه ملا شدد عليهم  ; يف بعض التكاليف ملصالح ترجع هلمّ
ّيرس عليهم وخفف عنهم إذا   , والـسفر, املـرض: مثـل,وجد سبب يقتيض ذلـكّ

, أمـا إذا مل يوجـد سـبب التخفيـف والتيـسري )١( واإلكراه, واالضطرار,والنسيان
 تكون مصادمة ملقـصود الـشارع −ٍ حينئذ −ّاملقتيض له فال جتوز الفتو به ; ألهنا 

 .احلكيم من انقياد املكلفني وخضوعهم له يف مجيع األوامر والنواهي
 : يكون املفتي بالتيسري ممن عرف بالتساهل يف الفتو أن ال−٤

 يف الفتيـا واسـتفتاء مـن عـرف حيـرم التـساهل: ()٢(يقول إبراهيم بن مفلـح
 :, والتساهل يف الفتيا حيصل بأحد ثالثة أمور )٣()بذلك
 . التساهل يف طلب األدلة والبحث عنها)أ (  
 .ر والفكرّ أن يرسع بالفتو قبل استيفاء حقها من النظ)ب( 
 . التساهل يف تتبع رخص الفقهاء)جـ( 

ّفال تقبل فتو من هذا شأنه ; ألنه يف احلال األوىل والثانية مفرط  ويف الثالثة ,َ
 .)٤( كاملفتي املتتبع لتشديدات الفقهاء,ٍّمتعد

 : عالقة التلفيق بتيسري الفتو:املطلب الثاين
فيق للـرضورة ; مـن أجـل ذهب بعض األصوليني والفقهاء إىل أنه جيوز التل

 ونقلـه عـن ,, ونرصه الشيخ حممد سعيد البـاين)٥(الرفق باملكلفني والتيسري عليهم
 .)٦(الشفشاوي
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 وهبـة : واختـاره الـدكتور,−ً أيـضا −وتوسع بعضهم فأجاز التلفيق للحاجـة 
 .)١(الزحييل

أو  ,ّكام قرر الباين أنه جيوز التلفيق يف حال ضعف دين املستفتي وعقله وبدنه
 : ويف ذلك يقـول, وكثرة جهله ; من باب التخفيف عليهم والتأليف هلم,قسوة قلبه

 ويلحـق هبـم أربـاب ,ً الضعفاء بدنا كاملصابني بالعلـل: بالتسامحوأجدر الناس(
وصـغار العقـول مـن هـوام التـائهني يف مهامـه  )٢(َاألعامل الشاقة واجلند واألكرة

 وأرضاهبم من اجلهلة واألميني البعيـدين اجلهالة كأهل البوادي والزراع والصناع
بالـشبهات واملنغمـسني  )٣( ومـرىض القلـوب كـاملتهوكني,عن خمالطة أهل العلـم

والـرشطة والـساسة  )٤(ِّ وأرباب القلـوب القاسـية كـالقواد والـشحنة,بالشهوات
 .َوالوالة ومن كان عىل شاكلتهم

 −ّفيفتيهم بـاألخف  ,فينبغي عىل املفتي أن يأخذهم بيرس الرشيعة وسياستها
ًشـيئا فـشيئا ; خـشية للتكـاليف  ; ليجذهبم إىل االرتيـاح −ّولو أد إىل التلفيق  ً

 .)٥(. ).هتاوهنم هبا إذا ثقلت عليهم
 والسـيام − أنـه ال يـسع النـاس − كالشيخ مرعـي الكرمـي −ّوقرر بعضهم 

ــق−العــوام  ــاداهتم ومعــامالهت, إال التلفي  ,مّ وإال ترتــب عــىل تركــه بطــالن عب
ن ـة مـعـريــه الشــت عليــا وضعـِان ملـافيـة املنـقـرج واملشـم يف احلـوعهـووق

 .)٦(اليرس والتخفيف
عىل الفقيه أن يعمل عىل  ( :ً يوسف القرضاوي قائال:ويوضح ذلك الدكتور

 مـا , ومـصادر الـرشيعة وقواعـدها,تصحيح معامالت املسلمني من داخل الفقه
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 .ًوجد إىل ذلك سبيال
 , ما يلمسه الدارس لد كثـري مـن علـامء الفقـه يف املـذاهب املختلفـةوهذا

ً فهم حياولون أن يلتمسوا خمرجا لتـصحيح التعامـل ,والسيام يف األعرص األخرية
ًإما بتكييفه تكييفا جيعل له مستندا من الرشع ٍ أو باللجوء إىل قول , أو بحيلة فقهية,ً

ٍمهجور أو ضعيف يف املذهب  .يد مذهب آخر أو بإجازة تقل,ٍ
ّوكثريا ما يكون الضيق واحلرج ناشئا عن التقيد بمذهب معني ٍ ً ً.( ..)١(. 

ًومن خالل ما تقدم قريبا يتبـني لنـا أن مـن أكـرب بواعـث بعـض الفقهـاء  ّ− 
 : وهي, عىل التلفيق ثالثة أمور−والسيام فقهاء عرصنا 

 . الرضورة واحلاجة−١
 . ضعف دين املستفتي وحاله−٢
 .ادات املستفتني ومعامالهتم تصحيح عب−٣

ّويف هذا املطلب مناقشة هلذه األمور الثالثـة عـىل ضـوء مـا تقـدم يف الـرأي 
 : وذلك كام ييل,املختار

 : الرضورة واحلاجة−١
 ,ّ اضـطره إليـه: يقال, وهو االحتياج, اسم من االضطرار:الرضورة يف اللغة

 .)٢( احلاجة: والرضورة,َ أحوجه وأجلأه إليه:أي
ٍصطالح األصوليني والفقهاء عرفت بتعريفات متقاربةويف ا  ويمكن أن يقـال ,ّ
التي تطرأ عىل اإلنسان بحيث لو مل تراع لتـيقن املكلـف أو غلـب  احلال :يف تعريفها

 .)٣( الرضورية أو بعضهاّعىل ظنه ضياع مصاحله
 , حفـظ الـدين: وهـي,وأعظمهـاواملصالح الرضورية هي أعىل املصالح 

 .)٤( واملال,ِ والعرض, والعقل,والنفس
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 وهي . احلال التي يوقع عدم مراعاهتا املكلف يف احلرج واملشقة:واحلاجة هي
ِ وإذا كانـت عامـة أو متعلقـة بطائفـة فإهنـا تنـزل منزلـة ,دون الرضورة يف الرتبة ْ َّ ٍ ّ

 .)١(الرضورة
 فإن من رمحـة الـشارع الكـريم ,ومها من أسباب التيسري يف الرشيعة اإلسالمية

 أو حـال الـسهولة , وعدم تـسوية حـال االضـطرار بحـال االختيـار,اته هلاممراع
 , وهبـذه املراعـاة تتناسـق العـزائم والـرخص,والسعة بحال املشقة وعدم الدعـة
املكلفـني إىل عبـادة اهللا تعـاىل يف ً وتقود مجيعـا ,وتتناسب التشديدات والتيسريات

 .ّ أو تسيب وانفراطف من غري إعنات للمكل,ٍمرونة وتعاون بينها وانضباط
ّوليس غريبا أن تستغل الـرضورة (  ٍبـصورة رخيـصة مـن ذوي ] واحلاجـة[ً ٍ

 أو املـوجهني أصـحاب األغـراض ,األهواء من املفتـني املتـساهلني املـسرتسلني
ٍ أو املجاملني ; ابتغـاء زهيـد , أو من يسري يف ركب احلكام والسالطني,الشخصية َ

ٍمن الدنيا أو طمعا يف منصب ً تطلعا إىل السمعة والوجاهة أو,ً ّ. 
ٍ بل علة كل عرص وزمان,ًليس هذا خاصا بالعرص احلديث ّ ّ.( ..)٢(. 

والرضورة هل هي سبب يأذن للمجتهد أن يلفق بني أقوال الفقهاء ويركـب 
 منها فتو تكون أيرس للمكلف وأرفق به ?

ّتأسيسا عىل ما تقدم يف الرأي املختار فإن  ّيلفـق مـن أجـل املفتي ال جيوز له أن ً
ً ولن يعدم دليال يقتـيض رفـع الـضيق , بل جيب عليه أن ينظر يف األدلة,الرضورة

ّفال تـشتد : ( )٣( يقول ابن القيم,ّعن املكلف إذا حقت به الرضورة ونزلت بساحته
 , مـا يقتـيض إباحتـه وتوسـعتهحاجة األمة إىل يشء إال وفيام جاء بـه الرسـول 

 فال هذا مـن , وال يلزمهم اآلصار واألغالل,حتيالٍبحيث ال حيوجهم إىل مكر وا
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 .)١()دينه وال هذا 
 بل هي نـرباس يـستعني بـه ,وال يعني هذا إلغاء اجتهادات الفقهاء السابقني

ثـم إذا توصـل إىل رأي حـصل بـه ,الفقيه عىل فهم األدلة والوصـول إىل اهلـد ٍ
ًالتلفيق بني قولني فال تثريب عليه ; ألنه حصل تبعـا للن ظـر يف األدلـة ومل حيـصل ّ

 .بالقصد األول
ّوأما من مل يبلغ رتبة االجتهاد يف مجيع املسائل أو بعضها فليس له أن يلفق من  َ

 وإن كـان قـد −ّ وإنام جيب عليه سؤال أهل الذكر ; ألنه −ً أيضا −أجل الرضورة 
ّيدرك حقيقة الرضورة ; ألهنا مما يعلم باحلس  ناسـب  أنه ال يـدرك احلكـم امل إال−ّ

 .ّ; ألنه ال يمكن إدراكه إال بالرشعهلا
 ,ّوقد تعرض الشاطبي النتقال املقلد من مذهب آلخر مـن أجـل الـرضورة

ِ بعد أن قرر منع تتبع رخص الفقهاء ; ملا يرتتب عليه من التلفيق املخـالف −فقال  ّ
وربام استجاز هذا بعضهم يف مواطن يدعي فيهـا الـرضورة وإجلـاء  ( :−لإلمجاع 

 فيأخـذ عنـد ذلـك بـام يوافـق ,ًجة ; بناء عىل أن الرضورات تبيح املحظوراتاحلا
 فيهـا وال حاجـة إىل األخـذ الغرض حتى إذا نزلت املـسألة عـىل حالـة ال رضورة

بالقول املرجوح أو اخلارج عن املذهب أخذ فيها بـالقول املـذهبي أو الـراجح يف 
إن حاصـله األخـذ بـام يوافـق  ف,ّ من ذلك الطراز املتقدم−ً أيضا − فهذا ,املذهب

 .اهلو احلارض
 فإن كانت هذه املسألة منها فصاحب ,ُّوحمال الرضورات معلومة من الرشيعة

ًاملذهب قد تكفل ببياهنا أخذا عن صاحب الرشع  , فال حاجـة إىل االنتقـال عنهـا,ّ
 .)٢(. ). ودعو غري مقبولة,ّوإن مل تكن منها فزعم الزاعم أهنا منها خطأ فاحش

ٍد منع االنتقال من مذهب آلخر يف مسألة مـن أجـل الـرضورةفق ّ واسـتدل ,ٍ
 :بدليلني
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ٌ أنه راجع إىل اتباع اهلو املنهي عنه)أ (  ّ. 
ّ ومـا ادعـاه املنتقـل إىل مـذهب ,ّ أن مواطن الرضورة معلومة يف الرشع)ب(

ًآخر أو قول مرجوح رضورة ال خيلو من حالني ٍ: 
ة إىل االنتقـال عـن مـذهب اإلمـام الـذي  فال حاج, أن يكون كذلك:األوىل

ّيقلده; ألن اإلمام قد اطلع عىل حمال الرضورة وما يعتـرب منهـا ومـا ال يعتـرب مـن  ّ
 . وكفى املقلد النظر فيها,خالل نظره يف أدلة الرشيعة

 عن مـذهب اإلمـام; −ً أيضا − فال جيوز االنتقال ,يكون رضورة أن ال :الثانية
 .ُغري صحيحةً دعو كوهنا رضورة ّألن

 مبني عـىل أنـه جيـب عـىل املقلـد التـزام − يف التقرير السابق −وما ذكره الشاطبي 
ّمذهب معني ٍ وأن الرضورة ال تبيح له االنتقال من مذهب إىل غريه من املـذاهب يف ,ٍ ّ

 .)١(ٍمسألة من املسائل
قـال ّويلزم منه أنه ال جيوز له التلفيق من أجل الرضورة ; ألن التلفيق فيـه انت

ٍمن مذهب آلخر يف مسألة ما ٍ. 
ّوما ذهب له أبو إسحاق الشاطبي من أن املقلد ليس له أن يتنقل بـني أقـوال  ّ

ً واستدل عليه بأنه ال يفعل ذلـك إال تبعـا ملوافقـة ,الفقهاء ال لرضورة وال لغريها ّ
ٌّ وأن مواضع الرضورة حمددة معلومـة ; مـذهب وجيـه مبنـي عـىل مراعـاة ,هواه ٌ ٌ ّ

 وقطـع ,ّمن امليض وراء أهوائهم املخالفـةالشارع الكريم من منع املكلفني مقصود 
ٍ املسألة من وجوب التزام مذهب معـني  لكن ما بنى عليه,الوسائل املؤدية إىل ذلك

ّعىل املستفتي ذهب كثري مـن العلـامء إىل خالفـه ; ألنـه ال واجـب إال مـا أوجبـه 
 وهـو الـذي عليـه ,َذهب مـن يفتيـه وإنام مذهبه م,ّ والعامي ال مذهب له,الرشع

 .)٢(الناس يف القرون املفضلة
ّوإذا تقرر أن الرضورة ال تبيح التلفيق فاحلاجة من باب أوىل ; ألهنا دوهنـا يف  ٍّ

 .الرتبة
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 :ضعف دين املستفتي أو بدنه/ ٢
ّ أن جييـب كـل سـائل بـام : ومن ذلك,من آداب املفتي مراعاة حال املستفتي

 أو اجلاهل , أو النايس بام يفتي به الذاكر,به القادرلعاجز بام يفتي  فال يفتي ا,يليق به
َي كل من ورد عليه ـذي ال يعطـيق الـرفـبيب الـالطـه كـّ; ألنريه ـه غـي بـام يفتـب َ ّ

ًلالستطباب دواء واحدا ٍ بل يصف لكل عليل دواءه املناسب له,ً ّ)١(. 
 ومتييزهـا ,ال املكلفـنيوهذا نابع عن مراعاة الرشيعة نفسها الختالف أحـو

 والتيسري من املقاصد الرشعية , وهو من مظاهر التيسري فيها,بني طبقاهتم وقدراهتم
 لكـن ذلـك جيـب أن يـسري يف حـدود , مراعاهتا يف فتـواهالقطعية التي يلزم املفتي

 .)٢(الضوابط التي رسمها الشارع ونصبها للمفتني
 بل هناك مقصد آخر جيب ,املفتياملقصد الوحيد الذي يراعيه كام أنه ليس 
 يقـول , وهـو إخـراج املكلـف مـن اتبـاع هـواه إىل عبـادة مـواله,عليه مراعاتـه

ّ إخراج املكلف عن داعية هـواه ; :املقصد الرشعي من وضع الرشيعة ( :الشاطبي
ًحتى يكون عبدا هللا اختيارا كام هو عبد اهللا اضطرارا  ً , ثم أقام األدلة عـىل هـذا  )٣()ً

 : ومنها,املقصد
 , والدخول حتـت أمـره وهنيـه,ّ النص الرصيح عىل أن العباد خلقوا للتعبد هللا−١

ِ﴿وما خلقت اجلن واإلنـس إال ليعبـدون﴾ :كقوله تعاىل ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِْ ْ ِ ِ ْ ْ , )٥٦: الـذاريات (َ
َ﴿يا أهيا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قـ :وقوله َْ َ َ َّ ُ ْ ُِ ِ َِّ َ َّْ ُ َ َُ َُ ُ َّ َ ُّ ْبلكم لعلكـم َ ُْ َُّ ََ ِْ

َتتقون﴾  ُ َّ  .)٢١: البقرةَ
 فقد جعـل اهللا اتبـاع اهلـو , اتباع اهلو: وأصل ذلك,ّ ذم خمالفة هذا القصد−٢

ًمضادا للحق وقسيام له ّ َوما ينطق عن اهلو ﴿ : فقال سبحانه,ً َ ََْ ِ ُ ِ ْ َ َّإن هـو إال ) ٣(َ ِ َِ ُ ْ
َوحي يوحى  ْ َُ  ).النجم(﴾ )٤(ٌ
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الدينية والدنيوية ال حتصل مع االسرتسال يف ّأن املصالح ما علم بالتجارب  −٣
ّاتباع اهلو ; ملا يرتتب عىل ذلك من التقاتل واهلالك الـذي هـو مـضاد هلـذه  ِ

 .)١(املصالح
 أخرجنـي عـن هـواي :ٌ; فهو قائل لـهّوالعامي إذا عرض نازلته عىل املفتي 

ّودلني عىل احلق ّ فدل ذلك عىل أن خمالفة اهلو ليست ,ّ ّمن املشاق التي يـرتخص ّ
 .)٢(بسببها

َ أو العتـاة وقـساة القلـوب ومـن عـىل ,وعىل هـذا ; فـدواء ضـعفاء اإليـامن
ٍشاكلتهم من اجلند والساسة ونحوهم ليس الفتو بالتخفيف عىل كل حال ولـو  ّ

ّ ولكن دواءهم هدايتهم للحق وداللتهم عليه,أد إىل التلفيق  ( : يقـول القـرايف,ّ
 , وآخر فيه ختفيف, أحدمها فيه تشديد:ي إذا كان يف املسألة قوالنوال ينبغي للمفت

 وذلك قريب مـن ,والة األمور بالتخفيفّ واخلواص من ,ّأن يفتي العامة بالتشديد
لب ـراغ القـل فـ ودلي,نيـلمـب باملسـالعـن والتـديـ الـية فــانــوق واخليــالفس

 .)٣()..تعظيم اهللا
ّ إذا أخذ بالتخفيف والتيسري عىل كـل ,ري التساهل كث,َثم من كان قليل الدين ُ

ّحال ; ربام أد بـه ذلـك إىل اإلباحيـة والتحلـل مـن التكـاليف ; ألن التـسهيل  ّ
ّ وربام جرأه ذلك عىل ترك العزائم والتفريط فيها,ّكالتساهل ال يقف عند حد ّ)٤(. 

 املعهـود املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس عىل( واملقصود أن 
 وال يميـل هبـم إىل طـرق ,ّ فال يذهب مذهب الشدة,والوسط فيام يليق باجلمهور

 , أنه الرصاط املستقيم الذي جاءت به الـرشيعة:ّصحة هذا والدليل عىل .االنحالل
ّفإنه قد مر أن مقصد الشارع  مـن املكلـف احلمـل عـىل التوسـط مـن غـري إفـراط ّ
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 ولذلك كـان ,تني خرج عن قصد الشارع فإذا خرج عن ذلك يف املستف,والتفريط
 فـإن :ًوأيـضا.. .ًما خرج عن املذهب الوسـط مـذموما عنـد العلـامء الراسـخني

 أما يف طـرف , وال تقوم به مصلحة اخللق,اخلروج إىل األطراف خارج عن العدل
 املـستفتي إذا ّ ; ألن−ً أيضا − وأما يف طرف االنحالل فكذلك ,التشديد فإنه مهلكة

ِّذهب العنت واحلرج بغض إليه الدينُذهب به م  وأد إىل االنقطاع عـن سـلوك ,ُ
 . وهو مشاهد,طريق اآلخرة

 ,ًوأما إذا ذهب به مذهب االنحالل كان مظنة للمـيش مـع اهلـو والـشهوة
مهلك,والرشع إنام جاء بالنهي عن اهلو ١(. ).ُ واتباع اهلو(. 

ًوبناء عىل ما تقـدم فلـيس ضـعف الـدين سـببا جييـز  ّ للمفتـي التلفيـق بـني ً
ّ وكذا ضعف البدن والعقل والعلم ال يبـيح التلفيـق ; ألنـه قـد جـاء يف .املذاهب

َ﴿لـيس عـىل  : كقوله تعـاىل,الرشع من التيسريات للعاجزين ما يغني عن التلفيق َ َ ْ َ
َالضعفاء وال عىل املرىض وال عىل الذين ال جيدون ما ينفقون حـ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِْ ُُ َ ِْ َ َُّ َ ََّ َ ََ َْ ُرج إذا نـصحوا هللاَِِّ َ َ ٌَ َ ِ َ

ٌورسوله ما عىل املحسنني مـن سـبيل واهللاَُّ غفـور رحـيم﴾ َ ٌ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ ٍَ ِ َ ُْ  :وقولـه, )٩١:  التوبـةَ
ٌ﴿ليس عىل األعمى حرج وال عىل األعرج حرج وال عىل املريض حرج﴾ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ِْ ِ َْ َ َ ََ ْ َ ِْ َ َ َ 

 ).١٧: الفتح(
 :عامالهتم تصحيح عبادات الناس وم−٣

 وهذه العالمات مستفادة ,الشارع الكريم وضع أمارات لالعتداد أو اإللغاء
ّ واملفتي عليه أن يطبقها عىل أفعال املستفتني وترصفاهتم عىل مقتـضيات ,من أدلته

ٍ وأما إذا جعل مهه تـصحيح عبـادات النـاس ومعـامالهتم بتلفيـق أو ,هذه األدلة ّ
ٍحيلة غري مرشوعة أو تقليد قول  مهجور فقد أمهل اعتبار مقصود آخر من مقاصد ٍ

 والـشارع جيـب مراعـاة , وهو احلكم عليها بالبطالن عنـد وجـود سـببه,الشارع
ُ وهو الـذي خلـق اخللـق ويعلـم مـا يـصلحهم ,مقاصده يف التصحيح واإلبطال
                                                           

F١EאאF٤L٦٠٧ J٦٠٨EK  
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ُف  ﴿ : كــام قــال ســبحانه وتعــاىل,َويــصلح هلــم َو اللَِّطي َق َوُه ْن َخَل ُم َم ا َيْعَل َأَل
رُ اْل , وعىل هذا فال يـسوغ التلفيـق بقـصد تـصحيح عبـادات )١٤: امللك (﴾َخِبي

 وإنام الواجب عدم احلكم ببطالهنا إال إذا قامت أدلة البطالن ,الناس ومعامالهتم
ّ والحــت شــواهده ; ألن األصــل يف تــرصفات املــسلمني الــصحة ,عــىل ذلــك ّ
 . والعلم عند اهللا تعاىل,والسالمة

 
           



 − ٤٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٩ −

 نتائج البحث
بعد الفراغ من هذا البحث أسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها بحمـد اهللا 

ّيف نقاط مركزة  : وهي,ٍ
 . التقليد املركب من مذهبني فأكثر يف مسألة عملية واحدة: التلفيق هو−١
التلفيـق ّ أن جمـال : أمههـا,ٍ خيتلف التلفيق عن مراعاة اخلالف من عدة وجـوه−٢

 وجمال مراعاة اخلـالف الـدليل مـن جهـة ,اآلراء االجتهادية ألئمة املذاهب
 .مدلوله والزم مدلوله

ّ يتميز التلفيق عن مسألة إحـداث قـول ثالـث مـن عـدة وجـوه−٣  أن : أبرزهـا,ٍ
ٌالتلفيق فيه تركيب بني قولني وعمل هبام  بينام إحداث قول ثالث قـد يكـون ,ٌ

 .ٍ واإلتيان بقول جديدًتركا للقولني املختلفني
 أن التلفيق وتتبع الرخص قد جيتمعـان إذا كـان فـيهام تركيـب بـني قـولني يف −٤

 وقد ينفرد التلفيق إذا مل يكن هبذا ,بقصد اتباع ترخيصات الفقهاءمسألة واحدة 
 . وقد ينفرد تتبع الرخص إذا مل يكن فيه تركيب بني قولني أو أكثر,القصد

 هو االختالف يف جـواز انتقـال − يف اجلملة −التلفيق  منشأ اخلالف يف حكم −٥
ٍاملقلد امللتزم ملذهب ما يف مسألة معينة إىل مذهب آخـر  فمـن منـع االنتقـال ,ٍ

ًمنع التلفيق ; ألن فيه انتقاال َ فمنهم من أجاز ,االنتقال اختلفوا ومن أجازوا ,ّ
 .َ ومنهم من منع التلفيق, وإما برشط,ًالتلفيق إما مطلقا

عد التأمل يف األدلة واملناقشات الواردة عليها تبني يل أن التلفيق ال جيوز قـصده ب −٦
 فـام , بل جيب عىل املجتهد أن ينظر يف أدلة الرشع املعتربة,ٍمن غري نظر يف األدلة

ٍ وإذا توصل إىل رأي فيه تلفيـق بـني قـولني أو ,أداه اجتهاده إليه عمل به وأفتى
 وإذا عجز عـن ,ًتلفيق حصل تبعا ال بالقصد األولّأكثر فال حرج عليه ; ألن ال

معرفة حكم املسألة إما لعدم وقوفه عىل األدلة وإما لتعارضها يف نظره فإنه يلجأ 
 .إىل التقليد الذي ال تلفيق فيه
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ًوالعامي ال جيوز له التلفيق ; ألنه ال يرجح قوال عىل آخر أو يلفق بـني قـولني        ّ
 .ًإال تبعا هلواه وشهوته

ّمن حماسن املفتي التيسري عىل املستفتي يف حدود ضوابط التيسري التي دل عليهـا  −٧
 وال يميـل بـه إىل االنحـالل ,ّ فال يـذهب باملـستفتي مـذهب الـشدة,الرشع

 .والتفريط
ّ ليست الرضورة أو احلاجة مبيحـة للتلفيـق ; ألنـه ال تـشتد حاجـة األمـة أو −٨ ّ

 , ما يقتيض إباحته وتوسعتهرسول الكريم إال وفيام جاء به البعضها إىل يشء 
 .ٍ إىل تلفيق أو غريهمن غري حاجة

 وداللته عىل مـا يـصلح ,ّ دواء ضعف دين املستفتي وقسوة قلبه كفه عن هواه−٩
ّ وليس التلفيق من أجل التيسري عليه ; ألن ذلك ربام أود بـه إىل ,قلبه ودينه

 . الثابتة يف الرشعّ وجرأه عىل ترك العزائم,التحلل من التكاليف
ّ الذي حيل املشكالت الفقهية التي تواجه األمة هو املنهج الـذي كـان عليـه −١٠ ّ

َالسلف الصالح ومن سار عىل هنجهم يف التعرف عىل أحكام الشارع ّ. 
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 مصادر البحث
 .الكريم القرآن −١

 )أ ( 
 
دار : ط, سـيد حممـد موسـى توانـا: للدكتور, االجتهاد ومد حاجتنا إليه يف هذا العرص −٢

 .تاريخ الطبع بدون, الكتب احلديثة
: ط, عبـد املجيـد تركـي: حتقيق, أليب الوليد الباجي, إحكام الفصول يف أحكام األصول −٣

 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧, األوىل, دار الغرب اإلسالمي
إبـراهيم : ضـبطه, بـن أيب عـيل اآلمـديأليب احلـسن عـيل , اإلحكام يف أصول األحكـام −٤

 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتب العلمية:  ط,العجوز
تاريخ الطبع , دار الكتب العلمية: ط, لعيل بن أمحد بن حزم, اإلحكام يف أصول األحكام −٥

 .بدون
أليب العبـاس أمحـد بـن , يف متييز الفتاو عن األحكام وترصفات القايض واإلماماإلحكام  −٦

, نرش مكتب املطبوعـات اإلسـالمية بحلـب, عبد الفتاح أبو غدة: هاعتنى ب, إدريس القرايف
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ ,٢: ط

, عمـرو عـثامن بـن الـصالحأليب , املفتي وصفة املستفتي وأحكامـهالفتو ورشوط أدب  −٧
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, األوىل, مطبعة املدين: ط, رفعت فوزي: الدكتورحتقيق 

 ,األوىل, دار الكتب العلمية: ط, البن نجيم, النعامن حنيفة األشباه والنظائر عىل مذهب أيب −٨
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

حتقيـق , لعبد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي, األشباه والنظائر يف قواعد فروع فقه الشافعية −٩
 −هـــ ١٤٠٧, األوىل, دار الكتــاب العــريب: ط, حممــد املعتــصم بــاهللا البغــدادي: وتعليــق
 .م١٩٨٧

, لعيل بن حممد بن حممد البـزدوي, كنـز الوصول إىل معرفة األصول= وي أصول البزد −١٠
 .تاريخ الطبع بدون, الصدف ببلرشز: النارش, لعبد العزيز البخاري, مع كشف األرسار

: ط, أيب الوفـاء األفغـاين: حتقيـق, أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس, أصول الرسخيس −١١
 .تاريخ الطبع بدون, دار املعرفة



 − ٥٢ −

, الثانيـة, دار الفكـر املعـارص: ط, وهبـة الـزحييل: للـدكتور, أصول الفقه اإلسـالمي −١٢
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨

نـرش دار النهـضة , م١٩٧٦, األوىل: ط, ملحمـد سـالم مـدكور, أصول الفقه اإلسـالمي −١٣
 .العربية

ة دار الـسالم للطباعـ: ط, شـعبان حممـد إسـامعيل: للدكتور,  الفقه تارخيه ورجالهأصول −١٤
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩, الثانية,  والتوزيعوالنرش

للعالمة أيب بكر املشهور بالسيد البكـري بـن , ّإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني −١٥
 .تاريخ الطبع بدون, دار الفكر: ط, حممد شطا الدمياطي

د أمح/ األستاذ : ضبطه وصححه, أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, االعتصام −١٦
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١, الثانية, ) لبنان−بريوت (دار الكتب العلمية : ط, عبد الشايف

, قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستـرشقني, األعالم −١٧
 .م١٩٩٠, التاسعة, دار العلم للماليني: ط, خلري الدين الزركيل

ـ ١٤٠٣ ,املكتبة القيمة: ط,  القيمالبن, من مصايد الشيطانإغاثة اللهفان  −١٨  .م١٩٨٣ −ه
: حتقيـق, قاسم القونوي: للشيخ, أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء −١٩

 .هـ١٤٢٧, األوىل, دار ابن اجلوزي: ط, أمحد بن عبد الرزاق الكبييس/ الدكتور 
 )ب ( 

: ضـبطه, إبـراهيم بـن نجـيم احلنفـيلزين الدين بـن , البحر الرائق رشح كنـز الدقائق −٢٠
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, األوىل, دار الكتب العلمية: ط, زكريا عمريات

, وزارة األوقاف الكويتيـة: ط, ملحمد بن هبادر الزركيش, البحر املحيط يف أصول الفقه −٢١
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية

تـاريخ الطبـع ,  دار املعرفـة:ط, ملحمد بن رشد القرطبي, بداية املجتهد وهناية املقتصد −٢٢
 .بدون

عبـد / د: حتقيـق, أليب املعايل عبد امللك بـن عبـد اهللا اجلـويني, الربهان يف أصول الفقه −٢٣
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, الثالثة, دار الوفاء: ط, العظيم الديب

 )ت ( 
 دار: ط, حممد حسن هيتو/ د: حتقيق, إلبراهيم بن عيل الشريازي, التبرصة يف أصول الفقه −٢٤



 − ٥٣ −

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, مصور عن الطبعة األوىل, الفكر
, ملحمد بن إبـراهيم احلفنـاوي, النجباء بحقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق واإلفتاءتبصري  −٢٥

 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, األوىل, )القاهرة( احلديث دار: ط
, ليامن املـرداويأليب احلـسن عـيل بـن سـ, يف أصول الفقه احلنـبيلالتحبري رشح التحرير  −٢٦

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, األوىل, مكتبة الرشد: ط, عبد الرمحن اجلربين وزميليه.  د:حتقيق
عبـد العزيـز بـن إبـراهيم : اعتنى به, ّملحمد بن أمحد السفاريني, التحقيق يف بطالن التلفيق −٢٧

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, األوىل, دار الصميعي:  ط,الدخيل
دار : ط, لعبد الـرمحن بـن عبـد العزيـز الـسديس,  الشنقيطيترمجة الشيخ حممد األمني −٢٨

 .هـ١٤١١, الثانية: ط, اهلجرة للنرش والتوزيع
, رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب وأوالده: ط, لعيل بن حممد اجلرجاين, التعريفات −٢٩

 .م١٩٣٨ −هـ ١٣٥٧
, الثانيـة,  العلميـةدار الكتـب: ط, البـن أمـري احلـاج, التقرير والتحبري عـىل التحريـر −٣٠

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣
بحث منشور يف جملـة الـرشيعة والدراسـات , سعد الغنوي/ للدكتور ,  الفتوالتلفيق يف −٣١

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠, )٣٨(عدد ,  بجامعة الكويتاإلسالمية
, عبد الـرمحن بـن حييـى املعلمـي: للعالمة, التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل −٣٢

 .هـ١٤٠٦, الثانية, )الرياض(مكتبة املعارف : ط,  حممد نارص الدين األلباين:حتقيق
ّمن بداية أقل اجلمع إىل هناية , )حلولو(ألمحد بن عبد الرمحن اليزليتي , التوضيح يف رشح التنقيح −٣٣

 .املكتبة املركزية بجامعة أم القر, )رسالة دكتوراه(, غازي بن مرشد العتيـبي: حتقيق, الكتاب
, دار الفكـر: ط, ملحمد أمني املعروف بـأمري بادشـاه, تيسري التحرير عىل كتاب التحرير −٣٤

 .تاريخ الطبع بدون
, األوىل, مكتبة وهبـة: ط, يوسف القرضاوي/ للدكتور , تيسري الفقه للمسلم املعارص −٣٥

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠
 )ج ( 

ْجامع بيان العـلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحل −٣٦ , أليب عمر يوسف ابـن عبـد الـرب, هِ
 .دار الفكر: ط



 − ٥٤ −

إبراهيم بـاجس عبـد : حتقيق, جلالل الدين السيوطي, جزيل املواهب يف اختالف املذاهب −٣٧
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, األوىل, )بريوت(املكتب اإلسالمي :  ط,املجيد

عبـد . د: قيـقحت, حلـسن بـن حممـد املـشاط, أدلة عـامل املدينـةاجلواهر الثمينة يف بيان  −٣٨
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦, األوىل, دار الغرب اإلسالمي: ط, الوهاب أبو سليامن

 )ح ( 
هــ ١٣٥٦, الثانيـة, مطبعة مصطفى البايب وأوالده: ط, املحيلحاشية البناين عىل رشح  −٣٩

 .م١٩٣٧ −
ملحمد بن عرفة الدسوقي عىل الـرشح الكبـري ألمحـد , حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري −٤٠

عيسى البايب احللبي , دار إحياء الكتب العربية: ط,  تقريرات حممد عليش: وهبامشه,لدرديرا
 .ورشكاه

هـ ١٤١٣, اخلامسة: ط, قاسم العاصميلعبد الرمحن بن حممد بن , حاشية الروض املربع −٤١
 .م١٩٩٢ −
ّحاشية رد املحتار عىل الدر املختار −٤٢ , ار الفكـرد: ط, ملحمد أمـني الـشهري بـابن عابـدين, ّ

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ ,الثانية
 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتاب العريب: ط, جلالل الدين السيوطي, احلاوي للفتاوي −٤٣

 )خ ( 
حممـد حممـد : حتقيق, لعبد الغني النابليس, التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيقخالصة  −٤٤

 .تاريخ الطبع بدون, دار البريويت: ط,  وهبةبدوي
 )د ( 

, إلبراهيم بن نور املعروف بابن فرحون, الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب −٤٥
, األوىل,  لبنـان−بـريوت , دار الكتـب العلميـة: ط, مأمون حميي الـدين اجلنـان: حتقيق
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧

 )ذ ( 
 دار الغـرب :ط, حممد حجي/د: حتقيق, أليب العباس أمحد بن إدريس القرايف, الذخرية −٤٦

 .م١٩٩٤, األوىل, اإلسالمي
 ). لبنان−بريوت (, دار املعرفة: ط, البن رجب, ذيل طبقات احلنابلة −٤٧



 − ٥٥ −

 )ر ( 
, األوىل, دار اخلـري: ط, وهبة الـزحييل/ للدكتور , الرخص الرشعية أحكامها وضوابطها٤٨

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣
 .هـ١٣٠٩, دار الفكر: ط, كرأمحد شا: حتقيق, ملحمد بن إدريس الشافعي, الرسالة −٤٩
 .مع التحقيق للسفاريني, رسالة للشيخ مرعي الكرمي يف جواز التلفيق −٥٠
عـيل : حتقيـق, لعبد الوهـاب بـن عـيل الـسبكي, رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب −٥١

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, األوىل, عامل الكتب: ط, معوض وعادل عبد املوجود
دار : ط, صــالح بــن عبــد اهللا بــن محيــد: للــدكتور, إلســالميةارفــع احلــرج يف الــرشيعة  −٥٢

 .هـ١٤١٢,  الثانية,االستقامة
يعقـوب عبـد / للـدكتور , رفع احلرج يف الرشيعة اإلسـالمية دراسـة تأصـيلة تطبيقيـة −٥٣

 .هـ١٤١٦, الثانية, دار النرش الدويل: ط, الوهاب الباحسني
 )ز ( 

دار البـشائر : ط, اسـم الفهيـد الـدورسي جل,عـن تتبـع رخـص الفقهـاءزجر السفهاء  −٥٤
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, اإلسالمية

 )س ( 
: ط, إبراهيم عرص: حتقيق, ملحمد بن إسامعيل الصنعاين, سبل السالم رشح بلوغ املرام −٥٥

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, الثامنة,  القاهرة−دار احلديث 
بكر أبو : حتقيق, د اهللا بن محيدملحمد بن عب, السحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة −٥٦

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦, األوىل, مؤسسة الرسالة: ط, عبد الرمحن العثيمني/ و دزيد 
مـع هنايـة (عـامل الكتـب : ط, ملحمد بخيت املطيعي, سلم الوصول لرشح هناية السول −٥٧

 ).السول
 )ش ( 

تـاريخ الطبـع , لفكـردار ا: ط, ملحمـد خملـوف, شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية −٥٨
 .بدون

دار إحيـاء الــرتاث : ط, البـن العـامد احلنــبيل, َشـذرات الـذهب يف أخبــار مـن ذهــب −٥٩
 .تاريخ الطبع بدون, اإلسالمي

دار : ط, إبـراهيم رمـضان: بعنايـة, املوافقـات للـشاطبيرشح الشيخ عبد اهللا دراز عـىل  −٦٠



 − ٥٦ −

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥,  األوىل,املعرفة
, حوايش التفتازاين واجلرجـاين واهلـروي: ومعه, عىل خمترص ابن احلاجبرشح اإلجيي  −٦١

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, مكتبة الكليات األزهرية: ط, شعبان إسامعيل/ د: مراجعة
 −هــ ١٤١٧, الرابعة, دار القلم: ط, أمحد بن حممد الزرقا/ للشيخ , القواعد الفقهيةرشح  −٦٢

 .م١٩٩٦
حممد / د: حتقيق, ملحمد بن أمحد الفتوحي, ترص التحريررشح الكوكب املنري املسمى خم −٦٣

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣, مكتبة العبيكان: ط, نزيه محاد/ الزحييل و د
مـصطفى : ط, حاشية البناين وتقريرات الرشبيني: ومعه, رشح املحيل عىل مجع اجلوامع −٦٤

 .م١٩٣٧ −هـ ١٣٥٦, الثانية, البايب وأوالده
عـادل عبـد : حتقيـق, لعبد اهللا بـن حممـد الفهـري التلمـساين, الفقهاملعامل يف أصول رشح  −٦٥

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, األوىل, عامل الكتب: ط,  وعيل معوضاملوجود
دار : ط, طـه عبـد الـرؤوف سـعد: حتقيـق, أليب العباس القرايف, رشح تنقيح الفصول −٦٦

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, عطوة للطباعة
داية الكافية الشافية لبيان حقـائق اإلمـام ابـن عرفـة اهل: رشح حدود ابن عرفة املوسوم −٦٧

دار : ط, حممد أبـو األجفـان والطـاهر املعمـوري: حتقيق, أليب عبد اهللا الرصاع, الوافية
 .م١٩٩٣, األوىل, الغرب اإلسالمي

عبـد اهللا / د: حتقيـق, سليامن بـن عبـد القـوي الطـويفأليب الربيع , رشح خمترص الروضة −٦٨
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, األوىل, سة الرسالةمؤس:  ط,الرتكي

عـيل : حتقيـق, ملحمـد األمـني الـشنقيطي, الـوروداملسمى نثـر رشح مراقي السعود  −٦٩
 .هـ١٤٢٦, األوىل, دار عامل الفوائد:  ط,العمران

 .تاريخ الطبع بدون, دار الفكر: ط, ملنصور بن أمحد البهويت, رشح منتهى اإلرادات −٧٠
, )القـاهرة(دار احلـديث : ط, أمحـد شـاكر: حتقيق ورشح, البن قتيبة, الشعر والشعراء −٧١

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣
 )ص ( 

أمحـد عبـد : حتقيـق, إلسامعيل بن محاد اجلوهري, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية −٧٢
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢, الثالثة, الغفور عطار

 وسـننه ول اهللا اجلامع الصحيح املسند املختـرص مـن أمـور رسـ= صحيح البخاري  −٧٣



 − ٥٧ −

 −هــ ١٤٠٩, الثانيـة, )مع الفـتح(دار الريان : ط, ملحمد بن إسامعيل البخاري, وأيامه
 .م١٩٨٨

, الثالثـة, املكتـب اإلسـالمي: ط, للعالمـة األلبـاين, صحيح اجلامع الـصغري وزيادتـه −٧٤
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨

 −هـ ١٤١٢, وىلاأل, مؤسسة قرطبة: ط, صحيح مسلم بن احلجاج مع رشح النووي له −٧٥
 .م١٩٩١

عبـد الـرمحن بـن حممـد : للعالمـة, صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القـرآن العظـيم −٧٦
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥, األوىل, دار املغني للنرش والتوزيع: ط, الدورسي

 )ض ( 
, دار اهلجـرة: ط, وهبـة الـزحييل/ للـدكتور , بأيـرس املـذاهبالضوابط الرشعية لألخذ  −٧٧

 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩ ,الثانية
ابـن : ط, حممد سعد اليويب/ للدكتور , ّضوابط تيسري الفتو والرد عىل املتساهلني فيها −٧٨

 .هـ١٤٢٦, األوىل, اجلوزي
, نرش البنـود: هبامش, ألمحد بن عبد الرمحن اليزليتني, الضياء الالمع رشح مجع اجلوامع −٧٩

 ).هـ١٣٢٦(طبعة حجرية بفاس سنة 
 )ط ( 

حممـود الطنـاحي وعبـد : حتقيق, لعبد الوهاب بن عيل السبكي, الشافعية الكربت طبقا −٨٠
 .تاريخ الطبع بدون, دار إحياء الكتب العربية: ط,  احللوالفتاح

ّوعلق عليه حممد , أليب حفص عمر بن حممد النسفي, طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية −٨١
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, األوىل, ) لبنان− بريوت(دار الكتب العلمية : ط, حسن الشافعي

 )ع ( 
عبـد / د: حتقيـق, لعبد القادر بن بدران الدومي, الياقوتية يف جيد األسئلة الكويتيةالعقود  −٨٢

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, مكتبة السداوي: ط,  أبو غدةالستار
هــ ١٤٠١, اإلسالمياملكتب : ط, ملحمد سعيد الباين, والتلفيقعمدة التحقيق يف التقليد  −٨٣

 .م١٩٨١ −
دار : ط, يوسـف القرضـاوي/ للـدكتور , اإلسـالميةعوامل السعة واملرونة يف الرشيعة  −٨٤

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, الصحوة للنرش



 − ٥٨ −

 )غ ( 
رشكــة مكتبــة ومطبعــة : ط, لزكريــا األنــصاري, ّغايــة الوصــول رشح لــب األصــول −٨٥

 .م١٩٤١ −ـ ه١٣٦٠, األخرية, مصطفى البايب وأوالده
الـسيد أمحـد بـن : رشح, غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر البـن نجـيم −٨٦

 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, األوىل, دار الكتب العلمية: ط, حممد احلموي احلنفي
: بعنايـة, ُأليب زرعة أمحـد بـن عبـد الـرحيم العراقـي, الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع −٨٧

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠, األوىل, روق احلديثةالفا: ط, حسن عباس قطب
 )ف ( 

حممـود : حتقيـق, عـيل بـن إبـراهيم بـن العطـار الدمـشقي: رتبهـا, فتاو اإلمام النـووي −٨٨
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, األوىل, دار الفكر:  ط,األرناؤوط

أليب , جامع مسائل األحكـام ملـا نـزل مـن القـضايا بـاملفتني واحلكـام= فتاو الربزيل  −٨٩
دار : ط, حممـد احلبيـب اهليلـة/ األستاذ الـدكتور : حتقيق, سم أمحد البلوي التونيسالقا

 .م٢٠٠٢, األوىل, الغرب اإلسالمي
٩٠− الفقهية الكرب الـرميل: وهبامشه, البن حجر اهليتمي, الفتاو دار الكتـب : ط, فتاو

 .تاريخ الطبع بدون, العلمية
٩١− الكرب تاريخ الطبع بدون, ملعرفةدار ا: ط, البن تيمية, الفتاو. 
٩٢− عىل مذهب اإلمام مالك=  عليش فتاو أليب عبـد اهللا حممـد , فتح العيل املالك يف الفتو

رشكة مكتبة ومطبعـة مـصطفى : ط, تبرصة احلكام البن فرحون: وهبامشه,  عليشأمحد
 .م١٩٥٨ −هـ ١٣٧٨, البايب احللبي وأوالده بمرص

 −هــ ١٤٢٠, األوىل, دار القلـم: ط, جمد أمحد مكي:  هبااعتنى, فتاو مصطفى الزرقا −٩٣
 .م١٩٩٩

, الثالثـة, دار النفـائس: ط, حممد بن سـليامن األشـقر/ للدكتور , الفتيا ومناهج اإلفتاء −٩٤
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

دار الكتـب العلميـة : ط, لعبد اهللا مصطفى املراغـي, الفتح املبني يف طبقات األصوليني −٩٥
 .م١٩٧٤ −هـ ١٣٩٤: ط, ) لبنان−بريوت (
ــسيب −٩٦ ــضباط والت ــني االن ــو ب ــالمي: ط, الفت ــب اإلس ــدكتور , املكت ــف / لل يوس

 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, الثانية, القرضاوي



 − ٥٩ −

 .هـ١٣٨٩, األوىل, دار الكتب العلمية: ط, جلامل الدين القاسمي, الفتو يف اإلسالم −٩٧
 .عامل الكتب: ط, )وإدرار الرشوق, الفروقهتذيب : وهبامشه(, أليب العباس القرايف, الفروق −٩٨
عبد العظـيم / للدكتور , الفقه االجتهادي اإلسالمي بني عبقرية السلف ومآخذ ناقديه −٩٩

 .تاريخ الطبع بدون, مكتبة وهبة: ط, بن إبراهيم املطعني
وهاب بـن ـد الــعبـ/ للـدكتور , رة آفـاق وأبعـادـاصــه املعـاتـرورة وتطبيقـالضه ـفق −١٠٠

ــ ــو ســليامنإب ــة :  ط,راهيم أب  املعهــد اإلســالمي للبحــوث −البنــك اإلســالمي للتنمي
 .هـ١٤٢٣, والتدريب

عبـد . د: حتقيـق, ملحمد بن احلسن احلجوي, الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي −١٠١
 .هـ١٣٩٦, األوىل, مكتبة دار الرتاث: ط, الفتاح قاري

, ة رشح الفوائد البهيـة يف نظـم القواعـد الفقهيـةالفوائد اجلنية حاشية املواهب السني −١٠٢
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧, الثانية, دار البشائر اإلسالمية: ط, ملحمد ياسني الفاداين

هبـامش (, لعبد العـيل حممـد نظـام الـدين األنـصاري, فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت −١٠٣
 .هـ١٣٢٢, املطبعة األمريية ببوالق:  ط,)املستصفى

 )ق ( 
دار : ط, بكـر أبـو زيـد: إرشاف, ضمن جامع املسائل, يف االستحسان البن تيميةقاعدة  −١٠٤

 .هـ١٤٢٢, األوىل,  الفوائدعامل
, حممد عبد الرمحن املرعـشيل: إعداد, ملحمد بن يعقوب الفريوز آبادي, املحيطالقاموس  −١٠٥

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, الثانية,  إحياء الرتاث العريبدار: ط
عبـد اهللا بـن حـافظ / د: حتقيـق, أليب املظفر الـسمعاين, ألدلة يف أصول الفقهاقواطع  −١٠٦

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩, األوىل: ط, عيل بن عباس احلكمي/ و د, احلكمي
أمحـد ابـن / شـيخي د: حتقيـق ودراسـة, ّأليب عبد اهللا حممد بن حممد املقري, القواعد −١٠٧

 .أم القرمركز إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة : نرش, محيد
: ط, ّأليب حممد عز الدين بن عبد الـسالم الـسلمي, قواعد األحكام يف مصالح األنام −١٠٨

 ). لبنان−بريوت (, دار املعرفة
دار : ط, الـسدالنصالح بن غانم / للدكتور , القواعد الفقهية الكرب وما تفرع عنها −١٠٩

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠,  الثانية,بلنسية
املكـي ملحمـد بـن عبـد العظـيم ,  بعض مسائل االجتهـاد والتقليـدالقول السديد يف −١١٠



 − ٦٠ −

دار الـدعوة : ط, عـدنان سـامل الرومـي, جاسم مهلهل الياسـني:  حتقيق,الرومي احلنفي
 .م١٩٨٨, األوىل, )الكويت(

 )ك ( 
تاريخ , عامل الكتب: ط, بن يونس البهويتملنصور , القناع عن متن اإلقناعكشاف  −١١١

 .الطبع بدون
 )م ( 

 ,األوىل, دار ابن حزم: ط, عامر بن سعيد الزيباري/ للدكتور , يف أحكام الفتومباحث  −١١٢
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦

 .املكتب اإلسالمي: ط, إلبراهيم بن حممد بن مفلح, املبدع يف رشح املقنع −١١٣
 −بـريوت  (دار الكتـب العلميـة: نـرش, لعيل بن أيب بكر اهليثمي, جممع الزوائد ومنبع الفوائد −١١٤

 .م١٩٦٧,  الثانية,)لبنان
عبـد الـرمحن بـن قاسـم : مجـع وترتيـب, جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيميـة −١١٥

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١٢, دار عامل الكتب: ط, النجدي وابنه حممد
: ط, طـه جـابر العلـواين: حتقيـق, ملحمد بن عمر الرازي, املحصول يف علم األصول −١١٦

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, لثالثةا, مؤسسة الرسالة
: ط, عبد الغفار البنـداري/ د: حتقيق, أليب حممد عيل بن أمحد ابن حزم, املحىل باآلثار −١١٧

 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتب العلمية
: حتقيق, أليب عمرو بن احلاجب, األصول واجلدلواألمل يف علمي خمترص منتهى السؤل  −١١٨
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 )ن ( 
دار : ط,  لعبد اهللا بن إبـراهيم العلـوي الـشنقيطي,عىل مراقي السعودينرش البنود  −١٣٦
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 مقدمة
لتحقيـق مـصالح النـاس  العاملني الذي أنـزل الـرشع القـويم احلمد هللا رب

ادة لإلنسان يف الدنيا واآلخرة, بجلب النفع هلم ودفع الفساد عنهم, ولتأمني السع
والصالة والسالم عىل رسول اهللا املبني عن ربه أحكام الدين, واملبلغ للناس ذلك 

َ﴿يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربـك وإن مل تفعـل فـام  :ًتطبيقا لقوله تعاىل َ َُّ ْ َ َِّ َ ِّ ْ َْ َ ْْ َ ْ ِ َِ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ُِ ْ ُ َ
َبلغت رسالته واهللاَُّ ي ََ ُ ََ ََ َِّ َعصمك من الناس إن اهللاََّ ال هيدي القوم الكافرين﴾ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َُ ْ َ َ َّ ِ ِ َّ : املائـدة [َ

 :, وريض اهللا عن الصحابة أمجعني, وعمن تبعهم إىل يوم الدين, وبعد]٦٧
فإن الفتو من املناصب اإلسالمية اجلليلة, واألعامل الدينية الرفيعة, واملهام 

اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم, وفقهـاء الـصحابة, الرشعية اجلسيمة, وقام هبا رسول 
 تؤدي وظيفتها املقدسـة, وحتقـق ني, وبقيت طوال التاريخ اإلسالميوكبار التابع

إلسـالمية أهدافها الرشيفة, وتلبي حاجة النـاس واملجتمـع, ثـم تولـت الـدول ا
رعايتها, واالهتامم هبا, وأولتها العناية الكاملة, حتى جاء العـرص احلـارض, وتـم 
ًتعيني املفتني عىل خمتلف املستويات, بدءا مـن املفتـي العـام للدولـة, وانتهـاء إىل 

 .املفتني يف املحافظات واملناطق
ً الرسمية وغري الرسمية, ونظرا لقلـة التعلـيم تعددت جهات الفتوواليوم 

الديني ألفراد املجتمع فقد كثرت األسئلة والفتـاو, وتوجـه النـاس إىل العلـامء 
 واملفتيني وطلبـة العلـم, وملـن يتوسـمون فـيهم العلـم الـديني والفقـه والفقهاء

اإلسالمي, وإىل أئمة املساجد واخلطبـاء واملـؤذنني, ثـم وصـل األمـر إىل سـؤال 
 أنصاف العلامء, وغري املختصني, واملتطفلني عىل الرشع والفقه, وكـادت الفتـو

 . مع تردي األوضاع العامة للمسلمنيفوىضأن تصبح 
 ومنـابر الفتـو, مـن جهـات رسـمية, رت اليوم وسائل االسـتفتاء,كثكام 

ًوشعبية, وتبنـت أجهـزة اإلعـالم املختلفـة زاويـة للفتـو, أو برناجمـا يوميـا أو  ً
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ًأسبوعيا, الستالم أسئلة املستفتني, واإلجابة عنها, ونتج عن ذلـك اضـطراب يف 
 . ومضطربةمشكلةالفتاو, وإشكاالت, وتناقضات, وكادت الفتو أن تصبح 

 مع تعيني املفتنيًكام تولت بعض الدول التي تطبق جانبا من اإلسالم والرشع 
الضغوط املختلفة, واإلحياءات املتنوعة, واملغريات, والتلويح بالرضا والغضب, 

 .أهواء احلكامًحتى صارت الفتو أحيانا حسب 
ــامء املخلــصني, واملؤســسات  هــذه املــشكالت واإلشــكاليات دعــت العل

سالمية احلريصة عىل حسن تطبيق الرشيعة ومعاجلة قضايا األمة اإلسالمية إىل اإل
طرح موضوع الفتو, لبيان ضوابطه, ورشوطـه, وآدابـه, وقواعـده, وتنظيمـه, 

 .ليحقق الغاية املرجوة منه
ه ـامــأحك: وـم الفتـتنظي((ث ـري, لبحـال األخــارك يف املجـذلك أشلو
سات السابقة يف الفقـه اإلسـالمي, ويف أصـول الفقـه, ً, مستعينا بالدرا))وآلياته

ّوالبحوث املعارصة, وما قدمه السلف الصالح من أحكام وآداب وإرشادات مع 
 .التوثيق الكايف من املصادر واملراجع

 :وجاء البحث يف مقدمة, ومخسة مباحث, عىل النحو اآليت
 . تعريف الفتو وأمهيتها:املبحث األول
 .وط املفتي رش:املبحث الثاين
 . أحكام تنظيم الفتو:املبحث الثالث
 . آليات تنظيم الفتو:املبحث الرابع

 . حماذير تنظيم الفتو:املبحث اخلامس
 . لعرض نتائج البحث وخالصته وتوصياتهواخلامتة
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وأسأل اهللا العون والسداد والتوفيق, وصىل اهللا عىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه 
 .العاملنيوصحبه وسلم, واحلمد هللا رب 

 
 زحييلاألستاذ الدكتور حممد ال

 كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
 جامعة الشارقة

 هـ١٤٢٩غرة املحرم احلرام 
 م١٠/١/٢٠٠٨       املوافق
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 أبيض
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 املبحث األول
 تعريف الفتو وأمهيتها

ها وكنهها, قبل البحث عن تنظيم الفتو البد من بيان تعريفها ملعرفة حقيقت
وحتديد أمهيتها يف الدين والرشع واحليـاة, وعـرض صـفات املفتـي ورشوطـه يف 

 .مبحثني
 :تعريف الفتو: ًأوال

الفتو لغة اسم مصدر, بمعنى اإلفتاء, من أفتى يفتي إفتاء, وأفتى يف املسألة 
 ,أبان احلكم فيها, واإلفتاء مصدر, وهو بيان حكـم املـسألة, وهـي فتيـا وفتـو

ْالفتاو, والفتاوي, ويقال أفتيته فتو, وفتيـا: واجلمع  إذا أجبتـه عـن مـسألته, ,َ
 .)١(فالفتو هي اجلواب عام يشكل من املسائل الرشعية أو القانونية

ه ـي عىل غري وجـرعـن احلكم الشـبار عـي اإلخـه: ًاـالحـو اصطـوالفت
 .)٢(اإللزام

قضاء, وحكم القـايض فهـو  لتفريقها عن ال))غري وجه اإللزام((والقيد عىل 
 .اإلخبار عن احلكم الرشعي عىل وجه اإللزام

بيان أن املفتي والعامل واملجتهد والفقيه ألفاظ ((: قال القاسمي رمحه اهللا تعاىل
 .)٣())مرتادفة يف األصول

                                                 
 .٢/٦٧٣, املعجم الوسيط ٢/٦٢٢, املصباح املنري ٤/٣٧٥القاموس املحيط ) ١(
, ووردت تعريفات متعددة للفتو بألفـاظ متقاربـة, ال ٢/٤٠١هذا تعريف البناين عىل حاشيته عىل مجع اجلوامع ) ٢(

 ط تـونس, رشح الكوكـب املنـري ١٨, التعريفات للجرجـاين ص١٠/١٢١الذخرية للقرايف : جمال لعرضها, انظر
, صفة ١/٢٥٣, املوسوعة الفقهية امليرسة ٢٢/٣٠, املوسوعة الفقهية ٦/٣٠٥املحيط للزركيش , البحر ٤/٥٤١

, الفتـو يف اإلسـالم ٥/٤١٥, املعتمـد يف الفقـه الـشافعي, الـدكتور حممـد الـزحييل ٤الفتو البن محـدان ص
م النـووي, , منهج اإلفتـاء عنـد اإلمـا١٧٤, أصول الفتو والقضاء, الدكتور حممد رياض ص٤٦للقاسمي ص

 .٢/٣٧٧, الوجيز يف أصول الفقه, الدكتور حممد الزحييل ١٠١أوزيوف عبد الغفور بن بشري ص
: , ونقل القاسمي النصوص يف ذلك, وهي متكررة يف كتب الفقه وأصول الفقه, وانظر٥٤الفتو يف اإلسالم ص) ٣(

 .٢/٣٧٩, الوجيز يف أصول الفقه ٢٤٩أصول الفتو والقضاء ص
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 :أمهية الفتو: ًثانيا
 هو من يتـصد للفتـو بـني النـاس, ويبـني هلـم حكـم اهللا تعـاىل, :املفتى
هلم رأي الدين, وخيربهم بحكم الرشع, ولـذلك حـرص علـامء أصـول ويكشف 

 .الفقه املفتي بأنه املجتهد, أو الفقيه
 هو بيـان احلكـم الـرشعي, وأن موضـوع الفتـو حمل الفتو واإلفتاءوإن 

 للناس عنـد الـسؤال  املفتيًيتعلق باألحكام الرشعية بعد العلم هبا مسبقا, ليبينها
, وحيتاج الناس للفتو بشكل دائـم, ولـذلك وصـف ووقوع احلوادث والوقائع

هـم يف األرض بمنزلـة النجـوم يف الـسامء, هبـم هيتـدي ((ابن القيم املفتني بأهنم 
احلريان يف الظلامء, وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب, 

 .)١())وطاعتهم عليهم أفرض من طاعة األمهات واآلباء
باعتبار أهنا حتدد رأي الـرشع يف تعالج أمور الواقع أهنا وتكمن أمهية الفتو 

وقائع حمددة لشخص حمدد يف زمان حمدد ومكان حمدد; ألن الفتو إنـزال احلكـم 
ًالفقهي املسطور نظريا يف كتب الفقه عىل الواقـع الـذي خيتلـف مـن شـخص إىل 
شخص آخر, ولذلك يكون جواب املفتي نفـسه عـىل سـؤال واحـد موجـه مـن 

لته, ليكـون اجلـواب أً خمتلفا, ملا حييط بكل منهام من ظروف وأحوال ملسشخصني
ًالصحيح يف تنزيل األحكام الرشعية موافقا ملا يف الواقع الفردي, وهـذا مـا جيـب 

 .)٢(أخذه يف االعتبار عند إصدار الفتو بربطها بالواقع
يعـة, وإن الفتو مـن املناصـب اإلسـالمية اجلليلـة, واألعـامل الدينيـة الرف

ويؤمتن عـىل , املفتي ينوب بالتبليغ عن رب العاملنيواملهام الرشعية اجلسيمة, ألن 
إعـالم املـوقعني (( العالمة ابن قيم اجلوزية كتابه النافع يرشعه ودينه, وهلذا سم

                                                 
 .٧أصول الفتو والقضاء, الدكتور حممد رياض ص: , وانظر١/١٠ملوقعني إعالم ا) ١(
, جتديـد الفقـه اإلسـالمي ١٣, آداب الفتـو للنـووي ص٢٨١, القاموس الفقهـي ص١/٢٥١إعالم املوقعني ) ٢(

ه اإلسـالمي ـز يف أصول الفقـوجيـ, ال١٥, ٧اوي صـرضـيب, للقـاط والتسـو بني االنضبـ, الفت٥٤, ٢٧ص
 .٣٢/٢٣املوسوعة الفقهية , ٢/٣٧٧
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 فاملفتون يوقعون عن رب العـاملني يف إصـدار الفتـو, وهـذا ))عن رب العاملني
 . التبليغيقتيض حفظ األمانة, والصدق يف

وإذا كان الكذب واالفرتاء عىل الناس فاحشة كبرية, ومعصية جسيمة, ومن 
الكبائر يف الدين, فكيف بالكـذب واالفـرتاء عـىل اهللا تعـاىل? وإذا كانـت خيانـة 
األمانة وسوء االئتامن عىل أموال الناس وحقوقهم جريمة يعاقب عليها صاحبها, 

األخـالق, وأسـوأ الـصفات, فكيـف ويستحق اللوم واالزدراء, وهي من أرذل 
 باخليانة وسوء االئتامن عىل قضايا الرشع وأحكام الدين?

وإذا كان اإلنسان يفتخر بأنه ممثل شخيص لرئيس الدولة, ويعتز بأنه رسـول 
وسفري له, وأنه يتوىل حفظ أرساره, وتبليغ آرائه, فكيف به وهو ينـوب عـن رب 

 نه? ونرش ديهالعاملني يف اإلخبار عن أحكام
: , لقوله صىل اهللا عليـه وسـلمعمل املفتي يشبه عمل األنبياء واملرسلنيوإن 

 .)١())العلامء ورثة األنبياء((
, لعمـوم ...ًاعلـم أن هـذا البـاب مهـم جـدا((: قال النووي رمحه اهللا تعاىل

واعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر, كبري املوقع, كثري الفضل, ((:  ثم قال))احلاجة إليه
فتي وارث األنبياء صلوات اهللا وسالمه علـيهم, وقـائم بفـرض الكفايـة, ألن امل

 .)٢())تعاىلاملفتي موقع عن اهللا : لكنه معرض للخطأ, وهلذا قالوا
ًوتظهر أمهية الفتو عمليا طوال التاريخ اإلسالمي ويف العرص احلارض أهنـا 

والوقـائع  عنـد االخـتالف يف املـسائل تشاطر القضاء يف بيان األحكـام الـرشعية
ًوالعقود, وغالبا ما يتجه املسلمون إىل املفتني ملعرفة احلكـم الـرشعي للعمـل بـه, 

                                                 
 ٢٢٣ رقم ٣٩, وابن ماجه ص٧/٤٥١, والرتمذي ٢/٢٨٥, وأبو داود ٥/١٩٦هذا طرف من حديث رواه أمحد ) ١(

, كـشف اخلفـا ٣/١٩٩الفتح الكبري (ط بيت األفكار, عن أيب الدرداء, ريض اهللا عنه, ورواه ابن النجار عن أنس 
 ).١١/٣٧٥ , بذل املجهود١/٩٤, الرتغيب والرتهيب ٢/٨٣

, ٤/١٦٣املوافقـات للـشاطبي : , وانظـر١/٦٧, املجموع للنووي, رشح املهذب ١٣آداب الفتو, للنووي ص) ٢(
 .١/١١ وما بعدها, إعالم املوقعني٤٩, ٤٤الفتو يف اإلسالم للقاسم ص
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ًره الـرشع طوعـا واختيـارا, رًوكثريا ما يكتفي األطراف باجلواب, ويلتزمون بام ق ً
ِ﴿إنام كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللاَِّ ورسوله :ًتطبيقا لقوله تعاىل ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ ْ ليحكم بيـنهم َّ ْ َ َُ َ َ ُْ ِ

َأن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون﴾ ُْ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِْ ُْ ُ َ ََ َ ُُ َ ََ ََ , مما خفف العـبء ]٥١: النور [ُ
 .ًكثريا عن القضاة

فإن امتنع أحد األطراف عن تنفيذ الفتو, ألهنا ال إلزام فيهـا للمـستفتي أو 
 .القضائي ملزمغريه, فيلجأ إىل القضاء لفصل النزاع, ألن احلكم 

 يف الـبالد ة, وتـساعد القـضااإلفتـاء مؤسـسة شـبه قـضائيةهنـا كـان ومن 
 .)١(اإلسالمية يف حل املنازعات واخلصومات

 كثرة القضايا املستجدة واألمـور الطارئـةكام تظهر أمهية الفتو اليوم بسبب 
التي تواجه الناس, مع غياب تطبيق الـرشيعة يف معظـم شـؤون احليـاة, ووجـود 

 ليلتزم القضاء احلكم بموجبها, مع اإلعـراض األجانبترشيعات املستمدة من ال
عن األحكام الرشعية, فازدادت احلاجة للمفتي الـرشعي ليبـني للنـاس أحكـام 

 .الرشع وشؤون الدين عامة مع التوعية الدينية
العامل بني يدي اهللا وخلقه, فلينظر كيف ((: ونقل النووي عن ابن املنكدر قال

 ., وألن املفتي أمني عىل رشع اهللا, وحفيظ ألحكامه)٢())ينهميدخل ب
وإذا كـان ((; مكانـة املفتـي ومـسؤوليتهًوقال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل, مبينا 

ُمنصب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فضله, وال جيهل قدره, وهو مـن 
والـسموات, أعىل املراتب السنيات, فكيف بمنـصب التوقيـع عـن رب األرض 

َّفحقيق بمن أقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلـم  َّ ِ ُ
ْقدر املقام الذي أقيم فيه, وال يكون يف صدره حرج من قول احلـق والـصدع بـه,  َ

                                                 
, ٣٢/٢١هيـة , املوسـوعة الفق٥/٤١٥, املعتمـد يف الفقـه الـشافعي ٤٧التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي ص) ١(

 .١١٨, منهج اإلفتاء ص٥١تعظيم الفتيا, ابن اجلوزي ص
, ٣٩١أصول الفقه, الشيخ حممـد أبـو زهـرة ص: , وانظر١/٦٧, املجموع للنووي ١٤آداب الفتو للنووي ص) ٢(

 .٤٤الفتو يف اإلسالم ص
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فإن اهللا نارصه وهاديه, وكيف وهو املنـصب الـذي تـواله رب األربـاب? فقـال 
ِ﴿ويستفتونك يف :تعاىل َ َ ُ َْ ْ َ ِ النساء قل اهللاَُّ يفتيكم فيهن وما يتىل عليكم يف الكتـاب يف َ ِِ َ ْ ِِّ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ َ ْ ُ َُ َُ َ ََّ ِ ْ ِ ُ

َيتامى النساء الاليت ال تؤتوهنن ما كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن واملستـضعفني  ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ َْ َ ْ َ َ ُ ُ ِّ َْ ْ َ ُ َ َ َُْ ْ ََ َ َُ ُ ْ َ ِ َّ
َمن الولدان وأن تقوموا للي ُْ ْ ِْ ُِ َ َْ َ َ َِ ًتامى بالقسط وما تفعلوا من خري فإن اهللاََّ كان به عليام﴾ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َِ ََّ ِ َ ٍ ْ َ ْ ََ َ َُ ْْ

 :ً, وكفى بمن تواله اهللا بنفـسه رشفـا وجاللـة, إذ يقـول يف كتابـه]١٢٧: النساء[
ٌ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد  ُ ََ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ َوله أخـت فلهـا ُ َ ََ ٌ ْ ُ ُ َ

ْنصف ما ترك وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني فلهام الثلثان مما ترك وإن  ْ ِْ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َْ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ٌ ََّ ِ ِِ َ ُّ ْ ُُ َ ََ ُ ََ َِ َ َُ ََ ْ َ ِ ُ
َكانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني يبـني اهللاَُّ ل ُُ ِّ ُ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْْ ُُ ِْ ًِّ ِ ِ ِِ َ ََّ َ ً ً ْ َكـم أن تـضلوا واهللاَُّ ِ ُّ ِ َ ْ َ ْ ُ

ٌبكل يشء عليم﴾ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ , وليعلم املفتي عمن ينوب يف فتواه, وليوقن أنه ]١٧٦: النساء [ِ
 .)١())ًمسؤول غدا, وموقوف بني يدي اهللا

 وخاصـة املفتـي تعيني املفتـي يف منـصب رسـمي,وتزداد أمهية الفتو عند 
 وتنتظر فتواه, ويتوقـف عـىل آرائـه بيـان العام, فإن األنظار تتعلق به, وترنو إليه,

 .)٢(احلالل واحلرام فيام يصدر عن الدولة, وفيام هيم املجتمع واألمة
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١/١١إعالم املوقعني ) ١(
 .٧أدب الفتو, حممد الزحييل ص) ٢(
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 املبحث الثاين
 رشوط املفتي

ًيشرتط يف املفتي عـدة رشوط لتكـون الفتـو صـحيحة, واحلكـم مقبـوال, 
ًوطهـا التـي ذكرهـا العلـامء تفـصيال, وحتى يبتعد عنها وحيذر منها مـن فقـد رش

 :ونكتفي بذكر أمهها مما له صلة بتنظيم الفتو, وهي
 وطـرق معرفتهـا مـن مظاهنـا ومـصادرها العلم باألحكـام الـرشعية,: ًأوال

ح بني ـ, والرتجيحـول الصحيـييز القـًال لتمـؤهـي مـون املفتـدة, وأن يكـاملعتم
ًيسريا من العلم, وإنام جيـب أن يبلـغ مرتبـة ً, وال يكفي أن يعرف طرفا )١(األقوال

ويقـدر يف العـرص احلـارض بمـن يكـون )٢(كافية من العلم ختوله القيام بـالفتو ,
يف الـرشيعة أو الفقـه عـىل األقـل ) ليـسانس= بكـالوريوس (ًحاصال عىل إجازة 

 .اإلسالمي
ط فيـه ًتفق عليه, وهو مهم جدا يف املفتي, فيـشرتما رشط ذ وه:العدالة: ًثانيا

االستقامة عىل دين اهللا, والتحيل باآلداب والـصفات التـي تقـوده إىل مرضـاة اهللا 
ًوتوفيقه, مما يعرب عنه الفقهاء بالعدالة واملروءة, ليكون ثقة مأمونا غري متساهل يف 

 .)٣(أمور الدين
                                                 

من أفتى بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه, ومن أشار عىل أخيه بأمر يعلم أن  ((: اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صىل) ١(
 ط بيـت األفكـار, وأمحـد ٥٣ رقـم ٢٣, وابـن ماجـه ص٢/٢٨٨ أخرجـه أبـو داود ))الرشد يف غريه فقد خانـه

, أدب الفتـو ٢/٣٢٧, الفقيـه واملتفقـه ١١/٣٨٧بـذل املجهـود :  عن أيب هريرة ريض اهللا عنه, وانظر٢/٢١٦
 .٢٦ص

, املوسـوعة ١٣, صفة الفتـو ص١٩, آداب الفتو للنووي ص٢/٣٣٠, الفقيه واملتفقه ٦/٣٠٦البحر املحيط ) ٢(
, ٤٥٢, أصـول الفتـو والقـضاء ص٥١, ١٨, تعظـيم الفتيـا ص٢٧, الفتو للقرضـاوي ص٣٢/٢٦الفقهية 

, خمتـرص ٤/٢٨٠, إعالم املوقعني ٦/٤٢٦روع , الف٢٣٩, ضوابط الفتو ص١/٢٥٣املوسوعة الفقهية امليرسة 
 .٢/٣٠٧ابن احلاجب 

, ٣٠٥, ٦/٢٠٤ البحر املحيط )), ال لصحة االجتهادفالعدالة رشط لقبول الفتو((: قال الزركيش رمحه اهللا تعاىل) ٣(
, الفتــو يف ٢٦٩, إرشــاد الفحــول ص٥٥٧, ٤/٥٤١, رشح الكوكــب املنــري ١/١١إعــالم املــوقعني : وانظــر
 .٣٨٣, ٢/٣٨٠, الوجيز يف أصول الفقه ٤٥٢, أصول الفتو والقضاء ص٥٦م صاإلسال
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 التي يفتي هبا, معرفة دقيقة, مع فهم مـا حيـيط هبـا مـن املعرفة بالواقعة: ًثالثا
ً فهام صحيحا, لتحديد األهداف التي قصدها الفاعل من ,ف, والدوافع هلاالظرو ً

وخاصـة العلـم بفقـه الواقـع املعـارص, فعله, وما يمكن أن ينتج عنه من نتـائج, 
ذلك طلـب العلـامء مـن املفتـي أن لـ, ووالقضايا املستجدة, واألمـور املـستحدثة

ّهـو تطبيـق الـنص يستفصل السائل عن أطراف مسألته, ليتم حسن التكييـف, و
االستعانة بأهـل اخلـربة , ويضاف إىل ذلك وجوب )١(الرشعي عىل الواقعة العملية

 يف ذات القـضية ليكـشفوا لـه حقيقتهـا, فيتعـرف عـىل جوهرهـا, واالختصاص
 .ًكم الرشعي مناسبا هلااحلليكون 

 من فـسق وتـدين, وسـن وأحـوال نفـسية, املعرفة باملستفتي وأحواله: ًرابعا
 .)٢(ألنه قد يكون هلا أثر يف الفتومن األحوال, ى, وغري ذلك وفقر وغن

 :نصوص بعض العلامء يف رشوط الفتو وآداهبا: ًخامسا
:  رشوطة اسـتكمل ثالثـ مـنواملفتـي((: قال ابن السمعاين رمحـه اهللا تعـاىل

 .)٣()) والعدالة, والكف عن الرتخيص والتساهلاالجتهاد
أشقى الناس ((: من هذه الصور, فقال: ولذلك حذر سحنون رمحه اهللا تعاىل

 .)٤())من باع آخرته بدنياه, وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غريه
, كأن يأتيه رجل حنـث يف املفتي الذي يبيع آخرته بدنيا غريهوهذا ينطبق عىل 

يمينه, أو طلق امرأته, فيقول له املفتي, ال يشء عليـك, فيـذهب احلانـث فيتمتـع 
 .)٥(بقى اإلثم عىل املفتي, فقد باع املفتي دينه بدنيا هذابامله وامرأته, وي

                                                 
, ٨٧, الفتـو يف اإلسـالم ص٩٧, الفتـو للقرضـاوي ص٤٧, آداب الفتو للنووي ص٥٧صفة الفتو ص) ١(

 .١٣٤, ١٢٦, منهج اإلفتاء ص٢/٣٨٠, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ١٠أصول الفتو والقضاء ص
, منهج اإلفتاء ١١/٩٩, الروضة ١/٧٧, املجموع ٥/٤١٥, املعتمد يف الفقه الشافعي ٣٢/٢٥قهية املوسوعة الف) ٢(

, البحـر ٩, ١٣/٧, البيـان للعمـراين ٢/٦٠٦, األنـوار لألردبـييل ١٠/٣٨٥, الوجيز يف أصول الفقـه ١٢٧ص
 .٤٥٦, ٥/٢٨٣, فتح القدير ٦/٣١٧املحيط 

 .٦/٣٠٥ البحر املحيط ,٣٢/٢٧, املوسوعة الفقهية ٢٢أدب الفتو ص) ٣(
 .٢٣أدب الفتو ص) ٤(
 .١٠صفة الفتو, ابن محدان ص) ٥(
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َلوال الفرق من اهللا تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت, ((: وقال اإلمام أبو حنيفة َ
ُيكون هلم املهنأ وعيل الوزر ً, وآداب الفتو كثرية جـدا, وبينهـا العلـامء, وال )١())َّ

, ألن التـرسع التـرسع يف الفتـوجيـب عـدم ر بأنـه ِّذكنـجمال لعرضها هنا, وإنام 
إن الرجـل ((بالفتو سبيل اخلطأ والوقوع يف الزلل, ولذلك قال اخلليل بن أمحد 

ّليسأل عن املسألة, ويعجل يف اجلـواب, فيـصيب, فأذمـه, ويـسأل عـن املـسألة, 
 وقال أبو بكر اخلطيب البغـدادي رمحـه اهللا ))فيتثبت يف اجلواب, فيخطئ, فأمحده

ن حرص عىل الفتو وسـابق إليهـا وثـابر عليهـا إال قـل توفيقـه, قل م((: تعاىل
ًواضطرب أمره, وإذا كان كارها لذلك غري خمتار له, ما وجد مندوحة عنه, وقدر 

باألمر فيه عىل غريه, كانت املعونة له من اهللا أكثـر, والـصالح يف جوابـه أن حييل 
تـو, وكـان كـل وفتياه أغلب, ولذلك كان الصحابة وغريهم يتحرزون مـن الف

٢())واحد منهم يود لو أن صاحبه كفاه الفتو(. 
: وعدد اخلطيب البغدادي, رمحه اهللا تعاىل رشوط من يـصلح للفتـو فقـال

ًعدال ثقة, ... ًعاقال... ًأول أوصاف املفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا((
تو يف أحكـام الـدين, ألن علامء املسلمني مل خيتلفوا يف أن الفاسق غري مقبول الف

 ورشح رشط العلم )٣())...ًثم يكون عاملا باألحكام الرشعية... ًوإن كان بصريا هبا
 .)٤(ّبتوسع واستفاضة, ثم بني ما جاء يف ورع املفتي وحتفظه
ً املفتي كونه مكلفـا رشط((: وعدد النووي رمحه اهللا تعاىل رشوط املفتي فقال

ًمسلام ثقة مأمونا متنزها عن أس ً باب الفسق وخوارم املروءة, فقيـه الـنفس, سـليم ً
 .)٥())ًالذهن, رصني الفكر, صحيح الترصف واالستنباط, متيقظا

                                                 
 .٤٥الفتو يف اإلسالم ص: , وانظر١٧آداب الفتو للنووي ص) ١(
 .٢٨٩أصول الفتو والقضاء ص: , مع الترصف, وانظر٣٩٨, ٣٩٥, ٢٩/٣٤٩(الفقيه واملتفقه, ) ٢(
 .٣٢/٢٧املوسوعة الفقهية : , وانظر٢/٣٤٤ وما بعدها, ٢/٣٣٠الفقيه واملتفقه ) ٣(
 .٢/٣٣٨الفقيه واملتفقه ) ٤(
, ٤/٢٠١, املوافقــات ٣٠٤, ٣/٢٢٣, إعــالم املــوقعني ٤١, مــنهج اإلفتــاء ص١٩آداب الفتــو للنــووي ص) ٥(

 .٨/٩٦الروضة للنووي 
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 ومما يتبع الرشوط بعض اجلوانب الـسلبية :اجلوانب السلبية للفتو: ًسادسا
 :من ذلكفالتي حذر العلامء منها, واشرتطوها يف الفتو عامة, 

 املحرمة أو املكروهة, أو يتمسك بالـشبهة حليليتتبع ا حيرم عىل املفتي أن −١
ألغراض فاسدة, ألن ذلك تضييع لألحكام, ورفع للتكاليف, واستهانة بالـدين, 
وألن بعض الفقهاء يـستندون إىل احليلـة ألجـل حـل مـسألة مـا بطريقـة معينـة 
يصفوهنا بصيغة رشعية, وإن كان ذلـك يف احلقيقـة إبطـال للحكـم الـرشعي, أو 

د منهـا حتويـل احلكـم قـص الـرشعي بحيلـة ظاهرهـا اجلـواز, ويحتريف للحكم
 .الرشعي إىل حكم آخر, إلعانة املستفتي إىل حتقيق مقصوده

ً أحيانـا إن كـان لـذلك نفـع, مـع حـسن األخذ بالرخصة واحليلةلكن جيوز 
مع األخذ بالوسط من األمور دون تشدد أو والقصد, دون التهرب من األحكام, 

وال تفريط, مع جتنب احلرج والعنت الذي ينفر النـاس مـن تساهل, ودون إفراط 
 .)١(الدين
 ومـن عـرف بـه التساهل يف الفتو,حيرم ((:  قال النووي رمحه اهللا تعاىل−٢

 الفاسدة عـىل تتبـع ضومن التساهل أن حتمله األغرا((:  ثم قال))حرم استفتاؤه
ملن يـروم نفعـه, أو ًاحليل املحرمة أو املكروهة, والتمسك بالشبه طلبا للرتخيص 

 .)٢())التغليظ عىل من يريد رضه
 
 
 
 
 

                                                 
 , الروضـة٣٢, صـفة الفتـو ص٢٧٢, إرشـاد الفحـول ص١/٧٠, املجمـوع ٢٨٣, ٤/٢٢٢إعالم املـوقعني ) ١(

 .٣٢/٣٦, املوسوعة الفقهية ٦/٣٠٧, كشاف القناع ٨/٩٦
 .٢/٣٩٨الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي : , وانظر٣٧آداب الفتو ص) ٢(
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 املبحث الثالث
أحكام تنظيم الفتو 

 :الفتو والتنظيم والتجديد: ًأوال
إن الفتو من حيث املبدأ واألصل تصدر من العامل إذا توجه إليه سؤال عـن 

 .)١(ًحكم رشعي يف واقعة خاصة, وتصبح واجبا عليه إن مل يوجد غريه
و ـًدرا للفتــان متـصـواء كــم ســالــعـه الـن الفقيــو مـالفتدر ـوتص

ًبالتعيني يف منصب ووظيفة حكومية, أم كان منتصبا لإلفتاء أمام النـاس, أم كـان 
ليبني احلكـم غري متصدر للفتو, وسواء كان يعمل يف التدريس أم يف جمال آخر, 

ّ حتسبا من الوقوع فيام رهب منه رسول اهللا صىلالرشعي, مـن ((:  اهللا عليه وسـلمً
ً, وجـاء ذلـك رصحيـا )٢())سئل عن علم فكتمه, أجلم بلجام من نار يـوم القيامـة

َ﴿إن الـذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن  :وبشكل عام يف القرآن الكريم, قـال تعـاىل َِ َِ َ ُْ َّْ َْ َ ُ ََ َّ ِ
َالبينات واهلد من بعد ما بيناه للنـاس يف الكتـا َّ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ََّ َ ُب أولئـك يلعـنهم اهللاَُّ ويلعـنهم ُِّْ َ ُ َُ ُُ َُ َ َْ ْ ََ ِ ُ ِ

َالالعنون﴾ ُ ِ  ].١٥٩: البقرة[ َّ
 التجديد يف امً تقريبا, كام نالتنظيم يف مجيع املجاالتويف العرص احلارض جر 

يرس هذا التجديد اليـوم الفقه اإلسالمي عامة واالجتهاد خاصة, مما يوجب أن 
ستجدة والقضايا احلديثة يف مجيع جماالت احلياة  بسبب طروء املسائل املإىل الفتو

االجتامعيــة واالقتــصادية والــسياسية والقانونيــة والدينيــة والدوليــة والعلميــة, 
 .)٣(والعاملية واإلدارية وغريها

                                                 
: الفتو تعرتهيا األحكام اخلمسة, فتكون واجبة, ومندوبة, ومباحة, ومكروهة, وحمرمة بحسب األحـوال, انظـر) ١(

, ٦/٤٣٣, الفـروع ١١/٩٨, الروضـة ٢/٣٠٧بن احلاجـب , خمترص ا١٠/١٢١, الذخرية٧٥, ١/٦٧املجموع 
, ٢/٣٨٦, الفقيه واملتفقة ٣٥, آداب الفتو ص٥/٤١٦, املعتمد يف الفقه الشافعي ٤/٥٨٣رشح الكوكب املنري 

 .٢/٣٩١, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ٦, صفة الفتو ص٣٢/٢٢ املوسوعة الفقهية ٨٩أدب الفتو ص
 رقـم ٤٢٩, والرتمـذي وحـسنه ص٢/٢٨٨, وأبـو داود ٢/٢٦٣, ١/٤٣١مـام أمحـد هذا احلديث أخرجـه اإل) ٢(

ط بيت األفكار, وإسناده صـحيح, ولـه شـاهد مـن ٢٦٦, ٢٦٤ رقم ٤٤ ط بيت األفكار, وابن ماجه ص٢٦٤٩
 .٢/٣٨٦الفقيه واملتفقه :  وصححه, وانظر١/١٠٢حديث عبد اهللا بن عمرو, أخرجه احلاكم 

 .٥٧, الفتو, القرضاوي ص٢٢٢صجتديد الفقه اإلسالمي ) ٣(
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 :أحوال الفتو يف العرص احلارض: ًثانيا
الفتو يف العرص احلارض بشكل عام عىل حالتهـا األصـلية, ولكـن  ال تزال

 :ليها أمور جديدة مع تطور العرص, واستخدام التقنية احلديثة, فمن ذلكطرأ ع
, وهو برنـامج عـام ومنتـرش يف كثـري مـن اإلذاعـات  الفتو عىل اهلواء−١

داثها,  وتطرح فيه الواقعة بشكل عام, وبـدون تفـصيل ألحـ,والقنوات الفضائية
 للمـسألة,  وعـدم املعرفـة بـسائلها, أو الفاعـلوعدم االستفسار عـن ظروفهـا,

وتصدر الفتو, وكأهنا حكم رشعي عام عىل مجيع احلاالت والوقـائع, بوسـاطة 
 ويدخل ذلك مع الفضائيات إىل كل بيت, وهـذا يـؤدي ,وسائل اإلعالم احلديثة

 .إىل األمر اآليت
٢−,إما بسبب السائل, أو بسبب السؤال بعـدم وصـف  التناقض يف الفتو 

ما بسبب اختالف املذاهب دون اإلشارة من املفتي احلالة املعروضة عىل املفتي, وإ
لذلك, لتحديد املذهب الـذي يفتـي بـه, أو احلـرص عـىل رأي معـني, واإلحيـاء 
ببطالن ما عداه, وكل ذلك يؤدي لتشويش املـستمعني, والظـن باالضـطراب يف 
األحكام الرشعية, حتى عرف ذلك بعشوائية فتاو الفـضائيات, وربـام يرتتـب 

ل اهللا, أو إسـقاط مـا أوجـب اهللا, أو حيل ما حرم اهللا, أو حتريم ما أ حتل عىل ذلك
 .)١(, أو ترشيع ما مل يأذن به اهللا, أو تكذيب ما أخرب اهللا بهاهللاإلزام ما مل يلزم به 

 من طلبة العلم, وأنصاف العلامء,  التصدي للفتو بدون مؤهالت كافية−٣
ن حيمـل ممـه واألحكـام, ولـو كـان وأدعياء اإلفتاء, بل ومن غري املختصني بالفق

ــسري, أو احلــديث, أو الدراســات  ــدين, أو التف ــدة وأصــول ال شــهادة يف العقي
املفتـي, أو املفكـر : , وصار يطلـق عـىل بعـضهم)٢(اإلسالمية, أو التاريخ والسرية

ًاإلسالمي, أو الداعية اإلسالمية, ويتجرأ عىل الفتو بدون علم غالبا, واألدهى 
                                                 

 .٥, ضوابط تيسري الفتو ص٥٨الفتو, القرضاوي ص) ١(
فإن املاهر يف علم األصول أو اخلـالف أو العربيـة دون الفقـه حيـرم عليـه الفتيـا لنفـسه ": قال ابن محدان رمحه اهللا) ٢(

 .٣٢, وانظر مثل ذلك يف آداب الفتو للنووي ص٢٥ صفة الفتو ص"ولغريه
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ًصدر الفتاو ممن مل يدرس الرشيعة والدين والفقـه هنائيـا, بـل من كل ذلك أن ت
ًحيمل اختصاصا آخر, وغالبا ما  ًكون فاشـال يف اختـصاصه, أو جممـدا فيـه, ثـم يً ً

ًيتجرأ للتحدث عن الدين واإلسالم والرشع, حبا يف الظهور والشهرة, وإثارة كل 
ياء اآلراء الشاذة, ثم معارضة لكبار العلامء, وإحللما هو غريب أو غري مألوف, و

يطلق الفتاو التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان, أو بحسب اهلو, أو باالعتامد عىل 
كتب عامة, أو أقوال شاذة, أو آراء مضطربة, مما يصدر عن غري املـؤهلني لإلفتـاء 

 .)١(ويثري البلبلة لد الرأي العام
 :احلاجة لتنظيم الفتو واختيار املفتني: ًثالثا

ً, وقد يصبح واجبا ورضوريا, وهو مـن التنظيم يف كل األمور مهم ومفيدإن  ً
ًواجبات احلاكم املسلم الذي يقـع عليـه أعبـاء األمانـة, وصـار مـسؤوال عنهـا, 
ًومؤاخذا عن التقصري فيها, سواء كانت األمـور مـن املباحـات أو املنـدوبات أو 

 .الواجبات
 عىل والة األمر, وإال لتعطلت ً مباح, وأصبح تنظيمه واجبافالسري يف الطريق

 .يقره الرشع, وال ينكره عاقلوهذا مما مصالح الناس, 
 مباح أو واجب وتقوم الدول بتنظيمه واإلرشاف عليه حتـى يـؤتى والتعليم

ختـصاصات أكله, وجيني ثامره, ويتحقق املقصود منه, ويتم توزيع الطلبة عىل اال
 .التي حتتاجها األمة

مه من أهم أولويات السلطة القضائية يف الدولـة, يف  واجب, وتنظيوالقضاء
, وتوزيع األعامل, وحتديد االختصاص, وتعدد املحاكم, وتعـدد ترتيب الدعاو

 .القضاة, ودرجات التقايض, حسب املعمول به يف العرص احلارض
                                                 

, وباب ما جاء يف اإلحجام عـن ٢/٣٢٧الفقيه واملتفقه : نظر ما جاء يف الوعيد ملن أفتى وليس من أهل الفتو يفا) ١(
, وانظـر أدب الفتـو, فـصل األعـراض ٢/٣٦٠اجلواب إذا خفي عىل املسؤول وجه الصواب, املرجع الـسابق 

َاملرضية للفتو ص  .١٧, آداب الفتو ص٧, صفة الفتو ص١٠َ
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 مندوبة أو فـرض كفايـة, ومـع ذلـك يـتم تنظيمهـا لتـسهيل وصالة اجلامعة
 .قامة, وتوزيع العمل بني املؤذن واإلمام واخلطيبأدائها, وحتديد وقت اإل

ً أو احلاكم املـسلم إذا أمـر باملبـاح صـار واجبـا, وإذا عـني أحـد اإلماموإن 
ًاملطلوبات صار متعينا, وإذا أصدر حكام رفع اخلـالف بـني اآلراء, وزال النـزاع,  ً

 .وقطع اجلدال
ة لألحوال السائدة  وإرشاف أمني نتيجحتتاج الفتو إىل تنظيم دقيق,ولذلك 

ًإجيابيا أو سلبيا, واحتياطا من البلبلة والتشويش واالضطراب واملخالفات يف دين  ً ً
 من الفقهاء الذين تتوفر فيه رشوط الفتو, كام جيب تعيني املفتنياهللا ورشعه, مع 

 .عىل ويل األمر منع غري املختصني من الفتو, كام سيأيت
تو, وحتديد أعامهلا, وكيفية صدورها,  للفنظام وترشيعوهذا يقتيض وضع 

ًوتنظيم العمل هبا, وحجيتها, والتنسيق بني املفتني حمليا ودوليا ً. 
 :تعيني الراتب للمفتني: ًرابعا

ًشهريا ليعيش منه, ويتعفف ) ًراتبا(ًإذا تم تعيني املفتي فرض احلاكم له رزقا 
 .عن أموال الناس, ويمتنع عن قبول اهلدية من املستفتني

ذكـر مـا يلـزم اإلمـام أن يفـرض ((: قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعـاىل
وعىل اإلمام ((:  ثم قال))...نصب نفسه للفتو من الرزق والعطاءللفقهاء ومن 

 يف األحكـام, مـا يغنيـه عـن والفتـوّن نصب نفسه لتدريس الفقـه ملأن يفرض 
 .)١())االحرتاف والتكسب, وجيعل ذلك يف بيت مال املسلمني

واألوىل التربع بالفتيا, وله أخذ الرزق من ((: وقال ابن محدان رمحه اهللا تعاىل
, وخاصة يف هذا العرص الذي تتوىل فيه الدولـة تعيـني املـوظفني يف )٢())بيت املال

 .مجيع األعامل
                                                 

 .٢/٣٤٧ واملتفقه الفقيه) ١(
, ٥/٤١٦, وانظر املعتمد يف الفقه الـشافعي ))٣٩آداب الفتو ص((, وقال النووي مثله يف ٣٥صفة الفتو ص) ٢(

, أصـول الفتـو ٢٩٤, ٤/٢٦١, أعالم املوقعني ٥٤٥, املسودة ص١/٧٧, املجموع ١١/١١٠روضة الطالبني 
 .٢/٣٩٦, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ٣٢٥والقضاء ص
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ولـه أخـذ رزق مـن ((: وقال ابن النجار الفتوحي رمحه اهللا تعاىل عن املفتـي
 وهـذا شـأن مجيـع )١())ًحقا عىل الفتيـا فجـاز لـه أخـذ حقـهبيت املال ألن له فيه 

 .العاملني يف أجهزة الدولة
املختار للمتصدي للفتو أن يتربع بذلك, ((: وقال القاسمي رمحه اهللا تعاىل

برشط أال ياميل األمـري ((:  وقال املحقق))ًوجيوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت املال
ًاألجر وباال عىل أصحابه وعىل املـسلمني, حـني َّأو احلاكم بفتاويه, وقد جر أخذ 

ًاستمرأ املفتون موقعهم ورزقهم وباعوا دينا قيام بدنيا حقرية  وهو ما نشري إليه )٢())ً
 .يف املحاذير

 :منع غري املختصني من الفتو: ًخامسا
جيب عىل الدولة منع غري املختصني بالفقه والرشيعة من إصدار الفتـاو بـام 

كـان ((: رضر, ملا رو اخلطيـب البغـدادي رمحـه اهللا تعـاىل قـالفيها من خطر و
ًاخللفاء من بني أمية ينصبون للفتو بمكة يف أيام املوسم قوما يعينوهنم, ويأمرون 

ينبغي إلمـام املـسلمني أن ((: , وقال اخلطيب البغدادي)٣())بأن ال يستفتى غريهم
من مل يكن من أهلها منعـه ال املفتني, فمن كان يصلح للفتو أقره, وويتصفح أح

 .)٤())امنها, وتقدم إليه بأن ال يتعرض هلا, وأوعده بالعقوبة إن مل ينته عنه
والطريق لإلمام إىل معرفة حال من يريد نصبه للفتـو أن يـسأل ((: ثم قال

عنه أهل العلم يف وقته, واملشهورين من فقهاء عرصه, ويعول عىل ما خيربونه مـن 
 .)٥())أمره

منـع مـن مل يعـرف ويلزم ويل األمر عند األكثـر ((: النجار الفتوحيقال ابن 
بعـض مـن يفتـي أحـق بالـسجن مـن :  من الفتيا, قال ربيعـةه حالبعلم أو جهل

 .)٧(, وقرر احلنفية وجوب احلجر عىل املفتي املاجن)٦())الرساق
                                                 

 .٧٨, الفتو يف اإلسالم ص٤/٥٤٧رشح الكوكب املنري ) ١(
 .٧٨الفتو يف اإلسالم ص) ٢(
 .٢/٣٢٤الفقيه واملتفقه ) ٣(
 .١٧آداب الفتو للنووي ص: , وانظر٢/٣٢٤الفقيه واملتفقه ) ٤(
 .٢/٣٢٥الفقيه واملتفقه ) ٥(
, الوجيز يف أصـول ١٩٥هب أمحد ص, املدخل إىل مذ١١صفة الفتو ص: , وانظر٤/٥٤٤رشح الكوكب املنري ) ٦(

 .٢/٣٩٦الفقه اإلسالمي 
 .٧/٣١٠فتح القدير, الكامل ابن اهلامم ) ٧(
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جيـب عـىل ويل األمـر النظـر يف ((): هــ١٠٠٣(ِّوقال ابن املرحـل املـالكي 
لعباد, وتقديم العلامء األعالم يف الفتاو واألحكام, ويمنع من تطـاول مصالح ا

 .)١())إىل املناصب العلية بأمور الدين من اجلهلة باألحكام الرشعية
وتظهر أمهية التنظيم للفتـو, واحلاجـة إليـه, يف منـع غـري املختـصني مـن 

لذلك طلب التصدي للفتو, ومنع من ال تتوفر فيه رشوطها, ومن يتجرأ عليها, 
العلامء من ويل األمر منع هؤالء املتطفلني عىل الفتو, فقال ابن اجلوزي رمحه اهللا 

وكـان شـيخنا ((:  ثـم قـال))ويلزم ويل األمر منعهم, كام فعل بنـو أميـة((: تعاىل
ًأجعلـت حمتـسبا : قال يل بعض هـؤالء: شديد اإلنكار عىل هؤالء, فسمعته يقول َ

عىل اخلبازين والطباخني حمتـسب, وال يكـون عـىل يكون : عىل الفتو? فقلت له
 .)٢())الفتو حمتسب

 ,ولذلك قرر العلامء احلجر عـىل املفتـي املـاجن الـذي يتالعـب يف الفتـو
 .)٣(ويضيع أحكام الرشع, ويغري يف الدين

                                                 
 .١٥٠, الفتو يف اإلسالم ص١٦تعظيم الفتيا, البن اجلوزي, مقدمة املحقق ص) ١(
 .٢٤صفة الفتو البن محدان ص: , وانظر١٢٩تعظيم الفتيا ص) ٢(
 .١/٧١٨قهية امليرسة , املوسوعة الف٧/٣١٠فتح القدير ) ٣(



 − ٢٣ −

 املبحث الرابع
آليات تنظيم الفتو 

والتنظـيم, إن تنظيم الفتو خاضع للمصلحة التي جيب رعايتها يف الترشيع 
ًوخيضع ذلك ملراعاة ظروف العرص, والواقع, واحلياة, والتطـور, ويأخـذ صـورا 

 .رات اآلتيةقعديدة, ونختار بعضها يف الف
 :تعيني املفتني: ًأوال

 تعيني املفتـي العـام للخالفـة َّمتيني املفتي يف عهد الدولة العثامنية, وعظهر ت
 واملدن األخر, وبقي األمـر يف غالـب العثامنية, كام تم تعيني مفتني يف الواليات
 .)١(البالد العربية واإلسالمية عىل هذا املنوال

ًويتم اختيار املفتي من قبل اجلهات املختصة يف الدولة, لتعيينه مفتيـا رسـميا  ً
ًليؤدي وظيفة اإلفتاء, ويقوم بعمله موظفا حكوميا يتقاىض راتبا, ويواظـب عـىل  ً ً

ًويكون تعيني املفتي مشاهبا لتعيني القـضاة مـع بعـض أداء العمل يف دائرة حمددة, 
, ولذلك جيب عـىل اإلمـام اختيـار مـن يـصلح للفتـو, وتتـوفر فيـه )٢(الفروق

 .قتهرشوطه, وأن يسأل عنه علامء و
 :ويأخذ التعيني عدة صور

, وهـو واحـد, ليتـوىل أعـىل درجـات اإلفتـاء, املفتي العام للدولة تعيني −١
وخاصة يف القضايا واملسائل التـي ختـص الدولـة واألمـة ًويكون مسؤوال عنها, 

واملجتمع عامة, ممـا يـرد عليـه مـن اسـتفتاء وأسـئلة مـن أصـحاب الـسلطة, أو 
اإلدارات أو الوزارات أو املؤسسات, لبيان مـا يمليـه عليـه الواجـب الـديني يف 

                                                 
يسمى املفتي العام اليوم باسم مفتي اجلمهورية, أو مفتي اململكة أو السلطنة, باإلضـافة إىل املفتـي املحـيل يف كـل ) ١(

 .١١٥منهج اإلفتاء ص: مدينة أو حمافظة أو إقليم, انظر
تفاق واالختالف بـني الفتـو , وسيأيت املزيد من اال١٢٠, ١٠/١٦, الذخرية ٥/٣٨١املعتمد يف الفقه الشافعي ) ٢(

 .والقضاء يف فقرة ختصيص اإلفتاء
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 تعيني احلكم الرشعي يف كل ما يصدر مـن قـوانني ومراسـيم وقـرارات ولـوائح
املحكمـة :  وهو يشبه مـا يـسمى يف االصـطالح القـانوين, لبيان رشعيتهامةوأنظ

 ألنـه ,ًالدستورية لبيان الرأي يف دستورية القوانني واألنظمة, ويكون رأيه ملزمـا
 .يمثل الرشع يف بيان احلالل واحلرام واجلائز واملمنوع

قهـي , وقد يكون مجيع املفتني من أتباع مذهب فمفت يف كل مدينة نييتع −٢
معني, كام لو كان هو املذهب الوحيد السائد يف البالد, وقد يعني عدد مـن املفتـني 

 .بحسب املذاهب املنترشة يف البلد, وبحسب األقاليم
 لتسهيل األمر عىل مجيع فئات األمة, , أو إقليممفت يف كل منطقة, تعيني −٣

و هيتمـون بـه, ًوليكون املفتي قريبا من الوقـائع واألحـداث, ومـا هيـم النـاس, أ
 .ويريدون معرفة حكم اهللا فيه

 ومـن يتـوىل ذلـك يف املـساجد, واملؤسـسات,  حتديد من له حق اإلفتاء,−٤
 ويـسيؤون إىل اإلسـالم, ,يفتون بغري علم والفضائيات, الستبعاد الدخالء الذين

 .وحيرفون األحكام
 :ختصيص اإلفتاء: ًثانيا

, ومكان واحد, مع ختصيص كل وذلك بتعيني عدد من املفتني يف زمان واحد
واحد بجانب فقهي, كالعبادات, واملعامالت املالية, وأحكام األرسة أو األحوال 
الشخصية, وخاصة الزواج والطالق واملرياث, ثم اإليامن والنذور, ثـم القـضايا 
املعارصة كاألمور الطبية, أو املرصفية, أو املعـامالت املعـارصة, أو االقتـصادية, 

فتتوفر له اخلربة الكاملة يف معرفة األحكـام يف هـذا قسم مفت خاص, فيعني لكل 
ًاجلانب, وخربة عملية فيام جيري يف احلياة, وما يقـع بـني النـاس, ويـصبح مـاهرا 

, وقد شاع التخصص يف مجيع جماهلم اخلاصيف ًوخبريا يف أعرافهم ومصطلحاهتم 
حد, ملا للتخـصص مـن حتى يف فروع العلم الواالعلوم, ويف خمتلف املجاالت, و

 .فوائد علمية وعملية يف احلياة
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: نقل الزركيش عن ابن السمعاين رمحهـام اهللا تعـاىل قـولني يف ذلـك, فقـالو
ًفأما إذا علم املفتي جنسا من العلم بدالئله وأصوله, وقرص فـيام سـواه, كعلـم ((

ي فيـه? فتي يف غريه, وهل جيوز لـه أن يفتـيالفرائض وعلم املناسك, مل جيز له أن 
نعم, إلحاطته بأصوله ودالئله, ومنعـه األكثـرون; ألن لتناسـب األحكـام : قيل

ــىل  ــد اإلرشاف ع ــضها إال بع ــام بع ــق إحك ــا ال يتحق ــة امتزاج ــانس األدل ًوجت
 .)١())مجيعها

ًوأر أن الراجح جواز ذلك, اعتامدا عىل قول اجلامهري بتجزؤ االجتهاد مـن 
ظم العلامء جيمعون يف الرشوط واألحكام بني , فإن مع)٢(ًجهة, وقياسا عىل القضاء

القايض واملفتي, ورصح الفقهـاء بجـواز ختـصيص القـضاة بنـوع مـن القـضايا, 
) اجلنايـات(ليكون خاص النظر فيها, مثل قاض للحدود والقـصاص واجلـروح 

ًمثال, وقاض للنظر يف املعامالت والعقود واألمـوال, وثالـث للـزواج والطـالق 
 , وختـصيص)األحـوال الشخـصية(لق هبـا مـن أحكـام األرسة واملرياث وما يتع

 ذات املقدار املعني من املال, وما يزيد عنه ينظر فيه قاض لنظر يف الدعاولقاض 
آخر, ومجيع هذه األنواع واالختصاصات كانت موجودة يف الدولـة اإلسـالمية, 
وهو ما يعرف باالختصاص النـوعي أو املوضـوعي, مـع االختـصاص الزمـاين 

 .)٣(املكاينو
اكفنـي بعـض ((: قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ليزيد بن أخـت النمـر
 .)٤())ّاألمور, يعني صغارها, ورد الناس عني يف الدرهم والدرمهني

                                                 
 .٦/٣٠٥البحر املحيط ) ١(
 الـذخرية ))احلكم والفتو كالمهـا إخبـار عـن حكـم اهللا تعـاىل ويعتقـدمها املخـرب((: قال القرايف رمحه اهللا تعاىل) ٢(

 دائرة األحكام عنوان, وإذا كانـت فالفتو والقضاء متالزمان, ومها يف((: , وقال الدكتور حممد رياض١٠/١٢١
ًهناك فروق بني القضاء والفتو فإهنا ال تغض من مقام االلتقاء بينهام, فهام يسريان جنبا إىل جنـب, إذ مهـا مبنيـان 

 أصول الفتو والقضاء )) عىل املشاورة واملذاكرة, وتقليب أوجه النظر والتأين, وكلها تلتقي فيها الفتو والقضاء
 .١٠٥, منهج اإلفتاء ص٣٧٩, ٢/٣٧٧الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي : , وانظر١٨٧, ١٨٥, ٧ص

, املغنـي ٤/٣٧٩, مغني املحتـاج ١/٢٦٧, تبرصة احلكام ٤/١٧٧٠, بداية املجتهد ٤/٣٥٠حاشية ابن عابدين ) ٣(
 .١٣٦, التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي ص٦/٢٩٢, كشاف القناع ١٠/٩٢

, تاريخ القضاء يف اإلسالم, الدكتور حممد الزحييل ١٢, تاريخ القضاء, عرنوس ص١/١٠٤ع أخبار القضاة, وكي) ٤(
 .٧٣, األحكام السلطانية, املاوردي ص١٩٢, ٨٧ص
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وجيوز أن يكون القايض عام النظـر خـاص ((: وقال املاوردي رمحه اهللا تعاىل
حد جانبي البلـد أو يف حملـة أفيتقلد النظر يف مجيع األحكام يف ) أي املكان(العمل 

 .)١()) فينفذ مجيع أحكامه يف اجلانب الذي قلده,منه
ًوجيـوز أن يـويل قاضـيا عمـوم ((: وقال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل عن اإلمام

 يف عمـوم خصوص النظر, وجيوز أن يقلده )...املكان(النظر يف خصوص العمل 
 .)٢())العمل

ً غـريه جانبـا آخـر, وىلتـ وي ,لفقهيةويتخصص املفتي بجانب من األحكام ا
ويتم توزيع املسائل عىل عدد مـن املفتـني, ويـتم ختـصيص مفـت للموضـوعات 

ة, وثالث للمعامالت املالية, ورابع ـاديـات االقتصـوعـوضـر للمـة, وآخـالطبي
لألحوال الشخصية, وخامس للعبادات, كام يمكن تعدد املفتني بحسب البلـدان 

 .واملدن
 :فتو اجلامعيةال: ًثالثا

, يتكـون مـن عـدد مـن ذوي االختـصاص يف جملـس لإلفتـاءوذلك بإنشاء 
ًالرشيعة والفقه اإلسالمي, لتعرض علـيهم الفتـو, وتـدرس مجاعيـا, وتـصدر 
 وتنفيـذ للـشور ,باإلمجاع أو باألكثرية, ويف ذلك تطبيق للمـشاورة يف الفتـو

 آراء اإلفتاء اجلامعي تعرب عن روح التي أمر هبا القرآن الكريم والسنة النبوية, وإن
الوحدة اإلسالمية, وهي رضورية يف القضايا املستجدة والطارئة, وقد ذكر ذلـك 

٣(العلامء القدامى يف آداب الفتو(. 
وهذا مطبق يف بعض البالد العربيـة واإلسـالمية كـاألردن, والـشارقة, ويف 

 واحليـاد واملوضـوعية املجامع الفقهيـة, واملؤسـسات اإلسـالمية, لتـأمني الدقـة
م, ١٩٦٨والتعمق يف الفتو, كام يوجد جلنة الفتو يف ما ليزيا, وتأسـست عـام 

                                                 
 .٧٢األحكام السلطانية ص) ١(
, أدب القـضاء البـن أيب الـدم ٦/٢٩٢, كـشاف القنـاع ٤/٣٥٠حاشـية ابـن عابـدين : , وانظر١٠/٩٢املغني ) ٢(

 .١٤١, ١٣٦ظيم القضائي ص, التن٩١, ٥٤ص
, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ٨٨, الفتو يف اإلسالم ص٢٨٣, ضوابط الفتو ص٢/٣٩٠الفقيه واملتفقه ) ٣(

 .١٣٦, منهج اإلفتاء ص٢/٣٧٨
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وهي تابعة للحكومة املركزية, وتتكون من مفت واحد من كل والية يعينـه ملـك 
 من جملس القضاء, ويـتم تعييـنهم مـن وعضوالوالية, ويشاركه مخسة من العلامء 

 .)١(جملس امللوك
 يف املحاكم لتـتم القضاء اجلامعيلك تنظيم القضاء الذي اجته إىل وسبق إىل ذ

دراسة الدعو أو القضية دراسة معمقة, مع التـشاور بـني القـضاة واملداولـة يف 
 .ًالوقائع واألدلة, للوصول إىل ما هو األقرب للحق, واألكثر صوابا يف األمر

ارف اإلسـالمية وتطبق الفتـو اجلامعيـة اآلن يف املؤسـسات املاليـة واملـص
 إلصدار األحكام الرشعية يف املعامالت التي تقوم هبـا بتشكيل هيئة رقابة رشعية

 .)٢(املؤسسة أو املرصف, وحيقق ما يعرف يف أصول الفقه باالجتهاد اجلامعي
 التـي جمـامع الفقـه اإلسـالميوأهم من اجلميع, ومما يتعلق بالفتو, وجود 

ر العلامء, وتدرس القضايا الشائكة, وخاصة يتكون كل منها من عدد وافر من كبا
املعارصة, وتكتب فيها البحوث, ثم تناقـشها, وتـصدر فيهـا الفتـاو بقـرارات 

المية ـوث اإلسـع البحـا جممـة, وأمههـة, وصحيحـزنـة, ومتـات رصينـوتوصي
ة املكرمـة, وجممـع الفقـه اإلسـالمي  اإلسـالمي بمكـيجمع الفقهاملقاهرة, وبال

نـد, ة, وجممع الفقه اإلسالمي بالسودان, وجممع الفقه اإلسـالمي باهلالدويل بجد
 ويقرب مـن املجـامع مـا ,, وجملس اإلفتاء األوريبوجممع فقهاء الرشيعة بأمريكا
 التـي تعـالج النـدوات الفقهيـة واملـؤمترات الدوليـةيصدر من فتاو مجاعيـة يف 

اقـشها وتـصدر فيهـا القضايا املعارصة, واملـستجدات الواقعيـة, وتدرسـها, وتن
 .)٣(ًالقرارات والتوصيات, وهي كثرية جدا

                                                 
 .١١٦منهج اإلفتاء ص) ١(
 .١٥٠التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي ص) ٢(
 ومـا ٢٢٣جتديد الفقـه اإلسـالمي ص: ادرة من املجامع الفقهية يف كتابانظر أمثلة عملية للفتاو املعارصة الص) ٣(

بعدها, القرارات والتوصيات التي أصدرها كل جممع فقهي يف سفر مستقل, وكذلك فتـاو وتوصـيات نـدوات 
:  ندوة, وفتاو هيئات الرقابة الرشعية يف القضايا املعارصة, وانظـر١٧قضايا الزكاة املعارصة يف الكويت وبلغت 

 .٢/٤٢٨التوثق يف استفتاء اجلامعة : الفقيه واملتفقه بعنوان
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يـستحب أن ((:  فقالاملشاورة يف الفتووأشار ابن محدان رمحه اهللا تعاىل إىل 
يقرأ ما يف الورقة عىل الفقهاء احلارضين الصاحلني لذلك, ويشاورهم يف اجلواب, 

 صىل اهللا عليـه وسـلم ويباحثهم فيه, وإن كانوا دونه وتالمذته, اقتداء برسول اهللا
 .)١())والسلف الصالح

 :التنظيم اإلداري للفتو: ًرابعا
ً تابع لوزارة األوقاف مثال, أو لدائرة األوقـاف, جهاز إداريوذلك بتكوين 

أو األمانة العامة لألوقاف, ليتلقى فتاو اجلمهور, وأسئلتهم, وشـكاواهم, ثـم 
املفتي, أو هيئة اإلفتاء, لبيان اجلواب, ثم يقوم برتتيبها, وتنظيمها, ثم إلحالتها إىل 

تفتي أو السائل, واالستعانة ـالغ املسـه, وإبـاعتـاز اإلداري لطبـه إىل اجلهـادتـإع
 والتبليغ لذوي الشأن, مـع االسـتفادة مـن التقنيـة ,بالوسائل احلديثة يف اإلعالم

نرتنــت, تف اجلــوال, واالااحلديثــة يف اســتالم الفتــاو وإرســاهلا برســائل اهلــ
 .واإلذاعة, والتلفاز, واهلاتف العادي

وزيعها حسب ـرها, وتـ, وحصاوـع الفتـبجماز اإلداري ـوم اجلهـم يقـث
م هبا الفائدة, وهو ما جيري يف عاألبواب الفقهية, ثم يعمل عىل طباعتها ونرشها لت

ــة الكويــت, ويف ديب, ويف بعــض املؤســسات اإلســالمية ــوك دل  كمجموعــة بن
 ., وغريه)٢( وبنك ديب اإلسالمي,اإلسالمية
 :التنظيم الدويل للفتو: ًخامسا

 يف البالد العربية واإلسالمية, ليتعـاون مـع جملس أعىل لإلفتاءوذلك بإنشاء 
ًاملفتني وهيئات الفتو ودوائر الفتو يف هـذه الـبالد, ويـتم فيـه التنـسيق أوال, 

ًواإلرشاف ثانيا, والتدقيق ثالثا ً. 
                                                 

 .٤٨, وقرر ذلك النووي رمحه اهللا تعاىل يف آداب الفتو ص٥٨صفة الفتو ص) ١(
, جمموعة الفتـاو الـرشعية )ًجزءا١١(فتاو رشعية, إعداد قسم اإلفتاء, إدارة اإلفتاء والبحوث بديب : من ذلك) ٢(

تاء والبحوث الرشعية, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, الكويـت, الفتـاو الـرشعية الصادرة عن قطاع اإلف
يف املسائل االقتصادية, إصدار بيت التمويل الكويتي, أحكام وفتاو الزكاة والصدقات, الصادرة من بيت الزكاة 

, ١ ط–األول بالكويـــت, فتـــاو اللجنـــة الدائمـــة لإلفتـــاء يف جممـــع فقهـــاء الـــرشيعة بأمريكـــا, املجلـــد 
م, ومما سمعته مجع فتاو جلنة الفتو باألزهر طوال مخسني سنة, وكذلك فتـاو دلـة الربكـة ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

أصـول الفتـو والقـضاء : اإلسالمية يف جدة, وانظر كتـب النـوازل والفتـاو املعتمـدة يف املـذهب املـالكي يف
 .٥٩٩ص
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جلس التوجيه ملختلف املؤسسات يف تقييد اإلفتاء, وخاصـة يف ويناط هبذا امل
 .القضايا االجتامعية العامة, وقضايا األمة والدولة

ويشرتط أن يتم هذا التنظيم بتشكيل املجلس من خرية علامء األمة, ليقومـوا 
بتصحيح املسار, والتصدي للمنحرفني, وتقديم من يصلح للقيام بالفتو, ألهنـا 

 .ينيةأخطر وظيفة د
ــصارف  ــرشعية يف امل ــة ال ــات الرقاب ــتم العمــل والتخطــيط الحتــاد هيئ وي
 .واملؤسسات اإلسالمية, ليتم التنسيق بينها, ويمكن إنشاء مثل ذلك لإلفتاء عامة

 :كتابة الفتاو وتدوينها: ًسادسا
, والكتابة وسيلة للتوثيق, وأمر اهللا هالكتابة هي تصوير اللفظ بحروف هجائ

ُ﴿يا أهيا الذين آمنوا إذا تـداينتم بـدين إىل أجـل مـسمى فـاكتبوه  :ىلهبا, فقال تعا ُ َ َُ َ ُ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ٍَ َ ََ ِ ٍِ ِ ََ ِ َّ َ ُّ
ْوليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتـب أن يكتـب كـام علمـه اهللاَُّ فليكتـب  ُ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َُ ُ ْ َ ُْ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َْ َّ ْ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِْ َ ِ ِ

ُّوليملل الذي عليه احلق  َْ ِ ِ ِْ ْ َُ َّ َْ ِوليتق اهللاََّ ربه وال يبخس منه شيئا فـإن كـان الـذي عليـه َِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َّ َْ ُ ْ ْ َ ُ َّ ََ َْ ِ َ ًَ ْ َ ََّ ِ
ُاحلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعـدل واستـشهدوا  َ ْ َِ ْ ْ ُّ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ِْ ْ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ً َ ً ُّ َْ

ُشهيدين من رجالكم فـإن مل يكو َُ ْ ْْ َ ْ ِ َ َِ َِ ِْ ِ َ َنـا رجلـني فرجـل وامرأتـان ممـن ترضـون مـن ِ ْ ْ َ ُ ُِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ََّ ِ َ ٌ ََ ِ َ
ُالشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخر وال يأب الشهداء إذا مـا دعـوا  ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ َ ََ َُّ ُّْ َ ُْ ُ ُِّ َ َ َّ ِ ِْ َ

ِوال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذل ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ََ ِ ً ًِ َ ُ َ َْ ْ ُ َْ ِكم أقسط عند اهللاَِّ وأقوم للشهادة َ ِ َِ َ ََ َّ ُُ َ ْْ َْ ََ ْ ُ
ٌوأدنى أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حارضة تديروهنا بينكم فليس علـيكم جنـاح  ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ ُْ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ ًِ ًَ َ َ ْ َ َ ََّ َِّ

َأال تكتبوها وأشهدوا إذا تبـايعتم وال يـضار كاتـب وال َ ََّ ٌ َ ْ َ َ َ ُِ َ َّ ُ ْ ََ ُ َ ُ ُ ََ ِ ِ ْ َ ُ شـهيد وإن تفعلـوا فإنـه َْ َ ََّ ِ َِ َُ ْ َ ٌْ ِ
ٌفسوق بكـم واتقـوا اهللاََّ ويعلمكـم اهللاَُّ واهللاَُّ بكـل يشء علـيم﴾ ُ ُ ُ ْ ُِ ٍَ َ َ َ َْ َ ُ ٌِّ ُِّ ُ ُِ َِّ , ]٢٨٢: البقـرة [ُ

واستعمل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم الكتابة يف املعاهـدات وبيـان األحكـام 
 .وق, وكتابة القرآن والسنةومراسلة امللوك واحلكام, ويف توثيق احلق
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والكتابة تساير التقدم, وتواكب املدنية والرقي, وتعترب مرحلة عالية يف هنضة 
, أسلوب للتنظـيم والـضبط عامـةاألمم, ونقل العلوم, وتسجيل األفكار, وهي 

 .)١(وطريقة حلفظ احلقوق, وتثبيت املعلومات خاصة
, واليـوم يمكـن تنظـيم )٢(تـاوبتدوين جزئي للفًوقام العلامء واملفتون قديام 

الفتو بكتابتهـا بـشكل كامـل عـن طريـق اجلهـاز اإلداري باسـتالم األسـئلة, 
والوقائع, واملسائل, والقضايا وتدوينها كاملة, ثم يتم عرضها عىل جلنـة اإلفتـاء, 
أو هيئة اإلفتاء, أو جملس اإلفتـاء, أو املفتـي العـام, أو املفتـي املخـتص, ليكتـب 

ً وحميطا باملسألة, ثم اجلواب كامال, وحمـررا, ومـنظام, ثـم يرسـل ًالسؤال واضحا ً ًً
للسائل, أو يبلغ به, وينتج عن ذلك تدوين الفتاو, ثـم ترتيبهـا حـسب أبـواب 

٣(الفقه, ثم طباعتها ونرشها كام سبق بيانه يف التنظيم اإلداري للفتو(. 
 :حتديد املنهج للفتاو: ًسابعا

 حتى ال ختتلط األمـور, وتثـار  واحد يف الفتو,منهججيب أن يكون لإلفتاء 
الشكوك, وتصبح الفتو حـسب األهـواء, فيجـب وضـع مـنهج بـالرجوع إىل 
القرآن والسنة, واإلمجاع, واملتفق عليه, واالختيار من املذاهب حسب املـصلحة, 

 .آداب الفتو: وأضاف العلامء إىل منهج الفتو عنوان
                                                 

−٤٠(القايض سليم بن عرت التجيبي الذي توىل القضاء بمـرص ّوأول من دون األحكام القضائية حلفظها وضبطها ) ١(
وبدأ بتدوين احلكم بمقادير املرياث بني الورثة, ثم توىل القايض عبد الرمحن بـن معاويـة الكنـدي القـضاء ) هـ٦٠

فضبط أموال اليتامى بالكتابة, ثم توىل القايض توبة بن نمر احلرضمي القضاء بمـرص ووضـع ) هـ٨٦سنة (بمرص 
ًسـجال للقـضايا ) هــ١٧٤سـنة (ًسجال لألوقاف, ثم وضع القايض املفضل بـن فـضالة املـالكي ) هـ١١٥ سنة(

بتسجيل مجيع األقـضية, فـصارت ) هـ٩٢٨سنة (والوصايا, ثم قام الشيخ أمحد احللبي القايض يف الدولة العثامنية 
 .٢/٤٦٠ الزحييل وسائل اإلثبات, الدكتور حممد: الكتابة كاملة يف األحكام القضائية, انظر

 املدونة للسابقني, مثل فتاو ابن رشد, واملعيار للونرشييس, والفتاو اهلنديـة, كتب الفتاووصلت إلينا بعض ) ٢(
وفتاو العز بن عبد السالم, وفتاو النووي, وفتـاو ابـن الـصالح, وفتـاو ابـن تيميـة, وفتـاو الـسبكي, 

ة البن حجر اهليتمـي, وفتـاو الـرميل, وفتـاو الـشيخ علـيش, واحلاوي للفتاو للسيوطي, والفتاو الفقهي
ًوفتاو الشيخ شلتوت رمحهم اهللا مجيعا, وعرفت أحيانـا باسـم الوقـائع, أو النـوازل, وعـرض الـشيخ األسـتاذ  ً

 . وما بعدها١٠الفتو ص: ًالدكتور القرضاوي جانبا من كتب الفتاو وكثرهتا يف كتابه
, ٤٨, آداب الفتـو للنـووي ص٦٣, ٥٩, صفة الفتو البن محدان ص٨٠, ٧٠, ٦٩, ١/٦٧املجموع للنووي ) ٣(

, الفتــو يف اإلســالم ٦/٤٢٥, الفــروع ٤/٥٩٦, رشح الكوكــب املنــري ٤٠, ٣٢/٢٥, املوســوعة الفقهيــة ٨٥
 .٢٣٨, أصول الفتو والقضاء ص١٠٩, ٨٢ص
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ب القواعــد املحكمــة, واخلطــوات ًوجيــب أن يكــون املــنهج رشــيدا حــس
 .السديدة, مع الضوابط املناسبة التي تشري إليها

ــائع املعروضــة, واألســئلة املطروحــة,  ــم الوق ــنهج يف فه ــد امل ــأيت حتدي وي
ليهـا, ومعرفـة العـادات واألعـراف إواالستفصال عنها, وعدم الترسع يف النظر 

صادر الـصحيحة واملوثوقـة املـالسائدة, ثم يمتد املنهج إىل فهم حكم الواقعة من 
 لد العلامء, مـع التحـرر مـن التقليـد األعمـى, والعـصبية املذهبيـة, واملعتمدة

 وراء بعض األشخاص وكـأهنم أئمـة معـصومون, بـل املطلقة ةيبعوااللتزام بالت
الصواب أن يكون الدليل هو املعترب, والواقعة احلقيقية هي املناط, مع القدرة عىل 

ال املختلفة واآلراء املتعارضة باملوازنة بـني أدلتهـا, والنظـر يف الرتجيح بني األقو
 الختيـار املوافـق لنـصوص الـرشع, واألقـرب إىل ,مستنداهتا من النقل والعقـل

مقاصده, واألوىل بإقامة مصالح اخللق مع جتنب التشديد والتغليظ يف الفتو إال 
ليـل لالختيـار ملصلحة, وبيان الدليل الرشعي للحكـم باختـصار, وعـرض التع

والرتجيح عن تعدد األقوال أو تعارض األدلة, وإجياد البدائل لألمور املمنوعة أو 
 .)١(املحرمة, وغري ذلك من نقاط املنهج السديد الذي حيتاج إىل رشح وتبسيط

 االسـتعانة بأهـل اخلـربة واالختـصاص, منهج الفتـو نضمتكام جيب أن ي
وانـب التـي تعتمـد عـىل اخلـربة كاألطبـاء, ملعرفة حقيقة القضايا واملسائل يف اجل

واملخربيني, والصيادلة, واملحاسـبني, واالقتـصاديني, والقـانونيني, واملهندسـني 
 .وغريهم

 :ضوابط الفتو: ًثامنا
, وخاصـة ملـا يرتتـب وضع ضوابط للفتو يوجب إن حتديد منهج للفتاو

عـارصة, ومـا يعـرف عىل اخللو منها من نتائج سيئة مما وصلت إليهـا الفتـاو امل
                                                 

 وما ٤٧٠ الفتو والقضاء ص, أصول١٣٤ وما بعدها, ١٠٠, الفتو, القرضاوي ص٢٥٣ضوابط الفتو ص) ١(
, ١٤٦, ١٤٥, مـنهج اإلفتـاء عنـد اإلمـام النـووي ص٣٩٩, ٢/٣٩٧بعدها, الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي 

١٤٩. 
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بفتاو الفضائيات, والتيسري يف الفتو, والتساهل فيها, وقيـام غـري املختـصني 
هبا, وهنا يوجب عىل علامء األمة, وعـىل اجلهـات املختـصة بـالفتو, أن تـصدر 

,ليتم االلتزام هبا, شأن مجيع األعامل املعارصة التي تعتمـد ضوابط حمددة للفتو 
تتحقق األهداف لواضحة, ومبادئ حمددة, ونظام معني, عىل منهج حمدد, وقواعد 

وفـق منهجيـة منـضبطة يف فهـم  املرجوة, والغايات املقـصودة, ولتـسري الفتـو
 احلكم الرشعي الذي جيب إنزاله عىل تلـك الواقعـة, فهمالواقعة املعروضة, ويف 

 ., وحيتاج إىل بحث ومتحيص واعتامد)١(وهذا ما عرضه بعض العلامء املعارصين
التيـسري يف : واكتفى بذكر بعض األمثلة فمن الضوابط يف القضايا املعـارصة

, والتـسهيل يف تطبيـق األحكـام, والوسـطية يف يالفتو ومراعاة حـال املـستفت
الفتو, وتقديم األيرس عىل األحوط, والتيـسري فـيام تعـم بـه البلـو, ومراعـاة 

تجددة, ورضورات العرص الرخص, ومراعاة مصالح الناس املتغرية, واملصالح امل
وحاجاته, وعدم التقيد بمذهب معني, بل األخذ من أقوال العلامء ما كان أرجـح 

ًدليال, وأكثر حتقيقا ملقاصد الرشيعة, ورعاية ملصالح الناس والتيسري عليهم,  وأن ً
 .)٢(تكون الفتو يف القضايا املعارصة مجاعية
ق مـن حـصول املـشقة التـي تـستدعي ومن الضوابط لتيسري الفتو التحقـ

ًالتيسري, وعدم ترتيب مفسدة عىل التيسري عاجال أو آجال, وعدم خمالفـة التيـسري  ً
للنصوص الرشعية, وأن يصدر التيسري ممن هو أهل للنظر واالجتهاد, كـام جيـب 

 .)٣(مراعاة العرف
                                                 

والدكتور حممـد سـعد بـن )) الفتو بني االنضباط والتسيب((منهم األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه ) ١(
والـدكتور عبـد املجيـد حممـد )) ابط تيسري الفتو والرد عىل املتساهلني فيهاضو((أمحد بن مسعود اليويب يف كتابه 

أصـول الفتيـا ((, والدكتور حممد رياض يف أطروحتـه ))ضوابط الفتو يف القضايا املعارصة((السوسوة يف بحثه 
 )).والقضاء يف املذهب املالكي

, ٢٣٢, أصول الفتو والقضاء ص١١٨سالم ص وما بعدها, الفتو يف اإل٣١ضوابط تيسري الفتو, اليويب ص) ٢(
 .١٤٩, منهج اإلفتاء عند اإلمام النووي, فصل ضوابط اإلفتاء عند النووي ص٤٧٠

 .٢٩٠−٢٨٩ضوابط الفتو, السوسوة ص) ٣(
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 املبحث اخلامس
حماذير تنظيم الفتو 

يف العـرص احلـارض, وخاصـة املفتـي نظمت بعض البالد اإلسالمية الفتو 
العام, أو املفتي التابع لرئيس الدولة مبارشة, أو بدون مبارشة, مع هيمنـة الدولـة 

 :عىل مجيع املرافق فيها, وترتب عىل ذلك نتائج كثرية منها
 :نيفتالتوجيه احلكومي للم: ًوالأ

جـب  أو بموإصدار الفتو حسب رأي املسؤولني يف الدولة,وذلك بأن يتم 
إحيائهم, أو بام يؤيد توجيههم, أو اجتاهاهتم, أو مصاحلهم, أو آراءهم, ولو كان يف 
 كـالفتو ,ويف ذلك طامة كـرب ,ذلك خمالفة رصحية للرشع, وأقوال أئمة اهلد
بإباحة فوائد البنوك وغري ذلك, ويتم التوجيه احلكومي للمفتني إمـا رصاحـة, أو 

ًو نفاقا وتزلفا, أو طمعا باملغانم واملكاسبًضمنا وداللة, أو جماملة ورياء, أ ً ً. 
ًوهنا يرتكب املفتي خطأ فادحا, ومعصية جسيمة, وذنبا كبريا أمام اهللا تعاىل,  ً ً

ًكم ال موجهـا أو اًويفقد هيبته ومكانته يف نفوس النـاس, ألنـه صـار تابعـا للحـ
ًمرشدا أو ناصحا أمينا ً ً. 

يلتزمون بأحكام الـرشع, وال , ومفتون خملصونلكن ظهر يف العرص احلارض 
ًخيافون يف اهللا لومة الئم, ولو كان ذلك هتديدا للمنصب, وأصدروا فتـاو فيهـا 

ً ولكن ظهر أيضا غري ذلك ممن سكت عن كـل ,جتديد وتأصيل للقضايا املعارصة
ما جيري عىل الساحة, أو أصدر الفتاو املوجهة من الـساسة, ممـا أثـر يف سـمعة 

 .)١(كانته املرموقةاإلفتاء, ونال من م
                                                 

ًرضوا أن جيعلوا العلم خادما للسياسة, وأن يبيعـوا الـدين ((ال وصف الشيخ الدكتور القرضاوي هذا الصنف فق) ١(
ً, وإخوانا للشياطني, وهؤالء ال يستحون أن يغريوا جلودهم كل حـني ًأبواقا للسالطنيأن يكون العلامء بالطني, و
هذا الصنف اخلبيث حياط عادة هبالة من الدعاية تسرت جهله, وتغطي انحرافـه, وتـنفخ فيـه ((:  ثم قال))كالثعابني

ًليكون شيئا مذكورا, وحتدث حوله ضجيجا يلفت إليه األسامع ً وبلية هذا الصنف أن ظهوره بمظهر :  ثم قال))...ً
أهل العلم والدين يفقد كثريين من الناس الثقة بالعلامء احلقيقيني الذين أخلصوا ديـنهم هللا, وأخلـصوا هللا ديـنهم, 

          =                                                                  .٧٣−٧٢الفتو ص: فيأخذون الربيء بامليسء انظر
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 :التساهل يف اختيار املفتني: ًثانيا
ًإن تنظيم الفتو بتعيني املفتني رسـميا كثـريا مـا يرافقـه  سـوء االختيـار, أو ً

ل خدتـ, أو حتديد االنتامء لفكر معني, أو التأييد الجتاه سيايس خاص, لاملحسوبية
تم جتـاوز الـرشوط السياسة البغيضة يف أعامل الرشع احلنيف, فتفسد الفتو, ويـ

 واألصـلح أاملطلوبة يف املفتي, أو اإلخالل يف ضوابط االختيـار والتعيـني لألكفـ
 يتم تعيني املفتي ممن خيتص بأصول الدين, أو دون أنواألعلم واألتقى واألورع, 

اللغة العربية, أو التاريخ اإلسالمي, وغريه, فيجرتئون عىل القول يف دين اهللا بغري 
 .مر العظيمأهلية هلذا األ

وهذا ما حذر منه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية, منها مـا 
مـن (: (قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم: رواه ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

وفيهم من هو أرىض هللا منه, فقـد خـان اهللا ) أي مجاعة(ًاستعمل رجال يف عصابة 
 .)١())ورسوله وخان املؤمنني

من : ( صىل اهللا عليه وسلم قال ابن عباس ريض اهللا عنهام أن رسول اهللاوعن
ًوىل رجال, وهو جيد من هو أصـلح للمـسلمني منـه, فًويل من أمر املسلمني شيئا, 

 .)٢()فقد خان اهللا ورسوله
صـىل اهللا عليـه  قـال رسـول اهللا: ورو أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه قـال

ًمني شيئا, فأمر عليهم أحدا حماباة, فعليه لعنـة اهللا, من ويل من أمر املسل((: وسلم ً ًّ
ًال يقبل اهللا منه رصفا وال عدال حتى يدخله جهنم ْ َ ً(()٣(. 

                                                                                                                            
, إعـالم املـوقعني ٦٩, الفتـو, للقرضـاوي ص٣٥, صـفة الفتـو ص٢٢٢جتديد الفقه اإلسـالمي ص: وانظر=    

 .٧٨, الفتو يف اإلسالم, احلاشية ص٢٧٠, اإلحكام للقرايف ص٤/٢١١
, وأمثلـة مـن  ومـا بعـدها٥الفتو يف اإلسالم, املقدمة ص: أنواع الضالل التي يتعرض هلا املفتي اليوم يف: وانظر  

 . وما بعدها٨الفتاو املضللة ص
يف أحد : وقال: وتعقبه الذهبي رمحه اهللا تعاىل) ٤/٩٢املستدرك (صحيح اإلسناد : هذا احلديث رواه احلاكم, وقال) ١(

حسني هذا هو حنش, وهو واه, وقال ابن حجـر رمحـه : حسني, وهو ضعيف, وقال املنذري رمحه اهللا تعاىل: رواته
فيه حسني بن قيس الرحبي, واه, وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد املجهولني, عن حصني عـن : اهللا تعاىل

أن معناه : وأر). ٦/٥٦, فيض القدير ٣/١٥٨الفتح الكبري : انظر(عكرمة عن ابن عباس, وهو يف تاريخ بغداد 
 .صحيح

 . ووافقه الذهبي)٤/٩٣املستدرك (صحيح اإلسناد : هذا احلديث رواه احلاكم, وقال) ٢(
: , وانظـر١/١٦٦ورواه اإلمـام أمحـد ) ٤/٩٣املـستدرك (هذا احلديث أخرجه احلـاكم وقـال صـحيح اإلسـناد ) ٣(

 .٣/١٧٩الرتغيب والرتهيب 
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ًمن استعمل رجال ملودة أو لقرابة, ال يستعمله إال : (وقال عمر ريض اهللا عنه
 .)١()لذلك, فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني

ًل فاجرا, وهـو يعلـم أنـه فـاجر, فهـو من استعم: (وقال عمر ريض اهللا عنه
 .)٢()فاجر مثله

 :التعقيد اإلداري: ًثالثا
ًإن تنظيم الفتو عن طريق جهاز إداري كثريا ما يـؤدي إىل تعطيلهـا بـسبب 
اإلجراءات املعقدة والكثـرية التـي يتوجـب الـسري عليهـا, ممـا يـؤدي إىل الـبطء 

لنـاس مـن الـذهاب إىل دائـرة والتأخري يف إصدار الفتاو, وقد يتهيب كثري من ا
ول حتـًالفتو, وقد يرتدد, وقد يكون ذلك حائال بينه وبني طلب الفتـو, وقـد 

 .الرغبة يف الفتو أو احلرص عليهابني املستفتي والقيود اإلدارية 
 :االقتصار عىل مذهب واحد للفتو: ًرابعا

د تعتمد عـىل إن املذاهب الفقهية منترشة يف العامل اإلسالمي, وإن بعض البال
مذهب واحد, وبعضها تتنوع فيه املذاهب, ولكن اإلفتاء يف وسائل اإلعالم جيعل 

الغالـب الفتـو يف الفتو عامة وشائعة ومنترشة بـني أتبـاع املـذاهب, وتكـون 
ًحسب مذهب معني, وال يبني املفتي هـذا املـذهب, بـل قـد حيـرص احلكـم حـتام 

 أتباع بقية املـذاهب, ويقـع االخـتالف ري اإلشكال واالضطراب بنيثا يممبفتواه, 
ي خـرج عـن فتبني الناس, وختتلط األحكام عىل العوام, حتى يظن بعضهم أن امل

 .ًالرشع والدين, ويسيؤون الظن به, ويكيلون له االهتام الذي كان متسببا فيه
 :اخللط بني املذاهب: ًخامسا

الفقهيـة, وإعطـاء يظهر عىل كثري من الفتاو املعارصة اخللط بـني املـذاهب 
اجلواب مرة من هذا املذهب, ومرة من املذهب اآلخـر, وتـزداد املـشكلة عنـدما 

 .تصدر للفتو من نفس الشخص, أو تعطى لنفس الشخص, من مذهبني
                                                 

 .٩٤تاريخ عمر, ابن اجلوزي ص) ١(
 .١/٦٩, أخبار القضاة, وكيع ٩٥تاريخ عمر, ابن اجلوزي ص) ٢(
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ًباعـا للهـو, ومؤديـا إىل  اتتتبـع الـرخصوقد يكون منهج املفتي يف ذلـك  ً
 األسـهل مـن القـولني أو التلفيق بني األقوال بصورة غري جائزة, بأن يبحث عـن

الوجهني ويفتي به, وخاصة إذا كان يفتي بذلك لشخص أو جهة, ويفتي آلخرين 
, وقد يصل بصاحبه للفسق, ألن الفتو )١(بغري ذلك, وهذا ما رصح العلامء بمنعه

هي بيان الراجح يف نظر املفتي ملا هو حكم اهللا تعاىل, فإن تركه وأخذ بغريه ملجـرد 
فهو استهانة بالدين وتالعب به,وانسالخ منه, مع رفع للتكليـف اليرس والسهولة 

 .)٢(عن الناس وإسقاط املشقات املعتادة عنهم
لكن جيوز اإلفتاء بام فيه ترخيص إن كان له مستند صحيح, كـام جيـوز عـدم 
التقيد يف الفتو بمذهب معني, عـىل أن يبـني املفتـي ذلـك, ويأخـذ مـن أقـوال 

ًال, وأكثـر حتقيقـا ملقاصـد الـرشيعة, ورعايـة ملـصالح املذاهب ما كان أرجح دلي ً
الناس, ألن يف اختالف األئمة يف الفروع رمحة باألمة وتوسعة عليها, وخاصـة يف 

 .)٣(املستجدات املعارصة واملعامالت املالية
 :عدم االلتزام بالفتو: ًسادسا

إللـزام ًفرق الفقهاء مجيعا بني القضاء والفتو بأن األول يصدر عـىل وجـه ا
 .لألطراف, وأن الفتو غري ملزمة

ات ــؤسـسـات واملـــذا الفرق إىل اجلهات الرسمية, واملنظمــرب هــوتس
 يمكن األخذ بـه رأي استشاريو جمرد ـوم, وأن الفتـة اليـاصـة واخلـوميـاحلك

 .أو اإلعراض عنه
                                                 

 عىل العامي تتبع الرخص, وهو أنه كلام وجد رخصة يف مذهب عمـل هبـا, وال وحيرم((: قال ابن النجار الفتوحي) ١(
يعمل بغريها يف ذلك املذهب, ويفـسق بتتبـع الـرخص, ألنـه ال يقـول بإباحـة مجيـع الـرخص أحـد مـن علـامء 

 .٤/٥٧٧ رشح الكوكب املنري ))املسلمني
, ٣٧ آداب الفتـو ص)) رف بـه حـرم اسـتفتاؤهحيرم التساهل يف الفتو, ومن ع((: قال النووي رمحه اهللا تعاىل) ٢(

 رشح ))وحيرم التـساهل فيهـا, وتقليـد معـروف بالتـساهل, ألن أمـر الفتيـا خطـر((: وقال ابن النجار الفتوحي
 ))حيرم التساهل يف الفتو, واستفتاء من عرف بـذلك((: , وقال ابن محدان رمحه اهللا تعاىل٤/٥٨٨الكوكب املنري 

, ٢٧٢, إرشـاد الفحـول ص٤/٢٥٤, إعـالم املـوقعني ١١/١٠٨روضة الطـالبني : ر, وانظ٣١صفة الفتو ص
, ٧٦, الفتـو يف اإلسـالم ص٢٨, أدب الفتو ص٢٧٨, ٢٦٣, ضوابط الفتو ص٣٢/٣٤املوسوعة الفقهية 

١٧٤, ١٦٩. 
 .٢٨٢ضوابط الفتو ص) ٣(



 − ٣٧ −

مسؤولة عن بيان احلكـم الـرشعي ولكن الفتو يف العرص احلارض أصبحت 
 ., وما جيوز فيها وما حيرم, وحتديد الرأي املوافق للرشع واملخالف لهاملسالةيف 

 ومن هنا نـروخاصـة مـن اجلهـات العامـة, وجـوب االلتـزام بـالفتو ,
واهليئات غري املختصة يف الرشيعة التي ال تعرف األحكام الفقهية, وألن االلتـزام 

ًمنوع, وهو املطلـوب رشعـا بالفتو هو وقوف عند احلالل واحلرام, واجلائز وامل
َ﴿فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فـيام  :بأدلة قطعية ورصحية, منها قوله تعاىل ِ َِ ُ ُ َِّ َ ُ َّ َُ ِّ ََ ْ َ َ َ َ

ًشجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تـسليام﴾ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ ََ َ ُ َِّ َ ً َ َ ََ ََ َُّ ِ ُ ْ َ ِِ َ ُ : النـساء[ َ
 قال ,ً, حذرا من خالفهم اهللا تعاىل الواجب االلتزام بهالفتو هي حك, وألن ]٦٥
ْومن ﴿ :تعاىل َمل حيكم بام أنزل اهللاَُّ فأولئك هم الكافرون ََ ُ ُ ِْ َِ ْ ُْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َوكتبنا علـيهم فيهـا ) ٤٤(َ ِ ْ ِْ َ َ ْ ََ َ َ

ُأن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف بـاألنف واألذ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ َِ ِ ْ ْْ َْ ِ ْ َّْ َّ َّ ِّن بـاألذن والـسن بالـسن َ َّ َِّ ِِّ ِِ ُ ُ ْ َ
َواجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم بام أنـزل اهللاَُّ فأولئـك  ِ ِ َِ َُ َ َ ََ َ َّ َْ َُ َ ِ ِْ َ َ َ ُْ َ ٌْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ََّ َ ُ َ ُْ

َهم الظاملون  ُِ َّ ُ َوقفينا عىل آثارهم بعيسى ابن مريم مـصدقا ملـا بـ) ٤٥(ُ َ ْ َ ََِ ِ ًِ َ َِّ َُ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َني يديـه مـن َّ ِ ِ ْ َ َْ َ
 ونور ومصدقا ملا بـني يديـه مـن التـوراة وهـد ًالتوراة وآتيناه اإلنجيل فيه هد َّ َ ِّ ً َ َ َُّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ٌ ْ ََ َ ً ُ َْ ِ ِ ْ َ

َوموعظة للمتقني  ِ ِ َِّ ُ َْ ً َ ْ َ﴿إنـام كـان قـول  :, وقال عز وجـل]٤٦−٤٥: املائدة[ ﴾)٤٦(َ ْ َ َ َ َ َّ ِ
ُاملؤمنني إذا دعوا ُ َ ِ َ ِ ِ ْ َ إىل اهللاَِّ ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنـا وأولئـك ُْ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ ُ َُ ْ ُ ُ َ ِ
َهم املفلحون﴾ ُ ُِ ْ ُْ  ].٥١: النور[ ُ

 يف فتاو هيئـة الرقابـة اشرتاط اإللزامولذلك اتفقت آراء علامء العرص عىل 
ر كذلك يف فتاو الرشعية يف املؤسسات واملصارف وغريها, وجيب أن يكون األم

در عن اجلهات ـا يصـع مـوانني, ومجيـة والقـا يتعلق باألنظمـام فيمـعـي الـاملفت
احلكومية, وإال أصبحت الفتاو غري ذي جدو, وفقدت مضموهنا, وهـدفها, 
ًوأصبحت الفتاو حربا عىل ورق, وتطري يف اهلواء, ويف مهب الرياح, بل تصبح 

 .ًء هبا أمام الناس, وتفقد مسوغ وجودها أصالًجماال للتندر هبا واالستهزا



 − ٣٨ −

وهناك حماذير أخر لتنظيم الفتاو, وحتديد آلياهتا, واالختالف فيهـا, ممـا 
 وبحثه بتوسع وتفـصيل ودقـة للتنبيـه واحلـذر يتوجب عىل العلامء دراسته وبيانه

 .واالحتياط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٣٩ −

 ةــــمـاتــاخل
 ورشوط املفتـي ورضورة تنظـيم الفتـو بعد هذا العـرض ألمهيـة الفتـو

 :وبيان آلياته وحماذيره, نلخص نتائج البحث وبعض التوصيات فيه, بام ييل
 . واملهمة يف حياة املسلمني العامة واخلاصةاألعامل الدينية اجلليلة الفتو من −١
, كـام توجب تنظيم الفتو إن مقتضيات العرص, وتطوره, والتقنيات التي فيه −٢

 .الدولة واألمةونظيم مجيع أمور املجتمع تم ت
 كثرية, أمهها االختـصاص بالعمـل الـرشعي والفقـه رشوط يشرتط يف املفتي −٣

اإلسالمي, والعدالة أو االسـتقامة عـىل ديـن اهللا ورشعـه, ومعرفـة الواقعـة 
 .معرفة دقيقة مع االستعانة بأهل اخلربة يف ذلك, واإلحاطة بأحوال املستفتي

, ورضوري, ملعاجلـة مـشكالت الفتـو املنتـرشة يف الفتـو مهـمتنظيم  إن −٤
الفضائيات, والتناقض يف الفتو, وتصدي غري املختـصني, وغـري املـؤهلني 
للفتو, مما يوجب اختيار املفتني, وتعيني الراتب هلم ومنع غري املؤهلني عـن 

الفتو. 
لمناطق لة, وـدولـن للـني املفتيـا تعيـ أمههرة,ـو كثيـم الفتـات تنظيـآلي إن −٥

واألقاليم, وختصيص كل مـنهم بجانـب مـن األحكـام الـرشعية, وتـرشيع 
الفتو اجلامعيـة واالعـتامد عـىل الـشور فيهـا, وحتقيـق التنظـيم اإلداري, 
والتنظيم الدويل بني البالد العربيـة واإلسـالمية, وكتابـة الفتـاو, وحتديـد 

 .رهامنهج الفتو, ووضع الضوابط املحكمة إلصدا
:  التي جيب معاجلتها وجتنبهـا, وأمههـابعض املحاذير إن تنظيم الفتو تعرتيه −٦

, والتساهل أو التحايل يف اختيار املفتني, والتعقيـد يالتوجيه احلكومي للمفت
اإلداري يف التنظيم, وحرص الفتو بمذهب واحد, واخللـط بـني املـذاهب, 

وعدم االلتزام بالفتو. 



 − ٤٠ −

 وحيتاج إلصالح ورعاية وعناية, ويفـرض ليوم مضطرب,وضع الفتو ا إن −٧
عىل أويل العلم والسلطة التدخل يف تنظيم الفتـو, وإنقاذهـا مـن الـرتوي, 
وإعطائها حقها, وااللتزام بام يبينه العلامء والفقهاء من أحكام رشعية, لعـودة 

 .الناس لدينهم, والتفيؤ بظالله, واحلصول عىل ثامره وأهدافه
 .ىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم, واحلمد هللا رب العاملنيوصىل اهللا ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤١ −

 أهم املصادر واملراجع
  

ت بسام اجلايب  ) ٦٧٦( آداب الفتو واملفتي واملستفتي , حييى بن رشف الدين النووي  −  ١
 . م ١٩٩٠/  هـ ١٤١١ – ٢ دار البشائر اإلسالمية , بريوت ط –

٢  − هــ ١٤١٨ – ١ ط –  , الدكتور حممـد الـزحييل , دار املكتبـي , دمـشق أدب الفتو  /
 . م ١٩٩٨

 –مصطفى البـايب احللبـي , القـاهرة )  هـ ١٢٥٠( إرشاد الفحول , حممد عيل الشوكاين  −  ٣
 . م ١٩٣٩/  هـ ١٣٥٨

 –أصول الفتو والقضاء يف املذهب املالكي , الدكتور حممـد ريـاض , مطبعـة اجلديـدة  −٤
 . م ١٩٩٦ –ار البيضاء الد

دار )  هــ ٧٥١( إعالم املوقعني عن رب العاملني , حممد بن أيب بكر , ابـن قـيم اجلوزيـة  −  ٥
 . م ١٩٦٨/  هـ ١٣٨٨ – القاهرة –الكتب احلديثة 

ت الدكتور )  هـ ١٣٤٦( بذل املجهود يف حل سنن أيب داود , خليل أمحد السهارنفوري  −  ٦
/  هــ ١٤٢٧ – ١ ط – مركز الشيخ أيب احلسن الندوي , اهلند تقي الدين الندوي , نرش

 . م ٢٠٠٦
 هــ ٥٥٨( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي , حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني  −  ٧

 . م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ – ١ ط – بريوت –دار املنهاج ) 
 – دار الفكـر – وهبـة الـزحييل جتديد الفقه اإلسالمي , الدكتور مجال عطيـة والـدكتور −  ٨

 . م ٢٠٠٢ هـ ١٤٢٢ –دمشق 
ط مـصطفى )  هــ ٨١٦( التعريفات , عيل بن حممد , السيد الرشيف اجلرجاين احلنفـي  −  ٩

 .ط تونس +  م ١٩٣٨/  هـ ١٣٥٧ – القاهرة –البايب احللبي 
 –كتبة التوحيد م)  هـ ٥٩٧( تعظيم الفتيا , عبد الرمحن بن حممد , الشهري بابن اجلوزي  −١٠

 . م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣ – ١ ط – البحرين –املنامة 
 – دار الغـرب اإلسـالمي –حتقيق عـدد )  هـ ٦٨٤( الذخرية , أمحد بن أدريس القرايف  −١١

 . م ١٩٩٤ – ١ ط –بريوت 



 − ٤٢ −

 –املكتـب اإلسـالمي )  هـ ٦٧٦( روضة الطالبني , حييى بن رشف النووي = الروضة  −١٢
 . م ١٩٦٨ / هـ ١٣٨٨ –دمشق 

 القاهرة –مطبعة املدين )  هـ ٢٧٩( اجلامع الصحيح , عيسى بن سورة = سنن الرتمذي  −١٣
 –ط دار األفكار الدولية +  م , مع رشحه حتفة األحوذي ١٩٦٤/  هـ ١٣٨٤ – ٢ ط –

 .ت . د –عامن 
 –مصطفى البـايب احللبـي )  هـ ٢٧٥( سنن أيب داود , سليامن بن األشعث السجستاين  −١٤

 . م ١٩٥٢/  هـ ١٣٧١ – ١ ط –القاهرة 
 ١٣٧٢ – القاهرة –عيسى احللبي )  هـ ٢٧٣( سنن ابن ماجه , حممد بن يزيد القزويني  −١٥

 .ت .  د – عامن –ط بيت األفكار الدولية + م ١٩٥٢/ هـ 
ت )  هــ ٩٧٢( رشح الكوكب املنري , حممد بن أمحـد الفتـوحي , ابـن النجـار احلنـبيل  −١٦

 – ٢ ط – الريـاض – مكتبـة العبيكـان – حممد الـزحييل والـدكتور نزيـه محـاد الدكتور
 . م ١٩٩٣/  هـ ١٤١٣

 –املكتـب اإلسـالمي )  هــ ٦٩٥( صفة الفتو واملفتي واملستفتي , أمحـد بـن محـدان  −١٧
 . هـ ١٣٨٠ – ١ ط –دمشق 

ن أمحـد مـسعود ضوابط تيسري الفتو والرد عىل املتساهلني فيها , الدكتور حممد سعد ب −١٨
 . هـ ١٤٢٦ – ١ ط – الرياض – دار ابن اجلوزي –اليويب 

ضوابط الفتو , الدكتور عبد املجيد السوسوة , بحث يف جملـة الـرشيعة والدراسـات  −١٩
 – ٢٠/  الـسنة ٦٢ العـدد – جامعة الكويـت –اإلسالمية  , نرش جملس النرش العلمي 

 . م ٢٠٠٥سبتمرب /  هـ ١٤٢٦شعبان 
 رشعية , إعداد قسم اإلفتاء , إصدار دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بـديب , فتاو −٢٠

 ) .عرشة أجزاء (  م ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤ – ٤ ط –إدارة اإلفتاء والبحوث 
بن اهلامم يوايس السكندري , كامل الدين ـالسد ـواحـد الـن عبـد بـر , حممـديـح القـفت −٢١

 . ت .  د – القاهرة –رب املكتبة التجارية الك) هـ ٨٦١(  
 – املكتـب اإلسـالمي –الفتو بني االنضباط والتسيب , الدكتور يوسف القرضـاوي  −٢٢

 . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ – ٢بريوت ط 



 − ٤٣ −

ت حممـد عبـد )  م ١٩١٤/  هــ ١٣٣٢( الفتو يف اإلسالم , مجال الـدين القاسـمي  −٢٣
 . م  ١٩٦٨/  هـ ١٤٠٦ – ١ ط – بريوت –احلكيم القايض , ط دار الكتب العلمية 

 هـ ١٣٧٩ − القاهرة  –دار مرص للطباعة )  هـ ٧٦٣( الفروع , حممد بن مفلح املقديس  −٢٤
 . م , ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ١٩٦٠/ 

عـادل العـزازي )  هـ ٤٦٢( الفقيه واملتفقه , أمحد بن عيل بن ثابت , اخلطيب البغدادي  −٢٥
 .  هـ ١٤٢٦ حمرم – ٣ ط – الرياض – دار ابن اجلوزي –

 وزارة  –جمموعة الفتاو الـرشعية الـصادرة عـن قطـاع اإلفتـاء والبحـوث الـرشعية  −٢٦
 .  م وما بعدها ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧ , ١ الكويت ,ط –األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ومعـه رشح العـضد , وحاشـيتا )  هــ ٦٤٦( خمترص ابـن احلاجـب , عـثامن بـن عمـر  −٢٧
 . م ١٩٧٣/  هـ ١٣٩٣ – القاهرة – مكتبة الكليات األزهرية –جلرجاين التفتازاين وا

/  هــ ١٤٢٨ – دمـشق –املعتمد يف الفقه الشافعي , الدكتور حممد الزحييل , دار القلم  −٢٨
 . م ٢٠٠٧

 –منهج اإلفتاء , عند اإلمام النووي , أزيوف عبد الغفـار بـن بـشري , رسـالة دكتـوراه  −٢٩
 . م ٢٠٠٧ ماليزيا , مطبوعة باحلاسب اآليل –العاملية اجلامعة اإلسالمية 

 –املوسوعة الفقهية , جمموعة باحثني , إصـدار وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية  −٣٠
 . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ – ١ ط – ٣٢ اجلزء –الكويت 

 – بـريوت – دار النفـائس –املوسوعة الفقهية امليرسة , الدكتور حممد رواس قلعه جي  −٣١
 . م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ – ١ط 

مـط )  هــ ٧٩٠( املوافقات يف أصول األحكام , إبراهيم بن موسى اللخمي الـشاطبي  −٣٢
 .ت .  د – القاهرة – نرش مكتبة صبيح وأوالده –املدين بمرص 

 ١ ط – دمـشق – دار اخلري –الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي , الدكتور حممد الزحييل  −٣٣
 . م ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ –

 – الرياض – دار البيان دمشق , مكتبة املؤيد –وسائل اإلثبات , الدكتور حممد الزحييل  −٣٤
 . م ١٩٨٢/  هـ ١٤٠٢
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 أبيض
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 ))تنظيم الفتو , أحكامه وآلياته((ملخص بحث 
ني , والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آلـه وصـحبه احلمد هللا رب العامل

 :  , وبعد أمجعني
فإن الفتو من املناصب اإلسالمية اجلليلة , واألعامل الدينية الرفيعة , وقام 
هبا رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم, ثـم كبـار الـصحابة والتـابعني, والفقهـاء, 

 .والعلامء طوال التاريخ 
والتزال الفتو مقصودة من مجاهري املسلمني , ومن املؤسـسات الرسـمية, 

, ية التي يتم السؤال عنهاحلكومية , ويتوىل العلامء بيان األحكام الرشعواملنظامت ا
حتى سادت يف وسائل اإلعالم, والتقنيات احلديثة , وجترأ عليها من ال تتوفر فيـه 

 .رشوط املفتي 
لذلك احتاجت الفتو للتنظيم , لبيان أمهيتهـا وخطرهـا, ومعرفـة رشوط 

الرشعية, والعدالة أو االستقامة عـىل املفتي وخاصة التخصص بالفقه واألحكام 
 .دين اهللا, ومعرفة الواقعة بشكل دقيق, واإلحاطة بأحوال املستفتي 

وتظهر أمهية تنظيم الفتو , شأن مجيع أشكال التنظـيم يف العـرص احلـارض, 
للقضاء عىل السلبيات التي تعرضت هلا الفتـو اليـوم, وذلـك بتحديـد املفتـني 

ص الراتب هلم, ومنـع غـري املختـصني مـن التـصدي الصاحلني للفتو, وختصي
للفتو , وهذا من اختصاص ويل األمر املسلم حسب السياسة الرشعية, ومراعاة 

 .املصالح, وسد الذرائع 
املفتي العام, ومفـايت (ويأخذ تنظيم الفتو آليات متعددة, منها تعيني املفتني 

 واشرتاط الشور يف الفتو وختصيص املفتي بنوع من املسائل,) املدن واألقاليم
اجلامعية, مع التنظيم اإلداري للفتو, والتنظيم الـدويل بـني الـبالد اإلسـالمية, 

ووضع ضوابط الفتو ,وحتديد منهج الفتاو ,وكتابة الفتو. 
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ولكن تنظيم الفتو ال خيلو من حماذير جيب جتنبهـا واالحتيـاط هلـا , ومنهـا 
اهل يف اختيـار املفتـني , والتعقيـد اإلداري, التوجيه احلكومي للمفتـني , والتـس

واالقتصار عىل مذهب واحد للفتـو, واخللـط بـني املـذاهب, وعـدم االلتـزام 
بالفتاو. 

واألمل وطيد يف نجـاح تنظـيم الفتـاو بـام يتفـق مـع األحكـام الـرشعية, 
 ومصالح األمة , ومقتضيات العرص, وردع الفوىض والفساد واجلرأة عىل الفتو

 .علم بغري 
 واحلمد هللا رب العاملني 
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 مرشوع قرار يف موضوع
 ))تنظيم الفتو , أحكامه وآلياته((

إن الفتو من األعـامل الدينيـة اجلليلـة, وقـد حققـت أهـدافها عـىل مـدار 
ية, مـع التاريخ, وحتتاج إىل التنظيم من أولياء األمـور بمقتـىض الـسياسة الـرشع

مراعاة املصالح, وسد الـذرائع, واالسـتفادة مـن تقنيـات العـرص , ومقتـضيات 
 .التطور, وملعاجلة السلبيات التي ظهرت عن الفتو يف العرص احلارض

ويتم تنظيم الفتو بجميع الوسائل املتاحة مما يقـرره الـرشع, وخيولـه لـويل 
األقاليم واملدن, واختيـار عـدد األمر , مثل تعيني املفتي العام, واملفايت للمناطق و

من املفتني يف الوقت الواحد واملكان الواحد ليتم توزيع املسائل علـيهم, ويـصبح 
 يف الفتـو ًكل منهم خمتصا بجانب من األحكـام الـرشعية, واشـرتاط الـشور
اجلامعية, وتأمني التنظيم اإلداري للفتو, والسعي للتنظيم الـدويل للفتـو بـني 

مية للتنسيق فيها, وتدوين الفتاو, وحتديد املنهج لإلفتاء, ووضـع البالد اإلسال
 الضوابط للفتو. 

وهنيب بأويل األمـر بالتحـذير مـن الـسلبيات, واالحتيـاط هلـا, واجتناهبـا, 
كالتوجيه احلكومي للمفتـني, والتـساهل يف اختيـار املفتـني, والتعقيـد اإلداري, 

 املـذهب, وعـدم االلتـزام واالقتصار عـىل مـذهب فقهـي واحـد, واخللـط بـني
 .بالفتاو العامة يف الدولة واملؤسسات 
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 تقديم
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, اللهم لـك احلمـد كـام ينبغـي جلـالل 
وجهك, وعظيم سلطانك, والصالة والسالم عىل املعلم األول حممد النبي األمي 

يبني الطاهرين, وصحابته الغر امليامني, ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم وعىل آله الط
 .الدين

 .وبعد
نجد من ليس له حيث . ش يف فوىض عامة يف جمال الفتوأننا نعييف فال شك 

َّأي مؤهل علمي قد وظف نفسه لإلجابة عن أسـئلة النـاس مـن خـالل هواتـف 
صحفيني يفتـون وحيكمـون  من الًاأجل احلصول عىل املال, ونجد كثريجتارية من 

باحلل واحلرمة, ونجد من جيلس عىل شاشـات التلفـاز ليفتـي النـاس يف كـل مـا 
جلمع هلـا أهـل بـدر,   مسائل لو سئل عنها عمر بن اخلطابيسألون ويفتي يف 

 !ال أدري: م دار اهلجرة لقال فيهاولو سئل عنها اإلمام مالك إما
إلفتاء يؤدي إىل توسـيع دائـرة ًوال شك أن دخول من ليس أهال للفتو يف ا

اخلالف بني املسلمني التي نريـدها أن تـضيق, فلـو سـكت مـن ال يعلـم لـسقط 
 .لو سكت من ال يعلم لقل اخلالف: اخلالف, وبعبارة أدق

 فكان مزالق الفتو يف عاملنا املعارص ,بحث  من أجل هذا توجهت اهلمة إىل
 .نفع به, وأن يكتب له القبولهذا البحث املوجز, الذي أسأل اهللا تعاىل أن ي

ًواحلمد هللا أوال وآخرا ً. 
 

 عصام أمحد البشري. د.أ
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 أبيض
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 متهيد
  ، الخطورةالتعريف ، األهمية: الفتوى والمفتي 

 : الفتو يف اللغة
ي, ِ والفتـاوَالفتـاو: اسم مصدر بمعنى اإلفتاء, واجلمـع: الفتو يف اللغة

 : إذا أجابه عنهـا, وأفتـى املفتـي: األمر أي أبانه له, وأفتاه يف املسألةأفتاه يف: يقال
 .ًأي أحدث حكام

َتبيني املشكل من األحكام, أصله من الفتـى وهـو الـشاب : ُوالفتو والفتيا َ ُ
ّالقوي احلدث الذي شب وقوي, فكأن املفتي يقوي ما أشكل وأهبم ببيانه وقوتـه  ُ َِّ َ

َالعلمية, فيشب ويصري فت ُ  .)١(ا قويايَِ
وقد وردت هذه الكلمة بتصاريف خمتلفة يف كتـاب اهللا وكلهـا تـدور حـول 

ْويستفتونك يف النساء قل اهللاُ يفتـيكم ﴿: معنى اإلبانة والتوضيح, ومنه قوله تعاىل ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ َ
َّفيهن ِ ِقـل اهللاُ ﴿ :قال ابن عطية يف تفسريه لقوله تعاىل]. ١٢٧من اآلية : النساء [﴾ِ ُ 

َّيفتيكم فيهن ِ ِ ِْ ُُ  .)٢(»أي يبني لكم حكم ما سألتم عنه«: ﴾ْ
 : الفتو يف االصطالح

 :  نذكر هنا أمهها.الفتو يف االصطالح هلا تعريفات كثرية عند العلامء
 .)٣(»الفتو إخبار عن اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحة«: قال القرايف

                                                 
F١EאWא،אאF٢٨٢ J٣٧٠E،W

،אאאאL،אא،٢٠٠١،١٤L٢٣٤K 
Wא،אאאאF٦٣٠ J٧١١E،

אLאא،،١٤١٤L١٩٩٤،١٥L١٤٧ J١٤٨K 
Wאאא،אאאאאא

אאF١١٤٥ J١٢٠٥E،אאאאFאאאE،
W،א٣٩L٢١١FWKE 

F٢Eאאאא،אאF٤٨١ J
٥٤٢E،Wא،אאאאL،אא،

١٤١٣L١٩٩٣،٢L١١٨K 
F٣EאאאאFאAא@E،אאאא

אאF٦٢٦ J٧٨٤Eא،L،K،٤L٥٣K 
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َّوعرفها ميارة بـار بـاحلكم الـرشعي مـن غـري اإلخ« املـالكي بأهنـا  الفـايسَّ
 .)١(»إلزام

ِ تعريفا أقرب إىل اجلمع واملنع املنطقيني , أن نعرف الفتوويمكننا :   فنقـولً
 يف قضية من القـضايا َ , بحسب نظره واجتهاده ,َّ الرشعيَكمِالعالـم احلهي بيان 

عـن  ًابـ جوا. تتعلق باألحكام الـرشعية أو املـسائل العقديـةأو مسألة من املسائل
 .ًو مجاعة أًا, فرد ً كان أو مبهامًامعين : سؤال سائل
 : تعريف املفتي

َاملفتي هو من يتصد للفتو بني الناس, ويبـني هلـم احلكـم الـرشعي فـيام 
 .ُيسأل عنه

أركان الفتو : 
فهي أربعة ;وأما عن أركان الفتو : 

 .وهو املستفتي وصاحب السؤال:  السائل−١
 . الذي جييب عن السؤالوهو املفتي:  املسئول−٢
 .وهي اإلفتاء:  العملية−٣
 .وهو عبارة عن الفتو:  املضمون−٤

أمهية الفتو : 
 يف الـدين, فهـي منزلة عظيمةإن الفتو من األمور اجلليلة اخلطرية, التي هلا 

ِويـستفتونك يف النـساء قـل اهللاُ ﴿:  قـال سـبحانه.منصب تواله اهللا تعـاىل بنفـسه ُ ِ َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ َ
ْيف َّتيكم فيهنُ ِ ِ ِْ ْيستفتونك قل اهللاُ يفتيكم ﴿: وقال تعاىل]. ١٢٧من اآلية : النساء [﴾ُ ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ َ

ِيف الكاللة َ َْ َ  ].١٧٦من اآلية : النساء [﴾ِ
                                                 

F١EאאאFאA@E،
אFאW٩٩٩ J١٠٧٢Eאא،L،K،١L٧K 

אW،אאאF١٠١٠ J١١٠١Eא،
L،K،٣L١٠٩K 
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َفقد نسب اإلفت  وجاللـة أن يتـواله اهللا ًفـااء إىل ذاته, وكفى هذا املنـصب رشَ
 .تعاىل بنفسه

 الرسالة وتكليف اهللا له بذلك حيث هذا املنصب بمقتىض  النبي وقد توىل 
َوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرون﴿: قال تعاىل ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ ُ َْ َ ِّ َّ ُ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َ﴾ 

 ].٤٤من اآلية : النحل[
وأول من قام هبذا املنصب سيد املرسـلني, وإمـام «: ويف هذا يقول ابن القيم

اتم النبيني, عبد اهللا ورسوله, وأمينه عـىل وحيـه, وسـفريه بينـه وبـني املتقني, وخ
َ قل ما ﴿: عباده, فكان يفتي عن اهللا بوحيه املبني, وكان كام قال له أحكم احلاكمني ْ ُ

َأسألكم عليه من أجر ومـا أنـا مـن الــمتكلفني ِ ِ ِ ِِّ ْ َ َُ َ َُ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ْ ََ َ ٍَ   هافكانـت فتـاو] ٨٦: ص [﴾َ
ًمــشتملة عــىل فــصل اخلطــاب, وهــي يف وجــوب اتباعهــا َجوامــع األحكــام, و

وحتكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب, وليس ألحد من املسلمني العـدول عنهـا 
ِفـإن تنـازعتم يف ﴿: , وقد أمر اهللا عباده بالرد إليها حيث يقولًما وجد إليها سبيال ْ ُ َ َْ َ ْ ِ َ

ْيشء فردوه إىل اهللاِ والرسول إن كن ُ ْ ِ ِِ ُ َّ َُ ُ َُّ َ ٍ ْ ُتم تؤمنون باهللاِ واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن َ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ٌ َ ُ ُ َُ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ
ِتأويال ْ  .)١(»]٥٩من اآلية : النساء [﴾َ

 من صـحابته الكـرام, قـاموا بـه ٌيف منصب اإلفتاء كوكبة   َّ النبيثم خلف
أحسن قيام, فكانوا سادة املفتني, وخـري مبلـغ هلـذا الـدين, ويف هـذا يقـول رب 

َّوير الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الـحق﴿ :العاملني َ َ ُ ِّ ْ َ َْ َ َّ ْ ْ ََّ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ُ : سـبأ [﴾ُُ
 .)٢(−  − هم أصحــاب حممد: قال قتادة] ٦من اآلية 

                                                 
F١Eאאא،אF٦٩١ J٧٥١Eאאא،Lא،

א،١٤١١١٩٩١،١L٩K 
F٢EאWאאFאAא@E،
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F٨٤٩ J٩١١Eאא،L،١٩٩٣،٦L٦٧٤K 
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ثم جاء من بعدهم التابعون, وأتباع التابعني, وكثـري مـن األئمـة املجتهـدين 
عاىل بام آتاهم من علم غزير, وقلب مـستنري, والعلامء العاملني, فأفتوا يف دين اهللا ت

ورقابه هللا العليم اخلبري, فأسدوا إىل هذه األمة خدمات جليلة كان هلا أثـر يف نـرش 
 . يف الدنيا واآلخرة, وإصالح العمل النافع العلم

 يف أداء وظيفة الفتو, فاملفتي وارث للنبوة كـام −  −واملفتي خليفة النبي 
ِّإن األنبياء مل يورثـوا دينـارالعلامء ورثة األنبياء, وإن «قال رسول اهللا  , ًا وال درمهـًاَُ
 .)١(»ّوإنام ورثوا العلم

ْوأويل األمر مـنكم﴿: بعض املفرسين يف تفسري قولهذهب وقد  ُْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ  مـن قولـه ﴾َ
ِيا أهيا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللاَ وأطيعـوا الرسـول وأويل ا﴿: تعاىل ُ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ُ َّ َ َِ ِ ُِ َّ َ ْألمـر مـنكمُّ ُْ ْ ِ ِ َ ْ﴾ 

 , والصواب أهنا )٢(هم الفقهاء والعلامء» أويل األمر«إىل أن ] ٥٩من اآلية : النساء[
 .ٌشاملة للعلامء واألمراء

 :وتكمن أمهية الفتو يف األمور اآلتية
 . بيان ألحكام اهللا تعاىل يف أفعال املكلفني−١
تـصحيح عبـاداهتم عىل الناس بعد الـسؤال واالسـتفتاء , و إقامة احلجة −٢

 .ومعامالهتم
 عالج قضايا العرص والتكييف الفقهي للمسائل املستجدة ورفـع احلـرج −٣

 .عن الناس فيها
 : خطورة منصب اإلفتاء

تكمن خطـورة منـصب اإلفتـاء يف أن املفتـي ينـوب فيـه بـالتبليغ عـن رب 
                                                 

F١EאאK 
אWAא@،Aאא@،F٣٦٤١EK 

אWAא@،Aאא@،F٢٦٨٢EK 
אWA@،Aאאא@،F٢٢٣EK 

F٢EאWא،٥L١٤٩K 
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َالعاملني, ويؤمتن عىل رشعـه ودينـه; وهـذا يقتـيض حفـظ األمانـة, والـصدق يف َ 
 فهو خليفته ووارثه, وهو نائب عنه يف تبليغ التبليغ; فإن املفتي قائم مقام النبي 

إىل جـوار تبليغـه يف   وهو .نام, وإنذارهم هبا لعلهم حيذروناألحكام, وتعليم األ
, قائم مقامـه يف اسـتنباط األحكـام بحـسب نظـره  املنقول عن صاحب الرشيعة

 .واجتهاده
ْ بني اهللا وبني خلقه, فلينظر كيف ِإن العالـم«: كدرل حممد بن املنويف هذا يقو

 .)١(»!ُيدخل بينهم
ُاعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر, كبري املوقـع, كثـري الفـضل; «: ويقول النووي ُ ُ َ

ُألن املفتي وارث األنبياء  ٌ, وقائم بفرض الكفايـة,  ـ ُصلوات اهللا وسالمه عليهمـ َ
ٌلكنه معرض للخطأ; وهلذا قالوا َّ ِّفتي موقامل: َُ َ  .)٢(»ٌع عن اهللا تعاىلـُ

 .)٣(» املفتي قائم يف األمة مقام النبي «: ويقول الشاطبي
ُ مكانة املفتي ومسئوليتهًمبيناُويقول ابن القيم  َ ِوإذا كان منصب التوقيع عن «: َ ُ

ُامللوك باملحل الذي ال ينكـر فـضله, وال جيهـل قـدره; وهـو مـن أعـىل املراتـب  ُ َُ ْ َ ُ ُ َّ
َّالسني ِ ِّات, فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والـسموات?َّ ْ فحقيـق بمـن !ِ َ ٌ

َأقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلـم قـدر املقـام  ْ َ َ َّ ََّ ُ َ ُ ُْ َُّ ُُ ِ ِ

                                                 
F١EאWאאא،אאF٣٨٤ J٤٥٨E،
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ْالذي أقيم فيه, وال يكون يف صدره حرج مـن قـول احلـق والـصدع بـه; فـإن اهللا  َّ ٌ ََ ََ ُ
ِنارصه وهاديه, وك ُ ُّيف وهو املنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب; فقال تعاىلُ َُّ :

ِويستفتونك يف النساء قل اهللاُ يفتيكم فيهن وما يتىل عليكم يف الكتاب﴿ َ ْ ِّ ُ َِ ِ ِ ِْ َِ ِْ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ ُ ََ َ َّ ََ ِ ْ ِْ ُ : النساء[ ﴾َ
 : وجاللة; إذ يقول يف كتابـهًاَّام تواله اهللا تعاىل بنفسه رشف, وكفى ب]١٢٧من اآلية 

ُيستفتونك ق﴿ َ َ ُ َْ ْ َل اهللاُ يفتيكم يف الكالَ ُْ ِ ْ ُِ ْ ِلةِ ِ, وليعلم املفتـي ]١٧٦من اآلية : النساء[ ﴾َ َ ْْ َ
ُعمن ينوب يف  َُ ٌفتواه, وليوقن أنه مسئول غدَّ ِْ ُ ِ وموقوف بني يدي اهللا ًاَ َ ٌ«)١(. 
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 مزالق الفتو يف عاملنا املعارص
 مقدمة
تلـك الفتـاو الـصادرة مـن بعـض نعني بمزالق الفتو يف عاملنا املعـارص 

املتصدين للفتو لكنها فتاو خاطئة غري صحيحة قد يرتتـب عليهـا حتليـل مـا 
ّحرم اهللا, أو حتريم ما حرم اهللا, أو إسقاط ما أوجب اهللا, أو إلزام ما مل يلزم به كله,  ّ

 .)١( أو ترشيع ما مل يأذن به اهللا, أو تكذيب ما أخرب به اهللا
إىل مخـسة  هـا, ويمكـن رد أسـباب متنوعـة تجاذهباوت, ة زالق كثري وهذه امل

  :رئيسةبواب أ
 . مزالق تعود إىل التكوين العلمي للمفتي−١
 . مزالق تعود إىل عدم التفريق بني الثابت واملتغري من األحكام−٢
 . مزالق تعود إىل تساهل املفتي−٣
 . مزالق تعود إىل تشديد املفتي−٤
 .لفتو مزالق تعود إىل كيفية ا−٥
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 املزالق التي تعود إىل التكوين العلمي للمفتي −١
ه الـركن  حيـث إنـلتكوين العلمي للمفتي كثـرية ,إن املزالق التي تعود إىل ا

خرجت الفتو ; افإن كان تكوينه العلمي قوي. املؤثر يف إعداد الفتو وإصدارها
 !َ فإهنا تـضل وتـُـضـل وإال.ط املستقيم إىل الرصاَ الناسً هاديةًقوية

 ويمكن حرص املزالق التي تعود إىل التكوين العلمي للمتـصدين لإلفتـاء يف 
 : هذه النقاط عاملنا املعارص يف

 .لتقليد غري املستبرصا −١
 .مآالت الفتو عتبارعدم ا −٢
 . بمقاصد الرشيعة وحماسنهاقصور اإلملام −٣
 .فقه الواقعاجلهل  −٤
 . اإلحاطة بالنصوص املعنية بالفتوضعف −٥
 . ضبط املصطلحات الرشعيةاخللل يف −٦

  لضعف ملكة استجامع مطلوبات اإلفتاءالتقليد غري املستبرص −١
 , وجيمد عـىل مـا بام ال يعلمًأحيانا فتي بعضهم ُبدافع حب الظهور والتعامل ي

ًج عىل الناس مقلدا ما ال ييقرأه أو يسمعه , وخير وال يستوعبه بـام َّحق فهمه فهمه ِّ
 . مما قد يؤدي إىل إضالل للناس.ٍ من أصول علمية وضوابط منهجيةيليق

 . العلامء والفقهاءَرفُ عٌ وهذا خمالف
قد استقر رأي األصوليني عىل أن املفتي هو املجتهد, «:  قال الكامل ابن اهلامم

 .)١( »ٍوأما غري املجتهد ممن حيفظ أقوال املجتهد فليس بمفت
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 ًال ينبغي ملن طلب العلم أن يفتي الناس حتى يراه الناس أهـال«: وقال مالك
 )١(»ِفليفت;  للفتيا ًللفتيا فإذا رآه الناس أهال

إن هذا الـسلطان قـد استـشارين أفـرت أن : قد أتى رجل فقال البن هرمزو
 ًأهـال ورآك النـاس  , لـذلكًإن رأيت نفسك أهـال«: فقال ابن هرمز: أفعل? قال

 .)٣(»هنا العلامء الناس ها«: قال سحنون. )٢(»  فافعل ;لكلذ
 بكتـاب ًا عارفـً إال رجـال.يف دين اهللاٍال حيل ألحد أن يفتي «: وقال الشافعي

دنيه, وما ّاهللا بناسخه ومنسوخه, وبمحكمه ومتشاهبه, وتأويله وتنزيله, ومكيه وم
ُأريد به, وفـيام أنـزل ل اهللا, بالناسـخ  بحـديث رسـوًا ثـم يكـون بعـد ذاك بـصريُ

باللغـة,  ًابـصري ويكـون .ما عرف من القرآن َ مثلواملنسوخ, ويعرف من احلديث
 َ وقلـةَ ويستعمل مع هذا اإلنـصاف., وبام حيتاج إليه للعلم والقرآنبالشعر ًابصري
ًمطلعا: أي  (ً ويكون بعد هذا مرشفاالكالم كون  وي. عىل اختالف أهل األمصار)َّ

 وإذا مل . فله أن يتكلم ويفتي يف احلالل واحلـرام ;ا كان هكذاله قرحية بعد هذا فإذ
 .)٤(»فله أن يتكلم يف العلم وال يفتي; يكن هكذا 

َوأمجعوا عىل أنه ال حيل ملن شدا... «: ُوقال اجلويني  ًاشيئ) َّمجع وحصل: أي ( َ
ذا  إ ,, وحيل للغري قبـول قولـه يف الفتـووإنام حيل له الفتو. من العلم أن يفتي
  .)٥(»..ًاستجمع أوصافا
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ُّونقل ابن الصالح عن احلليمي والروياين من الشافعية أنه ال جيوز للمفتي أن  َ
معنـاه أنـه ال جيـوز لـه أن يـذكره يف «:  ثم قال ابن الصالح.د فيهِّيفتي بام هو مقل

صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إىل غريه, وحيكيه عن إمامـه الـذي قلـده 
من عددناه من أصناف املفتني مـن املقلـدين ليـسوا عـىل احلقيقـة مـن . فعىل هذا

 .)١(»املفتني, ولكنهم قاموا مقام املفتني وأدوا عنهم
 . )٢(»ًا مقلدااملفتي ال جيوز أن يكون عامي«: وقال ابن قدامة
ال جيوز للمقلد أن يفتي يف دين اهللا بام هو مقلد فيـه ولـيس «: وقال ابن القيم

 . )٣(» هذا إمجاع من السلف كلهم. فيه, سو أنه قول من قلده دينهةعىل بصري
وقد ذكر ابن القيم يف مسألة الفتو بالتقليد ثالثة أقـوال ألصـحاب أمحـد, 

  :وهي
: قـال  . أنه ال جيوز الفتو بالتقليد; ألنه ليس بعلم, والفتو بغـري علـم حـرام−١

 .هذا قول أكثر األصحابو
 فيجوز له أن يقلـد غـريه مـن العلـامء إذا كانـت .تعلق بنفسه أن ذلك جيوز فيام ي−٢

َ وال جيوز أن يقلد العامل فيام يفتـي بـه غـريه وهـذا قـول ابـن بطـة ,الفتو لنفسه
 . وغريه

 .أنه جيوز ذلك عند احلاجة وعدم العامل املجتهد −٣
 .)٤(ثم ذكر أن الثالث هو أصح األقوال, وعليه العمل

َوقد قيد ابن محدان  . )٥(  جواز إفتاء املقلد بالرضورة−ن احلنابلة م−َّ
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َ; لكونه أقرب إىل اخلطأ يف الفتـو ; وإذا كنا نر أن املقلد ال ينبغي أن يفتي 
 ال يـشرتط  ملخاطبـة اجلامهـريين املتصدر إىل أنه الدعاة والوعاظفإنه جيب التنويه

َ رشط أال اد ـ بالرضورة ـ مـا يـشرتط يف املفتـي مـن اكـتامل أدوات االجتهـفيهم
 , فكثـري مـنهم .َيقحموا أنفسهم فيام ال حيسنون من دقائق املسائل وقـضايا األمـة

 !لون معاملة املقلدينَ يعامرغم اتساع دائرة تأثريهم يف العرص احلديث ,
 مآالت الفتو عتبار عدم ا−٢

من آثار يف الواقععدم مالحظة ما يرت:  أو بعبارة أخر ٍتب عىل الفتو. 
 ًا عن الغلـو أو التـشدد قريبـًانظر يف املآالت جيعل املفتي بعيد أن ال وال شك

مـآالت األفعـال معتـرب مقـصود النظر يف «:  ويف هذا يقول الشاطبي.من التيسري
وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من  − ً أو خمالفةً كانت األفعال موافقة− ًارشع

نظره إىل ما يئول إليـه حجام إال بعد األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإل
َملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ, ,  ًا فقد يكون مرشوع.ذلك الفعل ْ ُ ولكن له َُ

ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة ,  وقد يكون غري مرشوع مآل عىل خالف ما قصد فيه
 فـإذا أطلـق القـول يف األول ولكن له مآل عـىل خـالف مـا قـصد فيـهتندفع به, 

تـساوي املـصلحة أو , ّفربام أد استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة ; وعية باملرش
 إذا أطلـق . وكـذلك. من إطالق القول باملـرشوعيةًاانعتزيد عليها, فيكون هذا م

تساوي أو , ّربام أد استدفاع املفسدة إىل مفسدة ; القول يف الثاين بعدم املرشوعية 
 )أي باب اعتبار املآالت هذا (وهو وعية فال يصح إطالق القول بعدم املرش ,تزيد

أي النهايـة  (ّبِ حممـود الغـ , املـذاقُجمال للمجتهد صعب املورد, إال أنـه عـذب
 .)١(» عىل مقاصد الرشيعةٍ جار,) والعاقبة

فعىل املفتي النظر إىل مآالت األقوال واألفعال يف عموم الترصفات, ومن هنا 
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آالت األفعـال التـي هـي حمـل حكمـه ر مفاملفتي حني جيتهد ويفتي, عليه أن يقد
عواقب حكمه وفتواه, وال يعتقد أن مهمته تنحـرص يف إعطـاء  إفتائه, وأن يقدرو

 .احلكم الرشعي
وضابطه أنك تعـرض مـسألتك «: َّوقد بني الشاطبي ضابط النظر يف املآالت

 :هلهبالنسبة إىل حال الزمن وأا مآهل  فانظر يف ; فإن صحت يف ميزاهنا.عىل الرشيعة
 ; فلـك  فإن قبلتهـا.فاعرضها يف ذهنك عىل العقولفإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة ; 

, وإما عـىل  عىل العموم  إما عىل العموم إن كانت مما تقبلها العقول:أن تتكلم فيها
 .اخلصوص إن كانت غري الئقة بالعموم

فـق َ فالـسكوت عنهـا هـو اجلـاري عـىل و ;املساغ وإن مل يكن ملسألتك هذا
 .)١(»ملصلحة الرشعية والعقليةا

 وذلـك  فالبد للمفتي عند اإلفتاء أن يقدر مآالت فتـواه وآثارهـا,.َّـمَومن ث
 .ُّمقاصد الرشيعة, والتنبه للوازم القول, والتبرص بواقع املسائلبمراعاة 

حتقـق جيـب أن ومن املقرر عند الفقهـاء واألصـوليني أن الفتـو الـرشعية 
َّومن ثم,مصالح العباد .  مفاسـد وأرضاريـهفإن عىل املفتي أال يفتي بام يرتتب عل. َ
أو وقوع , فإن أيقن أن مآهلا فتنة . فتي أن ينظر يف مآل وعواقب فتواهأي أن عىل امل

, وبـذلك يكـون قـد سـلك نهـا فليمتنع ع; وحتقيق ملصالح غري مرشوعة , رضر
 . سبيل التيسري عىل الناس

 :املآالت ما يأيتويدل عىل تغري الفتو بالنظر إىل 
ِوال تسبوا الـذين يـدعون مـن دون اهللا فيـسبوا اهللاَ عـدوا بغـري ﴿:  قوله تعاىل )أ(  ْ ُ َ َ َُ ِ ً َ ُّ ُ ْ ُ َ ُّ َْ ْ ََ ِ ِ َِ َّ َ

ٍعلم ْ  ].١٠٨من اآلية : األنعام[ ﴾ِ
ً ومحيـة هللا وإهانـة ًايظ غسبهامع كون  آهلة املرشكني , َّحرم اهللا تعاىل سبقد ف        ً
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ريعة إىل سبهم اهللا تعاىل, وكانت مصلحة ترك مسبته تعـاىل  لكونه ذآلهلتهم,
 املنـع مـن أرجح من مصلحة سبنا آلهلتهم, وهذا كالتنبيه بل كالترصيح عىل

 .)١( يف فعل ما ال جيوزًااجلائز لئال يكون سبب
 ملـا يف ذلـك مـن  ,عن إعادة بناء الكعبة عىل قواعد إبراهيم    امتناع النبي)ب(

لعائـشة ـ ريض اهللا    فقد قـال النبـي. ًاالذين أسلموا حديث عىل القوم فتنة
ُري أن قومك ملا بنوا الكعبة اقترصوا عن قواعـد إبـراهيمـَأمل ت«: عنها ـ  َ َْ َ?!«. 
ُلـوال حـدثان «:  قـال? ها عىل قواعد إبـراهيمُّردـَ أال ت.يا رسول اهللا: فقالت ِ

 .)٢(» لفعلت ;قومك بالكفر
 ال يتحدث النـاس .دعه«:   عن قتل املنافقنيمتناعهعليل ايف ت    قول النبي )ج( 

 .)٣(» يقتل أصحابهًاأن حممد
 الفتو تتغري بالنظر إىل املآالت , حني ترك أن  قد فهم عمر بن اخلطاب و
 تغريب الزاين البكر مع ورود حديث النبي   حيث قىض   به ;   بجلده مائة

 سـوف يـؤدي إىل ظـروف زمانـهب يف أن التغري    فقد رأ عمروتغريب سنة
َّحني غـرب قال عمر .َّـمَومن ث, وهي اللحاق بأرض العدو , مفسدة أكرب   َربيعة َ

ًل متنـرصا ـلحق هرقف, بسبب رشبه اخلمر َبن أمية إىل خيرب ا ِّرب بعـده ـُال أغـ«: َ
 .)٤(»ًمسلام
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بعـض ّ أجـل تطبيـق ّ لــام تـوىل اخلالفـةالعزيز  فإن عمر بن عبد. ًاوأيض
 يـا ْال تعجـل«: امللك يف ذلك قال له عمر ّفلام استعجله ابنه عبد, أحكام الرشيعة 

 وإين أخـاف أن أمحـل ! فإن اهللا ذم اخلمر يف القرآن مرتني وحرمها يف الثالثـة. َّبني
 وقـال لـه .)٢(»!ٌ ويكـون مـن ذا فتنــةًفيـدفعوه مجلــة ,. ًـةمجلـ )١(احلق عىل الناس

َرأيـت : ً ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقـال.أمري املؤمننييا «: ًعبدامللك مرة 
ًبدعة فلم متتها, أو سنة ُ ًْ ِ فلم حتيها?ِ ْ   إن قومـك.يا بني«: فيام أجابه عمر , فأجابه » !ُ

ُ قد شدوا هذا األمر ع)يعني بني أمية( ُروة, ومتـى مـا أريـد ُ عـًروةُقدة, وعُ عًقدةُّ
ًقـوا عـيل فتقـا تكثـر فيـه الـدماء  مل آمن أن يفت ;مكابرهتم عىل انتزاع ما يف أيدهيم َّ

َّلزوال الدنيا أهون عيل . ِواللـه ُ َ أو!من أن هيراق يف سببي حمجمة من دم َ ما تـرىض َ
 حتـى ً وحييي فيه سنةً من أيام الدنيا إال وهو يميت فيه بدعةٌ يأيت عىل أبيك يومأال

 .)٣(»! ـ ?نيحيكم اهللا بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري احلاكم
ومن صور مزالق الفتو بسبب عدم النظـر إىل املـآالت إفتـاء الـبعض بـأن 

  عىل ما هو مـسطور يف كتـب الفقـهً ; وذلك اعتامداًواجباتوثيق عقد الزواج ليس 
 اسـتوفتوإن ( ألن مـن شـأن تلـك العقـود وهذا خيالف الصواب واملـصلحة ;

,   أن تئول إىل خـصومات)إلخ.. ر الرشعية , من الويل , والشهود , واملهالرشوط
 .لعدم توثيـق العقـد, والد من نسبهم وربام حرمان املرأة من حقوقها وحرمان األ

 ويف هذا ما ال خيفـى وذلك خلراب الذمم وقلة الوازع الديني عند كثري من الناس
 هذا املفتي الذي قال بعدم اشـرتاط توثيـق التفتفلو  من الفساد وضياع املصلحة

  . لتغريت فتواه;هذه فتواه اج إىل املآالت التي ترتتب عىل عقد الزو
َّومن النظر إىل املآالت يف الفتو أن يمتنـع املفتـي عـن الفتـو إن تـيقن أن 
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, وليس قـصده معرفـة احلـق   نرصة هواه بالفتو من كان ـًاـ كائن قصد املستفتي
 .واتباعه

 تفجـريات األمـاكن حة إباومن األمثلة التي تندرج حتت هذا السياق فتاو
َ التي قد يترتس فيها العدو وقتـل املـدنيني ـ مـن قـبــلاملدنية  األفـراد ـ ممـن قـد ِ

 تعود عـىل املـسلمني بالـرضر البـالغ وتـأخر  التي وهي الفتاويستحقون القتل
 .الدعوة اإلسالمية عرشات السنني

سياسية الـ بوجـوب املـشاركة ٍ عدم اعتبار املآالت أن يفتي مفـتومن أمثلة 
, أو أال يدرك األبعاد السياسية للمشاركة  يف بلد هو ليس من أهلهاأو عدمها ًمثال 

 .ولكنه يفتي دون الرجوع إىل أهل التخصص, أو االمتناع 
َحـكمها الرشيعة ومقاصد قصور اإلملام −٣   وحماسنهاِ

 فالرشيعة جـاءت .وط االجتهاد معرفة مقاصد الرشيعةجعل العلامء من رش
َّوقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الفقه يف .  مصالح البرش املادية واملعنويةلرعاية

 .)١(الدين هو معرفة حكمة الرشيعة ومقاصدها وحماسنها
 : إنام حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني«: وقال الشاطبي

 .فهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا: اأحدمه
  .)٢(» عىل فهمه فيهاًالتمكن من االستنباط بناء:  والثاين
 فقـد مـر يف كتـاب .أمـا األول«:  عن فهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلاثم قال

املقاصد أن الرشيعة مبنية عىل اعتبار املصالح, وأن املصالح إنام اعتربت من حيث 
وضعها الشارع كذلك, ال من حيث إدراك املكلف; إذ املصالح ختتلف عند ذلـك 

 )٣( التام أن املصالح عـىل ثـالث مراتـب باالستقراء بالنسب واإلضافات, واستقر

  فهم عـن الـشارع فيـه قـصده يف كـل مـسألة مـن مـسائلًافإذا بلغ اإلنسان مبلغ
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 هو السبب يف تنزله منزلة ٌ فقد حصل له وصفالرشيعة, ويف كل باب من أبواهبا ;
 .)١(»يف التعليم والفتيا واحلكم بام أراه اهللا   نبياخلليفة لل

إن معرفــة مقاصــد الــرشيعة تــساعد يف فهــم النــصوص : نــا نقــولومــن ه
 فمـن ليـست . وعليهكل صحيح عند تطبيقها عىل الوقائعالرشعية, وتفسريها بش

َ; حتـى ال يـضل  فيجـب عليـه أال يتـصدر لإلفتـاء; له معرفة بمقاصد الـرشيعة 
 .ُيضلوال
 فقه الواقعاجلهل ب −٤

 وال شك أن عدم فقه . واقع الناسوهذا يقع فيه كثري من املفتني لبعدهم عن
َالواقع يؤدي إىل احلكم اخلاطئ; ذلك ألن تصور اليشء أساس لفهم ما يتعلق بـه 
ُّمن أحكام; إذ احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره, ومعرفة اليشء ينبغي أن تـسبق 

 .اخلوض فيام يتعلق به من أحكام
ُ وضع اليشء يف غ ;ففقه الواقع رضوري ألي فتو, وإال ِّري موضعه, ووسد ُ ُ

ولذلك جعل العلامء من رشوط املفتي معرفة الناس, ويتمثـل  .ُاألمر إىل غري أهله
وال يتمكن املفتي وال احلاكم «: ويف ذلك يقول ابن القيم .)٢(ذلك يف معرفة الواقع

 : من الفتو واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم
قـع ـ بـالقرائن  علم حقيقة ما وواستنباط, والفقه فيه ,  فهم الواقع :أحدمها

 . ًحتى حييط به علام. واألمارات والعالمات ـ
 فهم الواجب يف الواقع, وهو فهم حكم اهللا الذي حكـم بـه يف :والنوع الثاين
 . ا عىل اآلخر يف هذا الواقع, ثم يطبق أحدمه رسولهكتابه أو عىل لسان

فالعامل من  ًا أو أجر ; مل يعدم أجرينُفمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك
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 .)١(»يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا ورسوله
حرصه عىل التشاور مع  أهـل ومما يعني املفتي عىل عدم الوقوع يف هذا املزلق 

فيحيـل الفتـو إىل جلـان ;  وإن عجـز عـن الوصـول إىل احلـق يف املـسألة اخلربة
,قيمتها الفتو وقوهتا باالجتهـاد اجلامعـي الـذي هـو مـن  حتى تكتسب الفتو

 .توسعت فيه املعارف وتشابكت فيه القضايا واملسائل. ٍسامت زمان كزماننا
 :ويمكن تقسيم مسائل الواقع إىل قسمني

 . مسائل فردية ترتبط بأشخاص معينني ال باملجتمع كله )أ( 
 . مسائل عامة ترتبط باملجتمع كله وتسمى بالظواهر العامة)ب(

 عىل عدم فهم الواقع وقع كثري من املفتني يف اخلطأ يف التكييف الفقهـي ًءوبنا
التأمني بأنواعه, وأعـامل البنـوك, واألسـهم : يف كثري من املعامالت احلديثة, مثل

ُحرم وبعـضهم يــُوالسندات, وأصناف الـرشكات, فبعـضهم يـ ِّحلل, دون أن ـَِّ َ
  ,ملشكلة يف احلكم باحلل واحلرمةوليست ا, )٢(يكون عىل فهم دقيق هبذه املعامالت

 .وإنام املشكلة بناء احلكم عىل غري تصور واضح للمسألة
 ألحوال عرصه وقضايا جمتمعه الـذي يعـيش ًاأن يكون املفتي فامهمن فالبد 

ون حكمه عليهـا , ويكا التي يفتي فيه فقهيفيه, ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع
َّومن ثم;  ً تكييفه خطأًصحيحا, وإال صار ُ, فيفسد أكثر مما يصلحًمه أيضاحك. َ ُ!  

  اإلحاطة بالنصوص املعنية بالفتوضعف −٥
 أو  ,ُكثري ممن يتصدر لإلفتاء اآلن يغفل عـن كثـري مـن النـصوص الـرشعية

, كام حيـدث يف كثـري الـصحف واملجـالت مـن  ًوال حييط هبا علامبالكلية جيهلها 
ُّالفتاو املضللة التي تنم عىل ج ُ ِهل مصدرهيا بالنصوص الرشعيةَ ُ. 

ًفصال يف حتريم اإلفتاء واحلكم » إعالم املوقعني«ولقد عقد ابن القيم يف كتابه 
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يف دين اهللا بام خيالف النصوص, وسقوط االجتهاد والتقليد عنـد ظهـور الـنص, 
 .)١(وذكر إمجاع العلامء عىل ذلك

  ومـن ذلـك.بويـةوأكثر ما يقع اجلهل والغفلة يف ذلك يف نصوص الـسنة الن
الفتو التي وردت يف إحد املجالت, مفادها أن خروج املرأة بالثياب العرصية 

  :−  −من الصغائر, وليست من الكبائر, وغفل املفتـي عـن حـديث الرسـول 
قوم معهم سـياط كأذنـاب البقـر, يـرضبون هبـا .  مل أرمهاصنفان من أهل النار((

, رؤوسـهن كأسـنمة البخـت ت ممـيالونساء كاسيات عاريات, مائالت . الناس
ة كـذا ريدن رحيهـا, وإن رحيهـا ليوجـد مـن مـساملائلة, ال يدخلن اجلنـة, وال جيـ

هن من أهل النار, ولو كان علجوقد ((: القرضاويَّالشيخ العالمة قال . )٢())وكذا
 ما جعلهـن  من صغائر املحرمات ;لبسهن للثياب التي جتعلهن كاسيات عاريات

 رحيها, فهذا مـن موجبـات َ اجلنة ووجدانَوال حرم عليهن دخولمن أهل النار, 
 .)٣())الكبائر من غري شك

ِّ, وأن يعلم أنـه يوقـع عـن رب  فحري بمن يتصد للفتو أن يتقي اهللا  َ ُ
 فـإن النظـر .َّ ومـن ثـم.العاملني سبحانه, فال يوقع عنه إال بام يعلمه من نـصوص

ُد للمفتي  مكنة استعامل ّولي  ,ب الفقهية إىل جانب الكت ,الطويل يف كتب احلديث
 .ًكسبه فهام سديداالنص وي

  املصطلحات الرشعية ضبطاخللل يف −٦
عدم ضبط املصطلحات واملفاهيم الرشعية يؤدي إىل عدم ضبط ما يتعلق هبا 

 إىل مفـاهيم مغلوطـة; وبالتـايل إىل أحكـام ً يؤدي حتامهذااخللل يف ومن أحكام, 
 إىل عـدم ضـبط األلفـاظ واملفـاهيم رجـعيخطاء يف الفتو كثري من األ و.خاطئة
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: الرشعية, وممن أكد عىل هذا املعنى وتوسع فيه تقي الدين ابن تيمية حيـث يقـول
 .)١( »األسامء يتنوع مسامها باإلطالق والتقييد«

فمسألة ضبط املصطلحات واختيار األلفاظ وانتقاء العبارات مسألة يف غايـة 
عتنى به علامء املسلمني عىل مر العصور, مستدلني يف ذلك بقوله األمهية, وهي مما ا

َقالت األ ﴿: تعاىل ِ َ َعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولـَ َ ُ َ َْ ْ َ ُ َْ ُ ُ َّْ ْ َ ََ ُ ُِ ِ ْ ْ ِام يدخل اإلَ ِ ُ ْ َ ُيـامن َّ َ
ْيف قلوبكم ُ ِ ُ ُ  أن مسمى اإليـامن خيتلـف َّحيث بني ]. ١٤من اآلية : احلجرات[ ﴾ِ
 . وأن درجة اإليامن أعىل من درجة اإلسالم,مى اإلسالمعن مس

أن أول خطوة يف درب العلم والتعلم والتمكن تكـون إىل  العلامء نبهولذلك 
إن عىل املتصدر لإلفتاء أن يضبط : بضبط املصطلحات واملفاهيم الرشعية, وقالوا

 .املصطلحات واملفاهيم الرشعية
 الدقة والعناية بـضبط املـصطلحات واملتأمل يف تراثنا يالحظ بوضوح مد

أو كانت تصور  ,واملفاهيم, السيام إذا ارتبطت بقضية من قضايا اإلسالم الكرب ِّ َ ُ
ولذلك كان أسالفنا يف غايـة .  من أفعال املكلفنيً من األمور الرشعية أو فعالًاأمر

الدقة واإلتقـان يف الكـالم عـىل القـضايا اإلسـالمية واألمـور الـرشعية وأفعـال 
 فبسبب عدم ضـبط املـصطلحات واملفـاهيم الـرشعية عنـد . وأما اآلن.املكلفني

 ويطلق عليها فائدة بعض من يتصدر للفتو منهم من يفتي بجواز التعامل بالربا
, ووجدنا منهم من يفتي بجواز أخذ الرشوة ويطلق عليهـا خـدمات ًابنكية أو بيع

 ! وهدايا
 الـرشعية هـو فـراغ مـن والسبب الـذي أد إىل عـدم ضـبط املـصطلحات

يتصد للفتو من العلم الرشعي, وتلقيهم بعض األفكار التي يبثها الغرب عن 
طريق بعض من ينتسبون إىل اإلسالم لتغيري وقلب كثري مـن معـاين املـصطلحات 

 .)٢())حرب املصطلحات((واملفاهيم الرشعية, ويمكن أن يطلق عىل ذلك 
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 ق بنيعدم التفرياملزالق التي تعود إىل  −٢
 الثابت واملتغري من األحكام

 :ـ حول مفهوم الثابت واملتغري 
جمـال هناك حقيقتان مهمتان ال ينبغي أن نغفل عنهام ونحن نتحدث عن أي 

 :)١( األحكام الرشعية يف الرشيعة اإلسالميةمن جماالت
ٌأن أحكام الرشيعة اإلسالمية كـل متكامـل  مفادها احلقيقة األوىل ٌّ وليـست , ُ

ِتفار َ ًيق أو أجزاءَ ولذلك فإن أي تناول ألي قسم مـن . بعضعن ها ُ بعض منفصلةَ
هذه األحكام, ينبغي أن يكون يف إطار رؤية شاملة للمنظومة العامة للتـرشيع, يف 

وهـذه املنظومـة العامـة للتـرشيع . أبعادها كلها; العقدية واألخالقية والترشيعية
َمنزلة من احلكيم اخلبري, الذي هو اهللا َّ َ  سـبحانه وتعـاىل, اخلـالق الـرازق املـرشع, ُ

ِّالذي ال مرشع سواه, وهو عز وجل قد ارتىض لعبـاده هـذه املنظومـة التـرشيعية  َ ُ
ْوأمرهم أن يلتزموا هبا كلها, ومل يقبل منهم االلت ََّ َْ : زام بغريها, قال سبحانه وتعـاىلُ

ُاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليك« ُ ُْ َ ْ ََ َ ْ َْ ُ ُْ َ ْ ْ َ َْ َ ََ ِ ِم نعمتي ورضيْ َ َ َْ ِْ ِت لكـم اإلسـالم دينـِ َ ْ َْ ِ ُ َ  »ًاُ
َومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلـن يقبـل «: وقال عز وجل. )٣سورة املائدة , اآلية ( ََ ُ ْ ْ َ ْ َْ َ ً ِ ِ َ ْ ْ َِ َ َ ِ َ

ِمنه وهو يف  َ َ ُُ ْ َاآلخرة من اخلارسينِ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ  كـام مل يقبـل .)٨٥سـورة آل عمـران , اآليـة  (»َ
َأفتؤمنون ﴿:  البعض اآلخر, فقال عز من قائلها ويرتكوامنهم أن يتمسكوا ببعض ُ ُِ ْ َ َ

ِببعض الكتاب وتكفرون ببعض فام جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احليـاة  ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُْ ِ ٌ َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ َ ََّ ِ ُ َْ َ ُ ْْ ُُ َ َ ٍ ِِ َِ ِ
َالدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهللاَُّ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ُّ ْ َِ َ ْ ِّْ َُّ َ َ ِ َ ِ ِ َبغافـل عـام تعملـون ْ ُ َ ْ ََ َّ ٍ ِ َ سـورة  (﴾ِ

 .)٨٥البقرة , اآلية 
 أن أحكام الرشيعة اإلسـالمية إنـام ً; فإنه من املعلوم قطعا احلقيقة الثانيةوأما 
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جاءت لتحقيق مصالح العباد يف املعاش واملعاد, فكل ما هو مصلحة أو سبب إىل 
ل مـا هـو مفـسدة أو مصلحة فقد تواردت األدلة عىل طلبه واحلث عىل فعله, وك

لكـن . سبب إىل مفسدة فقد تواردت األدلة عىل طلـب تركـه والنهـي عـن فعلـه
املصالح واملفاسد, كام هو معلوم, ليست كلها عـىل درجـة واحـدة مـن الثبـات; 
فهناك مسالك أو ترصفات تصدر عن املكلفني ترتبط بمصالح أو مفاسد ثابتـة ال 

فراد واملجتمعات, وهو ما يقتيض أن هييـئ تتغري بتغري الزمان واملكان وأحوال األ
 ثابتة تتكفل بجلب ما كان منها مـصلحة ودفـع مـا كـان منهـا ًهلا الشارع أحكاما

ويف هذا اإلطار يندرج حتريم الـرشك والنفـاق والـسحر ورشب اخلمـر .. مفسدة
وأكل امليتة وحلم اخلنزير والرسقة وأكل الربا واقرتاف فاحشة الزنا وقتـل الـنفس 

قد واحلسد والغيبة والنميمة وقطع األرحام ومـا إىل ذلـك مـن رذائـل ألهنـا واحل
ويف اإلطار نفـسه كـذلك ينـدرج األمـر بالـصالة والزكـاة .. مفاسد حمققة وثابتة

والصوم واحلج وبر الوالـدين وصـلة األرحـام والوفـاء بالعهـد وجهـاد الكفـار 
واحلياء وغري ذلك ممـا املعتدين وإكرام الضيف والصدق والصرب واألمانة والعفة 

 . هو مصالح حمققة وثابتة
هذا النوع من املصالح, واألحكام التي جاءت لتحقيقها; يمثل كليات الدين 
وقواعده وأسسه التي ال جيوز التنكر هلا أو استبداهلا بغريها, ألهنا كام قـال اإلمـام 

َكلية أبدية, وضعت عليها الـدنيا, وهبـا قامـت مـصاحلها يف((الشاطبي   اخللـق, ُِ
, فذلك احلكـم ًحسبام بني ذلك االستقراء, وعىل وفاق ذلك جاءت الرشيعة أيضا

  .)١()) أن يرث اهللا األرض ومن عليهاٍالكيل باق إىل
وإىل جانب هذه املصالح واملفاسد الثابتة, هناك مصالح ومفاسد متغرية, أي 

لكنـه يف حـال أن الفعل أو الترصف قد يكون يف وقت ما أو حال معينة مفسدة, و
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بمعنى أن السلوك قـد يكـون . أخر أو يف زمن خمتلف أو يف جمتمع آخر مصلحة
له أثر نافع يف ظل مالبسات معينة, ويف ظـل مالبـسات خمتلفـة يتحـول أثـره إىل 

ولــذلك فــإن الــشارع مل يــأت بأحكــام ثابتــة حتكــم مثــل هــذه املــسالك . ضــار
امة تتكفل بجلـب كـل مـا هـو والترصفات, وإنام اكتفى بوضع مبادئ ترشيعية ع

واملبدأ . مصلحة أو سبب إىل مصلحة, ودفع كل ما هو مفسدة أو سبب إىل مفسدة
ُكم هذا كله هو قوله تعاىلالعام الذي حي َّ ِإن اهللاََّ يأمر بالعدل واإلحـسان وإيتـاء ﴿: ُ َ ِْ َِ ْ َ َِ َ ُ ُ َِ ِ ْ ِ ْ َّ

َذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر و َ ْ ْ َ َ َِ َ َُْ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ ُالبغي يعظكُ ُْ ِ َ ِ َ َم لعلكم تذكرونْ ُ ْ َّْ َ َ ُ َّ سـورة ( ﴾ََ
 . )٩٠النحل , اآلية 

وقد ترك الشارع احلكيم للمجتهدين من األمة أمـر تقـدير هـذه التـرصفات 
وقـد .  للواقـع وظـروف النـاس وعـاداهتمًواحلكم عليها بالصالح والفساد تبعا

التـرشيعية الكفيلـة بإجيـاد  من املناهج ًاستخرج العلامء من مجلة أدلة الرشع عددا
ــدأ القيــاس  ــاة املكلفــني, كمب احللــول هلــذا النــوع مــن املــسائل املتغــرية يف حي

كــام . واالستحــسان واملــصالح املرســلة وســد الــذرائع والعمــل باالستــصحاب
 مجلة من القواعد الكفيلة بمتابعة هذه املسائل بـاحللول الناجعـة ًاستخلصوا أيضا

ء املفسدة يقدم عىل جلب املصلحة, الترصف عىل الرعيـة در: هلا يف الواقع, ومنها
َّمنوط باملصلحة, الرضر يزال, الرضر ال يزال بالـرضر, يتحمـل الـرضر اخلـاص  َ ُ ُ َُ
َّلدفع الرضر العام, الرضورات تبيح املحظورات, ما أبيح للرضورة يقدر بقدرها,  َ ُ

 . الخ... املشقة جتلب التيسري
, كام أن تثبيـت  ث إنه يقتلع الدين من جذورهحي. تغيري الثابت طامة كربو

 ! فيه أسالفهم, ويف زمان غري زمانهاملتغري جيعل الناس يعيشون فيام عاش 
أهنـم يفرقـون بـني  واملتتبع حلال املسلمني عىل مر العـصور واألزمـان جيـد 

 حيث إهنم فهموا أن منهج اإلسالم منهج وسط يف فهم الثوابـت .الثابت واملتغري



  

 − ٢٨ −

انطلقـوا مـن .  وال تثبيت للمتغريات, ومـن ثـم ,; فال تغيري للثوابت رياتواملتغ
 .»أسلمة املتغريات«خالل حفاظهم عىل الثوابت إىل 

 :  األحكام نوعان«:  ويف هذا يقول ابن القيم
وال ليها , ال بحسب األزمنة واألمكنـة , نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو ع

, واحلدود املقدرة بالرشع  , وحتريم املحرمات  كوجوب الواجبات.اجتهاد األئمة
 خيالف مـا وضـع ٌوال اجتهادٌ , ونحو ذلك فهذا ال يتطرق إليه تغييـر عىل اجلرائم

 . عليه
 .ً وحـاالًانـ ومكاًاغري بحسب اقتضاء املـصلحة لـه زمانـما يت:  والنوع الثاين

حــسب  فــإن الــشارع ينــوع فيهــا ب.ير التعزيــرات, وأجناســها, وصــفاهتاكمقــاد
 .)١(»املصلحة

 :ـ مزالق الفتو التي تعود إىل عدم التفريق بني الثابت واملتغري من األحكام 
ويمكن حرص مزالق الفتو التي تعود إىل عدم التفريق بني الثابـت واملتغـري 

 :من األحكام يف هذه النقاط 
 . األحكام القطعية واعتبارها قابلة لالجتهاداالجرتاء عىل −١
 .إلمجاع القطعي املتيقنخمالفة ا −٢
٣− إىل تنبــه دون ال.املوجـودة يف كتـب الفقهــاء القـدامى اجلمـود عـىل الفتــاو 

 .واقعِّغريات التم
 .تعامل مع قضايا القضاء بوصفها مسائل إفتاء ال−٤
 جتهادواعتبارها قابلة لال األحكام القطعية االجرتاء عىل −١

) !صني يف علـوم الـرشع ومعظمهم من غري املتخصـ(يتجرأ بعض الباحثني 
التي ال تتغري بتغري املكان والزمان واألشخاص  ( إىل تغيري األحكام القطعيةداعني
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َّالـذي تغـري  بحجة مسايرة الواقع ومواكبـة العـرص ,) واألحوال والنية والعوائد َ َ
رآن إن األحكام املوجـودة يف القـ:  ويقولون عن سابقه من العصورًمجلة وتفصيال

 حيث إن هذه األحكام كانت تـوائم البيئـة التـي نـزل  إىل عرص,ختتلف من عرص
فال جيوز أن تكون هذه األحكام حاكمة عىل عرص املدنيـة ;  أما اآلن  ,فيها القرآن

 ًاقـ موافًاّغريوا الثوابـت مـن األحكـام تغيـري هؤالء أن ي ويريد.والتطور والتقدم
سالمي فقه املدنية والتطـور قه اإل لكي يكون الف;للمدنية احلديثة عىل حد زعمهم

حيث إن الفقهاء القدامى قد وضعوا فيه القواعـد والـضوابط . ًوهو كذلك فعال(
 .)التي جتعله يساير كل عرص

 مـع −  −وقد استدل هؤالء عىل اجتاههم هذا بام فعله عمر بـن اخلطـاب 
د يف االجتهـا« وبني »النص وتغيريه رد«سهم املؤلفة قلوهبم, ومل يفرق هؤالء بني 

َّ; ومن ثم»فهم النص  كـل مـا رية وتغيري الثوابت, رافـضني قالوا برد نصوص كث.َ
إن قواعد الدين ثابتة, وظروف احليـاة : مرددينهو مدون يف كتب الفقه القديمة, 

متغرية, ويف املقابلة بـني الثابـت واملتغـري البـد وأن حيـدث جـزء مـن املخالفـة, 
 يـستحيل تغيـري وحيـث .أو أن يثبت املتغريويقصدون باملخالفة أن يتغري الثابت 

طلقـون عـىل هـذا التغيـري  وي; فإنه ال مناص من تغيري ثوابـت الـدينواقع احلياة 
 . االجتهادمصطلح 

 تـرث مثـل مـا  جيـب أنإن األنثى اآلن:  يقول هؤالء منومن ثم وجدنا من
العمـل يرث الرجل; ألن املرأة اآلن تقوم بكل ما يقوم بـه الرجـل مـن التعلـيم و

مل ن احلجاب إ : وكذلك من يقول جماالت احلياة, بل قد تزيد عليهوتضاربه يف كل
 .ونحو هذه من املسائل. يرد وجوبه يف القرآن

  القطعي املتيقنخمالفة اإلمجاع −٢
 .بسيط ومركب:  نوعان, كام يذكر أهل األصول , اإلمجاع 
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ٍ العصور عىل حكـم  هو أن يتفق أهل االجتهاد يف عرص من:فاإلمجاع البسيط
ٍواحد حلادثة ما ٍ. 

 اتفـاق العلـامء عـىل قـول واحـد  :− بحـسب التعريـف األصـويل  − أو هو
 مـا مجاع عىل نجاسة فـضالت لقول كل واحد منهم كاإلبواسطة املدلول املطابقي

 نجاسة فـضلة مـا ال  : فاملدلول املطابقي له هو. من احليوان والطريال يؤكل حلمه
 .يؤكل حلمه

ر يكتسب شك أن احلكم الواحد املجمع عليه من علامء عرص من العصووال 
تباعـه والعمـل ا ًاميع أفراد األمة جيب عليهم مجيع جلًاصفة القطعية, ويكون ملزم

وكـذلك يكـون . فهُ العمل بخال − مهام كان مركزه الديني  −به, وال جيوز ألحد 
عىل ما ذهب إليـه  ( جمتهدين ألهل العصور التالية جمتهدين وغريًاُهذا احلكم ملزم

 إمجـاع مـن ُ نقـض ,وال هلم جمتمعـني, , فال حيق ألحد منهم ) مجهور األصوليني
 . بخالفهُسبقهم أو العمل

وعلامء كل عرص هم كل األمة بالنسبة إىل االجتهاد يف احلصول عـىل احلكـم 
 إذا اتفـق إمجـاع أمـة عـرص مـن« : ويف هـذا يقـول اآلمـدي. الرشعي يف املسألة

األعصار عىل حكـم حادثـة, فهـم كـل األمـة بالنـسبة إىل تلـك املـسألة, وجتـب 
 .)١(»عصمتهم يف ذلك عن اخلطأ 

هو أن تتعدد األحكام وال ينعقد اإلمجاع عىل كل منها, بل  :واإلمجاع املركب
 .يتحزب كل فريق لرأي خيالف اآلخر

 رأيني متقابلني  العلامء عىل فريقني منأي أن اإلمجاع املركب عبارة عن اتفاق
 . رغم وجود اخلالف بينهم;  يف املسألةثالثونفي قول 
وفريق آخر بكراهته فمجموع , أن يقول فريق من الفقهاء بحرمة أمر : ومثاله
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 .القولني إمجاع عىل عدم وجوبه أو استحبابه أو إباحته
أن خيتلـف الفقهـاء يف حكـم األمـر بـني الوجـوب والـسنية : ًاومثاله أيـض

باب, ولكنهم مل خيتلفوا يف أنه مرشوع; ومن ثم فال جيوز أن يأيت أحد من واالستح
. ًاملفتني فيفتي بحرمة أو كراهة أو إباحة هذا األمر; ألن يف ذلـك خمالفـة لإلمجـاع

فـإن حتقيـق املـسألة ال خيـرج . ثلة ذلك القول بحرمة ختان اإلنـاثومن أشهر أم
 . االستحباب أو الوجوببحكم ختان اإلناث عن حد اجلواز , إن مل يكن

 .)١(»ال يسع االجتهاد يف خمالفة اإلمجاع«: ولذلك قال العلامء
 .)٢(وقالوا بعدم جواز القياس يف خمالفة اإلمجاع

يف عاملنا املعـارص فهـي كثـرية أما عن األمثلة التي يتضح فيها خمالفة اإلمجاع 
, ) ريم ختان اإلناثباإلضافة إىل ما سبق من حت (, فنكتفي بذكر أشهر األمثلةًاجد
 :وهي
 . السجائر ال تفطر الصائم−١
 .دون موافقة زوجته ًا عدم وقوع طالق الرجل منفرد−٢
 . الزواج عقد رضائي من الدرجة األوىل, ال حيتاج إىل شهود وال مهر وال ويل−٣

 عىل جممـوع أفـراد األمـة, ًا كبريًوال شك أن لإلفتاء بام خيالف اإلمجاع خطرا
مع الفقهية واهليئات العلمية أن تواجه كل من يتجـرأ عـىل الفتـو بـام فعىل املجا

خيالف اإلمجاع وتطالـب بمعاقبتـه; لتحـد مـن هـذه الفـوىض يف جمـال اإلفتـاء, 
وبخاصة يف قضايا األمة املصريية التي ال ينبغي أن تصدر عن اجتهاد فـردي, بـل 

ُالبد أن تصدر عن اجتهاد مجاعي من قبل املجامع الفقهي  .ةَْ
 بمواقـع اإلمجـاع, ًاعىل أن عىل املجتهد أن يكـون عارفـولذلك نص العلامء 

                                                 
F١EאWAאא@F٤L١٧٨KE 
F٢EאWאאF٤L١٠٥E،Aאאא@F٦L٣٣٩E،Aאא@F١L٣٠،

٦٨E،Aאא@٢٣٧K 



  

 − ٣٢ −

حتى ال جيتهد أو يفتي بخالف ما وقع عليه اإلمجاع, وال يستلزم هـذا منـه حفـظ 
 ًه أن يعلم أن فتواه ال ختالف حكـاممجيع املسائل التي وقع فيها اإلمجاع, وإنام يكفي

 .)١( عليهًاجممع
ً فعال ; ألن كثريا مـن املـسائل  التأكد من حتقق اإلمجاععىل رضورةكام أكدوا  ً

 .مما وقع فيها دعو اإلمجاع ال ينطبق فيها رشوط اإلمجاع الـذي ال جتـوز خمالفتـه
كام أن اإلمجاع املبنـي عـىل اجتهـاد ظـريف أو عـريف يمكـن أن يـنقض إذا تغـريت 

 .مالبسات احلكم الذي بني عليه اإلمجاع األول
 غري الفتو بتغري موجباهتاترك اعتبار ت −٣

 تغري الفتو بتغري املكان ٌسبق معنا أن اتفاق أئمة اإلسالم منعقد عىل رضورة
يظهـر اخلطـأ الكبـري .  ومن هنا.والزمان واألشخاص واألحوال والنية والعوائد

 عـىل الفتـاو املوجـودة يف كتـب الفقهـاء ًالذي يقع فيه من يفتي الناس اعـتامدا
 .ري التفات إىل سياقاهتا الزمانية واملكانية والشخصيةومن غ,  القدامى

 − عندما عرض لفصل تغيـري الفتـو واختالفهـا ويف هذا يقول ابن القيم ,
 ٌوقـع بـسبب اجلهـل بـه غلـط,  ًاهذا فصل عظيم النفع جد«:  −ما سبق بحسب 

م َلعُا ي, مم أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه  ,عظيم عىل الرشيعة
 فـإن الـرشيعة مبناهـا .. ال تأيت بـهأن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح

 ٌهـا, ورمحـةُّ كلٌ وهي عدل.لعباد يف املعاش واملعادوأساسها عىل احلكم ومصالح ا
 فكل مسألة خرجت عـن العـدل إىل اجلـور, .هاُّ كلٌها, وحكمةُّ كلُها, ومصالحُّكل

ث; إىل املفـسدة, وعـن احلكمـة إىل العبـصلحة وعن الرمحة إىل ضدها, وعـن املـ
 اهللا بـني عبـاده, ُ فالـرشيعة عـدلن أدخلت فيها بالتأويـلفليست من الرشيعة وإ

    عليه وعىل صـدق رسـولهُةه الدالُه يف أرضه, وحكمتُّـلِه بني خلقه, وظُورمحت
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 .)١(»هاـَ داللة وأصدقَّأتم
من القرآن أو السنة الثابتـة يف إذا ورد النص «: ًويقول ابن حزم أيضا يف ذلك

 لتبدل الزمان وال لتبدل املكان وال لتغـري ىفصح أنه ال معن.. أمر ما عىل حكم ما
 كل حـال, , يف كل زمان ويف كل مكان وعىلًاألحوال, وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا

٢(»حتى يأيت نص ينقله عن حكمه يف زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخر( . 
 . هذه النقاطيف  , وأثرها يف الفتو ,متغريات الواقع وسوف نبني

 تغري الفتو بتغري الزمان −١
 ُـرر تغيـَكـُال ين«: عـىل أنـه) ٣٩: ( يف املـادة»جملة األحكام العدليـة« نصت 

 أمـا .لتي تتغري هـي األحكـام االجتهاديـةواألحكام ا. )٣(»األحكام بتغري األزمان
 .  تتغريالقطعيات من األحكام فهي ثوابت ال

 :ام يأيتب − إضافة إىل التدرج يف الرشيعة−ويمكن االستدالل عىل ذلك
 الـصالة يف مـرشوعيةمـع أن األصـل . الصالة يف البيوت يف الليلـة البـاردة  )أ( 

 أن رسـول  ـ ريض اهللا عـنهام ـلصحيحني عن ابن عمراملساجد مجاعة, ففي ا
 .)٤(دة بالصالة يف الرحال يف الليلة البار أمر  اهللا

 .)٥( أن تقطع األيدي يف الغزاة  هني النبي )ب(
 .)٦( عن ادخار حلوم األضاحي أكثر من ثالث يف زمن الفاقة  هني النبي )ج( 
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 .)١(حد الرسقة عام الرمادةـ ريض اهللا عنه ـ إسقاط عمر بن اخلطاب   )د( 
 :غري الفتو بتغري الزمان ما يأيت ومن فروع وأمثلة ت

 .)٢(بيع السالح يف زمن الفتنة مع أن األصل جواز بيعهحتريم   )أ( 
الـزوجني, وثبـوت نـسب ًوجوب تسجيل عقد الزواج ضامنا حلقوق كـال  )ب(

 . لفساد األخالق وخراب الذمم وجرأة الناس عىل ما حرم اهللاًااألوالد; نظر
 تغري الفتو بتغري املكان −٢

  .تغري املكانذهب عامة الفقهاء إىل أن الفتو ختتلف وتتغري ب
 . هذا ما يأيتويدل عىل

: ألهل اليمن  قال معاذ : قال طاوس:  يف صحيحهًاما رواه البخاري معلق  )أ( 
 − مكان الـشعري والـذرة −ائتوين بعرض ثياب مخيص أو لبيس يف الصدقة «

 .)٣(»باملدينة   عليكم, وخري ألصحاب النبيأهون
فقـراء البلـد وأيـرس عـىل نـه أنفـع ل; أل إخراج زكاة الفطر من قوت البلـد )ب(

 زكـاة  فـرض رسـول اهللا:  اهللا عـنهام قـال فعن ابن عمر ريض.املتصدقني
 .)٤( من شعريًا من متر أو صاع ًَاالفطر صاع

ا أهـل بلـد أو حملـة  فأمـهتم باملدينـةوهذه كانت غالب أقوا«: قال ابن القيم
ز أو م الـذرة أو األر فإنام عليهم صـاع مـن قـوهتم, كمـن قـوهتقوهتم غري ذلك ;

كـاللبن,  ( فـإن كـان قـوهتم مـن غـري احلبـوب., أو غري ذلك من احلبـوبالتني
 .)٥(» ما كانًاطرهتم من قوهتم كائنـُ أخرجوا ف;) واللحم, والسمك
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 :ومن فروع وأمثلة تغري الفتو بتغري املكان ما يأيت
َغـري املـسلمني حـال هل العلم الزواج من الكتابية يف بالد كراهة مجاعة من أ  )أ( 

 .)١(احلرب
صالة أهل القطبني وصيامهم, وكذا املناطق التي يطول فيها وجود الشمس  )ب(

 ختــصهم − تتعلــق باملواقيــت −ًفــإن هلــم أحكامــا . أو غياهبــا فــوق العــادة
 .خلصوصية ظروف املناخ والطبيعة عندهم

 تغري الفتو بتغري األشخاص −٣
, ًاوفقـر ًى, وغنـًاً قـوة وضـعف :ستوونذلك ألن األشخاص املكلفني ال يـو
فإن الفقه السديد يقتيض مراعاة هـذه اجلانـب, واعتبـار .. َّومن ثم. ًا وخوفًاوأمن

فلـيس احلكـم للقـوي مثـل  .شـخصكـل  خصوصية مثـل هـذه األوصـاف يف
الضعيف, وال للغني مثل الفقري, وال لآلمن مثل اخلائف, وال مـن كـان يف حـال 

فعـىل املفتـي أن .  عـىل ذلـكًوبناء. االضطرار أو احلاجةالسعة كمن كان يف حال
 .يدرك اختالف الناس وتنوع مشارهبم ومذاهبهم

 : ري الفتو بتغري األشخاص ما يأيت ىل تغويدل ع
عـن   كانـت يب بواسـري, فـسألت النبـي : الحديث عمران بن حصني قـ  )أ( 

ًصل قـائام«: الصالة, فقال  فعـىل  ; مل تـستطع فـإنًااعـد ; فق فـإن مل تـستطعِّ
 .)٢(»جنب

 − ُاسـتأذنت سـودة: ما جاء يف الصحيحني عن عائشة ريض اهللا عنها قالت ) ب(
ْيلة مجع  ل   النبي−ريض اهللا عنها  ِ ثبطةوكانت ثقيلة(َ  .)٣( فأذن هلا).َ

                                                 
F١EאWAא@F٥L٥٠E،A@F٣L٢٢٦KE 
F٢EאAא@Aאא@F١١١٧KE 
F٣EWאAא@A

אא@F١٦٨٠E،Aא@Aאאא
אאאאאאא

@F١٢٩٠Eא،K 



  

 − ٣٦ −

 أو ًالشخص من أبواب تغري الفتو تيسريويف هذا دليل عىل أن مراعاة حال ا
 . يكون الشخص عليها; فالتكليف خيتلف حسب كل حالًايدتشد

النظر فيام يصلح بكل مكلف يف «: َّوقد بني الشاطبي أن مما ينبغي عىل املجتهد
; إذ   وشـخص دون شـخص,  وحال دون حال ,بحسب وقت دون وقت. نفسه

كـام أهنـا يف العلـوم  , النفوس ليست يف قبول األعامل اخلاصـة عـىل وزان واحـد
, وال   فرب عمل صالح يدخل بسببه عـىل رجـل رضر أو فـرتة.كذلكوالصنائع 

 ورب عمـل يكـون حـظ الـنفس والـشيطان فيـه !آخـريكون كذلك بالنسبة إىل 
 من ذلك يف بعض األعامل ًا ويكون بريئ عمل آخر,بالنسبة إىل العامل أقو منه يف

 يعرف به النفوس ًاا التحقيق اخلاص هو الذي رزق نور فصاحب هذ!بعضدون 
ومراميها وتفاوت إدراكها, وقوة حتملها للتكاليف, وصربها عىل محل أعبائهـا أو 

أي هذا الفقيه ( فهو .التفاهتاضعفها, ويعرف التفاهتا إىل احلظوظ العاجلة أو عدم 
ًقق الذي رزق نورااملح حيمل عىل كل نفس من أحكام النصوص مـا يليـق هبـا, ) ُ

 .)١(»بناء عىل أن ذلك هو املقصود الرشعي يف تلقي التكاليف
 :ومن فروع وأمثلة تغري الفتو بتغري األشخاص ما يأيت

 .)٢(رجى برؤه حتى يربأُتأجيل إقامة احلد عىل املريض الذي ي  )أ( 
ص الطبيعـي الـذي لـه نفـس ناطقـة عـن الـشخص اختالف أحكام الشخ) ب(

 .االعتباري
 تغري الفتو بتغري األعراف −٤

 لتغري العـرف الـصحيح ًاكم يف املسألة الواحدة خيتلف تبعَّبني الفقهاء أن احل
 .من مكان إىل آخر ومن زمان إىل آخر

 العـرف  هـذا, واصـطلحوا عـىل أن» الـصحيح«وقد قيدوا العـرف بلفظـة 
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وتلقتـه الطبـاع الـسليمة ,  استقر يف النفوس مـن جهـة العقـول ما « هوالصحيح
 . ومن ثـم.)١(»دون معارضة لنص أو إمجاع سابق , − ً كان أو قوالًفعال −بالقبول 

 .مل يعرتفوا بأي عرف خالف ذلك
 :ويدل عىل تغري الفتو بتغري األعراف ما يأيت

ِوعارشوهن بالـمعروف﴿: قوله تعاىل  )أ(  ُِ َْ َّ ُ َ َْ ِ  ].١٩من اآلية : النساء[ ﴾ُ
ًومتعوهن عـىل الــموسع قـدره وعـىل الــمقرت قـدره متاعـا ﴿: قوله تعاىل )ب( ُ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ََ َ َ َِّ ُ ُ ُ ُ ََ ْ َِ ِ ْ َْ َِ ِ

َبالـمعروف حقا عىل الـمحسنني ِ ِ ِْ َ َ ُْ ُ َْ َْ  ].٢٣٦من اآلية : البقرة [﴾ِ
ــه تعــاىل  )ج(  ــالعرف وأعــرض﴿: قول ْخــذ العفــو وأمــر ب ِ ْ َ ُ َ َ ََ ِْ ِْ ْ ُْ ِْ ْ ـــجاهلنيُ َ عــن ال ِ ِ َ َْ ِ﴾ 

 ].١٩٩: األعراف[
ُفكل ما شهدت به العادة قيض به«: قال اإلمام القرايف        ُ ِ إال .  لظاهر هذه اآليـة ;َ

 .)٢(»أن يكون هناك بينة
يـا رسـول : إن هند بن عتبـة قالـت: ما ثبت عن عائشة ريض اهللا عنها قالت  )د( 

مـا يكفينـي وولـدي إال مـا اهللا, إن أبا سفيان رجل شحيح ولـيس يعطينـي 
خـذي مـا يكفيـك وولـدك «:    النبـيفقـال. أخذت منـه وهـو ال يعلـم

 .)٣(»باملعروف
وفيـه اعـتامد العـرف يف «:  يف هذا احلـديث ابن حجر ـ رمحه اهللا ـقال احلافظ       

 .)٤(»األمور التي ال حتديد فيها من قبل الرشع
 اهللا حـسن, ومـا رآه  فهـو عنـدًالمون حـسنمـا رآه املـس «:   قـول النبـي )هـ(
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 .)١(» فهو عند اهللا سيئًااملسلمون سيئ
ٌل الناس من غري نكـري أصـل مـن األصـول كبـريـُوتعام«: قال الرسخيس ُ  ;

مـن مل «: ولـذلك قيـل. )٢(» فهو عند اهللا حـسنًاما رآه املسلمون حسن«:   لقوله
األزمــان  فــإن األحكــام قــد تتغــري بتغــري . ; فهــو جاهــليعــرف عــرف زمانــه

 .)٣(»واألشخاص
التـي (إن إجـراء هـذه األحكـام «:  الطرابلـيس احلنفـيً أيضاويف هذا يقول
خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين بل ,  متى تغريت تلك العوائد ,) مدركها العوائد

كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري احلكم فيه عند تغيري العادة إىل ما تقتـضيه 
 لالجتهاد من املقلدين حتى يشرتط فيه أهليـة ً وليس ذلك جتديدا.ملتجددةالعادة ا

االجتهاد, بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلامء وأمجعوا عليها, فنحن نتبعهم فيها من 
 .)٤(»غري استئناف اجتهاد

: ) يف حديثه عن العـرف وأثـره يف تغـري األحكـام(وقال القرايف يف الفروق 
َّفهذه قاعدة البد من مالحظ« ُتها, وباإلحاطة هبا يظهر لك غلط كثري من الفقهـاء ُ َ ِ

ْ فإهنم جي!املفتني عـىل أهـل األمـصار يف سـائر ورات يف كتب أئمتهم ـُرون املسطـُ
 وذلك خالف اإلمجاع, وهم عصاة آثمون عند اهللا تعاىل, غري معذورين !األعصار
 الفتـاو  هلـا, وال عـاملني بمـداركً لـدخوهلم يف الفتـو وليـسوا أهـالباجلهل;

 .)٥(»ورشوطها واختالف أحواهلا
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بـني قاعـدة العـرف القـويل : يف الفرق الثامن والعرشين (ًاوقال القرايف أيض
 .ُوعىل هذا القانون تراعى الفتاو عىل طول األيام«: ) وبني قاعدة العرف الفعيل

ُ أسقطه وال جتمـد عـىل املـسطور  ; ومهام سقط ,ِ اعتربه ;فمهام جتدد يف العرف يف ِ
ِ ال جتـره  ; بل إذا جاءك رجل من غري أهل إقليمك يستفتيك! الكتب طول عمرك ْ ُ

ْوأج, واسأله عن عرف بلده , عىل عرف بلدك  , دون بلـدك  −وأفته به  , ِره عليهـَ
يف ٌ ضالل ًااجلمود عىل املنقوالت أبد وفهذا هو احلق الواضح. − واملقرر يف كتبك

 .)١(»! سلمني والسلف املاضني بمقاصد علامء املٌ وجهل ,الدين
عىل معرفة بعـادات النـاس أن يكون : وهلذا جعل العلامء من رشوط املجتهد

 فكثري من األحكام ختتلـف بـاختالف الزمـان لتغـري عـرف أهلـه, أو .وأعرافهم
حلدوث رضورة, أو فساد أهل الزمان, بحيث لو بقي احلكم عـىل مـا كـان عليـه 

 بالنـاس, وخلـالف قواعـد الـرشيعة املبنيـة عـىل , لزم منـه املـشقة والـرضرًأوال
 .التخفيف والتيسري ودفع الرضر والفساد

 :ومن فروع وأمثلة تغري الفتو بتغري األعراف ما يأيت
إذا تنازع الزوجان يف متاع البيت, فـإن لكـل مـنهام مـا جـرت عليـه العـادة   )أ( 

 .باستعامله
يـه إىل العـرف القـائم يف املكـان تقدير اللقطة التي ال جيب تعريفها يرجـع ف )ب(

 .املوجودة فيه
  . قبول شهادة من حيلق حليته )ج( 
 لط بني اإلفتاء ووظيفة القضاء اخل−٥

 التعامل معها بوصـفها مـسائل  القضاء عبارة عن قوالب ثابتة ال جيوزقضايا
اجلنايـات احلقـوق املاليـة ويف قـضايا م حكـاإصـدار األوظيفتـه القـضاء  ف.فتاءإ
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وينفـذ  . للمتخاصـمنيً ويكون حكم القـايض ملزمـاد والطالق ونحوهاواحلدو
إلحقاق احلق وإبطـال الباطـل, وحتقيـق  ; السلطة التنفيذيةاحلكم القضائي بقوة 

 .و اخلصاماالستقرار, ومنع استمرار النزاع أ
; ألن  ال جيوز أن يفتي املفتي يف يشء تـم فـصله بالقـضاء الـرشعي. ومن ثم

 وهذه. , وقد نص عىل ذلك كثري من أهل األصوليني وز نقضهحكم القضاء ال جي
 .م يف ذلكبعض أقواهل

اتفقــوا عــىل أن حكــم احلــاكم ال جيــوز نقــضه يف املــسائل «: قــال اآلمــدي
 .)١(»االجتهادية

َحكم احلاكم يف املسائل االجتهادية ال يرد وال ينقض«: وقال القرايف ْ ُ ُّ َُ«)٢(. 
 ويرجـع ,ائل االجتهـاد يرفـع اخلـالفحكـم احلـاكم يف مـس«: ًاوقال أيض

املخالف عن مذهبه ملذهب احلاكم, وتتغري فتواه بعد احلكم عام كانت عليـه عـىل 
 .)٣(»القول الصحيح من مذاهب العلامء

 .)٤(»حكم احلاكم يف املسائل املختلف فيها يرفع اخلالف«: وقال الزركيش
َإذا ما اسـتفتي يف مـسألة مـن املـس بل عىل املفتي , ِ ْ ئل التـي خيـتص القـضاء اُ

 . أن يفتي بام استقر عليه القضاء يف البلد الذي يقـيم فيـه املـستفتيبالفصل فيها ,
 فعليـه أن حييلـه إىل اجلهـات  ;وإن مل يعلم ما استقر عليه القضاء يف بلد املـستفتي

 .وال يفتي يف ذلك بنظره واجتهاده, القضائية املختصة 
 أن خيتـار يف  ,− وهـو القـايض −نـوب عنـه  ين أو م , ألن لويل األمر ;ذلك
 لتحقيق مـصالح رشعيـة ومقاصـد ًاالفية واالجتهادية ما يراه مرتجحاألمور اخل

 ولـو  ـفاستقرار القضاء عىل اختيار رأي من اآلراء االجتهادية يف الرشيعة .مرعية
 َّ ولـذلك قــررويلـزمهم العمـل بـه,  يرفـع النــزاع بـني النـاس  ـًاكان مرجوح
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 .)١(»حكم احلاكم يرفع اخلالف«:  وليون هذه القاعدةاألص
 :  عىل قولنيالتعزير باملالقد اختلف الفقهاء يف جواز . ًفمثال

ال جيـوز :  حيث قـالوا.باملنع , وإليه ذهب مجهور الفقهاءالقول األول يقول 
أخذ مال املسلم أو إتالفه أو إخراجه عن ملكه بالبيع عقوبة بـال سـبب رشعـي; 

َع مل يرد بيشء من ذلك عـن أحـد يقتـد بـه, وألن املقـصود بالعقوبـة ألن الرش ُ
 K)٢(التأديب, واألدب ال يكون باإلتالف

 والقول الثاين يقول باجلواز, وإليه ذهب أبو يوسف من احلنفية وابن فرحون 
ُالقاسم الربزيل من املالكية وابن تيمية وابن القيم من احلنابلة والزيدية وأبو ْ ُ)٣(. 

تج بـأن مذهبـه فال جيوز ألحد أن حيـ ;  بجواز التعزير باملالجاء القضاءوإذ 
سواء كان ذلك لنفسه أو ( ويقول بعدم جواز التعزير باملال ًمالكي أو شافعي مثال

 .)لغريه
ويظهر دور القضاء يف حسم كثري مـن مـسائل الطـالق املختلـف فيهـا بـني 

وكذلك بعض مسائل املـرياث الفقهاء مثل الطالق املجموع والطالق يف احليض, 
 .كاملسألة احلجرية والوصية الواجبةالواجبة والوصية 

وإننا إذ نبني أن املفتي ال جيوز له أن يفتي يف مسائل القضاء باجتهاده نشري إىل 
 لكثري من مسائل ً وهي أن القضاء اآلن قد أصبح أصال.نقطة مهمة يف هذا الصدد
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, واالحتياج إىل  من بعض اإلشكال يف تطبيقها املعامالت بني الناس, التي ال ختلو
َّومن ثم .الدقة يف تصحيحها ينبغي حتري مقاصد الرشيعة والرجـوع إىل العلـامء . َ

َتصني األمناء فيام يسن من قـوانني , حتـى يــعفى النـاس مـن حـرج خمالفـة املخ ُ
 .َّالقوانني لشعورهم بأهنا تصادم مسلامت الرشع احلنيف
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 املزالق التي تعود إىل تساهل املفتي −٣
 ويمكن .املزالق التي تعود إىل تساهل املفتي معظمها قديم , وبعضها حديث

 :حرصها يف هذه النقاط 
 .»ال أدري «غياب ثقافة −١
 . تتبع رخص املذاهب والفقهاء−٢
 .إفتاء املفتي بخالف ما يعلم وجوبه −٣
 . تتبع احليل املحرمة واملكروهة−٤
 .َّ لألهواء وعدم حتري املفتي احلـق والصوابلركون ا−٥
 . اخلضوع للواقع املنحرف−٦

 »ال أدري «غياب ثقافة −١
حرم اهللا ـ عز وجل ـ القول بغري علم يف غري ما موضـع مـن كتابـه العزيـز , 

َوقالوا لن متسنا النار إال أياما م﴿: فقال تعاىل حكاية عن بني إرسائيل ً َّ ُ ََّ َّ ِ َّ َ َ َ ْ ََ ُ ْعـدودة قـل َ ُ ً َ ُْ
َأختذتم عند اهللا عهدا فلن خيلـف اهللاُ عهـده أم تقولـون عـىل اهللا مـا ال تعلمـون َُ َ ْ َْ ُ َْ َ ُ َ ْ ََ َ َ ً َ ْ َُ َ ُ َ َْ َْ ِ ِْ ُ َ ْ َ َّ﴾ 

 ].٨٠: البقرة[
َّوبني سبحانه أن القول بغري علم اتباع خلطوات الشيطان, وأن الشيطان حيب 

 ليفسد علـيهم ديـنهم وأخالقهـم من الناس القول عىل اهللا بغري علم, ويأمرهم به
َيا أهيا الناس كلوا مما يف األرض حالال ط﴿ : − عز وجل −وجمتمعهم, فقال  ً َْ َ ُِ ْ ََ ِ َّ ِ ُ ُ َّ َ ُّ ًبا ـِّيــَ

ْوال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني إنام يأمركم بالسوء والفحشاء وأن  َ َ ْ َ ٌّ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ َّ ُ َّ ََّ ْ َُّ ْ ُ ُ َ ُ ْ ِْ ُ ْ َ ِ ٌِ ِ ُِ ُ َّ َِ َ ُ َ
َقولوا عىل اهللا ما ال تعلمونَت ُ ََ ُْ ََ َ َ  ].١٦٩ −١٦٨: البقرة[ ﴾ُ

ُفمـن أظلـم ﴿: َّوبني أن القول عىل اهللا بغري علم إضالل الناس فقال سبحانه ََ ْ ََ ْ
َممن افرت عىل اهللا كذبا ليضل الناس بغري علم إن اهللاَ ال هيدي القوم الظالــمني َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َْ َ ْ َْ َ ُ ًْ ْ َّْ َ ِ ٍِ َ ِ َّ َِ َ َ ِ َّ﴾ 

 ].١٤٤من اآلية : األنعام[



  

 − ٤٤ −

ُوإذا فعلوا فاحـشة قـالوا ﴿: وبني تعاىل أنه كذب وافرتاء عليه فقال سبحانه  َُ ً َ ِ َ ََ ََ ِ
َوجدنا عليها آباءنا واهللاُ أمرنا هبا قل إن اهللاَ ال يأمر بالفحشاء أتقولون عىل اهللا ما ال  ََ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ََ َُّ ْ ْ َُ َُ َْ َِ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ َ َ

َتعلمون ُ َ ْ  ].٢٨: عرافاأل[ ﴾َ
 وقد عطف سبحانه القول عليه بغري علم عىل الفواحش واإلثم والبغي بغري 

َقل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن ﴿: احلق والرشك به فقال تعاىل َ َ َ َ َ َ ِّ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َّ َْ ِ َِ ْ َّْ ِ
َواإلثم والبغي بغري الـحق وأن ترشكوا باهللا م ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ َِّ ْ ِْ َ ْ ْا ملْ َ ينزل به سلطانَ ْ ُْ ِ ِ ِّ َ َ وأن تقولوا عـىل ًاُ َ ُ ُ َْ َ َ

َاهللا ما ال تعلمون ُ ََ ْ َ , وما هذا إال أن الرشك نوع مـن القـول عـىل ]٣٣: األعراف[ ﴾َ
 . اهللا بغري علم; ومن ثم فهو أكرب الكبائر

: والقائل عـىل اهللا بغـري علـم يبـوء بإثمـه وإثـم مـن اسـتفتاه; لقولـه تعـاىل
ْليحملوا أو﴿ َْ ُ ِ َزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يـضلوهنم بغـري علـم أال َِ َ ٍَ ْ ُّ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ََ ِ َ َ ْ ْ َ ْ ُِ َ ًَ َ

َساء ما يزرون ُ َ َ َِ  ].٢٥: النحل[ ﴾َ
: ويف لفـظ. )١(»ُمن أفتي بغري علم كان إثمه عىل مـن أفتـاه«  : وقول النبي 

 .)٢(»ُمن أفتي بفتيا غري ثبت فإنام إثمه عىل من أفتاه«
وقـد . )٣(»أجرؤكم عىل الفتيا أجـرؤكم عـىل النـار«  : قال النبي . ومن هنا

هـو مـن يفتـي بـام مل : سأل إسحاق بن هانئ اإلمام أمحد عن هذا احلـديث فقـال
ُ  , وهو إمام املسلمني وسيد العاملني , يـسأل كان رسول اهللا . ومن ثم. )٤(يسمع

. ال أدري«:  الـسامء , ويقـول للـسائلفال جييب حتى يأتيه الوحي من. عن اليشء
 .)٥(»حتى أسأل جربيل
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 مـن كتـاب اهللا أن يكلـه إىل عاملـه , وال ًا  مـن جهـل شـيئولقد أمر النبي 
سـمع : فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال.. يتكلف القول بام ال يعلمه

كتاب اهللا رضبوا . إنام هلك من كان قبلكم هبذا«:   قوما يتدارؤون , فقالالنبي 
 .ًا, فال تكذبوا بعـضه بعـضًاق بعضه بعضِّ وإنام نزل كتاب اهللا يصد!بعضه ببعض

 .)١(»هِوه إىل عالـمـُلِفام علمتم منه ; فقولوا, وما جهلتم ; فك
وإذا ما نظرنا إىل الصحابة ; وجدناهم ال يقولون يف دين اهللا بغري علـم , بـل 

 وهذه هي بعض الروايـات عـنهم .لمقد حذروا غريهم من القول عىل اهللا بغري ع
 .يف ذلك

َ أنه ملا نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها, قالت− ريض اهللا عنها −فعن عائشة  َّ :
أي سـامء تظلنـي وأي أرض :   ? فقال أبـو بكـرأال عذرتني عند النبي : فقلت

 .)٢(!تقلني إذا قلت ما ال أعلم?
ْبـرأو:  وقال عيل بن أيب طالب  : قـالوا. − ثالث مرات − !ها عىل كبديَدَ

 .)٣(اهللا أعلم: قولأن يسأل الرجل عام ال يعلم في: ال ق! وما ذاك?.يا أمري املؤمنني
: ٌّخرجنا مع ابن عمر نميش, فلحقنا أعـرايب فقـال: وعن خالد بن أسلم قال
 .ُسـألت عنـك فـدللت عليـك: قـال:  قـال»نعـم«: أنت عبد اهللا بن عمر? قـال

:  قـال!أنـت ال تـدري?:  فقال»ال أدري«: فقال ابن عمر أترث العمة? :فأخربين
َّنعام «: الَّقبل ابن عمر يديه فق;  فلام أدبر .» اذهب إىل العلامء باملدينة فاسأهلمنعم« ِ ِ

 . )٤(»! ال أدري:  سئل عام ال يدري فقال!قال أبو عبد الرمحن
, مـن  يـا أهيـا النـاس: دخلنا عىل عبد اهللا بن مسعود قال: وعن مرسوق قال

 فإن من العلم أن يقول ملا ال .اهللا أعلم: ; فليقل, ومن مل يعلم   فليقل به ;ًاعلم شيئ
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َقل ما أسألكم عليه مـن أجـر ومـا أنـا مـن ﴿:   لنبيه قال اهللا .اهللا أعلم:  يعلم َ ْ ْ َِ ِ َِ َُ َ ََ ْ ْ ْ ٍَ َ ُ َْ ُ
َالـمتكلفني ِ ِّ َْ َ  .)١(]٨٦: ص[ ﴾ُ

يف » ال أدري«مثلـة يف اسـتعامهلم أروع األ فقد رضبوا  الصالح ;وأما السلف
وحذروا من اإلفتاء بغري علم الفتو ,. 

 خـري لـه مـن أن يقـول مـا ال ًألن يموت الرجـل جـاهال: فقال ابن سريين
 .)٢(!يعلم

 . )٣(ال أدري نصف العلم: وقال الشعبي
, حتـى »ال أدري«ينبغي للعامل أن يورث جلساءه من بعـده : وقال ابن هرمز
ال :  يف أيدهيم يفزعون إليه إذا سئل أحـدهم عـام ال يـدري قـالًيكون ذلك أصال

 . )٤(أدري
ً ألن يعيش الرجل جـاهال .واهللا:  ثم قال.ال أعلم: ًسئل القاسم يوما فقالو

 .)٥(! بعد أن يعلم حق اهللا عليه خري له من أن يقول ما ال يعلم
يـا :  خلـدة وكـان نعـم القـايضقال يل أبـو: حدثني ربيعة قال: وقال مالك

ك أن خترجه مما  ; فال يكن مه فإذا جاءك الرجل يسألك.. أراك تفتي الناس.ربيعة
 .)٦(كن مهتك أن تتخلص مما سألك عنهوقع فيه, ولي

سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عـن : وقال عبد الرمحن بن مهدي
فبلغ مـن  .نعم:  قال! تقول ال أدري?.يا أبا عبد اهللا: فقال.  ال أدري:مسألة فقال
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 .)١(! وراءك أين ال أدري
إهنا مـسألة خفيفـة : فقال له السائل. ال أدري: وسئل مالك عن مسألة فقال

 فغـضب مالـك .)وكـان الـسائل ذا قـدر( وإنام أردت أن أعلم هبا األمـري ,سهلة
 ليس يف العلم يشء خفيـف, أمـا سـمعت قـول اهللا !?مسألة خفيفة سهلة: وقال
ِإنا سنلق﴿: تعاىل ْ ُ َ َّ ًي عليك قوال ثقيالِ ِ َ ًَ ْ ََ ْ  .)٢(] ٥: املزمل[ ﴾َ

 :)٣(وما أمجل ما أنشده أبو بكر بن دريد يف ذلك
َجهلت ْ ِ ُفعاديت العل. َ ُ ْ َ ََ َوم وأهلهاـَ ََ ْ َ َكـذاك يع      َ ُ َ َ ْادي العلم من هو جاهلهـَ َ َ ُْ ْ ِْ ُ َ َ ِ ِ! 

ًومن كان هيو أن ير متصدرا ُ َ َ َِّ ََ ُ َ ْ َْ ََ ْ ُويكـره      َ َ ََ ْ أدري ; أصيبتَال ْ َ ِْ ُ ْمـقـاتـلـه َِ ُ ِ َ 
ال  «َسلف الصالح يف اعـتامدهم قـولهذه بعض صفحات مرشقة من حياة ال

َ عندما يسألون فيام ال يعلمون»أدري ُ. 
َّكـأن  ! ْيَو !أما نحن اآلن ; فام أشد افتقادنا إىل مثـل هـذا الـسلوك الراقـي 

 ال خـالف فيـه, يـاقطعاآلن هـذه األمـة أصـبح  العلم الذي اختلف فيـه سـلف
 !واتسعت صدور املفتني له

  تتبع رخص املذاهب والفقهاء−٢ 
 مزالق الفتو يف عاملنا  املذاهب والفقهاء مزلق كبري منَإن تتبع املفتي رخص

 .وبني تتبع رخص الفقهاء» الرخصة الرشعية« والبد هنا من التفريق بني .املعارص
إن اهللا حيب أن «:  ويف هذا يقول النبي , ٌاألخذ بالرخصة الرشعية مندوب إليه ف

فيقصد بـه  ;وأما تتبع رخص الفقهاء . )٤(»تؤتى رخصه, كام حيب أن تؤتى عزائمه
 .)٥(»رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل«
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وقد حذر علامء السلف من تتبـع الـرخص وزالت العلـامء وشـواذ املـسائل 
 , سواء أكان ذلـك لنفـسه .وغريب األقوال, وأنكروا عىل من يسلك هذا املسلك

 .أم إلفتاء غريه
 .هذه بعض أقواهلم يف هذا الباب و

ْقال سليامن التيمي  . )١(! كلهُّـر ; اجتمع فيك الش برخصة كل عاملَلو أخذت: َّ
ُر املسائل يعمون هبـا عبـاد رشار عباد اهللا ينتقون رشا:  وقال احلسن البرصي ْ ُ

 . )٢(!اهللا 
 . )٣(خرج من اإلسالم; ادر العلامء من أخذ بنو: وقال األوزاعي

خلت عىل د: وأخرج البيهقي بسنده عن إسامعيل بن إسحاق القايض قال      
ُ نظرت فيه, وقد كان مجع له فيه الرخص من زلل العلـامء, ًاّاملعتضد, فدفع إيل كتاب ُ

 مـصنف هـذا الكتـاب .يا أمـري املـؤمنني: وما احتج به كل منهم لنفسه, فقلت له
األحاديث عىل ما رويـت, ولكـن «: مل تصح هذه األحاديث? قلت:  فقال.زنديق

 وما من عـامل !اح املتعة مل يبح الغناء واملسكر من أباح املسكر مل يبح املتعة, ومن أب
 فـأمر املعتـضد .» ذهـب دينـه ; ومن مجع زلل العلامء, ثـم أخـذ هبـا.إال وله زلة

 .)٤(بإحراق ذلك الكتاب
ء بجواز تتبع املفتي رخص املـذاهب والفقهـاء; ذلـك ومل يقل أحد من العلام

 ولكـل  , ويف كـل حـال ,ألن املفتي لو أفتى الناس بتتبـع الـرخص يف كـل يشء
ألصــبح األصــل هــو الــرتخص ال العزيمــة, وألفــىض إىل االنحــالل ; شــخص 

لـدين كـام والفجور, ولذاب الدين بني الناس, وأد ذلك إىل مروق الناس مـن ا
 مـن تتبـع الـرخص, ًا حـذر الفقهـاء كثـري. كله ولذلك.َّ الرميةيمرق السهم من

 .وشددوا النكري عىل فاعليه
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 بام هـو ًاإنام أتى فيها السامح مقيد«: ديةقال الشاطبي عن هذه الرشيعة املحم
ٍجار عىل أصوهلا, وليس تتبع الرخص وال اختيار األقـوال بالتـشهي بثابـت مـن 

والرشع جاء بالنهي عـن .  مع أهواء النفوستتبع الرخص ميل«: ثم قال » أصوهلا
١(»اتباع اهلو(. 

ْإذا صار املكلف يف كل مسألة عنت«: ًاوقال الشاطبي أيض َ لـه يتبـع رخـص َّ
ٍذاهب وكل قول وافق فيها هواه ;امل ِ فقد خلـع ربقـة التقـو, ومتـاد يف متابعـة َّ

 . )٢(»!ّاهلو, ونقض ما أبرمه الشارع, وأخر ما قدمه
خص تـشديد , فـال جيعـل وربام فهم بعض الناس أن تـرك الـرت«: ًاضأيقال 
ومـن تأمـل  .وسط هو معظـم الـرشيعة وأم الكتـاب وهذا غلط وال!ًابينهام وسط

 .»عرف ذلك; موارد األحكام باالستقراء التام 
َ اإلمجاع عىل أن تتبع الرخص من غري استناد إىل دليل رشعـي ونقل ابن حزم ُّ

 .)٣( الرب قله ابن عبد , وكذا نٌفسق ال حيل
 .ًامء يف املفتي أال يكون متساهال اشرتط بعض العل.ولذا

ِاملفتي من استكمل فيه ثالث رشائط«: املظفر السمعاين  قال أبو االجتهـاد, : ُ
أن : إحـدامها: وللمتـساهل حالتـان. والعدالة, والكف عن الرتخيص والتساهل
 .مبـادئ النظـر وأوائـل الفكـر ويأخذ ب,يتساهل يف طلب األدلة وطرق األحكام

ِّفهذا مقرص يف حق االجتهاد وال حيل له أن يفتي, : والثانيـة. ستفتىـُ وال جيوز أن يَُ
ُ فهذا متجوز يف دينـه, وهـو آثـم مـن .ّلب الرخص وتأول الشبهأن  يتساهل يف ط َ ّ

 .)٤(»األول
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 :)١(ومفاسد تتبع رخص املذاهب كثرية منها
, فال حيجز النفوس   ال ينضبطًري هبذا االعتبار سياال; إذ يص ديناالستهانة بال −١

 .عن هواها
 .ترك ما هو معلوم إىل ما ليس بمعلوم −٢
 .برتك االنضباط إىل أمر معروف. انخرام قانون السياسة الرشعية −٣
 .يق املذاهب عىل وجه خيرق إمجاع أهل العلماإلفضاء إىل القول بتلف −٤

د إلخوان عند املشورة, ومن الفقهـاء عنـمن طلب الرخصة من ا«: ولذا قيل
 .)٢(»!ً, ومحل الوزر, وازداد مرضا  أخطأ الرأيالشبهة, ومن األطباء عند املرض ;

 إىل التلفيق الالمنهجـي, الـذي يـؤدي  تتبع رخص الفقهاء واملذاهبيفيضو
  :  ومن أمثلة هذا .إىل فساد الرأي والعمل

املـرأة ال يـنقض الوضـوء, ويقلـد ُأن يقلد الـشخص أبـا حنيفـة يف أن ملـس  −١
 فهـذه الـصالة ال .ُالشافعي يف أن خروج الدم ال ينقض الوضوء, ثم يـصيل

 .يقول بصحتها أحد اإلمامني
 فـإن النكـاح اخلـايل مـن هـذه ., وال شـهودوال صـداق , أن يتزوج بال ويل  −٢

 .الثالثة ليس بصحيح عند أحد من الفقهاء
 وجوبه إفتاء املفتي بخالف ما يعلم −٣

التـسهيل عـىل الـسائل إفتـاء نتيجة حب من مزالق الفتو يف عاملنا املعارص 
 ذلك ألنه ال جيوز للمفتي أن يفتي بخالف مـا أداه .وجوبهاملفتي بخالف ما يعلم 

 .إليه اجتهاده
, وجـاز لـه   لزمه القـول بـه ;كل من أداه اجتهاده إىل يشء«: قال اجلصاص

 .)٣(»خمالفة غريه فيه
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أن , الذي خياف مقامه بني يدي اهللا سبحانه  , ليحذر املفتي«: ن القيموقال اب
ِّبه الذي يقلده يفتي السائل بمذه َ وهو يعلم أن مذهب غريه يف تلك املسألة أرجح ُ

, فتحمله الرياسة عىل أن يقتحم الفتـو بـام يغلـب عـىل  ًمن مذهبه وأصح دليال
 لـه, واهللا ال اسوله وللسائل وغاشور هللا ًا أن الصواب يف خالفه, فيكون خائنظنه

ٌّهيدي كيد اخلائنني, وحرم اجلنة عىل من لقيه وهو غاش لإلسالم وأهله, والـدين  َ ِ َ َ َّ
ِدة الكذب للصدق, والباطل للحقٌّ والغش مضاد للدين كمضا.النصيحة  ًا وكثري.َّ

قـده, فال يسعنا أن نفتي بخالف مـا نعت. ما ترد املسألة نعتقد فيها خالف املذهب
هذا هو الصواب, وهو أوىل أن يؤخذ : فنحكي املذهب الراجح ونرجحه, ونقول

 .)١(»به
 . )٢(»ًا مل جيز له تقليد غريه إمجاعلو أداه اجتهاده إىل حكم ;« : داويوقال املر

َّوقد بني اآلمدي أن العمل بالدليل الراجح واجب, واستدل عـىل ذلـك بـام 
ِنقل وعلم من إمجاع الصحابة وا ُ ِ لسلف يف الوقائع املختلفـة عـىل وجـوب تقـديم ُ

 .)٣(الراجح من الظنني
ي ومن أمثلة ذلك علم املفتي بحرمة االقرتاض من البنوك الربوية, ولكن يفتـ

 وهـو خـالف . أو القول بجواز إمامة املـرأة للرجـل! ا عرصيبخالفه, ليبدو مفتيا
 .إمجاع األمة

» الـراجح« أمـا يف بـاب .ً واجبـااملفتـي/كله يف بـاب مـا يـراه املجتهـدهذا 
ًحتقيقـا . ; فقد أجاز العلـامء اإلفتـاء بـاملرجوح مـع وجـود الـراجح» املرجوح«و

 .ًملصلحة , أو دفعا ملفسدة
  تتبع احليل املحرمة واملكروهة−٤

حذر الفقهاء من تتبع احليل املحرمة واملكروهة, وبينـوا أن ذلـك النـوع مـن 
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حيرم التساهل يف الفتو ومن عرف بـه «: لنوويالتساهل يف الفتو حمرم, فقال ا
حرم استفتاؤه, فمن التساهل أال يتثبت ويرسع بالفتو قبل اسـتيفاء حقهـا مـن 

 ومن التساهل أن حتمله األغراض الفاسدة عـىل تتبـع احليـل .)... (النظر والفكر
 للرتخـيص ملـن يـروم نفعـه أو ًه طلبـابــَُّاملحرمة أو املكروهـة, والتمـسك بالـش

فاحتـسب يف طلـب حيلـة ال ,  وأما من صح قـصده .التغليظ عىل من يريد رضه
 وعليه حيمـل  , فذلك حسن مجيل , لتخليص من ورطة يمني ونحوها ;شبهة فيها

إنام العلم عنـدنا الرخـصة : ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا, كقول سفيان
 .)١(»من ثقة, فأما التشديد فيحسنه كل أحد

ال تتبـع وال جيوز للمفتي تتبع احليل املحرمـة واملكروهـة,  «:وقال ابن القيم
 .)٢(»الرخص ملن أراد نفعه, فإن تتبع ذلك فسق, وحرم استفتاؤه

ال حيل له أن يفتي باحليل املحرمة, وال يعـني عليهـا, وال يـدل «: ًاوقال أيض
 . )٣(»عليها; فيضاد اهللا يف أمره
, ومـن تي أن يتساهل يف الفتـوواعلم أنه ال جيوز للمف«: وقال ابن فرحون

 وال فرق بني املفتـي )أي القايض ( وكذلك احلاكم.يعرف بذلك مل جيز أن يستفت
ثبـت تال ي والتـساهل قـد يكـون بـأ.ِملـزمواحلاكم , ر ـِ إال أن املفتي خمب.واحلاكم

ويرسع بالفتو أو احلكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر, وربام حيملـه عـىل 
 وذلك جهل فـألن يبطـئ ! ه أن اإلرساع براعة واإلبطاء عجز ومنقصةذلك تومه
 .)٤(»!  أمجل به من أن يعجل فيضل ويضل ,وال خيطئ
 وسمته فتي فمن آداب امل.تتبع احليل والتامدي فيه يذهب وقار وحلم املفتيو

لحيـل  لفتيفتتبع امل ,  وأن يكون مصان املكانة, عن اللغو والعبثًاأن يكون بعيد
 .زلته يف أعني الناسـ منسقطي
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  لألهواء وعدم حتري املفتي احلق والصوابركون ال−٥
اتباع املفتي للهـو يف فتـواه مـن أشـد وأخطـر مزالـق الفتـو يف القـديم 
واحلديث, سواء كان ذلك هلو نفسه, أو هلو غـريه, وبخاصـة أهـواء احلكـام 

فتـون الـذين  وامل.ذين ختشى رزايـاهم, وترجـى عطايـاهموأصحاب السلطة, ال
ينزلقون يف هذا املزلق اخلطري مـع احلكـام وأصـحاب الـسلطة هـم بـني خـائف 
, وطامع, وهؤالء املفتـون يتقربـون إلـيهم بتبـديل األحكـام, وتزييـف احلقـائق

ًضـاء لنـزواهتم, ويقـرب مـن  ألهوائهم, وإرًاوحتريف الكلم عن مواضعه, اتباع
إرضائهم, سواء كان ذلك بالتـساهل  اتباع أهواء العامة, واجلري وراء ًاذلك أيض

 .)١(أو بالتشدد; ألن ذلك كله من اتباع اهلو املضل عن احلق
  ولقد حذر اهللا تعاىل أشد التحذير من اتباع اهلو, وبـدأ يف ذلـك بـالنبي

َثـم جعلنـاك عـىل رشيعـة مـن ﴿: فقال سبحانه يف سورة اجلاثية من القرآن املكي َ َ َ َِ ٍ ِ َ َُ َ َ ْ َّ
َّاألمر فات َ ِ ْ َ َبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمونْ ُ ََ َّْ َ َ ْ ْ َ َْ َِ َ َ ِ َِّ َ ًإهنم لن يغنـوا عنـك مـن اهللاِ شـيئا  .َ ْ ُْ ُ ْ َُ َ َ ْ َِّ َ ْ َ ِ

َوإن الظالـمني بعضهم أولياء بعض واهللاُ ويل الـمتقني ُ َِ ِ ِ َِّ ُ َ ْْ ُّ ِ َ َ ْ َ ْ ْ َ ٍَ ُ َ ُ َّ َّ ِ.  ًهذا بصائر للناس وهـد َُّ َ َ َ َِ ِ ُِ َ
ِورمحة لقوم يوق ُِ ٍَ ْ َ ََ ٌ َنونْ  ].٢٠ −١٨: اجلاثية [﴾ُ

 أواخر ما نزل من القرآن وهي من( يف سورة املائدة ًا أيض وخاطب رسوله
ْوأن احكم بينهم بام أنزل اهللاُ وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن ﴿: فقال تعاىل) املدين َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ ِ َّ َ َ ََ َ ْ َُ ِ ُ ِ

ِيفتنوك عن بعض ما أنزل اهللاُ إ َ َ ُْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ ِ َليكْ ْ  ]. ٤٩من اآلية : املائدة [﴾َ
ِداود إنا جعلناك خليفة يف األرض َيا﴿: كام خاطب اهللا نبيه داود فقال سبحانه ْ َ ْ ِ ً َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ

َفاحكم بني الناس بالــحق وال تتبـع الــهو فيـضلك عـن سـبيل اهللاِ إن الـذين  ْ َ َ َ َ َ ِْ َِّ َّ ْ َّْ ِ ِ ِِ َِ ُ ْ َْ َ ََ َِ َّ َ َِّّ ِ ُ
ِيضلون عن سبي َ َْ َ َ ُّ ِل اهللاِ لـهم عذاب شديد بام نسوا يوم الـحسابِ َ َ َ ُ ِْ ِْ َْ ٌ ََ َ ِ ٌ َ َ ُ  .]٢٦: ص [﴾ِ

 ,َّوقـد نـدد القــرآن بـالعلامء الــذين أضـلهم اهللا عـىل علــم, واتبعـوا اهلــو َ
َأفرأيت مـن اختـذ ﴿: واستحبوا العمى عىل اهلد يف أكثر من موطن, كقوله تعاىل َ َّ ِ َ ْ ََ َ ََ
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ُإلـهه هواه وأضله  َ ُ َ َ َُّ ََ َ َ ًاهللاُ عىل علم وختم عىل سمعه وقلبه وجعل عىل بـرصه غـشاوة ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ْ ِْ َ ْ َ َ َ َ ٍ
َفمن هيديه من بعد اهللاِ أفال تذكرون ُ ََّ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْْ  ].٢٣: اجلاثية[ ﴾َ

َواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتب﴿ :وقوله تعاىل ُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ ْ ْ ْْ َ ُعه الـشيطان ِ َ ْ َّ ُ َ
َفكان من الغاوين َِ َ َْ ِ َ ُولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثلـه  .َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ ََّ َ ْ َّ َ َ ِْ َ ْ َ ِ َ ِ ِِ

ْكمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ْ ََ َْ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َُ ْ َْ َُ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ  .]١٧٦ −١٧٥: األعراف[ ﴾ِ
 كام قال بعض −ديد والتنديد والتحذير والتنفري من اهلو, ألنهكل هذا التش

  .)١(ُ رش إله عبد يف األرض−السلف
والناظر يف سبب هالك األمم السابقة جيد أنه مل يكن نتيجة للجهل باحلق, بل 

 ,من بعد ما تبني هلم اهلـد ,َوجحـدوا هبـا واسـتيقنتها ﴿كان نتيجة لعبادة اهلو ْ َ َ َُ ْ ْ ََ َ َ َِ
ُأنف ْ ُسهم ظلام وعلواَ َُ ًْ ُ ْ  ]. ١٤من اآلية : النمل[ ﴾ُُ

 حذر فقهاء املسلمني من يتصدر لإلفتـاء مـن اتبـاع اهلـو, . عىل ذلكًوبناء
ْوأوصوا كل من يتصد للفتو بتحري احلق والصواب يف فتـواه وال خيـضع يف  َ

اه  فتيـواعلم أن من يكتفي بأن يكون يف«:  ويف هذا يقول ابن الصالح.ذلك هلواه
ويعمل بام يشاء من األقـوال أو الوجـوه ,  لقول أو وجه يف املسألة ًاأو علمه موافق

 .)٢(» فقد جهل وخرق اإلمجاع غري نظر يف الرتجيح وال تقيد به ;من
ال جيوز للمفتي أن يعمل بام يشاء من األقـوال والوجـوه «: ويقول ابن القيم

 قاله إمام, أو ًالكون ذلك قود من غري نظر يف الرتجيح, بل يكتفي يف العمل بمجر
 القـول  ذهب إليه مجاعة, فيعمل بام يشاء من الوجوه واألقوال, حيـث رأًاوجه

 وهـذا ! وغرضه هو املعيـار, وهبـا الرتجـيح فإرادته.وفق إرادته وغرضه عمل به
 فال جيوز العمـل واإلفتـاء يف ديـن اهللا .وباجلملة«:  ثم قال.)٣(»حرام باتفاق األمة

 والتحيز وموافقة الغرض, فيطلب القول الذي يوافق غرضـه, وغـرض بالتشهي
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وهـذا  .به, وحيكم عىل عدوه ويفتيه بضدهمن حيابيه فيعمل به, ويفتي به, وحيكم 
 .)١(»من أفسق الفسوق, وأكرب الكبائر

ويزداد هذا املزلق شـناعة عـىل شـناعة إذا مـا خـصص املفتـي الـشديد مـن 
ل منها لوالة األمور, وقد حذر الفقهـاء مـن هـذا األقوال للعوام, واخلفيف السه

 ًاق, وانحراف عن احلًا باملسلمني, وزيغًا اعتربوه خيانة يف الدين, وتالعباملزلق, بل
للمفتي إذا كان يف املـسألة قـوالن وال ينبغي «:  فقال القرايف.عن الطريق املستقيم

شديد, واخلـواص مـن  أن يفتي العامة بالت)حدمها فيه تشديد, وآخر فيه ختفيفأ(
والة األمور بالتخفيف, وذلك قريب من الفسوق واخليانة يف الـدين, والتالعـب 
باملسلمني, ودليل فراغ القلب من تعظيم اهللا, وإجالله وتقواه, وعامرتـه باللعـب 
ــاهللا مــن صــفات  ــوذ ب ــق دون اخلــالق, نع وحــب الرياســة, والتقــرب إىل اخلل

 .)٢(»الغافلني
 القرضـاوي مـن أحـد َّعالمة الشيخ يوسـفذكره ال ق ما هذا املزلةومن أمثل

املفتني حرم الـصلح مـع إرسائيـل, ثـم عـاد رغبـة يف إرضـاء الـسالطني فأجـاز 
 .)٣(الصلح

 اخلضوع للواقع املنحرف −٦
من مزالق الفتو يف عاملنا املعارص خضوع املفتـي للواقـع املنحـرف, وهـذا 

ا; ومن ثـم نجـدهم ينحرفـون عـن مزلق خطري يقع فيه كثري من املفتني يف عرصن
 والـسبب يف ذلـك أهنـم يعيـشون يف الواقـع .أسس اإلسالم ومبادئه يف فتـاواهم
جـدون  خيـضعون لـضغط هـذا الواقـع; في.املنحرف الذي حيياه الناس; ومن ثم

ّيل أعناق النصوص وتتبع شواذ  هذا الواقع املنحرف , بأنفسهم منساقني إىل تربير
 .أقوال الفقهاء
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يقود املفتـني إىل ذلـك اخلـضوع هلـذا الواقـع هـو اهلزيمـة الروحيـة والذي 
والنفسية أمام ذلك الواقع املنحرف الذي صنعه االحـتالل الغـريب أيـام سـطوته 
ِوســيطرته عــىل بــالد املــسلمني ومقــدراهتم الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتــصادية  َ َُّ َ

اإلسالمية من قالل البالد ِ ينته باستا الواقع الذي صنعه االحتالل ملوغريها, وهذ
عمالء منا خترجوا عىل يف بالدنا   العسكري ; ذلك ألن االحتالل غرساالحتالل

ِأيدهيم وصنعوا عىل أعينهم; ليكملوا مسريهتم يف استمرار ونمو الواقع املنحـرف  ُ
 .يف بالد املسلمني

ومن اخلضوع للواقع املنحرف استجابة من يتصد لإلفتاء للـضغوط التـي 
س ضده; ومن ثم يتهاون يف أمـر الـدين, وحيـاول إضـفاء صـفات وأحـوال متار

 .جديدة عليه لكي يربهن عىل أنه دين متطور ومناسب هلذا العرص
ذي  الـ املعتـرب هـو عىل املفتي أن يراعي الواقع يف فتواه, ولكـن الواقـع.نعم

 عند الفقهاء بالعرف الـصحيحالف أسس اإلسالم ومبادئه , وهو ما يعرف ـخيال
 أمـا الواقـع الـذي . الذي ال يتصادم مـع قواعـد اإلسـالم ومبادئـه−كام تقدم  −

ينحرف عن اإلسالم, ويتحد أحكامه وتعاليمه فعـىل املفتـي أن جياهبـه ليقـيض 
 .)١(عليه, وذلك بغرس حب اإلسالم وتعاليمه يف قلوب الناس

يف  ً منطلقـا;ومما يزد الطامة بلة أن خيضع املفتي لواقع الفكر الغـريب ومدنيتـه
, ا علميـًا, وتفوقـا عمرانيًا, وتقدمامادي ًاك من أن الغرب قد حقق بذلك إبداعذل

َّسخر به قو الطبيعة, وجعل اإلنسان يغزو الفضاء,  عـىل سـطح قدميـهويـضع  َ
 .القمر, مما جيعلهم يصوبون الغرب يف مجيع اختياراهتم

; ألن الغرب حيلهـا, ة الربوية فائدمن هنا وجدنا من بني املفتني من يبيح الو 
ِّووجدنا من يريد أن يسوي بني الذكر واألنثـى يف كـل يشء, ألن الغـرب يـسوي  َُ

 ! بينهام
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 املزالق التي تعود إىل تشدد املفتي −٤
 يف − فثمـة.  الفتـو تعـود إىل تـساهل املفتـيكام أنه يوجد بعض املزالـق يف

 ! املزالق تعود إىل تشديد املفتي −املقابل 
 :يف هذه النقاط  ها ويمكن حرص

دون اعـتامد مـنهج االسـتدالل , بمجرده  ًدليالما يظنه اعتامد املفتي عىل  −١
 املعترب عند أهل العلم

 .عدم مراعاة الرخص الرشعية −٢
٣− التشديد فيام تعم به البلو. 
 .التساهل يف إطالق اإلجياب والتحريم −٤
 .تقديم األحوط عىل األيرس −٥
 .لرفق باملستفتيعدم ا −٦

اعتامد مـنهج االسـتدالل املعتـرب  دون ًما يظنه دليال بمجرده ,اعتامد املفتي عىل  −١
 عند أهل العلم

 !»فتو الدليل«ـ وهو ما يعرف اآلن ب
ُفكثري من املفتني اآلن يغفلون أقوال أصحاب املـذاهب الفقهيـة الـذين هـم 

 ومن  ئ ويصيب إال النبين كل إنسان خيطسلف هذه األمة, حمتجني يف ذلك بأ
َّثم  نأخـذ :ال يأخذون بقـول أحـد مـن أصـحاب املـذاهب الفقهيـة, ويقولـون. َ

: بالكتاب والسنة, مرددين يف ذلك بعض األقوال التي ال يفهمـون معناهـا, مثـل
  !»هم رجال ونحن رجال«: و» !كم ترك األول لآلخر«

نـاس بالكتـاب  الب املذاهب الفقهيـة هـم أعلـموقد غفل هؤالء أن أصحا
والسنة, وكثري من هؤالء يأخذ بالذي يظهر له من النصوص, هذا مـع قـصورهم 

اللغـة :  مثلًافر يف الشخص حتى يكون جمتهداالشديد يف العلوم التي جيب أن تتو
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العربية وحفظ آيات األحكام وكذلك أحاديث األحكام, ومعرفـة أصـول الفقـه 
, وغـري ذلـك ممـا اشـرتطه العلـامء يف وقواعده ونظرياته, ومعرفة مواطن اإلمجاع

 .املجتهد
 .وهذا املزلق من أشد املزالق التي يقع فيها الكثـريون اآلن ممـن ال علـم هلـم

ولو قرأ هؤالء يف كتب الفقه لعلمـوا أهنـم جيهلـون الكثـري والكثـري مـن العلـم, 
َولسلموا ألصحاب املذاهب الفقهية باإلمامة والعلم, ولـام أقبلوا عىل اإل َ فتاء من َّ

 .األصل
 من حياة السلف الصالح وتورعهم عن الفتو, لصغرت ًابل لو قرءوا طرف

نفوسهم أمام هؤالء اجلبـال الـذين علمـوا أن الفتـو أمانـة ثقيلـة ألقيـت عـىل 
 .عاتقهم, فحملوها وقاموا هبا حق القيام, وكانوا أحق هبا وأهلها

 ً فقد أمجع الفقهاء قـديام; املرأة للرجالة إمام..بني هذا املزلقيوذج مضح نْأو
ّللمرأة إذا صـلت  د من يعتذر عىل عدم جواز إمامة املرأة للرجال, لكن جتًوحديثا

 .بالرجل بأحاديث مفادها جواز صالة املرأة بالرجال
  عدم مراعاة الرخص الرشعية−٢

 من مزالق الفتو يف عاملنا املعارص عـدم مراعـاة املفتـي الـرخص الـرشعية
للمستفتي, فيعامل الناس كلهم بمستو واحد وهو العزيمة, وهذا خمالف لقول 

 .)١(»إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام حيب أن تؤتى عزائمه«: −  − النبي
فال ينبغي أن يعامل الناس كلهم بمستو واحد, وال يطالـب الـضعفاء بـام 

وحسن تقدير احلالة ولكن البد من مراعاة الدليل للرتخص, . يطالب به األقوياء
التي يفتى فيها; هل يصلح هلا اإلفتاء بالرخصة أم ال? وكذلك الشخص املستفتي 
هل يصلح له الرتخص املنضبط أم أن له العزيمة لزجره, وال يكون اإلفتاء بام فيـه 
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َّإنـام العلـم عنـدنا «: الرخصة عن غري ثقة ودليل, ويف هذا يقول سـفيان الثـوري
ُّ التشديد فيحسنه كل أحدالرخصة من ثقة, فأما ُ«)١(. 

٣−التشديد فيام تعم به البلو  
مـا «من مزالق الفتو يف عاملنا املعارص التشديد فيام تعـم بـه البلـو, وهـو 

وقاعدة عموم البلو هي أصـل رشعـي . )٢(»يمس احلاجة إليه يف عموم األحوال
ة وهـو املقـصد عام متفرع من مقصد رفع احلرج يف مجلة املقاصد العامـة للـرشيع

َال يكلـف اهللاُ نفـسا إال وسـعها﴿: الذي جاء عنه يف القرآن العظيم قوله تعـاىل َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ َُ ِّ﴾ 
ُيريـد اهللاُ بكـم اليـرس وال يريـد بكـم  ﴿:  وقولـه تعـاىل]٢٨٦من اآليـة : البقرة[ ُ ْ ُ ُ ُُ ُِ ُِ ُِ َِ َ َ ْ

َالعرس ْ ُ ية تؤكـد وقد وردت بعض نصوص السنة النبو. ]١٨٥من اآلية : البقرة [﴾ْ
 أنـه عفـا عـن سـؤر −  − عىل التخفيف فيام تعم به البلو, فقد ثبت عن النبي

ٌاهلرة إذا رشبت من اإلناء مع أهنا سبع بنص حـديث آخـر, وسـؤرها يف األصـل  ُ َ
إهنـا مـن الطـوافني علـيكم «:  هـذا العفـو بقولـه−  − نجس, وقد علل النبـي

 .)٣(»والطوافات
تحرز عـن سـؤر اهلـرة; ألهنـا تلـج املـداخل  إىل صعوبة ال−  − فقد أشار

 صـورة مـن صـور عمـوم هوتنتقل يف البيوت وتنزل إليها مـن األسـطحة, وهـذ
البلو . َّفالرشع قد فرق بني األعذار النادرة واألعذار الغالبة التي تكثـر البلـو

 .هبا وتعم يف الناس, وحيدث منها مشقة غالبة
ما ال يستطاع االمتناع عنـه «:  بقولهَّوقد قعد اإلمام الرسخيس عموم البلو

                                                 
F١EAא@אF٢L٣٦E،Aאאאא@٣٨K 
F٢EAאאא@F٣L١٦KE 
F٣EאAא@Aא@F٧٥Eא،Aא@A

א@F٩٢Eא،Aא@Aא@F٦٨Eא،
Aא@Aאאא@F٣٦٧E،

אWAא@K 



  

 − ٦٠ −

كل مأمور يشق عىل العباد فعله سقط «: وكذلك اإلمام القرايف بقوله. )١(»فهو عفو
 .)٢(»األمر به, وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه

َوالتشديد فيام تعم به البلو خيالف ما عليه الفقهاء من أن عموم البلو من 
 ما نجد الفقهاء يعللـون اجلـواز ًا, وكثري)٣(سري عىل املكلفنيأسباب التخفيف والتي

ُمـا عمـت بليتـه «: , ويقولـون)٤(»األمر إذا عـم خـف«: بعموم البلو, ويقولون ْ َّ
ُخفت قضيته ْ َّ ; ومن ثم يفتون يف حاالت عموم البلو بام هو أيـرس وأخـف ال )٥(»َ

هـذا أرفـق «: بام هو أحـوط وأشـد, وهلـم يف ذلـك عبـارة مـأثورة وهـي قـوهلم
 :وعموم البلو يرجع إليه غالب أبواب الفقه, ومن أمثلة ذلك .)٦(»بالناس

التيسري يف موضع الرمي ووقته; فلقـد عمـت البلـو باشـتداد الزحـام عـىل  −١
اجلمرات, وما من سنة إال ويموت فيها الكثري من احلجيج, فمن باب التيسري 

 ويف أي وقت, وعىل كل من يفتى للناس يف ذلك بجواز الرمي من أي موضع
ومثـل ذلـك تقبيـل احلجـر, . يفتي الناس بخالف ذلك أن يتقي اهللا سـبحانه

 .واإلنابة يف الرمي
 . يليق به; لعموم البلو باالزدحامًاقوط املبيت بمنى عمن ال جيد مكانس −٢
ُا تلزم احلاج بدم كلام ترك ًعدم إرهاق احلجيج بكثرة الدماء; فإن الفتو أحيان −٣

 لعموم البلو يف ذلك فعىل املفتي أن يراعي حـال الـسائل مـن ًا, ونظرًاواجب
 .الغنى والفقر
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  يف إطالق اإلجياب والتحريملترسع ا−٤
بعض املفتني ال يتورع يف جتنب اإلمجال وال يتورع يف القطع عند الفتـو ممـا 

الق اإلجيـاب  وهذا أهم أسباب الوقوع يف مز,يوهم اإلمجاع فيام مل ينعقد فيه إمجاع
ن االعتامد عىل دليـل,  ما يوجب املفتون أشياء عىل املستفتني دوًا فكثري,والتحريم

 ما حيرمون أشياء دون االعتامد عـىل دليـل, وهـذا خيـالف مـا عليـه ًاوكذلك كثري
َّسلف األمة يف الفتو, فقد كانوا يتحرجون أشـد احلـرج مـن إطـالق اإلجيـاب 

مون إال بدليل ال شبهة فيه, وقد نقل عن بعـضهم والتحريم, فال يوجبون وال حير
, وال »ال أحب كـذا«, أو »أكره كذا«, أو »أستحب كذا«, أو »يعجبني كذا«: قوله

 منهم ًا بوجوبه أو بتحريمه; خوفًاجوب وال بالتحريم إال ما علم جزميرصح بالو
ُوال تقولوا لـام تصف ألـسنتك﴿: أن يدخلوا يف قوله تعاىل ُ َ َ َِ ِ ِْ َُ ُ َ ُ َ ٌم الكـذب هـذا حـالل َ َ ََ َ َ ِ َ ْ ُ

َوهذا حرام لتفرتوا عىل اهللاِ الكذب إن الذين يفرتون عىل اهللا الكذب ال يفلحون َ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ٌ ََ َ َْ َّ َْ َُ َُ َِ َ َ﴾ 
 ].١١٦: النحل[

وإذا «:  لألمــري عــىل اجلــيش−  −وقــد اسرتشــدوا يف ذلــك بقــول النبــي 
 حكم اهللا, فال تنزهلم عىل حكـم اهللا, ُحارصت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم عىل

 .)١(»ولكن أنزهلم عىل حكمك; فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال
 ولقـد حـذر .فال حيل ألحد أن يقول عن يشء إنه حالل أو حرام إال بـدليل

َالسلف من التساهل يف إطالق التحليل والتحريم, فقال الربيع بـن خثـيم ليتـق : ُ
كـذبت; مل أحـل كـذا ومل : َّل اهللا كذا وحرم كذا, فيقـول اهللاأح: أحدكم أن يقول

 .)٢(أحرم كذا
َفال ينبغي أن يقول ملا ال يعلم ورود الوحي املبـني بتحليلـه «: وقال ابن القيم
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 .)١(»َّأحله اهللا, وحرمه اهللا; ملجرد التقليد, أو التأويل: وحتريمه
َولو تقول علينـا بعـض ﴿:   هَة التي يقول اهللا تعاىل يف نبيَّوما أشد هذه اآلي ْ َ َ َّ ْ ََ َْ َ ََ َ

ِاألقاويل  ِ َ َ ِألخذنا منه باليمني * ْ ِ َِ ْ ِ ُ ْ ََ ْ َ َثم لقطعنا منه الوتني * َ ِ َِ ُ ْْ َْ َ َ َ ُفام منكم مـن أحـد عنـه * َُّ َ َ ْْ ٍْ ِ َِ ْ ُ َ َ
َحاجزين َِ  والسبب املبارش يف هذا املزلق يعود نظرنا غـرور ?]٤٧ −٤٤: احلاقة[ ﴾ِ

وينصح أن حيمل املفتـي .  علم وخلو من تربية خلقية صحيحةاملفتي بام حازه من
 .املستفتي عىل املعهود من أقوال أهل العلم وجتنب غرائب األقوال

  تقديم األحوط عىل األيرس−٥
 ,يف عاملنا املعارص تقديم األحوط عـىل األيـرس يف الفتـو من مزالق الفتو

ال اختـار ِّري بـني أمـرين إُ مـن أنـه مـا خـ−  −وهذا خيالف ما كان عليه النبـي 
ِ كان يعنف من يشدد عىل النـاس وال يراعـي −  −وأنه . ًأيرسمها, ما مل يكن إثام ُ ُ َ ُِّ َ ِّ

ُّظروفهم املختلفة, كام فعـل مـع بعـض الـصحابة الـذين كـانوا يؤمـون  ُ النـاس, َ
ُويطيلون يف الصالة طو  عـىل معـاذ بـن −  − اشتكى منه بعضهم; فقد أنكـر ًالُ

َيا معاذ أفتان أنت?«: يله, وقال لهجبل تطو َّ َ!«)٢(. 
ىل تقـديم ; ومن ثم فعرصنا أكثر من غريه حاجة إ−  −وهذا يف عهد النبي 
 لرقة الدين عند كثري من الناس; وعىل ذلك فينبغـي أن ًااأليرس عىل األحوط; نظر

خيتار يف الفتو جلامهري الناس اآلن األيرس ال األحوط, ويـشهد لـذلك مـا كـان 
َمع من كان حديث عهد بإسالم, أو كان حديث عهـد بتوبـة;  −  −يفعله النبي 

ُ ال يكثر عليه الواجبات, وال يثقله بكثرة األوامر والنواهي, وإذا −  −فقد كان  ُِّ
ُسأله عام فرضه اهللا عليه, اكتفى بتعريفه بالفرائض األساسية, ومل يغرقه بالنوافل, 

ِال أز: بل إذا قال له الرجل ُيد عىل هذا وال أنقص, قال َ ْ َ− − :»ْأفلح إن صدق« ,
 .)٣(»دخل اجلنة إن صدق«: أو
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  عدم الرفق باملستفتي−٦
من مزالق الفتو يف عاملنا املعارص عدم الرفق باملستفتي; ذلـك ألن األصـل 
يف الفتو الرفق باملستفتي; فقد أمر اهللا تعاىل عباده بقول التي هـي أحـسن فقـال 

ُوق﴿: سبحانه ُل لعبادي يقولوا التي هي أحسنَ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ  ].٥٣من اآلية : اإلرساء [﴾ُْ
َإن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه, وال ينـزع مـن يشء «: −  −وقال النبي  ْ ُ

وعـن أيب .)٢(»إن اهللا رفيق حيـب الرفـق يف األمـر كلـه«: −  −وقال  .)١(»إال شانه
: قـال. هلكت يا رسول اهللا: فقال−  −جاء رجل إىل النبي : قال −  −هريرة 

ُهـل جتـد مـا تعتـق «: قـال. وقعت عىل امـرأيت يف رمـضان: قال» وما أهلكك?«
: قـال. ال: قـال» فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني?«: قال. ال: قال» رقبة?

َثم جلس فأيت النبي بعـرق فيـه : قال. ال: قال» ًفهل جتد ما تطعم ستني مسكينا?« َ َ ِ ُ
ْأفقر منا فام بني البتيها أهل بيـت أحـوج إليـه منـا, : قال. »ّتصدق هبذا«: لمتر فقا َ

 .)٣(»اذهب فأطعمه أهلك«:  حتى بدت أنيابه ثم قال−  −فضحك رسول اهللا 
وفيه الرفق بـاملتعلم, «: قال ابن حجر يف الفوائد املستخرجة من هذا احلديث

 .)٤(»والتلطف يف التعليم, والتألف عىل الدين
هو األصل وهو الرفق باملستفتي, ولكن قد يلجـأ املفتـي إىل التغلـيظ يف هذا 

 لـه ًاأن يف التغليظ عىل املستفتي عالجـالفتو عىل من حيتاجه; فإذا ما رأ املفتي 
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ن فعل, كأن يعلم املفتي أن املستفتي من أصحاب التـساهل والـرتخص, فعليـه أ
هل والـرتخص, وال ينـسى أن  له عـن الوقـوع يف التـساًاّخيوفه ويغلظ عليه زجر

 .األصل يف ذلك الرفق عىل املستفتي, فال يستعمل التغليظ إال يف موضعه
أن يذكر املفتي للمستفتي مساوئ أمر  املطلوبةومن صور التغليظ يف الفتو 

 عـن الـزواج ًاٌل مفتيـوينهاه عن فعله دون أن يفتيه بتحريمه, كـام لـو سـأل رجـ
ّ ذلك, وإنام حدثه عن نشأة األوالد وتـربيتهم, وسـأله ّبالكتابية, فلم خيربه بجواز

 من يتزوج املسلامت?
ُويشهد للتغليظ يف الفتو ما روي عن عبـد اهللا بـن عمـرو ريض اهللا عـنهام 

ُيا رسول اهللا, أقبل وأنا صائم? قال:  فجاء شاب فقال−  −كنا عند النبي : قال ِّ َ ُ :
ُأقبل وأنا صائم: فجاء شيخ فقال. »ال« ِّ َ فنظر بعضنا إىل بعض : قال. »نعم«: ? قالُ

َّقد علمت لـم نظر بعضكم إىل بعض; إن الشيخ يملك «: −  −فقال رسول اهللا  َ ِ
 .)١(»نفسه

إن األصل يف الفتو هو الرفق باملستفتي وأن التغليظ : وبناء عىل ذلك نقول
 فقـد ًمن جعل التغليظ عىل املـستفتي أصـال, وًأن يكون أصالاستثناء, فال ينبغي 

ُ فينـصح .خالف الصواب وانزلق يف منزلق خطري يصد النـاس عـن ديـن اهللا 
املفتي باحلرص عىل تأليف قلـب املـستفتي يف طاعـة اهللا ورسـوله, والـصرب عـىل 

واإلرشاد إىل البـدائل املـرشوعة إذا . استفتاءات املسفتني مهام بدت يسرية ومعادة
 .وعةمرشتعلق االستفتاء بترصفات  أو عقود غري 
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  اإلفتاء عمليةمالبساتملزالق التي تعود إىل  ا−٥
 :يوجد بعض املزالق التي تعود إىل كيفية الفتو, وتتمثل يف النقاط اآلتية

 .عدم تسهيل عرض املعلومات −١
 .عدم إرشاد املستفتي إىل املخارج الرشعية واحللول املباحة املخلصة من املآثم −٢
 . اهلواء يف القنوات الفضائيةالترسع يف الفتو وخاصة عىل ٣
 تسهيل عرض املعلومات عدم −١

ــسهيل عــرض املعلومــات  ــا املعــارص عــدم ت مــن مزالــق الفتــو يف عاملن
للمستفتي; فقد اشرتط الفقهاء أن تكون الفتـو الـرشعية مفهومـة للمـستفتي; 
ّذلك ألن حسن عرض الفتو وسهولة طرحها, يعني عىل فهم األحكام الرشعية  ُْ

 .تملة عليها, ومن ثم تقبلهااملش
ِّحدثوا الناس بام يعرفون, أحتبون «: −  −ويف هذا يقول عيل بن أيب طالب  َ

ُأن يكذب اهللاُ ورسوله? َّ َ ُ!«)١(. 
 ال تبلغـه عقـوهلم ًا حديثًاما أنت بمحدث قوم«: −  −ويقول ابن مسعود 
 .)٢(»إال كان لبعضهم فتنة
ُّيد الفهم فلريفق به, ويصرب عـىل تفهـم إذا كان املستفتي بع«: ويقول النووي َ َُ

 .)٣(»سؤاله, وتفهيم جوابه; فإن ثوابه جزيل
ومن باب تسهيل عرض املعلومات عىل املستفتني عدم إدخـاهلم يف تفاصـيل 
ّبعض املسائل اخلالفية مما يشوش أذهاهنم, وحيري ألبـاهبم, ويـشتت عقـوهلم, بـل  ُ ّ

قوال, فصاروا يبحثون عن القول األسهل جيعلهم يظنون أهنم باخليار بني هذه األ
 . بزعمهم, ويرتكون ما دل عليه الدليل, ولقد نبه عىل ذلك كثري من الفقهاء
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ٍحـرام عـىل عالــم «: »الفنون«فقال أبو الوفاء بن عقيل يف  ِ أدرك بجوهريتـه ٌ
ًوصفاء نحيزته علام ِ أن يرشح به إىل ضعيف ال حيمله وال حيتملـه;− أطاقه فحملهِ ِ ٍْ َْ َ 

 .)١(»ُفإنه يفسده
ال ينبغي للعامل أن خياطب العـوام بكـل علـم, «: وقال أبو الفرج بن اجلوزي

فينبغي أن خيص اخلواص بأرسار العلم; الحتامل هؤالء ما ال حيتمله أولئك, وقد 
 .)٢(»ُعلم تفاوت األفهام

ِوالواجب أمـر العامـة باجلمـل الثابتـة بـالنص «: وقال أبو العباس بن تيمية ُ ُ
ُمجاع ومنعهم من اخلوض يف التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة واالخـتالف; واإل

 .)٣(»فإن الفرقة واالختالف من أعظم ما هنى اهللا عنه ورسوله
ٍمن يتصد للفتو أن يراعي فهم املستفتني; فيعرض لكل بام يناسبه  فينصح

ــيهم  ــاهتم, وختتلــف طــرق تلق ــاين ثقاف ــاس تتب مــن األســلوب; ذلــك ألن الن
 لذلك; حتى ال يوقع الناس يف حرج مـن ًالومات, فالبد أن يكون املفتي فطنمعلل

أن يتجنب العجلة يف إصدار الفتـاو و .جراء عدم فهم ما يلقى إليهم من أحكام
يف اخلصومات القائمة قبل اإلحاطـة بمالبـستها, واالسـتامع الـدقيق إىل خمتلـف 

ض املواقـع مـن حيـث إلزامـه أطرافها, فإن اإلفتاء قد يقرتب من القـضاء يف بعـ
 .وفصله يف اخلصومات

 عدم إرشاد املستفتي إىل املخارج الرشعية املخلصة من املآثم −٢
من مزالق الفتو يف عاملنا املعارص عدم إرشاد املستفتي إىل املخارج الرشعية 
واحللول املباحة املخلصة له من املـآثم; ذلـك ألن املفتـي لـو أفتـى بحرمـة فعـل 

 ال يعـرف ًاعيا لذلك, فإنه سوف يرتكـه حـائرًوتركه ومل يعطه بديال رشاملستفتي 
 .ماذا يصنع
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ِّفإعطاء املستفتي بديال ملا حرم عليه ييرس عليه ويرفع  ُ احلرج عنه, وهـو سـنة ً
اء بالل إىل النبي ـج :الـق −  −دري ـعيد اخلـ; فعن أيب س  ول اهللاـن رسـع
−  −بتمر برين ٍّ ِ ْ كان عنـدي : قال بالل» من أين هذا?«: −  − النبي , فقال له)١(َ

َّمتر رديء فبعت منه صاعني بصاع لنطعم النبي  ِ ْ ُ−  − . فقال النبـي−  − عنـد 
ّأوه أوه عني الربا عني الربـا, ال تفعـل, ولكـن إذا أردت أن تـشرتي فبـع «: ذلك ّ

  .)٢(»ٍالتمر ببيع آخر ثم اشرته
لبديل الرشعي امليرس له; وبناء عىل ذلك فإن  باً بالال−  −فلقد أخرب النبي 

 .عىل املفتي أن يدل املستفتي عىل املخارج الرشعية املخلصة له من املآثم
وال شك أن املسائل النازلة بالنـاس مـن أهـم مـا حيتـاج إىل إجيـاد املخـارج 
الرشعية املخلصة من اإلثم فيها; ألن ذلك رضورة واقعيـة, ويف هـذا يقـول ابـن 

َّال جيوز للمفتي تتبع احليل املحرمة واملكروهة, وال تتبع الرخص ملـن أراد «: القيم
ُنفعه; فإن تتبع ذلك فسق, وحرم استفتاؤه, فإن حسن قـصده يف حيلـة جـائزة ال  ُ َُ َ

َّ جاز ذلك, بل اسـتحب, −شبهة فيها وال مفسدة لتخليص املستفتي هبا من حرج ِ ُ
ْص من احلنث بأن يأخذ بيده ضـغثخل إىل الت وقد أرشد اهللا تعاىل نبيه أيوب  ِ  ًاِ

ر بـدراهم,  إىل بيع التمً بالال−  −فيرضب به املرأة رضبة واحدة, وأرشد النبي 
َّفأحسن املخارج مـا خلـص مـن . َّ آخر فيخلص من الرباًاثم يشرتي بالدراهم متر

ق املآثم, وأقبح احليل ما أوقع يف املحارم أو أسقط ما أوجبه اهللا ورسـوله مـن احلـ
 .)٣(»الالزم

من فقه املفتي ونصحه إذا سأله املـستفتي عـن يشء «: ًويقول ابن القيم أيضا
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َفمنعه منه, وكانت حاجته تدعوه إليه, أن يدله عىل ما هو عـوض لـه منـه, فيـسد  ِ
عليه باب املحظور, ويفتح له باب املباح, وهذا ال يتأتى إال من عامل ناصح مشفق 

فمثالـه يف العلـامء مثـال الطبيـب العـامل الناصـح يف . قد تاجر اهللا وعامله بعلمـه
األطباء حيمي العليل عام يرضه, ويصف له ما ينفعـه, فهـذا شـأن أطبـاء األديـان 

ما بعث اهللا من نبـي إال كـان «:  أنه قال−  −واألبدان, ويف الصحيح عن النبي 
. )١(»علمـه هلـم عليه أن يدل أمته عىل خري ما يعلمه هلم, وينهاهم عن رش مـا ياحق

 .)٢(»وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم
  الترسع يف الفتو وخاصة عىل اهلواء يف القنوات الفضائية−٣

من مزالق الفتو يف عاملنا املعـارص التـرسع والعجلـة يف الفتـو, بـل هـو 
مدخل كبري من مداخل الشيطان, يلبس بـه عـىل كثـري مـن املفتـني, ويلقـي عـىل 

الرسعة يف الفتو عنـوان اجلـودة والرباعـة, وأن اإلبطـاء يف الفتـو أذهاهنم أن 
ِّعنوان اجلهل والعي; وليس األمر كذلك  للصواب خري له من  املفتين يبطئَألف ,ِ

 .الرسعة يف اجلواب; إذ لو ترسع وأفتى باجلهل لضل وأضل
 ووصفوا من يعجل يف الفتو ,ولقد كره السلف الترسع والعجلة يف الفتو

كان السلف من الصحابة والتابعني يكرهون التـرسع يف «: جلهل, قال ابن القيمبا
فإذا رأ هبا قد تعينـت عليـه : الفتو, ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غريه

بذل اجتهاده يف معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول اخللفـاء الراشـدين ثـم 
 .)٣(»أفتى
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َتو نوع من اجلهل واخلـرقالعجلة يف الف: وقال اإلمام مالك َ)١(. 
 ت عرشين ومائة من أصحاب النبـيـأدرك: ن بن أيب ليىلـد الرمحـال عبـوق

− −  ٍفام منهم حمدث إال ود أن أخاه كفـاه احلـديث, وال مفـت إال ود أن أخـاه
: قـال سـحنون بـن سـعيد. ً واملترسعون يف الفتو هم األقـل علـام.)٢(كفاه الفتيا

, يكون عند الرجل البـاب الواحـد مـن العلـم ًلفتيا أقلهم علامأجرس الناس عىل ا
إين ألحفظ مسائل منها ما فيه ثامنية أقوال : وقال سحنون.)٣(فيظن أن احلق كله فيه

ُمن ثامنية أئمة من العلامء, فكيف ينبغي أن أعجل باجلواب قبل اخلـرب? فلـم أالم  ََ ُ ِ
] الفتـو: أي[وأما ما طال منها «: وقال أبو الوليد الباجي )٤(عىل حبس اجلواب?

 له ويتدبره وال يفتـي فيـه شكل واحتاج إىل التأمل فواجب عىل املفتي أن جيلسُوأ
 وفيه إعالم املفتي بام قال غريه من أهل العلم ., وكذلك احلكمًاوال ماشيًا مستوفز

ممن عسى أن خيالفه ليبعثه ذلك عىل االجتهاد والبحث, وهذا عىل سالمة النفوس 
 .)٥(»لو الصدور من الغل واحلسدوخ

ال جيوز للمفتي أن يتساهل يف الفتـو, ومـن «: وقال أبو عمرو بن الصالح
ُعرف بذلك مل جيز أن يستفتى, وذلك قد يكون بأال يتثبت ويـرسع بـالفتو قبـل  َ ِ ُ

ُ, وربام حيمله عىل ذلـك تومهـه أن اإلرساع براعـة استيفاء حقها من النظر والفكر
ومنقصة, وذلك جهل ولـئن يبطـئ وال خيطـئ أكمـل بـه مـن أن واإلبطاء عجز 

ّيعجل فيضل ويضل ُّ َ«)٦(. 
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وال جيوز للمفتي أن يعمل بام شاء من األقوال والوجوه من «: وقال ابن القيم
 قاله ًاليكتفي يف العمل بمجرد كون ذلك قوغري نظر يف الرتجيح, وال يعتد به, بل 

 بام يشاء من الوجوه واألقـوال حيـث رأ  ذهب إليه مجاعة فيعملًاإمام, أو وجه
ِالقول وفق إرادته وغرضه عمل به, فإرادته وغرضه هـو املعيـار وهبـا الرتجـيح,  َ

 .)١(»وهذا حرام باتفاق األمة
ومن هنا فترسع املفتني اآلن مزلق كبري من مزالق الفتو; حيث إنه يؤدي إىل 

ن يتصدر لإلفتاء أال يتـرسع عدم استكامل النظر يف أدلة املسائل, فيجب عىل كل م
يف فتواه, بل ينتظر ويتدبر ويراجع, فإن ضاق عليه الوقت فليحول املسألة إىل من 

 .هو أعلم منه; ليسلم من القول عىل اهللا بال علم
ومن أهم صور الترسع يف الفتو يف عاملنا املعارص التي جيـب التنبيـه عليهـا 

الفـضائية, ومـا حيـصل يف أغلبهـا مـن الفتو عىل اهلواء يف اإلذاعات والقنوات 
ٍاستعجال مذموم, بل لقد وصل األمر فيها إىل الفتيا يف وقـائع قـضائية حتتـاج إىل 
ٍسامع كال الطرفني, كالطالق مثال; فتجد أحدهم يكتفي بالسامع من طرف واحـد  ً

ّ كثرية ال يمكن املـذيع الـسائل مـن ًاان وأحي!دون الطرف اآلخر, ويفتي يف احلال
ل وبيان مسألته, وكذلك ال يتمكن املفتي من االستفسار من السائل; وذلك تفصي

 .بحجة كثرة املتصلني وضيق وقت الربنامج
ي إىل إهيام املفتي حلقيقة السؤال وعـدم تفطـن توال ننسى أنه قد هيدف املستف

 وليحذر من اسـتدراج املفتي لذلك, ومن ثم فعىل املفتي أن يتفطن حلقيقة السؤال
 فال يطلق اجلواب يف مـسألة ,لعوام كام حيذر من استدراج أهواء السالطنيأهواء ا

فيها تفصيل إال إذا علم أن السائل إنام سأل عن إحد تلك األنواع, بل إذا كانت 
 األسـلمي ًاماعز −  − كام استفصل النبي ,املسائل حتتاج إىل التفصيل استفصله

 .ناملا أقر بالز
                                                 

F١EAא@F٤L١٦٢KE 



  

 − ٧١ −

 ما يقع غلط املفتي يف هذا القـسم, فـاملفتي ًافكثري «:قول ابن القيم رمحه اهللاي
ُترد إ ِ , فإن مل يتفطن حلقيقـة الـسؤال وإال هلـك اليه املسائل يف قوالب متنوعة جدَ

فتارة ترد عليه املـسألتان صـورهتام واحـدة وحكمهـام خمتلـف; فـصورة . وأهلك
بالصورة عـن الصحيح واجلائز صورة الباطل واملحرم وخيتلفان باحلقيقة, فيذهل 

َّاحلقيقة, فيجمع بني ما فرق اهللا ورسوله بينه, وتارة ترد عليـه املـسألتان صـورهتام 
خمتلفة وحقيقتهام واحدة وحكمهام واحد, فيذهل باختالف الصورة عن تساوهيام 
ِّيف احلقيقة, فيفرق بني ما مجع اهللا بينه, وتارة ترد عليـه املـسألة جمملـة حتتهـا عـدة 

ه إىل واحد منها ويذهل عن املسئول عنه منهـا, فيجيـب بغـري أنواع, فيذهب ومه
الصواب, وتارة ترد عليه املـسألة الباطلـة يف ديـن اهللا يف قالـب مزخـرف ولفـظ 
حسن, فيتبادر إىل تسويغها وهي من أبطل الباطل, وتـارة بـالعكس, فـال إلـه إال 

 .)١(»!اهللا, كم هاهنا من مزلة أقدام, وجمال أوهام?
 يف أثناء حديثه عام ينبغي أن يكون عليه املفتي مـن − قاله البهويتوما أمجل ما

 بمكر الناس وخداعهم, وال ينبغي له أن ًاينبغي له أن يكون بصري«: ة الناسمعرف
ِّحيسن الظن هبم, بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه يف سؤاالهتم; لـئال يوقعـوه يف  َ ُ ًَ ِ َِ ً

 .)٢(»املكروه
و من ألفاظ املستفتني وال يأخـذ بظـاهر لفـظ فليحذر كل من يتصد للفت

املستفتي العامي حتى يتبني له مقصوده; ذلـك ألن العـوام ربـام عـربوا باأللفـاظ 
 حلقيقـة الـسؤال; ومـن ثـم ًا وال شك أن يف ذلك إهبام.الرصحية عن غري مدلوهلا

تكون الفتو خاطئة, وهذا مزلق خطري يقع فيـه كثـري مـن املفتـني بـسبب عـدم 
 .م حلقيقة أسئلة العوام املبهمةتفطنه

 عند اإلفتاء يف قـضايا النـوازل, فتحتـاج إىل االستفـصال ًوليكن أشد حذرا
 . فعىل ضوئها تصدر فتواه,ملعرفة كل جوانب النازلة
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 خامتة وتوصيات
 هذه هي أهم مزالق الفتو يف عاملنا املعارص التي جيب جتنبها يف جمال اإلفتاء,

َومعظم هذه املزالق ترجع إىل املفتي, فعىل كل من يتصد للفتو ويتصدر هلا أن 
َّيتوخى احلذر, ويتوقى من الوقوع يف املزالق التي ذكرناها; لتكـون فتـواه رشعيـة 

 , نافعة للسائل بإذن اهللا تعاىل; ذلك ألن من الفتاوصحيحة, مقبولة عند اهللا 
 . بأرسهًا فقط بل ربام يقتل جمتمعًا واحدًاما يقتل, ومنها ما ال يقتل فرد

ومن أفضل الوسائل التي تقيض عىل أغلب هذه املزالق إحيـاء احلـسبة عـىل 
املفتني, فعىل والة األمور أن يراقبوا املفتني ال بأنفسهم بل من خـالل هيئـة تـضم 

 .صفوة من أهل العلم املوثوق هبم
ن يتـصفح أحـوال املفتـني, ينبغي إلمام املسلمني أ«: قال اخلطيب البغدادي

فمن كان يصلح للفتو أقره عليها, ومن مل يكن من أهلها منعه منها, وتقدم إليـه 
بأال يتعرض هلا, وأوعده بالعقوبة إن مل ينته عنها, وقد كان اخللفاء مـن بنـي أميـة 

ُ يعينـوهنم ويـأمرون بـأال يـستفتى ًامـن للفتو بمكـة يف أيـام املوسـم قوينصبو
 .)١(»غريهم
َّقد بني اخلطيب البغدادي الطريق يف اختيـار املفتـني الـذين يعتمـد علـيهم و

والطريق لإلمام إىل معرفة حال من يريد نصبه للفتو أن يسأل عنه «: اإلمام فقال
أهل العلم يف وقته واملشهورين من فقهـاء عـرصه ويعـول عـىل مـا خيربونـه مـن 

 .)٢(»أمره
بأهل للفتو فهو آثم عاص, ومـن من أفتى الناس وليس «: وقال ابن القيم

: قال أبو الفرج بن اجلوزي رمحه اهللا. ًاوالة األمور عىل ذلك فهو آثم أيضأقره من 
ْويلزم ويل األمر منعهم كام فعل بنو أمية, وهؤالء بمنزلة من يدل الركب, ولـيس  َّ
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له علم بالطريق, وبمنزلة األعمى الذي يرشد الناس إىل القبلـة, وبمنزلـة مـن ال 
ُّهو يطب الناس, بل هو أسوأ حامعرفة له بالطب و  من هؤالء كلهم, وإذا تعني ًالَُ

عىل ويل األمر منع من مل حيسن التطبب من مداواة املرىض, فكيف بمـن مل يعـرف 
 شـديد اإلنكـار عـىل  − −  وكان شـيخنا!الكتاب والسنة, ومل يتفقه يف الدين?

 عىل الفتـو? فقلـت ًاجعلت حمتسبأ: قال يل بعض هؤالء: هؤالء, فسمعته يقول
 .)١(»!يكون عىل اخلبازين والطباخني حمتسب وال يكون عىل الفتو حمتسب?: له

ليعلم أهل العلـم املحققـني أن القيـام بواجـب الفتـو يعـد مـن أوجـب ف
الواجبات املتحتمة عليهم; ألهنم ورثة األنبياء, وهم أحق بـالفتو وأهلهـا, بـل 

كل من يرتقي منرب الفتو وهو ليس هلا بأهل; ذلك ألن جيب عليهم القضاء عىل 
 عـىل الغـري, ولـيس عـىل فـرد واحـد, بـل عـىل جممـوع األمـة ٍّخطر هؤالء متعد

 !اإلسالمية, وهذا مما يوهن األمة ويضعفها, أال فاعتربوا يا أويل األبصار
َأما عام يمكن أن يوىص به يف هذا املقام ; فهذه خالصة مسائله ُ.. 

يف قـضايا األمـة الكـرب واملـستجدات التـي » االجتهاد اجلامعي« فقه  إحياء−١
 وهيئـات )الطبية ونحوها (تتطلب رأي اخلرباء من املجامع الرشعية والعلمية

 .وما إىل هذه اجلهات ذات االختصاص. الرقابة الرشعية باملصارف
تـي  إجياد مرجعيات ذات خربة وكفاءة علمية وواقعيـة للقنـوات الفـضائية ال−٢

 .تقدم برامج تتعلق باإلفتاء وقضايا الرشع احلنيف
ً, معتمدا مـن املجـامع الفقهيـة ودور اًيثاق للفتو يمثل قالبا قانوني إصدار م−٣

الفتو. 
 وضع مـنهج لتـدريس أصـول اإلفتـاء يف اجلامعـات اإلسـالمية والكليـات −٤

 .الرشعية
 .واحلمد هللا رب العاملني
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 املصادر واملراجعثبت 
 :  كتب تفسري القرآن الكريم وعلومه:ًأوال
 أليب جعفـر حممـد بـن ))تفسري الطـربي((جامع البيان عن تأويل آي القرآن املعروف بـ  −١

 . هـ١٤٠٥ بريوت, –دار الفكر . ط) هـ٣١٠−٢٢٤(جرير بن يزيد بن خالد الطربي 
 بن أيب بكر الـسيوطي  الدر املنثور يف التفسري باملأثور جلالل الدين أيب الفضل عبد الرمحن −٢

 .م١٩٩٣ بريوت, سنة –ط, دار الفكر ) هـ٩١١−٨٤٩(اخلضريي 
 املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب أليب حممـد عبـد احلـق بـن غالـب بـن عطيـة األندلـيس −٣

 لبنان, –دار الكتب العلمية . عبد السالم عبد الشايف حممد, ط: , حتقيق)هـ٥٤٢−٤٨١(
 . م١٩٩٣/هـ١٤١٣الطبعة األوىل 

 ملحيي الـسنة أيب حممـد احلـسني بـن مـسعود ))تفسري البغوي(( معامل التنزيل املعروف بـ −٤
دار . خالـد عبـد الـرمحن العـك, ط: , حتقيـق)هــ٥١٦ أو ٥١٠−٤٣٦(البغوي الفـراء 

 .  بريوت–املعرفة 
 : كتب احلديث ورشوحه وعلومه: اثاني
كر أمحد بن عمرو بن عبد اخلـالق البـزار  أليب ب))مسند البزار((البحر الزخار املعروف بـ  −١

 −مؤســسة علــوم القــرآن . حمفــوظ الــرمحن زيــن اهللا, ط. د: , حتقيــق)هـــ٢٩٢−٢١٥(
 . هـ١٤٠٩ املدينة, الطبعة األوىل –بريوت, ومكتبة العلوم واحلكم 

 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسـانيد أليب عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن عـرب الـرب −٢
مصطفى بن أمحد العلوي, وحممد عبد الكبري : , حتقيق)هـ٤٦٣−٣٦٨(طبي النمري القر

 . هـ١٣٨٧ املغرب, –وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسالمية . البكري, ط
ً جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم أليب الفرج عبد الرمحن بن −٣

كات السالمي البغدادي الدمشقي املعروف بابن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب الرب
 .هـ١٤٠٨ بريوت, الطبعة األوىل –دار املعرفة . , ط)هـ٧٩٥−٧٣٦(رجب احلنبيل 

: , حتقيـق)هــ٢٧٥−٢٠٢( سنن أيب داود أليب سليامن بن األشـعث السجـستاين األزدي −٤
 .دار الفكر. الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد, ط



  

 − ٧٦ −

, حتقيـق )هــ٢٧٥−٢٠٧( عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة القزوينـي  أليبه سنن ابن ماج−٥
 . القاهرة−دار الريان للرتاث. الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي, ط

: , حتقيـق)هــ٢٧٩−٢٠٩( سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي الـسلمي −٦
املكتبـة . ت, طالشيخ أمحد شاكر, والشيخ حممد فؤاد عبد الباقي, واألسـتاذ كـامل احلـو

 . بريوت–الثقافية 
فـواز : , حتقيق)هـ٢٥٥−١٨١(مي أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي ار سنن الد−٧

 بـريوت, الطبعـة األوىل –دار الكتـاب العـريب . أمحد زمريل, وخالد الـسبع العلمـي, ط
 . هـ١٤٠٧

هــ أو ٥١٠−٤٣٦(لفـراء  رشح السنة ملحيي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود البغـوي ا−٨
 –املكتـب اإلسـالمي . شعيب األرناؤوط, حممد زهـري الـشاويس, ط: , حتقيق)هـ٥١٦

 . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣دمشق, الطبعة الثانية 
−٦٧٥( صحيح ابن حبان برتتيب األمري عـالء الـدين عـيل بـن بلبـان اجلنـدي احلنفـي −٩

شـعيب : , حتقيـق)هـ٣٥٤ت (أليب حاتم حممد بن حبان أمحد التميمي البستي ) هـ٧٣٩
 . م١٩٩٣/هـ١٤١٤ بريوت, الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة . األرناؤوط, ط

  −اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمـور رسـول اهللا ((صحيح البخاري املسمي  −١٠
 لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إسامعيل بـن إبـراهيم بـن املغـرية اجلعفـي )) وسننه وأيامه−

. حممد زهري بن نارص النارص, ط: , ترشف بخدمته والعناية به)هـ٢٥٦−١٩٤(البخاري 
 . هـ١٤٢٢ بريوت, الطبعة األوىل −دار طوق النجاة

, )هــ٢٦١−٢٠٦( صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري −١١
لبـايب دار إحياء الكتب العربية, فيصل عيـسى ا. الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي, ط: حتقيق
 .احللبي

 فتح الباري برشح صحيح البخاري أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين −١٢
األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي واألستاذ حمـب الـدين : , حتقيق)هـ٨٥٢−٧٧٣(الشافعي 

 . هـ١٣٧٩ بريوت, –دار املعرفة . اخلطيب, ط



  

 − ٧٧ −

ىل ألسنة الناس إلسـامعيل بـن  كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث ع−١٣
 –مؤسـسة الرسـالة . أمحد القالش, ط: , حتقيق)هـ١١٦٢ت (حممد العجلوين اجلراحي 

 . هـ١٤٠٥بريوت, الطبعة الرابعة 
: , حتقيـق)هـ٣٠٣−٢١٥( املجتبي من السنن أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي −١٤

حلـب, الطبعـة الثانيـة −سـالميةمكتـب املطبوعـات اإل. الشيخ عبد الفتاح أيب غدة, ط
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 جممع الزوائد ومنبع الفوائد أليب احلسن نور الدين عيل بن سليامن بـن أيب بكـر اهليثمـي −١٥
 – القـاهرة, ودار الكتـاب العـريب –دار الريـان للـرتاث . , ط)هـ٨٠٧−٧٣٥(الشافعي 
 . هـ١٤٠٧بريوت, 

: , حتقيـق)هـ٤٥٨−٣٨٤(د بن احلسني البيهقي  املدخل إيل السنن الكرب أليب بكر أمح−١٦
 الكويــت, –دار اخللفــاء للكتــاب اإلســالمي . حممــد ضــياء الــرمحن األعظمــي, ط. د

 . هـ١٤٠٤
−٣٢١( املستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا احلـاكم النيـسابوري −١٧

 بـريوت, الطبعـة – دار الكتـب العلميـة. مصطفى عبد القادر عطا, ط: , حتقيق)هـ٤٠٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١األوىل 

مؤسـسة قرطبـة . , ط)هــ٢٤١−١٦٤( مسند أمحد أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين −١٨
 . القاهرة–باهلرم 

−١٣٤( مسند ابن اجلعد أليب احلـسن عـيل بـن اجلعـد بـن عبيـد اجلـوهري البغـدادي −١٩
ــق)هـــ٢٣٠ ــدر, ط: , حتقي ــادر . عــامر أمحــد حي وت, الطبعــة األوىل  بــري–مؤســسة ن

 . م١٩٩٠/هـ١٤١٠
, )هــ٣٦٠−٢٦٠( املعجم األوسط أليب القاسم سليامن بن أمحـد بـن أيـوب الطـرباين −٢٠

 القـاهرة, –دار احلـرمني . طارق بن عوض اهللا, وعبـد املحـسن بـن إبـراهيم, ط: حتقيق
 .هـ١٤١٥

 :  كتب أصول الفقه وقواعده وتارخيه:ًثالثا ً 
, )هــ٦٧٦−٦٣١( زكريا حييـي بـن رشف النـووي أليبي واملستفتي آداب الفتو واملفت −١

 . هـ١٤٠٨ دمشق, الطبعة األوىل –دار الفكر . بسام عبد الوهاب اجلايب, ط: حتقيق



  

 − ٧٨ −

 االجتهاد من كتاب التخليص إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بـن يوسـف −٢
 دمـشق, دار –دار القلـم . أبو زنيد, طعبد احلميد . د: , حتقيق)هـ٤٧٨−٤١٩(اجلويني 

 .هـ١٤٠٨ بريوت, الطبعة األوىل –العلوم الثقافية 
: , حتقيق)هـ٦٣١−٥٥١( اإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسني عيل بن حممد اآلمدي −٣

 .  بريوت–دار الكتب العلمية . الشيخ إبراهيم العجوز, ط
 أمحد بن سعيد بن حزم األندلس الظاهري  اإلحكام يف أصول األحكام أليب حممد عيل بن−٤

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٣ القاهرة, الطبعة الثانية –دار احلديث . , ط)هـ٤٥٦−٣٨٤(
 اإلحكام يف متييز الفتاو عن األحكام وتـرصفات القـايض واإلمـام لـشهاب الـدين أيب −٥

 أيب بكـر: , حتقيـق)هــ٦٨٤−٦٢٦(العباس أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املـالكي 
 . م١٩٨٩ القاهرة, الطبعة األوىل –املكتب الثقايف . عبد الرزاق, ط

 أدب املفتي واملستفتي أليب عمرو عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن بن الصالح الـشهرزوي −٦
مكتبة العلوم واحلكـم, عـامل . موفق عبد اهللا عبد القادر, ط. د: , حتقيق)هـ٦٤٣−٥٧٧(

 . هـ١٤٠٧ بريوت, الطبعة األوىل −الكتب
−١١٧٣(إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علـم األصـول ملحمـد بـن عـيل الـشوكاين   −٧

  . بريوت– دار الكتب العلمية , ط,)هــ ١٢٥٠
 األشباه والنظار لزين الدين بن إبراهيم بن حممد بن أيب بكـر بـن نجـيم املـرصي احلنفـي −٨

  . م١٩٨٠ / هــ١٤٠٠ ,بريوت– دار الكتب العلمية , ط,) هــ ٩٧٠−٩٢٦(
 ٩١١−٨٤٩(الل الـدين الـسيوطي  األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقـه الـشافعية جلـ−٩

  . م١٩٨٣/ هــ ١٤٠٣ الطبعة األوىل , بريوت– دار الكتب العلمية , ط,)هــ
 دار الكتـب , ط,)هـــ ٧٥١−٦٩١( إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية  −١٠

  .م١٩٩١/هــ ١٤١١طبعة األوىل  ال, بريوت–العلمية 
لشهاب الدين أيب العباس أمحـد ) الفروق ( أنوار الربوق يف أنواء الفروق املشهور باسم −١١

  .بريوت– عامل الكتب , ط,)هــ ٧٨٤−٦٢٦(بن إدريس القرايف الصنهاجي املالكي 
−٧٤٥(هللا الزركـيش الـشافعي  البحر املحيط لبـدر الـدين حممـد بـن هبـادر بـن عبـد ا−١٢

  . م١٩٨٣/هــ ١٤١٤ الطبعة األوىل ,مرص– دار الكتبي , ط,)هــ٧٩٤



  

 − ٧٩ −

 التقرير والتحبري يف رشح التحرير لشمس الدين حممد بن حممد بن أمـري احلـاج احلنفـي −١٣
 .م١٩٨٣/ هــ ١٤٠٣ الطبعة الثانية , دار الكتب العلمية, ط,)هـ٨٧٩(
عايل عبد امللـك بـن عبـداهللا بـن يوسـف  التلخيص يف أصول الفقه إلمام احلرمني أيب امل−١٤

 دار , بـشري أمحـد العمـري, ط, حتقيق عبد اهللا جـومل النبـايل,)هــ ٤٧٨−٤١٩(اجلويني 
  . م١٩٩٦/هــ ١٤١٧ ,بريوت–البشائر اإلسالمية 

−١١٩٠( حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل حلسن بـن حممـد بـن حممـود العطـار −١٥
  .بريوت –ية  دار الكتب العلم,, ط)هـ١٢٥٠

−٧١٢(فتازاين ت رشح التلويح عىل التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا ال−١٦
 . مرص – مكتبة صبيح , ط,)هـ٧٩٣

ملعـروف بـابن  رشح الكوكب املنري أليب البقاء حممد بن أمحد بـن عبـدالعزيز الفتـوحي ا−١٧
  . مطبعة السنة املحمدية,ط) هــ ٩٧٢−٨٩٨ (النجار احلنبيل

اهللا أمحد بـن محـدان النمـري احلـراين احلنـبيل  أليب عبد صفة الفتو واملفتي واملستفتي −١٨
 , بـريوت, املكتب اإلسـالمي, ط, حممد نارص الدين األلباين: حتقيق,)هــ ٦٩٥−٦٠٣(

  .هــ١٣٩٧الطبعة الثالثة 
 احلمـوي بـن حممـد غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر لشهاب الـدين أمحـد −١٩

بـــريوت الطبعـــة  – دار الكتـــب العلميـــة , ط,) هـــــ ١٠٩٨ت(احلـــسيني احلنفـــي 
 . م١٩٨/هـ١٤٠٥األوىل

 ,ط) هـــ ٣٧٠−٣٠٥( الفصول يف األصول أليب بكر أمحد بن عىل الـرازي اجلـصاص −٢٠
  . م١٩٩٤/هــ ١٤١٤ الطبعة الثانية ,وزارة األوقاف الكويتية

 بن عيل بن ثابت بن أمحـد بـن مهـدي اخلطيـب البغـدادي  الفقيه واملتفقه أليب بكر أمحد−٢١
 دار ابـن , ط, أيب عبـد الـرمحن عـادل بـن يوسـف الغـرازي: حتقيق,)هــ ٤٦٣−٣٩٣(

 .هــ١٤٢١ الطبعة الثانية ,السعودية–اجلوزي 
 ,) هــ ١٢٥٠−١١٧٣( القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد ملحمد بن عيل الشوكاين −٢٢

  .هــ١٣٩٦ الطبعة األوىل ,الكويت– دار القلم , ط,رمحن عبد اخلالقعبد ال: حتقيق
 كشف األرسار رشح أصول البـزدوي لعـالء الـدين عبـد العزيـز بـن أمحـد البخـاري −٢٣

 .القاهرة – دار الكتاب اإلسالمي ,,ط)هــ٧٣٠ت(



  

 − ٨٠ −

 مراتب اإلمجـاع أليب حممـد عـيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـيس الظـاهري −٢٤
  .بريوت– دار الكتب العلمية ,, ط)هــ٣٨٤٤٥٦(
زايل ـد الغــد بـن حممــمـد بـن حمـد حممــامــول أليب حـلم األصــي يف عـتصفـ املس−٢٥

ـــ٥٠٥−٤٥٠( ــ, ط,) هـ ـــب العـ دار الكت ـــب – ة ـلمي ـــبعـروت الطـي ــــ ى ـة األول
 .م١٩٩٣/هــ ١٤١٤

اهللا الزركـيش الـشافعي  عبـدن حممـد بـن هبـادر بـن ـديــدر الـد لبـواعـور يف القـ املنث−٢٦
 ,الـستار أبـو غـدة عبد.  راجعه د,تيسري فائق أمحد حممود.  د:, حتقيق) هــ ٧٩٤−٧٤٥(
  . م١٩٨٥/هــ ١٤٠٥ الطبعة الثانية , وزارة األوقاف الكويتية,ط
 املوافقات يف أصول الفقه إلبراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي الـشاطبي املـالكي −٢٧

  .بريوت– دار املعرفة , ط,عبد اهللا دراز/  األستاذ :ق حتقي,)هــ ٧٩٠ت(
  : كتب الرتاث الفقهي:ًرابعا

 : املذهب احلنفي
أيب بكر بن نجـيم  البحر الرائق رشح الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن −١

 بـدون , الطبعـة الثانيـة, دار الكتاب اإلسـالمي, ط,)هــ ٩٧٠−٩٢٦(املرصي احلنفي 
  .اريخ وهبامشه منحة اخلالق عىل البحر الرائق البن عابدينت
 بدائع الصانع يف ترتيب الرشائع أليب بكر عـالء الـدين بـن مـسعود الكاسـاين املعـروف −٢

ـــامء  ـــك العل ــــ ٥٨٧ت (بمل ـــة , ط,)هـ ـــب العلمي ـــريوت– دار الكت ـــة ,ب  الطبع
 . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الثانية

أليب سعيد حممد بن حممد بـن مـصطفى بـن عـثامن  بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية −٣
  . هـ١٣٤٨ , دار إحياء الكتب العربية, ط,)هــ ١٦٨ت (اخلادمي 

ي عـ تبني احلقائق رشح كنز الدقائق أليب عمرو فخر الدين عثامن بن عيل بـن حمجـن الزيل−٤
ة  الطبعة الثانية بدون تاريخ وهبامـشه حاشـي, دار الكتاب اإلسالمي, ط,)هــ ٧٤٣ت (

 .الشلبي عىل الرشح
) حاشية ابن عابـدين (  ر د املحتار عىل الدر املختار يف رشح تنوير األبصار املعروف بــــ −٥

العزيـز املعـروف بـابن عابـدين  دـن عبــر بــن عمــني بــد أمــن حممــديـالح الـلص
  .م١٩٩٢/ هــ ١٤١٢,  دار الكتب العلمية, ط,)هــ ١٢٥٢−١١٩٨(



  

 − ٨١ −

وان اإلفتاء للقايض عامد الدين حممد بن حممد بـن إسـامعيل اخلطيـب  صنوان القضاء وعن−٦
 القايض جماهد اإلسالمي القاسـمي أمـني : حتقيق ودراسة,) هــ ٦٤٦ت (األشفور قاين 

 .  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت, ط,عام جممع الفقه اإلسالمي باهلند
−٧١٤(ن حممود أكمـل الـدين الرومـي البـابريت  العناية رشح اهلداية أليب عبداهللا حممد ب−٧

 . بريوت– دار الفكر , ط,)هــ٧٨٦
الواحـد الـسيوايس   فتح القدير عـىل رشح بدايـة املبتـد لكـامل الـدين حممـد بـن عبـد−٨

 بـريوت , دار الفكـر, ط,) هــ ٨٦١−٧٩٠( اإلسكندري املعروف بـابن اهلـامم احلنفـي 
  .الطبعة الثانية ن بدون ذكر التاريخ

 : وقيـل٤٩٠ت (  املبسوط لشمس األئمة أيب بكر حممد بن أمحد بـن أيب سـهل الـرسخي −٩
  . بدون ذكر رقم الطبعة, م١٩٨٩/ هــ ١٤٠٩ بريوت , دار املعرفة, ط,)هـ٤٨٣

 كارخانـه , ط, نجيـب هـواويني: حتقيق,ة بإعداد مجعية املجلةـدليـام العـة األحكـ جمل−١٠
  .جتارت كتب

الـرمحن بـن حممـد بـن سـليامن شـيخي زاده  يف رشح ملتقى األبحـر لعبـد جممع األهنر −١١
  . بريوت, دار إحياء الرتاث العري, ط,)هـ ١٠٧٨ت(املعروف بداماد أفندي 

 معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام لعالء الدين أيب احلسن عيل بن خليل −١٢
  . بريوت,العريب دار إحياء الرتاث , ط,) هــ ٨٤٤ت (الطرابليس 
  :املذهب املالكي

ملحمد بن أمحـد بـن ) رشح ميارة ( اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام املعروف بــ  −١٣
  . بريوت, دار املعرفة, ط,) هــ ١٠٧٢−٩٩٩( حممد ميارة الفايس الشهرية بميارة 

 )ح الـصغري حاشـية الـصاوي عـىل الـرش(  بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بـــ −١٤
  . مرص, دار املعارف, ط,)هــ ١٢٤١−١١٧٥(ألمحد بن حممد اخللويت الصاوي 

 تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام أليب الوفاء برهان الـدين إبـراهيم بـن −١٥
 ,) هــ٧٩٩−٧٢٠(حون اليعمري املدين عيل بن حممد بن حممد بن القاسم بن حممد بن فر

  .م١٩٨٦/  هــ ١٤٠٦ الطبعة األوىل,األزهرية مكتبة الكليات ,ط
 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب عبداهللا شمس الدين حممد بن أمحـد بـن عرفـة −١٦

  . دار إحياء الكتب العربية القاهرة, ط,) هــ ١٢٣٠ت ( الدسوقي األزهري 



  

 − ٨٢ −

لـصعيدي العـدوي  حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين أليب احلسن عيل بن أمحد ا−١٧
  .م١٩٩٤/  هــ ١٤١٤ بريوت , دار الفكر, ط,) هــ ١١٨٩−١١١٢( املالكي 

 الذخرية لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املرصي املـالكي −١٨
 دار , ط,ُ وحممـد بـو خـربة,حممد حجي وسعيد أعـراب.  د: حتقيق,) هــ ٦٨٤−٦٢٦(

  . م١٩٩٤طبعة األوىل  بريوت ال,الغرب اإلسالمي
 ,)هـــ ١١٠١−١٠١٠(اهللا اخلـريش  اهللا حممد بن بن عبـد  رشح خمترص خليل أليب عبد−١٩

 . دار صادر بريوت,ط
اهللا مالك بن أنـس األصـبحي املـديني اليمنـي إمـام دار اهلجـرة   املدونة لإلمام أيب عبد−٢٠

  .م١٩٩٥ /  هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية الطبعة األوىل , ط,)هــ ١٧٩−٩٣(
−٤٠٣(أ أليب الوليد سليامن بن خلف بن سعد الباجي األندليس ـوطـرح املـى شـ املنتق−٢١

  . الطبعة الثانية, بدون ذكر سنة الطبع, القاهرة, دار الكتاب اإلسالمي,, ط)هــ٤٧٤
 أمحـد املعـروف بالـشيخ علـيش اهللا حممد بـن  منح اجلليل رشح خمترص خليل أليب عبد−٢٢

  . بدون ذكر رقم الطبعة, م١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩ , ط دار الفكر,) هــ ١٢٩٩−١٢١٧(
 مواهب اجلليل رشح خمترص خليل أليب عبد اهللا حممد بن حممد الرعيني املغريب املعروف −٢٣

ـــ ٩٧٤−٩٠٩( باحلطــاب  ــريوت, دار الفكــر, ط,) هـ ــة , ب ـــ ١٤١٢ الطبعــة الثاني  هـ
 . م١٩٩٢/

  :املذهب الشافعي
ج برشح املنهاج أليب العباس شهاب الدين أمحد بن حممـد بـن حجـر اهليتمـي حتفة املحتا −١

  . دار إحياء الرتاث العريب, ط,) هــ ٩٧٤−٩٠٩( املكي السعدي األنصاري 
 حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج النووي لـشهاب الـدين −٢

وشـهاب الـدين أمحـد )  هـــ ١٠٧٠ ت (ايب العباس أمحد بن أمحد بن سـالمة القليـويب 
  . م١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ , دار الفكر, ط,) هــ ٩٥٧ت ( الربليس امللقب بعمرية 

 ,) هـــ ٦٧٦−٦٣١(  روضة الطالبني وعمدة املفتيني أليب زكريا حييى بن رشف النـووي −٣
  . هــ١٤٠٥ الطبعة الثانية , املكتب اإلسالمي, بريوت,ط

 لكـن ,) هـــ ٦٧٦−٦٣١( يب زكريا حييـى بـن رشف النـووي  املجموع رشح املهذب أل−٤
 ثم وافته املنية وجاء تقـي ,ًاإلمام النووي مل يتم الكتاب وإنام وصل إىل ربع األصل تقريبا



  

 − ٨٣ −

وصــنف ثــالث جملــدات ثــم مــات وأمتــه احلــرضمي )  هــــ ٧٥٦ت ( الــدين الــسبكي 
ًوالعراقي قديام والشيخ حممد نجيب املطيعي حديثا   .بة اإلرشاد جدة مكت, ط,ً

 هناية املحتاج إىل رشح األلفاظ املنهاج لشمس الدين حممد بن أمحد بن محزة الرميل الشهري −٥
  .م١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤ , دار الفكر, ط,) هــ ١٠٠٤−٩١٩( بالشافعي الصغري 

  :املذهب احلنبيل
بن حممد بن مفرج اآلداب الرشعية واملنح املرعية لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن مفلح  −١

  . القاهرة, مؤسسة قرطبة, ط,) هــ ٧٦٣ت( املقديس الصاحلي 
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل لعالء الدين أيب −٢

 دار إحيـاء , ط,)هـــ ٨٨٥−٨١٧(احلسن عـيل سـليامن املـرداوي الـصاحلي الدمـشقي 
  .الرتاث العريب

ملنصور بن يـونس ) رشح منتهى اإلرادات ( نهى لرشح املنتهى املعروف بــ  دقائق أوىل ال−٣
 ١٤١٤ت الطبعـة األوىل  بـريو, عامل الكتـب, ط,) هــ ١٠٥١ت ( بن غدريس البهويت ا

  .م١٩٩٣/ هــ 
 السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية لتقي الدين أيب العباس أمحد بـن عبـداحلليم −٤

  . مكتبة ابن تيمية القاهرة, ط,) هــ ٧٢٨− ٦٦١( الدمشقي بن تيمية احلراين ا
 مكتبة دار , ط,) هــ ٧٥١−٦٩١(  الطرق احلكيمة يف السياسة الرشعية البن قيم اجلوزية −٥

 . البيان
)  هـــ ١٠٥١ت (  كشاف القناع عن متن اإلقناع ملنصور بن يونس بـن إدريـس البهـويت −٦

 . م١٩٨٣/  هــ ١٤٠٣ , بريوت,عامل الكتب
(  املبدع يف رشح املقنع لربهان الدين أيب اسحاق إبراهيم بن حممد بـن عبـداهللا بـن مفلـح −٧

 هــ ١٤٠٠ , بـريوت, املكتب اإلسالمي, ط, زهري الشاويش: حتقيق,) هــ ٨٨٤− ٨١٦
 . م١٩٨/

 مطالب أوىل النهى يف رشح غاية املنتهى للشيخ مصطفى بـن سـعد بـن عبـدة الرحيبـاين −٨
 الطبعـة , بـريوت, املكتـب اإلسـالمي, ط,) هــ ١٢٤٣− ١١٦٠( لدمشقي السيوطي ا

  .م١٩٩٤/  هــ ١٤١٥الثانية 



  

 − ٨٤ −

وهـو رشح عـىل خمتـرص أيب ) هـــ ٦٢٠− ٥٤١(  املغني ملوفق الدين بن قدامـة املقـديس −٩
ى ـة األولــ الطبعـ,ريبـراث العـاء التـ دار إحي, ط,) هــ ٣٣٤ت ( ي ـرقـم اخلـاسـقـال

 . ١٩٨٥ / هــ ١٤٠٥
كتب املذاهب األخر:  

− ٣٨٤(املحىل باآلثار أليب حممد عيل بن أمحد بن سـعيد بـن حـزم األندلـيس الظـاهري  −١
  . بريوت, دار الكتب العلمية, ط,عبدالقادر سليامن البنداري.  د:, حتقيق)هــ٤٥٦

يني الزبيـدي  البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ألمحد بن حييى بن املرتىض احلس−٢
 . در الكتاب اإلسالمي, ط,) هــ ٨٤٠− ٧٧٥ : وقيل٧٦٤( امللقب باملهدي لدين اهللا 

ًخامسا كتب الفتاو:  
فتاو الرميل لشهاب الدين أمحد بن محزة شمس الدين الرميل املنويف املرصي األنـصاري  −١

  . املكتبة اإلسالمية, ط,) هــ ٩٥٧ت ( الشافعي 
احلليم بن تيميـة احلـراين الدمـشقي  تقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد الفتاو الكرب ل−٢

/  هــ ١٤٠٨ت الطبعة األوىل  بريو, دار الكتب العلمية, ط,) هــ ٧٢٨− ٦٦١(احلنبيل 
  .م١٩٨٧

  .م١٩٩١/  هــ ١٤٤١ , بريوت, دار اجليل, ط, الفتاو اهلندية جلامعة علامء اهلند−٣
تو عىل مذهب اإلمام مالك أليب عبداهللا حممد بن أمحـد املعـروف  فتح العيل املالك يف الف−٤

  . بريوت, دار املعرفة, ط,)١٢٩٩−١٢١٧(بالشيخ عليش 
 جمموع فتاو ابن تيمية لتقي الدين أيب العباس أمحـد بـن عبـداحلليم بـن تيميـة احلـراين −٥

اسـم  عبـدالرمحن بـن حممـد بـن ق:مجـع وترتيـب)  هـــ ٧٢٨−٦٦١( الدمشقي احلنبيل 
 , الربـاط بـاملغرب, ط, مكتبـة املعـارف,العاصمي النجدي احلنبيل بمساعدة ابنـه حممـد

  . املكتب التعليمي السعودي باملغرب:أرشف عىل الطباعة واإلخراج
  : دراسات فقهية معارصة:ًسادسا

, أعــامل مــؤمتر املركــز العــاملي  مــل املرجتــىاإلفتــاء يف عــامل مفتــوح, الواقــع املاثــل واأل −١
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الكويت , /لوسطيةل
الفتو بني االنضباط والتسيب د يوسف القرضاوي, ط دار الصحوة للنـرش والتوزيـع,  −٢

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤القاهرة, الطبعة الثانية 



  

 − ٨٥ −

 , دار النهـضة العربيـة, ط,حممد سـلم مـدكور.  عقد اإلجيار يف الفقه اإلسالمي املقارن د−٣
  .م١٩٨٤/  هــ ١٤٠٤ الطبعة األوىل ,القاهرة

  : كتب املعاجم واللغة:ًسابعا
تاج العروس من جواهر القاموس ملحي الدين أيب الفيض السيد حممد مرتـىض احلـسيني  −١

 جمموعة مـن املحققـني حتـت : حتقيق,) هــ ١٢٠٥− ١١٤٥( الواسطي الزبيدي احلنفي 
  .الكويتمطبعة حكومة /  ط ,عبدالكريم حممد اخلطيب إرشاف ومراجعة الدكتور

 : حتقيـق,)هـــ ٣٧٠−٢٨٢(األزهـري اهلـروي   هتذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد−٢
  .م٢٠٠١ بريوت الطبعة األوىل , دار إحياء الرتاث العريب,حممد عوض مرعب ن ط

 لسان العرب أليب الفضل مجال الـدين حممـد بـن مكـرم بـن منظـور اإلفريقـي املـرصي −٣
 .م١٩٩٤/  هــ ١٤١٤ الطبعة الثالثة , بريوت,ر دار صاد, ط,) هـ ٧١١−٦٣٠(
  : كتب التاريخ والسري والرتاجم:ًثامنا
تاريخ بغداد أليب بكر أمحد بن عيل بـن ثابـت بـن أمحـد بـن مهـدي اخلطيـب البغـدادي  −١

 , بـريوت, دار الكتب العلميـة, ط,القادر عطا  مصطفى عبد: حتقيق,) هــ ٤٦٣−٣٩٣(
  .م١٩٩٧− هــ ١٤١٧الطبعة األوىل 

اهللا بن عساكر الدمشقي   تاريخ مدينة دمشق أيب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد−٢
 دار , ط, حتقيق حمب الدين أيب سـعيد بـن غرامـة العمـري,)هــ ٥٧١−٤٩٩(الشافعي 

  .م١٩٩٥ , بريوت,الفكر
: وقيل−٣٣٦(ين اهللا األصبها  حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن بن عبد−٣

ـــ ٤٣٠−٣٣٧ ــاب العــريب, ط,) ه ــريوت, دار الكت ــة, ب ــة  الطبع ـــ ١٤٠٥ الرابع /  هـ
 . م١٩٨٥

  :ًتاسعا متفرقات
 . بريوت, دار مكتبة احلياة, ط,) هــ ٤٥٠−٣٦٤(أدب الدنيا والدين للاموردي  −١
 , ط,)هـــ ٧٩٠ت(االعتصام إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الـشاطبي املـالكي  −٢

مرص,املكتب التجارية الكرب .  
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 حممـد : حتقيـق,) هــ ٧٥١−٦٩١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن قيم اجلوزيـة −٣
 . م١٩٧٥−هــ ١٣٩٥ الطبعة الثانية , بريوت, دار املعرفة, ط,حامد الفقي

 عبـد جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله أليب عمر يوسف بن عبداهللا بـن −٤
  . هــ١٣٩٨ بريوت , دار الكتب العلمية, ط,)هــ ٤٦٣−٣٦٨(الرب القرطبي النمري 

اهللا بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي البخـاري   خلق أفعال العباد لإلمام أيب عبد−٥
 , دار املعارف الـسعودية, الريـاض, ط,الرمحن عمرية عبد.  د: حتقيق,) هـ ٢٥٦−١٩٤(

 .  م١٩٧٨/ هــ ١٣٩٨



  

 − ٨٧ −

 الفهرس
   الصفحـة                                                   ـوع                                  ــاملوضــــــــــــــــــــ

  ٣ ....................................................................................................................................  تـقـديـم
 ٥ .......................................................... التعريف , األمهية , اخلطورة: الفتو واملفتي :  متهيد 

 ٥ .....................................................................................................................ـ الفتو يف اللغة 
 ٥........................................................................................................... ـ الفتو يف االصطالح

 ٦ ........................................................................................................................ـ تعريف املفتي 
 ٦ ........................................................................................................................ـ أركان الفتو 

  ٦ .........................................................................................................................ـ أمهية الفتو 
 ٨ .........................................................................................................ـ خطورة منصب اإلفتاء 

  مزالق الفتو يف عاملنا املعارص
 ١١ ......................................................................................................................................  مقدمة

 ١٣ ............................................................ املزالق التي تعود إىل التكوين العلمي للمفتي) ١(
 ١٣ ........................... كة استجامع مطلوبات اإلفتاء لضعف مل التقليد غري املستبرص−١
 ١٦........................................................................................ مآالت الفتو عدم اعتبار −٢
 ٢٠ ............................................................... قصور اإلملام بمقاصد الرشيعة وحماسنها −٣
  ٢١ ..................................................................................................... فقه الواقعب اجلهل −٤
 ٢٢ ........................................................... اإلحاطة بالنصوص املعنية بالفتو ضعف −٥
 ٢٣ .....................................................................  اخللل يف ضبط املصطلحات الرشعية−٦

 ٢٥ .......................... املزالق التي تعود إىل عدم التفريق بني الثابت واملتغري من األحكام) ٢( 
 ٢٥....................................................................................... حول مفهوم الثابت واملتغري 
 ٢٨ .......... األحكاممزالق الفتو التي تعود إىل عدم التفريق بني الثابت واملتغري من  
 ٢٨ .................................  االجرتاء عىل األحكام القطعية واعتبارها قابلة لالجتهاد−١
   ٢٩  .............................................................................. فة اإلمجاع القطعي املتيقن خمال−٢



  

 − ٨٨ −

 . اجلمود عىل الفتاو املوجودة يف كتب الفقهاء القدامى−٣               
 ٣٢ ............................................................................. الواقع ِّدون التنبه إىل متغريات                       
 ٣٩ .................................................  التعامل مع قضايا القضاء بوصفها مسائل إفتاء−٤

 ٤٣ .............................................................................. املزالق التي تعود إىل تساهل املفتي) ٣( 
 ٤٣ ............................................................................................ »ال أدري« غياب ثقافة −١
 ٤٧ ................................................................................  تتبع رخص املذاهب والفقهاء−٢
 ٥٠ ........................................................................ وجوبه إفتاء املفتي بخالف ما يعلم −٣
 ٥١..................................................................................  تتبع احليل املحرمة واملكروهة−٤
 ٥٣ .......................................... َّري املفتي احلـق والصواب لألهواء وعدم حتالركون −٥
 ٥٥ ........................................................................................  اخلضوع للواقع املنحرف−٦

 ٥٧ ................................................................................ املزالق التي تعود إىل تشدد املفتي) ٤( 
 ً اعتامد املفتي عىل ما يظنه دليال بمجرده , دون اعتامد منهج−١             

 ٥٧ ........................................................................... االستدالل املعترب عند أهل العلم                    
 ٥٨ . ...............................................................................  عدم مراعاة الرخص الرشعية −٢
٣−٥٩   ......................................................................................  التشديد فيام تعم به البلو  
 ٦١ ...................................................................  إطالق اإلجياب والتحريم التساهل يف−٤
 ٦٢ ......................................................................................  تقديم األحوط عىل األيرس−٥
 ٦٣ .................................................................................................  عدم الرفق باملستفتي−٦

 ٦٥ ............................................................. املزالق التي تعود إىل مالبسات عملية اإلفتاء) ٥(
 ٦٥ ................................................................................  عدم تسهيل عرض املعلومات−١
  عدم إرشاد املستفتي إىل املخارج الرشعية−٢

 ٦٦ ......................................................................... واحللول املباحة املخلصة من املآثم       
 ٦٨ ................................. الفضائية الترسع يف الفتو وخاصة عىل اهلواء يف القنوات −٣

 ٧٣ .....................................................................................................................  خامتة وتوصيات
 ٧٥ ............................................................................................................  ثبت املصادر واملراجع



 − ١ −

 
 
 
 

 
 الفتو وأمهيتها يف اإلسالم

 
 
 
 

 
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد آل الشيخ
 املفتي العام للمملكة العربية السعودية

 ورئيس هيئة كبار العلامء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
 
 
 
 
 



 − ٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٣ −

 
 ملخص البحث

ّ ونعوذ باهللاّ من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ,نستغفرهّإن احلمد هللاّ نستعينه و
ّفمن هيده اهللاّ فال مضل له ومـن يـضلل فـال هـادي لـه وأشـهد أن ال إلـه إال اهللاّ  ّ

ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله ّّ. 
 :أما بعد

فإن من أفضل ما يشتغل به املشتغلون وخري ما يعمل له العاملون نـرش علـم 
, هيدهيا من الضاللة وينقذها من الغواية, وخيرج الناس مـن نافع حتتاج إليه األمة

الظلامت إىل النور بـإذن رهبـم إىل رصاط العزيـز احلميـد, وقـد حـض اهللا تعـاىل 
َوما كان املؤمنون لينفـروا كافـة فلـوال ﴿: املؤمنني عىل ذلك يف كتابه الكريم فقال ْ ََ َ ًَّ َ َُ َ َِ ِ َِ َُ ْ ُْ

ُنفر من كل فرقة منه ْ ِّ ْ ٍَ ِ َِ ِّ ُ َ ْم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِْ َ ِ ُِ َ ْ ََ ُ َُ َّ ٌِ ِ ِ ِِ ِّ َِ َ َ َ
َلعلهم حيذرون ُ َْ ْ َ ُ َّ , وأوجب عىل أهـل العلـم نـرشه, وهنـاهم عـن ]١٢٢: التوبة [﴾ََ

ِّوإذ أخذ اهللاُ ميثاق الـذين أوتـوا الكتـاب لتبي﴿: كتامنه فقال تعاىل َ َ َ َُ َ ُ ََ ْ َِّ ِ ُِ ََ َ َ ْ َننـه للنـاس وال ِ َ ُِ َّ َّ ُِ
ُتكتمونه َ ُْ ُ من سئل عـن علـم فكتمـه (: , وقال رسول اهللا ]١٨٧: آل عمران [﴾َ

 .)جيء به يوم القيامة وقد أجلم بلجام من نار
التصدي لإلفتاء لعمـوم احلاجـة إليـه, : ولنرش العلم وسائل كثرية من أمهها

 .وكثرة التعويل عليه
 اإلسالم, وحتـى هـذه األيـام, وذلـك حلاجـة ًوما زال اإلفتاء قائام منذ فجر

املسلم إىل التبرص يف الدين, ومعرفة ما يشكل عليه, أو الوقوف عىل حكم ما يقـع 
 .من نوازل ويستجد من مستجدات يف حياته اليومية

بيان احلكم الرشعي ىف مسألة مـن املـسائل, بـدليل مـن : والفتو يف الرشع
 . نص فيهالكتاب والسنة, أو االجتهاد فيام ال
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ومنصب الفتو يف اإلسالم عظيم اخلطر, كبري املوقع, كثري الفـضل, وهـي 
وظيفة إسالمية جليلة, ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العاملني, ويؤمتن عىل 

 .رشعه ودينه
ويمكن أن نجمل األمور التي تـدل عـىل أمهيـة منـصب الفتـو يف النقـاط 

 :التالية
 :  يف األمةنبي  أن املفتي قائم مقام ال−١

ًإن العلامء ورثة األنبياء, وإن األنبياء مل يورثـوا دينـارا وال درمهـا, (: لقوله  ً ّ
: وقولـه . )أال ليبلـغ الـشاهد مـنكم الغائـب(: وقولـه .  )ّوإنام ورثوا العلم

 . يف تبليغ األحكامواملفتي نائب عن الرسول . )بلغوا عني ولو آية(
 : ند الصحابة والتابعني جاللة مقام اإلفتاء ع−٢

ًة معدودا ومل يكن مجيع الصحابة يفتـون ـابـن الصحـني مـدد املفتــان عـفك
يف أحكام الرشيعة, وهذا مما يدل عىل جاللة هذا املنصب لدهيم, وجعل ابن القيم 
ًاملكثرين من الفتو من الصحابة مائة ونيف وثالثني نفسا ما بني رجـل وامـرأة, 

اهللا  وعبد, وعيل بن أيب طالب,ر بن اخلطابـعم: ةـبعـم سـمنهرون ـان املكثـوك
 وعبـد اهللا , وعبد اهللا بن عباس, وزيد بن ثابت,ة أم املؤمننيـ وعائش,بن مسعودا
 .»بن عمرا

ويف عهد التابعني كان كبار العلامء هم الذين يفتون كسعيد بن املسيب; راوية 
ن حممد, وخارجة بن زيـد, وأبـا عمر وحامل علمه, وعروة بن الزبري, والقاسم ب

 وعبيد اهللا بن عبد اهللا ,بكر بن عبد الرمحن بن حارث بن هشام, وسليامن بن يسار
 .بن عتبة بن مسعود, وهؤالء هم الفقهاء السبعةا
 :  هتيب كثري من السلف من اإلقدام عىل الفتيا−٣

قد حفلت كتب أهل العلم بالنقل عن السلف الصالح عن تعظـيمهم لـشأن 
لفتو, وبيان موقفهم جتاه هذا املنصب العظيم, حيـث كـانوا يتهيبـون للفتـو ا
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ويرتيثون يف أمرها, ويتوقفون يف بعض األحيان عن القـول, وال يتحرجـون مـن 
 . إذا مل يعرفوا جواب املسألة»ال أدري«: قول

وكان اخللفاء الراشدون جيمعون علامء الصحابة وفضالءهم عنـدما تعـرض 
 .سائل, يستشريوهنم, ويستنريون برأهيمهلم مشكالت امل

وكان أحدهم إذا سئل عن املسألة يردها إىل غريه حتى ترجع إىل األول, ومـا 
 !.ّمنهم من أحد حيدث بحديث, أو يسأل عن يشء, إال ود أخاه كفاه

أدركت مائة وعرشين من األنصار من أصحاب رسول اهللا : قال ابن أيب ليىل
,فريدها هذا إىل هذا, وهذا إىل هذا, حتـى ترجـع إىل  يسأل أحدهم عن املسألة 

واهللا إن الذي يفتي الناس يف كـل مـا يـستفتونه : األول, وقال عبد اهللا بن مسعود
 .ملجنون

وإذا انتقلنا إىل التابعني نجد سيدهم وأفقههم سعيد بن املسيب كان ال يكـاد 
 !.اللهم سلمني, وسلم مني: ًيفتي, وال يقول شيئا, إال قال

ال «أال تستحي من قول : فقيل له: ال أدري: وسئل الشعبي عن مسألة, فقال
َسبحانك ال ﴿: لكن املالئكة مل تستح حني قالوا:  وأنت فقيه العراق? فقال»أدري َ َ َ ْ ُ

َعلم لنا إال ما علمتنا َ َْ َ ََّ َ َْ َّ ِ ِ﴾. 
 »ال أدري«وبعد التابعني نجد أئمة املذاهب املتبوعة ال يستنكفون مـن قـول 

 .ام ال حيسنونهفي
 من اهللا أن يضيع العلم, ما أفتيت )اخلوف(لوال الفرق : فهذا أبو حنيفة يقول

 !.ًأحدا; يكون له املهنأ, وعيل الوزر
من سئل عن مـسألة, فينبغـي لـه قبـل أن جييـب فيهـا أن : وكان مالك يقول

 .يعرض نفسه عىل اجلنة والنار, وكيف يكون خالصه يف اآلخرة, ثم جييب فيها
إهنـا : ال أدري, فقال له السائل: سئل مالك عن مسألة, فقال: قال مصعبو

مسألة خفيفة سهلة, وإنام أردت أن أعلم هبا األمري, وكان السائل ذا قدر, فغضب 
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ليس يف العلم يشء خفيف, أما سمعت قـول !!! مسألة خفيفة سهلة: مالك وقال
ِ﴿إنا سنلقي عليك قوال ثق: اهللا تعاىل َِ ًَ ْ ََ ْ ََ ْ ُ َّ  . , فالعلم كله ثقيل, وبخاصة ما يسألًيال﴾ِ

 : خطورة التجرؤ عىل الفتيا من غري أهله−٤
إن الفتو فبقدر ما هلا من رشف وأجر إذا قام هبـا مـن تأهـل هلـا, فكـذلك 
يكون خطرها ووزرها ملن يتوالها بغري علم, وهلذا ورد الوعيد الشديد ملن يفتـي 

 .يف دين اهللا بغري علم
 .)ّأجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار(: ً بن جعفر مرسالفعن عبيد اهللا

من أفتي بفتيا من غري تثبت فإنام إثمه عىل (:  قالوعن أيب هريرة عن النبي 
 .)من أفتاه

َورأ رجل ربيعة بن أيب عبد الرمحن يبكي, فقال ُاستفتي : ما يبكيك? فقال: ٌ
َلبعض من يفتـي هاهنـا أحـق و: قال! من ال علم له, وظهر يف اإلسالم أمر عظيم ُ ْ َ َ

 .ّبالسجن من الرساق
ومــن خــالل هــذه النقــول نــدرك جاللــة هــذا املنــصب اهلــام يف الــرشيعة 
ًاإلسالمية, فالذي ينبغي للعامل أن يكون متهيبا لإلفتاء; ال يتجرأ عليـه إال حيـث 

ًيكون احلكم جليا يف الكتاب أو السنة, أو يكون جممعا عليه, أما ما عدا ذلـك  ممـا ً
تعارضت فيه األقوال والوجوه وخفي حكمـه, فعليـه أن يتثبـت ويرتيـث حتـى 
يتضح له وجه اجلواب, فإن مل يتضح لـه توقـف, ومل يتـرسع يف اجلـواب, وأن ال 

 . إن مل يتوصل إىل علم فيام سئل عنه»ال أدري«: يتحرج من قول
ىل الفتيـا كام تبني لنا مما سبق من األحاديث الواردة يف النهي عـن التجـرؤ عـ

ًخطورة من نصب نفسه للفتيا وهو مل يتأهل لذلك تأهيال رشعيـا الئقـا, ونعـرف  ً ً ُ
ن نظـر يف مالبـسات باملقابل خطورة التساهل يف أمـر الفتيـا, والتـرسع فيهـا, دو

تأمل يف مآالهتا, وما يرتتب عليها من آثار وعواقب ترض بمصلحة الواقعة, ودون 
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ًبلة, واختالفا بني الناس, أو تزعزع اهليبة يف قلوهبم الفرد, أو اجلامعة, أو حتدث بل
 .َواحرتامهم لنصوص الرشع وأحكامه وترشيعاته

 .هذا, وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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 ةــــدمـــمق
ّإن احلمد هللاّ نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللاّ من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنـا  ّ

ّ وأشـهد أن ال إلـه إال اهللاّ ,ّفمن هيده اهللاّ فال مضل له ومن يـضلل فـال هـادي لـه
ًوأشهد أن حممدا عبده ور  .سولهّّ

 :أما بعد
فإن من أفضل ما يشتغل به املشتغلون وخري ما يعمل له العاملون نـرش علـم 
نافع حتتاج إليه األمة, هيدهيا من الضاللة وينقذها من الغواية, وخيرج الناس مـن 
الظلامت إىل النور بـإذن رهبـم إىل رصاط العزيـز احلميـد, وقـد حـض اهللا تعـاىل 

َوما كان املؤمنون لينفـروا كافـة فلـوال ﴿: كريم فقالاملؤمنني عىل ذلك يف كتابه ال ْ ََ َ ًَّ َ َُ َ َِ ِ َِ َُ ْ ُْ
ْنفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم  ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ِّ ْ َِ َ ِِّ ُِ َ ْ ََ ُ ُ َُ َّ ٌ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِّ َ ِْ َ َ ََ ُ َ

َلعلهم حيذرون ُ َْ ْ َ ُ َّ نـرشه, وهنـاهم عـن , وأوجب عىل أهـل العلـم ]١٢٢: التوبة [﴾ََ
َوإذ أخذ اهللاُ ميثاق الـذين أوتـوا الكتـاب لتبيننـه للنـاس وال ﴿: كتامنه فقال تعاىل َ ُ َ َ َ َِ َّ َّ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِِّ َ ْ َُّ ََ َ َ ْ ِ

ُتكتمونه َ ُْ ُ من سئل عـن علـم فكتمـه (: , وقال رسول اهللا ]١٨٧: آل عمران [﴾َ
 .)١()جيء به يوم القيامة و قد أجلم بلجام من نار

التصدي لإلفتاء لعمـوم احلاجـة إليـه, :  وسائل كثرية من أمههاولنرش العلم
وكثرة التعويل عليه, السيام يف هذه األيام التي قل فيها اإلقبال عىل العلم, واكتفى 
معظم املستمسكني هبذا الدين باستفتاء العلامء عـام يعـرض هلـم, أو يـؤرق بـاهلم 

يلـزم جمـالس العلـامء حتـى لتصحيح عبادة, أو تقويم معاملة, والقليل منهم من 
 .ًيتخرج عىل أيدهيم, ويصبح بالتايل وارثا لعلومهم

ًوما زال اإلفتاء قائام منذ فجر اإلسالم, وحتـى هـذه األيـام, وذلـك حلاجـة 
املسلم إىل التبرص يف الدين, ومعرفة ما يشكل عليه, أو الوقوف عىل حكم ما يقـع 
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 .من نوازل ويستجد من مستجدات يف حياته اليومية
َوملا كان منصب الفتو منصبا عظيام يف اإلسالم, يستلزم فيمن تـواله حتقـق  ً ً
َرشوط حمددة, وتوفر صفات معينة, ومراعاة آداب مستحبة, وغريها من األحكام  َ
املتعلقة بذلك, أردنا أن نسهم بكتابة وريقات يف بيان حقيقـة الفتـو, وأمهيتهـا, 

 .اء الناس يف أمور دينهموآداب من يتصد هلذا املنصب ويتوىل إفت
ومن األمور التي تؤكد عىل أمهية تأصيل موضـوع الفتـو, وبيـان أمهيتهـا, 
وبيان خطورة التجرؤ عليها ما لوحظ يف اآلونة األخرية من كثرة املتصدين للفتيا; 
وذلك بسبب سعة انتشار وسائل اإلعالم وتطور تقنية املعلومـات وتنوعهـا, ممـا 

لزمان تطري يف اآلفاق بأرسع من ملح البرص, عـرب وسـائل جعلت الفتو يف هذا ا
اإلعالم املختلفة; من صحف, وجمالت, وإذاعة, وتلفزة, وعرب شبكات االتصال 

 .العاملية وغريها من الوسائل املتاحة
 :ًفجاء هذا البحث متضمنا العنارص التالية

 .تعريف الفتو وحقيقتها: ًأوال
 .أمهية الفتيا: ًثانيا
 .آداب املفتي: ًثالثا

واهللا تعاىل أسأل أن جيعل ذلك خدمة متواضعة للعلم, وطالبه, وأن ينفع بـه 
 .كاتبه وقارئه, وأن يغفر الزلل والتقصري, وأن جيعل ذلك لوجهه الكريم
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 تعريف الفتو وحقيقتها: ًأوال
 :تعريفها يف اللغة
: ِ والفتـاوي يقـالَاسم مصدر بمعنى اإلفتاء, واجلمع الفتـاو: الفتو لغة
 .)١(إذا أجبته عن مسألته: ًأفتيته فتو وفتيا

ْأفتاه يف املسئلة يفتيه إذا أجابه, واالسم: ُيقال«: قال ابن األثري َ ُِ ْ َالفتو, ومنه : َْ ْ َ
َاإلثم ما ح(: احلديث َ ْك يف صـدرك وإن أفتـاك النـاس عنـه وأفتـوكاْ ُ ََ َ ْْ ْ , أي وإن )٢()َّ

َجعلوا لك فيه رخصة وج َ  .)٣(»ًوازاَُ
ُفتيا وفتو; اسامن يوضعان موضع اإلفتاء, ويقال أفتيت «: وقال ابن منظور ْ َ ْْ ْ ََ ِ

َإذا عربهتا له, وأفتيته يف مسألته: ًفالنا رؤيا رآها ُ َ ْ َ ُ ُإذا أجبته عنهـا: ِ َ ْيقـال أفتـاه يف .. ِ َ
ِاملسألة يفتيه ْ ُ َ :ْإذا أجابه واالسم الفتو َ َ َمـن األحكـام, ُوالفتيـا تبيـني املـشكل . ..ِ

َأصله من الفتى, وهو الشاب احلدث الذي شب وقوي, فكأنه يقـوي مـا أشـكل  َّ ُ ََّ َ ََ ِ َ َ
ًببيانه, فيشب ويصري فتيا قويا ً َّ ّ ُّ َِ ِ«)٤(. 
َّويستفتونك يف النساء قـل اهللاُ يفتـيكم فـيهن﴿: وجاء يف تفسري قوله تعاىل َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َُ َْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ﴾ 

 .)٥(كم ما سألتميبني لكم ح: , أي]١٢٧: النساء[
ِومجع الفتو فتاو بفتح الواو, وفتاوي بكرسها, قال يف املـصباح املنـري َ)٦( :

ِفالفتح والكرس يف الدعاو سواء, ومثله الفتو والفتاو والفتاوي« َ َ َّ َْ َْ َ َ«. 
َالفتـو اسـم لـيس بـصفة, «: والفتو والفتيا بمعنى واحد, قال ابن سيده ْ َ

ْكذلك الفتيا التي هي يف  .)٧(» معناهاُ
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 : تعريفها يف االصطالح
 :عرف العلامء الفتو بتعريفات عديدة

تبيني احلكم الرشعي للسائل عنـه, واإلخبـار بـال «: وعرفها الرحيباين بقوله
 .)١(»إلزام

 .)٢(اإلخبار عن حكم اهللا بدليله: وعرفها ابن محدان احلنبيل بأهنا
 .)٣(تعاىلإهنا توقيع عن اهللا تبارك و: وقيل يف تعريفها

 ويمكن أن نستخلص من التعريفـات الـسابقة, ونقـول يف تعريـف الفتـو
ًبيان احلكم الرشعي ىف مسألة من املسائل, مؤيدا بالدليل من الكتاب :  ًرشعا بأهنا َّ

 .والسنة, أو االجتهاد فيام ال نص فيه
 .وعىل هذا الخيتلف املعنى الرشعي للفتو واإلفتاء عن املعنى اللغوي هلا
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  يف الرشيعة اإلسالميةأمهية منصب الفتو: ًثانيا
إن منصب اإلفتاء عظيم اخلطر, كبـري املوقـع, كثـري الفـضل, وهـي وظيفـة 
إسالمية جليلة, وعمل ديني رفيع, ومهمة رشعية جسيمة, ينوب فيها الـشخص 

, نبي بالتبليغ عن رب العاملني, ويؤمتن عىل رشعه ودينه, فإن املفتي قائم مقام ال
ِالعلامء هم ورثـة األنبيـاء(: فهو خليفته ووارثه, كام ورد يف احلديث الصحيح َ َ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َُ َ َ ْ()١( ,

 .وهو نائب عنه يف تبليغ األحكام, وتعليم األنام, وإنذارهم هبا لعلهم حيذرون
وإذا « :يقول ابن القيم يف بيان أمهية منصب اإلفتاء وقد سامه بمنصب التوقيع

ُتوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فضله, وال جيهل قدره, وهو كان منصب ال ُ
من أعىل املراتب السنيات, فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والساموات? 
فحقيق بمن أقيم يف هذا املنصب أن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلـم 

ل احلق والصدع به فإن قدر املقام الذي أقيم فيه, وال يكون يف صدره حرج من قو
اهللا نارصه وهاديه, وكيف وهو املنصب الذي تواله بنفـسه رب األربـاب, فقـال 

ــاىل ــيكم يف ﴿: تع ــتىل عل ــا ي ــيهن وم ــيكم ف ــل اهللاُ يفت ــساء ق ــستفتونك يف الن ِوي ِْ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ ُ ََ َ َ َّ ََ ْ ِّ ُ َِ ِ ِ ِْ ِْ ُ َ
ِالكتاب َ ِ ْ﴾«)٢(. 

فتـو يف النقـاط ويمكن أن نجمل األمور التي تـدل عـىل أمهيـة منـصب ال
 :التالية

 : يف األمة, والدليل عىل ذلك األمور اآلتية أن املفتي قائم مقام النبي −١
ًإن العلامء ورثة األنبياء, وإن األنبياء مل يورثـوا دينـارا وال (:  قوله :أحدها ّ

ّدرمها, وإنام ورثوا العلم ً( )٣(. 
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ني مقـام األنبيـاء يف  قـائم− ويف مقـدمتهم املفتـون − العلامء فجعل النبي 
 .أممهم

 .)١()أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب(:  قوله :الثاين
 .)٢()بلغوا عني ولو آية(: وقوله 

 . يف تبليغ األحكامواملفتي نائب عن الرسول 
أن املفتي شـارع مـن وجـه; ألن مـا «:  قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا: الثالث

حبها, وإمـا مـستنبط مـن املنقـول, فـاألول يبلغه من الرشيعة إما منقول عن صـا
ُيكون فيه مبلغا, والثاين يكون فيه قائام مقامه يف إنشاء األحكام, وإنشاء األحكـام  ً ً ِّ
إنام هو للشارع, فإذا كان للمجتهد إنشاء األحكام بحسب نظره واجتهـاده; فهـو 

ي , والعمل عـىل وفـق مـا قالـه, وهـذه هـ)٣(من هذا الوجه شارع, واجب اتباعه
 .)٤(»اخلالفة عىل التحقيق

 :  كان أول املفتني أن الرسول −٢
, وأول أول من وقع عـن اهللا هـو الرسـول «: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

من قام هبذا املنصب الرشيف سيد املرسلني, وإمام املتقني, وخـاتم النبيـبن, عبـد 
 فكان يفتي عن اهللا بوحيه اهللا ورسوله, وأمينه عىل وحيه, وسفريه بينه وبني عباده;

َقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من ﴿: املبني, وكان كام قال له أحكم احلاكمني َ ْ ْ َِ ِ َِ َُ َ ََ ْ ْ ْ ٍَ َ ُ َْ ُ
َاملتكلفني ِ ِّ َ َ  جوامع األحكام, ومشتملة عـىل فـصل اخلطـاب, , فكانت فتاويه ﴾ُ

 وليس ألحد من وهي يف وجوب اتباعها, وحتكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب,
وقد أمر اهللا عباده بـالرد إليهـا حيـث . ًاملسلمني العدول عنها ما وجد إليها سبيال

                                                           
F١Eא١L٥٢،١٠٥،٣L١٣٠٥،١٦٧٩K 
F٢Eא٣L١٢٧٥،٣٢٧٤K 
F٣Eאא،אאאא،אאא

א،אא،אאא
אאאא،אאK 

F٤Eא٤אL٢٤٥K 



 − ١٥ −

ِفإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاِ والرسول إن كنتم تؤمنون بـاهللاِ واليـوم ﴿يقول  ْ َ َ ُ ُّ َْ ْ ُ َّ ُ ِْ َ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َِ ٍْ ُ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ِ َ
ًاآلخر ذلك خري وأحسن تأويال ِ ْ َ َُ ْ ََ َْ ٌ َ ِ َِ ِ َ﴾«)١(. 

 :  جاللة مقام اإلفتاء عند الصحابة والتابعني−٣
ًكان عدد املفتني من الـصحابة معـدودا ومل يكـن مجيـع الـصحابة يفتـون يف 
: أحكام الرشيعة, وهذا مما يدل عىل جاللة هذا املنصب لدهيم, يقـول ابـن القـيم

: املكثرون من الفتيا, والذين حفظت عنهم الفتو من أصـحاب رسـول اهللا «
عمـر : ًائة ونيف وثالثون نفسا ما بني رجل وامرأة, وكان املكثرون منهم سـبعةم
 وزيد , وعائشة أم املؤمنني, وعبد اهللا بن مسعود, وعيل بن أيب طالب,بن اخلطابا
ويمكن : قال أبو حممد بن حزم.  وعبد اهللا بن عمر, وعبد اهللا بن عباس,بن ثابتا

 .)٢(»أن جيمع من فتو كل واحد منهم سفر ضخم
ْثم قام بالفتو بعده برك اإلسالم, وعصابة اإليـامن, وعـسكر «: ًوقال أيضا َ

ً ألني األمة قلوبا, وأعمقها علام, وأقلهـا القرآن, وجند الرمحن أولئك أصحابه  ً
ُّتكلفا وأحسنها بيانا, وأصدقها إيامنا, وأعمهـا نـصيحة, وأقرهبـا إىل اهللا وسـيلة,  ً ً ً

 .)٣(»لوكانوا بني مكثر منها ومق
يقول ابن القـيم بعـد أن : ويف عهد التابعني كان كبار العلامء هم الذين يفتون

ثم صارت الفتـو «: ذكر املكثرين من الفتو من جيل الصحابة ريض اهللا عنهم
: يف أصحاب هؤالء, كسعيد بن املسيب; راوية عمر وحامل علمه, قـال الزهـري

, وعروة بـن − وكان أفقه الناس −سعيد بن املسيب : كنت أطلب العلم من ثالثة
ُالزبري, وكان بحرا ال تكدره الدالء, وكنت ال تشاء أن جتد عند عبيد اهللا َ ِّ طريقة من  ً

بـن املـسيب ا: وكـان املفتـون مـن التـابعني. علم, ال جتدها عند غريه إال وجدت
 وأبا بكر بن عبـد الـرمحن , وخارجة بن زيد, والقاسم بن حممد,وعروة بن الزبري
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 وعبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن , وسليامن بـن يـسار,ن حارث بن هشامبا
 .)١(»وهؤالء هم الفقهاء السبعة. مسعود

 :  هتيب كثري من السلف من اإلقدام عىل الفتيا−٤
قد حفلت كتب أهل العلم بالنقل عن السلف الصالح عن تعظـيمهم لـشأن 

حيـث كـانوا يتهيبـون للفتـو الفتو, وبيان موقفهم جتاه هذا املنصب العظيم, 
: ويرتيثون يف أمرها, ويتوقفون يف بعض األحيان عن القول, ويعظمون مـن قـال

ً فيام ال يدري, وينكرون عىل املتجرئني عليها دون اكـرتاث, اسـتعظاما »ال أدري«
 .ًمنهم لشأهنا, وشعورا بعظم التبعة فيها

 عـن مـسألة حتـى وأول الناس يف ذلك الصحابة, فكان كثري منهم ال جييـب
 كيف −مع ما رزقوا من البصرية والطهارة والتوفيق والسداد −يأخذ رأي صاحبه 
ً يسأل أحيانا فال جييب حتى يسأل جربيل?ال, وقد كان النبي  ُ. 

 جيمعـون علـامء −مع ما آتاهم اهللا من سعة العلـم −وكان اخللفاء الراشدون 
ائل, يستــشريوهنم, الــصحابة وفــضالءهم عنــدما تعــرض هلــم مــشكالت املــس

 .ويستنريون برأهيم
أدركت مائة وعرشين من األنصار من أصحاب رسول اهللا : قال ابن أيب ليىل

 يسأل أحدهم عن املسألة, فريدها هذا إىل هذا, وهذا إىل هذا, حتـى ترجـع إىل 
 !.ّاألول, وما منهم من أحد حيدث بحديث, أو يسأل عن يشء, إال ود أخاه كفاه

واهللا إن الـذي يفتـي النـاس يف كـل مـا يـستفتونه :  بن مسعودوقال عبد اهللا
 .)٢(ملجنون

وإذا انتقلنا إىل التابعني نجد سيدهم وأفقههم سعيد بن املسيب كان ال يكـاد 
 !.)٣(اللهم سلمني, وسلم مني: ًيفتي, وال يقول شيئا, إال قال
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ال «ل أال تستحي من قو: فقيل له: ال أدري: وسئل الشعبي عن مسألة, فقال
َ﴿سبحانك ال : لكن املالئكة مل تستح حني قالوا:  وأنت فقيه العراق? فقال»أدري َ َ َ ْ ُ

َعلم لنا إال ما علمتنا﴾ َ َْ َ ََّ َ َْ َّ ِ ِ)١(. 
 »ال أدري«وبعد التابعني نجد أئمة املذاهب املتبوعة ال يستنكفون مـن قـول 

 .فيام ال حيسنونه
َوقد حفظ عن اإلمام أيب حنيفة  ِ يف اجلواب, وقدرته الفائقة عـىل مع براعته  −ُ

 .)٢(ال أدري:  مسائل معروفة قال فيها−االستنباط والتوليد
لـوال : سمعت أبا حنيفة يقـول: رو اخلطيب البغدادي عن أيب يوسف قال

ً من اهللا أن يضيع العلم, ما أفتيت أحدا; يكـون لـه املهنـأ, وعـيل )اخلوف(الفرق 
 .)٣(!الوزر

من سئل عن مسألة, فينبغي : م مالك, فكان يقولوكان أشدهم يف ذلك اإلما
له قبل أن جييب فيها أن يعرض نفسه عىل اجلنة والنار, وكيف يكـون خالصـه يف 

 .اآلخرة, ثم جييب فيها
سئل مالك عن اثنتني وعرشين مـسألة, فـام أجـاب إال : وقال ابن أيب حسان
 . »ال حول وال قوة إال باهللا«يف اثنتني بعد أن أكثر من 

إهنـا : ال أدري, فقال له السائل: سئل مالك عن مسألة, فقال: ال مصعبوق
مسألة خفيفة سهلة, وإنام أردت أن أعلم هبا األمري, وكان السائل ذا قدر, فغضب 

ليس يف العلم يشء خفيف, أما سمعت قـول !!! مسألة خفيفة سهلة: مالك وقال
ِ﴿إنا سنلقي عليك قوال ثق: اهللا تعاىل َِ ًَ ْ ََ ْ ََ ْ ُ َّ  .)٤( , فالعلم كله ثقيل, وبخاصة ما يسألًيال﴾ِ

ومــن خــالل هــذه النقــول نــدرك جاللــة هــذا املنــصب اهلــام يف الــرشيعة 
ًاإلسالمية, فالذي ينبغي للعامل أن يكون متهيبا لإلفتاء; ال يتجرأ عليـه إال حيـث 

                                                           
F١EאWא٤L٢١٨K 
F٢EאWא٤L٣٠٢K 
F٣EאWאא١L١٦K 
F٤EאWאא١L١٦K 



 − ١٨ −

ًيكون احلكم جليا يف الكتاب أو السنة, أو يكون جممعا عليه, أما ما عدا ذلـك ممـا ً 
تعارضت فيه األقوال والوجوه وخفي حكمـه, فعليـه أن يتثبـت ويرتيـث حتـى 
يتضح له وجه اجلواب, فإن مل يتضح لـه توقـف, ومل يتـرسع يف اجلـواب, وأن ال 

 . إن مل يتوصل إىل علم فيام سئل عنه»ال أدري«: يتحرج من قول
 : خطورة التجرؤ عىل الفتيا من غري أهله−٥

 يف وظيفـة مـن إلسـالم, فهـي خالفـة للنبـي الفتو هلا شأن عظـيم يف ا
وظائفه يف البيان عن اهللا تعاىل, فبقدر رشفها وأجرها يكون خطرها ووزرهـا ملـن 

 .يتوالها بغري علم, وهلذا ورد الوعيد الشديد ملن يفتي يف دين اهللا بغري علم
 .)١()ّأجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار(: ًفعن عبيد اهللا بن جعفر مرسال

من أفتي بفتيا من غري تثبت فإنام إثمه عىل (:  قالوعن أيب هريرة عن النبي 
 .)٢()من أفتاه

َورأ رجل ربيعة بن أيب عبد الرمحن يبكي, فقال ُاستفتي : ما يبكيك? فقال: ٌ
َولبعض من يفتـي هاهنـا أحـق : قال! من ال علم له, وظهر يف اإلسالم أمر عظيم ُ ْ َ َ

 .)٣(ّبالسجن من الرساق
 هنا فقد هاب الفتيا من هاهبا من أكابر العلامء العاملني وأفاضـل علـامء ومن

السلف واخللف, وكان أحدهم ال يمنعـه شـهرته باإلمامـة واضـطالعه بمعرفـة 
املعضالت يف اعتقاد من يسأله مـن العامـة مـن أن يـدافع بـاجلواب, أو يقـول ال 

 .ييدرأدري, أو يؤخر اجلواب إىل حني 
ُالنصوص الواردة يف النهي عن التجرؤ عىل الفتيا خطورة ويتبني مما سبق من 

ّالتساهل يف الفتيا, واإلقدام عليها قبل أن يعد هلا عدته, ويتأهب هلا أهبتـه, وقبـل  ُّ ّ
ًأن يتأهل تأهيال الئقا ً . 
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قبـل اسـتيفاء : ومن صور التساهل يف الفتو أن ال يتثبت ويـرسع بـالفتو
قدمت معرفته باملسؤول عنه فال بأس باملبـادرة, حقها من النظر والفكر, وأما إن ت

وعىل هذا حيمل ما نقل عـن أئمـة الـسلف مـن املبـادرة إىل اجلـواب عـىل سـؤال 
 . )١(املستفتي من أول وهلة

 أن حتمله األغراض الفاسدة عـىل تتبـع«: ومن التساهل كام ذكر ابن الصالح
خيص ملن يـروم نفعـه أو ًاحليل املحرمة أو املكروهة, والتمسك بالشبه; طلبا للرت

 .)٢(»التغليظ عىل من يريد رضه
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 آداب املفتي: ًثالثا
هناك مجلة من اآلداب ينبغي ملن توىل هذا املنصب أن يتحىل هبا, ويراعيهـا يف 
مزوالته هلذه املهمة اجلليلة, حتى يقوم هبا عىل أكمل الوجوه وأمتها, وحتـى تلقـى 

 . ًاستحساناًفتواه يف القلوب قبوال و
 :فمن هذه اآلداب

 : قرن العلم بالعمل واخلشية−١
ًفينبغي أن يكون املفتي ظـاهر الـورع مـشهورا بالديانـة الظـاهرة والـصيانة 
الباهرة, كام كان ذلك هو هدي السلف الصالح من األئمـة املتبـوعني, فقـد كـان 

تـى يعمـل يف ًال يكـون عاملـا ح: مالك رمحه اهللا يعمل بام ال يلزمه الناس ويقـول
 .)١(خاصة نفسه بام ال يلزمه الناس مما لو تركه مل يأثم

إن العلم مع فرضيته للمفتي, ليس كل يشء, فال بد مع العلم من عمل, وال 
بد مع العمل من خشية, والعلم الذي ال يثمـر خـشية اهللا وتقـواه ال قيمـة لـه يف 

َإنام خيشى اهللاََّ﴿: ميزان احلق, يقول اهللا تعاىل َّْ َ َ ُ مـن عبـاده العلـامءِ َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ , ]٢٨: فـاطر [ ﴾ِ
 .وإن آفة احلياة ليست من فساد العقول, بقدر ما هي من فساد القلوب

ًن خيونون علمهم, ويشرتون به متاعا ـذيـدة للـًددا بشـرآن منـاء القـد جـوق َ
ِزائال, ويلبسون احلق بالباطل, ويكتمون احلق وهـم يعلمـون, قـال تعـاىل ُ َّإن ﴿: ً ِ

ِلذين يكتمون ما أنزل اهللاَُّ من الكتاب ويشرتون به ثمنا قليال أولئك ما يـأكلون يف ا َ َ َُ َ ْ َُّ ْ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ًَ َ ًَ َ َ ُِ ُ َ ْ ْ َْ َ َِ َ
ٌبطوهنم إال النار وال يكلمهم اهللاَُّ يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب ألـيم  ْ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ ْ َ َُ َُ ِ ِّ َ ََّ َ َّْ ُِّ َ ِ ِ ُ)١٧٤ (

ِأولئ َ َّك الُ َذين اشـَ َّرتوا الضـِْ َُ ْاللة باهلـَ ِ َ َ َد والعـَُ َْ ِذاب باملغفـَ ْ َْ ِ َ َرة فــَ ِ ْام أصَ َ ُربهــَ َم عـىل ـََ َ ْ
ِالنار  ].البقرة[, ﴾)١٧٥(َّ
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 : إحالة السائل إىل من هو أعلم منه−٢
ومن أمانة املفتي وتقواه, أن حييـل سـائله إىل مـن هـو أعلـم منـه بموضـوع 

ً يف ذلك حرجا يف صدره, وكـان هـذا دأب الـصحابة, وهـم الفتو, وأن ال جيد
أعلم الناس بنصوص الوحيني, وعىل قدر كبري مـن علـم الكتـاب والـسنة, فقـد 

ًسـل عليـا, فإنـه : سئلت عائشة أم املؤمنني عن املسح عىل اخلفني, فقالت للسائل
 .النبي علم مني هبذا, وقد كان يسافر مع أ
 : له الرجوع عن اخلطأ إذا تبني−٣

فالرجوع إىل احلق خري له من التامدي يف الباطل, وال إثم عليه يف خطئه, ألنه 
ًمأجور عليه, وإنام يأثم إذا عرفه ثم أرص عليه عنادا وكربا, أو خجال مـن النـاس  ً ً
: واهللا ال يستحيي من احلق, ففي كتاب عمر ريض اهللا عنه إىل أيب موسى األشعري

وم, فراجعت فيه رأيك, فهديت فيه لرشـدك أن ال يمنعنك قضاء قضيت فيه الي«
 .)١(»تراجع فيه احلق, فإن احلق قديم ال يبطله يشء

 : حتري احلق وأن ال خياف يف اهللا لومة الئم−٤
فعىل املفتي أن يفتي بام يعلم أنه احلق, وال خياف يف اهللا لومة الئم, بل وجهته 

 .تعاىلوغايته بيان حكم اهللا تعاىل ونيل رضا اهللا تبارك و
 : االفتقار إىل اهللا وإخالص التوجه إليه−٥

وجيدر بمن عرض نفسه للفتو أن يـشعر باالفتقـار إىل اهللا تعـاىل, وصـدق 
ًالتوجه إليه, وأن يقف عىل بابه مترضعا داعيـا أن يوفقـه للـصواب وجينبـه زلـل  ً

الفكر واللسان والقلم, وحيفظه من اتباع اهلو. 
 :ن الدليلوجوب حتري احلق والبحث ع −٦

فعىل املفتي أن يتحر احلق يف فتواه, وأن تكـون فتـواه موافقـة للـنص مـن 
الكتاب والسنة وما تفرع منهام من أدلة الرشع من إمجاع, وقياس, وفتو صحايب 

 .ًوغريها من األدلة املعتربة رشعا
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 :ً اإلفتاء بأرجح األقوال دليال من أقوال أهل العلم−٧
ن يفتي بأقوال من سبق مـن األئمـة واملجتهـدين, أن ينبغي عىل املفتي إذا كا

ًخيتار أرجحها دليال, وأقرهبـا لنـصوص الكتـاب والـسنة, جـاء يف رسـائل ابـن 
وال ينبغي اإلفتاء إال ملن عرف أقاويل العلامء وعرف من أيـن قـالوا, «: )١(عابدين

 . »..ًفإن كان يف املسألة خالف ال خيتار قوال جييب به حتى يعرف حجته
 : احلذر من األخذ بأقوال أهل البدعة واألهواء−٨

ال جيوز للمفتي أن يأخذ يف فتواه بأقوال املبتدعة وأهل األهواء, بل عليـه أن 
يأخذ بأقوال األئمة املعتربين واملوثوقني من أهل السنة واجلامعة ممن أمجعت األمة 

رفوا بـصالح عىل علو كعبه يف العلم, ورسوخ قدمه يف االستنباط واالجتهاد, وع
العمل والورع والتقو, كاألئمة األربعة, والـسفيانني, وأيب ثـور, واألوزاعـي, 

 .وغريهم من أئمة السلف
 : احلذر من اإلفتاء باألقوال الشاذة, وعدم األخذ بزالت العلامء−٩

ومن األمور التي أن حيذرها املفتي, األخـذ بـاألقوال الـشاذة التـي شـذ هبـا 
 العلم خمالفني الـدليل الـصحيح مـن الكتـاب والـسنة, أصحاهبا عن مجهور أهل

ًوالتي تركها املحققون من أهل العلم سلفا وخلفا ً. 
وأن يتجنب كذلك األخذ بزالت العلامء, فإن لكل عامل زلـة, ولكـل جـواد 
كبوة, وال جيوز العمل بزالت العلامء, بل جيب تركها, وعدم النظر إليها, وقد بني 

 .كتبهم عوار مثل هذه الزالت وكشفوا ضعف مأخذهاالعلامء واملصنفون يف 
 :  معرفة الناس−١٠

وذلك بمعرفة واقع الناس, وأحواهلم, وأعـرافهم, وعـاداهتم, ومـداخلهم 
ًوحيلهم يف الكالم واملعامالت, وأن يكون مدركا ملـآالت األمـور, ومقاصـدها; 

ى تكـون وذلك ليكون عىل دراية تامة بمرامي كالم السائلني ومقاصـدهم, وحتـ
 ...فتياه حمققة للمصلحة, ودافعة للمفسدة
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ال ينبغي للرجـل «: ونختم آداب املفتي, بقول اإلمام أمحد الذي أمجلها بقوله
 :أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال

ّأن تكون له نية فإن مل تكن له نية مل يكن عليه نور وال عىل كالمه نور: ّأوهلا ّ. 
 .له حلم ووقار وسكينةأن يكون : والثانية
 .ًأن يكون قويا عىل ما هو فيه وعىل معرفته: الثالثة
 . ّالكفاية, أي من العيش, وإال مضغه الناس: الرابعة
 . )١(»معرفة الناس: اخلامسة

 .هذا, وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
 

אאאא 
אאאאא 

 
 

אאא 
 
 

                                                           
F١Eא٤L١٩٩K 



 − ٢٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   − ١ −

 
 
 

 
 

 الفتو وأمهيتها
 
 
 
 
 دادـــإع

 عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار. د.أ
 أستاذ الدراسات العليا بكلية الرشيعة وأصول الدين

 جامعة القصيم
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 ةـــدمـــاملق
نا ـرور أنفسـوذ باهللا من شـتغفره ونعـه ونسـتعينـده ونسـد هللا نحمـإن احلم

لل فال هـادي لـه, ـه, ومن يضـل لـن هيده اهللا فال مضـا, مـنـالــات أعمـيئـوس
ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صـىل 

ُ﴿يا أهيا الذين آمنوا اتقـوا اهللا عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين  َّ ُ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ
َاهللاََّ حق تقاته وال َ َِ ِ َ ُ َ متوتن إال وأنتم مسلمون﴾َّ ُ ْ ُ ِْ ُ ُْ َ َ ََّّ ِ ُ ُ﴿يا أهيا النـاس , )١٠١: آل عمران (َ َّ َ ُّ َ َ

ًاتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث مـنهام رجـاال  َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َِّ ِ ٍ ِ ِ َِّ َ َُ َ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ
َكثريا ونساء واتقوا اهللاََّ الذي تساءلون ُ ََّ ًَ ََ َِّ ِ ُِ َ َ ً ً بـه واألرحـام إن اهللاََّ كـان علـيكم رقيبـا﴾َ َ َ َِ َِ ْ ْ َ ُْ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ 

ً﴿يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ وقولوا قوال سديدا , )١: النساء( َّ ُِ َِ َ ًَ ْ َ ََ ُ ُُ ََّ َ ُّ ْيصلح لكـم ) ٧٠(َ ُُ َ ْ ِْ
ْأعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاََّ ورسوله فقد َ َ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ُِ ُ ُ ْ ُُ َ ً فـاز فـوزا عظـيام َ ِ َ ًْ ََ َ)٧١( ﴾

 :أما بعد )األحزاب(
يف العصور املتأخرة بـدأ يـدب فيهـا مـرض فتـاك, وداء  اإلسالمية فإن أمتنا

عضال, يؤثر عىل األخـرض واليـابس, وعـىل الـصحيح والـسقيم, وعـىل الكبـري 
والصغري حتى غدا الناس يتقلبون بني أهل الكالم واألهواء, الذين بـاعوا ديـنهم 

قليل, فبثوا سموم فتاوهيم بني الناس ليهلكوا احلرث والنـسل, من الدنيا رض بع
ها, وشغفهم ـم لـا, وحبهـدنيـلقهم بالـتعم, وـاهنـضعف إيموما ذاك إال بسبب 

 هؤالء ليفتـوا بغـري علـم فـضلوا ن خيرج عىل املسلمني منبشهواهتا, وكم رأينا مم
َّ إن اهللاََّ:( حني قالوأضلوا, وصدق رسولنا  ْ ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مـن ِ ُ َ َِ ِ ُِ ً َ ُِ َ ْْ َ ْ ْ ِ ْ

ًالناس ولكن يقبض العلم بقبض العلامء حتى إذا مل يرتك عاملا اختذ الناس رءوسـا  ُ ُ ُ َ َُ َ َ ُ ْ َ ْ ََّ ْ ََّ َ َ َْ َّ ً َِ ِ َِ ُْ ْ ِ َّ ِ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ
ُّجهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا ُّ ْ َُ ََ َ ْ َّ َُ ْ َ ٍَ ِ ِِ ْ َُ ِ َ َ()١(. 

ن اهللا سـبحانه  عـوملـا كـان التبليـغ(: يقـول حيثابن القيم رمحه اهللا  درهللاو
 والفتيا إال ملـن ةدق فيه, مل تصلح مرتبة التبليغ بالروايالصيعتمد العلم بام يبلغ, و
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 فيه, ويكون مع ذلك حسن ًلغ صادقاب بام يًكون عاملايدق; فـالصم وـاتصف بالعل
ًمريض السرية, عدال, الطريقة يف مدخله  ابه الرس والعالنيةشقواله وأفعاله, مت أ يفِّ

ك باملحـل الـذي ال ينكـر والتوقيـع عـن امللـ واله; وإذا كان منصبحوخمرجه وأ
َّاتب السنيات, فكيف بمنـصب التوقيـع رره, وهو من أعىل املدفضله, وال جيهل ق ِ َّ

صب أن يعد له عدتـه, ن بمن أقيم يف هذا امليقِاألرض والسموات? فحق عن رب
 يـه, وال يكـون يف صـدره فدر املقام الـذي أقـيم قله أهبته, وأن يعلم وأن يتأهب

نـصب هـو املوه وهاديـه, وكيـف ج من قول احلق والصدع به; فإن اهللا نـارصرح
ِ﴿ويـستفتونك يف النـساء قـل اهللاَُّ  :الذي تواله بنفـسه رب األربـاب فقـال تعـاىل ُ ِ َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ َ

ْيفتيكم فيهن وما يت ُ َ ْ َُ َّ ِ ِ ُِ ِىل عليكم يف الكتاب﴾ ْ َ ِ ْ َِ ْ ُْ َ   اهللا وكفـى بـام تـواله,)١٢٧: النـساء(َ
ِ﴿يـستفتونك قـل اهللاَُّ يفتـيكم يف  :جاللـة; إذ يقـول يف كتابـه وًاتعاىل بنفسه رشفـ ْ ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ َ

ِالكاللة﴾ َ َْ مـن ينـوب يف فتـواه, وليـوقن أنـه ي ع, ولـيعلم املفتـ)١٧٦: النـساء (َ
 .)١()هللاموقوف بني يدي ا وًاول غدمسؤ

علم أمهية الفتو ورضورهتـا للنـاس, وأن شـأهنا عظـيم ومقـدارها وهبذا ت
 وجب عىل املسلمني ومن أجل ذلك, جليل, وحاجة الناس إليها يف مجيع شؤوهنم

أن جيتهدوا يف معرفة أمهية الفتو, ومن الذي يقوم هبا وصفاته, ومـا هـي أنـواع 
 يكونوا عىل بصرية بذلك لئال يقعوا الفتو وجماالهتا, ورشوط من له اإلفتاء حتى
 ضلوا وأضلوا, وتـسببوا يف إغـواء فريسة يف أيدي أصحاب اهلو والرأي الذين

 .كثري من املسلمنيال
ْ﴿قل أرأيتم ل اهللا فيهم وقون الناس بغري علم ـن يفتـذيـالؤالء ـهع ـسمليو ْ َُ َ َ ْ ُ
ْما أن َ ُزل اهللاَُّ لكـَ َ َ ِم مـَ ُن رزق فجعلتـْ ْ َ َ َْ ٍ ْ َ منه حراما وحالال قل آهللاَُّ أذن لكـم أم عـىل ْمـِ َ َ َ َ ُْ ْ ً ََ َُ َ َْ ِ َِ ُ ً َ ْ
ْاهللاَِّ تف َرتون ـَ ُ َوم) ٥٩(َ َّن الـَا ظـَ َذين يفرتون عـُّ ََ ُ َ ْ َ َىل اهللاَِّ الكــِ ْ َذب يــَ َ َوم القيامــِ َ َِ ْ  ﴾..ِةـْ

األكـرب يـوم العـرض بـني يـدي اهللا فون موقوأهنم  وليعلموا, )٦٠−٥٩: يونس(
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َ﴿وقفوهم إهنـم مـسئولون  : عام أفتوا به, كام قال تعاىلفيسأهلم ُ ُ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َِ ُ َمـا لكـم ال ) ٢٤(ِ ْ َُ َ
َتنارصون  ُ َ َ َبل هم اليوم مستسلمون ) ٢٥(َ ُ ْ ْ ُ َ َ ُِ َ ْ ُ َْ  ).٢٦−٢٤: الصافات(﴾ )٢٦(ْ
 هـذه الفئـةب عىل من واله اهللا أمر املسلمني أن يقف يف وجـوه مما هو واجو

 .تنة الناس وإضالهلم, وإبعادهم عن رصاط اهللا املستقيم يف فًسبباكونوا حتى ال ي
 هـذا حـول ة بحـثبـاكتجممع الفقه اإلسالمي بمكة املكرمـة   يلوجه ولقد

 ملا لـه مـن أمهيـة عظمـى يف إىل معرفته مجيع املسلمنياملوضوع اهلام والذي حيتاج 
ًيال ون للتـصدر للفتـو لـيتـسابقمن حياهتم الدنيا واآلخرة, ولرضورة التبرص ب

, ًوهنارا عىل القنوات الفضائية وغريهـا مـن وسـائل اإلعـالم املرئيـة واملـسموعة
ً عىل العلم الرشعي ومن يفتي تبعا هلواه وآراء ًمستندا ًوليتم التعرف عىل من يفتي 

  .الناس
ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه وكل من يطلع عليـه, وأن أن أسأل اهللا تعاىل ف

علمنـا بالثبات عىل دينه, وأن يوعىل املسلمني يمن علينا  ًجيعله خالصا لوجه, وأن
أن أن يرزقنا العلـم النـافع والعمـل الـصالح, و, وناعلمما جهلنا, وأن ينفعنا بام 

 .  أحسنهنجيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعو
آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وآلـه و

 .وصحبه أمجعني
 

 كتب
 عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار. د.أ

 كلية الرشيعة وأصول الدين
 جامعة القصيم
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 ملخص البحث
حقيقـة الفتـو وأمهيتهـا وجماالهتـا وعظـم  هو إيـضاح :اهلدف من البحث

منهج الـسلف الـصالح ومـن شأهنا, ورشوط من له اإلفتاء وصفاته, وكيف كان 
مـن هلـا من يتعـرض الفتو وكثرة هبم يف الفتو واإلفتاء, وخطورة سار عىل در

ورضورة الوقوف يف وجـه مـن  عىل عقيدة املسلم ودينه, ن ملا له من األثراملتأخري
  املتـأخرين الـذين يناقـضون كتـاب اهللا وسـنة نبيـه  بعضيتعرض للفتو من

م العرض عىل  يويتحمل تبعاهتاأن من يتصدر للفتو سوف بحيث ير القارء 
  .اهللا تعاىل

السري عـىل هنـج الـسابقني يف الـصدق واليقـني يعيننا عىل نسأل اهللا تعاىل أن 
أن , وأن يبرصنا بأمر ديننا, ورصاطه املستقيما عىل تنثبأن ي, ووخشية رب العاملني

نا السابقني الذين أفنوا حياهتم يف تعليم الناس رحم علامءيكفينا رش أنفسنا, وأن ي
, الالحقني, وأن يمـدهم بعونـه وتوفيقـهنا ومشاخينا ءفظ علينا علام وأن حياخلري,

 .واحلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه والتابعني
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 خطة البحث
اشتمل البحث عىل عـدة مباحـث ومطالـب, ويتفـرع عنهـا بعـض املـسائل 

 : التي تتعلق هباوالفروع
 :ة مطالب وجماالهتا, وفيه أربع الفتوحقيقة: املبحث األول

     . ومكانتها يف اإلسالمالفتو :املطلب األول
     .)املستفتي ـ املفتي ـ الفتو (أركان الفتو :املطلب الثاين

   ـ الفتـو بـالرأي ـ الفتـو بالتقليـد (الفتـوأنواع  :املطلب الثالث                   
  .)الفتو بالدليل واالجتهاد

 . جماالت الفتو:املطلب الرابع
 :ة مطالب, وفيه ثالث الفتوعظم شأن: املبحث الثاين

   .عظم شأن الفتو يف القرآن الكريم :املطلب األول
  .عظم شأن الفتو يف السنة املطهرة :املطلب الثاين
   .عند السلفالفتو عظم شأن  :املطلب الثالث

 :انلب, وفيه مطرشوط من له اإلفتاء: ث الثالثاملبح
   .صفات املفتي :املطلب األول
 .الرشوط الواجب توافرها فيمن يفتي :املطلب الثاين

 .اخلامتة
 .املصادر واملراجع
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 املبحث األول
 حقيقة الفتو وجماالهتا

 :وفيه أربعة مطالب
 املطلب األول

انتها يف اإلسالم ومك, الفتو 
  :تعريف الفتو لغة

ِاسم مصدر بمعنى اإلفتاء, واجلمع الفتاو والفتاوي ْأفتيتـه فتـو, :  يقال,َ َ
: وفتيا إذا أجبته عن مسألته, والفتيا تبيني املشكل من األحكام, وتفـاتوا إىل فـالن

ً فالنا رؤيا ُأفتيت: التخاصم, ويقال: حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا, والتفايت
َعربهتارآها, إذا  َ﴿يـا أهيـا املـأل أفتـوين يف رؤيـاي﴾  :ً ومنه قوله تعـاىل حاكيـا)١( لهَّ َ ُ َْ ِ ِ ُ ْ َ َُ َ َْ َ ُّ

 ).٤٣: يوسف(
  :واالستفتاء لغة

ْ﴿وال تستفت فيهم مـنهم  :طلب اجلواب عن األمر املشكل, ومنه قوله تعاىل ْ ُْ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ
َأح  :اىلـه تعـولـه قـؤال, ومنـرد سـى جمـبمعنون ـد يكـوق ).٢٢: الكهف (ًدا﴾ـَ
﴿          B_‰ƒÙ¥Úº‰a Ê≈_‰ø Ê¬ÚC B_ı¥Ùº‰a Ìf_‰qÚC Ê¡Â«ÚC Ê¡»̄ÍNÙ∞‰NÊmBÚØ﴾)  PBØBv_ªA :11(,أي :  قـال املفـرسون

 .)٢(اسأهلم
  :والفتو يف االصطالح

, وهـذا يـشمل الـسؤال يف )٣(تبيني احلكم الرشعي عن دليـل ملـن سـأل عنـه
ًأفتـى فـالن فالنـا إذا بـان لـه, : األمر وإيضاحه, يقال فهي إبانة .الوقائع وغريها

وأوضح له الطريق أو املسألة, أو ما أشكل عليه من األمور سواء أكان ما أشـكل 
ًعليه لغويا أم رشعيا ً. 
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َّيقال أفتى الفقيه يف املسألة إذا بني حكمهـا, واسـتفتيت إذا ( :قال ابن فارس
ُسألت عن احلكم, ويقال منه فتو, وف ََ ْ َتياَ ِ﴿يستفتونك قـل اهللاَُّ  :, قال اهللا تعاىل)١( )ْ ُ َ َ ُ َْ ْ َ

ِيفتيكم يف الكاللة﴾ َِ َْ َ ُِ ْ  .)٢(أبانه وأوضحه: وافتاه يف األمر, )١٧٦: النساء (ُْ
حكم الفتو:  

ذكر العلامء أن الفتو فرض كفاية, إذ البد أن يكون بني املسلمني مـن يبـني 
ن ذلك كل أحد, فوجب أن يقوم به مـن أحكام الدين للناس, ومعلوم أنه ال حيس

 .لديه القدرة عىل ذلك
 االجتهـاد يف ألن ذلـك يتطلـبوالفتو مل تكن فرض عني عـىل املـسلمني 

مجة, فلو كلف هبا كل مسلم ألفىض ذلك إىل تعطيـل أعـامل رشعية حتصيل علوم 
, لكنها فرض كفاية إذا قـام هبـا مـن يكفـي سـقط اإلثـم عـن الناس ومصاحلهم

 .الباقني
ُ﴿وإذ أخذ اهللاَُّ ميثاق الذين أوتوا : ومما يدل عىل فرضية الفتو قول اهللا تعاىل َُ ََ َِ َِّ َ َ َ ْ ِ

ُالكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه﴾ َ ُ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ ََ ِ ِ َِ  ).١٨٧: آل عمران (ْ
ُ﴿فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا  :وقوله تعاىل َُّ ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ َُ ْ َْ َ ُيف الدين ولينذروا َ ُِ ِْ َِّ ِ ِ

َقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون﴾ ُ ْ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ ُ َُّ َ ََ ُ َ ِْ ِ َِ  ).١٢٢: التوبة (َ
ُن سـَم( :ي ـول النبـوق ٍئل عن علم علمه ثم كتمه أجلم يوم القيامة بلجام ـْ َ َ ْ َ ُ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َْ ْ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ٍَ
ٍمن نار َ ْ ِ()٣(. 

ّقال املحليل ايـة القيـام بإقامـة احلجـج العلميـة, وحـل ومن فروض الكف(: ّ
املشكالت يف الدين, ودفـع الـشبه, والقيـام بعلـوم الـرشع كالتفـسري واحلـديث 

 .)٤()والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء واإلفتاء للحاجة إليهام
                                                 

F١E،אWF٤L٤٧٤KE 
F٢E،אאWF٤L٣٦٥KE 
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  :مكانة الفتو وأثرها
ي الفتو يف دين اإلسالم هلا مكانة عالية, ومنزلة عظيمة, ومهمة جليلة, فهـ

ِ﴿يـستفتونك قـل اهللاَُّ يفتـيكم يف الكاللـة﴾  :تعاىل بنفسه, قال تعاىل أمر تواله اهللا َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ َ
 الذي توىل هذا املنـصب الـذي كلفـه اهللا بـه الرسول وقام هبا  ,)١٧٦: النساء(

َ﴿وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـني للنـاس مـا نـزل  :حيث قال تعاىل ِّ َّ ُ َ َُ َْ ِّ َ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ ْإلـيهم ولعلهـم َ ْ ُْ َّ َ ََ َ ِ ِ
َيتفكرون﴾ ُ ََّ َ ن مـن علامء الصحابة من بعده, ثم العلامء الربـانيوثم  ,)٤٤: النحل (َ

يف أداء وظيفة البيان,  , فاملفتي خليفة النبي بعدهم, فهي توقيع عن رب العاملني
 . أصحابه الكرام, ثم أهل العلم بعدهموقد توىل هذه اخلالفة بعد النبي 

 فهـو خليفتـه فإن املفتي قائم مقام النبـي :( رمحه اهللا)١(مام الشاطبيقال اإل
َالعلامء هـم ورثـة األ( :ووارثه, ويف احلديث ُ َ َ ْ َ ََ ُُ َ ِنبيـاءْ َ ِ , وهـو نائـب عنـه يف تبليـغ )٢()ْ

األحكام, وتعليم األنام, وإنذارهم هبا لعلهم حيذرون, وهـو إىل جـوار تبليغـه يف 
ئم مقامـه يف إنـشاء األحكـام يف املـستنبط منهـا املنقول عن صاحب الرشيعة, قـا

َبحسب نظره واجتهاده, فهو من هذا الوجه شارع, واجب اتباعه, والعمـل عـىل  ِّ
 . )٣()عىل التحقيق وفق ما قاله, وهذه هي اخلالفة

مد العلم بام يبلغ, توملا كان التبليغ عن اهللا سبحانه يع(:قال ابن القيم رمحه اهللا
اتـصف بـالعلم   والفتيـا إال ملـنايـةولح مرتبـة التبليـغ بالرمل تـص ,والصدق فيه

ًوالصدق; فيكون عاملا  مع ذلك حسن الطريقة, مريض ون فيه, ويكً بام يبلغ صادقاَ
له وخمرجه خرس والعالنية يف مد الهـابـه, متشـالـه وأفعـوالـ يف أقًالدـرية, عـالس

 ينكـر فـضله, وال ي اللـذ امللوك باملحل ان وإذا كان منصب التوقيع عوأحواله,
 رب نعىل املراتب السنيات, فكيـف بمنـصب التوقيـع عـ أجيهل قدره, وهو من

                                                 
F١Eאאאא،،،،
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بمن أقـيم يف هـذا املنـصب أن يعـد لـه عدتـه, وأن  األرض والسموات? فحقيق
 يكون يف صدره حرج من املقام الذي أقيم فيه, وال هب له أهبته, وأن يعلم قدرأيت

هو املنـصب الـذي تـواله وَنارصه وهاديه, وكيف قول احلق والصدع به; فإن اهللا 
B_‰ø‰À Ï≈»̄Œ_ÍØ Ê¡Û∏Œ_ÍNÙ∞ÂÕ Â…º̇ªA Ω̄Û≥ Í’B‰nƒªA œÍØ Úπ‰√ÃÂNÙ∞‰NÊn‰Õ‰À           ﴿ :بنفسه رب األرباب فقال تعاىل

   ÍLB‰NÍ∏ÙªA œÍØ Ê¡Û∏ÊŒÚº‰ß ”ÚºÊNÂÕ﴾ وجاللة; إذ يقول يف ًبام تواله اهللا تعاىل بنفسه رشفاى وكف 
ُ﴿يستفتو :كتابه َْ ْ ِنك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللـة﴾َ َِ َْ َ ُ َِ ْ ُْ ِ ُ , ولـيعلم املفتـي عمـن ينـوب يف َ

أجرؤكم عـىل ( :قال  .)١()موقوف بني يدي اهللا وًاول غدوقن أنه مسؤيفتواه, ول
 .)٢()الفتيا أجرؤكم عىل النار

كـانوا مـن عظـم مكانتهـا  − رضـوان اهللا علـيهم −السلف ولذلك ملا علم 
يتـدافعوهنا وحيجمـون يكرهون الترسع يف إجابتها, والفتو ولية وخطورة ؤاملس

, ويود حرص عليهاوعنها, ويشددون النكري عىل من استرشف هلا, وسارع فيها, 
كل واحد منهم أن يكفيه إياها غريه, فإذا رأ أهنا قد تعينت عليه بذل اجتهاده يف 

 .فتىمعرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول اخللفاء الراشدين ثم أ
ضوابط الفتو: 

, اعتامدها عىل األدلة الـرشعية  للقبولًجيب أن تتوافر يف الفتو لتكون حمال) ١(   
  :املعتربة

امها إىل , فـال جيـوز للمفتـي أن يتعـد ه رسـول, وسـنةكتاب اهللا تعـاىلمن 
  عـىلًخمـالفتهام اعـتامدالـه , ثم االعتامد عليهام, كام ال جيوز غريمها قبل النظر فيهام

  .غريمها
ُ﴿وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قـىض اهللاَُّ ورسـوله :  تعاىلهلقو: فمن الكتاب َ َ َُ ُ َ ُ ََ َ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َْ ٍ ُ َ َ

ًأمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومـن يعـص اهللاََّ ورسـوله فقـد ضـل ضـالال  َ َ ََّ َْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ً ِْ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ْ َُ َ ُْ
ًمبينا﴾ ِ  ).٣٦: األحزاب (ُ
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عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن هالل بن أميـة ا رواه اجلامعة م: من السنةو
  : فذكر حديث اللعان وقول النبي قذف امرأته برشيك بن سحامء عند النبي 

: أي( , خـدلج الـساقني, سـابغ اإلليتـني, فإن جاءت به أكحل العيننيأبرصوها(
بـن  هلـالل وإن جاءت به كذا وكـذا فهـوفهو لرشيك بن سحامء, ) ممتلئ الساقني

ِلوال ما مىض من كتـاب اهللاَِّ ( :فجاءت به عىل النعت املكروه, فقال النبي ) أمية َ ِ ِْ َْ َ َ َ
ٌلكان يل وهلا شأن َْ َ َ َ َ ِ َ َ()١(.  

 أنه كـان حيـدها ملـشاهبة  ـواهللا ورسوله أعلمـ يريد :(قال ابن القيم رمحه اهللا
, وأسقط كل قـول ولدها للرجل الذي رميت به, ولكن كتاب اهللا فصل احلكومة

 .)٢()وراءه, ومل يبق لالجتهاد بعده موقع
 جيب أن تعتمد عىل كتاب اهللا تعـاىل, وسـنة رسـول اهللا ًفالفتو الرشعية إذا

,وقوهتا و, ألن  الرشعيني الدليلتبي  وهلذا حيسن بمن يفتي امجاهلـلب الفتو 
 .هو الدليل

 عرص مـن العـصور بعـد  املسلمني يفعلامءاتفاق حمل  وهو :اإلمجاع ثالثهامو
حجة رشعية جيب اتباعها, وال , وهو  عىل حكم رشعي يف واقعةوفاة الرسول 

جتوز خمالفتها, واحلكم الثابت باإلمجاع حكم رشعي قطعي ال جمـال ملخالفتـه وال 
 .نسخه

ِ﴿ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل : قول اهللا تعاىلوالدليل عىل حجية اإلمجاع, ُ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َِ ُ َّ َ َ 
ْاألمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ْ َ َ ْ ُْ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ُ ِ َِّ َ َ  ).٨٣: النساء (ْ

وهو إحلاق واقعة ال نص عىل حكمها بواقعة ورد نـص يف :  القياسرابعهامو
وهو , , لتساوي الواقعتني يف علة هذا احلكم يف احلكم الذي ورد به النصحكمها

نـه يف املرتبـة أة عند مجهـور الفقهـاء, كـام عىل األحكام العمليًأيضا حجة رشعية 
الرابعة من احلجج الرشعية بحيث إذا مل يوجد يف الواقعـة حكـم بـنص أو إمجـاع 

                                                 
F١EאאאzאאאFE٤٣٧٨KE 
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وثبت أهنا تساوي واقعة نص عىل حكمها يف علـة هـذا احلكـم فإهنـا تقـاس هبـا 
  . ويسع املكلف اتباعه والعمل بهً ويكون هذا حكمها رشعا,وحيكم فيها بحكمها

ُ﴿يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللاََّ وأطيعوا  : اهللا تعاىلهقولالقياس  جيةح يلودل َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َ ََ َّ َ ُّ
ْالرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف يشء فـردوه إىل اهللاَِّ والرسـول إن كنـتم  ُ َّ ُ ْ ْ ْ ُ َُّ ْ ُ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ ُّ ْ ََ َ َ ٍِ ِْ َ ِ َ ُ ِ َ ْ ُ َ

ِتؤمنون باهللاَِّ واليوم اآلخر ِ َِ ْ ِ ْ ََ ْ ِ َ ُ ً ذلك خري وأحسن تأويال﴾ُْ ِ ْ َ َُ ْ ََ َْ ٌ َ ِ  ).٥٩: النساء (َ
وال حيسن القياس إال فقيه النفس أصويل الطبع, وما مل يكن كذلك فإنه تغلبه 

 .الغفلة ويزل من أول وهلة 
إن الفتـو إذا تعلقـت بموضـوع  :تعلق الفتو بموضـوع االسـتفتاء) ٢(

مراده, فإذا خرجت عن ذلك االستفتاء بلغت باملستفتي حاجته وحصل منها عىل 
 ومل يـرشع ,فإهنا ال تسد له حاجة, وال حتل لـه مـشكلة, وال تنقـذه مـن معـضلة

 .اإلفتاء إال لإلجابة عىل التساؤالت وحل ما يعرض لإلنسان من مشكالت
وجيوز أن تكون الفتو أشمل من موضوع االستفتاء بحيث جييـب الـسائل 

 يد السائل, فقد سأل الـصحابة رسـول اهللا بأكثر مما سأل عنه لفائدة ير أهنا تف
إنا نركب البحر ومعنا القليل من املـاء فـإن توضـأنا بـه (:عن ماء البحر, فقالوا له

 .)١()هو الطهور ماؤه احلل ميتته:عطشنا,أفنتوضأ من ماء البحر?فقال
 ميتة البحر رغم أهنم مل يسألوا عنها ملـا يف ِيةِّلِحعن   رسول اهللا  هلمَّبنيفقد 
 .عظيم الفائدة هلمذلك من 
باب من أجاب السائل بـأكثر ممـا :(صحيحه فقاليف  ذلك البخاري ذكروقد 
 . ساق من احلديث ما يدل عىل ذلك ثم,)سأل عنه

وجيوز العدول عن موضوع االسـتفتاء إىل موضـوع :(قال ابن القيم رمحه اهللا
ء ال يرتتـب عليـه آخر يكون أنفع للسائل مما سأل عنه أو يكون موضوع االستفتا
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, يـدل عـىل عمل أو لكون مدارك السائل ال تقو عىل فهم ذلك املوضوع اجللـل
ِّيسألونك عن األهلـة قـل هـي مواقيـت للنـاس واحلـج﴿: ذلك قول اهللا تعاىل َ َ ََْ ِ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َّ ُُ َ ْ ِ َ َ َ ﴾

 ثـم ال يـزال يتزايـد فيـه ًفقد سألوه عن سبب ظهور اهلالل خفيا ).١٨٩: البقرة(
ر عىل التدريج حتى يكمل ثم يأخذ يف النقصان فأجاهبم عن حكمـه ذلـك يف النو

ظهور مواقيت الناس التي هبا متام مصاحلهم يف أحواهلم ومعاشهم ومواقيت أكرب 
 .عبادهتم وهو احلج

لوا عنـه وإن قد أجيبوا بام هو أنفع هلم مما سأفإن كانوا قد سألوا عن السبب ف
 فقد أجيبوا عن عني ما سألوا عنه ولفـظ سـؤاهلم كانوا إنام سألوا عن حكمة ذلك

لزيادة حتى يتم ثم يأخذ يف  ثم يأخذ يف اًحمتمل فإهنم قالوا ما بال اهلالل يبدو دقيقا
 .)١()النقص

كام جيوز العدول عن موضوع السؤال أو اإلمساك عن اجلواب إذا ترتب عىل 
 ي وقوة بصريته بالسائل,, وهذا يعتمد عىل كياسة وفطانة املفتاجلواب فتنة للسائل

 وما يؤمنك :, فقال له عن تفسري آية− ام ريض اهللا عنه−ابن عباس سأل رجل فقد 
 . أنكرت هذا احلكمأي أين لو أخربتك بتفسريها كفرت به?

 :سالمة الفتو من الغموض) ٣(
لئال يكون  وكالم واضح قويم , بأسلوب مبنيعىل املفتي تقديم الفتوب جي

َ﴿ومـا عـىل  :بقولـهلـذلك   اهللا تعاىل نبيـه  السائل, وقد وجهفيها غموض حيري َ ََ
ُالرسول إال البالغ املبني﴾  ِ ُْ ُ َ َ ْ َّ ِ ِ ُ  ).٥٤: النور(َّ

 :ا ومكاهنا وزماهن الفتومراعاة حال) ٤( 
 عىل عرف بلـد ثـم ًقد تتغري الفتو بتغري الزمان واملكان إذا كان احلكم مبنيا

, وهذا مشاهد ملـا عليـه  لنص رشعيًليس خمالفاجديد  تغري هذا العرف إىل عرف
                                                 

F١EאF٤L١٥٨KE 
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املسلمون اآلن, وخاصة مع وجود املتغـريات الكثـرية التـي تعـرض للمـسلمني 
  .داخل بلداهنم وخارجها

فهذا أصل عظيم حيتاج إليه املفتـي واحلـاكم فـإن مل ( :قال ابن القيم رمحه اهللا
 عـىل اآلخـر وإال كـان مـا  يف األمر والنهي ثم يطبق أحـدمهاً فيه فقيهاًيكن فقيها

 يف األمر له معرفة بالناس تصور له الظامل ًيفسد أكثر مما يصلح فإنه إذا مل يكن فقيها
بصوره املظلوم وعكسه واملحق بصورة املبطل وعكسه وراج عليه املكر واخلـداع 
ق واالحتيال وتصور له الزنديق يف صورة الـصديق والكـاذب يف صـورة الـصاد

لكذب والفجـور وهـو جلهلـه بالنـاس ثم وا زور حتتها اإلولبس كل مبطل ثوب
 ًن يكون فقيهـاأحواهلم وعوائدهم وعرفياهتم ال يميز هذا من هذا بل ينبغي له وأ

الفتـو  يف معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيـاهلم وعوائـدهم وعرفيـاهتم فـإن
 .)١()تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد واألحوال, وذلك كله من دين اهللا

 وال تطويعهـا ًاي تعـسفًغري أنه ال تصح خمالفة النـصوص أو تأويلهـا تـأويال
 .لواقع غري إسالمي بدعو فهم الواقع أو تغري الزمان

 :التجرد من اهلو يف املفتي واملستفتي) ٥(
 املـستفتي أو كانت مـن, سواء عن األهواء ةتجردوهذه من أمهها أن تكون م

 .املفتي
يغـرر بـاملفتي  الباطل بألفـاظ حـسنة لنيزي لتواهلفقد يدفعه : أما املستفتي

 .ل عنه من أبطل الباطلأ, مع أن ما يسحتى يسوغ له ذلك
ر النـاس ـ بمكًرياـي أن يكون بصـي للمفتـينبغ:(ه اهللاـ رمحمـن القيـال ابـق

 ً, فقيهـاً فطناًوخداعهم وأحواهلم, وال ينبغي أن حيسن الظن هبم, بل يكون حذرا
 .)٢()زاغ وأزاغوال الناس وأمورهم, يؤازره فقهه يف الرشع وإن مل يكن كذلك بأح
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 من املـستفتي ألنـه خمـرب عـن اهللا ًشد لزوماأوأما املفتي فإن جترده من اهلو 
 عىل اهللا لقـول ًتعاىل فإن أفتى هبواه موافقة لغرضه أو غرض من حيابيه كان مفرتيا

َ﴿وال تقولوا ملا ت :اهللا تعاىل ََِ ُ ُ َ ُصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حـرام لتفـرتوا َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ٌِ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ٌَ َ ُْ ْ َ ُ
َعىل اهللاَِّ الكذب إن الذين يفرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحـون  َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ َْ َّ َْ َُ َ ٌمتـاع قليـل ) ١١٦(ِ ِ َ ٌ َ َ

ٌوهلم عذاب أليم  ِْ َ ٌ َ ََ  ).النحل (﴾)١١٧(َُ
 جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهللا بالتشهي والتخري ال:(قال ابن القيم رمحه اهللا

وموافقة الغرض, فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من حيابيه فيعمل بـه 
ويفتي به وحيكم به وحيكم عىل عدوه, ويفتيه بضده وهـذا مـن أفـسق الفـسوق, 

 .)١()وأكرب الكبائر
 اإلسالمية األمةالرشعية يفأثر الفتو : 

 ً من التنطـع, بعيـداخالية ً رشعياًمؤصلة تأصيالإذا كانت  الفتومعلوم أن 
 ا هبً ومالحظا, احلق فيها رضاًمراعى ,األدلةب قوية, والضعيفةعن األقوال الشاذة 
 :, ومن ذلك طيبةً ترتك آثاراامصالح اخللق, فإهن

وهـي ن سؤال املـستفتي وإجابـة املفتـي فالفتو عبارة ع :إزالة اجلهل: ًأوال
, وهـو نـوع مـن هالسائل أحكـام دينـمن خالهلا دارسة العلمية, يتعلم نوع من امل

, ويف سـنة نبيـه الكـريم العلم الذي حض اهللا تعاىل عىل حتصيله يف كتابه الكـريم
 . حممد

, تأخـذ  فـالفتو الـسليمة:لفرد واملجتمـعمسار اتصحيح العمل عىل : ًثانيا
تـصحح و البـدع الذميمـة,  عـنم, وتبعدهناس إىل طريق اجلادة القويم البأيدي
, ويف ذلـك صـالح الفـرد وا من البـدع لـئال يـضلم, وحتذرهوا لئال يزلممساره

 .وسالمة املجتمع
                                                 

F١EאF٤L٢١١KE 



   − ٢٠ −

, القويمة توثق صلة األمة بعلامئها إن الفتو :توثيق صلة األمة بعلامئها: ًثالثا
  األمة إىل ذلك التالحم الذي يقودوتربطهم بوالة األمر يف شئون دينها وما أحوج

 .ركبه محلة أرشف رسالة 
 إذا وفق اهللا تعاىل طلبة العلم إىل اسـتفتاء العلـامء :تبرصة طالب العلم: ًرابعا

املتمكنني, العاملني املخلصني, فإن آفاق املعرفة تتفتح أمامهم ينهلون من معينها, 
 دل لقـامن ً وقـديام,, وتنـضج معـارفهمرشفون من حقائقها فتتنـور بـصائرهموي

يــا بنــي جــالس :( عــىل منبــع اخلــري حتــى ينهــل منــه, فقــال لــهاحلكــيم ولــده
العلامء,وزامحهم بركبتيك,فإن اهللا حييي القلوب امليتة باحلكمـة كـام حييـي األرض 

 .)١()امليتة بوابل السامء
 :إعانة املسلمني عىل أداء التكاليف الـرشعية عـىل الوجـه الـصحيح: ًخامسا

دلة الصحيحة فإهنا تكون أدعى عـىل فكلام كانت الفتو سديدة ومعتمدة عىل األ
محل الناس عىل أداء التكاليف الرشعية عىل الوجـه الـذي أراده اهللا ورسـوله ويف 

 .ذلك إحياء للسنن وإماتة للبدع 
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 املطلب الثاين
 املستفتي  −املفتي (أركان الفتو−الفتو ( 

 :املفتي: ًأوال
  :تعريف املفتي لغة

ٍن أفتـى مـرة فهـو مفـت, ولكنـه حيمـل يف احلكـم اسم فاعل من أفتى, فمـ
هذا االسم موضوع ملن قام للناس : الرشعي بمعنى أخص من ذلك, قال الصرييف

َبأمر دينهم, وعلم مجل عموم القرآن وخصوصه, وناسـخه ومنـسوخه, وكـذلك  ُ ََ ِ
َالسنن واالستنباط, ومل يوضع ملن علم مـسألة وأدرك حقيقتهـا, فمـن بلـغ هـذه  َ َ

ُموه هبذا االسم, ومن استحقه أفتى فيام استفتي فيهالرتبة س ْ َّ)١(. 
ًأن يكـون مكلفـا مـسلام ثقـة, : أما رشوطه وصـفته فهـو:(قال ابن الصالح ً

ًمأمونا, منزها من أسباب الفسق, ومـسقطات املـروءة; ألن مـن مل يكـن كـذلك  ً
سليم فقوله غري صالح لالعتامد, وإن كان من أهل االجتهاد, ويكون فقيه النفس, 

 .)٢()ًالذهن, رصني الفكر, صحيح الترصف واالستنباط متيقظا
ًأن يكون مسلام عدال مكلفـا فقيهـا : ومن صفته ورشوطه:(وقال ابن محدان ً ً ً

ًجمتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر والترصف يف الفقه وما يتعلق به ً()٣(. 
ي ـ واملفتوتـة الفـصف(ه القيم ـابـف كتـبب تأليـدان سـن محـني ابـد بـوق

عظم أمر الفتو وخطرهـا, وقـل أهلهـا ومـن خيـاف إثمهـا : (بقوله) واملستفتي
َّوخطرها وأقدم عليها احلمقي واجلهـال, ورضـوا فيـه بالقيـل والقـال, واغـرتوا 
ُباإلمهال واإلمهال, واكتفوا ـ بزعمهم ـ أهنم من العدد بـال عـدد, ولـيس معهـم  َ

ّهلم يف املدد بال مدد, وغرهم يف الـدنيا بأهليتهم خط أحد, واحتجوا باستمرار حا َ ُ
ِكثرة األمن والسالمة وقلة اإلنكار واملالمة ُ()٤(. 
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فإذا كان هذا حال املفتني يف عرصه فكيف لو رأ عرصنا الذي تـصد فيـه 
ًلإلفتاء من مل يذق طعم العلم أصال, ومل يعرف لـه فرعـا وال أصـال, مـن هـؤالء  ًً

ُالكتاب الذين يدعون الفك ّ َّ ر, والذين تربوا عىل ثقافة الغرب وأخالقهم, فامتألت ُ
ًالصحف مـن أقـواهلم وآرائهـم يف الـدين, فمـألوا األوراق ضـالال, والقلـوب 

َشكوكا, واملسلمني ف َسادا وتً ًفرقا, حتى أصبح الناس شيعا وأحزابا ً ً ٍ﴿كل حـزب ً ْ ِ ُّ ُ
َبام لدهيم فرحون﴾ ُ ِ َ ْ ِ ْ ََ َ   : يف قولـها بـه رسـولنا , وما ذكرناه أخربنـ)٥٣: املؤمنون (ِ

ِ إن اهللاََّ ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النـاس ولكـن يقـبض العلـم بقـبض (( ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََ ْ ْ َِّ ِ َِ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ً َ ُِ َّ ِْ َ ْ ِ
ِالعلامء حتى إذا مل يرتك عاملا اختذ الناس رءوسا جهاال فـسئلوا فـأفتوا بغـري  ِْ ُ ً ُ ُ ُ ََ ِ ْ َّ ُ ُ َ َ َُ َّْ َ َ َ ََ ُ َ ِْ َِّ َْ َّ ً ََ ْ ْ ٍعلـم ِ ْ ِ

ُّفضلوا وأضلوا َُّ ََ َ َ(()١(. 
ًلذلك فعمل املفتي مـن الـرضورة بمكـان إذا كـان الئقـا ملكانتـه, مـتحمال  ً

 .وليتهملسؤ
ينبغـي للرجـل :(أنه قالمن رواية ابنه صالح اإلمام أمحد رمحه اهللا عن  وير

ًإذا محل نفسه عىل الفتيا أن يكون عاملا بوجوه القرآن, عاملا باألسانيد الـصحي حة, ً
 وقلة ًعاملا بالسنن, وإنام جاء خالف من خالف لقلة معرفتهم بام جاء عن النبي 

 ).معرفتهم بصحيحها من سقيمها
إذا كان عند الرجل الكتـب املـصنفة فيهـا :(يف رواية ابنه عبد اهللاًأيضا  وقال 

واختالف الـصحابة والتـابعني فـال جيـوز أن يعمـل بـام شـاء  قول رسول اهللا 
 ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل عىل ,يقيض به ف,ويتخري

 .)٢()أمر صحيح
 ).ال جيوز اإلفتاء إال لرجل عامل بالكتاب والسنة:(وقال يف رواية أيب احلارث

ول من تقدم ـ بقًاـون عاملـى أن يكـن أفتـينبغي مل:(لـة حنبـي روايـال فـ وق
 .)٣()وإال فال يفتي
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لم ذلك فإنـه ُاملفتي هو اإلخبار باحلكم الرشعي عن دليله, فإذا ع ومعلوم أن عمل
 :ًيستلزم أمورا
  :حتصيل احلكم الرشعي املجرد يف ذهن املفتي :األول

ًفإن كان مما ال مشقة يف حتصيله مل يكن حتصيله اجتهادا, كام لـو سـأله سـائل 
ًلدليل خفيـا, عن أركان اإلسالم ما هي? أو عن حكم اإليامن بالقرآن? وإن كان ا

ًكام لو كان آية من القرآن غري واضحة الداللـة عـىل املـراد, أو حـديثا نبويـا واردا  ً ً
غري واضح الداللة عىل املراد, أو كان احلكم مما تعارضـت فيـه  بطريق اآلحاد, أو

ًاألدلة أو مل يدخل حتت يشء من النصوص أصال, احتاج أخذ احلكـم إىل اجتهـاد 
 .ته أو استنباط احلكم منه أو القياس عليهيف صحة الدليل أو ثبو

  :معرفة الواقعة املسؤول عنها :الثاين
بأن يذكرها املستفتي يف سؤاله, وعىل املفتـي أن حيـيط هبـا إحاطـة تامـة فـيام 
يتعلق به اجلواب, بأن يستفصل السائل عنهـا, ويـسأل غـريه إن لـزم, وينظـر يف 

 .القرائن
  : الواقعة املسؤول عنهاأن يعلم انطباق احلكم عىل :الثالث

ّبأن يتحقق من وجود مناط احلكم الرشعي الذي حتصل يف الذهن يف الواقعة 
املسؤول عنها لينطبق عليها احلكم, وذلك أن الـرشيعة مل تـنص عـىل حكـم كـل 
ًجزئية بخصوصها, وإنام أتت بـأمور كليـة وعبـارات مطلقـة, تتنـاول أعـدادا ال 

وليـست .  معينـة خـصوصية ليـست يف غريهـاتنحرص من الوقائع, ولكل واقعة
األوصاف التي يف الوقائع معتربة يف احلكم كلها, وال هي طردية كلها, بل منها ما 
يعلم اعتباره, ومنها ما يعلم عدم اعتباره, وبينهام قسم ثالث مرتدد بني الطـرفني, 
فال تبقى صورة من الـصور الوجوديـة املعينـة إال وللمفتـي فيهـا نظـر سـهل أو 
صعب, حتى حيقق حتت أي دليل تدخل, وهل يوجد مناط احلكـم يف الواقعـة أم 
ال? فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليها, وهذا اجتهاد البد منه لكـل مفـت, ولـو 
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فرض ارتفاع هذا االجتهاد مل تتنزل األحكام عىل أفعـال املكلفـني إال يف الـذهن, 
ذلك, واألفعال التي تقـع يف ألهنا عمومات ومطلقات, منزلة عىل أفعال مطلقة ك

ًالوجود ال تقع مطلقة, وإنام تقع معينة مشخصة, فال يكون احلكم واقعا عليها إال  ّ
ّبعد املعرفة بأن هذا املعني يشمله ذلك املطلق أو ذلـك العـام, وقـد يكـون ذلـك 

 .ًسهال وقد ال يكون, وذلك كله اجتهاد
 ?ىل أبيهأن يسأله رجل هل جيب عليه أن ينفق ع :ومثال هذا

ًفينظر أوال يف األدلة الواردة, فيعلم أن احلكم الرشعي أنه جيـب عـىل االبـن 
ًالغني أن ينفق عىل أبيه الفقري, ويتعرف ثانيا حال كل من األب واالبـن, ومقـدار 
ما يملكه كل منهام, وما عليه من الدين, وما عنده من العيـال, إىل غـري ذلـك ممـا 

يحقق وجود منـاط احلكـم ـ م ينظر يف حال كل منهام لًيظن أن له يف احلكم أثرا, ث
 والفقر ـ فإن الغنى والفقر اللذين علق هبام الشارع احلكم لكـل مـنهام وهو الغنى

ًطرفان وواسطة, فالغنى مثال له طرف أعىل ال إشكال يف دخولـه يف حـد الغنـى, 
دخوهلـا وله طرف أدنى ال إشكال يف خروجه عنه, وهناك واسطة يرتدد الناظر يف 

أو خروجها, وكذلك الفقر له أطراف ثالثة ـ فيجتهد املفتـي يف إدخـال الـصورة 
 .املسؤول عنها يف حكم أو إخراجها بناء عىل ذلك

وهذا النوع من االجتهاد البد منه يف كل واقعة ـ وهو املسمى حتقيق املنـاط ـ 
ا نظـري, وإن ألن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة يف نفسها, مل يتقـدم هلـ

فرضنا أنه تقدم مثلها فالبد مـن النظـر يف حتقيـق كوهنـا مثلهـا أو ال, وهـو نظـر 
 .)١(اجتهاد

 : عىل املستفتيأثر اجلانب األخالقي للمفتي
, بحيـث  عىل املستفتنيرضوريالام وله أثره اهلاجلانب األخالقي للمفتي إن 

ه باألمر والنهـي, وظهـور أن تطبيق املفتي ألوامر الرشع احلنيف عىل نفسه, وقيام
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شـياء ومـن األ يكون لذلك األثر الطيب عىل قبول فتواه والعمـل هبـا, عليهذلك 
 :لتزامها ما ييلالتي ينبغي عىل املفتي ا

كـون مـع يً البد للمفتي مع العلم الذي حيمله أن يكون عـامال بـه, وأن −١
, ه يف ميـزان احلـقالعمل خشية, والعلم الذي ال يثمر خشية اهللا وتقواه ال قيمة لـ

ُإنام خيشى اهللاََّ من عباده العلامء﴾﴿ :ل اهللا تعاىلاق َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َّْ َ ِ)١(. 
أن تكون فتواه بام يعلم أنه احلق بام لديه من أدلة الكتاب والسنة وإمجـاع  −٢

ِاألمة, ولو أغضب من أغـضب مـن أهـل الـدنيا, وحـسبه أن يـريض اهللا تبـارك  ْ ُ
  .وتعاىل
 ًا عليـه عنـادَّوإنام يـأثم إذا عرفـه ثـم أرص, طأ إذا تبني لهه عن اخلعو رج−٣
, ألنـه مـأجور  إذا مل يعلـم بـهوال إثم عليه يف خطئهً, أو خجال من الناس, ًاوكرب

ً كتابـا )٣( إىل أيب موسى األشـعري ريض اهللا عنه)٢( بن اخلطاب عمروقد وجه عليه,
 فيـه ُفهديتت فيه رأيك, وم, فراجعـ فيه الياء قضيتـك قضـال يمنعن( :قال فيه

 .)٤()لرشدك أن تراجع فيه احلق, فإن احلق قديم ال يبطله يشء
 افتقـاره إليـه, وحاجتـه إىل عونـه ٌأن يكون صادق التوجه إىل اهللا, شديد −٤

 .وفضله, وأن يسأله الصواب يف قوله وأن جينبه الزلل فيه
ِأن حييل سائله إىل من هو أعلم منه بموضوع الفتو إذ −٥ ًهلا جوابا, ا مل جيد ُ

ُمن ذلك, وهذا دأب سلفنا الصالح, وقد سئلت عائـشة  ًاوال جيد يف صدره حرج
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ًسل عليا: للسائل عن املسح عىل اخلفني, فقالت )١(أم املؤمنني ّ ْ , فإنـه أعلـم منـي )٢(َ
 .هبذا, وقد كان يسافر مع النبي 

البرش, وقـوة لتواضع, ولني اجلانب, وحسن لورع, وا باًاتصفكون م أن ي−٦
, وأال ينرصف عن الـسائل بوجهـه حتـى يـستمع لسائلنيصرب عىل اإلنصات لال

عـن أيب ما رواه النسائي  :ذلك, ومن من مواقف شتى لنبي ل, فكم كان حلاجته
 ,مع أصحابه جاء رجل مـن أهـل الباديـة بينام النبي :(هريرة ريض اهللا عنه قال

 األمغر األبـيض : قال محزة,ألمغر املرتفق هذا ا: قالوا? أيكم بن عبد املطلب:قال
 , سل عـام بـدا لـك: قال, إين سائلك فمشتد عليك يف املسألة: فقال,مرشب محرة

 , اللهم نعم: قال? أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك آهللا أرسلك:قال
 اللهـم : قـال? فأنشدك به آهللا أمرك أن تصيل مخس صلوات يف كل يوم وليلة:قال
 ? فأنشدك به آهللا أمرك أن تأخذ من أمـوال أغنيائنـا فـرتده عـىل فقرائنـا: قال,نعم
 فأنشدك به آهللا أمرك أن تصوم هذا الـشهر مـن أثنـى عـرش : قال, اللهم نعم:قال
 فأنشدك به آهللا أمرك أن حيج هذا البيت من اسـتطاع : قال, اللهم نعم: قال?ًشهرا

  .)٣() وصدقت وأنا ضامم بن ثعلبة فإين آمنت: قال, اللهم نعم: قال?ًإليه سبيال
املفتيصيغة فتو :  

 :ًينبغي لسالمة الفتيا وصدقها وصحة االنتفاع هبا أن يراعي املفتي أمورا منها
 .فهم عىل وجه باطلُحترير ألفاظ الفتو لئال ت) ١(
أن ال تكون الفتو بألفاظ جمملة, لئال يقع السائل يف حرية, كمن سـئل ) ٢(

 .تقسم عىل فرائض اهللا عز وجل: واريث فقالعن مسألة يف امل
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ًحيسن ذكر دليل احلكم يف الفتيا سواء كـان آيـة أو حـديثا حيـث أمكنـه ) ٣(
ًذلك, ويذكر علته أو حكمته, و ال يلقيـه إىل املـستفتي جمـردا, فـإن األول أدعـى 
للقبول بانرشاح صدر وفهم ملبنى احلكم, وذلـك أدعـى للطاعـة واالمتثـال, ويف 

 .)١(ذكر احلكم ن فتاو النبي كثري م
ال يقول يف الفتيا هذا حكم اهللا ورسـوله إال بـنص قـاطع, أمـا األمـور ) ٤(

وإذا حارصت أهـل حـصن فـأرادوك أن :(االجتهادية فيتجنب فيها ذلك حلديث
تنزهلم عىل حكم اهللا فال تنزهلم عىل حكم اهللا, فإنك ال تـدري أتـصيب حكـم اهللا 

 .)٢()?فيهم أم ال
نبغي أن تكون الفتيـا بكـالم مـوجز واضـح مـستوف ملـا حيتـاج إليـه ي) ٥(

املستفتي مما يتعلق بسؤاله, ويتجنب اإلطناب فيام ال أثر له, ألن املقام مقام حتديد, 
 .)٣(ال مقام وعظ أو تعليم أو تصنيف

اء ـ إن ش−ث ـالـثـث الـي يف املبحـات املفتـروط وصفـًا شـنذكر الحقـوس
 .−اهللا تعاىل 
 :املستفتي: ًانيثا

هو الذي نزلت بـه حادثـة جيـب عليـه علـم حكمهـا, أي : تعريف املستفتي
  .وجب عليه االستفتاء عنها

ّ استفتاء العامي الذي ال يعلم حكم احلادثـة واجـب عليـه, :حكم االستفتاء
لوجوب العمل حسب حكم الرشع, وألنه إذا أقدم عىل العمل من غري علم فقـد 

 . ك يف العبادة ما البد منهيرتكب احلرام, أو يرت
العامي جيب عليه سؤال العلـامء, ألن اإلمجـاع منعقـد عـىل أن ( :غزايلقال ال

العامي مكلف باألحكام, وتكليفه طلـب رتبـة االجتهـاد حمـال, ألنـه يـؤدي إىل 
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انقطاع احلرث والنسل, وتعطل احلرف والصنائع, وإذا اسـتحال هـذا مل يبـق إال 
 .)١()باعهمسؤال العلامء ووجوب ات

من نزلت به حادثة جيب عليه علم حكمها, أي وجب عليـه ( :وقال النووي
االستفتاء عنها, فإن مل جيد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إىل من يفتيه وإن 

 .)٢()بعدت داره, وقد رحل خالئق من السلف يف املسألة الواحدة الليايل واأليام
واقعته فيسقط عنه التكليف بالعمل إذا مل يكن وإذا مل جيد املكلف من يفتيه يف 

 له به علم, ال من اجتهاد معترب وال من تقليد, ألنه يكون من باب التكليف بـام ال
ًيطاق, وألن رشط التكليف العلم به, وقياسا عـىل املجتهـد إذا تعارضـت عنـده 
األدلة وتكافأت فلم يمكنه الرتجيح, ويكون حكمه حكم ما قبـل ورود الـرشع, 

 .)٣(وكمن مل تبلغه الدعوة
وجيب عىل املستفتي معرفة حال من يفتيه بحيث إذا وقعت له حادثـة وجـب 

إن هـذا :(يف حقه أن يسأل من يتصف بالعدل والعدالة, فعن حممد بن سريين قال
َّالعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم َ()٤(. 

ي يعرف به أهليـة ًجيب عىل املستفتي قطعا البحث الذ:  رمحه اهللاقال النووي
ًمن يستفتيه لإلفتاء إذا مل يكن عارفا بأهليته, فال جيوز له اسـتفتاء مـن انتـسب إىل 
العلم, وانتصب للتدريس واإلقـراء, وغـري ذلـك مـن مناصـب العلـامء بمجـرد 
ًانتسابه وانتصابه لذلك, وجيوز استفتاء من استفاض كونه أهـال للفتـو, وقـال 

أنا أهل للفتو, ال شهرته بذلك, وال :  يعتمد قولهإنام: بعض أصحابنا املتأخرين
 .)٥(والصحيح هو األول يكتفي باالستفاضة وال بالتواتر,
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ويتخري املستفتي من يفتيه, فإن وجد املستفتي أكثر مـن عـامل, وكلهـم عـدل 
وأهل للفتيا, فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املستفتي باخليار بيـنهم يـسأل مـنهم 

ً بقوله, وال جيب عليه أن جيتهد يف أعياهنم لـيعلم أفـضلهم علـام من يشاء ويعمل
فيسأله, بل له أن يسأل األفـضل إن شـاء, وإن شـاء سـأل املفـضول مـع وجـود 

َفاسألوا أهل الذكر إن كنـتم ال ﴿: الفاضل, واحتجوا لذلك بعموم قول اهللا تعاىل ْ ُْ ْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ
ُتعلم َ ْ ون الصحابة مع وجود ـألـوا يسـانـني كـأن األولـ, وب)٤٣: لـالنح (َون﴾ـَ

 .أفاضلهم وأكابرهم ومتكنهم من سؤاهلم
كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي, ومكحـول :(وعن موسى بن يسار قال

سلوا شـيخنا وسـيدنا : ًيف املسجد, فسأل رجل مكحوال عن مسألة فقال مكحول
 .)١()رجاء بن حيوة

عمل بذلك إن اطمـأن إىل فتـواهم, ويلزم املستفتي إن اتفقت أجوبة املفتني ال
 : وإن اختلفوا فللفقهاء يف ذلك طريقان

احلنفيـة, واملالكيـة, وبعـض احلنابلـة, وابـن رسيـج : فذهب مجهور الفقهاء
ًوالسمعاين, والغزايل من الشافعية إىل أن العامي ليس خمريا بني أقـواهلم يأخـذ بـام  ّ

يح, ثم ذهب األكثـرون مـنهم شاء ويرتك ما شاء, بل عليه العمل بنوع من الرتج
إىل أن الرتجيح يكون باعتقاد املستفتي يف الذين أفتوه أهيـم أعلـم, فيأخـذ بقولـه 

 .ويرتك قول من عداه
الرتجيح باألعلمية واجب, ألن اخلطأ ممكن بالغفلة عـن دليـل : قال الغزايل

 ال قاطع, وباحلكم قبل متام االجتهاد واستفراغ الوسع, والغلط أبعد عن األعلـم
 .حمالة

ال يتخـري, ألن يف التخـري إسـقاط التكليـف, ومتـى خرينـا : وقال الشاطبي
ب العلامء مل يبق هلم مرجع إال اتباع الشهوات واهلو ـذاهـاع مـن يف اتبـديـلـاملق

 .يف االختيار
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عليه الرتجيح باألمـارات, فـإن احلـق : وصاحب املحصول: وقال ابن القيم
 .طر السليمةوالباطل ال يستويان يف الف

  .ًجيح يكون باألخذ باألشد احتياطاوذهب البعض إىل أن الرت
يأخذ باألشد فيام كان يف حقوق العباد, أمـا يف حـق اهللا تعـاىل : وقال الكعبي

 .فيأخذ باأليرس
أن ختري العامي بني األقوال : واألصح واألظهر عند الشافعية وبعض احلنابلة

ّلعـامي التقليـد, وهـو حاصـل بتقليـده ألي املختلفة للمفتني جائز, ألن فـرض ا
 .)١(املفتني شاء

 : آداب املستفتي
 :وينبغي عىل املستفتي التأدب ببعض اآلداب مع الذي يستفتيه, ومن ذلك

أول ما يلزم املستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب املفتي, ليـسأله عـن حكـم 
 فيه, فإن مل هضع الذي جيدنازلته, فإن مل يكن يف حملته وجب عليه أن يميض إىل املو

 رحل غري واحد من السلف يف يكن ببلده لزمه الرحيل إليه, وإن بعدت داره, فقد
  .مسألة

ُّجاء رجل منا إىل أيب الدرداء أمرته أمه يف :(فعن أيب عبد الرمحن السلمي قال َ َُ َُ ْ
ِامرأته أن يفارقها فرحل  إىل أيب الدرداء يسأله يف ذلك, فقال أبو الـد ِ َ َ مـا أنـا : رداءْ

 بالذي آمرك أن تطلـق, ومـا أنـا بالـذي آمـرك أن متـسك,سمعت رسـول اهللا 
فرجـع : , قـال)فأضـع ذلـك البـاب أو احفظـه الوالد أوسط أبواب اجلنة:(يقول

 .)٢()الرجل وقد فارقها
ّه ويعظمـه لعلمـه وألنـه ّي حفظ األدب مع املفتي, وأن جيلوينبغي للمستفت

 .)٤(ّ يسأله عند هم أو ضجر أو نحو ذلك مما يشغل القلب, وال ينبغي أن)٣(مرشد له
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ًوجيوز للمستفتي أن يطالب املفتي باحلجة والـدليل احتياطـا لنفـسه, ويلـزم 
العامل أن يذكر له الدليل, وقال بعض الفقهاء ال ينبغي للعـامي أن يطالـب املفتـي 

 .بالدليل
لدين, والسؤال عـام ويكره للمستفتي كثرة السؤال, والسؤال عام ال ينفع يف ا

 .مل يقع, وأن يسأل عن صعاب املسائل, وعن احلكمة يف املسائل التعبدية
َّويكره له أن يبلغ بالسؤال حـد التعمـق والتكلـف, وأن يـسأل عـىل سـبيل 

َإن أبغض الرجال إىل  ((:التعنت واإلفحام وطلب الغلبة يف اخلصام ملا يف احلديث ِ ِِ َ ِّْ َ َ َ َّ
َلد اخلَ األاهللاَِّ ْ ُّ ُصمَ ِ(()١(. 

فهذه بعض اآلداب التي ينبغي عىل املستفتي أن يعمل هبا من أجل احلـصول 
عىل إجابة فتواه دون تقصري أو إفراط, فالواجب يف طلب الفتو هو االلتزام بـام 

 .يوصل إىل صحتها
 :حكم املستفتي إن مل يطمئن قلبه إىل الفتيا

معينة, أو قـضية خاصـة عىل املستفتي عندما يريد احلصول عىل حكم مسألة 
به, أن يبحث عمن جييبه, فإذا وجد من جييبه وحصل عىل مقصوده ومراده فاألمر 
راجع له يف قبول الفتو أو ال, لكن يطرأ عىل بعض املفتني من التقصري يف إجابـة 

 .املستفتي, أو الشعور من جهة املستفتي بأن هذا املفتي ال يرتاح إليه يف فتواه
املستفتي ال ختلصه فتو املفتي من اهللا إذا كان يعلم أن األمر :(قال ابن القيم

ْفمـن  ((:يف الباطن بخالف ما أفتاه, كام ال ينفعه قضاء القـايض بـذلك, حلـديث َ َ
َقضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنام أقطع له قطعة من النار فال يأخذها ْ َ ً ْ َ ْ َ َ َُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ِْ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َّ ِ ِ ًِ ََ ِّ ُ(()٢( . 

 يظن املستفتي أن جمرد فتو الفقيه تبيح له ما سأل عنه, إذا كان يعلـم أن وال
األمر بخالفه يف الباطن, سواء تردد أو حاك يف صدره لعلمه باحلال يف الباطن, أو 

                                                 
F١EאאאאאzWאFx٢٢٧٧KE 
F٢EאאאאאF٢٤٨٣KE 



   − ٣٢ −

لشكه فيه, أو جلهله به, أو لعلمه بجهل املفتي أو بمحاباتـه لـه يف فتـواه, أو ألنـه 
خالفة للـسنة, أو غـري ذلـك مـن األسـباب ُّمعروف بالفتو باحليل والرخص امل

املانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها, فإن كان عدم الثقة والطمأنينة ألجـل 
ًاملفتي يسأل ثانيا وثالثا حتى حتصل له الطمأنينة, فإن مل جيد فال يكلف اهللا نفسا إال  ً ً

 .)١()وسعها, والواجب تقو اهللا بحسب االستطاعة
 :الفتو: ًاثالث

سبق أن ذكرنا يف املطلب األول الفتو ومكانتهـا يف اإلسـالم, ومـن أجـل 
قفـة مـع خطـورة لنـا و, ولكن سـتكون عدم اإلطالة فلن نكرر احلديث عنها هنا
 .الفتو وبعض األمراض التي تعرتهيا

األمراض التي تعرتي الكثري من الفتاو وخاصة بعض وقبل أن نبدأ يف ذكر 
واملقـروءة, ي كثرت فيه وسائل اإلعالم املرئيـة واملـسموعة ذليف زماننا احلايل, وا

, فكـان أثـر الفتـو عـىل النـاس يتابعوهنا يف كل وقتالناس الكثري من وأصبح 
 منهم يتلهفـون لـسامع إجابـات الفتـاو التـي تعـرض غدا البعضًعظيام, حتى 

أجـل مـن من أجل إرضاء أهوائهم وقلوهبم املريضة املحبة للشهوات, أو عليهم 
 . الرشعي الصحيحجمادلة أهل احلق الذين يلتزمون الدليل

أريد توجيهها إىل من وضع نفسه حمل املرشع احلكيم يف التحليـل : وهنا وقفة
من أكرب الكبـائر, ومـن أعظـم يف رشيعة اإلسالم الكذب والتحريم, أال يعلم أن 

  يكذب عىل اهللا تعاىل?, فكيف له أنالذنوب
يعاقـب  عنهـا, بـل وًامنهيـالناس وخيانتهم يف أمواهلم وإذا كان ضياع أمانة 

 .عليها من وقع فيها, فكيف بمن يضيع أمانة اهللا تعاىل وخيون أمره وهنيه
وإذا كان أثر الفتو يف الزمن املايض حمدود املكان, فكيف بمن يفتي النـاس 

عىل املأل دون وازع أو خوف من رب األرباب الـذي يطلـع عليـه, ويـسمع اآلن 
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علـم مه, وحييص عليه كل ما يقول, وهذا الـصنف الـذي يفتـي النـاس بغـري كال
 الناس عند اهللا ألنه يتكلم عن اهللا تعاىل, ويبلغ ويفرتي عىل اهللا الكذب من أبغض

رشعته, وكم نر ونسمع من خيرجون عىل الناس بأقوال وآراء مل ينزل اهللا هبا من 
 للظهور أمـام النـاس بمظهـر العـامل ًسلطان إنام هو اتباع للهو والشيطان, وحبا

ل من تسعر هبم النار, عن أو , وهؤالء النفر ربام يصدق فيهم قول النبي اجلليل
َورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمـه فعرفهـا  ((:وذكر منهم َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َّ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ُ ْ َّ ْ ْ َّ ٌَ َ َ

َقال فام عملت فيها ق َ ََ ِ َِ ْ ََ َال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيـك القـرآن قـال كـذبت َ ُ ُْ َ ُ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ َّ ْ ْ َّ َْ َ ْ َ َْ ِ ِْ ُ ََ
ِولكنك تعلمت العلم ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ْ َ َ ُْ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ َ ْ ْ َّ َْ ٌَ َِ َ ُ َ ُ َ َُ َ ٌَ ِ َ َّ

ِفسحب عىل وجهه حتى ألقي يف  َ ُِ ِ ِْ ُ َّ َ ْ َ َِ َ َ ِالنارَ َّ..(()١(. 
ومن األمراض واألعراض التي تصيب الفتو, ويكون هلا األثر السلبي عـىل مـن 

 :, وهييسمعها
, وكم خيرج علينا من لـيس  للفتوغري املختصني بعلوم الرشيعةتصدر  −١

ًبعيدا عن الدين متاما, وقد يكون ربام يكون ف, ًأهال للفتو العب كرة, أو املتكلم ً
 . فيفتون فيام ليس هلم به علم فيضلون ويضلونًو يكون عاميا, أتكون راقصة

, فيأيت بعـض الـشباب  اهللا رشع ال يعرف إال القليل يفقد يتصدر هلا من −٢
املتحمسني وليس عندهم علم, وال دراية, وال دليل فيعتمدون عىل محاسهم وعىل 

 .بعض النصوص التي حيفظوهنا فيفتون يف كل مسألة يسألون فيها
, كمن يقـع يف ان الدينـأركًا يف ـِّرطـفون مـيكن ـَ ماـهـدر لـد يتصـقو −٤

 .الرشكيات, أو يتكاسل عن الصالة, أو يفطر يف هنار رمضان, أو غري ذلك
 تساهل بعض املفتني يف إجابة الفتاو التي تـرد علـيهم, دون النظـر إىل −٦

 .من يفتوهنم
 همئهـوام مـن أجـل أـفتاواهـو ـللفتـ درينـل بعض املتـصالـتغـسا −٧

 . أغراض ماديةوأشخصية, ال
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أكثر من الوقـوف عنـد النـصوص يف إجابة الفتو فكر ال والرأي إعامل −٨
 . الصحيحةالرشعية
ر يف عواقب األمـور ـلني وأمزجتهم دون النظـائـراض السـاة أغـراعـ م−٩
 .ومآالهتا
 . وقوع بعض املفتني ضحية طمع دنيوي عاجل−١٠
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 املطلب الثالث
 وـواع الفتـأن

 :الفتو بالرأي: النوع األول
ّما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب ملعرفة وجـه الـصواب, ممـا : الرأي هو

 والـرأي )١(إنـه رأي: تتعارض فيها األمارات, وال يقال ملا ختتلـف فيـه األمـارات
 .)٢(يشمل القياس واالستحسان وغريمها

أي املخـالف للـنص أو اإلمجـاع, وال جيـوز املـصري إىل وال جيوز اإلفتاء بالر
الرأي قبل العمل عىل حتصيل النصوص الواردة يف املسألة, أو القول بالرأي غـري 

 ملعاذ املستند إىل الكتاب والسنة, بل بمجرد اخلرص والتخمني, وقد قال النبي 
مل يكـن يف فـإن : أقيض بـام يف كتـاب اهللا, قـال: كيف تقيض? قال:(ريض اهللا عنه

: ? قالفإن مل يكن يف سنة رسول اهللا : , قالفبسنة رسول اهللا : كتاب اهللا? قال
 .)٣()احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا : أجتهد رأيي, فقال

ما اسـتبان لـك مـن كتـاب اهللا فـال : وعن عمر ريض اهللا عنه أنه قال لرشيح
سنة, فإن مل جتده يف السنة فاجتهد تسأل عنه, فإن مل يستبن لك يف كتاب اهللا فمن ال

 .)٤()رأيك
َّمـن أداه اجتهـاده إىل : وقالت طائفة من أهل العلـم:(قال ابن القيم رمحه اهللا َ

ًرأي رآه ومل تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما َّ ً, بل هو معذور, خالفـا كـان أو ُ
َسالفا, ومن قامت عليه احلجة فعاند ومتاد عىل الفتيـا بـرأ َّْ ُ ًْ ي إنـسان بعينـه فهـو ُ

قـال : الذي يلحقه الوعيد; وقد روينا يف مسند عبد بن محيد عن ابـن عبـاس قـال
ِمن  قال يف القـرآن برأيـه فليتبوأ مقعده من النار ((:رسول اهللا  َّ ْ ُ َ َّ َ َ ِْ َِ َْ َ ُ ََ َ ْ َْ ْْ ْ َِ ِ ِ ِ( .( 
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مل يكن أحد أهيب بـام ال يعلـم مـن أيب بكـر ريض اهللا : وعن ابن سريين قال
نه, ومل يكن أحد بعد أيب بكر أهيب بام ال يعلم من عمر ريض اهللا عنـه, وإن أبـا ع
ِه قضـت بـزلـر نـبك  ًراـَّنة أثــُّ وال يف السًالـا أصـاب اهللا منهـي كتـد فـَّية فلم جيـَ

ًهذا رأيي, فإن يكن صوابا فمن اهللا, وإن يكن خطـأ فمنـي : فاجتهد برأيه ثم قال
 .)١()وأستغفر اهللا

 :الصحابة القول بالرأيذم 
مـن النقـول ًيف كتابه إعالم املوقعني بعضا من نـامذج رمحه اهللا ذكر ابن القيم 

قال أبو بكـر ( :الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ يف ذمهم للرأي, فقال رمحه اهللاعن 
أي أرض تقلني وأي سامء تظلنـي إن قلـت يف آيـة مـن كتـاب اهللا : ريض اهللا عنه

 . أعلمبرأيي, أو بام ال
إياكم وأصحاب الـرأي فـإهنم أعـداء : وعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قال

ُّوا وأضلواُّلَّضّأن حيفظوها, فقالوا بالرأي, ف ُّالسنن, أعيتهم األحاديث َ. 
علامؤكـم يـذهبون, ويتخـذ النـاس : وقال عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه

 .  يقيسون األمور برأهيمً جهاالًرؤوسا
ِّلو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل : يض اهللا عنه أنه قالوعن عيل ر ُ ّ ِّ
 .باملسح من أعاله

 لـيس يف كتـاب اهللا ًمن أحدث رأيـا: وعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه قال
 .)٢() مل يدر عىل ما هو منه إذا لقي اهللا عز وجلومل متض به سنة من رسول اهللا 

بة عن آرائهم التي رأوها إىل أحاديث النبـي ذكر ما روي من رجوع بعض الصحا
إذا سمعوها ووعوها : 
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ُأن عمر كان يقول الدية عىل العاقلة وال تـرث املـرأة ( :عن سعيد بن املسيب َ َِّ َْ َ ََْ ُ ُ ُ َ َِّ َ َ َ َِ َِ ْ َُ َ َُ
َّمن دية زوجها شيئا, حتى َ ْ َ ْ َ ًْ ََ ِ ِ ِ َّأخربه الضحاك بن سـفيان الكـاليب أن ِ َ َْ َُّ َ ُ ْ َّ ُِ ِ ْ ُ َ َُ َّ َ رسـول اهللاَِّ ْ ُ َ 

ِكتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبايب من دية ِ ِ َِ ْ ِّ َ َ َ ْ َِ ِّ َ َ ْ ِّْ ََ َ ََ َْ ْ َ َزوجها ِ ِْ  .)١(فرجع عمر عن قوله) َ
ٍقىض عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يف األصابع بقضاء ثـم : (ً أيضا قالهوعن

ُأخرب بكتاب كتبه النبي  ٍ ِ ُ ْويف كل أصـبع مـن( البن حزم ُ ْ َِ ٍ ُ ِّ ُ ِ أصـابع اليـد والرجـل ِ ْ َ َ َِّ ِ ْ ِ ِ َ
ِعرش من اإلبل ِ ِ ْ ْ ِ ٌ ْ  .)٢(فأخذ به, وترك أمره األول) َ

يا رسول اهللا إذا جامع الرجل املـرأة فلـم ينـزل? : وعن أيب بن كعب أنه قال
 .)٣()يغسل ما مس املرأة منه ثم يتوضأ:(قال

يس لـ:(وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن أيب بن كعب أنه كان يقول
 .)٤()ُعىل من مل ينزل غسل, ثم نزع عن ذلك ـ أي قبل أن يموت

ونزوعـه عنـه ) ُاملاء من املاء:(وإنام بدأت بحديث أيب يف قوله: (قال الشافعي
, ومل يسمع خالفه فقـال بـه, ثـم ال أحـسبه من النبي ) املاء من املاء( :أنه سمع

, وهـذا الـذي ظنـه )خه قـال بعـده مـا نـستركه إال أنه أثبت له أن رسول اهللا 
ًالشافعي قد رو سهل بن سعد أن أيب بن كعب وقف عليه توقيفا مبينا ّ َ ُ ً. 

أن (أن الفتيا التي كانوا يفتون :(حدثنا أيب بن كعب: فعن سهل بن سعد قال
رواه أبـو ).  يف الزمـان األولكانت رخصة رخـصها رسـول اهللا ) املاء من املاء

 . )٥()ثم أمر باالغتسال بعد:(ان فزادداود السجستاين عن حممد بن مهر
 تدل داللـة واضـحة عـىل ذمهـم فهذه الكلامت اليسرية من صحابة النبي 

للرأي واألمر برتكه, والرجوع إىل األصل األصيل والنبع الـصايف مـن كتـاب اهللا 
ً, فام بال أقوام يف زماننا اختذوا رأهيـم حجـة ودلـيال عـىل صـحة وسنة رسوله 
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هنم جيادلون يف وجود النصوص التي توضح احلق بدليله, وصدق فتاوهيم, حتى أ
ِ﴿فإهنــا ال تعمــى األبــصار ولكــن تعمــى القلــوب التــي يف  :اهللا تعــاىل إذ يقــول ِ َِّ ُ ْ َُ ْ ْ َ َ ْ ْ َُّ َ ُ َ ََ ََ ْ َ ِ َ

ِالصدور﴾ ُ  ).٤٦: احلج (ُّ
فالبد من مراجعة هؤالء حلاهلم مع اهللا يوم أن يقفوا بـني يديـه فيـسأهلم عـام 

ًتوا به, وليعدوا للسؤال جوابا وليكن اجلواب صوابا, وصدق اهللا العظيم قالوا وأف ً
َ﴿وقفوهم إهنم مسئولون﴾: إذ يقول ُ ُ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َِ ُ  ).٢٤: الصافات (ِ

وليحذر أولئك النفر من حتملهم ألوزار من يتبعوهنم يف أقـواهلم وفتـاوهيم, 
تعلـق يف وليعلموا أن كل من أضلوه بـرأهيم املخـالف للكتـاب والـسنة سـوف ي

َ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يـوم  :أعناقهم يوم القيامة,وصدق اهللا العظيم إذ يقول َ ْ َ َْ ُ ْ ًْ َ ُِ ِ َِ َ َ
َالقيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم أال ساء ما يـزرون﴾ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َِ َ َ َ ٍَ ْ ُّ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ ْ ْ َِ  ,)٢٥: النحـل (َ

ِمن دعا إىل هد كان له م (( وقال  ُ َ َْ َ َ ً ُ َ ِ َ َن األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك َ ِ َِ ُ ُْ َ ُ َ ْ ُ ْ ْْ ِ َ َ ِ ُ ُ ِ َ
ُمن أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثـل آثـام مـن تبعـه ال  َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َِ َ َ ِْ َ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ُ

ًينقص ذلك من آثامهم شيئا ْ ْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ(()١(. 
 :الفتو بالتقليد: النوع الثاين
ًهو أن يقلد العامل عاملا آخـر يف فتـواه مـصيبا كـان أو : لفتو بالتقليدمعنى ا ً

 . ًخمطئا
 هل جيوز للعامل أن يقلد غريه? : وهي وهنا وقفة

ًينظر يف ذلك, فإن كان الوقت واسعا عليـه يمكنـه فيـه االجتهـاد مل جيـز لـه 
 .)٢(جيوز له تقليد العامل: وقيل. التقليد, ولزمه طلب احلكم باالجتهاد

جيوز للعامل تقليد من هو أعلـم :(وروي عن حممد بن احلسن الشيباين أنه قال
ًمنه وال جيوز له تقليد مثله, والدليل عىل أنه ال جيوز له التقليـد أصـال مـع اتـساع 
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أن معه آلة يتوصل هبا إىل احلكم املطلوب, فال جيوز له تقليد غـريه, وأمـا : الوقت
العبادة إن اشتغل باالجتهـاد, ففـي ذلـك إذا كان الوقت قد ضاق, وخيش فوات 

أنـه ال جيـوز, ألن معـه آلـة : جيوز له أن يقلـد, والوجـه الثـاين: أحدمها: وجهان
ح الوجهني, واهللا ـذا أصـه: لـًا, وقيـت واسعـوقـان الـه إذا كـاد, فأشبـاالجته
 .)١()أعلم

  :والتقليد هو
لعامل بـدون أن يوضـح قبول القول من غري دليل, أي أن العامي يقبل فتو ا

ن العامي يـصعب إً العامي تقليدا ملن أفتاه, حيث له الدليل عىل حكمه, فيعمل به
 .عليه البحث والتنقيب يف املسائل الرشعية النشغاله بأمور معاشه وحاجاته

فرضه اتباع عامله برشط أن يكون عامله :(قال أبو عيل الطربي يف تقليد العامي
إن العـامي يقلـد : ً برشط أن ال يكون خمالفا للنص, وقد قيلًمصيبا, كام يتبع عامله

أوثق املجتهدين يف نفسه, وال يكلف أكثر من ذلك, ألنـه ال سـبيل لـه إىل معرفـة 
احلق, والوقوف عىل طريقه, وكل واحد من املجتهدين يقينه بام أد إليه اجتهاده, 

نفـسه, وخيـالف فيؤدي ذلك إىل حـرية العـامي, فجعـل لـه أن يقلـد أوثقهـام يف 
 .)٢()املجتهد, ألنه يتمكن من موافقته عىل طريق احلق ومناظرته فيه

 .عقيل, ورشعي: األحكام تنقسم إىل قسمنيو
 فال جيوز فيه التقليد, كمعرفة الصانع تعـاىل, وصـفاته, ومعرفـة :فأما العقيل

 . وصدقه, وغري ذلك من األحكام العقليةالرسول 
جيـوز التقليـد يف أصـول : ن العنربي أنـه قـالوحكي عن عبيد اهللا بن احلس

َاتبعوا ما أنزل ﴿ :ٍالدين, وهذا خطأ ومناف للنصوص الرشعية الواردة, قال تعاىل ِ ِْ ُ َ ُ َّ
َإليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قلـيال مـا تـذكرون﴾ ُ َ َ ْ َ ْ َّْ َ ًَ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ُ َ ِّ َْ ِ َ ُ ُ َ , )٣: األعـراف (ِ
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ِ﴿وإذا ق :وقال تعاىل َ ِ َيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللاَُّ قالوا بل نتبع مـا ألفينـا عليـه آباءنـا َ َ َْ َ َ ُ َ َُ ِ ْ ْ َ َ َُ ْ ْ ُ ََ َّ َ ََّ َ َِ َِ َ َُ
َأولو كان آباؤهم ال يعقلـون شـيئا وال هيتـدون﴾ َ َُ َ ًْ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َْ َ َْ ُ َِ ُ َ َ  :وقـال تعـاىل ,)١٧٠: البقـرة (َ

ِوكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية م﴿ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ َِ َ َْ ْ ََ ْ َ َ َن نذير إال قال مرتفوها إنـا وجـدنا آباءنـا َ َ َّ ََ َ َ َ َ َْ ْ ِ ُِ َ ْ ُ َ َ َّ ٍ ِ
َعىل أمة وإنا عىل آثارهم مقتدون﴾ ُ َ ْ َُ ْ َِّ ٍِ َ َ ََ َ ََّ ِ فمنعهم االقتداء بآبـائهم مـن  )٢٣: الزخرف (ُ

َ﴿إنا بام أرسلتم به كافرون﴾  :اتباع األهد فقالوا ُ ْ ِْ ِ َِ ِ ُِ ْ ُ َ َّ  :وقال تعـاىل, )٢٤: الزخرف(ِ
ْ﴿وات َل عليهم نبأ إبراهيم َ َ ْ ِْ ْ َ َِ َ َ ِ َ َإذ قال ألبيه وقومه ما تعبـدون ) ٦٩(ُ ُ َُ ْ ْ ََ ِ ِ َِ َِ َ ِ َ ْ ُقـالوا نعبـد ) ٧٠(ِ ُ ْ َ ُ َ

َأصناما فنظل هلا عاكفني  ِ ِ َ ََْ ُّ َ َ ََ ً َقال هل يسمعونكم إذ تدعون ) ٧١(َ ُ ُ َْ َ ْ ِ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ْأو ينفعونكم ) ٧٢(َ َُ َ ُ َْ ْ َ
ُأو يض َ ْ َرون ـَ َالوا بـَق) ٧٣(ُّ َ وجْلـُ َدنا آبـَ َ َ َاءنا كـْ َ َذلك يفعلـون ـَ ُ َ ْ َ َ ِ : الـشعراء (﴾)٧٤(َ

فرتكوا جواب املسألة النقطـاعهم عنـه, وكـشفت املـسألة عـن عـوار  ).٧٤:٦٩
وعـىل ذلـك . مذهبهم; فذكروا ما يسأهلم عنه من فعل آبـائهم وتقليـدهم إيـاهم

رتكون يف فالعقل مناط التكليف وهو طريق إىل معرفة األصول, والناس كلهم يش
 .العقل, فال معنى للتقليد فيه

 :وأما األحكام الرشعية, فرضبان
 كالـصلوات اخلمـس, والزكـاة, علم رضورة من دين الرسول ُ ي:أحدمها

وصوم شهر رمضان, واحلج, وحتريم الزنا, ورشب اخلمر, وما أشبه ذلك, فهـذا 
لم بـه, فـال معنـى ال جيوز التقليد فيه, ألن الناس كلهم يشرتكون يف إدراكه, والع

 .للتقليد فيه
 ادات,ـروع العبـكف:داللـتـر واالسـظـم إال بالنـلـعُال ي: رــرب آخــوض

والفروج, واملناكحات, وغري ذلك من األحكـام, فهـذا يـسوغ فيـه  واملعامالت,
َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنـتم ال تعلمـون :التقليد, بدليل قوله تعاىل ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ َْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ : لنحـلا(﴾ َ

وألننا لو منعنا التقليد يف هذه املسائل التي هي من فروع الدين الحتاج كل . )٤٣
أحد أن يتعلم ذلك, ويف إجياب ذلك قطع عن املعايش, وهالك احلرث واملاشـية, 

 .فوجب أن يسقط
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 :فيمن يسوغ له التقليد ومن ال يسوغ
الـرشعية, الذي يسوغ له التقليد هو العامي الذي ال يعرف طـرق األحكـام 

َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال  :ًفيجوز له أن يقلد عاملا, ويعمل بقوله قال تعاىل ْ ُْ ْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ
َتعلمون﴾ ُ َ ْ  ).٤٣: النحل (َ

 والذي ال يسوغ له التقليد هو العامل, وهل جيوز أن يقلد غريه أم ال?
مكنه فيـه ًينظر فيه; فإن كان الوقت واسعا عليه, وي:(قال اخلطيب البغدادي

االجتهاد, مل جيز له التقليد, ولزمه طلب احلكم باالجتهاد, وأما إذا كان الوقت قد 
: أحـدمها: ضاق, وخيش فوات العبادة إن اشتغل باالجتهاد ففـي ذلـك وجهـان

 .جيوز له أن يقلد
أنه ال جيوز ألن معـه آلـة االجتهـاد, فأشـبه إذا كـان الوقـت : والوجه الثاين

 .)١()أصح الوجهني واهللا أعلمهذا : ًواسعا, وقيل
 : التقليدأقسام

 اإلعراض عام أنزله اهللا تعاىل وعدم االلتفات إليه اكتفاء بتقليد : األولالقسم
 .اآلباء

 .فهذا النوع قام به املقلد قبل أن يتمكن من معرفة حكم ما يقلده
ِّتقليد من ال يعلم املقلد أنه أهل ألن يؤخذ بقوله, وهذ:  الثاينالقسم َ ا ما ورد ُ

 ـ ًأن رجـال أصـابه جـرح يف عهـد رسـول اهللا : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام
َفاحتلم ـ فأمر باالغتسال, فاغتسل فامت, فبلغ ذلك النبي : يعني ِ ُ َقتلوه :(, فقال

  ).قتلهم اهللا, إن شفاء العي السؤال
وتـرك  لو غسل جـسده,:(ئل عن ذلك فقالُ  سفبلغنا أن النبي : قال عطاء

ّ فالذي أفتاه بالغسل جر عىل السائل )٢() اجلرح:ـ يعنيأسه حيث أصابه ر الـذي  −ُ
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 بـسبب ً كان سببا يف وفاته, فنال الدعاء عليه مـن النبـي هن أل−ليس عنده علم 
 .الفتو بغري علم

َّ التقليد بعد قيام احلجة وظهور الدليل عىل خالف قول املقلد, : الثالثالقسم َ ُْ َّ ََّّ ُ
َّوهذا قل َّد بعد ظهور احلجة له; فهو أوىل بالذم ومعصية اهللا ورسـوله, وهـذا مـن َ َُّ ُ

 .َّكونه علم احلق بدليله فرتكه وعمل بام أفتاه به املقلدلًأشد األنواع ذما 
 : الثالثة قد ذمها اهللا تعاىل يف مواضع كثرية من كتابه, قال تعاىلهذه األقسامو

َ﴿وإذا قيل هلم اتبعوا ما ُُ َِ َّ َُ َ ِ َ َ أنزل اهللاَُّ قالوا بل نتبـع مـا ألفينـا عليـه آباءنـا أولـو كـان ِ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ْ ْ َُ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ْ ََ َّ ََ ِ َ َ
َآباؤهم ال يعقلون شيئا وال هيتدون﴾  َُ َ ًْ َ َ ََ ْ ُ َْ َ َْ ُ ِ ُ َ﴿وكـذلك مـا  :وقال تعـاىل )١٧٠: البقرة(َ َ ِ َ َ َ

ُأرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال م َ ْ َ َْ َ َ ََّ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ ِْ َ َ ْ َّرتفوها إنا وجدنا آباءنـا عـىل أمـة وإنـا َ َ َ َِّ َِ َ َ َ َ ٍَ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ
َعىل آثارهم مقتدون  ُ َ ْ َُ ْ ِ ِ َ َ ُقال أولو جئتكم بأهد مما وجدتم عليه آبـاءكم قـالوا ) ٢٣(َ َ ََ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِِ ُِ ْ َ ُ َّْ َ ُِ َ َ

َإنا بام أرسلتم به كافرون  ُ ْ ِْ ِ َِ ِ ُِ ْ ُ َ َّ عـام   أعـرض ذم مـنيفوهذا كثري  ,)الزخرف (﴾)٢٤(ِ
 .أنزله اهللا تعاىل وقنع بتقليد اآلباء

فالذي بذل جهده يف اتباع ما أنـزل :  التقليد بعد احلجة والبيان: الرابعالقسم
َّاهللا وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا حممود غري مذموم, ومأجور  َ َ

 .غري مأزور
 : ذم التقليد وأهله

 صاحبه طريق الضالل واهلالك, فاملقلد الذي  هو الذي يورد:التقليد املذموم
يسلك هذا الطريق يسري كاألعمى الذي ال يبرص, فإنه يميش وراء كل من يوجهه 

 .دون برص وال بصرية, فيسبب اهلالك لنفسه من دون أن يشعر بذلك
ٌ﴿وال تقـف مـا لـيس لـك بـه علـم﴾ :قـال تعـاىل:(قال ابن القيم رمحه اهللا ْ َْ َ َِ ِ ِ َ َ َُ ْ َ َ 

َقـل إنـام ﴿ :, والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلـم, وقـال تعـاىل)٣٦: ءاإلرسا( َّ ِ ْ ُ
ُحرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغـري احلـق وأن تـرشكوا  ِ ِْ ُْ ْْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َِّ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِْ ْ ْْ َ ََ َِ َِ َ َ

َباهللاَِّ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا عـ َُ ُْ َ ِّ َْ َ ً َ ُ ُ َِ ِ ِْ ْ َىل اهللاَِّ مـا ال تعلمـون﴾َ ُ ََ ْ َ َ , )٣٣: األعـراف( َ
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َ﴿اتبعوا مـا أنـزل إلـيكم مـن ربكـم وال تتبعـوا مـن دونـه أوليـاء﴾ : وقال تعاىل َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ِّ ْ َُ ُِ ِ َِّ َ ََّ ُ ُ َْ ِ َ
َّفأمر باتباع املنز )٣: األعراف( َّل خاصة, واملقلد ليس له علم أن هـذا هـو املنـزل ِّ َ ُ ِّ

َّوإن كان قد تبي َنت له الداللة يف خالف قول من قلده فقد علم أن تقليده يف خالفه َ
َّاتباع لغري املنزل, وقال تعاىل َ ُ ْفإن تنـازعتم يف يشء فـردوه إىل اهللاَِّ والرسـول إن ﴿ :ِّ ِْ ِ ِِ ُ َّ ُ َْ ُ ُّ َْ َ ٍَ ْ َ ِ ُ َ ََ

ْكنتم تؤمنون باهللاَِّ واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأ َ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ٌ َ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ًويال﴾ُ فمنعنـا  )٥٩: النـساء (ِ
 ., وهذا يبطل التقليدسبحانه من الرد إىل غريه وغري رسوله 

َّإنام فيه ذم من قلد من أضله السبيل, أما من هداه الـسبيل فـأين ذم : فإن قيل
ًجواب هذا السؤال يف نفس السؤال, فإذا ال يكون العبد مهتـديا : اهللا تقليده? قيل ً

َّهللا عىل رسوله; فهذا املقلـد إن كـان يعـرف مـا أنـزل اهللا عـىل َّحتى يتبع ما أنزل ا ِّ
ِّرسوله فهو مهتد وليس بمقلد, وإن كان مل يعرف مـا أنـزل اهللا عـىل رسـوله فهـو  َ ُ ِ ٍ
ُجاهل ضال بإقراره عىل نفسه, فمن أين يعرف أنه عـىل هـد يف تقليـده? وهـذا 

إنام يقلدون أهل اهلد ] إن كانوا[جواب كل سؤال يوردونه يف هذا الباب وأهنم 
فهم يف تقليدهم عىل هد. 

َّفأنتم تقرون أن األئمة املقل: فإن قيل َّ ُِّ َِ دين يف الـدين عـىل هـد, فمقلـدوهم ُ
 .ًعىل هد قطعا; ألهنم سالكون خلفهم

ًسلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم هلم قطعا; فإن طـريقتهم كانـت اتبـاع :قيل
َّك احلجـة وارتكـب مـا هنـوا عنـه وهنـى اهللا َّاحلجة والنهي عن تقليدهم, فمن تر

ورسوله عنه قبلهم فليس عىل طريقتهم وهو من املخالفني هلم, وإنـام يكـون عـىل 
َطريقتهم من اتبع احلجة, وانقاد للدليل, ومل يتخذ رجال بعينه سـو الرسـول  َّ َّ 

َّجيعله خمتارا عىل الكتاب والسنة يعرضهام عىل قوله ُّ  فهـم مـن وهبذا يظهر بطالن. ً
َّوقـد فـرق اهللا . ًجعل التقليد إتباعا, وإهيامـه وتلبيـسه, بـل هـو خمـالف لإلتبـاع َ

ِّورسوله وأهل العلم بينهام كام فرقت احلقائق بيـنهام, فـإن االتبـاع سـلوك طريـق  َّ َ
َّاملتبع واإلتيان بمثل ما أتى به ُ()١(. 
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َّالفرق بني االتباع والتقليد ِّ: 
 والتقليد ملن كان له بصرية بالعلم وأهله من حيث بني اإلتباعكبري هناك فرق 

أن املتبع يسلك الطريق باحلجة الدامغة والعلم الصحيح الواضح من غري تذبذب 
وال شك, أما املقلد فإنه يتبع كل ناعق دون أن يكون عنـده علـم هيديـه ويبـرصه 
 بصحة تقليده, ورضر التقليد عظيم عىل من سلك طريقه دون أن يعرف من يأخذ

 .َّمنه, أو الوقوف عىل ما يأخذه من املقلد
بـاب فـساد التقليـد ونفيـه, : قال أبو عمر يف اجلامع:(قال ابن القيم رمحه اهللا

َّقد ذم اهللا تبـارك وتعـاىل التقليـد يف غـري : ل أبو عمرَباع, قاِّوالفرق بينه وبني االت َّ َ
ُ﴿اختذوا أحبارهم ورهباهن: موضع من كتابه فقال ُ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِم أربابا من دون اهللاَِّ﴾َّ ُ ْ ً َِ ْ روي عن  َْ

َّمل يعبدوهم من دون اهللا, ولكنهم أحلوا هلـم وحرمـوا علـيهم : حذيفة وغريه قال ُّ
َفاتبعوهم َّ. 

يا عـدي :( ويف عنقي صليب, فقالأتيت رسول اهللا : وقال عدي بن حاتم
أتى عىل هذه , وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى )ألق هذا الوثن من عنقك

ِ﴿اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللاَِّ﴾ :اآلية ُ ْ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ِْ ْ ْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ يا رسـول اهللا : فقلت:  قالَّ
ُّبـىل, ألـيس حيلـون لكـم مـا حـرم علـيكم فتحلونـه :(, قـالًإنا مل نتخذهم أربابا َُّ ِّ ُ ِ ُ

َّوحيرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه ِ ُ ُ ِّ َ  ).فتلك عبادهتم:(قال, بىل: فقلت )?ُ
فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنـا وجـب التـسليم لألصـول التـي جيـب : قال

َّالتسليم هلا, وهي الكتاب والسنة وما كان يف معنامها بدليل جامع, ثم سـاق مـن 
سـمعت رسـول :طريق كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال

ُإين أخاف عىل أ ((: يقولاهللا  ََ َ ُِّ َ ٍمتي من ثالث ِ ِ َِ ْ ٍمن زلة عامل , ومن هـو متبـع , : َّ َ ً ْ َ َّْ ُ َ ِ ِ ٍِ ِ َ ََّ
ِوم ٍن حكم جائرـَ ِ َ ُ ٍْ ِتركت فيكم أمرين ((: أنه قالن النبي ـناد عـ وهبذا اإلس,)١())ْ ْ َ ْ ْ ََ ُ ِ ُ ْ َ 
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ِلن تضلوا ما متسكتم هبام كتاب اهللاَِّ وسنة نبيه ِِّ َ َ ِْ ِ َِ َ ُ ََ ََّ ُ َ ْ َّ َ َْ ُّ َِ (()٢())١(. 
 :الفتو بالدليل واالجتهاد: وع الثالثالن

املفتي الذي يقوم بإفتاء الناس يف أمور دينهم البد أن يكون عـىل بـصرية بـام 
يبلغه عن ربه, ألنه يوقع عن رب العاملني يف تعليم النـاس وتـوجيههم إىل احلـق, 
وهذا ال يتأتى إال عن طريق العلم الرشعي املستخرج من الكتاب والسنة, فالبـد 

ًوجود أصول األحكام التي يقف عليها هذا املفتي كي يكـون أهـال للفتـو, من 
 :أصول األحكام يف الرشع أربعة:(وقد ذكرها اخلطيب البغدادي بقوله

 عىل الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من العلم بكتاب اهللا تعاىل :أحدها
ًحمكــام ومتــشاهبا, وعمومــا وخــصوصا, وجممــال ومفــرسا: األحكــام ً ً ًً ً, وناســخا ً
 .ًومنسوخا
 الثابتة من أقواله, وأفعاله, وطرق جميئها يف العلم بسنة رسول اهللا  :والثاين

 .التواتر, واآلحاد, والصحة والفساد, وما كان منها عىل سبب أو إطالق
 فيام أمجعـوا عليـه, ومـا اختلفـوا فيـه, ليتبـع العلم بأقوال السلف :والثالث

 .ع االختالفاإلمجاع, وجيتهد يف الرأي م
 املوجب لـرد الفـروع املـسكوت عنهـا إىل األصـول العلم بالقياس :والرابع

 املنطوق هبا, واملجمع عليها,
ِّحتى جيد املفتي طريقا إىل العلم بأحكام النوازل, ومتييـز احلـق مـن الباطـل ً. 

 فهذا ما ال مندوحة للمفتي عنه, وال
 .)٣(جيوز له اإلخالل بيشء منه

 وهـو يطـوف  ريض اهللا عـنهاملقي ابن عمر جابر بن زيد:(عن الضحاك قال
ٍيا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البرصة, فال تفت إال بقرآن: بالكعبة, فقال له ِ ْ  نـاطق, ُ

 .)٤()ة ماضية, فإنك إن فعلت غري ذلك هلكت وأهلكتَّنُأو س
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 فنـزل دار أيب − وهو ابن عبد الـرمحن −قدم أبو سلمة :(وعن أيب نرضة قال
إن أبا سلمة قدم وهو قايض املدينة وفقيههم انطلـق : , فأتيت احلسن, فقلتبشري

أنا احلسن بـن أيب احلـسن, : من أنت? قال: بنا إليه, فأتيناه, فلام رأ احلسن, قال
ّما كان هبذا املرص أحد أحب إيل أن ألقاه منك, وذلك أنه بلغني أنـك تفتـي : قال

أفتهم بيشء مـن القـرآن قـد :  أقول لكالناس, فاتق اهللا يا حسن وأفت الناس بام
علمته, أو سنة ماضية قد سنها الصاحلون واخللفاء, وانظر رأيك الذي هو رأيـك 

 ).فألقه
ِوهذا لن يستطيعه املفتي إال أن يكون قد أكثر من اإلطالع عـىل كتـب األثـر  ُ

 .وسامع احلديث
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 املطلب الرابع
جماالت الفتو 

هو تبيني احلكم الـرشعي عـن : ًأن تعريف الفتو اصطالحاًقد ذكرنا سابقا 
 . , وهذا يشمل السؤال يف الوقائع وغريها)١(دليل ملن سأل عنه

 فمجاالت الفتو كثرية ومتنوعة, وهي تشمل الدين كلـه, فهـي تتعلـق لذا
واملعـامالت, واحلـدود, واألحـوال الشخـصية مـن زواج  بالعقائد, والعبادات,
 . األمور الرشعية سائراحلالل واحلرام, واث, ووطالق ورضاع ومري

 التـي ال غنـى للمـسلم عـن معرفـة احلكـم مل مجيع األمور الدينيةوهي تش
 .الرشعي بشأهنا

دينه رد ذلك إىل أهل العلم ليحصل  أمور أي أمر منشكل عىل املسلم أ فإذا 
 . اهللا, وليتجنب الوقوع فيام حرمجواب سؤاله ليعبد اهللا عىل علم وبصريةعىل 

 :ومن صور جماالت الفتو ما ييل
 :العقائد: ًأوال

الناس يف حاجة إىل معرفـة رهبـم وخـالقهم, وكيفيـة اإليـامن بـه, معلوم أن 
والتوكل عليه, واالستعانة به, وأداء حقـه عـىل الوجـه الـذي أمـر بـه, واإليـامن 

بالعقيـدة برسله, وكتبه, واليوم اآلخر, وبالقدر خريه ورشه, وغري ذلك مما يتعلق 
  .− رضوان اهللا عليهم −الصافية التي كان عليها السلف الصالح 

العقيدة الصحيحة هي أساس الزم لكل مسلم, فبدوهنا ال يقبل اهللا من لذا ف
ًعباده رصفا وال عدال, قال تعاىل َ﴿فمن كـان ي: ً ََ َ ْ ًرجـوا لقـاء ربـه فليعمـل عمـال َ َ َ َ َ َْ ْ ِّ ُْ ْ َ ِ َِ َ

ًصاحلا وال يرشك بعبادة ربه أحدا﴾  َ ِّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُِ ْ ِ ْ َ  ).١١٠: الكهف(ً
كـل مـا عن   حيرصون أشد احلرص عىل سؤالهولقد كان صحابة الرسول 

كانوا يفرحون أشد الفرح إذا أتى أعرايب وسأله أمـامهم وهـم يتعلق بأمر دينهم و
 .ذلكسمعوا ويعملون برأوا و مما نفيستفيدوجلوس عنده, 
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 :يف العقيدة صور من فتاو النبي 
ًوالفتو يف العقيدة من أهم الفتاو وأعظمها خطرا ألهنا ترتبط بجناب اهللا 
تعاىل وعظمته, وأسامئه وصفاته, والذي يفتي فيها حيتاج إىل قوة يف العلـم, وقـوة 

ل, ألن الفتـو اخلاليـة مـن الـنص النظر, وقـوة يف حتـصيل املجمـل واملفـصيف 
 .الصحيح الرصيح تقذف الشك يف قلب سائلها

 : ما ييل عن النبي − يف كتب السنة ـ−ومن الفتاو الصحيحة املنقولة 
ئل عن رؤية املـؤمنني رهبـم ُنه سأ  صح عنهولقد (:قال ابن القيم رمحه اهللا

ْنعم هل تضارون يف رؤ : فقال,تبارك وتعاىل َُ ُّ ِْ َ ُ َْ َ َية الشمس بالظهرية ضوء ليس فيهـا َ َ ْ ْ َِ ِ َِ ٌ َْ َ ِ َّ ِ ِ َّ
ُسحاب? قالوا َ ٌ َ َال, قال: َ َوهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيهـا : َ َ ْ ْ َ ْ َ َِ َِ ْ َ َ ْ ٌْ َ ُ َُّ ْ َِ ْ َُ َ َِ ِ َ
ُسحاب? قالوا َ ٌ َ ُّال, قال النبي : َ ِ َّ َ َ :  َّما تضارون يف رؤية اهللاَِّ عز وجل َ َ ََّ َ ْ َِ ُ ُ َِ َ ِيـوم القيامـة ُ َِ ََ ْ َْ

ِإال كام تضارون يف رؤية أحدمها إذا كان يوم القيامة ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ ََ َِ َِ ْ َِ ُ()١(. 
ُكيف نحن ملء األرض وهو شخص واحد ننظـر إليـه وينظـر  :( وسئل  ُ ْ ُُ ُْ َْ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ ِْ ِ َِ ِْ َ ٌ َْ َ َُ ِ َ َ

ِإلينا قال أنبئك بمثل ذلك يف َ َِ َِ ْ َِ ِ ُ ِّ َْ ُ َ ََ ٌ عز وجل الشمس والقمـر آيـة منـه صـغرية ِآالء اهللاَِّ ِ َ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َْ ٌ َُ َ ْْ ََّّ َّ َ
َتروهنام ويريانكم ساعة واحدة ال تضارون يف رؤيتهام ُ ُّ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْْ َ َِ َ ًُ ً َ َُ َولعمر إهلك هلو أقـدر عـىل  ُ َ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َُ َ ََ ِ ِ َ

ُأن يراكم وترونه ْ َ ََ ََ ْ َُ ْ َ()٣())٢(. 
ِكنـا يف : عن عيل ريض اهللا عنه قال, فئل عن مسألة القدرُنه سأ وصح عنه  َّ ُ

ُجنازة يف بقيع الغرقد فأتانا رسول اهللاَِّ  ُْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ٍَ ِ َ َِ َ َ فقعد وقعدنا حوله ومعه خمرصة فـنكس َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ََّ َ َ َ َ ٌَ َ ْ ََ َ َْ ِ َ
ٍفجعل ينكت بمخرصته ثم قال ما منكم من أحد ما مـن نفـس منفوسـة ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َّ َُ ْ َ ُ َْ ْ ٍْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َُ ََ ْ ِ ْ إال وقـد ُ َ َ ِ

ًكتب اهللاَُّ مكاهنا من اجلنة والنار وإال وقد كتبت شقية أو سعيدة َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ َ َ َ َ ْ ََ ً ََ ُ َْ ِ ِ َّ َّ ْ َ َ قال فقال ر,َ َ ََ َ َجل يا َ ٌَ
َرسول اهللاَِّ أفال َ َ ُ َ نمكث عىل كتابنا وندع العملَ َْ َْ ُ ََ َ َ ََ ِ ِ َ َ ُ َ فقال?ُ َ ِ من كان من أهـل الـسعادة :َ َِ َ ْ َّْ َِ ْ َ َ َ

ِسيصري إىل عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهـل َف ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ َّ َ ََ ََ َِ ُِ ُِ َِ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ َ
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ِالشقاوة َ َ َ فقال,َّ َ ِ اعملوا فكل ميرس أما أهل السعادة فييرسون لعمل أهل الـسعادة :َ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ََّ َ َّ َّ َّ َّ ُ َِ ِْ َْ َ ََ َ َُ ٌُ ٌّ ُُ ْ
َّوأما أهل الش ُ ْ َ ََّ َقاوة فييرسون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ َ ََ َّ َ ََّ ُ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ََّ ِ ِْ ُ ﴿     ”Ú¥ÏMA‰À ”ÚÒÊßÚC Ê≈‰ø BÏøÚDÚØ)5 (

   ”‰ƒÊnÂZÙªBÍI ‰∂Ïf‰u‰À)6 (   ‘‰jÊnÂŒÙºÍª Â Âjn‰ŒÂƒ‰nÚØ)7 (         ”‰ƒÊ̈ ‰N_ÊmA‰À ‰Ω_Íb‰I Ê≈_‰ø B_ÏøÚC‰À)8 (  ‰LÏh_Ú∑‰À
 ”‰ƒÊnÂZÙªBÍI)9 ( ‘‰jÊnÂ®ÙºÍª Â Âjn‰ŒÂƒ‰nÚØ)10(﴾()١(. 
ِزيـادة كبـد النـون:(هل اجلنة فقالأعن أول طعام يأكله هيودي   هلوسأ ُّ ِ ِ َ ُ َ َ ِ(, 

َقال َ فام غذاؤهم عىل إثرها:َ ُِ ْ َ َِ َ َ ُْ َ قال?َِ ْينحـر هلـم ثـور اجلنـة الـذي كـان يأكـل مـن (:َ َ ْ َ ُِ ِ ُِ َُّ َْ َ ََّ َْ ُ ْ ُْ ُ َ
َأطرافها ِ َ ْ َقال ,)َ َفام رشاهبم عليه? قال: َ ََ َِ ْ َ ْ ُ ُ ََ ِن عني فيها تسمى سلسبيالِم(:َ َ َ َّ َ ْْ ُ َ ِْ ٍ َ()٢(. 

َأي الذنب أعظم? قال( وسئل  َ َ َُّ ْ َ َِ ْ َأن جتعل هللاَِِّ ندا وهو خلقـك: ُّ َ َْ ََ َ َ َُ ِ ْ َ ُقلـت. َ ْ َّثـم : ُ ُ
َأي? قال َ ٌّ َأن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك: َ َ َ َ ْ ْ ََ َ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َ َ ُ ََ ُقلت. َ ْ َثم أي? قـال: ُ َ ٌُّ َ َأن تـزاين: َّ ِ َ ُ ْ َ 

َحليلة جارك ِ َ ََ َ ِ()٣(. 
 فيجيب عليها لنبي لصحابة السأهلا َوغري ذلك كثري من األسئلة التي كان ي

ًتعليام وتبصريا هلـم ً إ, وتقويـة إليامهنـم, فـالفتو ال بالـدليل الـرشعي ال تقـو
ن الناس يغلب عليهم النظر إىل ما حوهلم من آيات اهللا تعاىل, فإذا إوالعقيل, حيث 
, وازداد  إليهـا, اطمأنت نفس السائل بدليلها الصحيح الرصيحبةوضحت اإلجا

ً ومتسكا به, وعمال بام سمعقوة يف دينه ً. 
األمراض االضطرابات ومن احلرية والقلق وكثرة وما يعيشه املسلمون اآلن 

 رشور عظيمـة حتـارب عقيـدهتمبسبب ما يبث هلم من عقائـد فاسـدة, والنفسية 
 زم من يفتـي النـاس يف وقتنـا احلـارضفلدهم عنها, وحتاول إبعا, وتشككهم فيها

ب يف معاجلة هذه األمور العظيمة لـئال تتـشتت العقـول وتـذهل عـن النظر الثاق
 ذلك بحيث إذا أراد الناس تقويـة احلق, ونصوص الكتاب والسنة تبني الكثري من

 للمسلمني , وهذا هو سبيل النجاةعقيدهتم رجعوا إىل كتاب رهبم وسنة نبيهم 
 .ًمجيعا

                                                 
F١EאאאF٤٧٨٦KE 
F٢EאאאאאF٤٧٣KE 
F٣Eא א אאF٦٣١٣Eא א ،

אF١٢٤KE 



   − ٥٠ −

 : يف العباداتالنبي صور من فتاو : ًثانيا
قد كثرت األحاديث التي وردت فيها أسئلة بعض الـصحابة وغـريهم مـن ل

الصالة, والزكاة, والصيام, واحلج, وغـري الطهارة, واألعراب حول العبادات, ك
ً لكل من سأل, بل ربام أوضح أمـرا مل يكـن قـد  البيان الشايفذلك, فبني النبي 

 .للسائل, فتعود الفائدة عليه وعىل من حرض هذه الفتو وإجابتهاهر ظ
 : يف فتاو العبادات ما ييلومما يؤثر عنه 

ُّهو الطهور مـاؤه احلـل :( عن الوضوء بامء البحر فقالئل ُ س:الطهارة) ١( ِْ ُ ُ َُ َ ُ َّ ُ
ُميتته ُْ َ َ()١( . 

والنـتن  عن الوضوء من بئر بضاعة وهي بئـر يلقـى فيهـا احلـيض وسئل 
 . )٢()املاء طهور ال ينجسه يشء:(وحلوم الكالب فقال

ِإنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل يف آنيـتهم وبـأرض (ويف الصحيحني  ِْ ْ َْ ْ َِ َِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ َ َ ََ َِ َ َِّ ْ ٍ ِ
ُصيد أصيد بقويس وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي املعلم فام يـصل َّ ْ َّ َ َّ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َُ َِ ٍُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ٍُ ِ َح يل? قـالَ َ ِ ُ :

ُأما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غريها فـال تـأكلوا فيهـا, وإن مل جتـدوا  َ ُ ْ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ِْ ِ ُِ ُْ َْ َ َْ ْ ْ ْ َ ََّ ِ ِ َ ََ
َفاغسلوها وكلوا فيها, وما صدت بقوسك فذكرت اسم اهللاَِّ فكـل, ومـا صـدت  َ َْ ِْ َِ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َْ ُ ُُ َ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِِ َ ْ

ِبكلبك املعلم َّ َْ ُْ َ ِ ُ فذكرت اسم اهللاَِّ فكل, وما صدت بكلبك غري معلم فأدركت ذكاته َِ ْ َ ََ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َْ ٍ َّ ْ ِْ َ َ ِ َِ ُِ
ْفكل ُ َ()٣(. 

ُإنام جيزئك من ذلك الوضوء(قال ف  عن املذيوسئل  َُ ُُ ْْ َ َِ َِ ُ ِ ْ َّ َ فقلت يا رسول اهللاَِّ,ِ ُْ َ َ ُ ُ َ: 
ُكيف بام يصيب ثويب منه ْ ُ ُ ْْ ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ قال?َ ِ يكف:َ ْ َيك أن تأخذ كفا مـن مـاء فتنـضح بـه ثوبـك َ ََ ْ َ َْ َ َ ِْ ِِ َ ْ َ ٍَ َ َ ُ ْ َ
ُحيث تر أنه أصاب منه َ َ ُ ْ َْ ِ َ ََّ ََ ُ()٤(. 

                                                 
F١Eא،א،אאא،א،אאF١٩KE 
F٢Eא،א،א،אאאF١١٤KE 
F٣EאאאאאF٥٠٦٥Eאא،

אאF٣٥٦٧KE 
F٤Eאאא،א،א،אF١L١٩٧EF١١٥KE 



   − ٥١ −

ُّذاك املذي وكل :( عام يوجب الغسل وعن املاء يكون بعد املاء فقال وسئل  ُ َ ُ ْ ََْ َ
ُفحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ و َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْْ َّ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ ِضوءك للصالةٍ َِّ َ َ ُ()١(.  

 أفـأدع ,يب حبيش فقالت إين امرأة استحاض فال أطهـر وسألته فاطمة بنت أ
َإنام ذلك عرق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة (: فقال?الصالة ْ ََّّ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ٌ ََ َْ ْْ َ ََ ِ ِِ

َفإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم و ََ َُّ ِْ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ِّصيلِ َ()٢(. 
َإن اهللاََّ ال يستحيي من احلق فهـل عـىل (:ليم فقالت يا رسول اهللاُوسألته أم س َ ْ َ ْ ْ ََ َِّّ َ ْْ ِ ِ َ ِ

ُاملرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت املاء فضحكت أم سلمة فقالت حتـتلم  َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ِْ َ َ َْ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ََ ِ َِْ َِْ َِ ْ َ
ُاملرأة فقال رسول اهللاَِّ َُ َ َْ َ ُ َ َْ فبم يشبه الولد ُ َ َْ ُ ُِ ِْ َ َ()٣(. 

 : الصالة) ٢(
َأي العمل أحب إىل اهللاَِّ? قال(عن  ئل ُس َْ َ ِ ُّ َ َ َُّ َِ َالصالة عىل وقتها, قال: َ َ َْ َ َِّ َ َ ٌّثم أي? : ُ َ َّ ُ
َقال َبر الوالدين, قال: َ َْ ِ ْ ََ ِ ُّ َثم أي? قال: ِ َ ٌُّ َ َّ :ِ ِاجلهاد يف سبيل اهللاَّ ِ َ ِ ُ َ ِ ْ()٤(. 

ِصل معنا هذين يعنـي اليـومني :( فقال للسائل?ن وقت الصالة عوسئل  ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ َْ ِِّ ِ َ َ َ
َفلام زالت الشمس أمر بالال فأذن ثم أمـره فأقـام الظهـر ثـم أمـره فأقـام العـرص  ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ََّ ُ ْ ُ ُْ َ ََ َ ُ ُّ َ َ ُ َ َّ َ َ ََ َ ََ َ ًَ ِ َّ ْ َ

َوالشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره ف ُ ٌ ٌُ َّ ْ َ َ ُ ََ َ َّ ُ ْ ُ َْ ِ َِ ََ ُأقام املغرب حني غابت الـشمس ثـم أمـره َّ ُ َ ََ َ َّ ْ ََ ُ ََّ ْ َ َْ ِ ِ َْ َ
َفأقام العشاء حني غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر فلـام أن كـان  ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َّ ََ ََّ ُ َ َ َ َ َّ َ ََ ْ َ ْ ْْ َ ْ ُ ََ َِ ِ َِ َُ َ

ْاليوم الثاين أمره فأبرد بالظهر فأبرد هبا فأن َ َ ََ َ ُّ َ ََّ َ َ َ َ ُِ َِ ْ ْ َ ْ ُ ْ َِ َ ِ ُعم أن يربد هبا وصىل العـرص والـشمس ْ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ََّ َ ْ َّ ِ ِ ْ َ
َمرتفعة أخرها فوق الذي كان وصىل املغرب قبل أن يغيب الشفق وصـىل العـشاء  َ ْ َُ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ََّّ ََّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ ْ َ َ َ َ ٌَ َِ ْ َْ َ َّ َ

َبعدما ذهب ثلث الليل وصىل الفجر فأسفر هبا ثم قـال أ َ ْ َّ َُ ُ َ َ َ ُ ُ ََّ َ َ ْ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََّ ِ َ َيـنَ ِ الـسائل عـن وقـت ْ ِْ َ ْ َ ُ َّ
َة فقال الرجل أنا يا رَّالصال ََّ َُ َ ُ َ َ َ َسول اهللاَِّ قال وقت صالِ َُ ْ ََ َ ْتكم بني ما رأيتمُ َ َ ْ ُْ ْ ََ َ ُ ِ()٥(. 

                                                 
F١Eאא،אאF١L٥٤EF٢١١KE 
F٢Eא א אאF٢٩٥Eא א ،

F٥٠٢KE 
F٣Eאאא א אF٣٠٨١E ،

אאאאF٤٧١KE 
F٤EאאאאzאאFx٥٥١٣KE 
F٥EאאאאאאאF٩٦٩KE 



   − ٥٢ −

ُكانت يب بواسـري فـسألت ( : ريض اهللا عنه فقال عمران بن حصنيوسأله  ْْ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ َ َ
َّالنبي  ِ َّعن الصالة فقال صل قائ ِ َِ َ َِّ ََ َّ ْ َام فـإن مل تـستطع فقاعـدا فـإن مل تـستطع فعـىل َ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ً َ َْ ْ ًْ َْ َِ ِ
ٍجنب ْ َ()١(. 

ِأوكلكم جيد ثوبني( :عن الصالة يف الثوب الواحد قال ئل ُوس ْ َْ ْ ََ ُ ِ َ ُ ُّ ُ َ()٢(. 
ْمثنى مثنـى, فـإذا خـشيت الـصبح فـأوتر :( عن صالة الليل فقالئل ُوس َ َِ ِْ َ ْ َُّ َ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ
ٍبواحدة َِ َ ِ()٣(. 

 : الزكاة) ٣(
ٍ صاحب إبـل الَوال( : فقال?بلعن صدقة اإل وسئل  ِ ِ ُ َ يـؤدي منهـا حقهـا َِ َ َ ِّ َُّ ْ ِ َ

ٍومن حقها حلبها يوم وردها إال إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقـاع  َ َ َ ِِّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ََ ِ ِ َ َقرقـر أوفـر مـا ِ َ َْ َ َْ َ ٍ
ِكانت ال يفقد منها فصيال َ َْ َْ ِ ُِ َْ ِ واحَ َدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههـَ َ ُ َ َ َ ُِ ْ َ ََ َِ ُِّ َُ َ ًِ ِا كلـام مـر عليـه ْ ْ َ ََّ َّ َ َ ُ

ِها رد عليه أخراها يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حتى يقىض بني العباد ُأوال ِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َّْ ْ ََ َ َ ْ َْ َ ُ َ ُْ ْ ََّ ََ َ َ َُ َ ٍ ِ َ َْ
َفري سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل َِ ِ ِ َِّ َ َّ َ ََ ُِ َّ ْ َ ِ َ ِ النارَ َّ..()٤(. 

ِإين ذو مال كثري وذو أهل وولـد وحـارضة فـأخربين ( :رجل فقال وسأله  ْ َِ ْ َ َ ُ ٍُ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ََ ٍ ْ َ ٍ َِ ٍ ِّ
ُكيف أنفق وكيف أصنع فقال رسول اهللاَِّ  َُ َ َ َ ُ ْ ْ َ َْ َ َُ ُ ََ َِ ْ  ٌخترج الزكاة مـن مالـك فإهنـا طهـرة ََ َّ َْ ْ ُُ ََ ِ َ ِ ِ َ َّْ ِ ُ

َتطهرك وتصل أقرباءك ََ َُ َ ِِّ ْ ََ ُ ِ َ َ وتعرف حق السائل واجلار واملسكني فقال يـا رسـول اهللاَِّ ُ َُ َ ْ َ ََّ َ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ َّ ُ ِ َ
َأقلل يل قال فآت ذا القربى حقه واملسكني وابـن الـسبيل وال تبـذر تبـذيرا فقـال  ْ َ َْ َ ِّ َّ ُ َ َ َ ًْ ْ َّ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َ ِ ِِ َ ْ ِ َ

ِحسبي يا رسول اهللاَِّ إذا أديت الزكاة إ َِ َ َّ ُ ْ َّ َ ََ َ َ ُ َ ْىل رسولك فقد برئِْ ِ َ ْ َ َ َ ِ ُ َ َت منهـا إىل اهللاَِّ ورسـَ َ ََ ِ ْ ِ ِوله ُ ِ
ُفقال رسول اهللاَِّ  َُ َ َ َ  َنعم إذا أديتها إىل رسويل فقد برئت منها فلـك أجرهـا وإثمهـا َ ْ َ َ َ ْ َّ َُ ُ ُ َ ْْ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ َِ َ
َعىل من بدهلا َ َّ َ ْ َ َ َ()٥(. 

                                                 
F١EאאאאאF١٠٥٠KE 
F٢EאאאאאאאF٣٥٢Eאא،

אF٨٠٠KE 
F٣EאאאאאאF٤٥٣Eא،

א،אF١٢٤٠KE 
F٤EאאאF١٦٤٧KE 
F٥Eא،אא،٩١٧١K 



   − ٥٣ −

 : الصيام) ٤(
ْسـل ( : صائم? فقـال لـه رسـول اهللا  عمر بن أيب سلمة أيقبل الوسأله  َ

َهذه ألم سلمة فأخربته أن رسول اهللاَِّ  َُ َ َ َ َ َ َِّّ َ ََ ُ ْ ْ َ ُ ِ ِ َ يصنع ذلك, فقال يا رسول اهللاَِّ قـد غفـر َ ُ ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ ُ ْ ََ ِ َ
ُاهللاَُّ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول اهللاَِّ  َ َ َُ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َ ََّ َ َ ْ َّ ََ َِ َِِّأما واهللا َ َ ْ إين ألتقـاكم هللاَِِّ َ ُ َ ْ َ ِّ ِ

ُوأخشاكم له ََ ْ ُ َ ْ َ()١(. 
ًأكلــت ورشبــت ناســيا وأنــا : رجــل فقــال يــا رســول اهللاوســأله 
َاهللاَُّ أطعمك وسقاك:(صائم?فقال َ َْ ََ ََ أتـم (, وعند الدار قطني فيه بإسناد صحيح  )٢()َ

 .)٣()صومك فإن اهللا أطعمك وسقاك وال قضاء عليك وكان أول يوم من رمضان
 رجل فقال هلكت وقعت عىل امرأيت وأنا صائم, فقال رسـول اهللا وسأله 

 ):ِهل جت َ ْ َد رقبة تعتقها قال الَ َ ُ ً ََ ْ َِ ُ ْ قال فهل تستطيع أن تصوم شهريَُ ْ ُ ُ ََ َ َْ َ َ َْ َ ََ ِ ْ َن متتابعني قـال َ َ ِ ْ َُ ِ َ َ ِ
َ فقال فهل جتد إطعال َْ َ َ َِ ُ ِ َ ْ َام ستني مسكينا قال الَ َ ً ِ ِ ِْ ََ َ قال فمكِّ َ َ ُّث النبي ََ ِ َّ َ فبينا نحـن عـىل َ َ ُ ْ ْ ََ َ َ

ُّذلك أيت النبي  ِ َّ َ ِ ُ َ ِ َ بعرق فيها متر والعرق املكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها َ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ُ َ ُ َْ ََ َِ ِ َِّ َ ٌ ْ ََ ْ َ َ َ َْ ْ ٍ ِ
َفتصدق به فقال الرجل أعىل أفقر مني يا رسـول ا ُ َُ َ َ ََّ ُ َِّ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ ََ َ ِ َّ َهللاَِّ فـواهللاََِّ َ مـا بـني الَ ْ ُبتيهـا يريـد ََ َِ ُ َ ْ َ

ُّاحلرتني أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي  ُ ْ َّ َِ َّ َ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ْْ َ ْ ْ َِ ْ َْ َ َُ ِ َ ْ حتى بدت أنيابـه ثـم قـال َ َ َُّ ُ ُ َ َ َْ َ ََّ ْ
َأطعمه أهلك َ ْ َ َُ ْ ِ ْ()٤(. 

 : احلج) ٥(
َيا رسـ( عائشة ريض اهللا عنها فقالت وسألته  َول اهللاَِّ نـر اجلهـادَ َ ِ ْ َ َ َ أفـضل َ َ ْ َ

َالعمل أفال نجاهد? قال َْ َُ ُِ َ ََ ِ ٌال لكن أفضل اجلهاد حج مربور: َ ُ ْ َ ٌّ َ َ َِّ ِِ ْ َ ََ ْ َ()٥(. 
ٌنعم ولك أجر:(وسألته امرأة عن صبى رفعته إليه فقالت أهلذا حج? قال ْْ َ ََ ِ َ َ()٦(. 

                                                 
F١EאאאאF١٨٦٣KE 
F٢Eאא،אאF٢L٣١٥EF٢٣٩٨KE 
F٣EאאאK 
F٤EאאאאF١٨٠٠E،

אאאF١٨٧٠KE 
F٥EאאאאאF١٤٢٣KE 
F٦EאאאF٢٣٧٨KE 



   − ٥٤ −

َإن أختي قد نذرت أن حتج وإهنا ماتت فق( وسأله رجل فقال  َ ْ َ َ َّْ َْ َ َْ َّ ََ ِ َِ َّ ُ َ َ ُِ ُّال النبي ْ ِ َّ َ لـو ْ َ
ِكان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقض اهللاََّ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ُ َ ٌ ْ َ َ َْ ِ َ ْ ُ ََ ِ فهو أحق بالقضاء,َ َ َ َْ ِ ُّ َ َ َُ()١(. 

وغري ذلك كثري من فتاويه صىل اهللا عليه وسلم يف أبواب العبادات نكتفي بام 
 .ذكرناه

 :يلً أيضا يف سائر نواحي الدين ما يومن فتاويه 
َيا رسول ا( :ة فقالت امرأفقد سألته  ُ َ َّهللاَِّ إين أحب الـصالَ ُّ ِ ُ ِّ ْة معـك قـال قـد ِ ََ ََ َ َ َ

ِعل َمت أنك حتبني الصالة معـي وصـالَ َ َّ ِِّ ِ َِ َْ ََّ ُ َ ِتك يفُ ِ ِ بيتـك خـري لـك مـن صـالتك يف ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ٌ ْ َ
َحجرتك وصال َ ْ ُِ ِ ِتكَ َ يف حجرتك خري من صالتك يف داُ َ ْ ْ ُِ ِِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َرك وصالََ َ ِ ٌتك يف دارك خري ِ ْ َ ِ ِِ َ ِ ُ

َك من صالَل ْ ِ َك يف مسجد قومـك وصـالِتِ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِتك يف مـسجدِ ِِ ْ َ ِ ْ قومـك خـري لـك مـن ُ ِْ ِ ِ َِ ٌ ْ َ َ
ِتك يف مسجدي قال فأمرت فبني هلا مسجد يف أقىص يشء من بيتها وأظلمـه َصال ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ََ ََ َ ْ َ ْ ٍُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ ٌِ ِ َِ َ ْ َ

ِّفكانت تصيل  َ ُ َْ َ َّفيه حتى لقيت اهللاََّ عز وجلَ ََ َ َ ََّ َ ْ ِ ِ َِّ()٢(.  
سال جربيـل فـسأل جربيـل أدري حتى ال أ:(? قال أي البقاع رش وسئل 

, ورشهـا  خـري البقـاع املـساجد: فجـاء فقـال,سأل ميكائيلأدري حتى أفقال ال 
 .)٣()األسواق

ِأرأيت أدوية نتداو هبا ورقى نسرتق( وسئل  ْ ْ ُ َ ََ َ َ َ ًَ ًَ َ َ ْ ِْ ِ َ َ ُّي هبا وتقى نتقيهـا هـل تـرد ََ َ َُ ََ َّ َ ُْ َ ِ ً ِ
َمن قدر اهللاَِّ شيئا? قال َ ًَ ْ َْ ِ َ ِهي من قدر اهللاَِّ: ِ َ َ ْ ِ َ ِ()٤(. 

ُمتى الساعة:(رجل عن الساعة فقال وسأله  َ َّ َ قال و?ََ َ َماذا أعددت هلا قال ال َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِيشء إال َ ْ ُ أين أحب اهللاََّ ورسوله َ َ َُّ ُ َ ِ ُ َِّفقال أن ْ َ َ َ َت مع من أحببت قال أنـس فـام فرحنـا َ ْ ٌ ْ َ ْ ْ َِ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ

ِّبيشء فرحنا بقول النبي  َِ ِ َِّ َِ ْ ََ َ ٍ ْ َ أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبـي َّ َ َِ َّ ُّ ٌ ْ َ ْ ْ َِ ُ َ َ ََ َ َْ َ ََ َ َ وأبـا َ ََ
ْبكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن مل أع َُ َ َ َْ َ ْ َ ِْ َِ َّ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َ َُ ِ ُ ٍ ْمل بمثل أعامهلمْ َ َِِ ِْ َ ِ ْ ِ ْ()٥(. 

                                                 
F١EאאאאF٦٢٠٥Eא،

אF٣١٠٢KE 
F٢Eאאא،א،אF١٣٤٠KE 
F٣Eאאא،א،א،אאF١٢٠١KE 
F٤Eאא،א،אאF٤L٤٥٣EF٢١٤٨KE 
F٥EאאאאF٣٤١٢Eאאאא،

אF٤٧٧٧KE 



   − ٥٥ −

َيا رسول اهللاَِّ حدثني بأمر أعتصم به?ِ قال(:فقال رجل وسأله  ََ ِْ ُِ ْ ُ َِ َ ِّْ َ ٍ َ ِ َ َقل ريب اهللاَُّ : َ ِّ َ ْ ُ
َثم استقم قلت يا رسول اهللاَِّ ما أخوف ما ختاف عيل فأخذ بلسان نفـسه ثـم قـال َ َْ ُ ْ َ َ ُ َُّ َ َ َ ُ َ ْ ْ َِّ ِ َِ َِ ِ ِ َ َْ َّ َ َ ُ َُ َ َ ََ ُ :

َهذ  .)١(اَ
َيا رسول اهللاَِّ قل يل قوال وأقلل عيل لعيل أعقله قال ال ( رجل فقال  وسأله  ُ َ ْ ْ ََ ْ َ ُُ َ َ ْ َِ ْ ََ َِّ ََّ ِ ِ ُ َ

ْتغضب فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول ال تغضب َ ْ َ َْ َ َ َْ َْ َُ ُّ َُ َ ََ ِ ِ ُِ ً َ َ()٢(.  
 إجابـة شـافية فكل هذه الفتاو وغريها كثري قد أجاب عليها نبينا حممـد 

 . ية, وكيف ال وهو قد أويت جوامع الكلمكاف
فعىل من أراد اإلفتاء أن يتعلم من سريته, وأن يقتفي أثره, وأن يـنهج هنجـه, 

 .وأن يلتزم أمره وهنيه, ففي ذلك اخلري له وملن يفتيه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١Eא،،א،אאאF٤L٦٠٧EF٢٤١٠KE 
F٢Eאאא،אא،א،אF٣٢٧٤٨KE 



   − ٥٦ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   − ٥٧ −

 املبحث الثاين
عظم شأن الفتو 

 :وفيه ثالثة مطالب
 ولاملطلب األ

 عظم شأن الفتو يف القرآن الكريم
 عـن ألعظم األعامل التي هنـىإن من عظيم شأن الفتو أن جعلها اهللا قرينة 

َ﴿قل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم :  قال تعاىلالوقوع فيها, َ َ َ َ َ َّْ ُِ ْ َ َ َ َ َ ِّ ََ ََ َْ ِ َِ َ ْ َْ َ َّ ِ
ِوالبغي بغري احلق وأن ترش ْ ُ ْ َ َ َ َِّ َْ ِ ْ ََ ِْ َكوا باهللاَِّ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولـوا عـىل اهللاَِّ مـا ال ْ َ ُ ُ ََ َ َُ ُْ َ ِّ َْ َ ً َ ِ ِ ِْ ْ َ ُ

َتعلمون﴾ ُ َ ْ  ).٣٣: األعراف (َ
 أن من يفتي يف دين اهللا تعاىل يوجه الناس إىل أوامر رهبم, ويعـرفهم معلومو

وجب أن  ك ومعامالهتم, فإذا كان ذلر عباداهتمباحلالل واحلرام, وما يتعلق بأمو
  بـإثم عظـيموءه املوىل جل وعال إىل احلذر من اإلفتاء عليه بغري علم لئال يبهيوج

 .لنفسه ولغريه
يا َّتُوقد حرم اهللا سبحانه القول عليه بغري علم يف الف( :قال ابن القيم رمحه اهللا

: والقضاء وجعله من أعظم املحرمات بل جعله يف املرتبة العليا منهـا فقـال تعـاىل
ْ﴿قل ْ إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغـري احلـق وأن ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َِّ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َِّ ْ ْْ ِ ْ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َ ِ

َترشكوا باهللاَِّ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا عىل اهللاَِّ ما ال تعلمـون﴾ ُْ َ ُ ُ ََ ُ ْْ َ ََ َ ِّ َ َُ َ ُ َْ ً َ ِ ِ ِْ ْ َ ُ : األعـراف (ِ
ت أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش,ثم ثنى بـام هـو , فرتب املحرما)٣٣

 منهام وهو الرشك به ً منه وهو اإلثم والظلم, ثم ثلث بام هو أعظم حتريامًأشد حتريام
 من ذلك كله وهو القول عليه بال علـم, وهـذا ًسبحانه, ثم ربع بام هو أشد حتريام

عالـه ويف دينـه ورشعـه, يعم القول عليه سبحانه بال علم يف أسـامئه وصـفاته وأف
ُ﴿وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا  :وقال تعاىل َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ٌَ َ ُْ ْ َُ ُ َ ُ َ



   − ٥٨ −

َعىل اهللاَِّ الكذب إن الذين يفرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحـون  َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ َْ َّ َْ َُ َ ٌمتـاع قليـل ) ١١٦(ِ ِ َ ٌ َ َ
َوهلم ع َْ ٌذاب أليم َُ ِ َ ٌ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد عـىل الكـذب  ,)النحل (﴾)١١٧(َ

عليه يف أحكامه وقوهلم ملا مل حيرمه هذا حرام وملا مل حيله هذا حالل, وهذا بيان منه 
سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن يقـول هـذا حـالل وهـذا حـرام إال بـام علـم أن اهللا 

 .)١()سبحانه أحله وحرمه
 :ما ييلمن القرآن الكريم  عظم شأن الفتو ومن األدلة عىل

َ﴿قل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي  :تعاىل قوله َ َ َ َ َ َ َّْ ََّ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ْْ ُِ ْ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َ ِ
َبغري احلق وأن ترشكوا باهللاَِّ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا عىل َ َ َُ ُْ َْ ِّ َ ُْ َْ ًَ ََ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ِ ِّ َْ َ اهللاَِّ ما ال تعلمون﴾ِ ُ ََ ْ َ َ 

 .)٣٣: األعراف(
ْ﴿قل أرأيتم ما أنزل اهللاَُّ لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قـل  :وقوله ْ َ ُْ ًُ َ َ َ َ ُ َ َ ًْ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ ُِ َِ ٍ ْ ِ ُ َْ َ َ َ

َآهللاَُّ أذن لكم أم عىل اهللاَِّ تفرتون  َُ َ ْ َ َ َ ْ َْ َُ َ ِ َوما ظن الذين يفرتون عىل ) ٥٩(َ َ َ ُّ ََ ُ َ ْ َ َِ َّ َاهللاَِّ الكـذب يـوم َ َْ َ ِ َ ْ
َالقيامة إن اهللاََّ لذو فضل عىل الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون  َُّ َ ْ َ َ َُ ْ َ ُ َّ َ ََ ْ َ ِ ِ َِ َ ِْ ٍَّ َ ْ َ ُ   .)يونس (﴾)٦٠(ِ

ِ﴿يا أهيا الناس كلوا مما يف األرض حـالال طيبـا وال تتبعـوا خطـوات  :وقوله َِ ُ َ ً َ ُُ َُ َّ َ َِّ َ ً ِّْ ْ ََ ِ َ ِ َّ ُ ُ َ ُّ َ
َّالشيطان إن َِّ ِ َ ٌه لكم عدو مبني ْ ِ ُ ٌّْ َ ُُ ُ َإنام يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عىل ) ١٦٨(َ َ َ ْ َُ ُْ َ ْ َ ِ َِ ََّ ُّ ْ ُ ُ َِ ُ ْ َ ِ

َاهللاَِّ ما ال تعلمون  ُ ََ ْ َ  ).البقرة (﴾)١٦٩(َ
ْ﴿ومن أظلم ممن افرت عىل اهللاَِّ كذبا أو قال أوحـي إيل ومل يـوح إليـ :وقوله ُ َ ُ ََ َِ َِ َ ْ ً َ ْ َْ َ َّ َ َِ ِ ُِ َ ََ َ َ َ َ ْ ِ َّ ِه ْ

ِيشء ومن قال سأنزل مثل ما أنـزل اهللاَُّ ولـو تـر إذ الظـاملون يف غمـرات املـوت  ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ََْ َُ َ َ َ َ ََ ِ َ َّ ِ َ ََ ََ ُ َْ َْ ْ َ َِ ُ ٌ ْ
ْواملالئكة باسطو أيدهيم أخرجوا أنفسكم اليـوم جتـزون عـذاب اهلـون بـام كنـتم  َ َ ُ َ ْ ُْ ْ َ ُْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ََ ََ ْ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ

َتقولون عىل اهللاَِّ َ َ ُ ُ َ غري احلق وكنتم عن آياته تـستكربون﴾َ ُ ِ ْ َ َ ُ ْْ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ َُ ِّ َْ َ  :وقولـه . )٩٣: األنعـام (َ
ُوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليهـا آباءنـا واهللاَُّ أمرنـا هبـا قـل إن اهللاََّ ال يـأمر ﴿ ُ َ َ َ َ ْْ َ َّ ِ ِْ َ ُ ُُ َ ًِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ َ َ

َبالفحشاء أتقولون عىل اهللاَِّ ما  َ َ َْ ُ ُْ َ َ ِ َ َ َال تعلمون﴾ِ ُ َ ْ َ  ).٢٨: األعراف (َ
                                                 

F١EאF١L٣٨KE 
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ِقالوا اختذ اهللاَُّ ولدا سبحانه هـو الغنـي لـه مـا يف الـساموات ومـا يف ﴿ :وقوله َِ َّ َ ُّ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َِ َِ َ ْ َ َُ َ ً َ َ َّ َ
َاألرض إن عندكم من سلطان هبذا أتقولون عىل اهللاَِّ مـا ال تعلمـون  َ ُْ َ َ ُ ْ َْ ُ ْْ َ َْ َ َ َْ َْ ُ َ َ ِ ٍ َ ِ ُِ ِ ِ َّقـل إن ) ٦٨(َ ِ ْ ُ

ِالذ َين يفرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحون َّ َُ َ َ َِ ِْ ُْ ََ َ ْ َ ُ َّمتاع يف الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ) ٦٩(َ ْ ْ َ ْ َّ َ َُ ُُ ُ ٌِ َ ُّ ََ ِ ْ ِ
َنذيقهم العذاب الشديد بام كانوا يكفرون  ُ َ ُُ ْ ُ َّ َُ َ ِ َ ِ َِ ََ ْ ُ  ).يونس (﴾)٧٠(ُ

َوال تقولوا ملا تصف ألـسنتكم الكـذب ﴿  :وقوله َِ ِ ِ َِ ُْ ْ ُُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ٌهـذا حـالل وهـذا حـرام َ َ َ َ َ َ ََ َ ٌَ
َلتفرتوا عىل اهللاَِّ الكذب إن الذين يفرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحون  َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ َ َْ َّ َْ َُ َُ َِ ٌمتـاع ) ١١٦(َ َ َ

ٌقليل وهلم عذاب أليم  ِْ َِ ٌ َ ََ َُ ٌ  ).النحل (﴾)١١٧(َ
ِ﴿إذ تلقونه بألـسنتكم وتقولـون بـ :وقوله َِ ُ ْ َُ ََّ َ ََ ُ ْْ ُ َِ ِ َ ْ ٌأفواهكم مـا لـيس لكـم بـه علـم ِ ْ ْ َ ْْ َ َِ ِ ِِ ُ َُ َ ْ َ

ٌوحتسبونه هينا وهو عند اهللاَِّ عظيم﴾ ِّ َِ َِ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ ً َ ْ  ).١٥: النور (َ
بغري علم, ويف كتاب اهللا تعاىل آيات كثرية تدل عىل عظيم شأن القول عىل اهللا 

 .باء بالوبال واخلرسان املبنيوأن من وقع يف ذلك 
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 املطلب الثاين
 عظم شأن الفتو يف السنة املطهرة

ً حتـذيرا شـديدا لـئال يقبـل إن من عظم شأن الفتو أن حذر منها النبـي  ً
القـول عـىل اهللا وجه إىل عظم شـأن حتمل أمانتها وتبعاهتا, وعليها من ال يستطيع 

 ليس له بـه علـم ال من تكلم فيام, وأن  وعىل رسوله, ومن الكذب عليهبغري علم
 .يبوء بإثم نفسه وإثم من يفتيهأوقع نفسه يف هاوية ال يمكنه اخلروج منها ف فقد

 : يف ذلكحتذيراته توجيهاته وومن 
 حج علينـا عبـد السود عن عروة ق األعن أيبالبخاري يف صحيحه ما رواه 

َّإن اهللاََّ ال( :يقول  يبسمعت الن ن عمرو فسمعته يقول باهللا ْ ينِ ْزع العلم بعـد أن َ َ َ ْ َ َُ ْ ِْ ِ
ٌأعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلامء بعلمهم فيبقى ناس جهـال  ْ َ ْ ََّ ُ ٌ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َُ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ ُْ ً َ ِْ ُ َ

َيستفتون فيفتون برأهيم فيضلون ويضلون َ َ َ ْ َ َ ُّْ ُِّ َِ َ ُ ُ ْ ُْ َ ِْ ِ ْ ِ ُ َ َ()١(. 
َّإن اهللاََّ ال( :ويف رواية ملسلم ْقبض العلم انتزاعا ينتزعـه مـن النـاس ولكـن َ يِ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ َّ ُْ ً َ ُِ َ ْ َ ِ ْ

َيقبض العلم بقبض العلامء حتى إذا مل يرتك عاملا اخت َّ ً َِ َِ ُْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َْ َ َ ِْ َّ ِ َ ْ ْ ِْ ِ َّذ الناس رءوسا جهاالِ ُ ًُ ُ ُ َّ ُ فسئلوا َ ِ ُ َ
ُّفأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا ُّ َْ ََ َ َْ ْ ٍَ ِ ِ ْ َ ِ َ َ()٢(. 

َّإن اهللاََّ ال(  : قـال رسـول اهللا :بد اهللا بن عمرو قـال ععنمحد أل ويف رواية ِ 
ٌينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه ولكن يذهب بالعلامء كلـام ذهـب عـامل  ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ََ ََ ْ َْ َ ْ ََّ َ ْ َ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َّ ِْ

ْذهب بام معه من  ُ َ َِ َ َ ِ َ ْالعلم حتـى يبقـى مـن الَ ْ َ ََ َ َّ ِ ْ ُ يعلـم ِْ َ ْ َّفيتَ َ َّخـذ النـاس رؤسـاء جهـاالَ ُ َُ َ َُ َّ َ ِ 
ُّفيستفتوا فيفتوا بغري علم فيضلوا ويضلوا ُّ ِْ ُِ َ َ ُ ْ َُ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ْ َْ ِ ُ َ َ()٣(. 

 قال رسـول :لا هريرة قعن أيبمن حديث مسلم بن يسار  أبو داودما رواه و
ُمن أفتي بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه(  :اهللا  ْ ُ َْ ْ ْ َ َْ َُ ُ ْ َ ََ َ ِ َِ ٍ ْ ِ َِ ِ()١(. 

                                                 
F١EאאאאאאF٦٧٦٣KE 
F٢EאאאאאF٤٨٢٨KE 
F٣Eאא،א،א،אF١٨٥٤KE 
)1(  ¡≥i ©øBÜA \ŒZu ü œ√BJªfiA …ƒnYÀ ,eÀAe ÃIC  AÀi)6068.(  
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القـضاة ثالثـة (  : قال رسول اهللا :بيه قالأابن بريدة عن ً أيضا عن ورو
 رجل عرف احلق فقـىض بـه فهـو يف اجلنـة ورجـل ;اثنان يف النار وواحد يف اجلنة

 .)٢()النارقىض بني الناس باجلهل فهو يف النار ورجل عرف احلق فجار فهو يف 
َّال تكذبوا عيل (  : اهللا  رسولقال:  قال عن عيل ريض اهللا عنه مسلمورو َ َ ُ ِ ْ َ

َفإنه من يكذب عيل يلج النار ََّ ْ َ ْ َ ْ ُِ َّ َ َ ِ ْ َّ ِ َ()٣(. 
َّإن ( :يقـول   سمعت النبـي:ة ريض اهللا عنه قالريعن املغورو البخاري  ِ

َكذبا عيل ليس ككذب عىل أحد من كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعد َ ً ََ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ًْ َ ََ ِّ ُ َْ َْ ََّ ََّ َ ََ َ ََ َ ٍَ ِ ٍِ ِه من النارَ َّ ْ ُِ()٤(. 
 قال رسول اهللا:عن ابن عباس قالالرتمذي ورو  : ) ِّاتقوا احلديث عنـي َ َ ُِ َ ْ َّ

ِ ما علمتم فإنه من كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعـده مـن النـار ومـن كـذب يف ِإال َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ ََ ََ َ ِّ ُ َ ْ ْ َِ َّ ِ َ َ ً َ َّ ُْ ْ َّ َ َ َِ ِ
َالقرآن بغري علم فليتب ََ ْ ْ َْ ٍُ ِ ِ ْ َْ ِ َوأ مقعده من النارِ ََّ ْ ُ َ َِّ َ ْ ْ()٥(. 

, ظـم القـول عـىل رسـول اهللا ِ األحاديث يف جمملهـا تبـني عهذهجاءت ف
فكأنام كذب عـىل اهللا تعـاىل, ألن اهللا تعـاىل  ومعلوم أن من كذب عىل الرسول 

َ﴿كام أرس :ولـيق ْ َ َ ُلنا فيكـَ ِ َ ُم رســْ َ ُوال منكــْ ْ ِ ُم يتلــً ْ َ ُو عليكــْ ْ َ َم آياتنــَ ِ َ ُا ويزكيكــَْ ِّ َ ُ ْم ـَ
َويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم مـا مل تكونـوا تعلمـون﴾ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َُ ِّ ْ ِّْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ْ ُْ َ َ ِ , )١٥١: البقـرة (ِْ

ً﴿ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شـهيدا  :ل تعاىلوقا َ ْ ًِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ َّ َ َِ ِ ٍُ ْ ََ َُ ِّ ُ ِ ُ
َّعــىل هــؤالء ونز َ َ َ َِ َ ُ َ ورمحــة وبــرش َلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لكــل يشء وهــد ْْ ً َُ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ًْ َ ٍَ ِ ِ ِِّ ْ َ ُْ ً َ

َللمسلمني﴾ ِ ِ ِْ ُ ُ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما هنـاكم عنـه  :وقوله ,)٨٩: النحل (ْ َ َ َ ُ َْ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ َ ُ َ
ُفانتهوا َ ْ  إىل غري ذلك من اآليـات الدالـة عـىل طاعـة الرسـول  )٧: احلرش (﴾..َ

 . وعدم الكذب عليهباع أمرهوات
لذي يسمع هـذه اآليـات واألحاديـث أن اللبيب العاقل لوعىل ذلك فينبغي 

 لفتو بغري علم, وإال صار ممن قال فيهم الرسول ه لتصدرتامد يف حيذر من ال
ِمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار( َّ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ِْ َ َ ً َْ َ ََ ِّ ُ َْ ْ َّ َ َ َ()٦(. 

                                                 
)2( m \ŒZu ü œ√BJªfiA …ZZuÀ ,eÀAe ÃIC  AÀi eÀAe œIC ≈ƒ)3/299 ( ¡≥i)3573.( 
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 املطلب الثالث
 عظم شأن الفتو عند السلف

 حيال الفتو يف دين اهللا همالح ومواقفـلف الصـري السـي سـر فـاظـنـإن ال
 وخـوفهم مـن اهللا تعـاىل, , وورعهـم,يتعجب أشد العجـب مـن شـدة تقـواهم

تبعاهتا يوم القيامة, حتى إن الواحد منهم يكـون عنـده وحرصهم عىل عدم حتمل 
ول السائل إىل غريه, وهـذا إال أنه حيتاط لدينه فيح اإلجابة بهالعلم الذي يستطيع 

ِخري الناس قرين:(فيهم  لقول النبي ٌمصداق ْ َْ ِ َّ ُ َ..()١(. 
 يف ونتوقفـربام ي يف أمرها, وونرتيثأشد اهليبة, ويلفتو ا ونهيبقد كانوا يتلو

 . فيهابعض األحيان عن القول
علـامء الـصحابة جيمعـون  − رضـوان اهللا علـيهم − اخللفاء الراشدون انكف

,  التـي ال جيـدون هلـا حـال عنـدهم املـسائلبعضوفضالءهم عندما تعرض هلم 
يف الـذي كـانوا عليـه  اإلمجـاع فكان هـذا هـويستشريوهنم, ويستنريون برأهيم, ف

 .العرص األول
 عـىل −, كـان الكثـري مـنهم − رضـوان اهللا علـيهم −وهكذا دأب الصحابة 

 إال أن أحدهم كان ال جييب عن −هارة قلوب الرغم مما أوتوا من علم وبصرية وط
ُ يـسأل يف بعـض املسألة حتى يأخذ رأي صاحبه, وكيف ال, وقـد كـان النبـي 

 .األحيان فال جييب حتى يأتيه جربيل بالوحي?
وأخرج سعيد بن منصور يف سننه والدارمي والبيهقـي يف املـدخل عـن ابـن 

ْمن أفتى بفتي( :عباس ريض اهللا عنهام قال َُ ِْ ْ ُا وهو يَ َعمي فيها كان إثمها عليهُ َ ُ ْ ِ ِ ْ()٢(. 
أدركت مائة وعرشين من األنصار من أصحاب رسـول :( )٣(قال ابن أيب ليىل

ُ يسأل أحدهم عن املسألة, فريدها هذا إىل هذا, وهذا إىل هذا, حتـى ترجـع اهللا 
                                                 

F١E אא אאF٢٤٥٨E א،
אאאאF٤٦٠١KE 

F٢E،אא،אאK 
F٣E،אאא،א،אא،א

،،אאF١٤٨KEW،א
،א،אא،،א،א

אF٦L٣١٠ J٣١٦KE 
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َإىل األول, وما منهم من أحد حي  أخـاه َّ, إال ودٍ عـن يشءُلَأْسُ, أو يـٍ بحـديثُدثُ
  .)١()كفاه

ُويف احلديث قال رسول اهللاَِّ  َُ َ َ ):٢()أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار(.  
واهللا إن الذي يفتي الناس يف كـل ( :)٣( ريض اهللا عنهوقال عبد اهللا بن مسعود

 .)٤()ما يستفتونه ملجنون
كان  (− همائفقه  التابعني ومن أكابرسيد − رمحه اهللا )٥(سعيد بن املسيبوهذا 

 .)٦()اللهم سلمني, وسلم مني: ًال يكاد يفتي, وال يقول شيئا, إال قال
أال : فقيـل لـه: ال أدري: عـن مـسألة, فقـالُسـئل   رمحه اهللا)٧( الشعبيهذاو

لكـن املالئكـةمل تـستح :  وأنت فقيه العراق? فقـال))ال أدري((ِتستحي من قول 
َّ﴿سبحانك ال علم لنا إال: حني قالوا َِ َ َ َْ ُِ َ َ َ َ ما علمتنا﴾ ْ َ ْ ََّ  .)٨()٣٢: البقرة(َ
 مع براعته يف اجلواب, وقدرته الفائقـة عـىل رمحه اهللا )٩( حنيفة اإلمام أبووهذا

 .)١٠()ال أدري(:مسائل معروفة قال فيهايف االستنباط والتوليد 
                                                 

F١EK 
F٢EK 
F٣EאWא،אא،אא،

 Jא J،F٣٢E،F٨٤٨EKWא
،،א،،אKF٦L١٣KE 

F٤E،،אא،א،אאא،א
،א١٤٠٣אF١L٦٢Eאא،F١L٧٣Eא،،F٥L٢١١EK 

F٥E،אאWאא،אא،א
،א،אא،אא

F٩٤KEWא،א،٤L٢١٧א،א،
،א،،אאא،א١٣٢٦،

،،،א٢אL٢٨K 
F٦E،אא،אאKאאא،

אא،،א،א١٤٠٧،١L١٥،אא،
،א١אL٨٠KK 

F٧E،،א،א Jא J،אאא،א
אF١٠٤KEW،א،א٤L٢٩٤ J٣١٩K 

F٨EאF٤L٢١٨KE 
F٩E،אא،אאF٨٠E،،

F١٥٠KEWאא،אאא،א،،אK،
١٣L٣٢٣ J٤٢٣א،א،א،،א،א،אאא،

١٩٦٦א،١٠L١٠٧K 
F١٠E،אF٤L٣٠٢KE 
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: ت أبا حنيفـة يقـولسمع: قال )٢(عن أيب يوسف )١(رو اخلطيب البغداديو
َلوال الفرق   يكـون لـه ً من اهللا أن يضيع العلم, مـا أفتيـت أحـدا;−اخلوف أي  −َ

ْاملهنأ, وعيل الوزر ِ َّ()٣(. 
ِمـن سـئل عـن :(, فكان يقول رمحه اهللا)٤(وكان أشدهم يف ذلك اإلمام مالك ُ َ

ار, وكيـف َّة والنـَّمسألة, فينبغي له قبل أن جييب فيها أن يعرض نفـسه عـىل اجلنـ
 .)ب فيها يف اآلخرة, ثم جييُهَالصَيكون خ

: سئل مالك عن مسألة, فقال ال أدري, فقـال لـه الـسائل(: )٥( وقال مصعب
إهنا مسألة خفيفة سهلة, وإنام أردت أن أعلم هبا األمـري, وكـان الـسائل ذا قـدر, 

 لـيس يف العلـم يشء خفيـف, أمـا !!مـسألة خفيفـة سـهلة: ب مالك وقالفغض
َ﴿إنا سنلقي عليك:سمعت قول اهللا تعاىل ْ ََ َْ ِ ُ َّ ً قوال ثقيال﴾ِ ِ َ ًَ , فـالعلم كلـه )٥: املزمل (ْ

 .)٦()ثقيل, وبخاصة ما يسأل
ال يتجرأ عليه إال حيث يكـون وًفالذي ينبغي للعامل أن يكون متهيبا لإلفتاء; 

ً, أو يكون جممعا عليه, أما   رسولهسنة اهللا و كتابمنًاحلكم جليا  عدا ذلـك ما َ
حتـى يتـضح لـه يتثبـت يرتيـث و أن  عليهوجبمما اختلفت فيه األقوال واآلراء 
 .َّاجلواب, فإن مل يتضح له توقف
                                                 

F١E،אא،אא،אא،،א،א
،،א،אF٤٦٣KEW

،א،א١٨L٢٧٠ J٢٩٧K 
F٢EאWא،،א

אKW،א،אא١٠אL١٨٠KK 
F٣E،אאF١L١٦KE 
F٤Eא،אאWא،אא،אא

F٩٣ J١٧٩Eא،،א،אW
،א،،אאא،א
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F٥Eאא،אאא،א،א
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فهـو أشـد وأما من عداهم ممن يتبوأ بعض املناصب أو حيـوز بعـض العلـم 
عىل َفهؤالء بمنزلة من يدل الركب ًخطرا من العامل الذي لديه علم يفتي به الناس, 

وهـو يطبـب , وبمنزلة مـن ال معرفـة لـه بالطـب طريق السفر, وليس له علم به
 .ًالناس, بل هم أسوأ حاال من هؤالء كلهم

م وعـىل  التصدر للفتو ملا يف ذلك من اخلطر العظيم علـيهؤالءفال ينبغي هل
ْوليحملن أثقاهلم وأثقـاال مـع أثقـاهلم ﴿: قول اهللا تعاىل م, ويكفيهمن يستفتوهنم َ ْ َِِ َِ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ َّ ْ ًَ َُ ُ َ

َوليسألن يوم القيامة ع ْ َّ َِ َِ َ َ َ ْ ُْ ُ َام كانوا يفرتونََ ُ َ ْ َ ُ َ  .)١٣: العنكبوت(﴾ َّ
ْبعدم احلجر عـىل :(القولرمحه اهللا أيب حنيفة روي عن وقد   ًالـسفيه احرتامـاَ

 بوجوب احلجر عىل املفتي اجلاهل واملتالعب بأحكام الرشع, آلدميته, ولكنه قال
 .)١() املسلمةِ عىل اجلامعةٍ عامٍملا وراء تالعبه من رضر
ُفإذا علم ذلك ع لم أن الفتو بغري علم حرام ملا يتضمن ذلـك مـن الكـذب ُ

, ويتضمن إضالل الناس وهو من كبائر الـذنوب لقولـه عىل اهللا تعاىل ورسوله 
ِّ﴿قل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغري احلق  :تعاىل َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ َِّ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ْْ ُِ ْ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َ ِ

ْوأن تش ُ ْ َ ُركـَ َوا باهللاَِّ مـِ َا مل ينـِ ُ ْ ُزل به سـَ ِ ِ ْ َلطـِّ ُا وأن تقـًانـْ َ ْ َ َوا عىل اهللاَِّ ما ال تعلمـون﴾ ـُولـَ ُ ََ ْ ََ َ َ
 . فقرنه سبحانه وتعاىل بالفواحش والبغي والرشك, )٣٣: األعراف(

ْإن اهللاََّ ال يقبض العلم انتزاعـا ينتزعـه مـن ا:(ولقول النبي  ُ َ َِ ِ ُِ ً َ ُِ َ ْْ َ ْ ْ ِ ْ َّ ْلنـاس ولكـن ِ َِ َ ِ َّ
ُيقبض العلم بقبض العلامء حتى إذا مل يرتك عاملا اختذ الناس رءوسا جهاال فسئلوا  َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ً ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َّْ ُ ُ َ َ ُ ْ ََّ َْ َّ ً ََ ُْ ْ ِ َّ ِ ِ ِ ِ

ُّفأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا ُّ َْ ََ َ َْ ْ ٍَ ِ ِ ْ َ ِ َ َ()٢(. 
ِمن أجل ذلك كثر النقل عن السلف أنـه إذا سـئل أحـدهم عـام ال يعلـ م أن ُ

نقل ذلك عن ابـن عمـر ريض اهللا عـنهام, والقاسـم بـن . ال أدري: يقول للسائل
 .حممد, والشعبي, ومالك, وأمحد, وغريهم

                                                 
F١EאאאFאE،אאאא،א،

،K،٤L٢٣٤K 
F٢E٣K 
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 املبحث الثالث
 رشوط من له اإلفتاء

 :وفيه مطلبان
 املطلب األول
 صفات املفتي

وذكرنا تعريف املفتـي,  ,املبحث األولاملطلب الثاين من يف ذلك تكلمنا عن 
 .ًألمور التي يلزم املفتي العمل هبا, وصفة صيغة فتواه لتكون حمال للقبولوبعض ا

وخـصال صـفات بعـض وأما يف هذا املطلب فسنتكلم إن شاء اهللا تعاىل عىل 
 :, ومن ذلكاملفتي

 :  أهلية املفتي−١
ٌذكرنا سابقا أن اإلفتاء إخبـار عـن حكـم اهللا, فالبـد للمتـصدر للفتـو أن  ً

 .لرشعيةتتحقق فيه األهلية ا
 معينة, وصفات حمـددة, ًوقد اشرتط األصوليون لتحقق هذه األهلية رشوطا

 :ومن ذلك
 من أسـباب الفـسق ومـسقطات ً, متنزهاً ثقة, مأموناً مسلامًأن يكون مكلفا(

املروءة, ألن من مل يكن كذلك فقوله غري صالح لالعتامد, حتى وإن كان من أهـل 
 النفس سليم الذهن, رصني الفكر, صحيح  فقيهًاالجتهاد ويكون مع ذلك متيقظا

 .)١()الترصف واالستنباط
ما تقـول يف الرجـل : قلت أليب: قال صالح بن أمحد:(قال ابن القيم رمحه اهللا

جيـب عـىل : يسأل عن اليشء فيجيب بام يف احلديث وليس بعـامل يف الفقـه? فقـال
ً عاملـا باألسـانيد ًالرجل إذا محل نفسه عىل الفتيا أن يكـون عاملـا بوجـوه القـرآن,

ًالصحيحة عاملا بالسنن, وإنام جاء خالف من خالف لقلة معرفتهم بـام جـاء عـن 
 ). وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمهاالنبي 

                                                 
F١Eאא٨٦،אF١L٤١KE 
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 ً بـاألثر بـصرياًإذا كـان عاملـا: متى يفتي الرجل ? قـال ( :وقيل البن املبارك
 ).بالرأي

ًإذا كـان بـصريا : لمتى جيب للرجـل أن يفتـي? فقـا( :وقيل ليحي بن أكثم
 ).ًبالرأي بصريا باألثر

يريـدان بـالرأي القيـاس الـصحيح, : قال ابن القيم بعد األثـرين الـسابقني
ام وجعلهـا مـؤثرة فيهـا واملعاين والعلل الصحيحة التي علق الشارع هبـا األحكـ

 .)١()ًاًطردا وعكس
   :خصال املفتي −٢

ا اإلمـام أمحـد بـن حنبـل واخلصال التي جيب عىل املفتي االتصاف هبا أمجله
 :ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال:(بقوله
 ., وال عىل كالمه نورٌن مل تكن له نية مل يكن عليه نورأن تكون له نية, فإ: أوهلا
ٌأن يكون له علم, وحلم, ووقار, وسكينة: اـوثانيه ٌ ٌ. 
 . معرفتهًأن يكون قويا عىل ما هو فيه وعىل: اـوثالثه
 .الكفاية وإال مضغه الناس: ورابعها

 .)٢()معرفة الناس: وخامسها
 :هذه اخلصالعىل  ًزيادةًونقول أيضا 

 .فهم مقاصد الرشيعة: ًاـسادس
 .معرفة مواضع اخلالف: ًا ًــسابع
إن املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل النـاس : القصد واالعتدال: ًاـــثامن

ط فيام يليق باجلمهور فال يذهب هبم مذهب الشدة, وال عىل املعهود الوس
 .يميل هبم إىل طرف االنحالل

 .فهم الواقع والفقه فيه: ًاــتاسع
رة يف الفتو, كسد الذرائع واحليل, ـؤثـة املـرعيـد الشـواعـاة القـراعـم: ًعارشا

 ., وغري ذلكوالرضورات
                                                 

F١EאF١L٤٦KE 
F٢EאF٤L١٩٩KE 
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 املطلب الثاين
 رشوط املفتي

ًفتي احلرية والذكورية والنطق اتفاقا, فتصح فتيـا العبـد  ال يشرتط يف امل:ًأوال
, وأمـا الـسمع, فقـد قـال )١(واملرأة واألخرس ويفتي بالكتابة أو باإلشارة املفهمة

ًإنه رشط فال تصح فتيا األصم وهو من ال يسمع أصال, وقال ابـن : بعض احلنفية
بفتواه, إال أنـه ال ُالشك أنه إذا كتب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل : عابدين

, ومل يـذكر هـذا )٢(ينبغي أن ينصب للفتو, ألنه ال يمكن كل أحد أن يكتـب لـه
ّالرشط غريهم, وكذا مل يذكروا يف الرشوط البرص, فتصح فتيا األعمى, ورصح به 

 .)٣(املالكية
 :وأما ما يشرتط يف املفتي

 . فال تصح فتيا الكافر: اإلسالم)١(
 . املجنون فال تصح فتيا:العقل) ٢(
 . فال تصح فتيا الصغري:البلوغ) ٣(
 فال تصح فتيا الفاسق عند مجهور العلامء, ألن اإلفتـاء يتـضمن :العدالة) ٤(

اإلخبار عن احلكم الـرشعي, وخـرب الفاسـق ال يقبـل, واسـتثنى بعـضهم إفتـاء 
ُالفاسق نفسه فإنه يعلم صدق نفسه َ)٤(. 

ا, ألنه جيتهد لـئال ينـسب إىل وذهب بعض احلنفية إىل أن الفاسق يصلح مفتي
 .)٥(اخلطأ

                                                 
F١EאF٣L٤٥٧Eא،F٤L٢٢٠Eא،F٤L٣٠٢Eא،

א١٣א،F١L٧٥EאK 
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F٣EאF٤L١٣٠KE 
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ًتصح فتيا الفاسـق, إال أن يكـون معلنـا بفـسقه وداعيـا إىل : وقال ابن القيم ً
ّبدعته, وذلك إذا عم الفسوق وغلب, لئال تتعطـل األحكـام, والواجـب اعتبـار 

 .)١(األصلح فاألصلح
م, وإال ِّوأما املبتدعة, فإن كانت بدعتهم مكفـرة أو مفـسقة مل تـصح فتـاواه

وجتوز فتاو أهل : صحت فيام  ال يدعون فيه إىل بدعتهم, قال اخلطيب البغدادي
األهواء, ومن مل خترجه بدعته إىل فسق, وأمـا الـرشاة والرافـضة الـذين يـشتمون 

 .)٢(الصحابة ويسبون السلف فإن فتاوهيم مرذولة وأقاويلهم غري مقبولة
حلكم الرشعي من األدلة املعتربة  وهو بذل اجلهد يف استنباط ا:االجتهاد) ٥(

َ﴿قل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن واإلثـم والبغـي  :لقوله تعاىل َ َ َ َ َ َ َّْ ََّ َ َ َ َ َ َ ِّ َْ ْ ْْ ُِ ْ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َ ِ
َبغري احلق وأن ترشكوا باهللاَِّ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا عىل اهللاَِّ  َ َ َُ ُْ َْ ِّ َ ُْ َْ ًَ ََ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ِ ِّ َْ َما ال تعلمون﴾ ِ ُ ََ ْ َ َ

 ).٣٣: األعراف(
ال حيـل ألحـد أن يفتـي يف ديـن اهللا إال : قال الشافعي فيام رواه عنه اخلطيب

ًرجال عارفا بكتاب اهللا بناسخه ومنسوخه, وحمكمه ومتشاهبه, وتأويله وتنزيلـه, : ً
, ًومكيه ومدنيه, وما أريد به, ويكـون بعـد ذلـك بـصريا بحـديث رسـول اهللا 

ً احلديث مثل ما عـرف مـن القـرآن, ويكـون بـصريا باللغـة, بـصريا ويعرف من ً
بالشعر, وما حيتاج إليه للسنة والقرآن, ويـستعمل هـذا مـع اإلنـصاف, ويكـون 
ًمرشفا عىل اختالف أهل األمصار, وتكون له قرحية بعد هذا, فإذا كان هكذا فلـه 

. )٣(أهــ.ه أن يفتـيأن يتكلم ويفتي يف احلالل واحلرام, وإذا مل يكن هكذا فليس لـ
ومفهوم هذا الرشط أن فتيا العامي واملقلد الذي يفتي بقول . وهذا معنى االجتهاد

 . غريه ال تصح
 :ويف فتيا املقلد ثالثة أقوال:( رمحه اهللاقال ابن القيم

ما تقدم ذكره, وهو أنه ال جتوز الفتيا بالتقليد, ألنه ليس بعلـم, وألن : األول
وهذا قول مجهور الشافعية وأكثـر : تو بغري علم حرام, قالاملقلد ليس بعامل والف

 .احلنابلة
                                                 

F١EאF٤L٢٢٠Eא،F٣L٤٥٧Eא،F٤L٣٠١KE 
F٢EאאF٣L١٦٨KE 
F٣EאF١L٤٦KE 
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 .أن ذلك جيوز فيام يتعلق بنفسه, فأما أن يتقلد لغريه ويفتي به فال: الثاين
وهو أصح األقوال, : أنه جيوز عند احلاجة وعدم العامل املجتهد, قال: الثالث
 .)١(وعليه العمل

وقـد اسـتقر رأي األصـوليني عـىل أن (:مًوقال ابن عابدين نقال عن ابن اهلام
املفتي هو املجتهد, فأما غري املجتهـد ممـن حيفـظ أقـوال املجتهـد فلـيس بمفـت, 
والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول املجتهد عىل وجـه احلكايـة, فعـرف أن مـا 
 يكون يف زماننا من فتو املوجودين ليس بفتو, بل هو نقل كالم املفتي ليأخذ به

 .)٢()ياملستفت
 :إفتاء القايض

ال مـدخل فيـه  خالف يف أن للقايض أن يفتـي يف العبـادات ونحوهـا ممـا ال
     .للقضاء كالذبائح واألضاحي

فـذهب الـشافعية : واختلف الفقهاء يف إفتائه يف األمور التي يدخلها القضاء
يف وجه وصححه النووي, واحلنابلة يف قول وصححه ابن القيم إىل أنه يفتي فيهـا 

 .ًأيضا بال كراهة
وذهب آخرون من الفريقني إىل أنه ال جيوز, ألنه موضع هتمة, ووجهه أنه إذا 

يمكن نقضه وقت املحاكمة, وألنه  كاحلكم عىل اخلصم, وال أفتى فيها تكون فتياه
قرائن مل تظهر له عند اإلفتاء, فإن حكم  قد يتغري اجتهاده وقت احلكم, أو تظهر له

أنـا : قال رشيح ًل للمحكوم عليه سبيال للتشنيع عليه, وقدبخالف ما أفتى به جع
ائل ـي اإلفتـاء يف مـسـيكره للقاضـ: ذرـن املنـال ابـي, وقـم وال أفتـي لكـأقض

 .)٣(األحكام الرشعية
                                                 

F١EאF١L٤٦KE 
F٢EאF١L٤٧Eא،F١L٤٥KE 
F٣EאF١L٤٢Eא،F٤L٢٢٠Eא،٢٩אK 
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وذهب  احلنفية  يف  الـصحيح  عنـدهم  إىل أن  للقـايض أن يفتـي يف جملـس 
 مل يكن للمستفتي خصومة, فإن واألحكام وغريها, ما القضاء وغريه يف العبادات

 .)١(كان له خصومة فليس للقايض أن يفتيه فيها
وذهب املالكية إىل أنه يكره للقايض أن يفتي يف ما شأنه أن خياصم فيه, كالبيع 

 .والشفعة واجلنايات
وهذا إذا كان فيام يمكن أن يعرض بني يديه, فلو جاءه الـسؤال : قال الربزيل

 .)٢( فيه فال كراهةمن خارج البلد الذي يقيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١EאאאF٤L٣٠٢KE 
F٢EאאאF٤L١٣٩KE 
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 ةــــمـاتـــاخل
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والسالم عىل نبينا حممد خـري 

 : الربيات, وبعد
بـرشائع الـدين فاحلديث عن الفتو وأمهيتها حديث ذو شأن كبري الرتباطه 

ً واحلـرام, وأيـضا احلـالل و,عـامالتامل و,عبـاداتالاإلسالمي, فكل ما يرتبط ب
حيتاج إىل بيان وإيضاح, وال يتم ذلك إال عن طريق   برهبم جل وعالقة اخللقعال

  الصالح, والذين يقتدون برسـوهلم هم سلفالربانيني السائرين عىل هنجالعلامء 
نا فكل ما وصل إلي, هطريقتيف مجيع شأنه, ويبينون للناس أمهية اتباعه والسري عىل 

إىل بيان الكثري منها وال يتم ذلك إال عـن طريـق تعلـيم  حيتاج من رشائع اإلسالم
 ,الناس اخلري, إما بالدروس العلميـة, أو املحـارضات, أو الكلـامت, أو الفتـاو

 .وغري ذلك من طرق الدعوة إىل اهللا
 والفـتن, ,وواقع الناس اليوم يبني أمهية الفتو يف حياهتم مـع كثـرة اجلهـل

 بفتاو ما أنـزل اهللا  خيرجون عىل املسلمني من وكثرة,والبعد عن رشائع اإلسالم
ُ فيضلون ويضلونهبا من سلطان ُِ ُِ َ َ. 

رضورة الرجوع إىل أهل العلم لذا فتوعية الناس وتذكريهم بأمهية الفتو, و
  من خيرج عىل املسلمني بفتاو خمالفة ملا عليه إمجاع املسلمنيحتذيراملتخصصني, و

سـلوك العمل عىل , و عىل الناسثرهاهللا بغري علم, وأوتذكريهم بمغبة القول عىل 
منهج العلامء السابقني يف احلرص عىل نفع الناس, واألخذ بأيدهيم ملـا يقـرهبم إىل 

وهذا البحث الذي بني أيدينا نقاط  ,جلهد كبري, وبذل عظيمكل ذلك رهبم حيتاج 
عـىل حرصت فيه بقـدر اإلمكـان الفتو وأمهيتها  حول موضوع حر شاسعمن ب

يف هـذا ًالحقـا ّعسى اهللا تعاىل أن يمد يف أعامرنا ويمن علينـا بالتوسـع إيضاحه, 
 .املوضوع اهلام الذي يعود عىل األمة اإلسالمية باخلري والفائدة



   − ٧٤ −

هذا ما تم تقييده ـ بني دفتي هذا البحث املبارك ـ فـام كـان فيـه مـن : ًوأخريا
ن خطأ أو نسيان فمن نفيس ومن صواب فبتوفيق من الكريم املنان, وما كان فيه م

ًالشيطان واهللا ورسوله منه بريئان, وأسأل اهللا جل وعال أن جيعله خالصا لوجهه, 
ًمقبوال عند خلقه, وأن ينفع به املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا, وأن جيعلـه 

 . حجة لنا ال علينا, وأن يكون يف موازين احلسنات يوم نلقى ربنا
مد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وآخر دعوانا أن احل

 .وصحبه أمجعني
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 املراجع واملصادر
إبطال احليل, عبيد اهللا بن حممـد العكـربي العقـبيل, حتقيـق زهـري الـشاويش, املكتـب )  ١ (

 .هـ ١٤٠٣اإلسالمي, بريوت, الطبعة الثانية, 
 .١٣٨٧ن, . لآلمدي, ط داإلحكام يف أصول األحكام,)  ٢ (
 .هـ١٤٠٥اختالف احلديث للشافعي, ط مؤسسة الكتب الثقافية, )  ٣ (
موفـق . أدب املفتي واملستفتي للشهروزي, ط مكتبة العلوم واحلكم, بريوت, حتقيـق د)  ٤ (

 .هـ١٤٠٧عبد القادر, 
 .هـ١٤٠٥إرواء الغليل لأللباين, ط املكتب اإلسالمي, بريوت, )  ٥ (
 .هـ١٣٧٤م املوقعني عن رب العاملني, البن القيم, ط مطبعة السعادة, إعال)  ٦ (
 .م١٩٧٦األعالم للزركيل, ط دار العلم للماليني, )  ٧ (
 .هـ١٤١٣البحر املحيط للزركيش, ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت, )  ٨ (
 .ية, مرصتفسري القرآن العظيم البن كثري, ط دار إحياء الكتب العرب)  ٩ (
 .اجلامع الصحيح لسنن الرتمذي, لأللباين, ط دار إحياء الرتاث العريب) ١٠(
 .هـ١٣٧٢اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي, ط دار إحياء الرتاث العريب, ) ١١(
حاشية ابن عابدين والدر املختار, ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية بالكويـت, ) ١٢(

 ..هـ١٤٠٠
 .م . عىل الرشح الكبري, ط دار الفكر, دحاشية الدسوقي) ١٣(
, عالء الدين أمني بن عمر, دار إحيـاء )حاشية ابن عابدين(رد املحتار عىل الدر املختار ) ١٤(

 .ت.الرتاث العريب, بريوت, د
 .هـ١٤٠٥سنن سعيد بن منصور, ط دار الكتب العلمية, بريوت, ) ١٥(
 .ت, حتقيق حممد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجة لأللباين, ط دار الفكر,بريو) ١٦(
 .م١٩٧٥سنن ابن ماجه, ط دار إحياء الرتاث العريب, ) ١٧(
 . سنن أيب داود, ط دار إحياء الرتاث العريب, دار الكتب العلمية) ١٨(
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ســنن البيهقــي, ط مكتبــة دار البــار, مكــة املكرمــة, حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا, ) ١٩(
 .هـ١٤١٤

 .هـ١٤٠١ار الدعوة, استانبول, سنن الرتمذي, ط د) ٢٠(
 .هـ١٣٨٦سنن الدار قطني, ط دار املعرفة ببريوت, حتقيق السيد عبد اهللا املدين, ) ٢١(
 .١٩٨٧سنن الدارمي, ط دار الكتاب العريب, ) ٢٢(
 . م١٩٨٦سنن النسائي, ط دار البشائر اإلسالمية, ) ٢٣(
 .هـ ١٤١٤قيق شعيب األرنؤوط, سري أعالم النبالء, للذهبي, ط مؤسسة الرسالة, حت) ٢٤(
 .م.رشح املنتهى للبهويت احلنبيل, ط دار الفكر, د) ٢٥(
 .هـ١٤١٤صحيح ابن حبان, ط مؤسسة الرسالة ببريوت, حتقيق شعيب األرنؤوط, ) ٢٦(
د ـــمـحم.ق دـروت, حتقيــي ببيــالمــتب اإلسـة, ط املكــمــزيـن خـح ابــحيـص) ٢٧(

 .هـ١٣٨٦ي, ـاألعظم
 . م١٩٨٧لبخاري, ط دار القلم, بريوت, صحيح ا) ٢٨(
 .م١٣٩٨صحيح جامع بيان العلم وفضله, البن عبد الرب, ط دار الكتب العلمية, ) ٢٩(
 .هـ١٤٠٩صحيح سنن أيب داود لأللباين, مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج, ) ٣٠(
 .م١٩٧٢صحيح مسلم, ط دار إحياء الرتاث العريب, ) ٣١(
 .هـ١٤٠٢امع لأللباين, ط املكتب اإلسالمي, بريوت, صحيح وضعيف اجل) ٣٢(
 ., حتقيق األلباين١٣٩٧, املكتب اإلسالمي, بريوت ٣صفة الفتو البن محدان, ط  ٣٣(
 .ضعيف الرتغيب والرتهيب لأللباين, ط مكتبة املعارف, الرياض) ٣٤(
 .هـ١٤٠٠الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي, مكتبة أنس بن مالك, ط ) ٣٥(
 .ن.القاموس املحيط, للفريوز آبادي, ط د) ٣٦(
 .م١٣٨٨لسان العرب البن منظور, ط دار صادر, بريوت, ) ٣٧(
 .جممع األهنر لعبد الرمحن بن حممد بن سليامن احلنفي) ٣٨(
 .هـ١٤١٥املجموع للنووي, ط دار إحياء الرتاث العريب, حتقيق حممد املطيعي, ) ٣٩(
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ب العلمية, ببريوت, حتقيق مـصطفى عبـد القـادر عطـا, مستدرك احلاكم, ط دار الكت) ٤٠(
 . هـ١٤١١

 .هـ١٣٥٦املستصفى للغزايل, القاهرة, املكتبة التجارية ) ٤١(
 . م١٩٨٠ـ ١٩٤٩مسند اإلمام أمحد, ط دار املعارف, مرص, ) ٤٢(
 .هـ  ١٤١٥مسند البزار, ط دار العلوم واحلكم, حتقيق حمفوظ زين اهللا, ) ٤٣(
 .هـ١٤٠٥ابيح لأللباين, ط املكتب اإلسالمي, بريوت, مشكاة املص) ٤٤(
املعجم الكبري للطرباين, ط مكتبة العلوم واحلكـم , املوصـل, حتقيـق محـدي الـسلفي, ) ٤٥(

 .هـ١٤٠٤
 .هـ١٣٩٩معجم مقاييس اللغة البن فارس, ط دار الفكر, ) ٤٦(
 .املوافقات للشاطبي, ط دار املعرفة, حتقيق الشيخ عبد اهللا دراز) ٤٧(
 .م١٩٨٨املوطأ لإلمام مالك, ط دار إحياء العلوم, بريوت, ) ٤٨(
 .م١٣٨٦هناية املحتاج إىل رشح املنهاج للرميل, ط مطبعة مصطفى البايب احللبي ) ٤٩(
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ِغريَ وتُ املسلمةُاتَّليِاألق ُّالفتو  
 )ًأوربا نموذجا(

 
 
 

 عــــدادإ
  الشيخي بن عبدالسالمسامل

 رئيس جلنة الفتو يف بريطانيا
 عضو املجلس األوريب لإلفتاء والبحوث
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمة
ه األمني وعىل آله ـولـىل رسـالم عـالة والسـني والصـاملـعـد هللا رب الـاحلم

 :وصحبه, ومن اهتد هبداه إىل يوم الدين وبعد
فإنه ملن دواعي الرسور أن أترشف هبذه الدعوة الكريمة للمشاركة يف أعـامل 
ُمؤمتر الفتو, وأن أقدم بني يدي مشاخيي من السادة العلامء, وإخواين مـن طلبـة 

مكونـات فقـه الفتـو واإلفتـاء يتعلـق  ون مـنالعلم هذا البحث املوجز يف مكـ
بكشف العالقة بني موجبات تغـري الفتـو , وواقـع األقليـات املـسلمة يف بـالد 

 .الغرب
 ًواهللا أسأل أن ينفع به و أن جيعله خالصا لوجه الكريم

 واحلمد هللا رب العاملني
 

 السالم الشيخي وكتب سامل بن عبد
 رئيس جلنة الفتو يف بريطانيا
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 املبحث األول
 التعريف واملاهية−األقليات املسلمة وتغري الفتو  

 
 :وحتته مطالب
 .ً تعريف األقليات لغة واصطالحا وبيان نشأهتا يف أوربا−:املطلب األول
ِريَغَالفتو تعريفها واملراد من ت: املطلب الثاين  .هاُّ
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 املبحث األول
 التعريف واملاهية−َاألقليات املسلمة وتغري الفتو  

قبل الدخول  يف تفاصيل هذا البحث أحببـت أن أمهـد ببيـان رسيـع يتعلـق 
كـل  بتعريف عنوانه مع حتديد بعض املفردات امللحقة بمـصطلح تغـري الفتـو ,

لـصحيح فـاحلكم عـن ًذلك متهيدا للدخول يف مفاصل هذا املوضـوع مـن بابـه ا
 فرع من تصوره,والبدء بالتعريفات أوىل ما يقدم بني يدي املوضـوع , وقـد ءاليش

 :كان هذا التمهيد عىل النحو التايل
 .ًليات لغة واصطالحا وبيان نشأهتا يف أورباق تعريف األ−:املطلب األول

 .ً تعريف األقليات لغة و اصطالحا−:ًأوال
 . األقليات لغة−١

: ة خالف الكثرة, قال تعـاىلَّلِة واألقلية يف اللغة مأخوذة من القهي مجع أقلي
ْ﴿واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم﴾  َ ْ ُُ ُ َُّ َ ً َ ْ َْ ِ ُ ْ ِ  . ) ٨٦:األعراف(َ

خالف الكثـر, وقـد : خالف الكثرة, والقل: القلة((وجاء يف لسان العرب  
 )١())ً جعله قليالهوقللة وأقل... قل يقل قلة 

ٌورجل قـل, بالـضم: (( يف القاموسوقال الفريوزأبآدي . ٌفـرد ال أحـد لـه: ُ
ٌوقلل من الناس بضمتني جتمعوا  ان من قبائل شتى أو غري شتى فإذا ٌناس متفرقو: ُ

ٌ فهم قللًمجعا ُ(()٢(. 
 .ً األقليات اصطالحا−٢

 :صطالحية لكلمة أقلية نحب أن نذكر باآليتقبل  أن نذكر التعريفات اال
ٌتي ذكرناها للقلة يف لغة العرب قوهلم قلل من الناس, وهم نـاس أن من املعاين ال) أ (  ٌ ُ

ٌمتفرقون من قبائل شتى, أو غري شتى فإذا اجتمعوا مجعا فهم قلل ُ ً. 
________________ 

F١EאF٥L٣٧٢٦KE 
F٢EאאK 
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ُوهذا املعنى قريب ملصطلح األ َقليات يف علم االجتامع الـذي يعنـى بـاجتامع         َ 
 .األشتات من البرش ليكونوا حلقة يف جمتمع أكرب

ًستعامل القرآين لكلمة قلة ومشتقاهتا يفتح لنا فهام أوسع هلذا املصطلح أن اال) ب( ِ
فهذه املادة اللغوية جاءت يف أكثر من سياق لتعطي معاين ودالالت متنوعـة 

 :هلا , و من ذلك ماييل
َ﴿ثلة من األولني: قوله تعاىل • ِ َِّ ََ ْ ٌ َ وقليل من اآلخرين)١٣(َُّ َ َِ ِ َِ ْ ٌ ِ  ).الواقعة(﴾ )١٤(َ
تعني النقص وإنام تعني التمييـز  وهي ال) ُالثلة ( هنا جاءت يف مقابلة كلمة  فالقلة

أي قليل من اآلخرين يسارع يف الطاعات حتى يلحـق درجـة . رتقاء والسبقالاو
 .األولني
َ﴿واذكـروا إذ أنـتم قليـل مستـضعفون يف األرض ختـافون﴾: قوله تعـاىل•  ُ َ ُ َ ْ َْ َُ ِ ْ ْ ُ ْ َُ ْ ِ َ َْ َ ُ ٌْ ِ َ ِ 

ُوصف القلـة هنـا يظهـر حالـة سياسـية حمـددة موصـوفة بأهنـا , ف)٢٦:األنفال(
 .استضعاف يف مقابل حالة للكثرة توصف يف القرآن الكريم باالستكبار

ِوال تشرتوا بآيايت ثمنا قليال وإياي فـاتقون﴿ : قوله تعاىل• ُ َ ََّ ً ََ َ َ ََّ َ َِ ًَ ِ ِ ِ ُ َ ْ . )٤١: البقـرة (﴾َ
ِ﴿ليشرتوا به ثمنا قل: وقوله تعاىل ِ َِ ًَ َ َِ ُ َ ُلذي أخـذ يف مقابـل آيـات ا). ٧٩: البقرة (ًيال﴾ْ

 .ِاهللا وصف بالقلة لفنائه وعدم ثباته وفقدان بركته
 قيقـةاحلًوعليه فحتى لو كـان الـثمن مرتفعـا يف نظـر النـاس فهـو قليـل يف 

ً, فالقلة هنا معنوية وكم من اجتامع بـرشي يكـون كثـريا يف العـدد ولكنـه املعنوية
 . ًرشع اهللا فيكون غثاء كغثاء السيلقليل يف بركته والتزامه ب

ْقال الذين يظنون أهنم مالقو اهللاَِّ كم من فئـة قليلـة غلبـت ..  ﴿: قوله تعاىل• َ َُّ ْ َّ ََ َ ََّ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ُ َ
َفئة كثرية بإذن اهللاَِّ واهللاَُّ مع الصابرين﴾ َّ َ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ً َ ِ َِ ً  .)٢٤٩: البقرة (َ
 . وهذه قلة عددية حمسوسة مادية

ن أن ـاب اهللا يمكـري يف كتـا كثـريهـة وغـرآنيـذه املعاين القـالل هـ خنـمو
 :نستخلص اآليت
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 . أن التعبري القرآين بالقلة ال يعني فقط القلة العددية بل قد تكون قلة معنوية−
ن الكريم حتى وإن دل عىل النقص العددي آِادة القلة يف القرــدام مـتخــ أن اس−

يدل عىل أن القلة وصف ملا هو قليل يف شأنه أو حمتقـر يف  لكنه ال– قلة مادية –
 .وصفه, بل الغالب يف القرآن الكريم  استخدام القلة يف سياق املدح

بعد هذه االستنارة باستعامل هذه املادة يف القرآن الكريم  نلج إىل التعريفـات 
 .االصطالحية, وهي كثرية نذكر منها

ِ أو إقليم ٍرْطُجمموعة من سكان ق: َألقليةا((: الوهاب الكيايل دـريف عبـتع •
َاء العرقي أو الديني, دون أن يعني ذلك ـنتمالة يف اـَف األغلبيـالـا ختـة مـَأو دول

ًبالرضورة موقفا سياسيا متميزا ً ً(()١(. 
ُكـل جمموعـة بـرشية يف قطـر مـن  ((:تعريف الشيخ يوسـف القرضـاوي •

, أو املـذهب , أو العـرق , أو اللغـة , أو األقطار, تتميز عن أكثرية أهله يف الـدين
نحو ذلك, من األساسـيات التـي تتاميـز هبـا املجموعـات البـرشية بعـضها عـن 

 .)٢())بعض
مجاعة مـن الـسكان مـن شـعب ((: تعريف معجم العلوم السياسية امليرس • 

معني , عددهم أقل من بقية السكان, هلـم ثقـافتهم ولغـتهم وديـنهم, ويطـالبون 
 .)٣())عىل شخصيتهم وثقافتهم عىل أساس نظام معنيباملحافظة 

و الذي يتبني لنا من خالل كل هذه التعريفات هو استعامل القلة العدديـة يف 
مقابل الكثرة العددية املخالفة هلا يف العرق , أو الدين , أو املـذهب, أو اللغـة, أو 

 .غري ذلك من أسباب االختالف
 وهو سعي هـذه ىل أمر إضايفإ يفاتمع تنبيه آخر, حيث أشارت بعض التعر

األقلية للحصول عىل نظام معني حيفظ عليهم التميز الـديني أو العرقـي وكـذلك 
________________ 

F١E،אאאאאא،אF١L٢٤٤KE 
F٢Eא،אאFKW٥KE 
F٣E،אאא،אאאFW٢٨KE 
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حيفظهم من سيطرة األكثرية وفرض ما تتبناه هذه األكثريـة مـن ديـن أو ثقافـة أو 
 .مذهب عليهم

 هـذا  ويبقـى اسـتكاملً لغة واصـطالحا ,هذا هو تعريف األقلية و األقليات
 بذكر التعريف باإلضافة أي تعريف األقليات بوصفها أقليـات مـسلمة أو الباب

 .سالميةإ
جمموعة مسلمة تعيش بـني أكثريـة ((: أن نعرف األقلية املسلمة بأهنانا ويمكن

 .))ا الدينية وفق برنامج سيايس حمددغري مسلمة  تسعى أن حتافظ عىل خصوصيته
ُهذا املطلب أحب أن أذكر بأن او يف ختام  ُقليات املسلمة يف أوربا موضوع ألُ

 . إىل قسمنيتنقسمالبحث 
iهم من أهل البلد األصليني الذين أسـلموا مـن قـديم , −:القسم األول ْ َ

ُولكنهم يعتربون أقلية بالنسبة ملواطنيهم اآلخـرين, ومـن هـؤالء مـسلمي أوربـا 
 .الرشقية ويبلغ عددهم باملاليني

iــاين ــسم الث ــاجرين يف ا−:الق ــن امله ــم م ــرية إىل أ ه ــرون األخ ــا ُولق رب
كاملهاجرين من بالد املغرب العـريب إىل فرنـسا, واملهـاجرين األتـراك إىل أملانيـا, 

القـارة اهلنديـة إىل بريطانيـا, باإلضـافة إىل جمموعـات مـن شـبه واملهاجرين من 
ًاألوربيني أسلموا حديثا ْ ُ)١( . 

 .الفتو تعريفها وخصائصها: املطلب الثاين
 .ً الفتو لغة و اصطالحا تعريف−:ًأوال

 . الفتو يف لغة العرب −١
سـم الغة بالواو مع فتح الفاء, وبالياء مع ضـم الفـاء, هـي : ُالفتو, والفتيا

 .َمصدر من أفتاه يف األمر  إذا أبانه له
ُأحدمها يدل : الفاء و التاء و احلرف املعتل أصالن((: بن فارس رمحه اهللاقال 

ّعىل طراوة وجدة, واآل َ أفتـى : يقال: ُواألصل اآلخر الفتيا.... خر عىل تبني حكم َ
________________ 

F١Eאא١٧٨א،א،
F١٢،Eאא،F١٧ J١٨KE 
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يت, إذا سـألت عـن احلكـم, قـال اهللا فتّالفقيه يف املسألة, إذا بني حكمهـا, واسـت
ِ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة﴾: تعاىل َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ ويقـال منـه فتـو ) ١٧٦:النساء (َ
 .)١())ُوفتيا

صـطالح ويـدل إلّأن الفتو يف اللغة أعم منهـا يف اوقد نبه بعض الفضالء ب
ِ﴿يوسف أهيا الصديق أفتنا يف سبع  :عىل ذلك قول صاحب يوسف كام قوله تعاىل ْ َِّ ُ ُِ َ ِِّ ْ َ َُ َ ُّ ُ

ٍبقرات سامن َ ِ ٍ َ َ ُ ﴿يـا أهيـا املـأل :, وقول امللك, كام يف قولـه تعـاىل)٤٦:يوسف( ﴾..َ َ َْ َ ُّ َ َ
ْأفتوين يف رؤياي إن كن ُُ ْ ِ َ َ ُْ ِ ِ ْ َتم للرؤيا تعربون﴾َ ُ ُ ْ َ َُ ُّ ْْ , وقول ملكة سبأ, كـام يف )٤٣:يوسف( ِ

ِ ﴿قالت يا أهيا املأل أفتوين يف أمري﴾:قوله تعاىل ُْ ََ َ َِ ِ ُ ْْ َ َْ َ ُّ َ  ).٣٢:النمل (َ
وقد علمت مـن رشح اللفـظ (( : ل أبو عيل اليويسوقويف بيان هذا العموم ي

, ولكـن   مسألة فقـد أفتـاهَّ, فكل من بني فتاء يصدق يف األصل يف كل علمإلأن ا
 .)٢())طالقه يف الرشعية فقط اِاشتهر يف العرف

طالق الفتو عىل ما يتعلق بأحكـام الـرشع هـو مـن بـاب إعىل هذا فبناء  و
 .احلقيقة العرفية التي هي أخص من احلقيقة اللغوية

 .ًالفتو اصطالحا −٢
 احلكـم يدور كالم الفقهـاء يف تعريـف الفتـو حـول معنـى اإلخبـار عـن

 .الرشعي وهو معنى متفق عليه بينهم
إنام ظهر االختالف يف بعض التعريفـات حـول مـا يتعلـق بإضـافة بعـض و

 : عىل النحو التايلحرتازية  أو حذفهاالقيود اال
 .)٣())إخبار عن حكم اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحة((: رايف بقولهِ عرفها الق )أ( 
 .)٤())خبار عن احلكم عىل غري وجه اإللزاماإل((: اين بقولهَّعرفها اللقو )ب(

________________ 
F١EאF٤L٤٧٣KE 
F٢EאאאאF١٧٥KE 
F٣EאF٤L٥٣KE 
F٤Eאאאא،אא،F٢٣١KE 
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 عـىل ُّنـه مبنـي بقوله عىل غري وجه اإللزام مـن حكـم القـايض ألَوقد احرتز
 .لزام عند من ير ذلكاإل

نـدخل يف ذكـر الفـروق بـني و النريـد أن هذه بعض التعريفات نكتفي هبـا 
 .فتاء فلها جمال آخر من البحث تضيق عنها هذه الصفحاتإلالقضاء وا
 .خصائص الفتو ومعنى تغريها: ًثانيا

١ −خصائص الفتو . 
صطالحية للفتو و اإلفتاء يمكن  أن نبني المن خالل النظر يف التعريفات ا
 :خصائص الفتو عىل النحو التايل

 . عىل اإلخبار عن حكم رشعيبنيةأهنا م: اخلاصية األوىل
وال يتم ذلك ,لبيان وهو مقرتن بالتبني و ا ,فعنرص اإلخبار رضوري للفتو 

 ., فالعلم بحكم النازلة يسبق مرحلة اإلخبار ّإال بالعلم
 .أهنا متعلقة باألحكام الرشعية: اخلاصية الثانية

, وتـارة عـن التحـريم ونحـوه مـن  وذلك أن املفتي خيرب تارة عن الوجوب
 صطالحي, وهو العلـم مما يدل عىل ارتباطها بالفقه بمعناه اال ,األحكام الرشعية

, وال مـانع مـن تعلقهـا  حكام الرشعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيليةباأل
 .رتباطها باألحكام العملية هو الغالباداب و إنام اآلبالعقائد و

 .أهنا مبنية عن السؤال: اخلاصية الثالثة
ًو ذلك أن السؤال هو األمر املستدعي لإلخبار, فالثاين ال حيصل إال بناء عىل  ّ

 .األول
 : باالعتبار الدياينًأن هلا تعلقا: اخلاصية الرابعة

ال تـدخل يف توقـف عـىل عنـرص اإللـزام القـضائي وذلك أن الفتـو ال تو
, فإهنا حينئذ حتوز صـفة اإللـزام  ّدائرته, إال إذا اعتمدت يف موضوع أمام القضاء

 . بالتبع
ت فتبقـى املعامال, و وأما ما عدا ذلك سواء كانت الفتو يف جمال العبادات

 . عتبار الدينياللخاضعة يف إلزامها 
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أصـول  كتابـه  ض يفاوقد ذكر كل هذه اخلصائص مفصلة الدكتور حممد ري
١(الفتو(. 
٢− تغري الفتو . 

تغري الفتو الذي ورد  يف عنوان  هذا البحث نقصد به ذلك املبدأ الترشيعي 
  تتغـري –يفهـا وحقيقتهـا  والتي ذكرنا تعر−املقرر عند أهل العلم من أن الفتو 

, ومرادنا من هذا التغري ما يتعلق بعلم مباحث تعليـل األحكـام ,  بتغري موجباهتا
تتغـري : لة باملصلحة , أو العـرف , أو غريهـا مـن املوجبـاتَّأي أن األحكام املعل

بتغريها, ألن الشارع هو الذي جعـل مـن املـصلحة , أو العـرف مناطـات تلـك 
ّ كليا بام يشبه  النسخ واإللزالةً يتغري تغريااألحكام, ال أن احلكم ً. 

 تغـري  وسوف يدور البحث بجميع مـسائله إن شـاء اهللا حـول بيـان حقيقـة
 . الفتو وأثر ذلك عىل فتاو األقليات 

 .الفرق بني احلكم الرشعي و الفتو وأثره يف هذا الباب : املطلب الثالث
, قـد  امء من قوهلم تغري الفتـوبعد أن تبني لنا تعريف الفتو ومقصود العل

 األحكـام الـرشعية  تغـري, فيظن أن تغري الفتـو يعنـي يشكل عىل بعض الناس
 وعندها سوف تنزل هذه القاعدة منزلة النـسخ  .الثابتة بنصوص الكتاب و السنة

ألحكام الرشعية الذي توقف بعد النبي صىل اهللا عليه وسلم فأردت هبذا املطلب ل
 ليتبـني أي املجـالني رشعي وبني الفتـواحلكم  الان الفروق بني ُأن أعرج عىل بي

 .يدخله التغري بغري موجباته 
 .يف الفتورتعريف احلكم الرشعي ومقارنته بتع: ًأوال

 . عرفالغة وللااحلكم يف  −١
, ويف )٢(, ومنه احلكمة للحديدة يف اللجـام احلكم يف اللغة هو املنع و الرصف

وصـفه بحـسب جهـة اإلجيـاب  ًوسلبا, وخيتلـف ًآخر إجياباالعرف إسناد أمر إىل 
________________ 

F١E،אאאאF١٨١KE 
F٢EאF١٢L١٤٠ J١٤٥Eא،F٢L٩١KE 
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الصنعة تدل عىل الـصانع, :ناكقول−, فلو كان اإلجياب و السلب عقليني والسلب
ًكان احلكم عقليا, وإن كان اإلجياب و السلب عاديا , كـان   احلديد يـصدأناكقول−ً
ًاحلكم عاديا, وإن كان اإلجياب و السلب رشعيا ريم اخلمر كإجياب الصالة, وحت−ً

 .)١(ًاكان احلكم رشعي
 .احلكم عند الفقهاء −٢

قتـضاء الارع املتعلق بأفعال املكلفني باَاحلكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الش
ِ﴿أوفوا بالعقود﴾: فأثر قوله تعاىل ,أو التغري ُ ُ ْْ ِ ُ وجوب الوفاء بـالعقود, ) ١:املائدة (َ

َ﴿وال تقربوا الزنـا﴾ :وأثر قوله تعاىل ِّ َُ ََ ْ  :حرمـة الزنـا, وأثـر قولـه). ٣٢:اإلرساء (َ
َّ﴿أقم الص ِ ِ ِالة لـَ َ ِدلوك الشمس﴾ـَ ْ َّ ِ ُ وب ـوجـبب الـزوال سـال , أن)٧٨:راءـاإلس (ُ

احلكم يف هـذا األمـر :ونـولـاء يقـ, فالفقه امـائر األحكـذا يف سـالة, وهكـالص
ع مـن الوجوب, أو احلرمة أو اإلباحة, أو أنـه سـبب لكـذا, أو رشط لـه, أو مـان

 .)٢(, كام يفعل األصوليون صحته, واليطلقون احلكم عىل نفس اخلطاب
 . احلكم عند األصوليني −٣

 مـن ي عىل أقوال متعددة كلهـا ال ختلـوختلف األصوليون يف احلكم الرشعا
ًعرتاضا مـن قبـل ال أقرب التعاريف للصواب و أقلها , ولع واعرتاضاتمطاعن

ني خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلف: رشعي هوبأن احلكم ال: األصوليني هو قوهلم
ًا أو وضعاريًإقتضاء أو ختي ً)٣(. 

 هو الطلب, وقد يكون طلب فعل أو كـف, وطلـب الفعـل قـد :قتضاءالوا
ًيكون جازما وهو اإلجياب, وغري جازم وهو الندب, وطلـب الكـف قـد يكـون 

 .ًجازما وهو التحريم, وغري جازم وهو الكراهة
معناه التسوية بني الفعـل و الـرتك وهـو اإلباحـة, واملقـصود  وأما التخيري ف

ً آخر, أو رشطا له, ءً سببا ليشءبالوضع ما يتعلق باألحكام الوضعية كجعل اليش
 . ًأو مانعا من غري ذلك

________________ 
F١EאאF١٧Eאא،F١L٢٥٩KE 
F٢EאאF١٧Eאא،F١L٢٥٩KE 
F٣EאאאF١L١١٧Eאאא،F١L١٣KE  
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٤− املقارنة بني تعريف احلكم الرشعي وتعريف الفتو. 
وأن احلكـم .إباحةإخبار عن حكم اهللا تعاىل يف إلزام أو : قلنا بأن الفتو هي

ًقتضاء أو ختيريا أو وضـعااالرشعي هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني,  ً ً .
لتفـات اوعليه فاحلكم الرشعي يتعلق بأفعال املكلفني عىل وجه العموم مـن غـري 

وجوب الصالة أو حرمة رشب اخلمر ـاحلكم بـ ك −هـط بـرتبــني يـع معـإىل واق
 فهي تتعلق بحكم ما وإخبار عن حكم اهللا يف ذلـك الواقـع أما الفتو , −وهكذا

 أو إنـزال للحكـم  ,تطبيـق للحكـم الـرشعي عـىل الواقـع: أو هي , املخصوص
 .  الرشعي العام عىل واقع أو واقعة خمصوصة

 :تنبيه
 وهـذا نـاتج  ,قد يستعمل العلامء الفتو بمعنى احلكم الرشعي أو العكـس

ستعامل مصطلح احلكـم انتباه عند الذا ينبغي ا ومع ه, رتباط الوثيق بينهامعن اال
الرشعي يف قاعدة تغري الفتو, إذ قد حيدث عـدم التنبيـه إىل الفـرق بـني احلكـم 

قاعـدة لسـتخدام  ا وقد يمهـد لـسوء ,ً وبني الفتو لبسا عند اآلخرين ,الرشعي
وأحكـام دينـه إىل تبـديل رشع اهللا من خالهلا َلَصَوَتُي وتتخذ قنطرة  تغري الفتو  

 .الثابتة 
 .تغري الفتو وثبات األحكام: ًثانيا
 ونحـب  , أن الفتو تتغري بتغري موجباهتـا: تغري الفتو أن املراد منً آنفابينا
 مـن  الثبات هـو أن األحكام الرشعية باملعنى الذي ذكرناه ال تتغري بل اىلأن نشري

غري الفتو أن يستبطن معنى عامل قاعدة تإأهم صفاهتا وعىل املجتهد حني يامرس 
ُ, وحني ينزل األحكام الرشعية عىل الواقع أن اليغفل عن  ثبات األحكام الرشعية

عامل تغري الفتو, وكأن العالقة بني ثبات األحكام الرشعية وقاعدة تغـري ِقاعدة إ
 ختلفا يف معنى الثبات والتغـري, اهنام إذا اجتمعا يف سياق واحد أالفتو فـالفتو
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الـرشعية عنـد ُ وإذا افرتقـا يف الـسياق أخـذت األحكـام  , و األحكام ثابتةتتغري
  عىل تنزيلها

 الفتو يف ظل ُوأخذت قاعدة تغري ,  قاعدة تغري الفتو إعامل يف ظلالواقع
  ثبات األحكام الرشعية أصل

 :اآليت نختم هذا املطلب ب املعنىولبيان وتأكيد هذا
 .أدلة ثبات األحكام الرشعية −١

 ودوامها إىل قيـام  ,األدلة عىل بقاء األحكام الرشعية عىل ما رشعها اهللا عليه
 – , نـذكر منهـا مـا يـيل  وعدم تأثرها بزمان وال مكان أكثر من أن حتىص ,الساعة

 :−ًاختصارا
ِ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورض: قوله تعاىل ) أ (  ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َ ُْ ُ َُ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ ُيت لكم َْ ُ َ ُ

ًاإلسالم دينا﴾ ِ َ َْ ِ  )  .٣:املائدة (ْ
ٍ, ومـا مل يكـن يومئـذ   نقصَلُمَ, والتغري فيام ك  متتُ والنعمةَلُمَفالدين قد ك

 بجواز تغري احلكم الرشعي هـو طعـن يف إكـامل زعم, وال ًًدينا فلن يكون بعد دينا
 . , وجحود للنعمة التي أمتها اهللا علينا بدينه اهللا لدينه

ْ﴿وأن هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم  : قوله تعاىل)ب( َّ ُّ ْ ُُ ِ َ َ َ َّ َ َّ ََ ََ ُ ُ َ ُ ُ َ َِ َِ ً َِ ِ ِ َ َّ َ
ِعن سبيله﴾ ِ ِ َ ْ  ).١٥٣:(األنعام (َ

تباع الكتـاب و الـسنة فقـد اتبـع افمن مل يتبع رصاط اهللا املستقيم املتمثل يف          
 اهللا تتغـري فقـد حكـم بغـري الكتـاب و  ومن قال بأن أحكام ,ُسبل الشيطان

ُالسنة و اتبع السبل  . املفرقة عن سبيل اهللا ُ
ِ﴿وإذا تتىل عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائـت : قوله تعاىل)   ج(  ِ ِ ٍْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ ِّ َ ْ َْ َّ ََ َ َ ُ ْ َُ ِ َ َ ِ

َبقرآن غري هذا أو بدله قل ما يكون يل أ َِ ُ ُ َ َ ْ ْْ ُْ ُُ َ ْ َِّ َ ِ َ ٍ َ َن أبدله من تلقاء نفيس إن أتبع إال مـا ِ َّ ِ ُِ ْ ُ َِ َّ َِّ ُْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ
ٍيوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم﴾ ْ َ َ ِّ َ َ ََ َ ْ َُ ُ ُ َْ ِ ِ َِ ِّ َّ  . )١٥:يونس (َ
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إين أخشى مـن اهللا إن خالفـت أمـره وغـريت  ((:−رمحه اهللا−قال القرطبي          
 .)١())يوم عظيم هولهأحكام كتابه وبدلت وحيه فعصيته بذلك عذاب 

مـن أحـدث يف أمرنـا هـذا مـاليس منـه فهـو ((: قوله صىل اهللا عليه وسلم)  د ( 
 األحكام فقـد أحـدث يف أمـر رسـول اهللا َّريَ أي مردود عليه فمن غ.)٢())ُّدَر

 .صىل اهللا عليه وسلم ما ليس منه فهو مردود عليه
 :وص هذا املعنى فقـاله للنصئم من استقراِإذ فه اإلمام الشاطبي  ورحم اهللا

ًنـسخا, وال ختصيـصا لعمومهـا,  − أي الرشيعة −فلذلك ال جتد فيها بعد كامهلا(( ً
, ال بحـسب عمـوم املكلفـني,  ً, وال رفعا حلكم من أحكامها ًوال تقيدا إلطالقها

وال بحـال دون  , وال بحـسب زمـان دون زمـان وال بحسب خصوص بعـضهم
ٌحال, بل ما أثبت سببا فهو سبب ً, وما كان رشطا فهو أبـدا رشط, ومـا   يرتفع الً ً

ًكان واجبا فهو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب ً , وهكذا مجيع األحكام فـال زوال  ً
 .)٣()) بقاء التكليف إىل غري هناية لكانت أحكامها كذلكَضِرُهلا وال تبدل, ولو ف

 .بني النسخ و القول بتغري األحكام  −٢
تغري معناه رفع حكـم األحكـام الـرشعية مـن ت القول بأن األحكام الرشعية

  .أو نحو ذلك املنع إىل اإلباحة, أو من اإلباحة إىل املنع,
, ي صىل اهللا عليه وسلمبوهذا املعنى للتغري بمثابة القول بنسخها بعد وفاة الن

 .هَّدَوهو قول قد أمجعت األمة عىل ر
دليل رشعـي ع احلكـم الـرشعي بـرفـ ((:إذ معنى النسخ عنـد العلـامء هـو

 .)٤())متأخر
ُأن يرفع حكم رشعي بدليل صحيح ليحل حملـه حكـم آخـر وهـذا هـو أي 

ّإذا كان النسخ ال يكون إال مـن اهللا ومؤد القول بجواز تغري األحكام الرشعية , 
نقطـاع الـوحي مـن اوهو ممنوع بعـد  −, أو من رسوله صىل اهللا عليه وسلم تعاىل

________________ 
F١EאF٨L٢٩٧KE 
F٢EK 
F٣EאאF١L٢٩٧KE 
F٤EאאאאאF١L٣٢٢KE 
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غري األحكـام بعـد موتـه ت فالقول ب−ليه وسلم السامء بموت املصطفى صىل اهللا ع
 ممنوع الستحالة النسخ بعد موته ومن قـال بـه فقـد وقـع يف صىل اهللا عليه وسلم

ِلوا الكتاب بعد أنبيائهم , وقد بني شيخ اإلسـالم رمحـه اهللا هـذا َّالتشبه بالذين بد
 كـام تقـول جيوز تبديل املسلمني دينهم بعـد نبـيهم ,((:  فهواملعنى وأن من قال به

النصار أن املسيح سوغ لعلامئهم أن حيرموا ما رأوا حتريمه مصلحة, وحيلـوا مـا 
 .)١())رأوا حتليله مصلحة وليس هذا دين املسلمني

وهبذا يتبني لنا ما أرادناه من بيان الفرق بني مسألة ثبات األحكام الـرشعية , 
ًرق واضـحا بـني  وذلـك حتـى يظـل الفـا ,ومسألة تغري الفتو بتغري موجباهتـا

الثوابت التي ال يمكن أن يلحقها تغري وبني إنزال األحكام عىل الوقائع والتي هي 
 .عملية اجتهادية تقبل القول بتغريها وتنوعها بحسب تغري موجباهتا 

ً كالمـا نفيـسا يف هـذا املعنـى − حفظه اهللا − عبداهللا بن بيهلشيخنا العالمة و ً
 فقد − نعطر به هذا املطلب−الفتو بتغري الزمانند حديثه عىل قاعدة تغري ذكره ع
وهي قاعدة ليست عىل إطالقها فليست كل األحكام تتأثر بتغري الزمـان  ((:فقال

 والكثري من أحكام  ,وبر الوالدين , واحلج  , والزكاة , والصوم ,فوجوب الصالة
 , وكذلك فـإن املنهيـات القطعيـة كاالعتـداء عـىل الـنفس,املعامالت واألنكحة

 وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكـل أمـوال , واألعراض,واألموال
 ومنها الغش واخليانة وحمرمات عقود األنكحة وحمرمـات عقـود ,الناس بالباطل

 أو اجلهالة فكل تلـك ال تـستباح إال , أو الغرر الفاحش,البيوع املشتملة عىل الربا
 أن يفمحرمات املقاصد التي تعنوبصفة عامة  بالرضورات التي تبيح املحظورات

 .العقد يشتمل عىل املفسدة التي هنى الشارع عنها ال جتيزها احلاجة
 رائع التـي يتوصـل هبـا إىل املفـسدةوبالعكس من ذلـك فـإن حمرمـات الـذ

وواجبات الوسائل التي يتوصل هبا إىل مصلحة فإهنـا تتغـري بتغـري الزمـان ألهنـا 
ًدرءا فإذا رجحت مصلحة عىل املفسدة التي مـن ًتدور مع املصالح جلبا واملفاسد 

 )٢())أجلها كان احلظر فإن النهي يستحيل تارة إىل ختيري وتارة إىل طلب
________________ 
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 املبحث الثاين
 َ الفتو وأثره عىل واقع األقليات املسلمةُّريَغَت

 
 :وحتته مطالب

 .أمهية قاعدة تغري الفتو يف نوازل األقليات : ب األولـلـاملط
 املصالح واملفاسد املرتتبة عىل اعتبار قاعدة تغري الفتو يف واقـع : اينـثـلب الـاملط

 .األقليات
 . اخلاطئ لقاعدة تغري الفتوِمْهَخطورة الف: لب الثالثـاملط

 .األدلة الرشعية عىل قاعدة تغري الفتو : عـرابـاملطلب ال
 .حول قاعدة تغري الفتووقفة حتليلية لكالم ابن القيم رمحه اهللا : املطلب اخلامس
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 ).عنارصه ورضورته (َاحلديث عن األمهية : املطلب األول
ُل عن األمهية اليوم من أهم األسئلة التي ينبغـي أن يركـز عليهـا عنـد ؤاالس

ُبحث أي قضية علمية حتى نبتعد عن تسويد األوراق, والعمـل بـصنعة الـرساق 
وال ينبغـي  ((:بن العريب رمحه اهللا, يف مقدمة العارضة حيـث قـالا عىل حد تعبري

 خيرتع معنـى , أو ما أنَحلصيف أن يتصد إىل تصنيف أن ال يعدل عن غرضني إ
و ماسو هذين الوجهني فهو تسويد الورق و التحيل بحلية ... ًنا ًيبتدع وصفا وف

 .)١())الرسق
ًجامعـا عنـد أصـحاب القـضية ًأعود فأقول بأنه كلام كان اجلواب واضحا و

العلمية حول أمهية املوضوع الـذي يبحثونـه كلـام وصـلت الفكـرة إىل اآلخـرين 
 .بشكل واضح وجيل وحتركت العقول و القلوب إىل تبيينها والعمل بمقتضاها 

دد أمهية أي قـضية ـن أراد أن حيـه مـل الذي يسلكـيل السهـق العمـريـوالط
ة ـهذه القـضيـدان لـة الفقـالـود وحـوجـة الـالـح ورـة أن يتصـة أو عمليـعلمي
 .أثرها عىل الواقعو

اجلواب الواضح عن املصالح واملنـافع املرتتبـة عـىل : وأقصد بحالة الوجود
عتناء بدراسة قضية معينة بالنسبة ألصحاهبا وكذلك ملـن يتوجهـون هتامم واالاال

 .إليه هبا
د واملضار التي لواضح عن املفاساجلواب ا: كام أقصد بحالة الفقد أو الفقدان

 .هتامم بقضية معينة عىل أصحاهبا وعىل من يتوجهون إليه هباالترتتب عىل عدم ا
ية تغــري الفتــو يف واقــع ولبيــان املــصالح املرتتبــة عــىل تنــاول وفهــم قــض

ُ, وبيان املفاسد املرتتبة عىل اجلهل هبذه القضية فقـد خصـصت املطلـب األقليات
 .بحث لذلك الثاين يف هذا امل
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املصالح و املفاسد املرتتبة عىل اعتبار قاعـدة تغـري الفتـو يف واقـع : املطلب الثاين
 .األقليات

عـامل قاعـدة تغـري إيمكن النظر إىل املصالح و املفاسد املرتتبة عـىل اعتبـار و
 :الفتو بتغري موجباهتا عىل واقع األقليات املسلمة من خالل اآليت

 .جتهد يف شؤون األقليات املسلمةأثر ذلك عىل امل: ًأوال
ُإن قاعدة تغري الفتـو بتغـري موجباهتـا تعـني املجتهـد يف نـوازل األقليـات 
ًاملسلمة عىل أن يتمهل قليال قبل أن يصدر فتواه , وذلك لينظر يف واقع األقليـات 
ويتفحص جزئيات هذا الواقع التي هلا عالقة بموضوع فتواه , ويـستكمل بـذلك 

وال يـتمكن ((: بـن القـيم رمحـه اهللا بقولـها االجتهاد التي ذكرها  أدوات النظر و
 .ّ إال بنوعني من الفهمِاملفتي وال احلاكم من الفتو و احلكم باحلق

باط علـم حقيقـة مـا وقـع بـالقرائن  فهم الواقع و الفقه فيه, واسـتن:أحدمها
ًاألمارات والعالمات حتى حييط به علامو َ. 

جب يف الواقع , وهو فهم حكم اهللا الذي حكم بـه يف فهم الوا: النوع الثاينو
 .)١())كتابه أو عىل لسان رسوله يف هذا الواقع, ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر

والفتو قد ترتبط بعدة عوامل, وقد تتـداخل فيهـا تلـك العوامـل وتتغـري 
بسببها وسوف ينتفع املجتهد بمقدار فهمه ملوجبات هذا التغـري, بـل إنـه بمقـدار 

 الفهم سوف يفوز بتحليل دقيق عميق لواقع األقليات املسلمة الذي يريـد أن هذا
 .يفتي فيه 

ًفمعرفة أثر املكان وخصوصياته عىل اعتبار أنـه لـيس خاضـعا ألحكـام دار 
ًاإلسالم مثال , أو  معرفة أثر الزمان الذي نعني به أثر التغري احلاصل عىل أخـالق 

سلم بـني أكثريـة ال تـؤمن بـاهللا العظـيم وال اهتم , أو أثر وجود امليالناس وسلوك
بدينه القويم , أو أثـر األعـراف والعـادات , وعمـوم البلـو ونحـو ذلـك مـن 

________________ 
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مكونات النظر الصحيح للواقع سـوف يعـني املجتهـد يف قـضايا األقليـات عـىل 
 .االقرتاب أكثر إىل دائرة الصواب يف معرفة حكم اهللا يف تلك النوازل و القضايا

 .أثر ذلك عىل األقليات املسلمة: ًثانيا
 أن الفتـو −وهـي متثـل موضـوع الفتـو −إذا علمت األقليـات املـسلمة

 الصادرة عن املؤسسة 
اإلفتائية, أو عن جمتهد معـني, قـد روعـي فيهـا رشط فهـم الواقـع اخلـاص 

 التـي تـؤثر يف فهـم −باألقليات ومراعاة املتغـريات املكانيـة والزمانيـة ونحوهـا 
 ,ةملـ فإهنم سوف يتعـاملون مـع الفتـو بإجيابيـة كا−اقعهم اخلاص املجتهد لو
ستكلمة لرشوطها التي عتبار أهنا فتو ماون ملا جاء فيها من األحكام عىل وخيضع

 وال يسعهم غـري − من فهم النص وفهم الواقع− رمحه اهللا−القيم  ابنذكرناها عن
ٍ﴿وما كان ملؤمن: اىلـه تعـولـتجابة لقـذلك اس ِ ِْ ُ َ َ َ ُ وال مؤمنة إذا قـىض اهللاَُّ ورسـوله َ َ َُ ُ َ َُ َ َ ِ ٍ َِ ْ َ

ًأمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومـن يعـص اهللاََّ ورسـوله فقـد ضـل ضـالال  َ َ ََّ َْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ً ِْ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ْ َُ َ ُْ
ًمبينا﴾ ِ   ).٣٦:األحزاب( ُ

ّأما إذا تبني لألقليات املسلمة أن الفتو الـصادرة بحقهـم قـد جـاءت مـن 
, وال تراعي االختالف بني مكونات هذا  ال تفقه الواقع اخلاص باألقلياتاتجه

, وأقل مـا يمكـن المي, فإهنا لن تقبل هذه الفتاوالواقع ومكونات الواقع اإلس
أن تتعامل به جتاهها أن تصف أصحاهبا بأهنم ال يعرفون الواقع اخلـاص هبـم وال 

يتحقـق املقـصود الـرشعي مـن , و ال ه, وعنـدها تفقـد الفتـو فاعليتهـايفقهون
 .وجودها

ويف مقابل هذا قد يتحمس بعض أبناء األقليات املسلمة لبعض الفتاو التي 
ليس هلا عالقة بواقعهم , وقد يتسبب هذا احلامس يف تعطيـل حركـة اإلسـالم يف 
أوساط هذه األقليات , وأوساط الواقع الذي يعيشون فيه ,وذلك لعـدم انطبـاق 

 . اقعهم هذه الفتاو عىل و
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وهي  −وكم تسببت فتاو صادرة عن جهات بعيدة عن فهم واقع األقليات 
 يف وقـوع مزيـد مـن −مع بعدها ليس هلا دراية وال علم بخـصائص هـذا الواقـع

ختالف والترشذم بني أبناء األقلية املسلمة, بل ويف تعطيـل حركـة الـدعوة إىل اال
 .ه األقليات اإلسالم يف أوساط املجتمعات التي تعيش فيها هذ

ن املقصود  أن نبني األثر اإلجيايب الذي حيدثـه اعتبـار قاعـدة تغـري إ فًاوختام
وهـو أثـر عظـيم جيعلهـم  الفتو بتغـري موجباهتـا يف واقـع األقليـات املـسلمة,

يتحركون بدينهم يف واقع جمتمعاهتم وهم يشعرون أن لدهيم القدرة عىل اإللتـزام 
يشعرون بإمكانية اإللتـزام هبـذه األحكـام حتـى بأحكام هذا الدين , بل جيعلهم 

 . وهم يعيشون يف واقع غري إسالمي 
 .خطورة الفهم اخلاطئ لقاعدة تغري الفتو:املطلب الثالث

ّعامل قاعدة تغري الفتو بتغري موجباهتـا, فـإن أإذا كنا قد أكدنا عىل رضورة 
لتـزام انـة يف ث فتهذا اإلعامل إذا تم يف غري حمله ومن غري أهله فإنـه سـوف حيـد

 هـذه القاعـدة مـن قبـل قـوم قـل ُاسـتثمرتاألقليات املسلمة بدينها خاصة إذا 
نصيبهم من معرفة علل األحكام و مداركها, ورأو يف هذه القاعدة مـا يمكـن أن 

ًختذوا منها معوال يرضبون به النصوص ا هلم أغراضهم وشهواهتم العاجلة فحيقق
 . الدينالثابتة والقواعد الراسخة هلذا 

إن تغري الفتو حق الريب فيه ولكن ينبغي أن يفرق بينه وبني تغري األحكام 
 .ِوتبدل النصوص وانحراف املقاصد و احلكم عن موضعها التي أراده اهللا هلا

ُفتغري الفتو يعمله من كان مستصحبا لألصول الرشعية, والعلـل املرعيـة ً ُ ,
النصوص وأنكـروا الثوابـت ومتـسكوا ًاملصالح املعتربة رشعا, ال الذين جهلوا و

َليتخذوا من هذه القاعدة متكئا ألهوائهم وانحرافتهم! باملصالح امللغاة ًَ ِ ِ. 
ًذ من هذه القاعدة أصال يفرس بـه رضاهبم من يتخاوكم رأينا من العلامنيني و

ًحتفاء وفرحا هبذه القاعدة لتـصبح كـالفرع الـذي انحرافه , بل كم سمعنا منهم ا ً
 .صله بالبطالنعاد عىل أ



 − ٢٥ −

: ًإن القول بتغري األصول و األحكام الـرشعية بنـاء عـىل هـذه القاعـدة هـو
الطريق للحكم و التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا وهو اتباع للهـو ووقـوع يف فتنـة 

ًفرتاء عىل اهللا , وقول عليه اعىل املسلم إال أن يعتقد أن ذلك التبديل لرشع اهللا وما 
َقل إنام حرم ريب الفواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن ﴿:عاىلبغري علم , وقد قال ت َ َ َ ِّ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َْ ِ َِ َ ْ َْ َ َّ ِ ُ

َواإلثم والبغي بغري احلق وأن ترشكوا باهللاَِّ ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا عـىل اهللاَِّ  َ َ َ َ َ َُ ْ ُْ ْ َْ ِّ َ ُْ َْ ًَ َ َْ ُ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ِ ِِّ َْ ِ
َما ال تعلمون ُ ََ ْ  ).٣٣:األعراف( ﴾َ
ُوإن كـادوا ﴿:   من هذه الفتنة−ً حمذرا نبيه صىل اهللا عليه وسلم −عاىل وقال ت ََ ْ ِ

ًليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفرتي علينا غـريه وإذا الختـذوك خلـيال  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ََّ ً ِ َِ ُ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ ْ ََ َ َّ َِ َ ْ َْ ِ َ)٧٣ (
ًولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئ َ َ ْ ْ َ ْْ ْ ْ َْ ِ َ َ َِ ُ َّ ْ ََ ِ َ ََ ْ ًا قليال َ ِ ِإذا ألذقناك ضعف احليـاة ) ٧٤(َ َِ َْ َ ْ َ َ ْ َ ًَ ِ
ًوضعف املامت ثم ال جتد لك علينا نصريا  َِ ِ َِ َ ُْ ََّ ََ ْ ََ ِ َ ُ َْ  ).اإلرساء (﴾)٧٥(َ

: والصواب من القول يف ذلك أن يقال ((:بن جرير رمحه اهللا يف تفسريهااقال 
رشكني كادوا أن يفتنـوه إن اهللا تعاىل ذكره أخرب عن نبيه صىل اهللا عليه وسلم أن امل

 .)١())فرتاء عىل اهللاعام أواحاه اهللا إليه ليعمل بغريه وذلك هو اال
فإذا نظرنا إىل كل كذلك علمنا خطورة االستخدام السيئ , والفهم اخلـاطئ 
هلذه القاعدة خاصة يف واقع األقليات املسلمة التي حييط هبا الكيد واملكر من كـل 

 واألخالقيـة ديـةواالنحرافـات العق,  الشبهات مكان وتسلط عليها موجات من
ًئ مناخا خلروج بعض املـارقني الـداعني لتغـري أحكـام اإلسـالم يُمما هي. ونحوها 

ًوثوابته للتتوافق مع واقع األكثرية التي ال تؤمن باإلسالم دينا بحجة تغري الواقـع 
 .وخصوصية الزمان و املكان واحلال 

 هـذا األمـر, ألننـي أعـيش مـن جمتمـع  من أجل ذلـك أحببـت أن أنبـه إىل
ُاألقليات يف أوربا , ويف كل يوم خيرج علينا من يـزعم أنـه مـن أصـحاب الفكـر 

ًراء فقهيـة وأحيانـا كثـرية عقديـة آاإلسالمي املستنري املتوافق مع الواقع األوريب ب
________________ 
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خمالفة لقواعد الرشيعة و مواطن اإلمجاع بني علامئها , بحجة اعـامل قاعـدة تغـري 
فتو بتغري الزمان واملكان , مع طعن يف فتاو العلـامء واجتهـاداهتم و اهتامهـا ال

تناسـب الزمـان واملكـان , فمـن القـول بإباحـة بعـض  بأهنا ال تساير الواقع وال
ًالفواحش بحجة أنه ليس عليها دليال قطعيا إل ىل القـول إُقرار الواقع األوريب هلا , ً

ىل القـول بتعطيـل إتعيش يف واقع آمن , هنا بعدم وجوب حجاب املرأة املسلمة إل
ًبعض آيات القرآن الكريم ألهنا ال توافق الواقع األوريب قياسا عىل الفهم  اخلاطئ  ُ

 .الجتهاد عمر يف مسألة املؤلفة قلوهبم 
ُوتقـصدىل غري ذلك من األقوال التي تنبني عن جهـل مركـب كبـري إ   هلـدم َ

 .ثوابت اإلسالم و أصوله
 .األدلة الرشعية عىل قاعد ة تغري الفتو : بعاملطلب الرا
 .األدلة من الكتاب العزيز: أوال

 أنه مل يقف عىل مـن اسـتدل عـىل هـذه − حفظه اهللا–ذكر الشيخ القرضاوي 
القاعدة من الكتاب العزيز وقد حاول أن يستدل هلـا مـن القـرآن الكـريم وهـذه 

 .تو يف عرصناخالصة ما قاله حفظه اهللا يف كتابه موجبات تغري الف
ن الكريم عىل هذه القاعدة آ الشيخ القرضاوي لالستدالل بالقر مهد−١

االسـتدالل ببيان أصل يف غاية األمهية  وهو أن االنطالقة الصحيحة يف تقرير 
ة يبدأ من حماولة التدقيق يف صالة ورشعية هذه القاعدأمن الكتاب العزيز عىل 

ُحقيق يظهر أن العالقة بـني كثـري مـن  النسخ يف كثري من اآليات, إذ التدعو
ت هلا  صـلة بالناسـخ واملنـسوخ, اآليات التي تصنف يف مباحث النسخ  ليس

والتحقيق أهنا ليست منـسوخة وال ناسـخة, وإنـام لكـل ((: إنام هي كام قالو
 امها جانـب العزيمـة, واألخـر جانـبعمل فيه وقد متثـل إحـدُمنها جمال ت

ــدمها لإل ــون إح ــصة, أو تك ــالرخ ــدب ل ــر للن ــاب, و األخ زام و اإلجي
 .)١())وهكذا.... االستحباب و

________________ 
F١EאF١٥L١٣٠KE 



 − ٢٧ −

َيـا أهيـا ﴿: دلة القرآنية التي ذكرها يف هذا السياق قولـه تعـاىلمن األ −٢ ُّ َ َ
ِالنبي حرض املؤمنني عىل القتال إن يكن منكم عرشون صابرون يغلبوا مائتني  ْ َ ُ ْ َ ِّ َُّ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ ُ َُ َ ِْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ ِ

َوإن ي ْ ِ َكن منكم مئة يغلبـوا ألفـا مـن الـذين كفـروا بـأهنم قـوم ال يفقهـونَ ُ َ َ ٌْ َ ًَ ٌ ْ ُ ُ َ ْْ َّ َ َ ُ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ُ َُ ْ﴾ 
 ).٦٥:األنفال(

ْاآلن خفف اهللاَُّ عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن مـنكم ﴿:   ثم قال تعاىل َ ْ َ ُْ ُ ُ ُْ ْ َِ ِ ِْ ْ َ َ َْ َّ َِ َ ً ََّ َ َ َ
ِمئة صابرة يغلبوا مـائتني ْ َ ََ ََ ِ ِ ُِ َْ ٌ ِ ْ وإنٌ ِ ُ يكـن مـنكم ألـف يغلبـَ ِْ ِْ ُ َُ ْ ٌَ ْ َ َوا ألفـني بـإذن اهللاَِّ واهللاَُّ مـع ْ ََ ِْ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ

َالصابرين َِّ  ).٦٦:نفالاأل (﴾ِ
ًتعقيبـا عـىل االسـتدالل هبـذه اآليـة : − حفظـه اهللا−قال الشيخ القرضـاوي

ت ملا نزل:بن عباس ريض اهللا عنهام أنه قالاالكريمة بام رواه البخاري رمحه اهللا عن 
َإن يكن منكم عرشون صابرون﴿ َ ُْ ْ َِ َ ُْ ْ ِ ُِ ُْ   شق ذلك عىل املسلمني , حني فرض علـيهم ﴾ِ

ْاآلن خفف اهللاَُّ عنكم﴿:  ّأال يفر أحد من عرشة, فجاء التخفيف فقال ُ ْ ََ َ َّ َ َ﴾ −. 
وهذه الرواية ال تدل عىل النسخ األصويل الذي زعمه بعضهم وهـو رفـع ((

 فقد تبـني أن اآليـة −, وانتهاء العمل به إىل األبداحلكم الذي تضمنته اآلية األوىل
ُاألوىل عزيمة, أومقيدة بحال القـوة , والثانيـة رخـصة مقيـدة بحـال الـضعف , 
ومعنى هذا أن اآلية الثانية ترشع حلالة معينة, غري احلالـة التـي جـاءت هلـا اآليـة 

 . األوىل , وهذا أصل لتغري الفتو بتغري األحوال 
لصرب, والصفح, والعفو, واإلعراض عن املرشكني ونحو ومثل ذلك آيات ا

نسختها آية السيف , فاحلق أن هلـذه اآليـات : ذلك, مما قال فيه كثري من املفرسين
 .)١())وقتها وجماهلا, و آلية السيف وقتها وجماهلا كذلك

 .األدلة من السنة املطهرة: ًثانيا
 : اهللا عليه وسلم قالماثبت عن عائشة ريض اهللا عنها أن رسول اهللا صىل −١

 أن قومك حني بنوا الكعبة اقترصوا عن قواعـد إبـراهيم عليـه الـسالم يأمل تر((
________________ 

 ).٢٧ص  (موجبات تغير الفتوى  )١(



 − ٢٨ −

ُّدها عىل قواعد إبراهيم فقال رسول اهللا صىل اهللا ُرقالت, فقلت يا رسول اهللا أفال ت
 فـالنبي صـىل اهللا عليـه وسـلم )١())ِعليه وسلم لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت

 مع مقدرته عليه − البيت ورده إىل قواعد إبراهيم , ومنعه من ذلك عزم عىل تغيري
 خشية وقوع ما هو أعظم منه من عـدم احـتامل قـريش لـذلك لقـرب عهـدهم −

 .باإلسالم وكوهنم حديثي عهد بكفر
و من الواضح يف هذا احلديث تغري حال املنكر الـذي يـراد تغيـريه إىل حـال 

 .ه بالتغري ًيكون فيها أقل نكرا مما يصار إلي
اهللا بن واقد قال هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم عـن أكـل  عن عبد −٢

َمـرةَاهللا بن أيب بكر فـذكرت ذلـك لع حلوم الضحايا بعد ثالث, قال عبد َ  فقالـت ْ
ٍدف أهل أبيات من أهـل الباديـة حـرضة األضـحى : صدق سمعت عائشة تقول ُ ّ

ّوسلم ادخروا : ول اهللا صىل اهللا عليهزمن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال رس
ّثالثا ثم تصدقوا بام بقي فلام كان بعد ذلك قالوا يا رسول اهللا إن النـاس يتخـذون  ً
: األسقية من ضحاياهم وحيملون فيها الودك فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

جـل وما ذاك قالو هنيت أن تؤكل حلوم الضحايا بعد ثالث فقال إنام هنيتكم مـن أ
ِالدافة التي دف ّ  .)٢()) فكلوا وادخروا وتصدقواتّ

ومعنى هـذا أن النبـي صـىل ((: − حفظه اهللا−قال الشيخ يوسف القرضاوي
اهللا عليه وسلم هنى عن ادخار حلوم األضاحي بعـد ثالثـة أيـام يف حالـة معينـة, 
ولعلة طارئة وهي وجود ضيوف وافـدين عـىل املدينـة يف هـذه املناسـبة الطيبـة, 

يوجبه كرم الضيافة وسامحة األخوة من حلم الضحايا, فلـام   أن يوفر هلم مافيجب
انتهى هذا الظرف العارض, وزالت هذه العلة الطارئة زال احلكم الذي أفتـى بـه 
ًالرسول تبعا هلا, فإن املعلول يدور مع علته وجودا وعدما, وغـري النبـي الكـريم  ً ً

ًدخار بعد ذلك قـائال ال اة أحاديثه بإباحفتواه من املنع إىل اإلباحة, وهلذا رصح يف
 .)كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي, فكلوا و أطعموا وادخروا(

________________ 
F١EאWאFW٢٣١٨KE 
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فهذا مثل واضح لتغري الفتو بتغري األحوال, وأكثر الفقهاء عىل اعتبار هذه 
والتحقيق أنه ليس من باب النسخ, بل من بـاب .... ًاإلباحة نسخا للنهي املتقدم 

نتفـاء علتـه كـام أشـار إىل ذلـك اإلمـام الـشافعي ريض اهللا عنـه يف نفي احلكم ال
حيث ربط هني عن االدخار )) الرسالة((من كتابه )) باب العلل يف احلديث((آخر

 .)١())ّبالدفة
ًوختاما فقد أكتفيت ببعض األدلة التي يتحقق هبا املـراد عـىل اعتبـار قاعـدة 

أدلتها أكثر من أن حتىص فـإذا أضـفنا تغري الفتو بتغري موجباهتا واال فهي قاعدة 
اىل هذه األدلة اجتهادات الصحابة ومن بعـدهم مـن املجتهـدين أصـبحت هـذه 
القاعدة من القواعد املتفق عليها بني العلـامء وإن اختلفـوا يف التـضييق والتوسـع 

 .ند استعامهلا وجماالت تطبيقاهتاع
 .هللا حول قاعدة تغري الفتووقفة حتليلية لكالم ابن القيم رمحه ا:املطلب اخلامس
 ,ًا لد طائفة من العلامننيـرفـًاال حمـتعمـاء اسـوص الفقهـر نصـإن من أكث

 يف كتابه إعالم املوقعني حول تأصيل و إبراز − رمحه اهللا−ما أورده اإلمام ابن القيم
قاعدة تغري الفتو بتغري موجباهتا , فهم قد أخذوا كلامت اإلمام ابن القيم حـول 

ه القاعدة وطاروا هبا يف كل حدب وصوب, وصاحوا هبا يف كل واد ونـاد كـام هذ
لو خالفـت عامل املصلحة وإول ـي حـوفـام الطـمالم اإلـع كـل مـن قبـوا مـفعل

ًنصا رشعيا ً. 
  ال يعـود لقناعـة −رمحـه اهللا−وهذا االستعامل والتوظيف لكالم ابن القـيم 

 وإنام , لرشعية لقوانني الناس و أحكامهمالعلامنيني بمصدريه وصالحية القواعد ا
 أصول الترشيع وأحكامه − وهي فرع −هو توظيف ماكر هلذه املقولة ليرضبوا هبا 

ًفيرضبوا األصل بالفرع , طمعا بالفوز بتغري بعض أحكام الرشيعة الثابتة لتخضع 
 .لألهواء والشهوات التي متليها عليهم عقوهلم ومصاحلهم املزعومة

________________ 
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 −رمحـه اهللا−ا االستخدام, أحببت أن أقف مع كالم ابن القـيم طورة هذوخل
 :ألبني الفرق بينه وبني مزاعم العلامنيني فكان الكالم عىل النحو التايل

 :نص كالم ابن القيم رمحه اهللا: أوال
فصل يف تغري الفتو , واختالفها بحسب األزمنة واألمكنة ((: قال رمحه اهللا

 .واألحول والنيات والعوائد 
 وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عـىل الـرشيعة, ًاهذا فصل عظيم النفع جد

أوجب احلرج واملشقة وتكليف ماال سبيل إليه, ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التـي 
يف أعىل رتب املـصالح ال تـأيت بـه  فـإن الـرشيعة مبناهـا وأساسـها عـىل احلكـم 

ة كلهـا ومـصالح كلهـا ومصالح العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلهـا ورمحـ
 ضدها , وحكمة كلها , فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور, وعن الرمحة إىل

, وعن احلكمة إىل العبـث , فليـست مـن الـرشيعة وإن وعن املصلحة إىل املفسدة
أدخلت فيها بالتأويل , فالرشيعة عدل اهللا بني عباده ورمحته بـني خلقـه وظلـه يف 

 وعىل صدق رسوله صىل اهللا عليـه وسـلم أتـم داللـة أرضه وحكمته الدالة عليه
وأصدقها , وهي نوره الذي أبرص به املبرصون وهداه الذي اهتـد بـه املهتـدون 
وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه املستقيم الذي مـن اسـتقام بـه فقـد 

هـي استقام عىل سواء السبيل , فهي قرة العيون وحياة القلوب ولـذة األرواح , ف
 هبا احلياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خري يف الوجود فإنام هو

مستفاد منها وحاصل هبا وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها , ولوال رسوم 
قد بقيت خلربت الدنيا وطو العامل وهي العصمة للناس وقوام العامل وهبا يمسك 

ا أراد اهللا سبحانه وتعاىل خراب الدنيا وطـي اهللا الساموات واألرض أن تزوال فإذ
العامل رفع إليه ما بقي من رسومها , فالرشيعة التي بعث اهللا هبا رسوله هي عمـود 

 . )١())العامل وقطب الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة 
________________ 

F١EאF٣L١٤ J١٥KE 
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 .وقفات مع هذا النص املبارك: ًثانيا
 :  رمحه اهللا ما ييليتبني لنا من خالل القراءة الصحيحة لكالم ابن القيم

فصل يف تغـري :  أن اإلمام رمحه اهللا قد عنون هلذه القاعدة بقوله:الوقفة األوىل
 احلكم الرشعي , وكام ذكرنا يف بيـان الفـارق بـني احلكـم  يف تغري الفتو ومل يقل

ًالرشعي والفتو وكيف أن التغري يطرأ عىل الفتو باعتبارهـا اجتهـادا واليطـرأ 
 .هنا من الثوابت القطعية عىل األحكام أل

 أن اإلمام قد نص عىل رعاية الرشيعة للمصالح ودرء املفاسد, :الوقفة الثانية
رعاية الـرشيعة للمـصالح ودرء ((: لكنه مل حيرصها يف مصالح الدنيا فقط بل قال

وهذه مفارقـة واضـحة للمذهبيـة العلامنيـة التـي ال . ))املفاسد يف املعاش واملعاد
ّتعني إال ب ّمصالح الدنيا ومفاسدها , أما ما نص عليه اإلمـام فهـو ال يفـصل بـني ُ

ّشهاد هبذا النص إال عىل سـبيل الدنيا واآلخرة, ولذا فال حجة للعلامنيني يف االست
 .ختزال و التحريفالا

 أن اإلمام قد جعل معيار قبول املصلحة هـو الـرشيعة ولـيس :الوقفة الثالثة
 . مردودة عىل أصحاهبا فهييعةالعكس , وأي مصلحة خالفت الرش

, وعـن الرمحـة إىل فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور((: قال رمحه اهللا
فليست من الـرشيعة , ثلحة إىل املفسدة, وعن احلكمة إىل العبضدها, وعن املص

 يف الوجود فإنام هـو وكل خري((:   إىل أن قال رمحه اهللا))وإن دخلت فيها بالتأويل
 , وحاصل هبا, وكل نقـص يف الوجـود فـسببه مـن − ةأي الرشيع -مستفاد منها 

  .))إضاعتها
وهبذا الكالم الواضح اجلـيل الـذي يـربط بـني اخلـري يف الوجـود وااللتـزام 
برشيعة اهللا , وبني حصول الرش وإضاعة هذه الرشيعة, تنقطع أنفاس مـن فـصل 

لفت الرشيعة وكانت الدين عن احلياة و اتكأ عىل مبدأ املصلحة املطلقة حتى لو خا
 .ليه اإلمام يف كالمه السابق  إر ًسببا يف النقص و اخلراب الذي أشا
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األمثلة التي ذكرها ابن القيم رمحـه اهللا تبـني مقـصوده يف تغـري الفتـو : ًثالثا
 .األحكامتغري وليس 

 إضافة لكالم اإلمام الواضح البني يف الربط بني قبول املصلحة وبني التزامها 
التي هي عدل اهللا بني عباده ورمحته بني خلقه, وظله يف  − الرشيعة الغراء بقواعد 
 , فإننا لو تأملنا يف كل األمثلة التي −أرضه

عالقة هلا بتغري  ساقها اإلمام لبيان مراده من هذه القاعدة سنجدها  مجيعها ال
عـني األحكام الثابتة , وإنام هي أحكام مناطة بواقع أو حـال أو زمـان أو مكـان م

وقد أحسن الدكتور بسطامي سـعيد يف تلخـيص .تتغري كلام تغري املناط املتعلقة به
  :وتقريب كل األمثلة التي ذكرها ابن القيم عىل النحو التايل

 مثل هني النبي صىل اهللا عليه : التي يثبت تغري النص فيها بنص آخر احلالة−١
 هذا الظرف ثابـت يف نـص وسلم أن تقطع األيدي يف الغزو , فتعطيل احلد هنا يف

 سقوط حد الرسقة أيام املجاعة كام هو منقول عن عمر بن ًويشبه ذلك أيضا. آخر 
 .  بنص درء احلد بالشبهة ًاخلطاب عمال

 ومثاهلـا تـرك  , احلالة التي تتعارض فيها املصالح التي تثبتهـا النـصوص−٢
: كار املنكر أربع درجاتفإن((: يقول. إنكار املنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه 

األوىل أن يزول وخيلفه ضده , الثانية أن يقل وإن مل يزل بجملته , الثالثة أن خيلفـه 
فالـدرجتان األوليـان مـرشوعتان , . ما هو مثله , الرابعة أن خيلفه ما هو رش منـه 

 . ))والثالثة موضع اجتهاد , والرابعة حمرمة
شباه والنظائر بأمثاهلـا التـي تثبتهـا حالة يستعمل فيها القياس وإحلاق األ −٣

 ومن أمثلة ذلك أن النص جعل صدقة الفطر يف أصناف خمـصوصة ,  ,النصوص
, يف الـبالد التـي ال ًفيقاس عليها أمثاهلا من األصناف التي تصلح أن تكـون قوتـا

وكـذلك ((: ويضيف ابن القـيم قـائال. يوجد فيها األصناف التي حددها النص 
عيان , التي يقوم غريها مقامها من كل وجـه أو ألالشارع من احكم ما نص عليه 
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يكون أوىل منها , كنصه عـىل األحجـار يف االسـتجامر , ومـن املعلـوم أن اخلـرق 
والقطن والصوف أوىل منها باجلواز , وكذلك نصه عـىل الـرتاب يف الغـسل مـن 

صول ذلك ولوغ الكلب واالشنان أوىل منه , هذا فيام علم مقصود الشارع منه وح
 .))املقصود عىل أتم الوجوه بنظريه وما هو أوىل منه

 , ومثاهلـا صـحة  حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالـة العجـز والـرضورة−٤
طواف احلائض إذا خشيت أن تفوهتا رفقتها يف احلج , مع أن النبي صىل اهللا عليـه 

ال تطويف اصنعي ما يصنع احلاج غري أن ((: وسلم منع احلائض من الطواف وقال
يقـول ابـن . األحوال العاديـة  وهو نص واضح يف عدم صحة ذلك يف .))بالبيت
وليس اشرتاط الطهارة للطواف أو وجوهبا لـه , بـأعظم مـن اشـرتاطها ((: القيم

للصالة , فإذا سـقطت بـالعجز عنهـا فـسقوطها يف الطـواف بـالعجز عنهـا أوىل 
 وأحر. 
 ًقود واأليامن والطالق والنـذور تبعـا احلاالت التي تتغري فيها عبارات الع−٥

 .)١(لتغري العرف والعادة يف ذلك
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 املبحث الثالث
موجبات تغري الفتو 

 والتطبيقات الفقهية عىل واقع األقليات املسلمة يف الغرب
 

 :وحتته املطالب التالية
 .تغري املكان وفتاو األقليات: املطلب األول
 .تغري الزمان وأثره يف فتاو األقليات: املطلب الثاين
 .تغري العرف و العادة وأثره عىل فتاو األقليات: املطلب الثالث
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 ةـــدمــمق
و ـتوجب تغري الفتـباب التي تسـ أو األس,وــري الفتــات تغـــبـوجــم

ً, فام كان من األحكام مبنيا ً عـىل  ةـرعيـلل الشـلعخاضعة يف األصل إىل النظر يف ا
أي أنه ما قد يتحقق مناطه يف حمـل معـني  −ٍأمارات غري ثابتة وال مطردة يف املحال

 ينبغي عىل املجتهد أن يعرفه ويميز بينهـا وبـني غريهـا −قد يتخلف يف مكان آخر
 .من األحكام الثابتة

 يف  وذلك ألهنا عائـدة ,حكمحرص هذه األسباب يف عدد معني نوع من التو
 كأسباب وموجبات ال تؤثر بـذاهتا بـل  تـدور مـع فهي تغري املصلحة ىلإاألصل 

ًاملصلحة وجودا وعدما , ال يمكـن عنـدها حـرص  وإذا ارتبط األمر باملـصلحة فـً
 . عىل سبيل التمثيلال حمدود إاألسباب يف عدد معني

األسباب يف عدد معـني رأوا  حاولوا أن حيرصوا هذه − رمحهم اهللا−و العلامء
ًأهنا بمثابة أسباب كرب ففي حني ذكر بعضهم أربعة أسباب زاد بعـضهم أسـبابا 

;١(ىل أن أوصلها إىل عرشة إأخر(. 
ونحن سنذكر يف مبحثنا هذا ما يتعلق مـن هـذه األسـباب بواقـع األقليـات 

 : وهيًاملسلمة دون تكلف وسنكتفي بذكر ثالثة منها, هي أمهها وأعظمها أثرا
 . تغري املكان •
 . تغري الزمان •
 . تغري العرف والعادة •

 .تغري املكان وفتاو األقليات: املطلب األول
 .تغري املكان احلقيقة واملاهية: ًأوال

ًاملكان هو ظرف جعله اهللا وعاء حلركة اإلنسان وأفعاله يف مدة زمنية حمددة , 
صية اعتباريـة خـردة بل هو  شو ال يمكن أن ينظر إليه عىل أنه بقعة من األرض جم

 :مركبة من اآليت
________________ 
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تتعلق بطبيعته اجلغرافية مـن حيـث : ما خصه اهللا به من تقاسيم جغرافية −١
ًكونه مكانا جبليا أو واديا أو سهال أو نحوه , أو ً ً فلكيـة مـن حيـث كونـه  تقاسيم ً

ًمكانا حارا أو باردا أو معتدال ً ً ً. 
 عىل هذه األرض بدرجات متفاوته ما ما صنعه اإلنسان من إعامر أو بناء −٢

 .بني القرية الصغرية إىل املدينة الكبرية وما بني خيمة البادية إىل عمران احلارضة
فعل اإلنسان وحركتـه يف هـذه األرض ومـد موافقـة ذلـك ألمـر اهللا  −٣
 أو للفاجرين الفاسقني , كمه , مما جيعل من األرض بقعة للطائعني العابدين ,ُوح

 .أو دار طاعة وقربة , أو دار فسق وفجور 
أو . ختاره الناس ورضوا به عىل تلـك األرض ااملصدر الترشيعي الذي  −٤

مما جيعل األرض توصف . السلطة الترشيعية احلاكمة حلياة الناس عىل تلك البقعة 
ام اإلســالم هلهــا خاضــعة ألحكــألدار إســالم أي الــسلطة التــرشيعية بكوهنــا 

 أو دار كفر أي السلطة التـرشيعية ألهلهـا ليـست خاضـعة  ,ومصادره الترشيعية
 .لإلسالم ومصادره الترشيعية

فبالنظر إىل هذه املكونات يمكن أن ندرك املقصود بتغـري املكـان وأثـره عـىل 
الفتو , بمعنى أن الفتـو إذا كانـت مبنيـة عـىل اعتبـار مكـون مـن مكونـات 

 .ية ملكان ما , فإهنا ستتغري بتغري ذلك املكانالشخصية املعنو
 .تغري املكان وعالقته بواقع األقليات املسلمة: ًثانيا
مـا يتعلـق بالـسلطة : عتباريـة للمكـاناللنا بأن أحد املكونات للشخصية اق

ًختاره سكان ذلك املكان وارتـضوه حكـام اترشيعية أو مصدر الترشيعات الذي ال
ار يمكن إرجاع اخلالف احلاصل بـني الفقهـاء يف حتديـد بينهم , وعىل هذا االعتب

عىل ذلـك مـن االخـتالف يف  وما ينبني حقيقة دار اإلسالم وقسيمتها دار الكفر ,
تكييف الدار يف الواقع الغريب وهل هي دار كفر أو دار دعوة أو دار عهـد أو غـري 

ًتفاق عىل أن هذه الديار ليست دار إسالم قوال واحداالمع ا , ذلك ً.  
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ً فال شك أن هذا التغري يف وصف الدار ينتج عنه اختالفا يف الفتو املتعلقـة 
باملسلمني املقيمني عىل تلك الدار , والفارق واضح لكل ذي بـصرية بـني مـسلم 

ز عـىل مـصادر الـرشيعة مـن الكتـاب يعيش يف دار السلطة الترشيعية  فيها ترتكـ
ًإلسالم دينا وبمحمد صـىل اهللا عليـه ًمع قوم رضو باهللا ربا وباوالسنة ونحوها, و

 .ًوسلم رسوال
ومسلم آخر يعيش يف ظالل دار ال حتتكم إىل اإلسالم ومع قـوم خيالفونـه يف 

ًويزداد الفارق وضوحا إذا كان املسلمون يعيشون كأقلية صغرية . الدين والعقيدة
 .العقيدة واملنهج والرشيعة وسط أكثرية ختالفهم يف الدين ويف

ن نبني حقيقة املكان الذي تعيش فيـه األقليـات املـسلمة وطبيعتـه املقصود أ
حفظـه −وأثر ذلك عىل صناعة الفتو املتعلقة هبم كام يقول الـشيخ القرضـاوي 

أن املسلم يف دار اإلسالم يعيش بني أهله وبني ظهراين جمتمعه الـذي هـو ((: −اهللا
ه, ومدرسـة تعلمـه , كاملاء للسمك , أو كاهلواء للطري, فهذه الـدار حمـضن حيميـ

, ويتعلم الرشيعة من  , يتلقى العقيدة من هذا املجتمع  ومنارة هتديه,وعش يظلله
ن هـذا املجتمـع , يـتعلم مـن األب هذا املجتمع , ويقيس األخالق و اآلداب مـ

: اجلريان و الشيوخ واملعلمني , وأفـراد اجلامعـة كلهـاواألم واإلخوة واألقارب و
 . املدرسة , ومن البيت ومن الطريقيتعلم من املسجد , ومن

 مـن يعـيش −  وبعبارة أخر−وهذا بخالف من يعيش خارج دار اإلسالم 
يف جمتمع غري مسلم , فهو يعيش يف حمنة أو أزمة , ألن املجتمع من حوله ال يعينـه 
عىل أداء الواجبات, وال عىل اجتناب املحرمـات , بـل بـالعكس يغريـه بـاقرتاف 

 .)١())ن فعل املأموراتاملنهيات ويثبطه ع
 . أحكام الدورجتهاد بتغريالذج إفتائية عىل تغري الفتو وانام: ًثالثا

 . ًحكم إقامة املسلم اختيارا يف غري دار املسلمني)أ ( 
امة املسلم يف غري دار املسلمني ـم إقـًا يف حكـديثـًا وحـديمـاختلف العلامء ق

 وهـو الـذي يظهـر مـن قـول −ً مطلقـا  ما بني من يمنع هذه اإلقامـة−ً اختيارا -
________________ 
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 , وبني من يمنع فقط عند عدم قدرة املسلم عىل إظهار دينـه −املالكية و الظاهرية 
هـذا اخلـالف وبـدون الـدخول يف تفاصـيل  − وهو مايظهر من قول اجلمهور −

ّاهنا إال أنه ينبغي أن ينظر يف واقع حال املـسلمني املقيمـني يف ظوأدلته املبثوثة يف م
التـي ختـضع لتغـري  −با وأمريكا من خالل التغري احلاصل يف  العوامل التالية أور

 املكان املؤثر يف الفتو−: 
i  ن املسلم يف هذه الدول يتساوإ يف احلقـوق الـسياسية مـع غـريه عـىل 

الـذي يـساوي بـني أفـراد هـذه املجتمعـات يف احلقـوق و  −أساس مبدأ املواطنة
ن إذا نظرنا إليهم باعتبار اخلصوصية الدينية فهـم  وعىل هذا فاملسلمو−الواجبات

 مبدأ احلقوق والواجبات العامة فهم مواطنـون ال  باعتبار وإذا نظرنا إليهم ,أقلية
 .خيتلفون عن غريهم ولو كان غريهم  أكثرية

iن املرجعية يف هذه الدول للعلامنية التي فصلت الدين عن احلياة , وعليه إ
ليست لدين معني بل هي للشعب , و األقلية املسلمة جزء فالسلطة يف هذه البالد 

ّ إال أهنا يمكـن أن تـؤثر يف واقـع −ه األضعفزؤ و إن كانت ج−من هذا الشعب
 .ًجيابا إً سلبا أو تلك البالد
iًستثنائيا يعـودون اًسلمة يف هذه الديار ليس وجودا ن وجود األقليات املإ

, ل بل هو وجود أصي ! تضنهم وجتمعهممن بعده إىل دار اإلسالم املوحدة التي حت
لتـي هـي مـن  كاألقليات ا−عتبار والدهتم ونشأهتم اّفتلك البالد هي دارهم إما ب

فـإذا أضـفنا  , عتبار التجنس و احلصول عىل حق املواطنـةا أو ب−أهل تلك البالد 
  عـنًإىل ذلك أن نظرية اهلجرة اجلامعية إىل دار اإلسالم غري ممكنة لألفـراد فـضال

 وذلك لتشتت ديـار املـسلمني ولـدخول عنـرص −مجاعة املسلمني يف هذه الديار 
قول بعموم اهلجـرة مـن ديـار  فإن ال–الدول  هذه الدولة القطرية يف كل دولة من

 حـرج عظـيم تأبـاه  قواعـد −حمالـة  ال−ىل ديار املسلمني  سيرتتب عليـهإالغرب 
 .الترشيع وأصوله
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امد فقط عىل اخلالف بني املتقدمني فيهـا دون وعليه فطرح هذه املسألة باالعت
اعتبار لكل هذه املتغريات هو إمهال إلعامل قاعدة تغري الفتو بتغـري املكـان قـد 

, وقـع ًهذا فصل عظيم النفع جـدا((يتحقق معه ما قاله اإلمام ابن القيم رمحه اهللا 
 ما ال بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف

 .)١())تأيت به ي يف أعىل رتب املصالح السبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة الت
 .حكم الزواج من الكتابيات يف بالد الغرب) ب(

ًهذه املسألة مطروحة يف كتبنا الفقهية رشحا وتفصيال , واخلالف فيها قديم ً− 
ّإال أن تغري . ذا األمر ومكره هل , وحمرم ,  ما بني مبيح−نامن لدن الصحابة إىل يوم

عتبـار ال ينبغي أن يؤخذ بعني ا– يف حقيقة املكان  باالعتبارات التي بيناها−املكان
ستجد يف واقع  هذه املسألة ويمكـن أن يـؤثر يف افتاء يف هذه املسألة , ومما إلعند ا

 :الفتو املتعلقة هبا ما ييل
iملـرأة الكتابيـة , ولـيس قـانون ا هو ن الزواج سيتم يف دولة القانون فيهاإ

ً فاملسلم عند إقدامه عىل هذا الزواج يعلم مسبقا أن احلكـم  ,قانون الرجل املسلم
يف كل ما يتعلق بشؤون احلياة الزوجية ليس له عالقـة بأحكـام اإلسـالم بـل هـو 

 .ختالف و النزاعالانني الوضعية ونحوها خاصة عند امبني عىل القو
iالقية قـد جعلـت مـن رشط العفـة التـي هـي ن البيئة االجتامعية واألخإ

ُاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الـذين أوتـوا ﴿موضع إمجاع لداللة النص عليها  ُُ َُ َ َ َ ِْ َِّ َ َّ ُْ ِّ ُ َ ََ َّ ُ
َالكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم واملحصنات من املؤمنـات واملحـصنات مـن  َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َُْ ُْ ُْْ ْ ْ ُ َُْ ٌّ َ ٌّ ُْ َُ

ُالذين أوت ُ َ ِ َوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مـسافحني وال َّ َّ ُ ُ َّ ُ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ ُ َ ََ َ ِ ُ َ ْ
َمتخذي أخدان ومن يكفر باإليامن فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلارسين َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ْ َ َ َُ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ ََّ َ ِ ٍَ ِ ُ ْ َ﴾ 

ً, عملة نادرة يف املجتمعـ)٥ :املائدة(  وهـذا بـإقرارهم و دراسـاهتم −ات الغربيـة ً
 . ومن عاش يف تلك الديار علم صدق هذا احلال−املنشورة يف املراكز املختصة 

________________ 
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iأن .إن الثقافة األرسية السائدة والتي ال تقبل املرأة الغربية التنـازل عنهـا 
بناء  خاصة فيام يتعلق بشؤون األ−تربية األبناء ال يمكن أن ينفرد هبا األب املسلم 

ُ, إمـا أن يعطـي األم احلـق يف أن − أحالمها مر − و األب خمري بني أمرين−الدينية 
ًسـتنادا ملبـدأ املـساوة , وإمـا أن يـرتك اا عىل دينها كام له احلق يف ذلـك تريب أبنائه

ًاألبناء دون توجيهيم ليختاروا بعد بلوغهم ما يريدون ولـو كـان ذلـك إحلـادا أو 
 .ًكفرا

ات التي اليمكن إمهاهلا عند اإلفتاء يف مـسألة الـزواج مـن هذه بعض املتغري
الكتابية يف ديار الغرب وهي من تغري املكان الـذي ينبغـي أن يـؤثر يف تغـري هـذه 

 الفتو. 
 .  حكم مرياث املسلم من غري املسلم )ج( 

 ننحن نعلم أن مجهور الفقهاء قد ذهبوا إىل أن املسلم ال يرث الكـافر , كـام أ
 : يرث املسلم , وقد استدلوا عىل ذلك برصيح قوله صىل اهللا عليه وسلمالكافر ال

 .)١())ال يرث املسلم الكافر, وال الكافر يرث املسلم((
 والـذي يعنينـا يف ,اهنـاظ إىل خالف ذلك ألدلة مـذكورة يف موذهب غريهم

ر اختالف املكان يف هذا احلكم , وهل هو حكم ثابـت فـوق كـل ثأ بحثنا هذا هو
عتقاد القلبي كام قـال ال أم أنه منوط بأمور أخر غري ا ? , حتت كل سامءأرض و

فعلم أن املرياث مداره عىل النـرصة الظـاهرة ال عـىل إيـامن (( : اهللاهبن تيمية رمحا
 .هذا حمل بحث ودراسة .)٢())القلوب و املواالة الباطنة

بـارات عتال قالوا بخـالف قـول اجلمهـور بعـض ادلة الذينأفإذا أضفنا إىل 
م أنه قابل   , أًتعميم قول اجلمهور خارج ديار اإلسالم سائغا اجلديدة , فهل يبقى

 . لتغري موجباته ?, املسألة اجتهادية ولكل وجهة هو موليها رييللتغ
________________ 
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 والتي −ذكر بعض التغريات املتعلقة باملكان  والذي يعنينا يف هذا املبحث هو
  : ما ييل  ومن  هذه التغريات−النازلةقد تؤثر يف مسار الفتو املتلعقة هبذه 

كـة املـسلم وغـري ِن املرياث خيضع لقوانني الـدول املنظمـة لـذلك , وترإ •
ختالف الدين يف هذه الديار مانع مـن افالقول أن  , املسلم يف ذلك عىل حد سواء

املرياث ليس له أي سلطان قضائي, وسيؤدي إىل اختالل ميزان العـدل يف مـسألة 
ًملسلم الذي يلتزم دينا هبذه الفتو ويـرتك املـال الـذي اسـتحقه مـن املواريث, فا

لزم الكافر برتك املال الذي يرثـه مـن مورثـه املـسلم ُمورثه الكافر ال يستطيع أن ي
  و املـسلم ال يرثـه ,ًوعندها تنتهي الصورة واقعيا , بأن غري املـسلم يـرث املـسلم

 .عتبارالوهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بعني ا
 ألهنا وصلت إليه عـن طريـق −موال التي سنمنع املسلم من أخذهان األإ •

 لن يأخذها أحد من الورثة غري املـسلمني بـل سـتعود بحكـم −مورثه غري املسلم
 بحـسب ى و التـي تعطـ,القانون إىل األموال السائبة التي ختضع لـسلطة الدولـة 

 . اإلنسانية خلريية ا املؤسساتو النرصانية ونحوها أالقانون إىل املؤسسات الدينية
وعليه, فإننا حتى لو قلنا بأن املسلم ال جيوز له أن يأخذ هذا املال فهـل جيـوز 
له أن يرتكه ليرصف  يف هذه الوجوه أم أن له أن يأخـذه ويـضعه يف أوجـه النفـع 

 .العام لألقلية املسلمة 
 .نامذج إفتائية تتعلق بالتغريات الفلكية واجلغرافية: ًرابعا

 .ة غياب بعض عالمات الصالة يف بعض األقطار األوربيةمسأل) أ ( 
ُ وصورة هذه املسألة أن وقت صالة العشاء يف بعض األقطار األوربيـة يبـدأ 

 وتتـصل محـرة ً كليـاالعالمة الرشعية لصالة العشاءتفقد يف التأخر,  ثم بعد ذلك 
  .بياض الفجربالغروب 

 عىل عدة أقوال أمههـا القـول  وقد اختلف العلامء املعارصون يف هذه املسألة
, والقـول  −سـالمية إل بعـض اللجـان الفقهيـة يف الـدول ا وهو قـول−بالتقدير

ُيام وهو قول املجلس األوريب لباجلمع بني املغرب والعشاء تقد  .فتاء و البحوثإلً
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عتبار عند الرتجيح بني أقـوال العلـامء النبه إليه وينبغي أن يؤخذ بعني اومما ي
 :لة ما ييليف هذه املسأ

ن القول بالتقدير عىل أقرب البلدان يفرتض وجود سلطة قضائية رشعية  إ •
 أرض الواقع , إذ هو مسألة حسابية دقيقة عىلاتقها إنزال هذا التقدير عتأخذ عىل 

 ثـم ,قاس عليهاُحتتاج إىل عمليات حسابية تتعلق بوقت غياب الشفق يف الدولة امل
 الليل طيلـة هـذه الفـرتة يف الدولـة التـي ال عمليات حسابية تتعلق بتحديد طول

وهذا األمر مل تتـوفر  املفتى هبا  عملية التقدير تأيت بعد ذلكم ث ,يغيب فيها الشفق
ُله جهة رشعية يف أوربا تقوم بـه وإىل أن تنـشأ هـذه اهليئـة وحتـصل عـىل تـرايض 

  والفكرالنظرعامل  يتعلق بًصبح القول بالتقدير قوال فسي, املسلمني وقبول تقديرها
 . إذ يصعب عىل آحاد املسلمني أن يقوم بذلك والتطبيق عامل الواقعبال 

قـدر سـاعة كأن ي−ويصار عندها إىل حالتني, إما األخذ بتقدير غري صحيح 
عتبار ألسس التقدير التي قال هبا أصحاهبا, وإما األخذ ادون −ًونصف ثابتة مثال 

لوجود احلرج املتعلق بعدم غياب الـشفق بالقول الثاين وهو اجلمع بني الصالتني 
ات يف أوربـا, مـع ثبـوت رخـصة اجلمـع وبتعذر تطبيق التقـدير يف واقـع األقليـ

 .للحاجة يف مثل هذه احلاالت
 .ستخدام الكالب يف املناطق القطبيةامسألة 

 حلال املسلمني الـذين يعيـشون هبيانيف −  يقول الشيخ القرضاوي حفظه اهللا
وهـم هنـاك يـستخدمون ((: − لب عليها الثلج يف كـل مكـانيف مناطق ثلجية يغ

, أفنحـرم علـيهم اقنـاء  , فهي التي حتتمل هذا الربد الشديد الكالب جلر عرباهتم
معيشتهم? أم نستثني هذه احلالـة و أمثاهلـا مـن و, وهي رضورة حلياهتم  الكالب

لسليم , والفقـه ستثناء هو االجتاه اال? ال شك أن ا النهي العام عن اقتناء الكالب
ًوهو أيضا يتصل بمقاصد الرشيعة, فهذه الكالب ال تعقر . البصري يف هذه القضية



 − ٤٥ −

ًو ال ختيف كبريا و ال صغريا و ال تؤذي أحدا, بل ختـدم اإلنـسان فأصـبح شـأهنا  ً ً
 .)١())شأن هبيمة األنعام

عنرص فتائية املبنية عىل اعتبار إل بعض النامذج اكتفيت بذكراًوأخريا فإنني قد 
الفتـو املتعلقـة بواقـع  ًاملكان بجميع مكوناهتا تقريبـا للمعنـى املـراد , وهـو أن

ًاألقليات املسلمة ينبغي عىل أهل االجتهاد و النظر أن يتأملوا جيدا يف خـصوصية 
 األقليـات م حتـى ال يوقعـواهلاملكان وأثر مكوناته عـىل واقـع املـسلمني و نـواز

  بـذلك  ويـصادموالرشيعة برفعه عن املكلفني  الذي جاءت ايف احلرجسالمية إلا
 . وحكمه الباهرة مقاصد الرشع
 .تغري الزمان و أثره يف فتاو األقليات املسلمة: املطلب الثاين

 . مفهومه وحقيقته الزمانتغري: ًأوال
ً وقتا حلركتنـا عـىل هـذه األرض وحركـة هللالزمان هو الظرف الذي جعله ا

مان يف باب الفتو ال يقصد به حركـة اإلنـسان عـرب مجيع املخلوقات , وتغري الز
 .األيام و الليايل

ومـا , والدينيـة للمـسلمني إنام يقصد بتغري الزمان تغـري البنيـة االجتامعيـة,
لتزام باألحكام الـرشعية كـاختالف المكانيته عىل اإلمسلم من اختالف ض لريع

 . ذلكعجزه ونحو أوقدرته
 أي −  حالة عجز وضعف ثم يتغري الزمان يفهفكم من أمر يكون املسلم جتاه

 , أو يكون املسلم يف حالة قوة وقدرة عليهًممكنا  وًفيصبح هذا األمر سهال −احلال
ً األمر صعبا وشاقا وقد يعرس عليه القيام به عىل وجهه فيصبح هذا ثم يتغري الزمان ً

 .املرشوع
من ((:  بقوله معنى تغري الزمان−رمحه اهللا−وقد قرب الشيخ مصطفى الزرقا 

ًاملقرر يف فقه الرشيعة أن لتغري األوضاع واألحوال الزمنية تأثريا كبريا يف كثري مـن  ً
________________ 
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يم أوجبـة الـرشع هيـدف إىل ظ فإن هذه األحكام تن,األحكام الرشعية االجتهادية
 .إقامة العدل وجلب املصالح ودرء املفاسد

 فكم ,خالق العامة فهي ذات ارتباط وثيق باألوضاع والوسائل الزمنية وباأل
ًمن حكم كان تدبريا أو عالجا نا ًعا لبيئة يف زمن معـني, فأصـبح بعـد جيـل أو جً

, بتغـري األوضـاع و  , أو أصبح يفيض إىل عكسه  املقصود منهىلإ أجيال ال يوصل
 .)١())الوسائل و األخالق

قد يكون تغري الزمـان املوجـب لتبـديل األحكـام (( :ويقول يف موضع آخر
عف الـوازع, ممـا ضً االجتهادية ناشئا عن فساد األخالق وفقدان الورع والفقهية

 .يسمونه فساد الزمان
 مية ووسائل زمنية جديدة من أوامر عن حدوث أوضاع تنظيًوقد يكون ناشأ

ًوهذا النوع الثاين هو أيضا كاألول موجب لتغـري األحكـام الفقهيـة االجتهاديـة 
ًا أو ـذ عبثــدئــح عنـا تـصبـهــه ألنـالئم معـت ال تتـحـه إذا أصبـلـررة قبـاملق

 .)٢())الرشيعة منزهة عن ذلكًرضرا, و
التي كانـت حمرمـة قبـل عـرش  األمور  فمعنى تغري الزمان ال يقصد به أنًإذا
 تصبح اليوم مباحة أو عكس ذلـك , إنـام املقـصود أن األحكـام −ً مثال−سنوات

 الناس الـسيايس أو االقتـصادي أو املبنية عىل مراعاة مصلحة معينة متعلقة بواقع
 .االجتامعي ونحو ذلك تتغري إذا تغريت تلك املصلحة

ُفتغري الزمان هو التغري احلاصل والواقع عىل املصالح واملفاسد التـي أنيطـت 
 يف −حفظه اهللا  - وقد قال الشيخ عبداهللا بن بيه ,هبا بعض األحكام يف واقع معني

جح مـصلحة رشعيـة مل تكـن ّيس ذلـك إال لـرتولـ((: تغري الفتو بتغري الزمان
 راجحة يف وقت من األوقات أو لدرء مفسدة حادثـة مل تكـن قائمـة يف زمـن مـن 

 : يتغري كام قال الشاعرالالزمن  وألزمنةا
________________ 
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 ّليلة وهنارها               وإال طلوع الشمس ثم غياهبا ّالاوما الدهر 
 تبنـي عليهـا األحكـام لتـيوالذي يتغري هو أحوال أهل الزمن و املـصالح ا

 . )١()) ً و املفاسد التي تراعيها الرشيعة درأًجلبا
 .تغري الزمان وعالقته بواقع األقليات املسلمة: ًثانيا

إذا كانت حقيقة تغري الزمان املوجب لتغري الفتو كام بينا وأهنـا تعنـي تغـري 
فـإن تغـري  مع ضعف الوازع الـديني ونحـوه , ,األخالق واألوضاع االجتامعية 

خاصـة يف  − يف واقع األقليات املـسلمة هالزمان هبذا املعنى متحقق يف أعىل صور
  .−بالد الغرب 

سـبقهم مـن إذا كان الفقهاء من املتقدمني و املتأخرين قد أفتوا بخالف من و
نا ؤ علامفامذا يقول , عتبار فساد الزمان عىل ما كان عليهادين عىل ـة واملجتهـاألئم

اقع متغري بالكامل حيث يوجد املـسلم يف وسـط أكثريـة ال عالقـة هلـا اليوم يف و
 .باإلسالم من كل وجه 

 هم النموذج الـذي حيتـذ بـه يف هـذا ريض اهللا عن كان الصحابة الكراملقد
قد أفتوا يف أمور مبناها عىل املصالح بخالف ما كان عليـه األمـر يف زمـن الباب ف

 زمـن مـنبيات وغري ذلك مع قـرب العهـد ن نكاح الكتاأالنبوة كام فعل عمر بش
 أفتـوا الذين من جاء بعدهم من الفقهاء و املجتهدين  ثم سار عىل هنجهم , النبوة

عتبار فساد الزمـان حتـى قـال عمـر بـن العزيـز كلمتـه ابخالف من سبقهم عىل 
 يعني أن حـدوث − ))ثوا من فجوردحتدث للناس أقضية بقدر ما أح(( املشهورة

اس يستوجب صدور أحكـام تناسـب هـذا الفجـور وتعـالج هـذا الفجور يف الن
 ببيان واضـح وأمثلـة فقهيـة − رمحه اهللا− وقد أحتفنا اإلمام ابن عابدين – الفجور

ثـم (:  فقـال− رمحهـم اهللا−وافرة عىل هذا املسلك الفقهي الـدقيق لـد الفقهـاء
ناء عىل مـا ًأن كثريا من األحكام التي نص عليها املجتهد صاحب املذهب ب )علما

 أو عمـوم ,كان يف عرفه وزمانه قد تغريت بتغري األزمان بسبب فساد أهل الزمان
________________ 
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 كام قدمناه من إفتاء املتـأخرين بجـواز االسـتئجار عـىل تعلـيم القـرآن ,الرضورة
وعدم االكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك خمالف ملا نص عليه أبو حنيفة ومن ذلك 

 مع خمالفته لقول اإلمام بناء عىل ما كـان يف عـرصه حتقق اإلكراه من غري السلطان
إن غري السلطان ال يمكنه اإلكراه ثم كثر الفساد فصار يتحقق اإلكـراه مـن غـريه 

 .فقال حممد باعتباره, وأفتى به املتأخرون
ومن ذلك تضمني الساعي مع خمالفته لقاعدة املـذهب مـن أن الـضامن عـىل 

ًضامنه زجرا لفساد الزمان بل أفتـوا بقتلـه زمـن املتسبب ولكن أفتوا ب املبارش دون
 وقوهلم إن الـويص لـيس لـه املـضاربة بـامل ,ومنه تضمني األجري املشرتك. الفتنة

 وعدم إجارتـه ,وإفتاؤهم بتضمني الغاصب عقار اليتيم والوقف. اليتيم يف زماننا
أكثر من سنة يف الدور وأكثـر مـن ثـالث سـنني يف األرايض مـع خمالفتـه ألصـل 
املذهب من عدم الضامن وعدم التقدير بمدة, ومنعهم القـايض أن يقـىض بعملـه 
  .وإفتائهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها املعجل لفساد الزمان, وعدم
 .سامع قوله أنه أستثنى بعد احللف بطالقها إال ببينة مع أنه خـالف ظـاهر الروايـة

شـرتط الدخول هبا بأهنا مل تقبض مـا اوعدم تصديقها بعد . وعللوه بفساد الزمان
هلا تعجيله من املهر مع أهنا منكرة للقبض وقاعدة املذهب أن القول للمنكر لكنها 

 .يف العادة ال تسلم نفسها قبل قبضه
وكذا قالوا يف قوله كل حل عىل حرام يقع به الطـالق للعـرف  قـال مـشايخ 

 ديارهم أما يف عـرف بالدنـا بلخ وقول حممد ال يقع إال بالنية أجاب به عىل عرف
فرييدون به حتريم املنكوحة فيحمل عليه, نقله العالمة قاسم ونقل عـن خمتـارات 

 ومـن األلفـاظ: النوازل أن عليه الفتو لغلبة االستعامل بالعرف ثـم قـال قلـت
املستعملة يف هذا يف مرصنا الطالق يلزمني, احلرام يلزمني, وعيل الطالق ,وعـيل 

 . )١())احلرام
ن ؤو أهل االجتهاد يف شـ أعود فأقول بعد هذه النقول الفقهية أنه ينبغي عىل

 أن يراعوا تغري الزمان باملعنى الذي ذكرنـاه وأن يقـدروا نوازل األقليات املسلمة
________________ 
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 تعيش يف واقع ال عالقة لـه بالكليـة بجميـع اختالف األحوال والقدرات ألقلية 
 . وترشيعاته أحكام اإلسالم

واملـسلم يف املجتمـع غـري املـسلم : (( القرضاوي حفظـه اهللاوقد قال الشيخ
 أضعف من املسلم يف داخـل املجتمـع املـسلم, وهلـذا كـان حيتـاج إىل التخفيـف

 .)٢())غريه أكثر من والتيسري
املقصود أنه ينبغي ملن أراد اإلفتاء يف شؤون األقليات أن يراعي معنـى تغـري 

ًحـور دائـام نحـو ممراعاة تغـري الزمـان أن يت أننا ال نقصد ب مع التنبيه عىل الزمان
 التخفيف و الرتخص بل قد يكون التغري نحو العزيمة هو الصحيح إذا ترتب عىل

ذبتهـا إلتـسعى وجـه التيـارات التـي  وصمودها يف ذلك متاسك اجلامعة املسلمة
 .والقضاء عىل خصوصيتها ومقومات وجودها 

 .ىل فتاو األقليات املسلمة يف الغربفتائية ألثر تغري الزمان عإنامذج : ًثالثا
 .مسألة دفع الزكاة للمساجد و املراكز اإلسالمية يف ديار الغرب −١

 من املسائل اخلالفية صالح مرافقهاإ وبناء املساجد لصالح مسألة دفع الزكاة
املعروفة يف كتب الفقهاء من املتقـدمني و املتـأخرين , ومجهـور العلـامء عـىل منـع 

  استصحاب القول فهل يصح, ذلك
 مسألة بناء ىلإ يف ديار اإلسالم  وصيانتهابعدم جواز دفع الزكاة لبناء املساجد

 . اليوم ?املساجد و املراكز اإلسالمية يف ديار الغرب
 أم أنه ينبغي مالحظة تغري الزمان ليضاف إىل األدلـة التـي سـاقها مـن يـر

 ً أن يفتى بناء عليه بجواز ويصلحجواز دفع الزكاة للمساجد فيرتجح قوله عندها
 ! .سالمية يف ديار الغربإلدفع الزكاة للمساجد واملراكز ا

 : يتآليف هذه املسألة يتبني من خالل ا  وتغري الزمان الذي نقصده 
iن أوضاع األقليات املسلمة تتسم بالضعف أمام قوة القواعـد و الـنظم  إ 
 وهـم  ,ثريـة الـذي يعيـشون فيـه االجتامعية و األخالقية يف جمتمع األكوالقوانني
________________ 
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  ,وسـاطألحمتاجون ملراكز قوة جتمعهم وتعينهم عىل املحافظة عىل دينهم يف هذه ا
 تـالوةً فهي ال متثل مكانا للـصالة و اإلسالميةومن مراكز القوة املساجد و املراكز

و ومثابـة يلتقـي فيهـا املـسلمون يف الغـرب للتـشاور يف أالقرآن فقط بل هي م
 ,التي  التناصح بينهم و القيام عىل كثري من فروض الكفايات فقهحياءشؤوهنم وإ

 .م وأرسهم, وجتمعاهتم اإلسالمية أن حيافظوا عىل أفرادهاإن التزموا هبا استطاعو
iإن عددا كبريا من أبناء األقل  ً سـالم إليات املسلمة قد ضعف التـزامهم باً

 عمـل إصـالحي كبـري وهم مهـددون يف عقائـدهيم وأخالقهـم , وحمتـاجون اىل
حالة األقليات املسلمة يف األوساط ومتواصل , وعليه فقد يتوجه القول اىل اعتبار 

م األموال لتثبت أقـدامهم عـىل  الذين تبذل هل−الغربية أشبه بحالة املؤلفة قلوهبم 
 , مما يرخص للقائمني عىل شؤهنم أن يأخذوا من أموال الزكـاة لـدعم −سالم إلا

 وتعينهم عىل الثبات  ,الم إليهمـع التي ترغبهم وحتبب اإلسـاريـشط و املـاشـاملن
ط ـح هلذه املناشــن التي تصلـالقهم , و أفضل األماكـ, وقيمهم , وأخعىل دينهم

 .والربامج عىل اإلطالق هي املساجد واملراكز اإلسالمية  
  اجتامعيـةمسألة رشاء البيوت بالقروض الربويـة ملـن يعـيش يف أوسـاط −٢
 .ة يف الغربسيئ

 أن هتاسألة رشاء البيوت بالقروض الربويـة وصـور عن موهي صورة فرعية
لمهاجرين من مجيـع  لاملسلم يف ديار الغرب قد جيد نفسه يف أحياء سكنية خمصصة

ن تربوا يف مثل هذه األوسـاط التـي إعليهم  اجلنسيات وعنده أوالد وبنات خيشى
 قـد ينتهـي املدارس والشوارع ونحوهـا ,يف خيالطون فيها أبناء هؤالء املهاجرين 

اول  يف منكـرات هـذه البيئـات الـسيئة مـن تنـم وبنـاهتمهئ إىل تورط أبنـاحاهلم
 .نحوهااملخدرات و انتشار اجلريمة و

 بمعنى أن املسلم الذي جيد نفسه وأوالده يف مثل هذه −فهل تغري هذا الزمان
أن  يصحح القول بجـواز −البيئة ويعجز عن إجياد بديل مناسب بطريقة مرشوعة 

 . ? ه أم الئ بالربا ليحافظ عىل أرسته وأبنا هذا املسلميقرتض
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 .ق عقود الزواج يف املراكز اإلسالمية يف الغربيالتشدد يف توث −٣
إذا كان تغري الزمان قد دفع املسلمني يف ديار اإلسالم إىل احلرص عىل توثيـق 

 فهل . وتغري يف األخالق ,د يف الذمممجيع العقود بينهم ملا طرأ عىل الناس من فسا
بدون  د الزواج يف املراكز اإلسالميةو بأنه جيوز إجراء عق ! ما جيوز أن يفتي جمتهد

 بحجة أن األصل هو صحة هذه العقـود توثيق ذلك بأوراق ومستندات رسمية ,
ىل إستوفية للرشوط الرشعية فال حاجة ولو وقعت بدون هذا التوثيق ألهنا عقود م

 . وهو أمر التوثيق أالنتشدد يف أمر مستحدث أن 
 إذا كان ذلك الزواج هو  أي−وهذه الصورة يكثر وقوعها يف حاالت التعدد 

 متنع كل القوانني األوربية إمتامه وتعاقب و الثالثة وهو زواج أبحق الزوجة الثانية 
 .   −كل من ساهم يف إمتام أي أمر من أموره  

ثبـات إل قواعـد وقـوانني  مـناستحداثما زمان ون الذي ال يراعي تغري الإ
 وضـياع , الفـساداألرسة املـسلمةاحلقوق يف ديار الغرب قد يفتي بام جيلـب عـىل 

 مـن املفاسـد التـي تـصادم  ذلـكغريثبوت نسب األوالد و, والطعن يف احلقوق 
 .املقاصد الرشعية يف باب العالقات الزوجية  

 .ريطانيا بجواز إجبار الزوج عىل اخللعمسألة أخذ اهليئات القضائية يف ب −٤
 مسألة إجبار الزوج عىل اخللع مسألة خالفية واجلمهـور عـىل عـدم اجلـواز,

ولكن املجالس الرشعية يف بريطانيا أخذت بالقول الذي جييـز للقـايض أن يفـرق 
حـق الطـالق  بني الزوجني إذا طلبت الزوجة اخللع وتعسف الـزوج يف اسـتعامل

 وجب األخذ هبذا الرأي تغري الزمـانالذي أ, و له إيقاع اخللععىل عدم قبووأرص 
 :يتآلذلك من خالل او

iبينهام وأرص الـزوج  الزوجيةن املرأة إذا كرهت زوجها وتعرست احلياةإ 
 معرضة للوقوع يف فتن كثرية يف جمتمع يعج  تكونعىل عدم إيقاع الطالق أو اخللع

 أعـدهتا بيتهـا وذهاهبـا للبيـوت التـي  فيه فرص خروج املرأة منأ وتتهي .بالفساد
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 وعليه فإن التأخر يف إيقـاع الطـالق .الدول األوربية ملن تعرست حياهتا الزوجية
 كثرية تنزه الرشيعة الربانية عن تقصدها وقد قال ابن القيم قد يوقع املسلمة يف فتن

 وهي عدل كلها ورمحة كلهـا ومـصالح ((: يف تنزيه الرشيعة عن ذلك−رمحه اهللا–
كلها وحكمة كلها , فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلـور, وعـن الرمحـة إىل 
ضدها, وعن املصلحة إىل املفسدة, وعن احلكمة إىل العبث, فليست من الـرشيعة 

 .)١())وإن أدخلت فيها بالتأويل
i وضعف الوازع الديني عند بعض الرجال قد  يدفع ,أن فساد ذمم الناس 

جلمهور حجة إلطالة أمد تعليـق املـرأة ملـدة جتـاوزت يف ببعضهم  إىل اختاذ قول ا
بعض احلاالت ثامن سنوات , وهم يعلمون أهنـم بوسـعهم تـأخري أمـد الطـالق 
ًاملدين بطرق وحيل قانونية بل بعضهم يشرتط لوقوع اخللع فدية كبرية جدا تعجز 

 . ذلك من عرض الدنيا الزائل   ونحواًمعا يف ماهلطعنها املرأة 
   .تغري العرف والعادة وأثره عىل فتاو األقليات: لثالثاملطلب ا
 .املقصود بتغري العرف وأثره عىل الفتو: ًأوال

مـا اسـتقرت النفـوس عليـه بـشهادة ((: العرف كام عرفه اجلرجاين رمحه اهللا
 .)٢()), وتلقته الطباع السليمة بالقبول العقول

يل املـسائل املتعلقـة وعرفه غريه بغري هـذا , وال نريـد أن نخـوض يف تفاصـ
  , مراعـاة أعـراف النـاس قاعـدة املقصود أن نعلم أن إنام  .عامل العرف إبقاعدة 
 مـن ابنى عليهـي ما  وأصلوها وبينوا من األمور التي اعتنى هبا الفقهاء ,وعاداهتم
 والعـادات ف هـذه األعـرافل ختـاأال أمههـا  , بـرشوط كثـرية الرشعيةاألحكام

 .  واألصول الكلية واعدقال الرشعية ونصوصال
نيت عليه فتو معينة , فالقاعدة الرشعية تـدعوا إىل ُفإذا تغري العرف الذي ب

 عامل واعتبار العرف اجلديد وهذا إو االجتهاد لتغري العرف القديم وتغري الفتو
 .هو املقصود بتغري الفتو بتغري العرف

________________ 
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ف والعـادات مـؤثر يف ّأن فـساد األعـرا من هذه القاعدة فهمُيوال ينبغي أن 
ح ح, فاألصـل أن تـص  املبنية عىل اعتبار العرف الرشعيةحكامألتغري الفتاو وا

األعراف والعـادات الفاسـدة املخالفـة للـرشيعة ال أن تغـري األحكـام الـرشعية 
العادة (يقول األستاذ عىل حسب اهللا حتت عنوان ها وتستجيب النحرافها , لتوافق
 الناس وعرفهم يف معامالهتم يـدخل يف بـاب رعايـة وحتكيم عادات(( ): حمكمة

 .مصاحلهم وعدم إيقاعهم يف الضيق و احلرج
فأما عرفهم اللغوي فإهنم يعاملون به وإن خالف عرف القرآن الكـريم فلـو 

ّحلف أمرؤ ال يأكل رأسا مل حينث إال بأكل رأس الضان متى جر ً عـرف النـاس 
س عىل بساط فجلس عـىل األرض أو الذين يعيش بينهم بذلك, ولو حلف ال جيل

 اليستضئ بـرساج فاستـضاء حلف ال جيلس حتت سقف فجلس حتت السامء , أو
ًو ال يأكل حلام فأكل سمكا مل حينـث يف يشأبالشمس,   مـن ذلـك وإن سـمى اهللا ءً

 وسـمى الـسامء ,﴾ًاهللا جعل لكـم األرض بـساطا﴿: األرض بساط يف قوله تعاىل
 .ً حلامًسقفا و الشمس رساج و السمك

 أو حـرم ًحـل حرامـاَعرف فاسد وهـو مـا أ: وأما العرف الفعيل فهو نوعان
ً كاعتيادهم التعامل بالربا أو رشب اخلمر جهارا أو كشف العـورات أو مـا ًالحال
 .عتداد بهالبه ذلك وهذا جيب إلغاؤه و عدم اشا

ًحيل حراما و ال حيرما حالال كاعتيادهم االهـداء  وعرف صحيح وهو ما ال ً 
ًإىل العروس قبل الزفاف, وجعلهم املهر قسمني, حـاال و مـؤجال و نحـو ذلـك, ً

 .)١())فتاء و القضاءإلوهذا جتب مراعاته يف ا
 بتبدلـه و قـد قـال لومقصودنا أن نبني أن األحكام املبنية عىل العـرف تتبـد 

أن مجيع مـا بنـي مـن (( : يف بيان هذه القاعدة−رمحه اهللا−األستاذ مصطفى الزرقا 
ذلك ألن من .  بتبدل العرف, ويدور معه كيفام استدارلألحكام عىل العرف يتبدا

________________ 
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 :ًاملقرر فقها أن احلكم يدور مع العلة, وعن هذا وضعت القاعدة الفقهيـة القائلـة
 . )  ينكر تغري األحكام بتغري األزمان ال(

فرق يف العرف الذي ختضع لـه األحكـام بـني العـرف العـام و العـرف  وال
غري أن العرف اخلاص بمكان أو بفئة من الناس يقترص اعتباره وسلطانه اخلاص, 

 .)١())عىل املكان أو الفئة اللذين استقر العرف فيها
 : تنبيه

 احلكمة يف تغري األحكام بتغري األعـراف التـي بنيـت عليهـا تعـود لقاعـدة 
 .مراعاة املصالح ودفع املفاسد

ًلعرف الـذي بنـي عليـه أوال للـزم فلو بقى احلكم عىل ما كان عليه مع تغري ا
 وهذا مما خيالف قواعد الرشيعة التي بنيت عىل رفع  ,وقوع املشقة و العرس بالناس

 .احلرج والرضر و الفساد عن الناس
 .العالقة بني تغري العرف وفتاو األقليات: ًثانيا

احلديث عن رضورة اعتبار تغري العرف بـني ديـار املـسلمني مـن املـسلامت 
:  رمحـه اهللاة , وألمهيته جعل القرايف عدم اعتباره من اجلهـل بالـدين فقـالالفقهي

خـالف : إن استمرار األحكام التي مـدركها العوائـد مـع تغـري تلـك العوائـد((
هو يف الرشيعة يتبع العوائد بتغري احلكم فيه عند  , وجهالة الدين بل كل ما مجاعإلا

ً, ولـيس هـذا جتديـدا لالجتهـاد مـن قتـضيه العـادة املتجـددةتتغري العادة إىل ما 
املقلدين حتى يشرتط فيه أهلية االجتهاد, بل هـذه قاعـدة اجتهـد فيهـا العلـامء و 

 .)٢())أمجعوا عليها, فنحن نتبعهم فيها من غري إستئناف اجتهاد
 يف رضورة اعتبار تغري العرف وهو يتحدث يف −رمحه اهللا − هذا كالم القرايف 

بني ديار املسلمني فكيف إذا كـان تغـري األعـراف بـني عراف األاألصل عن تغري 
 .ديار اإلسالم وديار غريهم كام هو حال املسلمني املقيمني يف الغرب ?

________________ 
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 االجتهاد يف نـوازل األقليـات أن ينتبهـوا إىل تغـري األعـراف بـني  أهلفعىل
 .اقع األقلياتوجرت عليه أعراف املسلمني يف  األقطار التي يعيشون فيها وبني ما

راف ـر األعــار تغيـة باعتبـة املتعلقـائيـر بعض النامذج اإلفتـذكـل أن نـوقب
 :والعادات يف واقع األقليات أمهد بأمرين اثنني

 , ت املسلمة مركبة من أجناس شتى وأعراف متنوعةاأن األقلي:  األمر األول
 , ومازال أغلبهم يعيش عىل األعراف والعادات التي جاء هبـا مـن بلـده األصـيل

ًالفا كبرياـلمة اختـ املسات األقلية بنيـالـد ال حمـجت واـأنـ فذاـول  يف العـادات ً
 تـشكلت أعرافـه  والذي من أهل البلد األصيل فمنهم املسلم الذي هوواألعراف

مـن دولـة عربيـة ومـازال ِ منهم الـذي قـدم ًبناء عىل املنظومة الفكرية الغربية , و
 ًمازال متمسكاومن أسيا أو أفريقيا ِهم الذي قدم   ومنيعيش يف ظل أعرافه العربية
 .بعدد كبري من عادته و أعرافه

وهذا التنوع جيعل املفتي ال يستعجل بالفتو املبنية عـىل األعـراف ويعطـي 
ًحكام واحدا لكل أبناء األقليات بل وجب عليه أن يتفهم األعراف اخلاصة بكـل  ً

 .عرق أو جنس
ً قـد تـشكلت بنـاء عـىل −ً عموما−رف يف الغرب ن مسألة العأ:  األمر الثاين

فلسفة علامنية مادية تطورت مع األيام عرب جمموعة من العلوم التجريبية املختلفـة 
 .  وعلم سالالت البرشية وغريها, وعلم االجتامعي الوضعي ,من علم النفس

أوجـست كونـت  تطور هذا العرف بعد الثورة الفرنسية بظهـور فلـسفةثم  
زعيم املدرسة الوضعية الذي فـصل الـدين عـن كـل منـاحي ) ١٨٧٥−١٧٩٨(

 ىلإل صىل أن وإ , وهكذا تطور العرف احلياة ومنها األعراف والعادات و التقاليد
 ودخلـت يف كـل ء كـل يشعـىلزماننا احلايل الذي طغت فيه الفلـسفة الوضـعية 

ف خاصـة منهـا العالقـات االجتامعيـة وعـادات وأعـرا وأفسدهتا جماالت احلياة
 .الزواج و الطالق وسائر األعراف اليومية 
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 وهـي − غري املسلمة−األغلبية لذا أصبحت األقليات تعيش يف ظل أعراف 
أعـراف ماديـة أهنـا :  أهـم خصائـصها ترسخت عرب فرتة من الزمن ومنأعراف 
 . صلة هلا بموروث املجتمعات الغربية  الديني  علامنية ال

 ويـتفهم سـلطان  أن يراعـي هـذا املعنـى ,ت فعىل املجتهد يف نوازل األقليا
 .األعراف الوضعية يف الواقع الغريب 

ًوختاما فإننا نعود لنؤكد عىل رضورة فهم أعراف األقليات املسلمة اخلاصـة 
 رمحه اهللا –والعامة لكل من أراد أن جيتهد يف نوازهلم ونذكر بوصية اإلمام القرايف 

وعىل هذا تراعي الفتاو عىل طول األيام  ((:قال  ألهل اإلجتهاد والنظر عندما–
فمهام جتدد العرف اعتربه ومهام سقط أسقطه, وال جتمد عىل املـسطور يف الكتـب 

ذا جاءك رجل من غري أهل إقليمك يستفتيك ال جتره عىل عـرف إطول عمرك بل 
بلدك وأسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته بـه دون بلـدك و املقـرر يف كتبـك 

ًق الواضح, واجلمود عىل املنقـوالت أبـدا ضـالل يف الـدين وجهـل فهذا هو احل
 )).بمقاصد علامء املسلمني, و السلف املاضني

 . لتغري العرف يف واقع األقليات املسلمةفتائيةإنامذج : ًثالثا
 .ُخدمة املرأة يف بيت زوجها وعرف املرأة األوربية −١

 املرأة ال جيب عليهـا القيـام الذي عليه مجهور العلامء من املذاهب األربعة أن
 .بخدمة الزوج وأداء األعامل املنزلية من طبخ وغسل وتنظيف ونحوه

ًوذهب بعض الفقهاء إىل وجوب ذلك عىل املرأة عـىل انطالقـا مـن أن هـذه 
اخلدمة مسألة تعارف عليها الناس , واملرأة تعلم أن من مقاصـد الـزواج بالنـسبة 

 القيـام برعايـة البيـت مة البيت ليسعى هو يفن جيد من يكفيه مؤونة خدأللرجل 
 .جات املالية لهاحتيالوتوفري ا

وهذا العرف الذي تعلمه املرأة وتعـارف عليـه النـاس ينـزل منزلـة الـرشط 
ًزواج واملعروف عرفا كاملرشوط رشطا, ولذا قال ابن القيم ـد الـي عقـي فـرفـالع ً
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عـىل العـرف والعـرف خدمـة املـرأة نزل تإن العقود املطلقة إنام (( :− رمحه اهللا −
 .))وقيامها بمصالح البيت الداخلة

 املـرأة يف بيـت زوجهـا ستدل به من يذهب إىل وجوب خدمـةاهذا أقو ما 
 وهو صحيح يف بيئة إسالمية تعارف الناس فيها عىل أن مـن واجبـات باملعروف ,

 .املرأة القيام باخلدمة يف بيتها باملعروف
 ً هذا احلكم صحيحا يف بيئة تعـارف النـاس فيهـان يكونأ ولكن هل يمكن 

 .ً أن اخلدمة واجب مشرتك بني الزوجني كالبيئة الغربية مثال ? عىل
  .? وهل تغري العرف يغري اإلجتهاد امللزم للمرأة أن ختدم زوجها يف بيته

  خاصـة− أن املرأة املسلمة يف ديار الغرب عىل ذلك مبني عىل معرفةاجلواب 
ً ال تعرتف هبذا الرشط العريف أصال فهي قد عاشت −املسلامت اجلددإذا كانت من 

ر ألمـوهي غري معتادة عىل هـذا ا , وترعرعت يف بيئة ال تلزم املرأة بخدمة زوجها
, فهـل نلزمهـا بعـد ذلـك  ت عمل مشرتك بني الـزوجنييبل ترصح أن خدمة الب

  .? بعرف ال تراه أم أن األصل تغري الفتو بتغري العرف
 .الكفاءة يف النكاح −٢

ًشرتاط الكفاءة يف النكاح اختالفا كثريااختلفوا يف انحن نعلم أن العلامء قد  ً− 
ويمكـن اختـصار اخـتالفهم يف ,  −بعد اتفاقهم عىل اشـرتاط الكفـاءة يف الـدين 

 :ثننياقولني 
اصـفات حمـددة كاملنـصب و الـصناعة  ير حتديد الكفاءة بمو:القول األول

 .واالجتامعية أو اشرتط السالمة من بعض العيوب ونحوها ةوضاع املاليألاو
ىل العـرف , فـام عـده النـاس مـن إ ير حتديد الكفاءة موكول :القول الثاين

ًاألعامل والصفات رشيفا فهو رشيف وما عده خسيسا فهو خسيس  ً. 
عراف من زمـان إىل زمـان أل بتغري اًجيعل من الكفاءة أمرا مناطاالقول وهذا 
ٌ جـزء مـن النـسيج  وهـي−األقليـات املـسلمة ن إوعليه ف إىل مكان , ومن مكان
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 العرف مـن األعـامل و  هذاهدام ع ستتأثر بعرف هذا النسيج  ف− العام االجتامعي
ومـا عـده غـري رشيـف فهـو سيؤثر يف عرف األقليات املـسلمة ًالوظائف رشيفا 

 . كذلك
الكفاءة العرفية , ومـن ختالف يف حتديد معايري ال املفتي أن يراعي هذا افعىل

 قد جـرت عـىل أن اإلنـسان الـذي يعـيش عـىل برغًذلك مثال أن األعراف يف ال
  هبذه املساعداتًاملساعدات االجتامعية هو يف مرتبة اجتامعية دنية مهام كان مكتفيا

 وقد تعـادل يف كثـري مـن األحيـان مرتبـات الوظـائف −ومهام بلغت يف مقدارها
ّ خلـق إال أنـه يعـيش عـىل هـذه ووذ بدينـه شـاب ملتـزم مفإذا تقـد, −املستقرة 

 أن −ً أي من املوظفني مثال − إذا كانوا من الطبقة الوسطىفألهل املرأة املساعدات
 . حرج عليهم يف ذلك   جتامعية بينهام والال ايرفضوه لعدم وجود الكفاءة
 هللا رب العاملني واهللا أعلم وأحكم احلمد
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 : مقدمة 

بعوث رمحـة للعـاملني سـيدنا احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل امل
 .ىل يوم الدين وبعدإحسان إحممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم ب

 واقع حال أو نازلـة يف والكشف عن حكم الرشع اإلعالن ين الفتو وهإف
طرأت أو أمر مستحدث مما ال يسع أهل الفقه كتمه أو تـأخري بيانـه سـواء تعلـق 

فكريـة أو  اجتامعية أو تربوية أو  شخصية أو,البيان بوقائع أحوال خاصة أو عامة
 . وأخريهتا أخطرها,سياسية اقتصادية أو
 ,ًراـاس منكـنـن الـن رأ مـ فمًاـة أيضـامـعـه وللـان للفقيحتامو ـوالفت

 سؤال أهـل إال فليس له ,انـه أنه أوـدين مهام عظم شـاليف  ًراـل أمـشكـأو است
يكفيـه السـكوت عـن   وال, العمل به ديانـةإال علم اجلواب فليس له وإذا.العلم

 ))شفاء العي السـؤال ((كان ولذا  . وهذا امتحانه,بل قد حيرم . والسؤالاإلنكار
 .النبي  كام أخرب

 , وحرمـة الكـتامن,ظهاره يمتحن يف الكشف عن حكم الرشع وإناموالفقيه إ
نار يوم القيامة كام  من أن يلجم بلجام من ًحذرا.تأخري البيان عن وقت احلاجة أو

 . توعده النبي
 له مكانتـه ولـو وقد ال تشفع.وقد يكون يف البيان فتنة يف نفسه وأهله أو ماله

 وما ,فقد سجن األئمة وعذبوا عذاب املجرمني وأشد. يف العلم والدينًكان رأسا
ذاك إال بسبب الفتو. 

ًفقد رضب أبو جعفر املنصور اإلمام أبا حنيفة بالسياط رضبا شـديدا  وكـاد ,ً
 ولكن اإلمام نجـى ,الرشيد أن يقتل اإلمام الشافعي حني قتل سبعة من العلويني

ًوجلد جعفر بن سليامن اإلمام مالكا ثامنني سوطا.قوة حجته ثم ببحفظ اهللا  وقـد ,ً
ورضب املعتصم اإلمام أمحد بن حنبـل .مدوه يف احلبل بني يديه حتى خلعوا كتفيه
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ً وحبس حبسا طـويال,بالسياط حتى خلعت يداه  وكانـت فتنـة األئمـة وثبـاهتم ,ً
 .)١(ر أبد الدهات هلاًوحتملهن أذ أنفسهم نجاة لألمة وحفظا لدينها وقدو

 الفتو ال تكاد تنفك عـن حـاجتهم إىل إن حاجة الناس إىل: ويمكن القول 
 ومقدمـة ً فقـد تكـون سـبيال,حفظ الدين أو النفس أو املال أو النسـل أو العقـل

 فتأخـذ حكـم مقدمـة ,يتوقف عليها حفظ هذه الرضورات أو الكليات اخلمـس
 .الواجب

 فإن خطورهتا ,م شأهنا يف حفظ الرضوراتوإذا كان هذا خطر الفتو وعظي
وهـذا شـأن .كذلك وعظيم شـأهنا يف تفويـت يشء مـن هـذه الرضورات أعظـم

إذا ضل صاحبها ثم غو فلم يراع فيها ربه  فقدم خوف سلطان السياسة .الفتو
مل يكتـف   كلمـة حـق عنـد سـلطان جـائر, أوى عىل سلطان ربه فـأخف− ً مثال−

 ًقد ينحرف بالفتو هلو يتبع فيه ماال أو .أو جهلهبالسكوت حتى زين له ظلمه 
 ونحو ذلك من األهواء املهلكات, وينسى أنه مبـني عـن اهللا , أو وجاهةًأو منصبا

 فـال يفـرتي بلسـانه ,ال عن هو نفسه فاحلالل ما أحلـه اهللا واحلـرام مـا حرمـه
ِوال تقولوا ملا تصـ﴿: الكذب عىل اهللا وهو املحذر له القائل َِ ََ ُ ُ َ َف ألسـنتكم الكـذب َ ِ َِ ُْ ُْ ُ َ َ ُ

َهذا حالل وهذا حرام لتفرتوا عىل اهللاَِّ الكذب إن الذين يفرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َّ َْ ََ َُّ َُ َْ َْ ٌ َِ َ َ َ ٌَ
َيفلحون﴾ ُ ِ ْ  .)١١٦: النحل (ُ

 أن لو كان ذلك يف خاصة نفسه إذ يكفيه أنه − وال هيون −وقد هيون اخلطب 
 وتندلق أقتابـه فيـدور هبـا كـام ,ر هبم النار, وأن يلجم بلجام من نارأول من تسع

 .أولئك املفتني ظاملي أنفسهم كام توعد النبي .− باهللا ً عياذا−يدور احلامر برحاه 
 ويعملـون هبـا ,واهـ فيتعلقون به وبفتً العامة ضالاليلكن اخلطب األعظم أن يفت

ِّ أو يلـبس علـيهم فيـهوهـو إنام يبيح هلم حمرما .ًديانة وواقعا ْيـؤكلهم أو ,َُ  ً حرامـاُ
                                                 

F١Eאאאא،٣٣٢،אאא
١L٢٣٠،אא،٢٢،אאא

١٠אL٢٣٨،٢٤٣K 
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 مـنهم ًكتوا ظنـاـ فسـ, لواله ألنكروه وسعوا يف تغيريهًأو يربر هلم منكرا .ًوسحتا
مـن ً منهم أن من أفتاهم قد خـرق معلومـاًوجهال. وصدق قائلها,صحة الفتو 

ه  وال يظهر هلم من حالـ,فشذ يف فتواه وهم جيهلون شذوذه.ً أو صادم نصا,الدين
 ,ً ومطمعـاً أو يرجو هبا مغنام,واه من خوف رضر يصيبهـذوذ فتـه إنام يلـوذ بشـأن

 .ًضل الناس أو أكلوا حراما
وهذا مكمن خطورة الفتو وتعظيم شأهنا إذا شذ هبا املفتى فاسـتحق أشـد 
حتذير وعذاب أليم توعد به اهللا تعاىل ورسـوله صـىل اهللا عليـه وسـلم مـن ضـل 

 ًفيسـتحق عـذابا. لغواية غـريه وضـالهلمً فكان بذلك سبباوأضل بفتواه عىل علم
 . وبكثرة من ضل بسببه,بعظم انتشار فتواه

 وانتشـارها وعمـوم ,ًواعتبارا خلطورة الفتـو الشـاذة عـىل العامـة خاصـة
 . فقد أوليتها مزيد عناية يف هذا البحث,االبتالء هبا يف هذا العرص

ظم خطورهتا إذا انحرفـت أو شـذت  وع, لعظم شأن الفتوً وتنبيهاًوانتباها
 ويف أصـول الفقـه −  فال يكاد كتـاب,عني بأمرها األصوليون والفقهاء أيام عناية

وقد أفرد كثري من العلـامء  .ي واملستفتي خيلو من التعرض للفتو واملفت−خاصة 
وصـدروا أبـواب . بل أفرد هلا العديد منهم مصـنفات خاصـة, يف كتبهمًبااهلا أبو

 وعظم خطورة االنحـراف هبـا مـن ,نفاهتم ببيان عظم شأن الفتوالفتو ومص
ومن ذلك افتتاح اإلمام عثامن بن عبد الرمحن املعروف بـابن الصـالح .غري أهلها

ملا عظم شأن الفتـو : فقال رمحه اهللا .فتاو ومسائل ابن الصالح((مقدمة كتابه 
عـني ال تسـلم هبـم عـىل يف الدين وتسنم املفتون منه سنام السناء وكانوا قرات األ

كثرهتم أعني االستواء فنعق هبم يف إعصارنا ناعق الفناء وتفانـت بتفـانيهم أنديـة 
رأيـت أن .عىل أن األرض ال ختلو من قـائم باحلجـة إىل أوان االنتهـاء.ذاك العالء

أستخري اهللا تعاىل وأستعينه وأستهديه وأستوفقه وأتربأ من احلول والقوة إال بـه يف 
أفصـح فيـه إن شـاء اهللا تعـاىل عـن رشوط . يف الفتو الئق بالوقتتأليف كتاب
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 وعـن كيفيـة الفتـو , وعن صفة املستفتي وأحكامـه,املفتي وأوصافه وأحكامه
 فيه شمل نفـائس ألتقطهـا مـن خبايـا الروايـا وخفايـا ًجامعا.واالستفتاء وآداهبا

مـن كثـرت  ويرفـع مـن قـدرها , ومهامت تقر هبـا أعـني أعيـان الفقهـاء,الزوايا
 وتبادر إىل حتصيلها كل من ارتفـع عـن حضـيض الضـعفاء ,مطالعاته من الفهامء

 وخطرها والتنبيه عىل آفاهتا وعظيم غررها  يف أوله بيان رشف مرتبة الفتوًمقدما
 وليعـرف متعاطيهـا ,ليعلم املقرص عن شأوها املتجارس عليها أنه عىل النار يسجر

 وليتقارصعنهـا القـارصون الـذين إذا ,رساملضيع رشطها أنـه لنفسـه يضـيع وخي
 من تقـديم وتـرييس جـانبوا جانـب ًانتزعوا عىل منصب تدريس واختلسوا ذروا

اللهم فعافنـا واعـف عنـا وأحلنـا منهـا .املحرتس ووثبوا عىل الفتيا وثبة املفرتس
 واجعل ما نعانيه منهـا عـىل وفـق , وال حتلنا منها باملحل املغموط,باملحل املغبوط

 . بيننا وبني رضاك إنك اهللا ال إله إال أنت حسبنا ونعم الوكيلً وأصالًوسبباهداك 
ملا كان املفتى هو املخرب بحكم اهللا : قال اإلمام أمحد بن محدان يف مقدمة كتابه 
وقيل هو املتمكن من معرفة أحكام .تعاىل ملعرفته بدليله هو املخرب عن اهللا بحكمه

 وقـل ,ألكثر الفقه عظـم أمـر الفتـو وخطرهـا بالدليل مع حفظه ًالوقائع رشعا
 وأقدم عليهـا احلمقـى واجلهـال ورضـوا فيهـا ,أهلها ومن خياف إثمها وخطرها

 واكتفوا بزعمهم أهنم من العـدد بـال , واغرتوا باإلمهال واإلمهال,بالقيل والقال
 واحتجـوا باسـتمرار حـاهلم يف املـدد بـال , وليس معهم بأهليتهم خط أحد,عدد
أحببـت أن .  وقلة اإلنكـار واملالمـة,رهم يف الدنيا كثرة األمن والسالمة وغ,مدد

 ومـا يتعلـق ,أبني صفة املفتي واملستفتي واالسـتفتاء والفتـو ورشوط األربعـة
بذلك من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح لينكف عن الفتـو أو يكـف 

 ويمنـع ,واملسـئول ويعلم حال السائل ,ويلتزم هبا كفؤها وبعلها.عنها غري أهلها
 وإنام دأبـه احلسـد ,منها من ال حاصل له وال حمصول وهو إىل احلق بعيد الوصول

 . ومن ال يصلح للفتو ال يصلح للقضاء,والنكد والفضول
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هذا وإن الشكو والضجر من بعض املفتني قـديم حتـى يف عرص كثـر فيـه 
 مـا الفتـو الشـاذة  فـالوأ.ً وورعاً فقها فام بالنا يف هذا العرص الفقري,املجتهدون

 وأما اآلخرين فحدث وال حرج وال حول وال قـوة , يف األولنيًنكاد نجد هلا ذكرا
 .إال اهللا

  : وقد وضعت هذا البحث يف مبحثني 
 . وخطورهتا يف الفتو الشاذة :املبحث األول ■
 . لفتو الشاذةبعض تطبيقات ايف : املبحث الثاين  ■

 ....دواهللا أسأل التوفيق والسدا
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 األولاملبحث 
 يف الفتـو الشـاذة

 :تعريف الشذوذ 
املنفرد : والشاذ . إذا انفرد عن غريهًمصدر شذ يشذ شذوذا: الشذوذ يف اللغة

شذ :  وعن الليث , ومن الناس خالف السوي,ةـ أو اخلارج عن اجلامع,عن غريه
وقال عبـد العزيـز . يشء منفرد فهو شاذوكذا كل .إذا انفرد عن أصحابه: الرجل

 بـأن الشـاذ مـن ؛)) يف النار شذمن شذ ((:البخاري يف قوله صىل اهللا عليه وسلم
 .)١(ًشذ البعري وند إذا توحش بعدما كان أهليا: خالف بعد املوافقة, يقال

ثـم بـني . عبارة عن اخلارج عن اجلامعة بعد الدخول فيها الشاذ:قال الغزايل 
أمـا الـذي مل . وهـو الشـذوذ, دخل يف اإلمجاع ال يقبل خالفـه بعـدهذلك بأن من
الشـاذ هـو املخـالف بعـد  :  يومثله قـول اآلمد.)٢( ً فال يسمى شاذاًيدخل أصال

 .)٣( ً أيضا وبمثله قال الشوكاين,املوافقة ال من خالف قبل املوافقة
 وترك ,دهو قول الواح:  وما هو ? فقيل,اختلف يف الشذوذ: وقال يف البحر 

 فمتـى ,هو أن يرجع الواحد عن قولـه:  وقال أبو احلسني بن القطان ,قول األكثر
فأمـا قـول .شذ البعري عن اإلبل بعد أن كان فيها:  كام يقال ,ًرجع عنه سمي شاذا

 .)٤( ً لكان قول األكثر شاذاً ; ألنه لو كان شاذاًاألقل فال معنى لتسميته شاذا
 .أي مل يصدر من مجاعة, لهوعرف بأنه الذي مل يكثر قائ

الشاذ عبارة عن اخلارج عن اجلامعة بعد الـدخول فيهـا ومـن :  قال الغزايلو
 فـال ًدخل يف اإلمجاع ال يقبل خالفه بعده وهو الشذوذ أما الذي مل يـدخل أصـال

عليكم بالسواد األعظم فإن الشـيطان :  فإن قيل فقد قال عليه السالم ًيسمى شاذا
                                                 

F١Eאא٣L٧٧K
F٢E١אL١٤٧K
F٣E١אL٢٩٨،א١L١٦٠K
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 قلنا أراد به الشاذ اخلارج عىل اإلمـام بمخالفـة .االثنني أبعدمع الواحد وهو عن 
األكثر عىل وجه يثري الفتنة وقوله وهو عن االثنني أبعد أراد به احلـث عـىل طلـب 

 .))١١((الرفيق يف الطريق وهلذا قال عليه السالم والثالثة ركب
  :الشذوذ يف االصطالح 

ليس يشء يف الرشيعة :  فقال الباطل:  بأنه  باملعنى العامعرف ابن حزم الشاذ
 تعاىل اهللا أن يلزمنا الشواذ بل كل ما جاء عن اهللا تعاىل وعن رسوله صىل اهللا ,ًشاذا

 .)٢(ل وإنام الشاذ الباط,ً واحلق ال يكون شاذا,عليه وسلم فهو حق
ن كـان إمـا خـالف احلـق و:  بأنه ً باملعنى العام أيضاقيم الشاذوعرف ابن ال
 وقد شذ الناس كلهم زمن أمحـد , منهم فهم الشاذونًال واحداالناس كلهم عليه إ

 وكانـت القضـاة حينئـذ واملفتـون , فكـانوا هـم اجلامعـةً يسرياًبن حنبل إال نفراا
 .)٣(كان اإلمام أمحد وحده هو اجلامعةواخلليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون و

ند كالمه عن  عرب أطفيش عوقد ينسب الشذوذ إىل القائل به ال إىل القول كام
 كـام عـرب , وأكثر منه اآلمدي يف اإلحكام,)٥(والطحاوي يف مشكل اآلثار.)٤(اللقطة
 . إنام يريدون املحلم وه,كثري من الفقهاء واألصولينيبذلك 

الفصيح إذا أراد بيان خاص شـاذ فإنـه يـنص عليـه وال وعند أهل اللغة أن 
 قصد التعميم وهو دالة عىليرضب عن ذكره وهو يريده وال يأيت بعبارة مع قرائن 

 الشاذ ينتحى بـالنص عليـه وال يـراد عـىل اخلصـوص  : النادر قال الشافعيييبغ
 .)٦(بالصيغة العامة

ليس من كالم العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي ظهر منه : وقال الغزايل 
 .)٧(د العموم إال بقرينة تقرتن باللفظقص

                                                 
F١E١אL١٢٤K
F٢E٨אL٥٤٤K
F٣Eא٣L٣٩٧K
F٤Eאא١٢L١٥٧
F٥Eא١L١٨٣K
F٦Eא١אL٣٤٦K
F٧E١אL١٢٩K



 − ١١ −

 :تعريف الفتو الشاذة 
 وإن تكلمـوا عـن , بخصوصـها))الفتـو الشـاذة((َّ من عـرف مل أقف عىل

 لكن إذا جرينـا − سيأيت من حيث مفهوم الشاذ عندهم  كام −األحكام املتعلقة هبا 
:  أو اإلفتاء بمعناه العـام وهـو .اإلخبار عن احلكم: عىل املعنى العام للفتو وهي

تبـاع ا األدلـة واءاإلخبار عن حكم الشارع يف أمر مـن األمـور بنـاء عـىل اسـتقر
الباطـل أو مـا خـالف :  وهـو ًوإذا عرفنـا الشـاذ بمعنـاه العـام أيضـا.مقتضياهتا

احلكـم املصـادم لـنص الكتـاب أو : بأن الفتو الشاذة هـي: أمكن القول .احلق
 أو كان حكمه مصادم ملـا ,ي أو كان لفظهام أو داللتهام ال حيتمله تأويل املفت,السنة

أو مصادم ملقاصد الرشع أو قواعده أو مبادئه ; وذلـك  ,علم من الدين بالرضورة
فـام كـان مـن الفتــو هبـذه . إال يف هذه احلالً مردوداًألن احلكم ال يكون باطال
 .الصفة فهي الفتو الشاذة

 ي لقـول أو رأً وصـفا))الشـاذ((وباستقراء مواضع استعامل الفقهاء للفـظ 
 يالشـرتاطهم يف املفتـ. ي ذكـرت الذفإنـهم عند اإلطالق ال يقصدون به املعنى

وإن أرادوه نصـوا . يبعد معها أن يقع يف فتو أو قول أو رأ هذا وصـفهًرشوطا
عىل أن هذا القول مردود ملصادمته لـنص الكتـاب أو السـنة أو مقاصـد الشـارع 

 .ومبادئه
باملعنى اخلاص يف إطالق الفقهـاء  وعليه فالقول أو الرأي أو الفتو الشاذة 

وال يشكل عىل ذلـك قـول . يف عموم أدلة الرشع مجلةً ما كان داخال واألصوليني
إن الفتو يف الدين بغري داللة أو إمارة خطأ فلو اتفقوا عليه كـانوا : إمام احلرمني 

أن الفتو الشاذة نظري للقول اخلطـأ; : فهذا يفيد من كالمه .)١(جممعني عىل اخلطأ 
 الفتـو الشـاذة عنـدهم أخـص مـن  لكن مصطلح,ألنه قول يف الدين بال دليل

 .−كام سيتبني  − .الفتو يف الدين بغري داللة ; ألنه عندهم قول بداللة
                                                 

F١E٢אL٣٨٩K
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 : العلامء إطالقات لفظ الشاذ عند
 القـراءعنـد العلـامء فلـه مفهـوم عنـد   −مجلـة يف  − ختتلف إطالقات الشاذ

 . عند الفقهاء واألصولينيًواملفرسين واملحدثني كام أن له مفهوما
 :إطالقات الشاذ عند القراء 

ِاصطال يف الشاذ ُ عكس القراءِحْ ْ ِ املتواتر وَ ِ َ َ َاملتواترُْ ِ َ َ ُّ قراءة ساعدها خـط عندهم ُْ َ َ َ ٌَ َ َ َ ِ
ِاملصحف م َ ْ ْع صحة النقـُْ َّ ِ َّ ُا وجميئها عىل الفصيح من لغة العرب قال الشـيخ ـِل فيهـِ ْ َ َ ََّ ِ َ ْ ُ ِْ َ ِ ِ َ ُ َِ
َأبو شامة َ َّ فمتى اختل: َ َ َْ َ ٌ أحد هذه األركان الثالثة أطلق عىل تلك القراءة أهنا شـاذة َ َُّ ْ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ ْْ َْ َ ِ ُ َِ َ ْ َ

ُّوقد أشار إىل ذلك مجاعة من األئمة املتقدمني ونص عليه أبو حممد مكي بـن : قال َ َّ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََّ ََ ِّ ََ ٌُْ َ ْ َ َ َ
ُّالب القريواينَأيب ط َِ َ ْ َ ْ ٍ ِ)١(. 

ُقال القايض جالل الدين الب   .  القراءة تنقسم إىل متواتر وآحـاد وشـاذ :ّلقيني َ
َقـراءات الثالثـة التـي هـي متـام : واآلحـاد.القراءات السبعة املشـهورة: فاملتواتر َّ

َقراءة التابعني, كاألعمش: ّوالشاذ. العرش, ويلحق هبا قراءة الصحابة  وحييى بـن ,َّ
ُوثاب, وابن جبري, ونحوهم ُوهذا الكالم فيه نظر ي.َّ قال اإلمـام . َّف مما سنذكرهَعرٌ

َّابن اجلزري, قال يف أول كتابه  َّ كل قـراءة وافقـت العربيـة ولـو بوجـه,  ]: النرش[َّ ٍ ُّ
ُووافقت أحد املصـاحف العثامنيـة ولـو احـتامال, وصـح سـندها, فهـي القـراءة  َ َ َّ ً َ

َّالصحيحة التي ال جيوز ردها وال حيل إنكارها, بل هي من األحرف السبعة ال َُّ تـي ُّ
َنزل هبا القرآن, ووجب عىل الناس قبوهلا; سواء كانت عن األئمة السبعة, أم عـن  َ

َالعرشة, أم عن غريهم من األئمة املقبولني َومتى اختل ركـن مـن هـذه األركـان .َ َّ
َالثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة, سواء ك َ َُّ َّنت عن السبعة أو عمن هو اِ َ

َّحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف, رصح بذلك َّهذا هو الص .نهمَأكرب م َّ َ
َالداين ومكي واملهدوي, وأبو شامة, وهو ّ ّ ٍمذهب السلف الذي ال يعرف عن أحد  ّ َ َّ

  .منهم خالفه
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َ ال ينبغي أن يغرت بكل قراءة تعز إىل أحد  ]: املرشد الوجيز[َقال أبو شامة يف  َِ َ ْ ُُ ّ
ِ وأهنـا أنزلـت هكـذا, إال إذا دخلـت يف ذلـك السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة, َِّ َ

ُّوحينئذ ال ينفرد بنقلها عن غريه, وال خيتص ذلك بنقلهـا عـنهم, بـل إن .الضابط
َّنقلت عن غريهم من القراء, فذلك ال خيرجها عـن الصـحة, فـإن االعـتامد عـىل  َّ

َاستجامع تلك األوصاف, ال عىل من تنسب إليـه إىل كـل َّ; فـإن القـراءة املنسـوبة  َ
َّقارئ من السبعة وغريهم منقسمة إىل املجمع عليه والشاذ, غري أن هؤالء السـبعة  َّ ٍ
لشهرهتم وكثرة الصحيح املجمع عليه يف قراءهتم, تركن النفس إىل ما نقل عـنهم 

 .))١١(( فوق ما ينقل عن غريهم
وال جتـوز القـراءة : وللقراءة الشاذة أثر يف اخلالف بـني األمـة قـال العطـار 

 ال يف الصالة وال خارجها بناء عىل األصـح املتقـدم ًشاذ أي ما نقل قرآنا آحادابال
 كام قاله ً عاملاًأنه ليس من القرآن وتبطل الصالة به إن غري املعنى وكان قارئه عامدا

النووي يف فتاويه والصحيح أنه ما وراء العرشة أي السبعة وقراءات يعقوب وأيب 
وي والشـيخ اإلمـام والـد ـ للبغً القراءة هبا وفاقاجعفر وخلف فهذه الثالثة جتوز

 ألهنا ال ختالف رسـم السـبع مـن صـحة السـند واسـتقامة  − السبكي− املصنف
 .))٢٢ ( (الوجه يف العربية

 نص عليـه , وهو الشاذ, من غري املتواتروي وتكره قراءة ما صح  الربماوقال
 .))فروعه(( قدمه ابن مفلح يف ,داإلمام أمح

ن مـذهب اإلمـام  فالصـحيح مـ,اختلف العلامء يف الشـاذ:  بريوقال يف التح
 ريض اهللا −اذ ما خالف مصحف عثامن بن عفان ـأن الش: هـابـد وعليه أصحـأمح

 وصح  سنده  ,فتصح الصالة  بقراءة ما وافقه. الذي كتبه وأرسله إىل اآلفاق−عنه 
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: ))فروعـه(( قـال ابـن مفلـح يف.  نص عليه اإلمام أمحد ,وإن مل يكن من العرشة
 .))١١((عىل األصح:  زاد بعضهم , لألئمة األربعةً وفاقا,تصح بام وافق عثامن

 فيام ليس مـن قبيـل األداء ومـا صـح مـن  القراءات السبع متواترة إناوقالو
ات ومل يتواتر وهو ما خالف مصحف عثامن نحو فصيام ثالثـة أيـام متتابعـالشاذ 

و من الشافعية هو ما وراء العرشة قال وقال البغ , صحة الصالة هبا روايتانيفف
أحـد احلـروف السـبعة ال ن مصحف عثامن هـو إ: أبو العباس قول أئمة السلف 

 ..))٢٢(( ً وذكره ابن عبد الرب إمجاعا,حجة عند إمامنا واحلنفيةوالشاذ  جمموعها
كأيب  إن الشافعي إنام مل يقل بالتتابع: ))الربهان((وقال أبو املعايل اجلويني يف 

ـة حني ـه;ـف ـل ـب ـاذ ال يعـم ـده أن الـش ـزايل يف , ألن عـن ـه الـغ ـول(( وتبـع , ))املنـخ
ومسـتنده يف . فهؤالء اجلامعة تابعوا أبا املعايل, وابن السمعاين,, وإلكياوالقشريي

 قـراءة ابـن افعي التتابع يف الصـيام يف كفـارة اليمـني مـعـعدم إجياب الش: ذلك 
اب جيوز أن يكون لعدم ثبوت  فإن عدم اإلجي, وهو عجيب: قال بعضهم .مسعود

 .))٣٣(( أو لقيام معارض,عيذلك عند الشاف
قـال أبـو : ثم قال  ,ً وال عمالًالقراءة الشاذة ال توجب علام: وقال ابن العريب
ألنه خرب واحد فأوجبت العمل كسائر أخبار اآلحـاد :  قال ,حنيفة توجب العمل

وجهـني أحـدمها إن العمـل قلنا ال يليق هذا التحقيق بـأيب حنيفـة رمحـه اهللا مـن 
ألن مبناه اإلعجاز وطريقة التواتر ; بالقرآن إنام هو فرع عىل حصول العلم بطريقة 

والثاين أن  , نظر بعده يف الفرع وهو وجوب العملًفإذا حصل هذا األصل مستقرا
زيادة يف األصل والزيادة ) فصيام ثالثة أيام  (قراءة أيب كعب وعبد اهللا بن مسعود 

ل إذا مل ينقل نقل األصل عند أيب حنيفة ساقطة فكيف يقـول هبـا يف مثـل يف األص
 ..))٤٤(( فإن الزيادة عنده عىل النص نسخ ونسخ القرآن ال جيوز إال بمثلهًهذا وأيضا
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نحـن نقـول إن : ذكـره الـدبويس حـني قـال  ولعل القول الفصل ههنـا مـا
القـرآن قاعـدة االحتجاج بالقراءة الشاذة ساقط والـدليل عليـه شـيئان أحـدمها 

 مجيع األصول وال أمر ىف الدين أهم منـه يفاإلسالم ومنبع الرشائع وإليه الرجوع 
 أمر الدين فأهل األديان يتواطئون يفواألصل أن كل ما جل خطره وعظم موقعه 

ويتفقون عىل نقله وحفظه وتتوفر دواعيهم عىل ذلك فلو كانت هذه القـراءة مـن 
 أهـل اإلسـالم يف ولشـاع ذلـك ً مستفيضـاً لنقل نقال أنزله اهللا تعاىلالذيالقرآن 

أنزله اهللا تعاىل مل يقم الذي وحني مل ينقل دل أنه ليس بقرآن وإذا مل يكن من القرآن 
 النبـيألنه لو كان حجة لكان حجة من هذه اجلهة ببينة أن ال خرب عـن ; به حجة 

ر وال مـن جهـة  فيام أعدوه من األحكام ال مـن جهـة التـواتصىل اهللا عليه وسلم
 وجه يـدعون أي بعض املصاحف مل يثبت أنه قرآن فمن يف ًاآلحاد وكونه موجودا

قيام احلجة به وقوهلم إن القراءة الشاذة تنزل منزلة اخلرب الواحد هـذا دعـو وال 
 هـذه يف دليل تنزل منزلة اخلرب الواحد ونحن نعلـم أنـه ال نقـل وبأييعرف هذا 

صـىل اهللا  النبـي وال من قبل اآلحاد ويقول أصـحاب القراءات ال من قبل التواتر
 اهللا عنـه عـىل هـذا ريض زمن أمري املؤمنني عثامن بن عفـان يفأمجعوا عليه وسلم 

ورو  ,بني أظهرنـا وأطرحـوا مـا عـداهالذي يدعى اإلمام وهو الذي املصحف 
  ذلك غـرييفوقد نقل اضطراب ابن مسعود  ,إنه دفن: وقيل :  الباقيأهنم حرقوا 

 ..))١١(( اتفقوا عليهأن الصحابة مل يلتفتوا إىل اضطرابه واتفقوا عىل ما
 :الشاذ عند املفرسين 

 مـا  يلحظ أن الشاذ عندهم  مصطلح الشاذ عند املفسـرينباستقراء استعامل
 أو كـان احـتامل املعنـى , أو ال حيتمله اللفـظ,ًكان تفسريا للفظ بمعنى ال يقتضيه

 .وجديذا افتقر إىل قرينة أو دليل ومل التفسري الشاذ إ كام أهنم يعربون عن ,ًضعيفا
ٍفلام تبني له قال أعلم أن اهللاََّ عـىل كـل يشء ﴿: تفسري قوله تعاىل: ومن األول  ْ ََّ َِّ َ َ َُ َ َ ْ ُ ََّ َ َُ ََّ َ َ ٍفلام تبني له قال أعلم أن اهللاََّ عـىل كـل يشء َ ْ ََّ َِّ َ َ َُ َ َ ْ ُ ََّ َ َُ ََّ َ َ َ

ٌقدير ِ ٌقديرَ ِ  ثـم ,بقطع األلف, وقد روي أن اهللا جل ذكره أحيا بعضـه )٢٥٨: البقرة (﴾َ
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إنه جعل ينظر كيف يوصل بعض عظامـه :  قتادةقال .أراه كيف أحيا باقي جسده
أعلـم :  فقال عند ذلـك,انظر: , وقيل له; ألن أول ما خلق اهللا منه رأسهإىل بعض

ُفلام تبني له﴿: وقال الطربي يف قوله .بقطع األلف أي أعلم هذا ََ ََ َّ َ َّ ُفلام تبني لهَ ََ ََ َّ َ َّ  أي ملا اتضح له ﴾َ
ًعيانا ما كان مستنكرا يف قدرة اهللا عنده قبل عيانه قال  .علمأ: ً

ىل القـول  وفرس عـ,; ألنه ألزم ما ال يقتضيه اللفظوهذا خطأ:  قال ابن عطية
ام كان قبل ينكـره كـام زعـم , وهذا عندي ليس بإقرار بالشاذ واالحتامل الضعيف

ً, بل هو قول بعثه االعتبار كام يقول اإلنسان املؤمن إذا رأ شيئا غريبا من الطربي ً
إنـه  :  بـن أيب طالـبوكذلك قال مكـي. ونحو هذا,ال إله إال اهللا: قدرة اهللا تعاىل

أخرب عن نفسه عندما عـاين مـن قـدرة اهللا تعـاىل يف إحيائـه املـوتى فتـيقن ذلـك 
 .)١(نه يعلم أن اهللا عىل كل يشء قديرباملشاهدة فأقر أ
ُاقرتبت الساعة وانشق القمر﴿: تفسري قوله تعاىل: ومن الثاين  َ ََّ ُ ْْ َّ َ ْ َ َ َِ َ ُاقرتبت الساعة وانشق القمرَ َ ََّ ُ ْْ َّ َ ْ َ َ َِ َ , )١: القمر (﴾َ

فقد رو حديث االنشقاق مجاعة منهم عبد اهللا بن عمـر, وحذيفـة, وجبـري بـن 
ً وأنس بن مالك, وعىل هذا مجيع املفرسين إال أن قوما شـذوا ,مطعم, وابن عباس

 وهـذا ,وقد رو عثامن بن عطاء عن أبيه نحـو ذلـك.سينشق يوم القيامة: فقالوا
ّنشق﴾ََواَوا﴿: القول الشاذ ال يقاوم اإلمجاع ; وألن قوله  َ ّنشق﴾َْ َ لفـظ مـاض ومحـل لفـظ   ْ

ْوإن ﴿:  ويف قولـه,ًاملايض عىل املستقبل يفتقر إىل قرينة تنقله ودليل ليس موجـودا ِ ْوإن َ ِ َ
ُيروا آية يعرضوا ِ ْ ُْ َ َ ًَ ُيروا آية يعرضواَ ِ ْ ُْ َ َ ًَ     .)٢(دليل عىل أنه قد كان ذلك )٢: القمر (﴾َ

 :الشاذ عند املحدثني 
 ًة حـديثاهو أن يروي الثق:  فقال الشافعي , اختلف املحدثون يف معنى الشاذ

 وحكـي ذلـك , وليس من ذلك أن يروي ما مل يـرو غـريه,خيالف ما رو الناس
والذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ مـا لـيس لـه إال .عـن مجاعـة من احلجازيني

 يشذ به ثقة أو غري ثقة ويتوقف فيام شذ به الثقة وال حيتج به ويرد ما ,إسناد واحـد
 .شذ به غري الثقة
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 وبـني خمالفتـه للثقـات ,ًثني بني رواية املنفرد فال يعد شـاذا وفرق عند املحد
قد يتوهم بعـض مـن يكتـب احلـديث أن : قال ابن القيم .فهذا هو الشاذ عندهم

 .ًاحلديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس باملشهور من أصحابه كان ذلك شذوذا
لـيس الشـاذ : ي وقال الشافع. ال ما انفرد به عنهمتوإنام الشاذ ما خالف به الثقا

 .)١(أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث إنام الشاذ أن خيالف ما رواه الثقات
حلديث ثالثة أقسام, صحيح, وحسن, وضعيف ا: قال العلامء:  قال النووي

األحكـام باحلـديث الصـحيح أو وإنام جيـوز االحتجـاج مـن احلـديث يف : قالوا
, وجتوز روايته األحكام والعقائداالحتجاج به يف فأما الضعيف فال جيوز  .احلسن

 .والعمل به يف غري األحكام كالقصص, وفضائل األعامل, والرتغيب والرتهيـب
 . من غري شذوذ وال علـة,فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله

 . مذهب الشافعي واملحققني أنه رواية الثقة ما خيـالف الثقـات,ويف الشاذ خالف
ثقة ما إنه رواية ال: إنه مذهب أكثرهم :  وقيل ,أهل احلديثومذهب مجاعات من 

وعىل كالم الشافعي واملحققني فإن تفرد الثقة دون .)٢(مل يروه الثقات وهذا ضعيف
 .ًخمالفة غريه فحديثه صحيح وليس شاذا
 إذا انفرد الراوي بيشء فإن كان مـا انفـرد  :وذكر الشيخ أبو عمرو الدمشقي

 ًمن هو أوىل منه باحلفظ لذلك والضبط كـان مـا انفـرد بـه شـاذا ملا رواه ًبه خمالفا
 وإن مل يكن فيه خمالفة ملا رواه غريه بل هو أمر رواه هو ومل يروه غـريه فـإن ًمردودا

 بإتقانه وضبطه قبل ما انفـرد بـه وإن مل يكـن ممـن يوثـق ً موثوقاً حافظاًكان عدال
 ثم هو بعـد ذلـك .حيز الصحيح له عن ً له مزحزحاًبحفظه كان انفراده به جازما

دائر بني مراتب متفاوتة بحسب احلال فيه فإن كان املنفرد به غري بعيد مـن درجـة 
احلافظ الضابط املقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ومل نحطـه إىل قبيـل احلـديث 

 .رد به وكان من قبيل الشاذ املنكر من ذلك رددنا ما انفً وإن كان بعيدا,الضعيف
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 .ا أن الشاذ املردود قسامن أحدمها احلديث الفرد املخالففحصل من هذ
 ملـا يوجبـه ًوالثاين الفرد الذي ليس يف راويه من الثقة والضبط ما يقع جـابرا

 ىيف معنـ  وقد جعل الشيخ أو عمر املنكـر.التفرد والشذوذ من النكارة والضعف
نه بمعنـاه فـاملنكر  والصواب يف املنكر التفصيل الذي بيناه يف الشاذ فإ:الشاذ فقال

وقد عد البزدوي املجهول من الشاذ وانظر  ,يكون قسمني عىل ما ذكرناه يف الشاذ
 ..))١١((تفريعه عليه إذا قابله القياس

 :الفتو الشاذة واالختالف الفقهي 
ن ـعـ −وصـادم للنصـ أي املص−ام ـعـى الـ باملعناذة ـو الشـف الفتـختتل

من حيث األصل الذي يبنـى عليـه كـل .ً واسعاًاالختالف الفقهي املعترب اختالفا
  إنـام− ـبق كـام سـ− فـالفتو الشـاذة. ومن حيث اعتبـار األثـر أو احلكـم,منهام
 ا النص, أو خلروجها عنـملصـادمته, أو يــرعـتند الشـا املســداهنــذت لفقـش

مـل إال فام بني عىل ذلك فيهـا ال حيت.ً املعتربة رشعاًالقواعد واملبادئ املؤصلة فقها
 .الرد ; ألنه أمر مما ليس عليه كتاب أو سنة بطريق مبارش أو غري مبارش
 األصـل إذ ًأما االختالف الفقهي فهو مازال يف دائرة القبول مجلة أو تفصيال

 أو يف ,يف االـخـتالف الفقـهـي اـخـتالف وجـهـات النـظـر أو االجتـهـاد يف اـلـنص
 أو يف ,ة املعتـربة يف املـذاهب أو يف القواعـد األصـولية أو الفقهيـ,التخريج عليـه

ـا ـا,التـخـريج عليـه ـتنباط تبـع ـاهج االـس ـذهبً أو الـخـتالف مـن  أو , لقواـعـد اـمل
ومـن . أو يف ختـريج املناطـات أو تنقيحهـا,الختالف مناطات العلـل واألحكـام

ف  مـنهج  فـاختل,أوسع مراجع االختالف االختالف يف طرق دالالت األلفـاظ
اختلفوا يف االستدالل باملفاهيم من حيث االعتبار , كام احلنفية عن منهج اجلمهور

 ثم كان للقواعد املتعلقة بداللة األلفاظ حمل لالختالف مـن حيـث ,هبا من عدمه
 ثـم , وكذا األلفاظ املشرتكة واسـتعامالهتا,داللة العام واملطلق واملقيد وأحكامهام
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 باب التعارض بني ظواهر النصوص مـن حيـث أسـبابه وأحكامـه حتـى  وضـع
أضف إىل ذلك  .))الرتجيح عند التعارض(( به هو باب  ً خاصاًاألصوليون له بابا

 فـيام إذا ً خصوصـا,االختالف يف طرق نظر األصوليني يف االستنباط واالحتجاج
, وقول الصـحابى  وأحاديث املراسيل, خالف القياس أو,كان احلديث خرب آحاد

ويف عموم  .إمجاع أهل املدينةواملصـالح املرسلة واالسـتحسان واالسـتصحاب  و
فهذه هي حمال االختالف يف اجلملة وكلها يف نطاق .ما سمى باألدلة املختلف فيها

 أو يف ,اخلالف املقبول السائغ ; ألنه اختالف مبناه النظر واالجتهاد يف النصـوص
وذلك أمر خمتلـف  . أو خارج عن مبادئه, وليس يشء منها مصادم للنص,داللتها

دائرة الشاذ املبتوت عن أصول الرشع ومبادئه,  فالشـذوذ يف الفتـو ال ريب عن 
 .باب منفصل عن باب اختالف الفقهاء

 خيصها التفاقهم عىل ًولعل الفقهاء واألصوليني مل يفردوا للفتو الشاذة بابا
 .أن االجتهاد ال يصح وال يسوغ إال إذا وقع من أهله ويف حملـه  ووفـق ضـوابطه

 وكان فتواه املنسوبة إىل الرشع قـول يف , مل يقبل منه فتو بحالاألهليةفمن افتقد 
 .بال دليلدين اهللا 

 عنـد األصـوليني والفقهـاء عنـد ))الشـاذ((وهذا تنبيه مهم لفهم مصـطلح 
 .وهذا ما يتعني فهمه وتفصيله.االستعامل واإلطالق

 :الشاذ عند األصوليني والفقهاء 
 الخـتالف املعنـى ًتبعـااألصوليني و الفقهاء  يف اصطالحخيتلف معنى الشاذ

  :االصطالحي 
 :الشاذ أو الضعيف يف اصطالح احلنفية 

جاء يف حاشية .ما قابل الصحيحو ــ هةــد احلنفيــف عنــاذ أو الضعيــالش
 والصحيح مقابل للضـعيف, لكـن يف ,ح مقابل للصحيحـاألص: دينـابـن عـاب
ألنا وجدنا مقابل األصح : بالغالبينبغي أن يقيد ذلك : ي األشباه لبرييـواشـح

 .الرواية الشاذة
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 .مل يكن العمـل عليهـا  القضاء بالرواية الشاذة ىف املذهب ما احلنفيةمنع وقد
 ,ن القايض املقلد ال حيكم إال بظاهر الرواية ال بالروايـة الشـاذةا: قال ابن عابدين

 .)١(ال أن ينصوا عىل أن الفتو عليهاإ
لقايض أن حيكم بام خيـالف ظـاهر الروايـة وبالروايـة ليس ل:  الدرروجاء يف

أما إذا مل يوجـد يف ظـاهر  .الشاذة ما مل يرصح بأن الفتو هي عىل خالف الظاهر
  .)٢(تعني أن حيكم بخالف ظاهر الروايةالرواية يشء في

 كـام ,عنى املالكية بتفصيل ما به الفتو عنـدهم:  املالكيةيف اصطالح الشاذ 
 . يف مقابل الصحيح واملشهور ومهااذ والضعيفعنوا ببيان الش

 أو راجـح ,إما مشهور فقط: ما به الفتو:  قول خليلً شارحاالدسوقيقال 
إنه ما :  واملشـهور فيه أقوال قيل,فقط, أو مشهور وراجح, واملرجح ما قوي دليله

:  ثـم قـال,كثـر قائله وهـو املعتمـدما :  وقيل, فيكـون بمعنى الراجحهقوي دليل
 .)٣(قول املشهور أو الراجح من املذهبلفتو إنام تكون بالا

إذا ذكر املشهور : يف مقابل املشهور قال ابن احلاجبويستعمل املالكية الشاذ 
الشاذ مقابـل للمشـهور, والضـعيف يف مقابـل : ال اخلريش, ومثله قفاملقابل شاذ

ال حيكم به يف وعليه فالقول الضعيف والشاذ من باب املرجوح ال يفتي و .الراجح
وقد يطلقون الضعيف كالشاذ عىل كل ما يقابل املشهور .مقابل الراجح واملشهور

 .والراجح وبني الضعيف من حيث موضوعه والشاذ خالف
 وينقسـم إىل قسـمني ,هو ما مل يقو دليله ويقابـل الـراجح: فالقول الضعيف

 . وضعيف املدرك,ضعيف نسبي
ًو منه, فيكون ضعيفا بالنسبة ملـا هـو فقد عارضه ما هو أق:  فأما األول−١

 . وإن كان له قوة يف نفسه,أقو منه
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فهو الذي خالف اإلمجاع, أو القواعد, أو النص, أو القياس :  وأما الثاين −٢
 .ًاجليل, فيكون ضعيفا يف نفسه

فهو الذي مل يكثـر قائلـه, ويقابـل املشـهور, ويالحـظ أن : وأما القول الشاذ
 فيقدم ,ً مرجوحا بالنسبة ملوازنة أدلة األقوال بعضها ببعضالقول الضعيف يعترب

 .ما دليله أقو, عىل ما دليله أضعف, أو عىل الذي ال دليل له
ً فقد يكون دليله قويا, إال أن صفة التفرد مل تقو أمام مقابله ,وأما القول الشاذ

نـه ال ُوهو املشهور, ولذلك منع املقلد من العمل بالشاذ فباألحر الضـعيف; أل
ينظر إىل األدلة لعدم االستعداد وضعف املؤهالت, وإنام يقلد املنصوص عليـه يف 

 .املذهب من جنس ما رجح أو شهر, أو جر به العمل
 أو بـالقول الشـاذ إذا ,أما املجتهد فقد يعمل بالقول الضعيف لقيام موجـب

 . وقام عنده دليله,ظهرت له حجته
 : حاالت العمل بالضعيف والشاذ 

 : مل بالضعيف والشاذ يف حالني يع
 .املشهور يف نطاق ما جر به العمل أو ,العمل هبام يف مقابل الراجح: األوىل 

إن القول : ويف نوازل األحكام للرهوين .فام جر به العمل فيه بالضعيف والشاذ
الشاذ إذا جر عليه عمل القضاة واملفتني واستمر حكمهم به مقدم يف األخذ بـه 

 .ل املشهور, فيجب عىل القايض احلكم به ويميض حكمه به وال ينقضعىل القو
 ومن أجل ذلك ذكرت يف كتب الفقه ,أنه يفتي هبام يف حالة الرضورة: الثانية 

 . بجانب األقوال املعتمدة,األقوال الضعيفة والشاذة
 :قال صاحب مراقي السعود 

َوذكر ما ضعف ليس للعمل ِّ  انحظلإذ ذاك عن وفاقهم قد        ُ
َدرك مــَظ املـوحيف      ناـَّدارج السـي ملـرتقـل للـب َ  اـن له اعتنـْ
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 :الشيخ املسناوي رمحه اهللا وقال 
 : ذكر األقوال مع امتناع احلكم بغري املشهور أمران 

 . ومعرفة مدار األقوال,اتساع النظرة −
 .وليعمل بالضعيف يف نفسه إذا حتقق رضورته −

فتي بغري املشـهور ; ألنـه ال يتحقـق الرضورة بالنسـبة وال جيوز للمفتي أن ي
 .لغريه كام يتحققها من نفسه

إن فائـدة حكايـة األقـوال الضـعيفة : ودة ـوجاء عن الشيخ التاودي بن سـ
 . والعمل هبا عندما يعرس األمر يف غريها,وصورها, هو الرجوع إليها عند احلاجة

ف أو الشـاذ إذا صـدر ألجـل ًويوافق احلنفية أيضا يف إمضاء العمل بالضعي
فقد ذكر ابن عابدين اسـتثناء . أو كان احلاكم من أهل العمل والرتجيح,الرضورة

 .إال لعامل له رضورة أو له معرفة: من منع احلكم بالضعيف حيث قال 
 :رشوط العمل بالضعيف أو الشاذ يف حالة الرضورة 

 :فمن مجلة تلك الرشوط 
 .لشاذ شديد الضعيف, وذلك من جهة دليلهأال يكون القول الضعيف أو ا −١
 به, إما لضعفه  أن يثبت عزوه أي نسبته إىل قائله خوف أن يكون ممن ال يقتد−٢

 .يف الدين, أو العلم, أو الورع
ره ـي غيـي أن يفتـوز للمفتـتي, إذ ال جيـتفـرورة يف نفس املسـ أن تتحقق الض−٣

سـبة إىل غـريه, كـام يتحققهـا مـن بغري املشهور; ألنه ال يتحقـق الرضورة بالن
نفسه, ولذلك سدوا الذريعة فقالوا متنع الفتـو بغـري املشـهور خـوف أن ال 

ضـعيف إذا حتققـت الرضورة  ال ألجل أنه ال يعمل بال,تكون الرضورة حمققة
 .ًيوما ما
 وهـذا اإلمـام املـازري وهـو ,إذا ظهرت املصلحة يف األخذ بالشـاذ: الثالثة

 ,اذ يفتي بالشاذ يف مسألة استحقاق األرض مـن يـد الغاصـباملشدد يف ترك الش
 وخـالف املعهـود مـن ,وذلك لظهور املصلحة التي مل يتعلق له هبا غرض نفساين
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ًعادته من الوقوف مع املشهور, وهذا ليس تناقضا مـع قولـه السـابق ; ألنـه قـرر 
اذ هناك لزوم املشهور خشية تـذرع أهـل الفسـاد للفتـو بالشـاذ للفتـو بالشـ

 أما حيث يظهر الوجه الذي يمكن من أجله العدول عن املشـهور إىل ,والضعيف
 .الشاذ فال مانع

أن حيكم أو يفتي بالشـاذ أو الضـعيف إذا وقـع عـىل سـبيل حتـري : الرابعة 
أن احلكـم بغـري املشـهور والـراجح ال :  فقد ذكر أبو عبد اهللا السنويس,الصواب

 :ينقض إال يف األحوال التالية 
 .ً بيناًأن يكون احلكم خطأ −١
 .ً أن يقصد احلاكم إىل احلكم بيشء فيحكم بغريه غلطا−٢
 أن يكون احلكم الواقع من احلاكم بالشاذ أو الضعيف مل يقـع عـىل سـبيل حتـري −٣

 . بل عىل سبيل قصد اهلو وامليل للمحكوم له,الصواب
 والـراجح فقد حرص أبو عبد اهللا السنويس أحوال نقض احلكم بغري املشهور

 ويستفاد من احلالة الثالثـة أن احلكم بالشـاذ أو الضعيف جيـوز ويـميض ,فيام ذكر
 ال عىل سـبيل قصد اهلو وامليـل للمحكـوم ,إن وقع عىل سـبيل حتري الصواب

ً وهذا الرأي مطلق سواء كان القايض مقلدا أو جمتهدا,له  عىل أن بعـض الفقهـاء ,ً
أن يكـون مـن أهـل : مه بالشاذ أو الضعيف اشرتطوا يف القايض لكي يميض حك

 .)١( احلكم مدرك ترجح عند ذلك احلاكم وأن يكون لذلك,الرتجيح
وقد يكون شـذوذ القول عند الفقهاء ملعارضته ألقـوال األئمـة والقائـل بـه 

 أو أن يكون صاحب مذهب حتـى ,ً مشهوراي كمن اشرتط أن يكون املفت,جمهول
 كـام , الشهرة وال أن يكون صاحب مذهبييف املفتال يشرتط : يقبل قوله فقالوا 
ال يشرتط يف املجتهـد الـذي يعتـرب :  قال,ذ قول من قال بخالفهقال يف البحر وش
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 لـبعض ً بل يعتـرب قـول املجتهـد اخلامـل خالفـا, يف الفتياًقوله أن يكون مشهورا
وعلـل لـذلك, فيعترب قوله دون غريه,الشاذين حيث فصل بني املشهور بالفتو  
 ,وال يشرتط أن يكون صـاحب مـذهب.بأن العربة بام فيه من الصفات ال بشهرته

 بـدليل أن الـذي دل عـىل صـحة ,بل يعترب قوله مهام علم أنه جمتهد مقبول الفتيـا
 .)١( فيعترب قوله, وال خمرج عنه,لهاإلمجاع متناول 

جائز أمان املرأة : قال مالك .ومثله شذوذ من خالف قول مالك يف أمان املرأة
ينظر : وقال غريه .بي إذا كان الصبي يعقل األمانوكذلك عندي أمان العبد والص
 .)٢(وهو شاذ مل يقل به أحد من أئمة الفتو: فيه اإلمام باجتهاده قال أبو عمر

 فيشـمله , ومل يعرب احلنابلة فيام نعلم بالشـاذ, له عند الشافعيةًومل نجد تعريفا
 . به دون ترجيحكالمهم عن الضعيف ومنعهم العمل

   : :ً ال تعد شذوذاً ال تعد شذوذاً خمالفة املجتهد منفرداً خمالفة املجتهد منفردا
وفـيام إذا .اختلف األصوليون يف املجتهد إذا خالف غريه مـن أهـل اإلمجـاع

إذا خـالف أهـل اإلمجـاع واحـد مـن :  قال الشـوكاين . عندهمًخالف منصوصا
: قال الصـرييف . وال حجةًاملجتهدين فقط فذهب اجلمهور إىل أنه ال يكون إمجاعا

,  هبمًألن الشاذ من كان يف اجلملة ثم شذ كيف يكون حمجوجا; وال يقال هلذا شاذ 
إال أن جيمعوا عىل يشء من جهة احلكاية فيلزمه : قال .وال يقع اسم اإلمجاع إال به

 . أما من جهة االجتهاد فال ; ألن احلق قد يكون معه,قبول قوهلم
مع خمالفه األقل ونقلـه اآلمـدي واملذهب انعقاد إمجاع األكثر : وقال الغزايل

عن حممد بن جرير الطربي وأيب احلسني اخلياط من معتزلة بغداد قال الشـيخ أبـو 
رط أن جيمـع مجهـور تلـك الطبقـة ـوالش: ني ـام احلرمـد إمـي والـوينـد اجلـحمم

ووجوههم ومعظمهم ولسنا نشرتط قول مجيعهم وكيف نشرتط ذلك وربام يكون 
 .املجتهدينيف أقطار األرض من 
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 وحكى فيه مذهب اجلمهور إنام هو عىل مذهب من ال يعد وما قاله الشوكاين
ولـذا قـال . يف مواجهة مجهـور املجتهـدينًخالف املجتهد الواحد واالثنني معتربا

إن أمجع اجلميع عىل استعامل أحد رأيني : اجلصاص يف معرض كالمه عن اخلاص 
 ما ذهب إليه فالعمل عـىل مـا اجتمعـت  وعابوا عىل الواحد, شذ عنهمًإال واحدا

أحدمها انه مل يعد ذلك الشـاذ : وهذا حيتمل وجهني:  قال اجلصاص.عليه اجلامعة
 وإن رشط اإلمجاع عنـده اتفـاق , عىل اجلمهور, وإن كان من أهل عرصهمًخالفا

 عىل مذهب مـن ال يعـد الواحـد ً وأن من انفرد عنهم كان شاذا,مثل هذه الطائفة
والوجـه اآلخـر أنـه يعتـد  .عظم الفقهاءم عىل ً من أهل العرص خالفاوال االثنني

بخالف هذا الواحد عليهم إذا كان من أهل العرص يف حكم احلادثـة التـي ال أثـر 
 إال أنه ال يعتد به يف اخلاص والعام واخلربين املتضادين من جهـة أنـه جعـل ,فيها

ري عـىل مـن شـذ عـنهم اجتامع اجلمهور عىل حكم أحد اخلربين وإظهارهم النكـ
 عىل أهنم قد علموا نسخ اخلرب اآلخر بخـربهم الـذي اتفقـوا ًمقويا خلربهم وداال

 وهـو ممـا يسـوغ ,عىل استعامله لوال ذلك ملا ساغ هلم النكري عىل خمالفهم يف ذلـك
 .االجتهاد فيه

 وعلـل ,وال ير اجلصاص لظهور النكري عىل املجتهد أو عـدم ظهـوره أثـر
ن من ال يعتد بخالفه ال خيتلف حاله يف ظهـور النكـري عليـه ممـن أل: لذلك بقوله

ونقل  .خالف عليه أو تركهم ذلك عند كثري ممن يعتد بخالف الواحد عىل اجلامعة
 فقد سوغ عيسى بـن أبـان اجتهـاد الـرأي يف اخلـربين ,عن عيسى بن أبان خالفه

عـىل تعـب اجلامعـة املتضادين واملصري إىل قول الواحد الشـاذ دون اجلامعـة إذا مل 
ا فريجع وقد بني اجلصاص سبب قول عيسى هذ .)١(الواحد ما ذهب إليه من ذلك

 .إليه يف املرجع املذكور
 :ما يتعلق بالشاذ من أحكام 

د ـة للمجتهــبـبالنسف ـاذ خيتلـول الشـاء بالقـضـا أو القـتيـل أو الفـ العم
 .واملقلد والعامي
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وإنـام عليـه النظـر يف األدلـة  .لتقليد يف اجلملـةفإنه ال جيوز له ا:  أما املجتهد
ق نفسه أو يف اإلفتـاء والقضـاء, ـا, وسـواء يف ذلك العمـل يف حـرجيح بينهـوالت

ذا بالنسـبة ـهـ .وال يوصف قوله بالشـذوذ ملجـرد خمالفـة إمامـه أو أحـد األئمـة
 .للمجتهد املطلق

ذهب إليه إمام املـذهب فعليه النظر واالجتهاد فيام : وأما املجتهد يف املذهب 
; لقوة دليله ولو كان هذا الرأي ل بام يراه أرجح أو أصح يف نظرهوأصحابه, فيعم

كام قد  .ً عنه  شذوذاً إلمامه ولو مرجوعاًوال يعد اختياره قوال . عنهً مرجوعاًشاذا
ا يرد ومم.أن ما كان كذلك فهو من الشاذ : )١(م قول املوسوعة الفقهية الكويتيةيوه

عي قولني, القـديم واجلديـد, واجلديـد هـو أن للشاف: الوهم عىل سبيل املثالهذا 
جوع عنه إال مـا اسـتثني , ألن القديم إذا خالفه اجلديد مرالصحيح وعليه العمل

 فـال يعتـرب ,وقد أفتى بعض فقهاء الشافعية بالقديم يف بعض املسـائل .من القديم
, وإنـام حيمـل عـىل أن  للشـافعيًبا كامال يعترب هذا مـذهًااختيار هذا القول شذوذ

 قال أبو عمرو بـن ,الذين أفتوا بالقديم أداهم اجتهادهم إليه لظهور دليله عندهم
يكون اختيـار أحـدهم للقـديم فيهـا مـن قبيـل اختيـاره مـذهب غـري : الصالح 

 وإن كـان ,, اتبـع اجتهـاده فإنه إن كـان ذا اجتهـاد,الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه
لتقليد عن ذلـك اإلمـام, وإن  نقل ذلك الشوب من ا, بتقليدً مشوباًقيدا مًاجتهادا

من هو أهل للتخريج واالجتهـاد يف املذهب : ّأفتى بني ذلك يف فتواه, قال النووي
, وأن  اقتضاه الدليل يف العمل والفتيا, وأن يبني يف فتواه أن هذا رأيهيلزمه اتباع ما
وكـذلك كـان أصـحاب أيب  . اجلديـدعي كذا وهو ما نص عليـه يفمذهب الشاف

ما :  عنه, قال أبو يوسفًحنيفة يأخذون بام قوي دليله يف نظرهم ولو كان مرجوعا
مـا :  كان قاله, وروي عن زفر أنه قال قدً خالفت فيه أبا حنيفة إال قوالًقلت قوال

فهذا إشـارة : ثم رجع عنه, قال ابن عابدين ,خالفت أبا حنيفة يف يشء إال قد قاله
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وقـد ذكـر  .ل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأي, بفىل أهنم ما سلكوا طريق اخلالإ
أن فائدة تدوين األئمة لألقوال التي رجع عنها إمـام املـذهب أنـه : الشيخ عليش

لك لغري واحد  وقد وجد ذ,يصح أن يذهب إليها املجتهد أو من بلغ رتبة الرتجيح
 , مـن الكتـابًثالثـة عرش موضـعا, وفعله ابن القاسم يف من شيوخ أهل املذهب

 .وتلقاه بالقبول أشهب وسحنون
خروج املقلد من العمـل باملشـهور إىل العمـل بالشـاذ : ويف فتح العيل املالك

 صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد ,الذي فيه رخصة من غري تتبع للرخص
  .أرجح

جلملة أن العمـل فإن األصل املتفق عليه يف ا: وأما املقلد ملذهب من املذاهب
أو اإلفتاء أو القضاء إنام يكون بالقول املشهور أو الراجح أو الصحيح يف املـذهب 

ن مل يبلـغ  وهـو مـ−ذكر الشيخ عليش اخلالف بالنسبة  للمقلد .دون القول الشاذ
? وهل جيـوز ب عليهام التزام مذهب معني أو ال هل جي−درجة االجتهاد والعامي

و جيـب عليـه البحـث عـن وز له أن يقلـد املفضـول أ? وهل جياخلروج منه أو ال
إذا عرفت هذا استبان لك أن خروج : ? قال الشيخ عليش بعد ذلك ًاألرجح علام

املقلد من العمل باملشـهور إىل العمـل بالشـاذ الـذي فيـه رخصـة مـن غـري تتبـع 
هاء تفصيالت يف وللفق.للرخص صحيح عند كل من قال بعدم لزوم تقليد أرجح

 بل ,ال يصح ختيري املقلد: وقال ابن أيب زيد  .)د وتقليداجتها(مصطلح ذلك ينظر 
 بنـاء , فإن تأهل للرتجيح وجب األرجح برجحـان القائـل,يتعني القول الراجح

 وأن تقليد املفضول مـع وجـود الفاضـل ,عىل أن املصيب يف االجتهاديات واحد
 اإلسـالم الغـزايل  وعليه بنى حجـة,ممنوع وهذا القول تعضده القواعد األصولية

 غري ذلك يف القضاء ً ومن سلك سبيال, وهذا هو احلق والتحقيق,واإلمام املازري
 فالعمل بالراجح متعني عنـد كـل ,ات الطريقين فقد اتبع هواه وهلك يف ب,والفتيا

 وإذا اطلع املقلد عىل خالف يف مسألة ختصه وفيها قول راجح بشهرة ,عامل متمكن
رضورة ني عليه العمل عـىل الـراجح وال يفتـي بغـريه إال ل أو غريمها تع,أو عمل
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 ال حيل املقلد أو املفتي: وقال أبو إسحاق الشاطبي .فادحة والتزام مفسدة واضحة
 .)١(له أن يفتي إال باملشهور

 سـواء كانـت , كان تفصيل الكالم يف الفتو الشاذة يف مصطلح الفقهاءًوأيا
 ولذا قال ابن ,ن قوله ال ينقضإ ف,ً كان مقلدا أو, أو جمتهد يف املذهب,قو ل جمتهد

بكوهنـا خالفـت قـول ال يسوغ نقض أحكام احلكام وفتاو أهـل العلـم : القيم 
 .)٢(واحد من األئمة

ل ابن عابـدين يف , قاع احلنفية احلكم بالرواية الشاذةمن: حكم القضاء بالشاذ
 :عقود رسم املفتي

  من جاء يسأل به جيابوال    وال جيوز بالضعيف العمل
 :ًوذكر أيضا أن القايض ال يقيض بالضعيف حيث قال 

 وإن قىض فحكمه ال يميض    لكنام القايض به ال يقيض
 ذهب حني قلدواـبراجح امل    دواـ قضاتنا إذ قيامال سي

قـال .وكذا منعوا الفتو بالرواية الشاذة يف املذهب ما مل يكن العمـل عليهـا
 إال ,قلد ال حيكم إال بظاهر الرواية ال بالروايـة الشـاذةإن القايض امل: ابن عابدين

 .)٣(ن ينصوا عىل أن الفتو عليهاأ
ليس للقايض أن حيكم بام خيالف ظـاهر الروايـة وبالروايـة : وجاء يف الدرر 

أمـا إذا مل يوجـد يف ظـاهر .الشاذة ما مل يرصح بأن الفتو هي عىل خالف الظاهر
  .)٤ (الف ظاهر الروايةالرواية يشء فيتعني أن حيكم بخ

إن حكـم القـايض :  وقد فصل أبو الفضل قاسم العقباين من املالكيـة فقـال 
 فإن حكم به ملظنة أنـه ,بالشاذ ينظر يف احلكم الذي عدل به عن املشهور إىل الشاذ

 فـإن , وإن حكم به مع العلم بأنه الشاذ إال أنه ترجح عنده,املشهور نقض حكمه
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 وإن مل يكـن مـن ,ن يدرك الراجح واملرجـوح مىض حكمـهكان من أهل النظر مم
 .العلم هبذه املنزلة زجر عن موافقة مثل هذا أي ومل يمض حكمه

 ال خيـرج عـن − وهو يف طبقة املجتهـدين عنـد املالكيـة − وقد كان املازري 
 لكنه أفتى مرة بالشاذ وذلك −الفتو باملشهور وال يرىض محل الناس عىل خالفه 

داودي عن مالك مع اعرتافه بضعفها وشـذوذها يف مسـألة اسـتحقاق يف رواية ال
 وخروج اإلبان وخالف املعهود من عادتـه ,األرض من يد الغاصب بعد  الزراعة

من الوقوف مـع املشـهور ومـا عليـه اجلامعـة واجلمهـور للتشـديد عـىل الظلمـة 
 . وهو مألوف يف الرشع وقواعد املذهب,واملتعدين من أهل البغي والفساد

 بـدليل ً منقـوالًإذا كان للحاكم أهلية الرتجيح ورجح قوال:  وقال السبكي 
 عند أكثر األصحاب مـا مل خيـرج عـن ً وإن كان مرجوحا, جاز ونفذ حكمه,جيد

 − أي عىل أنه مـن املـذهب − وليس له أن حيكم بالشاذ الغريب يف مذهبه ,مذهبه
 ,بقول خارج عـن مذهبـه فلو حكم ,وإن ترجح عنده ; ألنه كاخلارج عن مذهبه

 وإن , فإن مل يرشط عليه اإلمام يف التولية التزام مذهب جاز,وقد ظهر له رجحانه
ال : وقـال احلنابلـة .رشط عليه باللفظ أو العرف مل يصح ; ألن التوليـة مل تشـمله

جيوز ملن انتسب ملـذهب إمـام معـني أن يتخـري يف مسـألة ذات قـولني إلمامـه أو 
 بـل عليـه أن ,به فيفتي أو حيكم بحسب ما خيتـاره مـنهاموجهني ألحد من أصحا
 .)١(ة أو قواعد مذهبه فيعمل به لقوتهينظر أهيام أقرب من األدل

ّن التخـري ال يسـوغ إال مـع إلذي يرجح من ذلـك قـول احلنابلـة, فـولعل ا
لنظـر يف أدلـة املـذهب أن يتخـري  الدليلني, وشـأن من لديـه قـدرة عـىل ايتساو
 . األقو, وال حمل للحكم بالشاذ يف هذه احلاليسنده الدليلما

 :الفتو بالقول الشاذ 
القول الشاذ واملرجوح أي الضعيف  ال جيوز اإلفتاء بواحد منهام وال احلكـم 
به وال جيوز العمل به يف خاصة النفس; ألن ما به الفتـو إمـا مشـهور فقـط, أو 
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واملشـهور .ا قوي دليلـهم: واملرجح عند املالكية .راجح فقط, أو مشهور وراجح
مـا كثـر قائلـه, :  وقيـل,إنه ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح: قيل : فيه أقوال

رواية ابن القاسم عن مالك يف املدونـة والفتـو إنـام تكـون : وهو املعتمد, وقيل
 وأما القول الشاذ واملرجح أي الضـعيف ,بالقول املشهور أو الراجح من املذهب

ص املالكيــة عـىل وقد ن . جيوز اإلفتاء بواحد منهام وال احلكم به فال,فال يفتى هبام
 فيقـدم , قول مذهب آخـر يف املسـألة ذاهتـا− منهم ً إنصافا− ذلك ورجحوا عليه
 . ألن قول الغري قوي يف مذهبه,يهالعمل بقول الغري عل

لكن املالكية اختلفوا يف العمل بالشاذ يف خاصة النفس  فذكر احلطـاب عـن 
مـذهب  وأنه يقـدم عـىل العمـل ب,ر جواز العمل بالشاذ يف خاصة النفسابن عم

   والثـاين,األول هو اختيـار املرصيـني: يقال الدسوق .الغري; ألنه قول يف املذهب
 يف رشحه خلليل بعد ذكر اخلالف يف وقال اخلريش .اختيار املغاربة كام قرره شيخنا

 ,اإلخبار باحلكم الرشعي بال إلزام أي ,احلكم الذي جتب  به الفتو: املسألة قال 
 والعمل به يف خاصة النفس وهـو املشـهور الـذي ,والقضاء أي اإلخبار به بإلزام

 والعمل بالشاذ , والقضاء,رم الفتوـ والراجح الذي قوي دليله فتح,كثر قائلوه
 ويقدم تقليد نحو أيب حنيفـة والشـافعي وأمحـد عـىل العمـل بالشـاذ ,والضعيف

يقـدم : وقـال متـأخرو املغاربـة .الرضورة قاله متأخرو املرصيـنيوالضعيف عند 
 .)١( به ما أمكنً عىل املذهب ومتسكاًراالعمل هبام عىل التقليد عندمها اقتصا

 وقد شدد املالكية يف ترك الشاذ واألخذ باملشهور يف املذهب قال يف فتح العيل
 فإن أهل زماننـا إنـام ,وائدإن بيان املشهور ومتييزه عن الشاذ من أعظم الف: املالك 

 وقد قال اإلمام املازري بعد أن شـهد ,يقولون يف فتواهم عىل املشهور إذا وجدوه
وما أفتيت قط : له بعض أهل زمانه بوصوله إىل درجة االجتهاد أو ما قارب رتبته 

ال يعترب من أحكام قضاة الـعرص إال مـا ال : ويف ابن عرفة .بغري املشهور وال أفتي
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من املعلـوم أنـه جيـب االقتصـار يف  : ًوقال أيضا.املشهور ومذهب املدونةخيالف 
 . والضعيف, وطرح الشاذ,القضاء والفتو  والعمل عىل املشهور أو الراجح

 .))... وال بغـري الـراجح,وال جتوز الفتـو بغـري املشـهور ((:َّقال احلطاب 
امـه ال بمـذهب اجح مـن مـذهب إمال جيوز القضاء إال بـالر((: وقال الدسوقي 

 ))املرجـوح((ومنه يعلم أن املالكية يطلقون لفظ  .)), وبالضعيف من مذهبهغريه
 .ويشمل عندهم الشاذ والضعاف

إن حكم القايض يكون باملشهور أو الـراجح مـن مذهبـه, ((: وقال الزرقاين
 . وال احلكم بمذهب غريه,وال جيوز احلكم وكذا اإلفتاء بالضعيف

حلكم والفتو بالراجح واملشهور بني املجتهد فمنع منه وقد فرق القرايف يف ا
هل جيب عىل احلاكم أن ال حيكم إال بـالراجح : فأجاب عىل سؤال .وأجيز للمقلد

أن احلـاكم : جوابه . عنده?ً وإن مل يكن راجحا,عنده أو له أن حيكم بأحد القولني
 ًه, وإن كـان مقلـدا فال جيوز له أن حيكم أو يفتي إال بالراجح عنـدًإذا كان جمتهدا

 ً عنـده مقلـداًجاز له أن يفتي باملشهور يف مذهبه, وأن حيكم به وإن مل يكن راجحا
 وأما اتباع اهلـو يف ,يف رجحان القول املحكوم به عن إمامه الذي يقلده يف الفتيا

نعم اختلف العلامء إذا تعارضت األدلة عند املجتهـد .ًاحلكم والفتيا فحرام إمجاعا
 منهام يفتي به? قوالن ًجز عن الرتجيح هل يتساقطان أو خيتار واحداوتساوت وع

خيتار أحدمها حيكم به مـع أنـه لـيس  .للعلامء فعىل القول أنه خيتار أحدمها يفتي به
أرجح عنده بالطريق األوىل ; ألن الفتيا رشع عام عىل املكلفـني إىل قيـام السـاعة, 

الختيـار يف الرشائـع العامـة فـأوىل أن واحلكم خيتص بالوقائع اجلزئية, فإذا جاز ا
وهذا مقتىض الفقه والقواعد وعـىل هـذا التقـدير  .جيوز يف األمور اجلزئية اخلاصة

 للهو لكن بعد بذل املجهود ًوليس اتباعا .يتصور احلكم بالراجح وغري الراجح
والعجز عن الرتجيح وحصول التساوي, وأمـا الفتيـا واحلكـم بـام هـو مرجـوح 

فانظر وتأمل قول القرايف كيف منع املجتهد من احلكم والفتيـا  .مجاعفمخالف لإل
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 ً وأجاز للمقلد أن يفتي أو حيكم باملشهور وإن مل يكـن راجحـا,إال بالراجح عنده
 بطـرق الرتجـيح وأدلـة ً للنظـر وعارفـاً يف نظره مع كونه أهالًعنده وال صحيحا
 جـاز لـه أن يفتـي بغـري  فإذا نظر ورجح عنده غري املشـهور,التشهري والتصحيح

 يف نظـره لكونـه ً مرجوحـاً عند إمامه وإن كان شاذاًالراجح عنده إن كان مشهورا
١(يقلد يف ترجيح املشهور إمامه الذي قلده يف الفتو(. 

وقد نص املازري عىل أن العدول عن املشهور أو ما رجحـه شـيوخ املـذهب 
 ً ومن سلك سبيال,التحقيق وهذا هو احلق و,املالكي من ضعف العلم وقلة الدين

 فالعمـل ,ات الطريـقيـنغري ذلك يف القضاء والفتيا فقـد اتبـع هـواه وهلـك يف ب
وإذا اطلع املقلد عىل خالف يف مسألة ختصـه .بالراجح متعني عند كل عامل متمكن

وفيها قول راجح بشهرة أو عمل أو غريمها تعني عليـه العمـل عـىل الـراجح وال 
 .)٢(قادحة والتزام مفسدة واضحةرضورة يفتي بغريه إال ل

ونقل القرايف أن اخلالف الشاذ املبنـي عـىل املـدرك الضـعيف فإنـه ال يرفـع 
 ثم قال , بل ينقض يف نفسه إذا حكم بالفتو املبنية عىل املدرك الضعيف,اخلالف
ويظهـر هبـذا . ال ننقضـه ملصلحــة األحكـام− إن الفتو أو احلكـم − : ًشارحا

  ويرجـع ,إن حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد ال ينقض: فقهاء التقرير رس قول ال
 وذلك , وال يرد, وهي أن احلكم إذا نفذ عىل مذهب ما ال ينقض,إىل قاعدة فقهية

 .)٣(ة األحكام ورفع التشاجر واخلصامملصلح
وقد نص املالكية عىل حرمة أن يتبع القايض أو املفتـي يف تقليـد الشـاذ هـواه 

 كـان مـن ذوي اخلمـول شـدد عليـه فـقىض عليـه وأفتـاه  أوًفإن أبغض شخصـا
 وإن أحبه أو كان له عليه منة وكان من أصدقائه أو أقاربه واستحيا منـه ,باملشهور

 ,لكونه من ذوي الوجاهة أو أبناء الدنيا أفتاه أو قىض له بالشاذ الذي فيـه رخصـة
                                                 

F١Eאא١L٦٨K
F٢Eאא١L٧٦K
F٣Eאא٤L٥١K



 − ٣٣ −

 ًان حقـا وذلك أن القـول الشـاذ وإن كـ,وحكى ابن فرحون يف منع ذلك اإلمجاع
 . بل ألجل متابعة هواه به, فلم يتبعه هذا املقلد ألجل حقيقتهًمثال

َوال﴿:  وقد قال بعض املفرسين يف رس قوله تعاىل لداود عليـه السـالم َوالَ ِ تتبـع َ ِ َّ ِ تتبـع َ ِ َّ َ
َاهلو ََْاهلو بعد أمره له أن حيكم باحلق أن فيه إشارة إىل أن االمتثال ال يكون بمجـرد  ﴾َْ

 فيكـون , احلكم بـه أحقيتـه ال اتبـاع اهلـواحلكم باحلق حتى يكون الباعث عىل
 حتى إنـه إذا مل جيـد هـواه يف − جل وعال −معبود من اتصف هبذا هواه ال مواله 

 ويف ,احلق تركه واتبع غري اهللا أما من قلد القول الشاذ ; ألنه حق يف حق من قال به
 رضر حق من قلده ومل حيمله عليه جمرد اهلو بـل احلاجـة واالسـتعانة عـىل دفـع

ديني أو دنيوي ثم شكر اهللا تعاىل عىل كون ذلك القول وافق غرضه ولو مل جيد من 
ا ترجـى لـه السـالمة يف تقييـده احلق ما يوافق هواه أجراه وخاف اهللا تعـاىل فهـذ

 .)١(ذلك
 :تطبيقات الفتو بالراجح مع ذكر الشاذ 

كـر القـول نص الفقهاء عىل الفتو بالقول الراجح يف كثري من املسائل مع ذ
 . وعدم التشنيع عليه ; ألنه عن اجتهاد,الشاذ

 وفصـلوا يف حـال ,وقد اعتنى املالكية بذكر الشاذ مـن األقـوال يف املـذهب
ويلـيهم يف ذكـر الشـاذ يف فـروع مسـائل املـذهب .تعارضه مع الراجح واملشهور

م  ثـ,ً وسنعرض أوال حلال التعارض عند املالكيـة وتطبيقـاهتم,الشافعية واحلنفية
 .نتبعه بتطبيقات الشاذ عند الشافعية واحلنفية

 : صور التعارض عند املالكية 
ًأن يكون أحد القولني مشـهورا ومقابلـه شـاذا: األوىل   ككـراء األرض بـام ,ً
 . فاملشهور املنع والشاذ اجلواز,خيرج منها
ًأن يكون أحد القولني راجحا ومقابله ضعيفا كالتفرقة بـني الصـبيان : الثانية ً

 . فالراجح ندب التفرقة عند العرش سنني والضعيف ندهبا عند السبع, املضاجعيف
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ًأن يكون أحد القـولني راجحـا ومقابلـه مشـهورا ضـعيف املـدرك : الثالثة  ً
 فـإن الـراجح هـو ,كتحلية الصبي بالذهب أو بالفضة أو إلباسه احلرير اخلـالص

 حتلية الصبي بالفضـة  واملشهور جواز,التحريم يف حق الصبي واملخاطب به وليه
 .وكراهة حتليته بالذهب وكراهة إلباس الويل احلرير له

ًأن يكون أحد القولني مشـهورا وراجحـا: الرابعة ً واآلخـر شـاذا وضـعيفا ,ً ً
 , فإنـه حـرام عـىل املشـهور لكثـرة قائلـه,كاجللوس عىل احلرير اخلالص للرجال

 الرجـال عـن لبـاس يـه  وهو هن,ًوحرام عىل الراجح أيضا لقـوة دليل التحريم
إن هـذا :  فإن اجللوس عليه من مجلة اللباس بدليل قول أنـس بـن مالـك ,احلرير

 , ومعلوم أن لباس احلصري هو اجللوس عليـه,احلصري قد أسود من طول ما لبس
 فمردود بكالم ,يءـإن اجللوس ليس من اللباس يف ش: ون ـوأما قول ابن املاجش

 وهذا ,م أنس بأنه كان جيعل حصريه غطاء فبعيد جدا وأما تأويله كال,أنس املتقدم
 بـل ورد عـن , ولـيس كـذلك,عىل تسليم أن النهي إنـام ورد عـن اللبـاس فقـط

ً فيكون مقابله وهو اجلواز شاذا وضـعيفا,ًاجللوس أيضا  وهـو البـن املاجشـون ,ً
 .)١( الشافعية والكوفينيوبعض

 : تطبيقات الشاذ عند املالكية 
اختلف أهل املذهب فيمن صـىل الظهـر وكـان مـن أهـل : يف صالة اجلمعة 

ً ثـم فاتتـه اجلمعـة هـل يعيـد ظهـرا أربعـا أبـدا أم ,اجلمعة يف وقت سعي اجلمعة ً ً
: قال املازري. وهو قول ابن نافع وابن وهب, والشاذ عدمها,فاملشهور اإلعادة.ال

ًعا ; ألنـه  فعىل هذا يقيض أرب,القول املشهور خمرج عىل أن الوجوب تعلق باجلمعة
 , والقـول الشـاذ خمـرج عـىل أن الوجـوب تعلـق بـالظهر,مل يصل الواجب عليه
 .! فال يقيض ; ألنه أتى بالواجب عليه, اجلمعة,ويسقط وجوب الظهر

ًقراءة الفاحتة كال أو بعضا يف حال القيـام: قراءة الفاحتة : ومنها   وال يعجـز ,ً
قيامـه لتكبـرية اإلحـرام وقـدر مـا  فإنه جيلس ويقرأ الفاحتة بعد ,ًعن ذلك جالسا
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 ,ً ويأيت بام عجز عنه منها جالسا عىل القول بوجوهبا يف كل ركعة,يطيق من الفاحتة
وعىل القول الشاذ القائل بوجوهبا يف ركعـة يقـوم بقـدر مـا يمكنـه ويسـقط عنـه 

 بقولـه فاحتـة ,معجوزة إال يف األخرية فيجلس ويأيت بأم القرآن أو بعضها واحرتز
ً قـائام ويركـع إثـر قـراءة  فإنـه يرتكهـا ويصـيل, عجز عن السورة وحـدهاعام لو
 .)١(الفاحتة

 , من أمر باألذان فرتكـه ال تبطـل صـالته,من أمر باألذان أو اإلقامة: ومنها 
 وأمـا العامـد ففيـه قـوالن ,ًوأما من أمر باإلقامة فرتكها سـهوا مل تبطـل صـالته

ً وهذا ما يقتيض أن من ترك األذان عامـدا ,ل الشاذ أهنا تبط, أهنا ال تبطل,املشهور
 وهو كذلك إال ما وقع يف كالم ابن عبد السالم ,ال إعادة عليه يف الوقت وال بعده

روف كام قال ـره معـو غيـوه ,تـوقـادة يف الـاذ باإلعـول الشـة القـايـن حكـم
 .)٢(ابن ناجي

 :تطبيقات الشاذ عند الشافعية : ًثانيا 
ًإذا نذر اعتكافا متتابعـا ورشط اخلـروج منـه إن عـرض : ف يف نذر االعتكا ً

عارض مثل مرض خفيف أو عيادة مـريض أو شـهود جنـازة و زيـارة أو صـالة 
 أو رشط اخلروج الشتغال بعلم أو لغرض آخر من أغراض الدنيا واآلخرة ,مجعـة

 نص عليه يف املخـترص وقطـع بـه األصـحاب يف مجيـع ,صح رشطه عىل املذهب
ً إال صاحب التقريـب واحلنـاطي فحكيـا قـوال ,منهم املصنف يف التنبيه و,الطرق

 كام لو رشط اخلروج للجـامع , ألنه خمالف ملقتضاه فبطل,ًشاذا أنه ال يصح رشطه
 وتابعهام عىل حكاية هذا القول الشاذ إمام احلرمني وغريه من ,فإنه يبطل باالتفاق

 ودليـل املـذهب ,وزاعي وهو مذهب مالك واأل, وهو غريب ضعيف,املتأخرين
 وهـذا ,أنه إذا رشط اخلروج لعارض فكأنه رشط االعتكاف يف زمـان دون زمـان
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ال أخـرج : ً قال أصحابنا فإذا قلنا باملذهب نظر إن عني نوعا فقال ,جائز باالتفاق
 .)١(يد خرج ملا عينهزنائز أو جنازة إال لعيادة املرىض أو لعيادة زيد أو تشييع اجل

ًلو اقتد بمن ظنه متطهرا فبـان بعـد الصـالة : قتداء باملحدث يف اال: ومنها
ًحمدثا أو جنبا فال قضاء عىل املأموم ًإن كان اإلمـام عاملـا بحدثـه لـزم :  ولنا قول ,ً

 وإال فال واملشهور املعروف الذي قطع به األصحاب أن ال قضـاء ,املأموم القضاء
 .)٢(صا القول الشاذ نقله صاحب التلخيهذ:  قلت ,ًمطلقا

ه ّولو قال ألجنبية إذا نكحتك فأنت عيل كظهر أمي مل يصح وجييء في: ومنها 
 .)٣(القول الشاذ يف مثله يف الطالق

: للفقهـاء يف إطـالق نيـة الصـوم رأيـان: يف إطالق النيـة يف الصـوم: ومنها
 ,ة واحلنابلةـافعيـول املالكية والشـو قـ وه,القـع اإلطـة مـدم الصحـع: األول
 ,صحة الصوم:  والثاين,وجب تعيني النية لهـوم واجب فـه صـه بأنـوا لـدلتـواس

 ووجه شاذ للشافعية حكـاه صـاحب التتمـة , ورواية عن أمحد,وهو قول احلنفية
 فال جيـب تعيـني , واستدلوا لذلك بأنه فرض مستحق يف زمن بعينه,عن احلليمي

 .)٤(النية له
: قال ابـن املنـذر. فال غسل عليهًمنياد ـمن احتلم ومل جي: يف االحتالم: ومنها

ولو استيقظ ووجد املني ومل يذكر .أمجع عىل هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم
أن النبـي صـىل اهللا عليـه :  ملا روت عائشة ريض اهللا عنهـا , فعليه الغسلًاحتالما

 وعـن ,))يغتسـل((:  قـال,وسلم سئل عن الرجل جيد البلل وال يذكر االحـتالم
وال يوجد من يقول  .))ال غسل عليه((: ر أنه احتلم وال جيد البلل قال الرجل ي
 .)٥( للاملكية ً وقوال, للشافعيةً شاذاً إال وجها,غري ذلك
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 :     تطبيقات الشاذ عند احلنفية : ًثالثا 
 ما يعـرب احلنفيـة بالشــاذ فـيام خـالف ظـاهر اآليـة أو ًكثريا: يف حرمة امليتة 

كحرمـة امليتـة قـال .اجلمهور أو خالف مـا عليـه العمـلاحلديث أو خالف قول 
قد أخرب النبي صىل اهللا عليـه وسـلم أن حتـريم اهللا تعـاىل إياهـا عـىل : اجلصاص 

وقد ذكر عن ابن جـريج .اإلطالق قد أوجب حتريم بيعها كام أوجب حتريم أكلها
  وهـو قـول شـاذ وقـد ورد األثـر,عن عطاء أنه يدهن بشحوم امليتة ظهور السفن

 .)١(بتحريمه واقتىض ظاهر اآلية حظره
الرضب : قال اجلصـاص : مساك عن احلقنة والسعوط يف الصوم اإل:  ومنها 

 ,الذي حصل عليه اتفاق املسلمني هـو اإلمسـاك عـن األكـل والرشب  واجلـامع
ة والسعوط ـن احلقنـاك عـع ذلك اإلمسـار مـاء األمصـة فقهـامـه عـرط فيـوش

ن الناس من ال يوجـب يف احلقنـة والسـعوط ـوم, ذا مأل الفم إًداـتقاء عمـواالس
  .)٢( وهو قول شاذ واجلمهور عىل خالفه,قضاء

 أو نصـيبه مـن ,ًبأنه يؤجر نصيبا من داره: يف فساد اإلجازة بالشيوع : ومنها 
 لكن كل نصـيبه أو بعضـه مـن , أو من أحد رشيكيه,دار مشرتكة من غري رشيكه

 لكـن رده العالمـة قاسـم يف , وعليه الفتـو,ل حال وجوازه بك,رشيكه فيجوز
  أنويف هذا إشارة إىل.تصحيحه بأن ما يف املغني شاذ جمهول القائل فال يعول عليه

 .)٣(عند احلنفية ما كان جمهول القائلمن الشاذ 
 ,ًاخللع إذا جر بلفظ اخللع مع ذكر العوض ومل ينو به شيئا: يف اخللع: ومنها

رافعي يف املحرر واختاره اإلمام والغزايل والبغوي ونص يف فهو طالق ورجحه ال
 ألنه كناية يف الطالق ومل ينوه نص عليـه ؛ والثالث أنه ليس بيشء,القديم أنه فسخ

  , ألنه مل يقم دليل عىل رصاحته ال يف الطـالق وال يف الفسـخ؛يف األم وهو املختار
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 أن اخللع ليس بيشء مـذهب ما اختاره الشيخ اإلمام من: قال اخلطيب تاج الدين 
 فال يقلده ً شاذاًلنفسه وهو معروف بأنه خارج عن مذهب الشافعي وإن كان قوال

ثم إنه بعد هذا مل يذكره يف رشح املنهـاج , فيه من يريد تقليد الشافعي فليعلم ذلك
 .)١(ى انته.هذه املسألة فلعله رجع عنهورشح املنهاج متأخر عن ذكر 

 :صوليني ألعند ا تطبيقات الشاذ 
 إذا مل يكن له معنى حيمل عليه بأنه شاذ فنقل : يف اخلرب اخلاص اجلصاصقال

ال يقبل خرب خاص يف رد يشء من القرآن ظاهر املعنـى : عن عيسى بن أبان قوله 
 يعرفه الناس ويعملون به ً ظاهراً حتى جييء ذلك جميئاً أو منسوخاًأن يصري خاصا

وال (( و ,))ال وصـية لـوارث ((عليـه وسـلم  أن مثل ما جاء عن النبي صىل اهللا 
 فإذا جاء هذا املجيء فهو مقبـول ; ألن مثلـه ال يكـون ,))تنكح املرأة عىل عمتها

وأما إذا روي عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم حـديث خـاص وكـان  .ًاـومه
 ً عليها أو خيالف شـيئاًظاهر معناه بيان السنن واألحكام أو كان ينقض سنة جممعا

من ظاهر القرآن فكان للحديث وجه ومعنى حيمل عليـه ال خيـالف ذلـك محــل 
ه وأشـبهه بالسنن وأوفقـه لظـاهر القـرآن فـإن مل يكـن ـمعناه عىل أحسن وجوه
  .)٢ (معنى حيمل ذلك فهو شاذ
 , يف اخلربين املتضادين إذا عمل النـاس بـاألول مـنهامًونقل عن عيسى أيضا

ويسوغ األولون االجتهاد هلؤالء وكـان سـبيله .املاذ خـوالذي يعمل باآلخر ش
االجتهاد ; ألهنم قد سـوغوه وإن عـابوه علـيهم فالعمـل عـىل األول وال يعمـل 

وهذا يدل عىل أن مـراده بقولـه :  وعلق اجلصاص عىل قول عيسى بقوله .باآلخر
يف العام واخلاص فعمل بعض الناس بأحـد اخلـربين والعامـة ختالفـه أن املنفـرد 

ويف املنتقـى يشء ممـا  .)٣(ض بمثله عىل خالف اجلامعـة يف ذلـك شاذ ال يعرتواحد
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إن الغـنم يقـال هلـا : من قال ذ قول فقد ش.)١(له اجلصاص يف الديـة يف الشـفتنيقا
 .)٢(بدنه

 اتفق القائلون بالعموم عىل جواز ختصيصه عىل أي حال كان : قال اآلمديو
 .)٣(ال يؤبه هلم يف ختصيصه اخلرب لشذوذ ًمن األخبار واألمر وغريه خالفا

اتفق اجلمهور عىل جواز نسخ حكم اخلطـاب إذا كـان بلفـظ التأبيـد  : وقال 
ودليل جوازه أن  املسـألة الثالثـة  من األصوليني لشذوذ ً خالفاًكقوله صوموا أبدا

 اتفق اجلمهور عىل جواز نسخ حكم اخلطاب إذا كان بلفظ التأبيد  كقوله صـوموا
 .)٤(  لشذوذ من األصولينيً خالفاًأبدا

اختلفوا يف جواز إجراء القيـاس يف مجيـع األحكـام الرشعيـة  فأثبتـه : وقال
 منه إىل أن مجيع األحكام الرشعية من جـنس واحـد وهلـذا ًبعض  الشذوذ مصريا

تدخل مجيعها حتت حد واحد وهو حد احلكم الرشعي وتشرتك فيه وقد جاز عىل 
 عىل الباقي ً جائزاس وما جاز عىل بعض املتامثالت كان بالقياًبعضها أن يكون ثابتا

وذلك أنه وإن دخلت مجيع األحكام الرشعية حتت حـد احلكـم وهو غري صحيح 
 هلـا غـري أهنـا ًحيث هـو حكـم رشعـي جنسـا الرشعي وكان احلكم الرشعي من

وعىل هذا فال مانع أن يكون مـا جـاز عـىل ر موجبة لتنوعها متنوعة ومتاميزة بأمو
ار مـا بـه ا وثبت له أن يكون ذلك له باعتبـار خصوصـيته وتعينـه ال باعتبـبعضه

 .)٥(كيف وإن ذلك مما يمتنع لثالثة أوجهاالشرتاك وهو عام هلا 
 اتفق الكل عىل أن األمة ال جتتمع عىل احلكم إال عن مأخـذ ومسـتند: وقال 

اع عن توفيـق  لطائفة  شاذة فإهنم قالوا بجواز انعقاد اإلمجًيوجب اجتامعها خالفا
 .)٦( ال توقيف بأن يوفقهم اهللا تعاىل الختيار الصواب من غري مستند
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دليل العقـيل مذهب اجلمهور من العلامء جواز ختصيص العمـوم بالـ: وقال 
 .)١(من املتكلمني لطائفة  شاذة ًخالفا

اتفق العلامء عىل جـواز نسـخ الـتالوة دون احلكـم وبـالعكس  : ًيضاأوقال 
  .)٢( لطائفة  شاذة من املعتزلةًالفاخ ًونسخهام معا

َ﴿متاعـا إىل :ينسـخ احلكـم دون الـتالوة مثـل قولـه تعـاىل: وقال السـبكي  ِ ً َ َ
ِاحلول﴾ ْ  )الشيخ والشيخة إذا زنيـا فارمجومهـا البتـة(ية وبالعكس مثل ما نقل اآل َْ

نزل عرش رضعات معلومات أكان فيام : وينسخان معا كام روي عن عائشة قالت 
 وخـالف ًخمس جيوز نسخ احلكم دون التالوة وبالعكس ونسخهام معافنسخن ب

 .)٣(واستدل يف الكتاب لكل من الصور بالوقوع يف ذلك كله بعض  الشاذين
 :أسباب الشذوذ يف الفتو وآثاره  

 هـي احلكـم − ابقا يف املصطلح الـذي قررنـاه سـ− إذا كانت الفتو الشاذة
 لفظهام أو داللتهام ال حيتمله تأويل ما ذهب املصادم لنص الكتاب أو السنة أو كان

 ملقاصـد ً أو منافيا, ملا علم من الدين بالرضورةً أو كان حكمه مصادما,يإليه املفت
 يفإننا يف مسيس احلاجة إىل بيان األسباب التـي تـؤد .الرشع أو قواعده أو مبادئه

كم شـاذ مـردود  وهو يف الوقت ذاته ح, إىل الرشعيإىل استنباط حكم  ينسبه املفت
 وقوعـه عنـد ً مسـتبعداًوإذا كان هـذا مسـتغربا.ال اعتبار له يف عموم أدلة الرشع

 كانت ً فألن الفتو عندهم ما كانت تؤخذ إال من فقيه جمتهد أيا,فقهائنا األقدمني
ّ أو خيـرج عـىل , فيتقيد بمذهب إمامهً أو كان مقلدا,درجته أو طبقته يف املجتهدين

ولـذا مل يتكلمـوا عـن الفتـو الشـاذة . أو فروع املـذهب,وعهقواعد إمامه أو فر
 قـول مبنـى يف ,وإنام الشاذ عندهم أخص مـن ذلـك .ًبالوصف الذي ذكرناه آنفا

 يف ه أو كان عـىل خـالف املتفـق عليـ, لكن ضعف مدركه,اجلملة عىل دليل ونظر
 . للراجح أو نحوه مما سبق املقال فيهً أو كان مقابال,املذهب
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 إذ غـدا ,ماننا هذا فقد واهللا أصـبح  للفتـو الشـاذة سـوق رائجـةوأما يف ز
 يدخله مـع القليـل مـن أهلـه كثـري مـن غـري ,ً مباحاً واسعاًميدان الفتو ساحا

 اللهـم إال أن يكـون املفتـي حامـل ,فال ضوابط متنع من العبث وال رشوط.أهله
يست إثبـات عـىل فشهادة الرشيعة ل.ًشهادة يف الرشيعة أو يف غريها يستويان مثال

واألنكى من هذا أن تقدم فتو املتفيهقني عىل من هم مـن أهـل  .مرتبة االجتهاد
 , ويعلن عىل املأل فتو الباطل, فتطمس فتو احلق,النظر واالجتهاد عىل احلقيقة

 حتى اعترب قائلها.ة قد أحسن تكلف إخراجهاـالم منمقـائل اإلعـر يف وسـوتشه
ولـيس املقصـود مـن هـؤالء . األمة وفقيهها املبجل املقدم عىل اهللا عامل− افرتاء −

 الذي يملك القدرة وامللكة التي متكنه من معرفة مظـان األحكـام يف كتـب ياملفت
 مفت مقلد ناقـل مقـر بحـدود , وقد يقدر أن يتخري, فينقل عنهاةاملذاهب الفقهي

ا ذاك لكـن املقصـود ههنـ. فهذا ممدوح عىل فعلـه, معرتف بفضل السابقني,علمه
 وير يف نفسـه وفتـواه أنـه رجـل كاألئمـة ,الذي يدعى علم األولني واآلخرين

 فيأخذ من حيـث أخـذوا مبـارشة مـن الكتـاب ,فهم رجال وهو رجل .األعالم
 وأمـا , بل لن يقدر عىل فهمـه, ألنه مل يدرك شأوه; وقد ال يأخذ بالقياس ,والسنة

  . يبايل  وال, هم رجال ونحن رجالًاإلمجاع فقد يقول أيضا
 وإنـام التمهيـد ,وليس مقصودنا ههنا االسرتسال يف شفاء الغليل من هؤالء

 .فنقول وباهللا التوفيق .فحسب للكالم عىل أسباب هذا االنحراف والشذوذ
مـرين  مجع  شتاهتا يف أًإنه يمكن ذكر العديد من األسباب إال أنه يمكن أيضا

عـدم : ب الشذوذ يف الفتو  أوهلـام ستحرضه من أسباإليهام يرجع العديد مما قد ن
 لتوجهـات الساسـة وأحـوال يمراعاة املفت:  وثانيهام,استكامل املفتى عدة اإلفتاء

 .السياسة
 :عدم استكامل املفتي عدة اإلفتاء : أوال ً

 وأن األصوليني اشـرتطوا فيـه رشوط يقد سبق تفصيل يف بيان  رشوط املفت
اط البـد وأن يعـرف ويملـك أدوات النظـر املجتهد ; ألن من يقوم مقام االسـتنب
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تخدام هذه األدوات السـتخراج األحكـام ـة اسـرف كيفيـ وأن يع,تنباطـواالس
 ً ولذا عرفوا علم األصول بأنـه معرفـة دالئـل الفقـه إمجـاال,من أدلتها التفصيلية

فمن مل يملك األدوات أو ملكها ومل يعرف .وكيفية االستفادة منها وحال املستفيد
  والًب أوىل; ألن كل فقيه أصوليا من باًفقيها  والً استخدامها فليس أصولياكيفية

 .يلزم العكس
فـذلك . إال مـن اسـتكمل رشوط املجتهـديّوليس املقصود من ذلك أال يفت

 ولذلك خفف الفقهاء واألصوليون مـن هـذه الرشوط مـا سـبق ,ىعرسه ال خيف
 أو االجتهـاد يف ,ط حكم مسـتجد الستنباً تبعا, لكنهم مل خيلوه من الرشوط,بيانه

 . أو معرفة مظان األحكام ونقل أقوال املذاهب,املذهب
 ينتظـر , مـن نصـب نفسـه لعبـاد اهللا−  من ذاك الصنف− ومن الناس اليوم

 غري هياب وال مـرتدد فلكـل , بل قد يعرض نفسه يف املجالس,سؤاهلم كي جييب
 وإن , فيها األئمة األعالم ولو كان من املعضالت التي يتوقف,سؤال عنده جوابه

وهـو ال يـدر أن قـد .وصـاحبنا عـدو ال أدر .يال نـدر: تكلموا فيها قـالوا 
 ولـو سـألته عـن ,وهو قبل هذا وبعده ال حيسن قـراءة كتـاب اهللا.أصيبت مقاتله

 وعاـمـه أو خاـصـه مل ـجتـد ـلـه فيـهـا , ومطلـقـه أو مقـيـده,جمـمـل اللـفـظ أو مبيـنـه
وأمـا كيـف يفعـل .والعلة وقوادحها ,س وأنواعهناهيك أن تسأله عن القيا.علم

 يف احلـالل يثم هو يفت .عند التعارض وكيف يرجح فباب مل يبلغ سمعه منه يشء
ــرام ــالق,واـحل ــة والـط ــد, يف األنكـح ــادات, والعقاـئ ــامالت, والعـب  , واملـع
 , وال يضريه أصابت فتواه أو أخطأت,فيفتي عىل غري علم فيضل ويضل.والدماء

وال يظـن العاقـل يف  .أو استقامت أو شذت وخرجت عىل النصوص والقواعـد
إذ ما يدري املسكني أنه بـذلك يـتقحم نـار جهـنم  . ورقة الدين,هؤالء إال اخلبل

 ليتبوأ مقعده من النار جزاء تقوله عىل اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وسـلم مـا ًتقحام
 وال احتوتـه قاعـدة ,ة نـص أو إشـارته ومل تقم عليه دالل,مل يرد يف كتاب وال سنة

 . يتغياه الرشعً وال حقق مقصدا,معتربة
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 عن درك األحكام −يف أحسن أحواله −ق قصور املفتىوإن مما ساهم يف تعمي
 .ما يسمى بالتخصص أو التخصص الدقيق

لقد ساهم التخصص يف العلوم الرشعية مع الفصل فيام بينها من جانب وبني 
 عـن ملكـة االسـتنباط يلوم اللغة إىل تعميق قصـور املفتـعلوم اآللة وبخاصة ع

 وقصوره عن التمكن مـن اسـتخدام أدوات االسـتنباط وفـق الضـوابط ,السليم
والتفسـري وأمهها اجلمع بني معرفـة اللغـة .والرشوط املعهودة عند أهل هذا الفن

وما كان يتصور عنـد أهـل . مع لزوم معرفة شـاملة لعلم أصول الفقـه,واحلديث
  أو ال,لعلم من األصوليني أو الفقهاء أن يسـتخرج احلكم مـن ال علـم له باللغةا

وال مشاحة مـن  . أو علم األصول من باب أوىل,صلة له بعلم احلديث أو التفسري
 وبخاصـة يف شـأن ,أن علوم الرشيعة وحدة واحدة ال ينفك بعضـها عـن بعـض

 .االستنباط
سـتعامر أرض املسـلمني ة التخصص مـذ وطئـت رجـل االـلقد دخلت فري

 وانطـىل عـىل , عىل تعميق هـذا املفهـوم وتأصـيلهً جمتهداً وعمل جاهدا,الطاهرة
 : لالقسـم األو: علـوم الرشعيـة قسـامناملسلمني تدليسه وتلبيسه حتى جعلنـا ال

ويكون التخصـص الـدقيق   . واحلديث, والتفسري,ويعنى بالعقيدة: أصول الدين
 . اللغة وهو ختصص منفردثم علم.ًيف كل منها  منفردا
 , وأصـول الفقـه, والفقـه املقـارن,ويعنـى بالفقـه: الرشيعة: والقسم اآلخر
 .ً يف كل منها منفرداًويكون التخصص الدقيق أيضا.والسياسة الرشعية

وهكذا أصبحت علوم الرشيعة ثامنيـة منفصـلة مـن بعـد أن كانـت واحـدة 
 .متحدة

ن ـ لك,وـث هـن حيـصص مـ التخىلـراض عـه ال اعتــإن: ولـي القـوينبغ
 عام حيتاج إليه من بقية العلوم التـي ال يعمـل ًاالعرتاض عىل التخصص مفصوال
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 وهذا ,ً مرتابطاً واحـداً باعتبار أن علوم الشـريعة نسـيجا,التخصص عمله دوهنا
فـال .النسيج الرشعي الشامل هو األساس الذي يبنى عليـه التخصـص فـيام بعـد

 ما اشتهر أحد منهم يف علم وذاع صيته ًوعلامء الرشيعة قديام.بقهينفرد عنه وال يس
 وارحتـل إىل , وشد طلبة العلم إليه الرحال إال بعد أن استوعب العلوم كلهـا,فيه

ثـم متيـز أو قـل ختصـص يف .اآلفاق يطلب علوم الرشيعة املتنوعة وعلـوم اللغـة
صىل اهللا عليه وسـلم  وساغ له بعد ذلك القول يف كتاب اهللا وسنة رسوله ,أحدها
 .ً أو استنباطاً أو حديثاًتفسريا

 عام حيتاج إليه من بقية علوم الرشيعة هـو الـذي نعنيـه ًفالتخصص مفصوال
 إذ هو التخصـص الـذي أورث األمـة علـامء عجـزة حيسـنون القـول فـيام ,بالذم

 وال حيسنون القول أو النظر يف غريه وبخاصـة يف شـأن االسـتنباط ,ختصصوا فيه
 ,وصنف هـؤالء هـم الـذين شـذت الفتـاو عـىل أيـدهيم.خراج األحكامواست

 والعـوام هلـم تبـع لظـاهر ,وصادمت فتاواهم قواطع الرشع ومبادئـه ومقاصـده
 , العـامي أو هو املفتـ,بل قد يكونوا هيئة علامء ,أحواهلم وانتساهبم إىل أهل العلم

ة ملقاصـد يبتغيهـا وال تشذ الفتو حينئذ إال خللل يف ختـريهم وتعييـنهم ومراعـا
 .احلاكم أو أهل القرار

 :مراعاة املفتي لتوجهات الساسة وأحوال السياسة  : ًثانيا
 قد ملك أدوات االجتهاد ًمل يكن األقدمون يكتفون يف املفتي أن يكون جمتهدا

 بل يضعون حسن سريته وصفاء سمعته وشيوع ,وملكات القدرة عىل االستنباط
 بل هـي املطلـب , صالحه وتقواه يف كفة مقابلة لتلكتزكيته والشهادة الظاهرة يف

وهلذا نصوا يف رشوطه عىل فقه النفس وظهـور .األهم يف موجبات منصب اإلفتاء
ويف هؤالء قال اإلمام عبد اهللا بـن .ً وردوا فتو الفاسق ولو كان جمتهدا,الصالح
لتزكية العامة فا.الناس إىل قليل من األدب أحوج منهم إىل كثري من العلم: املبارك 

وكان هذا مما يراعيـه اخللفـاء والسـالطني عنـد تعيـني  .يّملحظ هام يف ختري املفت
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 فام كـانوا جيـرؤون عـىل تعيـني مـن ,املفتني حتى يف عهود الظلم أو خراب الذمم
 وابتغاء املغانم ولـو ,عرف بني العامة أو العلامء برقة الدين أو التطلع إىل املناصب

 . االجتهادكان يف أعال درجات
  وضعفت رقابة النـاس ,عن رشع اهللا − مجلة −  وأما اليوم وقد ابتعد احلكام

 واخلـوض يف احلـرام , وتساهلهم يف شأن احلالل واحلـرام,وحترهيم ألمور دينهم
ومل يعد عنـد الكثـري مـنهم اهـتامم بقـول .واء ومجع األموالـ لألهًوشبهاته حتقيقا

 وغـدت ,ظـرف تعطلـت فيـه أحكـام الرشع وهلم يف ذلـك مندوحـة يف ,املفتني
 .مرجعية احلاكم واملحكوم قوانني الغرب ونظمه ويشء من أخالقه

وقد ساغ للحكام تعيني املفتني حسب مواصفات ومعايري سياسية أكثر منهـا 
بل يتقصدون  . وفقه النفس, أو أن يراعى فيها صالح الدين وصالبة احلق,علمية

 الذكي الذي تكفيه الشـارة واإلشـارة عـن ,حصاحب امللمس اللني اهلني السمو
التعيني, والتلميح عن الـترصيح ليتوجـه بـالفتو حيـث مواضـع نظـر الـرىض 

 ولو كـان فيـه غضـب الـرب ,والقبول والثناء احلسن من حاكم أو صاحب قرار
 .تعاىل والرسول صىل اهللا عليه وسلم

 ما عهد ولـو  انحطاط,وهذا بال شك نزول وانحطاط بمقام الفتو واإلفتاء
وهذا االنحطـاط .ًيف أحلك عصور الدولة أو الدويالت اإلسالمية ظلمة وضعفا

 , اهللا والنـاساليوم ينسجم وما تعانيه الدول اإلسالمية من ضـعف وهـوان عـىل
ْومن أعرض عن ﴿: وهذا نوع من الغي املتوعد به من اهللا العزيز يف قوله جل عاله َ ْ ْ ََ َ ْومن أعرض عن ََ َ ْ ْ ََ َ ََ

ِذكري فإن له مع َِ ُ َ َّ ِ َ ِ ِذكري فإن له معْ َِ ُ َ َّ ِ َ ِ ًيشة ضنكاْ َْ َ ًيشة ضنكاً َْ َ وكيف ال يكون هذا حاهلا وقد أسلمت  )١٢٤: طه (﴾ً
 للتحـاكم إىل مـذاهب وملـل ونحـل أهـل ً أو كرهـاًاألمة قيادها حلكامهـا رضـا

وأنزلوها مقـام كتـاب اهللا وسـنة رسـوله صـىل اهللا عليـه .األرض غربية ورشقية
ورؤية هـالل  إال يف قضايا الزواج والطالق ًوال يكاد املفتى جيد له موضعا.وسلم
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 وإذا عال شأنه استشري يف التصديق عىل أحكام اإلعدام املبنية عىل أحكام ,رمضان
 . يف العديد من البالد اإلسالميةًومازال هذا احلال مستمرا.القوانني الوضعية

 وان كانـت −  فيهـايإال أن هذه احلالة الطارئة عىل األمة وعـىل موقـع املفتـ
 إال أنه قد بـدا نظـر التقـدير − ة البالد السالميةشواهدها مازالت موجودة يف مجل
 تغيـري مـا هـم ىلني العامة التي محلت احلكام عـميرس إليها ضمن صحوة املسل

عليه من ضـنك وضـالل ابتغـاء القـرب مـن رىض اهللا ورسـوله صـىل اهللا عليـه 
 مـن ً وشـيئا, مـن السياسـةً أو حيـزاًوهي صحوة ضاغطة اخرتقت شـيئا.وسلم
 . عامل الواقع وجود حيسب له حساب وأصبح هلا يف, من األخالقًيئا وش,املعاملة

 موقـع واهـتامم يف القضـايا اخلاصـة وكـذا يف يومن هذا الوجود هتيأ للمفتـ
 , الطبية واالجتامعية واملعامالت املالية,وبخاصة الوقائع املستجدة.القضايا العامة

 .بل تعد ذلك إىل بعض القضايا السياسية
نتبهني إىل أمهية وخطورة هذا املنصب هم احلكام الذين مـافتئوا وكان أول امل

يرصدون كل ساكن ومتحرك يشتم منه هتديد أو خروج عن السيطرة مما قد هيـدد 
 مـن ً أو يكشـف شـيئا, أو يسـتقطب النظـر,املنصب بطريق مبارش أو غري مبارش

أو جمامع فقهية  ,ًفأنشأوا دورا أو هيئات للفتو . وما إىل ذلك, أو الظلم,العيوب
حاشا القضـايا .رسمية تعرض عليها القضايا املستجدة فقهية أو اجتامعية وغريها

متناسني أن اإلسالم له نظر وحكم يف سائر القضايا سياسية  .ةـة البحتـيـياسـالس
 .أو غريها

 يف جهـده ً وقد يكون كثري منهم صـادقا,وبغض النظر عن النيات والغايات
الدور واهلـيئات واملجامع املسلمني وحلـت الكثـري مـن فقد خدمت هذه .وبذله

 إال أن ,وهـذا ممـا ال ينكـره إال مكـابر .املعضالت الفقهية واالجتامعية والفكرية
 يـذكر يف جـدول أعـامل ً ومل تشغل حيزا,ًقضايا األمة السياسية مل تنل حظها وافيا
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 الفتـاو وريض أهـل الفقـه الرشعـي أن تـرتك.تلك الدور واهليئات واملجـامع
وهـذا اخللـل .السياسية يفتي فيها احلكام أو جمالسهم الشورية أو النيابية ونحوها

املنهجي هو الذي حدا بطائفة من الشباب بل مجهرة منهم ابتغوا احلكـم الرشعـي 
 وكـان منهـا ممـا ينبنـي عليـه أثـر ,فتعارض احلكامن يف كثري من القضايا.من أهله

, ومع تكـرر الوقـائع وتعـارض األحكـام ًمليا وعً فكرياًوعمل فأورث اضطرابا
وملا كـان .تكونت يف املجتمع طوائف من الشباب املتدين ال تستسلم إال ملرجعيتها

 أو ,العديد من هذه املرجعيات يعاين من قصور يف متطلبات الفتو ومسـتلزماهتا
 , فاضـطربت عـىل أثـر ذلـك الفتـاو,غلبت عليه احلزبية أو الفئوية أو الطائفية
 حتى بلغ األمـر غايتـه فسـالت بسـبب ,واختلط فيها الصواب باخلطأ أو الشذوذ

 ,يتحمل كربها مفتوهم مبـارشة. وأنفس ضالة أو مضللة,هذه الفتاو دماء بريئة
 بأجهزة إعالم ال تعنى إال , الواقع املصادم للكتاب والسنةًويتحملها مبارشة أيضا

يني انحـراف احلـاكم ولـو باسـم  وتـز,بتمجيد األهواء والباطل وتكريس الظلم
يف موازين ال اعتبار فيها للدين ومبادئه وقواطعـه .الديمقراطية واحلرية واملساواة

 .وذلك ملموس ال ينكر يف أغلب هاتيك الوسائل واألجهزة
وقد ترتب بسبب ذلك مشاكل كثرية واضطراب يف حياة املسلمني يف واقعهم 

ظهرت عىل أثره مصـطلحات عديـدة و.االجتامعي واألمني والسيايس والفكري
 لكنهـا كلهـا تـدور حـول , واختلفـت بيئاهتـا وأزمنـة رواجهـا,تنوعت ألفاظها

 ,رجعية وختلـف:  أو جيل رصيح فقالوا , بل تعنيه بطريق ظاهر أو خفي,اإلسالم
ومن .أو تطرف وإرهاب وغري ذلك من اصطالحات راجت ,أو تعصب وتزمت

 فهـذا ,− ريض مـن ريض وسـخط مـن سـخط − اليهود والنصار ًورائها مجيعا
 وقـد اشـتد مكـرهم وحـرهبم الصـليبية ,تارخيهم ناصع مذ خيرب حتى األندلس

مجعوا بعد إسقاطهم للخالفـة عـىل احليلولـة  واجتمعوا وأ,اليهودية يف فلسطنيو
بني املسلمني ورشيعتهم وبخاصة يف شـأن تطبيقهـا ولـو اسـتدعى األمـر تسـيري 
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وكل ذلك قد  . اإلبادات اجلامعية بأسلحة الدمار الشامل بل ولو استلزم,اجليوش
 .كان وما يزال وال ينكره إال مكابر أعمى

 إذ ما انفكـت الفتـاو عـىل مـدار ,ًوأما صلة ذلك بالفتو فإهنا وثيقة جدا
 ولنقل يف الفرتة مـن احلـروب ,التاريخ وبخاصة هذا التاريخ القريب الذي نعنيه

فريق قد  .فإن الفتاو عىل صنفني, أو أن أهلها فريقان .الصليبية إىل اليوم احلارض
 فصدرت عنه فتـاو ,جعل الكتاب والسنة ومبادئ الرشع مقدمة عىل كل اعتبار

 وتبـني احلقـائق بموازينـه الناصـعة ,حتارب الظلم واالســتعامر وتعطيـل الرشع
الفريـق و .اعب واالبتالء اليشء الكثريـر عليها ذلك من املصـن جإو .رةـاهـالظ
 ومراعـاة أحـوال ,ةـاســالطني أو السـإرضاء السل نصب عينيه ـر قد جعـاآلخ
رع ـات الشــيـىل وفق مقتضـ ال ع,هــوجيـاه أو التــق االجتـىل وفـة عــياسـالس

 .ومبادئه ومقاصده
ن للفتو فيـه إفام نحن فيه اليوم من أحوال طيبة أو مشينة يف شتى امليادين ف

 ً ومازال فيه فريق الضالل والشذوذ متصدرا,ريقني ويف اجتاهنيحمل وتأثري من الف
وأمام الفريق األول فريق أهل احلق بذل اجلهـود املضـنية بـام . إىل حد كبريًومؤثرا

 , ويكـون الـدين كلـه هللا,يتناسب ورشف املقصد حتى تكون كلمة اهللا هي العليا
 .والسيادة فيه للرشع

و بني فتـاو يف ـ يف الفتًراباطـضاة ـموة التي أورثت األـذه الفجـاء هوإز
 وبـني فتـاو , وقد يعرتهيـا الشـذوذ,جمملها فردية تقرص عن تلبية رغبات األمة

 وحلت ,هيئات أو جمامع رسمية أو شبه رسمية سدت حاجات ورضورات لألمة
واكتسبت احرتام املهتمني  .العديد من اإلشكاالت الفردية واالجتامعية والفكرية

وعـىل  . الرشعية وكذا املؤسسـات البحثيـة يف اجلامعـات ودور البحـثبالقضايا
 ,رأس هذه املجامع جممع الفقه اإلسالمي املنبثـق مـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي

 .وأمثاله العديد من املجامع يف البالد العربية واإلسالمية
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إال أن هذه املجامع مل تشف غليل األمة يف مصـاهبا السـيايس بخاصـة الـذي 
 ملـا فيـه مـن حساسـية وتضـارب ,ت هذه املجامع عن احتوائه والعنايـة بـهقرص

 ً ومل متثل هذه القضـايا إال حيـزا,فعني بام سو القضايا السياسية.مصالح الدول
ومع أمهية ما اعتنت به هذه املجامع إال . وطبيعة هذه املجامعً يتناسب فعالًحمدودا

 , ألمهية هـذه الفجـوةًوتقديرا.ًة أيضاأن القضايا السياسة حتتاج إىل مرجعية مجاعي
وظـل .رورة سـد هذه الفجـوةـ بخطورهتا فقد ناد كثري من الفقهاء بضًوشعورا

االحتاد العـاملي لعلـامء ((هذا النداء يعلو وخيفت حتى تناد الفقهـاء إىل تأسيس 
      .))املسلمني
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 املبحث الثاين
 و الشاذةلفتاتطبيقات بعض 

 يف العرص احلارض
من املفتـني لسنا بصدد استقصاء الفتاو الشاذة املصادمة لقواطع النصوص 

 خطرها  مع خطورهتا إال أن ن هذه الفتاوبصفتهم الفردية فإ يف العرص احلديث 
كفاء أو مـن  جتد من يرد عليها من العلامء األحمدود وبخاصة أن مثل هذه الفتاو

 وحسب أمهية مـن أصـدرها مـن , الندوات العلميةلأو من خالع الفقهية اماملج
 التـي ولكن يعنينا تلك الفتـاو.املفتني ومد خطورة موضوعها فهذا مما يطول

بصفتهم   للدولة أوونـدرها املجامع الفقهية أو املفتون بصفتهم املفتون العامـصت
 .رؤساء جمامع
هة املسـتفتي فيقـع املفتـي و الشاذة قد تكون من ج القول إن آفة الفتوجيدر
 باسـمها اجلهـة التـي تصـدر الفتـو  املفتي أو جهةكون آفتها منوقد ت.بالتغرير
 .غريه   أوًجممعا

 فضيلة الشيخ حممود شـلتوت شـيخ األزهـر فتو:  األوىلنيوسأختار فتوي
 . من جهة املستفتيي مثال آلفة الفتو وه, يف صناديق التوفريًسابقا

ة الفوائد ـالمية يف إباحـوث اإلسـع البحـوبة ملجمـو املنسـالفت: انية ـثـوال
 −:وسنويل هذه الثانية مزيد اهتامم خلطورهتا ,البنكية
 يف حكم ًاـ سابقرـمع األزهيخ اجلاـ فضيلة الشيخ حممود شلتوت شوـفت: األوىل

 :صناديق التوفري
تـوفري التـي ن بعض الناس يودعـون أمـواهلم يف صـناديق الأفقد سئل فضيلته يف 

التـي  تقوم به مصلحة الربيد يف مرص فهل حيل للمسلم أن يأخذ العوائد السـنوية
 .تدفعها املصلحة كربح عن اإليداعات

 لألحكـام الرشعيـة والقواعـد ًإن الـذي أراه تطبيقـا: ًفأجاب فضيلته قـائال
 :وذلك  .حرمة فيه الفقهية السليمة أنه حالل وال
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 إنـام هـو إمـداد للمصـلحة ,ًمل يكن قرضـا يدن هذا العقد مع مصلحة الربأل
 وتكثر أرباحها من خالل ,اـالهتـامـا ومعـع استثامرهـ ليتس,اـاهلـادة رأس مـزيـب

 . الكساد أو اخلرسان−  إن مل ينعدم− ألموال يف مواد جتارية يندر فيهااستغالل ا
 تكـن روفها وبضامن أرباحها معاملـة جديـدة ملـة بكيفيتها وظـذه املعاملـه

ات واشرتطوا فيهـا ـركـواع الشـوا أنـت أن بحثـولني وقا األـائنـة لفقهـروفـمع
 .ما اشرتطوا

منفعـة   والًومن هنا يتبني أن الربح املذكور ليس فائدة لدين حتى يكون ربـا
 .))١١((ًجرها قرض حتى تكون حراما

تثمر  بنـى حكمـه عـىل أن مصـلحة الربيـد تسـوال شك أن الشيخ شـلتوت
 يقـول الشـيخ ,املتحصلة لدهيا ولو علم أهنا ليست كذلك ملا أفتى باحلـلاألموال 

ر الثقات أن مصلحة الربيد التي تدير صناديق التوفري ـذك :اوي ـرضـف القـيوس
 وإنام تعطي احلصيلة للبنوك لتأخذ منها فائدة ,متلك أجهزة للتجارة واالستثامر ال

ألمـر إىل إقـراض البنـك ولكـن  عىل املشـرتكني فـانتهى ا−  أو بعضها− توزعها
 .))٢٢((بواسطة الربيد

: ن للشيخ فتويان متناقضـتان إ: وجييل الشيخ عيل السالوس املوضوع فيقول 
وقـد سـألت الشـيخ سـيد سـابق عـن سـبب هـذا  , حتلإحدامها حترم واألخر

 التحليل صدرت بعد أن أفهموا فضيلة اإلمـام أن هيئـة إن فتو: فقال  التناقض
 وتعطـي املـودعني ,ً وتأخذ جزءا مـن األربـاح, تستثمر هذه األموالتوفري الربيد
 .اجلزء اآلخر
 فـذكر أن هيئـة −  رمحه اهللا− وبعد هذا سألت الدكتور عيسى عبده: ثم قال 

 . وال تقوم بأي استثامر, وتأخذ فوائدها,الربيد تودع األموال يف البنوك
ائد الربوية من البنـوك وما الفرق بني أخذ الفو :ثم أضاف الشيخ سيد سابق 

  وبني أخذ جزء منها عن طريق هيئة الربيد? ,مبارشة
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 بـأن فضـيلة −  رمحـه اهللا− ثم حدثني فضيلة الشـيخ صـالح أبـو إسـامعيل
 ذكر يف ندوة لواء اإلسالم أنه التقى بالشـيخ −  رمحه اهللا− األستاذ حممد أبو زهرة

 .وائد دفرت الربيد واقتنع بتحريم ف, وناقشه يف فتو التحليل,شلتوت
 ويثبت تراجعك ,ال بل تبقى الفتو: ً فعارضه قائال ,ورأ حذفها من كتابه

 . فمن قرأ الفتو قرأ الرتاجع,عنها
 ,ويبدو أن األجل مل يمهله: قال الشيخ القرضاوي .واتفق الشيخان عىل هذا

 . ولكن الشيخ أبا زهرة ثقة ثقة,ًفلم نر هذا الرجوع مثبتا يف كتاب
وذكر الشيخ أبو زهرة هذا املوضوع أكثر من مرة : الشيخ عيل السالوس قال 

 وكـان األمـني آنـذاك ,يف جلنة الفقه بمجمع البحوث اإلسالمية التي كان يرأسها
 .− رمحه اهللا − سامعيلإ أبوالشيخ صالح 

وحدثنا الشيخ القرضاوي بأنه عندما كان جيمع أصول كتاب التفسري للشيخ 
 وذكر التعـارض , وقف عند حتريم فوائد دفرت توفري الربيد,عشلتوت ويعده للطب

ـ ـاب الفـت ـاء يف كـت ـا ـج ـع ـم ـ,اوــم ـه الـش ـال ـل ــ فـق ـو : لتوت ـيخ ـش ـق فـت أـب
 .))١١(()أجرؤكم عىل الفتو أجرؤكم عىل النار  ( ,أبقها..التحريم
 ,الفتو املنسـوبة ملجمـع البحـوث اإلسـالمية يف إباحـة الفوائـد البنكيـة: الثانية

 .هذه الثانية مزيد اهتامم خلطورهتاوسنويل 
تـأيت هـذه الفتـو يف الوقـت الـذي بـدأ فيـه مـنهج : نقول وباهللا التوفيـق 

شـق طريقـه العمـيل يف أرجـاء الـبالد ياالقتصاد اإلسالمي املبني عـىل املشـاركة 
 ًدة ـضـخمة ـمـن املتـعـاملني ـشـعوباـ ويثـبـت نجاـحـه بتـكـوين قاـعـ,اإلـسـالمية

 عـن ً بـديالًويدخل السوق العاملية باعتباره نظامـا ,وحكومات ومؤسسات مالية
 ويقدم أدوات مالية استثامرية لفتت انتبـاه املؤسسـات املاليـة الغربيـة حتـى ,الربا

وجدت أن من مصلحتها التعامـل مـع هـذه األدوات املاليـة التـي حتقـق الـربح 
ين منهـا  عن املخاطر الفادحة التـي يعـاً بعيدا,املناسب مع درجة كبرية من األمان
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 وهذا ما دعا هذه البنـوك العريقـة أن تفـتح هلـا نوافـذ ختـتص ,االقتصاد الربوي
 مسـتقلة يف ذمتهـا املاليـة ً بل أنشـأت بعضـها بنوكـا,بتقديم االقتصاد اإلسالمي

ل الشك يف ـهادة ال تقبـذه شـ وه,ةـالميـة اإلسـريعـام الشـق أحكـل وفـامـتتع
يـادة األسـواق املاليـة بأسـلوب املشـاركات صالحية منهج املال اإلسـالمي يف ر

 عن األسلوب الربـوي يف مضـاربة النقـد بالنقـد لتوليـد ً بعيدا,التنموية احلقيقية
 .الفوائد الربوية

وتأيت هذه الفتو يف الوقـت الـذي تـواترت األبحـاث العلميـة املعمقـة يف 
لميـة ودقـة  التـي أكـدت كلهـا ع, ويف جامعاهتـا,البالد األجنبية يف مراكز بحثها
 بل ناد البعض , وقدراته عىل الريادة واالستمرار,املنهج االقتصادي اإلسالمي

منهم باعتباره املخلص الفعيل ملشاكل السوق العاملية التي ما فتـأت تتـواىل عليهـا 
األزمات املالية واهلزات االقتصادية املدمرة بسبب املضاربات الربوية العاملية التي 

 فزادت من غنى الغني , وأوقفت عجلة التنمية فيها,ة بالديونكبلت الدول الفقري
 .ومن فقر الفقري

تأيت هذه الفتو طعنـة مـن أهـل اإلسـالم وجلدتـه يف وقـت انتصـار غـري 
 ومـا زاد مـن األمل ,املسلمني ملنهج اإلسالم االقتصادي يف حماربته للربـا وشـبهاته

إىل أو بمعنى أدق أن  ,وعمق األسى أن تصدر هذه الفتو تنسـب هـذه الفتـو
جممع البحوث اإلسالمية وهو من أقدم املؤسسات البحثيـة العلميـة املعـارصة يف 

 ويرشف عليه األزهر الرشيف الذي يتحمل عرب تارخينا مشـعل ,عاملنا اإلسالمي
 وهو الـذي , وعقيدة ودعوةً وتفسرياً وحديثاً وأصوالًعلوم الرشيعة املعمقة فقها

 .ميةيمثل أكرب جامعة إسال
  −ن  وال هيـو− بولو أن الفتو نسبت إىل فضيلة شيخ األزهـر هلـان اخلطـ

 ولكن أن حيمل عبء هـذه ,فهذا رأي فضيلته من قبل بلفظ أدلة الفتو وروحها
الفتو جممع البحوث اإلسالمية فهذا من كبائر وعظائم األمور التـي نخشـى أن 

امهـا وأن هتتـز صـورته يف تشوه صورة األزهر الرائد املنافح عـن الرشيعـة وأحك
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 أما اخلاصة من الفقهاء أهل العلم من علامء األزهـر وعلـامء األمـة ,أذهان العامة
اإلسالمية فيعلمون أن جممع البحوث اإلسالمية أكـرب مـن أن تصـدر عنـه هـذه 

 ويعلمون خبايا الزوايا التـي صـدرت مـن خالهلـا هـذه الفتـو  ,الفتو حقيقة
ة ال يمثلون املجمع كله وما من جممع يكتفـي بعـدد ويعلمون أن من حرض اجللس

 والفقهاء املختصون منهم ثالثة فقط مع احرتامنا ,ً أو يزيد قليالًأربعة عرش عضوا
 وبأيـدي الفقهـاء قـرار جممـع ,البالغ لبقية العلامء ممـن نعتـز بعلمهـم ومكـانتهم

 وقد سـبق يف ,البحوث اإلسالمية يف املوضوع ذاته وحتريمه الصورة الربوية ذاهتا
راره يف مؤمتره الثـاين ـ فقد أصدر ق,ذلك املجامع الفقهية يف العامل اإلسالمي كلها

وبحضور زهاء مائة  , م١٩٦٥ هـ الذي يوافقه مايو ١٣٨٥املنعقد يف شهر املحرم 
 وصدر قرارهم التايل باإلمجاع , وثالثني دولة إسالميةً يمثلون مخساًومخسني فقيها

وعضوية كبار الفقهـاء أمثـال الشــيخ  , مأمون شيخ األزهربرئاسة الشيخ حسن
حممد أيب زهرة وعـيل اخلفيـف وفـرج السـنهوري وعبـد اهللا املشـد وحممـد عـيل 

 : وهذا نص قراره ,السايس
 ال فرق بني ما يسـمى بـالقرض ,الفائدة عىل أنواع القروض كلها ربا حمرم((

بـا يف ذلـك وقليلـه حـرام  وكثـري الر,االستهالكي وما يسمى بالقرض اإلنتاجي
 ,واإلقراض بالربا حمرم ال تبيحه حاجة وال رضورة واالقرتاض بالربا حمرم كذلك

 وكـل امـرئ مـرتوك لدينـه يف تقـدير ,وال يرتفع إثمه إال إذا دعت إليـه رضورة
 .))الرضورة 

لقد حسمت هذه الفتو املوضوع باإلمجاع وبحضور هذا العدد الوفري مـن 
 خالية من , وبأسلوب صياغة فقهية حمكمة جامعة مانعة,صاصأهل الفقه واالخت

 وهي الصياغات املعهودة يف الفتـو ,احلشو والعامية أو ركاكة الرتاكيب اللفظية
 , فأنى هذه الفتو مـن تلـك بحضـور مخسـة وعرشيـن,التي يرتتب عليها عمل

لفتـو  فال شك أن هذا القرار ال يصلح البتة وال يقو عـىل نقـض ا,وباألغلبية
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 هـذا إذا , وإذا كان فقهاؤنا قد قرروا أن االجتهاد ال يـنقض باالجتهـاد,األصلية
 وانبنى عىل أدلة وأسـاليب وطرائـق ,سـلم االجتهاد من القوادح واالعرتاضات
 .االجتهاد املعروفة عند أهل االختصاص

ل النزاع ـدد حمـو جيب أن نحـامني الفتـة مضـاقشـول يف منـدخـل الـوقب
 فإن الفتـو قـد خلطـت بـني حمـل الوفـاق ,الف أو مناط احلكم يف الفتوواخل

 عن ً منفصالً فليس اخلالف يف حتديد الربح مقدما,واخلالف ومل حترر مناط احلكم
 ويف صـفة يـد , ويف ضامن رأس املال, بل اخلالف يف ضامن واشرتاط الربح,غريه

بأن البنك وكيـل مـا هـي :   وإذا قيل,البنك عىل املال هل هي صفة أمان أو ضامن
 هذا ما كان الواجب جعله حمـور وأسـاس الفتـو ,اآلثار املبنية عىل هذه العالقة

بعد هذا نبـدأ بمناقشـة .لتكون الفتو سليمة من الناحية املنهجية العلمية الفقهية
هادئة علمية فقهية للفتو. 

 :عنوان الفتو : ًأوال
  :))ًدد الربح مقدمااستثامر األموال يف البنوك التي حت((

 وكأن االسـتثامر ذاتـه ًالعنوان يوحي بأن حمل اخلالف يف حتديد الربح مقدما
 وصـحة العنـوان أن , وعنارص السؤال املتعددة أغفلها العنوان,حالل مفروغ منه

 ومـا ,ليشمل عنارص السؤال(( حكم استثامر األموال يف البنوك التقليدية ))يكون
 ًويشمل البنك الذي حيـدد الـربح مقـدما. أو غري حمددًقدما مًإذا كان الربح حمددا

 .والذي ال حيدد لئال يكون للعنوان مفهوم خمالف
 :السؤال : ًثانيا

دمون أمواهلم ـة يقـدوليـة الـربيـة العـرفيـة املصـركـك الشـالء بنـإن عم((
بح ومدخراهتم للبنك الذي يستخدمها ويستثمرها يف معامالته املرشوعة مقابل ر

 نرجو اإلفادة عن احلكـم , يف مدد يتفق مع العميل عليهاًيرصف هلم وحيدد مقدما
رئيس جملس اإلدارة توقيع الدكتور حسن عبـاس زكـي  .))الرشعي هلذه املعاملة
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 ملسـتند التعامـل الـذي يـتم بـني املسـتثمر ًوقد أرفق سيادته مع اخلطاب نموذجا
 : ونص هذا النموذج كاآليت ,والبنك

 :ق مع السؤال وتتناول السؤال ذاته واجلدول املرف: املناقشة 
 وال يمكن إصدار حكم , كان من الواجب أن حيرر املجمع حمل السؤال)أ ( 

 فينبغي أن يستفصل ويستفرس املجمع عن بعض األمور التـي ال ,مع هذا اإلمجال
 :يكتمل اجلواب والفتو إال هبا وهي 

 هل هو مقرتض أو ,?ما هي صفة البنك القانونية حني يستلم أموال العمالء 
ذا السـؤال ودواعيـه أن معرفتـه هـي منـاط احلكـم ـوحمل ه.?رب أو وكيلمضا
 . إذ من املعلوم أن تسلم البنك األموال إنام هو عىل صفة االقرتاض,ومبناه

ـارة االـسـ ـه ـاالستفـسـار ـعـن املقـصـود بعـب تخدام واالـسـتثامر ويف معامالـت
ولفـظ  ,ما هي هذه االستثامرات التـي وصـفها البنـك بأهنـا مرشوعـة.املرشوعة

 , وهو مصادرة عـىل احلكـم والفتـو,مرشوعة هذا حكم رشعي يصدره السائل
 . وإال فال حمل للسؤال ابتداء,فالبنك ال يملك وصف أفعاله من الناحية الرشعية

 البنك
 لرشكة املرصفية العربية الدوليةا

 م٢٠٠٠:     /      / التاريخ 
 :                         حساب رقم      / السيد 

 :حتية طيبة وبعد 
فقط ( جم ١٠٠٠٠٠ بأنه قد تم جتديد رصيدكم طرفنا وقدره ً       نحيط سـيادتكم علام
م ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١ حتـى ٢٠٠٢ / ١ / ١عن الفرتة مـن ) مائة ألف جنيـه مرصي ال غري 

ً جنيها مرصيا ١٠٠٠٠ والعائد قدر ًسنويا% ١٠بعائد  ً 
ً جنيها مرصيا ١١٠٠٠٠العائد يف تاريخ االستحقاق + إمجايل املبلغ  ً 

ً جنيها مرصيا١١٠٠٠٠ م ٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١املبلغ اجلديد مضافا إليه العائد حتى  ً 
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 هـل املـراد أن البنـك يسـتخدم هـذه ,وما الفرق بني االستخدام واالستثامر
 .ر يشء آخر واالستثام, ومقار عمله,األموال يف شؤونه اإلدارية

 وال يكشـف عـن مضـمونه , اجلدول املرافق للسؤال ال يطابق السؤال)ب(
ـاك ـجمـاالت اـسـتثامر ـحمـددة: فمـضـمون الـسـؤال  ـوال أي أن هـن  ,اـسـتثامر األـم

وكان مـن املفـروض .ً واجلدول يتضمن شيئا آخر,ومعامالت وصفها باملرشوعية
 حتمـل اجلـواب , رصحيـةأن يثري تساؤالت بدهيية فإن اجلدول صيغة بنكية ربوية

 إال االستثامر النقدي الربوي حيث يلد النقـد ,عىل أن البنك ال صلة له باالستثامر
فالعميـل أودع مبلـغ . وهذه واضحة يف اجلـدول ال حتتـاج إىل عميـق نظـر,النقد

 حتـى أصـبح يف م٢٠٠٢ / ١ / ١ لفرتة مـن ً مرصياً مائـة ألف جنيها١٠٠٠٠٠
العائـد يف + وتم حسابه بإمجايل املبلغ .ًسنويا% ١٠ أي بعائد م٢٠٠٢ / ١٢ / ٣١

وي رصف غاية مـا فيـه ـفاجلدول رب.ً مرصياً جنيها١١٠٠٠٠هناية السنة ليصبح 
 والعربة للمعاين ال لأللفاظ كام هو متفق عليه عنـد أهـل ,تسمية الفوائد بالعوائد

 .العلم
 :الفتو ومناقشتها فقرة فقرة : ًثالثا

  : الفقرة األوىل)أ ( 
 أو مـع غـريه  − الذين يتعاملون مع بنك الرشكة املرصفية العربية الدوليـة((

 عـنهم ً ويقومون بتقديم أمواهلم ومدخراهتم إىل البنك ليكون وكيال− من البنوك
 يف مـدد ً وحيدد مقدما, مقابل ربح يرصف هلم,يف استثامرها يف معامالته املرشوعة

 .))يتفق مع املتعاملني عليها
 :نت هذه الفقرة ثالثة أمور لقد تضم

 , بقيـة البنـوك,أهنا ضمت للجــواب باإلضـافة إىل البنـك الســائل: أوهلا 
وصف استثامراهتا أهنـا يف :  وثالثها ,وصف البنك بأنه وكيل عن عمالئه: وثانيها 

 .معامالت مرشوعة
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 :ونتناول هذه الثالثة وخاصة الثاين والثالث منها حمل اإلشكال وحمزه 
وهو تعميم احلكم ليشـمل مـع البنـك السـائل غـريه مـن : مر األول أما األ

وهذا يفيد أنه ال خصوصـية للبنـك السـائل وإن كـان مسـامه قـد .البنوك الربوية
د يستثمر يف غري املعهود يف اسـتثامرات ـه قـوك وأنـن البنـه عـالفـاختـي بـوحـي

 .ًان احلكم واحدافالتعميم قطع بأنه بنك مثل غريه من البنوك لذا ك.البنوك
إضفاء صفة الوكيل عىل البنك وهذا هو مناط الفتو فـإذا : أما األمر الثاين 

 وهـي التـي تكشـف ,ًاستقام استقامت الفتو يف هذه اجلزئية وهي أساسية جدا
 .عن التكييف الرشعي لصفة البنك

صفة الوكالة هذه ال تصح البتة ; ألن الفقهاء جممعون عىل أن الوكيل يعمـل 
 ألن الوكالة عقد ; وللموكل أن يعفيه ويقيله من الوكالة ,صلحة وبتوجيه املوكلمل

 ويد الوكيل عىل املال يد أمانة ال يضمن اخلسارة وتلـف املـال إال ,الزم جائز غري
 . ال حيدث من أمثالهًإذا ثبت تعديه أو إمهاله وتقصريه تقصريا

 وإن كـان بـأجر ,أو بـأجر ًثم إن الوكيل إما أن يعمل يف مال موكلـه متربعـا
 وجييـز بعض الفقهاء أن تكون أجرته نسبة مـن ,ً مقطوعاًفيلزم حتديد أجرته مبلغا

 وخسارته التي , كام أمجعوا عىل أن ربح املال يف يد الوكيل كله للموكل,رأس املال
 .ال يد للوكيل فيها عىل املوكل

مـوال العمـالء  فإن البنك يستثمر أ,وليس يشء من ذلك يصح يف هذا العقد
 وهـذا يعنـي أن مـا زاد عـن −  حسب عبارة الفتو− ً ثم يعطيهم ربحا,بطريقته

 وهذا املقدار من −  كام رصحت الفتو يف فقرة الحقة− الربح املحدد كله للبنك
ثم إن البنـك وهـو . وال يطلع عليه العمالء أرباب املال املوكلون,الربح غري حمدد

ن رصاحة لـرأس مـال املوكـل وربحـه املحـدد الوكيل ضامن للخسارة بل ضام
 فال يمكن البتة , عىل عقبًوم عقد الوكالة رأساـه قلب ملفهــلـذا كـوه .ًاـدمـمق

 وال يقول أحد عنده مسـحة مـن فقـه أن هـذا , ومل يقل,أن يكون هذا عقد وكالة
 .عقد وكالة
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 ً بحيـث يكـون البنـك مضـاربا,كام ال يصح أن يكون العقـد عقـد مضـاربة
 وهم أرباب املـال ; ألن رشط املضـاربة املتفـق عليـه عنـد مجيـع ,أموال العمالءب

 , فيحـدد نصـيب املضـارب مـن الـربح,أن يكون الربح معلـوم القـدر: الفقهاء 
وأن يكون الـربح نسـبة شـائعة كالنصـف والثلـث .والباقي من الربح لرب املال

ددة مـن رأس املـال  فإذا رشط مبلغ معني مقطوع من الـربح أو نسـبة حمـ,والربع
بطلت املضاربة ألهنا تؤدي إىل احتامل قطع الرشكة يف الربح ; الحتامل أن ال يربح 

ثم إن هذا كله إذا وجد ربح .املضارب غري املبلغ الذي تم حتديده يف عقد املضاربة
 ويضيع عىل , فيضيع عىل املضارب جهده, فإن مل حيصل الربح,من عمل املضارب
 وال يتحـمـل ,إذا خرس رأس اـملـال فخـسـارته ـعـىل رب اـملـال و,رب اـملـال اـلـربح
 .ً أو متعدياًمل يكن املضارب مفرطا  ماًاملضارب منه شيئا

وهذا كله غري متحقق يف العالقة حمل النظر ; فـإن البنـك هنـا يضـمن رأس 
فتكييـف العالقـة عـىل أهنـا . ويتحمل املخاطر واخلسـارة,املال كام يضمن الربح

 .لبعدمضاربة بعيد كل ا
 إذ ال يصـح أن يكـون ,وإذا بطلت املضاربة يبطل تكييف العالقـة بالرشكـة

 فإن الرشكة تبطـل بإمجـاع الفقهـاء متـى ضـمن أحـد , مع العمالءًالبنك رشيكا
 كـام −من قطـع الرشكـة يف الـربح الرشكاء لغريه من الرشكاء الربح ملا يؤدي إليه 

 .−ق سب
الئه أربـاب املـال إال عالقـة إقـراض فلم يبق إال أن العالقة بني البنك وعم

 هـو ً أو عائـداًواقرتاض فالبنك مقرتض أمواهلم وهم مقرضون واملسـمى ربحـا
 , وهو الفائدة الربوية املضمونة واملنسوبة لرأس املـال واملـدة,نصيب أرباب املال

 ربا اجلاهلية الذي يربط فيه املقرض الفائـدة بـرأس املـال واملـدة ,وهذا عني الربا
 . زاد رأس املال أو املدة زادت الفائدةفكلام

 لتكييـف العالقـة بالوكالـة أو املضـاربة أو ً أو دلـيالًوإذا كنا نتلمس ســندا
 فهـذا ظـاهر , فإنا ال نحتاج إىل دليل عىل كوهنا عالقة قرض واقـرتاض,املشاركة
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إن هذه ((: من السؤال ومن اجلدول املرافق له فكان من الواجب أن يقول املجمع 
 .))ألهنا تضمنت الربا الرصيح بديل اجلدول املرافق للسؤال; ملعاملة حمرمة ا

  :بنك بأهنا يف معامالته املرشوعة وصف استثامرات ال: أما األمر الثالث 
 حتـى تبـني مـا هـي هــذه االسـتثامرات البنكيـة ًإن الفتو ال تستقيم فقها

لـه بذاتـه بأنـه  فوصـف عم, وقد أصدر البنـك هـذا احلكـم الرشعـي,املرشوعة
 ومن واجب املفتـي أن يسـأل عـن , والفتو قبلت هذا الوصف وأقرته,مرشوع

 فهي مرشوعـة يف نظـر , مرشوعةًطبيعة هذه االستثامرات حتى ولو ظن أهنا فعال
بد من االستفصال عن طبيعتها ونوعها ليكون احلكم الرشعي عـىل فال ,املستفتي
وال يعقـل أن . الفتـو دون حتريـرهفهي من مناطات احلكم التي ال تصح.وفقها
 ومن بينهم ثالثـة مـن الفقهـاء املتخصصـني يف الفقـه , من العلامء األفاضلًأحدا

 ألنـه ال يمكـن إال أن  ;ولعلها مل تبني.واألصول مل يسأل عن طبيعة هذا االستثامر
 وهـي التـي ال يملـك البنـك غريهـا بنصـوص ,تكون استثامرات غري مرشوعـة

القانون املرصي أو بقية قوانني الـبالد العربيـة وغريهـا التـي تقـر  سواء ,القوانني
 عىل البنك وجيب أن يعطي ًوكلها تعترب أموال العمالء قرضا.أعامل البنوك الربوية

 من القـانون املـدين ٧٢٦عليه فائدة وهاك بعض نصوص القانون املرصي فاملادة 
 : تنص عىل اآليت 

 أو أي يشء آخر مما هيلك باالستعامل, ,نقود من الًإذا كانت الوديعـة مبلغا((
 .))ً اعترب العقد قرضا, له يف استعاملهًوكان املودع عنده مأذونا

أن وديعة النقود ((م عىل ١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون رقم ٣٠١وتنص املادة 
 والترصف فيهـا بمــا يتفـق ونشـاطه مـع ,عقد خيول البنك ملكية النقود املودعة

 .)) لرشوط العقدًا للمودع طبقاالتزامه برد مثله
البنك التجاري التعامل يف املنقـول والعقـار بـالرشاء (( عىل ٣٩وحتظر املادة 
 .))والبيع أو املقايضة
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 حيظر عىل البنوك العقارية والبنوك الصـناعية ((:  عىل أنه ٤٥كام تنص املادة 
 .))والبنوك االستثامرية األعامل املحظورة عىل البنوك التجارية

وإزاء هذه النصوص الواضحة فإن مقولة أن البنك يستثمر أموال العمالء يف 
 ولو صح مل يسمح هبا القانون وملنع هذه املعاملة ,استثامرات مرشوعة غري صحيح

راض ـو اإلقــ وه,ددـه املحـاصـك املخالف الختصـىل البنـة عـوبـع العقـوأوق
 .واالقرتاض فحسب

 : الفقرة الثانية )ب (
ألنه مل يرد نص يف كتاب ; املعاملة بتلك الصورة حالل وال شبهة فيها هذه ((

 ,ًاهللا أو السـنة النبوية يمنع هذه املعاملة التي يتم فيها حتديد الربح أو العائد مقدما
 .ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من املعاملة

ُيا أهيا الذين آمنوا ال تأكل﴿: قال اهللا تعاىل َُّ ْ َ َُ َ ََ َ ِ َ ُّ ُيا أهيا الذين آمنوا ال تأكلَ َُّ ْ َ َُ َ ََ َ ِ َ ُّ ْوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن َ َ ََّ ِ ِ ِ َ َ َْ َِ ْ ْ ْ ُْ ْوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن َُ َ ََّ ِ ِ ِ َ َ َْ َِ ْ ْ ْ ُْ َُ
ْتكون جتارة عن تراض منكم َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ ْتكون جتارة عن تراض منكمَ َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ  ).٢٩: النساء (﴾َ

 وال يليـق بكـم أن يأكـل , ال حيـل لكـم,يا من آمنتم باهللا حـق اإليـامن: أي 
 أو , أو الغصب,بعضكم مال غريه بالطرق الباطلة التي حرمها اهللا تعاىل كالرسقة

 لكن يباح لكم أن تتبادلوا املنافع فيام بيـنكم , أو غري ذلك مما حرمه اهللا تعاىل,الربا
 وال حيـرم ًعن طريق املعامالت املرشوعة الناشئة عن الرتايض الذي ال حيل حراما

 سواء أكان هذا الرتايض فيام بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم اإلشارة ,ًحالال
 .وافقة والقبول بني الطرفنيأم غري ذلك مما يدل عىل امل

 مـن األمـور ًومما ال شك فيه أن ترايض الطـرفني عـىل حتديـد الـربح مقـدما
 . حتى يعرف كل طرف حقهً وعقالًاملقبولة رشعا

; أن هذه املعاملة حالل ال شبهة فيهـا : هذه الفقرة تضمنت عدة أمور األول 
 أن رضـا: والثـاين . املعاملةهـذهألنه مل يرد نص يف الكتاب أو السنة النبوية يمنع 

الطرفني يكفي يف وصف هذه املعاملة بأهنا حالل واالستشهاد عـىل صـحة ذلـك 
 .باآلية الكريمة
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ألنـه مل يـرد نـص مـن  ;أن هذه املعاملة حالل ال شـبهة فيهـا : األمر األول 
 .الكتاب أو السنة النبوية يمنع هذه املعاملة

 وأن االستثامر قد ,فها وكالة صحيحة وأن تكيي,هذا مبني عىل صحة املعاملة
 . وهذا كله مل يصح بالبيان السابق,تم يف جماالت مرشوعة

والقول الصحيح املدعوم باألدلـة السـابقة يشـري إىل أهنـا معاملـة حمرمـة ال 
 وإعطـاء الفائـدة ًختتلف يف يشء عن عمل البنوك الربويـة يف اعتبـار املـال قرضـا

 آية نزلت يف كتاب اهللا هي يف حرمـة الربـا وقـد وال خيفي أن أشد.املضمونة عليه
تضافرت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع األمة عىل حرمة الربا وهو عينه الصورة 

 .املذكورة يف السؤال واجلدول املرافق له
ْيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ وذروا ما بقي مـن الربـا إن﴿: قال اهللا تعاىل ِ َ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ َّ ُ َ َّ َ ُّ ْيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ وذروا ما بقي مـن الربـا إنَ ِ َ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ َّ ُ َ َّ َ ُّ ْ كنـتم َ ُ ْ ْ كنـتم ُ ُ ْ ُ

َمؤمنني  ِ ِ ْ َمؤمنني ُ ِ ِ ْ ُفإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللاَِّ ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس ) ) ٢٧٨٢٧٨((ُ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ َ ُْ َُ َُ َ َُ ُ َْ ِْ ِِ ِ ِ ٍ ِ َ ْ ْ ْ ُفإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللاَِّ ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس َ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ َ ُْ َُ َُ َ َُ ُ َْ ِْ ِِ ِ ِ ٍ ِ َ ْ ْ ْ َ
َأموالكم ال تظلمون وال تظلمون  َُ ُ ْ َْ ْ ُْ ََ ََ َِ ُِ َأموالكم ال تظلمون وال تظلمون َ َُ ُ ْ َْ ْ ُْ ََ ََ َِ ُِ َّوأحـل اهللاَُّ ﴿ : وقـال تعـاىل ,)البقرة(﴾ ))٢٧٩٢٧٩((َ َ َّوأحـل اهللاَُّ ََ َ ََ

َالبيع وحرم الربا  َ َ َ َِّ َ َّ ْ َالبيع وحرم الربا ْ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللاَِّ ومن ْ َ ُ َ ُ ِّ ْ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ٌِ َ ْفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللاَِّ ومن َ َ ُ َ ُ ِّ ْ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ٌِ َ َ
َعاد فأولئك أصحاب النـار هـم فيهـا خالـدون ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َِ َ َ َ ُ َعاد فأولئك أصحاب النـار هـم فيهـا خالـدونَ ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َِ َ َ َ ُ  ومـن السـنة ,)٢٧٥: البقـرة(﴾ َ

ل لعن رسـو((: قال جابر بن عبد اهللا األنصاري : ما رواه: أحاديث كثرية منها
هـم ((:  وقـال ))اهللا صىل اهللا عليه وسلم آكـل الربـا وموكلـه وكاتبـه وشـاهديه

درهـم ربـا ((:  لقوله صـىل اهللا عليـه وسـلم الزناًوالربا أعظم ذنبا من .))١١(())سواء
 .))٢٢(())يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثالثني زنية

رشط عـىل أمجعـوا عـىل أن املسـلف إذا : وأما اإلمجاع فقد قـال ابـن املنـذر 
 وقـال ,املستسلف زيادة أو هدية فأسلف عىل ذلك أن أخذ الزيـادة عىل ذلك ربـا

رتاط ـلم أن اشــ عن نبـيهم صـىل اهللا عليـه وسـًأمجع املسلمون نقال((: القرطبي 
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 أو حبـه −د عوـ كام قال ابن مسـ− الزيادة يف السلف ربا ولو كان قبضة من علف
 ً وهو القرض الذي جر نفعا,ً وموضوعاً شكالوهذه املعاملة بذاهتا ((.))١١(())واحدة

قال  .نظري األجل هو ربا النسيئة املعروف يف اجلاهلية الذي نزلت اآليات بتحريمه
 عليـه يف ً متعارفـاًربا النسـيئة هـو األمـر الـذي كـان مشـهورا((: اإلمام الرازي 

 ,ً معينـاً وذلك أهنم كانوا يدفعـون املال عىل أن يأخذوا كـل شـهر قـدرا,اجلاهلية
 فـإن تعـذر , ثم إذا حل الدين طالبوا املدين بـرأس املـال,ًويكون رأس املال باقيا

ذي كانوا يف اجلاهليـة ـا الـو الربـذا هـ فه,لـق واألجـه األداء زادوا يف احلـليـع
كل قرض رشط فيه أن يزيده فهو حرام ((: ة ـدامـن قـال ابـوق .))٢٢(())ون بهـيتعامل

 .))بغري خالف
 حـالل مـا دام الطرفـان ًوهو أن حتديد الربح أو العائـد مقـدما:  الثايناألمر

 .يرتضيان هذا النوع من املعاملة
 ولو كان هـذا , أن الرتايض عىل املحرم ال حيل احلرامًفإن من املقطوع به فقها

 إذا تـم ً وألصـبح الزنـا والفجـور حـالال, النخرمت األحكـامًالقـول صحيحا
الربـا ((: ا اجلاهلية إال بالرتايض كام قال اإلمام اجلصاص  وهل كان رب.بالرتايض

الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنام كان قرض الدراهم والدنانري إىل أجل بزيادة 
 أي − فتحديـد الـربح أو العائـد.))٣٣(())عىل مقدار ما استقرضه عىل ما يرتاضون بـه

 فكيـف حيلـه ,حرمتـهو الربـا املقطـوع بـ مع اشـرتاط ضـامهنا هـً مقدما− الفائدة
 . فالرضا حمله العقود املباحة واجلائزة اخلالية من املحرمات,الرتايض

َيا أهيا  ﴿:وأما االستشهاد باآلية عىل أن الرتايض حيل املعاملة وهي قوله تعاىل ُّ َ َيا أهيا َ ُّ َ َ
َالذين آمنوا ال تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن تكـون جتـ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ َ َُ ََّ َِ ِ َ َ َ َْ َ ُ َِّ َْ ْ ْ ْ َُ َالذين آمنوا ال تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن تكـون جتـْ ِ ِ َِ ُْ ُ َُ َ َ َُ ََّ َِ ِ َ َ َ َْ َ ُ َِّ َْ ْ ْ ْ َُ ٍارة عـن تـراض ْ َ ََ ْ َ ٍارة عـن تـراض ً َ ََ ْ َ ً

ْمنكم ُ ْ ْمنكمِ ُ ْ  هـي دليـل منـع إذ ,هذه اآلية التي يستدل هبا عىل اجلـواز ).٢٩: النساء(﴾ ِ
 فهي نص يف حرمـة أكـل أمـوال املسـلمني بيـنهم ,اآلية هنا هلا داللة نص وظاهر
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 بل هـو ,ًألنه من أكل أموال الناس بالباطل قطعا;  وظاهر يف حرمة الربا ,بالباطل
 .ع أكل أموال الناس بالباطلمن أظهر أنوا

 وال ريـب ,والتجارة هنا هي التجارة الصحيحة التي ال باطل وال ظلم فيهـا
 ومعنـى , وال حيل الرتايض ما حرمه الرشع,أن الرتايض عىل التجارة احلرام باطل

ِ ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل﴿: اآلية  ِ َ َ َْ َ ُِ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ ُ ْ ِ ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـلَ ِ َ َ َْ َ ُِ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ ُ ْ ل يف ـبـاحلرام الـذي ال حيـ:  يعنـي ﴾َ
ْإال أن تكون جتارة عن تراض مـنكم﴿: ه ـ وقول,رعـالش َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ َ ْ َ َّ ْإال أن تكون جتارة عن تراض مـنكمِ َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ َ ْ َ َّ ـذا اسـتثناء منقطـع  هـ﴾ِ
لكـن إن كانـت جتـارة أي أمـوال جتـارة :  واملعنـى ))لكن(( هنا بمعنى ))إال((و

 فأكـل األمـوال بالتجـارة ,ًصادرة عن تراض منكم وطيب نفس فكلوها حـالال
فالرتايض ليس  .رة ليست من جنس أكل املال بالباطل وألن التجا,جائز باإلمجاع

أن يباح لكم أن تتبادلوا املنافع فيام بينكم ((:  كام أوردته الفتو فنصت عىل ًمطلقا
فاآلية قارصة هنا عـىل التجـارة التـي )) عن طريق املعامالت الناشئة عن الرتاض
عاملـة دخلهـا  ولـيس كـل م,اللح احلــفيها أكل األموال لكـن بالرتايض والربـ

 فهي خارجة عن ً والرتايض يف املعاملة حمل الفتو حيل حراما, فهي حاللالرضا
 .موضوع اآلية

 : الفقرة الثالثة )ج ( 
ومن املعروف أن البنوك عندما حتـدد للمتعـاملني معهـا هـذه األربـاح أو ((

ملحليـة  إنام حتددها بعد دراسة دقيقة ألحوال األسـواق العامليـة وا,ًالعوائد مقدما
 ولظـروف كـل معاملـة ولنوعهـا وملتوسـط ,واألوضاع االقتصادية يف املجتمـع

 .أرباحها
 بـدليل أن ,ومن املعروف كذلك أن هـذا التحديـد قابـل للزيـادة والـنقص

ثم ارتفـع هـذا العائـد إىل أكثـر مـن % ٤شهادات االستثامر بدأت بتحديد العائد 
 .%١٠ثم انخفض اآلن إىل ما يقرب من % ١٥

 هو املسـئول عـن هـذا ,ي يقوم هبذا التحديد القابل للزيادة أو النقصانوالذ
 .)) للتعليامت التي تصدرها اجلهة املختصة يف الدولةًالشأن طبقا
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 وال يضـريه أن ,إن صدر هذه الفقرة يفيد أن البنك يضـمن الـربح لعمالئـه
ًسـببا خلسـارة  ألنه يأمن اخلطأ يف التحديد أن يكون ;ًحيدد هلم الربح املعني مقدما

 وأوضـاع , فإن البنك مطمئن إىل دراسته الدقيقة لألسـواق املحليـة والعامليـة,ما
 ً إال وهو ضامن ربحاً مضموناً معيناًثم إن البنك مل حيدد ربحا.املجتمع االقتصادية

 ممـا ـوك أخر بنسـبة ربح أعىل ثم يقرضها لبن,ً فيأخذ أموال العمالء قرضا,أكرب
 ال أهنا تسـتثمره يف , وهذا مفهوم االستثامر فيها,ا شأن البنوكضمنه لعمالئه وهذ

 , كام سبق البيـانًالعقار أو املنقول أو األسهم أو غري ذلك فإنه حمظور عليها قانونا
 وقد نبه فقهاؤنا عـىل خطـورة اختـاذ النقـود ,بل عمل البنوك توليد النقود بالنقود

للسلع ومتى ً وقيامًنقود خلقت أثامناال:  فقال الشاطبي وغريه ,سلعة تباع وتشرت 
والنـاهبون مـن االقتصـاديني اليـوم .استعملت سلعة دخـل عـىل النـاس الفسـاد

يؤكدون هذا املعنى االقتصادي الدقيق فالبنك إنام يتحصل عىل الفائـدة لعمالئـه 
 . عن طريق بيع النقود واملضاربة الربوية فيها باإلقراض واالقرتاضًوله أيضا

 هذه العبارة تشعر بمناقضـة , حتديد البنك قابل للزيادة والنقصوالقول بأن
وهي عبـارة تـوهم بـأن .ً دقيقاًالفقرة السابقة التي حيدد فيها البنك الفوائد حتديدا

 فإن البنك حيدد ً وليس املراد ذلك قطعا,الربح متغري وهي سمة التجارة املرشوعة
 ولكن املـراد , يزيد وال ينقصلكل عملية ربحها املحدد املضمون الثابت الذي ال

 ًأن الزيادة والنقص يف العقود املختلفة ويف أزمنة خمتلفة فهـي تزيـد وتـنقص تبعـا
والبنك املركزي هو الـذي يتـدخل ويفـرض نسـبة .للظروف والزمان واألحوال

 .الفوائد التي قد ختتلف من وقت آلخر وفق معطيات اقتصادية وسياسية خمتلفة
 : عة  الفقرة الراب)د ( 

سيام يف زماننا هذا الذي كثر فيها االنحـراف  ال− ومن فوائد هذا التحديد((
 − ً ومنفعـة أيضـا, أن يف هذا التحديد منفعة لصاحب املـال− عن احلق والصدق

 ملـال;فيه منفعـة لصـاحب ا.)) للقائمني عىل إدارة هذه البنوك املستثمرة لألموال
 . وبمقتىض هذه املعرفة ينظم حياته,ألنه يعرفه حقه معرفة خالية من اجلهالة
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 ألن هـذا التحديـد جيعلهـم  للقـائمني عـىل إدارة هـذه البنـوك;وفيه منفعـة
جيتهدون يف عملهم ويف نشاطهم حتى حيققوا ما يزيد عـىل الـربح الـذي حـددوه 

 , وحتى يكون الفائض بعد رصفهم ألصحاب األمـوال حقـوقهم,لصاحب املال
 .دهم ونشاطهم هلم يف مقابل جً خالصاًحقا

 ,هذه الفقرة تركن إىل الدليل األضعف وهو بناء احلل عىل املنـافع واملصـالح
واملقرر عند علامء األصول أن رشط األخـذ باملصـلحة وبنـاء احلكـم عليهـا إذا مل 

 وقد أمجع الفقهاء واألصوليون عىل أن املصلحة ال تقدم عـىل الـنص ,ًتصادم نصا
 ,−وهو الطويف فقـول شـاذ ال خيـرق اإلمجـاع  ومن قال بخالفه − عند التعارض

 وكانت , وما بنى عليها باطل,ولذا كانت املصالح املصادمة للنصوص غري معتربة
 وال ,الفائدة الربوية وإن كان فيها مصلحة للمرابني إال أهنـا مـال خبيـث ال حيـل

 ومـن ,ا من طرق امللكية ولذا مل جتب الزكاة يف الفائدة الربويـة خلبثهـًيعترب طريقا
 بل الصحيح أن مصاحله موهومة بل هي مفاسـد ,قال إن الربا فيه مصالح حقيقية

َوإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم ال ﴿ : فقـال تعـاىلًولذا سـامه اهللا ظلـام.حقيقية ْ ْ ُ ْ ُْ ُِ َ ُ ْ ََ ُ َ َ ُ ُ ْ َوإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم ال ِ ْ ْ ُ ْ ُْ ُِ َ ُ ْ ََ ُ َ َ ُ ُ ْ ِ
َتظلمون وال تظلمون َُ َُ ْ ُْ ََ َ َتظلمون وال تظلمونِ َُ َُ ْ ُْ ََ َ  يقـول ,فالزيادة عىل رأس املال ربا وظلم ,)٢٧٩: البقرة (﴾ِ

 فإن اهللا مل , وهلذا كان ضد الصدقة,الربا فيه ظلم حمقق ملحتاج((: مام ابن تيمية اإل
 فإن مصـلحة الغنـي والفقـري يف ,يدع األغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء

 فإذا أربى معه فهو بمنزلة من لـه عـىل رجـل ديـن ,الدين والدنيا ال تتم إال بذلك
فهذا من أشـد أنـواع الظلـم.تاج إىل دينه والغريم حم,فمنعه وظلمه زيادة أخر, 

 وموكله وهو املحتـاج ,لعن النبي صىل اهللا عليه وسلم آكله وهو اآلخذ: ويعظمه 
 .))١١(()) إلعانتهم عليه, وشاهديه,املعطي للزيادة

 ,وإذا كان ربا اجلاهلية ظلمـه ظـاهر عـىل املقـرتض املحتـاج للـامل رضورة
 فـإن , عليه ما يملك أو يستعبد هو نفسـهفيعجز عن السداد فيزاد عليه حتى يباع

الضعيف فيها هو املقرض املغلوب عـىل أمـره ,ربا البنوك يف املعاملة حمل الفتو 
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 فيعطلهـا إذ يـدفعها إىل املقـرتض ,الذي ال يستطيع أن ينمي أموالـه ويسـتثمرها
يتقو هبا عىل الباطل واحلرام فيسـتثمرها يف الربـا وهـذا رضره أبلـغ فـإن رضر 

;  لكن رضر البنك خاصة أكرب ,دين املضطر عىل نفسه والظلم واقع عليه ابتداءامل
 . وحرمان املجتمع من التنمية,ألنه رضر عىل املجتمع بأرسه يف تعطيل املال

 فالبنك املدين هنا يظلـم ,واء من الدائن أو املدينسوال خيفي أن الظلم ظلم 
 ثم يتحول , ذاهتا ظلم ومانحها ظاملدة بحدـذه الفائـه القليل فهـن إذ يعطيـدائـال

ًح دائنا قويا يأخذ أكثـر ممـا أعطـىـه ليصبـذي ملكـبامل املدين ال  فرضره ثنـائي ,ً
دمرة ولقد بحت أصوات االقتصـاديني يف التنبيـه عـىل أرضار الربـا املـ.مضاعف

وأهنا السبب الرئييس يف تباعد طبقات املجتمعـات  ,لألفراد واملجتمعات والدول
حيـث يكبـل القـوي .جتمع الواحد بني فئاته وبـني الـدول الغنيـة والفقـريةيف امل

 .الضعيف بالديون وفوائدها فيستغل خرياته ويستعبد أهله
ولسنا هنا يف معرض بيان آثار الربا ومساوئه عـىل الفـرد واألرسة واملجتمـع 

 فهذا قد خصصت له بحوث مطولة مـن علـامء ,والدول واالقتصاد العاملي برمته
 .قتصاد قبل علامء الرشيعةاال

والفتو تشري بوضـوح إىل أن للبنـك مطلـق احلريـة يف اسـتثامر املـال كلـه 
 وتعلل الفتو حل ريـع هـذا ,ن يتفضل بالقليل ألصحاب األموالألصاحله بعد 

ق خالص هلذه البنوك مقابـل جهـدهم ـه حـأنـب((ودعني ـوال املـار ألمـاالستثم
ًلـم حقـا وهـو اسـتغالل ألمـوال أصـحاب  فكيف يكـون هـذا الظ))ونشاطهم
ً وكيف يكون حقا خالصا وه,األموال  ألن مـن و إنام يسـتثمره يف احلـرام البـني ;ً

سطر هذه الفتو ووافق عليها يعلم قبل غريه أن البنـك إنـام يسـتثمرها يف بنـوك 
 .أخر بطريق الربا ال غري

 : الفقرة اخلامسة )هـ(
فكيـف حتـدد هـذه البنـوك للمسـتثمرين إن البنوك قـد خترس : وقد يقال ((

 .ًأمواهلم عندها األرباح مقدما ?
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 ,إذا خرست البنوك يف صفقة ما فإهنـا تـربح يف صـفقات أخـر: واجلواب 
 .))وبذلك تغطي األرباح واخلسائر

هذه الفقرة تؤكد أن أصحاب الفتو العلامء حفظهم اهللا يدركون أن البنـوك 
ن البنـك ضـامن ربحـه يف صـفقته مـع البنـوك ر فـاـألهنا لن ختس; ضامنة للربح

ن البنك يوزع املخاطر فيعقد عدة صـفقات مـع إ وعىل فرض اخلسارة ف,األخر
واألربـاح تغطـي اخلسـائر لـو  .فاخلسارة إن وقعت حمدودة ونادرة .بنوك أخر

 . والصفقات املشار إليها معلوم لد من يفتي بأهنا صفقات ربـا ال ريـب,وقعت
وال متتنع البنوك من إعطاء الفائـدة  .عة من أي صفقات يف غري الرباإذ البنوك ممنو

وإال فالقضاء ينصفهم; ألن القضـاء يعتـرب الفائـدة املحرمـة  .ألصحاب األموال
ًحقا للمقرض وواجبا ال ينفك أداؤه عن املقرتض ً. 

 :  الفقرة السادسة )و ( 
م عــن طريـق ًن حتديد الربح مقدما للذين يسـتثمرون أمـواهلواخلالصة إ((

الوكالة االسـتثامرية يف البنوك أو غريها حالل ال شبهة يف هذه املعاملـة فهـي مـن 
قبيل املصالح املرسـلة وليست من العقائد أو العبـادات التـي ال جيـوز التغيـري أو 

ن استثامر األموال لد البنوك التي حتـدد الـربح إ عىل ما سبق فًوبناء.التبديل فيها
 .))ً حالل رشعا وال بأس بهًأو العائد مقدما

هذه الفقرة تكـرر املعاين السـابقة فتقر بأن حتديد الربح أو باملعنى الصـحيح 
 املقصود الوكالة −ة ًاشرتاط ضامن الربح حالل ما دام مبنيا عىل الوكالة االستثامري

 البنوك من الرشكات  وهنا يدخل يف الفتو غري, يف البنوك أو غريها− باالستثامر
بنـك الرشكـة (( واعتقـد أن املـراد هـو البنـك السـائل وهـو ,ملؤسسات املاليةوا

 ولكن رسعة الصياغة ربام أوقعـت يف ,املرصفية العربية الدولية وغريه من البنوك
وهـذا  .ن هذه املعاملة حالل ال شـبهة فيهـاأوتؤكد الفقرة ب.هذا اللبس غري املراد
ً وتضـيف اخلالصـة دلـيال ,املة حـالل وإال الكتفي بأن املع,إيامء لوجود الشبهة

ًآخر مل يسبق ذكره وهذا عيب يف الفتو أن تذكر دليال يف اخلالصة ال ذكـر لـه يف 
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حرشا,أصل أدلة الفتو بأن .ً وحيرش يف الفتو هذه املعاملـة ((وهو قول الفتو
وأظن أن من بني أعضاء املجمع احلارضين ثالثة من  .))من قبيل املصالح املرسلة

 وهـم الوحيـدون الـذين ,فقهاء املختصني املتعمقـني يف الفقـه وأصـول الفقـهال
وال أظن ذلك .ًوهم يعلمون يقينا ما معنى املصالح املرسلة.اعرتضوا عىل الفتو

فاملصلحة املرسلة هي املصلحة التي مل يرد نص .ً أيضا عىل بقية العلامء الكرامىخيف
نص بإلغائها فينص عىل أهنا غـري معتـربة  ومل يرد ,باعتبارها فينص عىل أهنا جائزة

ًأوردت الفتو نصا قرآنيا ادعت وقد .وملغاة ر هذه العاملـة وهـي نه دليل اعتباأً
َيا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل إال أن تكـون ﴿﴿: قوله تعاىل ُْ ُ َُ َ َ َُ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َِّ َْ ْ ْ ْ َ َُ ْ َ َيا أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل إال أن تكـون ُّ ُْ ُ َُ َ َ َُ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َِّ َْ ْ ْ ْ َ َُ ْ َ ُّ

ْجتارة عن تراض من َِ ٍِ َ َْ َ ً ْجتارة عن تراض منَ َِ ٍِ َ َْ َ ً ْكمَ ْكمُ   فتكون مصلحة معتربة ال مصلحة مرسلة )٢٩: النساء(﴾ ُ
 وقد بينا أن االستشهاد يف غري حمله ومل يبق إال أن هذه املعاملـة .ًبناء عىل هذه اآلية

 وهي حينئذ مصلحة ملغـاة بـالنص القـاطع وهـي آي مـن ,حمرمة وهي من الربا
فهي .مجاع فقهاء األمةالتحريم من القرآن وأحاديث النبي صىل اهللا عليه وسلم وإ

إهنا من قبيـل املصـالح املرسـلة ((ثم إن عبارة .مصلحة يتحقق فيها رشط اإللغاء
 عبارة غـري ))وليست من العقائد أو العبادات التي ال جيوز التغيري أو التبديل فيها

 وإنـام يقابـل ,ن العقائد والعبـادات ال تقابـل باملصـالح املرسـلةإ ف,ًسليمة علميا
 واملصـلحة امللغـاة ,ملرسلة املصلحة املعتربة التي ورد الـنص باعتبارهـاباملصالح ا

ة التـي وردت النصـوص ـاصـة واخلـة العامـا واملصلحـائهـالتي ورد النص بإلغ
 ومـن املعـامالت , فمحل املصالح واملصالح املرسلة هو يف املعـامالت,باعتبارها

ري بإدخـال رشوط أو إلغـاء املحققة للمصالح ما ال جيـوز فيهـا التبـديل أو التغيـ
 .ًد السلم واالستصناع واملضاربة ونحوها مما بني أصال عىل املصالحـا كعقـبعضه

وإنام العبادات والعقائد يمكن أن تقابـل املصـلحة بـاملعنى العـام ; ألن املصـلحة 
ً بأال ختالف نصا من الكتاب أو , ولكنها وفق ضوابطها,تتغري بتغري الزمان واملكان ّ

 .تفوت مصلحة أكرب  وأال,أو اإلمجاع أو القياسالسنة 
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نـه إ عىل ما سبق من هذا البيان املسـتقرئ للفتـو بـالرد والتصـحيح فًوبناء
 إن هذه الفتـو مردودة ملصادمتها نصوص الرشع القاطعة بحرمـة :يسعنا القول

ً وخرقها إلمجاع الفقهاء قديام وحديثا,الربا   وإهنا قـول شــاذ ال يـدخل يف بـاب,ً
ولو مل يكن يف هذه الفتو إال شبهة الربا لبطلت .إذ ال اجتهاد مع النص.االجتهاد

 .إذ شبهة الربا ربا
ًوتبطل هذه الفتو بتضافر إمجاع جمامع الفقه يف هذا العرص بدءا بقرار جممع 
البحوث اإلسالمية وقد سبق ذكر فتواه والذي شارك فيهـا قرابـة مائـه ومخسـني 

 وجممـع الفقـه اإلسـالمي التـابع ملنظمـة املـؤمتر ,ني دولـةًفقيها من مخس وثالثـ
حضـور زهـاء اإلسالمي الذي يضم الدول اإلسالمية كلها ممثلة بأبرز علامئهـا وب

بالفتو التي صدرت عن ذيلها ن و,وذه الفتهل وفيام ييل ذكر ,مائة وأربعني فقيها
راض البنـك وكل هذه الفتو يف املوضـوع نفســه إقـ .جممع البحوث اإلسالمية

 .ومنح البنك فائدة عىل هذا اإلقراض
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 فتو وقرار جممع الفقه اإلسالمي: ًأوال 
  )٢ / ١٠ ( ١٠: بمنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم 

 يف حكم التعامل املرصيف بالفوائد, وحكم التعامل باملصارف اإلسالمية
 :أما بعـد 

ر اإلسالمي يف دورة فان جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمت
 ٢٨ − ٢٢ املوافق ,هـ١٤٠٦ ربيع الثاين ١٦ − ١٠ره الثاين بجدة من ـانعقاد مؤمت

 .م١٩٨٥ديسمرب 
 وبعد التأمل ,بعد أن عرضت عليه بحوث خمتلفة يف التعامل املرصيف املعارص

فيام قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت اآلثار السـيئة هلـذا التعامـل عـىل النظـام 
 . وعىل استقراره خاصة يف دول العامل الثالث,صادي العاملياالقت

وبعد التأمل فيام جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عـام يف كتـاب اهللا 
ًمن حتريم الربا جزئيا وكليا حتريام واضحا بدعوته إىل التوبـة منـه ً  وإىل االقتصـار ,ًً

 ومـا جـاء ,قل أو كثرعىل استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة وال نقصان 
 .من هتديد بحرب مدمرة من اهللا ورسوله للمرابني

 :قــرر 
جله وعجز املدين عن أعىل الدين الذي حل ) أو فائدة ( أن كل زيادة :  ًأوال 

عـىل القـرض منـذ بدايـة ) ئـدة أو الفا(  وكذلك الزيـادة ,الوفاء به مقابل تأجيله
 .ًهاتان الصورتان ربا حمرم رشعا: العقد
ة واملساعدة عىل النشـاط ـة املاليـيولـذي يضمن السـل الـديـأن الب:  ًا ـانيـث

ً هي التعامل وفقـا لألحكـام − حسب الصورة التي يرتضيها اإلسالماالقتصادي 
سيام ما صدر عن هيئات الفتـو املعنيـة بـالنظر يف مجيـع أحـوال  وال−الرشعية  

 .الواقع العميلالتعامل التي متارسها املصارف اإلسالمية يف 
قرر املجمـع التأكيـد عـىل دعـوة احلكومـات اإلسـالمية إىل تشـجيع :  ًثالثا 

املصارف اإلسالمية القائمة, والتمكني إلقامتها يف كل بلد إسالمي لتغطي حاجة 
 .واهللا أعلم.املسلمني كيال يعيش املسلم يف تناقض بني واقعه ومقتضيات عقيدته
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 مع البحوث اإلسالميةالفتو الصادرة عن جم: ًثانيا
هـ ١٤٠٩ مـن شـهر رجب عام ١٤ يف : عن شهادات االستثامراملجمعسئل 

 .)م ٢٠/٢/١٩٨٩( 
 : يقول تبارك وتعاىل:   مفتيهفأجاب

َيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مـؤمنني ﴿ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َ ُ َ َُ ْ َّ ُُ ْ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ُّ َيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مـؤمنني َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َ ُ َ َُ ْ َّ ُُ ْ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ ُّ َ))٢٧٨٢٧٨ ( (
ْفإن  ِ ْفإن َ ِ َمل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللاَِّ ورسـوله وإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم ال َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ َُ َُ ُ َْ ِ ٍ ِ َ ْ ْ ْ َمل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللاَِّ ورسـوله وإن تبـتم فلكـم رءوس أمـوالكم ال َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ َُ َُ ُ َْ ِ ٍ ِ َ ْ ْ ْ َ

َتظلمون وال تظلمون  َُ َُ ْ ُْ ََ َ َتظلمون وال تظلمون ِ َُ َُ ْ ُْ ََ َ  .))البقرةالبقرة((﴾ ﴾ ))٢٧٩٢٧٩((ِ
الذهب ((: ويقول الرسول صىل اهللا عليه وسلم فيام روي عن أيب سعيد قال 

رب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بـامللح بالذهب والفضة بالفضة والرب بال
ًمثال بمثل يدا بيـد فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ واملعطي فيه سواء ً(())١١((. 

 .وأمجع املسلمون عىل حتريم الربا
والربا يف اصطالح فقهـاء املسلمني هو زيـادة مـال يف معاوضـة مـال بـدون 

 .جممع عليه يف كل األديان السامويةوحتريم الربا هبذا املعنى أمر .مقابل
 :ملا كان ذلك 

 بأي صـورة , أو االقرتاض منها, أو إقراضها,وكان إيداع األموال يف البنوك
ًمن الصور مقابل فائدة حمددة مقدما زمنا ومقدارا يعترب قرضا بفائدة ً ً  وكل قرض ,ً

ل داخلـة يف  كانت تلك الفوائد التي تعـود عـىل السـائ,ًبفائدة حمددة مقدما حرام
 .ًنطاق ربا الزيادة املحرم رشعا بمقتىض النصوص الرشعية

 االبعد عن كل مـننصح كل مسلم بأن يتحر الطريق احلالل الستثامر ماله و
ؤول يوم القيامة عن مالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم ـه مسـ ألنرام ;ـبهة احلـه شـفي

 .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.أنفقه
                                                 

F١EאאK
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هـ عن شهادات االسـتثامر ١٤٠٩ا بعد شهر يف شعبان ثم سئل يف السنة ذاهت
 :وهي مطابقة ملوضوع الفتو احلالية فكان جوابه 

ًشهادات االسـتثامر ذات الفائدة املحددة مقدما زمنا ومقدارا مثل شهادات   { ً ً
 هي قرض بفائدة الوصف تكون الفائدة من ربا الزيـادة املحـرم ,)) ب(( ,)) أ ((

 .}السنة واإلمجاع ًرشعا بنص الكتاب و
 وحفظـه ,حفظ اهللا األزهر الرشيف برشف ما حيمل من علم الكتاب والسنة

ًمشعل هداية جبال أشم شـاخما ينـافح ويـدافع بعلامئـه الراسـخني يف العلـم عـن  ً
 وحيمي بيضة اإلسالم وحوضـه أن يـثلم أو دعوتـه أن ,اإلسالم وعلوم الرشيعة

 ًويظل أبد الدهر شـاطئ أمـن وبحـرا. وأن حيفظه من الكبوات العارضات,تشوه
 . وحكمة ال يضريه يشء بعون اهللاً قد امتأل علامًزاخرا

 رـد بحجـــه وليــى فيـأن رم       ًا يضري البحر أمسى زاخراـوم
 دتـه العصمـاء ومطلعـهاـقصي        قال شوقى عن األزهرًوقريبا

 مان اجلوهراوانثر عىل سمع الز       قم يف فم الدنيا وحي األزهرا
 :وقال يف فقهائه الراسخني يف العلم 

  وأفخم مظهراًز سلطاناـوأع        من أجل امللوك جاللةًكانوا ملوكا
 ..واحلمد هللا رب العاملني
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 عـــراجــامل
 

 : كتب الفقه وأصول الفقه 
: ملؤلـف اسم ا, اإلهباج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي −١

, الطبعـة األوىل,  هــ١٤٠٤, بـريوت,  دار الكتب العلميـة, عيل بن عبد الكايف السبكي
 .مجاعة من العلامء: حتقيق 

: اسم املؤلـف , اإلهباج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي −٢
, طبعـة األوىلال,  هــ١٤٠٤, بـريوت,  دار الكتب العلميـة, عيل بن عبد الكايف السبكي

 .مجاعة من العلامء: حتقيق 
دار , عيل بن أمحد بن حزم األندليس أبو حممـد: اسم املؤلف , اإلحكام يف أصول األحكام −٣

 .الطبعة األوىل,  هـ١٤٠٤, القاهرة, احلديث
دار , عـيل بـن حممـد اآلمـدي أبـو احلســن: اسم املؤلـف , اإلحكام يف أصول األحكام −٤

 .سيد اجلمييل.د: حتقيق , الطبعة األوىل,  هـ١٤٠٤, وتبري, الكتاب العريب
, حممد بن عيل بن حممـد الشـوكاين: اسم املؤلف , إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول −٥

حممـد سـعيد البـدري : حتقيـق , الطبعة األوىل,  م١٩٩٢,  هـ١٤١٢, بريوت, دار الفكر
 .مصعبأبو

عيل بن حممـد البـزدوي : اسم املؤلف , ألصولكنز الوصول إىل معرفة ا, أصول البزدوي −٦
 .كراتيش, مطبعة جاويد بريس, احلنفيى

دار , حممد بـن أمحـد بـن أيب سـهل الرسخيس أبـو بكـر: اسم املؤلف , أصول الرسخيس −٧
 .بريوت, املعرفة

أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر : اسم املؤلف , إعالم املوقعني عن رب العاملني −٨
طـه عبـد : حتقيـق ,  م١٩٧٣, بريوت, دار اجليل, أيوب بن سعد الزرعي الدمشـقيبن ا

 .الرؤوف سعد
بـدر الـدين حممـد بـن هبـادر بـن عبـد اهللا : اسم املؤلـف , البحر املحيط يف أصول الفقه −٩

, الطبعـة األوىل,  م٢٠٠٠,   هــ١٤٢١,  بـريوت, لبنـان,  دار الكتب العلمية, الزركيش
 .حممد حممد تامر.د: وخرج أحاديثه وعلق عليه حتقيق وضبط نصوصه 
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إبـراهيم بـن عـيل بـن يوسـف الفريوزآبـادي : اسـم املؤلـف , التبرصة يف أصول الفقه −١٠
حممـد .د: حتقيـق , الطبعة األوىل,  هـ١٤٠٣, دمشق, دار الفكر, الشريازي أبو إسحاق

 .حسن هيتو
 عالء الـدين أيب احلسـن عـيل بـن :اسم املؤلف , التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه −١١

,  م٢٠٠٠,  هــ١٤٢١, الريـاض, السـعودية, مكتبـة الرشـد, سليامن املرداوي احلنبيل
 .أمحد الرساح.عوض القرين, د.عبد الرمحن اجلربين, د.د: حتقيق , الطبعة األوىل

, حممـود بـن أمحـد الزنجـاين أبـو املناقـب: اسـم املؤلـف , ختريج الفروع عىل األصول −١٢
 .حممد أديب صالح.د: حتقيق , الطبعة  الثانية,  هـ١٣٩٨, بريوت, سسة الرسالةمؤ

, بـريوت, دار الفكـر, ابن أمري احلاج: اسم املؤلف , التقرير والتحرير يف علم األصول −١٣
 .م١٩٩٦, هـ١٤١٧

عبد الرحيم بن احلسن اإلسـنوي : اسم املؤلف , التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول −١٤
حممـد حسـن .د: حتقيق , الطبعة األوىل,  هـ١٤٠٠, بريوت, مؤسسة الرسالة, حممدأبو 
 هيتو

 .بريوت, دار الفكر, حممد أمني املعروف بأمري بادشاه: اسم املؤلف , تيسـري التحرير −١٥
,  دار الكتـب العلميـة, حسـن العطـار: اسم املؤلـف , حاشية العطار عىل مجع اجلوامع −١٦

 .الطبعة األوىل, م١٩٩٩,  هـ١٤٢٠, بريوت, لبنان
,  هــ١٣٥٨,  القـاهرة, حممد بن إدريس أبو عبـد اهللا الشـافعي: اسم املؤلف , الرسالة −١٧

 .أمحد حممد شاكر: حتقيق ,  م١٩٣٩
,   هــ١٣٥٨, القـاهرة, حممد بن إدريس أبـو عبـد اهللا الشـافعي: اسم املؤلف , الرسالة −١٨

 .أمحد حممد شاكر: حتقيق ,  م١٩٣٩
تاج الدين أيب النرص عبد الوهاب : اسم املؤلف , رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب −١٩

, هــ١٤١٩,  م١٩٩٩, بـريوت, لبنـان,  تـبعـامل الك, بن عيل بن عبد الكايف السبكيا
 .عيل حممد معوض, عادل أمحد عبد املوجود: حتقيق , الطبعة األوىل

, د اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممـدعب: اسم املؤلف , روضة الناظر وجنة املناظر −٢٠
عبـد .د: حتقيـق , الطبعـة الثانيـة,  هــ١٣٩٩, الريـاض, جامعة اإلمام حممد بن سعود
 .العزيز عبد الرمحن السعيد
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سـعد الـدين :   اسم املؤلـف , رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقه −٢١
, م١٩٩٦,  هـ١٤١٦,  بريوت, دار الكتب العلمية, مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي

 .زكريا عمريات: حتقيق 
عبيـد اهللا بـن :  اسـم املؤلـف , رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقه −٢٢

, م١٩٩٦, هــ١٤١٦, بـريوت, دار الكتب العلميـة, مسعود املحبويب البخاري احلنفي
 .زكريا عمريات: حتقيق 

, دمشـق, دار القلـم, أمحد بن الشيخ حممد الزرقا: اسـم املؤلف , د الفقهيةرشح القواع −٢٣
مصـطفى : حتقيق وصـححه وعلـق عليـه , الطبعة الثانية,  م١٩٨٩,  هـ١٤٠٩, سوريا

 .أمحد الزرقا
رشح الكوكب املنري املسـمى بمخـترص التحريـر أو املختـرب املبتكـر رشح املخـترص يف  −٢٤

مد بن أمحد بـن عبـد العزيـز بـن عـيل الفتـوحي احلنـبيل حم: اسم املؤلف , أصول الفقه
الطبعـة ,  هــ١٤١٣, معهد البحـوث العلميـة, جامعة أم القر, املعروف بابن النجار

 .نزيه محاد.د, حممد الزحييل.د: حتقيق , الثانية
, لـزين العابـدين ابـن نجـيم املرصي, غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر −٢٥

, أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيني احلمـوي احلنفـي: لف اسم املؤ
رشح : حتقيـق , الطبعة األوىل, م١٩٨٥,  هـ١٤٠٥,  بريوت, لبنان, دار الكتب العلمية

 .موالنا السيد أمحد بن حممد احلنفي احلموي
زارة و, أسـعد بـن حممـد بـن احلسـني النيسـابوري الكـرابييس: اسم املؤلف , الفروق −٢٦

حممـد .د: حتقيـق , الطبعـة األوىل,  هــ١٤٠٢, الكويـت, األوقاف والشئون اإلسالمية
 .طموم

وزارة األوقـاف , أمحد بن عـيل الـرازي اجلصـاص: اسم املؤلف , الفصول يف األصول −٢٧
عجيـل جاسـم .د: حتقيـق , الطبعـة األوىل,  هــ١٤٠٥, الكويت, والشئون اإلسالمية

 .النشمي
أبو املظفر منصـور بـن حممـد بـن عبـد اجلبـار : اسم املؤلف ,  يف األصولقواطع األدلة −٢٨

حممـد حسـن : حتقيـق , م١٩٩٧, هــ١٤١٨, بـريوت, دار الكتب العلميـة, السمعاين
 .إسامعيل الشافعي
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دار , أيب حممـد عـز الـدين السـلمي: اســم املؤلـف , قواعد األحكام يف مصالح األنام −٢٩
 .بريوت, الكتب العلمية

أبو املعايل عبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن : اسم املؤلف , اب التلخيص يف أصول الفقهكت −٣٠
عبـد : حتقيـق , م١٩٩٦,  هــ١٤١٧,  بريوت, دار البشائر اإلسالمية, يوسف اجلويني

 .اهللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري
بـد عـالء الـدين ع: اسـم املؤلـف , كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البـزدوي −٣١

: حتقيـق , م١٩٩٧,  هــ١٤١٨,  بـريوت, دار الكتب العلمية, العزيز بن أمحد البخاري
 .عبد اهللا حممود حممد عمر

, القايض أيب بكر بن العـريب املعـافري املـالكي: اسم املؤلف , املحصول يف أصول الفقه −٣٢
, دريحسـني عـيل البـ: حتقيق , األوىل, م, الطبعة١٩٩٩, هـ١٤٢٠, عامن, دار البيارق
 .سعيد فودة

عيل بن حممـد :  اسم املؤلف , املخترص يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل −٣٣
حممـد .د: حتقيـق , مكـة املكرمـة, جامعة امللك عبـد العزيـز, بن عيل البعيل أبو احلسنا

 .مظهربقا
, ان الدمشقيعبد القادر بن بدر: اسم املؤلف , املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل −٣٤

عبد اهللا بن عبد املحسـن .د: حتقيق , الطبعة الثانية,  هـ١٤٠١, بريوت, مؤسسة الرسالة
 .الرتكي

دار الكتب , حممد بن حممد الغزايل أبو حامد: اسـم املؤلف , املستصفى يف علم األصول −٣٥
 .حممد عبد السالم عبد الشايف: حتقيق , الطبعة األوىل,  هـ١٤١٣, بريوت, العلمية

عبد السـالم عبد احلليم أمحد بن عبـد احللـيم آل : اسم املؤلف , املسودة يف أصول الفقه −٣٦
 . الدين عبد احلميديحممد حمي: حتقيق , القاهرة, املدين: دار النرش , تيمية

دار , حممد بن عيل بن الطيب البرصي أبو احلسني: اسم املؤلف , املعتمد يف أصول الفقه −٣٧
 .خليل امليس: حتقيق , الطبعة األوىل,  هـ١٤٠٣, بريوت, ةالكتب العلمي

وزارة , حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش أبو عبد اهللا: اسم املؤلف , املنثور يف القواعد −٣٨
تيسـري .د: حتقيـق , الطبعـة الثانيـة,  هـ١٤٠٥, الكويت, األوقاف والشئون اإلسالمية

 .فائق أمحد حممود
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, حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامـد: اسم املؤلف , يقات األصولاملنخول يف تعل −٣٩
 .حممد حسن هيتو.د: حتقيق , الطبعة الثانية,  هـ١٤٠٠, دمشق, دار الفكـر

, إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي: اسم املؤلف , املوافقات يف أصول الفقه −٤٠
 .زعبد اهللا درا: حتقيق , بريوت, دار املعرفة

عبـد .د: حتقيـق , عبد امللك بن عبـد اهللا بـن يوسـف اجلـويني: اسم املؤلف , الورقات −٤١
 .اللطيف حممد العبد
 :كتب التفسري والقراءات 

حممد األمني بن حممد بن املختـار : اسم املؤلف , أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن −٤٢
: حتقيـق ,  م١٩٩٥,  هــ١٤١٥, وتبري, دار الفكر للطباعة والنرش, اجلكني الشنقيطي

 .مكتب البحوث والدراسات
فخـر الـدين حممـد بـن عمـر التميمـي : اسم املؤلف , التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب −٤٣

 .الطبعة األوىل,  م٢٠٠٠, هـ١٤٢١,  بريوت, دار الكتب العلمية, الرازي الشافعي
, دار الفكـر, ل جالل الـدين السـيوطيعبد الرمحن بن الكام: اسم املؤلف , الدر املنثور −٤٤

 . م١٩٩٣, بريوت
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 الفتاو الشاذة
 آثارها, أسباهبا, أنواعها, مفهومها
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 أمحد حممد هليل. د.أ

 إمام احلرضة اهلاشمية/قايض القضاة
  اململكة األردنية اهلاشمية
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  ةـــدمــمق
اللهم لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك, ال أحـيص ثنـاء 

نيت عـىل نفـسك, وأصـيل وأسـلم عـىل خريتـك مـن خلقـك, عليك أنت كام أث
ك, مـن أرسـلته رمحـة للعـاملني, ـىل وحيــك عــادك, وأمينـىل عبـك عـوحجت

  للسالكني, وحجة عىل املعاندين وحـرسة عـىل الكـافرين,ًوقدوة للعاملني, ونورا
 ليظهـره , جاء باهلد وديـن احلـقً منرياً إىل اهللا بإذنه ورساجاً وداعياً ونذيراًبشريا

َ﴿هو الذي أنـزل عليـك الكتـاب عىل ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون و َ َ َُ َِ ِْ َ ََّ ْ َ ْ َ
ٌمنه آيات حمكامت هن أم الكتـاب وأخـر متـشاهبات فأمـا الـذين يف قلـوهبم زيـغ  ٌ َ َ َ ٌ ٌ ْْ ْ َّ َ ُ ُ ُّ ََ ِ ِ ُِ َّ ُْ ِ َ َ َّ ُ ُِ ِ َِ َ َ َُ ُِ َ ْ ُ َ

َفيتبعــون مــا تــشابه منــه ابتغــاء َ َِ ِْ ُ َ َ ُْ َ ََّ ََ ِ َّ الفتنــة وابتغــاء تأويلــه ومــا يعلــم تأويلــه إال اهللاَُّ َ ِ ُ ْ َ ْ ََ َ ِْ ِْ َْ َ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ
ِوالراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب﴾  َ َ ِّ ْ َْ ُ ٌّ ُ ْ َْ ْ َُّ ِ ُ َ َ َ َ َ ََّّ َُّ َ ْ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ِ ِ

 ).٧: آل عمران(
ة, ووضع عنها اإلرص ـح لألمـة, ونصـانـة, وأد األمـالـرسـال) (غ ـفبل

واألغالل التي كانت عىل من قبلها, وأنار هلا معامل اهلـد, وتركهـا عـىل املحجـة 
: البيضاء ليلها كنهارها, فال خري إال أرشدها إليه, وال رش إال حذرها منه, وقـال 

.  )١())كتـاب اهللا و سـنة رسـوله: لوا ما إن متسكتم هبامتركت فيكم أمرين ال تض((
ْوأن هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن ﴿ :وقال تعاىل َ ُ ُ َ ُ ُ َ َْ َّ ُّ ْ ُُ ِ َ َ َ َّ َ َّ ََ ََ ِ َِ ً َِ ِ ِ َ َّ َ

َسبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقـون﴾ ُ َّ َ ْ ْ ْ َُ َُّ ََ َّ َِ ِ ِ ِِ ُ َ  وقـد سـار املـسلمون ).١٥٣: األنعـام (ِ
 هلم يف األرض وجعلهم سادهتا ّاألولون عىل سنته, والتمسك برشيعته, فمكن اهللا

ومحل هذا الـدين مـن كـل خلـف .وخدامها يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
 .عدوله, يطبقون تعاليمه, وينفون عنه حتريف الغالني وتأويل املبطلني 
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هـذا األدنـى خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذونه عرض (ثم إنه 
, تركـوا كتـاب اهللا تعـاىل )ثلـه يأخـذوهن يأتيهم عرض مويقولون سيغفر لنا, وإ

, وسلكوا مسالك وعره, فتفرقت هبم األهـواء, )(وهجروا سنة رسوله األمني 
 .ّوأخذوا خيوضون يف دين اهللا تعاىل عىل غري بصرية, فأبيح احلرام وحرم احلالل 

وبدأت الفتاو اآلثمة املضللة تنترش يف أوساط األمة هنا وهنـاك ومـن ثـم 
وتتناقض,ألهنا مل تستند إىل منهج علمي حكيم, وإنام كانـت مـن بدأت تضطرب 

 من أن يكون ًإحياءات اهلو واجلهل مما تسبب يف زيادة ضياع األمة وتشققها بدال
 . من عوامل يقظتها ووحدهتا ًعامال

ثم تطورت هذه الظاهرة اخلطرية بني أبنـاء هـذه األمـة فتـارة بـاهلجوم عـىل 
جتهدين, ورمهم بـام تنبـو عنـه أبـسط قواعـد األدب أعالم السلف من األئمة امل

واألخالق, وتارة برمي الناس بالتكفري والطرد من رمحـة اهللا, وأمـرهم بـالتفجري 
واستباحة الدماء واألعراض, وصار اإلنسان يرمى بالرشك ويصنف مـع الفـرق 

  .)١(الضالة, ويعرف مكانه من اجلحيم, ألنه خالف هو جاهل من أولئك اجلهلة
هنـا ملوضوع الشذوذ يف الفتو مـن حيـث إبعد فهذه ورقة بحثية تتعرض و

 وحديث, وكان هلا ًإحد الظواهر اخلطرية التي أصيبت هبا احلياة اإلسالمية قديام
 .انعكاسات سلبية عىل العديد من جوانب احلياة يف املجتمع اإلسالمي

العـصيبة مـن ومما ال ريب فيه أن تناول هذا املوضوع يف مثل هذه الظـروف 
, واحلاجة إليه ماسـة, وبخاصـة أننـا نعـيش ً ملحاًواقع أمتنا اإلسالمية بات أمرا

حالة مسترشية من اهلجوم عىل اإلسالم والنيل من صورته الناصعة سواء من قبل 
ه ممـن يقومـون ئـ هلم بالتشويه واالفرتاء, أو من قبل بعض أبناًمن يصورونه عدوا
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 بغـري علـم وال هـد ًقولون هذا من عند اهللا عدواوي(بأعامل غري مسئولة باسمه 
  .)وال كتاب منري

, ومـع تكامـل املـادة العلميـة هلـذه ًويف ضوء اإلطار النظري املشار إليه آنفا
 :الورقة البحثية; فانه يمكن تناول هذا املوضوع من خالل اجلوانب اآلتية

١− مفهوم الفتو 
٢− أمهية الفتو 
٣− حكم االنتصاب للفتو 
 ذوذ بالفتو ظاهرة الش −٤
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 أبيض
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 املبحث األول
مفهوم الفتو 

 )٢(ً واصطالحا)١(معنى الفتيا لغة −١
اإلفتـاء:  الـذي هـو))أفتـى((اسامن يوضـعان مـصدر : إن الفتيا والفتو .

 أفـصح ))فتيـا((والفتيا والفتو كالمها فصيح صـحيح مـستعمل, إال أن لفـظ 
 يف األحاديث النبوية, واملعاجم اللغوية مـن ً, وأكثر تداوالًال, وأعرق استعامًلفظا
 . ألفصح اللفظنيً ترجيحيا))فتيا((ولذا أثرنا استعامل لفظة . ))فتو((لفظ 

إن الفتيا والفتو واإلفتاء ألفاظ متقاربـة معناهـا يف اللغـة : وبناء عليه نقول
 . املستفتي, وتوضيحه لهبيان احلكم, أو إظهار األمر املشكل عىل: الواحدة وهو

وقد عرف الراغب األصفهاين يف كتابه املفـردات يف غريـب القـرآن الكـريم 
 :  ومنه قول الطرماح))ّاجلواب عام يشكل من األحكام((: الفتيا بقوله

 ومن  جرم وهم أهل التفايت           دق من عديشأنخ بفناء أ
:  يف تفـسري قولـه تعـاىلوقال عبد احلق بن عطيـة. أي أهل التحاكم واإلفتاء

ْويستفتونك يف النساء قل اهللاَُّ يفتيكم﴾﴿ ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ أي يبني لكـم حكـم مـا  )١٢٧: النساء (َ
 .)٣(سألتم

اإلخبـار : وبالرجوع إىل األئمة الفقهاء نعرف أن اإلفتاء يف اصطالحهم هـو
 . فيهبحكم اهللا تعاىل, عن دليل رشعي, ويف واقعة من الواقعات, ملن استفى

                                                 
F١EאWאא،א،א، J،١،١٥L١٤٧
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هو املخرب بحكـم اهللا تعـاىل, ملعرفتـه :  املفتي:)١(قال أمحد بن محدان احلنبيل  
 .بدليله

 الفرق بني اإلفتاء والقضاء  −٢
قد يلتبس الفرق بني فتيا املفتي, وقضاء القايض, عند بعض النـاس, غـري أن 

: فتي; فـاملً جليـاًبعضهم اآلخر ممن كان ذا بصرية نافذة ير الفرق بينهام واضـحا
ملزم باحلكم, وله حق احلـبس والتعزيـز : خمرب عن احلكم ملن سأل عنه, والقايض

هذا من جهة, ومن جهة . )٢(صعند عدم االمتثال, كام أن له إقامة احلدود والقصا
فإن املفتي يفتي بالديانة, والقايض يقيض بالظاهر: أخر. 

 ًفتي, حيكـم حكـامثم إن فتو املفتي حكم عام متعلق باملستفتي وغريه, فـامل
ومن قال كذا لزمـه .ّ أن من فعل كذا, رتب عليه كذاً وإن مل يكن ملزما−ً كلياًعاما
 .بخالف القايض ألن حكمه جزئي خاص بشخص معني ال يتعداه إىل غريه. كذا

قاعـدة الفتـو ((: يعرب اإلمام القرايف عن الفرق بني احلاكم واملفتـي بقولـه
 عن اهللا تعاىل, وجيب عىل الـسامع اعتقـاد ًهام خرباوقاعدة احلكم, وإن كان كل من

أن ): األول( من وجهني; ًذلك, ويلزم املكلف من حيث اجلملة, إال أن بينهام فرقا
فإخبـار مآلـه : الفتو حمض إخبار عن اهللا تعـاىل, يف إلـزام أو إباحـة,أما احلكـم

 .))اإلنشاء واإللزام أي التنفيذ واإلمضاء
 ))وهللا املثل األعىل((مثال املفتي واحلاكم مع اهللا تعاىل ((:  هلذا قالًوتوضيحا

أن املفتي مع اهللا, كاملرتجم مع القايض, ينقل عنـه مـا وجـده, ومـا اسـتفادة مـن 
: واحلـاكم أي. النصوص الـرشعية, بعبـارة أو إشـارة أو فعـل أو تقريـر أو تـرك
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لقواعـد بـني  لًالقايض مع اهللا تعاىل, كنائب ينفـذ ويمـيض مـا قـىض بـه, موافقـا
أن كل ما يتأتى فيه احلكم, تتأتى فيه الفتو ال العكس; ذلـك ): الثاين. (اخلصوم

ألن العبادات كلها ال يدخلها احلكم والقـضاء, وإنـام تـدخلها الفتيـا فقـط; فـال 
يدخل حتت القضاء, احلكم بصحة الصالة أو بطالهنا وكذلك أسباب العبـادات, 

 وغـري ذلـك مـن أسـباب األضـاحي, كأوقات الصالة ودخول شـهر رمـضان,
والكفارات, والنذور, والعقيقة, ألن القول يف كـل ذلـك, مـن بـاب الفتيـا, وإن 

 .حكم فيها القايض
فارق الفتيا القضاء أيضا, يف أن القضاء إنام يكون يف خصومة يستمع فيهـا تو

القايض إىل أقوال املدعي واملدعى عليه, ويفحـص األدلـة التـي تقـام, مـن بينـة 
فليس فيها كل ذلك, وإنام هي واقعة يبتغـي هبـا : إقرار وقرائن ويمني; أما الفتياو

 .)١())صاحبها الوقوف عىل حكمها من املصادر الترشيعية
 أن الفتيا عبارة عـن جمـرد بيـان حكـم الـرشع يف نازلـة ًومن هنا يتضح جليا

 .)٢(أنه ليس هلا قوة اإللزام: وبذلك يعلم.مسئول عنها
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 املبحث الثاين
أمهية الفتو 

 تنبثق أمهية منصب اإلفتاء من املسؤولية العظيمة امللقاة عىل عاتق املفتـي, إذ 
يربز هبا احلكم الرشعي املالئم ألصول الـرشيعة اإلسـالمية, وأحـوال النـاس يف 

ا وان أعظم شاهد لعظيم شأن الفتيا, وأقـو دليـل عـىل رفعـة شـأهن. جمتمعاهتم
, توىل اإلفتاء بنفسه, فقـال −) جل اسمه وعز حكمه−أن اهللا : وعظم موقعها, هو

ْيستفتونك قـل اهللاَُّ يفتـيكم﴿ :سبحانه ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ يف موضـعني مـن ) ١٧٦: النـساء  (﴾ ....َ
 .سورة النساء

, أن اهللا تعاىل قد أسندها إىل ذاته املقدسة, فالفتيـا يف ً وقدراًفكفى الفتيا رشفا
, وأرشفها حرفة, وذلك ملـن عـرف ً, وأعمها نفعاًهللا, من أعظم األمور قدرادين ا

ّوكفى باملفتي أنه موقع عن اهللا رب العـاملني ووارث . قدرها ورعاها حق رعايتها
, الذي كان يفتي بـوحي )١( األنبياء واملرسلني, وقائم يف األمة مقام النبي األمني 

ــه  ــت فتاوي ــاىل وكان ــن اهللا تع ــع م ــصل  جوام ــىل ف ــشتملة ع ــام, وم األحك
اخلطاب,واجبة االتباع رضورة ألهنا املصدر الثاين للترشيع اإلسالمي بعد كتـاب 

ٍ﴿ فـإن تنـازعتم يف يشء : اهللا, وهو ما أشار إليه القرآن الكـريم عنـد قولـه تعـاىل ْ َ ِ ْ ُ َ َْ َ ِ َ
َفردوه إىل اهللاِّ والرسول إن كنتم تؤمنون باهللاِّ و َ ُ ُِّ َ ُ ُ ُِ ْ ْ ُ َّ ُُ ِ ِِ َ ُاليـوم اآلخـر ذلـك خـري وأحـسن َ ْ َ َْ ْ ََ ٌ َ َ ِ َِ ِ ِ ْ

ًتأويال﴾  ِ ْ   ).٥٩: النساء (َ
 أصحابه ريض اهللا عنهم الذين كـانوا بـني مكثـر ثم انتصب للفتو بعده 

 .)٢(للفتو ومقل هلا بحسب االستعداد وهتيئة الظروف املناسبة لذلك
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ولـه  بقلك العلـامء العـاملون الـذين وصـفهم الرسـول ثم خلفهم بعد ذ
وهبذا ثبت هلم خاصية فاقوا هبا سائر األمـة, وهـو مـا . )١())العلامء ورثة األنبياء((

وإنشاء األحكام إنام هو للـشارع, فـإذا ((: أكده اإلمام الشاطبي يف موافقاته بقوله
كان للمجتهد إنشاء األحكام بحسب نظره واجتهاده, فهو من هذا الوجـه شـارع 

 .))ا قالهواجب اتباعه والعمل عىل وفق م
والواقع أن الفتاو سجل ناطق بآراء أصحاهبا واجتهـاداهتم وأسـاليبهم يف 
ّفهم الفقه اإلسالمي العام واخلاص, وكتاب علمي منشور, يظهر تبحـر صـاحبه 
يف العلم, ويربز إحاطته بالروايات, وإرشافه واطالعه عىل اخلالفـات, ومـا حيلـه 

اب الفقه يف الدين, ورس اإلصـعاد من مشكالت وتعقيدات فهي عىل التحقيق, لب
 .إىل قمة االجتهاد

 تـصور الناحيـة العمليـة التطبيقيـة, مـن − كام هو الواقع −وكيف ال, وهي 
 الفقه, وتظهر نتـائج القواعـد األصـولية والفقهيـة, واألحكـام املقـررة, ومـد

 .ةمالءمتها للمصلحة العامة املعتربة عند وقوع احلوادث املتوقعة, وغري املتوقع
 مصدر صالح للوقوف عـىل بعـض االنحرافـات يف املعـامالت, ًوهي أيضا

كالغش, واخلالبة والتحايـل, وتكـشف حقوقهـا يف حـال التحامهـا وانفـصاهلا, 
وحاالت املوت, وما يتعلـق بالرتكـة مـن ديـون ووصـايا وتركـات ومواريـث, 

موافقة إىل وانتقال املمتلكات, وما ينشأ عنها من خالف ونزاع, وخمالفة للرشع, و
 .غري ذلك كله, مما يطول ذكره وال يفرغ من عدة

 بشكل عام, متثل احللول العمليـة التطبيقيـة يف النـوازل وباجلملة; فالفتاو
 بني الفقه النظري املـدون يف بطـون الكتـب ًاحلادثة ومن هنا يظهر الفرق واضحا

 والـسياسية, الفقهية, وبني الفتاو العملية التي الحظـت األحـوال االجتامعيـة
وراعت األعراف والعادات وذلك ألن الفتاو تتغـري بتغـري العـادات واألزمنـة 

 .واألمكنة
                                                 

F١E،א،א،א،א،٤אL٥٧K 
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 املبحث الثالث
 االنتصاب للفتيا

  حكم االنتصاب للفتيا−١
إن القيام بالفتيا فرض كفاية, إذا قام به من املسلمني من فيه الكفايـة, خـرج 

ن قام به عىل من عطلـه, هـذا هـو من ختلف عنه من املأثم, والفضل كل الفضل مل
 .ًحكم القيام بالفتيا إمجاال

ِ﴿ فلوال نفر مـن : ول اهللا تعاىلـو قـره, هـي ذكـا ينبغـ, فأول مًالـ تفصيأمـا َ َ َ َ ْ َ َ
َكـل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف الـدين ولينـذروا قـومهم إذا رجعــوا إلـ ِّ ِِّ ِْ َ ْ ْ َّ ٌ َُ َ ْ ََ ْ َ ُ ُ َ ْ ِّ َْ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ ِِ ِّ َ ِْ َ َ َ ْيهم﴾ ُ ِْ

  ).١٢٢: التوبة (
فاهللا عز وجل أخربنا أن التفقه يف الدين, إنام هو عـىل بعـض املـسلمني دون 

 .أن التفقه يف الدين, ال حيصل إال بالرجوع إىل ما جاء به الوحي: بعض ومعلوم
 وإنام هـي ))األحكام((: أن هذه األقوال نفسها, ليست هي: ومعلوم كذلك

ما منه :  وأصل اليشء))األصول((ألحكام هذه, تسمى  وأدلة ا))أدلة األحكام((
اليشء, ولذلك تسمى األحكام بالفروع, ألهنا مأخوذة مـن األصـول, والفـروع 

العلـم باألحكـام الـرشعية العمليـة, ((بأنه : ّهي الفقه نفسه ولذلك عرفوا الفقه
, مستمدة معرفة اإلنسان هبا معرفة تفصيلية:  أي)١())املكتسبة من أدلتها التفصيلية

 .من أدلتها, فيكون الفقه صفة علمية لإلنسان يعد هبا فقيها
أنه العلم بالقواعد التـي : )٢(وعرفوا أصول الفقه بتعريفات كثرية, نختار منها

 .أو هو القواعد نفسها. يتوصل هبا, إىل استنباط الفقه
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أو  تعني أن يكون املراد منـه الـدليل, ))الفقه(( إىل ))األصل((: وإذا أضيف
 .))أدلة الفقه اإلمجالية((: القاعدة, فتكون أصول الفقه, هي

هـي الفقـه, وهـي معرفـة حتـصل : وبناء عليه, فإن معرفة احلكـم الـرشعي
باالستدالل العقيل عىل احلكم من دليله السمعي الذي هو األصل ومن هنا اعتـرب 

 .املجتهد: هو االجتهاد, والفقيه, هو: الفقه
ا كان وسيلة إىل امتثال املكلف للحكم الـرشعي, كـان والفقه أو االجتهاد, مل

 أن يكون من الفروض العينية, ولكن يمنع − بحسب األصل −من حق االجتهاد 
من حتقق هذا الفرض العيني يف الواقع, أن الذين حيسنون فهـم األدلـة الـسمعية, 

فإن من وحيسنون االستدالل هبا عىل األحكام, ال يمكن أن يكونوا مجيع املكلفني, 
 .املكلفني من ال تتوافر فيه األهلية لذلك

 ًومنهم من ال يتسع وقته له, ولو تعلق طلب االجتهاد بجميع املكلفني, تعلقا
 القتىض ذلك منهم التفرغ التام عن كل شاغل, ومل يبق من يقوم بـصناعة أو ًعينيا

 .كومية, أو وظيفة حً عاماًزراعة أو جتارة أو طب أو هندسة, أو يتوىل منصبا
, والقيام بإقامة احلجج العلمية, وحـل املـشكالت ))الفتيا((ومن هنا كانت 

 ً, ومل تكـن فرضـاً كفائيـاًواملعضالت يف الدين, ودفع الشبه وما إىل ذلك, فرضـا
 .)١(ًعينيا

ِ﴿وما كان املؤمنون لينفروا كآفة فلـوال نفـر مـن  :واحلجة هي قول اهللا تعاىل ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ ْ ََ َ ًَّ َْ ََ َُ ْ ُْ
ْكل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم لعلهـم  ْ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ِّ ُْ ُ ُ َُّ َ َ ِّ َِّ ُ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ْ َّ ٌ ََ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِّ َ ِْ َ َ َ ُ

َحيذرون﴾ ُ َ ْ وهبذا الصدد يقول الزخمرشي عند تفسري هـذه اآليـة .  )١٢٢: التوبة  (َ
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وحـني مل يكـن .  غري ممكـنإن نفري الكافة عن أوطاهنم, لطلب العلم((:  ما نصه 
ٌ﴿من كل فرقة منهم طآئفة﴾نفري الكافة, فهال نفر  ََ ِ ٍ ِ َِ ْ ِّ ُْ ْ ِّ أي من مجاعـة كثـرية, مجاعـة . ُ
ِليتفقهوا يف الـدين﴾ ﴿. قليلة يكفوهنم النفري ِّ َِ ْ َُّ َ َ ليتكلفـوا الفقاهـة فيـه, ويتجـشموا ِّ

 .املشاق يف أخذها وحتصيلها
ْ﴿ولينذروا قومهم﴾ َ ُ ُُ ْ ََ ْ ِ جعلوا غرضـهم ومرمـى مهـتهم يف التفقـه, إنـذار ولي: ِ

 .))قومهم وإرشادهم, والنصيحة هلم
  صفات املفتي ورشوط الفتيا −٢

نؤثر قبل أن يستجر القلم الكالم يف الفتيا ورشوطها, أن نأيت عىل طرف مـن 
 .األمور املعتربة يف كل مفت

 ً, بعيـداً مأمونـا ثقةً عدالً مطلقاًكونه مسلام: علم أن رشط املفتي هوا: فنقول
عن أسباب الفسق وخوارم املروءة, فقيه النفس, سـليم الـذهن, رصـني الفكـر, 

, كام ينبغي أن يكون كـالراوي, ً فطناً يقظاًصحيح االستنباط, قوي الضبط, متثبتا
: ويف هذا يقول ابـن الـصالح . يف أنه ال يؤثر فيه جر نفع ودفع رض, وما إىل ذلك

 مـن أسـباب ً منزهـاً ثقة مأموناً مسلامًأن يكون مكلفاأما رشوطه وصفاته فهي ((
الفسق وسقطات املروءة, ألن من مل يكن كذلك فقوله غري صـالح لالعـتامد, وإن 
كان من أهل االجتهاد, ويكون فقيه النفس سليم الذهن, رصني الفكر, صـحيح 

 .)١())ًالترصف واالستنباط متيقضا
قصود املطلوب وإذ قد متهـد لنـا ذلـك, هذا ما أردنا تقديمه ومتهيده, أمام امل

 .فلنرشع يف الكالم عىل رشوط الفتيا, سائلني اهللا تعاىل التوفيق إىل أقوم طريق
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. العالمة الدالة املميزة وجيمع عىل رشوط: الرشط بفتح الشني وسكون الراء
ويف . )١(ه فيـًما يتوقف عليه اليشء وال يكون داخـال: وهو يف اصطالح أهل العلم

 .اضبط وأقو: أي. ))الرشط أملك, عليك أم لك((:  العريب القديم السائراملثل
دأب الرشع أنه متـى عظـم أمـر :  ملا تقدم, وهوً يكون رديفاًونزيد ههنا شيئا

 .وعال قدره, كثر رشوطه وضاعف ضوابطه
, وكـان املفتـي ً وأغالهـا مهـراً من أعىل املناصب قـدرا))الفتيا((وملا كانت 

 يف األمة مقام النبي األمني, اشرتط الشارع فيها ً رب العاملني, وقائام عن اهللاًموقعا
 .ما مل يشرتطه يف غريها

أن :  عىل بالنا ونصب أعيننا, هـوً, وبأن يكون أبداًواألمر اجلدير بالذكر حقا
 يتـواله الفـارغون, ً سـهالًإفتاء الناس ليس أمرا هينا يدعيه املدعون, وال منـصبا

 .كال ثم كال فام كل مائع ماء, وال كل سقف سامءويتوسده املفلسون 
واحلديث عن هذا يطول ويتشعب, وبابه واسع, حيتاج إىل بيان ال حياط به يف 

 .مثل هذا املوضع
 أو ً أو فقيهاًأنه ال يمكن أحدا أن يسمى مفتيا: والذي هيمنا أن نعرفه اآلن هو

 .ادة, إال إذا حاز من قبل صفة العامل املتخصص يف املًكاتبا
أن حيقق الرشوط املطلوبة, فيمن يكون له حـق الرجـوع مبـارشة, إىل : أعني

 .املنابع األوىل ليستقي منها األحكام
جيب أن ال يقترص جهده, عىل أن يضع حتـت يـده, املـصادر : وبعبارة أخر

 بنقـد ً أن يكـون متمرسـاًالالزمة, حلل هـذه املـشكلة أو تلـك, بـل يلزمـه أيـضا
أن يعـرف اللغـة العربيـة : اج إىل إثبات, ويلزمه قبل كـل يشءالنصوص التي حتت
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 بأرسارها الظاهرة والباطنـة يف أسـلوهبا احلقيقـي ًمعرفة عميقة, وأن يكون حميطا
 .واملجازي

ذلك ألن اللغـة العربيـة, فيهـا احلقيقـة واملجـاز, واملطلـق واملقيـد, والعـام 
الفحـو واإليـامء, والـذكر واخلاص, واملجمل واملبني, وفيها اخلرب واإلنـشاء, و

ري, والنفـي واإلثبـات, ـديم والتأخـري, والتقـريف والتنكـا التعـذف, وفيهـواحل
 .)١(واجلمل األسمية والفعلية, وما إىل ذلك كله

أن حيسن إدراك األفكار األساسية واألفكار الثانويـة, سـواء : ويلزمه كذلك
 .أكانت ملفوظة أم ملحوظة

له, أن يكون عىل قـدم راسـخة يف تـاريخ التـرشيع  عن ذلك كًويلزمه فضال
 .والفقه, وأن حييط بأسباب النزول, وبالناسخ واملنسوخ, واملنطوق واملفهوم

أن يكون فقيه النفس شديد الفهم, سـليم الـذهن, : ًكام يلزمه بعد ذلك أيضا
 .)٢(صادق احلكم رصني الفكر ذا قرحية

اياهتا, ومن خالل ـة وغـريعـشر ويتعمق يف روح الـحـب أن يتبـرا جيـوأخي
 .)٣( وصحابتهتطبيقاهتا عىل عهد النبي 

ومجاع هذه الرشوط, قد عرب عنها اإلمام الشافعي, أصدق تعبري وهي فـصل 
ال حيل ألحد أن يفتـي يف ديـن اهللا, إال  ((:)٤(هاخلطاب واللباب يف هذا الباب بقول

ومتشاهبه, ومكيـه ومدنيـة, بناسخه ومنسوخه, وحمكمة :  بكتاب اهللاً عارفاًرجال
, وبالناسخ واملنسوخ منه, ويعـرف  بحديث رسول اهللا ًويكون بعد ذلك بصريا
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 بالـشعر, ومـا ً باللغة, وبـصرياًمن احلديث مثلام عرف من القرآن, ويكون بصريا
اإلنـصاف, ويكـون بعـد هـذا : حيتاج إليه من القرآن والسنة, ويستعمل مع هـذا

اختالف أهل األمصار, وتكون له بعد هذا قرحية فإذا كان  عىل ً يعني مطلعاًمرشفا
هكذا, فله أن يتكلم ويفتي يف احلالل واحلرام, وإذا مل يكـن هكـذا, فلـيس لـه أن 

 .)١())يفتي
 آلراء ذاتية طائـشة, ًفالفتيا عىل هذه الرشوط, أبعد يشء عن أن تكون تلفيقا

 .ملغرضة عن التقليد, أو مدفوعة بروح املحاباة اًناجتة آليا
, بغري ما ذكرناه من هذه الرشوط, فهو جاهـل ً أو فقهياًوكل من تسمى مفتيا

, والبيـداء املهلكـة مفـازة ً, كام سمي اللديغ سـليامًمغرور, زين له بأن سمي مفتيا
 .واألسود الغربيب أبا البيضاء, واألعمى أبا البصري

اء له رشوط حمكمة ال وباجلملة فإن النازل يف ميدان اإلفتاء من العلامء والفقه
 ًيمكن إغفاهلا البتة, ألهنا أسس ال يقوم بناء إال عليها, وال يمكن أن يسمى مفتيـا

 ., إال من حاز أكرب قدر منهاًأو فقيها
 وفعل, ال يلتفت إىل قولـه, وال يعتـد بـه ,فإذا جرؤ جمرتئ عار عن الرشوط

 .عند أهل العلم والبحث
إن : عياء فيه, املتطفلـني عليـه يقولـونولعل بعض الدخالء عىل العلم, األد

هذه الرشوط مستغنى عنها, ألنه لـيس لكـل أحـد هـذه القـوة الفائـضة, وهـذه 
وأنى لك بمـن يـنهض . اخلصوصية الناهضة, وهذا الطبع الوقاد, والذهن املنقاد

 وأقول ,رء الذي بلغ يف العلم أقىص حدوده ومنتهاهـن لك باملـال, ومـذه األثقـهب
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ن ال خربة له بيشء من أمور الدين, وهو مع ذلـك دليـل عـىل العجـز هذا قول م
واملغالطة للحقائق واملكابرة فيها وسببه كله, اإلحساس بالنقص القائم يف النفس, 

 .الثابت فيها, الراكد عليها
ذلك ألن إغفال هذه الرشوط وإمهاهلا, جيعل الفتيا فوىض مبعثـرة, ال يتبـني 

ح من سقيم, وال حق مـن باطـل, وخيـتلط فيهـا فيها صواب من خطأ, وال صحي
 .العامل باجلاهل, واحلابل بالنابل, واملتقدم باملتأخر, واملربز باملقرص

ويقتحم وعرها من ال حيسن امليش يف سهوهلا, ويتشهاها من لو أنصف نفسه 
حلال بينها وبني ما تشتهي, ويتخـذها صـناعة مـن لـو عقـل, ألعفـى نفـسه مـن 

وقد تكلم يف العلم من لو أمسك ((:  اإلمام الشافعي إذ يقولورحم اهللا. مزاولتها
 .)١())عن بعض ما تكلم فيه منه, لكان اإلمساك أوىل به وأقرب من السالمة له

ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن الفقيه قد يبلغ درجـة املفتـي ويـستويف رشوط 
بأحكام ما ينـزل التصدر لإلفتاء, ومع ذلك يعرس عليه أن يفتي الناس, ويعرفهم 

هبم يف حياهتم, ذلك أن الفقيه حييط باألحكام الرشعية, ثم تعرض عليه جزئيـات 
الوقائع والنوازل, فال حيسن تطبيق ما يناسـب مـن تلـك األحكـام عـىل اجلزئيـة 

 . ًاملعروضة أحيانا
 بـدوهنام يعجـز الفقيـه عـن ً وحـذقاًوهلذا قرر العلامء أن الفتيا تقتيض تـدربا

تاء العامة, وهذا يوجب أن ال يكون خوض يف جمال اإلفتـاء إال بعـد النهوض بإف
اء والترصف يف ـة اإلفتـسب ملكـدرب تكـة تـلـرحـاز مـد اجتيـتعداد, وبعـاس

 .  )٢(الزاد الفقهي
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  خطر الترسع يف الفتيا−٣
قد سبق يف قضايا العقول الصحيحة, وثبت يف مقدمات النقول الرصحية, أن 

, حتـى ً خري من التعجل والترسع, بـل ال خـري يف التـرسع أصـالالتأين والتثبت,
 . منهًيكون غريه خريا

وإذا كان األمر كذلك فينبغي عىل من يتصد إلفتاء الناس, أن يثبت قبل أن 
حيكم, ويتأمل قبل أن يقطع, ألنه موقع عن اهللا رب العاملني, ومبني عنـه حكمـه, 

 فتـواه, فقـد تـسبب يف إدخـال نفـسه فإذا ألقى الكالم عىل عواهنه, أو جازف يف
النار, جلرأته عىل املجازفة يف أحكام اهللا, وإقدامه عىل حاجة املستفتي عـن حكـم 

 .رشعي, من غري تثبت وتدبر
وربام حيمل املفتي عىل الترسع يف الفتيا, تومهه أن اإلرساع براعـة, والـرتوي 

وقـد . فيضل وخيـلعجز, وألن يرتو ويبطئ وال خيطئ أمجل به من أن يتعجل, 
ِ﴿ يا أهيـا الـذين آمنـوا ال تقـدموا بـني يـدي اهللاَِّ :فرس ابن قيم اجلوزية قوله تعاىل َ ِّ ُ َُ ْ ُ َ ََ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

ٌورسوله واتقوا اهللاََّ إن اهللاََّ سميع عليم﴾ َ ُ َِ ِ ِ َِ ٌ َ ََّ ِ ُ والقول اجلامع ((: بقوله ) ١: احلجرات  (َّ
 .)١()) أو يفعلقبل أن يقول رسول اهللا ال تعجلوا بقول وال فعل : يف معنى اآلية 

السلف وفضالء اخللف, مـن التوقـف  )٢(وقد رو اإلمام النووي عن بعض
 : أشياء كثرية نذكر منها عىل سبيل الذكر ال احلرص))الفتيا((عن 
ما روي عن اإلمام الشعبي, واحلسن البـرصي وأيب حـصني التـابعيني, أهنـم  −١

املسألة, ولو وردت عىل عمر بـن اخلطـاب ريض كم ليفتي يف دإن أح((: قالوا
 .))اهللا عنه, جلمع هلا أهل بدر
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أدركـت عـرشين ومائـة  ((:وروي عن اإلمام الفقيه عبد الرمحن بن أيب لييل, قال −٢
سأل أحدهم عن املسألة, فريدهـا إىل إذا , من األنصار من أصحاب رسول اهللا 

 .)١())وهذا إىل هذا, حتى ترجع إىل األول. هذا
 دون أن جييبـه, ًوكان اإلمام مالك يكره العجلة يف الفتيا, ويرد السائل أحيانا

 .)٢())جنة العامل ال أدري, فإذا أخطأها أصيبت مقاتله ((ويقول 
هو أن شيوخ العلـم وأربـاب الفقـه مـن أسـالفنا ريض اهللا : وخمترص القول

ع يف إصـدارها, عنهم, قد فرغوا مـن الكـالم يف ذم اجلـرأة عـىل الفتيـا, والتـرس
واإلكثار منها, يف أقوال كثرية مأثورة, وكتب نفسية مشهورة, من نظر فيهـا تـرك 
الترسع والتكلف, ورفض اإلرساع والتعجل, وعرف ما يف الـرتوي والتـأين مـن 
اخلري, وما يف االستعجال واملجازفة من الرش وعلم أن نصف العلم, هو قول املرء 

 .فيام ال يدري لست أدري
ذ ال يتصد لفتيا الناس من مل يكن من أهلها, وال يقف ما ليس له بـه وحينئ

 .علم, وال يتكلف ما ال حيسن, وال يستطيل عىل من هو أعلم منه وأفقه
وبذلك تتضح احلدود, وتستقيم املوازين وتصح األقيسة وقد نـص العالمـة 

َ﴿الـر تلـك آيـات الكتـا :الزخمرشي يف تفسريه لقول اهللا عز وجـل ُِ ِْ َْ ِب احلكـيم﴾َ ِ َْ ِ 
 ).١: يونس (

 عن التجوز فيام يسأل عنه من األحكـام, ً بليغاًكفى هبذه اآلية زاجرة زجرا((
وباعثة عىل وجوب االحتياط فيها, وأال يقول أحد يف يشء جائز أو غري جائز, إال 
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بعد إيقان وإتقان, ومـن مل يـوقن فليتـق اهللا وليـصمت, وإال فهـو مفـرت عـىل اهللا 
 .)١())تعاىل

وهبذا علم أنه حيرم عىل املفتي الترسع والتـساهل وعليـه التـأين والتثبـت يف 
فتواه, ألنه يف إفتائه يدخل بني اهللا تعاىل وبني خلقه, كام قال ابن املنكـدر, فلينظـر 
يف إفتائه يدخل بني اهللا تعاىل وبني خلقه, كام قال ابن املنكدر, فلينظر كيف يفعـل, 

قوف بني يـدي اهللا تعـاىل, يـوم يقـوم النـاس لـرب  وموًوليوقن أنه مسؤول غدا
فحقيق بمن أقـيم يف هـذا ((يقول ابن قيم اجلوزية يف هذا الصدد ما نصه . العاملني

ن يعلم قدر املقـام الـذي أقـيم د له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأـاملنصب أن يع
وقـوف بـني  ومًه مسؤول غداّوليعلم املفتي عمن ينوب يف فتواه وليوقن أن... فيه

 .)٢(يدي اهللا
ولئن كانت الفتو بتلك املثابة العليا يف دين اهللا تعـاىل, بحيـث تكـاد تلـك 
األهلية أن تكون مفقودة يف كثري من البلدان يف هذه األزمان إال أن ذلك ال يعنـي 
أن تتعطل مصالح الناس الدينية والدنيوية,  إذ ال بد هلـم مـن أن يعلمـوا أحكـام 

 حتى يصدروا عنها, ألنه ال حيل هلم اإلقدام عـىل عمـل مـا حتـى رشع اهللا تعاىل,
 يعلموا حكم اهللا تعاىل فيه, وأنى لسائر الناس أن يعلموا ذلك?

ْ﴿فاسألوا  :هلذا أوجب اهللا تعاىل عليهم الرجوع إىل من يعلمون فقال سبحانه ُ َ ْ َ
َأهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾ ُ َْ َْ َْ َُ ُ ِْ ِ ِّ يف موضـعني يف كتابـه ) ٧اء األنبي, ٤٣: النحل  (َ

يفهم من هذه اآلية أن من جهل احلكم ((: الكريم  ولذلك قال العالمة الشنقيطي
إذا تعـني عليـه ((ويقـول الـشاطبي. )٣())جيب عليه سؤال العلامء والعمل بام أفتوه
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مـن أهـل ذلـك املعنـى الـذي يـسأل السؤال فحق عليه أن ال يسأل إال مـن هـو 
 .)١())عنه

أهل العلم بذله هلم وعدم كتامنه عنهم إذا ما احتاجوا إليه فقال وأوجب عىل 
ُوإذ أخذ اهللاُّ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننـه للنـاس وال تكتمونـه﴾﴿ :سبحانه َ ُ َ َ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ َُ ََ َ ِ 

َ﴿إن الـذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن: وقال سبحانه) ١٨٧: آل عمران ( َِ َِ َ ُْ ََّ َ ُ ََ َّْ ِ البينـات ِ َ ِّ َ ْ
َواهلد من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولـئك يلعنهم اهللاُّ ويلعنهم الالعنـون﴾ ُ ُ ُ َ َّ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َ َّ َُ َُ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َْ ُ ِ ِ ِ ُْ 

 واآليتان وإن كانتا يف صدد احلـديث عـن بنـي إرسائيـل الـذين  )١٥٩: البقرة (
ف به والدالئل عىل صـدقه  من التعريكتموا ما عندهم من العلم يف شأن النبي 

, فإن وجد ذلك الوصـف يف غـريهم فإهنـا تـشملهم ًال أهنام تنعيان عليهم وصفا
 ال بخصوص السبب كام يقول األصوليون فكـل ظبعمومه, إذا العربة بعموم اللف

آية حتدثت عن الكافرين واملرشكني فإهنا جتر ذيلها عىل عصاة املـؤمنني لتحـذرهم 
 .وجبوا به العذاب أو العتابمن ذلك الوصف الذي است

 مما يعضد املعنى الذي دلت عليه اآليـة ويشهد لذلك ما ورد يف سنة النبي 
مـن سـئل عـن علـم ((:  فيام رواه عنه أبو هريرة ريض اهللا عنـهالكريمة كقوله 

 ومعرفة ذلك العلم ال يقتيض أن يكـون )٢())فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار
 لـه عـن أهـل العلـم عـن طريـق املـشافهة ً يكفي أن يكون حافظا فيه, بلًجمتهدا

والتلقي, أو طريق الوجادة يف مصنفاهتم الكثرية املوثوق هبـا, إذا كـان مـن أهـل 
 يف األخذ عـن األعـالم, ودرب عـىل فهـم الكتـب )٣(الدراية والفهم, بأن قد بزل

 .واملصطلحات ومعرفة اخلبايا يف زوايا األسفار
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صل, جييز ملن مل يكن من أهل الفتيا الذين تقدم التعريف هبـم فهذا كله إذا حت
 .وبرشوطهم أن ينهض بحاجة األمة يف أمر دينها, وإن مل يكن من أهل االجتهاد

 يف بطون األسفار, ومل يغـادر ًوذلك ألن العلم بحمد اهللا تعاىل أضحى مبثوثا
لفقهاء بيـان هلـا, أيـام شاردة وال واردة, وال حادثة دينية وال دنيوية, إال يف كتب ا

بيان, فام ترك األول لآلخر إال االقتباس واالسـتنباط والفهـم, والتطبيـق, فكـان 
 :األمر كام قال الشاعر

 ففي القراطيس صغراه وكرباه        والعلم إن مل يكن يف الصدر أمجعه
 :أو كام قال عنرته

 م?أم هل عرفت الدار بعد توه        هل غادر الشعراء من مرتدم
واالعتامد عىل كتب العلـامء مل يـزل دأب األولـني واآلخـرين مـن املفـرسين 

ضـبطان : واملحدثني والفقهاء ونحوهم من سائر الفنون, إذ الضبط كـام يقولـون
اب, وحيث حصل ضبط أحـدمها جـاز االعـتامد عليـه ـدر, وضبط كتـضبط ص

 .وجعله حجة يف العلم والعمل
ة مـن يبقـرون عبـارات املـؤلفني, وحيث إن ضبط الكتاب موجـود, وأهليـ

 .ويدركون مظاهنا, ودالالهتا وخفاياها متوفرة لد كثري من علامء األمة
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 املبحث الرابع
الشذوذ يف الفتو 

وضـعف حـال العلـم وتنـازل العلـامء عـن , وأطل برأسـه , ملا ظهر اجلهل 
, برأيـهوأعتـد كـل , واتبعـت األهـواء , وقل العلامء وتعددت الفتاو , دورهم 

وقوله )) هؤه كثري قراؤهذا زمان قليل فقها((: وأعجب به حتى صدقت فيه مقولة
 : ))متبعا وملـا )) وإعجاب كل ذي رأي برأيه  فـانتظر الـساعةًإذا رأيت هو 

فقد ظهرت أنواع جديدة من الفتاو الغربية التي ختالف وتنـايف , كان هذا احلال 
ه األنواع ما يسمى بالفتو الشاذة ويف ما ومن هذ,العقول وتضيع مصالح العباد 

ييل بيان هلذه الفتو من حيـث مفهومهـا وأنواعهـا وأسـباهبا وحكمهـا وبعـض 
  .صورها ومد انعكاس أثرها يف املجتمع

  مفهوم الفتو الشاذة وأنواعها  −١
أفتاه يف األمر إذا : يقال : سبقت اإلشارة إىل أن اإلفتاء يف اللغة بمعنى اإلبانة

االخبار بحكم اهللا تعاىل عن دليل رشعي أو هو اإلخبار : ويف االصطالح )١(بانه لهأ
  .بحكم اهللا تعاىل باجتهاد من دليل رشعي ملن سأل عنه يف أمر نازل 

ًأما الشاذ يف اللغة فهو من شذ يشذ شذوذا إذا انفرد عن اجلامعـة أو خـالفهم 
 .)٢(أو هو املنفرد عن غريه

ًما كان مقـابال للمـشهور أو الـراجح أو الـصحيح أو ويف اصطالح الفقهاء 
 .)٣(بالضعيف أو الغري
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ة ابن عابـدين احلنفـي رمحـه اهللا تعـاىل ـول العالمـذا يقـن هـبري عـويف التع
شـباه يح مقابل للـضعيف لكـن يف حـوايش األاألصح قابل للصحيح والصح((
الرواية الشاذة كـام نا وجدنا مقابل األصح ريي ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب ألللب

 . )١())يف رشح املجمع
ابلة فيعـربون عـن هذا معنى الشاذ عند فقهاء احلنفية واملالكية أما فقهاء احلن

ما فقهاء الشافعية فهو عندهم مقابل للـراجح ويف هـذا يقـول الشاذ بالضعيف وأ
ء قد جيزم نحو عرشة من املصنفني بيش((: اإلمام النووي الشافعي رمحه اهللا تعاىل 

 )٢())وهو شاذ بالنسبة للراجح يف املذهب وخمالف ملا عليه اجلمهور

 الشاذة عند العلامء عىل أهنـا الفتـو وبناء عىل ما سبق يمكن تعريف الفتو
 .املخالفة للدليل الرشعي واملضيعة ملصالح العباد  

 :  أما أنواعها فهي ختتلف باختالف سبب شذوذها عىل النحو اآليت 
 .بغري دليل رشعي فتو )  أ( 
 .فتو بالرأي املرجوح يف املذهب ) ب(

 .فتو بالرأي الضعيف يف املذهب )  ج( 
 .فتو بالرأي الغريب )  د( 
 .فتو بأمر متوهم ) هـ(

 .فتو بإحداث قول جديد يف مسألة قد بحثها العلامء من غري متأهل )  و( 
 .فتو ختالف الدليل الرشعي )  ز( 
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 لشاذة  حكم الفتو ا−٢
بحث العلامء حكم الفتو الشاذة وبناء عليه فقد قـسموا النـاس بـالنظر إىل 

 −: هذا املوضوع إىل األصناف التالية 
وهو الشخص املكلـف القـادر عـىل اسـتنباط األحكـام الـرشعية : املجتهد ) أ ( 

وإنام عليه النظر يف األدلة والرتجيح بينها سواء , العملية من أدلتها التفصيلية 
 وهـذا العمـوم يـشمل )١(يف ذلك العمل يف حق نفسه أو يف اإلفتاء أو القضاء

ترجيح الرأي الشاذ والفتو بالرأي الضعيف ويف التعبـري عـن هـذا األمـر 
 −: اهلام إليك بعض النقول عن الفقهاء املعتربين كام ييل 

تهـاد يف من هو أهل للتخـريج واالج:  قال اإلمام النووي الشافعي رمحه اهللا −     
وان يبني يف فتواه ان , املذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل يف العمل والفتيا 

 .)٢(دهذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه يف اجلدي
قـوال فائدة تدوين األئمـة لأل:  قال العالمة عليش املالكي املرصي رمحه اهللا −     

ن يذهب إليها املجتهـد أو مـن بلـغ نه يصح أالتي رجع عنها إمام املذهب أ
وفعلـه , رتبة الرتجيح وقد وجد ذلك لغري واحد من شيوخ أهـل املـذهب 
ول أشـهب ًابن القاسم يف ثالثة عـرش موضـعا مـن الكتـاب وتلقـاه بـالقب

 .)٣(وسحنون
وهو الشخص املكلف الذي يتبع قول غريه بال دليل وهذا قد قرر : املقلد )  ب(  

األصـل املتفـق عليـه يف اجلملـة أن العمـل أو اإلفتـاء أو حقـه أن  العلامء يف
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القضاء إنام يكون بالقول املشهور أو الـراجح أو الـصحيح يف املـذهب دون 
   : وإليك طائفة من نصوص العلامء يف هذا الباب كام ييل )١(القول الشاذ

جـيح  إذا كـان للحـاكم أهليـة الرت:  قال اإلمام تقي الدين السبكي رمحـه اهللا −    
ًن كان مرجوحـا عنـد ًوال بدليل جيد جاز ونفذ حكمه, وإًورجح قوال منق

أكثر األصحاب, ما مل خيرج عن مذهبه, وليس له أن حيكم بالشاذ الغريـب 
ن تـرجح عنـده بأنـه كاخلـارج عـن  مذهبه, أي عىل أنه من املـذهب, وإيف

ن مل رج عن مذهبـه وقـد ظهـر لـه رجحانـه فـإمذهبه, فلو حكم بقول خا
و ن رشط عليه باللفظ أ مذهب جاز, وإشرتط عليه اإلمام يف التولية التزامي

 .)٢(هن التولية مل تشملالعرف مل يصح أل
و املفتي ال حيل لـه قلد أامل:  وقال اإلمام أبو اسحق الشاطبي املالكي رمحه اهللا −    

 .)٣(رأن يفتي إال باملشهو
قلد بـل ال يصح ختيري امل: الكي رمحه اهللا  وقال اإلمام ابن أيب زيد القريواين امل−    

ن تأهل للرتجيح وجب األرجح برجحان القائـل فإ, يتعيني القول الراجح 
ن تقليد املفضول مع وجـود وأ, ن املصيب يف االجتهادات واحد ًبناءا عىل أ

وعليه بنـى حجـة , وهذا القول تعضده القواعد األصولية , الفاضل ممنوع 
ومـن سـلك , وهذا هو احلق والتحقيـق, مام املازري اإلسالم الغزايل واإل

, وهلك يف بنيات الطريق, ًسبيال غري ذلك يف القضاء والفتيا فقد اتبع هواه 
وإذا اطلع املقلد عىل خـالف , فالعمل بالراجح متعني عند كل عامل متمكن 
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و غريمهـا تعيـني عليـه مسألة ختص وفيها قول راجح بـشهرة أو عمـل أيف 
الراجح وال يفتـى بغـريه إال لـرضورة فادحـة والتـزام مفـسدة العمل عىل 

 .)١(ةواضح
وهو الشخص الذي ال اختصاص لـه بـالعلم الـرشعي وهـذا يـشمل : العامي )  ج( 

 :األنواع التالية 
 . األمي  وهو من ال يقرأ وال يكتب −    
 . أهل االختصاصات األخر كاللغة والتاريخ والطب وغريه −    

ولـيس لـه ,  فهذا ال يفتى بالقول الـشاذ ,  مذهبه مذهب مفتيه كام قرر العلامء وهذا       
 :األخذ به كام نص عليه أكثر العلامء وإليك بعض أقواهلم يف هذا الباب كام ييل 

ال جيوز العمـل بالـضعيف حتـى لنفـسه :  قال العالمه الرشنباليل احلنفي رمحه اهللا −    
ومذهب احلنفيـة : ابن عابدين احلنفي رمحه اهللا فقال  وعقب عليه العالمة  )٢(عندنا

وقيـده ,   فلـيحفظ ًصـار منـسوخااملنع عن املرجوح حتى لنفسه لكون املرجوح 
 .)٣(أي الذي ال رأي له يعرف به: البريي بالعامي 

أمـا املالكيـة , وهذا الذي ذكـره هـو مـذهب احلنفيـة والـشافعية واحلنابلـة 
ورهم عىل املنع من األخذ بـالرأي الـشاذ بالنـسبة فجمه, فعندهم تفصيل يف هذا 

 . )٤(للعامي وهناك قول عندهم بجوازه
٣− أسباب الشذوذ يف الفتو  

عند النظـر يف حـال املفتـني املـائلني عـن احلـق املـشهرين لـآلراء الـضعيفة 
اد دين الناس وتـضييع ـد إفسـاذة بقصـاو الشـة والفتـوحـرجـ املاتـروايـوال

                                                 
F١Eאא١L٦٢ J٦٣א،W،אא،٢אL٦١٢K 
F٢Eא١אL٥١ 
F٣Eא١L٥١ 
F٤Eא،אאאאאא،،א

،،א١٩٨١א،١١L١٠٠ J١٠٥K 



  

 − ٣٠ −

ًسبابا عدة قد أدت هبم إىل هذا التهاون وورطتهم يف هـذا نا نجد أن أفإن, حقوقهم
 : وفيام ييل بيان هلذه األسباب , القصور وأوقعتهم يف هذا التهور

 ضعف مراقبة اهللا والغفلة عن اآلخرة : ًأوال
وحيبـبهم يف خـالقهم , ّ األصل يف العامل واملفتي أن يقرب الناس إىل اآلخـرة 

 ويبعدهم عن معصيته ويوجد عندهم العمل ويوجـد الرقابـة ويعينهم عىل طاعته
,  كأنك تراه أن تعبد اهللا... ((  بحديث الرسول ًالذاتية عند كل منهم مسرتشدا

ية غري موجودة  ; فإذا كانت هذه الرقابة الداخلية الذات))نه يراكفإن مل تكن تراه فإ
ام الـرشع ومعـامالت ن هذا يفـيض بـه إىل أن يتالعـب بأحكـعند هذا املفتي, فإ

وال طريق له لتحصيل هذا األمـر إال , الناس ويضيع حقوقهم ويعطل مصاحلهم 
واألقـوال الـشاذة التـي , بالبحث عن اآلراء الشاذة املرجوحة والفتاو الغريبـة 

ليرصفهم به عن احلق فهو غـري مراقـب هللا , خيرجها ليزين لبعض الناس باطلهم 
 بالـرشع لذا يسهل عليـه أن يتالعـب, خرة يف حاله غري مراع لآل, تعاىل يف عمله 

فكم من بيت قـد , ن آثاره يف املجتمع املسلم سيئة للغاية لذا فإ, الرشيف كام يريد 
خرب وكم من حق قـد ضـيع وكـم مـن أرسة قـد رشدت وكـم مـن حرمـة قـد 

 .استحلـت 
 اجلهل : ًثانيا

لامء املـشهود هلـم سبقت اإلشارة إىل أن األصل  أن يتصدر لفتو الناس الع
أولئـك الـذين , بالعلم والتقو واخللق احلسن واحلـرص عـىل العلـم واإلفـادة 

ــة املعتــربة , يعرفــون علــوم اإلســالم  , وحيــسنون التعامــل مــع الكتــب العلمي
ًوعمال به واجتنابا به واجتنابا , ًأخذا بالصحيح منها , فيستخرجوا منها األحكام  ً ً

وتصدر إلفتـاء النـاس مـن , فإذا انقلب احلال , عنه ًللشاذ والضعيف منها وبعدا 
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فام وجدوه من أقوال يف املسائل أفتـوا هبـا , فضلوا وأضلوا , ليس من أهل العلم 
مع عدم مراعاة األثم البالغ الذي وقعوا فيه ناسني للقـوارع , دون نظر إىل عواقبه 

ذا ومثلـه كقـول  يف النهي عن هالشديدة يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله حممد 
َ﴿وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبرص والفؤاد كـل أولــئك : اهللا تعاىل َِ ِ ُِ ُّ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ َّ ٌ ْ ََّ ِ ِ ُ ْ َ َ

ًكان عنه مسؤوال﴾ ُ ْ َ ُ َْ َ َ﴿قل إنام حرم ريب الفواحش مـا  :وقوله تعاىل) ٣٦: اإلرساء  (َ َ َ ََّ ِ َ ِّ ََ ْ َْ َ َّ ِ ُ
َظهر منها وما بطن و َ َ ََ ََ ََ َْ ًاإلثم والبغي بغري احلق وأن ترشكوا باهللاِّ ما مل ينزل به سـلطانا ِ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ ُْ َ ْ ْ ُْ ِ َِ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ

َوأن تقولوا عىل اهللاِّ ما ال تعلمون﴾ ُ ََ ُْ َ ََ ََ َ ْ ُ  ).٣٣: األعراف  (َ
أقل من قال عيل ما مل  : (قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال

التعقيـب ويف  )١() بغري علم كان إثمه عىل من أفتـاهومن أفتى, جهنم ًفليتبؤ بيتا يف 
فكـل : عىل هذا احلديث يقول اإلمام العالمة ابن قـيم اجلوزيـة احلنـبيل رمحـه اهللا 

خطر ولكن , خطر عىل املفتي فهو عىل القايض وعليه من زيادة اخلطر ما خيتص به 
 ٢(ة تتعلق باملستفتي وغريهن فتواه رشيعة عامفإ, املفتي أعظم من جهة أخر(. 

إن اهللا ال ينـزع  : (قال رسول اهللا : وعن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال 
ًحتى إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسـا , ًالعلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلامء  ً

 .)٣(فتوا بغري علم فضلوا وأضلوا فأ,ًجهاال
 الترسع  :ًثالثا

 إن اهللا حيـب (( : ًمور كلها امتثاال للمأثور عن النبـي  األصل األناة يف األ
 وأن مـن ))التأين من الرمحن والعجلة من الشيطان(( :  وقوله ))األناة والتوأدة
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, أولويات األمور التي يطلب فيها التأين ما له تعلق باآلخرة والثـواب والعقـاب 
 حياهتم العامـة واخلاصـة وله أثر بالغ يف, وما له تعلق بحقوق العباد ومعامالهتم 

اة وهي التمهـل والرتيـث ـانت األنـوإذا ك, ه ـولـة بحصـم املشقـث تلحقهـبحي
فإهنا يف أمور الرشع ومعامالت الناس , واالنتظار والصرب مطلوبة يف حياة الناس 

أشد, وخاصة ما تعلق منها بفتواهم وتقرير مصريهم وحـل مـشاكلهم وختفيـف 
أهل بعض الناس إلفتاء العباد يف دين اهللا تعـاىل فتغلـب مصاهبم وعىل هذا فقد يت

والرغبة يف حتصيل املكاسـب , عليهم العجلة والرسعة بسبب قلة الدراية والعلم 
فربام أفىض هذا هبم إىل البحث عام حيل هلؤالء مـشكالهتم بـرسعة دون , الدنيوية 

فـساد س وإ هـذا هبـم إىل تـضييع حقـوق النـافيفـيض, النظر إىل عواقب األمور 
  .))ًمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه((حياهتم عىل قاعدة 

فالترسع عند هذا املفتي أفىض به إىل تعجـل الثمـرة الدنيويـة وتعجـل حـل 
املشكلة املستعصية قبل متام درسـها, وتعجـل الوجـود يف موقـع كموقـع اإلفتـاء 

ومـا ,  تبنى عىل هذا املوقع وتعجل املكاسب الدنيوية املادية واملعنوية الزائلة التي
در هذا املسكني انه قد حرم بركة العلم وثمرته وهي تقو اهللا عز وجل يف الرس 

رسته وبيته وحقوقه واستقراره بل وربام لن ويف حق نفسه وغريه وحرم غريه أوالع
فليحذر أولئك املفتون املترسعون يف الفتاو عاقبة ترسعهم وشـؤم , حياته كلها 
ار عجلتهم عىل أنفسهم وعىل غريهم من أبناء املجتمـع املـسلم الـذي جهلهم وآث
 .حيييون فيه

سألت زيد بن أرقم والـرباء بـن عـازب (( :وقد روي عن أيب املنهال أنه قال
سـل آخـر فإنـه خـري منـي وأعلـم : عن الرصف, فجعل كلام سألت أحدمها قال

 )).)١(يمن
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 عدم معرفة أحوال الناس :  ًرابعا
ن التعامل معه, ـه وحيسـولـذي حـع الـواقـرف الـي أن يعـاملفتل يف ـ األص

واالستفادة منه, ليعينه ذلك عىل حسن تنزيل حكم اهللا عز وجل عىل الوقائع التي 
يراد منه اإلفتاء فيها, ولقد أكد العلامء عىل لـزوم هـذه املعرفـة ويف توضـيح هـذا 

وال يتمكن املفتي وال ((: هللا تعاىل األمر يقول اإلمام ابن قيم اجلوزيه احلنبيل رمحه ا
أحـدمها فهـم الواقـع : احلاكم من الفتو واحلكم باحلق إال بنـوعني مـن الفهـم 

واستنباط عىل حقيقة ما وقع بالقرائن واإلمـارات والعالمـات حتـى , والفقه فيه 
وهو فهم حكـم اهللا الـذي , فهم الواجب يف الواقع : والنوع الثاين , ًحييط هبا علام 

ثم يطبق أحدمها عىل اآلخـر , كم به يف كتابه أو عىل لسان رسوله يف هذا الواقع ح
 .)١())ًفمن بذل جهده واستفرغ وسعة يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا

 )٢(فالعامل من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا ورسوله
تفتيني مـن ناحيـة ن من هذا الواقع الواجب معرفتـه أحـوال النـاس املـسوإ
ون واحلريـة ـل واجلنـرض والعقـة واملـى والصحـر والغنـر والفقـر والكبـالصغ

والعبودية والذكورة واألنوثة وما أشبه ذلك, وما يلحق به مـن عـادات وتقاليـد 
تلـك األحـوال التـي هلـا األثـر , وأمزجة ومناخات وأعراف ولغات ومـذاهب 

عرفـة اهلامـة هلـذا الواقـع   فإذا عدمت هذه املاألكرب عىل نفسية املستفتي وواقعه;
ه أد هذا بالرضورة إىل وجود فتاو ضعيفة شاذة خمالفة للواقع الذي ؤفتااملراد إ

عليه هذا املستفتي;  فحمل هذا املفتي املترسع حال املـريض عـىل الـسليم وحـال 
حـال وحال املجنون عىل العاقل وحال العبـد عـىل الـسيد و, الصغري عىل الكبري 
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احلرضي عىل البدوي وحال ذي اهليئة املعتربة الذي يقاس يف الـرشع عـىل مـن ال 
,  وحال األخرس عىل املـتكلم ))أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم: ((هيئة له لقوله 

فـسد فأ, ق وقع هذا املسكني بـاحلرج بغـري حـواألعمى عىل البصري أو العكس فأ
أضاع ماله وعطل مصاحله وأذهب عنه رسته وعليه معاملته وأبطل عبادته وهدم أ

 ومـا ذاك مـن ذلـك املفتـي ,دنياه, وربام أفسد عليه آخرته وكل ذلك بغـري حـق 
فقـاس , ال بسبب جهله بأحوال الناس حولـه وعـدم معرفتـه بـواقعهم املترسع إ

وقيـل لـه هـذا قيـاس مـع الفـارق يف , حاهلم عىل حال غريهم فلم يلتئم القياس 
لـه ن من كان ذا عـذر حقيقـي كـان حاان واملكان ذلك أخص والواقع والزمالش

ن كـان عىل العزيمة قتلته وشققت عليه, وإن محلته فإ, أميل إىل الرخصة احلقيقية 
, حاله أميل إىل الصحة كانت حاجته إىل فتو العزيمة أكثر فأفسدت عليه نفـسه 

 فسعى للتنصل من ًفاضطربت قابليته للرشع ومل يعد ملهابة اهللا تعاىل مكانا يف نفسه
أحكام الرشع يف حياته وحياة غريه بكل سبيل, وسلك هلا كل طريق, واحتال هلـا 

صـبح ه التـي تـستلزم حكـم اهللا عـز وجـل فأبكل السبل, وحكم هواه يف وقائع
َأرأيـت ﴿ :احلاكم يف حياته هو نفسه وميل قلبه وكان حاله كام قال اهللا عز وجل ْ ََ َ

َمن اختذ إهله هو َ ُ ََ ِ َ َ َّ ِ  ).٤٣: الفرقان  (ُاه﴾َ
وهلذا قرر العلامء رضورة الدربة بمن أراد ارتقاء منصب اإلفتاء وقد نقل أبو 

 ما سمعت شيخنا أبا عبد اهللا ً كثريا((: األجفان عن األصبغ عيسى بن سهل قوله
الفتيا صنعه, وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن :  يقول− ريض اهللا عنه − بن عتاب

 رمحه اهللا, قال الفتيا دربة, وحضور الشور يف جمـالس احلكـام سليامن بن صالح
منفعة وجتربة, وقد ابتليت بالفتا فام دريت مـا أقـول يف أول جملـس شـاورين فيـه 

 احلفظ املتقن والتجربـة ))املستخرجة((و)) املدونة ((سليامن بن أسود,وأنا أحفظ
 .)١())أصل يف كل فن ومعنى مفتقر إليه

                                                 
F١E،א،א،א٧٦K 
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 ن رقة الدي: ًخامسا
 يقصد برقة الدين قلة التقو وخمالفة اهللا تعاىل وهذه حالـة غريبـة شـاذة يف 
 يحياة الناس ختالف احلال الذي يفرتض عليه الناس يف املجتمـع املـسلم, وتتبـد

هذه الظاهرة يف حياة الناس يف ممارسات عديدة مثل تضييع العبـادات والتقـصري 
وسوء األخـالق كالكـذب واخليانـة فيها, كرتك الصالة والصيام والزكاة واحلج 

ع الوالدين ـات االجتامعية مـجبواـوق والـري يف احلقـد والتقصـوعـالف الـوإخ
رحام واألقارب بالعقوق هلم, وسوء املعاملة مـع النـاس بـالغش والتـدليس واأل

واملخادعة والربا واملقامرة وأكـل أمـوال النـاس بالباطـل واالنحـالل املـسلكي 
اء واخللوة هبن وممارسة الفاحشة معهن, وارتياد مواضـع الـتهم باالختالط بالنس

ولـئن , وخمالطة الفاسدين واملفسدين وحسن معارشهتم واحلرص عىل جمالـسهم 
كان هذا حال رقيق الدين يف خاصة نفسه وليت آذاه وقف عند خاصة نفـسه فـال 

قـة دينـه يؤذي غريه وال ينقل مرضه إىل من سواه بل كان احلال غري ذلـك إذ أن ر
هذه قد أخرجت رشه ليلقيه عىل غريه يفسد حياته ويعكر عليه صفوه, ويتالعـب 
بأمره اخلاص والعام; فيهدم البيوت ويأكل األموال وينتهـك األعـراض, وليـت 
رقة الدين هذه  تقف عند عامة الناس وفـساقهم, بـل تعـدوها إىل بعـض املفتـني 

حلـون هلـم احلـرام وحيرمـون ضعيفي النفوس الذين يتالعبون بـدين النـاس; في
عليهم احلالل عرب تبنيهم لـآلراء الـشاذة والفتـاو الغريبـة واألقـوال الـضعيفة 
واملرويات املردودة, ثم يعملون عىل نرشها بني الناس يف خمتلف نواحي حيـاهتم; 

 عىل ما صدر عـن ًفيفتون ألهل املجون باآلراء الشاذة املبيحة للغناء املاجن اعتامدا
امء السابقني مع أن واقع تلك الفتاو خيتلف عن واقع الغناء واملجـون بعض العل

يف األيام احلارضة كام يتبنى اآلراء الشاذة يف املعامالت املالية كإباحة الربا والفوائد 
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 وط الـسياسية يفبعض العلـامء املعـارصين نتيجـة الـضغالربوية الذي صدر عن 
اس حتى يعملوا به دونام فهـم مـنهم شهاره للنبعض بالد املسلمني والعمل عىل إ

وكإشـاعة التـساهل يف , لضعف تلك الفتاو وعدم قبوهلا عند العلامء املعتـربين 
الفتاو الطبية بني الناس كإباحة اإلجهاض بغري مربر رشعي, والتساهل يف أمـر 
نقل األعضاء والتربع هبا وموت الدماغ, وتنظيم النـسل بـام يـؤدي إىل فـوىض يف 

يثـري عنـدهم الـشبه حـول س العامة واخلاصة بام يفسد عليهم حيـاهتم وحياة النا
سالمية وعدالتها وقابليتها للتطبيق يف كل زمـان ومكـان ويقلـل مـن الرشيعة اإل

 .آثرها يف حياة الناس 
 اتباع اهلو : ًسادسا

ِيـا داوود إنـا جعلنـاك خليفـة يف ا ﴿: حذرنا اهللا من اتباع اهلو فقال ً َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ ِألرض َ ْ َ ْ
ِفاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلو فيـضلك عـن سـبيل اهللاَِّ ِ﴾  ِِ َِ ُ َْ َ َ َ َْ َّ ِ َ ََْ ِ َّ َ ََّ ِّ َْ ِ َ  ). ٢٦: ص (ُ

ِ﴿يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللاِِّ ولو عـىل أنفـسكم أو  :وقال َ َ َْ ْ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َّ ََ ْ ََّ َُ َُ ِ َ ْ ُْ َ ُّ
ْالوالدين واألق َ َ َِ ْ َ ِ ْربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهللاُّ أوىل هبام فال تتبعوا اهلو أن تعـدلوا ْ ْ ً َُ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َْ َّ ََ َ ََْ ِ َ َ َ ََ ِ ِ َ ً ّ َ ََ ُ ِ َ ِ

ًوإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللاَّ كان بام تعملـون خبـريا﴾ ْ ِْ َِ َ ُ ََ َ َُّ َْ ْ ْ ْ ُ ََ ِ َ ِ َِ ُ  فاتبـاع  )١٣٥: النـساء  (َ
م عـادهم عنـه, وملتبعيـه وسـائلهبا يعمل عىل رصف الناس عن احلق وإاهلو هذ

اخلاصة يف رصف الناس عن احلق وإبعادهم; عنه بإفساد عباداهتم وتشويه أعامهلم 
دين منهم بـراء, ومـن هيامهم أن ما يفعلوه هو من الدين وما هو من الدين بل البإ

صدار فتاو شاذة وضـعيفة يف أمـور رشعيـة يراهـا طرائق هذا اإلفساد املتعمد إ
اهلـو دين ويعتقدون صحتها وهي يف احلقيقة ليست كذلك فاتبـاع الناس من ال

فساد ما بينهم وبني اهللا ومـا بـني العبـاد وبـني اهللا عند بعض الناس حيملهم عىل إ
م, ولذا فكم من مؤمن اليكونوا مثلهم سواء يف البعد عن اهللا تعاىل والوقوع يف اآلث
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 ً من معاملة كانت حـالالدموه, وكمقد ضللوه يف خاصة أمره وكم من بيت قد ه
ًحالوها إىل حرام أو كانت حراما فجعلوها حالال, وكم من أرسة هـدموها بغـري أ ً

ًما ذلك منهم إال إتباعا للهو وإفسادا ألحق, و عامل عباد اهللا وطاعـة للـشيطان ً
 .الذي يغيظه طاعة العباد لرهبم سبحانه وتعاىل 

 التأويل والتحريف : ًسابعا
لفظ عن معناه غـري الظـاهر إىل معنـى غـري ظـاهر لقرينـة  التأويل رصف ال

والتحريف , تقتيض ذلك; فهو عىل خالف األصل باعتباره رضورة يقدرها الفقيه 
وعنـد النظـر والتأمـل يف حـال , تغيري مدلوالت النصوص الـرشعية بغـري حـق 

املفتيني وما يصدر عن بعضهم من فتـاو شـاذة ضـعيفة فإننـا نجـد أن التأويـل 
ن هـذا ذلـك أل, ذة ضارة بـاملجتمع واألمـة حريف يسببان صدور فتاو شاوالت

املفتي يعمل عىل حتريف النص الرشعي الوارد يف املسألة ورصفه عن ظاهره الذي 
وضع له بغري حق بام يفيض إىل حتقيق مصلحة غري مرشوعة ملن يريد أن يفتيه ممـن 

 الذي يريـد إفتـاءه ممـن ال أو حتقيق رضر غري مربر بذاك, حيبه وحيرص عىل نفعه 
 عىل ييقاع األذ والرضر به فيعمل هذا املفت وال يريد له اخلري بل يسعى إىل إحيبه

يل أعناق النصوص الرشعية وتوظيفها ووضعها يف غري ما وضـعت لـه ليـرصف 
حلاق الـرضر واملـشقة ويعمل عىل إ, ه التي هو مرجو هلا اخلري الذي فيها عن مظنت

السالطني يف كل زمان ومكان; حيث وظ يف فتاو بعض علامء باآلخر وهذا ملح
 ملن هم مـن سـدنتهم, وحيرصـون عـىل هنم يعملون عىل حتقيق املصلحة املتومهةإ
ًيف الدنيا, وتزلفـا إىل أهلهـا, وإيثـارا للعاجـل يقاع الرضر بمخالف هؤالء رغبة إ ً

م اآليـة يف ذلـك ذا طولب هؤالء باحلكم بام أنزل اهللا وقرأت علـيهعىل اآلجل; فإ
باحتـه وإذا حوججوا يف الربـا وإ, سلمني قالوا هذه يف بني إرسائيل وليست يف امل

قالوا هذه فائدة وما بني الدولة وأفرادها ال جيـري الربـا كـام بـني الوالـد والولـد 
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مر باملعروف والنهي عن املنكر قالوا هؤالء وإذا رأو من جهر باأل,  فال ربا وبالتايل
مـن أنكـر علـيهم مل  ومـا دروا أن ن خرجوا عىل أصحاب النبي خوارج كالذي

 .ن من أنكروا مل يكونوا خوارج يكونوا صحابة وأ
 الضغوط السياسية واحلزبية : ًثامنا

 يعمل بعض أرباب السياسة واألحزاب والنفوذ يف بعض البالد اإلسـالمية 
ة يف نظـرهم  مصلحة متومهـعىل التدخل يف الفتاو الرشعية وذلك بقصد حتقيق

حلاق مفسدة بمخالفيهم; فيعمل هؤالء عىل الضغط عىل ضعاف النفـوس مـن وإ
العلامء واملفتيني يف بالدهم حلملهم عىل إصدار فتاو شاذة; فيعمـل هـؤالء عـىل 
إصدار فتاو ضعيفة وشاذة بـام يريـده أربـاب الـسياسة دون مالحظـة للـدليل 

صلحة العامة لألمة, أو دفـع املفـسدة الرشعي الوارد يف تلك املسألة, أو حتقيق امل
العارمة عنها; فهذا كام شاع يف فتاو إباحة الربـا والتعامـل مـع البنـوك الربويـة 
وفتاو األرسة واألحوال الشخصية واحلجاب يف بعـض بـالد املـسلمني حيـث 
تورط بعض العلامء يف أمثال هذه الفتاو الشاذة الصارخة, والتي قوبلت بـيشء 

عي ومـن احلريـصني عـىل ب واالستنكار من املشتغلني بالعلم الرشمن االستغرا
سالمية وعلومها وأهلها يف تلك البالد ممـا هـو معلـوم بالـرضورة يف الرشيعة اإل
 .تلك األيام

 نرش الكتب الضعيفة : ًاتاسع
نبه العديد من العلامء عىل وجود كتب ضعيفة غري معتمدة يف الفتو يف سائر 

قرروا منع اإلفتاء منها; إما لعدم الثقـة بنقلهـا, أو عـدم الثقـة املذاهب الفقهية, و
 .)١(بمؤلفها, أو أن صاحبها ال حيرر نقول املذهب

                                                 
F١Eאאאאאאא

FאאאאEאא
אאאאא،אL

אאא،אאאאאאZ
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وقد نص هؤالء الفضالء عىل املنع من اإلفتاء بكتب ضعيفة كانت خمبوءة يف 
لكن يد الباحثني والطابعني يف دور النرش ومراكز األبحـاث , مراكز املخطوطات 

 وصلت إليها; فنرشهتا فهي بني أيدي الناس, وليس هنـاك مـن حيـذر العلمية قد
لذا كم من مسألة شاذة أو قول ضعيف قد أخرج , منها أو يمنع من التعامل معها 

للناس بزعم أنه يف كتاب فالن الذي حققه العامل الفالين ونـرشته الـدار العالنيـة 
 .وليست هناك رقابة عىل هذا كله فاهللا املستعان 

 التأمل والنظر والتجوال يف حال الفتاو واملفتيني يف القديم واحلديث وبعد
وبالنظر إىل األسباب التي أوجدت الفتاو الشاذة الضعيفة يف حياة األمة املسلمة 
وأدت إىل صدورها ممن عرف هبا مـن املـشتغلني بـالعلم الـرشعي ممـن رق دينـه 

 :لك وإرجاعه إىل ما يأيتن تعليل ذوقرص نظره وقل علمه وضعف حاله فإنه يمك
 .اضطراب األحوال السياسية واالقتصادية يف املجتمع −
عدم وضوح الرؤ حول القضايا املستجدة وضعف التكيف الفقهي والقانون  −

 .حوهلا
 .ضعف فعالية املجامع الفقهية وقلة سلطاهنا يف الواقع االجتامعي  − 
سـمية تتبـع لنظـام سـيايس عدم استقاللية مؤسسة اإلفتاء وجعلهـا مؤسـسة ر− 

معني, وعدم إيالء منصب املفتي العـام أمهيتـه املناسـبة, مـع مـا يعـرتي هـذه 
 .املؤسسة من ضعف يف األداء ال يتناسب واملستجدات الراهنة 

قلة ثقة الناس بالفتاو الرسمية, أو بالفتاو التي تـصدر مـن العلـامء الـذين  −
 . يشتغلون بالعمل الرسمي 

                                                                                                                            
Zאאאאא،אאאא
FאEאאאאא
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ن والتنسيق والتقارب بني املذاهب اإلسـالمية املختلفـة, بلـه مـا ضعف التعاو −
 .يسود أجواءها من أسباب الفرقة والنزاع 

تغلغل الفكر التكفريي بني أبناء األمة ووجود بؤر قوية أثرت عىل نمـط تفكـري  −
 .بعض العلامء 

نـصب الـسيايس أو احلـزيب غطـاء تصدي غري املؤهلني للفتـو واسـتغالل امل −
 .لذلك

 إقحام املواقف السياسية لـبعض  األحـزاب واجلامعـات اإلسـالمية وجعلهـا  −
 . للفتو ً ومنطلقاًمناطا

تدخل األجنبي يف البالد اإلسالمية وحماولته زراعة بـذور الفتنـة والفرقـة بـني  −
 من الفتاو الشاذة يمكـن تـسميته بـالفتو ًأبناء املجتمع املسلم مما أفرز نوعا

  .والفتو املضادة
  نامذج من الفتاو الشاذة−٤

 يف حياتنـا اإلسـالمية ظهـرت ًولتوافر كل أو بعض األسـباب الـواردة آنفـا
 مـن ً وتنوعـت جماالهتـا وأوعيتهـا بـدءاً وحـديثاًالعديد من الفتاو الشاذة قديام

أحكام العقائد والعبادات وانتهاء بأحكام املعامالت والسياسة الرشعية, وفيام ييل 
 منهـا ًاحلـرص حتـذيراال رة من هذه الفتاو نوردهـا عـىل سـبيل املثـال نامذج خمتا

  .)١(وتنبيها لعدم األخذ بمضامينها وردها
 . إباحة الربا بني األفراد والدولة   −
 .إباحة الربا القليل دون الكثري  −

                                                 
F١Eאאא
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املسجد احلرام واملسجد النبوي واملسجد (منع االعتكاف إال يف املساجد الثالثة  −
 )  .األقىص

 .وجوب اهلجرة عىل أهل فلسطني   −
 .عدم وجوب الزكاة يف األوراق النقدية  − 
 إمامة املرأة للرجال  −
 .خطبة املرأة بالرجال يوم اجلمعة والصالة هبم   −
 .حتريم عقد النكاح بني العيدين  −
 .عدم جريان الربا يف غري األصناف الستة   −
  .املبالغة يف الرتخص يف اإلجهاض  −
 .املبالغة يف اجلمع بني الصالتني يف احلرض   −
 .عدم زيارة املسجد النبوي بدعو وجود قرب فيه   −
 .إباحة القامر  −
 .إباحة التأمني التجاري  −
 .إباحة الزواج بأكثر من أربعة نسوة  −
 .جهزة احلديثة كالستاليت والتلفاز وغريها  التفصيل يف حكم األعدم  −
 .الت املرصفيه االسالمية حتريم املعام −
 .إنكار عذاب القرب  −
 .نكار اجلن واملالئكة وسائر املغيبات  إ−
 .أو املبالغة والتهويل بأمره  , إنكار املهدي  −
 .إنكار نزول املسيح الدجال  −
 بتربير بام يقومون به من أعامل يف بالد املسلمني , االعتذار للكفار بام ال يعتذر به  −



  

 − ٤٢ −

−  القائمة عىل سوء الظن بالسائل  الفتاو. 
 .املبالغة يف التشبه بالكفار   −
 .املبالغة يف قرص الصالة بغري عذر   −
 .الغلو يف التكفري والتفسيق لألفراد واملجتمعات   −
 .عدم وجوب الزكاة يف عروض التجارة   −
 .ذبح هدي احلج قبل يوم العيد  −
  آثار الفتو الشاذة−٥

نه يلزم بالرضورة من معرفة حقيقة الفتو الشاذة فإ, كذلك ولئن كان احلال 
ممـا أفـىض إىل , وعوامل أوجدتـه , وما كان من أسباب سببت وجوده , الضعيفة 

وهـذا , واخلاصـة , التي تظهر عربها يف حيـاة املـسلمني العامـة , معرفة صورها 
 مـن آثـار يف ةالغريبـيستلزم بالرضورة أن نعرف ما هلذه الفتاو الـشاذة واآلراء 

تـرتك , ًوال خيلو حال هذه اآلثار إمـا أن تكـون آثـارا إجيابيـة خـرية , حياة األمة 
متثـل , ن تكـون هـذه اآلثـار سـلبية مـا أوإ, ح وحسن القبول عند الناس االرتيا

وأمراض شديدة تنخر جسدها وعند النظر والتأمل , ظواهر خطرية يف حياة األمة 
ًاذة آثارا سيئة عىل الفرد واملجتمع وبالرضورة ال نجـد فإننا نجد هلذه الفتاو الش

 :ًهلا آثارا إجيابية حسنة وفيام ييل بيان هلذه اآلثار
 عدم املساواة بني الناس يف احلكم الرشعي : ًأوال

فـال فـرق بـني , وعليه , مام الرشع ويف أحكامه صل أن الناس سواسية أاأل
ن األصل رسيان أحكام الرشع الرشيف ويبنى عىل هذا أ. املسلمني يف هذا الباب 

, والعـامل واجلاهـل , فيـشمل هـذا الغنـي والفقـري , عىل مجيع الناس بغري تفرقـة
ــوم  ــاكم واملحك ــي , واحل ــريب واألعجم ــدو, والع ــب والبعي ــود , القري واألس
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وكل أصناف الناس املكلفني يف نظر الرشيعة;  أمام , والصغري والكبري , واألبيض
وجـر عليـه , ونطق به الوحي, ا األصل الذي نزل به الكتابهذ. الرشع سواء 

, لكن عند خمالفـة األصـل والتحلـل مـن القواعـد  , هدي شيخ املفتيني حممد 
يعرض لبعض املفتني بفعل األسـباب الـسابقة التفريـق بـني هـؤالء املـستفتيني;  

نـاس ًواعا ; فـاحلالل عنـده حـالل ألوعليه فيجعل هذا املفتي احلكم الرشعي أن
يقـاع م عىل آخرين ال حيبهم ويعمل عـىل إوحرا, يريدهم وحيرص عىل مصاحلهم

والرخصة الـرشعية املوهومـة تبـذل لـبعض . والفساد يف معامالهتم , الرضر هبم
وتـرصف عـن اآلخـرين , الناس من علية القوم واملتنفذين واألغنياء واألصدقاء

وال يقف احلال عنـد هـذا;  . ي فتممن الحظ هلم يف الدنيا ومكاسبها يف نظر هذا امل
وال , ه وبيـنهم صـلة نك تر أن هذا املفتي يشدد يف فتواه عىل قوم ليست بينبل إ

نـك فإ, ويف املقابـل , وحل مشكلتهم , وختفيف مصاهبم , عانتهم مصلحة له يف إ
جتمعه هبم املصلحة وتربطه هبم وشائج , تر هذا املفتي نفسه يتساهل مع آخرين 

وهذا الترصف يف التفريق بني الناس يف الفتو مـن هـذا . وصالت قرهبا , الدنيا
والعلم ,  ملئت خمافة اهللا قلبه املفتي وأمثاله أمر غريب ومستهجن عند العقالء ممن

ُيف الفتو يـذهب مهابـة ن هذا التفريق بني العباد ذلك أل, والتقو نفسه , إهابه 
والفتــاو , كهم فــي األحكـــام ويشك, سالمية من نفوس الناس الرشيعة اإل

ولقد حذر العلامء من هذا , ويذهب الثقة هبؤالء العلامء , الصادرة عن أهل العلم 
ويف , من أولئك املفتيني املنحرفني عن طريق اجلادة, والعمل املهني , الفعل الشنيع

غفال هذا األصل إىل أن صار كثـري مـن وقد أد إ((: هذا يقول اإلمام الشاطبي 
ًقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بام ال يفتي به غريه من األقوال اتباعا لغرضـه م

ولقـد وجـد هـذا يف األزمنـة , أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق , وشهوته
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ًالسالفة فضال عن زماننا كـام وجـد فيـه تتبـع رخـص املـذاهب اتباعـا للغـرض  ً
  .)١())والشهوة

 لرشعية تعليم الناس احليل غري ا: ًثانيا
احليلة خمرج رشعي وضع للتخفيف عىل الناس ورفع احلرج عنهم وهي عند 

أقر الرشع األخذ هبـا;  فهـذه جيـوز للمفتـي داللـة : حيل رشعية : العلامء نوعان
وهنـاك حيـل غـري , املستفتي عليها بقصد التيسري عليه بحق ورفـع احلـرج عنـه 

بـل منعهـا ,  يأذن بالعمل هبـا وهي خمارج غري رشعية مل يقرها الرشع ومل: رشعية 
بقصد منع أصـحاب األغـراض الفاسـدة  والنوايـا الـسيئة  والـدوافع املخالفـة 

الرتخيص ملن يريد ممن ربطته به املصلحة والقرابة بقـصد التحلـل مـن , للرشيعة 
والـسالمة مـن املؤاخـذة بـرتك , والتخلص من التكاليف الرشعية , قيود الرشع 

 .التكاليف الرشعية  
والناظر يف هذا املسلك اخلطري الذي يقصد به املنحرفون مـن املفتـني إظهـار 

, واملـصالح  الفاسـدة , أمام أهـل األهـواء , التيسري والرخصة يف أحكام الرشع 
, بينام يصف غريه من أهل العلم بالتشديد والتعسري عىل عباد اهللا , والنوايا السيئة 

كـام يقـصد أولئـك ,  احلرج هبم وإحلاق , والتضييع ملصاحلهم, والتضييق عليهم 
وواسعي االطالع , املنحرفون من املفتيني إظهار أنفسهم عىل أهنم من أهل العلم 

وإجيـاد , بقـصد رصف وجـوه النـاس إلـيهم , كثريي البحث والنظـر , واملعرفة 
, وحتقيق املكاسب عن طريـق هـؤالء , والتغرير عىل عباد اهللا , املكانة الالئقة هبم 

ثبات ألديم واحلديث ولقد حذر العلامء اوهذا مسلك خطري عرف به هؤالء يف الق
كام , ًوبينوا أثره السيئ فـي حياة األمـة أفـرادا ومجاعات , من هذا املسلك اخلطري 
 .نبهوا إىل عظيم خطره

                                                 
F١Eאאא٤אL٧٣ 



  

 − ٤٥ −

مام النووي الشافعي رمحه اهللا  املتأخرين اإل منيقول حمقق الشافعية ويف هذا 
من التساهل أن حتمله األغراض الفاسدة عىل تتبـع احليـل املحرمـة أو و((: تعاىل 

أو التغلـيظ عـىل , ملن يروم نفعـه , ًطلبا للرتخيص , والتمسك بالشبه , املكروهة 
, فاحتسب يف طلـب حيلـة ال شـبهة فيهـا , وأما من صح قصده , من يريد رضه 

حيمل ما جاء عن وعليه , وذلك حسن مجيل , ونحوها , لتخليص من ورطة يمني 
إنام العلم عنـدنا الرخـصة مـن ثقـة فأمـا التـشديد : بعض السلف كقول سفيان 

احليلة الـرسجييه يف , ويذم فاعلها , ومن احليل التي فيها شبهة , فيحسنه كل أحد 
 .   )١())سد باب الطالق

ومن كالم العلامء املعارصين يف التحذير كذلك من هذا املسلك اخلطري يقول 
ًمنها أن يعلم الناس احليل التـي يتخلـصون هبـا ظـاهرا مـن و ((ر  األشقرالدكتو

عليـه الزكـاة لقـرب كمن يفتي مـن سـتجب , احلقوق التي تلزمهم هللا أو لعباده 
, ن هيب ماله لزوجه أو صديقه ثم يستعيده منه ليسقط حوله الزكاة انتهاء احلول بأ

ًثالث الغيـا فيـستبيح  الرجل بفساد عقـد زواجـه ليكـون طالقـه الـيوكمن يفت
 .)٢())الرجوع إىل مطلقته أو يعلم املرأة أن ترتد لينفسخ عقد نكاحها

 فتاء بصحتها ورشعيتها اراة الظروف الواقعة وقبوهلا واإلجم:  ًثالثا
نه نتيجة للهزيمة النفسية نحو الواقـع املريـر كان من البالء الذي عم الناس أ

عمـد بعـض ضـعاف النفـوس مـن املفتيـني ي, الذي حتياه األمـة يف هـذه األيـام 
واملتصدرين لتعليم العلوم الرشعية يف بـالد املـسلمني إىل جمـاراة هـذه الظـروف 

مـع , وإضـفاء الـرشعية عليهـا , واإلفتاء بـصحتها ورشعيتهـا , الواقعة وقبوهلا 
                                                 

F١Eא١אL٧٦K 
F٢EאLא١٢٩K 
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ًوذلـك أمـا تزلفـا ملـن , ومناقـضتها هلـا , علمهم بمخالفتها للرشيعة اإلسالمية 
من علية القوم من الوالة واألغنياء وأصحاب النفوذ املايل واالجتامعـي يتزلف له 

أو إظهـار , سالمية بزعمهم ًا للمرونة واليرس يف الرشيعة اإلأو إظهار, والسيايس 
ويف هذا كله من اآلثار , للعلم واالجتهاد وسعة االطالع يف أعني الناس بزعمهم 

ن فيـه حتليـل مـا حيث إ, عظيمة ما فيـه والعواقب ال, واملفاسد الكبرية , اخلطرية 
ورصف للنـاس , وتضييع للـرشيعة وأحكامهـا , أو حتريم ما أحل اهللا , حرم اهللا 

 .وإبعاد هلم عنه , عن احلق 
ويف , واملسلك اخلطري ,  ولقد نبه العلامء الثقات إىل خطورة هذا األمر اجللل 

ا جمـاراة الظـروف الواقعـة ًمتحدثا عن انحرافات الفتيا ومنهـ: هذا يقول األشقر
ن وذلـك أل((وقبوهلا واإلفتاء بصحتها ورشعيتها مع خمالفتها للحكـم الـرشعي 

ولكـن جيـب أن , يتـصور صـعوبة تغيـريه , ًللواقع اجلاري سلطانا عىل النفوس 
يستشعر املفتي أن الرشع جاء إلصالح العوائد واألحوال الفاسدة,   وأن الواجب 

ّال أن يعدل الـرشع ليجـاري الظـروف ; فـال بـد , لرشعإصالح العوائد لتوافق ا
وأن يكون لديه مـن القـوة بـاهللا ويف اهللا , للمفتي أن يذكر احلق فيام خيالف الرشع

وليحـذر أن جيعلـه ,  ولو آثر الناس البعد عنه واخلروج عليه, عىل أن ينطق باحلق
ًن أن جيعلونا جـرسا أنه قال يريدو: كام أثر عن ابن عمر , ًالناس جرسا إىل الباطل 
   )٢ ()١( .))يمرون علينا إىل نار جهنم

ًوقـضية أخـر كثـريا مـا ((: ًويف هذا املعنى أيضا يقول الـدكتور الزيبـاري 
نعم قلنـا جيـب أن , ))ينجرف حياهلا بعض املفتني وهي اخلضوع لضغوط الواقع

                                                 
F١Eא،אF١٠٢٩Eא،אא،אא١٩٣٨،

١L١٥٨ 
F٢Eא١٢٩ J١٣٠K 



  

 − ٤٧ −

لخ مـن  ولكن ليس معنى ذلك خضوعه للواقع املنحرف فينسًيكون املفتي واقعيا
ًويكون مقلدا كالببغاء, فيصدر الفتاو تلو الفتاو تربيـرا , شخصيته اإلسالمية ً

ّوحيرف األدلة عن , وإضفاء الرشعية عليه , ومسايرة لشطحاته, للواقع املنحرف 
ويلوي أعناق النصوص عن حقائقها ; فلقد وجـد يف بعـض البلـدان , مواضعها 

سعون بكـل جهـودهم يف تربيـر الـشيوعية ًالتي تنتهج املاركسية نظاما مفتيـني يـ
, وكذلك يف املجتمعات الرأساملية تراهم يربرون للبنـوك الربويـة , واالشرتاكية 

 .)١(ًت شتى تربيرا لدوافعهموحيللون الفوائد وخيضعوهنا ملسميا
 يقول األستاذ سـيد قطـب رمحـه ويف بيان هذه اهلزيمة النفسية هلؤالء العلامء 
 : اهللا

 ,حسب حساب اهلزيمة العقلية والروحية أمام احلضارة الغربيـة وال بد أن ن
ولكن ال ليخضعه ... ًدائام  ) الواقع(سالم يواجه واإل..  وأمام األوضاع الواقعية 

وليستبقي منه مـا هـو , حكامه هو وأ, ومنهجه هو, خلضعه لتصوراته هوبل , له 
, يل وما هو فـضويل وليجتث منه ما هو طفي, فطري ورضوري من النمو الطبيعي 

كـذا فعـل يـوم واجـه جاهليـة ه. . ولو كان حجمـه مـا كـان . . وما هو مفسد 
 . وهكذا يفعل حني يواجه اجلاهلية يف أي زمان , البرشية
 كان حجمه هـو األصـل الـذي ًياأ) الواقع(ن أوىل بوادر اهلزيمة هي اعتبار إ

هج اهللا ورشيعته هي األصـل سالم يعترب أن منبينام اإل! رشيعة اهللا أن تالحقهعىل 
  .)٢())هن يتعدل الواقع ليوافقوأ,  الناس إليه يئلذي ينبغي أن يفا

ن ورشط آخر ال بد منـه إ((:  يقول يوسف القرضاوي ًويف هذا الصدد أيضا
 ذلكـم هـو التحـرر مـن ضـغط ًقـاسـالمية حكنا نريد تطبيق أحكام الرشيعة اإل

                                                 
F١Eא١٥٣ J١٥٤ 
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مظـاهره املاديـة ومؤسـساته االقتـصادية ب, الذي يعيـشه جمتمعنـا اليـوم , الواقع
ن أوال ريـب , فكرية واجتاهـات نفـسية وما وراء ذلك من تيارات , واالجتامعية 

خيـالف , ارات واالجتاهات ًكثريا من هذه املظاهر واملؤسسات وما وراءها من التي
 .سالم  ورشيعة اإل, وجهة اإلسالم 
ورشكـات التـأمني ) البنـوك(انتشار الفوائد الربوية يف املـصارف : من ذلك 

ًرشبا واستريادا , وشيوع اخلمر واملسكرات . . وغريها من املؤسسات االقتصادية  ً
,  والتربج وعبث األزياء والصور اخلليعـة ةواخلالع, ومثل ذلك القامر.. ًواجتارا 

واألغاين املثرية واألفالم والتمثيليات املهيجة للغرائز والرقص الغـريب والـرشقي 
التي تشيعه وتروج بضاعته مؤسسات وأجهزة , ذلك من ألوان اللهو احلرام وغري 

) تلفزيـون(مـن صـحافة وإذاعـة مـسموعة ومرئيـة , ضخمه حكوميـة وأهليـة 
وغريها من أوكار ) كبارهيات(وصاالت ومراقص وماله ) سينام(ومرسح وخيالة 

 .الشيطان  
نائية اجل: االت احلياة ومن ذلك سيادة القوانني الوضعية األجنبية يف معظم جم

ًرا حمتومـا ن هذا الواقع املنحـرف لـيس قـد أواملدنية والدولية وغري جيـب عـىل , ً
, ًوهذا أيـضا مغالطـة .  ن ينحنوا إليه صاغرين  وأ, ن يقبلـوه مسلمني املسلمني أ

نام هو وهم من  عىل هذا التعامل وان األمر فيه إفقد بينا أن صالح األمة ال يتوقف
 . وضعف أمام النظم التي يسري عليها الغالبون األقوياء  األوهام

أو تربير ارتكابـه , ن كل حماولة يراد هبا إباحة ما حرم اهللا أ, وخالصة القول 
, ة أو الغربيةـاع احلديثـاراة لألوضـع املجـدافـب, ر ـربيـواع التـن أنـوع مـأي نـب

, ىل اهللا وقول عليه بغري علمرأة عنام هي جإ, واالنخالع عن الشخصية اإلسالمية 
ن يـدعو إىل البغـاء العلنـي وتزلزل يف اليقـني وقـد سـمعنا مـ, وضعف يف الدين
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مـن : نقاذ من رش أعظم يـصيب األمـة وير أنه إ, ويطالب بالعودة إليه , وجييزه
 .انتشار لبغاء الرسي 

 حتـى ال,  وبمثل هذا يتحلل املسلمون من أحكام دينهم حكـام بعـد حكـم 
ونـسأله , ثم تعوذ باهللا من اخلـذالن , سالمية  لدهيم ما حيفظ شخصيتهم اإليبقى

 .بل ضالل بعيد ,  وهذا من غري شك خطأ كبري  .)١())العصمة من الفتن
ال أن تقـوده احليـاة بواقعهـا , ن يقود احلياة بمثلـه األعـىل ن أفان مهمة الدي

 . هو حيثام سار ركب احلياة  ال أن يسري, مهمته أن تسري احلياة يف اجتاهه , اهلابط 
أن يتنازل الدين عـن , وليس معنى جمارات التطور الذي يتغنى به الكثريون 

ًويصبح هو مقودا وموجها فان معنى هذا أن تـصبح , رسالته يف القيادة والتوجيه  ً
وال مقيــاس حتــتكم إليــه وهبــذا تفقــد التــوازن , احليــاة بــال ضــابط تنــضبط بــه 

 .و ختبط خبط عشواء  أ, ة وترضب يف بيداء قرار واهلدايواالست
ال أن هنبط إىل حـضيض الواقـع , ن واجبنا أن نرتفع بالواقع إىل أفق الرشع إ

 .)٢(وكلمة اهللا هي العلياالن الرشيعة كلمة اهللا , ًتبعا هلا 
 التشديد فيام سهل فيه الرشع : ًرابعا

, ّ سهل فيها الرشع يقع لبعض املفتيني انه يشدد عىل بعض الناس يف أمور قد
, ُويفسد علـيهم أعامهلـم , واملشقة العظيمة , وهذا يوقع الناس يف احلرج الشديد 

  −: وتتبد صور التشديد يف , ويفوت عليهم الفرص املرشوعة 
 .إهيام الناس بوجود رأي واحد يف املسألة فقط  −١
 .إدعاء وجود إمجاع يف املسألة   −٢
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 .لعلامء يف هذه املسألة  إدعاء وجود اتفاق بني ا −٣
 . األخذ بالقول األشد يف املسألة−٤
 .إدعاء انحسار الدليل الرشعي مع أصحاب قول واحد يف املسألة املطروحة   −٥

, واملوضـوع يف غـري حملـه , ّوقد حذر العلامء من مسلك التشديد غري املـربر 
د فـيام سـهل فيـه حممد األشقر حفظه اهللا ومنها أن يـشد/ ويف هذا يقول الدكتور 

فيرتك الوجه املرشوع وخيرب بفتيا أشد مما , أو فيام له خمرج رشعي صحيح , الرشع 
 واالمتثـال لظـواهر ًجيب إظهارا للتمسك بالدين وشـدة التقـو وغلبـة الـورع

قد نقل ًحكام وحرفيات الدين وغمزا لآلخرين بأهنم متساهلون ومنحرفون واأل
فأمـا التـشديد , العلـم عنـدنا الرخـصة عـن ثقـة نام عن سفيان الثوري أنه قال إ

 )٢( )١(فيحسنه كل أحد
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 الوقوف يف وجه العادات اجلديدة واملسائل الطارئة :  ًخامسا
وكان هلـا األثـر الـسيئ , من املسائل اجلديدة التي ظهرت يف العرص احلديث 

فتيـني وهي تنكـر بعـض امل, واملستفيدين منه , واملتعاملني معه, عىل اإلفتاء وأهله
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حيث يعمد بعض املفتـني , ووقوفهم أمامه بصورة سلبية, لواقعهم وتنصلهم منه
يف بالد املسلمني وكذا بعض املتصدرين للعلم الرشعي وطالبه وعـىل مـستويات 

, واملـصنوعات, واملناسـبات, خمتلفة إىل الوقوف يف وجه كل جديد من العادات 
عجيب إال لكون هذه األشياء جديدة وما محلهم عىل هذا الصنيع الشنيع والفعل ال

 .فقط 
, ًوهذا الصنيع منهم تغليبا لرأي مدرسة فقهيـة تـر أن كـل جديـد مبتـدع 

حتى وإن مل يظهر أنه خمـالف للـرشع ويف هـذا الفعـل مـن التعـسري عـىل العبـاد 
, ًأفـرادا وجمتمعـات, إذ له آثار سلبية كثرية يف حياة األمة, والتشديد عليهم ما فيه

, وضيع عىل النـاس الفـرص, غر علينا الصدر وانتقص بأقدار أهل العلمفكم أو
وأوجد يف النـاس دعـو , وأحلق هبم احلرج الشديد, وشدد عليهم يف معامالهتم

وجرس ألهل الباطـل مـن الكفـار , عريضة مفادها أن الرشيعة حتارب كل جديد 
لطعـن عـىل صـبح مـن طعـوهنم علينـا افأ, افقني وغريهم عىل أهل اإلسالمواملن

مع أن األصل يف األشياء اإلباحة حتى يرد , بأهنا حتارب اجلديد وال تقره, الرشيعة
دليل التحريم وأن النظـر إىل املقاصـد واملـآالت والعـربة يف املقاصـد واملعـاين ال 

 .األلفاظ واملباين
وامللمـة , ثبـات مـن التنبيـه عـىل هـذه اآلفـة اخلطـرية ولقد أكثر العلـامء األ

سـالمي املطـروح ًوترشـيدا للخطـاب اإل, ًذيرا منهـاوحت, ً بيانا خلطرها,العظيمة
للتعامل مع الناس يف الداخل واخلارج مسلمهم وكافرهم, مـوافقهم وخمـالفهم, 

  ًًويـدخل يف هـذا النـوع أيـضا((: ومن كالمهم يف هذا ما قالـه الـدكتور األشـقر
, دوات املـستحدثة واأل, الوقوف يف وجه العـادات اجلديـدة واملالبـس الطارئـة 

مما ليس فيه نص , أو املخرتعة ونحو ذلك, والتنظيامت املستوردة, والعلوم الناشئة
وفيه املصلحة للناس والتيسري علـيهم , وال قياس يرفضه , صحيح رصيح يمنعه 
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وكم شاهدنا وبلينا بأناس ينتمون إىل العلم ولكـنهم لـضيق أفقهـم , يف معاشهم 
كلمـا , وينادون بالويل والثبور وعظائم األمور , كفري وقرص أنظارهم يفتون بالت

ظرية يف علـم أو ظهرت ن, أطـال الشـباب شعورهم أو استحدث هلم زي جديد 
ًنسان إىل القمر ونحو ذلك مما ال خيالف دليال رشعيا أو وصل اإل, األحياء  وإنام , ً

ثم ال يلبثـون حتـت  , يقيمون الدنيا ويقعدوهنا باسم الدين جلهلهم بالدنيا والدين
ًن يسكنوا شيئا فشيئا ثم يبدؤون هم أنفسهم بلبس الثياب اجلديدة ضغط الواقع أ ً

واإليـامن بـام , التي استنكروها والتلبس بام كانوا ينكرون مـن العـادات اجلديـدة 
حتى وسموا علامء الـدين , واختاذ ما أنكروه من األدوات , أنكروه من النظريات 
وباستحالهلم تغيري الفتاو عند أدنـى رغبـة أو ,  واجلمود بسمة الترسع واجلهل

وحتـى أصـبح العامـة ال , بوقوفهم يف وجه التغريات والتطورات النافعة , رهبة 
يكادون يثقون بالفتاو الرشعية بتلك املـسائل ويتهـاونون يف خمالفتهـا وخمالفـة 

,  ورسـوله مما يأسـى لـه كـل مـن حيـب اهللا, ًغريها من الفتاو الصحيحة أيضا 
ويتمنى أن تكون كلمة اهللا هي العليا يف هذا الكوكب الـصغري كـام هـي العليـا يف 

 .)١(مجيع ما خلق اهللا
 التساهل فيام ال يتساهل فيه : ًسادسا

ًلئن كان التشدد يف غري حمله أمـرا مـستغربا لـه آثـاره ا لـسيئة يف حيـاة الفـرد ً
وله آثاره الكثرية ولقد كان , كذلك ن التساهل يف غري حمله أمر خطري فإ, واجلامعة

 مما بليت به األمة يف القديم واحلديث أن يعمل بعض املفتيني عىل إصـدار فتـاو
من أناس لعـل , والتيسري يف غري موضعه , رشعية يظهر فيها التساهل يف غري حمله 

بعضهم غري مؤهل إلصدار أمثال مثل هذه الفتاو اهلامـة ذات األثـر اخلطـري يف 
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وهـذا مـسلك خطـري يـؤدي بالـرضورة إىل إفـساد نفـوس النـاس ,  الناس حياة
ذي يـؤدي هبـم إىل املفاسـد باتباعهم للرخص وحرصـهم عـىل التـساهل ذاك الـ

 −: التالية
 .االنسالخ من الدين برتك اتباع الدليل إىل اتباع اهلو واملصلحة  −
ل النـاس أن يـشكل االستهانة بالدين إذ يصري هبذا االعتبار سيان ال ينضبط لك −

 .منه ما يريد  
 .ترك ما هو معلوم إىل ما ليس بمعلوم   −
 .انخرام قانون السياسة الرشعية برتك االنضباط إىل أمر معروف  −
 )١(مجاع عىل وجه خيرق اإليفيض إىل القول بتلفيق املذاهب −

ولقد حذر العلامء مـن التـساهل بـالفتو ويف هـذا يقـول اإلمـام النــووي 
  )٢())ومن عرف به حـرم اسـتفتاؤه, حيرم التساهل يف الفتو (( اهللا تعالـى رحـمه

 .إىل غري ذلك مما ذكر العلامء يف مفاسد اتباع الرخص
 فساد الذمم  : ًسابعا

وتـذهب مـصالح , من مضار الفتو الشاذة التي ال تقوم عىل دليل رشعـي 
, رقون بني احلالل واحلرام فال يعودوا يف, أهنا تؤدي إىل فساد ذمم الناس , الناس 

يف , واخلشية هللا سبحانه وتعاىل , وال تظهر فيهم املهابة , وال يأهبون بحرمة الرشع 
وحيرصون عىل حتصيله بشتى , هنم يستمرئون احلرام شتى أمور حياهتم وبالتايل فإ

بل وال يبالون باحلالل وال حيرصـون , دون نظر لكوهنا مرشوعة أم ال , الوسائل 
, وال يسلكون سبله ; فيؤدي هذا هبم إىل انطفاء شـعلة اإليـامن يف قلـوهبم  , عليه
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بل حيرص عىل , وعندها فال يأخذ أحدهم بأمر الرشع , وذهاب أثره من نفوسهم 
مصلحته أينام كانت بحالل أو حرام أو غريه وأي حال أشد من حال أولئك الذي 

حلـرام ويـستبيحون املحـارم فسدت ذممهم يف حياة الناس هذه فرتاهم يستحلون ا
ومتريـر , وهـل حيتـاج هـؤالء لتربيـر بـاطلهم , ًوال يرقبون يف أحد إال وال ذمـة 

وحتقيق مصاحلهم إال إىل فتو شاذة تبـيح هلـم مـا يريـدون ويتحمـل , فسادهم 
ّمسؤولية هذه الفتو من رق دينه وقل علمه وغادرت املهابـة هللا قلبـه وضـعفت  ّ

ل الناس عنايته من أدعياء العلم واملتـسلقني عـىل الفتـو بالواقع معرفته وبأحوا
 .وأهلها واهللا املستعان  

 تشويش صورة الدين وأهله  : ًثامنا
ة واألقوال الـضعيفة يف حيـاة األمـة يبإذا رست الفتاو الشاذة واآلراء الغر

ومـنهم , يف نظر عامة الناس , أدت هذه بالرضورة إىل تشويه صورة الدين وأهله 
فأصبح هؤالء الناس يرون الدين يتبع أهواءه فئات معينة من املجتمع , ستفتون امل

, واالجتامعــي, والنفــوذ الــسيايس, وأصــحاب املكانــة فيــه, مــن عليــة القــوم 
ويلـتمس هلـا األعـذار , فيعمل عىل إعطائهـا الـرشعية , والعلمي, واالقتصادي

فـري هـؤالء النـاس , ا وحيقق هلا املكاسب ويربر هلا واقعها وحيقق هلـا مـصاحله
, ال آخـرين, املساكني هذا الدين دين فئة متنفذة ال غريها يـسعى إلرضـاء أنـاس

هابـة هللا يف وعنـدها تقـل امل, ويف هذا من تشويه هذا الدين وتشويه صورته ما فيه
, ًويـصبح احلـال مـشوها, ثر أهـل الـدين يف نفوسـهم ويضعف أ, نفوس الناس

ر الناس أهل العلم سـدنة ملـصالح ذوي املـصالح اليمكن ألحد االلتزام به وي
ويعملـون لـيلهم وهنـارهم إلضـفاء , ويتفننون يف خترجيهـا , يتسابقون لتحقيقها 



  

 − ٥٦ −

الرشعية عليها ويف هذا ذهاب الثقة يف العلامء وتشويه صورهتم عند العامة وإبعاد 
 )  .املشايخ يفتون بفرخه(الناس عنهم كام قيل يف بعض البالد 

  ذهاب هيبة العلامء : ًتاسعا
, وقـل عملـه, إذا صدرت الفتاو الشاذة عن أدعياء العلـم ممـن رق دينـه 

وقع الناس يف حـرية شـديدة , وفحش خطئه, وتضاءلت تقواه, وضعفت معرفته
فـاد هـذا بالـرضورة إىل , ومن به من العلم يثقون, فيمن يسألون ومن يستفتون

وعـدم األخـذ , ر النـاس مـنهم ونفـو, وتـشويه صـورهتم, ذهاب هيبـة العلـامء
و هذا يلـزم منـه أن تـضيع , وختليهم عنهم, ورضهبم هبا عرض احلائط, بأقواهلم
ويعطى احلـق , ويقرص مع من ال جيوز التقصري معه, وتذهب الواجبات, احلقوق

فيكثـر , وتقـل الثقـة هبـم, وعندها ال يأخذ الناس بفتو العلامء, لغريه مستحقه
بسبب تشويه صورة العلامء , تذهب القدوة من حياة الناسو, ويقل العلم, اجلهل

, لـون هـذا الـدينالذين يرتاءون للناس وغيبة صورة العلامء الثقـات الـذين حيم
ء العلامء مطية لغريهم ينقـادون ألهـل ن الناس يرون يف هؤالويقومون به ذلك أل

يف  ويرغبــون,  اهللا تعــاىل املــصالح واألهــواء ويــؤثرون رىض النــاس عــىل رىض
وعنـدها فـال ,  اهللا يف الدنيا واآلخرةالعاجل من متاع الدنيا عىل اآلجل من رىض

أو , أو الثقـة بـشخوصهم, أو االلتفات إىل فتـواهم, ًيروهنم أهال لألخذ بأقواهلم
ويف هذا من األثر البالغ حيث تـشوه صـورة العلـامء ويـضعف , االلتفات حوهلم

 .حاهلم وال يلتفـت إليهم 
 ول من ليس من أهل العلم فيام ليس هلم به علم  دخ : ًعارشا

ًاألصل أن يتصدر للعلم واإلفادة فيه تعليام وافتاءا العلامء الثقات الذين يوثق  ً
, وتقتفي آثارهم فيام يفعلون , والذين تتبعهم األمة فيام يقولون , بعلمهم ودينهم 
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أو , م له به  من تعلـيم وعندها فال يتسنى لغريهم أن يتدخل فيام ال يعنيه مما ال عل
لكن قد , هذا هو األصل . وبالتايل خترج الفتو عىل أصوهلا فيتقبلها الناس , فتيا 

فيخـبط , فيدخل بام ليس له بـه شـأن , حيصل أن يتصدر للعلم من ليس من أهله 
خبط عشواء, ومن خبط العشواء هذه الفتو الشاذة التي تصدر من شخص غري 

وال يشهد هلا نقل بـل  ,  معنى بالفتو ال يسندها دليل وغري مؤهل وال, مسؤول 
, بل تفتح هي عىل النـاس أبـواب املفاسـد واملـضار , وال تتحقق عربها مصلحة 

فتذهب األموال وهتلك النفوس وخترب البيوت وتطلق النساء أو ترملهم وييـتم 
إال بـسبب , وما ذلك كلـه , األبناء وتوجد صورة سيئة هلذا الدين يف حياة الناس 

ًدخول اجلهلة أبواب العلم تعليام وإفتـاء بـام يـؤدي إىل ضـياع املـصالح وحتليــل 
 . احلرام وحتريم احلالل وضياع الواجبات

 التشكيك يف احلكم الرشعي : احلادي عرش
إذا وجدت الفتاو الشاذة التي توىل كربها من لـيس مـن أهـل العلـم ممـن 

ن وأهله وذهـاب هيبـة العلـامء وإفـساد وصفنا حاهلم أدت إىل تشويه صورة الدي
نفوس الناس فأد هذا بالرضورة إىل نشوء حالة تشكيك يف احلكم الرشعي مـن 

 −: اجلهات التالية 
 .ن هذا ليس بحكم اهللا إ −
 .ن هذه ليست بفتيا علامء  إ −
 .إن هؤالء الشخوص ليسوا بعلامء يأخذ بقوهلم  −
 . به إن هذا ليس بدين يؤخذ وال رشع يلتزم −
 .نه ال ضري بمخالفة هذا كله  إ −
 .نه ال حق حيفظ وال واجب يؤدي  إ −
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 :يؤدي هذا إىل فوىض دينية من ناحية ما ييل  −
 .استواء الصالح والطالح يف العلم والنظر  −
 .الزهد يف الفتو واحلكم الرشعي وعدم املباالة هبام  −
 .ضياع احلقوق والواجبات بني الناس   −
 لتزام الرشعيقلة اال −
 .عموم املعايص وشيوع اآلثام   −
 .ظهور الفساد يف الرب والبحر   −
 .كثرة أهل الباطل   −
 .استمراء احلرام   −
 .قلة احلالل   −

 وبعد فهذا ما أمكن وصفه من اآلثار الـسلبية الـسيئة املرتتبـة عـىل الفتـاو
فـسدة حليـاهتم واهللا الشاذة الصادرة عن غـري أهلهـا واملـضيعة حلقـوق العبـاد امل

 .املستعان  
وإنام ذكرنا هـذه كـنامذج للفتـاو الـشاذة وإال , واهللا تعاىل أعلم بالصواب 

 .فاخلطب أكرب من ذلك وكتب الفتاو حباىل بكل عجيب واهللا املستعان
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 اخلـامتـــة
وبعد فهذه جولة يف بساتني أهل العلم وكتبهم املختلفة ومصنفاهتم العظيمـة 

بغيـة وصـف , وفاضـل أقـواهلم , وحـسن عبـاراهتم , شاق عبري جمالسهم الستن
, وتصوير الصور التي ترتاء عربها وتظهر عن طريقها الفتاو الشاذة الضعيفة 

لتصدر عن من ليس من أهل العلم مليدان هو ليس من أهلـه , التي بليت هبا األمة 
ومكاسـبها يف نفـوس أو ضعف خمافة اهللا يف نفس اآلخر أو احلـرص عـىل الـدنيا 

فريق ثالث أو الغفلة عن فهم واقع الناس وحسن تنزيل حكم اهللا عليه مما كان له 
األثر البالغ يف إفساد دين الناس ودنياهم وعبادهتم ومعاملتهم العامة واخلاصة مما 
أفىض إىل هدم أرس وختريب بيوت وإذهاب مقدرات وتعطيـل مـصالح وتفويـت 

ًالتنبيه عليه والتنويه بـه نـصحا لألمـة ورعايـة حلقهـا فرص مما اقتىض أهل العلم 
قلنـا ملـن قـال هللا , الـدين النـصيحة ((:  الذي يقول فيـه ًامتثاال حلديث النبي 

 .)١())ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١Eא 



  

 − ٦٠ −

 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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  سعد بن نارص أبوحبيب الشثري.د

 عضو هيئة كبار العلامء
 العلمية واإلفتاء عضو اللجنة الدائمة للبحوث
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ))تنظيم الفتو أحكامه وآلياته((

 :له أما بعداحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل رسو
الفتو تعترب من األمور التي ال غنـى للمـسلم عنهـا يف مجيـع جوانـب فإن 

 . من عبادات ومعامالت وأعاملحياته املختلفة
ومع تطور االتصاالت والثورة التقنيـة والعلميـة املوجـودة يف هـذا العـرص 
حيث قربت البعيـد وخـرج املفتـون عـىل القنـوات وشـبكة املعلومـات العامليـة 

وغريها مـن وسـائل االتـصاالت فكثـرت فتـاواهم واجتهـادا هتـم ) رتنتاالن(
 وحصل اختالف فيام بينهم وذلك حسب قوة العلم وفهم السؤال ولـذلك نـاد

 .ًمن ليس أهال لذلك  بعض العلامء إىل تنظيم الفتو وتوحيد مصدرها وإبعاد 
 بعضهم إىل أن تكـون هنـاك جممعـات ومراكـز إلصـدار الفتـاو كام ناد

 .اجلامعية ألهنا تكون أقو حجة وأبعد عن األخطاء
 .كلدية وإصدار قرار من ويل األمر بذوذهب بعضهم إىل منع الفتاو الفر

مسؤولية تلقى عـىل  ألن اإلفتاء هي لينام ير آخرون أن هذا األمر مستحيب
 العلامء كل يف ختصصه وليس وظيفة مؤسسة وحيدة بعينهـا , ويـرون كاهل مجيع

ًحجرا عىل آراء الناس فلكل إنسان احلق أن يعرب عـام يـراه   يعتربم الفتوتنظيأن 
 الفتاو ليس اختالف  ويرون أن مواجهة .ًمن آراء وفقا للحجة التي يستند إليها

 .هبذه الطريقة بل يكون بتوعية الناس وإظهار الرأي الصحيح والدعوة له
 : يف عرشة مباحثالبحثوقد جعلت هذا 
 . تعريف الفتو وأمهيتها:املبحث األول
 .املؤهلني للفتيا إعداد :املبحث الثاين
 . تعيني املفتني:املبحث الثالث
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 . األمر بتويل العامل لإلفتاء:املبحث الرابع
 :إىل عدة أقسام  تقسيم املفتني:املبحث اخلامس
 .تقسيم الفتو باعتبار االختصاص −١
 .تقسيم الفتو باعتبار البلدان −٢
 .ملفتني عىل الزمانتوزيع ا −٣
 . أصناف املستفتنيبحسبتقسيم املفتني  −٤
 .م املفتني بحسب املذاهب الفقهيةيتقس −٥

وذلـك   تنظيم اإلفتاء من خالل وسائل االتصال واإلعـالم: املبحث السادس       
 :من خالل

 . هتيئة وسائل االتصال باإلفتاء−١
٢− نرش الفتاو. 
 .المحرص اإلفتاء يف وسائل اإلع −٣
 .اي املنع من الفت: املبحث السابع
 .عقوبة من يتصد لإلفتاء من غري املؤهلني :  املبحث الثامن 
 . اإللزام بالفتو: املبحث التاسع
 . الطعن يف الفتاو واملفتني: املبحث العارش

 .هذا وأسأل اهللا عز وجل للجميع التوفيق خلريي الدنيا واآلخرة
 .وعىل آله وسلموصىل اهللا عىل نبينا حممد 

 
 
 

 
 



 − ٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 املبحث األول
 مقدمة يف تعريف الفتو وأمهيتها

معجـم مقـاييس [ .يفرس بعض أهل اللغة كلمة الفتو لغة بأهنا تبيني احلكم
 اإلفتاء والفتيا تبيـني املـشكل مـنوأصل  (:زهري قال األ.]٤/٤٧٤) فتى(اللغة 

 وي فكأنـه يقـو مـالشاب احلدث الذي شب وقاألحكام أصله من الفتى وهو ا
ًأشكل ببيانه فيشب ويصري قويا , وأفتى املفتي إذا أحدث حكام ً()١(.  

 :ًولألصوليني منهجان يف حقيقة الفتو اصطالحا
 .)٢(ً أن الفتو ال تكون إال جوابا عن سؤال:األول 
         ا  وهذ.)٣(ُأن كل توضيح للحكم الرشعي بدون إلزام به فإنه يعد فتو: الثاين

  .هو رأي مجاهري أهل العلم
والفتو الرشعية هلا مكانتها املهمة وآثارها اجلميلـة وأكتفـي بـإيراد بعـض 

 .أهل العلم يف ذلك كالم
     حكام وهو مـالذ اخلالئـق يف تفـصيل احلـالل املفتي مناط األ (:قال اجلويني

 .)٤()واحلرام
 , ألنه ال يمكن تكليف كـل واحـد العمل بالفتو رضوري (:وقال الرازي

 .)٥()واقعة باالجتهاد يف كل
 عن الفقيه املفتي املنصوب يف الناحيـة بالقـايض , ىُال يستغن (:قال الزركيش

ُالقايض ملزم من رفع إليه عند التنازع , واملفتـي يرجـع إليـه املـسلم يف مجيـع  فإن
  .)٦()العارضة أحواله 

                                                 
F١Eא١٤L٢٣٤K 
F٢Eאא٣L٣٧٦ Jא١L١٨٧ Jא٦L٤٣٧–א٨L٢٦٥K 
F٣Eא،אא١٣L٥٩٩L٣٠٢–א٣L٤٣٨–א٦L٢٩٩ J

אא١L٥٦٤–אא٤–٣L١٠٩–אא
٢L٨١٧אא٢L٢١٥K 

F٤Eא٢L٨٦٩ 
F٥Eא٤L٥٥٥K 
F٦Eא٣L٣٤K 
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وعليـه عـول نكـره منكـر ُ يف الرشيعة ال يالفتو ركن عظيم (:وقال الغزايل
  .)١() اهللا برسوله وتابعهم عليه التابعون إىل زماننااستأثرأن  بعد الصحابة 

اإلفتاء عظيم اخلطر كبري املوقـع كثـري الفـضل , ألن املفتـي  (:نوويالوقال 
األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم وقائم بفـرض الكفايـة لكنـه معـرض  وارث

  .)٢()املفتي موقع عن اهللا(  :قالوا ذا للخطأ وهل
املفتي القائم يف األمة مقام  النبي صىل اهللا عليه وسـلم ألن : (وقال الشاطبي

ورثة األنبياء , وألن املفتي نائب عنه يف تبليغ األحكام لقوله صـىل اهللا  م ُالعلامء ه
ن ما يبلغـه واملفتي شارع من وجه أل)) ليبلغ الشاهد منكم الغائب(( :عليه وسلم

ًفيه مبلغا وإما مستنبط من املنقول فيكون قائام مقامـه يف إنـشاء  إما منقول فيكون  ً
الوجه شارع واجب اتباع العمل عىل وفق ما قاله وباجلملـة  األحكام فهو من هذا

صـىل اهللا عليـه وسـلم وموقـع للـرشيعة عـىل أفعـال  فاملفتي خمرب عن اهللا كالنبي
أمره يف األمة كـالنبي ولـذا سـمو أويل األمـر  بي ونافذاملكلفني بحسب نظره كالن

 .ُوقرنت طاعتهم بطاعة اهللا ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١Eא٤٦٢K 
F٢Eאא١٣K 
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 املبحث الثاين
 إعداد املؤهلني للفتيا

من املقرر عند العلامء أن مـن فـروض الكفايـات الفتـو وتعلـيم الكتـاب 
 .)١(والسنة وسائر العلوم الرشعية
الـرشع مـن تفـسري وحـديث وفقـه القيـام بعلـوم  (:قال زكريا األنـصاري

َ﴿فلوال  : إىل درجة الفتو والقضاء فرض كفاية ملا مر ولقوله تعاىل  فيهاواالنتهاء ْ َ َ
ِنفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين﴾ ِّ َ ِْ ُ َُّ ٌ ََ َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ ُ ْ ُ والقيام بام ذكر واجب عـىل كـل َ

إذا كانـت ف.)٢()يكفيه ليس ببليدد للقوت ولسائر ما ـر واجـَر ذكـُمسلم مكلف ح
و من فروض الكفايات وال يمكن حصوهلا إال بإعداد املفتني وتأهيلهم من ـالفت

ن ذلك من الواجبات ألن مـا ال يـتم الواجـب إال بـه اخالل التعليم والتدريب ك
 .فهو واجب

 :وهذا الواجب يتعلق بأربع طوائف
علمني بـذل األسـباب لتحـصيل  املتعلمون فإنه جيب عىل املت:الطائفة األوىل

 .درجة االجتهاد والفتو وهذا من فروض الكفايات
 :حتصيل درجة املجتهدين فرض عىل الكفاية قـال سـحنون (:قال القرايف  

ُولتكن ﴿ :ًمن كان أهال لإلمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها لقوله تعاىل َ ْ َ
َمنكم أمة يدعون إىل اخلري و ُِ ْ َ َّ ْ َِّْ َ ِ َ ْ ٌ ُ ُيأمرون باملعروف وينهون عـن املنكـر وأولــئك هـم ُ َ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ْ َ َْ ِ َِ ُ ِ َ ُْ َِْ َ ََ ْ ِ ْ

َاملفلحون ُ ِ ْ أو ال يعرف املنكر فكيـف ينهـى   ومن ال يعرف املعروف كيف يأمر به﴾ُْ
والعلم وضبط الرشيعة وإن كان فرض كفاية إال أنه يتعني له طائفـة مـن  ...) عنه

ُوحسنت  م وهي من جاد حفظهم ورق فهمه الناس سـريهتم وطابـت رسيـرهتم َ
                                                 

F١Eא٣L٣٤א،٤L١٩٦א،١٠L٢١١א،٤L١٨٤א،
١אL٥٨١א،٦א،١L٢٦٧אאא،٣L٥٣٥א،٤L١٠٠،

٣L١٠٩אא،٣٥KE 
F٢Eא٤L١٨١K 



 − ٨ −

فهؤالء هم الذين يتعني عليهم االشتغال بـالعلم فـإن عـديم احلفـظ أو قليلـه أو 
 اءت سريتهـن سـذلك مـة وكـديـة املحمـريعـح لضبط الشـيء الفهم ال يصليس

ال حيصل به الوثوق للعامة فال حتصل به مصلحة التقليد فتضيع أحـوال النـاس , 
 الطائفة متعينة هبذه الصفات تعينت بصفاهتا وصار طلـب العلـم وإذا كانت هذه

  .)١()عليها فرض عني فلعل هذا هو معنى كالم سحنون
وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلـغ درجـة االجتهـاد  (:قال البغوي

ًورتبة  الفتيا , فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا مجيعـا , وإذا قـام مـن كـل بلـد 
ه سقط الفرض عـن اآلخـرين , وعلـيهم تقليـده فـيام يقـع هلـم مـن واحد بتعلم
 .)٢()احلوادث

ً يلزم ويل األمر منعهم كام فعل بنو أمية , نقال مـن كتـاب :يقول ابن اجلوزي
محدان احلراين احلنبيل محد بنأ لإلمام ٢٤ واملفتي واملستفتي ص صفة الفتو. 

 اآلباء بتعلـيم أبنـائهم ففـي  اآلباء حيث وردت الرشيعة بأمر:الطائفة الثانية
علمـوا الـصبي  (: ويف لفـظ)٣()ًعلموا أوالدكم الصالة إذا بلغـوا سـبعا(احلديث 

 .)٤()الصالة ابن سبع سنني
أهيـا النـاس علمـوا أوالدكـم  يـا (:وقال الضحاك بـن قـيس ريض اهللا عنـه

  .)٥()وأهليكم القرآن
يم النـاس نـصوص الفقهاء واملعلمون حيـث يقومـون بتعلـ: الطائفة الثالثة

خـريكم مـن تعلـم  (:الرشع وكيفية فهمها وقد قال النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم
  .)٦()القرآن وعلمه

                                                 
F١E١אL٢٦٦K 
F٢Eא٢L٣٤٠K 
F٣Eאאאאאא١אL٧١٧אא١L٢٩٤K 
F٤Eא١L٣٨٩אF١٠٠٢EאF٤٠٧EK 
F٥EFF١٠Eא٦L١٣١KE 
F٦EFא٤٧٣٩KE 



 − ٩ −

وكان هذا هو دأب السلف الـصالح مـن هـذه األمـة قـال أبـو عبـدالرمحن 
 حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثامن وابـن مـسعود وغريمهـا أهنـم :السلمي

بي صىل اهللا عليه وسلم عرش آيات تعلموا ما فيها من العلم كانوا إذا تعلموا من الن
 .والعمل

فيه فـضيلة  )من دل عىل خري فله أجر فاعله (:وقال النووي يف رشح حديث
دة لفاعلـة وفيـه فـضيلة تعلـيم العلـم ـه عليه واملساعـة عىل اخلري والتنبيـداللـال

  .)١()ووظائف العبادات
ذل منافع البدن جيب عند احلاجة كـام جيـب ب (:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .)٢()تعليم العلم وإفتاء الناس
حكم اهللا ببقاء الرشيعة إىل يوم القيامة والبقـاء بـني النـاس  (:يسقال الرسخ
 والذي يؤيد هذا قوله ....ًعلم والتعليم مجيعا ت والتعليم فيفرتض اليكون بالتعلم

ِوإن أحد من املرشك﴿ :تعاىل ِ ْ ُْ َ َ َِّ ٌ َ ْ َني استجارك فأجره حتى يـسمع كـالم اهللاِِّ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ ََّ َِ َ َ َ اآليـة ,  ﴾َ
  .)٣()ويف هذا إشارة إىل أنه يفرتض تعليم الكافر إذا طلب ذلك فتعليم املؤمن أوىل

فـروض الكفايـات كالواليـات العامـة واجلهـاد وتعلـيم  (:وقال الـشاطبي
  .)٤()العلم

علم العلم من املصالح العامة التي يوكل  األئمة والوالة ألن ت:الطائفة الرابعة
 وقـال .)٥()تعلم العلم وتعليمه من املصالح العامة (:لألئمة رعايتها قال الرحيباين

رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الرشعية بل هو  (:شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .)٦() قيام للخلق بدوهناالمن املصالح العامة التي 

                                                 
F١E١٣L٣٩K 
F٢Eא٢٨L٩٩K 
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 − ١٠ −

وفيه أنه جيـب عـىل  (:)ليبلغ شاهدكم غائبكم (:ح حديثقال املناوي يف رش
  .)١()اإلمام تعليم العلم بلسانه أو بكتابته ملن مل يبلغه وتفهيمه ملن مل يفهمه

جيب عىل اإلمام أن يفرض من بيت املـال ملـن نـصب نفـسه  (:وقال البهويت
 إىل القيام ُلتدريس العلم والفتو يف األحكام ما يغنيه عن التكسب لدعاء احلاجة 

 .)٢()بذلك واالنقطاع له وهو يف معنى اإلمامة والقضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٥/٧٤١فيض القدير  )١(
 .٦/٢٩١آشاف القناع  )٢(



 − ١١ −

 املبحث الثالث
 املفتني تعيني

بام أن الفتو من املصالح العامة التي حتتاج إليها األمة بمجموعها وأفرادها 
 لذا فإن ويل األمر جيب عليه تفقد من يصلح لإلفتاء واختيار األصلح هلا وتكليفـه 

ع القيام يام حيتاج إليه من بيت املال وذلك ألن ويل األمر هو الذي يتوىل النظر        هبا م
 .يف املصالح العامة

ُوالطريق لإلمام إىل معرفـة حـال مـن يريـد نـصبه  (:قال اخلطيب البغدادي
أن يسأل عنه أهل العلم يف وقته واملشهورين من فقهاء عرصه ويعول عىل للفتو 

 .)١(ن أمرهما خيربونه م
وينبغي لإلمام أن يبحث عن أهل العلم ممـن يـصلح  (:وقال يف البحر الرائق
 .)٢()للفتو ليمنع من ال يصلح

 .)٣()ومفت كفايتهوعىل اإلمام أن يفرض ملدرس  (:وقال
التـي العامة مثل هذا العمل هو من املصالح  (:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  وإنام املنفعـة لعمـوم ....األعيان وإما عىل الكفاية ًيكون القيام هبا فرضا إما عىل 
ًالناس أعني املسلمني فإنه جيب أن يويل يف كل مرتبة أ لح مـن يقـدر عليهـا وأن صُ

ُيرزق من رزق املقاتلة واألئمة واملؤذنني وأهـل العلـم الـذين هـم أحـق النـاس 
  .)٤()ىل ذلكوأنفعهم للمسلمني وهذا واجب عىل اإلمام وعىل األمة أن يعاونوه ع

عـىل اإلمـام أن يفـرض ملـن نـصب نفـسه لتـدريس الفقـه  (:وقال اخلطيب
ُيف األحكام ما يغنيه عن االحرتاف والتكسب وجيعل ذلك يف بيت مـال  والفتو
  .)٥()املسلمني

                                                 
F١Eאא٢L٣٢٥K 
F٢Eאאא٦L٦٩K 
F٣Eאא٦אL٢٨٦אL١٢٧K 
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 − ١٢ −

 انظـر إىل القـوم الـذين :كتب عمر ابن عبـدالعزيز رمحـه اهللا إىل وايل محـص
سجد عن طلب الدنيا فاعط كل رجل مـنهم نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها يف امل

مائة دينار يستعينون هبا عىل ما هم عليه من بيت مال املسلمني حني يأتيـك كتـايب 
 .)هذا فإن خري اخلري عاجله

وللمفتي أخذ الرزق من بيت املال , ألن اإلفتاء من املصالح  (:وقال البهويت
  .)١()العامة كاألذان

 أن يفـرض مـن بيـت املـال ملـن نـصب نفـسه جيب عىل اإلمام (:ًأيضاوقال 
 احلاجة إىل القيام ءلتدريس العلم والفتو يف األحكام ما يغنيه عن التكسب لدعا

 .)بذلك واالنقطاع له وهو يف معنى اإلمامة والقضاء
ًوال تنايف بني كون الفتيا من أعامل الطاعات مع فرض اإلمام له شيئا من بيت 

 كقضاء وفتيا وأذان نفعه رزق من بيت املال عىل متعد وجيوز أخذ (:املال ولذا قال
 ألن ذلـك ...ه ونحومهـا قوإمامة وتعليم قرآن وتدريس علم نافع من حديث وف

من املصالح العامة كام ال جيوز أخذ الوقف عىل من يقوم هبـذه املـصالح املتعـدي 
 :تقي الدينالشيخ قال ام القصد به اإلعانة عىل الطاعة ِنفعها ألنه ليس بعوض وإن

ًما يؤخذ من بيت املال فليس عوضا وال أجره بل رزق لإلعانة عـىل الطاعـة وال (
ُخيرجه ذلك عن كونه قربة وال يقدح يف اإلخالص   أي مـن – فمن عمل منهم ...ُ

 .)٢() هللا أثيب عىل عمله الذي أخلصه هللا–يقوم باملصالح 
 
 

 
 

                                                 
F١Eא٦L٢٩١K 
F٢Eא٣L٦٤١K 



 − ١٣ −

 املبحث الرابع
 األمر بتويل العامل لإلفتاء

صولية جيد أن العلامء يرون أن العامل تتعني عليه الفتـو يف الع للكتب األاملط
 :حالني

عند توجه سؤال للعامل الذي ال يوجد يف البلد غـريه والـسائل  : احلالة األوىل
ويف البلـد  للمفتـي رد الفتـو (: هذه املسألة , قال ابن اللحـامللجواب يف حمتاج

مل  وال يلزم جواب ما وابن عقيل ره أبو اخلطابًغريه أهل هلا رشعا ; وإال لزمه ذك
 .)١()وال ينفعه يقع وما ال حيتمله السائل
ــــــه  إذا استفتى املفتي وليس يف الناحية غريه تعني  (:وقال ابن الصالح علي

  .)٢()اجلواب
وفـرض , تيا فرض عني إذا كان يف البلـد مفتـي واحـدفال (:وقال ابن محدان

 .)٣()أكثركفاية إذا كان فيه مفتيان ف
ًوإن كان معروفا عند العامة بفتيا وهو جاهل تعني اجلـواب  (:وقال املرداوي

  .)٤()عىل العامل
ا تتعني عليه, قـال و فإهنـد العلامء للفتـام أحـإذا عني اإلم  :ةـالة الثانيـاحل
ومن تعني عليه بأن مل يوجـد  ...الفتو والقضاء فرض كفاية (:األنصاري زكريا

 ...ة إليـه فيهـا ـاجــللح ه إذا ويلـه وقبولـه طلبـ له غريه لزمحـالـ صهـيف ناحيت
ملضطر وسائر فروض الكفايات الطعام إإليه ك وجيرب عىل القبول الضطرار الناس

 .)٥()عند التعني
                                                 

F١Eא١٦٨אא،א٣L٤٥٥א،٤L٢٤٢א،٦L٣٨٣،
٦אL٣٠١K 

F٢Eאא١L٤٥אא،٤٥٦K 
F٣Eא٦،אא٨L٤١٠٠K 
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من طوع قلب وطيب نفـس إال أن ) الفتيا(فالسنة أن يتقلد  (:وقال املجددي
وكـل إىل نفـسه,  من طلبه , فإن مـن طلبـهيقلد , وال يستعمل ويل األمر يف ذلك 

ويمنع مـن ال يـصلح, فمـن كـان  وعىل ويل األمر أن يبحث عمن يصلح للفتو
ِّأهال له وقلد ال يكره له اإلفتاء, فإن الصحابة كانوا يفتون يف احلوادث ُ ً(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ١٥ −

 املبحث اخلامس
 تقسيم املفتني

ط ـن ضغــا عىل املفتني للتخفيـف مــو, تقسيمهـم الفتـرائق تنظيـن طـم
 , متقنة من جهة أخر االستفتاءات الواردة عىل املفتني من جهة ولتكون الفتو

 −:ويمكن تقسيم الفتو باعتبارات متعددة , ومن تلك االعتبارات ما يأيت
 −:االختصاصتقسيم الفتو باعتبار : ًأوال

ء يف بعض األبواب الفقهية ويراد بذلك أن يعهد لكل طائفة من املفتني اإلفتا
, وهكذاًمثال, كأن خيصص بعض املفتني للعبادات بينام يفتي آخرون يف املعامالت 

ُيم رمحه اهللا نقال قد يفهم منه املنع من مثلقوقد نقل العالمة ابن ال هـذا التقـسيم,  ً
عـىل الفتيـا أقلهـم   أجرس الناس:قال سحنون بن سعيد (:قال ابن القيم رمحه اهللا

  .)١()كله فيه  , يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن احلقًعلام
ُبينام نجد عددا من األصوليني يرصح بـصحة تقـسيم الفتـ و عـىل املفتـني اً

ة ط اجتامع العلوم املـذكورإنام يشرت (:األبواب الفقهية , قال ابن الصالح بحسب
  يف باب خاص مـن العلـم نحـو املفتييف املفتي املطلق يف مجيع أبواب الرشع, أما

علم املناسك أو علم الفرائض أو غريمها فال يشرتط فيه مجيع ذلك , ومـن اجلـائز        
أن ينال اإلنسان منصب الفتو واالجتهاد يف بعـض األبـواب دون بعـض فمـن 

ًالقياس وطرقه وليس عاملا باحلديث فله أن يفتـي يف مـسائل قياسـية يعلـم            عرف
أن  املواريـث وأحكامهـا جـاز لـهتعلق هلا باحلديث ومن عرف أصول علم أن ال 

ًيفتي فيها وإن مل يكن عاملا بأحاديث النكاح وال عارفا بام جيوز له الفتـو يف غـري  ً
 .)٢()ذلك من أبواب الفقه

 −:ويمكن إرجاع تقسيم املفتني عىل األبواب الفقهية إىل سببني
                                                 

F١Eא١L٣٣K 
F٢Eאא٢٦K 
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 له عناية بتحصيل االجتهـاد يف بعـض  أن يكون بعض املفتني:السبب األول
يف  ذه األبواب وإعـادة للتأمـلالفقهية دون بعض بسبب كثرة نظره يف ه األبواب
ى ـد اعتنــقـ ذا البحثـا, وهـواب دون غريهـذه األبـة هـع ضبط أدلـا مـأدلته

ومجهـور األصـوليني عـىل أن  األصوليون بتقريره يف مسألة حكم جتزئة االجتهـاد
 .)١(ًجمتهدا يف بعض األبواب دون بعض جزأ فيمكن أن يكون املرءاالجتهاد يت

حيـصل  هـل جيـوز أن (:ويلخص املرداوي اخلالف يف هـذه املـسألة ويقـول
األكثــر مــنهم  لإلنـسان منــصب االجتهــاد يف بعــض املـسائل دون بعــض أم ال?

ال  إذ بجميع اجلزئيات وهو حم ًأصحابنا عىل اجلواز إذا مل يتجزأ لزم أن يكون عاملا
كل مـن األئمـة األربعـة وغـريهم عـن مـسائل  مجيعها ال حييط هبا برش وقد سئل

 ويف املسألة قول ...وقال بعض العلامء ال يتجزأ االجتهاد ...فأجاب بأنه ال يدري
   وفيها قول رابع جيوز التجزء يف الفـرائض...التجزء يف باب ال مسألة ثالث جيوز
  .)٢()ال يف غريها

 ومـسألة الفتـو يف بعـضقيم بـني مـسألة جتـزء االجتهـاد ويربط ابن ال
فيكون  امـ واالنقسؤزـة تقبل التجـاد حالـاالجته (:ولـواب دون بعض فيقـاألب

ًالرجل جمتهدا يف نوع من العلم مقلدا يف غريه , أو يف باب من أبوابه كمن استفرغ  ً
نة دون غريها مـن من الكتاب والس وسعه يف العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها

أو غري ذلك فليس له الفتو فيام مل جيتهد فيه وال  اد أو احلجهالعلوم أو يف باب اجل
 بام اجتهد فيه مسوغة له اإلفتاء بام ال يعلم يف غريه , وهل له أن يفتي تكون معرفته

الصواب املقطوع  يف النوع الذي اجتهد فيه , فيه ثالثة أوجه أصحها اجلواز بل هو
  .)٣()دون غريها لثاين املنع والثالث اجلواز يف الفرائضبه وا

                                                 
F١EאWאא٤L٢٣א،١٣L٢٨٧אא،٣L٣٩١א،٦L٣٧א،

٢L٦١٤א،٦L٢٩٦א،١L٤٢٥אא،٣٧٣א،
א١אL٢٤א،٤L٢٧٩אאא،١٠L١٠٩،א٢L٤٢٥،א

٤L٣٧٧KאW٣אL٣٨١א،١L٢٢٦אא٩٠K 
F٢Eא٨L٣٨٨٦ J٣٨٨٨K 
F٣Eא٤L٢١٦K 
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  تتابع املـسائل وكثـرةناملسائل املجتهد فيها , فإ  يتعلق بتصور:السبب الثاين
َاملستجدات قد تعجز الفقيه عن التصور الكامـل جلميعهـا ومـن ثـم تقـسم هـذه  ُ

لكـة فقهيـة يكـون لـدهيم م املستجدات بحسب أبواهبا الفقهية عىل املفتني الـذين
الرشعية من خالل حفظهـا أو القـدرة عـىل  وقدرة عىل االستنباط ومعرفة باألدلة

  .مراجعتها
ــل ــد واص ــرص فري ــدكتور ن ــشيخ ال ــضيلة ال ــارن /ولف ــه املق ــتاذ الفق              أس

إن  ((:   بجامعة األزهر ومفتي الديار املرصية األسـبق رأي يف ذلـك فهـو يقـول
ل ـكــًا لـيــتـفـم ن تتوسع مؤسـسة الفتـو لتتـضمناالقرتاحات التي تنادي بأ

فت لالقتـصاد وآخـر للطـب وآخـر ـرة ومـفت  لألسـثل مـدة مـجال عىل حـم
ًنرص فريد واصل هـذا متامـا .د للزراعة وآخر للشؤون العسكرية وغريها فريفض

واحدة يتوالها مفت واحد لتتوحـد الفتـو  ويقول مؤسسة الفتو هي مؤسسة
عىل فتواه التـي هـي حمـل ثقـة  ملـا يتمتـع بـه مـن العلـم  من خلفهويسري الناس  
واملــؤهالت الــسابقة, ولكــن يف املجــاالت املتخصــصة مثــل الطــب  والــرشوط

بـالعلم  واهلندسة وغريها هذه األمـور يكـون لـه مستـشارون مـن املـشهود هلـم
 اهللا وسنة نبيـه حممـد واألمانة ليعطوه الرأي العلمي الصحيح فيعرضه عىل كتاب

 .))ُيستطيع أن يطلق فتواه صىل اهللا عليه وسلم والعلوم الالزمة حتى
 :البلدانتقسيم الفتو باعتبار : ًثانيا

ــــوز  ل بني اخلصومات , صذكر أهل العلم أن اإلمام ينصب القضاة للف وجي
  .)١(يف بعضها ءلإلمام أن يويل يف مجيع البلدان وجيوز أن يويل القضا

فإن كان اإلمام ببلد واحتاج أهل بلد آخـر إىل ( :قال شمس الدين السيوطي
صـىل اهللا عليـه وسـلم  ًقاض وجب عىل اإلمام أن يبعث إليهم قاضـيا ألن النبـي

                                                 
F١Eא١١L١٦٧א،٦L٣٧٣א،١٠L٦٣٥אאא،١L٥٩١א،٣٢٤،

א٤L٣٧٩אאא،٦L٢٨٢א،٢L١٦٤א،٤L٣٤٤א،
٨L٢٧٧K 
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ــشق ــه ي ــضاة وألن ــيمن ق ــاذ إىل ال ــا ومع ــام  ًبعــث علي ــد اإلم ــصد بل ــيهم ق عل
القضاء ويؤيد ختصيص كـل بلـد  اس اإلفتاء عىلـويمكن أن يق )١()مـاهتـومـخلص

 :بمفت ألسباب
تفسريها ة تقيد بالعرف وتفرس به عند عدم  أن األحكام املطلق:السبب األول

فتناسـب أن يكـون لكـل بلـد مفـت  ختتلـف يف الرشع واللغة , وأعراف البلدان
أقلـيم  األحكام تبنـى عـىل العـرف ويعتـرب يف كـل (:عابدين خاص به , قال ابن
 .)٢()وعرص عرف أهله

  وقـال ابـن .)٢()مـع العـرف م يدوران الفتو واحلك (:وقال عليش املالكي
  .)٤()ُاألحكام تبنى عىل العرف ويعترب يف كل إقلـيم وعـرص عـرف أهلـه(عابدين 

يف الـرشع وال يف اللغـة  مـا لـيس لـه ضـابط ومنه قول الفقهاء  (:وقال اإلسنوي
ًقال الفقهاء وكل ما ورد به الرشع مطلقا  (: وقال الزركيش)٥()ُيرجع فيه إىل العرف

  وكل موضـع يف كـل يشء مـن ... وال يف اللغة حيكم فيه العرفه ضابط له فيوال
  .)٦()ناحيته ُلك يرجع إىل أهل 
 املكلفني التي تبنى عليها الفتـاو الـرشعية ختتلـف ألفاظ أن :السبب الثاين

مدلوالهتا باختالف البلدان , فناسـب أن يكـون مفتـي كـل بلـد مـنهم ليحمـل 
 . يقصدوهنامهم عىل املعاين التيكال

ف الالفتو عىل العرف احلادث , ألن كالم كل عاقد وح (:قال ابن عابدين
وإن خالف ظاهر الرواية , كام قالوا من أن احلاكم واملفتي  ونحوه حيمل عىل عرفه

  .)٧()ليس له أن حيكم أو يفتي بظاهر الرواية ويرتك العرف
                                                 

F١Eאא٢L٢٨٤K 
F٢Eא٥L١٨٩K 
F٢Eא٩L٣٨٤K 
F٤Eא٥L١٨٩K 
F٥Eא٢٣٠אאא،٩٨א١L٢٧٣K 
F٦Eא٢L٢٩١K 
F٧Eא٣L٤٣٤K 
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 فالفتو عىل العـرف ألن املفتى به اعتبار العرف فحيث تغري العرف (:وقال
  .)١()احلادث

مما تتغري بـه الفتـو والعـادة موجبـات األيـامن واإلقـرار  (:وقال ابن القيم
  .)٢()والنذور وغريها فيفتى كل بلد بحسب عرف أهله

ال جيوز له أن يفتي يف األيامن واألقارير ونحو ذلـك ممـا  (:وقال ابن الصالح
ًد الالفـظ هبـا أو منـزال منـزلتهم يف اخلـربة من أهل بل يتعلق باأللفاظ إال إذا كان

بمراداهتم من ألفاظهم وتعارفهم فيها ألنه إذا مل يكن كذلك كثر خطؤه علـيهم يف 
 .)٣()ذلك كام شهدت به التجربة

 فال جيوز أن يفتي أهـل بلـد لكل أهل بلد اصطالح اللفظ (:وقال ابن نجيم
  .)٤()من ال يعرف اصطالحهم فيام يتعلق باللفظ

أن املفتي إذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظة من هـذه األلفـاظ  (:ال املازريوق
وكان عرف بلد املفتي يف هذه األلفاظ الطالق الـثالث أو غـريه مـن األحكـام ال 
يفتيه بحكم بلده بل يسأله هل هو من بلد أهل املفتي فيفتيه حينئـذ بحكـم ذلـك 

يف ذلك البلد فيفتيـه بـه وحيـرم البلد أو هو من بلد آخر فيسأله حينئذ عن املشتهر 
  .)٥()عليه أن يفتيه بحكم بلده

حكام الرشعية ي يعرفهم باأل حاجة أهل إقليم إىل وجود مفت:السبب الثالث
املتعلقة بأفعاهلم , مع مشقة انتقاهلم لبلد آخر كلام حصلت هلـم حادثـة حتتـاج إىل 

فتو. 
 مراجعته بل ال وال يكفي يف أقليم مفت وقاض واحد لعرس (:قال اجلمل  

  .)٦()ما بني كل مفتيني عىل مسافة القرص بد من تعددمها بحيث ال يزيد
                                                 

F١Eא٣L٧٤٨K 
F٢Eא٣L٥٠K 
F٣Eאא١L٥٢K 
F٤Eאאא٦L٢٩١K 
F٥Eאא١L٨٤K 
F٦Eאא٥L١٨٢K 



 − ٢٠ −

ال مفتي هبا إال أن سـهلت  وحترم عليه اإلقامة ببلد(وقال ابن حجر اهليتمي  
عليه مراجعة مفت ببلد آخر , وقول بعضهم ال حترم إقامته املذكورة يتعـني محلـه 

ألحكام الظاهرة التي يعم وقوعها أما بلـد لـيس عىل ما إذا كان ببلده من يعرف ا
فيها من يعرف األحكام الظـاهرة التـي يلـزم العامـة تعلمهـا فحرمـة إقامتـه هبـا 

 .)١()واضحة
ٍاملرص كل موضع له مفت وأمري وقاض ينفذ األحكام (:وقال الرشنبالين ٍ()٢(. 

املختلفـة  الفتو يف البالد ونينسب العصور األوىلمنذ وال زال أهل اإلسالم 
لعامل بعينه فقد انترش الصحابة يف البلدان بأمر عمر فكان كل واحد منهم يفتـي يف 

 عرص الصحابة ريض اهللا عنهم وأتـى ثم انقىض (:البلد الذي هو فيه قال ابن حزم
عرص التابعني فملؤوا األرض بالد خرسان وهي مدينة عظيمـة كثـرية وقـر ال 

فارس وأصفهان واألهواز واجلبال وكرمان حيصيها إال خالقها عز وجل وكابل و
وسجستان ومكران والسودان والعراق واملوصل واجلزيرة وديار ربيعة وأرمينيـة 

بيجان واحلجاز واليمن والشام ومرص واجلزائر وإفريقيه وبالد الرببر وأرض ذروأ
 ليس فيهـا قريـة كبـرية إال وفيهـا مـن يفتـي وال فيهـا مدينـة إال وفيهـا األندلس
  .)٣()مفتون

هــ حيـث كـان ) ٩٠(  سـنةىف املتـوينومن أوائل التابعني يف هذا مرثد اليـز
, ثـم بعـده يزيـد بـن أيب )٤(عبدالعزيز بن مروان وايل مرص حيرضه فيجلسه للفتيـا

 .)٧(نوهكذا بقية البلدا )٧(بـده ابن وهـعـ وب )٦(وبعده ابن عبد احلكم )٥(يبـبـح
                                                 

F١Eאאא٤L٣١٠K 
F٢Eא١L٨٣אWאא٢אL١٥١א٣L١٩٢K 
F٣E٤אL٥٦٥א٥L٩٧K 
F٤Eאא٢٧L٣٥٨א،١L٧٣א،١L٩٤א١٠L٧٤K 
F٥Eא٦L٣١א،١L١٢٩،א١L٣٦K 
F٦Eא٣٢L١٠٥K 
F٧Eא١٠L٦٥٦K 
F٧EWאאFא١L٣٠١KEאאאא١L٣٢،

א١L٢١٠אאא،٤L١٤٧٨،א٢L٥٣،Z
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 :توزيع املفتني عىل الزمان: ًثالثا
وذلك ألن حاجة الناس للفتو ليست مقترصة عىل زمان دون زمان فتلبيـة 
حلاجاهتم قد ير اإلمام مناسبة توزيع الزمان عىل املفتني بحيث جيد املستفتي من 
ًيفتيه يف كل وقت وذلك ألن املفتي عندما يأخذ رزقا من بيت املال عـىل أن يتـوىل 

َوأوفـوا بالعهـد إن العهـد ﴿: ه تعـاىلاإلفتاء يف وقت حمدد لزمه الوفاء بذلك لقول ْ َْ َ ْ َْ َّْ ِ ِ ِ ْ ُ َ
ًكان مسؤوال ُ ْ َ َ ً وقد ذكـر الفقهـاء قريبـا مـن هـذا يف القـضاء قـال )٣٤اإلرساء( ﴾َ

  وإمـا يف األزمنـة ...جيوز تعميم التوليه وختصيصها إما يف األشخاص  (:النووي
ًسنة أو يوما معينا أو يوما سامه من كل أسبوع بأن يوليه ً جيوز  (:وقال ابن قدامه  )١()ً

  ...أن يويل يف البلد الواحد قاضيني فأكثر عىل أن حيكم كل واحد منهم يف موضع  
  .)٢()أو جيعل إىل أحدمها القضاء يف زمن وإىل اآلخر يف زمن آخر

 :تقسيم املفتني بحسب أصناف املستفتني: ًرابعا
 بحـسبملـستفتني من األمور التي يمكن تنظيم الفتو من خالهلا تقـسيم ا 

ٍصفاهتم أو أوصافهم كأن يقسم املستفتني بحسب أعامرهم ليكون كل مفت يفتي 
من يناسبهم من الفئات العمرية أو جيعل الرجال عند مفـت والنـساء عنـد مفـت 

عنـد آخـر آخر , أو يكون املستفتون احلارضون عند أحد املفتـني بيـنام املتـصلون 
 :عىل ما يذكره الفقهاء يف تقسيم القضاة , قـالًويمكن أن جيعل هذا التقسيم مبنيا 

                                                                                                                            
Zאאאא١٣L١٦٨אאא،١L٧٣،א٥L١٢،

אאא٢L١٩٨،אא٣L٢٥٤אא،٧L٢٣١،
א١٨L٢٠٠،אא٣Lא١٢،א٣٢L٩٥،

אא٥L٣٤א،٥L١٨٦،אאאא٦L٦٩،
א٢L٦٩٩،אא٥L٧٥אא،٨L٢٨٠،
אא١٥אL٤٢٦،א١٨L١٧٤،אאא

٣L٨٧אאא،١L١٠٩،אאא٤L٤٤٦א،
٣אL٤٣،אאאא٣L٥٩א،٣L٦٩٩،אא

א١L١١٦א،١L٩٨،אא
١L١٤٦אא،١L٣٥٤אאא١L٤٦٥אא
١L١٨٨אאא٢L٢٨،אאא٧L٢٩٢א،
١L٣٦٧،א٣L٢١٠א،٢L٣٦K 

F١Eא١١L١٢٤אאאא١L٥٨٩א١L٣٢٤א٤L٣٧٩K 
F٢Eא٤L٤٣٧אא١١L١٦٨K 
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ًلو نصب اإلمام أو نائبه قاضيني أو أكثر ببلد وخص كال منهام بمكان أو زمن أو (
نوع كأن يفوض ألحدمها احلكم يف األمـوال واآلخـر يف الـدماء أو بـني الرجـال 

 .)١()والنساء جاز
 :تقسيم املفتني بحسب املذاهب الفقهية: ًخامسا

لك هل يمكـن تنظـيم الفتـو مـن خـالل تقـسيم املفتـني بحـسب يراد بذ
ٍاملذاهب الفقهية املعروفة بحيث جيعل مفت يفتي عىل مذهب احلنابلة وآخـر عـىل 

ًىل مـذهب الـشافعية مـثال           عـمذهب احلنفية وثالث عىل مـذهب املالكيـة ورابـع 
 .أو ال يصح ذلك

خصصت مـدارس لكـل وذلك أنه قد وضعت مؤلفات عىل هذه املذاهب و
 مذهب منها مع مالحظة وجود االختالف بني التأليف والتدريس وبـني الفتـو
ًفإن الفقيه قد يدرس أقواال فقهية ال ير رجحاهنا بخالف الفتو فإن الفقيـه ال 

 .يفتي إال بام ترجح عنده
وقد وجد من أوائل القرن الرابع اهلجري من يوصـف بأنـه مفتـي الـشافعية 

 .)٢(بلة وهكذاومفتي احلنا
ولكن الناظر يف سرية هؤالء األعالم جيد أن لدهيم اختيارات فقهيـة ختـالف 
املذاهب التي ينتسبون إليها , مما يدل عىل أن فتاواهم مل تتقيد هبذه املذاهب وسبب 

دلة نسبتهم إىل مذاهب أئمتهم أهنم جيرون عىل طريقتهم يف االحتهاد واستعامل األ
   .)٣(عىل بعضها وترتيب بعض

ومن هنا قرر العلامء أن املفتي املنتسب إنام يفتي بام أداه إليه اجتهاده قال ابـن 
? فـإن كـان الإىل مذهب أن يفتي بمذهب آخر أم وهل للمفتي املنتسب  (:محدان

ًجمتهدا فأداه اجتهاده إىل مذهب إمام آخر تبع اجتهـاده مقيـدا مـشوبا بـيشء مـن  ً ً
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ذلك اإلمام الذي أداه اجتهاده إىل مذهبـه  قليد إىلالتقليد نقل ذلك الشوب من الت
  .)١()ثم إذا أفتى بني ذلك يف فتياه

ًوملا أنكر ابن العريب عىل من يفتي بناء عىل التخـريج املـذهبي دون االجتهـاد 
واالستدالل باألدلة الرشعية اعرتض عليـه بـأن الفقهـاء يؤلفـون عـىل مـذاهب 

نعـم نحـن نقـول  (:فأجاب عن ذلك بقولهأئمتهم فكيف يمنعون من اإلفتاء هبا 
ال     ذلك يف تفريع مذهب مالك عىل أحد القولني يف التزام املـذهب بـالتخريج , 

عىل أهنا فتو نازلة تعمل عليها املسائل , حتى إذا جاء سائل عرضت املسألة عىل 
  .)٢()الدليل األصيل ال عىل التخريج املذهبي

هب غري إمامه لظهور الدليل معه أفتى به ومن قوي عنده مذ (:وقال البهويت
أي بام ترجح عنده من مذهب غري إمامه وأعلم السائل بذلك ليكون عـىل بـصرية 

 .)٣()يف تقليده
 لو أد اجتهادي إىل مـذهب أيب حنيفـة قلـت :قال القفال (:وقال ابن القيم

ن مذهب الشافعي كذا لكني أقول بمذهب أيب حنيفة ألن السائل إنـام يـسألني عـ
 أن أعرفه أن الذي أفتيته به غري مذهبه فسألت شيخنا عـن بدمذهب الشافعي فال 

 أكثر املستفتني ال خيطر بقلبه مذهب معني عن الواقعة التي سأل عنهـا :ذلك فقال
ب وإنام سؤاله عن حكمها ومايعمل فيها فال يسع املفتي أن يفتيه بام يعتقد الـصوا

  .)٤()يف خالفه
قر رأي األصوليني عىل أن املفتي هو املجتهـد وإمـا غـري است (:ابن نجيمقال 

  .)٥()ًاملجتهد ممن حيفظ أقوال املجتهدين فليس مفتيا
وأما من مل يكن من أهل االجتهاد فإن أهل العلم قـرروا بأنـه حيـق لـه نقـل 

 .مذاهب األئمة
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ًإن كان الفقيه جمتهدا يعرف صحة الدليل كتب اجلواب عـن  (:قال ابن مفلح
, مذهب أمحد كذا ومذهب الشافعي كذا وإن كان ممن ال يعرف الدليل قال نفسه ,

ًفيكون خمربا ال مفتيا ً()١(.  
ال يفتي إال املجتهدون وقد استقر رأي األصوليني عـىل أن  (:وقال الدهلوي

املفتي هو املجتهد , فأما غري املجتهد ممـن حيفـظ أقـوال املجتهـد فلـيس بمفـت, 
 .)٢() يذكر قول املجتهد عىل احلكايةوالواجب عليه إذا سئل أن

ًوإن كان بعض أهل العلم يسمي هذا احلاكي مفتيا عىل جهة التجوز , وعنـد 
ًفا بام حيكيه من املذهب مميزا راحلكاية ال بد أن يكون احلاكي عا  . وغوامضهلعللهً

تهد وتبحر فيه لكن مل يبلـغ رتبـة من عرف مذهب جم (:قال زكريا األنصاري
 ملجتهد وليـضف مـا يفتـي بـه إىل صـاحبلك اذاز له أن يفتي بقول االجتهاد ج

 وال جيوز لغري املتبحر أن يفتي ألنه ربام ظـن مـا ...املذهب إن مل يعلم أنه يفتي به 
ظـان املـسألة واخـتالف مًليس مذهبا له مذهبه لقصور فهمه وقلة اطالعـه عـىل 

  .)٣()نصوص ذلك املذهب واملتأخر منها والراجح
ًى علم أن مذهب إمامه خيالف دليال رشعيا حرم عليـه أن يفتـي بـه ولكن مت ً
ليحذر املفتي الذي خياف مقامه بـني يـدي اهللا سـبحانه أن يفتـي  (:قال ابن القيم

السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غريه يف تلك املسألة أرجـح مـن 
 بام يغلب عـىل ظنـه أن ًمذهبه وأصح دليال فتحمله الرئاسة عىل أن يقتحم الفتو

            .)٤()له ًشاوغاًالصواب يف خالفه فيكون خائنا هللا ورسوله وللسائل 
ً اإلمام عاملا من العلامء منصب اإلفتـاء ورشط عليـه أن تكـون ولكن لو وىل

ال جيوز  فتواه بمذهب إمام معني ولو خالف ذلك املذهب اجتهاد هذه العامل , فإنه
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لو اشرتط اإلمام عىل احلـاكم  (:وز االلتزام به, قال ابن القيمهذا الرشط كام ال جي
أن حيكم بمذهب معني مل يصح رشطـه وال توليـه , ومـنهم مـن صـحح التوليـة 

, ء بام ال يعلم صحته باتفاق الناسوأبطل الرشط, وكذلك املفتي حيرم عليه اإلفتا
         .)١()واملقلد ال علم له بصحة القول وفساده

ا بثالثة إمجاعات حمكية يف هذا الباب, أوهلا اإلمجاع عىل عدم صحة ويتأيد هذ
 .اشرتاط انحصار القضاء بمذهب معني

كام ذكر أهل العلم أن املجتهد جيب عليه اتباع اجتهاد نفسه, وحيـرم عليـه أن 
يقلد غريه يف أي مسألة اجتهد فيها وحكى مجاعة مـن أهـل العلـم اإلمجـاع عـىل 

 .)٢(ذلك
 و من اختصاص املجتهدين , وأن منـاع عىل أن الفتـًا اإلمجـروا أيضـوذك

  .)٣(مل يكن من أهل االجتهاد فإنه ال حيق له أن يفتي
        ومن هنا قرر مجهور العلامء أن العامي يـستفتي مـن وثـق بعلمـه ودينـه مـن

 مـذهب العـامي : وعربوا عن ذلك بجملة خمتلفة منها قول بعضهم)٤(أي املذاهب
 ال جيـب عـىل : وقول بعضهم)٦( العامي ال مذهب له:, وقول آخرين)٥(يهفتو مفت

 .)٧(العامي التمذهب
فصار قول العامي أنا شافعي أنا حنفي ال معنـى لـه  (:قال ابن حجر اهليتمي

ًألنه يتبع إماما عن غلبة الظن بل جيب أن يقلد يف كل حادثة من حرض عنـده مـن 
 .)٨()العلامء يف تلك الساعة
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وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض املذاهب املعروفـة أو  (:ن القيموقال اب
 ال يلزمه وهـو الـصواب املقطـوع بـه, إذ ال واجـب إال       :ال? فيه مذهبان أحدمها

ما أوجبه اهللا ورسوله ومل يوجب اهللا ورسوله عىل أحـد مـن النـاس أن يتمـذهب 
 القرون الفاضلة مربأ بمذهب رجل من األمة فيقلده دينه دون غريه, وقد انطوت

ال  أهلها من هذه النسبة, بل ال يصح للعـامي مـذهب ولـو متـذهب بـه فالعـامي
ًمذهب له, ألن املذهب إنام يكون ملـن لـه نـوع نظـر واسـتدالل ويكـون بـصريا 
ًباملذاهب عىل حسبه أو ملن قرأ كتابا يف فروع ذلك املذهب وعـرف فتـاو إمامـه 

ك بل قال أنا شافعي أو حنبيل أو غـري ذلـك مل يعـد وأقواله, وأما من مل يتأهل لذل
مل يرص كذلك بمجـرد  كذلك بمجرد القول كام لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب

مل يقـل هبـا أحـد مـن أئمـة  وهذه بدعة قبيحة حدثت يف األمة( ثم قال ....)قوله
اس ًاإلسالم وهو أعىل رتبة وأجل قدرا وأعلم بـاهللا ورسـوله مـن أن يلزمـوا النـ

 لو صح للزم منه حتريم استفتاء أهل غـري :وهذا الذي قاله هؤالء(ثم قال ) بذلك
إمامه الذي انتسب إليه بل يلزم منه أنـه إذا رأ نـص رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

  وعىل هذا فله أن يـستفتي مـن شـاء مـن ....وسلم مع غري إمامه أن يرتك النص
  .)١()اتباع األئمة األربعة بإمجاع األمة
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 املبحث السادس
 تنظيم اإلفتاء من خالل وسائل االتصال واإلعالم

املرشوعة أن يربز املفتي للمستفتني بحيث يمكنهم من سؤاهلم ثم  من األمور
ينرش كالم املفتي يف األمة , فقد كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يف مـواطن خمتلفـة 

 .)١()سلوين(يقول ألصحابه 
 وكـان صـىل اهللا عليـه وسـلم يـربز ملجـامع النـاس  )٢(وهكذا كان أصـحابه

فقـد وقـف صـىل اهللا  .من سؤاله ًخصوصا يف املواسم من أجل أن يتمكن الناس 
وكـان صـىل اهللا عليـه وسـلم  )٣(يف حجة الوداع بمنى للناس يسألونه عليه وسلم

مع يأمر من سـوكان صىل اهللا عليه وسلم  )٤(يستقبل الوفود الذين يأتون الستفتائه
 .)٥()ليبلغ الشاهد الغائب(منه بنرش ذلك فيقول 

ويف عرصنا احلارض استحدثت العديد من وسائل االتصال واإلعالم وتنظيم 
 −:الفتو من خالل هذه الوسائل قد يكون عىل أوجه عديدة منها

 بحيث يـتمكن املـستفتي مـن الوصـول  هتيئة وسائل االتصال باإلفتاء: ًأوال
خدم يف ذلـك مجيـع الوسـائل  الوسـائل وال بـد أن يـستمن خالل هـذه للمفتني
, سواء ما اكتشف إىل اليوم أو ما سيكتشف منها ; هذا العمل من مـصالح املمكنة

 عليـه وبـذل األسـباب جلعلهـا عـىل أعـىل اإلنفـاقاملسلمني العامـة التـي يلـزم 
 .املواصفات لتتالئم مع اهلدف العظيم الذي حتققه

 من خالل طبعها وإذاعتها وترتيب وسـائل اطـالع  وذلكنرش الفتاو: ًثانيا
الناس عليها, لدخول هذا يف نرش العلم من جهة ودخوله يف وسائل جعل اخللـق 

 .يلتزمون بالرشع
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ًنظرا لكون وسائل اإلعالم هلا تأثريهـا حرص اإلفتاء يف وسائل اإلعالم : ًثالثا
ك مـن خـالل حـرص وأمهيتها قرر أهل العلم بأن ويل األمر له احلق يف ضـبط ذلـ

 . مناسبته لذلكيرالفتاو يف وسائل اإلعالم بمن 
فإذا أراد مـن هـو أهـل لـذلك أن يرتتـب يف أحـد املـساجد  (:قال املاوردي

لتدريس أو فتيا نظر حال املسجد , فإن كان من مـساجد املحـال التـي ال يرتتـب 
ا اسـتئذان فيـه للتـدريس والفتيـاألئمة فيها من جهة السلطان مل يلزم مـن ترتـب 

لإلمامـة, وإن كـان مـن السلطان يف جلوسه كام ال يلـزم أن يـستأذن فيـه ترتيـب 
اجلوامع وكبار املساجد التي ترتب األئمة فيها بتقليـد الـسلطان روعـي يف ذلـك 
عرف البلد وعادته يف جلوس أمثاله, فإن كان للـسلطان يف جلـوس مثلـه نظـر مل 

ه كام  ال يرتتب لإلمامة فيه إال عن إذنـه يكن له أن يرتتب للجلوس فيه إال عن إذن
 .)١()لئال يفتات عليه يف واليته

 − :وقد قسم جملس هيئة كبار العلامء الفتاو إىل ثالثة أقسام
الفتاو الشفهية وتكون بني املفتي واملـستفتي وللعـامي أن يـستفتي      :األول

 .من يثق بدينه وأمانته وعلمه
عالم املقروءة واملسموعة واملرئية فهذه ال يـسمح  اإلفتاء يف وسائل اإل:الثاين

ألحد بالفتو فيها إال بموافقة هيئة كبار العلامء وعىل وزارة اإلعالم املتابعة ومنع 
 .كل من خيالف ذلك ويتجرأ عىل الفتو يف هذه املسائل

 اإلذن فيهـا إال للجنـة وجيوز مبارشهتـا أ ال وبة فهذهـاو املكتـ الفت:الثالث
يف  ٢٠٠قــرار رقــم  (.صة وهــي رئاســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاءاملختــ
 .)هـ١٥/٥/١٤٢١

  .ويرتتب عىل ذلك أن ويل األمر يقوم بتنظيم أمر الفتيا يف وسائل اإلعالم  
 −:ولعل مما يدعم هذا التوجه األمور اآلتية
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 ًأن كثريا من األحكام تبنى عىل معرفة مـراد الـسائلني بكالمهـم وعـىل :ًأوال
االطالع عىل أحواهلم املؤثرة يف األحكام والفتاو واملسائل املعروضة يف وسـائل 
اإلعالم تأيت من بلدان خمتلفة وتبنى عىل أعراف متعددة , ولذا ال بد أن يكون من 

 .ًيتوىل اإلفتاء يف هذه الوسائل متفهام لذلك
بـل  فتي فقـط أن هذه الوسائل ال يقترص عىل االطالع عىل ما فيها املست:ًثانيا

يطلع عليها الناس أمجعون , وقد يكون بعض السائلني له أعراض ومقاصـد غـري 
 ولـيس كـل والـزورمرشوعة مثل الطعن يف أناس والثناء عىل آخـرين بالكـذب 

من توضيف الفتو لبعض املقاصـد حيـسن أن  ًالفقهاء ينتبهون ملثل ذلك , فهربا
 .ن التخلص من مثل ذلكتاء من لديه عقلية متكنه مفيتوىل برامج اإل

ــا  أن قــدرات أهــل العلــم يف استحــضار رشوط املــسائل وضــوابطها :ًثالث
ــاج ــن حيت ــنهم م ــن يستحــرضها يف احلــال وم ــنهم م ــة فم ــا متفاوت يف  وموانعه

أن يمنعـه مـن  استحضارها إىل وقت , فمن كان من هـذا الـصنف فعـىل اإلمـام
 .م مبارشةالدخول يف برامج اإلفتاء التي تعرض يف وسائل اإلعال

 وسائل اإلعالم هلا آثار عديـدة ومـن هنـا فـإن أن الفتو املنشورة يف :ًرابعا
ًاملفتي فيها جيب أن يكون متحرزا يف ألفاظـه مستحـرضا آلثـار الفتـو وم هتـا آالً

ًوهذه األوصاف ال توجد يف مجيع أهل العلم , فيختار اإلمام من كان متصفا هبذه 
 . يف وسائل اإلعالم محاية للرشع وحراسة للمجتمعالصفات ليتوىل برامج اإلفتاء

 أن بعض املستفتني قد يعرض مسائل الحيسن عرضها عىل اجلمهور, :ًخامسا
إما خلصوصيتها, أو لرغبة يف عدم انتشار السلوكيات املمنوعة املسؤول عنهـا, أو 

 قـول م فيها بمجرد سامعللكوهنا من املسائل القضائية التي ال حيسن باملرء أن يتك
جانب واحد أو لكون ما يسأل عنه مما ترتفع النفوس عن سامعه لقذارتـه أو نحـو 
ذلك ومن هنا يناسب اختيار علامء حيسنون التعامل مع مثـل هـذه األسـئلة لـئال 

 .تؤدي برامج اإلفتاء إىل خالف املقاصد الرشعية
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ومن وجد يف نفسه أهلية ملثل هـذه الـربامج , بحيـث يتجـاوز املحـذورات 

ًلسابقة فإنه حيسن به الدخول يف هذا املجال تقربا هللا تعاىل وليس إشهارا للنفسا ً. 
العلامء هم ورثة األنبياء , فعىل العايص إن علم عصيانه طلـب  (:قال الغزايل

العالج من الطبيب وهو العامل , وإن كان ال يدري أن ما يرتكبه ذنب فعـىل العـامل 
 فـيعلم أهلـه ديـنهم ... عامل بإقليم أو بلدة أن يعرفه ذلك , وذلك بأن يتكفل كل

ويميز ما يرضهم عام ينفعهم وما يشقيهم مما يسعدهم , وال ينبغي به أن يـصرب إىل 
أن يسأل عنه بل ينبغي أن يتصد لدعوة الناس إىل نفـسه فـإهنم ورثـة األنبيـاء , 

دورون عىل واألنبياء ما تركوا الناس عىل جهلهم بل كانوا ينادوهنم يف جمامعهم وي
 وهذا فرض عىل العلامء كافة , وعىل السالطني كافة ...أبواب دورهم يف االبتداء 

ًأن يرتبوا يف كل قرية ويف كل حملة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم , فـإن اخللـق ال  ً
ًيولدون إال جهاال, فال بد من تبليغ الدعوة إليهم يف األصل والفرع , والـدنيا دار 

س يف بطن األرض إال ميت وال عـىل ظهرهـا إال سـقيم , ومـرىض املرىض; إذ لي
 .)١()القلوب أكثر من مرىض األبدان, والعلامء أطباء والسالطني قوام دار املرىض

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
F١Eא٤L٥١K 



 − ٣١ −

 املبحث السابع
 املنع من الفتيا

 حيق له منع غري املؤهلني من التـصدي لإلفتـاء , األمرقرر أهل العلم أن ويل 
ينبغي إلمام املسلمني أن يتصفح أحوال املفتني فمن كان  (:يقال اخلطيب البغداد

يصلح للفتو أقره عليها , ومن مل يكن من أهلها منعه منهـا وتقـدم إليـه بـأن  ال 
يتعرض هلا وأوعده بالعقوبة إن مل ينتـه عنهـا , وقـد كـان اخللفـاء مـن بنـي أميـة 

ال يـستفتى  ن بـأنًينصبون للفتو بمكة أيـام املوسـم قومـا يعينـوهنم , ويـأمرو
كـان يـصيح  (:, ثم رو اخلطيـب بإسـناده عـن إبـراهيم الـصنعاين قـالغريهم

الصائح يف احلاج ال يفتـي إال عطـاء بـن أيب ربـاح فـإن مل يكـن فعبـداهللا بـن أيب 
 .)١()نجيح
اجد ـع واملسـوامـاء يف اجلـامء والفقهـوس العلـا جلـوأم (:اورديـال املـوق

ا فعىل كل واحد منهم زاجر من نفسه أن ال يتصد ملـا والتصدي للتدريس والفتي
 :ليس له بأهل فيضل به املـستهدي ويـزل بـه املـسرتشد وقـد جـاء يف األثـر بـأن

وللسلطان فيهم مـن النظـر مـا ) أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل جراثيم جهنم(
 .)٢()يوجبه االختيار من إقراره أو إنكاره

 وليس بأهل للفتو فهو آثم عاص , ومـن ومن أفتى الناس (:قال ابن القيم
مل   من منع وإذا تعني عىل ويل األمر...ً عىل ذلك فهو آثم أيضااألمورأقره من والة 

حيسن التطبب من مداواة املرىض فكيف بمن ال يعرف الكتاب والـسنة ومل يتفقـه 
 .)٣()يف الدين

ا إىل مـن  للخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيـ:وقال ابن خلدون
هو أهل هلا وإعانته عىل ذلك ومنع من ليس بأهل هلا وزجرها ألهنـا مـن مـصالح 
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املسلمني يف أدياهنم فيجب عليهم مراعاهتا لئال يتعرض لـذلك مـن لـيس بأهـل 
 .)فيضل الناس

إذا كـان  (:ًويوضح ابن األزرق طريقة معرفة اإلمام ملـن لـيس أهـال فيقـول
 العلم فيكفي استطالع ما عند علامء الوقـت يف اإلمام يستقل هبذا التصفح لفوات

  .)١()أهلية املصدر للفتو مع علمه هو ذلك من نفسه
 عنـدتـرصيح بقولـه وال يفهم مـن هـذا أن اإلمـام يمنـع املجتهـدين مـن ال

ُلو قدر أن العامل الكثري الفتـاو  (: قال شيخ اإلسالم ابن تيميةاالختالف الفقهي
ً ذلك عيبا , وكل مـن سـو الرسـول صـىل اهللا عليـه أخطأ يف مائة مسألة مل يكن

ًوسلم يصيب وخيطىء , ومن منع عاملا من اإلفتاء مطلقا وحكـم بحبـسه لكونـه  ً
ًأخطأ يف مسائل كان ذلك باطال باإلمجـاع فـاحلكم بـاملنع واحلـبس حكـم باطـل 

  .)٢()باإلمجاع
خـالف سـنة ُلو قدر أن العامل الكثري الفتاو أفتى يف عـدة مـسائل ب (:وقال

مـن الفتيـا  رسول اهللا الثابتة عنه وخالف ما عليه اخللفاء الراشـدون مل جيـز منعـه
من أعصار الـصحابة  ًمطلقا بل يبني له خطأه فيام خالف فيه, فام زال يف كل عرص
فإن ابن عباس كـان  والتابـعـيـن ومن بـعـدهم من علامء املسلمني من هو كذلك

يقول يف املتعة والرصف بخالف السنة الصحيحة وقد أنكر عليه الـصحابة ذلـك 
  فاملنع العام حكـم بغـري مـا أنـزل اهللا وهـو باطـل ...ًومل يمنعوه من الفتيا مطلقا

 .)باتفاق املسلمني
ويستثنى من ذلك أن يكون هناك مفـسدة مـن التنـازع أو التـشكيك يف أمـر 

 أو اجلراءة عىل الوالية أو نحو ذلك من املفاسد فحينئـذ يتـدخل معلوم بالرضورة
 .ويل األمر ملنع ذلك
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جيـب  (:دلة القطعية , قـال الغـزايلكام ذكر العلامء منع من يفتي بمخالفة األ
ملا خالفه أحد   ًعىل من عرف الدليل القاطع أن ال يكتمه , ولو أظهره وكان قاطعا 

جب منعه من الوا ونسبته إىل البدعة والضالل وولو خالفه لوجب تفسيقه وتأثيمه
١()الفتو(.  

وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتو يقـول اذهـب  (٤٠يف خمترص املؤمل ص 
ه, إشارة إىل أن الفتو ـا يف عنقـور الناس وضعهـذي تقلد أمـر الـذا األميـإىل ه

 .)والقضايا واحلكام من توابع الوالية والسلطنة
     وإذا تنازع أهل املذاهب املختلفة فيام يـسوغ فيـه االجتهـاد ( :وقال املاوردي

مل يعرتض عليهم فيه إال أن حيدث بينهم تنـافر فيكفـوا عنـه , وإن حـدث منـازع 
ارتكب ما ال يسوغ فيه االجتهاد كف عنـه ومنـع منـه, فـإن أقـام عليـه وتظـاهر 

ظهـور بدعتـه باستغواء من يدعو إليه لزم الـسلطان أن حيـسم بزواجـر الـسلطنة 
ًتمعا, ولكـل مـستغو ويوضح بدالئل الرشع فساد مقالته , فـإن لكـل بدعـة مـس

, وإن تظاهر بالصالح من استبطن ما سواه ترك وإذا تظاهر بالعلم من عري ًمتبعا
 .)٢()منه هتك
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 املبحث الثامن
 عقوبة من يتصد لإلفتاء من غري املؤهلني

قرر أهل العلم أن ويل األمر يمنع من الفتو أهل العقائـد الفاسـدة وكذلك 
 .وأصحاب حتريف النصوص

ويعزر من تعرض لعلم الرشع من فقيه أو واعظ وخيش اغرتار  (:قال القرايف
  .)١()الناس به يف سوء تأويل أو حتريف جواب أنكر عليه , وأظهر أمره للناس

   علم الرشع وليس من أهله من فقيه وإذا وجد من يتصد ل (:وقال املاوردي
أو واعظ ومل يأمن اغرتار الناس به يف سوء تأويل أو حتريـف جـواب أنكـر عليـه 
التصدي ملا ليس هو من أهله وأظهر أمره لئال يغرت به ومـن أشـكل عليـه أمـره مل 

احلـسن بيقدم باإلنكار إال بعد االختبار , وقد مر عىل بن أيب طالب ريض اهللا عنه 
 ما عامد الدين? فقال الورع , قال :ي وهو يتكلم عىل الناس فاختربه فقال لهالبرص

 تكلم اآلن إن شئت , وهكذا لو ابتدع بعض املنتسبني :فام آفته ? قال الطمع , قال
ًإىل العلم قوال خرق به اإلمجاع وخالف فيه النص , ورد قوله علامء عرصه أنكـره 

طان بتهـذيب الـدين أحـق , وإذا تعـرض وإال فالـسل عليه وزجره عنه فإن أقلـع
بعض املفرسين لكتاب اهللا عز وجل بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيـل إىل بـاطن 
بدعة تتكلف له غمض معانيه أو تفرد بعض الرواة بأحاديـث منـاكري تنفـر منهـا 

 .)٢()النفوس أو يفسد هبا التأويل كان عىل املحتسب إنكار ذلك واملنع منه
 من كالم أهل العلم نجد أهنـم يقـررون إيقـاع العقوبـة ومن خالل ما مىض

متناع عن الفتيا, وقال ابـن حجـر االمن أفتى بعد أمر ويل األمر له بالتعزيرية عىل 
ه فيه ملكة نفسانية فإنه يميز لاملاهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت  (:اهليتمي

وجه املعتمـد فهـذا هـو بني الصحيح من غريه ويعلم املسائل وما يتعلق هبا عىل ال
                                                 

F١Eא١٠L٥٠K 
F٢Eאא٢٤٨ J٢٤٩K 



 − ٣٦ −

وأمـا غـريه    الذي يفتي الناس ويصلح أن يكون واسـطة بيـنهم وبـني اهللا تعـاىل 
فيلزمه إذا تسور هذا املنصب الرشيف التعزيز البليغ والزجر الـشديد الزاجـر لـه 

  .)١()وألمثاله عن هذا األمر القبيح الذي يؤدي إىل مفاسد ال حتىص
تهاد فأخطأ فإنه ال جيوز أن يعاقب خلطئـه لكن من كان من أهل العلم واالج

ولو كان يف مسألة قطعية حتى يتبني له وتقام عليه احلجة ثم يستمر عـىل خمالفتـه , 
 فالعقوبـة ال جتـوز إال باخلطأأفتى ُلو قدر أن املفتي  (:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .)٢()بعد إقامة احلجة
ًاء أيضا الفاسق غـري العـدل ومن األشخاص الذين يمنعون من مزاولة اإلفت

)٣(ألنه غري مأمون اجلانب وألن الرشع إنام أباح األخذ بأقوال الثقات
 

ومن هنا قرر 
ًيمنع عن عمله حسا ألن  (: قال الكاساين)٤(فقهاء احلنفية احلجر عىل املفتي املاجن

 املنع عن ذلك من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ألن املفتي املاجن يفـسد
واحلجر عىل املفتي املاجن هو الذي يعلـم العـوام  (:وقال الزيلعي )٥()أديان الناس
فاشرتاط العدالة يف الفتـو لـصون األحكـام  (: وقال السيوطي)٦()احليل الباطلة

وحلفظ دماء الناس وأمواهلم وأبضاعهم وأعراضهم عن الـضياع فلـو قبـل فيهـا 
 .)٧()قول الفسقة ومن ال يوثق به لضاعت

ً أيضا املتساهل يف الفتو الذي يرسع يف الفتو قبـل متـام النظـر       ن يمنعومم
 .)٨(أو يتتبع احليل املحرمة أو يرخص بمجرد الشبهة ملن حيب دون من ال حيب
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ويلحق ابن القيم هبؤالء من كان يفتي باملذاهب الفقهيـة ولـو كانـت خمالفـة 
لقرآن والسنة فام وافق قولـه ًمن جعل قول متبوعه عيارا عىل ا (:للنصوص فيقول

أفتى به وحكم به , وما خالفه مل جيز أن يفتي به وال يقيض به , وإن من فعل ذلـك 
وأما املتعصب الذي جعل  (: ثم قال.)١()تعرض لعزله عن منصب الفتو واحلكم

يزهنا به , فـام وافـق قـول ًقول متبوعه عيارا عىل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
ا قبله وما خالفه رده , فهذا إىل الـذم والعقـاب أقـرب منـه إىل األجـر متبوعه منه
 .)٢()والصواب

 بـل جيـب األمـرن مىض يف الفتو ال يقترص عىل ويل واإلنكار عىل دخول م
وينكـر  (:ًعىل كل من علم بحاله أن ينكر عليه وخصوصا العلامء , قال التفتـازاين

الة الرسية أو بـالعكس , وعـىل مـن عىل من يغري هيئات العبادات كاجلهر يف الص
يزيد يف األذان وعىل من يتصد اإلفتاء أو التـدريس أو الـوعظ وهـو لـيس مـن 

 .)٣()أهله
حكام ولوال ذلـك      ألهنم فهموا مقاصد الرشع يف وضع األ (:وقال الشاطبي

مل حيل هلم اإلقدام عىل االجتهاد والفتو وال حل ملن يف زماهنم أو من بعدهم من 
  .)٤()عن اإلنكار عليهم عىل اخلصوصعلامء أن يقرهم عىل ذلك وال يسكت ال

, هل من الفتيا لغري سبب موجب لذلكوليس لويل األمر أن يمنع العامل املتسا
 منع من كان كـذلك وجـب عـىل العـامل طاعتـه لعمـوم األمرُلكن لو قدر أن ويل 

ى الـسلطان العـامل أن وإذا هنـ (:النصوص األمر بطاعة ويل األمر , قال القرطبـي
  .)٥()ًجائرا  ًيفتي فليس له أن يفتي , فإن أفتى فهو عاص وإن كان أمريا

 وكان − من املفتني− ولقد كان ابن عمر ريض اهللا عنهام منهم (:وقال الغزايل
إذا سئل عن الفتيا يقول للسائل اذهب إىل فالن األمري الـذي تقلـد أمـور النـاس 

                                                 
F١Eא٢L٢٤٩K 
F٢Eא٢L٢٣٢K 
F٣Eאא٢L٢٤٦K 
F٤Eאא٤L٢٥٤K 
F٥Eא٥L٢٥٩אאא٣L٢٩٠K 



 − ٣٨ −

ن توابع الوالية ـام مـا واحلكـأيـا يف القضـ إىل أن الفتيارةـه , إشـا يف عنقـوضعه
  .)١()والسلطنة

واستحداث دوائر لإلفتاء يف عرصنا جيعل مما يؤمل هبـا القيـام بـدور رقـايب 
 .قابل للحيلولة دون تصدي غري املؤهلني للفتيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١Eא١L٢٣K 



 − ٣٩ −

 املبحث التاسع
اإللزام بالفتو 

ً وهذا لـيس مـرادا )١(التزام املستفتي بالفتويبحث علامء األصول عن حكم 
بمثابـة هنا , وإنام املقصود مسألة إذا أفتى املفتي الرسمي هل تكون فتـواه ملزمـة 

)٢(احلكم القضائي وقد حصل يف ذلك خالف بني املعارصين
ومثـل ذلـك مـسألة  

 : للمؤسسات واإلدارات واألفراد بالعمل بالفتو , قـال الغـزايلاألمرإلزام ويل 
ّمرىض القلوب أكثر من مرىض األبـدان والعلـامء أطبـاء والـسالطني قـوام دار (

ليكـف املرىض , فكل مريض مل يقبل العالج بمـداواة العـامل يـسلم إىل الـسلطان 
م ِّالذي غلب عليه اجلنون إىل القـي أو , كام يسلم الطبيب املريض الذي حيتميرشه

  .)٣()سه وعن سائر الناليقيده بالسالسل والغالل ويكف رشه عن نفس
ومن املعلوم أن العمل بعد انقراض عرص اخللفاء الراشـدين  (:قال ابن القيم

 واملحتـسبني عـىل واألمـراءوالصحابة باملدينة كان بحسب من فيهـا مـن املفتـني 
األسواق , ومل تكن الرعية ختالف هؤالء , فإذا أفتى املفتون نفذه الوايل وعمل بـه 

  .)٤()ًاملحتسب وصار عمال
نجد الرجوع عىل املفتـي فـيام يـشتبه  (:وقال الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق
ًعىل القايض صار أمرا حتام بمقتىض املادة   م وتـدل ١٨٨٠من الئحـة سـنة ) ٢٢(ً

هذه املادة عىل أنه كان لكل والية مفت جيـب الرجـوع إليـه , فـإذا اشـتبه احلكـم 
 القايض أو اختلفـا كـان عـىل القـايض الرشعي يف القضية عىل مفتي الوالية وعىل

 إىل املفتي أفندي السادة احلنفية بالـديار املـرصية, ويكـون ًالرجوع يف شأنه لزوما
 وااللتـزام قـضاء  ونجد الرجوع إىل مفتـي الـديار املـرصية.العمل بمقتىض فتواه

                                                 
F١Eא٤L٣٣٤אא،٦L٣١٨אא،٢L٣٩٩א،א٤L٥٧٩،

א٤L٢٥٣א،٤L٣١٨א،٥٢٤א،١١L١٩٦אאא،
٦L٢٨٦א،٨٢K 

F٢Eאא١٥٨אאא،١٩٣K 
F٣Eא٤L٥١K 
F٤Eא٤L٣٩٤ 



 − ٤٠ −

بفتواه فيام يشتبه من احلكام الـرشعية عـىل القـضاة وعـىل مفتـي املـديريات نـراه 
ًضحا يف الفتاو التي دونت يف سـجالت دار اإلفتـاء , ردا عـىل االسـتفتاءات وا ً

 − هـ ١٣١٤ احلجة  ذي٢٨الواردة من هؤالء , وذلك حتى تاريخ العمل بالئحة 
 حيث قرصت هذه الالئحة جمـال اإلفتـاء عـىل غـري القـضايا − م١٨٩٧ مايو ٢٧

 .املنظورة أمام املحاكم الرشعية عىل ما سيأيت بيانه
ذا وتدل الالئحة والتي قبلها عىل أن املحاكم الرشعية كانت هـي املحـاكم ه

ًل وغريهـا مـن فـروع القـضاء وفقـا العامة يف البالد , تفصل يف الـدماء واألمـوا
 .)١()كام الرشيعة اإلسالميةألح

     اختصاص واحد بمنصب اإلفتاء ال يقبل احلـاكم الفتـو  (:قال ابن بدران 
ًوفا يف القرون األوىل وإنام كان اإلفتاء موكالإال منه مل يكن معر عالم إىل العلامء األ ً

فرأ كثرة املشاغبات فخـصص إفتـاء ) ٩٢٢(إىل أن دخل السلطان سليم دمشق 
 .)٢()كل مذهب برجل من علامئه األفاضل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١Eאאא١٧L٨K 
F٢Eא١L٣٩١K 



 − ٤١ −

 املبحث العارش
 الطعن يف الفتاو واملفتني

القدح فيهم ومـن وخرين وسبهم  عىل النهي يف الطعن يف اآلأكدت الرشيعة
)١()سباب املسلم فسوق(أمثلة ذلك قول النبي صىل اهللا عليه 

 
فإذا تعلق هذا الطعن 
بعلامء الرشع وفتاواهم كان اإلثم أكرب ألن الـرشع قـصد تبليـغ أحكامـه للخلـق 

َ﴿يرفع اهللاَُّ الذين آمنوا مـنكم و :وقصد رفعة مكانة العلامء قال تعاىل َْ َ ْ َُ ْ ُِ َِ َّ ِ ُالـذين أوتـوا َ ُ َ ِ َّ
ٍالعلم درجات﴾ َِ ََ َ ْ العامل سلطان اهللا يف األرض بني خلقه فمن وقـع  ,)١١املجادلة (ْ

 وقد قال  .)٢()األخروي اهلالك ًفيه أي ذمه وعابه فقد هلك أي فعل فعال يؤدي إىل
ًمـن آذ يل وليـا فقـد آذنتـه  (:النبي صىل اهللا عليه وسـلم إن اهللا عـز وجـل قـال

حلوم العلامء مسمومة وعادة اهللا يف  (:جه البخاري وقال ابن عساكرأخر) باحلرب
 ابـتاله اهللا بهتك أستار منتقصيهم معلومة , وإن من أطلق لسانه يف العلامء بالثلـ

الطعن فيهم ينـاقض مقـصود الـرشع ولـذا حـسن  ف .)٣()قبل موته بموت القلب
 .إجراء العقوبة التعزيرية ملن أقدم عليه

    وعقوبة من افرت عـىل النـاس وتكلـم فـيهم  (:م ابن تيميةقال شيخ اإلسال
بام خيالف دين املسلمني ال حيتاج إىل إقامة دعو بل العقوبة يف ذلك جائزة بـدون 
دعو كمن يتكلم يف الدين بال علم فيحدث بال علم ويفتي بـال علـم , وأمثـال 

 بـام  ونـاقبــء يعؤالـل هـو فكـتغال بالتعليم والفتـد لالشـؤالء ممن يتصـه
 .)٤()يردعهم

هذا لفظ صـعب خيـشى  (: املفتي هيذي قال:قول من قال (:قال ابن السبكي
ما أشكل, فاملفتي  عىل قائله الكفر فإن للفتو سنن حكم اهللا تعاىل , وأصلها تبني

                                                 
F١EאF٤٨EF٦٤KE 
F٢Eאאא٢L١٥١K 
F٣Eא٢٩אWא٤אL٢٥١אא١L٣٩٠K 
F٤Eאא١L٤١٣K 
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  فـاملفتي إذا أفتـى بـاحلق والقـايض إذا ...مبني حلكم اهللا تعاىل وهو وارث النبوة 
ً فكل منهام مأجور أجرا عظيام واملفتي أعىل والقايض تابع لهقىض باحلق ً()١(.  

ًعهد عمر قتل رجل ظبيا حال اإلحرام فسأل عمر عن ذلك فأجابة بعـد ويف 
ن عوف بأن يذبح شاة ويتصدق بلحمهـا فقـال قبيـصة بـن بالرمحن  مشاورة عبد

أمـري املـؤمنني مـا  أهيا الرجل أعظم شـعائر اهللا , واهللا مـا در :جابر هلذا املحرم
عمد إىل ناقتك فانحرها قال فبلـغ عمـر مقـالتي فلـم ا حتى شاور صاحبه يفتيك

ًيفجأنا إال ومعه الدرة فعال صاحبي رضبا هبا وهو يقول اقتلت الـصيد يف احلـرم 
ً فقلت يا أمري املؤمنني ال أحـل لـك شـيئا ممـا يوسفهت الفتيا ثم أقبل عيل يرضبن

ًصة إين أراك شابا حديث الـسن فـصيح اللـسان فـسيح حرم اهللا عليك قال يا قبي
ء فيغلـب خلقـه ىالصدر وإنه قد يكون يف الرجل تسعة أخالق صاحلة وخلق سي

    .)٢().ء أخالقه الصاحلة فإياك وعثرات الشبابىالسي
َوالذين يـؤذون املـؤمنني ﴿ :اىلـه تعـولـري قـدي يف تفسـيخ السعـال الشـوق ِ ِ ِْ ُْْ َ ُ ُ َ ََّ
ِواملؤم ْ ُْ ْنات بغريَ َ ِ ِ ًما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثام مبينا َ ًِ ُّ ْ ُ َ َ ًَ ْ َِ َ ْ َُ َ َُ ِ َ  : قـال)٥٨ األحـزاب (﴾ْ

 ريز بحسب حالته وعلو مرتبتـه فتعزيـًوهلذا كان سب آحاد املؤمنني موجبا للتعز(
 مـن سـب العلـامء وأهـل الـدين أعظـم مـن رمن سب الـصحابة أبلـغ , وتعزيـ

  .)٣()غريهم
 
 
 
 
 

                                                 
F١Eא٢L٥٤٣K 
F٢Eאא٣L١٩١K 
F٣Eאא١L٦١K 



 − ٤٣ −

 عـــــراجــــامل
: حممد بن إسـامعيل األمـري الـصنعاين, دار النـرش: إجابة السائل رشح بغية اآلمل, تأليف −١

ــريوت −مؤســسةالرسالة  ــة١٩٨٦ − ب ــق: , الطبع ــن : األوىل, حتقي القــايض حــسني ب
  .أمحدالسياغي و الدكتور حسن حممد مقبويل األهدل

دار إحيـاء : اص أبـو بكـر, دار النـرشأمحد بن عيل الـرازي اجلـص: أحكام القرآن, تأليف −٢
 .حممد الصادق قمحاوي: , حتقيق١٤٠٥ − بريوت −الرتاث العريب 

− دار املعرفـة: بـو حامـد, دار النـرشحممد بن حممـد الغـزايل أ: إحياء علوم الدين تأليف −٣
 .بريوت

, دار عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن الـشهرزوي أبـو عمـرو: أدب املفتي واملستفتي تأليف −٤
: األوىل, حتقيـق: , الطبعة١٤٠٧ − بريوت − عامل الكتب ,مكتبة العلوم واحلكم : النرش

 . موفق عبد اهللا عبد القادر.د
دار : حييى بن رشف النووي أبو زكريا, دار النرش: آداب الفتو واملفتي واملستفتي, تأليف −٥

 .هاب اجلايببسام عبد الو: األوىل, حتقيق: , الطبعة١٤٠٨ − دمشق −الفكر 
اإلمام أيب عبد اهللا حممـد بـن مفلـح املقـديس, دار : اآلداب الرشعية واملنح املرعية, تأليف −٦

: الثانيـة, حتقيـق: م, الطبعـة١٩٩٦ −هــ ١٤١٧ − بـريوت −مؤسسة الرسـالة : النرش
 .عمر القيام/ شعيب األرنؤوط 

ن حممـد الـشوكاين, دار حممد بـن عـيل بـ: إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول, تأليف −٧
حممـد سـعيد : األوىل, حتقيـق: , الطبعـة١٩٩٢ − ١٤١٢ − بريوت −دار الفكر : النرش

 .البدري أبو مصعب
اإلمام الشيخ حممد بن درويش بن حممد : أسنى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب, تأليف −٨

− هــ ١٤١٨ − بـريوت −دار الكتـب العلميـة : احلوت البريويت الـشافعي, دار النـرش
 .مصطفى عبد القادر عطا: األوىل, حتقيق: م, الطبعة١٩٩٧

: حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني بمهامت الـدين, تـأليف −٩
 ر الفكر للطباعة والنرش والتوزيـعدا: أيب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي, دار النرش

 . بريوت−



 − ٤٤ −

أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكـر بـن :  عن رب العاملني, تأليفإعالم املوقعني −١٠
طـه : , حتقيق١٩٧٣ − بريوت −دار اجليل : أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, دار النرش

 .عبد الرؤوف سعد
دار الكتـاب : عالء الدين الكاساين, دار النرش: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع, تأليف −١١

 .الثانية: , الطبعة١٩٨٢ −ت  بريو−العريب 
 العـراق, −وزارة اإلعـالم : , دار النـرش)م(إبن األزرق: , تأليف)م(٢−١بدائع السلك  −١٢

 .عيل سامي النشار.د: األوىل, حتقيق: الطبعة
حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركـيش أبـو عبـد اهللا, دار : الربهان يف علوم القرآن, تأليف −١٣

 .حممد أبو الفضل إبراهيم: , حتقيق١٣٩١ − بريوت −دار املعرفة : النرش
دار : زين الدين ابـن نجـيم احلنفـي, دار النـرش: البحر الرائق رشح كنز الدقائق, تأليف −١٤

 .الثانية:  بريوت, الطبعة−املعرفة 
: اج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي, تـأليفـاج عىل منهـرح املنهـي شـاج فـاإلهب −١٥

: , الطبعة١٤٠٤ − بريوت −دار الكتب العلمية : الكايف السبكي, دار النرشعيل بن عبد 
 .مجاعة من العلامء: األوىل, حتقيق

: حممد بن يوسف الشهري بأيب حيـان األندلـيس, دار النـرش: تفسري البحر املحيط, تأليف −١٦
: األوىل, حتقيـق: م, الطبعـة٢٠٠١−هــ ١٤٢٢ −بـريوت /  لبنان−دار الكتب العلمية 

) ١ الـشيخ عـيل حممـد معـوض, شـارك يف التحقيـق −الشيخ عادل أمحد عبد املوجـود 
 .أمحد النجويل اجلمل.د) ٢زكريا عبد املجيد النوقي .د
, دار .فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفـي: تبني احلقائق رشح كنز الدقائق, تأليف −١٧

 .هـ١٣١٣ −  . القاهرة−  .دار الكتب اإلسالمي: النرش
 تبيني كذب املفرتي −١٨
دار الكتـب : أبو عبد اهللا شمس الدين حممد الـذهبي, دار النـرش: تذكرة احلفاظ, تأليف −١٩

 .األوىل:  بريوت, الطبعة−العلمية 
شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم, تأليف −٢٠

م, ١٩٨٧ −هـــ ١٤٠٧ −بــريوت /  لبنــان− دار الكتــاب العــريب: الــذهبي, دار النــرش
 . عمر عبد السالم تدمر.د: األوىل, حتقيق: الطبعة



 − ٤٥ −

خالـد عبـد :  بـريوت, حتقيـق−دار املعرفـة : البغوي, دار النرش: تفسري البغوي, تأليف −٢١
 .الرمحن العك

فخر الدين حممـد بـن عمـر التميمـي الـرازي : التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب, تأليف −٢٢
: م, الطبعـة٢٠٠٠ −هــ ١٤٢١ − بـريوت −دار الكتـب العلميـة : الشافعي, دار النرش

 .األوىل
: دار النـرش, حممد بن يوسف الشهري بأيب حيـان األندلـيس: تأليف,  تفسري البحر املحيط−٢٣

: حتقيـق, األوىل: الطبعـة, م٢٠٠١ −هــ ١٤٢٢ –بـريوت / لبنان–دار الكتب العلمية 
. د) ١شـارك يف التحقيـق ,  الشيخ عيل حممـد معـوض–ملوجود الشيخ عادل أمحد عبد ا
 .أمحد النجويل اجلمل. د) ٢. زكريا عبد املجيد النوقي

أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد األنـصاري : تفسري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن, تأليف −٢٤
 . القاهرة–دار الشعب : القرطبي, دار النرش

 −دار الفكـر :  , دار النـرش.ابن أمـري احلـاج: صول, تأليفالتقرير والتحرير يف علم األ −٢٥
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧ −بريوت 

أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن عبـد : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد, تأليف −٢٦
, ١٣٨٧ − املغرب −وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : الرب النمري, دار النرش

 حممد عبد الكبري البكري ,بن أمحد العلوي مصطفى : حتقيق
أبو املعايل عبد امللك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف : كتاب التلخيص يف أصول الفقه, تأليف −٢٧

: م, حتقيـق١٩٩٦ −هــ١٤١٧ − بـريوت −دار البشائر اإلسـالمية : اجلويني, دار النرش
 عبد اهللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري

سـعد الـدين مـسعود : , تأليف.لتوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقهرشح التلويح عىل ا −٢٨
 −هــ ١٤١٦ − بـريوت −دار الكتـب العلميـة : بن عمر التفتازاين الشفعي, دار النـرش

 .زكريا عمريات:  , حتقيق.م١٩٩٦
أمحد بن عيل بن حجر أبـو الفـضل العـسقالين الـشافعي, دار : هتذيب التهذيب, تأليف −٢٩

 .األوىل: , الطبعة١٩٨٤ − ١٤٠٤ − بريوت −ر دار الفك: النرش



 − ٤٦ −

: يوسف بن الزكـي عبـدالرمحن أبـو احلجـاج املـزي, دار النـرش: هتذيب الكامل, تأليف −٣٠
 بـشار عـواد .د: األوىل, حتقيـق: , الطبعة١٩٨٠ − ١٤٠٠ − بريوت −مؤسسة الرسالة 

 .معروف
دار إحياء الرتاث :  دار النرشأبو منصور حممد بن أمحد األزهري ,: هتذيب اللغة , تأليف −٣١

 .حممد عوض مرعب: األوىل , حتقيق: م, الطبعة٢٠٠١ − بريوت  −العريب  
حممـد بـن إسـامعيل األمـري احلـسني : توضيح األفكـار ملعـاين تنقـيح األنظـار, تـأليف −٣٢

حممـد حمـي الـدين عبـد :  املدينة املنـورة, حتقيـق−املكتبة السلفية : الصنعاين, دار النرش
 .ميداحل

عبد الرمحن بن نـارص الـسعدي, دار : تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان, تأليف −٣٣
 .ابن عثيمني: م, حتقيق٢٠٠٠ −هـ١٤٢١ − بريوت −مؤسسة الرسالة : النرش

 − دار الفكـر: ري بادشـاه, دار النـرشحممـد أمـني املعـروف بـأم: تيسري التحرير, تأليف −٣٤
 .بريوت

 ح اجلامع الكبريالتيسري برش −٣٥
 مجع اجلوامع −٣٦
 − دار الكتـب العلميـة: , دار النـرششـمس الـدين األسـيوطي: جواهر العقود, تأليف −٣٧

 .بريوت
حاشية ابن عابدين حاشية رد املختار عىل الـدر املختـار رشح تنـوير األبـصار فقـه أبـو  −٣٨

 −  . بـريوت−  .لنـرشدار الفكـر للطباعـة وا:  , دار النـرش.ابن عابدين: حنيفة, تأليف
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١

سـليامن : , تـأليف)لزكريـا األنـصاري ( حاشية الشيخ سليامن اجلمل عىل رشح املنهج  −٣٩
 .بال: بال, حتقيق:  بال, الطبعة− بريوت −دار الفكر  : اجلمل, دار النرش

ن بـن سـليام: , تـأليف)التجريد لنفع العبيد(حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب  −٤٠
 . تركيا−  ديار بكر−املكتبة اإلسالمية : عمر بن حممد البجريمي, دار النرش

 −دار الكتب العلمية : حسن العطار, دار النرش: حاشية العطار عىل مجع اجلوامع, تأليف −٤١
 .األوىل: م, الطبعة١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ −بريوت / لبنان



 − ٤٧ −

عبـد احلميـد الـرشواين, دار : , تـأليفحوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج −٤٢
 . بريوت–دار الفكر : النرش

أبـو احلـسن عـيل بـن حممـد بـن حبيـب : األحكام السلطانية والواليات الدينية, تأليف −٤٣
 −هــ١٤٠٥ − بـريوت −دار الكتـب العلميـة : البرصي البغدادي املاوردي, دار النـرش

 .م١٩٨٥
عـيل بـن : لشافعي وهو رشح خمترص املزين, تـأليفاحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام ا −٤٤

 − بـريوت −دار الكتب العلمية : حممد بن حبيب املاوردي البرصي الشافعي, دار النرش
 −الـشيخ عـيل حممـد معـوض : األوىل, حتقيـق:  م, الطبعـة١٩٩٩− هـ ١٤١٩ −لبنان 

 .الشيخ عادل أمحد عبد املوجود
القـايض عبـد النبـي بـن : صطالحات الفنون, تأليفدستور العلامء أو جامع العلوم يف ا −٤٥

هـ ١٤٢١ −بريوت /  لبنان −دار الكتب العلمية : عبد الرسول األمحد نكري, دار النرش
 .حسن هاين فحص: عرب عباراته الفارسية: األوىل, حتقيق: م, الطبعة٢٠٠٠ −

دار الفكر : ار النرشعبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي, د: الدر املنثور, تأليف −٤٦
 .١٩٩٣ − بريوت –

 بريوت −دار الغرب : شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف, دار النرش: الذخرية, تأليف −٤٧
 .حممد حجي: م, حتقيق١٩٩٤ −

 بـريوت −املكتب اإلسالمي : النووي, دار النرش: روضة الطالبني وعمدة املفتني, تأليف −٤٨
 .الثانية: , الطبعة١٤٠٥ −

: عبد الرمحن بن عـيل بـن حممـد اجلـوزي, دار النـرش: زاد املسري يف علم التفسري, تأليف −٤٩
 .الثالثة: , الطبعة١٤٠٤ − بريوت −املكتب اإلسالمي 

  العلامءدستور −٥٠
: العالمة حممد الزهـري الغمـراوي, دار النـرش: الرساج الوهاج عىل متن املنهاج, تأليف −٥١

 . بريوت– دار املعرفة للطباعة والنرش
حممد بن أمحد بن عثامن بن قـايامز الـذهبي أبـو عبـد اهللا, دار : سري أعالم النبالء, تأليف −٥٢

شعيب األرناؤوط : التاسعة, حتقيق: , الطبعة١٤١٣ − بريوت −مؤسسة الرسالة : النرش
 . حممد نعيم العرقسويس,



 − ٤٨ −

يل بن حممد الـشوكاين, دار حممد بن ع: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار, تأليف −٥٣
حممـود إبـراهيم : األوىل, حتقيق: , الطبعة١٤٠٥ − بريوت −دار الكتب العلمية : النرش
 .زايد

دار : كامل الدين حممد بن عبد الواحـد الـسيوايس, دار النـرش: رشح فتح القدير, تأليف −٥٤
 .الثانية:  بريوت, الطبعة−الفكر 

حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقـاين, : مالك, تأليفرشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام  −٥٥
 .األوىل: , الطبعة١٤١١ − بريوت −دار الكتب العلمية : دار النرش

 رشح الكوكب املنري −٥٦
منـصور بـن : ى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهـى, تـأليفـرح منتهـش −٥٧

 .الثانية: , الطبعة١٩٩٦ − بريوت − عامل الكتب: يونس بن إدريس البهويت, دار النرش
دار الكتـب : عبد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي, دار النـرش: األشباه والنظائر, تأليف −٥٨

 .األوىل: , الطبعة١٤٠٣ − بريوت −العلمية 
 . بريوت−دار الفكر للطباعة :  , دار النرش:  اخلريش عىل خمترص سيدي خليل, تأليف −٥٩
دار : دار النـرش, كامل الدين حممد بن عبد الواحـد الـسيوايس: تأليف, رشح فتح القدير −٦٠

 .الثانية: الطبعة,  بريوت–الفكر 
أبو زكريا حييى بن رشف بـن مـري النـووي, دار : صحيح مسلم برشح النووي, تأليف −٦١

 .الطبعة الثانية: , الطبعة١٣٩٢ − بريوت −دار إحياء الرتاث العريب : النرش
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين, : يف علم الكالم, تأليفرشح املقاصد  −٦٢

 .األوىل: م, الطبعة١٩٨١ −هـ ١٤٠١ − باكستان −دار املعارف النعامنية : دار النرش
أمحد بن محدان النمري احلراين أبو عبـد اهللا, دار : صفة الفتو واملفتي واملستفتي, تأليف −٦٣

حممد نارص الـدين : الثالثة, حتقيق: , الطبعة١٣٩٧ − بريوت − املكتب اإلسالمي: النرش
 .األلباين

حممد بن إسامعيل أبو عبداهللا البخـاري اجلعفـي, دار : اجلامع الصحيح املخترص, تأليف −٦٤
 .د: الثالثـة, حتقيـق: , الطبعـة١٩٨٧ − ١٤٠٧ − بريوت − الياممة ,دار ابن كثري : النرش

 .مصطفى ديب البغا



 − ٤٩ −

: مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري, دار النـرش: سلم, تأليفصحيح م −٦٥
 .حممد فؤاد عبد الباقي:  بريوت, حتقيق−دار إحياء الرتاث العريب 

دار : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبـو الفـضل, دار النـرش: طبقات احلفاظ, تأليف −٦٦
 .األوىل: , الطبعة١٤٠٣ − بريوت −الكتب العلمية 

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسيني : طرح التثريب يف رشح التقريب , تأليف −٦٧
: األوىل , حتقيق: م , الطبعة٢٠٠٠ − بريوت  −دار الكتب العلمية  : العراقي , دار النرش
 .عبد القادر حممد عيل

الـدهلوي , دار أمحد بـن عبـد الـرحيم : عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد, تأليف −٦٨
 .حمب الدين اخلطيب: , حتقيق١٣٨٥ − القاهرة −املطبعة السلفية : النرش

بدر الدين حممـود بـن أمحـد العينـي, دار : عمدة القاري رشح صحيح البخاري, تأليف −٦٩
 . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : النرش

, )دين ابن نجـيم املـرصي لزين العاب( غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر  −٧٠
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممـد مكـي احلـسيني احلمـوي احلنفـي, دار : تأليف
األوىل, : م, الطبعـة١٩٨٥ −هــ ١٤٠٥ −بـريوت / لبنـان−دار الكتب العلمية : النرش
 .رشح موالنا السيد أمحد بن حممد احلنفي احلموي: حتقيق

: حممد بن أمحد الـرميل األنـصاري, دار النـرش: تأليفغاية البيان رشح زبد ابن رسالن,  −٧١
 . بريوت–دار املعرفة 

أمحـد بـن عـيل بـن حجـر أبـو الفـضل : فتح الباري رشح صـحيح البخـاري, تـأليف −٧٢
 .حمب الدين اخلطيب:  بريوت, حتقيق−دار املعرفة : العسقالين الشافعي, دار النرش

 فتاو دار اإلفتاء املرصية −٧٣
٧٤−  الفقهية, تأليفالفتاو دار الفكر: ابن حجر اهليتمي, دار النرش: الكرب. 
االمام أيب احلسن تقي الدين عيل بن عبـد الكـايف الـسبكي, دار : فتاو السبكي, تأليف −٧٥

 .بريوت/  لبنان−دار املعرفة : النرش
 الفتيا −٧٦



 − ٥٠ −

 .ابن الصالح: فتاو ابن الصالح, تأليف −٧٧
وزارة : ن حممد بن احلسني النيـسابوري الكرابيـيس, دار النـرشأسعد ب: الفروق, تأليف −٧٨

 حممـد .د: األوىل, حتقيـق: , الطبعـة١٤٠٢ − الكويـت −األوقاف والشئون اإلسـالمية 
 .طموم

دار : حممد بن مفلح املقديس أبو عبـد اهللا, دار النـرش: الفروع وتصحيح الفروع, تأليف −٧٩
 .أبو الزهراء حازم القايض:  األوىل, حتقيق:, الطبعة١٤١٨ − بريوت −الكتب العلمية 

املكتبـة : عبـد الـرؤوف املنـاوي, دار النـرش: فيض القدير رشح اجلامع الصغري, تأليف −٨٠
 األوىل: هـ, الطبعة١٣٥٦ − مرص −التجارية الكرب. 

ر دا: أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي, دار النرش: الفقيه و املتفقه, تأليف −٨١
أبو عبد الرمحن عـادل بـن : الثانية, حتقيق: هـ, الطبعة١٤٢١ − السعودية −ابن اجلوزي 

 .يوسف الغرازي
 .املاوردي: اإلقناع يف الفقه الشافعي, تأليف −٨٢
الـصدف : حممد عمـيم اإلحـسان املجـددي الربكتـي, دار النـرش: قواعد الفقه, تأليف −٨٣

 . األوىل:, الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٧ − كراتيش −ببلرشز 
أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبـار الـسمعاين, : قواطع األدلة يف األصول, تأليف −٨٤

حممـد حـسن : م, حتقيـق١٩٩٧ −هــ١٤١٨ − بريوت −دار الكتب العلمية : دار النرش
 .حممد حسن إسامعيل الشافعي

مـد الـشوكاين, دار حممد بن عـيل بـن حم: القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد, تأليف −٨٥
 .عبد الرمحن عبد اخلالق: األوىل, حتقيق: , الطبعة١٣٩٦ − الكويت −دار القلم : النرش

عالء الدين عبـد العزيـز بـن : كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي, تأليف −٨٦
 , .م١٩٩٧ −هــ ١٤١٨ − بـريوت −دار الكتـب العلميـة : أمحد البخـاري, دار النـرش

 . اهللا حممود حممد عمرعبد: حتقيق
: منصور بن يونس بن إدريس البهويت, دار النرش: كشاف القناع عن متن اإلقناع, تأليف −٨٧

 .هالل مصيلحي مصطفى هالل: , حتقيق١٤٠٢ − بريوت −دار الفكر 



 − ٥١ −

عبـد الـرمحن : كشف املخدرات والرياض املزهرات لرشح أخرص املخترصات , تأليف −٨٨
 −بـريوت /  لبنـان−المية ـائر اإلســدار البـش: رـيل, دار النشـاحلنبيل ـد اهللا البعـبن عب
حممـد : قابله بأصله وثالثة أصول أخـر: األوىل, حتقيق: م, الطبعة٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣

 .بن نارص العجمي
عبد اهللا بن قدامة املقديس أبـو حممـد, : الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل, تأليف −٨٩

 . بريوت–كتب االسالمي امل: دار النرش
دار الريـان : عـيل بـن أيب بكـر اهليثمـي, دار النـرش: جممع الزوائد ومنبع الفوائد, تأليف −٩٠

 .١٤٠٧ – بريوت , القاهرة −دار الكتاب العريب  /للرتاث
عبد الرمحن بن حممد بـن سـليامن الكليبـويل : جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر, تأليف −٩٢

 −هــ ١٤١٩ −بـريوت /  لبنـان−دار الكتـب العلميـة : اده, دار النرشاملدعو بشيخي ز
 .خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور: األوىل, حتقيق: م, الطبعة١٩٩٨

حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين أبـو عبـد : املبسوط األصل املعروف باملبسوط, تأليف −٩٣
 .أبو الوفا األفغاين:  كراتيش, حتقيق−ية إدارة القرآن والعلوم اإلسالم: اهللا, دار النرش

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبيل أبو إسـحاق, : املبدع يف رشح املقنع, تأليف −٩٢
 .١٤٠٠ – بريوت −املكتب اإلسالمي : دار النرش

أمحـد عبـد احللـيم بـن تيميـة : كتب ورسائل وفتاو شيخ اإلسالم ابن تيميـة, تـأليف −٩٤
عبد الـرمحن بـن : الثانية, حتقيق: مكتبة ابن تيمية, الطبعة: أبو العباس, دار النرشاحلراين 

 .حممد بن قاسم العاصمي النجدي
القايض أيب بكـر بـن العـريب املعـافري املـالكي , دار : املحصول يف أصول الفقه, تأليف −٩٥

سني عـيل حـ: األوىل, حتقيـق: , الطبعة١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − عامن −دار البيارق : النرش
 . سعيد فودة−اليدري 

 املخترص −٩٦
بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن عـيل احلنـبيل : خمترص الفتاو املرصية البن تيمية, تأليف −٩٧

: , الطبعـة١٩٨٦ − ١٤٠٦ − الـسعودية − الـدمام −دار ابـن القـيم : البعيل, دار النرش
 .حممد حامد الفقي: الثانية, حتقيق



 − ٥٢ −

 اجاملدخل البن احل −٩٨
 املدخل البن بدران −٩٩

 املذهب −١٠٠
دار : حممد بن حممد الغزايل أبـو حامـد, دار النـرش: املستصفى يف علم األصول, تأليف −١٠١

حممـد عبـد الـسالم عبـد : األوىل, حتقيـق: , الطبعـة١٤١٣ − بريوت −الكتب العلمية 
 .الشايف

أمحد بن عبد احلليم + د احلليم عب+ عبد السالم : ه, تأليفــول الفقــودة يف أصــاملس −١٠٢
 حممد حميى الدين عبد احلميد:  القاهرة, حتقيق−املدين : آل تيمية, دار النرش

مـصطفى الـسيوطي الرحيبـاين, دار : مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى, تـأليف −١٠٣
 .م١٩٦١ − دمشق −املكتب اإلسالمي : النرش

حممد بن عيل بـن الطيـب البـرصي أبـو احلـسني, دار : املعتمد يف أصول الفقه, تأليف −١٠٤
 .خليل امليس: األوىل, حتقيق: , الطبعة١٤٠٣ − بريوت −دار الكتب العلمية : النرش

حممـد اخلطيـب الـرشبيني, دار : مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهـاج, تـأليف −١٠٥
  بريوت−دار الفكر : النرش

 املغني −١٠٦
دار :  , دار النـرش.حممـد علـيش:  , تـأليف.ح عىل خمترص سيد خليـلمنح اجلليل رش −١٠٧

 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩ − بريوت −الفكر 
حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبـو حامـد, دار : املنخول يف تعليقات األصول, تأليف −١٠٨

 . حممد حسن هيتو.د: الثانية, حتقيق: , الطبعة١٤٠٠ − دمشق −دار الفكر : النرش
 نثورامل −١٠٩
 منهج اإلفتاء عند ابن القيم −١١٠
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي املـالكي, دار : املوافقات يف أصول الفقه, تأليف −١١١

 .عبد اهللا دراز:  بريوت, حتقيق−دار املعرفة : النرش



 − ٥٣ −

عيل : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل, تأليف −١١٢
:  بـريوت, حتقيـق−دار إحياء الرتاث العريب : ن املرداوي أبو احلسن, دار النرشبن سليام

 .حممد حامد الفقي
أمحـد بـن  شمس الدين حممد بـن أيب العبـاس:  , تأليف.هناية املحتاج إىل رشح املنهاج −١١٣

دار الفكر للطباعـة  : , دار النرش.محزة ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري
 ..م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ − بريوت −
ص, دار حسن الوفائي الـرشنباليل أبـو اإلخـال: نور اإليضاح ونجاة األرواح, تأليف −١١٤

 .١٩٨٥ − دمشق –دار احلكمة : النرش
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, ونعـوذ بـاهللا مـن رشور 

 .دي لـهاومـن يـضلل فـال هـ لـه,أنفسنا وسيئات أعاملنا, من هيد اهللا فال مـضل 
 عبـده ً, وأشهد أن سيدنا و نبينا حممـداوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له

 : ًورسوله, صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام , أما بعد
فإن منصب الفتو منصب جليل القدر , عظيم الشأن , ويكفي داللـة عـىل 

: َّعلامء املفتني بأهل الذكر ,حيث قال عز من قائـلَّذلك أن اهللا جل شأنه وصف ال
َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾ ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ َْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ , وهذا رشف عظيم ملـن )٤٣: النحل (َ

فإن العلامء ورثـة األنبيـاء , واملفتـون هـم . َّمن اهللا عليهم ببلوغ هذه الرتبة العلية
 .املوقعون عن رب العاملني

تو مهمة جليلة , هلا آثار خطرية عىل الفرد واملجتمـع , يف دنيـاهم كام أن الف
وأخراهم, وهي مسئولية جسيمة ال يتجرأ عـىل التـسارع إليهـا إال مـن مل يعـرف 
حجمها , ومل يقدرها حق قدرها , أما الذين يعرفوهنا حق املعرفة فـال يـسارعون 

ولـذا وجـدنا العلـامء , اًإليها; ألهنم يدركون أهنا تكليـف قبـل أن تكـون تـرشيف
الربانيني من هذه األمة من لدن الصحابة إىل يومنا هذا يبتعـدون عنهـا , وينـأون 

 .بأنفسهم عن حتملها قدر املستطاع
فـسون إليهـا ويتقـاتلون أما األغامر الذين مل يدركوا أمهية الفتيا , فرتاهم يتنا

لنــاس , فــرتاهم  يف الــشهرة , و رغبــة يف الظهــور و التبــاهي عنــد اعليهــا حبــا
يتسارعون إىل تبوء هذا املنصب اجلليل قبل أن يستحقوه , فإن أدرك أحدهم هـذا 

ًه و فتواه , تـراه وبـاال عـىل نفـسه و عـىل ُ كالمَعِمُاملنصب بطريقة أو أخر , وس
 . إىل املجتمع بأرسهَّتعد خطرهاملستفتني , بل ربام 

حيث اقتحمـوا هـذا امليـدان, وهذا هو حال كثري من املفتني يف هذا العرص , 
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وخاضوا غامر هذا البحر من دون أن يتأهلوا له , و لذلك تصدر مـنهم يف أحيـان 
 .كثرية فتاو يعرف خطأها العامي قبل العامل

والشك أن هذا الوضع قد أقلق املهتمني بشأن األمة , والغيورين عىل الدين 
املوجـودة يف سـاحة فارتفعت األصوات هنا و هناك تنادي بوقف هـذه الفـوىض 

اإلفتاء و بضبط الفتو و وضع قيود صارمة حتى ال يتجرأ كل من تسول له نفسه 
 .أن يتصد هلذا األمر العظيم

ولقد أدرك القائمون عىل جممـع الفقـه اإلسـالمي برابطـة العـامل اإلسـالمي 
خطورة املوقف , فعمدوا إىل عقد مؤمتر يعـالج مـشكلة تـسيب الفتـو قبـل أن 

ًخطرها , وكنت واحدا من الذين تلقوا الدعوة للمشاركة يف هذا املؤمتر, يستفحل 
فصادفت هذه الدعوة الكريمة رغبة يف نفـيس , فاسـتعنت بـاهللا جـل شـأنه عـىل 

 .املشاركة هبذه البضاعة املزجاة
 .واقتضت طبيعة البحث أن أجعله يف مقدمة , و فصلني , و خامتة

 .املوضوع , و سبب الكتابة فيهأما املقدمة فتحدثت فيها عن أمهية 
ي, ـة املفتـانـا ومكـرهـخطو: الفتـو: فكـان بعنـوان: ل األولـالفصا ـأم

 .ورشوطه وصفاته وآدابه
 :وحيتوي عىل مبحثني

 . خطرها , ومكانة املفتي: الفتو: املبحث األول
 حتدثت فيه عن أمهية الفتو يف اإلسالم , وأسباهبا , وجاللة منصب املفتي ,

وهتيب السلف للفتو. 
 .رشوط املفتي و صفاته و آدابه: املبحث الثاين

بينت فيه أهم الرشوط التي جيب توافرها فيمن يتصد لإلفتاء , و الصفات 
 .التي جيب أن يتحىل هبا , واآلداب التي ينبغي أن يتأدب هبا
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مشكالت الفتو يف العـرص احلـارض وحلوهلـا :  , فبعنوانالفصل الثاينأما 
 .ملقرتحةا

 :وحيتوي عىل مبحثني
 .مشكالت الفتو يف العرص احلارض: املبحث األول

 .استعرضت فيه أبرز املشكالت التي تواجه صناعة الفتو يف الوقت الراهن
 .احللول املقرتحة ملشكالت الفتو: املبحث الثاين

تناولت فيه بيان أهم احللول التي يمكن أن يتم من خالهلا معاجلة مـشكالت 
 .لفتو , بإذن اهللا تعاىلا

 . اخلامتة , وقد خلصت فيها أهم نتائج البحث تأيتًوأخريا
 .كام ذيلت البحث بفهرس املصادر و املراجع , ثم بفهرس املوضوعات

 مثل هذا حيتاج إىل بحوث متعمقة , ودراسات واسعة ً, فإن موضوعاًوأخريا
اجلت املوضوع بقدر ما تتناوله من جوانب متعددة , وحسبي أين قد اجتهدت, وع

ا لوجهه الكريم , وأن ينفعني بـه ًتيرس يل, فأسال اهللا العظيم أن جيعل عميل خالص
ً خطاي ويـهـيـِّئ لنا من أمرنا رشدايوم العرض عليه , وأن يسدد َ َ  , وصىل اهللا عىل ُ

 .نبينا حممد, وعىل آله وصحبه وسلم
 

 كتب
 نارص عبد اهللا امليامن. د.أ

 هـ١٤٢٩ عام  صفر٢٥ثنني إلا
  بمكة حرسها اهللا تعاىلًحتريرا
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 الفصل األول
وخطرها ومكانة املفتي, ورشوطه وصفاته وآدابه: الفتو 

 
 وحيتوي عىل مبحثني

 .خطرها , ومكانة املفتي: الفتو: املبحث األول
 .رشوط املفتي و صفاته و آدابه: املبحـث الثاين
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 املبحث األول
خطرها , ومكانة املفتي: الفتو 

 :قبل أن نتحدث عن خطر الفتو وأمهيتها جيدر بنا أن نذكر بإجياز
 :تعريف الفتو , و أوجه االتفاق واالختالف بينها و بني القضاء

أي بيـان , )١ ())تبيني احلكم الرشعي عن دليـل ملـن سـأل عنـه((هي: الفتو
 .كم الرشعي عند السؤال عنه من خالل النظر يف األدلة املعتربةاحل

ِتبيني احلكم الرشعي واإل ِلزام به وفصل اخلصومات((هو : والقضاء ِ َِ ُ ُِّ ْ َ َ ُْْ َُْ ِ َ َْ ْ ْ َّ ِ ْ ُ ِ(()٢( 
ًخلـصومات , حـسام للتـداعي, الفصل بـني النـاس يف ا: وعرفه بعضهم بأنه

 .)٣( للنزاع باألدلة الرشعيةًوقطعا
لتعريف جامع ومانع; ألنه يندرج فيه مجيـع الواليـات اخلاصـة التـي وهذا ا

 .)٤(يشملها القضاء , ويمنع دخول الفتيا; ألهنا ليست للفصل امللزم يف اخلصومات
مـنهام إخبـار عـن قضاء شبيه بالفتو من حيث إن كال و يتبني مما تقدم أن ال

ام مبنيان عىل إعامل النظر يف حكم الشارع يف واقعة من الوقائع , كام يشرتكان يف أهن
الصور اجلزئية , و إدراك ما اشتملت عليه من أوصاف , و متييز ما جيـب اعتبـاره 
من هذه األوصاف و ما ال جيب , و ربط احلكـم الـرشعي بـاملعترب منهـا , و هـذا 

 .ًن القايض واملفتي أن يكون جمتهدايعني أن األصل يف كل م
 :حلكم القضائي , أبرزهالكن هناك فروق بني الفتو و ا

أن الفتو إخبار عن احلكم الرشعي , وال إلزام فيها للمستفتي أو غريه , بل 
له أن يأخذ هبا , وله أن يرتكها ويأخذ بفتو مفت آخر, أما القـضاء فهـو إخبـار 

                                                 
F١Eא٣٢אL٢٠،אאא٣L٤٥٦Kאא

אא،Wא،،،אW
٣٩٧ J٣٩٨K 

F٢Eאאא٣L٤٥٩؛א٣אL٣٨٢Kא٦L٢٨٥K 
F٣EאWאא٦אL٢٧٧אא؛א،W٧٧א؛W٣٩٩K 
F٤EאWאאאKאאא،אאא

٩L٣٥١K 
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ال فـرق : ((− رمحه اهللا تعـاىل−قال ابن عابدين . معناه اإلنشاء للحكم واإللزام به
 .)١())احلاكم , إال أن املفتي خمرب باحلكم والقايض ملزم بهبني املفتي و
أن حكـم القـايض جزئـي :  مـن− رمحه اهللا تعـاىل − ما ذكر ابن القيم: ومنها

خاص ال يتعد إىل غري املحكوم عليه وله , وفتو املفتـي رشيعـة عامـة تتعلـق 
فتـي يفتـي ا عىل شخص معـني , واملً معينًباملستفتي وغريه , فالقايض يقيض قضاء

 . )٢(أن من فعل كذا ترتب عليه كذا , ومن قال كذا لزمه كذا: اًا كليً عامًحكام
ّ ويـدين املـستفتي , − أي عىل بـاطن األمـر −أن املفتي يفتي بالديانة : ومنها

: إذا قـال رجـل للمفتـي: مثالـه: ((والقايض يقيض عىل الظاهر , قال ابن عابدين
فإن املفتي يفتيه بعدم الوقـوع , , اًاإلخبار كاذبا ًقاصد, أنت طالق: قلت لزوجتي

 . )٣())أما القايض فإنه حيكم عليه بالوقوع
أعـم مـن القـضاء; إذ إن : ومن الفـروق بـني القـضاء والفتـو أن الفتـو

 .)٤(العبادات كلها ال يدخلها القضاء البتة , بل تدخلها الفتيا فقط
ستعمل فيهـا األدوات التـي كام تفرتق الفتو عن القضاء بأن الفتـو ال تـ

ٍتستعمل يف القضاء; من تداع , وجلب للخصوم , وإقامة بينات , وتوجيه أيـامن, 
وإصدار أحكام , كام يفعل القايض, بل املفتي يكتفي بالتحقيق من صيغة السؤال 

 .)٥(ا لهًوتصوير حقيقته , ليكون جوابه مطابق
مثـل العبـد واملـرأة , أن الفتو تـصح ممـن ال يـصح منـه القـضاء , : ومنها

واألخرس , إذا فهمت إشارته , فإن هؤالء تصح منهم الفتو و ال يـصح مـنهم 
 .)٦(القضاء

                                                 
F١Eא١L١٠FאKEאWא١L٣٦،٣٨،٤L٢٦٤؛
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أن القضاء ال يكون إال بلفظ منطوق , وتكون الفتيا بالكتابة والفعـل : ومنها
 .)١(واإلشارة

َّ ومل أر من نبه−وهناك فرق مهم بني الفتو والقضاء , يعنينا يف هذا البحث  َ 
أن القضاء والية من الواليات املـستمدة مـن :  وهو−عليه ممن ذكر الفروق بينهام 

اإلمام , فال بد للقايض من تعيني صادر عن احلاكم األعىل, وله عزله متـى شـاء, 
ً ومكانا ونوعااً, فإن القضاء يقبل التخصيص زمانًوبناء عليه   .)٢(اً وموضوعً

 عـن ويل ًر ,فهـو لـيس نائبـاذه األمووأما املفتي فعىل خالف ذلك يف مجيع ه
ًاألمر , و ال يفتقر إىل تعيينه , بل من كان أهال للفتو فإن له أن يفتي , بال حاجة 

 التخــصيص بــيشء ممــا − يف األصــل −إىل إذن اإلمــام , كــام أن اإلفتــاء ال يقبــل 
 .خيصص به القضاء, وسيأيت تفصيل ذلك يف موضعه , إن شاء اهللا تعاىل

 : ومكانة املفتيخطر الفتو
الفتو من فروض الكفاية, إذا قام هبا بعض النـاس سـقطت عـن البـاقني, 
ٍولكنها تكون فرض عني إذا كان الفقيه مؤهال , و مل يوجـد يف البلـد مفـت غـريه  ً

 .)٤(, بل ويعرتهيا سائر األحكام التكليفية باعتبارات خمتلفة)٣(يقوم مقامه
لـة اخلطـرية التـي هلـا شـأن عظـيم يف وال شك أن الفتو من األمـور اجللي

إن مقـام : ((− رمحـه اهللا تعـاىل −الرشيعة اإلسالمية , كام قال اإلمام ابن الصالح 
ُاإلفتاء جلل خطبه , عظيم شأنه , رفيع قدره, ترشئب إليه األعناق, وهيابـه أهـل  ٌ

ُاإلشفاق, فحسب املتصدرين أن الفتيا   .)٥()) توقيع عن رب العاملني− كام قيل −ْ
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 : وأمهية الفتو نابعة من أسباب عديدة , أمهها
 ووارثـه يف تبيـني رشع )١(−سلم  صىل اهللا عليه و−ليفة رسول اهللا إن املفتي خ− ١

ّاهللا تعاىل لعباده , فقد كان صىل اهللا عليه وسلم يتوىل هذا املنصب يف حياتـه , 
بـذلك حيـث ّد كلفـه اهللاّ تعـاىل ـه , وقــالتـيات رسـن مقتضـان ذلك مـوك
َوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرون﴿: قال ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ ُ َْ َ ِّ َّ ُ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َ﴾ 

ّوقد توىل هذه اخلالفة بعد النبي صىل اهللا عليه وسلم صحابته ). ٤٤: النحل( ّ ّ
 األئمـة ثم جاء من بعدهم التـابعون, وأتبـاع التـابعني, وكثـري مـنالكرام , 

  بام أوتـوا − سبحانه وتعاىل −املجتهدين والعلامء العاملني, فأفتوا يف دين اهللا 
من علم غزير, وقلب مستنري, ورقابـة هللا العلـيم اخلبـري, فأسـدوا إىل األمـة 
خدمات جليلة كان هلا أثر بالغ يف نرش العلم, وإصالح العمل , ومن هنا كان 

إن العلـامء : ((كام قال صىل اهللا عليـه و سـلمهؤالء العلامء هم ورثة األنبياء ,
ً إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمهـاورثة األنبياء, , وأورثـوا العلـم , فمـن ً

 .)٢())أخذه أخذ بحظ وافر
وأن الفتو بيــان ألحـكام اهللا ـ سبحانه و تعاىل ـ يف أفعال  املكلفني , فهـي  − ٢

ّحق عليك أن تفعل كذا , أو حرام : لمستفتيّ بأنه يقول لإخبار عن اهللا تعاىل ,
ّرايف املفتي بالرتمجان عن مراد اهللاّ تعاىل ـه القـّذا شبـذا , ولـل كـعليك أن تفع ّ

ّ , وجعله ابن القيم بمنزلة الوزير املوقع عن امللك− وهللا املثل األعىل− : قـال, ّ
ّإذا كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فض(( ّ له , وال جيهـل ّ

ّقدره , وهو من أعىل املراتب الـسنيات , فكيـف بمنـصب التوقيـع عـن رب  ّّ ّ
ّاملفتـي موقـع :  , ونقل النووي عن العلـامء قـوهلم)))٣ (!?ّاألرض والسموات
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العامل بني اهللاّ وبـني خلقـه , ((: ّعن اهللاّ تعاىل , كام نقل عن ابن املنكدر أنه قال
, وهذا التكليف العظيم يقابله تـرشيف عظـيم  )١())فلينظر كيف يدخل بينهم

وهو أن اهللا ومالئكته وأهل الساموات واألرضـني حتـى النملـة يف جحرهـا 
ِاء يف حـديث أيب ـا جــكمـ,ون عىل معلم الناس اخلريـوت ليصلـى احلـوحت َ
َأمامة َ َ َ  قال− ريض اهللا عنه −ُ َّقال رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليـه وسـل: َ َ ُ ََ ُ ََ ْ َِ َ َّ َّإن اهللاََّ  ((:َمَ ِ

ِومالئكته حتى النملة يف جحرها, وحتى احلوت يف البحر ليصلون عىل معلم  ِّ ُّ َ ْ ََ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َُ ُ ْ ََ َ َ َِ ِِ َِ ْ َّ َّ ََ َّ َ ِ
َالناس اخلري ْ َ ْ ِ َّ(()٢(. 

وإذا كانت هذه منزلة املفتي الذي توافرت فيه رشوط الفتـو , فعـىل عكـس       
ُّلتقول عىل اهللا تعـاىل بغـري علـم , مـن أكـرب ذلك كانت الفتو عن اجلهل وا

َ﴿قل إنام حـرم ريب الفـواحش مـا  :يف قوله سبحانه وتعاىلالذنوب , كام جاء  َ َ ََّ ِ َ ِّ ََ ْ َْ َ َّ ِ ُ
َظهر منها وما بطن َ ََ ََ ََ َْ ْواإلثم والبغي بغري احلق وأن ترشكوا بـاهللاَِّ مـا مل ِ َ َ ْ َ َِ ُِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ ْ ِينـزل بـه  ْ ِ ْ ِّ َ ُ

ْسل َطانا وأن تقولوا عىل اهللاَِّ ما ال تعلمون﴾ُ ُْ ََ ُْ َ ََ ََ َ ُ َ ً فقـد قـرن اهللا ـ ). ٣٣: األعراف (َ
عز وجل ـ القول عليه بغري علم بالفواحش الظاهرة والباطنة, واإلثم والبغي 

: قـال ابـن القـيم.  للداللة عىل عظم هذا الذنب, وقبح هذا الفعـل;والرشك
عليه بغري علم يف الفتيا والقـضاء, وجعلـه  القول − سبحانه −وقد حرم اهللا «

 وبعد أن سـاق اآليـة − ))من أعظم املحرمات, بل جعله يف املرتبة العليا منها
َّفرتــب املحرمــات أربــع مراتــب((:   قــال−الــسابقة  َ بــدأ بأســهلها وهــو : َ

َّالفواحش, ثم ثنى بام هو أشد حتريام منه , وهو اإلثم والظلم , ثم ثلث بام هو  ً َّ
ً حتريام منها , وهو الرشك به سبحانه , ثم ربع بام هو أشد حتريام من ذلك أعظم ًَّ

 بـال علـم − سبحانه −كله , وهو القول عليه بال علم, وهذا يعم القول عليه 
َِ﴿وال تقولـوا ملـا  :و قـال تعـاىل. يف أسامئه وصفاته وأفعاله, ويف دينه ورشعه ُ ُ َ َ َ
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َتصف ألسنتكم الكذب هذ َ َ ِ ِ َِ ُْ ُْ ُ َ ََ َا حالل وهذاُ ََ َ َّحـرام لتفـرتوا عـىل اهللاَِّ الكـذب إن  ٌَ ِ َ َ َِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ َ
َالذين يفرتون عىل َ ََ ُ َ ْ َ ِ َاهللاَِّ الكذب ال يفلحون َّ ُ َِ ِْ ُ َ َ ٌمتاع قليل )١١٦( ْ ِ َ ٌ َ ٌوهلم عذاب أليم َ ِْ َ ٌ َ ََ َُ 

 بالوعيد عـىل الكـذب عليـه يف − سبحانه −فتقـدم إليهـم ). النحل( )١١٧(
وهـذا هـذا حـالل , : هـذا حـرام, وملا مل يـحله: م ملا مل حيرمهأحكامه, وقوهل

هذا حـالل  وهـذا حـرام إال بـام : بيان منه سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن يقول
                                ) ١())علم أن اهللا سبحانه أحله وحرمه

ويل عليـه, السـيام يف  ومما يكسب اإلفتاء أمهيته عموم احلاجة إليه وكثرة التع− ٣
َّهذه األيام التي قل فيها اإلقبال عىل العلم, واكتفى معظم املستمـسكني هبـذا 
الدين باستفتاء العلامء عام يعرض هلم, أو يؤرق بـاهلم, لتـصحيح عبـادة, أو 
تقويم معاملة, والقليل منهم من يلزم جمالس العلامء حتى يتخرج عىل أيدهيم, 

 .لعلومهم ً وارثا− من ثم −ويصبح 
 إن الفتو هي امليدان الفـسيح الـذي يـستوعب األحكـام الـرشعية جلميـع − ٤

شئون احلياة, وهـي طريـق احلفـاظ عـىل خلـود الـرشيعة , واسـتمراريتها , 
وصالحيتها لكل زمان ومكان , و وسيلة للتعرف عىل األحكـام ملـا يـستجد 

لـرشيعة كـون الفتـو دليـل حيويـة امن حوادث وقضايا ونوازل, وبذلك ت
 .مرونتها , و شموهلا حلاجات الناس يف كل عرص ومرصو

 ال تقترص أمهية الفتو عىل جانب العبادات واألمور األخروية فحسب , بل − ٥
, ألنـه ًمع  واألمة يف أمور الـدنيا أيـضاهي ذات أثر بالغ بالنسبة للفرد واملجت

 .  , واحلقوقيرتتب عليها حتريم أو حتليل لألنفس , واألعراض , واألموال
يف كثري مـن األحيـان إىل  وإن اجلهل بالنصوص الرشعية وبمدلوالهتا يؤدي

 .ًحياهتم أحيانا اإلرضار بالناس وتعطيل مصاحلهم بل وربام وصل األمر إىل فقد
ًرجال , أصابه جرح,  أن − صىل اهللا عليه وسلم −كام وقع يف عهد رسول اهللا 
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 − صـىل اهللا عليـه وسـلم −غ ذلـك النبـي  فبلـ,ثم أصابه احتالم , فاغتسل فامت
ِّقتلوه قتلهم اهللا أمل يكن شفاء العي السؤال ?((: فقال ول ـد نسب الرسـ , فق)١())!ِ
 القتل إىل من أفتى هذا الرجـل; ألهنـم تـسببوا يف موتـه − صىل اهللا عليه وسلم −

 . ُبسبب الفتو اخلاطئة , وإن مل حتصل منهم مبارشة القتل
ً حرجا عظيامو إذا صدرت من غري أهلها ربام أحلقتـل, إن الفتـأج  بالناس ً

َّ, وربـام أدت إىل تلـف ألمـوال وأنفـس −يتنـاىف مـع مقاصـد الـشارع   وهو ما−
 وكم من إنسان فقد نفسه أو ماله أو زوجه وأرسته نتيجة فتو صدرت ,معصومة

 .رشع اهللا ويبعدهم عن الدين احلق ٍمن مفت بغري علم, فيضل الناس عن
 ِّإن بعض طالب العلم حيصل اليشء اليسري من العلم فيتصور أنه قـد حـو
 كل يشء فال يتورع عن اإلفتاء يف املسائل العظيمة والدقيقة وربام بـادر إىل فتـو
ٍبمسألة هترب منها األئمة , وقد يفتي أحدهم بمقتىض حديث موضوع أو حديث  ٍٍ

 . و ال قوة إال باهللا من أحكام الرشع , و ال حول خطريٍضعيف يف حكم
ُّهتيب السلف للفتو: 

 قـد عرفـوا مقـام الفتـو − ريض اهللا عـنهم −وال شك أن السلف الصالح 
واستشعروا خطورهتا , وعظم منزلتها وأثرها يف دين اهللا وحياة الناس , ومما يؤكد 
ذلك تعظيمهم للفتو , وتريثهم يف أمرها, وتوقفهم يف بعض األحيان عن القول 

ًفيام ال يدري, استعظاما منهم )) دريال أ((: ن اهللا تعاىل , وتعظيمهم ملن قاليف دي
.  هلـاًلتبعـة فيهـا , مـع أهنـم كـانوا أهـال منهم بعظم املسئولية واًلشأهنا, وشعورا

ُوسننقل هاهنا بعض ما أثر عنهم من أقواهلم الدالة عىل شدة هتيبهم للفتو. 
ِّروينا عن الـسلف وفـضالء اخللـف (( :− رمحه اهللا تعاىل −فقد قال النووي  ُ
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 .ًمن التوقف عن الفتيا أشياء كثرية معروفة
أدركت عرشين ومائة من األنصار من : روينا عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال

هـا ُّ يسأل أحدهم عـن املـسألة فريد− صىل اهللا عليه وسلم −أصحاب رسول اهللا 
 .لهذا إىل هذا وهذا إىل هذا حتى ترجع إىل األو

َّ بحديث إال ود أن أخاه كفاه إياه , وال يستفتى ِّدثُما منهم من حي: ويف رواية
 .)١(َّعن يشء إال ود أن أخاه كفاه الفتيا 
من أفتى عن كل ما يسأل : −  اهللا عنهمرىض −وعن ابن مسعود وابن عباس 

 .)٢(فهو جمنون 
ة ولو  املسأل يفيإن أحدكم ليفت: قالوا... َ حصني واحلسن وأيبيوعن الشعب

 .)٣( اهللا عنه جلمع هلا أهل بدروردت عىل عمر بن اخلطاب رىض
ا يـسأل أحـدهم عـن الـيشء ًأدركت أقوام:  وعن عطاء بن السائب التابعي

 .فيتكلم وهو يرعد
 أصـيبت )ال أدر(إذا أغفـل العـامل : وعن ابن عباس وحممـد بـن عجـالن

 .مقاتله
 .)٤(ً عىل الفتيا أقلهم علامأجرس الناس: وعن سفيان بن عيينة وسحنون

حتـى :  فقيـل لـه , فقـال− وقد سئل عن مسألة فلم جيـب −وعن الشافعي 
 .أدري أن الفضل يف السكوت أو يف اجلواب

وذلـك فـيام , ال أدري: سمعت أمحد بن حنبـل يكثـر أن يقـول: وعن األثرم
 .عرف األقاويل فيه
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ٍمالكا سئل عن ثامن وأ شهدت: وعن اهليثم بن مجيل ُ ربعـني مـسألة فقـال يف ً
 .ال أدري: ثنتني وثالثني منها

ا أنه ربام كان يسأل عن مخسني مسألة فـال جييـب يف واحـدة ًوعن مالك أيض
من أجاب يف مسألة فينبغي قبل اجلواب أن يعرض نفسه عـىل : منها , وكان يقول

ال أدري , : وسـئل عـن مـسألة فقـال.  ثم جييب فيها,اجلنة والنار وكيف خالصه
 .ليس يف العلم يشء خفيف: فغضب , وقال, هي مسألة خفيفة سهلة: يلفق

ا مجع اهللا تعاىل فيه من آلة الفتيا ما مجـع يف ابـن ًما رأيت أحد: وقال الشافعي
 .َعيينة أسكت منه عن الفتيا

َلوال الفرق : وقال أبو حنيفة من اهللا تعـاىل أن يـضيع العلـم , مـا ) اخلوف ( َ
 .َّنأ وعيل الوزرأفتيت , يكون هلم امله

َّقل من حرص عىل : قال الصيمري واخلطيب. ٌوأقواهلم يف هذا كثرية معروفة
ًالفتيا وسابق إليها وثابر عليها إال قل توفيقه واضطرب يف أموره , وإن كان كاره ا َّ

كانـت , لذلك غري مؤثر له ما وجد عنه مندوحة , وأحـال األمـر فيـه عـىل غـريه
 .)١()) والصالح يف جوابه أغلباملعونة له من اهللا أكثر
 ًنـاس بالقـضاء والفتـو أشـدهم فـرارارأيـت أعلـم ال((: وعن أيوب قال

 .)٢())وأعامهم عنه أشدهم مسارعة إليه, اًوأشدهم منه فرق
ًألن يعـيش الرجـل جـاهال : قال القاسم بن حممد((: وعن اإلمام مالك قال

 .)٣())هذا كالم شديد: كفقال مال, خري له من أن يقول عىل اهللا ما ال يعلم
إين : فقال لـه الـسائل. إين ال أحسنه: عن يشء, فقالالقاسم بن حممد وسئل 

ال تنظر إىل طـول حليتـي وكثـرة النـاس : فقال له القاسم. جئتك ال أعرف غريك
! يا ابن أخي الزمها: فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه! حويل, واهللا ما أحسنه
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ُواهللا ألن يقطـع لـساين : فقال القاسـم!! س أنبل منك اليومفواهللا ما رأيناك يف جمل
 .)١())ّأحب إيل من أن أتكلم بام ال علم يل به

,  فأقام يرتدد إليـه ثالثـة أيـام,ًأن رجال أتاه يسأله عن مسألة: وعن سحنون
ومـا أصـنع بمـسألتك, : فقـال لـه! مسألتي أصلحك اهللا ,اليوم ثالثة أيام: فقال

وأنـت أصـلحك اهللا :  أقاويل وأنا متحري يف ذلـك , فقـالمسألتك معضلة وفيها
هيهات يا ابن أخي ليس بقولـك هـذا أبـذل حلمـى : لكل معضلة, فقال سحنون

وإن , إن صربت رجوت أن تنقلب بمـسألتك, ودمي للنار , وما أكثر ما ال أعرف
 .)٢())أردت أن متيض إىل غريي فامض

 .ُّاألمة يف حترجهم من اإلفتاءٌوهذا غيض من فيض مما كان عليه حال علامء 
وقد كانوا يشددون النكري عىل من يتصد للفتو ويسترشف هلا وهو لـيس 

يف اإلسالم , فقد رو ابن ًأهال هلا , بل اعتربوا ظاهرة استفتاء غري املؤهلني ثلمة 
جـل أنه دخـل عىل ربيعة بن أيب أخربين ر ((:الك قالـن مـناده عـر بإسـد البـعب

:  فقـال لـه− وارتـاع لبكائـه −ما يبكيـك ? : محن فوجده يبكي , فقال لهالرعبد 
 من ال علم له وظهر يف اإلسالم َيِتْفُال , ولكن است: أمصيبة دخلت عليك ? فقال

َّولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الرساق: أمر عظيم , قال ربيعة ْ ََ ُ َ(()٣(. 
فكيف لـو رأ (( : −هذا اخلرب ة  بعد رواي− رمحه اهللا تعاىل −قال ابن محدان 

مـع قلـة خربتـه وسـوء سـريته وشـؤم , زماننا وإقدام من ال علم عنده عىل الفتيا
وإنام قـصده الـسمعة والريـاء ومماثلـة الفـضالء والنـبالء واملـشهورين ,  رسيرته

َوالعلامء الراسخني واملتبحـرين الـسابقني , ومـع هـذا فهـم ينهـون فـال ينتهـون  َ ُ
ُوينبهون  َّ فال ينتبهون قد أميل هلم بانعكاف اجلهال عليهم وتركوا ما هلـم يف ذلـك َُ
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 من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم , فـإن ًوما عليهم , فمن أقدم عىل ما ليس له أهال
هـذا حكـم . أكثر منه وأرص واستمر فسق ومل حيل قبول قوله وال فتياه وال قضاؤه

فإنـا هللا وإنـا إليـه , ا الـصوابدين اإلسالم والسالم وال اعتبار ملـن خـالف هـذ
 .)١())راجعون

فكيف لو : قال بعض العلامء ((:− رمحه اهللا تعاىل −ونحو ذلك قال ابن القيم 
رأ ربيعة زماننا , وإقدام من ال علم عنده عىل الفتيا , وتوثبه عليهـا , ومـد بـاع 

ة وشـؤم التكلف إليها , وتسلقه باجلهل واجلرأة عليها مع قلة اخلربة وسوء الـسري
الرسيرة , وهو من بني أهل العلم منكر أو غريب , فلـيس لـه يف معرفـة الكتـاب 

 بإحسان , وإن ساعد القـدر فتـواه ًثار السلف نصيب , وال يبدي جواباوالسنة وآ
 . )٢( إلخ))... قصريةًن بن فالن, يمدون لإلفتاء باعاكذلك يقول فال

ُعتقد اإلنسان يف نفـسه أو يعتقـد أن ي((وقد نبه أهل العلم عىل أن من الباليا 
فيه أنه من أهل العلم واالجتهاد يف الدين ومل يبلغ تلك الدرجة فيعمل عىل ذلك, 

ًويعد رأيه رأيا وخالفه خالفا ًفـرتاه آخـذا بـبعض جزئيـات الـرشيعة يف هـدم .. ً
ًال يقـبض اهللا العلـم انتزاعـا ينتزعـه مـن : كلياهتا, وعليه نبه احلـديث الـصحيح

ً مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوساولكن يقبض العلم بقبض العلامء, حتى إذاالناس,  ً 
 .)٣())ًجهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا
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 املبحث الثاين

 رشوط املفتي و صفاته و آدابه
ها , مما جعل فقهـاء األمـة رأينا يف املبحث السابق أمهية الفتو وعظيم خطر

ً سلفا وخلفا− ً يشددون النكري عىل من يفتي وهو ليس أهال للفتو , فـام هـي − ً
الرشوط التي جيب توافرها يف الشخص , وما هي الصفات واآلداب التـي جيـب 

?ًأن يتحىل هبا حتى يكون أهال للفتو. 
 :, هيًهم من العلامء يف املفتي رشوطااشرتط األصوليون وغري

 .اإلسالم )١
 .التكليف )٢
 .العدالة )٣

رمحـه اهللا −وهذه الرشوط الثالثة متفق عليها بني العلامء , قـال ابـن محـدان 
وعدالتـه ] ً عـاقال ًأن يكـون بالغـا أي[أما اشرتاط إسـالمه وتكليفـه ((: −تعاىل 

فـاعترب إسـالمه وتكليفـه وعدالتـه;  فباإلمجاع; ألنه خيرب عن اهللا تعـاىل بحكمـه ,
 .)١())دة والروايـةُويبنى عليه كالشها, لتحصل الثقة بقوله

ياهتا ولوازمهـا فعـل مـن مقتـض هي هيئة يكـون عليهـا املـسلم ,: و العدالة
, و هجـر خـوارم املـروءة وجمانبـة الريـب اً وترك املنهي عنه رشعًاملطلوب رشعا

والتهم بجلب نفع و دفع رضر , وأن تكون أخالق صاحبها وسلوكه عىل النحـو 
م مع أمهيته واملعرفة مع حتميتهـا للمفتـي ليـسا ; ألن العل)٢(بعلامء اإلسالم الالئق

  .ٍفالبد مع العلم من عمل والبد مع العمل من خشية كل يشء
يقول املوىل , والعلم الذي ال يثمر خشية اهللا وتقواه ال قيمة له يف ميزان احلق
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ُ﴿إنام خيشى اهللاََّ من عباده العلامء﴾: سبحانه َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َّْ َ  ).٢٨: فاطر (ِ
وإن , العلم ليست من فساد العقول بقدر ما هـي مـن فـساد الـضامئرإن آفة 

األديـان  ومل تفـسد. أزمة الناس ليست أزمة معرفـة بقـدر مـا هـي أزمـة أخـالق
 الساموية السابقة عىل اإلسالم بسبب اجلهل بحقائقها بقدر ما فسدت مـن علـامء

 .السوء املتاجرين هبا املحرفني هلا
األخالقـي للمفتـي ومل يكتفـوا منـه  ىل اجلانـبمن هنا أكد علامء اإلسالم ع

األخالق , و هذا مـا يعـربون عنـه  ن علمه بالتقو ومكارمِّبسعة العلم حتى يزي
 .بالعدالة

 هو − الذي تقبل فتواه , بخالف الفاسق الذي ال تقبل فتواه لغريه −فالعدل 
 يف عدالتـه اًما يعترب قادحـ من تكون أحواله احلسنه هي الغالبة فيه وال يصدر عنه

 . )١(املعصية إال عىل وجه الندرة أو الغفلة مع اخللوص من اإلرصار عىل
القول عىل اهللا ورسوله بغـري علـم , :  وهناك أمور تسقط عدالة املفتي , مثل

واإلفتاء هلم بام يشتهون , وتتبـع الـرخص واألقـوال الـشاذة  وكذا جماراة الظلمة
 تعاىل , و ما شابه ذلك من املعـايص القادحـة والتالعب بأحكام اهللا لتمييع الرشع

 تتبـع احليـل ىالجيوز للمفت((: − رمحه اهللا تعاىل −يف عدالة املفتي , قال ابن القيم 
ق وحـرم ِّفإن تتبـع ذلـك فـس, املحرمة واملكروهة وال تتبع الرخص ملن أراد نفعه

 . )٢ ())استفتاؤه
إن فـسدت  −اع احليـل حيـرم التـساهل يف الفتـو واتبـ((: و قال ابن نجيم

 . )٣ ())ُ وسؤال من عرف بذلك−األغراض 
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وقد حكوا اإلمجاع عىل حتريم مثل هذا الصنيع من املفتي , فقد ذكر أبوالوليد 
َّالذي لصديقي عيل إذا وقعـت ((: الباجي عن بعض فقهاء أصحابه أنه كان يقول

ثق به أنه وقعت له  عمن يًوحكى أيضا)). له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه
َ فأفتي فيها وهو غائب بام يرضه , فلام عاد سأهلم فقالواواقعة ِ ْ ما علمنا أهنا لـك , : ُ
وهـذا ال خـالف فيـه بـني (( بالرواية األخر التي توافقـه , قـال البـاجيوأفتوه

 .)١())املسلمني ممن يعتد به يف اإلمجاع أنه ال جيوز
عىل أن الفاسق ال تصح فتـواه ونقـل واتفقوا ((: وكذلك قال اإلمام النووي

 .)٢())اخلطيب فيه إمجاع املسلمني
 .)٣())ًال يعتمد عىل فتو املفتي الفاسق مطلقا((: وقال ابن عابدين

 −:االجتهاد) ٤
 , وهـذا أمـر جممـع ًن جمتهداكام ذكر األصوليون أن األصل يف املفتي أن يكو

واعلـم أن ((: − رمحه اهللا تعاىل −امم قال ابن اهل.   مثله يف ذلك مثل القايض )٤(عليه
د , وقد استقر رأي ـي إال املجتهـال يفتـي , فـر يف املفتـي ذكـاضـقـر يف الـا ذكـم

 . )٥ ())األصوليني عىل أن املفتي هو املجتهد
باالتفاق و((:  قوله− رمحه اهللا تعاىل −وقد نقل السيوطي عن اإلمام البغوي 

 . )٦( ))ِّال جيوز أن يقلد فيفتي
ً إذا , فاألصل فيمن يتصد لإلفتاء أن يكون جمتهدا , لكن العلامء  مع مـرور ً

ًالزمن خففوا يف ذلك شيئا فشيئا ً, و عزفوا عن اشرتاط االجتهاد يف املفتي , نزوال ً
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عند األمر الواقع يف أزماهنم , و تدين مـستو الفقهـاء العلمـي , فبعـد أن كـانوا 
 إىل جمتهد مـذهب , أو فتـو, إىل  ((, نزلوا ًطلقا ماًيشرتطون فيه أن يكون جمتهد

فقيه النفس, حافظ متبحر يف االطالع عىل الروايات, عارف بتخصيص عمومهـا 
 .وتقييد مطلقها, إىل من يكتفي بحفظ ذلك من كتاب يوثق به

صفة القائم عليهـا يف كونـه وهكذا نجد الفتو تغريت مرجعيتها من حيث 
ًجمتهدا مطلقا صدر األول, إىل مقلد تتفاوت رتبته بحسب الزمـان , وكـذلك  يف الً

ًث الدليل املعتمد الذي كان كتابا وسنة أو قياسـامن حي إىل أن أصـبح الـدليل ... ً
  )١ ())أقوال اإلمام املقلد و قواعده , أو التخريج عىل أقواله و رواياته 

 إذا سئل أن يذكر ا يف احلقيقة , والواجب عليهً واملفتي غري املجتهد ليس مفتي
قول املجتهد عىل جهة احلكاية , و فتواه ليست بفتو يف الواقع , بل هو نقل كالم 

 .  )٢(املفتي ليأخذ به املستفتي 
ا يف يشء مـن املـسائل , فـإن كـان عنـده مقـدرة عـىل ًوهذا إن مل يكن جمتهد

ه أن يفتي االجتهاد يف بعض املسائل , فعىل أساس القول بجواز جتزؤ االجتهاد , ل
االجتهـاد ((: − رمحه اهللا تعـاىل −قال اإلمام ابن القيم . يف املسائل التي جيتهد فيها

ا يف ًا يف نـوع مـن العلـم مقلـدًحالة تقبل التجزؤ واالنقسام فيكون الرجل جمتهـد
كمن استفرغ وسعه يف نوع العلـم بـالفرائض وأدلتهـا  ,يف باب من أبوابه غريه أو

أويف باب اجلهاد أو احلـج ,  والسنة دون غريها من العلومواستنباطها من الكتاب
فهذا ليس له الفتو فيام مل جيتهد فيه وال تكون معرفته بام اجتهد فيه , أو غري ذلك

وهل له أن يفتي يف النوع الذي اجتهد فيـه? , مسوغة له اإلفتاء بام ال يعلم يف غريه
وال خيفـى أن . )٣ ())املقطوع بهاجلواز , بل هو الصواب : فيه ثالثة أوجه , أصحها
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 .هذا القول هو األوفق بحال املفتني يف العرص احلارض , واهللا تعاىل أعلم
عىل اجلملة , فإن من يفتي أو يـتكلم يف يشء مـن أحكـام الـرشع جيـب أن و

ًيكون عاملا به , سواء أكان باجتهاد منه , أو كان ينقـل أقـوال غـريه مـن الفقهـاء 
اهل فال حيل له أن يتكلم يف دين اهللا بحال مـن األحـوال; ألن املجتهدين , أما اجل

الفتو ذات آثار كبرية عىل املفتي واملستفتي, وقبل ذلك عىل ديـن اهللا وأحكامـه, 
  و قـد عظـم اهللا − كام سبقت اإلشـارة إليـه − صىل اهللا عليه وسلم ,وسنة رسوله

َّأمرها, وحرم القول فيها بغري علم, بالكتاب والسنة  واإلمجاع, أما الكتاب; ففيـه َ
قول اهللا : −ً مثال −ًغري آية مما يدل عىل حتريم القول عىل اهللا جهال بغري علم , منها 

َ﴿وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا: تعاىل َ ََ َ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ُُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َحرام لتفرتوا عـىل  َ َ َُ َ ْ َ ِ ٌ َ
َاهللاَِّ الكذب إن الذين ي َ َِ َِّ َّْ ِ َفرتون عىلَ َ َ ُ َ َاهللاَِّ الكذب ال يفلحون﴾ ْ ُ َِ ِْ ُ َ َ  ).١١٦: النحل (ْ
سـمعت النبـي صـىل :  قال −ريض اهللا عنه −فحديث سلمة : وأما من السنة
 )١ ())وأ مقعده من النارمن يقل عيل ما مل أقل فليتب((: اهللا عليه وسلم يقول
:  عليـه وسـلمقـال رسـول اهللا صـىل اهللا: − ريض اهللا عنه −وعن أيب هريرة 

ّمن تقول عيل ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه املسلم فأشار (( َ َّ
 )٢ ())عليه بغري رشد فقد خانه ومن أفتى فتيا بغري ثبت فإثمه عىل من أفتاه

ّإن اهللاّ ال يقـبض العلـم ((: − صىل اهللا عليـه و سـلم − قوله ًو قد ذكرنا آنفا
ّالعلامء , حتـى إذا مل صدور العلامء , ولكن يقبض العلم بقبض  ينتزعه من ًانتزاعا

ًيبق عاملا اختذ الناس رءوسا ّ ّ ّ جهاال , فسئلوا , فأفتوا بغري علم , فضلوا وأضلواً ّ ً ّ((. 
 : و مما يشرتط يف املفتي من الصفات و اآلداب
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 .)١(ً أن يكون سليم الذهن , رصني الفكر , صحيح االستنباط , متيقظا  )أ( 
ُّرشط بعضهم تيق: − رمحه اهللا تعاىل −قال ابن عابدين  َ ًظه احرتازَ ا عمن غلب َ

ا ًعليه الغفلة والسهو , وهذا رشط الزم يف زماننا , فال بد أن يكون املفتـي متيقظـ
يعلم حيل الناس ودسائسهم , فـإن لـبعض النـاس مهـارة يف احليـل والتزويـر , 

, فغفلة املفتي يلزم منهـا رضر عظـيم وقلب الكالم وتصوير الباطل بصورة احلق 
 .)٢(يف هذا الزمان و اهللا تعاىل املستعان 

 عــن التــشدد ًيــدا أن يلتــزم يف فتــواه مــنهج االعتــدال و الوســطية , بع)ب(
 .التساهلو

 :إن من أهم خصائص الدين اإلسالمي هو الوسطية الثابتة بقوله جل ثنـاؤه
ً﴿وكذلك جعلناكم أمة وسط َ َّ َْ َ َ ًَ ُ ُ ََ ْ َ ِ ْا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون الرسول عليكم َ ْ ُ َّ َُ ُ ُ َُ َ َ َُ َ ِ َّ َ ََ َ َ ُ ِ

ًشهيدا﴾ ِ  يف , مدح تعاىل أهل التوسط بني الطرفني املنحرفنيوقد ,)١٤٣: البقرة (َ
ُ﴿والذين إذا أنفقوا مل يرسفوا  :غري موضع من كتابه, من ذلك قوله سبحانه وتعاىل ِ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َِ َّ

ُومل يقرتوا ُ ْ َ ْ َ َ وكان بنيَ ْ َ ََ ًذلك قواما﴾ َ َ َ َ ِ  ).٦٧: الفرقان (َ
. )٣())إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق((: − سلم صىل اهللا عليه و−قال و

ُحيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنـه حتريـف الغـالني  ((:ًوقال أيضا َ َ
: − تعـاىل  رمحـه اهللا−قـال ابـن القـيم . )٤ ())وانتحال املبطلـني وتأويـل اجلـاهلني

 واملبطلـون , أن الغـالني  حيرفـون مـا جـاء بـه− صىل اهللا عليه و سلم −فأخرب ((
 واجلاهلون يتأولونه عىل غـري تأويلـه وفـساد ,ينتحلون بباطلهم غري ما كان عليه

الم أكثر ـطية اإلسـة عىل وسـ واألدل)٥())ةـوائف الثالثـؤالء الطـن هـالم مـاإلس
 .من أن حترص
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نهج الوسط و املعتدل هو رصاط اهللا املستقيم , فال ميل إىل جانب نعم , إن امل
اإلفراط والتعمق  والتشديد , عىل النفس وعىل اآلخرين , وال إىل جانب التيـسري 

وكام نقل . الشديد و التساهل الذي يصل إىل حد التحلل و االنسالخ من األحكام
إن دين اهللا بني الغايل فيه  ((لف  عن بعض الس− رمحه اهللا تعاىل −اإلمام ابن القيم 

 .)١())واجلايف عنه
ووسطية اإلسالم شاملة جلميع جوانب احلياة , الدينية منها والدنيوية , فـال 
غلــو وال جفــاء, وال إفــراط وال تفــريط ,  يف العقيــدة , وال يف العبــادات وال يف 

 .املعامالت , وال يف األخالق والسلوك
 وهو رصاط اهللا املستقيم , فال ميـل إىل جانـب نعم , هذا هواملنهج الوسط ,

اإلفراط والتعمق والتشديد , عىل النفس وعىل اآلخرين , وال إىل جانـب التيـسري 
 .الشديد والتساهل الذي يصل إىل حد التحلل و االنسالخ من األحكام

ن أن , وكلهم يـروً متفق عليه بني أهل العلم مجيعاومبدأ وسطية اإلسالم أمر
قد حاد عن منهج السلف الـصالح , أن كال الصنفني ن مثل املتساهلني واملتشددي

حيـان كثـرية يكـون املفتـي املـاجن كلهم خطر عىل النـاس يف ديـنهم , بـل يف أو
  نجد أن األقوال − وباستقراء التاريخ −املفتي املتشدد; ألنه  املتساهل أخطر منو

ّ أو يقل أخذ ,تنتهي وتندثراملتشددة ال تصمد للزمن, بل تكون موجة ال تلبث أن 
خري مثال لكوهنا خمالفة للنفس البرشية , والناس هبا; ألن املجتمع يلفظها بطبعه , 

بينام نجد أن أقـوال املفتـني  عىل ذلك آراء اخلوارج التي اندثرت مع مرور الزمن ,
 . املتساهلني ما زالت ترسي بني املسلمني

 الوسـطية − ً آنفـا كـام ذكرنـا−راء ملا كان من أبرز سامت هذه الرشيعة الغـو
ة شئون حياهتم, ـزام هبا يف كافـاد إىل االلتـوة العبـدعه, وـامـدال يف أحكـواالعت
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ًقد حذر أهل العلم قديام وحديثاف اعتـربوا التشدد أو التـساهل يف الفتـو, و من ً
دنيـاهم, وإن كـان نكـريهم عـىل  عـىل املـسلمني يف ديـنهم وً خطـراكال النوعني

 .تساهلني أشدامل
ال جيـوز للمفتـي أن ((: من ذلك ما قاله اإلمام النووي عن املفتي املتـساهل

وتساهله قد يكـون بـأن ال .  ومن عرف بذلك مل جيز أن يستفتى,يتساهل يف فتواه
فإن تقدمت معرفته باملـسؤول , يتثبت ويرسع باجلواب قبل استيفاء الفكر والنظر

وقـد , حيمل ما نقل عن املاضني مـن املـسارعة وعىل هذا ,عنه فال بأس باإلرساع
يكون تساهله بـأن حتملـه أغـراض فاسـدة عـىل تتبـع احليـل املحرمـة املكروهـة 

 أو التغليظ عىل من يـروم ,ا للرتخيص عىل من يروم نفعهًطلب, والتمسك بالشبهة
 .  )١())ومن فعل هذا فال وثوق به. رضه

 . )٢())ل يف الفتوحيرم التساه((: وكذلك قال العالمة ابن نجيم
روف ـُا, وتقليـد معــل مفت يف الفتيــرم تساهـحي ((:ـال احلنابلـة أيضـًاوق
 .)٣())بذلك

و أما عن منهج التشدد فقد أثرت عن اإلمام الثوري , كلمة حكيمـة حيـث 
الرخصة من ثقة, أمـا التـشديد فيحـسنه كـل  إنام الفقه((: −  رمحه اهللا تعاىل− قال
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 .)١())أحد
بغي للناظر يف أحكام النوازل من أهل الفتيا واالجتهاد أن يكونوا عىل ولذا ين

ي ـاطبـام الـشـال اإلمـا قـ كم,اللـدد واالنحـ التشريفـدل بني طـوسط املعتـال
املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الـذي حيمـل النـاس عـىل املعهـود ((: −رمحه اهللا −

الشدة وال يميل هبـم إىل طـرف الوسط فيام يليق باجلمهور فال يذهب هبم مذهب 
 . االنحالل

وأنه ... والدليل عىل صحة هذا أنه الرصاط املستقيم الذي جاءت به الرشيعة
 احلمل عىل التوسط من غري إفراط وال تفـريط , فـإذا ,مقصد الشارع من املكلف

ْولذلك كان من خـرج عـن , خرج عن ذلك يف املستفتني; خرج عن قصد الشارع َ
فـإن اخلـروج إىل األطـراف …ا عنـد العلـامء الراسـخني ًمذموماملذهب الوسط 

كـة خارج عن العدل , وال تقوم به مصلحة اخللق, أما طـرف التـشديد فإنـه مهل
َ; ألن املـستفتي إذا ذهـب بـه مـذهب العنـت ًوأما طرف االنحالل فكذلك أيضا ِ ُ

ِّواحلرج بغض إليه الدين وأد إىل االنقطـاع عـن سـلوك طريـق اآلخـرة, وهـ و ُ
َمشاهد, وأما إذا ذهب به مذهب االنحالل  ِ ,  اهلو والشهوةعكان مظنة للميش مُ

مهلك , واألدلة كثريةوا, والرشع إنام جاء بالنهي عن اهلو ٢ ())تباع اهلو(. 
ما أحوجنا يف هذا األوان لضبط الفتاوي ((: وكام قال أحد العلامء املعارصين

سـهولة يف غـري حملهـا; فاسـتحالت التي تراوحت بني شدة يف غـري موضـعها, و
وإنام ذلك ناشـئ عـن عـدم اإلملـام . السهولة إىل تساهل, والشدة إىل غلو وتنطع

بأصول الفتو عند األوائل من جمتهدين ومقلدين, فانتحل صفة املجتهد من نزل 
 .)٣())ُعن درجة املقلد البصري, واستنرس البغاث, واستبحر الغدير
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أصــول الفتــو عنــد األوائــل مــن جمتهــدين عــدم اإلملــام ب ((والشــك أن
 هو سبب مشرتك للتشديد والتساهل يف الفتو , ويستحسن أن نشري ))ومقلدين

 :فيام ييل إىل غريه من  األسباب الداعية لكال املنهجني
 :أسباب التشدد يف الفتو: ًأوال

من أبرز األسباب احلاملة عىل التشدد يف الفتو: 
 . األخذ باالحتياط عند كل خالف واملبالغة يف الغلو يف سد الذرائع− ١

 ًبه محاية ملقاصد الرشيعة وتوثيقـا اعتبار سد الذرائع واألخذ ًمن املقرر رشعا
قـال .لألصل العام الذي قامت عليه الرشيعة مـن جلـب املـصالح ودرء املفاسـد

ا إال ملا كانـت املقاصـد ال يتوصـل إليهـ((: − ه اهللا تعاىلـ رمح−ام ابن القيم ـاإلم
فوسـائل , بأسباب وطرق تفيض إليها كانت طرقها وأسباهبا تابعة هلـا معتـربة هبـا

املحرمات واملعايص يف كراهتها واملنع منها بحسب إفضائها إىل غاياهتا وارتباطاهتا 
ووسـائل الطاعـات والقربـات يف حمبتهـا واإلذن فيهـا بحـسب إفـضائها إىل , هبا

قصود وكالمهـا مقـصود لكنـه مقـصود قـصد غايتها, فوسيلة املقصود تابعة للم
ًسائل, فإذا حـرم الـرب تعـاىل شـيئاالغايات وهي مقصودة قصد الو  ولـه طـرق ّ

ً فإنه حيرمها ويمنع منها, حتقيقا لتحريمه , وتثبيتا له , ومنعـاووسائل تفيض إليه , ً ً 
 ًرائع املفـضية إليـه لكـان ذلـك نقـضامن أن يقرب محاه ولو أباح الوسائل والـذ

 .)١())ًحريم وإغراء للنفوس بهللت
وحيدث اإلشكال يف اعتبار قاعدة سد الذرائع عندما تؤول املبالغة يف األخـذ 
هبا إىل تعطيل مصالح راجحة مقابل مـصلحة أو مفـسدة متومهـة يظنهـا الفقيـه; 

وهو بذلك يسوء للرشع من حيـث ال يـشعر كمـن ذهـب إىل منـع ,فيغلق الباب
فمثـل ًرا,واملنع من املجاورة يف البيوت خشية الزنا , زراعة العنب خشية اختاذه مخ

اتفقت األمة عىل عدم سدها ,ألن املصلحة يف عدمها راجحة فـال هذه األشياء قد 
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 .ترتك ملفسدة مرجوحة متومهة
 : التمسك بظاهر النصوص فقط − ٢

ال خيفــى أن تعظــيم النــصوص وتقــديمها أصــل رشعــي متفــق عليــه بــني 
صح للمجتهـد نظـر إذا مل يأخـذ بالنـصوص ويعمـل هبـا , األصوليني , بل وال ي

َّولكن االنحراف حيـصل عنـدما يتمـسك بظـواهر النـصوص فقـط دون فقههـا  َ ُ
هذه  العلامء املعارصين هذا املنهج وومعرفة مقصد الرشع منها , وقد وصف أحد

 )الظاهريـة اجلـدد(املدرسة النصية احلرفية , وهم الذين أسميهم  ((:املدرسة بأهنا
ُّوجلهم ممن اشتغلوا باحلـديث , ومل يتمرسـوا الفقـه وأصـوله , ومل يطلعـوا عـىل 
اختالف الفقهاء ومداركهم يف االستنباط وال يكادون هيتمون بمقاصـد الـرشيعة 

 .)١())وتعليل األحكام بتغري الزمان واملكان واحلال
 ألفـراد التعصب للمذهب أو لآلراء أو :ً ومن أسباب التشدد يف الفتو أيضا− ٣

 :العلامء
ور ـ يف األمـ−ه قـبضـب أنــاد املتعـصـب عـىل اعتقــة التعصـوم حقيقـتق

ٍ عىل احلق الذي ال يقبل املناقشة , فيؤدي ذلك إىل انغـالق يف النظـر −االجتهادية 
ً, مما يولد منهجا متشدداٍوحسن ظن بالنفس وتشنيع عىل املخالف واملنافس َّ يتبعـه ً

م الناس بمذهبه يف النظر وحرمة غريه من اآلراء و املـذاهب; الفقيه أو املفتي بإلزا
مما يوقعه وإياهم يف الضيق والعنت باالنغالق عىل هذا القول أو ذاك املذهب دون 

 .غريه من اآلراء و املذاهب الراجحة
 :املتساهل   وجود الطرف− ٤

و من أسباب ظاهرة التشدد وجود الطرف املتساهل يف الفتـو , و ال شـك 
ن ظهور هؤالء يؤدي إىل ظهور الطرف املتشدد, فوجود هـؤالء مـالزم لوجـود أ

 . هؤالء
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 : من أهم أسباب التساهل يف الفتو−ًثـانيا 
ن ع حب الدنيا و مغرياهتا , و ضعف الوازع الديني الذي يمنع صاحبه − ١

تـني أن يفتي يف دين اهللا عز وجل إال بام يعلم أنه احلق  , فرت هذا الصنف من املف
قـرارة حياول أن يريض بفتواه من يرجو نعمته , أو خياف نقمتـه , و ربـام يعلـم يف 

 .ًنفسه عدم تسويغ فتياه رشعا
تقوم   فيأيت بالفتو الشاذة, أو الرخص التي ال:حب الظهور بني الناس − ٢

عىل دليل صحيح; لكي يبحث عنه الناس ويشتهر بينهم , و بخاصة عند الباحثني 
 . املستفتنيعن الرخص من

فوجـد مـن املفتـني مـن . وهذا عامل يف غاية اخلطـورة: اهلزيمة النفسية − ٣
يضعف أمام ضـغط العوامـل املختلفـة التـي متـر هبـا األمـة اإلسـالمية, وكثـرة 
الدعاو املغرضة والطعون املوجهة ضد اإلسالم , جتدهم أمـام هـذه الـضغوط 

أنـه ديـن عـىل  لكي يربهنوا حياولون إضفاء صفات وأحوال جديدة عىل اإلسالم
متطور ومناسب هلـذا العـرص , وحماولـة مـنهم أن يـربروا للنـاس الواقـع الـذي 

يتحيلـون عـىل النـصوص الـرشعية ) فهـم الواقـع(فرتاهم بحجـة . يعيشون فيه
 هلم من تـسويغات جدليـة, يلوون أعناقها بتعليالت ومهية, ويسوقون ما يروقو

 يف − لبعض األحكام الرشعية, وحيـاولون ًماًاستسالما لضغوط الواقع, واستعظا
 تأييــد أقــواهلم بحجـج واهيــة, ونصــوص باطلة, ال تقوم −بعض األحيـان 

 .هبا حجة
التضخيم املتعمد لبعض املفتني مـن قبـل : ً ومن أسباب التساهل أحيانا− ٤

تى وسائل اإلعالم و من قبل من ختدم فتاو هؤالء املفتني مصاحلهم اخلاصة , ح
. غـريهم ّخييل إليهم أنه ال جييد الفتو إال هم, وال يفقه واقع احليـاة أحـد أصبح

ًففي الوقت الذي يتغيب فيه من هم أهل للفتو فعال , يظهر هـؤالء , فيجـدون 
 . ًآ هلم , علام منهم بأنه ليس هناك من يرد عىل أقواهلماًامليدان خاليا فيفتون بام يرت
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: وجود الطرف املتشدد− ٥  وكام أسـلفنا فـإن وجـود املتـساهلني يـؤدي إىل ٍ
,  املتساهلوجود املتشددين , فكذلك ظهور املنهج املتشدد يؤدي إىل ظهور املنهج

ًوقديام نشأت املرجئة املتساهلة يف مقابلة تشدد القدرية و املعتزلة يف مسألة اعتبـار 
بـسلوك الـتخلص مـن تطـرف التـشدد والتـساهل إال  األعامل,  وال مناص مـن

إىل تلميـع هــؤالء املــفتني  ذين يـسعونـك الــم أولئـط, وليعلـوسـلك الـمس
 .التشدد  يساعدون عىل إذكاء نار− شعروا أم مل يشعروا −أهنـم 

 رمحـه اهللا − ل لإلمام الشاطبي حيث قالـالم مجيـًا كـدد أيضـذا الصـويف ه
لـة عـىل التوسـط , فـإن فإذا نظرت يف كلية رشعية فتأملها جتدها حام((: −تعاىل 

ًرأيت ميال إىل جهة طرف من األطـراف , فـذلك يف مقابلـة واقـع , أو متوقـع يف 
 .طرف آخر

  يؤتى − و عامة ما يكون يف التخويف والرتهيب و الزجر −فطرف التشديد 
 .به يف مقابلة من غلب عليه االنحالل يف الدين

 − والرتخـيص  وعامة ما يكـون يف الرتجـي والرتغيـب−وطرف التخفيف 
يؤتى به يف مقابلة من غلب عليه احلرج   يف التـشديد , فـإذا مل يكـن هـذا وال ذاك 

ًط الئحا, ومسلك االعتدال واضحارأيت التوس , وهو األصل الذي يرجع إليه , ً
 .)١( اهـ ))إليه واملعقل الذي يلجأ

 :أما اخلصال والصفات التي جيب عىل املفتي االتصاف هبا 
 :)٢( بقوله − رمحه اهللا تعاىل −إلمام أمحد بن حنبل فقد أمجلها ا

 :ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال((
أن خيلص يف ذلك هللا تعاىل , وال يقصد رئاسة : أي ))أن تكون له نية((: أوهلا
ل ; إذ األعـام))فإن مل تكن له نية مل يكن عليه نور, وال عىل كالمه نـور ((;ونحوها
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بالنيات , ولكل امرئ ما نو. 
 وإال مل يتمكن من فعل .))أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة ((:والثانية

 .ما تصد له من بيان األحكام الرشعية
وإال فقـد عـرض . ))ًأن يكون قويا عىل ما هو فيه وعـىل معرفتـه((: والثالثة

 .)١(نفسه ألمر عظيم 
َوإال بغـضهالكفاية; ((أن يكون له : والرابعة َ  أي إذامل تكـن لـه .)) النـاس)٢(َ

 .كفاية  احتاج إىل الناس وإىل األخذ , فأخذ مما يف أيدهيم , فينفرون منه
فهذا أصل عظيم حيتـاج إليـه ((:  قال ابن القيم))معرفة الناس((: واخلامسة

 عىل ا يف األمر والنهي ثم يطبق أحدمهاًفقيه, ا فيهًاملفتي واحلاكم , فإن مل يكن فقيه
ا يف األمر له معرفة ًاآلخر , وإال كان ما يفسد أكثر مما يصلح , فإنه إذا مل يكن فقيه

بالناس تصور له الظامل بصورة املظلوم وعكسه , واملحق بصورة املبطل وعكسه , 
وراج عليه املكر واخلداع واالحتيال, وتـصور لـه الزنـديق يف صـورة الـصديق , 

 كل مبطل ثوب زور حتتهـا اإلثـم والكـذب والكاذب يف صورة الصادق, ولبس
والفجور , وهو جلهله بالناس وأحواهلم وعوائدهم وعرفياهتم ال يميـز هـذا مـن 

ا يف معرفـة مكـر النـاس وخـداعهم واحتيـاهلم ًهذا , بل ينبغي له أن يكون فقيهـ
ان واملكان والعوائد ـزمـري بتغري الـو تتغـإن الفتـاهتم , فـرفيـم وعـدهـوائـوع
 .)٣ ())ألحوال , وذلك كله من دين اهللاوا

وهذا مما يدل عـىل جاللـة ((: كام عقب ابن القيم عىل كالم اإلمام أمحد بقوله
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أمحد وحمله من العلم واملعرفة; فإن هذه اخلمسة هـي دعـائم الفتـو , وأي يشء 
 .))نقص منها ظهر اخللل يف املفتي بحسبه

ها يف الفقيه حتـى حيـق لـه أن هذه أبرز الرشوط و الصفات التي جيب توافر
للفتو ًو قد أطلنا الكالم فيها متهيدا ملا سـنذكره يف الـصفحات التاليـة . يتصد

رص صـدور الفتـو مـن غـري أهلهـا, من أن من أهم مشاكل الفتو يف هذا العـ
ستدعي ذلـك اسـتعراض رشوط املفتـي َنذكر سبل عالج هلذه املشكلة , فكان يو
 .ًآدابه و صفاته أوالو
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 الفصل الثاين
 مشكالت الفتو يف العرص احلارض وحلوهلا املقرتحة

 
 حيتوي عىل مبحثنيو

 مشكالت الفتو يف العرص احلارض: املبحث األول
 احللول املقرتحة ملشكالت الفتو: املبحث الثاين
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 املبحث األول
يف العرص احلارضمشكالت الفتو  

, و تواجـه مـشكالت مجـة, يةإن الفتو تعيش يف عرصنا احلارض أزمة حقيق
امجـة عـن واقـع احليـاة املعـارص , أخـر نا يعود إىل واقع حال املفتـني , وبعضه

بعض هذه املشاكل كانت موجودة طيلة التـاريخ إال أهنـا اسـتفحل خطرهـا يف و
ًنية , و تطلب عالجا ناجعاإىل دراسة متأالوقت الراهن بحيث حتتاج  ً. 

 :و أبرز املشكالت التي تواجه اإلفتاء هي
 :صدور الفتو من غري أهلها −١

إن صدور الفتو من غري أهلها من أكـرب املـشكالت التـي تواجـه صـناعة 
ًالفتو , سواء أكان عدم األهلية للجهل بأحكام الرشع أصال , أو ميل املفتي مع 

 . من األولًهذا أعظم خطراألمر من األمور , وهواه 
َّ أن تصدر غري املتأهلني للفتو مشكلة قديمة , و لذلك حذر منهم  و معلوم ُّ

َالفقهاء قديام , لكن فتاواهم يف املايض مل تكن ذات خطر يذكر , و ذلك لندرة هذا  ُ ً
 بفضل قوة الوازع الديني ًن فتاواهم ربام مل جتد هلا رواجاالصنف من املفتني , و أل

 و لو ظهر هناك بعض من يفتي بغري علم لوجـد مـن − بشكل عام −د الناس ل
يوقفه عند حده, و لوجد العلامء الراسخني له باملرصاد فريدون عليه فتواه باحلجة 

 . و الربهان
أضف إىل ذلك أن خطر مثل هذه الفتو كـان يقتـرص يف الغالـب عـىل بلـد 

 .  اإلسالميةمعني , ومل يكن ينترش يف سائر أنحاء البالد
 يف هذا الزمن , و لقد بات خطر هـؤالء هيـدد األمـة ًلكن األمر اختلف متاما

بأرسها, و التزال وسائل اإلعالم تقذفنا بوابل من الفتاو و املفتني الذين ربام ال 
ًحيسن أحدهم قراءة آية من غري ضبطها , فضال عن أن يعرف الناسخ و املنسوخ , 
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 بل جل ثقافته الدينيـة أن املقيد من القرآن أو احلديث ,املطلق ووالعام واخلاص و
 مـا يريـد أن يتوصـل − حسب فهمه اخلاص −حفظ بعض النصوص التي تدعم 

التيسري و رفـع احلـرج , :  , مثلربام دندن ببعض املصطلحات الفضفاضةإليه , و
احلاجــة التــي تنــزل منزلــة الــرضورة , وومقاصــد الــرشيعة , وفهــم الواقــع, و

ً, وربام ال يفقه شيئا كثرياةالرضور  عن قيود وضوابط إعامل هـذه املبـادئ , لكـن ً
 مواضيع الرشيعة , مـن دون تراه يتحدث بكل جرأة يف موضوع جلل وخطري من

 !ال وخزة ضمريحسيب وال رقيب و
ًينا يف زماننا هذا خالفا ونزاعا وشقاقا يوميا يف داخل بيوتنا و مدارسنا رأفقد  ً ًً

ًأيـضا شـعوبا وحكامـا, ووسائل اإلعالم , وحتى بـني الـدول ملويف أماكن الع ً ً 
بسبب السيولة اهلائلة للفتاو التي سامهت وسائل اإلعالم واالتصال املتقدمة يف 
نرشها , مثل الفضائيات واإلنرتنت وحتى أجهزة اجلوال, وهو ما يشكل خطورة 

 الـصادرة عـن غـري ِّبالغة عىل املجتمع اإلسالمي حني اتبـاع مثـل هـذه الفتـاو
املتخصصني ومن ال علم هلم , وهو ما حيـدث اآلن عـىل اهلـواء عـرب الفـضائيات 

 متناسـني أن للفتـو قواعـد املسمومة ومواقع النت املشبوهة وغريها , ناسني أو
 للخطـورة املرتتبـة ًمن توافرها فيمن يتـصد هلـا; نظـرا وضوابط البد ًورشوطا

 .  ه يف الثوابت واألصول التي ال تقبل التغيريعليها وما تثريه من بلبلة وتشوي
 :كثرة املستجدات املتالحقة يف شتى جماالت احلياة:ًومن مشكالت الفتو أيضا −٢

 احليـاة الطبيـة و االقتـصادية, لقد شهد العامل تطورات هائلة يف شتى مناحي
دسـة ًإلخ , وفقهاؤنا اليوم يواجهون سـيال مـن النـوازل, مثـل اهلن... السياسيةو

تيطان املسلمني يف بالد الكفار الوراثية, و املعامالت و العقود املالية املعقدة ,و اس
أحكامها, والعالقات السياسية بني الدول اإلسالمية , وبينها وبـني غريهـا مـن و

ونحو ذلك من األمور التي تستجد بـشكل رسيـع, والتـي تـستدعي  دول العامل,
التكييـف الفقهـي هلـذه األمـور و إصـدار بيان حكم الرشع فيهـا , وال شـك أن 
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معرفة حقيقتهـا , األمـر الـذي يكـاد تو بخصوصها يتوقف عىل تصويرها والف
 .ًيكون متعذرا عند أغلب الفقهاء بمفردهم

 ):تسييس الفتو(ضغوط السلطات احلاكمة عىل املفتني  −٣
ومن املشاكل التي تواجه صناعة الفتو يف العرص احلـارض ضـغوط بعـض 

غري متعارضـة مـع أهـوائهم لطات عىل املفتني حتى تكون فتاوهيم منسجمة والس
هذه املشكلة قديمـة متوغلـة يف عمـق التـاريخ سياساهتم , وإن كانت جائرة , وو

ذا املجـال مـا لقيـه اإلمـام أمحـد  ومن أشهر ما يمكن أن يذكر يف هـ−اإلسالمي 
 لكـن مل −ل بخلـق القـرآن غريه من العلامء من اخلليفة العبايس املأمون يف القـوو

ًمىض , لكـن ال خيفـى أن هلـا تـأثريا يكن هلا تأثري كبري عىل املجتمع اإلسالمي فيام 
 . يف هذا الزمنًكبريا

 حـسب  مـن الـسلطات الـسياسية تـسريًخيفى عىل ذي بصرية أن بعـضا وال
, حـسب مقتـضيات األحكـام الـرشعيةليس عىل مقتضيات الظروف الدولية, و

 يف بعـض −ل الفتو وسيلة لتربير ترصفاهتا , لذلك أصـبح املفتـي تريد أن جتعو
تحقيـق رغباهتـا وأمانيهـا , ثـم ل الـسلطات , أداة يف يـدفتاويه ُ وعلمه و−البالد 

 .تفصيل الفتاو عىل قدر احلاجة  وحسب الطلب
ًوالتاريخ يشهد بأنـه قـد أفتـى أئمـة املـسلمني بأحكـام رأوهـا حقـا ورآهـا 

 سـلطاهنم فـأرصوا عليهـا جمـاهرين وعرضـوا أنفـسهم السلطان ضـد أصحاب
سبيل ذلك ولكـنهم صـربوا عـىل األذ وحتملـوا يف  لسخط املسلطني فأوذوا يف

 .استكانوا سبيل احلق االبتالء وما ضعفوا وما
 :كثرة مزالق املفتني يف العرص احلارض −٤

ن ٌومن مشكالت الفتيا يف العرص احلـارض أن الفتـو فيـه حمفوفـة بكثـري مـ
 كـام −تضل فيها األفهام , منها  تزل فيها األقدام واملخاطر واملزالق التي يمكن أن

 :)١( −ذكر الشيخ القرضاوي 
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ًة عنها أو تأويلها تأويال فاسداأو الغفل  اجلهل بالنصوص)أ (  ً: 
م اجلهل هبا, وعـد إن من أهم مزالق املفتني الغفلة عن النصوص الرشعية أو

ً, أو تأويلها تـأويال مـسعفا , اتباعـا حق قدرهااإلحاطة هبا وتقديرها ً لـشهوة, أو  ً
ً لنـزوة, أو حبا لدنيا, أو تقليدا أعمى لآلخرينًإرضاء ً.  

اول ـاه أو حيــو يف فتيــع اهلـي أن  يتبـىل املفتـى عـا خيشـد مـن أشـوإن م
لذين ترجى عطايـاهم وختـشى تطويع الفتو إلرضاء أصحاب السلطة والنفوذ ا

. احلقائق وحتريف الكلم عن مواضـعه , فيتقرب إليهم الطامعون بتزييفاهمرزاي
 .وقد تكلمنا عىل هاتني النقطتني بام فيه الكفاية

 :  عدم فهم موضوع الفتو عىل وجهه)ب(
 لقد سبق و أن أرشنا إىل أن الكثري من نوازل هذا العرص أمور معقدة , حتتاج 

 ربام تـرسع أحـدهم و اسـتعجل يف اجلـواب من املفتي إىل فهم دقيق حلقيقتها , و
 .ُفيخطئ يف التكييف الرشعي ملا يسأل عنه

   : اخلضوع للواقع املنحرف)ج ( 
اخلـضوع لـضغط : ومن أخطر املزالق التي تزل فيها أقدام املفتني يف عـرصنا

الواقع املنحرف الذي صنعه االستعامر  الغريب أيام سـطوته وسـيطرته عـىل بـالد 
ِاملسلمني ومقدراهتم َ َُّ  بـل −الثقافية واالجتامعية واالقتصادية وغريها, ثم اسـتمر  َ

ُ ممن خترجوا عىل يديـه, وصـنعوا عـىل وتالمذته من بعده,  عىل أيدي عمالئه−نام ُ ُِ َّ َ َ
 .عينيه

ًأن كثريا من الناس, ممن يتصدون للحديث عن اإلسالم وأحكامـه  وال ريب
هذا الواقع, ويشعرون بالـضعف البـالغ أمـام ضـغطه  يعانون هزيمة روحية أمام

 .القوي املتتابع
ملنحـرف,  هلـذا الواقـع ا))ًتربيـرا((تأيت أحـاديثهم وفتـاوهيم  فال عجب أن

, و  ما أنزل اهللا هبا من سلطان وال قام عليها من برهان ًوتسويغا ألباطيله, بأقاويل
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بدل أن حياول هؤالء إخضاع الواقع لتعاليم اإلسالم , يبذلون قـصار جهـدهم 
 .يف تطويع أحكام الرشع للواقع املاثل أمامه

 : تقليد الغرب)د ( 
 التقليـد أو: فتـاو يف عـرصناومن أهم األسباب وراء انحراف كثري مـن ال

 .التبعية للفكر الغريب, وللمدنية الغربية
جتاه الغرب وحـضارته ) عقدة النقص(ًنفرا من الناس يعانون ما يسمونه  إن

ًالغرب قدوة  جيب أن تتبع, ومثاال جيب أن حيتـذ, ومـا كـان  وفكره, ويعتربون
ًعتـربوا ذلـك عيبـا يف ًوتقاليـدنا ونظمنـا خمالفـا للغـرب, ا مـن أفكارنـا وقيمنـا

ما عليه الغرب هـو الـصواب,  ًحضارتنا, ونقصا يف رشيعتنا, فالقاعدة عندهم أن
 هلـدي ً وإن كـان خمالفـاوما خيالفه هو اخلطأ , فرييدون أن يقلدوهم يف كل يشء,

 .الرشيعة
 : اجلمود عىل الفتاو القديمة دون مراعاة تغيري الزمان)هـ(

املبنيـة عـىل العـادات و األعـراف  االجتهاديـة  أن األحكـامًمن املقرر رشعا
من هنا قعـدوا القاعـدة الفقهيـة وتقدير املصالح واملفاسد تتغري بمرور الزمن , و

من اخلطأ اجلمـود عـىل مـا , و))ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان((: املشهورة
ئل دون قرون, واإلفتاء هبا لكل سا سطر يف كتب الفقه, أو كتب الفتاو منذ عدة

هذه كلها تتغري وتتطـور,  مراعاة لظروف الزمان واملكان والعرف واحلال, مع أن
فرب فتو تصلح لعـرص وال تـصلح آلخـر, وتـصلح . وال تبقى ثابتة أبد الدهر

,وتـصلح لـشخص وال تـصلح لغـريه, وقـد تـصلح  لبيئـة وال تـصلح ألخـر
 .)١(أخر  لشخص يف حال, وال تصلح له نفسه يف حال

 :عة ثقة الناس يف املفتني و تراجع هيبتهم يف النفوس و أسباهبازعز −٥
كان املفتون يف السابق حيظون بقدر كبـري مـن الثقـة و االحـرتام لـد عامـة 
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ا نر يف هذا َّنِكَقيمة ال يستهان هبا , ل وزن كبري وأقواهلم, وكان لفتاواهم والناس
نـاس يف املفتـني ,  الزعزعـت ثقـة أثـر الفتـو تراجـع يف النفـوس , والعرص أن

معات , و هذا من أكرب املشكالت  يف معظم املجتًصارت الفتو ال يؤبه هلا كثرياو
 .أشد األزمات التي تتعرض هلا الفتو يف هذا الزمنو

, ر الفتيا يف املجتمعات اإلسالمية أدت إىل تضاؤل أثًاك أسباباال شك أن هنو
 :)١( ييل  ما− عىل ما يبدو يل −و أبرز هذه األسباب 

ُّ السبب الرئيس و األهم عىل اإلطالق هو تصدر غري املؤهلني هلا , و قد )أ ( 
ساعد عىل تفيش هذه الظاهرة يف املجتمعـات املعـارصة تعـدد وسـائل االتـصال 

ا مـن غـري ًاملمثلة يف الفضائيات واملواقع االلكرتونية التي حتاول أن جتذب أعـداد
ك الفضائيات واملواقع دفـع أكثرهـا إىل حماولـة مؤهلني للفتو, والتنافس بني تل

استخدام اإلثارة والتشويق جلذب أكرب عدد مـن املتلقـني حتـى لـو كانـت تلـك 
 .اإلثارة عىل حساب احلق

واخلطورة هنا أن الكلمة أصبحت تنتقل إىل أرجـاء الكـرة األرضـية وتبلـغ 
 !.ماليني البرش يف سويعات حمدودة , بل يف حلظات

 أكثر من موضع أن عدم األهليـة إمـا أن يكـون بـسبب جهـل وقد ذكرنا يف
املفتي, أو بسبب ضعف شخصيته وضـعف الـوازع الـديني لديـه , و لعـل هـذا 

وقد يكون  ((: بقوله− رمحه اهللا تعاىل −الصنف هو الذي أشار إليه اإلمام النووي 
ك تساهله بأن حتمله أغراض فاسدة عىل تتبع احليـل املحرمـة املكروهـة والتمـس

ا للرتخيص عىل من يروم نفعه أو التغليظ عىل من يروم رضه ومن فعل ً طلبهَبُّبالش
, و من قلة العلم , بل من قلـة التقـو , فإن آفة هؤالء ليس )٢())هذا فال وثوق به

يدخل يف زمـرة هـؤالء املفتـون الـذين مل يلتزمـوا بميـزات العلـامء يف سـلوكهم 
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ن الناس ـثري مـاك كـم , وهنـرهـمظهـم وهرـمنظـم وم , أو يف هيئتهـالقهـوأخ
 يعممون صفات هؤالء عىل مجيـع املفتـني , وينظـرون إىل اجلميـع − ولألسف −

 .نظرة سواء مما يؤدي إىل تقليل هيبة مجيع املفتني يف أنظارهم
 .)١(تضارب فتاو املفتني و اختالفها : )ب(

ضاع أثر الفتو مـن فتجد يف املوضوع الواحد أكثر من فتو متعارضة, مما أ
ُفقد يستفتي أحد األشخاص عن يشء ما, فيفتى فيه برأي معني , فإذا ما . النفوس

بدأ يف العمل به عن اقتناع, يفاجأ بعد حني بمن يتعجب من هذا العمل, بل ويأتيه 
ولـذلك نجـد هـذا .  للـرأي الـذي بـدأ يف العمـل بـهًأي آخر قد يكون مضادابر

السؤال عـن أي يشء, أو يعمـل بأيـرس اآلراء دون الشخص يتهاون بعد ذلك يف 
 .ٍمراجعة أي من املفتني

وتعجب الناس يكون أكثر و نفرهتم أشد عندما جيدون التناقض عنـد مفـت 
 . واحد , من دون أن يكون هناك سبب وجيه يدعو إىل اختالف الفتيا

 .وال شك أن هذا الصنيع من املفتني يزعزع ثقة الناس فيهم
 .لف أقوال املفتني و فتاوهيم أفعاهلم أن ختا)ج ( 

إن خمالفة القول للفعل أمر مستهجن من كل إنـسان , فكيـف إذا كـان هـذا 
ال شك ! اإلنسان هو املفتي الذي ينبغي أن يكون قدوة يقتدي به الناس يف أفعاله?

أن من اتصف هبذه اخلصلة الذميمية نفر الناس منه و كرهوه , ومل يثقـوا فيـه, ومل 
 . كبري وزن ألقواله و فتاويهيقيموا

ملشكالت التـي حتتـاج إىل حلـول , وبعد , فهذه أبرز ما تواجهه الفتو من ا
 .هذا ما سنلقي عليه الضوء يف املبحث التايل , إن شاء اهللا تعاىلو
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 املبحث الثاين
احللول املقرتحة ملشكالت الفتو 

 عىل مشكالت الفتيا بـشكل هنـائي وقـاطع إن القضاء: بادئ ذي بدئنقول 
شبه مستحيل , وبخاصة يف هذا العرص الذي أصبح العامل فيه بمثابة قرية واحدة , 
لكن ما ال يدرك كله ال يرتك جله , ثم إن التكليف بحسب الوسع , ولذا فنقـرتح 
ما نراه من حلول , ونضم صوتنا ورأينا إىل من سبقنا يف ضبط الفتو وتنظيمها , 
لعل اهللا يعيد هلا مكانتها التي تستحقها , وخيفف من آثـار مـا نـشاهده اليـوم ممـا 

 ., إن شاء اهللا تعاىل)) أزمة الفتيا(( أو ))فوىض الفتو((يسمى بـ
ولقد اطلعت عىل رأي كثري من أهل العلم والنظر حول إجياد حلول ملا نحن 

 عالجية , ويمكن إمجاهلـا بصدده , وهذه احللول جتمع بني تدابري وقائية , وأخر
 :يف األمور التالية

 . تأسيس هيئة للحسبة و الرقابة عىل الفتو يف كل بلد−ًأوال 
 −: ويكون عىل رأس مهام هذه اهليئة أمران

متابعة ومراقبة الفتو وتقويمها والـرد عـىل الفتـاو الـشاذة والباطلـة , : األول
, نيابة عن ويل األمروحماسبة املفتني , ومنع من ليس بأهل للفتو . 

لقد استقر رأي األصوليني والفقهاء عـىل أن مـن اسـتجمع رشائـط اإلفتـاء 
املعتربة جاز له أن يفتي وخيرب عن أحكام الرشع , ويبينها للناس , وال حيتاج ذلك 

 منعه من الفتيا , وقد حكى شيخ اإلسالم وليس ألحدإىل تعيني مسبق من جهة ما 
فإنـه ال  اإلمجاع عىل أن من توفرت فيه رشوط املفتي −تعاىل  رمحه اهللا −ابن تيمية 

ًقال قوال مرجوحاأ يف اجتهاده ويمنع من اإلفتاء , حتى لو أخط العلـامء ((: قـال, ً
 يـستحقون العقوبـة )١(]  ال[ا ومعلـوم أن هـؤالء ً مرجوحـًوالـولون قـذين يقـال
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 اإلفتاء مـن قبيـل تبليـغ  ألن;)١())ا بإمجاع املسلمنيًواحلبس واملنع عن الفتيا مطلق
نعهـا عمـن حتققـت الدين, فليس ألحد أن حيرص الفتو يف فردما أو أفراد , و يم

درجة عن طريـق دراسـة علميـة  , و سواء أكان بلوغه هذه ال)٢(فيهم رشوط الفتيا
 , وبخاصـة )٣(ىل يد فقيه أو سامع من شيخ معـروف, أو عن طريق التعلم عنظامية

 عالية من الكليات الرشعية املتخصصة واملعرتف بمستواهم من حيملون شهادات
 . أن يقوموا بمهمة اإلفتاء− يف اجلملة −من هيئات علمية رفيعة , فهؤالء حيق هلم 
ًوأما من مل يتأهل للفتيا علميا وخلقيا ا مـن قبيـل ًسهم ألقابـ ممن يعطـون أنفـً

كلم يف الدين برأيه املفكر أو الكاتب أو الصحفي اإلسالمي, ويسمح لنفسه أن يت
وعقله, ممن يظهرون يف وسائل اإلعالم ويثريون البلبلة واخلالفات وليس هلـم يف 
هذا املقام مكانة علمية تؤهلهم, فهؤالء جيب أن يوقفوا عند حدهم ويمنعوا مـن 
الفتيا , وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء واألصوليني من أنه جيـب عـىل ويل األمـر 

 :يه رشوط املفتي عن الفتيا , وممن رصح بذلكمنع من مل تتوفر ف
حيجر عىل املفتي املاجن والطبيـب اجلاهـل ((:  الذين قالوافقهاء احلنفية − ١

, و لئن كـان أنـصاف األطبـاء آفـة األبـدان , فـإن )٤())واملكاري املفلس باالتفاق
أنصاف الفقهاء آفة اإليـامن , ولـئن كـان الطبيـب اجلاهـل يزهـق أرواح النـاس 

مبادئ الـرشيعة وأحكـام الـدين  قتلهم بجهله فإن املفتي اجلاهل واملاجن يقتلوي
ئ إىل رشع رب العاملني , فلذلك جيب منعهام من مزاولة كل واحد منهام مـن يويس
 .عمله
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ينبغي إلمام املـسلمني  ((:− رمحه اهللا تعاىل −دادي ـال اخلطيب البغـ وق− ٢
ح للفتيا أقره عليها , ومـن مل يكـن مـن أن يتصفح أحوال املفتيني , فمن كان يصل

 َّأهلها منعه منها , وتقدم إليه بأن ال يتعرض هلا , وأوعده بالعقوبة إن مل ينته عنهـا
ًسم قومـا وقد كان اخللفاء من بني أمية ينصبون للفتو بمكة يف أيام املو: − قال−

ِّيعينوهنم , و َ كـان يـصيح ((رو بإسـناده أنـه و ))يأمرون بأن ال يستفتى غـريهمُ
ال يفتي الناس إال عطاء بن أيب رباح , فإن مل يكن فعبـد اهللا بـن : الصائح يف احلاج

 .)١())أيب نجيح
مـن أفتـى النـاس ولـيس ((: − رمحه اهللا تعـاىل −القيم  وقال اإلمام ابن − ٣

اًمور عىل ذلك فهو آثم أيض فهو آثم عاص ومن أقره من والة األبأهل للفتو. 
 ويلزم ويل األمر منعهم كام فعل بنـو − رمحه اهللا − ابن اجلوزي قال أبو الفرج

وبمنزلـة األعمـى , وهؤالء بمنزلة من يدل الركب وليس له علـم بـالطريق, أمية
, وبمنزلة من ال معرفة له بالطب وهو يطب النـاس, الذي يرشد الناس إىل القبلة

 منـع مـن مل حيـسن وإذا تعني عـىل ويل األمـر.  من هؤالء كلهمًبل هو أسوأ حاال
لكتـاب والـسنة ومل يتفقـه يف التطبب من مداواة املرىض فكيـف بمـن مل يعـرف ا

 !.?الدين
:  شديد اإلنكار عىل هـؤالء , فـسمعته يقـول− ريض اهللا عنه −وكان شيخنا 
ًأجعلت حمتسب: قال يل بعض هؤالء َُ ْ ِ َ?يكون عىل اخلبازين : فقلت له! ا عىل الفتو

 .)٢())!يكون عىل الفتو حمتسب ?والطباخني حمتسب وال 
 −عنـد األكثـر  −ويلزم ويل األمر ((:  وقال ابن النجار الفتوحي احلنبيل− ٤

 .منع من مل يعرف بعلم , أو جهل حاله, من الفتيا
 .)٣())بعض من يفتي أحق بالسجن من الرساق: قال ربيعة
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 لإلفتـاء ًتأهالإن مل يكن م((: − رمحه اهللا تعاىل − وقال ابن حجر اهليتمي − ٥
لمني زجـره ووجب عىل حكام املس .حرم عليه أن يتجرأ عىل هذا املنصب اخلطري

 يمتنـع وإال لـزمهم تعزيـره التعزيـر الـشديد الزاجـر لـه  فإن مل,عن الدخول فيه
ملا يرتتب عليه مـن إرضار املـسلمني بـاألمور , وألمثاله عن اخلوض يف مثل ذلك

 وعن الصحابة ومن بعدهم أشياء −  عليه وسلمصىل اهللا −وقد ورد عنه , الباطلة
فليحذر من مل يتأهل له , كثرية يف احلط عىل من سلك هذا السبيل األقفر بغري حقه

 .)١())عن أن تقول له نفسه إنه أهل له فيكون متبوأه النار وبئس املصري
 , أفتى مجاعة من املفتني بجواز اسـتعادة مـا اسـتهدم مـن ٧٥٤ ويف سنة −٦
رعهم يف ـبكي فقـن السـديـي الـاة تقـي القضـاضـم قـب عليهـئس فتعصاـالكن

ن ذلـك سـامه ا يتضمن املنـع مـًذلك, ومنعهم من اإلفتاء, وصنف يف ذلك مصنف
 .)٢()الدسائس يف الكنائس(

  ما يدل عىل ذلك , و ذلك أن أبـا − ريض اهللا تعاىل عنه −وقد جاء عن عمر 
تى يف مـسألة , فـسأله عمـر عـام أفتـى بـه , فلـام  أف−  ريض اهللا تعاىل عنه− هريرة
 :قـال البـاجي. )٣ ())اًلو أمرهتم بغري ذلك ألوجعتك رضبـ((: قال له عمر, أخربه

ترصيح منه بام توعـده بـه وإعـالم منـه بأنـه نـو ) ألوجعتك: (قوله يف آخره((
 تأديب من يتسامح يف فتواه ويفتي قبل أن يتحقق; ألنه شديد اإلرضار بالنـاس يف

 .)٤())حتليل احلرام وحتريم احلالل
ًفهذه األقوال كلها تؤكد أن منع من ليسوا أهال للفتو من ضـمن مـسئولية 

ا ألحكام الرشيعة عىل الوجه ًاإلمام العادل , محاية للدين , وصيانة للدنيا , وتنفيذ
ا لكثرة مهام ويل األمر وعدم اسـتطاعته مبـارشة هـذا األمـر ًالصحيح , لكن نظر

                                                 
F١Eאא٢אL٢٧٨K 
F٢EאWאא١٤אL٢٤٩K 
F٣Eאא١L٣٢٥K 
F٤E٢אL٢٤٤K 



 − ٥١ −

 .سه فيمكن أن ينوب عنه اهليئة املقرتحة يف القيام هبذه املهمةبنف
 و تنفيـذه عـىل أرض الواقـع بدقـة  أن تطبيق هذا احلل− احلق يقال و− لكن

 . و بخاصة يف زماننا هذا−ِّونزاهة ليس بأمر هني 
َّ, وليس هناك معيار حاسم يمكن أن يقـوم ة نسبيةثم إن مسألة األهلية مسأل

 عىل أساس ذلك , وكم من فتو شاذة خرجت من أفـواه علـامء من يصلح للفتيا
وصلوا إىل مرتبة عالية من العلم , فهـذا خيـالف مـا ذهـب إليـه مجهـور الفقهـاء 
ِّاملعارصين ويقول بإباحة الفوائد البنكية , وذاك ينفي حد الردة , وجيوز أن تكون 

بـل املحتلـني ألرض املرأة مأذونة تعقد األنكحة , وثالث يعترب جهـاد الـدفع مقا
 !!.إلخ , فمن يمنع أمثال هؤالء من مثل هذه الفتاوي??... املسلمني فتنة
َّإن هذا التخوف يف حمله , واحتامل تسييس الفتو وارد , وال شك أن : أقول

هذه مفسدة لكنها مفسدة متومهة , وترك باب الفتو والتحدث يف أمـور الـدين 
َّباح يتكلم فيه كل أحد بام يشاء , هذه مفـسدة عىل مرصاعيه, وكأن رشع اهللا كأل م

ًحمققة نشاهدها يوميا ونعاين من آثارها , ومـن القواعـد املقـررة عنـد الفقهـاء أن 
يـدفع رضر متـيقن ((:  وقالوا−)١())املفسدة املحققة مقدمة عىل املفسدة املتومهة((

 .)٣(  , وأن اخلري الناجز ال يرتك ملفسدة متومهة)٢())بتحمل رضر متوهم
 والغالـب −, ـو مفسـدة غالبةس الفتـييـر تسـرنا أن خطـو اعتبـى لـوحت
 لكن يمكن أن يعترب هذا الرش أهـون مـن رش مـا نـراه اليـوم مـن أن − كاملتحقق

 باسـم − أو كـاد أن هيـدم −لثوابـت الـرشعية تسيب الفتو بال انـضباط هيـدم ا
 يراد هبا الباطل يف مـواطن وهي كلامت حق −املصالح , ويرس الرشيعة ومرونتها 

 فتكون املسألة من باب ارتكاب أخف الرضرين , وهي قاعدة −كثرية هذه األيام 
 .مسلمة عند مجيع الفقهاء
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يضاف إىل ذلك ما نراه من حال األمة الراهنـة , وبخاصـة احلالـة الـسياسية 
ساهلون حيث الرتكيز والتضييق عىل ما يسموهنم باملتشددين واملتطرفني , أما املتـ

فمحل التقدير والتبجيل, فلو أنشئت هيئة للرقابة عىل الفتـاو واملفتـني حلـدث 
ٍمن هو متـشدد وغـال يف هناك نوع من التوازن والتساوي بني الفريقني , ولعرف 

, عة ومرونتهـا حقيقـة, ومن املفرت عليه, ومن املدرك ملقاصـد الـرشيًالدين حقا
 .   حكام الرشع يف الواقعومن الداعي إىل التفلت والتحلل من أ

َوعىل اجلملة فام جيب التأكيد عليه يف هذا املقام هو أن حياول بقـدر اإلمكـان 
ُأن تكون هلذه اهليئة استقاللية والنزاهة , وأن خيتـار أعـضاؤها مـن املـشهود هلـم 
بالعلم و التقو و الصالح وسعة األفق واحليادية ,وعدم التعصب مـن جانـب , 

رأة بيان احلق , وال يأخذهم يف اهللا لومة الئم مـن جانـب آخـر , وأن يكون هلم ج
حتى يبارك اهللا تعاىل يف عملهم , وينالوا ثقة الناس وتقـديرهم , وترتتـب عليهـا 

 . , واهللا تعاىل أعلم بالصواب)١(النتيجة املنشودة 
 ترشيح مـن يعينـه ويل األمـر لتـويل منـصب: واألمر الثاين من مهام اهليئة املقرتحة

 . اإلفتاء
ذكر الفقهاء أن األصل يف اإلفتاء أنه عمل تطوعي , فمن جيد يف نفسه مقدرة 
: ًو رآه الناس أهال لإلفتاء فله أن يفتي بدون إذن من أحـد , فقـد جـاء يف املدونـة

 للفتيـا فـإذا رآه ًيراه الناس أهال الناس حتى يي ملن طلب العلم أن يفتـال ينبغ((
 )٢())تالناس أهال للفتيا فليف

ة ـو أربعـهم للفتـبوا أنفسـن نصـذيــون الــاملفت((: مــن القيــال ابــوق
 )٣( إلخ ))...أقسام

تو  يف زمان وشاع ذلـك واسـتفاض من تصد للف((: وقال إمام احلرمني
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فهذه األقوال كلها تـدل عـىل أن . )١())اًمل يبد من أهل الفتو عليه نكري كان مفتيو
 .عدم تعيينها من قبل ويل األمراألصل يف املفتني 

اإلمام نصب  فعىلّ, ومل يوجد متربعون بالفتيا , لكن إن ظهرت هناك حاجة 
ًاملفتني, وال ينصب إال من كان لذلك أهال , وعليـه الكفايـة مـن بيـت املـال ملـن  ّ

 .ّيتفرغ لذلك
وطريق اإلمـام إىل معرفـة مـن ((: − رمحه اهللا تعاىل −قال اخلطيب البغدادي 

 .)٢())لح للفتيا أن يسأل عنه علامء وقته , ويعتمد إخبار املوثوق هبميص
ينبغي لإلمام أن يسأل أهل العلم املـشهورين يف عـرصه ((: وكذا قال احلنفية

 .)٣())عمن يصلح   للفتو , ليمنع من ال يصلح ويتوعده بالعقوبة بالعود
لوصول إىل معرفة وال خيفى أن ويل األمر يف هذا العرص ال يتمكن بنفسه من ا

من هو أهل للفتو يف خمتلف مناطق البالد , و بإمكانه أن يوكل هـذه املهمـة إىل 
 .هذه اهليئة

 : نصب العدد الكايف من املفتني−ًثانيـا 
نـصب وتعيـني العـدد الكـايف مـن املفتـني : ًومن طرق تنظيم الفتو أيـضا

 مجيـع أنحـاء الـبالد  مراكز اإلفتاء من قبـل الدولـة يف تأسيسذلكـكء, واـاألكف
حتى يمكن الوصول إليهم بـسهولة , وال يـضطر النـاس إىل األدعيـاء الـذين ال 

 .يصلحون للفتيا
وكذلك جتب املبادرة من تلك املراكز إىل اإلجابة عىل ما حيتاج إىل بيان حكـم 

,  عىل من ليس لدهيم أهلية اإلفتاءرشعي من نوازل مستجدة , حتى يقطع الطريق
فرصة عليهم , وبذلك يقل وقوع احتامل الفتاو املتضاربة التي حتدث َّوتفوت ال

 .بلبلة لد العوام
                                                 

 .٨٧٢ / ٢الربهان ) ١(
 - ١٠٨ / ١١ , و نقله عن اخلطيب البغدادي غري واحد , مثـل النـووي يف روضـة الطـالبني ١٥٣الفقيه و املتفقه ) ٢(

 .٢٩٩ / ٦; و البهويت يف كشاف القناع ١٠٩
 .٢٨٦ / ٦البحر الرائق ) ٣(
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 : توعية الناس بأمهية الفتو−ًثـالثا 

ومن أهم طرق ضبط الفتو توعية الناس وتبصريهم بخطر الفتو و أمهية 
 لينظر استفتاء العلامء املوثوقني يف علمهم و أمانتهم و تقواهم , فإن العلم دين , و

إن العامل حجتك بينـك وبـني ((: اإلنسان عمن يأخذ دينه , وكام قال أحد السلف
النـاس   , وجيب إعالم)١())اهللا تعاىل , فانظر من جتعل حجتك بني يدي اهللا تعاىل?

 .ٍبأن استفتاء مفت معروف بالتساهل يف فتواه ال يربئ ذمته أمام اهللا عز وجل
ًقلد بأن عليه أيضااملستفتي امل كام ينبغي أن يرشد  واجتهاده يكـون , االجتهادّ
يف علمه ودينه, فيجتهد املستفتي يف معرفة عدالـة املفتـي  بتحري املفتي الذي يثق

 .)٢(ما يوافق هواه وعلمه, وليس له أن ينتقي من املذاهب
 : تفعيل االجتهاد اجلامعي−ًرابعا 

 الجتهـاد و ا هـ− يف تـصوري −إن من أنجع سبل العالج لتضارب الفتاو
لقـد اتفـق و,  لد الصحابة يف عرص اخللفاء الراشدينًاجلامعي والذي كان سائدا

الفقهاء يف أيامنا هذه عىل أمهيته من خـالل املجـامع الفقهيـة واهليئـات الـرشعية 
از بكثرة ـرنا يمتـألن عصة, ـة واملهمـور العامـة يف األمـاصـاء, وبخـودور اإلفت

القـضايا سـائر  املجـاالت الطبيـة واالقتـصادية , واملستجدات التـي ظهـرت يف
املعارصة , والتي مل تكـن معروفـة مـن قبـل, مثـل اهلندسـة الوراثيـة  , وزراعـة 
األعضاء ونحوها, باإلضافة إىل تشابك املصالح بني املسلمني وغريهم من امللل , 

 وهـذه القـضايا معقـدة. وما نتج عنها من عالقات سياسـية واجتامعيـة وثقافيـة
ّوحتتاج إىل بذل جهد كبري لفهمها واستيعاهبا, بل قد ال يستطيع الفقيـه فهمهـا إال 

 املتخصصني يف جماالهتا , لذا كان ال بد من االجتهـاد اجلامعـي  مراجعةمن خالل
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للوصول إىل حل هذه القضايا وبيان احلكم الفقهـي هلـا; ألن االجتهـاد اجلامعـي 
 علامء الرشع , ويـتم مـن خاللـه متحـيص جيمع فيه بني خربة املتخصصني , وفقه

اآلراء واختيار األنسب منهـا , و هـذا بـدوره يـسهم يف تـضييق شـقة اخلـالف, 
 .وحيافظ عىل تآلف األمة ومجع كلمتها, ويعالج االختالف بني أبنائها

إذا أردنا أن نعيد للـرشيعة وفقههـا (( − رمحه اهللا تعاىل −يقول الشيخ الزرقا 
ال بد من استمراره يف األمة , االجتهاد الذي هو واجب كفائيوحيويتها ب, روحها
ألنه السبيل الوحيد ملواجهة املـشكالت الزمنيـة الكثـرية بحلـول رشعيـة , ًرشعا
بعيدة عن الشبهات والريب واملطاعن قادرة , متينة الدليل, عميقة البحث, جريئة

هذه احللول ال بد هلـا , عىل أن هتزم اآلراء والعقول اجلامدة واجلاحدة عىل السواء
 .  )١())من االجتهاد اجلامعي ليحل حمل االجتهاد الفردي يف القضايا الكبرية

فإذا كان لالجتهاد اجلامعي كل هذه األمهية , فينبغي تفعيله و دعم مؤسساته 
 .و تقويتها و تسهيل مهمتها بكل وسيلة ممكنة

كـن أن تـستغلها , وجيب أن تبتعد هذه املؤسسات عن تأثري اجلهات التي يم
ُوأن يضمن هلا استقالليتها , وجيب أن يتوفر للعلامء ظروف عملية تساعدهم عىل 
إنتاجهم العلمي بكل حرية , وال خيشون مراقبة أحد سو اهللا تعاىل حتى تعطـي 
هذه املجامع وامللتقيات ثامرها املرجوة بإذن اهللا تعاىل , وإال فإن اخلوف عىل الفتيا 

جيـب إبعـاد ((, وبخاصة إذا كانت تتعلق بمسائل سياسية,لذلك وانحرافها وارد
املجامع الفقهية عن مرسح االستثامر السيايس حتى ال يقع املفتي و الفقيه حتت أي 

لفتـو , و يكفـل اسـتقالليتها هـي تأثري خارجي أو سيايس , مما يضمن سالمة ا
 .)٢())املجامع الفقهية و امللتقيات العلميةو
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 :)١(اقبة وسائل اإلعالم   مر−ًخـامسا 
ومن سبل مواجهة فوىض الفتو يف وسائل اإلعالم املختلفة ما نصت عليـه 

املركز العاملي للوسطية بدولة الكويت , بعنوان توصيات املؤمتر العاملي املنبثق من 
, يف الفـرتة مـن ))الواقع املاثل واألمل املرجتـى.. منهجية اإلفتاء يف عامل مفتوح((
١١−٩م , و الذي جاء فيـه ٢٠٠٧ مايو ٢٨−٢٦هـ املوافق ١٤٢٨ األوىل  مجاد

 : اقرتاح
 التحذير من فوىض اإلفتاء يف وسائل اإلعالم املختلفـة, بـإبراز آثارهـا الـسلبية, − ١

 .وحتديد صفات من يتصد هلا, ممن تتوافر فيه أهلية اإلفتاء, واملعرفة بالواقع
 .ية, لإلفتاء من خالل الفضائيات اختيار املفتني من ذوي اخلربة والكفا−٢
 تأسيس جهاز إرشايف ورقايب خاص باإلفتاء مكون مـن ممـثيل وسـائل االتـصال − ٣

 :احلديثة وممثلني عن املجامع الفقهية هيتم بام ييل
 حتديد معايري وضوابط اإلفتاء عىل مواقع اإلنرتنت عامـة, واملتخصـصة يف اإلفتـاء )أ ( 

 خاصة
مترات ونــدوات لإلفتــاء يــشارك فيهــا املفتــون وأصــحاب  الــدعوة إىل عقــد مــؤ)ب(

 .الفضائيات, للوقوف عىل منهجية اإلفتاء عرب الفضائيات, وااللتزام هبا
ِّ دعوة معدي ومقدمي الربامج الدينية, وحمرري الشئون اإلسالمية, يف الـصحف − ٤ ِّ ِّ

رشع واملجالت وسائر طرق اإلعـالم األخـر, إىل رضورة االسـتعانة بعلـامء الـ
 ,املوثوقني, لإلرشاف عىل براجمهم, وعدم فتح الباب أمام غري املؤهلني للعبث هبا

 .ا للتعاون املثمر بني اجلهات العلمية واجلهات اإلعالميةًحتقيق
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جيب التنسيق بني املجامع الفقهية و بني أجهزة اإلعالم املختلفـة , بغـرض و
مج الفتـو باملتخصـصني, رضورة االسـتعانة يف بـرا أجهزة اإلعـالم عـىلتنبيه 

ومتابعة الفتاو الـصادرة عـن القنـوات الفـضائية ومراجعتهـا, وحـث املفتـني 
واملرشفني عـىل فتـاو الفـضائيات عـىل تـدعيم فتـاواهم بقـرارات املرجعيـات 

  .الرشعية املعتمدة
الذين خيلون بالقواعد املقـررة يف  عىل أن يكون لتلك املجامع احلق يف حماسبة

 .هذا الصدد
 :خروج أهل العلم الصادقني وتصدرهم للفتيا − ًسادسا

خـروج أهـل العلـم الـصادقني :ومن وسـائل معاجلـة مـشكالت الفتـو 
أمـا إذا قعـدوا . عليهم وتصدرهم للفتيا والقيام بالواجب والعهد الذي أخذه اهللا

ألسـئلة النـاس  يف البيوت أو انحـرصوا يف فئـة قليلـة مـن طالهبـم ومل يتـصدوا
  خصبة وساحة خالية يصولونًإن هؤالء املتساهلني سيجدون أرضا فومشاكلهم

  .فيها وجيولون
 رمحهـام −زيز إىل أيب بكر بن حزم ـد العـاب عمر بن عبـي كتـاء فـا جـمـوم

َّولتفشـوا العلـم ولتجلسوا حتى يعلم من ال يعـلم; فـإن الـعـلـم : ((−اهللا تعاىل  َْ ُ ُ
 .)١()) ًيكون رسا ال هيلك حتى

 : تأهيل املفتني−ًسابعا 
ومن سبل إعادة الفتو إىل مسارها الصحيح , وعـدم اخلـروج عـن الـنهج 

 الدينيـة ًأن يؤهل املفتون تأهيال يشمل مجيع نواحي شخـصيتهم: ًالسليم مستقبال
 والعلمية , يف كليات و معاهد خاصة تنشأ هلذا الغـرض , منها والنفسية والفكرية

جيب إعداد هؤالء الطالب  ((:− رمحه اهللا تعاىل −زرقا وكام قال الشيخ مصطفى ال
 عن طريق االنتقاء مـن ذوي املواهـب البـارزة , ,منذ املرحلة املتوسطة , فالثانوية
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وتكــوينهم مــن نعومــة أظفــارهم , ليلتحقــوا باجلامعــة التــي هتيــأ هتيئــة خاصــة 
 . واستثنائية من األوضاع اجلامعية املعتادة

اص لفئة من طالب الرشيعة بـرشائط اسـتثنائية , ويف ومثل هذا التكوين اخل
معهد أو كلية أو جامعة تؤسس هلذه الغايـة , يطلـب فيهـا مـستويات عاليـة مـن 
ُالرشائط , وال يقبل فيها من يقبل يف اجلامعات العادية , ومن الواضـح أنـه لـيس 

َاملقصود من ذلك أن الطالب الذي يتخرج من الكلية التي نتحدث عنها يعط ى يف ُ
النهاية شهادة باالجتهـاد , و إنـام هـذا الطريـق هـو الطريـق الـصحيح للتأهيـل 

 .)١())لالجتهاد
فلو استطعنا أن نؤهل املفتني نكون قد قضينا عىل أكرب مشكلة من مشكالت 

ي تصدر غري املتأهلني للفتو , واهللا املـستعان , وعليـه الـتكالن , ـو, وهـالفت
 . العيل العظيموال حول وال قوة إال باهللا
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 ةـاخلاتـم
 .احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات , يغفر الذنوب و يعفو عن السيئات

فبعد أن يرس اهللا إمتام هذا العمل , أعود فأخلص النتائج التي توصـلت إليهـا 
 يف النقاط التالية

حـديــد ل التـو ال تقبــأن الفت: اءـو والقضـروق بني الفتـم الفـن أهـم −١
 إىل التعيـني − يف األصل −التخصيص بالزمان واملكان واملسائل , وال تفتقر و

, املفتي فليس ألحد منعه من الفتيامن قبل ويل األمر, ومن توفرت فيه رشوط 
 .بخالف القضاء الذي هو عىل عكس الفتو يف كل هذه األمور

أفراد فحسب , بل إن الفتو مهمة جليلة ذات خطر عظيم , ليس عىل فرد أو  −٢
 .عىل املجتمع بأرسه

إن منصب الفتو له رشوط صعبة املنال , وال ينـال رشف هـذا املنـصب إال  −٣
, لتـي نـص عليهـا األصـوليون والفقهـاءمن تأهل له وتوافرت فيه الرشوط ا

ومن تصدر الفتو بدون حتصيل رشوطها كاملة , فقد عرض نفـسه لـسخط 
 .اهللا سبحانه وتعاىل

 :تو تواجه يف عرصنا احلارض مشكالت مجة , و عىل رأسهاإن الف −٤
 . تصدي غري املتأهلني هلا , واملتساهلني فيها)أ ( 
 . بعد يومًستجدات و النوازل التي ترت يوما كثرة امل)ب(

 .  حماوالت تسييس الفتو)ج ( 
دهيم ,   زعزعة ثقة الناس يف املفتني , وتراجـع هيبـة الفتـو واملفتـني لـ)  د     (  

 . وغري ذلك
٥− ورأينا أن من أنجع احللول لعالج مشكالت الفتو : 

متابعة و مراقبة الفتـاو واملفتـني , : متها, تكون مه تأسيس هيئة احلسبة)أ (       
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و مهمتهـا الثانيـة . ل فيه رشوط الفتو من التـصدر هلـاصمنع من مل تتأو
 . يف خمتلف مناطق البالدترشيح من يعينهم ويل األمر لتويل منصب اإلفتاء

,  توعية الناس بأمهية الفتـو , و إرشـادهم إىل خطـورة اسـتفتاء غـري املـؤهلني)ب    (
 .وتوجيههم نحو الفقهاء الذين توفرت فيهم رشوط املفتي احلقيقي

 تفعيل املجامع الفقهية , وهتيئة الظروف التي يستطيع الفقهاء مـن خالهلـا القيـام )ج    ( 
 . العلميبواجب البحث

 .ً العمل عىل تأهيل املفتني مستقبال بإنشاء معاهد وكليات علمية متخصصة)د    ( 
 تنسيق املجامع الفقهية , واملؤسـسات العلميـة مـع وسـائل اإلعـالم , وبخاصـة )هـ   (

 بغـري  يف شـؤون الـدين عـدم االسـتعانةعـىلالفضائيات , وتنبيه هذه الوسـائل 
 .املتخصصني يف العلوم الرشعية

 : ًوأخريا
 من مؤسـسات علميـة , وجهـات −فإين أويص القائمني عىل اجلهات املعنية 

 أن ينظروا إىل التوصيات والقرارات التي ستصدر −حكومية يف البالد اإلسالمية 
 ينظـروا إىل من هذا املؤمتر بعني اجلد , وال يعتربوا هذا املؤمتر مناسبة موسمية , بل

ري , قبل أن يسترشي خطـر فـوىض الفتـو , ويتـسع  جد خطًاألمر باعتباره أمرا
 .اخلرق عىل الراقع

 .واهللا املستعان , وهو عىل كل يشء قدير
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 وكتب
 نارص عبد اهللا امليامن. د.أ

 هـ١٤٢٩ صفر ٣ظهر يوم السبت 
 ًحتريرا يف مكة حرسها اهللا تعاىل
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 فهرس املصادر و املراجع
 

 − زهـري الـشاويش:  حتقيـق− ) ٣٨٧ت (عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكـربي : طال احليلإب•
   .١٤٠٣ ط الثانية , − املكتب اإلسالمي , بريوت

   .−الدكتور يوسف القرضاوي : االجتهاد املعارص •
ــام • ــن األحك ــاو م ــز الفت ــام يف متيي ــرايف : اإلحك ــاس الق ــو العب ــس , أب ــن إدري ــد ب   أمح

 .١٣٨٧ −ب  مكتب املطبوعات اإلسالمية , حل− عبد الفتاح أبو غدة: ق,حتقي) ٦٨٤ت (
 ط −  دار البشائر , بريوت− )٦٧٦ت ( وويـرف النـن شـى بـحيي: يـو واملفتـآداب الفت •

   .١٤١١, الثانية
الـدكتور موفـق : حتقيـق) لـصالح ابـن ا( عـثامن بـن عبـد الـرمحن : أدب املفتي واملستفتي •

   .١٤٠٧ ط األوىل , −  الكتب , بريوت عامل− القادرعبد
املكتبـة التجاريـة ,  ) ٧٩٠ ت (إبراهيم بن موسـى , أبـو إسـحاق الـشاطبي : االعـتـصام •

   .−,  مرص
 هــ حتقيـق ٧٥١, ت ) ابن قيم اجلوزيـة( حممد بن أيب بكر : إعالم املوقعني عن رب العاملني •

   . ت م , دار اجليل , بريو١٩٧٣ −طه عبد الرؤوف سعد , 
 − دار املعرفـة , بـريوت− د الفقيـحممد حام: ة حتقيقـوزيـم اجلـن قيـاب: انـهفـة اللـاثـإغ •

   .١٣٩٥, ط الثانية
عيل بن سـليامن املـرداوي , : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد •

   ., بريوتالفقي , دار إحياء الرتاث العريبحممد حامد :  هـ , ت٨٨٥ت 
اإلمام العالمة الشيخ زين الدين الشهري بـابن نجـيم , ت : البحر الرائق رشح كنـز الدقائق •

   . هـ , دار املعرفة , بريوت٩٧٠
هشام عبد العزيز عطا , وعـادل عبـد احلميـد , : , حتقيق) ابن قيم اجلوزية ( بدائـع الفوائـد •

   .١٤١٦ ط األوىل, − ملكرمة مكتبة نزار مصطفى الباز , مكة ا− وأرشف أمحد اجلامل
   . بريوت−  مكتبة املعارف− أبو الفداء إسامعيل بن كثري: البداية و النهاية •
 هــ  بتحقيـق ٤٧٨أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني , ت : ول الفقهـان يف أصـالربه •

   .مرصعبد املعطي حممود الديب , الطبعة الرابعة , دار الوفاء , املنصورة, / د
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مصطفى بـن أمحـد العلـوي : ابن عبد الرب , حتقيق: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد •
   . اململكة املغربية− الطبعة الثانية − حممد بن عبد الكبري البكرو

د بن عيسى بـن سـورة الرتمـذي, اإلمام عيسى بن حمم: )سنن الرتمذي ( اجلامع الصحيح  •
 دار الكتـب املـرصية , − د حممد شاكر , و حممـد فـؤاد عبـد البـاقيأمح: حتقيق) هـ ٢٧٩(

   .− الطبعة األوىل −القاهرة 
/ د: هـ , حتقيق٢٥٦ عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري ت اإلمـام أبو: حـع الصحيـامـاجل •

  . هـ١٤٠١ الطبعة األوىل −  دار القلم , دمشق , بريوت− مصطفى ديب البغا
حممـد فـؤاد : هــ , حتقيـق٢٦١اإلمام مسلم بن حجاج النيسابوري , ت : اجلامع الصحيح •

   هـ ١٣٧٤ الطبعة األوىل −  دار إحياء الكتب العربية− عبد الباقي
   .م١٩٧٨املنريية, . ابن عبد الرب, ط: جامع بيان العلم وفضله •
د العزيز عابدين حممد أمني بن عمر بن عب: )حاشية ابن عابدين( رد املحتار عىل الدر املختار •

   . , دار الفكر , بريوت١٣٨٦, الطبعة الثانية , ) ١٢٥٢ت ( الدمشقي 
مؤسـسة شـباب . فؤاد عبـد املـنعم, ط. السيوطي, حتقيق د: لرد عىل من أخلد إىل األرضا •

   .م١٩٨٥اجلامعة, قطر, 
   . عابدين بنا :)ضمن رسائل ابن عابدين ( ي  رسم املفـت •
 هــ , ١٤٠٥ هـ , الطبعة الثانية , ٦٧٦مام حييى بن رشف النووي , ت اإل: روضة الطالبني •

   .املكتب اإلسالمي , بريوت
حممـد حمـي : هــ, حتقيـق٢٧٥اإلمام أبو داود سليامن بن األشعث السجـستاين ,ت : السنن •

   .− دار الباز للنرش والتوزيع − الدين عبد احلميد
هــ صـنع فهارسـه ٢٧٣ , ابن ماجه القزويني , ت اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن يزيد: السنن •

 الطبعـة األوىل , −  رشكة الطباعة العربية الـسعودية , الريـاض− حممد مصطفى األعظمي
   . هـ١٤٠٣

• هـ١٣٤٤ − اإلمام البيهقي , الطبعة األوىل , اهلند: السنن الكرب  .   
 , املكتبـة مـام الـسنديسنن النسائي برشح احلافظ جـالل الـدين الـسيوطي , و حاشـية اإل •

   .التجارية الكرب لصاحبها مصطفى حممد , املطبعة املرصية باألزهر
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شـعيب أرنـاؤوط ,و زهـري :  حتقيق− ) ٥١٦ت ( حسني بن مسعود البغوي : رشح السـنة •
   .١٤٠٣ −  , املكتب اإلسالمي , بريوت−الشاويش 

/ د: حتقيق) هـ٩٧٢ت(وحي احلنبيل  حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفت:رشح الكوكب املنري •
 جامعـة أم القـر , مكـة −  منـشورات البحـث العلمـي− حممد الزحييل/نزيه محاد , و د

   .املكرمة
, الطبعـة )٨٦١(حممد بن عبد الواحد السكندري املعـروف بـابن اهلـامم : رشح فتح القدير •

   .الثانية , دار الفكر , بريوت
هــ , دار اجليـل ١٠٥١صور بن يونس البهويت املتوىف سنة الشيخ من: رشح منتهى اإلرادات •

   .هـ١٣٨١سنة 
 نـرشه عـيل − الـشيخ حممـد اخلـرض حـسني: الرشيعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان و مكان •

   .١٣٩١ − التونيس
 − أمحد بن محدان احلراين ,تعليق حممد نارص الدين األلبـاين: صفة الفتو واملفتي واملستفتي •

   .١٣٩٧ ط الثالثة , − بريوت المي ,املكتب اإلس
 .م٢٠٠٧العالمة عبد اهللا بن بيه, دار املنهاج, األوىل, : صناعة الفـتـو و فقه األقليات •
• الفقهيةالفتاو تـصوير دار (هــ ١٣٠٨ابن حجر اهليتمي, أمحـد البـايب احللبـي, :  الكرب

   ).صادر
 − ) ٨٥٢ت (عيل بن حجر العسقالين احلافظ أمحد بن : فتح الباري برشح صحيح البخاري •

   . هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل , −  دار الريان , القاهرة−يب قيص حمب الدين اخلط: راجعه
• املكتبـة −ح الـدكتور حـسني حممـد املـال:  أصوهلا و تطبيقاهتا−نشأهتا و تطورها : الفـتو 

   .١٤٢٢ −  ط األوىل− العرصية , بريوت
−  دار الـصحوة للنـرش− يوالـدكتور يوسـف القرضـا : لتسيبالفتو بني االنضباط و ا •

   .١٤٠٨القاهرة , ط األوىل 
 هــ , بتحقيـق أيب الزهـراء حـازم ٧٦٢حممد بن مفلح أبو عبـد اهللا املقـديس , ت : الفروع •

   . هـ , دار الكتب العلمية , بريوت١٤١٨القايض , الطبعة األوىل , 
   ).مصورة ( وت القرايف , دار املعرفة , بري :الفروق •
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 −  الطبعـة الثانيـة−  دار الفكـر , سـوريا−الدكتور وهبـة الـزحييل : الفقه اإلسالمي وأدلته •
١٤٠٥.   
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   .١٣٩٥ دار الكتب العلمية , بريوت , − إسامعيل األنصاري

, ن مطبوعات جممع البحوث اإلسالميةإبراهيم نجيب حممد عوض , م: إلسالمالقضاء يف ا •
   .١٣٩٥ − القاهرة

حتقيـق ) هــ ١٠٥١ت (الشيخ منصور بن يـونس البهـويت : كشاف القناع عىل متن اإلقناع •
   . هـ , دار الفكر , بريوت١٤٠٢هالل مصيلحي , 

 دار الكتـاب العـريب , −  )٧٠٣ت ( عبـد العزيـز بـن أمحـد البخـاري : رارـف األســكش •
   .١٣٩٤ − بريوت

   .١٣٩٣ −ت دار املعرفة , بريو) ٤٩٠ت (حممد بن أيب سهل الرسخيس : ملبسـوطا •
• عبـد الـرمحن  مجع و ترتيب − ) هـ ٧٢٨ت ( شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية : جمموع الفتاو

   .بة املعارف مكت−ط إرشاف املكتب التعليمي السعودي باملغرب , الربا − بن قاسم
,  هـ١٤١٧مطرحي , الطبعة األوىل , اإلمام النووي , حتقيق حممود : املجموع رشح املهذب •

   .دار الفكر , بريوت
• ٤٥٨ت (أمحد بن احلسني بن عيل, أبو بكر البيهقي : املدخل إىل سنن الكرب.(   
 علـق عليـه  − عبـد القـادربن بـدران الدمـشقي: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل •

   .١٤٠١ −  ط الثانية− الدكتور عبد اهللا الرتكي , مؤسسة الرسالة , بريوت
• هـ , دار صادر , بريوت١٧٩ اإلمام مالك بن أنس , ت :املدونة الكرب .   
 هـ ,  ومعـه تلخـيص ٤٠٥ أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري , ت :املستدرك عىل الصحيحني •

   .هـ١٣٣٤ − املعارف العثامنية , اهلند دائرة − للذهبي: املستدرك
   .− دار الفكر −اإلمام أمحد بن حنبل : املسند

   −)  هــ ٩٧٧ت ( ربيني ــب الـشـــد اخلطيـــ  حمم:اجـــرح املنهـــاج شـــي املحتــمغن •
   .دار الفكر , بريوت

   يـســـدلـي , األنـو الوليـد سـليامن بـن خلـف الباجــأبـ: أ مالـكـوطــرح مـاملنتقـى شـ •
   . هـ١٣٣٢ − مطبعة السعادة , مرص − )هـ ٤٩٤ت (
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 دار  − , حتقيق عبد اهللا دراز ) ٧٩٠ت ( إبراهيم بن موسى الغرناطي , الشاطبي : املوافقات •
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   . دار احلديث, مرص−حممد فؤاد عبد الباقي : س , تاإلمام مالك بن أن:  املوطأ •

 ,ًقد استفدت يف إعداد هذا البحث عن كثـري مـن مقـاالت منـشورة يف اإلنرتنـت: تنبيه
   . لكثرهتا و لعدم توفر معلومات كافية عنها , رصفت النظر عن إدراجها هناًلكن نظرا
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َّبسم اهللاِ الرمحن الرحيم َِّ َ ِ 
ٍاحلمد هللا, والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينـا حممـد رسـو ِّ ل اهللا, وعـىل آلـه ِّ

ُوأصحابه وأتباعه ومن عمل برشيعته واهتد هبداه, وبعد َ ِ َِ: 
ٍفإن الفتو وهي اجلواب عام يـستجد مـن مـسائل أو يـشكل مـن واقعـات  ُِ ُ ُ ُُّ َ َّ
ِوأحكام, هي أخطر مـا يبـارشه العـامل ويتحملـه ملـا فيـه مـن القـول يف الـرشيعة  ُ َُّ ُُ ِ

َّوحكمها, والتبليغ عن رسول اهللا صىل ِ ِ ِ اهللا عليه وسلم, وإقامة النـاس عـىل رشع ُ ِ َّ
ُوبمقدار ما حيسن العامل تقديم فتواه عىل قاعدة التقو والعلم وقواعـد . اهللا تعاىل َُ ُ ِ ِ ُ

ًالرشيعة واخلشية من اهللا, فإنه ينهض بالواقع البرشي املحيط به اسـتقامة وعدالـة  ً ِ َ َ
َوقـربى ُّدار تعجلـ إىل اهللا, وبمقُ َ ِه أو عدم التـزام قـِه أو تفريطـراطـِه أو إفــِ واعد ـِ

َالرشيعة يف فتواه فإنه ييسء إىل رشع اهللا تعاىل وإىل من حوله من الناس واملجتمع,  ِ ُ
ِويدخل يف رشع اهللا ما هو خارج عن حدوده ِ ٌِ ُُ. 

ِّأضف إىل ذلك تفيش الظهور عىل شاشات القنوات الفضائية وإطالق العنان  َ ِ
نقـاش والقـول بـالرأي بـدليل أو غـري دليـل وإىل درجـة للحديث واجلـدال وال

ًالتناقض يف كثـري مـن املـسائل, يـصل ُ بعـضها إىل الـشجار, خاصـة وأن بعـض  ِّ ُ ِ
ّالقنوات الفضائية تبحث عن بعض من يطلقون اآلراء الشاذة بل املناقضة للـنص  َّ

ٍأو املعطلة له أو غري املبالية هبا هلو ظاهر بحجج واهيـة وغـ َ ُ ً َ ِ ُ ري معتـربة يف العلـم ِّ
َّوالبحث العلمي والفقه يف األحكام الرشعية, مما يزيد يف الطـني بلـة حتـى يكـاد  ُ َّ ِ

ُّيصل األمر إىل درجة التسيب َ َ ِ. 
ُأال وإن من أشد مـا تعـاين منـه األمـة يف هـذا املجـال هـو دخـول الطبـائع  ُ َِّّ

ري عىل الفتو والقول واملؤثرات النفسية والفكرية والسياسية واالجتامعية يف التأث
ُفيها بالرأي ودون سند قوي بل أحيانا بغـري علـم ويـسموهنا فتـو وهـي جمـرد  ُ َّ ً َ ٍَ َ
ّإعجاب برأي, وتصديرها أحيانا بام يؤدي إىل شذوذ وتنطـع يف الـدين, تـنعكس  ٍ ُّ ًَ ٍ ِ ٍ
ُآثاره عىل التفكري والسلوك بآفات خطرية يف حياة األفراد واجلامعات, واملطلـوب  ُِ ٍ ُ
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ِادرة العلامء وأهـَو مبـوم هـالي ِاص واملجامع الفقهية إىل األخذ بزمام ـِل االختصـُ
ًاملبادرة يف التصدي للقضايا املستجدة واملعـارصة والنـوازل احلديثـة إفتـاء وبيانـا  ِ ِِ َّ َ

ِّل متعجـريق عىل كـًا للطـًا, قطعـًرا وتعميمـًية ونشـوتوع َ ٍل أو متهور أو متفلت ـُ ِّ َ ُ ٍُ ٍ
ِديه للفتـ يف تصُّذـُيش ّواب واحلق, واهللا تعاىل أعلم, وهو املوفق ـًا للصـافيـُو جمـِّ ِ

 .َّإىل للصواب
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َتعـريف الفـتو ُ 
َبمعنى اإلبانة, يقال أفتاه يف األمر إذا أبانه له, وأفتـى الرجـل يف  :ًالفتو لغة ُ َُ

ّسؤاله إذا أجابه عنه وأبان له حكمه الرشعي, َُ ُ ُ وهي أيضا اجلواب ََ ُ أشـكل مـن َّعامً
 .األحكام

ُاستفتيته فأفتاين بكذا طلبت منه اإلبانة فأجابني بالبيـان, ومـن : ًأيضا ُويقال ُ َ َ
ْويـستفتونك يف النـساء قـل اهللاَُّ يفتـيكم ﴿: ِهللا تعاىل يف القرآن الكـريماذلك قول  ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ َ
َّفيهن﴾ ِ َّء يف احلديث الرشيف عن النبي صىل اهللا ; ومن ذلك ما جا)١٢٧: النساء( ِ

َالرب ما اطمأنت إليه الـنفس, واإلثـم مـا حـاك يف صـدرك (( :َّعليه وسلم أنه قال َ ُ ََّ َ ُّ ِ
َوكرهت أن يطلع عليه الناس, وإن أفتـاك النـاس وأفتـوك ََ ُ ََ ِ َّ ِ ُرواه أمحـد وغـريه , ))َ ُ

َتفت قلبك وإنـسا((: ةـي روايـاربة; وفـٍاظ متقـفـبأل َ ِ َاك الناس وأفتـَ أفتَ َ ُ , ))وكـَ
 .َّواحلديث مشهور حسنه النووي

ُوأصل الفتو من الفتى وهو الشاب القوي احلدث, فكأنه أي املفتـي يبـني  ِّ َ َ ُّ َُّ َ َ ُ
ِويقوي ما أهبم ببيانه وجوابه فيصبح قويا ويكسبه قوة كقوة الفتـى ِ ِ ًِ ُ ُ ً َ ِ واملفتـي هـو . ُ

ِالعامل إذا بني احلكم فيام أشكل ُ َ ُ , فإذا كانت املسألة رشعية كانت الفتـو رشعيـة, ِ
وإن كانت املسألة لغوية كانت الفتو لغوية, وهكذا فاالستفتاءات الرشعية هـي 

ِاملتعلقة بمسائل يطلب حكم الرشع فيها ُ ُ َُ َ)١(. 
ُ هي نص جواب املفتي عن سؤال, أو هي حكم الـرشع :ًوالفتو اصطالحا ِ ُّ َ

ِه بعد السؤال, وإذا كان اإلخبار عن حكم اهللا تعاىل من الذي خيرب عنه املفتي بإفتائ ُ ُ َ َ
ًدون سؤال أو استفتاء فيعترب إرشادا ال إفتاء ً ٍ ِ)٢(. 

َّوقد ذكرت مادة االستفتاء أي طلـب البيـان واإلفتـاء واجلـواب يف عـدة     ُِ ِِ ُ َ ُ
ُويـستفت﴿ :مواضع يف القرآن الكريم, منها يف سورة النساء يف قول اهللا تعـاىل َْ ْ َ َونك َ َ

                                           
F١Eאא٣אL٤١١K 
F٢EאאאאL٤K 
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َّيف النساء قل اهللاَُّ يفتيكم فيهن﴾ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ِ ُ ِّ ِيستفتونك قل ﴿: ِ, ويف قوله تعاىل)١٢٧: النساء( ِ ُ َ َ ُ َْ ْ َ
ْاهللاَُّ يفتيكم﴾  ُُ ِ َّ, ويف سورة الصافات يف قول اهللا تعاىل)١٧٦: النساء(ْ ْفاسـتفتهم ﴿ :َّ ِْ ِ ْ َ َ

َأهم أشد خلقا أم من خلقنـا﴾ َ َ ُّْ ًَ ْْ َُ ْ َْ َ ْفاسـتفتهم ﴿: ويف قولـه تعـاىل ,)١١: الـصافات( ََ ِْ ِ ْ َ َ
َألربك البنات وهلم البنون﴾ ُ ُ ََ َ َ ِّْ ُْ ََُ َ ِ ويف سـورة يوسـف يف قـول اهللا . )١٤٩: الصافات( َ

َيوسف أهيا الصديق أفتنا﴿: تعاىل ِِّ ْ َ َُ ِّ َ ُّ ُ ُ َّ, ويف سـورة النمـل يف قولـه )٤٦: يوسـف (﴾ُ
ِيا أهيا املأل أفتوين يف﴿: تعاىل ِ ُ ْ َ َُ َ َْ َ ُّ ِ أمري﴾َ ْ ُ, ويف مواضع أخر يف كتـاب )٣١: النمل( َ َ

 .اهللا تعاىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٧ −

َّحكم الفـتو التكليفي َ ُُ 
ِة تعرتيه األحكـرعيـِل الشـائــُاء يف املســواإلفت ُام التكليفية اخلمسة, وهيـَ ُ :

ِالوجوب, والندب, واحلرمة, والكراهة, واإلباحة, وذلك عىل النحو اآل َ ََّ ُ ُ َُ ُ ُ  :يتُ
ِفيكون اإلفتاء فرض عني إذا استفتي املفتي ولـيس موجـودا غـريه يف الناحيـة أو  −١ ٍَ ِ ُ ُ ُ ُ ًُ ُ َ َ

ُّاجلهة التي هو فيها, وكذلك يف حق من عينه ويل األمر وريض املفتي بذلك َّ َ ِ . 
ُويكون اإلفتاء فرض كفاية إذا كان يف البلد مفتيان أو أكثر, سواء حـرض أحـدمها  −٢ ً ُ َُ

ًا, وسواء سئل أحدمها أو سئال معاأو كالمه ُ ُ ًُ. 
َّويكون اإلفتاء مندوبا إذا سئل املفتي عن قضايا متوقعة احلدوث ولكنها ملا حتدث  −٣ ِ ً

ُبعد, فيندب له أن جييب عنها َُ. 
ًاهال, ألن اإلفتاء إخبار عن اهللا تعاىل, ـان املفتي جـًا إذا كـرامـُاء حـون اإلفتـويك −٤

ُّذلك إذا كان ماجنا ال هيمه ما يقول وال يبايل بـام ـء إال بعلم, وكاـوز اإلفتـال جيـف ً
ُيفتي, وأيضا إذا ترتب عىل اإلفتاء مفسدة أعظم من مفسدة اإلمساك عنه, ألنه ال  ٌ ً

َجيوز أن تزال مفسدة بأخر أعظم منها, ويكون  ٌ ًفتاء حراما إذا علم املفتـي إلاَُ ن أُ
ِىل باطله بتحريفها أو تأويلهاًاملستفتي يريد اختاذ الفتو حجة ع ِ. 

ِويكون اإلفتاء مكروها إذا كان يف أمور مـستحيلة الوقـوع, ألن اإلفتـاء يف هـذه  −٥ ٍ ً ُ
ٌاحلالة مضيعة للوقت َ. 

ًويكون اإلفتاء مباحا فيام عدا احلاالت املذكورة −٦ ُ. 
َوفيام ييل ضوابط حول هذه األحكام التكليفية ُ: 

َّاملفتي إن مل يكن غريه تعـني عليـه (( :بحر الرائقجاء عند احلنفية يف كتاب ال ُ ُ
َّاإلفتاء, وإن وجد غريه فهو فرض كفاية, ومع هذا ال حيل التسارع إىل الفتو إال  ُ ُ ُُ َّ َُّ ِ ُ ُ ِ

ُّبعد التحقق َ َّ  .٦/٢٦٠ البحر الرائق رشح كنـز الدقائق البن نجيم احلنفي ))َ
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ٍإن الفتو حمض إخبـار عـن اهللا (( :وقال القرايف من املالكية يف كتابه الفروق ُ
ِتعاىل يف إلزام أو إباحة, فاملفتي مع اهللا كاملرتجم مع القايض ينقـل عنـه مـا وجـد  َ ُ ٍ

ٍعنده واستفاد منه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك ٍ ٍ ٍ(()١(. 
َاإلفتاء فرض كفاية, فإذا استفتي (( :وعند الشافعية جاء يف املجموع للنووي ُ

 .)٢()) الناحية غريه يتعني عليه اجلوابوليس يف
ُوملفـت رد الفتيـا إن (( :وعند احلنابلة قال البهويت يف كتابـه منتهـى اإلرادات ُّ ٍ ِ ُ

ِكان يف البلد عامل قائم مقامه, وإال مل جيز له ردها لتعينها عليه ُّ ُّ ُُ َ َ ٌ ٌ ِ(()٣(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
F١Eאאאא٤אL٨٩K 
F٢Eא١אL٤٥K 
F٣Eאאאא٤L٢٥٧K 
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ُّمعنى الشذوذ يف الفتو 
ُان منفردا عن غريه, ففي املصباح املنري للمقري ما ك:ُّالشاذ يف اللغة ُ ِ ُّشذ يشذ : ً َُّ ََ

ًشذوذا ِانفرد عن غريه: ُ ِ َ. 
ُوالشاذ يف اصطالح املحـدثني فلـه تعريفـات, أشـهرها مـا عرفـه بـه اإلمـام  َّ ُِ ُ ُ َّ ََ ِّ ُ ُّ َّ

ُالشافعي رمحه اهللاُ تعاىل فقال َ ِ ُّليس الـشاذ مـن احلـديث أن يـروي الثقـة مـا ال  ((:ّ َّ َ
ِّروي غريه, إنام الشاذ أن يروي الثقة حديثا خيـالف مـا رو احلفـاظ الثقـاتي ُ َّ ً ُُّ َّ ُ ُ(( ;

ٌفام كان عن غري ثقة فمـرتوك ال ((: وقال احلافظ أبو يعىل اخللييل يف كتابه اإلرشاد ِ ِ َ
ِيقبل, وما كان عن ثقة توقف فيه وال حيتج به ُّ ُ َ َُ ُُ َ ِّ َّ; وقـال ابـن الـصالح))َ َإذا كـان ": ُ

ًثقة بتفرده خمالفا ملن هو أوىل منه باحلفظ كان ما انفرد به شاذا مردودا  ال ً ّ َ ً ََ َ ُِّ ِ َِ الوسـيط (َ
 ).٣٠٠/َيف علوم ومصطلح احلديث

ًهذا يف علوم احلديث, وال يبعد الشاذ يف الفتو واحلكم الفقهـي كثـريا فـام  ُّّ ُ ُ ُ
َات توقف فيـه الثقـَف فيـالـة خـن ثقـان مـك ِّ ُ َه وال حيتـُ ٍج به إال بمرجح من قرينة ُ ِّ َُّ ُ

َاد فيخرج بذلك عن الشاذ املردود, وما كان من ـل االجتهـند أهـّوي عـٍأو دليل ق ُّ َّ َ ُ
َغري ثقة كان شاذا مردودا; فكيف إذا كانت الفتـو ممـن لـيس مـن أهـل العلـم  َّ ِ ِ َ َ ً ً ّ ََ ِ

َالراسخ, ومل يتأهل هلا بتوفر رشوط اإلفتاء فيه? أو كا ِ ُّ َ َ َّ َ ِنت معرفته من جمرد القـراءة َّ ِ َّ ُ ُ ُ
َواالطالع دون اضطالع بالرشوط والضوابط وقواعد األحكام? كمن أفتـى بـأن  ِ ٍ ِّ ِّ
َّتدخني السجائر ال يفطر الـصائم يف هنـار رمـضان; أو أنـه جيـوز للمـرأة أن تـؤم  َ ُُ َ ِ ُِ ُ

ِالة? أو أن الطالق ال يقع عىل املرأة يف حال عدم ـَال يف الصـِّالرج ِ ُ َ ِموافقتها عليه? َ َ
َأو أن الشباب والفتيات بسبب الضغوطات النفس ِوبات الزواج وازدياد ـية وصعـََ

ًالعنوسة يمكن تبادل القبل بينهم دون زواج? أو أن احلجاب لـيس فريـضة ألنـه  َّ َ َُ َ َ َُ ُ
ِّكان قبل اإلسالم وهو طمس ملعامل املرأة, وأنه يف األصل موجه لنساء النبي فقط َُ ِ ٌ َّ َ ٌ َ ََ? 

ٌال شك أن يف ذلك وأمثاله مل يعد فتو وال حديثا يف الـدين بـل افـرتاء عـىل  ً ُ َ ُ َ َّ
ِّالدين بام ليس منه أو فيه, فـإن الفتـو تكـون مـن أهـل العلـم, املتمكنـني مـن  َ ُِّ َّ ُ
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ًالضوابط والقواعد واألصول, املستجمعني للرشوط, وليس ممن نطـق هبـو أو  َ ََ ِ َ َ َّ ِ َِ ُ
َّأعجب برأي, فإن  َ ِ ِوزارات الصحة يف العامل حتذر من تناول الدواء بـدون معرفـة ُ ُ ُ ِّ َ ُ

ِووصفة طبيب َ َ َ. 
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ِبعض أسباب الشذوذ يف الفـتو ُّ ِ ُ 
ِاجلهل بالنصوص والقواعد والضوابط والناسخ واملنسوخ −١ ُ: 

ُإن من أسـباب تعـرض املفتـي للخطـأ أو الـشذوذ يف الفتـو الغفلـة عـن  ُّ
َّالنصوص الرشعية أو اجلهل هبـا, وعـدم اإلحاطـة هبـا وتقـديرها حـق قـدرها,  ُ ُ ُ
َوخصوصا إذا كان من يتعرض للفتو من اجلريئني املتعجلني, الذين ال يرجعون  ِّ ً

ِّإىل املصادر واألدلة يف مظاهنا وال يعودون عىل ا  .لثقات من أهل العلمَ
َّنصوص السنة, فقد فشا اجلهل هبـا يف هـذا : ُوأكثر ما تقع الغفلة عنه هنا هو ُ ُ

َالعرص بشكل واسع, حتى إن بعضهم ليفتي بام يناقض أحاديـث الـصحيحني أو 
ِّأحدمها مناقضة رصحية وبينة ً َ. 

َّسـوء التـأويل −٢ ُ ُ : 
ُوقد ال يأيت اخلطأ والشذوذ من عدم استحضار ِ النص, ولكن من سوء تأويله ُ

ًوفهمه عىل غري وجهه اتباعا هلو أو إرضاء لنـزوة أو حبا لدنيا, أو تقليدا أعمـى  ً ًُ َ ً ٍَ ِ َِ ً َ ِّ ِ
 .لآلخرين

َوسوء الفهم أو سوء التأويل آفة قديمة منيت هبا عقـول بعـض النـاظرين يف  َ ِ ُ ُ ٌُ ٌ َ
ُالنصوص الدينية, وهو أحد الوجهني فـيام وصـم بـه القـرآن َ َ َ أهـل الكتـاب مـن َ

ِحتريف الكلم عن مواضعه ِ ِ ِ َ. 
ُفليس املقصود بالتحريف تبديل لفظ مكان لفظ فحسب, بل يـشمل تفـسري  ُ
ُاللفظ بغري املراد منـه, فهـذا هـو التحريـف املعنـوي وفيـه الـشذوذ واألول هـو  ُ

 .ُالتحريف اللفظي
َّعدم اإلحاطة باملسألة ومتعلقاهتا −٣ َ َ ُ ُِ: 

ِيف الفتو عدم الفهم الصحيح ملـا يـسأل عنـه الـسائل ومن أسباب الشذوذ 
ًومتعلقاته فهام صحيحا, وتقع املجازفة أحيانا كثرية يف الفتو يف أمور املعامالت  ُ ًُ ًَ ِ ِ َّ َ ُ
ِاحلديثة, مثل التأمني بأنواعه, وأعامل البنـوك, واألسـهم والـسندات, وأصـناف  ِ ُ ِ ِ ُ
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ُالرشكات, فيحرم من يتكلم بالفتو أو حي ُ َلل ملجرد وهم أو إعجـاب بـرأي دون َِّّ ٍَّ ٍ ِ َ ُ ُ ِّ
ًأن حييط باملسألة, أو يدرسها جيدا ََ ِ َ. 

ُومهام يكن علمه بالنصوص ومعرفته باألدلة, فإن هذا ال يغنـي مـا مل يؤيـد  ُ
ِذلك بمعرفة الواقع املسؤول عنه, وفهمه عىل حقيقته ِ. 

َاإلعجاب بالرأي دون دليل −٤ َّ ُ: 
ِعامة أو اخلاصة, واجلري وراء إرضائهم, بالتـساهل ُومن ذلك إتباع أهواء ال ُ َ َ َُّ َّ ِ

ِّأو بالتشدد, واتباع اهلو املضل عن احلق ُ ِّ. 
َوقد حذر ِ اهللاُ تعاىل أشد التحذير من َّ ِتباع اهلو بقوله تعـاىل لنبيـه ورسـوله اَّ ِ ِ ِّ َ

َحممد صىل اهللا عليه وسلم يف القرآن الكريم َّ َّ َثم جعلناك عىل﴿: ٍ َ َ َ ْ َ َ َّ ِ رشيعة مـن األمـر ُ ْ َ ْ َ َِ ٍ ِ َ
َفاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون  َُ ََ َّْ َ َ َ ْ َ َ َْ َِ ْ َ ِ َِّ َ ًإهنم لن يغنوا عنـك مـن اهللاَِّ شـيئا ) ١٨(َّ َْ َ ُ َْ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َُّ ِ

َوإن الظاملني بعضهم أولياء بعض واهللاَُّ ويل املتقني  ُ َِ ِ َِِّ ُْ ُّ ُ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٍَ َ َّ َّ ِهذا بصائر ل) ١٩(ِ ُِ َ َ َ َ ًلناس وهد ُ َ ِ َّ
َورمحة لقوم يوقنون  َ ٌُ ِ ُِ ْ ٍَ َ ْ    )اجلاثية (﴾)٢٠(َ

َوخاطب اهللا تعاىل نبيه داود عليه السالم فقال ُ ُ ًيا داوود إنا جعلناك خليفـة ﴿: َّ َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ َ
ِيف األرض فاحكم بني الناس بـاحلق وال تتبـع اهلـو فيـضلك عـن سـبي َِ ُ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َْ َّ ِ َ ََْ ِ َّ َ ََّ ِّْ َْ ِ ِ َِ ُ َ َّل اهللاَِّ إن ِ ِ ِ

ِالذين يضلون عن سبيل اهللاَِّ هلم عذاب شديد بام نسوا يوم احلساب﴾ َ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ٌ َ ْ َ ََ َ ِ ٌ َ َ َُ ِ ِ َ ُّ  ).٢٦: ص (َّ
ُومما يدخل يف اتباع اهلو الرتجيح بني األقوال املختلفة واآلراء املتابينة بغـري  ِّ

ٍمرجح من دليل نقيل, أو نظر عقيل, أو اعتبار  ّ ٍّ َ ٍ ٍ ِّ َ ِمصلحي, إال جمرد امليل النفـيس إىل ُ ْ َُ َّ ّ َ
َّذلك القول, ولعله أضعف األقوال حجة, وأسقطها اعتبارا, أو لعلـه مـن زالت  ً ُ َ ًَ َّ ُ ُ َّ

 .َالعلامء وزيغات احلكامء التي جاء التحذير منها يف غري ما حديث
ًوهلذا حذر املحققون من مثل هـذا االجتـاه, واعتـربوه زيغـا عـن احلـق,    َ
 .ًا عن الطريق املستقيم, وهو حرام يف اإلسالموانحراف
ِوباجلملة فال جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهللا بالتشهي والتحيـز وموافقـة    ِ ُّ ّ َ َّ

ِالغرض, فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من حيابيه فيعمـل بـه ويفتـي  ُ َ َُ ُُ َ ُ
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َفيه, وحيكم عىل عدوه ويفتيه بضده, وهذا من أفسق الفسوق,  َ ِّ ِ وأكرب الكبائر واهللا ُ
 . املستعان

وال ينبغي للمفتي إذا كان يف املـسألة  ((:ُويقول العالمة القرايف رمحه اهللا تعاىل
د, ـديـَي العامة بالتشـه ختفيف, أن يفتـَر فيـد, وآخـديـه تشـ فيأحـدمهـا: قوالن

ُواخلواص بالتخفيف, وذلك قريب من الفسوق واخليانـة يف الـدين, والتالعـ ِ ِ ٌ ِب َّ
ِباملسلمني, وهو دليل فراغ القلب من تعظيم اهللاِ تعاىل وإجالله وتقـواه, وعامرتـه  ِ ِ َِ ُ
ِباللعب وحب الرياسة, والتقرب عىل اخللق دون اخلالق, نعوذ باهللا مـن صـفات  َ ِِّ ِ

 .))الغافلني
َّوأشد من هذا كله شذوذا وخطرا هو حماولة تربير حالة ما, وإضفاء الرشعية  ٍ ِ ً ً ُّ

ِواصطياد الشبهات, وحتريف األدلة عن مواضعها, من أجل اإلقنـاع هبـا, عليها, 
َفليس لنا عىل سبيل املثال أن نبيح الفوائد الربوية أو نحـل اخلمـور وامليـرس وقـد  ِ َِ َ َّ ُ َُ
ِحرمهام اهللاُ تعاىل ملجرد حتـصيل الكـسب الـرسيع دون مبـاالة بوسـائل الكـسب  ِ ٍِ َ َّ َُّ

 .احلالل
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َ الشـذوذ يف الفتـواملغاالة يف ِ ُ 
ُّوأخطر الشذوذ يف الفتو هو ما بلغ حد التعـسف يف اسـتنطاق النـصوص  ُّ َ
ٍوالتشدد يف محل الناس عىل مـا ال يطيقـون, ومـا يـؤدي إىل تكفـري أو محـل عـىل  ٍ ُّ
ارتكاب أعامل ترض بأمن املسلمني وحياهتم بدعو محل النـاس عـىل رشع اهللا أو 

ًاالدعاء بذلك وهو خالف الواقع تشددا  وتنطعا أو قوال عدم تطبيق رشع اهللا, أو  ًِّ ُّ ً ُّ ُ ُ ِّ
ُوال تقولوا ملا تـصف ﴿: يف دين اهللا بغري دليل, وقد قال اهللا تعاىل يف القرآن الكريم ِ َِ ََ ُ ُ َ َ

َّألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا عىل اهللاَِّ الكذب إن الـ ْ ْ َّْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ْ َ ُ ٌَ َ َُ َ ٌَ َذين يفـرتون َ ُ َ ْ َ َ ِ
َعىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحون ُ َ َِ ِْ ُ َ َ ْ    ).١١٦: النحل (﴾َ

َّوهو األمر الذي يوجب عىل األمة بأولوية علامئها أن تنهض ملعاجلته بتعمـيم  َُ
 ًالتوعية برشع اهللا تعاىل ووسطية وعدالته وحكمته وتيـسريه مـع التــزامه بتقـو َ َّ

 .دوة الفتو وضوابطها يف هذا امللتقىٍوخشية وخشوع, وهو موضوع اهتامم ن
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للفتو َّرشوط املفـتي ومن يتصد 
 ,َإن حتقيق رشوط املفتي ومن يقوم باإلفتاء هو الذي جينبنا الشذوذ يف الفتو ُ ِّ

ِويسلك بنا سبيل االعتدال والقصد يف بيان رشع اهللا تعاىل, وهي ِ َ ُِ ُ : 
 .اإلسالم): الرشط األول(

َ بدهيي, ألن املفتي خيرب عـن حكـم اهللا ويبلـغ رشع اهللا ويطبـق وهذا الرشط ُ ِّ ّ
َّأحكامه عىل الوقائع, فال بد أن يكون مؤمنا باهللا وبرسـوله حممـد صـىل اهللا عليـه  ً

َّوسلم وبرشع اهللا الذي بلغه النبي صىل اهللا عليه وسلم َّ ََّّ ُِّ َ. 
 .ُالبلوغ والعقل): الرشط الثاين(

ُّتي ذا عقل يعقل به أحكام الرشع ويفهمها ويعرفها, وأقل َّال بد أن يكون املف ُُ ِ ُ ِ ٍ
درجات العقل املعتربة يكون بالبلوغ, وهلذا كان رشط التكليف أن يكون املـسلم 
ًبالغا عاقال, باعتبار البلوغ بداية نضج العقل, وهلذا ما علمنـا أن أحـدا أفتـى  أو  ُ ًِ ُ ً

 .تصد لإلفتاء وهو دون البلوغ
 .العدالة): لثالرشط الثا( 

ًويشرتط يف املفتي أن يكون عدال, والعدالة هيئـة يكـون عليهـا املـسلم مـن 
ُوب رشعا, وترك املنهي عنه رشعا, وهجر ما ـُل املطلـا فعـوازمهـا ولـياهتـمقتض ً ًُ

ِخيرم املروءة ويوقع يف التهم والشكوك, وأن تكون أخـالق صـاحبها أي العدالـة  ُ ُ ِ َ ُّ َ ُ ُ ُ
ُوسلوكه عىل الن ُحو الالئق بعلامء اإلسالم, فالعدالة هي من تكون أحواله احلـسنة ُ ُ ِ َّ

َغالبة يف ترصفاته, وال يصدر عنه ما يعترب قادحا إال عىل وجه الندرة أو الغفلة مع  ُ ً ًِ ُّ
 .عدم اإلرصار عىل املعصية

 .االجتهــاد): الرشط الرابع(
ًا, واملجتهـد هـو مـن ًويشرتط يف املفتي كام ذكر العلامء أن يكون فقيها جمتهد

قامت فيه أهلية معرفة األحكام الرشعية التفصيلية من أدلتها املعتربة عـن طريـق 



 − ١٦ −

ِالبحث واالستنباط مع إحاطته باألمور الـرضورية لالجتهـاد واملفـصلة يف علـم  َّ َ ُ
ِأصول الفقه اإلسالمي ِ ُ. 

ًوبناء عىل أسباب الشذوذ والضوابط الفقهية يف الفتو عامة ورشوط امل فتي ً
ُّالتـي بلغـت حـد التعـسف يف ((: َّالرشعية, يمكننا تعريف الفتو الـشاذة بأهنـا َ َّ َّ َ َ

ُّاستنطاق النصوص, والتشدد أو التنطع يف حتميلها ما ال حتتمل من الفهم واملعاين  َ َ ُّ ََّ
ًبام حيمل الناس عـىل مـا ال يطيقـون, أو يرتـب رضرا عـىل املـسلمني, أو تـشوهيا  ًَ ُ ُِّ َ

َالم ومعانيه, بسبب اجلهل بالنصوص فيها أو تأويل النـصوص فيهـا لصورة اإلس َ
ُّعىل غري وجهها, واالنحراف يف فهمها وتفسريها, وعـدم تـصور حقيقـة وواقـع  َ ََ ِ ِ
ُّاألمر فيها, واخلضوع يف كـل ذلـك للهـو, وعـدم التقيـد بمـدلول النـصوص  َ َ

َ, واهللاُ أعلم))واحلكمة فيها َ. 
ُولعل هذا أو شبهه ما َ َ َ َ دفع باألئمة واملجتهدين يف عـصور خلـت إىل اإلفتـاء َّ َ ٍ َ َ

َّبعدم تصدي غري العامل وغري املستويف لرشوط الفتو لإلفتاء بأحكام الـدين, ممـا  ِ ِ ِّ َ
َّفهم منه خطأ أو قصدا ممن مل يعجبهم ذلك أو رأوها فرصة للطعن يف أهل الـسنة  ُ ًَ ُ ً َُ َ ً ُ ِ

 َفأشاعوا دعو َ ِقفل باب االجتهاد ع((َ َّند أهل السنةِ ُ, وهذا غري صحيح, فباب ))ُ ُ
َّاالجتهاد عند أهل السنة ويف رشع اهللاِ مفتوح ألهله, ال يملك أحد إقفاله أو سـد  ٌَ ُُ ٌَ ُ ِ ِ ِ َ ِ َِّ
ِّبابه, وال زالت أحكام الفقهاء يف كل عرص تنطق ببيان حكم الـرشيعة يف كـل مـا  ِّ َِ ُِ ٍ ُِ

ًاستجد من مسائل وواقعات ونوازل بناء ِ ٍ َ َّ َ عىل النظر واالجتهادََ َّ. 
ٍولذا جيب التفكري يف صيانة أمر الدين وأحكامه من القول فيها بغري علم من  َ َ َ َ ّ ِ ِ ُ
ُاجلاهلني أو املتنطعني وأهل األهـواء, أو الـذين ال يـؤهلهم مـبلغهم مـن العلـم  ُُ َ ُ ِّ َ ِّ َ َ ُ

َّللفتو يف رشع اهللا يف الصحف أو املجالت أو من خالل القنوات الف ِ ُ ُ ضائية غـري ِ
ٌاملبالية بمن هو عامل َ أو غري عامل, وعىل صفحات اُ َ ِ ُنرتنيت من اهلواة, وحسبنا اهللاُ إلَ َ ُ

َّونعم الوكيل; واهللاُ املوفق للصواب, واهلادي إىل سبيل الرشاد َِ َّ َُ ِّ ُ ِ. 
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 ملخص البحث
 :وبعــد . احلمد هللا وحده, والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده

لرشائع الساموية, ونبينا حممـد صـىل اهللا عليـه فإن الرشيعة اإلسالمية خامتة ا
وسلم خاتم األنبياء واملرسلني, فرشيعته صىل اهللا عليه وسلم مـسك اخلتـام وهبـا 

ِاليوم أكملت لكم دينكم وأمتمـت علـيكم نعمتـي ﴿كمل بنيان اإلسالم وأركانه  ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ ْ َْ ُ ُْ َ ََ ْ
ًورضيت لكم اإلسالم دينا﴾ ِ َ ْ ُ ََ ِ ْ ُ َ ُ ِ جيعلها صاحلة لكل زمـان  ما ع اهللا يف خصائصهاأود َ

ومكان ووافية بحاجات الناس املتجددة, فرشع االجتهاد فيام ال نص فيـه, أو فيـه 
ّنص حيتمل االجتهاد حتى تتسع الرشيعة لكل النوازل والوقائع التي جتـد للنـاس 

ًمد احلياة, سواء أكان اجتهادا فرديا أو مجاعيا ً ً. 
 :لبحث من خالل ثالثة فصول وخامتةوهذا ما وضحه هذا ا

 بصفة –ً تعرض البحث لتعريف االجتهاد لغة واصطالحا :ففي الفصل األول
 , وبيان الرشوط التي جيب أن – بصفة خاصة – وتعريف االجتهاد اجلامعي –عامة 

ًتتحقق يف العامل حتى يكون أهال لالجتهاد, ثم إيراد األدلة التي تدل عىل مـرشوعية 
ًوتبني أنه كان مطبقا يف عهد الرسول صـىل اهللا ) الفردي واجلامعي(بنوعيه االجتهاد 

 .عليه وسلم, وعرص الصحابة والتابعني, ريض اهللا عنهم, ثم العصور الالحقة
 وضح أمهية االجتهاد اجلامعي يف ضبط الفتو, مـن خـالل :والفصل الثاين

هـذه الـضوابط, حتـى بيان الضوابط الرشعية, ودور االجتهاد اجلامعي يف تطبيق 
 .ّيسد الباب أمام األدعياء الذين يفتون الناس عىل غري علم

 ففـي دور املجـامع الفقهيـة وهيئـات اإلفتـاء يف حتقيـق :أما الفصل الثالـث
االجتهاد اجلامعي, من خالل بيان واقع هذه املجمعات واهليئـات والـدور الـذي 

حيحها حتى تؤدي دورها ًتقوم به حاليا, ورصد أسباب القصور والعمل عىل تص
عىل الوجه الذي حيقق األهداف املنشودة من هذه املجامع من توضـيح األحكـام 
ّالرشعية يف كل ما جيد للنـاس مـن وقـائع, وإظهـار الـصورة احلقيقيـة لإلسـالم 

 .ومبادئه السمحة
 .ويف اخلامتة بيان موجز ملا توصل إليه الباحث وباهللا التوفيق
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 .احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلد ودين احلق ليظهره عىل الدين كله
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والصالة والسالم عىل خـاتم األنبيـاء واملرسـلني, سـيدنا حممـد وعـىل آلـه 
 :هديه وسار عىل هنجه إىل يوم الدين, وبعــد وصحبه ومن اتبع 

ه فقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن تكون رشيعـة سـيدنا حممـد صـىل اهللا عليـ
وسلم خامتة الرشائع الساموية التي أنزهلا منذ بدء اخلليقة هلداية البرش إىل منهج اهللا 

 . تعاىل واتباع رصاطه املستقيم
فكانت رشيعة سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم بمثابة حجـر الزاويـة الـذي 

 . يمسك أركان البناء
ِبل جاء باحلق وصدق املرسل﴿: قال تعاىل  َ ْ ُْ ََْ َّ َ َ َ َِّ ِ َ  .)٣٧: الصافات( َني﴾ْ

إن مـثيل ((: وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال
ًومثل األنبياء من قبيل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأمجلـه; إال موضـع لبنـة مـن 

هال وضعت هذه اللبنة ? : زاوية, فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون 
 .)١())ا خاتم النبينيفأنا اللبنة وأن: قال 

وملا كانت الرشيعة اإلسالمية هبذه املنزلـة, وخامتـة الـرشائع الـساموية التـي 
حتمل منهج اهللا تعاىل لعباده يف صورته النهائية, فقد حباها اهللا تعـاىل باخلـصائص 
واملميزات التي جتعلها صاحلة لكل زمان ومكان, وحمققة ملصالح العباد يف الـدنيا 

 :ن هذه اخلصائص وم .واآلخرة
 القـرآن الكـريم, – حفظ اهللا تعاىل أصـول هـذه الـرشيعة ومـصادرها :ًأوال

 .  من التحريف والتبديل–والسنة النبوية الصحيحة 
َ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴾﴿ :قال تعاىل ُ ِ ََ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ ِّ َ  .)٩: احلجر( َّ

ًه وسلم الكـرب كتابـا خياطـب جعل معجزة سيدنا حممد صىل اهللا علي :ًثانيا
العقل, وحيقق مقتضيات الفطرة السليمة, والصفات اإلنسانية الثابتة, هو القـرآن 

                                                 
F١EאW،אWאF٣٣٤٢E٣١٣٠٠K

אLKאא–،W،אWא
F٢٢٨٦E٤١٧٩٠אאKאאאא–K 
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ته العظمى, يه وسلم الكرب وآيالكريم, فهو معجزة رسول اهللا حممد صىل اهللا عل
عجز اإلنس واجلن عن أن يأتوا بمثله, أو بمثل أقرص سورة منه, وال يزال إعجاز 

 .ًكريم مستمرا حتى يرث اهللا األرض ومن عليهاالقرآن ال
 أمـر دينهـا  يف كل ما حتتاج إليه البرشية يفكام ال يزال املصدر األول للترشيع

ٍ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء﴿: قال تعاىل. ودنياها ِ ِ ِْ َ ِّ ْ َ ُْ ً ََ ْْ َ َ ََ َ  .)٨٩: النحل( ﴾ََّ
غري بتغري الزمان أو املكان, وبني  مجع هذه الرشيعة بني ما هو ثابت ال يت:ًثالثا

ً متغري حسب ظروف الناس وأحواهلم, توسعة عليهم, وحتقيقـا ملـصاحلهم  هوما
 .التي ختتلف من حني آلخر

 :ولذلك كانت أحكام الرشيعة عىل نوعني 
 أحكام قطعيـة ال تقبـل االجتهـاد وال اخـتالف الـرأي, كـالفرائض :األول

الـرسقة, وسـائر املحرمـات, وكبيـان أنـصبة املعروفة, وكحرمة الزنـا والقتـل و
: املواريث, وسائر ما حددته الرشيعة بأعداد معينة, وهو ما عرب عنه العلامء بقوهلم

األحكام القطعية التي ال جمال فيها : ويعنون بالنص هنا . ))ال اجتهاد مع النص((
 .لالجتهاد

 ,خـتالف الـرأيالتـي تقبـل االجتهـاد وا األحكام الظنية, وهي :النوع الثاين
 كاألحكـام التـي ختتلـف بـاختالف ,سواء أكانت ظنية الثبوت, أم ظنيـة الداللـة

أحوال الناس, أو ظروف الزمان واملكان, وأعراف املجتمعات املختلفة, كاختالف 
َ﴿ال جناح : قال تعاىل. نص جاء فيها غري حمدد ألن ال,العلامء يف مقدار متعة املطلقة َُ َ

َّعليكم إن طل ََ ْ ِ ْ ُْ ِقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن عىل املوسع َ ِ ُْ َ َ َّ ُ ُ َ َّ ْ َّ ُِّ َ ِّ َُ ُّ َ َ ًُ َْ ِ َِ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
َقدره وعىل املقرت قدره متاعا باملعروف حقا عىل املحسنني﴾ ِ ِ ِْ َ َ ْ ً ُ َ َ ُُْ َْ َُْ ََ ْ َُ َ ُ ُِ َ َ َِ  ).٢٣٦: البقرة (ِ

ٌ﴿ وللمطلقات متاع: وقال تعاىل ََ َ ُِ َِ َّ َ باملعروف حقا عىل املتقني﴾َْ ِ َِّ ُْ ََْ َ َ ُْ  ).٢٤١: البقرة (ِ
ومن املعلوم أن نـصوص الـرشيعة مـن القـرآن والـسنة حمـدودة ومتناهيـة, 
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, والبـد لكـل نازلـة مـن حكـم )١(ّوالنوازل والوقائع التي جتد للناس ال هناية هلـا
لـرشيعة رشعي يتفق مع منهج اهللا تعاىل, ومقاصد رشعه, حتى تتحقق صالحية ا

املتجددة, عىل اخـتالف اإلسالمية لكل زمان ومكان, وأهنا تفي بحاجات الناس 
 .  وجنسياهتمبيئاهتم

ًوحتقيقا لذلك رشع اإلسالم االجتهاد فيام ال نص فيـه أصـال, أو الـذي فيـه  ً  
 . نص ظني

ختتلف باختالف ظروفها وأحواهلا, فمنها ما يقع لـبعض وإذا كانت الوقائع 
ية أن جيتهد فيها, فهذا النوع يكفي سائل اخلاصة والتي يمكن ألي فقاملاألفراد من 

 ومنهـا مـا يتعلـق ن استأهل قواعد االجتهـاد ورشوطـه,فيه االجتهاد الفردي, مل
ّبجمهور الناس, ويتسم بسمة العموم, ومل يتقدم له نظري يف أبواب الفقه, أو اتسم 

 رأي الفرد, بل البد فيـه مـن ببعض السامت التي تغري توصيفه, فهذا ال يكفي فيه
 . االجتهاد اجلامعي, ألنه يكون أقرب إىل الصواب, وأبعد عن اختالف اآلراء

ّوبذلك تواكب الرشيعة حركة احلياة يف نموها وتطورها, وتضع هلـا احللـول 
 .الرشعية التي ال تتعارض مع منهج اهللا تعاىل

ية, وكذلك يف الوقـائع ًوحتقيقا لذلك رشع اإلسالم االجتهاد يف األمور الظن
 . ًوالنوازل التي ليس فيها نص أصال

 :يدل عىل ذلك 
 أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم ملـا بعثـه – ريض اهللا عنه – عن معاذ – ١

. أقيض بام يف كتاب اهللا: قال((كيف تصنع إن عرض لك قضاء? ((: إىل اليمن قال

                                                 
F١EאKKKKFFWאאאאאא
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. رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلمفبسنة :  قال))فإن مل يكن يف كتاب اهللا?((: قال
فـرضب : قال. )١(أجتهد رأيي ال آلو:  قال))فإن مل يكن يف سنة رسول اهللا?((: قال

  رسـولاحلمد هللا الـذي وفـق((: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم صدري, ثم قال
 .)٢())رسول اهللا ملا يريض رسول اهللا

األمر ينزل بنـا : ول اهللا قلت يا رس: َّ عن سعيد بن املسيب, عن عيل قال – ٢
:  أو قـال –امجعوا لـه العـاملني ((: مل ينزل فيه القرآن, ومل متض فيه منك سنة, قال

 .)٣()) من املؤمنني, فاجعلوه شور بينكم, وال تقضوا فيه برأي واحد–العابدين 
 : فمن هذين احلديثني استنبط العلامء أن االجتهاد نوعان 

iتي يكفي ملعرفة حكمها اجتهاد الفرداجتهاد فردي يف األمور ال. 
iاملطروحة,  اجتهاد مجاعي, وهو الذي يتحاور فيه أهل االجتهاد يف القضايا

                                                 
F١EWK 
F٢EאאF٥L٢٣٠،٢٣٦،٢٤٢Eא،FFאEEאא،

אאF٤L١٨،١٩EF٣٥٩٥E،אא،אא،W
אF٣L٦١٦EF١٣٢٧Eאאא،FאEאא

F١L٦٠Eאאא،F١٠L١١٤Eא،FFאאEEF٦L٢٦،
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ًخصوصا يف املسائل التي تتسم بطابع العموم, وهتـم مجيـع املـسلمني أو أكثـرهم, 
 برأيـه يف املـسألة, ويتوصـل املجتمعـون إىل رأي فيهـا, إمـا ملبحيث يبدي كل عـا

 .)١( وإما برأي األكثر كام هو الشأن يف اجتامعات املجامع الفقهية اآلنباإلمجاع,
 يدرك أن االجتهاد – عرب العصور املختلفة –واملتتبع حلركة الترشيع اإلسالمي 

ًكان مطبقا تطبيقا دقيقا أد إىل حتقيق الغاية املقصودة ) الفردي واجلامعي: (بنوعيه  ً ً
 وأهنا – بكل ما تعنيه هذه الكلمة –رشيعة احلياة منه, وأثبت أن الرشيعة اإلسالمية 

صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان, بـل ال تـصلح احليـاة إال يف ظلهـا, باعتبارهـا 
 .منهج اهللا تعاىل لعباده

:  من خالل هذا البحـث املعنـون – إن شاء اهللا تعاىل –وسوف نوضح ذلك 
 باعتباره أحد املحاور ))رصاالجتهاد اجلامعي وأمهيته يف مواجهة مشكالت الع((

 التي ينظمها املجمع الفقهي التـابع ))ندوة الفتو وضوابطها((التي تدور حوهلا 
 .لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة

وقد جعلته يف ثالثة فصول وخامتة, حتـت كـل فـصل عـدة مباحـث تغطـي 
 :مفرداته
 . يته حقيقة االجتهاد اجلامعي ورشوطه ومرشوع:ل األولـــالفص
 .  أمهية االجتهاد اجلامعي يف ضبط الفتو:اينـثـل الـالفص

 يف دور املجــامع الفقهيــة وهيئــات اإلفتــاء يف حتقيــق االجتهــاد :الفــصل الثالــث
 . اجلامعي

 .  يف النتائج التي أتوصل إليها:ةــــامتــــاخل
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 الفصل األول
 امعييف حقيقة االجتهاد اجل

 ومرشوعيته ورشوط املجتهد
 

 : مباحث أربعةوفيه 
 .ًيف تعريف االجتهاد لغة واصطالحا: املبحث األول
 .يف تعريف االجتهاد اجلامعي: املبحث الثاين
 .يف رشوط املجتهد: املبحث الثالث
 .يف مرشوعية االجتهاد اجلامعي: املبحث الرابع
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 − ١٣ −

 ولاملبحث األ
   ًيف تعريف االجتهاد لغة واصطالحا  

 بمعنـى بـذل – بـضم اجلـيم – ))جهد((مشتق من مادة : االجتهاد يف اللغة
 . بمعنى حتمل اجلهد وهو املشقة– بفتح اجليم –اجلهد وهو الطاقة, أو 
بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف حتقيـق أمـر مـن األمـور : فاالجتهاد يف اللغة
:  يف األمور احلسية كامليش والعمل, أم يف األمور املعنويـةالشاقة, سواء أكان ذلك

 .)١(كاستخراج حكم أو نظرية عقلية أو رشعية أو لغوية
 :فله تعريفات كثرية : أما االجتهاد يف اصطالح علامء األصول 

ًفمن العلامء من عرفه باعتباره مصدرا داال عىل احلدث, وهو فعـل املجتهـد,  ً
 .ًاالسمي, وهو كونه وصفا للمجتهدومنهم من عرفه باملعنى 

أو الرشوط, ومنهم من أطنب, ومـنهم كام أن منهم من أضاف بعض القيود 
 .من أوجز, وليس بني هذه التعريفات تناقض أو تعارض

 .)٢())ًومجيع ذلك متقارب إن مل يكن متساويا((: قال اإلمام الطويف
 :وبناء عىل ذلك نذكر بعض هذه التعريفات 

لكـن صـار اللفـظ يف (( : – بعد أن ذكر معناه اللغـوي –مام الغزايل  قال اإل– ١
ــذل املجتهــد وســعه يف  ــامء خمــصوصا بب ــم بأحكــام ًعــرف العل طلــب العل

 .)٣())الرشيعة
استفراغ الوسع يف طلب الظن بـيشء مـن األحكـام ((:  وعرفه اآلمدي بأنه – ٢

 .)٤()) من النفس العجز عن املزيد فيهّوجه حيسالرشعية, عىل 
                                                 

F١EאWאFFFEE٣L١٣٣،١٣٤EאאF١L١٢٢KE 
F٢EאF٣L٥٧٦EאאאאK 
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اسـتفراغ الفقيـه الوسـع ((:  وقريب منه تعريف اإلمام السبكي حيـث قـال – ٣
 .)١())لتحصيل ظن بحكم

ًوهكذا نجد تقاربا واضحا بني هذه التعريفات, غري أن بعض العلامء أضاف  ً
 ومـن ))األحكـام الـرشعية((: إىل التعريف بعض القيود زيادة يف اإليضاح مثـل

وبعض العلامء .  يف بعض التعريفات تغني عنها))هالفقي((حذفها نظر إىل أن كلمة 
 . وهكذا))الفقيه(( بكلمة ))املجتهد((استبدل كلمة 
 مـن الـنفس العجـز عـن املزيـد ّعىل وجـه حيـس... ((: عض العلامءوقول ب

, بل البد من اإلحساس بأنـه ))بذل الوسع(( إشارة إىل أنه ال يكفي جمرد ))هـعلي
:  ريض اهللا عنـه))معـاذ((مـا جـاء يف حـديث : يدهًمل يدخر وسعا يمكن فعله, يؤ

 .ِّال أقرص:  أي))اجتهد رأيي ال آلو... ((
ًومن العلامء من عرف االجتهاد باملعنى االسمي, أي باعتباره وصفا للمجتهد  ّ

هو ملكة يقتدر هبا عىل اسـتنباط األحكـام الـرشعية العمليـة مـن أدلتهـا ((: فقال
 .)٢())التفصيلية

ء أكانـت ظنيـة ر العلامء يقيدون االجتهاد باألدلة الظنية, سواوإذا كان مجهو
فإن بعض علـامء ...  ظنية الثبوت فقط, أو ظنية الداللة فقط الثبوت والداللة, أم

 .ًاحلنفية يطلقونه حتى يشمل القطعية أيضا
ًهذا التعريف ليس تعريفا لالجتهاد مطلقا, ... (( : )٣(جاء يف التقرير والتحبري ً

ألن (االجتهاد يف األحكام الرشعية الظنية : وهو ) يف لنوع من االجتهادتعر(بل 
واحـد (يف العقليـات ) يف العقليات اجتهاد, غري أن املـصيب(االجتهاد : أي ) ما

ًأي التعريف يف احلكم الـرشعي, ظنيـا كـان أو ) واملخطئ آثم, واألحسن تعميمه
                                                 

F١EאאאF٢L٤٢١EKאK 
F٢Eאאאאאאאא

אאF٣L٣٨٨EKאא–Kא١٤١٧אK 
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عي من احلكم الرشعي, مـا , فإن االجتهاد قد يكون يف القط)بحذف ظني(ًقطعيا 
أن احلق فيه واحد, واملخالف فيه خمطئ آثم يف نوع منه, : بني أصيل وفرعي, غايته 

 .ا هـ. ))غري آثم يف نوع آخر
ابـن  كـام قـال اإلمـام –ما يفيد العلـم اليقينـي : إن الدليل القطعي : وأقول 

ليس هذا جمال  يف القطعيات خالف طويل, ء يف حكم االجتهاد وللعلام.)١(السبكي
بحثه, وأر أن االجتهاد يف القطعيات إنام يكون يف رشوط إعامل الـنص وحتقـق 

 . علته, ال يف حكمه األصيل أو مدلول النص
ِإنام الصدقات للفقـراء ﴿: ومن األمثلة الواضحة يف هذا املقام قول اهللا تعاىل  َِ َ َُ ْ ُ َ َّ َ َّ ِ

َواملساكني والعاملني عليها وا َ َ َ ََ َْ ََ ِْ ِ ِِ ْملؤلفة قلوهبمَْ ُ ُ ُ َُّ ِ َ َ  ).٦٠: التوبة (﴾ ......ُْ
. ))سهم املؤلفة قلـوهبم((: فمن مصارف الزكاة التي جاء هبا القرآن الكريم 

قوم كانوا يف صدر اإلسالم ممن يظهر اإلسـالم, يتـألفون بـدفع سـهم مـن : وهم
  ريض–عمر بن اخلطـاب : , إال أن اخلليفة الراشد)٢(الصدقة إليهم لضعف يقينهم

 قطعي الثبوت والداللة, ًا اجتهد يف وقف هذا السهم, مع كون دليله نص–اهللا عنه 
ضعف املسلمني الـذي دعـا إىل : لتخلف العلة التي من أجلها رشع احلكم, وهي

 . تألف قلوب املرشكني واملنافقني
لعـنهم –ملا أعز اهللا اإلسالم وأهله وقطع دابر الكـافرين : قال بعض العلامء

   رضوان اهللا علـيهم يف خالفـة عمـر ريض اهللا عنـه عـىل تمعت الصحابة اج–اهللا
 .)٣(سهمهمسقوط 

 اإلسـالم زالـوا, وإن احتـيج يالذي عندي أنه إن قو(( : )٤(وقال ابن العريب
                                                 

F١EאאאאF٣L٢١٠EK 
Kא١٤٠١אK 
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إليهم أعطوا سهمهم كام كان رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يعطـيهم; فـإن يف 
 .)١())ًا كام بدأًبدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريب((: الصحيح 

ًوملا كان هذا التعريف متهيدا لتعريف االجتهاد اجلامعـي, فإننـا نكتفـي هبـذا 
 .القدر وباهللا التوفيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١EW،אWאF٣٧٠E،אא،

אF٣٩٨٦KE 



 − ١٧ −

 املبحث الثاين
 يف تعريف االجتهاد اجلامعي

 – بـصفة عامـة –االجتهاد اجلامعي ال خيتلف عن تعريف االجتهـاد تعريف 
فرده  بصورة مجاعية, ولذلك مل أجد من أه, وهو كونهإال يف الشكل الذي يتحقق ب

ًبالذكر يف كتب األولني, وإن كان مصاحبا لالجتهاد الفردي من حيـث التطبيـق, 
 .ًكام سنر ذلك قريبا إن شاء اهللا تعاىل

وملا كثرت النوازل واملستجدات عىل املجتمع املسلم نتيجة للتطـور العلمـي 
 بعض الغيورين من العلامء بفتح باب االجتهـاد الذي طرأ عىل حياة الناس, ناد

اجلامعي, وإجياد مؤسسات مجاعية يتحقق من خالهلـا هـذا النـوع مـن االجتهـاد 
القائم عىل املشورة وتبادل الرأي يف القضايا املطروحة, واخلروج منها برأي موحد 
حيقــق مقاصــد الــرشيعة, ويقــي األمــة مــن رشور التفــرق واالخــتالف بــسبب 

 .ت والفتاو الفرديةاالجتهادا
ومن هنا بدأ بعض املتـأخرين يـذكرون بعـض التعريفـات هلـذا النـوع مـن 

 .ًاالجتهاد, مستمدا من التعريفات التي ذكرها العلامء لالجتهاد بصفة عامة
االجتهاد اجلامعي, (( : – يرمحه اهللا تعاىل – قال عنه الشيخ عيل حسب اهللا – ١

 .)) عىل رأي يف املسألةهو كل اجتهاد اتفق املجتهدون فيه
 :ثم ذكر له أمثلة تدل عىل مرشوعيته فقال 

اتفاق الصحابة عىل إمامة أيب بكر, وموافقتهم عىل عهـده باخلالفـة : ومنه ((
   بعـد أن عارضـه مجع القرآن الكريمإىل عمر, واتفاقهم عىل ما ذهب إليه عمر من 

 .)١()) عليه وسلم?كيف نفعل ما مل يفعل رسول اهللا صىل اهللا: أبو بكر وقال
اسـتفراغ أغلـب ((: ة الـرشيف بقولـه عرفه الدكتور عبد املجيد السوسو– ٢

                                                 
F١Eאא١١٦K 
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ًالفقهاء اجلهد لتحصيل ظن بحكم رشعي بطريق االستنباط, واتفـاقهم مجيعـا أو  ّ
 .)١())أغلبهم عىل احلكم بعد التشاور

وأغلب مفردات هذا التعريف تفهم من تعريـف االجتهـاد الـسابق, إال مـا 
 . بصفة عامة))االجتهاد((يف إىل هذا التعريف من قيود ليست يف تعريف أض

 لبيان الفرق بني االجتهاد الفردي واجلامعـي يف أن ))أغلب الفقهاء((: فقوله
 .اجتهاد مجاعة: األول اجتهاد فرد, والثاين

 قيد آخر لبيان أنه إن اتفـق ))ًواتفاقهم مجيعا أو أغلبهم عىل احلكم((: وقوله
ًملجتهدين أو أغلبهم, كان ذلك اجتهادا مجاعيـا, وإن مل يتفقـوا, وظـل كـل مجيع ا ً

ًواحد من املجتهدين متمسكا برأيه, كان ذلك اجتهادا فرديا ً ً. 
ًكام أن فيه بيانا للفرق بني االجتهاد اجلامعي واإلمجاع, فـإن اإلمجـاع يـشرتط 

ىل حكم رشعي, يف  من أمة حممد صىل اهللا عليه وسلم عفيه اتفاق مجيع املجتهدين
 .عرص من العصور

  .فيكفي فيه اتفاق مجاعة من املجتهدين: أما االجتهاد اجلامعي
 أن يكـون احلكـم  بيان بأن االجتهاد اجلامعـي البـد))بعد التشاور((: وقوله

الصادر عن هؤالء املجتهدين جاء بعد تشاور وتبادل لآلراء, ومتحـيص لألفكـار 
 . ع الفقهية, أو املؤمترات والندواتمن خالل بعض الوسائل, كاملجام

 فرق بني االجتهاد اجلامعي واإلمجاع, فإن اإلمجاع ال يـشرتط –ً أيضا –وفيه 
 .)٢(فيه تشاور املجتهدين, فلو اتفقوا عىل حكم بدون سبق تشاور صح اإلمجاع

وهناك من العلامء من دعا إىل إحياء االجتهاد اجلامعـي, وحتـدث عـن كيفيـة 
 :ومن هؤالء . ري إىل معناه يف اجلملةتطبيقه بام يش
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فاالجتهـاد ... ((: يقـول) ١٢٩٦ت ( الشيخ حممد الطاهر بـن عاشـور – ١
فرض كفاية عىل األمة بمقدار حاجة أقطارها وأحواهلا, وقد أثمت األمة بالتفريط 

لعلـامء يف وإن أقل ما جيـب عـىل ا... فيه مع االستطاعة ومكنة األسباب واآلالت
  هو أن يسعوا إىل مجع جممع علمي حيرضه من أكرب علـامء : يبدأوا بههذا العرص أن

ْكل قطر إسالمي, ويصدروا فيها عن وفاق فيام يتعني عمل األمة عليـه, ويعلمـوا  ُ
 .)١())ًأقطار اإلسالم بمقرراهتم, فال أحسب أحدا ينرصف عن اتباعهم

اد أنه آن ونعتقد كل االعتق. هذا((: حممد يوسف موسىر  ويقول الدكتو– ٢
بجانب جممع اللغة العربية, فإن دراسة ) جممع للفقه اإلسالمي(األوان  ليكون لنا 

الفقه عىل النحو الواجب الذي نريد حتقيق الغاية من هذه الدراسات أمر ال يمكن 
 .)٢())أن يتحقق إال بإنشاء هذا املجمع الذي ندعو إليه جاهدين
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 املبحث الثالث
 يف رشوط املجتهد

ًونظرا ألن االجتهاد يتطلب مواهب ومواصفات معينة ال يـستطيعها بعـض 
ً وضـع العلـامء رشوطـا خاصـة البـد مـن حتققهـا يف ,العلامء مهام كانت قدراهتم

 .املجتهد الذي يمكن أن يشارك يف هذا املضامر
ده الفطري, ومنهـا وهذه الرشوط منها ما يعود إىل قدرته الشخصية واستعدا

  ما يعود إىل العلوم واملعارف التي البد من حتققها يف هذا الـشخص حتـى يكـون 
 .ًأهال لالجتهاد

 :الرشوط الشخصية: ًأوال 
 ورسـله, وكتبـه ًيف املجتهد أن يكون مؤمنا باهللا تعـاىلفيشرتط :  اإليامن – ١

 . واليوم اآلخر وما فيه من جزاء, وسائر ما جيب اإليامن به
وإن كان هذا الرشط مـن البداهـة بحيـث ال حيتـاج إىل الـنص عليـه, إال أن 

قـوع االجتهـاد مـن  قـد افـرتض و– كاإلمـام الـشاطبي –بعض علامء األصول 
 :حيث قال الكافر, 
وقد أجاز النظار وقوع االجتهـاد يف الـرشيعة مـن الكـافر املنكـر لوجـود ((

بنــى عـىل مقــدمات تفــرتض هـاد يالـصانع والرســالة والـرشيعة, إذا كــان االجت
 .)١())صحتها

ومع تقديرنا ملا قاله الشاطبي وغريه, إال أننا نـر أنـه مـع افـرتاض وجـود 
االجتهاد من الكافر, إال أننا لسنا مكلفني باتباعه يف ذلك, ألنـه غـري أمـني وغـري 

 .ثقة, فال يقبل اجتهاده فيام يتعلق بأمور الرشيعة
ًهد بالغا عاقال, حتى وهو أن يكون املجت:  التكليف – ٢ مـن النظـر تمكن يـً
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 .)١(الصحيح, وفهم نصوص الرشيعة ومقاصدها العامة
ًاشرتط بعض العلامء أن يكون املجتهد حـرا ذكـرا :  احلرية والذكورة– ٣ ً ...

واحلق أنه ال داعـي هلـذين الـرشطني, ألن الكثـريين مـن علـامء التـابعني كـانوا 
 مـوىل ابـن عبـاس ))عكرمـة(( و,ن عمـر موىل اب))نافع((يرجعون إىل فتاو – 

 .)٢(وكانا رقيقني
ىل أمهـات املـؤمنني,  كـانوا يرجعـون إ– ريض اهللا عـنهم –كام أن الصحابة 

 .)٣( وهو أمر معروفزوجات الرسول صىل اهللا عليه وسلم
العدالة بـأن جيتنـب مجيـع  : –ً أيضا –ومن الرشوط الشخصية :  العدالة– ٤

 لـيس – يف الواقع –لته, ليمكن قبول فتواه, فهذا الرشط املعايص القادحة يف عدا
 .)٤(ًرشطا للتمكن من االجتهاد, بل هو رشط لقبول ما يؤديه إليه اجتهاده

فإن ذلك هو األداة التي هبا يكون استخدام :  صحة الفهم وحسن التقدير – ٥
 .)٥(كل املعلومات وتوجيهها, ومتييز زيف اآلراء من صحيحها وغثها من ثمينها

 صحة النية وسالمة االعتقاد, فإن النية املخلـصة جتعـل القلـب يـستنري – ٦
بنور اهللا تعاىل, فينفذ إىل لب هذا الدين احلكيم, ويتجه إىل احلقيقة الدينية ال يبغي 

ْيا أهيا الذين آمنوا إن تتقوا اهللاََّ جيعـل لكـم فر﴿: سواها, كام قال اهللا تعاىل ْ َ َُ ُ َ ْ ََّ َْ َ ُ َّ َ ُْ ِ َ ِ َ ُّ ًقانـاَ َ..﴾ 
 .)٢٩: األنفال(

كام أن اإلخالص يف طلب احلقيقة جيعل صاحبها يلمسها أنى وجـدها, فـال 
حيتمل ال أ ـول غريه خطـالق, وقـواب بإطـه صـولـرض أن قـب, وال يفـيتعص

 .)٦(الصواب, كام كانوا يرجعون عن قوهلم إن بدا هلم وجه احلق يف غريه
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جتهد ليكون يف مكان رسـول اهللا صـىل واالجتهاد سمو بامل((: قال الشاطبي
  اهللا عليه وسلم, فيبني رشع اهللا, وهل يبلغ هذه املنزلة من يتبع البدعة, ومن يكون 

١())له هو(. 
 :الرشوط العلمية : ًثانيا 

 .وهذه الرشوط كثرية, منها ما هو متفق عليه, ومنها ما هو خمتلف فيه
 : الرشوط املتفق عليها )أ ( 
ًاملا باللغة العربية, ألن القرآن الذي نزل هبذه الرشيعة عريب,  أن يكون ع– ١

 لرشيفة جاءت بلسان عريب, وقائلها صىل اهللا عليـه وسـلموكذلك السنة النبوية ا
 .أفصح العرب عىل اإلطالق

َوإنـه لتنزيـل رب العـاملني ﴿:  عن القرآن الكـريم – تعاىل –قال اهللا  ِ َ َ ِّ ُ َْ ُ ََ ِ ْ َ َّ ِ)١٩٢( 
ِنزل به  ِ َ َ ُالروح األمني َ ِ َ ْ ُ َ عىل قلبك لتكون من املنذرين )١٩٣(ُّ َ َِ ِ ِ ِْ َُْ َ ُ َ ِ ْ َ ٍّ بلـسان عـريب )١٩٤(َ ِ َ ََ ٍ ِ ِ

ٍمبني  ِ  .)١٩٥−١٩٢: الشعراء( ﴾)١٩٥(ُ
ِوما أرسلنا مـن رسـول إال بلـسان  ﴿ : – جل شأنه –وأما عن السنة فيقول  َ ُ َ َ ْ َِ ِِ َّ ِ ٍ ْ ََ ْ َ

ْقومه ليبني هلم ِّ َُُ َ َ ِْ ِ ِ  .)٤: راهيمإب( ﴾....... َ
وإذا كان األمر كذلك فالبد مـن معرفـة أرسار اللغـة العربيـة واسـتعامالهتا 

 .)٢(املختلفة, حتى يتمكن من االجتهاد, واستنباط األحكام من مصادرها
ق آيات األحكام فيه, عامها ـائـم ودقـريـرآن الكـًا بالقـاملـون عـ أن يك– ٢

, حمكمها ومتـشاهبها وسـائر مـا وخاصها, ناسخها ومنسوخها, مطلقها ومقيدها
 .)٣(يتعلق بآيات األحكام

ً أن يكون عاملا بالسنة القولية والفعلية والتقريرية, يف كـل األمـور التـي – ٣
ًيتصد لالجتهاد فيها, كام جيب أن يكون عاملا بالناسخ واملنـسوخ منهـا, والعـام 
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كـل مـا يتعلـق واخلاص, واملطلق واملقيد, وطرق الرواية, وإسناد األحاديـث, و
 .)١(بعلوم احلديث

ً أن يكون عاملـا بمواضـع اإلمجـاع ومواضـع اخلـالف, بحيـث يعـرف – ٤
األحكام التي أمجع العلامء عليها, والتي ال جيـوز االجتهـاد فيهـا, حتـى ال يفتـي 

 .)٢(بخالفها
فدراسة هذا العلم والتعمق يف فهمه ألزم ما : ً أن يكون عاملا بأصول الفقه – ٥

 ملن يتصد لالجتهاد من ))أصول الفقه((جتهد, وذلك ملا تعطيه دراسة يكون للم
 فـالبحوث الـضافية املوسـعة تدالل ومتكن من االستنباط برشوطه,قدرة عىل االس

واملختلـف فيهـا )) الكتاب والسنة واإلمجـاع والقيـاس((املتفق عليها : عن األدلة 
... لعرف, واالستـصحاب رشع من قبلنا, واالستحسان, واملصلحة املرسلة, وا((

مـن :  ورشوط االستدالل هبذه األدلة, وعن املباحث اللغوية ))إىل آخر هذه األدلة
دالالت األمر والنهي, والعام واخلـاص, واملطلـق واملقيـد, واملنطـوق واملفهـوم, 

كل ذلك جيعل املجتهد ... والظاهر واملؤول, والنص واإلشارة والفحو, وغريها 
 .)٣(يقف عىل أرض صلبة
ًأن يكون عاملا بعلم أصول الفقـه الشـتامله : الرشط الرابع ((: قال الشوكاين

عىل ما متس احلاجة إليه, وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع عىل خمترصاته ومطوالته 
بام تبلغ به طاقته, فإن هذا العلم هو عامد فسطاط االجتهاد, وأساسه الـذي تقـوم 

ًر يف كل مسألة نظرا يوصله إىل ما هـو احلـق فيهـا, عليه أركان بنائه, وعليه أن ينظ
وإذا قرص يف هذا ... فإنه إذا فعل ذلك متكن من رد الفروع إىل أصوهلا بأيرس عمل 

 .)٤())الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط
                                                 

F١EאWאאF٣L٢٠٠Eאא،F٤L١١٤KE 
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 ومعظم ذلـك – بعد بيان العلوم التي جيب أن يتقنها املجتهد –وقال الغزايل 
 .)١())احلديث, واللغة, وأصول الفقه((: يشتمل عليه ثالثة فنون

ً أن يكون عاملا بمقاصـد األحكـام يف الـرشيعة اإلسـالمية, وأهنـا رمحـة – ٦
, ثـم الـرضوريات, ثـم احلاجيـات: بالعباد, ورعاية ملصاحلهم بمراتبها الـثالث 

 .اتيالتحسين
ة جتلب ـقـر, وأن املشـق, وختري اليسـع الضيـرج ومنـع احلـقتضت رفكمـا ا

يسري, إىل غري ذلك من مقاصد الرشيعة التي كفلت مصالح العباد يف معاشـهم الت
 .)٢(ومعادهم

فهـم مقاصـد الـرشيعة, وأهنـا مبنيـة عـىل اعتبـار : األول ((: قال الشاطبي 
املصالح, وأن املصالح إنام اعتربت من حيث وضعها الشارع كذلك ال من حيـث 

بالنسب واإلضافات, فال ينظر إىل إدراك املكلف, إذ أن املصالح ختتلف عند ذلك 
مـر يف ذاتـه, املصالح باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلف, بل ينظر فيها إىل األ

 .ًأو ضاراًمن حيث كونه نافعا 
ًإذا بلغ اإلنسان مبلغا فهم فيه عن الشارع قصده يف كل مـسألة مـن : ثم قال 

هـو الـسبب يف لـه وصـف  باب من أبواهبا, فقد حصل  كلمسائل الرشيعة, ويف
 .)٣())تنزله منزلة اخلليفة للنبي صىل اهللا عليه وسلم يف الفتيا واحلكم بام آراه اهللا

 بمقاصـد الـرشيعة مـن األمهيـة بمكـان, حيـث )٤(فمعرفة املجتهـد واملفتـي
يستطيع تطبيقها عىل الوقائع والنوازل اجلديدة, وعىل أساسها تتغري الفتو بتغـري 

 .الزمان واملكان واألحوال
ما نقل عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنـه : ومن األمثلة الواضحة يف ذلك 
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ًمن إسقاط سهم املؤلفة قلوهبم من الزكاة, استنادا إىل أن هذا كـان يـدفع إلـيهم 
لقلة عدد املسلمني وكثرة عدد الكفار, وأن اهللا قد أعز اإلسالم, فـال حاجـة إىل 

 .)١(هذا املرصف
 ملـا اشـتدت )٢(أسقط حـد الـرسقة يف عـام الرمـادةكام ثبت أنه ريض اهللا عنه 

احلاجة بالناس; ألن حفظ النفس مقدم عىل حفـظ املـال, ولـذلك رتـب العلـامء 
حفظ الـدين, ثـم الـنفس, ثـم العقـل, ثـم : حفظ املصالح حسب أمهيتها, وهي 

النسل, ثم املال, فحفظ الدين مقدم عىل سائر املصالح, وحفظ النفس مقدم عـىل 
 .وهكذاحفظ املال 

 : الرشوط املختلف فيها )ب(
باإلضافة إىل الرشوط السابقة, هناك رشوط أخر كثرية اختلف العلـامء يف 

 :رشطيتها, نذكر منها 
 : معرفة علم املنطق– ١

 فقد رأ اإلمام الغزايل أن معرفة هذا العلم مهمة بالنـسبة للمجتهـد وسـامه
 .)٣( وتبعه عىل ذلك بعض العلامء))معيار العلوم((

 : العلم بالقواعد الكلية – ٢
ــة للفقــه  ــا بالقواعــد الكلي ــامء أن يكــون املجتهــد عامل ًاشــرتط بعــض العل

األمور بمقاصدها, واملـشقة جتلـب التيـسري, اليقـني ال يطـرح : اإلسالمي, مثل 
 .)٤(بالشك, وغري ذلك من القواعد التي يندرج حتتها الكثري من اجلزئيات
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 :ول ــوأق
ا الرشط خمتلف فيـه, إال أنـه مـن األمهيـة بمكـان, حيـث بالرغم من أن هذ

يندرج حتت هذه القواعد من اجلزئيات ماال حـرص لـه, وبمعرفـة هـذه القواعـد 
أن يدخل حتتها ما يستجد يف حياة الناس مما ال نص فيه, وبـذلك يستطيع املجتهد 

 .ال تضيق الرشيعة بأية نازلة تنزل بآحاد املسلمني أو مجاعتهم
 مـن املقـررات التـي جيـب عـىل ))القواعد الفقهيـة((كانت مادة : ومن هنا 

 .الطالب أن يدرسها, وبخاصة يف قسم الدراسات العليا ملا قلناه
 : معرفة علم التوحيد – ٣

ًمن العلامء من اشرتط يف املجتهد أن يكون عاملا بعلـم التوحيـد, لكـن لـيس 
 .)١( اآلمـدي يف اإلحكـامعىل وجه املعرفة التفصيلية بكل دقائقـه, ولـذلك يقـول

ًفــال يــشرتط يف املجتهــد أن يكــون متبحــرا يف علــم الكــالم, كاملــشاهري مــن ((
ًاملتكلمني, بل أن يكون عارفا بام يتوقف عليه اإليامن, وال يشرتط أن يكون مستند 
ًعلمه يف ذلك الدليل املفصل, بل يكفي أن يكون عاملا بأدلة هذه األمور من جهـة 

 .ا هـ))هة التفصيلاجلملة, ال من ج
 .)٢(وقريب من ذلك ما قاله الغزايل والشاطبي

 : معرفة الفروع الفقهية – ٤
كاألسـتاذ ًكذلك اشرتط بعض العلامء أن يكون املجتهد عارفا بعلم الفروع, 

بينام ذهـب اجلمهـور إىل . أيب إسحاق االسفراييني, واألستاذ أيب منصور وغريمها
كيف حيتـاج إليهـا : ذلك يؤدي إىل الدور, فقالوا إن : عدم اشرتاط ذلك, وقالوا 

 .)٣(وهو الذي يولدها, بعد حيازته ملنصب االجتهاد
والواقع أن معرفة الفقه الزمة للمجتهد, وبخاصة يف مواضع االختالف فيه 
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 .)١(ِّوأسباهبا, وأدلة كل منها, فهذا هو الذي يكون العقلية املتهيئة لالجتهاد
 : معرفة أحوال العرص – ٥

معرفة أحوال عرصه وظروف املجتمـع الـذي : من الرشوط املهمة للمجتهد
يعيش فيه, حتى يتمكن من تكييف الوقائع التي جيتهد يف استنباط األحكـام هلـا, 
ًويأيت حكمه عليها سليام, فاملجتهد كاملفتي البد له من معرفـة واقعـة االسـتفتاء, 

مـل املـؤثرة يف الواقعـة, وبـذلك ودراسة الظروف االجتامعية املحيطة هبا, والعوا
 .)٢(تكون فتواه معاجلة للواقع القائم

 :قال اإلمام ابن القيم 
فمعرفة الناس أصل حيتاج إليه املجتهد, وإال أفسد أكثر مما أصـلح, فعليـه ((

ًأن يكون عاملا باألمر والنهي, وطبائع الناس وعوائـدهم وأعـرافهم, واملتغـريات 
ــالفتو ــاهتم, ف ــة يف حي ــري االطارئ ــري بتغ ــد تتغ ــد  ق ــان والعوائ ــان واملك لزم

 .)٣())واألحوال
 :قال األستاذ الشيخ القرضاوي

يكـون االجتهـاد لًوهذا يف الواقع ليس رشطا لبلوغ مرتبة االجتهـاد, بـل ((
ًصحيحا واقعا يف حمله ً. 

ًإن عىل املجتهد أن يكون ملام بثقافة عـرصه, حتـى : وأكثر من ذلك أن نقول 
 . عن املجتمع الذي يعيش فيه وجيتهد له, ويتعامل مع أهلهًال يعيش منعزال

ًأن يعرف قدرا من علوم النفس والرتبية واالجتامع : ومن ثقافة عرصنا اليوم 
واالقتــصاد والتــاريخ والــسياسة والقــوانني الدوليــة ونحوهــا مــن الدراســات 

 .اإلنسانية, التي تكشف له الواقع الذي يعايشه ويعامله
 ))األحيـاء((:  مثـل))العلمية(( من قدر من املعارف – كذلك –بل البد له 
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 ونحوهـا, فهـي تـشكل أرضـية ))الرياضـيات(( و))الكيمياء(( و))الطبيعة((و
 .ثقافية الزمة لكل إنسان معارص

وكثري من قضايا العرص, وثيقة الـصلة هبـذه العلـوم, بحيـث ال يـستطيع أن 
 . عن تصوره, ولو بوجه مايفتي فيها من جيهلها, فاحلكم عىل اليشء فرع

وكيف يستطيع الفقيه املسلم أن يفتي يف قضايا اإلجهاض, أو شـتل اجلنـني, 
أو التحكم يف جنسه, وغري ذلك من القضايا اجلديدة, إذا مل يكـن لديـه قـدر مـن 
املعرفة بام كشفه العلم احلديث عن احليوانات املنوية الذكرية, والبويضة األنثوية, 

 "وقـضية . ن اخللية الواحدة مـنهامّبويضة باحليوان املنوي, وتكووطريقة تالقي ال
إىل آخر هذه القضايا العلمية التي قد ينكرها بعض ... وعوامل الوراثة ((اجلينات 

 .املشايخ الذين مل يدرسوا هذه العلوم الكونية
ومن هنا أدخل األزهر هذه العلوم يف معاهده ومناهجه من عهد بعيد, ألهنـا 

فهم الدين والكون واحلياة, وما ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو واجـب, رضورية ل
 وأي معهـد دينـي ,وهي امتداد ملا كان عليه علامء املسلمني يف عـصور االزدهـار

رين عـىل ًيستبعد هذه العلوم الكونية من مناهجـه ال يمكـن أن يعـد رجـاال قـاد
 .)١())االجتهاد يف قضايا عرصهم
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 املبحث الرابع
 يف مرشوعية االجتهاد اجلامعي

ً أن نـذكر طرفـا – قبل إيراد األدلة عىل مرشوعية االجتهاد اجلامعـي –ينبغي 
ًمن األدلة التي تدل عىل مرشوعية االجتهاد بصفة عامة, متهيدا للـدخول يف ذكـر 

جتهـاد اجلامعـي, أدلة االجتهاد اجلامعي, فهناك العديد من األدلة املشرتكة بني اال
 .واالجتهاد بصفة عامة

 ثم نـذكر أدلـة – بصفة عامة –ومن ثم سوف نذكر أدلة مرشوعية االجتهاد 
 :مرشوعية االجتهاد اجلامعي بدون أن نكرر ما يصلح للنوعني فنقول 

 :القرآن والسنة واإلمجاع والنظر العقيل : دل عىل مرشوعية االجتهاد 
 :القرآن الكريم : ًأوال 

ك العديد من اآليات التي حتث عىل إعامل الفكر والعقل, مثـل قـول اهللا فهنا
َإن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون﴿: تعاىل َ َ َ َُّ َّ َ َ ْ ٍَ ِ ٍ َِ َ َ ِ  .)٣: الرعد( ﴾ِ

َإن يف ذلك آليات لقوم يعقلون﴿ :وقوله تعاىل َُّ ِ ِ ٍ ِْ َْ ٍَ َ َ َ َ َ ِ  .)٤: الرعد (﴾ِ
َإنا أنزلنا إليك ﴿: وقوله جل شأنه ْ َ ِْ َِ َ ْ َالكتاب باحلق لتحكم بني الناس بـام أراك ََّ َ ْ ََ َ ِ ِِ َّ َ ََ َ ْ َُ ِ ِِّ َْ ْ

 .)١٠٥: النساء( ﴾....... اهللاَُّ
ِ﴿فاعتربوا يا أويل األبصار: وقوله سبحانه ََ ْ ْْ ِ َُ َ ُ ِ  ).٢: احلرش( ﴾َ

 .)١(عن طريق القياس, كام قال بعض العلامءوهي رصحية يف إقرار االجتهاد 
اآليات التي حتث عىل املشاورة : ية االجتهاد ومن اآليات الرصحية يف مرشوع

ْ وشـاورهم ....﴿: وتبادل الرأي, مثل قول اهللا تعاىل لرسوله صىل اهللا عليه وسلم ُْ َِ َ
ِيف األمر  ْ َ ْ  .)١٥٩: آل عمران (﴾. ...ِ
: ف املؤمنني بأن أمـرهم شـور بيـنهم, كـام يف قولـه تعـاىل ـذلك وصـوك

َوأمرهم شور بين .....﴿ ْ َ ْ ُ َْ ُ َُ ْهمَ ُ﴾) ٣٨: الشور(. 
                                                 

F١EאWאF٢L١٤٠KE 



 − ٣٢ −

والشور تعني البحث عن الـصواب فـيام يعـرض مـن أمـور, وفـق  أدلـة 
الرشع, منصوصة أو غري منصوصة, وهذا ال يكون إال من خـالل االجتهـاد مـن 

 .)١(أهل الرأي, عىل اختالف ختصصهم, وتنوع خرباهتم
ِولـو ردوه إ..... ﴿ :ومن اآليات الواضحة يف ذلك قولـه تعـاىل ُ ُّ ْ ََ ِىل الرسـول َ ُ َّ َ
ْوإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ْ َ َ ْ ُْ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ َ ََ ُ ِ َِّ َ َ ْ ِ ُ َ  .)٨٣: النساء( ﴾ِ

االستخراج, وهو يدل عىل االجتهـاد : واالستنباط يف اللغة ((: قال القرطبي
 .)٢())إذا عدم النص واإلمجاع

 :السنة: ًثانيا
ىل مرشوعية االجتهاد, ومن األحاديـث كذلك دلت السنة النبوية الرشيفة ع

حديث معـاذ, وحـديث عـيل ريض اهللا عـنهام, وقـد تقـدما يف : الدالة عىل ذلك 
 .افتتاحية هذا البحث

وكذلك ما روي عن عمرو بن العاص أنه سـمع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكـم احلـاكم ((: وسلم يقول

 .)٣())د ثم أخطأ فله أجرفاجته
أن أهـل : ما رو البخاري ومسلم وغريمها عن أيب سـعيد اخلـدري: ومثله

قريظة نزلوا عىل حكم سعد بن معاذ, فأرسل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم إىل 
ً, فأتاه عىل محار, فلام دنا قريبا من املسجد قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه ))سعد((

عد عند النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم, فق))سيدكم أو خريكمقوموا إىل ((: وسلم
:  فقـال ))إن هؤالء نزلوا عىل حكمك((: فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
لقـد ((:  فقال صىل اهللا عليه وسـلم, ذرارهيمفإين أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى
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 .)١())قضيت بحكم اهللا عز وجل((:  ويف رواية ))حكمت بام حكم به امللك
 .واألحاديث يف ذلك كثرية

 :اإلمجاع : ًثالثا 
فقد أمجعت األمة عىل مـرشوعية االجتهـاد وتطبيقـه يف العـصور املختلفـة, 

 .ًوسيأيت يف أدلة مرشوعية االجتهاد اجلامعي ما يدل عىل ذلك أيضا
 :العقل والنظر : ًرابعا 

ائع الـساموية,  أن الرشيعة اإلسالمية خامتة الـرش– بالرضورة –فمن املعلوم 
وهي صاحلة لكل زمان ومكان, ونصوص الرشيعة من الكتاب والـسنة حمـدودة, 
وحوادث الناس ووسائلهم إىل مقاصدهم متعددة وغـري حمـدودة, وال يمكـن أن 

 املحدودة بأحكام احلوادث املتجددة واجلزئيات التي ال حرص هلـا, تفي النصوص
ادث الطارئة, باالجتهاد يف قياسها عـىل ّ جمال لتعرف أحكام احلوكإال إذا كان هنا

نظائرها, أو توجيهها إىل حتقيق املصالح التي ترمي إليها الرشيعة, وبغري هذا تفقد 
 .)٢(الرشيعة مرونتها وصالحيتها لكل زمان ومكان

هذه األدلة دلت عىل مرشوعية االجتهاد بـصفة عامـة, الفـردي واجلامعـي, 
 . التي يتحقق هبا االجتهادحيث ال فارق بينهام إال يف الصورة

وبجانب ذلك هناك أدلة رصحية وواضحة يف مـرشوعية االجتهـاد اجلامعـي 
 :اعالقولية والفعلية, واإلمج: النبويةبصفة خاصة تتمثل يف القرآن الكريم, والسنة 

 :القرآن الكريم : ًأوال 
وهي اآليات التي حتث الرسول صىل اهللا عليه وسلم عىل مـشاورة أصـحابه 

 . اهللا عنهم, أو تبني أن أمر املسلمني شور بينهم, وقد تقدم ذلكريض
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 :السنة: ًثانيا
: قلـت:  أنـه قـال– ريض اهللا عنـه – رو سعيد بن املـسيب عـن عـيل – ١

: قـال. األمر ينزل بنا مل ينزل فيه القـرآن, ومل متـض فيـه سـنة منـك: رسول اهللايا
 املؤمنني, فـاجعلوه شـور بيـنكم,  من– أو قال العابدين –امجعوا له العاملني ((

 .)١())وال تقضوا فيه برأي واحد
 بـسند حـسن عـن ابـن – أخرج ابن عدي والبيهقي يف شعب اإليـامن – ٢

ِ وشـاورهم يف األمـر ....﴿: ملـا نزلـت:  قـالعباس ريض اهللا عـنهام ْ ْ َْ ْ ِ ُ َِ آل  (﴾. ...َ
اهللا ورسوله لغنيان أما إن ((: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم .)١٥٩: عمران

ًعنها, ولكن جعلها اهللا رمحة ألمتي, فمن استشار منهم مل يعدم رشدا, ومن تركها 
ًمل يعدم غيا ّ(()٢(. 

ًما رأيت أحدا أكثـر مـشاورة ((:  قال– ريض اهللا عنه – وعن أيب هريرة – ٣
 .)٣())ألصحابه من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

لم ألصحابه, حتى زوجاته الطاهرات يه وسإن مشاورة الرسول صىل اهللا عل
أمر مشهور, تؤكده الوقائع الكثرية, واألحداث املتواترة التي تدل عـىل أنـه كـان 
ًصىل اهللا عليه وسلم يشاور أصحابه يف مهام األمور, ويتخري منها مـا يـراه حمققـا 
وم ملصالح املسلمني, وهو من أقو األدلة عىل مرشوعية االجتهاد اجلامعي, ومعل

 .أن ذلك إنام يكون حيث ال يوجد وحي من اهللا تعاىل
مشاورة النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم :  ومن الشواهد الواضحة يف ذلك – ٤

  :))أرس بدر((ألصحابه يف شأن 
ًفقد روي أنه كان يوم بدر وهزم املرشكون, وقتل منهم سبعون رجـال وأرس 

 ريض اهللا عـنهم –سلم أصحابه منهم سبعون, استشار رسول اهللا صىل اهللا عليه و
– يف شأن هؤالء األرس : 
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يا رسـول اهللا هـؤالء بنـو العـم والعـشرية  : – ريض اهللا عنه –فقال أبو بكر 
 ا أخذناه قوة لنا عـىل الكفـار, أن نأخذ منهم الفدية, فيكون م: واإلخوان, وأر

هللا عليـه وسـلم فقال النبي صىل ا. ً أن هيدهيم اهللا تعاىل, فيكونوا لنا عضداوعسى
 .?))ما تر يا ابن اخلطاب((: لعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه

ّإهنم كذبوك وأخرجوك, هؤالء أئمـة الكفـر, وقـادة املـرشكني, : فقال عمر
ً, ومتكن عليـا مـن )قريب لعمر(فأر أن متكنني من فالن   فلنـرضب ))عقيـل((ّ

 .أعناقهم, حتى يعلم اهللا أنه ليس يف قلوبنا مودة للمرشكني
بل نجعلهم يف واد كثري احلطب ثم نـرضمه علـيهم : وقال عبد اهللا بن رواحه

 .ًنارا
 وسلم يف  وهو مع رسول اهللا صىل اهللا عليه–قال)) سعد بن معاذ((كان وقد 

األرس لقد كان اإلثخان يف القتل أحـب إيل مـن اسـتبقاء : –العريش, وقد رأ
 . الرجال

 ما قاله أبو بكـر, فأخـذ مـنهم الفديـة, فامل الرسول صىل اهللا عليه وسلم إىل
َ﴿ ما كان لنبي أن يكـون لـه أرس حتـى يـثخن:فنزل قول اهللا تعاىل َ ُِ ِْ ُ ْ َ ٍّ ََّ ََ َ ََ َ ْ َُ ِ ِ يف األرض )١(َ ْ َ ْ ِ

ٌتريدون عرض الدنيا واهللاَُّ يريد اآلخرة واهللاَُّ عزيز حكيم  َ ُ َ َِ َِ َ َ َ ٌَ ُ ُّ ُ ُِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ لوال كتاب مـن اهللاَِّ)٦٧(َ ٌ ِْ َِ َ َ 
ٌسبق ملسكم فيام أخذتم عذاب عظيم ْ ْ َّ َِ َِ ٌ َ ََ ُْ َ َ َ ُ ََ ُ فكلوا مما غنمتم حالال طيبا واتقوا اهللاََّ )٦٨ (َ َّ َُ ً َِّ ْ َْ ً َ ِ َِ َّ ُ ُ َ

ٌإن اهللاََّ غفور رحيم  َ ٌِ ُ َ َّ  ).٦٩−٦٧: األنفال( ﴾)٦٩(ِ
ورو الطربي وغريه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ملا تكلم أصحابه يف 

ِّإن اهللا تعاىل يلني قلوب رجال ((:  ذكر, دخل ومل جيبهم, ثم خرج فقالاألرس بام
حتى تكون ألني من اللني, وإن اهللا تعاىل يشدد قلوب رجال حتى تكون أشد مـن 

ِفمـن تبعنـي ... ﴿: احلجارة, وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه الـسالم قـال َ ِْ َ َ َ
َّفإنه مني ومن عصاين فإن َِّ َِ َِ َ َ ْ َ َُ ِّ ٌك غفور رحيم﴾ِ َ ٌِ ُ َ  ).٣٦: إبراهيم (َ
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َإن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنـك ﴿: ومثل عيسى عليه السالم قال َّ ِْ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُ ْ ُ َُْ ِ َِ ُْ َْ ُ َ َّ ََ ِّ
ُأنت العزيز احلكيم ِ َْ ُ َِ َ ْ ْ  ).١١٨: املائدة (﴾َ

ْ﴿رب ال تذر عىل األر :وإن مثلك يا عمر مثل نوح عليه السالم قال ْ ََ ْ ََ َ َِّ َض مـن َ ِ ِ
ًالكافرين ديارا﴾ َّ َ َ ِ ِ َ وح  (ْ َ﴿ربنا اطمس عىل  :, ومثل موسى عليه السالم قال)٢٦: ن َ ْ َِّ ْ َ َ

َأمواهلم واشدد عىل قلوهبم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم﴾ َ َ ُ ْ ْ ِْ ِ َِِ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ َْ َُّ ُ ُْ َ ِْ ِ ُ َ  ).٨٨: يونس (َ
ّ ينفكن أحد منهم إال أنتم عالة فال((: ثم قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ّ

 .)١())بفداء أو رضب عنق
وحمل الشاهد من هذه املسألة واضح, وهو أن الرسول صىل اهللا عليه وسـلم 
 ألنه مل يكن قد نـزل فيهـا وحـي, وهـو أقـو استشار أصحابه يف قضية األرس

 . دليل عىل مرشوعية االجتهاد اجلامعي
 :اإلمجـــاع : ًثالثا 

لنبوية القوليـة والفعليـة أن االجتهـاد اجلامعـي, كـان تبني من خالل السنة ا
 .ًمرعيا يف كثري من األمور املهمة يف حياة املسلمني

ريض اهللا عـنهم –وإذا تتبعنا حركـة التـرشيع يف عـرص الـصحابة والتـابعني 
 وكذلك يف العـصور التـي وليـتهم وسـارت عـىل نفـس الـنهج نجـد أن –ًمجيعا

 يدل عـىل أن – يف النهاية –رص من العصور, وهذا االجتهاد اجلامعي مل خيل منه ع
  :ًهناك إمجاعا عىل حجيته, فلنستعرض هنا نامذج من هذه اإلمجاعات

 : عرص الصحابة ريض اهللا عنهم )أ ( 
 ))كـان أبـو بكـر((:  رو الدارمي والبيهقي عن ميمون بن مهران قال– ١

ن وجد فيـه مـا يقـيض بـه الصديق إذا ورد عليه حكم, نظر يف كتاب اهللا تعاىل, فإ
قىض به, وإن مل جيد يف كتاب اهللا نظر يف سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, فـإن 
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هل علمتم أن رسـول : وجد فيها ما يقيض به قىض به, فإن أعياه ذلك سأل الناس
قىض فيـه : اهللا صىل اهللا عليه وسلم قىض فيه بقضاء? فربام قام إليه القوم فيقولون 

ّ فإن مل جيد سنة سنها النبي صىل اهللا عليه وسـلم مجـع رؤسـاء النـاس بكذا وكذا, ً
 .)١())فاستشارهم, فإذا اجتمع رأهيم عىل يشء قىض به

  هـل كـان : أعياه ذلك يف الكتاب والسنة, سـأل وكان عمر يفعل ذلك, فإن 
أبو بكر قىض فيه بقضاء ? فإن كان أليب بكر فيه قضاء قـىض بـه, وإال مجـع علـامء 

 .)٢( واستشارهم, فإذا اجتمع رأهيم عىل يشء قىض بهالناس
 :  االجتهاد يف أمر اخلالفة – ٢

فأول حادثة وقعت, بعد وفاة الرسول صىل اهللا عليـه وسـلم واجتهـد فيهـا 
هي من يتوىل اخلالفة بعد وفاته صىل اهللا عليـه وسـلم, : الصحابة ريض اهللا عنهم 

ه, وكان األنصار يرون أهنم أحق باخلالفة ثم اتفقوا عىل تولية أيب بكر ريض اهللا عن
من املهاجرين, بـسبب نـرصهتم لرسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه, 

 .وإيوائهم هلم, وجهادهم يف سبيل اهللا, وإليهم كانت اهلجرة
أهنم أول من : منها : بينام كان املهاجرون يرون أهنم أحق هبا العتبارات كثرية 

ْ عليه وسلم, وهم الذين واسوه وصربوا معه عـىل الـشدة آمن برسول اهللا صىل اهللا
 .  أهله وعشريته, وأحق الناس باألمر من بعده– بعد ذلك –من قومهم, وهم 

إىل آخر ما دار يف هذا األمر من مربرات لكل فريق, إىل أن استقر رأي اجلميع 
 .)٣(عىل اختيار أيب بكر ريض اهللا عنه ومبايعته

أن الـصحابة ريض اهللا عـنهم اجتهـدوا : هـذه املـسألةن ـد مـاهـل الشـوحم
اتفاقهم عـىل توليـة : فيمن خيلف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, وكانت النتيجة

                                                 
F١EאאאF١L٥٨Eאאא،

F١٠L١١٤Eאאא،،
،א،K 

F٢EאאאWאF١L١٠٦Eאא،F٨٠٣KE 
F٣EאאF٤L٦٦٠EWאKאK 



 − ٣٨ −

 أنابه الرسـول ً ريض اهللا عنه, قياسا للخالفة عىل إمامة الصالة, حيث))أيب بكر((
ال يوجـد نـص و .صىل اهللا عليه وسلم يف إمامة املسلمني حينام اشتد عليه املـرض

رصيح  يف هذا األمر, وهو نوع من أنواع االجتهاد اجلامعي, وأمجع عىل نتيجته من 
 .عامة املسلمني

إن أصحاب املصطفى صىل اهللا عليـه وسـلم استقـصوا ((: قال إمام احلرمني
النظر يف الوقائع والفتاو واألقضية, فكانوا يعرضوهنا عىل كتاب اهللا تعاىل, فـإن 

ًتعلقا راجعوا سنن املصطفى عليه السالم, فإن مل جيـدوا فيهـا شـفاء مل جيدوا فيه م
اشتوروا واجتهدوا, وعىل ذلك درجوا يف متادي دهرهم إىل انقراض عرصهم, ثم 

 .)١())استن بسنتهم من بعدهم
 : عرص التابعني )ب(

 فهم –ً ريض اهللا عنهم مجيعا –ًلقد كان عرص التابعني امتدادا لعرص الصحابة 
م الذين تلقوا عنهم وساروا عىل منـاهجهم, ولـذلك مـدحهم اهللا تعـاىل تالميذه
ٍ﴿والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والـذين اتبعـوهم بإحـسان : بقوله َ ْ َّْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َِ ِ َِّ ِ َِّ ُِ َ َْ ْ ِْ ِ َ ُْ َ َ ُ

ُريض اهللاَُّ عنهم ورضوا عنه َ َ َْ ُْ َ ْ َُ َ  .)١٠٠: التوبة (﴾....ِ
قوله صىل : ىل اهللا عليه وسلم يف  أحاديث كثرية منها كام أثنى عليهم النبي ص

 .)٢())....خري الناس قرين, ثم الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم ((: اهللا عليه وسلم
ًغري أن مناهج التابعني االجتهادية اختلفت بعض االختالف, تبعا ملـا تلقـاه 

ًكل منهم عن شيوخه, وتبعا للبيئة التي عاش فيها, وظـروف احل ًيـاة فيهـا, وتبعـا ٌّ
, إال أن )٣(حلصيلة كل واحد من السنة واآلثار, واجتاهه ناحية الرأي أو بعـده عنـه

 : اجلامعي مل يغب عن الساحة آنذاك طابع االجتهاد
 بـام اسـتبان أن أقـض: قال يل عمر بن اخلطاب:  عن رشيح القايض قال – ١
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لم كل أقـضية رسـول اهللا لك من قضاء رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, فإن مل تع
صىل اهللا عليه وسلم, فاقض بام استبان لك من أئمة املهتدين, فإن مل تعلم كـل مـا 

 .)١(قىض به أئمة املهتدين فاجتهد رأيك, واسترش أهل العلم والصالح
دار ابـن ((أمر املدينة نـزل  –ريض اهللا عنه– عمر بن عبد العزيز  وملا ويل– ٣
عـروة بـن الـزبري, : دعا عرشة من فقهاء املدينـة وهـمر , فلام صىل الظه))مروان

ن, وأبـو بكـر بـن سـليامن, وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة, وأبو بكر بن عبد الرمح
بن يسار, والقاسم بن حممد, وسامل بن عبد اهللا بن عمر, وعبد اهللا بن عبد وسليامن 

ك سادة الفقهاء, فلام وهم إذ ذا. اهللا بن عمر, وعبد اهللا بن عامر, وخارجة بن زيد
إنام دعوتكم ألمـر تـؤجرون : دخلوا عليه أجلسهم, ثم محد اهللا وأثنى عليه وقال 

ًعليه, وتكونون فيه أعوانا عىل احلق, ما أريد أن أقطع أمـرا  إال بـرأيكم, أو بـرأي ً
 .)٢())من حرض منكم

 وعىل هذا النهج سار العمل يف بعض عصور الدولة األموية باألندلس, – ٤
ً أنشأ جملسا للشور ))هـ ٢٣٤حيي بن حيي الليثي ت ((: ففي أيام قايض قضاهتا 

 سـتة –للنظر يف املسائل الفقهية, وكان أعضاء هذا املجلـس يف بعـض األوقـات 
 أن جملس الشور قد إبراهيم التميمي القرطبي((ًعرش عضوا, فقد ذكر يف ترمجة 

 .)٣())ستة عرشكمل عدده به 
  : املجتهدين عرص األئمة)جـ (

ًيعد عرص األئمة املجتهدين امتدادا لعـرص التـابعني, وثمـرة مـن ثـامر هـذه  ّ
لالجتاهـات التـي كانـت ً, تبعـا احلقبة من الزمن, حيث نشأت املذاهب املختلفـة

 .))احلجاز والعراق((: سائدة يف مدرستي
                                                 

F١EאWאא،אאF١٣٤٠Eאא،
אF١٠L١١٠EאKאאאF٢L٨٤٦EF١٥٩٥KE 

F٢EאאF٣٣٤Eאא
F٤٥L١٤٢EKא،אF٣L٦٧٢EKאאאK 

F٣EאWאא٥٠Kאאא
١٣٧٦K 



 − ٤٠ −

ّكام يعد من أزهى عصور االجتهاد يف الفقه اإلسـالمي, ولـذا سـمي بعـرص 
 .ل والنضج, وعرص التدوين والتأليفالكام

ففي هذا العرص نشأت املـذاهب الفقهيـة الكـرب التـي انـدرس بعـضها ومل 
مذهب اإلمام األوزاعي بالشام, والليث بن سعد : يكتب له االنتشار والبقاء, مثل

 .يف مرص, وعاش بعضها اآلخر حتى اآلن, مثل مذاهب األئمة األربعة املتبوعة
ًون الفقه, ودونت السنة النبويـة تـدوينا علميـا يقـوم عـىل ويف هذا العرص د ً ّ ّ

 .)١(أسس دقيقة, وأصول منهجية مل تعرف من قبل
ويف هذا العرص كثرت الوقائع وتنوعت, ومن ثـم اتـسعت دائـرة االجتهـاد 

ًاتساعا كبريا, شمل كل أبواب الفقه ً. 
املنـاظرات وكان حلرية االجتهاد التي عاش يف ظلها الفقهـاء, واملناقـشات و

ًالتي شهدت صنوفا من اجلدل العلمي, واحلـوار الفكـري دورهـا يف صـبغ هـذا 
 .العرص بصبغة الشمول والدقة, وتفريع املسائل وافرتاضها

 حنيفـة, ولئن كانت هذه املذاهب املختلفة تنـسب إىل شـخص معـني, كـأيب
ً فإهنا متثل اجتاها مجاعيا أثر احلركـة ا...ًومالك, والشافعي مثال لعلميـة بـشكل ً

 .)٢(واضح
 إذا وردت عليـه مـسألة مـن املـسائل – رمحـه اهللا تعـاىل –فكان أبـو حنيفـة 

عرضها عىل تالميذه واستشارهم فيهـا ونـاظرهم, فـإذا اسـتقرت عـىل رأي مـن 
 .اآلراء أمر بكتابتها

إذا وقعت واقعة شاورهم وكان رمحه اهللا ...  ((:جاء يف مقدمة جامع املسانيد
رهم وسأهلم, فيسمع ما عندهم من األخبار واآلثـار, ويقـول مـا اووناظرهم وح

 رمحه –ًعنده, ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر أحد األقوال, فيثبته أبو يوسف 
 .)٣()) حتى أثبت األصول عىل هذا املنهج–اهللا 
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كان أصحاب أيب حنيفة خيوضـون معـه يف ((: وعن إسحاق بن إبراهيم قال
ال ترفعوا املسألة حتى : ))أبو حنيفة(( قال ))عافية بن يزيد((رض املسألة, فإذا مل حي

اثبتوها, وإن مل يوافقهم : ))أبو حنيفة((, فإذا حرض ووافقهم قال ))عافية((حيرض 
 .)١())ال تثبتوها: قال أبو حنيفة

كان أبو حنيفة ((:  قوله– تلميذ أيب حنيفة –ومن املأثور عن حممد بن احلسن 
ستحسن, مل أ: ن منه ويعارضونه, حتى إذا قال املقاييس فينتصفويناظر أصحابه يف

 .)٢())يلحقه أحد منهم لكثرة ما يورد يف االستحسان من مسائل
 فقد كانت له حلقة خاصة يناظر – رمحه اهللا تعاىل –وهكذا كان اإلمام مالك 

 الذي كان يعـرف ))ربيعة(( شيخه –ً أحيانا –فيها أصحابه وتالميذه, وحيرضها 
ً حيث كان يكثر من الرأي واالجتهاد, فقد روي أن رجال سأل ))ربيعة الرأي((بـ 
 أحـد تالميـذ – عـن حكـم مـسألة مـن املـسائل, فبـادر ابـن القاسـم ))ربيعة((
! ت عىل أن تفتي يا عبد الـرمحن?رسج((:  باإلجابة عليها, فقال مالك))مالك((

هل أنا غري مؤهل :  الرمحن ما أفتيت حتى سألت, قال عبد... وأخذ يكررها عليه 
 .)٣(الزهري وربيعة: قال . من سألت?: للفتيا ? فقال مالك 

 كان األمر بالنـسبة لبقيـة األئمـة املجتهـدين, حيـث كانـت مـسرية وكذلك
االجتهاد اجلامعي تدور حول الـرأي والنقـاش املثمـر, ثـم االتفـاق عـىل رأي يف 

 . أغلب األحوال
 مد الثروة الفقهية املباركة التي وصلت إلينا وهكذا رأينا من خالل ما تقدم

عن طريق اجتهاد األئمة مع شيوخهم وتالميذهم, فآتت ثامرهـا, وفتقـت الفكـر 
 .اإلسالمي نتيجة للحوار واملناقشة واالجتهادات اجلامعية يف ذلك العرص

كام رأينا من خالل ما تقدم نقله من اجتهادات مجاعية عرب العصور املختلفـة 
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ً عىل أن االجتهاد اجلامعي كان مطبقا يف مجيع العصور اإلسالمية, وأنه أمـر ما يدل
 . جممع عليه

 : االجتهاد اجلامعي يف العرص احلارض)د ( 
ًمن املسلم به أن مشكالت احلياة تتنوع وتـزداد يومـا بعـد يـوم, ويف العـرص 

 احليـاة احلارض بدأت تظهر أمور كثرية ووقائع متعددة مل تعهد من قبل يف نـواحي
االجتامعية, واالقتصادية, والسياسية, والطبية, وسائر املستجدات التي : املختلفة 

مل تكن معروفة من قبل, أو التي تغريت أحواهلا, أو طرأ عليهـا مـا جعلهـا تتـسم 
بطابع خمتلف عام كانت عليه من قبل, األمر الذي جعل بعض العلـامء املخلـصني 

 هذا ))االجتهاد اجلامعي((سنة السلف الصالح يف يدعون إىل إجياد وسيلة إلحياء 
 :اهلدف هي 

 : جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة – ١
املتعلق بتطـوير األزهـر, ) ١٠٣(م بموجب القانون رقم ١٩٦١أنشئ عام 

جلنـة : عىل أن يرأسه شيخ األزهر, وأن يكون له أمني عـام, ويـضم عـدة جلـان 
ية, وجلنة إحياء الرتاث اإلسـالمي, وجلنـة القرآن الكريم, وجلنة البحوث الفقه

 .الدراسات االجتامعية
ًعىل أن املجمع يتألف من مخسني عـضوا مـن كبـار ) ١٦(ونصت املادة رقم 

عـىل ) ١٧(علامء اإلسالم, يمثلون مجيع املـذاهب اإلسـالمية, كـام نـصت املـادة 
 :الرشوط التي جيب أن تتحقق يف عضو املجمع ومنها 

 . ًعروفا بالورع والتقو يف ماضيه وحارضهيكون م أن Eأ ( 
ًيكـون حـائزا ألحـد املؤلفـات العلميــة العليـا مـن األزهـر, أو إحــد  أن Eب(

 . الكليات أو املعاهد العليا التي هتتم بالدراسات اإلسالمية
يكون له إنتاج علمي بارز يف الدراسات اإلسالمية, أو اشتغل بالتدريس  أن Eجـ(

ــادة مــن مــواد الدر اســات اإلســالمية, أو اشــتغل يف إحــد الوظــائف مل
 .اإلسالمية يف القضاء أو اإلفتاء أو الترشيع ملدة أدناها مخس سنوات
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العامل اإلسالمي, وأصدر وقد قام املجمع ببحث العديد من القضايا التي هتم 
بشأهنا القرارات التي تبني حكمها الرشعي من خالل املؤمترات التي يعقدها كـل 

 .يف رحاب األزهر الرشيف. م١٩٦٤ن أول مؤمتر يعقد هلذا املجمع سنة سنة, وكا
 :طة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لراب– ٢

م ١٩٦١وإن كان جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الرشيف قد أنـشئ عـام 
لفقهـي هـو املجمـع ا: هـ فقد تاله رصح آخر من رصوح العلم والفقـه١٣٨١ –

هــ لدراسـة ١٣٩٨التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة الذي أنـشئ عـام 
أمور املسلمني الدينيـة والفقهيـة, والنظـر يف الوقـائع اجلديـدة يف شـئون احليـاة; 
إلصدار أحكام هلا يف ضوء االجتهاد اجلامعـي القـائم عـىل أسـاس مـن الكتـاب 

 . مدة يف الفقه اإلسالميوالسنة واإلمجاع والقياس واملصادر املعت
ًويتكون من رئيس ونائب له, وعرشين عضوا من العلـامء املتميـزين بـالنظر 

 .الفقهي واألصويل من مجيع أقطار العامل اإلسالمي
 العـام, ويـصدر وينعقد كل سنة مرة لبحث املوضوعات املهمة ذات الطابع

 .)١(حياهلا القرارات والتوصيات التي تتفق مع األدلة الرشعية
 : املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي – ٣

ًاملؤسسة الثالثة التي أدت دورا بارزا يف مواجهة متطلبـات القـضايا اجلديـدة  ً
املجمــع الفقهــي التــابع ملنظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف مدينــة : للعــامل اإلســالمي

مللـك خالـد بـن  باململكة العربية السعودية, والذي تبنى فكرته جاللـة ا))جدة((
 عندما انعقد مؤمتر القمة الثالث للـدول اإلسـالمية –ّ طيب اهللا ثراه –عبد العزيز 

 .هـ١٤٠١ ربيع األول ٢٢ – ١٩يف رحاب بيت اهللا احلرام يف املدة من 
يكـون ) جممـع الفقـه اإلسـالمي(إنشاء جممع يـسمى : وجاء يف قرار إنشائه 
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مـن فقهيـة :  شـتى جمـاالت املعرفـة أعضاؤه من الفقهاء والعلـامء واملفكـرين يف
وثقافية وعلمية واقتصادية, من أنحاء العامل; لدراسة مشكالت احليـاة املعـارصة, 
ًواالجتهاد فيها اجتهادا أصيال فاعال, هبدف تقديم احللـول النابعـة مـن الـرتاث  ً ً

 . اإلسالمي, واملنفتحة عىل تطور الفكر اإلسالمي لتلك املشكالت
 :هي اإلسالمي باهلند  املجمع الفق– ٤

م ١٩٨٩م, وعقدت الندوة األوىل له يف نيودهلي سنة ١٩٨٨أنشئ يف هناية عام 
ويشارك يف ندواته السنوية عدد من العلامء يزيد عىل الـستامئة, أغلـبهم مـن علـامء 

قـضايا ((: اهلند, وقد طبعـت قـرارات هـذا املجمـع وتوصـياته يف كتـاب باسـم 
 .هـ١٤٢٠ سنة ))معارصة

 :جممع الفقه اإلسالمي بالسودان  – ٥
هـ هبـدف إحيـاء فريـضة االجتهـاد والنظـر يف ١٤١٩أنشئ يف شهر شعبان 

ًالنوازل والظواهر يف جمال العلوم التطبيقية والنظرية, ويضم أربعـني عـضوا مـن 
كبار الفقهاء والعلامء واخلرباء, ومجيعهم من السودان, ولـه هيئـة استـشارية مـن 

عقد املؤمتر األول للمجمع يف . هية والبحثية من خارج السودانممثيل املجامع الفق
 .هـ١٤١٩رمضان سنة 

وتصدر عن املجمع جملة حولية تتـضمن بعـض البحـوث الفقهيـة وبعـض 
 .)١(هـ١٤٢٢القرارات, صدر العدد األول منها سنة 

 . دار اإلفتاء املرصية التابعة لوزارة العدل بجمهورية مرص العربية– ٦
 .لفتو التابعة ملشيخة األزهر الرشيف جلنة ا– ٧
 : هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية – ٨

هبدف إبداء الرأي . هـ١٣٩١/ ٧/ ٨يف ) ١٣٧/ ١(أنشئت باألمر امللكي رقم 
 . ن الرأي املستند إىل األدلة الرشعية فيهيفيام حيال إليها من ويل األمر لبحثه وتكو
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جملـة ((لهيئـة دوريـة ثـالث مـرات يف الـسنة باسـم وتصدر األمانة العامة ل
 تتضمن بعض فتاو اللجنة الدائمة, وفتاو سامحة املفتي ))البحوث اإلسالمية

العام, وبعض البحوث الرشعية, وبعـض قـرارات هيئـة كبـار العلـامء, وبعـض 
 .القرارات املجمعية

 : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء – ٩
بار العلامء باململكة العربية السعودية جلنة دائمة غري متفرغة, تفرع عن هيئة ك

إعـداد البحـوث : خيتار أعضاؤها من بني أعضاء اهليئة بأمر ملكي, تكون مهمتها 
وهتيئتها للمناقشة من قبل اهليئة, وإصدار الفتـاو يف الـشؤون الفرديـة, وذلـك 

 .دات واملعامالت الشخصيةباإلجابة عىل أسئلة املستفتني يف شئون العقائد والعبا
 .)١(ًوقد مجعت فتاو اللجنة ورتبت يف عدة جملدات تيسريا لالستفادة منها

 : رابطة علامء املغرب – ١٠
 ببحث املسائل الفقهية املعارصة والنـوازل, وجتمـع معظـم وهي رابطة تعنى

  وتصدر عنها جملة باسم الرابطة, وصدر عنهـا))الرباط((علامء املغرب, ومقرها 
 .كتاب جامع يف الفقه

 : قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية بالكويت – ١١
وقـد صـدر . وهو تابع لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت

 . عن هذا القطاع جمموعة من الفتاو الرشعية يف ثالث جملدات
 : املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث – ١٢

وقد عقد ) إيرلندا(ستقلة مقره يف دبلن وهو هيئة علمية إسالمية متخصصة م
 ٣٠ – ٢٩هـ املوافق ١٤١٧ من ذي القعدة ٢٢ – ٢١: لقاؤه التأسييس يف الفرتة  

 ).لندن(م يف مدينة ١٩٩٧من مارس 
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 : جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا – ١٣
وهو مؤسسة علمية هتدف إىل بيان األحكام الرشعية فيام يعـرض للمقيمـني 

ازل واألقـضيات, وقـد عقـد االجـتامع التأسيـيس لـه بمدينـة يف أمريكا من النو
 اخلميس اخلامس والعرشين مـن شـهر واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية يوم

 .)١(م٢٠٠٢ أكتوبر سنة ٣املوافق . هـ١٤٢٣رجب سنة 
وهلذه املجامع جهود مباركة يف توضيح احلقائق الـرشعية, وتكييـف احلكـم 

ع والنوازل واملستجدات يف كل ما هيم املسلمني يف كـل الرشعي يف كثري من الوقائ
 . مكان

واألمل معقود عىل مضاعفة اجلهد هلذه املؤسسات حتى تغطي ما حتتاج إليـه 
  .الساحة اإلسالمية
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 املبحث األول
يف ضوابط الفتو 

إن مكانة الفتو يف الرشيعة مكانة عظيمة; ألهنـا بيـان للحكـم الـرشعي يف 
ُ﴿إن احلكـم  : هو اهللا تعاىل, قال تعـاىل– يف احلقيقة –قضية من القضايا, واملرشع  ْ ُْ ِ ِ

َّإال هللاَِِّ﴾  ).٥٧: األنعام (ِ
واألحكام تعرف عن طريق الرسل واألنبياء عليهم الـصالة والـسالم, قـال 

ِرسال مبرشين ومنذرين لئال يكون للناس عـىل اهللاَِّ حجـة بعـد الرسـل﴾ ﴿ :تعاىل ُِ ُّ َ ُ ُ ُ َُ َّ َ ْْ َ َّ ُ َ َ َ َ ٌَ َِّ ِ ِ َِ ُ َّ ًِ ِ
 العلامء الربـانيون املؤهلـون لتبليـغ رشع اهللا :ويليهم يف التبليغ   ).١٦٥: النساء(

 . تعاىل كام نزل
 .)١())...إن العلامء ورثة األنبياء ... ((: قال صىل اهللا عليه وسلم

فاملفتي نائب عن اهللا تعاىل, وعن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يف بيـان 
لعلامء باملوقع  عنه بعض اَّاحلالل واحلرام, وواسطة يف تبليغ األحكام, ولذلك عرب

 . اهللا تعاىلعن 
وملا كان التبليغ عـن اهللا سـبحانه يعتمـد العلـم بـام ((:  قال اإلمام ابن القيم

يبلغ, والصدق فيه, مل تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إال ملن اتـصف بـالعلم 
ًوالصدق, فيكون عاملا بام يبلغ, صادقا فيـه, ويكـون مـع ذلـك حـسن الطريقـة,  ًّ

ّمريض ّ السرية, عدال يف أقواله وأفعاله, متشابه الرس والعالنية يف مدخله وخمرجـه ْ ً
وأحواله, وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل الـذي ال ينكـر فـضله, وال 
ّجيهل قدره, وهو من أعىل املراتب السنيات, فكيـف بمنـصب التوقيـع عـن رب 

 األرض والساموات?
ّ أن يعد له عدته, وأن يتأهـب لـه أهبتـه, وأن فحقيق بمن أقيم يف هذا املنصب ّ

يعلم قدر املقام الذي أقيم فيه, وال يكون يف صدره حرج من قول احلـق والـصدع 
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به; فإن اهللا نارصه وهاديه, كيف وهو املنـصب الـذي تـواله بنفـسه رب األربـاب 
ِ﴿ويـستفتونك يف النـساء قـل اهللاَُّ يفتـيكم فـ: فقال تعاىل ِ ِْ ُ َ ْ َُ َْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ ِيهن ومـا يـتىل علـيكم يف َ ْ ْ ُ َُ َ َ َ ََّ ْ ِ
ِالكتاب َ ِ ; إذ ًه اهللا تعاىل بنفسه رشفـا وجاللـة, وكفى بمن توال)١٢٧: النساء (﴾...ْ

ِ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة :يقول يف كتابه َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ , وليعلم )١٧٦: النساء (﴾...َ
 .)١())ًئول غدا, وموقوف بني يدي اهللاْاملفتي عمن ينوب يف فتواه, وليوقن أنه مس

اهتم العلامء بوضع ضوابط ومواصفات ينبغي أن يـتحىل هبـا املفتـي : لذلك 
  .ًحتى يكون أهال هلذا املنصب اخلطري
 صـفات املفتـي كـام نـص – رمحه اهللا تعاىل–وقد ذكر الشيخ عيل حسب اهللا 

رصها يف مخـس خـصال,  والتي حـ– رمحه اهللا تعاىل –عليها اإلمام أمحد بن حنبل 
 : ّوذيل كل خصلة ببيان املقصود منها فقال

ال ينبغـي للرجـل أن ((:  أنـه قـال– ريض اهللا عنـه –رو عن اإلمام أمحـد 
أن تكـون لـه نيـة, فـإن مل : أوهلا: ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال
 .))تكن له نية مل يكن عليه نور, وال عىل كالمه نور

ً بفتواه وجه اهللا تعاىل, فال يفتـي طمعـا يف مـال أو جـاه, وال أن يبتغي: يعني
ُخوفا من ذي سلطان, وقد جرت عادة اهللا تعـاىل أن يلـبس املخلـص مـن املهابـة  ً
ُوالنور وحمبة اخللق ما يناسب إخالصه, وأن يلبس املرائي من املهانة والبغض مـا 

 . يالئم رياءه
 ).كينةأن يكون له علم وحلم ووقار وس: الثانية (

أما العلم فاحلاجة إليه ظاهرة, ومن أفتى بغري علـم فقـد تعـرض لعقـاب اهللا 
َ﴿قل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منهـا ومـا بطـن  :تعاىل, ودخل يف حكم قوله َ َ َ ِّ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َْ ِ َِ َ ْ َْ َ َّ ِ ُ

ُواإلثم والبغي بغري احلق وأن ترشكوا باهللاَِّ ما مل ي َ ْ َ َْ َ ِ ُِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ ْ َنزل به سلطانا وأن تقولوا عـىل اهللاَِّ ْ َ َُ ُْ َ ِّ َْ َ ً َ ُ ِ ِ ْ
َما ال تعلمون﴾ ُ ََ ْ َ َ﴿إنام  : – يف كالم عن الشيطان –, وقوله سبحانه )٣٣: األعراف (َ َّ ِ
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َيأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عـىل اهللاَِّ مـا ال تعلمـون﴾ ُْ َ ُّ ْ ُ ُ ََ ُ ْْ َ َ ْ ََ ََ َ ُ َ ِ َِ َ ِ ُ , )١٦٩: البقـرة (ْ
َ﴿ويوم القيامة تر  : قال تعاىل,ن يفتي بغري ما يعلم, فإنه كاذب عىل اهللاّورش منه م َ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ

َالذين كذبوا عىل اهللاَِّ وجوههم مسودة أليس يف جهنم مثو للمتكربين﴾ ِّ ً َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ ُ َِ َ َ َُّ َ َ ْ ْ ُ ْْ َ َِّ ِْ َ ُِ َ ٌ َ َ َ 
  .)٦٠: الزمر(

ُ﴿وال تقولوا ملا تصف ألسنتك :وقال تعاىل ُ َ َ َِ ِ ِْ َُ ُ َ ُ َ ٌم الكذب هذا حالل وهـذا حـرام َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ٌَ ِ َ ْ
َلتفرتوا عىل اهللاَِّ الكذب إن الذين يفرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحون  َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ َ َْ َّ َْ َُ َُ َِ ٌ متـاع )١١٦(َ َ َ

ٌقليل وهلم عذاب أليم  ِْ َِ ٌ َ ََ َُ ٌ  ).١١٧−١١٦: النحل (﴾)١١٧(َ
ّ, فـالعلم يعـرف املـرء رشـده, واحللـم فإنه كسوة العلم ومجاله: وأما احللم 

 . يثبته, والوقار والسكينة من ثمرات احللم
 . )ًأن يكون قويا عىل ما هو فيه وعىل معرفته: الثالثة(

ًمتمكنا من العلم غري ضعيف فيه, فإنه إذا كان قليـل البـضاعة أحجـم : أي 
 . عن احلق يف موضع اإلقدام, أو أقدم يف موضع اإلحجام

 . )الكفاية, وإال مضغه الناس: الرابعة(
الغنى عن الناس وعدم احلاجة إىل ما يف أيدهيم; فإن هذا يعني : يريد بالكفاية 

 علمه, وتناولتـه العامل عىل إحياء علمه, ومن امتدت يده إىل الناس زهد الناس يف
 .ألسنتهم بالذم 

 ).معرفة الناس: اخلامسة(
ُمما يصلح, إذ يروج عنـده مكـرهم ُفإن اجلاهل بأحواهلم يفسد بالفتو أكثر 

 .)١(وخداعهم حني يتمثل له الظامل بصورة املظلوم, واملبطل بصورة املحق
بيـان ملـا رشع اهللا تعـاىل لعبـاده,  : – كام قلـت –إن أمر الفتو خطري; ألنه 

 إن رشع اهللا تعاىل هو هذا, بغري علم?: فكيف يتجرأ املسلم ويقول 
ّملكانة, فأعدوا هلا عـدهتا وحتـروا الـصحيح وقد عرف السلف الصالح هذه ا
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 يتهيبـون – مع علمهم وورعهم –من األدلة التي يفتون عىل أساسها, حتى كانوا 
 . الفتيا, ويود الواحد منهم لو أن غريه كفاه ذلك

أدركت عرشين ومائة مـن األنـصار مـن ((: عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال
ُم يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسل

ّهذا, وهذا إىل هذا, حتى ترجع إىل األول, وما منهم من أحد حيدث بحـديث إال 
 .)١())ّ عن يشء إال ود أن أخاه كفاه الفتياّد أن أخاه كفاه إياه, وال يستفتىو

 – شـيخ اإلمـام مالـك – ))ربيعـة((ًرو ابن عبد الرب أن رجال دخل عـىل 
ال, ولكـن : لـت عليـك? فقـالما يبكيك ? أمـصيبة دخ: فقال له. يبكيفوجده 
 من ال علم له, وظهر يف اإلسالم أمر عظيم, ولبعض من يفتي ههنا أحـق استفتي

 .)٢(بالسجن من الرساق
! فكيـف لـو رأ ربيعـة زماننـا?: قال بعض العلامء, فيام نقله ابن القيم عنه 

به عليها, ومد باع التكلـف إليهـا, وتـسلقه وإقدام من ال علم له عىل الفتيا, وتوث
باجلهل واجلرأة عليها, مع قلة اخلربة وسوء السرية وشؤم الرسيرة, وهو مـن بـني 
ّأهل العلم منكر أو غريب, فليس لـه يف معرفـة الكتـاب والـسنة وآثـار الـسلف 

 ! ?)٣(نصيب
 :قال شيخنا الشيخ القرضاوي

بـن القـيم ومـن قـبلهم ومـن فكيف لو رأ ربيعة وابـن بطـة وا: وأقول ((
 بعدهم من علامء زماننا نحن?

وكيف أصبح يفتي يف قضايا الدين الكـرب مـن ال علـم لـه باألصـول وال 
بالفروع, ومل يتصل بالقرآن والسنة اتصال الدارس املتعمق, بل اتـصال اخلـاطف 
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املتعجل? بل كيف أصبح بعض الشباب يفتون يف أمور خطرية بمنتهـى الـسهولة 
تبـاعهم فـراد واملجتمعـات, وحتـريمهم عـىل أبتكفري األ: جة, مثل قوهلموالسذا

دولـة حضور اجلمع واجلامعات, أو قول آخـرين بإسـقاط اجلهـاد حتـى تقـوم ال
 .القرآنية واخلالفة اإلسالمية

 يف علوم الرشيعة, وال كلف نفسه ))أهل الذكر((وكثري من هؤالء ليسوا من 
ّم, ويتخرج عىل أيدهيم, إنام كـون ثقافتـه مـن أن جيلس إىل أهل الذكر ويأخذ عنه

قراءات رسيعة يف كتب املعارصين, أما املصادر األصيلة فبينه وبـني قراءهتـا مائـة 
حجاب وحجاب, ولو قرأها ما فهمها; ألنه ال يملك املفاتيح املعينة عـىل فهمهـا 

 العـارفون بـه هوهضمها, فكـل علـم لـه لغـة ومـصطلحات ال يفهمهـا إال أهلـ
خصصون فيه, فكام ال يستطيع املهندس أو الطبيب أن يقرأ كتب القانون وحده املت

دون مرشد ومعلم, وال يستطيع القانوين أن يقرأ كتب اهلندسة وحـده, كـذلك ال 
 .)١(ّيستطيع أحد هؤالء أن يدرس كتب الرشيعة وحده دون موجه يأخذ بيده

عية القطعية, بل جترأ بعضهم بإصدار فتاو تعارض النصوص الرش: وأقول 
احلداثـة : وختالف ما أمجع عليه سلف األمـة وخلفهـا حتـت دعـاو كاذبـة مثـل

الدعوة إىل تساوي املـرأة بالرجـل يف : واملعارصة, وتغري ظروف املجتمعات, مثل
ًاملرياث, وجتزئة احلج عىل مدار العام, حتاشيا للزحام الذي يؤدي إىل قتل األنفس, 

 فتح باب احلـج لليهـود والنـصار, والـسامح هلـم بل وصل األمر إىل الدعوة إىل
 كام دعا أحدهم إىل أداء الصلوات اجلامعية ,بالطواف حول الكعبة والوقوف بعرفة

عىل الكرايس, كام يفعل النصار يف الكنائس, لضامن اخلشوع والتأمـل وتكميـل 
 .مظاهر الوحدة والسكينة

كا إىل يوم األحد, إلحضار واقرتح آخر تغيري صالة اجلمعة للمقيمني يف أمري
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إىل غري ذلك مـن الفتـاو الـضالة . )١(أكرب عدد من املصلني, وتعم الفائدة والنفع
التي امتألت هبا القنوات الفضائية, األمر الذي يقتيض وضع ضوابط دقيقة تغلـق 

 . الباب أمام هؤالء وأمثاهلم
 :ومن هذه الضوابط 

١−التثبت وعدم الترسع يف الفتو  : 
التثبت وبحث موضوع الفتو يف ضـوء األدلـة :  هذه الضوابط وأمهها أوىل
املتفق عليها واملختلف فيها, ومن خالل النظر يف املقاصد الرشعية, وال : الرشعية 

 .يترسع يف إصدار الفتو قبل النظر الدقيق يف مالبسات املسألة التي سيفتى فيها
 يتـساهل يف الفتـو, ومـن وال جيوز للمفتـي أن((: قال اإلمام ابن الصالح

عرف بذلك مل جيز أن يستفتى, وذلك يكون بأن ال يتثبت يف الفتو قبـل اسـتيفاء 
رساع براعـة واإلبطـاء حقها من النظر والفكر, وربام حيمله عىل ذلك تومهه أن اإل

ْعجز ومنقصة  خيطـئ أكمـل بـه مـن أن يعجـل , وذلك جهـل, وألن يبطـئ والَ
 .)٢())ّويضل

 من أفتـي((:  اهللا عليه وسلم قال ريض اهللا عنه أن النبي صىلوعن أيب هريرة
 .)٣())بفتيا من غري تثبت فإنام إثمه عىل من أفتاه

وإذا مل يقف املفتي عىل دليل صحيح يف املسألة فعليه أن يتوقـف عـن إعطـاء 
 . ال أدري: حكم للفتو, وال يتحرج يف أن يقول

م األسوة احلسنة, فعـن ابـن عمـر وليكن له يف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسل
يا رسـول :  عليه وسلم فقالجاء رجل إىل رسول اهللا صىل اهللا: ريض اهللا عنهام قال

ــال: اهللا ــاع خــري? ق ــال .))ال أدري((: أي البق ــال:  فق ــاع رش? فق ال ((: أي البق
ملساجد,  فأخربه أن خري البقاع ا– عليه السالم – فنزل عليه األمني جربيل ))أدري
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 .)١()) البقاع األسواقوأن رش
اإلمساك عن الفتو أفضل وأسلم, وليعلم املفتـي أنـه ((: وقال اإلمام أمحد

 .)٢())يوقع عن اهللا أمره وهنيه, وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك
 .)٣())ال أدري ثلث العلم((:  أنه قال– ريض اهللا عنهام –وعن ابن عمر 

أصـيبت (( ال أدري ))رك العاملإذا ت((:  رمحه اهللا تعاىل–وقال مالك بن أنس 
 .)٤())مقاتله

 .)٥())لو كتبنا عن مالك ال أدري ملألنا األلواح((: قال ابن وهب
  : يقدم عىل الفتو وهو مشوش الفكر أال−٢

ّكأن يكون يف غضب شديد, أو خوف مزعج, أو هم مقلق, أو جوع مفـرط, 
ألن ذلك خيرجـه أو نعاس غالب, أو شغل قلب مستحكم, أو مدافعة األخبثني; 

عن حال االعتدال وكامل التثبت, فقد روي عن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم 
 .)٦())ال يقيض القايض بني اثنني وهو غضبان((: أنه قال

إنام كان ذلك ألن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه, ويمنعه ((: قال ابن القيم
ي عليـه طريـق العلـم ّمن كامل الفهم, وحيول بينـه وبـني اسـتيفاء النظـر, ويعمـ

ّوالقصد, فمن قرص النهي عىل الغضب وحده دون اهلم املزعج, واخلوف املقلـق, 
ّواجلوع والظمأ الشديد, وشغل القلب املانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه ُ(()٧(. 
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٣− عدم اجلرأة عىل الفتو  : 
 هذا أال جيرتئ املفتي عىل الفتو, بل جيب عليه أن يتهيب: من أهم الضوابط

العمل, وأن يكون كام كان السلف الصالح يتهيبون من الفتو مع علمهم الغزير 
ومكانتهم من الدين, وقد سبق نقل كثري مما وقـع مـنهم مـن اخلـوف مـن الفتيـا, 

 .وإحالة بعضهم املسائل إىل البعض اآلخر
كنـت أر : ذكر ابن وهب عن حممد بن سليامن املرادي, عن إسـحاق قـال 

ك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن اليشء, فيدفعه الناس من جملس إىل الرجل يف ذل
وكانوا يدعونـه : قال . جملس حتى يدفع إىل جملس سعيد بن املسيب كراهية الفتيا

 .)١(سعيد بن املسيب اجلريء
: وكان الـدافع هلـؤالء وأمثـاهلم حـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم

 .)٢())ارأجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل الن((
 :  إخالص النية هللا تعاىل واللجوء إليه سبحانه −٤

 أن خيلص النية هللا تعاىل, وأن يتوجه إليه – قبل أن جييب السائل –عىل املفتي 
ّسبحانه بقلب مفعم باإليامن أن يلهمه الصواب, وأن يسدد رأيه, ويرشح صدره, 

 ريض اهللا عنه – طالب وهذا ما دعا به رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لعيل بن أيب
بعثني رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إىل اليمن, فقلت يا رسول اهللا :  حيث قال –
فرضب بيده عىل صـدري . تبعثني إىل اليمن ويسألوين عن القضاء وال علم يل به: 

َ النـسمة مـا شـككت يف  فال والذي بـرأ))وأهد قلبهاللهم ثبت لسانه ((: ثم قال
 .)٣(بعدقضاء بني اثنني 

اللهـم ((: حقيق باملفتي أن يكثر الدعاء باحلديث الصحيح((: قال ابن القيم
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عــامل الغيــب وإرسافيــل, فــاطر الــسموات واألرض, رب جربائيــل وميكائيــل 
والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون, اهدين ملا اختلـف فيـه مـن 

 .)١())يماحلق بإذنك, إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستق
٥−عدم االستقالل بالفتو  : 

عـدم اسـتقالله بـالفتو يف : من أهم األمور التي جيب عىل املفتي مراعاهتـا
ًاألمور املهمة, خاصة املسائل التي هتم الناس مجيعا أو أكثرهم, وليس فيهـا نـص 
قاطع, فمثل هذه القضايا جيب عرضها عىل عدد من العلامء مثل املجـامع الفقهيـة 

 بيـان دورهـا يف ضـبط – إن شـاء اهللا تعـاىل –بق احلديث عنهـا, وسـيأيت التي س
الفتو, وهذا ما أوىص به رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه, وطبقـه 

 .  كام تقدم– ريض اهللا عنهم –السلف الصالح من الصحابة والتابعني 
عنـده أنه إذا نزلت به نازلـة لـيس : روي عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه 

فيها نص عن اهللا تعاىل, وال عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, مجع هلا أصحاب 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ثم جعلها شور بينهم, فكان جيمع الشباب تارة, 

٢(وأهل بدر تارة أخر(. 
اقض بام اسـتبان ((:  إىل رشيح مشهور, وجاء فيه– ريض اهللا عنه –وخطابه 

ل اهللا صىل اهللا عليه وسلم, فإن مل تعلم كل أقـضية رسـول اهللا لك من قضاء رسو
صىل اهللا عليه وسلم, فاقض بام استبان لك من أئمة املهتدين, فإن مل تعلم كـل مـا 

 .)٣())قىض به أئمة املهتدين فاجتهد رأيك, واسترش أهل العلم والصالح
 :  عدم التعصب −٦

عـدم التعـصب الجتـاه معـني أو : من األمور التي جيب عىل الفقيه مراعاهتا 
                                                 

F١EאF٤L٢٥٧،٢٥٨KE 
F٢EאWאF١L١٠٦Eא،אאF٨٠٣KE 
F٣EאאאF١٠L١١٠Eא،?אאF?٢L٩٩E، 

אאאF٢L٨٤٦KE 



 − ٥٨ −

مذهب من املذاهب, بل جيب أن يضع نصب عينيه مـا صـح وتـرجح لديـه مـن 
ِ﴿وأن  :ًاألدلة الرشعية التي جيب االحتكام إليها, امتثاال لقول احلق تبارك وتعـاىل َ َ

ْاحكم بينهم بام أنزل اهللاَُّ وال تتبع أهواءهم﴾ ْ ْ ُْ َ ْ ْ َ َ َْ َ َِ َّ َ َ ََ َ ْ َُ ِ   ).٤٩: املائدة (ُ
ِ﴿يا أهيا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللاََّ وأطيعـوا الرسـول وأويل  :وقوله جل شأنه ُ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ُ َّ َ َِ ِ ُِ َ َّ َ ُّ

ِاألمر منكم فإن تنـازعتم يف يشء فـردوه إىل اهللاَِّ والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـاهللاَِّ  َ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ ِْ ٍ ِْ ْ ُ َّ ُ ْ ْ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ ُّ َْ َ َْ َ ِ َ ُ ِ َ ْ
ِواليوم اآلخر﴾  ِ َ ْ ِ ْ ََ , ولذلك هنى أئمة الفقه وأصحاب املذاهب املعتربة )٥٩: النساء(ْ

 .عن تقليدهم أو تقليد أحد من العلامء متى وجد دليل معترب يمكن االحتجاج به
أمجـع املـسلمون عـىل أن مـن (( : – رمحـه اهللا تعـاىل –قال اإلمام الـشافعي 

ل أحـد استبانت له سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, مل يكن له أن يـدعها لقـو
 .)١())من الناس

ًأمجع الناس عىل أن املقلد ليس معدودا من أهل العلم, ((: وقال ابن عبد الرب
 .)٢())وأن العلم معرفة احلق بدليله

فعىل العامل أن يتحرر من التعصب لشخص معني, أو مذهب مـن املـذاهب, 
 إال ويأخذ من املنبع الذي ال خالف فيه, فكل إنسان يؤخذ من كالمه ويـرد منـه,

ة, كام جاء عـن اإلمـام ما جاء عن املعصوم صىل اهللا عليه وسلم من القرآن والسن
 .اهللا تعاىلمالك رمحه 

 :  أن يفتي عىل حسب الظاهر من الناس−٧
ًفعىل املفتي أن جييب السائل عىل حسب ما هو ظاهر مـن لفظـه, تاركـا أمـر 

سائل غـري صـادق يف القلوب والرسائر إىل الذي يعلم الرس وأخفى, فإذا كـان الـ
سؤاله, فأمره إىل اهللا تعاىل, ولذلك كان من دقة بعض العلامء إعادة الـسؤال قبـل 

 . فاجلواب كذا وكذا, فإذا كان السؤال كام ذكرًإن فالنا يقول كذا: اإلجابة فيقول 
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إنـام أقـيض ((:  وهذا ما وضحه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم حيـث قـال
   له بيشء من حق أخيه فال يأخذه, فإنام أقطع له قطعة بنحو ما أسمع, فمن قضيت

 .)١())من النار
ًوإذا كان ذلك يف القضاء, فإن املفتي كالقـايض, وإن مل يكـن حكمـه ملزمـا 

 . كالقايض, لكنه جيب عليه أن يفتي بحسب الظاهر من الناس
 فأخرب النبي صىل اهللا عليه وسـلم أنـه حيكـم بالظـاهر وإن((:  قال ابن القيم

كان يف نفس األمر ال حيل للمحكوم له ما حكم له بـه, ويف هـذا كلـه داللـة عـىل 
إلغاء املقاصد والنيات يف العقود, وإبطال سد الذرائع, واتباع ظواهر عقود الناس 

 .)٢()) وباهللا التوفيق–وألفاظهم 
 :  مراعاة املصالح العليا لألمة −٨

عليا لألمـة, فمـن املعلـوم أن أن يراعى املفتي املصلحة ال: من أهم الضوابط
الرشيعة اإلسالمية قائمة عىل رعاية مصالح العباد يف العاجل واآلجـل, وبعـض 
هذه املصالح يرجع إىل أفراد األمة, بحيث يدرك كـل إنـسان مـصلحته اخلاصـة, 

 .وإذا أشكل عليه أمر يمكن أن يستفتي من لديه األهلية لإلفتاء
يـق العـدل واألمـن والـسياسة الداخليـة أما املصالح العليا لألمـة, مـن حتق

  واخلارجية, فهذه يتوالها ويل األمر أو من ينيبه من أهل االختـصاص, كـل عـىل 
 .حسب موقعه

فمثل هذه األمور ال يصلح اإلفتاء فيها إال بعد أخذ اإلذن مـن ويل األمـر أو 
ار من ينيبه, فإن أهل اإلفتاء وأهل االختصاص يطلعون عىل تفاصيل األمور بمقد

تبحث ال يطلع عليه عامة الناس, فلذلك كان من املصالح العليا املنوطة باألمة أن 
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ّ يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم يف إطار مجاعي من أهل االختصاص وال
 .)١(مفتني فيام يتعلق باملصالح العليا لألمة
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 املبحث الثاين
 توأمهية االجتهاد اجلامعي يف ضبط الف

تبني يف املبحث السابق مكانة الفتو وأمهيتها يف بيان األحكام الرشعية, وأن 
املفتي إنام يبلغ عن اهللا تعاىل وعن رسوله صىل اهللا عليـه وسـلم, فالبـد أن يتقيـد 
بالقيود الرشعية التي وضعها اإلسالم هلذا العمل اجلليل, وهي ما اصـطلح عـىل 

 .تسميتها بالضوابط الرشعية
ني أنه يف اآلونة األخرية ظهر عىل الساحة اإلسالمية بعض من ينتمـون كام تب

 ويصدرون من الفتاو ما ال يتفق مع املـنهج اإلسـالمي, ))فقهاء اإلسالم((إىل 
متذرعني بذرائع واهية ليس هلا يف امليـزان الـرشعي أي اعتبـار, فكـان البـد مـن 

ني, وتـرض باملـصالح التصدي هلـذه الظـاهرة التـي تـيسء إىل اإلسـالم واملـسلم
ّاإلسالمية, وتؤدي إىل بلبلة أفكار بعض املسلمني الذين مل حيصلوا من العلـم مـا 

 .األفكار اخلاطئةنة من هذه جيعلهم يف حصا
ومن هنا جاء هذا املبحـث ليبـني دور االجتهـاد اجلامعـي وأمهيتـه يف ضـبط 

 .عالم املختلفةالفتو والقضاء عىل الظواهر السلبية التي ظهرت عرب وسائل اإل
 :وتتضح أمهية االجتهاد اجلامعي من خالل األمور التالية 

أن رأي اجلامعة أقرب إىل الصواب من رأي الفرد, مهام كانت : ًأوال 
ً فقد يلمح شخص جانبا مهام يف املوضـوع املطـروح مل ينتبـه لـه مكانته العلمية, ً

ًز املناقـشات نقاطـا ًشخص آخر, وقد حيفظ شخص دليال مل حيفظه غريه, وقد ترب
ّكانت خافية, أو جتىل أمورا كانت غامضة, أو تذكر بأشياء كانـت منـسية, وهـذه  ً
ًاألمور كلها من بركات الشور, ومن ثامر العمل اجلامعي دائام, عمل الفريق, أو 

 .)١(ًعمل املؤسسة, بدال من عمل األفراد
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من الفوائـد, مـن وال شك أن تطبيق مبدأ الشور يف االجتهاد حيقق الكثري 
متحيص اآلراء, وتالقح األفكار عرب مناقشات علمية جتعل احلكـم النـابع : أمهها 

عن ذلك االجتهاد أكثر دقة يف النظر, وأكثر إصابة يف الرأي, وجينب االجتهاد مـا 
 .قد يكون يف االجتهاد الفردي من القصور, أو التأثر ببعض النزعات اخلاصة

ّد تقرب وجهات النظر, وتقلل مـساحة اخلـالف, كام أن الشور يف االجتها
 .)١(وتعزز ثقة األمة باألحكام النابعة من االجتهاد اجلامعي

 ترض باألمة وال يـشعر  قد عصمة لويل األمر من اإلقدام عىل أموركذلك هي
 .)٢(هو برضرها, وال سبيل إىل إصالح هذا الرضر بعد وقوعه

 يقـي األمـة مـن مـشاكل –عامـة  خاصـة يف األمـور ال–فاالجتهاد اجلامعي 
 .االختالف الذي ينتج عن اختالف اآلراء

وهذا هو املنهج الصحيح الذي حث عليه اإلسالم من خالل اآليـات التـي 
حتث املسلمني عىل تطبيق مبدأ الشور, وهو ما كان يفعلـه رسـول اهللا صـىل اهللا 

 .)٣(عليه وسلم, وسار عليه السلف الصالح, كام تقدم توضيح ذلك
كثـرة املـشكالت : ومما يزيد مـن أمهيـة االجتهـاد اجلامعـي يف هـذا العـرص

والوقائع اجلزئية التي مل ينص عليها بعينها, ووجود الظـواهر املعقـدة واألوضـاع 
العامة التي هي فوق جزئيات تلك املشكالت والوقائع, ولضخامة حجم اهليمنـة 

لـسلوك لـد شـعوب األجنبية التي تركـت آثارهـا يف بعـض أنـامط التفكـري وا
د منقطـع النظـري, اإلسالم وأمتـه, التـي هـي يف أشـد احلاجـة إىل اسـتفراغ جهـ

ً أعامرا وأحقابا لو تركت ألفراد وأعالم معيننيومتابعات قد تفني ً. 
فليس هناك من سبيل سو اعتامد اجلامعية االجتهادية, القائمـة عـىل عمـل 

ــة والــرشعية, اخلــرباء واســتنباط الفقهــاء, ودور املؤســسات العل ــة واجلامعي مي
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 .واالستئناس بالعلوم واملعارف العرصية
وألن الغرض من االجتهاد املعارص ليس هـو بيـان أحكـام بعـض النـوازل 
اخلاصة واجلزئية بقدر ما هو بحث يف طبائع العرص وظواهره املعقدة وخصائـصه 

واألوضـاع العامة, وتداخل عالقاته, وتشابك مصاحله التي هلا تأثريها بـالنوازل 
ّاملعروضة لالجتهاد, فقد وىل عرص االجتهاد الفردي وعلامء املوسـوعات, وحـل 

 .)١(حمله عرص املؤسسات واملجامع واالتصاالت واملوسوعات املدونة
 ال ينبغـي أن حيـل حمـل – مهـام كانـت مكانتـه –عىل أن االجتهاد اجلامعـي 

أمـام االجتهـاد اجلامعـي ري الطريـق الفردي أو يلغيه, ألنه هو الذي ينـاالجتهاد 
بتقديم البحوث املخدومة التي يقدمها أفراد املجتهدين لتنـاقش مناقـشة مجاعيـة, 

 فسيظل حـق األفـراد حلوار قرار باإلمجاع أو األغلبية,ويصدر فيها بعد البحث وا
ًيف االجتهاد قائام عىل كل حال, بل إن عملية االجتهـاد يف ذاهتـا عمليـة فرديـة يف 

 .)٢( االجتهاد اجلامعي هو التشاور فيام وصل إليه أفراد املجتهديناألساس, وإنام
 : نشوء التخصص املنفرد : ًثانيا 

من األسباب التي جتعل االجتهـاد اجلامعـي ذا أمهيـة بالغـة يف القـضاء عـىل 
نـشوء التخـصص املنفـرد, : الفتاو الفردية املخالفة ملنهج اإلسالم, وتـضبطها 

أن العامل يتخصص يف دراسة : بالتخصص الدقيق, ومعناه والذي عرب عنه العلامء 
فرع من فروع العلم, مثل التخصص يف اللغة العربيـة, أو التفـسري واحلـديث, أو 

لم, بل احلاصل أن الباحث يتخصص الفقه واألصول, وما إىل ذلك من فروع الع
  جزئية معينة من العلـم الواحـد, كالتخـصص يف الفـرائض, أو العبـادات, أويف

املعامالت, وما إىل ذلك من موضوعات الفقه, وهكذا سائر العلوم, األمر الـذي 
ًجيعل أكثر العلامء يف هذا العرص ال حييطون بكل العلوم واملعارف, كام كان شـائعا 
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ًلد السابقني من العلامء, حيث كان الواحد ملام بجميع العلوم غري الرشعية مثل 
 من العلوم اإلنسانية, ولذلك اشرتط بعض الطب واهلندسة والفلك وما إىل ذلك

ًالعلامء يف املجتهد أن يكون عاملا بجميع املدارك, وحميطـا بكـل األدلـة; ألنـه قـد  ً
ًحا, وبنـوا له, فال يكون احلكم صحي احلكم الذي يبحث عنه ببعض ما جيهيتعلق

 .)١(ؤ االجتهادعىل ذلك عدم جتز
 : قال الشوكاين 

 أن املجتهد ال جيوز له احلكم بالدليل حتى حتـصل إن العلامء قد اتفقوا عىل((
له غلبة الظن بحصول املقتيض وعدم املانع, وإنام حيصل ذلك للمجتهـد املطلـق, 

 مسألة فال حيصل له يشء مـن حاطة بام حيتاج إليه يف مسألة دونوأما من ادعى اإل
 .)٢())ّغلبة الظن, ألنه ال يزال جيوز وجود غري ما وصل إليه علمه

هـو االجتهـاد :  العلـوم لذي حيقق هـذا التكامـل, وجيمـع شـتات هـذه وا
 .ًتخصصات املختلفة, فيكمل بعضهم بعضااجلامعي, بجمع عدد من ال

 : أن االجتهاد اجلامعي يقوم مقام اإلمجاع : ًثالثا 
أهنا ال جتتمع عىل ضـاللة, ولـذلك : إن من أهم ما متيزت به األمة اإلسالمية

اتفـاق ((:  من األدلة املتفق عليها عنـد مجهـور العلـامء, وهـوًكان اإلمجاع واحدا
املجتهدين من أمة حممد صىل اهللا عليه وسلم بعد وفاته صـىل اهللا عليـه وسـلم يف 

 .)٣())عرص من العصور, عىل أمر من األمور
اتفـاق مجيـع املجتهـدين يف أي :  وهـو – باملعنى الـدقيق –وإذا كان اإلمجاع 
مر من األمور, غـري ممكـن الوجـود يف العـرص احلـارض, عرص من العصور عىل أ

ألسباب كثرية, فإن االجتهاد اجلامعي من بعض العلـامء يمكـن أن يقـوم مقامـه, 
                                                 

F١EאWאF٤L١٦٤Eאאא،F٢L٣٨٦KE 
F٢EאF٢L٣١٢KE 
F٣EאWאאאF٢L١٩١Eאאא،

F٣L٣٣٧Eא،F١L٢٨٦KE 
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 . وحيقق ما تعذر حتقيقه من غياب اإلمجاع
 يف عرص الصحابة ريض اهللا عـنهم, مل ))إمجاع((أن ما أطلق عليه : يؤيد ذلك 

اجتهاد مجـاعي صـادر عـن رؤوس النـاس : نام هو ًيكن إمجاعا باملعنى الدقيق, وإ
 وخيارهم وعلامئهم, قائم عىل التشاور يف األمور املعروضة عليهم, مثـل مـا رو
ًعن أيب بكر ريض اهللا عنه أنه كان إذا ورد عليه أمر مل جيد فيه نصا من كتاب أو سنة 

 .)١(قىض بهدعا رؤوس املسلمني وعلامءهم فاستشارهم, فإذا اجتمع رأهيم عىل أمر 
ثم ينرش ما يتوصلون إليه عـىل النـاس, إلعالمهـم بـام توصـل إليـه هـؤالء 

ومل يـؤثر عـن . املجتمعون, وهكذا كان يفعـل عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه
أحدمها أنه كان يتوقف يف احلكم حتى يستشري كل الصحابة, أو املجتهدين مـنهم 

السابقة, وهـو يف الواقـع اجتهـاد , وإنام كان عىل الصورة )٢(لبحث أمر من األمور
: قص, حيث قسموا اإلمجاع إىل قسمنيمجاعي, ويسميه بعض العلامء باإلمجاع النا

 . إمجاع كامل وإمجاع ناقص
هـو : هو الذي يتم فيه اتفاق مجيع املجتهـدين, والنـاقص : فاإلمجاع الكامل 

جدات التـي لـيس ًالذي يتم فيه اجتامع أكثر املجتهدين, وغالبا ما يكون يف املـست
فيها نص من كتاب أو سنة, وفيه جمال للرأي من املصالح الدنيويـة التـي ختتلـف 
باختالف الزمان أو املكان, كاإلمجاع عىل إمامـة شـخص بعينـه, أو عـىل إعـالن 

, لـه مـن احلجيـة مـا لإلمجـاع )٣(حرب عىل عدو, وهذا يف الواقع اجتهـاد مجـاعي
يـر الطـربي, وأيب ابن جر: امء األجالء مثلالكامل, وإىل ذلك ذهب كثري من العل

 احلسني اخلياط, وبعض املعتزلـة, واإلمـام أمحـد بـن حنبـل يف يببكر الرازي, وأ
 .)٤(إحد الروايتني عنه

                                                 
F١E٣٦K 
F٢EאWאא٥٠אאא،

٤٩אK 
F٣EאWאא١٢٨K 
F٤EאWאF١L١٢٠Eאא،F٢L٢٢٢Eא،F١L٣٤٠KE 
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 :ومن األدلة عىل ذلك 

الكثرية التي تدل عىل حجية رأي األكثرية, مثـل قولـه صـىل  األحاديث Eأ ( 
 .)١()) ليجمع أمة حممد عىل ضاللةإن اهللا مل يكن((: اهللا عليه و سلم

ال جتتمع هذه األمة عـىل ضـاللة, فـإن رأيـتم ((: وقوله صىل اهللا عليه وسلم
 .)٢())احلق وأهله: االختالف فعليكم بالسواد األعظم

 :قال اإلمام الغزايل
تظاهرت الرواية عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بألفـاظ خمتلفـة, مـع ((

 .)٣())صمة هذه األمة من اخلطأاتفاق يف املعنى يف ع
سبق ذكره من اإلمجاعات التي وقعت يف عـرص الـصحابة ريض اهللا  ما Eب(

تفـاق مجيـع عنهم وكلها قائمة عـىل مـشاورة أهـل احلـل والعقـد, ولـيس عـىل ا
 وهذا النوع يتأتى يف كل العـصور; ألن وسـائل النـاس الصحابة ريض اهللا عنهم,

ختالف الزمان واملكان, وأولياء األمور مطـالبون إىل مصاحلهم الدنيوية ختتلف با
ِ﴿وإذا جاءهم أمر من األمـن أو  :ًباستشارة العلامء يف املهم منها, عمال بقوله تعاىل َ َِ ْ ٌ ْ َْ ْ َ ُ َ َِ َ َ ِ

َاخلــوف أذاعــوا بــه ولــو ردوه إىل الرســول وإىل أويل األمــر مــنهم لعلمــه الــذين  ُ َ َ ُ ُّ ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ْ ْ ُ َّ َُ ْ ِ َ ْ ِ ُ ََ َِ ِِ ِ َ َْ
ْستنبطونه منهم﴾َي ُْ ْ ْ َِ ُ َ ُ  ).٨٣: النساء (ِ

 .)٤(أمراء الرسايا: الوالة, وقيل : العلامء والفقهاء, وقيل : وأولوا األمر 
ًوأيا كان املراد منهم, فإن املتفق عليه, والذي فعلـه الرسـول صـىل اهللا عليـه 

هو مشاورة أهل العلم والفضل ممن يوجد مـنهم يف : وسلم, والصحابة من بعده 
 .ألمور التي هتم املسلمني كام تقدما

                                                 
F١EאאאF٥L٢١٩Eא،א?Wאאא

K? 
F٢Eא?WאאאאאאK?،אא

א،אF٥L٢١٨KE 
F٣EאF٣L٣٤١KE 
F٤EאWאאF٥L٢٩١EאאK 
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وهذا كله يؤكد أمهية االجتهاد اجلامعـي يف ضـبط الفتـو خاصـة يف مهـام 
 .األمور
 : أن االجتهاد اجلامعي يقي األمة من التفرق واالختالف: ًرابعا

شهدت الساحة اإلسالمية يف اآلونة األخرية بعض الفتاو الفردية, كان من 
اختالفهـا يف احلكـم املرتتـب عـىل هـذه الفتـاو, مثـل تفرق األمـة و: نتيجتها 

العمليات التي قام هبا بعض الشباب الفلسطينيني من تفجري أنفسهم داخل بعض 
التجمعات اإلرسائيلية, وانقسم العلامء حول تكييف هـذه العمليـات, فـالبعض 

ة, انتحاري البعض اآلخر إىل أهنا عمليات  ذهباعتربها عمليات استشهادية, بينام
 منهم أدلته وحججه التي استند إليها, ولـيس هـذا جمـال بحثهـا وكان لكل فريق

أن هـذه الفتـاو أدت إىل تفـرق : واحلكم عليها, وإنام اهلدف من ذكر هذا املثـال
املسلمني واختالفهم حول هذه املسألة األمر الذي جعـل الـبعض ينـسى أسـاس 

راج أهلها منهـا, واالعتـداء اغتصاب بقعة من بالد املسلمني, وإخ: القضية وهي
عليهم وتعذيبهم, وقتل األبرياء, وما إىل ذلك مـن ألـوان الـبطش والتنكيـل ممـا 

 .يعرفه العامة واخلاصة
إن األمة اإلسالمية مأمورة بجمع الكلمة وتوحيد الصف, ونبذ الفرقة التـي 

 .تؤدي إىل ضعف األمة
 يف حـل مـشاكلها,  أحوج ما تكون إىل اجتامع كلمتهـا, واحتـاد رؤيتهـاوهي

لتبني عىل ذلك توحدها يف املواقف والتعامالت, ولن يتـأتى ذلـك إال إذا كانـت 
حلوهلا ملشاكلها وقضاياها العامة نابعة من رؤية مجاعيـة تـسعى إىل مجـع الكلمـة 

افرة, التي تأيت عىل األمة بالتفرق يف نًوتوحيد الصف, بعيدا عن الرؤ الفردية املت
يف الصف والتضارب يف األحكام, مما جيعل الناس يف حرية من األفكار, والتشتت 

أمرهم, وفيام ينبغي أن يعملـوا بـه يف القـضايا العامـة التـي حتتـاج إىل توحيـد يف 
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 .)١(املوقف, واحتاد يف احلكم
وال خمرج من ذلك إال بإصدار فتـاو مدروسـة دراسـة وافيـة مـن خـالل 

 .االجتهاد اجلامعي
وال جيوز االجتهاد بالرأي لفرد واحد ((: يم اخلطيبيقول األستاذ عبد الكر

مهام أوتى من املواهب واملؤهالت; ألن التاريخ قد أثبت أن الفوىض الترشيعية يف 
االجتهاد الفـردي, حيـث تتـشعب اآلراء, : الفقه اإلسالمي كان من أكرب أسباهبا

 .)٢())وتكثر اخلالفات التي تفرق وحدة األمة إىل مذاهب وشيع
 : أن االجتهاد اجلامعي يبعث عىل فتح باب االجتهاد بعد أن أغلق : ًخامسا

 تقتـيض أن لكل عرص مشكالته ومستجداته التـي – بالرضورة –  املعلوممن
ًتكييفا رشعيا يتفق مع منهج اهللا تعاىل الذي تركنا عليه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  ً

امت وقائع احليـاة تتجـدد, وسلم, ومن هنا كانت احلاجة إىل االجتهاد دائمة ما د
وأحوال املجتمع تتغري وتتطور, وما دامت رشيعـة اإلسـالم صـاحلة لكـل زمـان 

 .ومكان, وحاكمة يف كل  أمر من أمور اإلنسان
فاالجتهاد هو األصل الثالث من أصول الترشيع بعد القرآن والسنة, يف ضوء 

لـرصف, فاالجتهـاد يس عـىل العقـل البـرشي اً عليه واستنادا إليهام, ولـنما يدال
أساس حليوية الترشيع ونامئه, واستمرار عطائه يف تعريف األمة بأحكـام اهللا تعـاىل 
يف كل نازلة, وهو ما جر عليه العمل يف العصور األوىل التي شهد هلا رسـول اهللا 
صىل اهللا عليه وسلم باخلريية, واستمر عطاؤه إىل منتصف القرن الرابـع اهلجـري, 

تي وضعها العلامء للمجتهد عزيزة املنـال, خاصـة املجتهـد وأصبحت الرشوط ال
ًناد بعض العلامء بإغالق باب االجتهاد حتاشـيا لألخطـاء واملخالفـات فاملطلق, 

                                                 
F١Eאאא٨٨א،٨٩K 
F٢Eאאא٤٥Kאא

١٤٠٥K 
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الرشعية التي ظهرت نتيجة لالجتهـادات الفرديـة, والفتـاو التـي ختـالف روح 
 .الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها العامة
هاد من أساسـه; ألن احلاجـة إىل االجتهـاد ومل يقصد هؤالء غلق باب االجت

باقية ما بقيت احلياة, وإنام كان القصد إبعاد من ليسوا من أهل االجتهاد من ولوج 
 .)١(هذا املسلك الوعر الذي يؤدي إىل اخلطأ يف تطبيق رشع اهللا تعاىل

وإذا كان األمر كذلك فإن االجتهاد اجلامعي يـسد هـذه الثغـرة, ويـؤدي إىل 
هاد واالنضباط يف الفتو, ألهنا لن تصدر إال عن مشاورة وتنقيح مـن فتح االجت

أهل العلم والرأي, لتحقق الرشوط التـي وضـعها العلـامء للمجتهـد يف جممـوع 
هؤالء العلامء, بعد ظهور التخصص املنفرد, أو التخصص الـدقيق عـىل الـساحة 

 .اإلسالمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١EאWאאא٣١٩Kאאא

،אאא،١٢٩،١٣٠Kא
א١٤٠٤אאאאא،٨٣–٨٥K 
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 ل الثالثالفص
 يف دور املجامع الفقهية وهيئات اإلفتاء

 يف حتقيق االجتهاد اجلامعي
 

 :وفيه مبحثان 
 .يف واقع هذه املؤسسات: املبحث األول 
 .يف املأمول حتقيقه يف املستقبل: املبحث الثاين 
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 املبحث األول
 يف واقع هذه املؤسسات

يه أن هذه املؤسسات العلمية قامت بدور مهـم عـىل الـساحة الذي ال شك ف
ام املسلمني عىل املستو الفردي ـريق أمـارة الطـت يف إنـهمـة, وأسـالميــاإلس

واجلامعي عىل ضوء األدلـة الـرشعية, واالحتكـام إىل روح الـرشيعة اإلسـالمية 
 .ًالسمحة ومقاصدها وقواعدها العامة, عىل مد نصف قرن تقريبا

) املجامع الفقهية وهيئـات اإلفتـاء(ملطلع عىل ما أصدرته هذه املؤسسات وا
الـذي تبذلـه هـذه اهليئـات مـن بحـوث من جمالت ودوريات يدرك مد اجلهد 

 واحلمد –ضافية مدعومة باألدلة واحلجج والرباهني الصحيحة, األمر الذي أد 
امل الغريب بصفة  إىل صحوة إسالمية مباركة, ووضح صورة اإلسالم لد الع–هللا 

ً متثل عمـال بـرشيا ينتابـه مـا ينتـاب سـائر األعـامل – يف النهاية –خاصة, لكنها  ً
لضوء البرشية من قصور حتى تؤدي دورها كام ينبغي, وهذا ال يتحقق إال بإلقاء ا

 :القصور فيها, ومن ثم يكون العالج درك أوجه عىل واقع هذه املؤسسات حتى ن
ًذه املؤسسات, فبعضها ال يزيد عىل عرشين عضوا, قلة عدد أعضاء ه: ًأوال 

وغري متفرغني هلذا العمل, بل كل واحد منهم مرتبط بأعامل أخر كثـرية جتعـل 
 .ًعمله يف هذه املؤسسات ثانويا

 أن اجتامعات هذه املؤسسات قليلة ودوراهتا العادية متباعدة, باإلضافة :ًثانيا 
 .لبحوثإىل قلة عدد األيام التي تناقش فيها ا

 أن ما يتوصل إليه املجتمعون من قرارات وتوصيات ال يطبـع منـه إال :ًثالثا 
, هتد لبعض األفراد واهليئات, وال يستفيد منهـا عامـة املـسلمني, حمدودةأعداد 

ًفضال عن تأخر طبعها ونـرشها, األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل تـأخر بيـان احلكـم 
 .الرشعي عن وقت احلاجة, وهذا ال جيوز
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 أن هناك تكرار وازدواجية يف عمل هذه املؤسـسات; لعـدم التنـسيق :ًعا راب
 يؤدي إىل ضياع اجلهد الـذي بينها, وإن وجد يف بعضها فال يوجد يف الكل, وهذا

 .من العلامءيبذل 
موضوع فوائد البنوك الربويـة بحـث يف جممـع البحـوث : ومن أمثلة ذلك 

رة يف شـهر املحـرم ـد يف القاهــــاملنعقره الثاين ــر يف مؤمتــالمية باألزهــاإلس
 .هـ١٣٨٥سنة 

كام بحث يف املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته التاسـعة 
 .هـ١٤٠٦املنعقدة يف مكة املكرمة يف الثاين عرش من شهر رجب سنة 

كام بحثه املجمـع الفقهـي التـابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي يف دورة مـؤمتره 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف شـهر ذي القعـدة ) أبو ظبي( املنعقد يف التاسع

 .هـ١٤١٥سنة 
 :كذلك موضوع التأمني بأنواعه املختلفة

بحثه جممع البحوث اإلسالمية باألزهر يف مـؤمتره األول املنعقـد يف القـاهرة 
 .هـ١٣٨٣عام 

 دورتـه األوىل كام بحثه املجمع الفقهـي التـابع لرابطـة العـامل اإلسـالمي يف
هـ بمكة املكرمة, بعد أن بحثته هيئة كبار العلـامء يف ١٣٩٨ شعبان ١٠املنعقدة يف 

 .اململكة العربية السعودية
 :جاء يف قرار املجمع ما ييل 

 احلمد هللا والصالة والسالم عـىل رسـول اهللا وعـىل آلـه وأصـحابه ومـن ((
د نظـر يف موضـوع التـأمني فإن جممع الفقه اإلسـالمي قـ: أما بعد . اهتد هبداه

ًبأنواعه املختلفة بعد ما اطلع عىل كثري مما كتبه العلامء يف ذلك, وبعد ما اطلع أيضا 
عىل ما قرره جملس هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف دورته العارشة 

 .هـ من التحريم للتأمني بأنواعه١٣٩٧/ ٤/٤املنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 
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بعد الدراسة الوافية وتبادل الرأي يف ذلك قـرر املجلـس باألكثريـة حتـريم و
التأمني بجميع أنواعه, سواء كان عىل النفس أو البضائع التجارية أو غري ذلك من 

 .)١())...األموال
 إغفــال دور العلــوم اإلنــسانية والتطبيقيــة التــي هلــا دور مهــم يف :ًخامــسا 

النفس, وسائر العلـوم تامع, واالقتصاد وعلم االستنباط الفقهي, كالطب, واالج
 باملستجدات التي أفرزهتا التطورات التـي طـرأت عـىل املجتمعـات التي هلا صلة

املختلفة, فاملالحظ أن أغلب أعضاء هذه املؤسـسات مـن املتخصـصني يف الفقـه 
وأصوله, وهؤالء ال يمكنهم تكييف احلكم الرشعي يف بعض القـضايا التـي هلـا 

 .وم األخرصلة بالعل
معرفة أحوال عرصه وما جيري فيه : ولذلك كان من رشوط املجتهد أو املفتي

 .من ترصفات واخرتاعات تؤثر يف تكييف احلكم الرشعي
ال ينبغي ألحد أن يفتي ((:  أنه قال– ريض اهللا عنه –نقل الشاطبي عن عطاء 

ّالناس حتى يكون عاملا باختالف الناس, فإنه إن مل يكن كذلك رد  من العلم ما هو ً
 .)٢())أوثق من الذي يف يديه

 أكثر هذه املؤسسات يغلـب عليهـا الطـابع اإلقليمـي, وأعـضاؤها :ًسادسا 
سودان, ورابطـة علـامء ينتمون إىل دولـة واحـدة, كـاملجمع الفقهـي باهلنـد, والـ

 ال حيقق اهلدف املنشود من مجع كلمة املسلمني وتوحيـد صـفوفهم املغرب, وهذا
ًل املوضوعات التـي هتـم أمـر املـسلمني مجيعـا, وال يتخـذها أعـداء وآرائهم حو

اإلسالم ذريعة لالنقضاض عىل املسلمني واحتالل بالدهم, كام حدث يف احلادي 
هـل هـو : واختلف العلامء يف حكم هذا التـرصفم ٢٠٠١عرش من سبتمرب عام 

 مرشوع أو غري مرشوع?
                                                 

F١Eאאאאאאאאא١٣٩٨
א١٤٠٥א٤٣K 

F٢EאאF٢L١٢٢EK١٤١٧אK 
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ار األعضاء الذين يمثلوهنـا,  أن بعض هذه املجامع ترتك للدول اختي:ًسابعا 
والغالب عىل هذه الدول أهنا ال ترشح هلذا العمـل إال مـن كـان خطـه يتفـق مـع 
سياسة هذه الدولة, ولذلك تتدخل اهليئـات األمنيـة يف هـذا االختيـار, وتـصدر 

 .ًقرارها انطالقا من السياسة العامة للدولة
ات ال يأخذ صبغة اإللزام ُأن ما يتوصل إليه من أحكام يف هذه املؤسس: ًثامنا 

يف تطبيقه من مجيع الدول, وإنام هي جمرد حمارض لالجتامعات حتفظ  لد األمانـة 
ً ينـرش منهـا مـا تـراه األمانـة العامـة صـاحلا للنـرش بالوسـائل ,العامة للمؤسسة

املختلفة, األمر الذي جعل هذه املؤسسات أشبه باملركز الثقايف للبحوث الفقهية, 
 .)١(ترشيعية لألمة تلزم اجلميع بتطبيقهاوليست مؤسسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
F١EאWאאא٧٥٣Kאאא

אאאא،١٤٠א،١٤١K 
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 املبحث الثاين
 املأمول حتقيقه يف املستقبل

عرفنا يف املبحث السابق بعض العوائق التي جعلت هذه املؤسسات ال تقـوم 
وذلـك مـن بدورها كام ينبغي, وبعالج هذه العوائق يتحقق اهلدف املنشود منهـا, 

 :ما يأيت خالل 
ة أعضاء املجامع الفقهية وهيئات اإلفتاء بصورة متكاملة, بحيـث  زياد:ًأوال 

املتخصصني يف الفقه واألصول واملقاصد الرشعية والقضاء م الفقهاء والعلامء تض
والتفسري واحلديث والسياسة الرشعية, باإلضافة إىل العلوم احلديثة التي هلا صـلة 

ة, وعلامء الرتبية والنفس باألحكام الرشعية, كالطب واالقتصاد والشؤون الدولي
ًواالجتامع وما إىل ذلك من العلوم اإلنسانية, نظرا للتطور اهلائل الـذي طـرأ عـىل 

 .احلياة وغري شكلها بصورة ملحوظة
 زيادة دورات هذه املؤسـسات حتـى تكـون عـىل صـلة بـام جيـري يف :ًثانيا 

رة غـري املجتمع, وعدم ترك الفرصـة لألدعيـاء بتغطيـة مـا هيـم املـسلمني بـصو
 .صحيحة

 إصدار جملة شهرية بثمن رمزي, تتـضمن نـرش البحـوث والقـرارات :ًثالثا 
 .والتوصيات التي تصدرها هذه املؤسسات

توضـيح صـورة :  مـسمى تكـون مهمتهـا  إنشاء قناة خاصة حتت أي:ًرابعا 
 والرد عىل الدعاو الكاذبة التي تيسء إىل اإلسالم, باإلضافة ,اإلسالم الصحيحة

رة مثـل نـرشات األخبـار, رش كل ما يصدر عن هذه املؤسسات بصورة مستمإىل ن
 .أوقات خمتلفةوتعاد يف 

املجمـع الفقهـي ((:  ضم املجـامع الفقهيـة املتعـددة حتـت مـسمى:ًخامسا 
  :))العاملي
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يمكن حتقيق املبادئ السابقة من خالل الدعوة إىل عقـد مـؤمتر عـاملي باسـم 
 ))رابطة العامل اإلسـالمي بمكـة املكرمـة((رعاية  حتت ))مؤمتر علامء املسلمني((

يدعى إىل هذا املؤمتر مجيع املجامع الفقهيـة وهيئـات اإلفتـاء يف العـامل اإلسـالمي 
 ))جممع فقهـي عـاملي((بكامل األعضاء احلاليني لوضع تصور كامل نحو تكوين 

لكعبـة  وفيها ا,يكون مقره مكة املكرمة باعتبارها أم القر وموطن الوحي األول
 املرشفة التي يتجه إليها املسلمون يف كل مكان من العامل, وتكون املجامع األخر
ًفروعا هلذا املجمع, ينسق بينها مكتب مركـزي يتكـون مـن ممثلـني عـن املجـامع 

ق بني أعامهلا, ويتابع ما جيري عىل الساحة من قـضايا ونـوازل حتتـاج ّالفرعية ينس
 .لرشعي فيهااألمة إىل بحثها ومعرفة احلكم ا

كام يقوم املكتب باالتصال الدائم باألعضاء يف مجيع الفروع للوقوف عـىل مـا 
ّلدهيم من موضوعات حتتاج إىل بحث, ويقيم هذه املوضوعات, فإذا كـان يكفـي 
يف بحثها أحد هذه الفروع, كأن كانت ذات طابع إقليمي, وكـل بحثهـا إىل الفـرع 

كتـب التنـسيقي هبـا, وإن كانـت هتـم مجيـع املعني وإبداء الرأي فيهـا, وإبـالغ امل
 .املسلمني ضمت إىل القضايا التي ستعرض عىل املجمع هبيئته الكاملة

 ورصـد كـل مـا ,قوم هذا املكتب بمتابعة حركة النرش بأشكاهلا املختلفةيكام 
 .نرش عن اإلسالم وعرضه عىل املجمع إلبداء الرأي فيهي

 :وينص يف وثيقة تكوين هذا املجمع
ً عدد كاف مـن أعـضاء املجمـع ملواصـلة أبحـاثهم تفرغـا كـامال, أن يتفرغ – ١ ً

ويكون لبقية األعضاء اجتامعات دورية بحسب مـا يتفـق عليـه مـن تنظـيم 
 .االجتامع الدوري

 جيب أن تتوافر هلذا املجمع كل أسباب احلرية; حيث يبدي كـل عـضو رأيـه – ٢
غط مـن احلكومـات, أو , ويصدر املجمع قراراته بشجاعة بال ضحرية تامةب
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 .من قو الضغط يف املجتمع
 إذا اتفق علامء املجمع عىل رأي يف مسألة من املسائل االجتهادية اعتـرب ذلـك – ٣

 وإن. وإلزامه يف الفتو والترشيع من جمتهدي العرص, له حجيته ))ًإمجاعا((
 .اختلفوا كان رأي األكثرية هو األرجح, واألقرب إىل الصواب

 تبليغ ما يتوصل إليه إىل والة األمر يف البالد اإلسالمية, إللزام الشعوب وجيب       
 .)١(هبا وتطبيقها, فمن املعلوم أن حكم احلاكم يرفع اخلالف

ومن ثم جيب أن تتحـول بحـوث املجمـع وقراراتـه وتوصـياته إىل مقـررات        
 .)٢(دقانونية يسهل االستفادة منها يف جمال التقنني والتطبيق بشكل موح

 – يرصد هلذا املجمع واملجامع التابعة له ميزانية خاصة تفي بمتطلبـات دوره – ٤
 توزع حصصها عىل الدول اإلسالمية بقدر إمكانيـة كـل دولـة, –كام ينبغي 

باإلضافة إىل اجلهود الشعبية وفتح باب التطوع أمام اهليئات اخلريية باعتباره 
 .وًبابا من أبواب التعاون عىل الرب والتق

مادية وروحيـة, وعـىل : فإن عرصنا احلارض يموج باملشكالت اجلمة : وبعد 
عاتق فقهاء املسلمني وعلامئهم تقع مسؤولية وضع احللول العملية املالئمـة لكـل 

ً قوال وعمال –ما يواجه البرشية من مشكالت احلضارة املعارصة; حتى حيققوا  ً– 
 .)٣(صالحية الرشيعة اإلسالمية لكل زمان ومكان

 إىل حتقيـق – بعـون اهللا تعـاىل –ولعل التصور الـذي توصـلت إليـه يـؤدي 
األهداف املرجوة من هذه املؤسسات حتى يوصد الباب أمام األدعياء والـدخالء 

                                                 
F١EאWאאאאאא

אאאW٢٠٢٥٢אאא،
٨٤אאאאא،

١٣٤Kאאאא،אאא١٤١٨K 
F٢Eאא٣٩٤אKא

K 
F٣Eאאאא١٨١אK 
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من املتعاملني الذين يفتون الناس بغـري علـم, واهللا تعـاىل مـن وراء القـصد, وهـو 
 .حسبنا ونعم الوكيل

الصاحلات, وبفضله تتنزل الرمحات, وصـىل اهللا واحلمد هللا الذي بنعمته تتم 
 .عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 اخلامتـــة
 :يف ختام هذا البحث أسجل بعض النتائج التي توصلت إليها 

ّهنا تتسع لكل مـا جيـد يعة اإلسالمية لكل زمان ومكان, وأ صالحية الرش :   ًأوال
 وذلك باشتامهلا عىل القطعي من األحكام التي يف حياة الناس من نوازل,

ال تتغري وال تقبل االجتهاد, بجانب األحكام الظنية التي تقبل االجتهاد 
 .واختالف اآلراء يف املراد منها, وهذا من رمحة اهللا تعاىل بعباده

 القرآن والسنة واالجتهاد مـن العلـامء – يف اجلملة – أن مصادر الترشيع :ًا ـيـانـث
ن حتققت لدهيم الرشوط املعتربة لذلك, كـام جـاء ذلـك يف حـديث الذي

 .معاذ ريض اهللا عنه, وكام كان يطبقه الصحابة والتابعون ريض اهللا عنهم
ً أن االجتهاد اجلامعي كان مصاحبا لالجتهاد الفردي يف مجيـع العـصور, :ًا ـثـالـث

 .ارضًبدءا من عرص الرسول صىل اهللا عليه وسلم وانتهاء بالعرص احل
أمهية االجتهاد بصفة عامة, واالجتهاد اجلامعي :  تبني من خالل البحث :ًا ــرابع

ًبصفة خاصة; نظرا ملا طرأ عـىل حيـاة النـاس مـن أمـور نتيجـة للتقـدم 
 .املتصل يف شتى نواحي احلياة

 كام تبني مد اجلهد الذي قامت به املجامع الفقهيـة وهيئـات اإلفتـاء يف :ًخامسا 
 .ق أمام املسلمني عىل املستو الفردي واجلامعيإنارة الطري

 ظهور العديد من الفتاو غري املنضبطة عىل الساحة اإلسـالمية ممـا أد :ًسادسا 
إىل تفرق األمة, وتشويه صورة اإلسالم املرشقة, األمر الذي حيـتم عـىل 

د عـرب املجـامع الفقهيـة وهيئـات اإلفتـاء; وعلامء املسلمني تكثيف اجله
 الباب عىل األدعياء الذين يفتون الناس بغـري علـم, ويـدرك حتى تغلق

العامل كله أن يف رشيعتنا ما يغني عـن التطفـل عـىل النظريـات البـرشية 
 يف اتبـاع مـنهج اهللا تعـاىل, – كل اخلري –والقوانني الوضعية, وأن اخلري 

 .واالبتعاد عن مسالك الشيطان املنحرفة
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ِ﴿وأن هذا رصاط :قال تعاىل َِ َ َ ََّ ْي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكـم َ َّ ُّ ْ ُُ ِ َ َ َ َّ َ َّ ََ ََ ُ ُ َ ُ ُِ َِ ً ِ
َعن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾ ُ َّ َ ْ ْ ْ َُ َُّ ََ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َ  ).١٥٣: األنعام (ِ

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
 
 

 شعبان حممد إسامعيل
 هـ١٤٢٨مكة املكرمة 
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 ادر البحثمص
 . القرآن الكريم −١
.  اإلهباج يف رشح املنهاج لإلمام السبكي وولده حتقيق الدكتور شعبان حممد إسـامعيل ط  −٢

 .هـ١٤٠١الكليات األزهرية 
 االجتهاد يف الرشيعة اإلسـالمية مـع حتلـيالت يف االجتهـاد املعـارص للـدكتور يوسـف  −٣

 .هـ١٤١٧ الكويت –دار القلم . القرضاوي ط
 بحـث منـشور بمجلـة البحـث – االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية للدكتور زكريا الـربي  −٤

 .٢٠العلمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية العدد 
النهضة العربية بالقـاهرة .  االجتهاد يف الترشيع اإلسالمي للدكتور حممد سالم مدكور ط −٥

 .هـ١٤٠٤
ــد الــسوسوة الــرشيف  االجتهــاد اجلامعــي يف التــرشيع ا −٦ ــد املجي   إلســالمي للــدكتور عب

 سـنة ٦٢كتاب األمـة وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية بدولـة قطـر العـدد . ط
 .هـ١٤١٨

دار .  االجتهاد اجلامعي ودور املجامع الفقهية يف تطبيقه للدكتور شعبان حممد إسامعيل ط −٧
 .هـ١٤١٨البشائر اإلسالمية ودار الصابوين 

للدكتور نور الـدين خمتـار اخلـادمي .  جماالته– ضوابطه – حجيته –اد املقاصدي  االجته −٨
 .هـ١٤١٦مكتبة الرشد بالرياض . ط

املجلـس األعـىل .  االجتهاد والتقليد يف الرشيعة اإلسالمية للدكتور حممـد الدسـوقي ط −٩
 .هـ١٣٩٣للشؤون اإلسالمية بالقاهرة 

 .إحياء الرتاث العريب.  اجلصاص ط أحكام القرآن أليب بكر أمحد بن عيل −١٠
 أحكام القرآن أليب بكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب, حتقيق حممد عبد القـادر  −١١

 .دار الكتب العلمية. عطا ط
 . بمرصصبيح.  لسيف الدين عىل اآلمدي ط اإلحكام يف أصول األحكام −١٢
كامه وكيفية الفتـو واالسـتفتاء أليب  أدب الفتو ورشوط املفتي وصفة املستفتي وأح ـ١٣

مكتبة اخلـانجي . عمرو عثامن بن الصالح حتقيق الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب ط
 .هـ١٤١٣بالقاهرة 



 − ٨٤ −

 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـن علـم األصـول ملحمـد بـن عـيل الـشوكاين حتقيـق  −١٤
 .هـ١٤١٣ األوىل  بالقاهرة الطبعةيدار الكتب. الدكتور شعبان حممد إسامعيل ط

دار .  أسباب نزول القرآن أليب احلسن عيل بن أمحد الواحدي حتقيق سيد أمحـد صـقر ط −١٥
 .القبلة جدة

دار .  أسد الغابة يف معرفة الصحابة لعيل بن حممد اجلزري حتقيق عادل أمحد الرفـاعي ط −١٦
 .هـ١٤١٤إحياء الرتاث العريب ـ بريوت 

دار املعـارف بمـرص الطبعـة . ألسـتاذ عـيل حـسب اهللا ط أصول الترشيع اإلسـالمي ل −١٧
 .هـ١٣٩٦اخلامسة 

 إعالم املوقعني عن رب العاملني لشمس الدين حممـد بـن أيب بكـر املعـروف بـابن قـيم  −١٨
 .الكليات األزهرية. اجلوزية حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ط

اجلوزي ـ الطبعة األوىل دار ابن .  إعالم املوقعني ـ حتقيق مشهور بن حسن آل سلامن ط −١٩
 .هـ١٤٢٣

 .املكتبة التجارية الكرب بالقاهرة.  تاريخ الترشيع اإلسالمي للشيخ حممد اخلرضي ط −٢٠
 .دار الكتب العلمية. حممد بن جرير ط:  تاريخ الطربي  −٢١
ب العـريب بمـرص ادار الكتـ.  تاريخ الفقه اإلسالمي للدكتور حممـد يوسـف موسـى ط ـ٢٢

 .م١٩٥٨
دار صـادر ـ . تاريخ مدينة دمشق لعيل بن احلسن بن هبة اهللا املعروف بـابن عـساكر ط  −٢٣

 .بريوت
   التقرير والتحبـري يف علـم األصـول البـن أمـري احلـاج عـىل حتريـر الكـامل بـن اهلـامم  −٢٤

 .هـ١٤١٧دار الفكر ـ بريوت الطبعة األوىل . ط
   تقـديم األسـتاذ رب القرطبـي جامع بيان العلم وفـضله أليب عمـر يوسـف بـن عبـد الـ −٢٥

 .هـ١٤٠٢دار الكتب اإلسالمية بالقاهرة . عبد الكريم اخلطيب ط
دار ابـن .  جامع بيان العلم وفضله حتقيـق أيب عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلامن ط −٢٦

 .هـ١٤٢٣اجلوزي ـ الطبعة األوىل 
 .هـ١٣٣٢باد حيدر آ.  جامع مسانيد اإلمام األعظم ملحمد بن حممود اخلوارزمي ط −٢٧



 − ٨٥ −

  حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد البــاقي . حممــد بــن إســامعيل:  اجلــامع الــصحيح للبخــاري  −٢٨
 .املطبعة السلفية بالقاهرة. ط

  حتقيـق حممـد فــؤاد عبـد البــاقي .  اجلـامع الـصحيح ملــسلم بـن احلجـاج النيــسابوري −٢٩
 .دار إحياء الرتاث العريب. ط

 .القاهرة. د القرطبي ط اجلامع ألحكام القرآن ملحمد بن أمح − ٣٠
 عىل متن مجـع ح شمس الدين حممد بن أمحد املحيل حاشية الشيخ حسن العطار عىل رش −٣١

 .املكتبة التجارية بالقاهرة. اجلوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ط
.  عىل متن مجع اجلوامع للسبكي طعبد الرمحن بن جاد عىل رشح املحيل:  حاشية البناين − ٣٢

 . احللبيعيسى
دار الفكـر العـريب . حياته ـ عرصه ـ آراؤه ـ فقهه للشيخ حممد أبو زهـرة ط:  أبو حنيفة  −٣٣

 .بالقاهرة
 .هـ١٣٧١مصطفى احللبي . سليامن بن األشعث السجستاين ط:  سنن أيب داود  −٣٤
ــة −٣٥ ــن ماج ــنن اب ــي:  س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد اهللا حمم ــؤاد . أيب عب ــد ف ــق حمم   حتقي

 .هـ١٣٧٢عيسى احللبي . ي طعبد الباق
  حتقيــق حممــد أمحــد دمهــان . عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن:  ســنن الــدارمي  −٣٦

 .دار إحياء السنة النبوية. ط
 .هـ١٣٨٣عيسى احللبي . أمحد بن شعيب ط: سنن النسائي  − ٣٧
 .هـ١٣٥٥اهلند . أيب بكر أمحد بن احلسني ط:  السنن الكرب للبيهقي  −٣٨
دار الـوراق ـ . سنة ومكانتها يف الترشيع اإلسـالمي للـدكتور مـصطفى الـسباعي ط ال−٣٩

 .هـ١٤١٩بريوت 
  حتقيــق مــصطفى الــسقا وآخــرين .  الــسرية النبويــة أليب حممــد عبــد امللــك بــن هــشام −٤٠

 .مؤسسة علوم القرآن. ط
بن عبـد ا حتقيق الدكتور عبد اهللا. سليامن بن عبد القوي:  رشح خمترص الروضة للطويف  −٤١

 .هـ١٤٠٩مؤسسة الرسالة طبعة أوىل . املحسن الرتكي ط
دار الكتـب . أمحد بن احلسني حتقيق حممـد الـسعيد بـسيوين ط: يامن للبيهقي  شعب اإل −٤٢

 .هـ١٤١٠العلمية 



 − ٨٦ −

منشورات الكتـب .  الشور وأثرها يف الديمقراطية للدكتور عبد احلميد األنصاري ط −٤٣
 .العرصية

 .اجلامع الصحيح للبخاري= اري  صحيح البخ −٤٤
 .اجلامع الصحيح ملسلم=  صحيح مسلم  −٤٥
 .هـ١٣٨٨مطابع التحرير بمرص . حممد بن سعد البرصي: طبقات ابن سعد  −٤٦
مطبعة النرص بالقـاهرة الطبعـة الـسابعة .  علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خالف −٤٧

 .هـ١٣٧٦
ام احلرمني اجلويني حتقيق الدكتور عبد العظيم الديب  غياث األمم يف التياث الظلم إلم −٤٨

 .الشؤون الدينية بدولة قطر. ط
   فتاو اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء ـ مجـع وترتيـب الـشيخ أمحـد بـن  −٤٩

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء والـدعوة . عبد الرزاق الدويش ط
 .هـ١٤١١واإلرشاد بالرياض سنة 

دار الـصحوة للنـرش .  الفتو بني االنضباط والتسيب للدكتور يوسف القرضـاوي ط −٥٠
 .هـ١٤١٣والتوزيع بالقاهرة 

 .دار الوفاء بمرص الطبعة األوىل.  فقه الشور واالستشارة للدكتور توفيق الشاوي ط −٥١
دار ابـن . اين ط فقه النوازل ـ دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور حممـد بـن حـسني اجليـز −٥٢

 .هـ١٤٢٦اجلوزي الطبعة األوىل 
دار إحياء الـسنة املحمديـة .  الفقيه واملتفقه أليب بكر عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي ط −٥٣

 .هـ١٣٩٥بالقاهرة 
 قرارات املجمع الفقهي اإلسـالمي لرابطـة العـامل اإلسـالمي مـن دورتـه األوىل لعـام  −٥٤

 .هـ١٤٠٥هـ حتى الدورة الثامنة عام ١٣٩٨
دار الفكـر .  الكامل يف ضعفاء املحدثني لعبـد اهللا بـن عـدي حتقيـق حيـي الغـزاوي ط −٥٥

 .بريوت
 . لسان العرب ملحمد بن مكرم بن منظور ـ الطبعة األوىل, دار صادر بريوت −٥٦
 .هـ١٤٠٢دار الكتاب العريب .  جممع الزوائد ومنبع الفوائد لعيل بن أيب بكر اهليثمي ط −٥٧
 .هـ١٤٠٨ التابع لرابطة العامل اإلسالمي السنة األوىل العدد األول لة املجمع الفقهيجم −٥٨



 − ٨٧ −

 املستصفى من علم األصول أليب حامد حممد بن حممد الغزايل حتقيق الدكتور محـزة بـن  −٥٩
 . الطبعة األوىل باملدينة املنورة.زهري حافظ

 .هـ١٣١٣امليمنية بالقاهرة .  مسند اإلمام أمحد بن حنبل ط −٦٠
الح ـخ صـايل الشيـا ملعـة عليهـا واملحافظـايتهـرورة رعـة وضـا لألمـح العليـالـ املص −٦١

وكالـة املطبوعـات والبحـث العلمـي ـ وزارة الـشؤون . عبد العزيز آل الشيخ ط بنا
 .هـ١٤٢٦اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ بالرياض 

ــليام −٦٢ ــم س ــيط أليب القاس ــم الوس ــن  املعج ــارق ب ــق ط ــرباين حتقي ــد الط ــن أمح   ن ب
 .هـ١٤١٥دار احلرمني القاهرة . عوض اهللا, وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ط

الرشكة التونـسية للتوزيـع الطبعـة .  مقاصد الرشيعة للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ط −٦٣
 .م١٩٧٨األوىل 

ــق :  امللــل والنحــل للــشهرستاين  −٦٤ ــد الكــريم حتقي ــن عب   حممــد ســيد كــيالين حممــد ب
 .هـ١٣٨١مصطفى احللبي بمرص . ط

 .هـ١٣٢١حيدر آباد باهلند .  مناقب اإلمام األعظم للموفق بن أمحد املكي ط −٦٥
املكتبـة .  املوافقات يف أصول الرشيعة أليب إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الـشاطبي ط −٦٦

 .التجارية الكرب بالقاهرة
صول جلامل الدين عبد الـرحيم بـن احلـسن اإلسـنوي  هناية السول يف رشح منهاج الو −٦٧

 .حممد عيل صبيح بالقاهرة. ومعه مناهج العقول يف رشح منهاج األصول للبدخيش ط
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  املؤلف يف سطور

م حفـظ ١٩٣٩هــ ـ ١٣٥٩ولد يف إحد قر حمافظة الرشقية بمـرص عـام 
بـاألزهر فـدرس حتـى حـصل عـىل شـهادة القرآن الكريم وجوده, ثـم التحـق 

, ثـم عـىل املاجـستري والـدكتوراه يف ))التخصص يف القراءات وعلـوم القـرآن((
 . ))أصول الفقه((

ــى وصــل إىل درجــة  ــدرج يف الوظــائف حت ًعمــل مدرســا يف األزهــر وتت
عة بكليـة الدراسـات اإلسـالمية  يف الفقه وأصوله ورئيس لقسم الرشي))أستاذ((

 .ة األزهرربية بجامعوالع
ُأعري للعمل يف جامعات بعض الدول اإلسالمية, جامعة امللك عبـد العزيـز 
ًباملدينة املنورة, وجامعة أم درمان اإلسالمية, وجامعة قطر, ويعمـل اآلن أسـتاذا 

 .بجامعة أم القر بمكة املكرمة
له مؤلفات عدة يف القراءات وعلوم القرآن والسنة النبوية, والفقه واألصول 

ــا ــاس,  : (منه ــسنة,دراسات حــول اإلمجــاع والقي ــرآن وال دراســات حــول الق
األحاديث القدسية ومنزلتها يف الترشيع, أصول الفقه امليرس, االجتهـاد اجلامعـي 

 ).تارخيه ورجاله: ودور املجامع الفقهية يف تطبيقه, أصول الفقه 
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 تغري الفتو أسبابه وضوابطه
  

  
 بقلم الفقري إىل عفو اهللا تعاىل

 الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد
 كبري مفتني بدائرة الشئون اإلسالمية بديب عفا اهللا تعاىل عنه
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 آمـن وتـدبر, احلمد هللا الذي يغري وال يتغري, الذي رشع احلالل واحلرام ملـن

سالم عــىل ســيد األنبيــاء أحــسن اخلــالقني, وأحكــم احلــاكمني, والــصالة والــ
الذي بعث بالرشيعة السمحة, وامللة احلقـة, فأنقـذ اهللا تعـاىل بـه مـن , واملرسلني

 .الضاللة, وهد به من الغواية
فإن الرشيعة الغراء وامللة القعساء, هي منـة اهللا تعـاىل عـىل عبـاده, .. أما بعد

ونعمته عىل املسلمني, وكرمه عىل املؤمنني, تستحق هذه النعمة , له عىل خلقهوفض
وجزيل الذكر, فله احلمد عىل ما أوالنا من النعامء, وله الفضل عـىل  ,كامل الشكر

منته التي مألت األرض والسامء, فصلحت هبا البرشية الراقية, واألمة اهلادية, فال 
ملـن مل يـزل , إال يف ظالهلـا الـوارف, بـاهرةوكرامة , تعرف البرشية سعادة غامرة

 .بباهبا عاكف
فهي التي تصلح احلال واملآل, نصوصها حمكمة, وداللتها واضـحة, ال غلـو 

وال تعقيد وال ختليط, بل وسطية يف الترشيع, وسعة يف التفريـع, , فيها وال تفريط
هلة سـائغة وبقيـت سـ, قد رفع اهللا تعاىل منها اإلرص واألغـالل ,مرنة يف التطبيق

 وأصـلحت ,فكان ذلك من أخص خصائصها التي سايرت هبا الزمـان , كالزالل
 .  واملكاناإلنسان واحليوان

ونحن اليوم يف القرن اخلامس عرش من عمرها, ال نـزال نقتـبس مـن فنـون 
, بدالئلها الندية, واملعاين الواضحة وكأهنا غضة طرية, نصوصها الدالئل الواسعة

  .ومفاهيمها الغنية
وال طالسـم , ومن أوضح ذلك داللة أن أحكامهـا ليـست قوالـب جامـدة

واضحة عند التحقيق, هلا مقاصد معلومة وغايـات , غامضة, بل مرنة يف التطبيق
 . مفهومة
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ًفال ريب أن تكون الفتو فيها متغرية تبعا لتحقيق هذه املقاصد , وما جرت 
 .هاد الذي ال يتعطليف ضوء الثوابت التي ال تتبدل, واالجت,به العوائد

عقدت هلا هذه , وتفصيل وإتقان,  وملا كانت هذه املسألة حتتاج إىل مزيد بيان
الندوة املباركة يف ربوع مهـبط الـوحي وعاصـمة الرسـالة وظـالل رابطـة العـامل 

فأتيـت فيـه , اإلسالمي و جممعها الفقهي, الذي رشفني بالكتابة يف هذا املوضوع
كرة لنفيس وإخواين من أبناء جنيس, وقد أتيت من هـذا تذ, هبذه البضاعة املزجاة

املوضوع باملراد, فجمعت أطرافه ببيان رشوطـه وأسـبابه ومقاصـده وضـوابطه, 
 . و من الغموض نقية, فغدت هذه املسألة جلية, ودفع شبهه

 ..ًواهللا تعاىل نسأل أن ينفع به, وجيعله خالصا لوجهه بكرمه ومنه
 ..سيدنا حممد وآله وصحبهوصىل اهللا وسلم وبارك عىل 
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مفهوم تغري الفتو 
يقصد بتغري الفتو أن الفتو ختتلف يف بيان حكم املسألة الواحدة من حال 

 ...آلخر , أو شخص آلخر, أو زمان عن زمان, أو عرف عن عرف
حـدة بحـسب اخـتالف األحـوال خمتلفا يف املسألة الوافيكون جواب املفتي 

كنة واألعراف, مع احتاد الرشوط وانتقـاء املوانـع, فـإن اختلفـت  واألمواألزمنة
 ., بل يكون لكل مسألة حكم مستقلالرشوط, أو وجدت املوانع فال احتاد

إن كان من حرز مثله, كـان رسقـة تقطـع بـه يـد  فية مثال,ُلغري خ فأخذ مال 
 ى رشط القطـع انتفـفـإن كـان غـري حمـرز, فقـد . نصاباوق املرسالسارق إذا كان

م يكن السارق جريئا منتهكا حلق فل,  ضمناهليه فيه, وتسليط غريه علكلتقصري ما 
 ويعود األمر بعدئـذ ,زير إىل التع احلكم فينتقل,الغري بحيث يستحق عقوبة القطع

 . يف إيقاع التعزيز الالئق لويل األمر
طع ّقليال مل يبلغ نصاب الرسقة , فإن حماسن الرشيعة تأبى أن تق وكذا إن كان 
 .الناس بالتسامح يف املال التافهجلريان عادة اليد يف األمر التافه 

 فوجود املانع وهو عدم كون املال نصابا يقتيض أن خيتلف حكم الرسقة مـن 
 ..قطع إىل تعزيز

 .تي يتحدد هبا مفهوم تغري الفتووهكذا يقال يف كثري من املسائل, ال
منها التغـري, وإال فإهنـا تتـسع  إذا علم هذا أمكن ضبط املسائل التي حيصل 

 ..عن احلرص يف مثل هذا البحث أو غريه
 :يصدق حتى تتحقق الرشوط التاليةوهبذا علم أن تغري الفتو ال 

  احتاد الرشط−١
  احتاد السبب −٢
 احتاد املفتي −٣
  انتقاء املوانع  −٤
  احتاد املقتيض−٥
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تو فـيام مـىض, أو فإن توفرت هذه الرشوط بحثنا عندئذ عن سبب تغري الف
 ..إمكان تغريها مع هذا السبب يف احلارض أو املستقبل

وذلـك  واحـدة ,ها شـدة وخفـة ي, يقتيض أن املسألة يف صـورتفاحتاد الرشط
 يقتيض  فهذا القتل ,ا بآلة تقتل غالباعدوانا عمدَمعصوم الدم ,  البالغ العاقلقتلك

 . حكمه  بوجوب القصص, من قاتل آلخر أن ال خيتلف
ر دية , بحثنا عن جنبا يف صورة قصاصا, ويف أخفإذا اختلف احلكم بأن أو

 السبب هو عفو ويل القتيل عن القصاص إىل الدية, فـال فلعل, سبب ذلك  التغري
  يف احلكـم;إن الفتو تغريت, بل كان هلذه املسألة وجهـان خمتلفـان: يقال عندئذ

و, واآلخـر الديـة عنـد  القصاص عند توفر الرشوط, وعدم العف وجوبأحدمها
 .. األخر مع توفر الرشوط , عن القصاص إليها أو بدوهناالعفو

ن  بأن كـا; ما نع يمنع من  إقامة القصاص, ووجودفإن توفر الرشط والسبب
إن الفتـو تغـريت مـن :  أو مالكا له, فإنه ال يقال عندئـذ,القاتل أصال للمقتول

ن املانع يقتـيض عـدم احتـاد احلكـم, وإن القاتل األجنبي إىل األصل أو املالك , أل
 ,ععتربة مـا مل حيـل دون تطبيقهـا مـان فتلك الرشوط م,توفرت رشوط القصاص

 مـن قتـل أو ;ة يف اإلرث, مع وجود املـانع منـهيحق القرابة أو الزوجوذلك مثل 
 .اختالف دين

 بـأن قـال , املفتـي اختلف وت املوانع, فإن توفرت الرشوط واألسباب وانتف
فـاختالف , أو قررهـا إمـام بخـالف تقريـر اآلخـر,  مفت غري ما قال اآلخرفيها

  لـسبب مـن   ,  املحمودتهاد املجتهدين  اجختالف ا بابالفتو عندئذ يكون من
رفـع : بينها احلافظ ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف كتاب خـاص أسـامه, أسباب كثرية
اإلنـصاف يف بيـان أسـباب  : وويل اهللا الـدهلوي يف, ئمـة األعـالماملالم عـن األ

 .وغريمها يف مؤلفات خاصة أو عامة)١(اخلالف
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هو من باب تعدد االجتهاد الذي أقـره اختالف الفتو مع اختالف املفتني ف
 كـام يف اخـتالف الـصحابة ريض اهللا ,النبي صىل اهللا عليه وسلم يف وقائع كثـرية

 ,ر بـدر وغنائمهـا واخـتالفهم يف  أسـا,تعاىل عنهم يوم الذهاب لبنـي قريظـة
 وغري ذلك  مما هو معلوم رضورة  ,واختالفهم يف اخلروج ملالقات املرشكني ألحد

 .وال ينكره أحد
; كمـسألة إقامـة احلـدود املقتـيضد السبب والرشط ولكن اختلف أما إذا احت

  .ا تأيت مسألة تغري الفتوواجهة العدو, فهن وم  يف اجلهادوالقصاص 
قتيض, قد يفىض إىل مفسدة تربو صاص مع اختالف امل ذلك أن إقامة حد الق

ياء الدم, والزجر عـن عىل املصلحة التي تتحقق من القصاص, وهي التشفي ألول
 ; املفسدة فقد يقدم درء  .درأ املفاسد وجلب املصالح: دور قاعدة العدوان, ويأيت

 ذ كبرياأمما يلحق  , يكون عينا له, أو أن, وتكثري سوادهومن خوف حلوقه بالعد
 .الزجردها الشارع من التشفي وييربو عىل املصلحة التي ير

ك مقصد الشارع يف مثل هـذه ابه, إلدرابمع توفر أسويأيت هنا دور االجتهاد 
, ووضع األمر شور بني املجتهدين, لتنقيح مناط احلكم, وحتقيق املصلحة احلالة

 .الرشعية يف املسألة 
 تأباه الرشيعة أو تقبله?وهل هذا االختالف يف احلكم مما 
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 ه, واقتـضت عليه الـرشيعةت مما درج هووال ريب أن هذا االختالف أو التغري
 ..هاترشيعنصوصها, وسري 

فإن الرشيعة جـاءت لتحقيـق مقاصـد إجيابيـة , هـي لـب التـرشيع, وهـذه 
, ع أحوال الترشيع أو معظمهاملعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجي: املقاصد هي
, فرياعـي )١( ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الترشيعبحيث ال

بعـض األحكـام الشارع حتقيقها ولو أد ذلك لتغيري أحكامه كام حدث يف نسخ 
 .بدل إىل بدل أو إىل غري 

فظـت عليهـا الـرشائع الـساموية   عىل أن هنـاك كليـات  حاوقد اتفق العلامء
 ,وقد أولتها رشيعتنا عناية خاصـة. )٢(الالدين والنفس والعقل والنسل وامل: وهي

 كام قال,  إبقاء عليها,بحيث أباحت من أجل حتقيقها املحظورات عند الرضورات
ِ﴿فمن اضطر غري باغ وال عاد فـال إثـم عليـه ٍْ َ ْ َّ ََ َ َ َ َْ ِ َ َ ََ ٍ َ َ ُ ْ ا   ِإالَّ﴿: وقـال) ٣٧١: البقـرة( ﴾ِ  َم

  ,لة الرضورة مما كان حمظورا قبلهـا فاستثنى حا)١١٩: األنعام( ﴾اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيهِ 
وهذا بال شك من تغري الفتو . 

ومقـصود الـشارع مـن اخللـق أن ( :وهلذا يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل
حفظ هذه   حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم, فكل ما يتضمن
عـه دة ودفاألصول اخلمسة فهو مصلحة, وكل ما يفوت هـذه األمـور فهـو مفـس

 ,اهـ  )٣(مصلحة
ّأن مبنـى  : ولذلك قرر العالمة عز الـدين بـن عبـد الـسالم رمحـه اهللا تعـاىل

 . )٤(الرشيعة كلها عىل جلب املصالح ودرء املفاسد
ألة وهذه املقاصد هي التي يبحث عنها املجتهـد عنـدما يـر أن حكـم املـس

ألة, وال حيقـق املقـصد  املـس الذي حدثت فيـه قعلوااالشائع الذائع ال ينطبق عىل 
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الرشعي من الترشيع, أو أنه قـد يـؤدي إىل مفـسدة كـرب, فيحتـاج إىل أن يغـري 
 الفتو بام حيقق املقصد الرشعي, فهل له ذلك?

 .هذا هو حمل النزاع, وحمور البحث 
 :واإلجابة اإلمجالية عن ذلك

ب  إذا وجـد سـب لتحقيق املقصد الرشعي وذلـك  نعم جيوز أن تتغري الفتو
 :من األسباب التالية

فجميـع ,وذلك ألن العادة حمكمة فحيثام تغري تغري احلكم معهـا, تغري العرف  −١
ما بني من األحكـام عـىل العـرف يتبـدل بتبـدل العـرف ويـدور معـه كـيفام 

 .)١(استدار
 .كاخلمرة إذا ختللت بنفسها أو جلد امليتة إذا دبغ, تغري وضع املسألة −٢
 كام حدث لإلمام الـشافعي رمحـه اهللا ند ألدلة مقبولةحصول فهم جديد مست −٣

 تعاىل  يف القديم واجلديد وما حيدث للمجتهد عند البحث أو املناظرة
 كام حدث لكثري من الـصحابة ريض اهللا تعـاىل عـنهم االطالع عىل دليل آخر  −٤

 كقضية االستئذان وغريها
 قـضية اإلخـوة ألم مـع يض اهللا تعـاىل عنـه يفر  كام فعل عمـرتغري االجتهاد −٥

ذاك عىل مـا قـضينا : حيث قىض فيها بقضائني خمتلفني وقال, اإلخوة األشقاء 
 )٢(وهذا عىل ما نقيض

  األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائدتغري  −٦
علامء   وسار)٣( إىل هذا األخريتغريالوقد أعاد ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أسباب 

إال   )٤(ال ينكر تغري األحكام بتغـري الزمـان: أنه ذلك وقرروا  األصول والفقه عىل 
 .)٥( أر أسباب التغري أكثر من ذلك كام رأيتأين

وذلـك ,فإن هذه األسباب  حتمل عىل تغري احلكم الذي كان سائدا أو معلوما
ن األحكـام الـرشعية أل ,من أجل حتقيق املقاصد الرشعية التـي يـدركها املجتهـد
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بـاده حتقيقهـا كـام قـال اهللا قاصد عظيمة , أراد اهللا تعاىل مـن عوضعت لتحقيق م
اِعِبيَن﴿ :تعـــاىل ا َل ا َبْيَنُهَم َأْرَض َوَم سََّماَواِت َواْل ا ال ا َخَلْقَن ا )٣٨ (َوَم  َم

 ).الدخان (﴾)٣٩(َخَلْقَناُهَما ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َلا َيْعَلُموَن 
 ه جيب امتثال أمر إنام خلقها للتنبيه عىل أن هلا خالقا قادرا واملعنى أن اهللا تعاىل

 ال للعبث وما  ,)١( بالعقابىء واملسي بالثواباملحسن   وأنه جيازي :قال تعاىل  كام 
 الكاملة التي هي صفة من صفاته  البالغة فإن ذلك يتناىف مع احلكمة, ال معنى فيه
  . جل وعز

 املقاصد يف كثري من األحكام ,وقد بينت الرشيعة كثريا من هذه 
 سبحانه اخلالق الرازق ه , إقامة للعدل , ألنفأوجبت إفراد اهللا تعاىل بالتوحيد

د سواه, وقد نص القرآن عبُس من العدل أن خيلق سبحانه ثم ياملحيي املميت, فلي
نَّ َوالْ      ﴿ سبحانه كام يف قوله ,عىل هذا املقصد يف أكثر من آية ُت اْلِج ِإْنَس َوَما َخَلْق

َن  ﴿ :وكام قال )٥٦: الذاريات( ﴾ِإلَّا ِلَيْعُبُدونِ  اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِم
ِديٌر َوَأنَّ                 ْيٍء َق لِّ َش اْلَأْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتَنزَُّل اْلَأْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعَلى ُآ

ا اللََّه َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء أي لتعرفوه بالتوحيـد والقـدرة ) ١٢: الطالق( ﴾ ِعْلًم
 .عىل كل يشء واإلحاطة بكل يشء

واآليات يف هذا املعنى كثرية كلها تدل عىل وجوب اإليامن بـه والتوحيـد لـه 
م العـدل  , فمن مل يؤد هذا التوحيد ,مل يقسبحانه ملقتىض اخللق واإلجياد واإلمداد

ك املستحق للعبادة وعبادة ما سواه, لذلك كـان كله, برتبل هو اجلور  عىل نصابه,
  ) ١٣: لقامن( ﴾ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم ﴿  قال تعاىلكامالرشك ظلام عظيام 
 حتقق مقصدا عظيام من مقاصد اإليامن , بل إهنا  عامد الدين هيوالصالة التي

ِضيعَ        ﴿: اإليامن نفـسه كـام قـال سـبحانه ُه ِلُي اَن اللَّ ا َآ اَنُكمْ  َوَم : البقـرة( ﴾ ِإيَم
جعل اإلنسان دائم الـصلة بربـه سـبحانه , فيظـل عـامر القلـب وذلك ب ,)١٤٣

 فال , باإليامن باهللا يف كل تقلبات اليوم والليلة , فتحمله عىل أن يكون زاكي اخللق
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كـام   ,يقع يف الفحشاء واملنكر الذين هيدمان احلسنات ويوبقان العبد يف الـسيئات
 ُ يف النار عىل وجوههم إال حـصائدَكب الناسَوهل ي: (  عليه وسلم قال صىل اهللا

    )١()ألسنتهم
 يف تطهري النفس من الشح والبخـل والزكاة كذلك حتقق مقصدا إيامنيا عظيام

ا﴿: كــام قــال تعــاىل َزآِّيِهْم ِبَه ُرُهْم َوُت  ويكــون أثرهــا يف )١٠٣: التوبــة( ﴾ُتَطهِّ
الفقري  , بحيث ال يستأثر الغني بغناه, وال يموت التكافل االجتامعي بني املسلمني

 .جوعا وعريا وبجواره أخوه 
 ; من اكتساب التقـو, وهتـذيب  والصوم كذلك حيقق مقصدا إيامنيا عظيام

, ناهيـك عـن النفس باإلخالص هللا تعاىل, واستشعار أصحاب احلاجة واملجاعـة
ه سليـدفع عـن نفـت ة يف اإلقالل من الطعام, وترك بعض اللـذااملقاصد الصحي

 كام يقـول ألن املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء, كثريا من اآلفات والعاهات
 .ِّطبيب العرب احلارث بن كلدة

 ,; من استـشعار التوحيـد هللا تعـاىلج كذلك حيقق مقاصد إيامنية عظيمةواحل
 , ويؤلف بني قلوهبم,وقصده يف العبادة دون سواه , ويوحد كلمة املسلمني

 عبـاده, ويكفـل يف أرضه وبني ويقيم عدل اهللا اجلهاد حيمي بيضة اإلسالمو 
 .احلرية الدينية

, وحيفظ النسل , ويبقي النوع اإلنـساين عـىل وجـه والنكاح حيمي األعراض
 .الكامل

 , تتحقـق هبـا املـصالح املاديـة واالجتامعيـة, وحيـصل هبـا والبيوع ونحوها
 ...التعايش

 , واجتامعيـة , تتحقـق هبـا ة حتقق مقاصد رشعية وهكذا كل األبواب الفقهي
 .ل  واملآاحلياة اإلنسانية عىل وجه الكامل وصالح احلال
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عالمـة ابـن القـيم وقد نبهت نصوص الرشيعة عىل كثري من ذلك, كام قال ال
وإذا تأملت رشائع دينه التي وضعها بني عبـاده وجـدهتا ال ختـرج : رمحه اهللا تعاىل

, وإن تزامحت قدم أمهها اصة أو الراجحة حسب اإلمكانعن حتصيل املصالح اخل
 ., وإن فاتت أدنامهاوأجلها

وتعطيل املفاسد اخلاصة أو الراجحة بحسب اإلمكـان, وإن تزامحـت عطـل 
وهلذا وضع أحكم احلاكمني رشائع دينه دالـة : قال .أعظمها فسادا باحتامل أدناها

وهـذه : نه إلـيهم, ثـم قـالشاهدة له بكامل علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحـسا
وورد مـن اجلملة ال يسرتيب فيها من له ذوق من الرشيعة, وارتضاع مـن ثـدهيا, 

ه منهـا أعظـم كـان شـهوده ملحاسـنه ومـصاحله ها, وكلام كان تضلعصفو حوض
والقرآن وسنة رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم مملـوءان مـن : إىل أن قال , أكمل

 إلخ....)١(ح وتعليل اخللق هبامتعليل األحكام باحلكم واملصال
لمت حكمة الترشيع وأدركت علته, فهـي املقـصودة ُا عوبناء عىل ذلك فإنه إذ

فحيثام وجدت تعني املصري إليها ولو تغريت الفتو, كام أشـار لـذلك اإلمـام  ًإذا ,
ومن املسائل ما جيتمع فيها مقصودان للشارع متقابالن : الغزايل رمحه اهللا تعاىل بقوله

الداخل يف لشارع , ومثاله  مقصود ا أي .ام فعله املجتهد فهو مصيب فكيف, تامثالنم
بـه وهـذا املجتهـد قـد أحاطـت : ها , إذا طلبها باالجتهاد, قالالكعبة ال اخلارج من

 .)٢(لب فهو مستقبل القبلة املقصودةع, كام أن داخل الكعبة كيفام تقمقاصد الرش
احلكـم يـدور مـع العلـة : صوليون بقوهلم هذا معنى ما يقرره الفقهاء واألو

 .)٣(وجودا وعدما
ما أسـكر كثـريه فقليلـه (: (لم وهو ما يشري إليه مثل قوله صىل اهللا عليه وس

 )٤())محرا
                                                 

F١Eאא٢L٣٥٠ 
F٢Eא١٢٤ 
F٣Eאא١٠L٥٦א،٦L١٩٤٣ J 
F٤Eאא٣٦٨١،אא١٨٦٥،W

K 



 − ١٣ −

 وهـو حرمـة ,ت وجـد املعلـولفقد جعل العلة مناط احلكم , فحيثام وجـد
 ., لوجود علة التحريم وهي السكر رشب قليله وكثريه

 صىل اهللا عليه وسلم وقد سـئل عـن رشاء التمـر بالرطـب, ويشري إليه قوله
 .)١(نعم ,فنهى عن ذلك: أينتقص الرطب إذا يبس? قالوا: فقال

 إىل علة حتريم  نبه عليه الصالة والسالم حيث فقد جعل العلة هي احلاكمة ,
 .ل بني التمر والرطب عند يبسه  وهي التفاضل الذي حيص,سهناملثيل بجبيع 

, علة قد تدرك يف وقت بوجه, ويف وقت أو حال آخر بوجه آخـروملا كانت ال
 .مادام أن العلة حمققة يف احلالني  فإن الفتو يف احلالني تكون صائبة

 مولذلك أقر املصطفى صىل اهللا عليـه وسـلم أصـحابه ريض اهللا تعـاىل عـنه
 ال(: ة مع اختالفهم يف فهم قوله عليه الصالة والـسالمن بعثهم إىل بني قريظالذي
, فحقـق , وذلـك ملـا أدركـوا علـة األمـر )٢()ة العرص إال يف بني قريظصلني أحدي

 واآلخـرون رأوا أن الـصالة ,بعضهم الطلب يف رسعة السري وإن صلوا بالطريق
 وعلـم النبـي صـىل اهللا , ُقد تعيق الرسعة املطلوبة, فواصلوا املسري حتى وصـلوا

فكان  .ن كال منهام قد حقق مناط األمرًعليه وسلم بحال الفريقني فأقرمها معا, أل
  .كل واحد مصيبا يف فعله مع اختالف العملني واالجتهادين

 جيعل النبي صىل اهللا عليـه وسـلم ,وهكذا يف نظائر كثرية يف كل أبواب الفقه
فيبحثـون  عـن هـذه العلـة  ثته من بعده وهم العلـامءيت ورليأ ;العلة مناط احلكم

دارت, وهذا ما فعله الصحابة ريض اهللا تعاىل عـنهم  احلكم معها حيث ويديرون 
 ..من بعده, والسيام اخللفاء الراشدون

 ريض اهللا تعاىل عنه أهل الردة ملا منعوا الزكاة , مع  الصديق قاتل أبوبكرقد  ف
وا منـي عـصمفإذا قالوها فقـد : (معارضة ذلك لظاهر قوله صىل اهللا عليه وسلم 

حتـى رشح اهللا , حـتج بـه مـن خالفـهاوهـو مـا  )٣()دماءهم وأمواهلم إال بحقهـا
 .صدورهم ملثل رأيه
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ومجع القرآن يف مصحف واحـد وحـرف واحـد وكـان مفرقـا يف الـصحف 
ق مقصد الشارع  وأنه حيق, سبعة أحرف ملا رأ املصلحة كامنة فيهوعىلاللخاف و

يض ة الـصحابة ر معارض  ما كان من مع. ).١(هو واهللا خري:  وقاليف حفظ القرآن,
 ملا يف ذلك من خمالفة هدي النبي صىل اهللا عليه وسلم يف أجـل ; اهللا تعاىل عنهم له

 .يشء من أمور الدين, حيث مل يفعل النبي صىل اهللا عليه وسلم ذلك
الـرتاويح ملـا وعمر ريض اهللا تعاىل عنه مجع الناس عىل إمام واحد يف صـالة 

 ألن .  )٢(م البدعـة هـذهنعـ:  ومتـدح نفـسه بـذلك فقـال أوزاعـا; رآهم يصلون 
اإلسالم يدعو إىل االجتامع والتوحد, وأدرك أن النبي صىل اهللا عليه وسلم إنـام مل 
يفعل ذلك خشية أن يفرض عليهم, فلام أمـن الفـرض بانتهـاء التـرشيع بـادر إىل 

 .حتقيق مقصود الشارع يف االجتامع
د الشارع يف ومنع الدخول إىل أرض الوباء يف طاعون عمواس , حتقيقا ملقص

وملـا عوتـب يف ذلـك  .حفظ النفوس, وإن كان ذلك يتناىف مع التوكـل املنـدوب
 )٣(...نعم نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا: أفرارا من قدر اهللا? قال: وقيل له

وأوقف حد الرسقة عام الرمادة ملا اضطر الناس إىل أخذ مال الغري للمجاعة 
رج عند الـرضورات التـي العام يف رفع احلالتي حلت هبم , حتقيقا ملقصد الشارع 

ومنع سهم املؤلفة قلوهبم يف . )٤(ت , مع أن حد الرسقة وارد بالنصوراتبيح املحظ
رشيعه إنـام كـان الزكاة ملا رأ عزة اإلسالم, وأن مقصود الشارع قد حتقق, ألن ت

, لقلـة عـدد املـسلمني اإلسـالم ملثـل هـؤالء املؤلفـة  دولـة  تيـاجلعلة وهـي اح
عها, وهذه العلة ملحوظـة يف الـرشع وليـست ملفوظـة, ن م, فلام زالت ددهمُعو

إن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم كـان يعطـيكم : (فحققها بثاقب نظره وقال
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 فـإن ثبـتم عـىل اإلسـالم وإال ليؤلفكم عىل اإلسالم فأما اليوم فقد أعز اهللا دينـه,
 )١()فليس بيننا وبينكم إال السيف

 من الزواج بالكتابيـات , مـع أن  , اليامن ريض اهللا تعاىل عنهبن ومنع حذيفة
  وذلك لتحقيق مقصد الـشارع يف إعفـاف نـساء املـسلمني,النص وارد بإباحتهن

 .)٢(وسدا لذريعة نكاح  املومسات
ووقف سواد العراق لعموم املسلمني, حتقيقا ملقصد الشارع يف محاية الثغـور 

نتزعه منهم وعوضـهم عـن أسـهمهم لفاحتني, فاالتي ال تتحقق لو أنه قسمه بني ا
 .)٣(فيه

إىل غري ذلك من األقضية التي كان يقيض هبا حتقيقا للمقاصد الرشعية , وإن  
 .  أو قضائه نفسه قبل ذلك ,لقضاء أو فتو غريه, أو عمل من سبقهكانت خمالفة 

ــك وا ــل ذل ــوافك ــنهم مت ــاىل ع ــصحابة ريض اهللا تع ــدون وال ل رون , فيؤي
 رأيـه ريض اهللا يلبث أن تستبني له الطريـق فيعـود إىل ن, ومن اعرتض مل ضويعرت

 .م هتعاىل عنه, فكان ذلك إمجاعا سكوتيا من
: وال غرو يف ذلك فهو أحد الذين قال عنهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

ث امللهـم يف َّ, بل هـو املحـد)٤(بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعديعليكم ((
إنه قد كان فيام ما مىض قبلكم  (( املشار إليه بقوله صىل اهللا عليه وسلم, مةهذه األ

 .)٥())ثون , وإنه إن كان يف أمتي هذه منهم فإنه عمر بن اخلطابَّمن األمم حمد
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حيث أمر بالتقـاط ضـالة , وفعل مثله أمري املؤمنني عثامن ريض اهللا تعاىل عنه
 هنيه صىل اهللا عليه وسـلم عـن التقـاط مع, )١(اإلبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها

 فعل ذلك ملا رأ مـن خـراب الـذمم الـذي بـدأ يـدب يف النـاس, )٢(ضالة اإلبل
وورث متارض األسدية من عبد الرمحن بن عوف ملا طلقها يف مرض املوت معاملة 

 )٣(له بنقيض قصده
وأمري املؤمنني عيل ريض اهللا تعاىل عنه وكرم وجهـه ضـمن الـصناع بعـد أن 

 )٤(ال يصلح للناس إال ذلك: انة وقالانت أيدهيم أيدي أمك
خللفاء األربعة ريض اهللا تعاىل اء  تغري إفتاء هؤال; وحمل الشاهد من ذلك كله

 مـن حتقيـق املـصلحة العامـة م من حال آلخر , تبعا ملـا يـرون مها حكأ أوعنهم 
 .واملقصد الرشعي

 أن ذلـك مـن مقتـضيات حـال وقد تقرر هذا املعنى عند كافة العلـامء , فـرأوا
لو طبق احلرام الدنيا حتى علم يقينا  ((:الفتو كام قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا تعاىل

نستأنف متهيد الرشوط من وقتنا, ونعفو عـام  :أنه مل يبق يف الدنيا حالل لكنت أقول
 .)٥( فمهام حرم الكل حل الكل,ما جاوز حده انعكس إىل ضده: سلف, ونقول
 بقولـه يف قواعـده  رمحـه اهللا تعـاىل ر إليه عز الدين بن عبد السالماا أشوهذا م

 واألطـراف إلقامـة ألن حفـظ الــمهج :  مـشاق العبـاداتعند كالمه عىل أنـواع
 .)٦(مصالح الدارين أوىل من تعريضها للفوات يف عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثاهلا
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عبـد اهللا بـن لم , كام قال وال ريب أن هذا هو هدي النبي صىل اهللا عليه وسل
 بن العاص ريض اهللا تعاىل عـنهام يـوم أن أراد أن يواصـل الـصيام والقيـام وعمر

يا عبـد اهللا بـن عمـرو إنـك لتـصوم  ((:فأرشده إىل االقتصاد يف الصيام, وقال له
 :ويف روايـة .  وهنكـتالدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العني

 .))صام من صام األبد, ال نفهت له النفسو
: , قـال عبـد اهللا))ٌك عمـرإنك ال تدري لعلك يطول ب ((:ويف رواية قال له

فلـام كـربت وددت أين كنـت :  الذي قال يل النبي صىل اهللا عليه وسلمفرصت إىل
 )١(قبلت رخصة نبي اهللا صىل اهللا عليه وسلم

اته لتـستمر فأرشده صىل اهللا عليه وسلم إىل مقصد الشارع يف احلفاظ عىل حي
   )) إىل اهللا أدومهـا وإن قـللحـب األعـام ((:لقوله صىل اهللا عليه وسـلم العبادة,

, ل عن هذا املرادغف, وعىل املفتي أن ال ي)٢())كلفوا من األعامل ما تطيقونا(( قالو
 أكثر ما تكون عنـد الغفلـة عـن زلة العلم((: ذلك قال الشاطبي رمحه اهللا تعاىلول

 .)٣())هك املعنى الذي اجتهد فيع يف ذلاعتبار مقاصد الرش
 : ووضع قاعدة رشيدة للمفتي الذي يسري عىل منهج النبوة فقال

املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس عـىل املعهـود الوسـط فـيام  
 . فال يذهب هبم مذهب الشدة وال يميل هبم إىل طرف االنحالل,يليق باجلمهور

 صحة هذا أنه الرصاط املـستقيم الـذيالدليل عىل و :ثم دلل عىل ذلك بقوله
جاءت به الرشيعة فإنه قد مر أن مقصد الشارع من املكلف احلمـل عـىل التوسـط 
من غري إفراط وال تفريط فإذا خرج عن ذلك يف املستفتني خرج عن قصد الشارع 

 .الراسخنياملذهب الوسط مذموما عند العلامء ولذلك كان ما خرج عن 
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 من شأن رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  َذا املذهب كان املفهوموأيضا فإن ه
 وقـال ملعـاذ ملـا أطـال ,وأصحابه األكرمني وقد رد عليه الصالة والسالم التبتـل

  : وقال!?أفتان أنت يا معاذ :بالناس يف الصالة 
 , من الدجلةسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا ويشء:   وقال.إن منكم منفرين

ال يمل حتى   فإن اهللا,عليكم من العمل ما تطيقون : وقال. تبلغواَقصد الَوالقصد
ورد علـيهم .  أحـب العمـل إىل اهللا مـا دام عليـه صـاحبه وإن قـل :وقـال. متلوا

 .الوصال وكثري من هذا 
وأيضا فإن اخلروج إىل األطراف خـارج عـن العـدل وال تقـوم بـه مـصلحة 

أما يف طرف االنحالل فكذلك أيـضا;  اخللق; أما يف طرف التشديد فإنه مهلكة; و
وأد إىل , ألن املستفتى إذ ذهب به مـذهب العنـت واحلـرج بغـض إليـه الـدين

وأمـا إذا ذهـب بـه مـذهب , وهـو مـشاهد, االنقطاع عن سلوك طريـق اآلخـرة
 والـرشع  إنـام جـاء بـالنهي عـن ,االنحالل كان مظنة للميش مع اهلو والشهوة

مهلك و, اهلو ١(األدلة كثريةواتباع اهلو( 
  املقاصد وما حيدث مثل ذلك إال بسبب اجلمود عىل املنقوالت وعدم إدراك 

 . ,وهذا ما حذر منه العلامءالرشعية
 , الدين يفواجلمود عىل املنقوالت أبدا ضالل: فقد قال القرايف رمحه اهللا تعاىل

 .)٢( بمقاصد علامء املسلمني  والسلف املاضنيوجهل
وعدم ضم , ذلك أهنا ناجتة عن اجلهل بمقاصد الرشع : وقال يف موضع آخر
فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراسخني إنام هـو أن تؤخـذ  ,أطراف بعضها لبعض

 )٣(ثبت; كلياهتا وجزئياهتا املرتتبة عليها الرشيعة كالصورة الواحدة بحسب ما
د بمجـرمن أفتـى النـاس و:  عليهوبنحوه قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل, وزاد

 وأمكنــتهم, وأزمنــتهم,  عــرفهم وعوائــدهم,املنقــول يف الكتــب عــىل اخــتالف 
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فقد ضل وأضل, وكانت جنايته عىل الدين أعظم من  ,وأحواهلم, وقرائن أحواهلم
وأزمنتهم ,وطبائعهم بـام يف  وعوائدهم, طبب الناس كلهم عىل اختالف بالدهم,

 عىل أديان النـاس  اجلاهل أرض عىل أبداهنم, بل هذا املفتيكتاب  من كتب الطب 
 .)١( واهللا املستعانوأبداهنم

ا لذلك فقد جعل رمحه اهللا تعاىل هذه املسألة من أهـم مـسائل الفتيـا, فإنـه ملـ
هذا فـصل عظـيم النفـع ((:  قال عنها)٢(م املوقعنيإعال: عرج عليها يف كتابه القيم

رج واملـشقة جدا, وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجـب مـن احلـ
 التي يف أعىل رتـب املـصالح ليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة وتكليف ما ال سبيل إ

فإن الـرشيعة مبناهـا وأساسـها عـىل احلكـم ومـصالح العبـاد يف : ال تأيت به, قال
املعاد, وهي عدل كلها, ورمحه كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها, فكـل  املعاش

ور, وعن الرمحة إىل ضـدها, وعـن املـصلحة إىل عن العدل إىل اجلمسألة خرجت 
 وإن أدخلـت فيهـا ,املفسدة, وعـن احلكمـة إىل العبـث , فليـست مـن الـرشيعة

ظلـه يف أرضـه,  و, بـني خلقـهورمحته ,الرشيعة عدل اهللا بني عبادهن إل بالتأويل,
م داللة وأصدقها وهي هللا عليه وسلم أت صىل اه  عىل صدق رسولوحكمته الدالة 

وهداه الذي اهتـد بـه املهتـدون, وشـفاؤه التـام  ,لذي به أبرص املبرصوننوره ا
 وطريقه املستقيم, الذي من استقام عليه فقد استقام عـىل ,الذي به دواء كل عليل

 الخ ...سواء السبيل
 وأتت هبا السنة املطهرة لتكون حجة اهللا ,هذه الرشيعة التي تنزل هبا الكتابف

يـاة  , بحيـث ال تـصلح احلا قلوهبم وأبداهنم وبلـداهنماىل عىل عباده, وتعمر هبتع
بد إذا أن تكون شاملة وعامة, وال بد أن تفي بحاجات الاحلقيقية الفاضلة إال هبا, 

 وهـذا ممـا ال  , عىل اختالف األزمان والبلـدان , يف كل آنةتجددامل بني اإلنسان,
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ْن         َم﴿ : اهللا تعاىل قالفقد, خالف فيه بني العلامء واحلكامء  اِب ِم ي اْلِكَت ا ِف ا َفرَّْطَن
ْيءٍ   فليـست : رمحـه اهللا تعـاىلي اإلمام الـشافع ولذلك يقول )٣٨: األنعام( ﴾َش

تنزل بأحد من أهل دين اهللا تعاىل نازلة , إال ويف كتاب اهللا تعاىل الدليل عىل سبيل 
: همنهـا قولـه سـبحاناهلد فيها , ثم استدل بآيات من كتاب اهللا تعاىل عىل ذلك ,

ْيءٍ ﴿ أي بيانا لكل يشء مـن  )٨٩: النحل (﴾َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكلِّ َش
 : استنباطا , وكام قالوا وذلك إما نصا أو قياسا أو, شأنه أن يبني

 تار ورشحه وسنة أمحد املخ   هللا حيوي كل يشء    كتاب ا
 مع  بقاء أن ال يفرض وقوع واقعةد املعتق: رمني رمحه اهللا تعاىل وقال إمام احل
 وقال .يعة متمسك بحكم اهللا تعاىل فيها  إال ويف الرش,ين محلتهااالرشيعة بني ظهر

 .)١(ونعلم أنه ال ختلو واقعة عن حكم اهللا تعاىل للمتعبدين: أيضا 
ألنـه حكـم د عاجال وآجال ,الحة العبال ريب أن اخلطاب اإلهلي حيقق مصو

وهو يعلم  )٥٠: املائدة (﴾َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن﴿: اهللا تعاىل
 )١٤:  امللك (﴾َأَلا َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر﴿ ما يصلح أحوال عباده

 فلم يستطع أن ينزل الفقه ,اجلمود عىل املنقول ع منه فمن مل يكن مدركا لذلك وق
فيه من سعة املقال , ولذلك قال ما  مع ,زله بغري مقتىض احلالني قد أو,ئععىل الوقا
أمـا التـشدد  ,ة الرخـصة مـن ثقـإنام العلم عنـدنا: وري رمحه اهللا تعاىل سفيان الث

 ,ايـدعرا ب ونظـ,والثقة هو الفقيه احلاذق الذي رزق فهام ثاقبا ,)٢(فيحسنه كل أحد
 مـع سـعة يف ,االجتهاد بفقه النفسالذي يعرب عنه يف رشوط وهو,وحدسا مرهفا

 يستفيد مـن اخلـالف الفقهـي فهو الذي , الرشيعة فروعا وأصوال حتقيقا وتدقيقا
 : اهللا عليه وسلم األخذ مرنة التطبيق , كام قال صىلاملعترب ما جيعل الرشيعة سهلة 

اط  أمتى, وال إفر  أي السهلة التي ال عوج فيها وال )٣())بعثت باحلنيفية السمحة((
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التي  عرب عنها أبو جعفر املنصور بقوله خماطبـا و و وال تقصري,وال تفريط, وال غل
 إنه مل يبق عىل وجه األرض أعلم  يا أبا عبد اهللا :مالك بن أنس ريض اهللا تعاىل عنه

 جتنـب , فضع أنت للناس كتابا ينتفعون بـه; وإين قد شغلتني اخلالفة ,مني ومنك
 ووطئـه للنـاس − وشواذ ابن مـسعود −بن عمر وشدائد ا, رخص ابن عباسفيه 
  .)١(ئةتوط

 م وكـذلك,;يفتخرون بعلمهـم ويطـاولون اجلبـال كان اخللفاء علامءمكذلك
عجب اإلمام مالك بذلك ُ حتى أ, دينهم وأمتهم هتم عناكانوا يستشعرون مسؤلي

وبالفعل فقد خط له خطة منهجية أثرت عىل . لقد علمني التصنيف يومئذ: وقال 
 ا أكثر منه روائيا واقعيابحيث كان منهجه استقرائي,  بل عىل منهجه العلمي ,يفهتأل
األمر الذي محله أن يرتك كثريا من الرواية التي , الكبار  مع أنه من أهل األثر,اأثري

 غـدافكان فقهه وسطيا واقعيا حتى , أومروياتهربام كان قد أخرجها هو يف موطئه 
 كالقانون الفرنيس الذي يعترب أصـال ,نني الوضعيةرا أساسيا لكثري من القوادمص

وكان الفضل يف ذلك بعد اهللا تعاىل لذلك املنهج الذي ,من أصول القوانني العاملية
جـرة  وتقبلـه إمـام دار اهل,رسمه خليفة املسلمني أبوجعفر املنصور رمحه اهللا تعاىل

 ..أليفه وفقههوسار عىل هنجه يف ت, قبوال حسنامالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل 
وال تقصري حيمـل , والتنفريلسآمة واملاللة يبعث ا  غلو  من غريمنهج وسطي

وتتبـع األخـف ,  أو تساهل يف األخـذ بـالرخص ,عىل التهاون والبعد عن الدين
 .فاألخف; ألنه  قد يؤدي إىل ترك التدين وجتنب العزائم عىل األقل

إن ديـن اهللا  (مته بمثـل قولـه  يبينه صىل اهللا عليه وسلم أل  املنهج الذي وهو
إياكم والغلو  فإنام هلك مـن كـان قـبلكم  ( :وقوله عليه الصالة والسالم )٢()يرس

 )٣()بالغلو يف الدين
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 )١()هلك املتنطعون  قاهلا ثالثا:( وقوله صىل اهللا عليه وسلم
 عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هـذا الـدين (:وقوله عليه الصالة والسالم

 )٢()يغلبه
: , كـام قـال اهللا تعـاىل الـذي ارتـضاه لعبـاده منهج اإلسـالم العـامهو فهذا 

ْوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون الرسول عليكم ﴿ ْ ُ َّ َ َ َّ ُْ ُ ُ َُ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ِ َّ َ َ ََ َ َ ُ ِ ًِ ً ُ ُ ََ َ
ًشهيدا ِ  : وكام قالوا ,)١٤٣: البقرة (﴾َ

 ا اإلفراط والتفريطورشه         خري األمور الوسط الوسيط
 ألن ;فهذه الوسطية  يتعـني أن تكـون يف الفتـو كـام هـي يف سـائر األمـور

تعرب عن حكم الرشع يف الواقعة فتكون دينا حيتذ ورشعا يطبق ,الفتو . 
ضوابط تغيري الفتو 

,  عنه يف بيان حكمهاوموقع,  عن اهللا تعاىل يف بيان رشعهااملفتي خمربوملا كان  
در عىل أن يسلك غـري اجلـادة يف الفتـو إال يف ضـوء ضـوابط ضـابطة  ال يقإنه ف

كام ال يستطيع أن جيمد عىل نصوص اجتهادية ال حتقق املقاصـد , وقواعد راسخة 
 لئال يبوء بوزر الفتو فيكون ممن ;ألوضاع املتغرية االرشعية يف املسائل العملية و

 .ا وابن القيم وغريمهضل كام قرره القرايفُضل ويَتقدم القول عنه بأنه ي
 فال , مؤصلة تأصيال رشعيالذلك كان البد من ضوابط لتغري الفتو  لتكون

ليس كل ما يـروق للمـسلم يـود إذ  , وال يفتات فيه عىل الرشع  ,حتكمها األهواء
  . وال كل نص اجتهادي ال يقبل التغيري, تتغري له الفتو تبعا ملرادهتغري الفتو فيه
  :ييل بط ماوأهم هذه الضوا

 ..أن تكون املسألة يف املعامالت املادية, أو االجتامعيـة أو الـسياسية, أو اجلهاديـة −١
 .فال يكون التغيري يف العقائد, وال يف أمهات الفضائل
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 كاحلـدود ,ً ال أن يكون نـصا ال حيتمـل االجتهـاد ًأن يكون نص املسألة اجتهاديا −٢
كام  يـراد مـن إلغـاء ,  احلدود أحكامتغيريوأصول املعامالت, فال جيوز أن يقال ب

القصاص أو حد الرسقة أو الزنا أو القذف أو الـسكر, وإنـام قـد يكـون يف جمـال 
تطبيقه, كام فعل عمر بن اخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه, يف عام الرمـادة, وذلـك إن 

  احلاصلة كمثل ذلك الظرف, من الرضر العام كـام قـال ريض اهللالظروفكانت 
وذلك ألن الـرضورات تبـيح .)١(ِال تقطع األيدي يف عذق وال عام سنة: عنه تعاىل

ال :  كام  اتفق العلامء عىل ذلك, ومن  هنا قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل,املحظورات
 .)٢(واجب يف الرشيعة مع عجز, وال حرام مع رضورة

ملذاهب عـىل أن األحكـام اتفقت كلمة  فقهاء ا: قال الشيخ الزرقاء رمحه اهللا تعاىل        
التي تتبدل بتبدل الزمان وأخالق الناس هي األحكام االجتهاديـة مـن قياسـية  أو 

أمـا األحكـام األساسـية التـي جـاءت الـرشيعة لتأسيـسها وتوطيـدها  ,مصلحية
كحرمة املحرمات املطلقة وكوجوب الـرتايض , بنصوصها األصلية اآلمرة الناهية 

ورسيـان , وضـامن الـرضر الـذي يلحقـه بغـريه,  بعقدهيف العقود والتزام اإلنسان
وسد الذرائع إىل , ووجوب منع األذ وقمع اإلجرام , إقراره عىل نفسه دون غريه

ومسؤولية ذلك من األحكام واملبـادئ الـرشعية , ومحاية احلقوق املكتسبة, الفساد 
ل بتبـدل فهـذه ال تتبـد, ومقاومـة خالفهـا, الثابتة التي جاءت الرشيعة لتأسيـسها

 ,بل هي األصول التي جاءت هبا الرشيعة إلصـالح األزمـان واألجيـال, األزمان
 )٣(,ولكن وسائل تطبيقها قد تتبدل باختالف األزمنة املحدثة  اهـ

كام تقدم بيانـه يف , وائد واألعراف, ال فيام تتفق فيهأن يكون ذلك مما ختتلف فيه الع −٣
أسباب تغري الفتو. 
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:  التي قيد هبا النص يف احلكم األول كقوله صىل اهللا عليه وسلمأن تزول العلة −٤
يعني األعراب الـذين وفـدوا إىل املدنيـة يف   − ))إنام هنيتكم من أجل الدافة((

 .)١( فكلوا وادخروا −عيد األضحى والوقت وقت جماعة
له بـصرية ورأي ونـور, مـدرك ملقاصـد , ًأن يكون ذلك صادرا من عامل جمتهد −٥

زلة العامل أكثـر : الشاطبي رمحه اهللا تعاىل فإن مل يكن كذلك فال, كام قال الرشع,
 ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الرشع يف ذلك املعنى الذي اجتهـد فيـه

فإنـه : إىل أن قـال,والوقوف دون أقىص املبالغة يف البحث عن النصوص فيهـا
امة يف خصوص مـسألته ربام خفي عىل العامل بعض السنة أو بعض املقاصد الع

, فيفيض ذلك إىل أن يصري قوله رشعا يتقلد وقـوال يعتـرب يف مـسائل اخلـالف
فربام رجع عنه وتبني له احلق فيفوته تدارك ما سار يف الـبالد عنـه ويـضل عنـه 

 .)٢(!فمن هنا قالوا زلة العامل مرضوب هبا الطبل: تالفيه قال
بتغري الفتو عنـد مقتـضيات نع من القول فإذا توفرت هذه الضوابط فال ما

لـذلك  كانـت  هي رشيعة كل زمان ومكـان, الرشيعة; ألن هذه أسباهبا املتقدمة 
 من غري إخالل  ويف كل حال نصوصها وقواعدها مرنة تطبق يف كل زمان ومكان,

 .وال إمهال 
جـاءت نـصوصها اإلسـالم ثوابـت  ومعلوم أن  منها الثابت ومنها املتغري, ف

 التأويل, أو االجتهاد, وذلك كأركان اإلسالم اخلمسة, وكأمهات قطعية ال حتتمل
وكاحلـدود ... الفضائل من مكارم األخالق  كاحللم والشجاعة واإليثار واملحبـة

 ..واجلنايات, وكاملواريث, وأصول املعامالت املادية واألرسية واالجتامعية
أو التغيري فهذه كلها ونحوها وردت فيها نصوص قطعية ال حتتمل االجتهاد 

 ..بحسب الزمان أو املكان
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 ة والعمـل والتقـدمـرعـر الـسـر عصـالعصذا ـبأن ه:  يقالبـأن فال يمكن 
فال بد من تغيري وضع الصالة من مخسة أوقات إىل أقل مـن ذلـك, أو , احلضاري
 واجلامعات, أو ختطب هلـم أو  فال مانع أن تؤم املرأة الرجال يف اجلمع,من كيفيتها

أو أن احلج أضحى حمفوفا باملخـاطر , بأن الصيام يقلل اإلنتاج: أن يقالأو , تؤذن
فال بد مـن , أحيانا لكثرة ما تطرأ فيه من احلوادث التي تودي بحياة مئات  الناس

إن هذا العرص عرص املصالح فال جمال ملن يتكرم بامله  :وال أن يقال..  تغيري نسكه
رص عـرص األقويـاء فـال جمـال للتحمـل أو بأحسن أقواله وأفعاله, أو أن هذا الع

 ..واحللم عن امليسء أو الصرب عليه أو نحو ذلك
ً إن احلدود ال تصلح يف هذا الزمان نظرا للوضع الـذي تعيـشه : وال أن يقال

األمة من الوهن والتفرق وتكالب األعداء عليها, فال قصاص وال جلد وال رجم  
اليوم أضحت كالرجل يف ميادين العمل إن املرأة : وال قطع, كام ال يمكن أن يقال

وهلا من احلقوق املدنية واالجتامعية كام للرجل, فال جمال ألن يكون مرياثهـا أقـل 
أو أن تقبل شهادهتا يف , أو شهادهتا نصف شهادته أوديتها نصف ديته, من الرجل
 وال أن يقال بأن الربا أصـبح ال مفـر تيل ما يليه الرجل من الواليات أو, كل يشء

 ..منه لكونه عصب املعامالت املرصفية
 ا;  ألن هـذه املـسائلرشعـ وال يقبـل عقـال وال,  كل ذلك وغـريه ال يقـال

فـال جمـال ألن يتطـرق ,  ثوابـت رشعيـة, وهلـا نـصوص قطعيـةتعتـرب والقضايا
فـذلك ,سواء أدرك العقل مغزاهـا أومل يـدرك..االجتهاد لتغيري كيفيتها ووضعها

ِ﴿إنام كان قول املؤمنني إذا دعـوا إىل اهللاَِّ ورسـوله  :هللا تعاىلكام قال ا, حمض اإليامن ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ َّ
َليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون﴾ ُْ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َ ُُ َ ََ َ ََ ُ ُ  ).٥١: النور (ُ

 : أو كام قال الشاعر
 علة األشياء   فمن الرشع      وإذا العقل مل يعلل ليشء  



 − ٢٦ −

ومسائل خمتلفة مبنية عىل تغري األحوال اإلنسانية , ًغري أن هناك فروعا رشعية
من صحة ومرض, وحرض وسفر, وسعة ورضورة, ورخصة وعزيمـة, واختيـار 

 ..وإكراه
أو من تغري األعراف والعادات من زمان أو مكان آلخر, كتغري حال النـاس 

البداوة البـسيطة إىل احلـضارة الراقيـة, من كامل االستقامة إىل خفتها, ومن عرص 
والذريــة, , ومــن الــصناعة اليدويــة البــسيطة إىل التقنيــات احلديثــة اإللكرتونيــة

والفــضائية, ومــن العملــة املــرضوبة حتــت احلديــد والنــار إىل العملــة الورقيــة, 
واإللكرتونية واألسواق املالية يف األسهم والسندات والبورصة, والنفط واملعادن 

 ..غري ذلكإىل 
 بل ,ويتسع الستيعاهبا, كل هذه األمور وغريها حيكمها اإلسالم حكام عادال

 ..إلصالح خللها ووضعها
فمثل هذه األمور ختتلف الفتو فيها باختالف الزمـان واملكـان, وهـذا مـا 

 .كام تقدم نقله وتقريره, لفتو بتغري الزمان واملكانغرياقرره علامء اإلسالم من ت
: ك ابن عابدين الشامي يف رسالة خاصة هبذا املوضوع, أسـامهاوقد علل ذل 

ًن كثـريا مـن األحكـام ختتلـف بأ .)١(نرش العرف فيام بني من األحكام عىل العرف
باختالف الزمان لتغري عرف أهله, أو حلـدوث رضورة أو لفـساد أهـل الزمـان, 

نـاس, وخلـالف ًبحيث لو بقى احلكم عىل ما كان عليه أوال لزم املشقة والرضر بال
 .هـ.أقواعد الرشيعة املبنية عىل التخفيف والتيسري ودفع الرضر والفساد 

 . بأن ذلك اختالف عرص وزمان, ال اختالف حجة وبرهان: ويقولون
 :وقرر ذلك أيضا القرايف رمحه اهللا تعاىل بقوله

فإنـا ,  كام نقول يف النقود ويف غريهـا ,انتقال العوائد يوجب انتقال األحكام
 ألن ;فتي يف زمان معني بأن املشرتي تلزمه سكة معينة من النقود عنـد اإلطـالقن
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فـإذا وجـدنا بلـدا , تلك السكة هي التي جرت العادة باملعاملة هبا يف ذلك الزمان
يقع التعامل فيه بغري تلك الـسكة  تغـريت الفتـو إىل الـسكة  , وزمانا آخرآخر 
 وكـذلك القـول يف نفقـات . العـادةاألوىل ألجـل تغـريبـلفتيا وحرمت ا, الثانية

 الزوجات والذرية واألقارب وكسوهتم ختتلف بحسب العوائـد وتنتقـل الفتـو
 , بالعوائـد العـواري وكـذلك تقـدير , العـادة احلـارضة  وحترم الفتو بغـري,هبا

 يف عادة نفتـي بـأن القـول قـول ;ات عند الدخول أو قبله أو بعدهَقُد َّوقبض الص
ة يف عـدم القـبض إذا وتارة بأن القول قول املرأ,  ; ألنه العادةاض اإلقب الزوج يف

 اهـ.)١( وحترم الفتيا بغريها,أو كانوا من أهل بلد ذلك عادهتم, تغريت العادة
 :وذكر العالمة ابن القيم أمثلة واضحة عىل مثل هذا التغري  منها

نكاره مـا حيبـه إنكار املنكر  الذي رشعه النبي صىل اهللا عليه وسلم ليحصل بإ −١
فإذا كان يستلزم منه ما هو أنكـر منـه , صىل اهللا عليه وسلم اهللا تعاىل ورسوله 

وذلـك , وإن كان اهللا يبغض ويمقت أهلـه ,  فإنه ال يسوغ إنكاره,وأبغض هللا
فإنه أسـاس كـل رش وفتنـة إىل , كاإلنكار عىل امللوك والوالة باخلروج عليهم

 .آخر الدهر
فهذا حد من : قال.  عليه وسلم هنى أن تقطع األيدي يف الغزوأن النبي صىل اهللا −٢

وقد هنى عن إقامته يف الغـزو خـشية أن يرتتـب عليـه مـا هـو , حدود اهللا تعاىل
 . من حلوق صاحبه باملرشكني محية وغضبا تأخريه أو أبغض إىل اهللا من تعطيله 

 عام املجاعة أن عمر بن اخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه أسقط القطع عن السارق −٣
 وهي أقو مـن كثـري مـن  ,ألهنا رضورة وهي شبهة تدرأ القطع عن املحتاج

 . كثري من الفقهاءاالشبه التي يذكره
أو صاعا مـن  ,أن النبي صىل اهللا عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من متر −٤

وهـذه كانـت غالـب أقـواهتم ,  أو صاعا من أقـط, أو صاعا من زبيب,شعري
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, أما أهل بلد أو حملة قوهتم غري ذلك فإنام علـيهم صـاع مـن قـوهتمف, باملدينة
 .)١(غري ذلك من احلبوب ألرز أو التني أواكمن قوهتم الذرة أو 

اة عـىل رد صـاع مـن متـر بـدل َّرصُاملـ أن النبي صىل اهللا عليه ومسلم نص يف  −٥
 ,ثبـه احلـديمن التمـر كـام ورد وقد اختلف العلامء هل يتعني الصاع , اللبن

 ?)٢(إخراج القيمة  أم جيزئ , ذهب إليه أكثر الشافعية واحلنابلة وهو ما
 الـرشيعة مـن التـدرج يف األحكـام, فقـد كـان ومن هذا الباب ما عهد عـن
, وما كـان عليـه النبـي صـىل اهللا عليـه  يف املدينةوضعها  يف مكة  غري ما آلت إليه

ومـا جـر عليـه , )٣( الواحـدة يف املسألةوسلم من األحوال املختلفة مع السائلني
 كمسألة الطالق الثالث بلفظ واحد, ومسألة  ,أصحابه من بعده يف أحوال خمتلفة

عدم إعطاء املؤلفة قلوهبم, أو عدم إقامة احلد يف عام الرمادة  لشدة املجاعة, وغري 
 .  بعضها مما تقدمت اإلشارة إىلذلك من أحوال كثرية ال يأيت عىل مثلها احلرص

 اإلمـام الغـزايل رمحـه اهللا  تقدم عـن , كامه عند العلامءاال  اخلالف في مموهذا
ًلو طبق احلرام الدنيا حتى علم يقينا أنه مل يبق يف الدنيا حالل لكنـت أقـول : تعاىل

ما جاوز حده انعكس : نستأنف متهيد الرشوط من وقتنا ونعفو عام سلف, ونقول
 .)٤( فمهام حرم الكل حل الكل,إىل ضده
ًملفتي أن يكون فامها عرف البلد, ويتعني عليـه أن ينظـر إىل اا يتعني عىل وهلذ

عاداهتم يف املسائل االجتهادية املبنية عىل العرف, ألن الناس بأزماهنم أشبه مـنهم 
 كـان :وكان اإلمام مالك ريض اهللا تعاىل عنـه يقـول . )٥(قيلبآبائهم وأمهاهتم, كام 
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وأثر عن عـيل ريض اهللا , )١(حدثوا من الفجور حتدث للناس أقضية بقدر ما أ:يقال
 مع أن األصل فـيهم عـدم  والصباغ عنا عنه وكرم وجهه قوله ملا ضمن الصتعاىل

ال يـصلح :فقال, وذلك ملا رأ من خراب ذممهم, الضامن ألن أيدهيم أيادي أمانة
  .)٢(للناس إال ذاك

٣(الشبهات التي تثار حول تغري الفتو( 
 .. م شبهات حول تغري الفتوهذا وقد أثار بعضه

 ...من املناسب أن أجيب عنها باختصار
 .. أن القول بتغري الفتو يناقض مبدأ إكامل الدين:الشبهة األوىل

ين اليمـرتي واجلواب أنه ليس يف ذلك أي مناقضة إلكامل الـدين, ألن الـد
َيـوم ْال﴿  فهـو غـري مـؤمن بـاهللا تعـاىل القائـل يف ذلـكرتأحد يف كامله, ومن ام َْ
َأكملت لكم دين﴾ ِ ْ َُ َ ُْ ْ ومن كامل الدين أنه مل يـأت بنـصوص ضـيقة ال ). ٣: املائدة (َ

 معنى واحد, بل أتى بنصوص مرنة تصلح لكل زمان ومكـان وسـائر ريحتتمل غ
 وعامليتها, ولـو أراد اهللا تعـاىل أن تكـون نـصوصها البلدان, وذلك هو رس بقائها

 , كام يف كثري من األحكام كـدالئل الوحدانيـة, قطعية الداللة والثبوت لفعلكلها
وهـي ..  املادية واألرسية وبعض احلدود واملعامالت,ووجوب الفرائض التعبدية

 لكنـه سـبحانه جعـل بعـض األحكـام ,الثوابت التي ال تقبل االجتهاد أو التغيري
ًبنصوص مرنة ليبقى باب االجتهـاد مفتوحـا, وتـستوعب الـرشيعة مـستجدات 

يايل فتضبط بالرشع وحتكم به, وال يكون ذلك إال من خـالل نـصوص األيام والل
 .. وإن كانت قطعية الثبوتةلداللظنية ا
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 تباع السنة أن ذلك خمالف ال: الشبهة الثانية
ليس يف ذلك أي خمالفة للسنة املطهرة, ألن القول بذلك يبنى أنه :  اجلواب و

 ذلك القول, ألن الفتـو يف  التي تكون مستند,عىل دالئل الكتاب والسنة الظنية
 هي بيان حكـم الـرشع فيهـا, والكتـاب ;هذه املسائل املستجدة أو املتغري وضعها
 فيهـا إمجاليـة, , بـل أدلـتهام يف هـذه املـسائلوالسنة مل ينص عىل دالئل تفـصيلية

 معرفــة األحكــام الــرشعية التــي طريقهــا :ف بأنــهَّعــرُلفقــه الــذي يتنبط باـتــس
ْولـو ردوه إىل الرسـول وإىل أويل األمـر مـنهم ﴿: ال اهللا تعـاىل, وقد قـ)١(االجتهاد ْ ُ َّ َُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َِ َ

ْلعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ْ َ َُ ْ ْ َِ ِ ُِ َ ُ ََ ُ ِ َّ  ).٨٣: النساء (َ
هم العلامء الـذين يـستنبطون األحكـام مـن دالئـل الكتـاب هنا  األمر وألو

ًوالسنة إما نصا أو استنباطا, وما من مسألة من  , املسائل التي يـدعي فيهـا التغيـريً
مجـاع  أو قيـاس أو صادر الرشعية مـن كتـاب أو سـنة أو إوإال وهي راجعة إىل امل

غريها من املصادر املختلف فيها كاالستحسان أو املصالح املرسلة أو سد الـذرائع 
 .أو العادة والعرف
ىل وهـم أن القول بـذلك اختـاذ األوليـاء مـن دون اهللا تعـا: الشبهة الثالثة

 . املرشعون احلكم اجلديد
 .  لبيان ضعفهاوهذه الشبهة ال شك داحضة ال ينبغي أن تثار

 بذلك هم العلامء الذين هم ورثة األنبيـاء الـذي أوجـب يذلك أن الذي يفت
َفاسـألوا أهـل ﴿ :اهللا تعاىل العامة بالرجوع إليهم عند عدم العلم كام قال سـبحانه ُْ َ َ ْ َ

ْالذكر إن كنتم ُ ْ ُ ْْ ِ ِ َ ال تعلمونِّ ُ َ ْ َ العلـامء : (صىل اهللا عليـه وسـلموقوله ). ٧: األنبياء (﴾َ
 )٢()ورثة األنبياء

  الناسً حفظ لنا الدين وأوصله إلينا سائغا إال العلامء الذين يصدرومن الذي
 : عن آرائهم وأقواهلم, كام قالوا

                                                 
F١Eא٣אאא،٧K 
F٢Eא٣٦٤١אאא 
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 ن عىل الور       وعىل األكابر حتكم العلامء إن األكابر حيكمو
, وهـم وال يفعلـون الذي يستنبط ويستدل ويفرع ويقيس غـري العلـامءومن 

 إال يف اهللا ومن اهللا تعاىل, وإذا ,ً وال رهبا,ً وال رغباً, وال حتيزا,ًشيئا من ذلك تشهيا
 هل كـل أحـد !مل يكن العلامء هم الذين يبينون كل ذلك فمن الذي يبينه غريهم?

 فـذلك  ل عىل كل حكـم مـنهام, كـاليقدر عىل الرجوع إىل الكتاب والسنة فيستد
 . غري مستطاع وال قائله بمطاع

أن القول بتغـري الفتـو يعنـي قـصور الـرشيعة وعـدم : الشبهة الرابعة
 .صالحية أحكامها لعموم الزمان واملكان

واإلجابة عىل ذلك بعكـس الـدعو, فـتامم الـرشيعة وصـالحيتها لعمـوم 
ذلـك ألن احليـاة تتغـري, فلـو مل تكـن . الزمان واملكان يقتيض القول بتغري الفتو

الرشيعة مسايرة للحياة بتنظيمها يف ضوء الرشيعة لعـزف النـاس عـن الـرشيعة, 
هـل تأخـذ أحكـام الطرقـات  مثال واهتموها بالقصور فأحكام الطرقات احلادثة 

وأحكـام البيـع والـرشاء واألسـواق املاليـة هـل تأخـذ ! القديمة من كل وجـه?
 ! كل وجه?األحكام املدونة من

فإذا مل تتغري الفتو يف مثل هذه املسائل كيف تـنظم حركـة املـرور احلادثـة, 
, ولـوال أن ..لكرتونيـةة, والـصناعات اإلواملعامالت املعارصة والبنيان املتطـور

 ملا صـارت ,الفقهاء أدركوا املقاصد الرشعية, وأعملوا نظرهم يف األدلة اإلمجالية
 .هذه املعامالت إسالمية

 , ..أنه يؤدي إىل تبديل الدين بمرور الزمان: هة اخلامسةالشب
وكول لغـري العلـامء واحلقيقة أن هذه الشبهة تكون وجيهة لو أن هذا األمر م

كـر لعبـد ُ فإنه ال خيش مـنهم ذلـك, وقـد ذأما هؤالء,  الصلحاءنيالفقهاء و املفت
جلهابـذة, وتـال تعيش هلـم ا:  أمر الوضاعني فقال رمحه اهللا تعاىلالرمحن بن مهدي
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 وجهابـذة هـذا البـاب هـم ﴾إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلـافظون﴿: قوله تعاىل
الفقهاء العلامء الصاحلني الذين أخرب عنهم النبي صىل اهللا عليه وسـلم أهنـم خـري 

 )١())ًمن يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين((: الناس حيث قال
 ر األمةأنه يؤدي إىل عدم استقرا: الشبهة السادسة

 وال ريب أن هذا القول ال مدخل له يف شبهات هذه املسألة, ألن تغري اإلفتاء 
ال يعني الفوىض واهلرج واملرج, بل يعني أن حكم الرشع يف هذه املسألة تغري مـن 

 الكل يف ظل رشع اهللا تعاىل املتني, وعـىل ,  أو من عرس إىل يرس,عزيمة إىل رخصة
 . الرصاط املستقيم
 !أيت القول يف االضطراب واالختالل?فمن أين ي

 الشبكة العاملية لكان ينبغـي  نرشت عىل صفحة أن هذه الشبهاتهذا ولوال 
 فتعني دحـضها هبـذه الكلـامت أن متوت بإغفاهلا  غري أن املقام دعى للتعرض هلا 

 .اليسرية الواضحة
 ...ولعل اهللا تعاىل أن ينفع هبا

 د وعىل آله وصحبهوصىل اهللا وسلم وبارك عىل سيدنا حمم
 

 وكتبه الفقري إىل عفو اهللا تعاىل
 الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد

 كبري مفتني بدائرة الشئون اإلسالمية  والعمل اخلريي بديب
 هـ١٤٢٨ حمرم٦
 م٢٥/١/٢٠٠٧

                                                 
F١Eאא٧١א 
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 الفتو وتأكيد الثوابت الرشعية
  
  

 :بمكة املكرمة بعنوان بحث مقدم لندوة يقيمها املجمع الفقهي اإلسالمي 
 الفتو وضوابطها الرشعية

  
  

  محزة أبوفارس:األستاذ الدكتور إعداد
  كلية القانون–قسم الرشيعة 
 الفاتح جامعة

 ليبيا طرابلس
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  ةـــدمـــمق

رب العاملني والصالة والـسالم عـىل سـيدنا حممـد أرشف األنبيـاء احلمد هللا 
 فقـد : أمـا بعـد.صحبه ومن اهتد هبديه إىل يـوم الـدين وعىل آله و ,واملرسلني

وصلتني الدعوة الكريمة من األخ الكريم املفضال األسـتاذ الـدكتور صـالح بـن 
اإلسالمي بمكة املكرمـة للكتابـة يف للمجمع الفقهي زابن املرزوقي األمني العام 

وهـذا . ))الفتـو وضـوابطها((لندوة التي يقيمهـا املجمـع بعنـوان أحد حماور ا
, ))الفتـو وتأكيـد الثوابـت الـرشعية((الكتابة فيه هـومني املحور الذي طلب 

ًجزئيـا يف حـل لو فرحبت بذلك وكتبت هذه الورقة التي آمل أن تكون مسامهة و
,  بـل العـامل بـأرسه,زهتا ظروف معينة يمر هبـا العـامل اإلسـالميالتي أفراملشاكل 

بسبب انتشار الفضائيات, التي أصبحت يف األيام األخرية ال يـستطاع حـرصها, 
, وأصبح املـسلم غـري وتنوع املفتون تبعا لذلك, مع اختالف مذاهبهم ومشارهبم
اع املحارضات من أن تذالفقيه يف حرية من أمره, فكان لزاما أن تتعدد الندوات, و

املتخصصني, لتحصن وتنقذ عوام املسلمني من هـذا االرتبـاك والتخـبط, وممـن 
يتحمل هذه التبعة املجامع الفقهية, فإن هذا جزء مـن مهمتهـا, بـل جيـب عليهـا 
ًاإلرساع يف ذلك واإلعداد له إعدادا جيدا , و إال فإن الزمن ال ينتظرنـا, وعجلـة 

 :ها بل ونسبقها, فأقول وباهللا التوفيقاحلياة تتجاوزنا إن مل نواكب
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 أفتى يفتي إفتاء 
 .)١( أفصحوقد قال بعضهم إن لفظ الفتيا بالياء, واسم املصدر فتو وفتيا 

 .وهي مشتقة من الفتي بمعنى احلداثة
 .)٢(وبعضهم يراها مشتقة من الفتوة بمعنى القوة 

 .)٣( أحدث حكام , وباملعنى الثاين قواههنا باملعنى األول أن املفتيوكأ
 :وردت هذه املادة يف القرآن الكريم يف تسعة مواضع هي: الفتيا يف الكتاب

ْ﴿ويستفتونك يف النساء قل اهللاَُّ يفتيكم  ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ  ).١٢٧: النساء (﴾...َ
ِ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة  َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ  ).١٧٦: ءالنسا (﴾...َ

َ﴿يا أهيا املأل أفتوين يف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعربون ﴾  ُْ ُ ْ ََ ُ ْ َُ ُّ ْ َ ُ َْ ِْ ُ ِ ِ ِ ْ َ َُ َ َْ َ  ).٤٣: يوسف (ُّ
ِ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة  َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ  ).١٧٦: النساء (﴾...َ

َ﴿يوسف أهيا الصديق أفتنا يف سبع بقرات سام َ ُِّ ٍ َِ َ ُ َُ َ ْ ِِّ ِ َ ِّْ َ َُ ِن يأكلهن سبع عجاف وسـبع ُ ْ َ َ ٌ ْ ََّ َ ٌَ ِ ُ ُ ُ ْ ٍ
ٍسنبالت خرض وأخر يابسات  ٍَ َ َ ُِ َ ُ ُْ َ ٍُ ْ  ).٤٦: يوسف (﴾...َ

ِ﴿قيض األمر الذي فيه تستفتيان﴾ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ َ  ).٤١: يوسف (ُ
ً﴿وال تستفت فيهم منهم أحدا﴾  ْ َ ََ ََ ْ ْ ُْ ِ ِ ِِ ْ  ).٢٢: الكهف (َ
ُ﴿قالت يا أهيا املأل أفتو  ْْ َ َُ َ َْ َ ُّ َ َ ِين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون﴾َ ُِ َ َّ ُ َْ ْ َ ًَ ْ َ َْ ًَ َِ ُ ِ ِ 

 ).٣٢: النمل(
ً﴿فاستفتهم أهم أشد خلقا﴾  ْ َ ُّ ََ ََ َْ ْ ُْ ِ ِ  ). ١١: الصافات(ْ

َ﴿فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون﴾  ُ ُ َ ََ َ َ ِّْ ُْ َ ْ َُْ َ ِ َِ ِ ْ  ). ١١: الصافات(َ
لتـسعة يف تـسعة وعـرشين وردت كلمـة الفتيـا يف الكتـب ا: الفتيا يف الـسنة

ًورد مرسـال منها ما . )٤(مواضع ورودها عن املائتنيأما مادهتا فقد زادت . ًموضعا 
                           

F١E אא١١אK 
F٢Eא٥L٣٣٤٧ J٣٣٤٨FEא٤L٤٧٣–٤٧٥K 
F٣E א٥L٣٣٤٨K 
F٤E K 
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رؤكم عـىل الفتيـا أجـ: (−  صـىل اهللا عليـه وسـلم– قولـه يف سنن الدارمي مـن 
 .)١() عىل الناركمأجرؤ

ُيبـني اهللاَُّ﴿ :عـاىل ويؤيد ذلـك قولـه تالبيان,: عنى الفتيام: معناها ِّ ْ لكـم أن َُ َ ْ ُ َ
ُّتضلوا  ِ ْ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم  :بعد قوله تعاىل. ﴾...َ ُ ْ َُ َِ ْ ِْ ُ َ ُ َ...﴾. 

ًاإلفتاء اصطالحا هو اإلخبار بحكم اهللا عن دليل رشعي ملن سـأل عـن أمـر 
 .)٢(نازل

 :أركان الفتو أربعة 
 .الفتيا , وقد عرفناها لغة واصطالحا / ١
 .فتاء املفتي وهو الذي يقوم باإل/ ٢
 .املستفتي وهو السائل عن النازلة / ٣
 .عملية نقل الفتيا من املفتي إىل املستفتي هو اإلفتاء و / ٤

 :ولكي نعرف تفصيل ذلك البد من مقدمة 
إن اهللا سبحانه وتعاىل اقتضت حكمته وعدلـه أن يرسـل الرسـل إىل النـاس 

َّ﴿لـئال :  تعـاىلليبينوا هلم املطلوب منهم حتى تسقط حجتهم يـوم البعـث , قـال َ ِ
ِيكون للناس عىل اهللاَِّ حجة بعد الرسل﴾ ُِ ُّ ََ َّْ َ َّ ُ ٌَ َ ِ َ  ).١٦٥: النساء (ُ

ْ﴿يا أهيا الرسول بلغ ما أنـزل إليـك مـن : , قال تعاىلوهذا ال يتم إال بالبالغ  َِ َ ْ َ ُ َّ ََ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ
ُربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته﴾ َ َ َ َِّ َ ََ َّ َْ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ  ).٦٧: المائدة (َ

 :    والتبليغ إخبار, وهو ثالثة أقسام 
 .رواية ال تبليغ جمرد , وهو /١
 .تبليغ مع اإللزام , وهو القضاء / ٢

                           
F١E אא١L٦٩אאאא١٥٧K 
F٢E אאא١٣K 
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 :  من غري إلزام , وهو أيضا ثالثة أقسام االستنباطتبليغ مع التفسري أو / ٣
 .عن سؤال بغري نازلة , وهو تعليم  )أ ( 
 .من غري سؤال , وهو إرشاد  )ب(

 .ن سؤال عن نازلة , وهو إفتاء ع) ج ( 
 القـائمون مبلـغ يف حياتـه وحـضوره , و– صىل اهللا عليه وسلم –فالرسول 

  .مقامه من أهل العلم مبلغون يف غيبته وبعد وفاته
سـؤاال ونقـال : والتبليغ يف قسمه األخري أعني اإلفتاء يستدعي ثالثـة أمـور 

 .وتبيينا
َ﴿فاسـألوا أهـل  : − نه وتعـاىل سـبحا− فالسؤال واجب عىل اجلاهل لقولـه ُْ َ َ ْ َ

َالذكر إن كنتم ال تعلمون﴾ ُْ َْ ْ َ ُ َْ ُ ِْ ِ  : − صـىل اهللا عليـه وسـلم –, ولقولـه )٤٣: النحل (ِّ
 )٢()أمل يكن شفاء العي السؤال   (: ويف رواية أخر )١()فإنام شفاء العي السؤال(

إن كـان سـتفتي أن جييـب  عىل املفتي , فعـىل العـامل الـذي اوالتبيني واجب
ْ﴿وأنزلنا إليـك الـذكر لتبـني للنـاس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم : تعاىل, قال يعلم ْ ْ َ ِّ َ ُْ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِّ َّ ُ َ َُ ِْ ِ ِ ْ ِّ َ َ

َيتفكرون﴾ ُ ََّ َ َإن الذين يكتمـون مـا أنزلنـا مـن ﴿و: وقال سبحانه ,)٤٤: النحل (َ َِ َِ َ ُْ َّْ َْ َ ُ ََ َّ ِ
َّالبينات واهلد من بعد ما بي َ َِّ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ َُْ ُناه للناس يف الكتـاب أولئـك يلعـنهم اهللاَُّ ويلعـنهم ْ َ ُ َُ ُُ ُ َ َّ ََّ َ َ ُْ ْ َ َْ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ

َالالعنون ُ ِ  ).٤٤: النحل (﴾َّ
قل الدليل إىل صـاحب الـسؤال , ويكفـي نيقع بوالنقل تابع للتبيني فاإلفتاء 

فيعترب إفتاء دون احلاجة إىل أي بيان آخر إال تبيان أن هـذا هـو , هذا النقل أحيانا 
 نتيجـة اسـتنباط للحكـم إىل بيان آخر إذا كـان اإلفتـاء تاج ُم الشارع , وقد حيكال

  ...ًاجتهادا لفهم النصوص الرشعية أو القياس عليها 
                           

F١E אא١L١٤٦אאא٣٣٧K 
F٢E אK 
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 : كم اإلفتاءح

اإلفتاء فرض كفاية إذا قام به البعض الذين يسدون حاجة املـسلمني يـسقط 
فاإلثم يلحق كل  يسد احلاجة اإلثم عن الباقني , وإذا مل يقم به أحد أو قام به من مل

 .من له أهلية لذلك وتركه وأمهله 
واإلفتاء من الرضورات ; ألن توقف اإلفتاء يعني توقـف تطبيـق الـرشيعة , 

 .وهو ما يأباه الشارع 
 :الفرق بني الفتيا والقضاء 

, وبعض هذه الفروق فيه خـالف ذكر العلامء عدة فروق بني الفتيا والقضاء 
 : هم هذه الفروق بني العلامء وأ

 .الفتيا ترمجة والقضاء نيابة: لت  الفتيا إخبار والقضاء إنشاء , وإن شئت ق−١
 . الفتيا إخبار والقضاء إلزام −٢
ً الفتيا تدخل أبواب القضاء مجيعا , والقضاء ال يدخل العبادات إال تبعا −٣ ً. 
روهـات  الفتيا تـدخل األحكـام الـرشعية اخلمـسة, والقـضاء ال يـدخل املك−٤

 .واملستحبات 
 هل تدخل الفتيا ما فيه خصومة ?

 مـا فيـه خـصومة, أمـا القـضاة ففـي – غري القضاة − نعم, تدخل الفتيا من
 :  يف ذلك ثالثة أقوالإفتائهم
 . احلرمة )أ( 
 . الكراهة)ب(

 . اجلواز )ج( 



 - ٩ -

 العقيدة? الفتيا هل تدخل 
 بـاجلواز والـذين قـالوا. اجلـواز وعدمـه : نيانقسم العلامء يف ذلك إىل فـريق

  .  ذهبوا إىل وجوب االقتصاد يف ذلك وعدم التعرض للمتشابه
 :ن ذهب إىل اجلواز الغزايل من الشافعية, وقيد ذلك بحالتنيممو
 .قعت له شبهة, وهو حسن االعتقاد رجل و−١
   )١(. رجل يرجى منه إفحام املبتدعة−٢

 :منزلة اإلفتاء
 بنفسه يف بعض املواضع,  تواله–سبحانه وتعاىل  – عظيمة بدليل أن اهللا لتهمنز

 .التي تبني ذلك وقد مرت بنا بعض اآليات 
َ﴿وأنزلنا إليـك  : بأمر من اهللا تعاىل– صىل اهللا عليه وسلم –وتواله الرسول  ْ َ ِْ َ َ ْ َ َ

َالذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ ََّ َُ َ ِّ َّ ُُ ََّ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ ْ  ).٤٤ :النحل (ِّ
وتواله العلامء الذين هم ورثـة األنبيـاء , ووصـفهم بـذلك ورد عـىل لـسان 

 .)٢()إن العلامء ورثة األنبياء: ( − صىل اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 
ا ًابن القيم موقعواملفتي خطره عظيم فقد سامه القرايف ترمجانا عن اهللا, وسامه 

 .عن اهللا, فهو ينقل األحكام ويبلغها ويستنبطها
 .وأكثر العلامء يرون أن املفتي واملجتهد والفقيه بمعنى واحد

 : خلطورة هذا املنصب كثرت رشوطه, بعضها حمل إمجاع وهيًاونظر
, والعدالـة, وقـد عـرف ابـن ) ويعني البلوغ والعقل(اإلسالم , والتكليف 

 :عاصم العدل بقوله
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 )١(ائروالعدل من جيتنب الكبائر             ويتقي يف الغالب الصغ
, مـسلم,  )٢(رحـ: العـدل: ( ه يف بـاب الـشهادة وقال الشيخ خليل يف خمترص

 مل يبـارش − وبدعـة وإن تـأول, كخـارجي وقـدري بال فسق وحجرعاقل, بالغ, 
 محـام وسـامع  مـنسة وسفاهة, ذو مروءة بـرتك غـري الئـق, أو صغرية خ..كبرية
    )٣(...)غناء

 رشط يف القـايض واملفتـي عنـد  االجتهـاد فهـووذهب اجلمهور إىل اشرتاط
  .)٤(وإنام هو عندهم رشط أولوية, األئمة الثالثة, ومل جيعله األحناف رشط صحة

َ﴿قـل إنـام حـرم ريب : والدليل عىل اشرتاط االجتهـاد يف املفتـي قولـه تعـاىل ِّ ََ َ َّ َ َّ ِ ْ ُ
ِالفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغري ْ َ َ َ َ ََ ِْ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ِ ْ َ ََ َْ ِ َِ ْ احلق وأن تـرشكوا بـاهللاَِّ مـا مل َ َ َ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ِّ َْ
َينزل به سلطانا وأن تقولوا عىل اهللاَِّ ما ال تعلمون﴾ ُْ َ ُ َُ ُ ْْ َ ََ َ ِّ ََ َ ُ َ ً َ ِ ِ  ).٣٣: األعراف (ْ

ورأ بعض العلامء اشرتاط القرحية واليقظة وكثرة اإلصـابة يف املفتـي, فـال 
 السبكي عن هذا الرشط بفقيه تصلح فتيا الغبي واملغفل ومن كثر غلطه, وقد عرب

 :حية حيث قالمل هذا التعبري بو طلي, واستعالنفس
 ادـأتقن اآلالت بالسه قد             اد   ـ لالجته الــونه أهـلك
 الـول الفقه قد تكفـ  وبأص            الـن مغفـيه نفس مل يكفق

 )٥(دـان ساعيا لكل قاعـ         فك    د  ـأحاط بالفروع والقواع
 :قسامن واملجتهد 

 .  جمتهد مطلق , وهو من توفرت فيه رشوط االجتهاد −١
 فيستقل بتقرير أقـوال  جمتهد مقيد, وهو املجتهد يف حدود مذهب إمامه,−٢

 . وقواعدهإمامه بالدليل, غري أنه يقترص يف األدلة عىل أصول إمامه
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 :واملقلد ثالثة أقسام 
 الراجح واملشهور والضعيف, لكنه مل  من تبحر يف أحد املذاهب, فعرف– ١

 .حيط بجملة املقاصد, وسائر األصول والقواعد
 . من حفظ بعض املخترصات – ٢
 . ً من مل حيفظ شيئا– ٣

 :   قال النابغة الغالوي بعد أن ذكر قسمي املجتهد 
 بـه يف غيهــ لكناتبحرـمس          ه مذهبـن فقـوالثالث املتق

 دـول والقواعـائر األصـكس          دــقاصة املـط بجملـ مل حيإذ
 ذهب عىل كتاب خمترصـيف م          ورابع األقسام من قد اقترص

 دتـريه وقيــخصصت يف غو          يدتـيف ضمنه مسائل ما ش
 .ًوالثالث من املقلدين الذي مل حيفظ شيئا , وهو املستفتي 

اء جماز , وإنام هو عىل رأي أكثر ويف تسمية املقلد مفتيا وإدخاله يف أقسام اإلفت
 .ًفتيا , فال جيوز له أن ينسب الفتيا إىل نفسه لعلامء  ناقل وليس ما

الف فيـه , وإنـام خـ فهـذا الوقد اتفق عىل جواز تقليد العـامي للمجتهـد , 
ومالك يمنعـه , واتفـق عـىل إفتـاء املجتهـد , اخلالف يف تقليد املجتهد للمجتهد 

 ًجتهد املقيد مفتيا ?املطلق , فهل يعد امل
إن بعض العلامء قسم هذا النـوع مـن : قبل أن نجيب عىل هذا السؤال نقول 

 :االجتهاد إىل قسمني 
تهد منتسب إىل مذهب, وذلك مثل بعض تالميذ أصحاب املـذاهب,  جم– ١

 اإلمـام, فبعض هؤالء من كان من أتباع مذهب; ألن اجتهاده وافق اجتهاد ذلـك
رت حال كثري من العلامء عىل هذا احلال إىل القرن الرابـع, بـل واستم ال أنه قلده,

 .وير السيوطي أهنا موجودة إىل عرصه
إذا عرفت هذا ففتو املنتسبني يف حكم املجتهـد املطلـق : (قال ابن الصالح
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 .)١()ويعتد هبا يف اإلمجاع واخلالفيعمل هبا 
غـري أنـه ال , ليل جمتهد يف مذهب إمامه مستقل بتقرير هذا املذهب بالـد– ٢

 أصول إمامه وقواعده, متقن لفتاويه عامل هبا, لكنه ال يتعداها وال يتجاوز يف أدلته
 .خيالفها

  )٢( .أكثر املصنفني يف مذاهب أئمتهم وهذا شأن
 يـستفتيهم, وإطـالق املفتـني هلوجوأما من دون هؤالء فهم املقلدة يف مجيع ا 

 .عليهم من قبيل املجاز
 : الفتياحاجة املجتمع إىل
ة يف حياة املجتمع املسلم ; ألن املسلم هدفه أن يتمم حياته كلها يالفتيا رضور

 بتطبيق رشيعته, واحليـاة حركـة ينـتج عنهـا نـوازل – عز وجل –عىل منهاج اهللا 
ت  من استفتاء وإفتاء و إال خلـً إذامعرفة حكم اهللا فيها, فال بدمستجدة حتتاج إىل 

 ال يمكن تصوره يف رشيعـة صـاحلة لألزمنـة هو مااحلوادث عن حكم الشارع, و
 .)٣(ما ال جيادل فيه أحد من املسلمنيكلها ولألمكنة مجيعها, وهذا 

 :تغري الفتيا
عـن ثوابـت ن تغري الفتيا بتغري الزمان واملكـان جيرنـا إىل الكـالم  احلديث ع

نتقالـه املقصود بالتغري يف احلكـم الـرشعي ا: وقبل ذلك نقولالرشيعة ومتغرياهتا 
 .من حالة كونه مرشوعا إىل حالة كونه ممنوعا والعكس

 :− رمحه اهللا –وننقل هنا كالما كافيا شافيا البن القيم يف هذا املوضوع قال 
 بحـسب النوع ال يتغري عـن حالـة واحـدة هـو عليهـا, : األحكام نوعان ( 

ريم وال اجتهاد األئمة, كوجـوب الواجبـات, وحتـ ,األزمنة وال بحسب األمكنة
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املحرمات واحلدود املقررة بالرشع عىل اجلرائم ونحو ذلك, فهذا ال يتطـرق إليـه 
 .تغيري وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه 

: ما يتغري بحسب اقتضاء املـصلحة لـه زمانـا ومكانـا وحـاال: والنوع الثاين
وصفاهتا فإن الرشع ينوع فيها بحـسب املـصلحة, وأجناسها كمقادير التعزيرات 

  ... لتعزير بالقتل ملدمن اخلمر يف املرة الرابعةفرشع ا
 – ريض اهللا عنـه − فكان عمـر: وكذلك أصحابه تنوعوا يف التعزيرات بعده

 ... ويرضب , وحيرق حوانيت اخلامرينلق الرأس وينفيحي
 يف التعزير اجتهـاد وافقـه عليـه أصـحابه لكـامل – ريض اهللا عنه −وكان له 

أسـباب اقتـضت تعزيـره ياره لألمة, وحدوث نصحه, ووفور علمه, وحسن اخت
 وآلـه  صـىل اهللا تعـاىل عليـه– بام يردعهم, مل يكن مثلها عىل عهـد رسـول اهللا هلم

  .)١() أو كانت ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها –وسلم 
وملا كانت الفتو هـي إخبـار بحكـم رشعـي للمـستفتي, فهـي تنقـسم إىل 

واملجتهـد ((: − رمحـه اهللا – قال الغـزايل لتها,ني من حيث ثبوت األدلة ودالقسم
فيه كل حكم رشعي ليس فيه دليل قطعـي, واحرتزنـا بالـرشعي عـن العقليـات 

واملصيب واحد, واملخطئ آثم, وإنـام نعنـي ومسائل الكالم; فإن احلق فيها واحد 
 .فيه آثام باملجتهد فيه ما ال يكون املخطئ

ليـات جعليه األمـة مـن تفقت ووجوب الصلوات اخلمس والزكوات وما ا
 .)٢()), فليس ذلك حمل االجتهادها أدلة قطعية يأثم فيها املخالفالرشع في

 :الثبات والتغري 
منه الثابت ومنه املتغري, وال نعني هنا بالثبوت الثبوت فجعل خلق اهللا اخللق 

أخـذ سبي, ولنبه الثبوت النـاملطلق الدائم, فهذا ال يكون إال للخالق, وإنام نعني 
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 له أشياء ثابتة وأشياء متغرية, فهو منذ نفخ الروح فيـه  خلق اهللاإلنسان مثال, فإن
إىل خروجها منه حمتاج إىل اهلواء والطعام, ال يتغري ذلك فيه أبدا, بينام يمر جـسمه 

 يف –وعقله وروحه بمراحل معروفة من التطور والتبدل, بل هذا التغـري خيتلـف 
 . من شخص إىل آخر–تفاصيله 

هذا بالنسبة للفرد, وكذلك بالنسبة للمجتمع كله أي احلياة البـرشية حمتاجـة 
فهي بحاجة إىل نوع مـن ثبـات تتحقـق معـه . إىل نوع من الثبات ونوع من التغري

ومـن . )١( من املرونة تسمح بالتطور اهلادفواالستقرار مع دائرةالطمأنينة واألمن 
فطـرة اهللاَِّ التـي فطـر  التـاريخ الفطـرة األمور الثابتة يف حياة اإلنسان عىل مد﴿َ ََ َْ ِ َِّ َ

َالناس عليها ال تبديل خللق اهللاَِّ ذلك الدين القيم ولكن أكثر النـاس ال يعلمـون﴾  ُ َ َ ُ ِّ َْ َ ْ ْ َ َْ َّ َ ُ ْ َ ََ َِ َّ ِّ َ ََّ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ
 ).٣٣: الروم(

ريات الزائفـة التـي ك التفـسولقد أجاد األستاذ حممد قطـب يف رده عـىل تلـ
يث قال بعد أن ذكر منها ن ختضع اإلنسان وما حوله لتفسريات مادية ححاولت أ
يع حرفـة أن تـصنع هـذا الـصنمـا الـذي أغـر تلـك التفـسريات املن((: بعضها
وبني أن من استنطق التاريخ يرجـع بتفـسري واحـد هـو أن لإلنـسان  )٢()نباإلنسا

لعظمى التـي ميـزه إهنا مزية اإلنسان ا((. تفطرة, وأن هلذه الفطرة نوعا من الثبا
اهللا هبا عن احليوان, هي ذاهتا التي جتعل هذه التفسريات املنحرفة تنزله من مكانـه 

   .)٣())ده إىل وضع أسوأ حتى من احليوانالرفيع فرت
ًومن الثوابت يف هذا الكون أن اهللا بعث إىل خلقه رسـال مبـرشين ومنـذرين 

 بالتعـاون ً اإلرشاك به وانتهاء من عبادته وعدمًم ابتداءيبينون هلم مطلوب خالقه
 .بينهم من الوالدة إىل الرحيل إىل اآلخرة

وقد جاءت املبادئ التي جاءت هبا الرسل ثابتة يف ما يتعلق بالثوابت, خمتلفة 
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فيام يتعلق باملتغريات حسب تطور البرشية, إىل أن شاء اهللا أن يستقر هـذا التطـور 
ة البـرش إىل يـرث اهللا األرض ومـن أرسل آخر الرسل برشيعة صاحلة منظمة حليا

 .عليها
ورشيعة هذه صفتها ال بد أن يكون فيها الثابت واملتغري , أمـا الثوابـت فهـي 

 مهـام تنوعـت ًاالتي علم اهللا أهنا ال تتغري أبـد ةاألحكام التي تتعلق باملصالح الثابت
قـع األمكنة وتعاقبت األزمنة, وأما املتغري مـن األحكـام فهـو الـذي يتـصل بموا

 .املصالح املتغرية وفق تطور احلياة وتغريها 
 :وهذا النوع الثابت من األحكام ينقسم إىل قسمني 

 وجـوب العـدل, والـصدق والوفـاء مبادئ عامة مثل الواجبات أي :ألولا
بالعهد , وعمل اخلري بأنواعه, واالمتناع عن عمل الرضر, ومنـع الظلـم والغـش 

 :قواعد الكلية الكرب املتفق عليهاوالقواعد العامة مثل ال... والكذب
األمور بمقاصدها, والرضر يزال, واليقني ال يزول بالشك, واملـشقة جتلـب 

 .التيسري
العبـادات مثل أمور تفصيلية علم اهللا أن ال مصلحة للبرش يف تغريها,  :الثاين

 الربـاريم نكاح املحارم , وحتريم كلها وأحكام املواريث والوصايا, واحلدود, وحت
األحكـام االجتهاديـة مـن قياسـية (أما النوع املتغري من األحكام فهـو ... والزنى

  )١()ومصلحية, أي التي قررها االجتهاد بناء عىل القياس أو عىل دواعي املصلحة
 :الفتو والثوابت الرشعية 

 : نصل اآلن إىل مسألة اإلفتاء فنقول 
 : م فتكون وفق اآليت إن الفتو جيب أن تتبع التقسيم املذكور يف األحكا

اإلفتاء فيام يتعلق بمبادئ الرشيعة الثابتـة ممـا نـصت عليـه الـرشيعة يف  – ١
قيد أنملة, فـال جمموع أحكامها بأدلة قطعية جيب أن ال خيرج عن تلك النصوص 
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يصح أن ينقلب العدل ظلام, وال الظلم عـدال, وال الغـش نـصيحة, وال النـصح 
ذب صـدقا بفتـو مـن الفتـاو, مهـام كـان غشا, وال الـصدق كـذبا, وال الكـ

 .مصدرها , ومهام تغري الزمان أو املكان 
 كذلك اإلفتـاء يف مـا يتعلـق بالقواعـد الـرشعية الكليـة املتفـق عليهـا, – ٢

 جيب أال  , هذا اإلفتاءًاملنصوص عليها رصاحة, أو املستنبطة من أحكامها استقراء
 الزمـان أو املكـان, فـال يمكـن أن ال يناقض تلك القواعد وال يتعداها, مهام تغري

 ...الخ, وال يرتك الشاق فال ييرس يزال الرضر
 . يف كل زمان ومكان )١(وال بد أن تعمل هذه القواعد برشوطها وقيودها

 وال يمكن تغري الفتو فيام نصت عليه الرشيعة تفصيال من أحكام مثل – ٣
نعها, وحتريم التعامل بالربا, حتريم أكل اخلنزير, وحتريم رشب اخلمر, وبيعها وص

وحتريم الزنا, فال يقال إن مصلحة املسلمني اليـوم يف التجـارة بـاخلمور تـشجيعا 
قتصاد الوطني, وفـتح حمـالت الفـسق للغـرض نفـسه, اللللسياحة مثال وتنمية 

والتعامل بالربا بني األفراد أو بيـنهم وبـني الدولـة أو املؤسـسة, وال بـني الدولـة 
 .دول لنفس السبب واملربروغريها من ال

فهذه األمور ورد حتريمها رصاحة يف النصوص الرشعية قرآنا وسنة; ولذا ال 
 .تبيحها فتو مفت وال اجتهاد جمتهد وال حكم حاكم, مهام تغري املكان والزمن

والذين أباحوا ذلك من املسلمني يف بالدهم مل يظهـر علـيهم إال عكـس مـا 
, بـل إن الفقـر ازداد وانتـرش, صـلال التقـدم ووش برروا به, فال االقتصاد انـتع

واألخالق اهنارت فاهنارت معها مؤسسات الدولة, وبلغ الفساد أوجه عىل مجيـع 
املستويات, بل أصبحت تلك الدول مدينة ضعيفة ذليلة , فدل ذلك عىل أن حتليل 

َ﴿يمحق اهللاَُّ الربا ويـريب الـصدق. ما حرم اهللا ليس هو احلل َ َّ َ َ َِ ْ ُ ِّ ْ َّات واهللاَُّ ال حيـب كـل َُ ُ ُّ َِ ُِ َ
ٍكفار أثيم﴾ ِ َ ٍ َّ  ).٢٧٦: البقرة (َ
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وخلطورة هذه املحرمات التي نص عليها الشارع حـذر مـن االقـرتاب منهـا 
ِبيًلا         ﴿فقال اهللا تعاىل يف شأن الزنا  اَء َس  ﴾ ٍَوَلا َتْقَرُبوا الزَِّنا ِإنَُّه َآاَن َفاِحَشًة َوَس

 ).٣٢: اإلرساء(
ليه فمنع النظر واالخـتالط والتـربج وغـري ممـا نـر اآليـات فسد الذريعة إ

 .القرآنية واألحاديث النبوية طافحة به 
ومما ورد تفصيله يف النصوص الرشعية أحكـام العبـادات, فـال يـصح فيهـا 
اجتهاد جمتهد وال إفتـاء مفـت بغـري مـا نـص عليـه الـشارع فـال جيتهـد يف عـدد 

يفيــة الطهــارة, وال يف مواقيــت احلــج الــصلوات وال يف شــهر الــصيام, وال يف ك
 ...وأمكنته

وال جيوز تغيري األنصباء يف اإلرث عن ما ورد يف النـصوص بحجـة مـساواة 
املرأة للرجل وما شابه ذلك من الرايات املرفوعة من قبـل أعـداء اإلسـالم ومـن 

 .يدور يف فلكهم من الغافلني
أما األحكـام ((: كرناه ما ذً ملخصا– رمحه اهللا – ءقال الشيخ مصطفى الزرقا

يدها بنـصوصها األصـلية اآلمـرة طاألساسية التي جاءت الرشيعة لتأسيسها وتو
كحرمة املحرمة املطلقة, وكوجوب الرتايض يف العقـود والتـزام اإلنـسان , الناهية

الذي يلحقه بغريه, ورسيان إقراره عىل نفـسه دون غـريه, بعقده , وضامن الرضر 
إلجرام, وسد الذرائع إىل الفـساد, ومحايـة احلقـوق ووجوب منع األذ, وقمع ا

املكتسبة , ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصريه, وعدم مؤاخذة بريء بذنب 
غريه إىل غري ذلك من األحكام واملبادئ الـرشعية الثابتـة التـي جـاءت الـرشيعة 

 بتبدل األزمان, بل هي األصـول التـي لتأسيسها ومقاومة خالفها, فهذه ال تتبدل
 .)١())الرشيعة إلصالح األزمان واألجيال هبا تجاء

وجعلت هلذا االنضباط عة يف أحكامها بالضبط والتحديد , وقد متيزت الرشي
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 : ست وسائل ننقلها بطوهلا لفائدهتا وهيطرقا استقرأ منها العالمة ابن عاشور
تباه  االنضباط بتمييز املواهي واملعاين متييـزا ال يقبـل االشـ:الوسيلة األوىل((

بحيث تكون لكل ماهية خواصها وآثارها املرتبة عليها, مثل طرق القرابة املبينة يف 
أسباب املرياث, ويف التحريم من حـرم نكاحـه , فتعـني املـصري إليهـا دون مـا ال 

: ولـذلك قـال اهللا تعـاىل. ينضبط من مراتب املحبـة والـصداقة والنفـع والتبنـي
ْآباؤكم ﴿ ُ ُ َ َوأبناؤكم ال تَ ََ ْ ُ ُ ْ ًدرون أهيم أقرب لكم نفعا فريضة من اهللاَِّ إن اهللاََّ كان عليام ََ ُ ُِّ َِ َ ً َُ َّ ََ ِ ً َْ ِ َ ْ َ ُْ َ ْ َُ َ َ ْ

ًحكيام ِ ْومـا جعـل أدعيـاءكم أبنـاءكم ذلكـم قـولكم ﴿وقـال . )١١: النـساء(﴾ َ ْ ْ ْ َ َُ ُُ َْ ْ ْ َ َ ََ ِ َِ ُ َُ ََ َ َ
َبأفواهكم واهللاَُّ يقول احلق وهو هيدي السبيل ِ َّ َ ِْ ِْ َ َ ُ َ َ ََّ َْ ُ ُ ُ ْ َ  ).٤: األحزاب (﴾ِ

ٌفلام قىض زيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون عىل املؤمنني حـرج ﴿وقال  َ َ ْ َّ ََ َ ْ ً َْ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ ََ َ َ ْ ٌَ ََ َ َ َّ َ َ
ًيف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر اهللاَِّ مفعوال ُ َ َ َّ ْ ْ َْ َ ُ ْ ً ْ ََ َ ََ َ َ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ ِ ْ . )٣٧: األحزاب(﴾ ِ

 صىل اهللا عليه وسلم ملا خطب أبا بكر ابنته عائشة قال ويف الصحيح أن رسول اهللا
 : له أبو بكر

. )١()أنت أخي وهي حالل يل: (إنام أنا أخوك فقال النبي صىل اهللا عليه وسلم
كونـه ومن هذا نوط حكم رشب اخلمر بحصول اإلسـكار قلـيال مـن مثلـه دون 

 .)) متر رشاب عنب أو فضيخ
كنـوط احلـد يف اخلمـر بـرشب . سمى االسم  جمرد حتقق م:الوسيلة الثانية((

ألنه لو نيط احلد بحصول اإلسكار الختلـف دبيـب الـسكر يف ; جرعة من اخلمر
فال يتحقق حـال حـصول احلـد إال بعنـاء وحـصول , فلم يكد ينضبط , العقول 

التباس, ولو نيط بنهاية السكر وهو حد اإلطباق حلصلت مفاسد مجة قبل حصول 
يف وط صـحة بيـع الـثامر بحـصول االمحـرار واالصـفرار وكذلك نـ.تلك النهاية

قـود أصناف التمر , ونوط تقرر إكامل املهـر بمجـرد املـسيس , ونـوط لـزوم الع
 .ولبحصول صيغها من إجياب وقب
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 التقـدير كنـصب الزكـوات يف احلبـوب والنقـدين, وعـدد :الوسيلة الثالثـة
قائلني بالنصاب, وأقل الزوجات وهناية الطالق, ونصاب القطع يف الرسقة عند ال
 احلاضـنة بـستة بـرد عنـد املهر, واملسافة املعتربة يف انتقال ويل املحضون عند بلـد

 .املالكية
 التوقيت, مثل مرور احلول يف زكاة األموال, وطلوع الثريا يف :الوسيلة الرابعة

, واحلول يف بعض العيوب, والـشهرين اإليالءاملاشية, ومرور أربعة أشهر يف زكاة 
 اإلعسار باإلنفاق, وأربعـة أشـهر وعـرش يف عـدة الوفـاة, واحلـول يف سـقوط يف

الشفعة, ومن ثم قال بعض علامئنا بعدم تصديق املعتدة يف انقضاء عدهتا يف أقل من 
هـل وبه عمل أ. وقال ابن العريب بعدمه يف أقل من ثالثة أشهر. ًمخسة وأربعني يوما

 .  للضبط والتحديدًأفريقية ميال
الصفات املعينة للمواهي املعقود عليها كتعيـني العمـل يف : ة اخلامسةالوسيل

  .اح ح ليتميز عن السفاإلجيارة وكاملهر والويل يف ماهية النكا
اإلحاطة والتحديد , كام يف إحياء املـوات فـيام بعـد عـن : الوسيلة السادسة 

م عدا القر بحيث ال يصل إىل األرض دخان القرية, وكمنع االحتطاب من احلر
 . ))سةالرسقة تفرقة بينها وبني اخللاإلذخر, وحدود احلرز يف حتقق معنى 

كـل دليـل (( : بإجياز بقولـهالشاطبيوالذي فصله ابن عاشور ذكره من قبله 
رشعي ثبت يف الكتاب مطلقا غري مقيد, ومل جيعل له قـانون وضـابط خمـصوص, 

لقـسم أكثـر مـا جتـده يف فهو راجع إىل معنى معقول وكل إىل نظر املكلف, وهذا ا
كالعدل, واإلحـسان, والعفـو, والـصرب, األمور العادية التي هي معقولة املعنى, 

والشكر يف املأمورات, والظلم والفحـشاء, واملنكـر, والبغـي, ونقـض العهـد يف 
, فهـو بطيدا غري مطلق, وجعل له قـانون وضـاوكل دليل ثبت فيها مق .املنهيات

تدي إليه نظر; إذ العبادات ال جمال للعقول يف أصلها, راجع إىل معنى تعبدي ال هي
فضال عن كيفياهتا, وكذلك يف العوارض الطارئة عليها; ألهنا من جنسها, وأكثـر 
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 .)١())ما يوجد يف األمور العبادية
وقلنـا . ومن األحكام الثابتة التي ال تقبل التغيري أحكام املقاصد املطردة– ٤

يعة; ألن تغيريها يؤدي إىل التناقض يف الرشيعة, إن هذه األحكام من ثوابت الرش
: قـال الـشاطبي. ل ما يناقض املقاصد الـرشعية باطـلـال, ولذا فإن كـوهذا حم

كل من ابتغى يف تكاليف الرشيعة غري ما رشعت له فقد ناقض الرشيعة, وكـل ((
لـه رع ـتكاليف مـا مل تـشة باطل, فمن ابتغى يف الـه يف املناقضـن ناقضها فعملـم

 .)٢())فعمله باطل
كـل تـرصف ((: تفسري ما ذكره ابن عبـد الـسالمولعل ما قاله الشاطبي هو 

 .)٣())تقاعد عن حتصيل مقصوده فهو باطل
 .)٤(وقد أعاد السيوطي نفس العبارة تقريبا 

م فال تعترب من الثوابت الـرشعية, بـل مـن األحكـاأما املقاصد الغري املطردة 
أن ال يكون املعنى خمتلفـا بـاختالف أحـوال األقطـار ((اد واملراد باالطر. املتغرية

 .)٥())والقبائل واألعصار
ً وسائل العبادات املوضوعة رشعا مـن الثوابـت فـال تقبـل التغيـري وال – ٥

 ونقصد هبا ما وضعه الشارع مـن أمـارات وعالمـات وأمـور ال تـصح التبديل,
وأفعـال الـصالة, ,  رت العـوروسـ, واستقبال القبلـة, مثل الطهارة, العبادة إال هبا

ورشب ماء زمزم, وغري ذلك ممـا ال يقبـل التغيـري وال , والتجرد, واستالم احلجر
التحرض , ومهام جـودل باملـصلحة التـي ل مهام بلغت اإلنسانية من أطوار التعدي

 .)٦(يراد تغيري العبادة أو رشوطها هبا 
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 الصادرة عن املجمع الفتوومن الفتاو املعارصة التي راعت هذه الثوابت 
 الثـاين يف دورتـه هالفقهي التابع لرابطة العـامل اإلسـالمي بمكـة املكرمـة يف قـرار

 من جدة, ووجوب اإلحرام من األمـاكن املحـددة مـن اإلحراماخلامسة من منع 
 .)١(قبل الشارع

 املسائل الثابتة بنص خاص غري معلل بعلة خمصوصة, فهـذه ال يـدخلها – ٦
غري فيها الفتـو, سـواء كانـت واجبـات أو حمرمـات أو مباحـات التغيري, فال تت

ــا  ــادير احلــدود , وكتحــريم الرب ــارات, ومق ــوارثني, وإجيــاب الكف ــصبة ال كأن
            ...  )٢(والزنى
فذلك رشع (( بالفتيا أو الرسالة والتبليغ – صىل اهللا عليه وسلم – ترصفه – ٧

ل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه من غري يتقرر عىل اخلالئق إىل يوم الدين, يتبع ك
كالـصالة ...  مبلـغ لنـا– عليـه الـسالم –ر حكم حاكم وال إذن إمـام; ألنـه ااعتب

 .)٣())...اتعوالزكاة وأنواع العبادات , وحتصيل األمالك بالعقود من البيا
 :املتغريات يف األحكام الرشعية

إن : لإلجابة عليـه نقـولهنا يطرح سؤال والبد, وهو هل األحكام تتغري? و
 : الناس انقسموا حيال هذا املوضوع ثالثة أقسام

يف هذا األمر, ورفع لواءه وأصبح مـا مـن أمـر  صاحبه  توسع:القسم األول
ويستسيغونه إال وأحل حتت اسم املصلحة أو التطور, واحلداثة يدرج عليه الناس 

, وهـذا هـدم ه املـصلحةتبعا هلـذأو غريمها من األسامء, وغري احلكم الرشعي فيه 
للرشيعة اإلسالمية من أساسها , وأكثر من ينادي بذلك فرقة تتعمد ذلك تعمـدا 

تـسمى منفـذوها بأسـامء إسـالمية,   خلطة مدروسة وضعت من قبل األعداءوفقا
 .وقليل من هؤالء من يفعل ذلك بحسن نية
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اعق باسم وتبعا هلذا الرأي فإن الفتو تتبع هذا التجديد, ففتح الباب لكل ن
 .االجتهاد العرصي
 فريـق رأ أن األحكـام الـرشعية مجيعهـا ثابتـة, وأنكـر تغـري :القسم الثاين

ــادا ــني عب ــرق ب ــراف, ومل يف ــصالح واألع ــري األوصــاف وامل ــام بتغ ت األحك
, ومل ينظر إىل معقول املعنى وغري معقوله, ويمثل هذا الرأي الظاهريـة ومعامالت
 .قديام وحديثا

وأن دينه هذا الزم لكل حي , ولكل مـن يولـد إىل يـوم ...((: قال ابن حزم
فصح أنه ال معنى لتبدل الزمان وال لتبـدل املكـان وال لتغـري , القيامة يف األرض 

ن ويف كـل زمـان وعـىل أي ًاألحوال, وأن ما ثبت فهـو ثابـت أبـدا يف كـل مكـا
 نـصوص فهـو تنزيل الواقعات عىل الوعىل رأي هؤالء ال اجتهاد إال يف . )١())حال

 .دور اإلفتاء
 الـنص, ا فحكموا املصالح حيـث ال تعـارض  هؤالء اعتدلو:القسم الثالث

 ...أصول ثابتة وال نصوص قاطعـة رصحيـةوجوزوا تغري األحكام حيث مل تكن 
 .)٢(وال تعرف القطعيات إال بطرق النصوص القطعية

ملـصالح, وقد تعرض الغزايل عند حديثه عن املصلحة يف القسم الثـاين مـن ا
ألنـه ; وهي املصلحة التي شهد الرشع ببطالهنا, وقد قال إن هـذا النـوع مهـدور

تح الباب املؤدي إىل تغيري خمالف للنصوص, ولو أعملنا هذا النوع من املصالح لف
 .)٣( حدود الرشائع ونصوصها بسبب تغري األحوالمجيع

ن تيميـة وابـن العز بن عبد السالم والقرايف والشاطبي وابويمثل هذا الرأي 
 .القيم ومن سار عىل هنجهم 

فــصل يف تغيــري الفتــو (( ):إعــالم املــوقعني (  قــال ابــن القــيم يف كتابــه
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فـإن ... واختالفها بحسب تغري األزمنة واألمكنة واألحـوال والنيـات والعوائـد
الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد, وهي عدل 

فكل مسألة خرجت عن العدل . محة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلهاكلها, ور
إىل اجلور, وعن الرمحة إىل ضدها, وعن املصلحة إىل املفـسدة, وعـن احلكمـة إىل 

 )١())..., وإن أدخلت فيها بالتأويلالعبث فليست من الرشيعة
ختذ  حينام ا– ريض اهللا عنه –وقد علق القرايف يف فروقه عىل قول عمر ملعاوية 

فدل ذلـك ((: علق عليه بقوله ) ال آمرك وال أهناك: ( لنفسه هيئة امللوك يف احلكم
من عمر وغريه عىل أن أحوال األئمة, ووالة األمور, ختتلف باختالف األعـصار 

ذلك حيتاجون إىل جتديد زخارف وسياسـات لف واألمصار والظروف واألحوال,
 .)٢())بعض األحوالمل تكن قديام, وربام وجبت يف 

األحكام التي تقبل التغيري فتتغري فيها الفتو : 
هي األحكام التي ليست تعبدات وال مقدرات, غري منـصوص عليهـا, بـأن 

, أو منصوص عليهـا , ولكنهـا معللـة بعلـة منـصوصة أو كانت متعلقة بالتطبيق
جممع عليها فإنه جيوز أن تتغري بتغري العلة, وجودا وعدما, وبحسب اقتضاء احلال 

 .)٣(مانا ومكانا, وبحسب املصالح مرجوحية ورجحاناز
 : وهذه األمور التي تتغري األحكام لتغريها هي

ين, فـإن احلكـم  تغري األوصاف واملعاين , فإذا تغريت األوصاف واملعـا– ١
أما إذا تغـري الوصـف دون املعنـى فـإن احلكـم . , وتتغري الفتو تبعا لذلكيتغري

يرشب ناس من أمتي  : (− صىل اهللا عليه وسلم –ي يدل لذلك قول النبللمعنى , 
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يرشب ناس مـن أمتـي اخلمـر : (ويف رواية أخر. )١()اخلمر يسموهنا بغري اسمها
 .)٢()باسم يسموهنا إياه

وقد سلك خبثـاء مـن النـاس هـذا املـسلك فـاخرتعوا للمحرمـات أسـامء 
ائـدة, , والربـا فحـالال, فـالرقص فـن وصفات براقة مـومهني أن ذلـك جيعلهـا 

 ...وتقدم حترض والفسق
ولقد نص الشارع عىل أن هذا التغيري وهذه احليل ال تغري من احلكم شيئا كام 

قاتـل اهللا اليهـود حرمـت علـيهم : (هو نص احلـديث الـسابق, وكـام يف حـديث
ال إىل األلفاظ واملعـاين فالنظر إىل املقاصد واملعاين . )٣()الشحوم فجملوها فباعوها

 .ل والصور واألشكا
 :رافع األحكام بتغري األتغري

ولكنـي , د هنا أن أتعرض لتعريف العرف وال لسند جعله مـن األدلـةيال أر
 : أذكر أقسامه من حيث الثبات والتغري

أحـدمها العوائـد الـرشعية التـي : العوائد املستمرة رضبان((: قال الشاطبي
 اجلارية بـني اخللـق والرضب الثاين هي العوائد... ي أو نفاهاالرشعالدليل أقرها 

 .بام ليس يف نفيه أو إثباته دليل رشعي
ً فثابت أبدا كسائر األمور الرشعية كام قالوا يف سـلب العبـد أهليـة أما األول

الشهادة, ويف األمر بإزالة النجاسات, وطهارة التأهب للمناجاة, وسرت العورات, 
وائـد اجلاريـة يف وما أشبه ذلـك مـن العوالنهي عن الطواف بالبيت عىل العري, 

الناس, إما حسنة عند الشارع أو قبيحة, فإهنـا مـن مجلـة األمـور الداخلـة حتـت 
 يصح أن ينقلب  فال وإن اختلفت آراء املكلفني فيها ,أحكام الرشع , فال تبديل هلا

 ..., وال القبيح حسنا احلسن فيها قبيحا
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كوجـود شـهوة ة فالثابتـ... فقد تكون العوائد ثابتـة وقـد تتبـدلوأما الثاين 
 ثم ذكر املتبدلة ومثل هلا بأمثلة عديدة, وبني أن اخـتالف )١())...الطعام والرشاب

ألن الـرشع ((ئد لـيس اختالفـا يف أصـل اخلطـاب; األحكام عند اختالف العوا
                 )٢())...موضوع عىل أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غري هناية

ىل من جعـل األحكـام املبنيـة عـىل أعـراف النـاس يف وقد استنكر القرايف ع
 ال يتغري عىل الـرغم مـن تغـري األعـراف التـي بنيـت عليهـا, اًأقواهلم شيئا واحد

 .وجعل ذلك من اجلهالة يف الدين املخالفة إلمجاع املسلمني
 يف املقلـد, ًاكم املبني عىل تغـري العـرف اجتهـادوهو ال يعد الفتو بتغري احل

ومن هذا الباب مـا ((:  ملا مرًوقال تطبيقا. )٣(جتهدونامل لقاعدة قررها وإنام تطبيقا
إذا تنازع الزوجان يف قبض الصداق بعد الدخول أن القول قول : روي عن مالك

هـذه كانـت عـادهتم : قال القـايض إسـامعيل. الزوج مع أن األصل عدم القبض
, واليوم عادهتم عىل ال يدخل بامرأته حتى تقبض مجيع صداقهاباملدينة أن الرجل 

 .)٤()) مع يمينها ألجل اختالف العوائدخالف ذلك, فالقول قول املرأة
 :  تغري األحكام بتغري املصالح– ٣

الـذي هيمنـا احلديث عن املصلحة وأنواعها حديث طويل ليس هذا حمله , و
غري املصالح , ويشهد لذلك ما رواه أمحـد يف مـسنده عـن بت هنا هو تغري األحكام

يا رسول اهللا إذا بعثتني يف يشء أكون كالسكة املحامة : ( قال– ريض اهللا عنه – عيل
 .)٥()الشاهد ير ماال ير الغائب : (أم الشاهد ير ما ال ير الغائب? قال

 ببنـاء الكعبـة عـىل قواعـد – صـىل اهللا عليـه وسـلم –مهـه ويشهد له أيضا 
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ك, وهـذه املـصلحة هـي إبراهيم, ولكن نظره إىل املصلحة جعله يعـدل عـن ذلـ
   .)١(خوف االفتتان عىل القوم حلداثة عهدهم بالكفر

 ألنـه ورد إما بالنـسخ أو التخـصيص;وقد يقول قائل إن ذلك نفسه ترشيع 
 مثـل الـسامح بزيـارة القبـور بعـد – صـىل اهللا عليـه وسـلم –عىل لسان الرسول 

 .)٣(بينهاملصلحة واستثناء اإلذخر بطلب من عباس , )٢(منعها
أقول إذا قلنا ذلك فام نقول بتغري الفتو فيام يتعلق بـضالة اإلبـل التـي أمـر 

مالـك وهلـا , (  بعدم أخذها يف احلديث الـصحيح – صىل اهللا عليه وسلم –النبي 
 ريض اهللا – فاستمر األمر كـذلك إىل عهـد عـثامن )٤( ...)معها سقاؤها وحداؤها 

 ثم تباع فإذا جاء صـاحبها أعطـي وتعريفها , فرأ أن من املصلحة أخذها –عنه 
 فرأ التقاطهـا وحفظهـا , – ريض اهللا عنه –ثمنها , ثم تغري احلال عىل عهد عيل 

وجعل علفها من بيت املال , حتى إذا جاء صـاحبها وأقـام البينـة أخـذها ودفـع 
 .تكلفة ما أنفق عليها 

 , كل ذلك حدث بسبب تغري املصالح واألحوال فتغريت الفتيا تبعـا لـذلك
 .وهذا كله أخذ بحكم رشعي بدل آخر ملصلحة أرجح 

التغيري يف بعض كيفيات الوسائل اخلادمة للعبـادات لـيس تغيـريا لألحكـام 
 : الرشعية 

إن التغيري املتصل ببعض الوسائل التي ختدم العبادات من حيث كيفياهتـا ممـا 
ل إنـارة املـساجد استلزمه تطور احلياة ال يعترب تغيريا للثوابت الرشعية ; وذلك مث

ل سـقفها مـن غـري اجلريـد بالكهرباء ووضع البالط والرخام يف أرضيتها , وجعـ
ملكيفات الكهربائية , ومكربات الصوت , وما أحدث من دفع النقـود باوتزويدها 
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وأخذ الواصالت فيام يتعلق باهلدايا, وتنظيم رمي اجلمرات, وقـرص حجـاج كـل 
أرشطة واسطوانات وتسجيل القرآن عىل بلد عىل عدد معني حسب عدد السكان, 

 .مسموعة ومرئية, وغري ذلك مما ال يمس جوهر العبادات, وإنام ييرسها
به بعضهم من نقص عدد الـصلوات, أو مجعهـا يف  ينادي وليس من ذلك ما

تـستحق وقت واحد, وإلغاء عبادة رمـي اجلمـرات, وإلغـاء الـصوم بحجـج ال 
وأن ب للمـسلامت بحجـة التقـدم والتحـرض , واإلفتاء بعدم ارتداء احلجاالذكر

  .املهم أن يكون القلب نظيفا, وأن اإلسالم ال يعول عىل الشكليات وما شابه هذا
وربام خرجت علينا بعض الفتـاو تبـيح أكـل اخلنزيـر بحجـة أن اخلنـازير 

اخلنازير التي كانت تتغذ باألوساخ هي املمنوع أكلها يف الرشيعة اإلسالمية إنام 
وأن املرأة تستحق اليوم يف املرياث مـا ...ازير اليوم فهي تعيش يف بيئة نظيفةأما خن

وهم يصلون بـذلك إىل غـرض  )١(...ألن مسؤولياهتا قد تغريت; يستحقه الرجل
هو إيقاف العمل بالقرآن والسنة, أو عىل األقل عدم العمـل بـبعض ذلـك خبيث 

 .مؤقتا إىل أن تأيت املناسبة إلبطاله كله
 :تغري احلكم بتغري االسم إذا كان املضمون ثابتا جيوز ال 

تنظــر الــرشيعة اإلســالمية إىل النيــات والقــصود , وال تلتفــت إىل األلفــاظ 
املجردة عن املقاصـد إال يف اسـتثناءات قليلـة احتياطـا ألمـور أخـر, حتـى إن 

, )األمـور بمقاصـدها(الفقهاء استخرجوا من تتبعهم لألحكام الـرشعية قاعـدة 
 .) للمعاين وليس لأللفاظ واملباينالعربة يف الترصفات (وقاعدة

 ولكننـا ,)٢(هنـا, وال نريـد أن نخـوض فيهـا وهاتان القاعدتان طويلتا الذيل
خرتعه بعض مبغيض اإلسالم ورشيعته مـن تغيـري لأللفـاظ أردنا أن ننبه, إىل ما ا

 بدنية تنمي حتى يقنعوا أتباع الرشع بتغري احلكم تبعا لذلك , فهذا الرقص رياضة
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اجلسم إذن فال بأس به, وهذا الغناء املـاجن فـن, وهـذا الربـا فائـدة وخـدمات, 
تعبـري, واسـتعامر بلـد بقـوة الـسالح نـرش حريـة  والعيب يف الرسل والـديانات

 يم تـأمني العـامل بـأرسه, ونـرش العـرللديموقراطية, واختطاف الناس وتعـذيبه
احلجاب وسرت العورات فممنـوع; أما لبس . والفسق من قبل احلريات الشخصية

     .بام يرتتب عىل تقليد الغري لذلكألنه ينرش التمييز, ويساهم يف التأثري عىل الناس  
 تطبيـق الـرشع عـىل فهـو عـني اإلرهـاب, وأمـاوأما الدفاع عـن األوطـان 

أوطاهنم فهو ضد حقوق اإلنسان, ولو شئنا ملألنا الصفحات الكثرية  املسلمني يف
 .هلراءبمثل هذا ا

نشري إىل بعـض الـضوابط التـي جيـب أن تـسري أن ويف هناية هذه الورقة نود 
ثم نختم باقرتاح نحسب أنه مهم , عليها الفتاو املعارصة منفردة أو عن املجامع

 يف الفتـاو جدا خيدم فتو املجامع الفقهية التي نؤكد أهنا جيب أن تكون املرجع
 .للمسلمني فيام يستجد من نوازل

 :هذه الضوابط فمن 
 عدم املساس بالثوابت الرشعية التـي سـبق احلـديث عنهـا إال يف حالـة – ١

الرضورة الرشعية التـي يـؤدي عـدم ارتكـاب املحظـور فيهـا إىل اهلـالك أفـرادا 
 .ومجاعات وفق الضوابط الرشعية التي رخص فيها الشارع ذلك

 : االنضباط املنهجي يف فهم الواقعة وذلك حيصل باآليت– ٢
ع املعلومــات املتعلقــة بموضــوع القــضية املعــارصة مــن مجيــع ـ مجــ)أ (               

تفصال السائل عـن مجيـع املالبـسات واإلشـكاالت , واسجوانبها
 .التي حتيط بالنازلة

معرفة العادات واألعراف لد صاحب أو أصحاب الواقعة ملـا لـه  )ب(             
١(من أثر عىل الفتو(.  
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 – مـنهم;  ألن الفقهـاء  االتصال بأهل االختصاص ملعرفة التفاصيل)ج  (           
العلمية غري ملمني بجزئيات النازلة من ناحية حقيقتها  −يف  الغالب 

 ...وما يرتتب عليها الخ
 عدم الترسع يف ذكر احلكم كام حيدث يف بعـض الفتـاو, خـصوصا )د             ( 

ئل وقتا أطول خري من  وانتظار الساالفتاو اهلوائية, فتأخري اإلجابة
, وال سـبيل إىل إصـالح مـا , يندم املفتي عليـهً خاطئاًاإعطائه جواب

 .فسد يف كثري األحيان
ام تفعله بعض جمامعنا الفقهية يف بعض األحيان من تأخري بفإين معجب ولذا 

أو أكثر,البت يف فتو يت حتى تتم دراستها بعمق ويأ,  بل تؤجلها إىل دورة أخر
 .احلكم مبنيا عىل قواعد متينة

 :)١( االنضباط املنهجي يف فهم احلكم– ٣
وهذا يعتمد عىل توفر رشوط أهلية الفتو يف املفتي التي توصله إىل استنباط 

 .احلكم الرشعي املناسب للنازلة املعروضة
 : التيسري يف الفتو وعدم التشديد– ٤

 ألن الرشيعة اإلسالمية مبنية عـىل املفروض أن تكون الفتيا مبنية عىل اليرس ;
       .)٢(رفع احلرج, واألدلة عىل ذلك مبثوثة يف الكتاب والسنة

لكن التيسري املطلوب ال نقصد به التساهل الغري املنضبط بـضوابط الـرشيعة 
 : وإنام املقصود بالتيسري مجلة من املعاين أبرزها ,)٣(فهذا أمر مردود وال شك

عدم إحلاق العنت بالسائل مما ينفره من الدين مـا أمكـن ذلـك االعتدال و ) أ(     
 بـني األمـرين – صىل اهللا عليه وسلم −ما خري رسول اهللا :  (عمال بحديث

                           
F١E K٢٥٥K 
F٢Eאאאאא

א١٤٠٣אK 
F٣EאWאאאאא٤٦K 
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 .)١()إال أختار أيرسمها ما مل يكن إثام
 . تقديم األيرس عىل األحوط يف حالة تساوي الدليلني أو تقارهبام )ب(
 : ستجدة  مراعاة املصالح املتغرية وامل– ٥

إذا تغريت مصلحة أو حدثت بعد أن مل تكن , فإن الفتو جيب أن تتغري تبعا 
لذلك يف ظل النصوص الرشعية, فإذا كان احلكم مراعيا ملصلحة كانت, فال جيب 

ما قاله الفقهاء قبل ذلك, إذا كان النص الـرشعي يـستوعب ذلـك عىل أن نجمد 
 . ملا يراد منهانصوص وإخضاعها بالقوةالهذه دون يل ألعناق 

, واملوضوع طويل عريض ال تكفيه صفحات قليلة وإنام ذكرنا مـاال بـد منـه
ونختم القول باقرتاح أن توسع املجامع الفقهية , فال تقترص عىل جمموعة قليلة من 
العلامء أو املمثلني الرسميني لدوهلم فكم من عامل قابع يف منزله أوسـع علـام وأدق 

ة جممع هنا وهنا, فيجب أن يتحـر يف ذلـك وأن يراسـل ًنظرا ممن ال تفوته جلس
  .كثري من الناس يف املواضيع اخلطرية والشائكة , والبحوث تظهر علم أصحاهبا 

إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال بـاهللا عليـه توكلـت وإليـه 
آخـر أنيب , وصىل اهللا عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصـحبه وسـلم تـسليام و

 .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
 
 
 
 
 

 

                           
F١E אאFא٢L٢٨٣Eאא–אK 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 

 . إعالم املوقعني   شمس الدين ابن القيم اجلوزية  حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد 
لعلمي دار الكتاب يل وخالد ارسنن الدارمي   عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي  حتقيق فواز زم

 .م  ١٩٨٧ ـه١٤٠٧ ١ طالعريب بريوت
 .م ١٩٧٢سنن ابن ماجه   حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  طبعة عيسى البايب احللبي القاهرة 

 .م  ١٩٩٩ ـ ه١٤١٩ ١القاهرة ط– حتقيق أمحد شاكر دار احلديث  سنن الرتمذي
 ١سنن أيب داوود  حتقيق كامل يوسف احلوت مؤسسة الكتـب الثقافيـة دار اجلنـان بـريوت ط

 .م  ١٩٨٨ ـ ه١٤٠٩
 بن الرباء املكتبة املكية  مكـة املكرمـة ومؤسـسة ى  حممد النابغة الغالوي حتقيق حييبو طليحية

 .م  ٢٠٠٤  ـه١٤٢٥  ٢الريان بريوت ط
 .لسان العرب   حممد بن مكرم ابن منظور   دار املعارف بمرص  دون التاريخ ورقم الطبعة 

د السالم حممد هارون دار اجليل بـريوت دون معجم مقاييس اللغة   أمحد بن فارس حتقيق عب
 .التاريخ ورقم الطبعة 

احلكم الرشعي بني النقل والعقل  الصادق عبد الرمحن الغرياين دار الغرب اإلسالمي بريوت 
 .   م ١٩٨٩

حتقيـق حممـود عرنـوس نـرش اإلحكام يف متييز الفتاو عن األحكام أمحد بن إدريس القرايف 
 .م  ١٩٣٨ ـه١٣٥٧ ١طعزت العطار 

 ٢اهرة طـقـر الــللنشوة ـاوي  دار الصحـرضـيب  يوسف القـاط والتسـو بني االنضبـالفت
 .م  ١٩٩٤  ـه١٤١٤

 ـه١٤١٣  ٣ان األردن طـائس عمــر دار النفـليامن األشقـد سـاء  حممـج اإلفتـيا ومناهـالفت
 .م١٩٩٣
 ١ة الرسالة بـريوت طـال مؤسسـل كوكسـة إسامعيـالميـة اإلسـريعـام يف الشـري األحكـتغ

  .م ٢٠٠٠ ـه١٤٢١
 .م ١٩٦٨ ـ ه١٣٨٧ ١٠ دمشق ط– مطبعة طربني  الفقهي العام مصطفى أمحد الزرقااملدخل

مقاصد الرشيعة اإلسـالمية  حممـد الطـاهر بـن عاشـور الـرشكة التونـسية للتوزيـع  تـونس 
 .م١٩٧٨
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ج أحاديثه وعلق عليه حممـد نـارص  خرينصفة الفتو واملفتي واملستفتي أمحد بن محدان احلرا
  .ـه١٣٩٧  ٣ املكتب اإلسالمي بريوت ط–الدين األلباين 

 ٢البهجة يف رشح التحفة عيل بـن عبـد الـسالم التـسويل مـصطفى البـايب احللبـي القـاهرة ط
املخترص خلليل بن إسحاق اجلندي علق عليـه أمحـد نـرص دار الـشهاب .م ١٩٥١  ـه١٣٧٠

 .ريخ اتنة اجلزائر دون التاب
صورة لطبعـة اسـتنبول ( اماد  دار إحياء الرتاث العريب بريوت دجممع األهنر عبد اهللا بن حممد 

  .)ـ ه١٣١٧
أدب املفتي واملستفتي  عثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح حتقيق موفـق بـن عبـد اهللا بـن عبـد 

 .م ١٩٨٦ ـه١٤٠٧  ١القادر  مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة ط
 –حتقيق حممـد عـثامن اخلـشت مكتبـة القـرآن اللهفان   شمس الدين بن القيم اجلوزية إغاثة 

 .م ١٩٨٩القاهرة 
  .ـه١٣٢٢ ١املستصفى أليب حامد حممد بن حممد الغزايل  طبقة بوالق مرص ط

 .م ١٩٧٤  ـه١٣٩٤التطور والثبات يف حياة البرش حممد قطب دار الرشوق بريوت 
هيم بن موسى الشاطبي برشح عبد اهللا دراز وحتقيق حممد عبـد اهللا املوافقات   أبو إسحاق إبرا

 .دار املعرفة بريوت  دراز 
  ـه١٤٠٣ ١األشباه والنظائر  جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي دار الكتب العلمية بريوت ط

 .م ١٩٨٣
 .ريوت  ب–قواعد اإلحكام يف مصالح األنام   عبد العزيز بن عبد السالم دار الكتب العلمية 

 .م  ٢٠٠٥ـ  ه١٤٢٦ ١االجتهاد املقاصدي نور الدين اخلادمي مكتبة الرشد الرياض ط
 . الفروق  أمحد بن إدريس القرايف دار املعرفة بريوت ءأنوار الربوق يف أنوا

حممد بن إسامعيل البخاري  طبعة بوالق ) اجلامع الصحيح مع فتح الباري( صحيح البخاري 
     .  ـه١٣٠١ ١ط

دار إحياء الكتب العربية حممد بن إسامعيل البخاري ) مع حاشية السندي ( البخاري صحيح 
 . البايب احللبي القاهرة ىلعيس

 املجمع الفقهي اإلسالمي رابطة العـامل اإلسـالمي بمكـة قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي 
 .املكرمة 
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 ))الفتو وتأكيد الضوابط الرشعية((ملخص بحث 

شتقة مـن الفتـي أو الفتـوة, األول بمعنـى احلداثـة, والثـاين م: الفتو لغة 
اإلخبار بحكم اهللا عن دليل رشعي ملن سأل عن أمر ((: بمعنى القوة, واصطالحا

 )).نازل
 .الفتيا واملفتي واملستفتي واإلفتاء: وأركاهنا أربعة

ًواإلفتاء يستدعي سؤاال ونقـال وتبيينـا, وحكمـه فـرض كفايـة; ألنـه مـن 
 .جتمعرضورات امل

والفرق بينه وبني القضاء أن الفتيا إخبار والقضاء إنـشاء وإلـزام وال يـدخل 
تبعا, بينام يدخل اإلفتاء مجيع أبواب الفقه, والفتيا تـدخل األحكـام  العبادات إال

اخلمسة, وال يدخل   القضاء املكروهـات واملـستحبات, والفتيـا تـدخل مـا فيـه 
 .اء ذلكخصومة, واختلف العلامء يف دخول القض

وملا كانت منزلة اإلفتاء عظيمة وخطرية تواله اهللا بنفسه يف مواضع متعـددة, 
وأنزلنـا (  يف أكثر النوازل بأمر مـن ربـه – صىل اهللا عليه وسلم –وتواله الرسول 

, ثـم أوكـل إىل العلـامء ) إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 
  .− صىل اهللا عليه وسلم −د وفاة الرسول  بع–الذين هم ورثة األنبياء 

 .ومن رشوط املفتي اإلسالم والتكليف والعدالة واالجتهاد
 .مطلق ومقيد   والتقليد أقسام: واالجتهاد أقسام 

تغـري , فكـذلك األحكـام املووإذا كان اإلنسان بخلقته وصفاته منه الثابـت 
 فتو مفت وال حكـم حـاكم منها الثابت واملتغري , فالثوابت ال تغريها: الرشعية

 .بضوابط معينة 
فكل ما يتعلق بمبادئ الرشيعة وقواعدها الكلية ثابـت غـري قابـل الجتهـاد 
جمتهد, وكذلك ما جاء يف نصوص الرشيعة مفصال ,مثل أحكام النكاح والطالق 
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واملرياث وغريها, وكذلك أحكام املقاصد املطردة, ووسائل العبادات املوضـوعة 
ل الثابتة بنص خاص غري معلل بعلة خمصوصة, ومـا تـرصف فيـه رشعا, واملسائ

فكـل ذلـك مـن الثوابـت .  بـالتبليغ أو الفتيـا– صىل اهللا عليه وسـلم –الرسول 
الرشعية التي جيب أن تؤكدها الفتاو يف مجيع األمكنة واألعـرص وال تتجاوزهـا 

 .قيد أنملة
ك, وذلـك عنـد تغـري أما األحكام التي تقبل التغري فالفتو تتغري تبعـا لـذل

األوصاف واملعاين, وعند تغري األعراف إذا كانت األحكام مرتبطة هبا, وعند تغري 
وال جيـوز تغـري الفتـو بتغـري بعـض   .املصالح التي ربط الشارع األحكـام هبـا

 .األسامء إذا كان املضمون ثابتا
 : وهذا التغري يف الفتو ال بد أن ينضبط بضوابط منها

لثوابت الرشعية واالنضباط املنهجـي يف الواقعـة املعروضـة, عدم املساس با
واالنضباط املنهجي يف فهم احلكم مع التيسري عند إمكانيتـه, واالعتـدال والـسري 

 .مع احلق أينام كان, مع مراعاة املصالح املستجدة بضوابطها الرشعية
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احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, وأزكى صلواته وسـالمه عـىل معلـم 

 اخلري, وهاد البرشية إىل الرشد, وداعي اخللق إىل احلق, وخمرج الناس من الناس
الظلامت إىل النور, نبي الرمحـة, وإمـام اهلـد, البـشري النـذير, والـرساج املنـري, 

واحلوض املورود, صىل اهللا عليـه وعـىل واملقام املحمود, صاحب اللواء املعقود, 
 :أما بعــد  آله وصحبه الركع السجود

الناظر يف أمر الفتيا, وحال اإلفتـاء جيـد فـوىض عريـضة, وتناقـضات إن   
ً رشعيـا مقـررا, وذا ًأصـال, وجرأة عجيبة, فهذا هيدم بفتيـاه ً مزرياًغريبة, وتعاملا ً
ليس أهل هلا, وثالت يفتي فتضحك الثكىل لفتواه, فال عقل هلـؤالء يفتي يف نازلة 

 لرشع, قال صىل اهللا عليـه وسـلمردعهم, وال دين يمنعهم جرأهتم املحرمة عىل اي
الـرأي  ورحـم اهللا ربيعـة   )١ ()رشاط الساعة أن يرفع العلم ويكثر اجلهلأإن من (
 استفتي مـن ال :الذي ذرفت عيناه وقال) مالكاإلماممتى ولد وتويف وهو شيخ (

علم له, وظهر يف اإلسالم أمر عظيم, وبعض من يفتي ههنا أحـق بالـسجن مـن 
  مباحثوتسعيف متهيد  عن الفتو يأيت ثنا وحدي)٢ ()الرساق

 .يف بيان معنى الفتو يف اللغة وتعريفها يف االصطالح: التمهيد
 منهج القرآن والسنة يف بيان األحكام: املبحث األول
 جالله الفتو و سمو املفتي: املبحث الثاين
 حقيقة عمل املفتي: املبحث الثالث
 تويف الف ضوابط التيسري: املبحث الرابع

                                                 
 )٧٨( أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب العلم, باب رفع العلم وتثبيت اجلهل, ح)١(
 )٤/١٥٩( إعالم املوقعني)٢(
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 رشوط املفتي: املبحث اخلامس
 ثقافة املفتي: املبحث السادس
 خلق املفتي: املبحث السابع
 كتب الفتاو: املبحث الثامن
 الفتاو الشاذة: املبحث التاسع
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 :متهيد يف بيان معنى الفتو يف اللغة وتعريفها يف االصطالح
: , يقـالِووالفتـااجلمع الفتاو , واإلفتاء اسم مصدر بمعنى :الفتو لغة

 ., والفتيا تبيني املشكل من األحكاممسألته عن أجبته فتو وفتيا إذا أفتيته
ِ﴿فال متار  : طلب اجلواب عن األمر املشكل, ومنه قوله تعاىل:االستفتاء لغة َ ُ َ َ

ًفيهم إال مراء ظاهرا وال تستفت فيهم منهم أحدا﴾ َ ََ ُ ََ ْ ْ ْ ً ً َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ََ َِّ وقد يكون , )٢٢: كهفال (ِ
َ﴿فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا﴾ : بمعنى جمرد سؤال, ومنه قوله تعاىل َ َ ُّ َْ ًَ ْْ َُ ْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ْ

 .أي اسأهلم: قال املفرسون). ١١: الصافات(
 )١( السائلوإجابةإذن فالفتو يف اللغة تدور معانيها عىل بيان احلكم 

هذا عي عن دليل ملن سأل عنه, ف الرش تبيني احلكم:والفتو يف االصطالح
التعريف فيه مطابقة للمعنى اللغوي من جهة, ولالصطالح القرآين من جهة 

يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له : , قال تعاىلأخر﴿ُ َ ََ َ َ َ ْْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ ُ ُ َ
َولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو ُ َ ْ ُ َ ََ َ ََ ٌ ْ ٌُ ِ َ َ َ ََ ِ يرثها إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني ُ ْ َ ََ َ َ ٌْ َُ َُ ْ ِْ َِ َ َ ََْ ْ َ َ ِ

ُفلهام الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني يبني  ُِّ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ُّْ ُُ ِْ ًِّ ُ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ََّ َ ًَ ً ْ َِ ِْ َ َّ ِ َ
ٍاهللاَُّ لكم أن تضلوا واهللاَُّ بكل يشء ِْ َ ِّ ُّ َُ ُِ َ َ ْ َ ٌ عليم﴾ْ ِ  ).١٧٦: النساء (َ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ., مادة فتوالصحاح, معجم مقاييس اللغة, لسان العرب, القاموس املحيط: ينظر )١(
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  األولبحثامل

 ج القرآن والسنة يف بيان األحكاممنه
بيان  أيت أن ي:األسلوب األول:جاء القرآن الكريم لبيان األحكام بأسلوبني

 ريض اهللا عن ابن عباس  ومن ذلك ما أخرجه الرتمذي, من غري سؤالاحلكم
 أتى النبي صىل اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين إذا أصبت ًن رجال أامعنه

: نزل اهللا قوله تعاىلأفاللحم انترشت للنساء وأخذتني شهويت فحرمت عيل اللحم 
َّ﴿يا أهيا الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللاَُّ لكم وال تعتدوا إن اهللاََّ ِ ُ َ َ ُْ َ َ َ ََ َْ َ ِّ ُ ِّ َ َُ َ َّ ََّ َِ َِ َ ُ َ َ ُّ ال حيب ُّ ِ ُ َ

َاملعتدين ِْ َ َ وكلوا مما رزقكم اهللاَُّ حالال طيبا واتقوا اهللاََّ الذي أنتم به مؤمنون )٨٧ (ُْ ُ ُ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ ُ َِ ْ َُ َّ ُُ ََ ً َ ََ ً َ َ َّ ُ
ِ﴿يا أهيا النبي مل حترم ما أحل اهللاَُّ لك تبتغي  :ومثل قوله تعاىل. )١()املائدة (﴾)٨٨( َ َ َّْ ََ َ َّ َ ََ ُ ِّ ُّ ََ ُ َ ِ ِ َ ُّ
ْمر ٌضاة أزواجك واهللاَُّ غفور رحيم َ َ ٌِ ُ َ ََ َِ ْ َ َ َ قد فرض اهللاَُّ لكم حتلة أيامنكم واهللاَُّ )١(َ ْ ْ ْ َُ ُِ َِ َ َ ََّ ََ َ َ ْ

ُموالكم وهو العليم احلكيم ُ ْ َِ َِْ َ َ ُ َ ْْ ُ ُوإذا طلقتم ﴿: , وقوله تعاىل)٢−١: التحريم( ﴾)٢ (َ ُ ْ َّ َ َ ِ َ
ُالنساء فبلغن أجلهن فال تعضلوه ْ َّ َ َ َُ َ َُ َ َِّ َ َُ َ ْ َ ْن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم َ ْ َ َُ َُ َ َْ ْ َّ َ َ َ ْ ََّ َ ِ ْ َ َِ ْ

ِباملعروف﴾  ُ ْ َْ  ).٢٣٢: البقرة(ِ
استفتاء, بصيغة  وأًجوابا لسؤال  أن يأيت بيان احلكم :األسلوب الثاين

ِ﴿يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس  :يسألونك, كام يف قوله تعاىل َّ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َْ َّ ُُ َ ْ ِ َ َ َ
ِّحلج﴾َوا َويسألونك عن املحيض قل هو أذ فاعتزلوا النساء ﴿, )١٨٩: البقرة (َْ َ ْ َِّ َُ ْ ُِ ْ َ ُ َ ََ ً َ ُ ِ ِ َْ ِ َ َ َ

ِيف املحيض ِ َْ ٌ﴿يسألونك عن اخلمر وامليرس قل فيهام إثم كبري , )٢٢٢: البقرة (﴾ِ َِ َِ ٌ ْ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ ِْ ُِ َْ ََْ َِ َ َ َ
ْومنافع للناس وإثمهام أكرب من نف َ ْ َ َ ُ َِ ِ ُِ ْ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َّ َعهام ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾َ َ َْ ْ ُِ ُ َُ ِ ِْ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ : البقرة (ِ

ٌ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري﴾, )٢١٩ ْ ْ َ َْ ُ َ ٌ ْ َ َ ََ ُِ ْ ْ َُ َِ َ َ , )٢٢٠: البقرة (َ
ِّ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب﴾ ْ ُ َ ََ ْ ُّ ُّ ْ َِ َ ِ ِ ُ ِ ِ َ َ ُ  أو بصيغة ,)٨٥: اإلرساء (َ

َّويستفتونك يف النساء قل اهللاَُّ يفتيكم فيهن﴿ : تعاىليستفتونك كقوله َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َُ َْ ِْ ُ ِّ ُ َِ : النساء( ﴾َ
ِ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة﴾ :وقوله تعاىل,  )١٢٧ َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ  ).١٧٦: النساء(  َ

                                                 
قال  )٢٩٨٠(, أخرجه الرتمذي يف سننه, كتاب تفسري سور القرآن, باب من سورة املائدة, ح٨٨−٨٧:سورة املائدة )١(

 حديث حسن غريب: أبو عيسى
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, أو )١(همًوذلك نفيا لو من غري سؤال ويف السنة يأيت بيان املصطفى 
 , أو)٥(ًا لعامـ أو ختصيص,)٤(مـًتثبيتا ملتعل, أو )٣(لـاهـًأو تعليام جل )٢(مـلفهًا ـتصحيح

                                                 
 قال خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه ثم احتلم فـسأل أصـحابه − ريض اهللا عنه–فعن جابر  )١(

ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عىل املاء فاغتـسل فـامت, فلـام قـدمنا :  رخصة يف التيمم? فقالواهل جتدون يل: فقال
 أخرب بذلك فقال قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإنام شفاء العي السؤال إنام كان يكفيه أن يتـيمم عىل النبي 

بـو داود يف سـننه, كتـاب الطهـارة, بـاب أخرجـه أ) ويعرص عىل جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده
 )٢٨٤(املجروح يتيمم, ح

ُالـذين آمنـوا ومل يلبـسوا فقد جاء يف القرآن الكريم وعد صادق وجائزة ثمينة ملن مل خيلط إيامنه بظلم قـال تعـاىل ﴿ )٢( َ َِ ْ َّْ َ َ َُ َ ِ
َإيامهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون﴾ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُُ َ ُ ََ ْ َُ َ ِ َ ُْ ٍ ُ ِ َ من منا ال يسلم من الظلم, وأصـيبوا : مر عىل الصحابة وقالوا فشق األِ

َإن اهللاََّ ال يغفر أن يرشك به ويغفر مـا دون ﴿: أن املراد بالظلم يف اآلية هو الرشك, قال تعاىلبغم شديد, فأفاد النبي  ْ َُّ ََ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ِْ َ َ ْ َ َ ِ
َذلك ملن يشاء ومن يرشك باهللاَِّ فقد افرت َ ْ َِ ِ َِ ِْ ْ ِ ُ َ َْ َ ُْ َ َ َ ً إثام عظيامَ ًِ َ ْ ِ﴾. 

 فرد وقال  دخل املسجد فدخل رجل فصىل ثم سلم عىل النبي  أن رسول اهللا −ريض اهللا عنه −فعن أيب هريرة ) ٣(
ً فقال ارجع فصل فإنك مل تصل ثالثا فقال والذي ارجع فصل فإنك مل تصل فرجع فصىل ثم جاء فسلم عىل النبي 

ل إذا قمت إىل الصالة فكرب ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن ثم اركـع حتـى بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمني فقا
ًتطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالـسا وافعـل ذلـك يف  ً ًً

 ,)٧١٥(أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب األذان, باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم, ح) صالتك كلها
 فقال يا رسول اهللا ائذن يل بالزنا فأقبل القوم عليـه فزجـروه إن فتى شابا أتى النبي : فعن أيب إمامة ريض اهللا عنه) ٤(

قالوا مه مه فقال أدنه فدنا منه قال أحتبه ألمك قال ال, جعلني اهللا فداءك قال وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال أفتحبـه 
 اهللا جعلني اهللا فداءك قال وال الناس حيبونه لبناهتم قـال أفتحبـه ألختـك قـال ال واهللا, البنتك قال ال واهللا يا رسول

جعلني اهللا فداءك قال وال الناس حيبونه ألخواهتم قال أفتحبه لعمتك قال ال واهللا, جعلني اهللا فداءك قال وال الناس 
ال وال الناس حيبونه خلاالهتم قال فوضع يـده عـىل حيبونه لعامهتم قال أفتحبه خلالتك قال ال واهللا جعلني اهللا فداءك ق

أخرجـه أمحـد يف ) صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتـى يلتفـت إىل يشء
 ٢١٨٥مسنده, ح

َيوصيكم اهللاَُّ يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نسا﴿ )٥( ْ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ َ ُْ ِ َ ِ َِ ْْ ُُ ْ َِّ ُ ِ َّ ًء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما تـرك وإن كانـت واحـدة َ ََ ْ َ َ َِ َ َ َّ َْ ْ ِ َ َ َ َْ ُ ْ َُ َُ َ َِ ً
ُفلها النصف وألبويه لكل واحد منهام السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث  ُّ َُ َ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِّ َ َ ُّ ُْ ِ َِ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ِ ٌَ ٌ َ ُ ْ ُِّ ُْ َ ْ َ ِْ َِ َ َّ َ ُ ْفـإن َُ ِ َ

ًكان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يويص هبا أو دين آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أهيم أقرب لكم نفعا فريـضة  َْ ِ ََ ًَ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ َ ُ ُ ُْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ُ َّ ُّ َِّ ََ َ َ َُ ُّ َ َْ َ َ ُ َْ ُ ُ ٌ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ
ًمن اهللاَِّ إن اهللاََّ كان عليام حكيام  ًِ ِ َِ َ ََ ََّ َولكم نصف م )١١(ِ ُْ ْ َِ ُ ُا ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكـم الربـع َ ُ َ َّ َ َّ ْ ُ َُّ ُ َ ْ َُ ُ َُ َ ََ ٌَ ٌ ََُ ََُ ْ َْ ِ ِْ َ ْ َ َ

ْمما تركن من بعد وصية يوصني هبا أو دين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم  ْ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ َّ َُ ُ َُ َ ََ ْ َْ ْ ِْ َِ ٌ ُ َ ََ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َّ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ َُِ ٍ َ ِ َّولد فلهن الثمن ممـا َ ِ ُ َّ َُ ُّ ُ َ ََ ٌ
َتركتم من بعد وصية توصون هبا أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة ولـه أخ أو أخـت فلكـل واحـد مـنهام  ُ ْ ٌ ْ ٌ ُ ُ َِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِّْ َ َ ٌُ َ ُ َ َ َ َ ٌَ َ َ َْ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ْ َِ ً َُ َ ْ َِ ٍ ِ

َالسدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم رش ُ َْ َ ُُّ َ ََ ِ َِ ْ ُْ ََ ُ ْ ِ َكاء يف الثلث من بعد وصية يوىص هبا أو دين غري مضار وصية مـن اهللاَِّ واهللاَُّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ًِ َُّّ ٍّ ُ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ ٍ َ ِ َ ُ ِ ُ َ
ٌعليم حليم  ٌِ َِ  .)النساء) (١٢(َ
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 ًا, أو بيان)٤( ملشكلًا, أو توضيح)٣( ملجملًالتفصيو أ ,)٢(ملبهم ً,أو بيانا)١(ً تقييدا ملطلق
 .)٦(, أو بيان لتأكيد)٥(لنسخ

شة ريض  عائـًوابا لسؤال, ومن ذلك سـؤال جقد يأيت بيان احلكمويف السنة 
 أمًإن قوما يأتوننا باللحم, ال ندري أذكـر اسـم اهللا عليـه :  رسول اهللا −اهللا عنه

, وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة, والرجل يقاتـل )٧( )سموا انتم وكلوا: ال? فقال
من قاتل لتكون كلمـة  (محية, والرجل يقاتل رياء, أي ذلك يف سبيل اهللا? فقال 

                                                 
ً إذا كان الرجل صائام فحرض اإلفطار فنام قبـل أن يفطـر مل يأكـل فعن الرباء ريض اهللا عنه قال كان أصحاب حممد  )١(

ًيلته وال يومه حتى يميس وإن قيس بن رصمة األنصاري كان صائام فلام حرض اإلفطار أتى امرأته فقـال هلـا أعنـدك ل
طعام قالت ال ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلام رأته قالـت خيبـة لـك فلـام 

ٌأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس ﴿ية  فنزلت هذه اآلانتصف النهار غيش عليه فذكر ذلك للنبي  َ َّ ُ ِِّ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ ُْ َُ ِ ُ ََ ِ َ َ َ َّ ُ
َلكم وأنتم لباس هلن علم اهللاَُّ أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن بارشوهن وابتغوا ما كتـ َ ْ َ َ ُ ْ َُ َُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َّ ْ ُْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ٌ َ َُ ِ ِ َِ ََ ْ َ ََ َُ ََ َ َْ َ َب َُ

ِاهللاَُّ لكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسـود مـن الفجـر ثـم أمتـوا الـصيام إىل الليـل﴾ َْ َْْ َ َ َّ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َّْ ْ َ ُ ََ ِ ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِْ َ َ َْ ُْ ُ ُ َُ َ َّ َ ُ 
 . ليلة الصيام أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب الصوم,باب قول اهللا أحل لكم , واحلديث)١٨٧:سورة البقرة(

َوالسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـدهيام﴿ فقد جاء يف القرآن الكريم بيان لعقوبة السارق, قال تعاىل )٢( ُ َ ِ ْ َّ ََّ ُ َ ََ ْ ُ َ َُ ِ : سـورة املائـدة(﴾ ِ
ً ومل يرد بيانا دقيقا لكيفية تنفيذ هذه العقوبة, فجاءت السنة فبينت كيفية تطبيق العقوبة, حيث أمر عليه السالم ,)٣٨ ً

, )ًعندما رفع إليه صفوان ريض اهللا عنه غالما رسق ردائه أمر بقطع يد السارق من املفصل الذي بني الكف واملعصم
 .أخرجه أبو داود يف سننه, والنسائي

ًومن ذلك بيان أوقات الصالة جاء يف القرآن جممال, فجاءت السنة جملية مبينة أوقات الصلوات اخلمس, عندما نـزل  )٣(
يـا : ً يوما يف أول الوقت ونزل يف يوم آخر وصىل يف أخر الوقـت, وهكـذا وقـالالسالم فصىل بالنبي جربيل عليه 

وقت الظهر ما مل حترض العـرص, ووقـت العـرص مـا مل تـصفر :(حممد, الصالة بني هذين الوقتني, وقال عليه السالم
 ) ووقت الفجر ما مل تطلع الـشمسالشمس, ووقت املغرب ما مل يسقط نور الشفق, ووقت العشاء إىل نصف الليل,
 ).٩٦٥(أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب املساجد, باب أوقات الصلوات اخلمس, ح

ِحتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر﴿: ومن ذلك تفسري قوله تعاىل )٤( ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ َّ ََ َْ َْْ َُْ ُ ُ َ َ  .)١٨٧: سورة البقرة (﴾َّ
ِكتب عليكم إذا حرض أحدكم املوت إن ترك خريا الوصـية للوالـدين واألقـربني بـاملعروف ﴿:  تعاىلومن ذلك قوله )٥( ِ ِ ِ ُِ َ ْ َّ ْ َ ُ ْ ْْ َ َ َ ْ َ َ َ ََْ َِْ َِ ْ َُ ْ ِ َ َ َ ُ َْ ْ ًَ ََ ْ ِ ُِ َُ َ َ ُ

َحقا عىل املتقني ِ َّ ُْ َ َ من سـورة النـساء, ١٢−١١نسخ حكمها عند نزول آيات املواريث يف اآلية ,)١٨٠: سورة البقرة(﴾ َ
 )إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث:(ها قوله عليه السالمونسخ

   .وعند فريق من العلامء أن آية سورة البقرة باقية وتكون الوصية للوالدين واألقارب غري الوارثني   
َوال تـأكلوا أ﴿ :تأكيد لقوله تعـاىل) ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه (ومن ذلك قوله   )٦( ُ ُ ْ َ َ ْمـوالكم بيـنكم َ ْ ْ ُْ َُ َ ََ

َبالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون ُ ْ ْ ََ ُ ُ ْْ َ َ ْ َ ََ ُ َّ َ ْ ُْ ََّ َِ ِْ ًِ ْ ِ ِ ِِ ُْ ِِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِ ِ﴾. 
 )١٩١٦(أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب البيوع, باب من مل ير الوسواس ونحوها من الشبهات, ح )٧(
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 النبـي −ريض اهللا عنـه– وسأل طارق بن سويد,)١( ) اهللاهللا هي العليا فهو يف سبيل
يا نبي اهللا إهنـا دواء, قـال النبـي :  عن اخلمر فنهاه, ثم سأله فنهاه, فقال له : 

 . )٢()ال, ولكنها داء
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

, ومسلم يف صحيحه, كتاب اإلمارة باب من قاتل لتكون كلمة )١٢٠(لبخاري يف صحيحه كتاب العلم, حأخرجه ا )١(
 )٣٥٢٥(اهللا هي العليا, ح

 )٣٦٧٠(أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب األرشبه, باب حتريم التداوي باخلمر, ح )٢(
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  الثاينبحثامل
  املفتيجاللةالفتو و سمو

الناس يتبني  يف حياة ثراأل اخلطر, عميق الفتو منصب عايل القدر, بعيدإن   
 :ذلك من عدة أوجه

ِ﴿ويستفتونك يف النساء : أن اهللا تعاىل توىل منصب الفتو يف قوله تعاىل −١ َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ َ
َّقل اهللاَُّ يفتيكم فيهن﴾ ِ ِ ِْ ُُ ْ ِ ِ﴿يستفتونك قل اهللاَُّ يفتيكم يف الكاللة﴾). ١٢٧: النساء (ُ َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ِْ ُ َ ُ َ 

 ).١٧٦: النساء(
 كان يتوىل هذا املنصب يف حياته, وكان ذلك من مقتىض لنبي أن ا −٢
َوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل ﴿: الته, وقد كلفه اهللا بذلك حيث قالرس ِّ َّ ُ َ َُ َْ ِّ َ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ َ ِْ َ

َإليهم ولعلهم يتفكرون﴾ ُ َ ْ ْ َّْ َ َ ُ َّ َ ََ َ ِ  ).٤٤: النحل (ِ
 أفعـال, وتطبيقهـا عـىل  اهللا تعـاىلأحكـام أن موضوع الفتو هـو بيـان −٣

حـق عليـك أن تفعـل, أو : الناس, فهي قول عىل اهللا تعاىل, أنه يقـول للمـستفتي
 .حرام عليك أن تفعل

, وقـد تـوىل  بل هو املوقع عن اهللا يف أداء وظيفة البيانفاملفتي خليفة النبي 
, ثـم أهـل العلـم  من الرجـال والنـساء أصحابة الكرامهذه اخلالفة بعد النبي 

 .عدهمب
وملا كان التبليغ عن اهللا سبحانه يعتمد العلم بام يبلغ, والصدق فيه, مل تصلح 

, والــصالح  والــصدقبــالعلممرتبــة التبليــغ بالروايــة, والفتيــا إال ملــن اتــصف 
مـريض ًقا فيه ويكون مع ذلك سليم املـنهج, صادً, فيكون عاملا بام يبلغوالتقو ,

 .وأحواله يف مدخله وخمرجه هتفق الرس والعالني, موأفعاله أقوالهًالسرية, عدال يف 
 كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فـضله, وال جيهـل وإذا

 األرض املراتــب, فكيــف بمنــصب التوقيــع عــن رب أعــىلقــدره, وهــو مــن 
 .)١(والساموات

 واحلـذر, وان احليطـة يف هذا املنصب أن يستعد لـه ويأخـذ أقيمبمن فحري 
ً وأن يكون عاملا بام يأمر به عاملا بام ينهى عنه, عدال ها,أتبو التي  املنزلةيدرك خطر ً

                                                 
 )١/١٠( إعالم املوقعني) ١(
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 ً التوجيه والتعليـل, رفيقـابه حسن يأمر فيام ً فيام ينهى عنه, رفيقاً به عداليأمرفيام 
بالفتو ليبقـى  حيث عمل عىل التيسري  بمنهج املصطفى ً, ملتزمافيام ينهى عنه

اعتامد عـىل : ن الفتو تقوم عىل ركننيإة الدينية, حيث يف إطار املرشوعياإلنسان 
األصل, واتصال بالعرص, أما االعتامد عىل األصل فنحن نعتمد عىل الرشعية التي 

حفظ الدين, وحفظ : (تقوم عىل الثوابت الكرب وهي حفظ الرضوريات الست
واملحافظـة ) النفس, وحفظ النسل, وحفظ العرض, وحفظ العقل, وحفظ املـال

ىل قطعيات الرشيعة وأحكامها, وعىل الفرائض وعىل القيم األخالقية, ورشيعة ع
اإلسالم قد اتسعت يف كل عرص ومرص عرب آلية االجتهاد والتجديد, وهلـذا قـال 

فهـذا أبـو , فقهاؤنا أن الفتو تتغري بتغري الزمان واملكـان واألحـوال واألعـراف
 اإلمــام أبــو صــاحبي) ١٨٩−١٣٠(وحممــد بــن احلــسن) ١٨٢−١١٣(يوســف
لـو : قد خالفوا إمامهم يف كم هائل من مـسائل الفقـه, وقـاال) ١٥٠−٨٠(حنيفة

 من تغري الزمـان واملكـان وتطـور يف أاء عىل ما طررأ إمامنا ما رأينا لغري رأيه بن
 مسرية احلياة

 أثر عنـه املـذهب −ريض اهللا عنه–وهذا اإلمام حممد بن إدريس الشافعي   
عراق, وملا حتول إىل مرص دون مذهبـه اجلديـد بنـاء عـىل تغـري القديم ملا كان يف ال
أكثـر  يؤثر عنـه −ريض اهللا عنه–, وهذا اإلمام امحد بن حنبل األحوال واألعراف

لنازلة تستدعي النظر فيها واحلكم أو لسنة بلغته, :  إمامن قول يف املسألة الواحدة
 .عليها

 ومتطلبات احلياة, من وإذن فالفتو رضورة ملحة الستيعاب قضايا العرص
خالل الثبات عىل مقاصد الرشيعة وقواعدها العامة ومبادئها الكلية مع املرونة يف 

 .الوسائل ودقة الفهم وإدراك املصلحة
وهذا يقتيض أن ,  وتيسري الفروعاألصولوتتجيل عظمة الفتو يف تعظيم 

فهم من يتصد للفتو يف األحكام أن يكون لديه األهلية يف العلم وال
َقل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنام ﴿: واإلدراك, قال تعاىل َّ ِ َ َُ َ ُ َ ْ ََ َّ َ َّ ْ ْْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ ُ
ِيتذكر أولو األلباب﴾ َ ْ َُ ْ ُ ُ ََّ َ ْ﴿يرفع اهللاَُّ الذين آمنوا منكم  :, وقال تعاىل)٩: الزمر( َ َ ْ َُ ْ ُِ َِ َ َّ ِ َ

َوالذين أوتوا العلم درجات واهللاَُّ َ َ َ ٍَ ِ َِ َ ْ ْ َُّ ٌ بام تعملون خبري﴾ُ َِ َ ََ ُ َ ْ : , وقال تعاىل)١١: املجادلة( ِ
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ُشهد اهللاَُّ أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائام بالقسط ال إله إال هو العزيز ﴿ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُْ َ ْ ْ ْ ُ ََّ َ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ِ ً َ ُِ ُ ََ ََّ َْ ِ َ
ُاحلكيم﴾ ِ رشف من أ ًيئالو علم اهللا ش: , قال اإلمام القرطبي)١٨: آل عمران (َْ

ًوقل رب زدين علام﴾﴿  بالسؤالأمره عندما إليهالعلم لوجه نبيه  ْ ِْ ِ ْ ِّ َِ َ  ).١١٤: طه (ُ
مة نعيش ضمن قرية كونية سـقطت فيهـا حـواجز الزمـان واملكـان, أفنحن 

 عىل أنفسنا أو نتقوقع عـىل ذاتنـا حيـث البـد مـن ءوليس لنا من سبيل أن ننكفى
البد ألمة اإلسالم أن متـد اجلـسور مـع اآلخـرين تبادل املنافع ورعاية املصالح و

حيث البـد مـن التفاعـل االجيـايب مـن غـري أن تـذوب شخـصيتنا وخـصوصية 
 .حضارتنا أي أن احلكمة ضالة املؤمن يأخذها أنى وجدها وممن جاء هبا

 من القيم, وهلذا ال بد أن نأخذ بالنافع املفيد مـن ًاواحلضارات تتقاسم أقدار
ونعرض عن القشور وما يتناىف مع أخالقنا وقيمنـا فقـد اتـصل اللباب واجلوهر, 

املسلمون يف صدر اإلسالم ويف القرون األوىل بالدول املجاورة وفتحوا نوافـذهم 
عىل األمم مـن حـوهلم واسـتقبلوا العلـوم, وترمجـوا الكتـب, ونـرش املـسلمون 

إىل علومهم يف شتى املعارف والثقافات حتى وصلوا هبـذا عـن طريـق األنـدلس 
 .بالد أوربا كفرنسا

فأمة اإلسالم وهي تعيش يف هذا املنتد البرشي الذي نبحث فيه عن رشاكة 
يقـوم الـذي إنسانية يتجىل فيها التفاعل وحوار احلضارات واألخذ باجلديد املفيد 

عىل األخوة اإلنسانية والكرامة اآلدمية وعىل التبادل العادل للمصالح وعىل احلق 
ما أخ لك إالناس صنفان (يل لواليه عىل مرص  اخلليفة الراشد عوالعدل, ولقد قال

فـرط منـه اخلطـأ والزلـل ما نظري لك يف اخللق أخوك يف اإلنسانية يإيف اإلسالم و
 من عفوك وصفحك  عىل يديه من العمد واخلطأ فأعطهىويؤت العلل وتغلب عليه

مـر فوقـك واهللا  وويل األ اهللا من العفو والصفح فإنك فوقـهمثلام حتب أن يعطيك
  )فوق من والك

إذن فهذه قاعدة التفاعل احلضاري نرعى املنافع ونتبادل املصالح لتحقيق 
السلم واألمن بني الشعوب يف ظل موازين ال ختتل فيها قيم العدالة أو الكيل 

َ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا: بمكيالني وإنام نلتزم العدل, كام قال تعاىل ََ َ ْ َ ْ ََ ُ ِْ َ ْ ُ ُ َ قربى ِ ْ ُ
َوبعهد اهللاَِّ أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون﴾  ُ ْ ْ َّْ َُ َ ُ َُّ ََ َّ َ ْ َ َِ ِ ِِ َِ ُ َ : , وقال تعاىل)١٥٢: األنعام(ْ
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َ﴿يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني هللاَِِّ شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوم عىل  َ ْ َ َّ ٍَ َ َُ َ َ َّ َ َُ ُْ َ ْ َ َُ ُِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِْ َِّ ََ َ َ ُ َ ُّ َ
ِأال تعد ْ َ َّ َ﴾َلوا اعدلوا هو أقرب للتقو ُ َ ُ ْْ َّْ ِ َِ َ ُ ُ﴿ال ينهاكم اهللاَُّ : , وقال تعاىل)٨: املائدة (ُ َُ َ ْ َ

ُعن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا  ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َِّ ُ َ ْ ُ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُُّ ْ َ ُ ُ ُِ ِ ْ ُ ْ َْ َِ ِِ ُ َّ
َإليهم إن اهللاََّ حيب املقسطني ِ ِ ِْ ُْ ُّ ُ َّ ِ ِْ ِْ والرب أرقى أنواع اإلكرام ). ٨: املمتحنة (﴾َ

 . واالحرتام, والقسط قمة العدل واإلنصاف
ونحن نحتاج إىل معرفة اخلالف فاهللا وحد األمة عىل مصدر الكتاب الذي هو 
القرآن الكريم والذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 

وعىل  كلمتها عىل ما صح من سنة املصطفى محيد, ويقوم توحيد األمة واجتامع 
 املصري واجلزاء املشرتك ولقد كان من رمحه اهللا أن جيري ة القبلة وعىل وحدةوحد

اخلالف يف األمة يف فروع الرشيعة فالقرآن الكريم نزل بلسان عريب مبني, ونزل عىل 
قران  عىل الناس ومراعاة للهجاهتم واختالف ألسنتهم والًسبعة أحرف, تيسريا

 واملفصل, الكريم يشتمل عىل العام واخلاص, وعىل املطلق واملقيد, واملجمل
 .احلقيقة واملجازوشتمل عىل الناسخ واملنسوخ, اواملبهم واملبني, كام 

:  آياته كلها حمكمة بل فيها املحكم واملتشابه, قال تعاىل عىل أن القران مل تكن
َهو الذي أنزل عليك الكتا﴿ َِ ِْ َ ََّ ْ َ َ َُ ْ ٌب منه آيات حمكامت هن أم الكتاب وأخر متشاهبات َ َ َ َ ٌ ٌ َْ ُ ُ ُّ َِ َ َُ َُ َّ ُ ُ َِ ِ ِْ َ ْ ُ َ

ُفأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم  َ َ َ َ ْ ْ ََّ ْ ُ َّْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ْ ْ َ َّ ٌَ ََ َ َ َ ِ َ ََ ِ ِ ُ ِ
ُتأويله إال اهللاَُّ والراسخ َِ َّ َ َُّ ِ َ ِ َّون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال ْ ِ ُ َ َ َ َ ََّ َُّ َ ِّ َْ ْ َِّ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ِْ َ َ َُ ِ ِ

ِأولو األلباب﴾ َ ْ َُ ْ فاملتشاهبات هي التي حتتمل أكثر من وجه يف  ).٧: آل عمران (ُ
 وحدة , يف األصولةمتنا إليها هي وحدأدة التي ندعو التفسري وهذا يعني أن الوح

, وحدة يف الكليات, وحدة يف املصالح, وإن وقع اختالف يف الفروع يف املقاصد
فهذا ال ينبغي أن يؤدي إىل اهلجر والقطيعة أو تدابر أو تشاحن إنام ينبغي أن يؤدي 

 .تيسريإىل الرمحة, فال ريب أن يف االختالف يف الفروع سعة و
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  الثالثبحثامل
 حقيقة عمل املفتي

 
, فـإن ذلـك املبنـي عـىل الـدليل باحلكم الـرشعي راإلخبا هو اإلفتاءملا كان 

 :ًأمورايستلزم 
 . حتصيل احلكم الرشعي املجرد يف ذهن املفتي:األول
ه, وعـىل  عنها, بأن يـذكرها املـستفتي يف سـؤالاملسئول معرفة الواقعة :الثاين

 تامة فيام يتعلق به اجلواب, بأن يستفصل الـسائل عنهـا, املفتي أن حييط هبا أحاطه
 .أل غريه إن لزم, وينظر يف القرائنويس

 عنهـا, بـأن يتحقـق مـن املسئول أن يعلم انطباق احلكم عىل الواقعة :الثالث
حتـصل يف الـذهن يف الواقعـة املـسئول عنهـا وجود مناط احلكم الـرشعي الـذي 

جزئية بخصوصها, كل  عىل حكم مل تأتلينطبق عليها احلكم, وذلك أن الرشيعة 
ية, ومبادئ عامة, ومل تنص عىل كـل جزئيـة بحكـم خـاص, وإنام أتت بقواعد كل

وهلذا نر أن الصيغة املثىل يف عالج قـضايا األمـة وحـل مـشكالهتا إنـام تتحقـق 
باالجتهاد اجلامعي الذي جيمع بـني فقهـاء الـرشع وخـرباء العـرص; ألن الفقهـاء 
يعلمون النصوص ومـدلوالهتا ومقاصـدها, واخلـرباء يعرفـون الواقـع ومآالتـه 

حتدياتــه, واحلكــم الــرشعي مركــب مــن العلــم بالنــصوص والعلــم بــالواقع, و
 .فاالجتهاد اجلامعي أقرب إىل السداد وأبعد عن اخلالف يف مثل هذه القضايا
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  الرابعبحثامل
 .يف الفتو)١(ضوابط التيسري

 .لرشعية, ومظاهرهاري األحكام ايستأدلة : املطلب األول: وفيه مطالب
ُيريد اهللاَُّ ﴿ : املقررة يف الرشيعة قال تعاىلاألمور من األحكام إن التيسري يف − ِ ُ

َبكم اليرس وال يريد بكم العرس﴾ َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ُِ ِ ْما يريد اهللاَُّ ليجعل عليكم من ﴿ ).١٨٥: البقرة (َ َ َ ِْ ِْ ْ َ ُ َُ َ َ ُ ِ
ٍحرج﴾ َ ْوما جعـل علـيكم﴿ ).٦: املائدة( َ ْ َُ َ ََ َ َ ٍ يف الـدين مـن حـرج﴾ َ َ َ ْ ِ ِ ِّ  ).٧٨: احلـج(ِ

ًيريد اهللاَُّ أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا﴿ ِِّ َِ ُ َْ ْ ُْ ُِ ْ َ ُ ْ َُ َ َ َ ُ َ ُّيا أهيا النبـي ﴿. )٢٨: النساء (﴾ِ َِ َّ َ ُّ َ
ًإنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا ُ َ ِْ َِ ََّ َ ًَ ِّ ً ََ َ ْ َ ً وداعيا إىل اهللاَِّ بإذنه ورساج)٤٥ (ِ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ِِ َ ًا منـريا ً ِ ُ)٤٦( 

ًوبــرش املــؤمنني بــأن هلــم مــن اهللاَِّ فــضال كبــريا  ِ َ ً ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َُ َّ َ ِ َ ْ ُْ ِ , )٤٧−٤٥: األحــزاب(﴾ )٤٧(ِّ
إن هـذا : , وقال عليه السالم)٢()يرسوا وال تعرسوا, وبرشوا وال تنفروا(: وقال

ين إن هذا الـد: , وقوله )٣ ()احلديث..حد إال غلبهأالدين يرس, ولن يشاد الدين 
فاإلنسان الذي  )٤ () أبقىًا قطع وال ظهرًارضأ فأوغل فيه برفق, فإن املنبت ال متني

 ينال السعادة والنجـاة يف ييأخذ هذا الدين كام أراده اهللا تعاىل باعتدال وفهم ووع
الدنيا واآلخرة, وأما الذي يشاد فيه ويتشدد يف غري موضع التشدد, وحيرم احلالل 

 .شقاء والعذاب يف الدنيا واآلخرةواملباح, فإنه ينال ال
                                                 

الضوابط مجع ضابط والضابط اسم فاعل من ضبط اليشء : للغةتعريف الضوابط يف ا: املراد بضوابط التيسري) ١(
ًإذا حفظه بـاحلزم حفظـا بليغـا, وأحكمـه وأتقنـه,  ويف ) املعجـم الوسـيط, والـصحاح, مـادة ضـبط: ينظـر(ً

: حكم يتعرف منه أحكام اجلزئيات الفقهية املتعلقة بباب واحد من أبـواب الفقـه مبـارشة, ينظـر: االصطالح
 )١/٤٠(لفقهيةالقواعد والضوابط ا

إفتاء السائل بـام ال مـشقة :  وتدور معاين التيسري يف اللغة عىل السهولة واخلفة, واللني, واالنقياد, ويف االصطالح
 .معجم مقاييس اللغة, ولسان العرب, مادة يرس:ينظر. عليه وال حرج

 ومسلم يف صحيحه, كتاب ,٦٩:أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب العلم, باب ما كان يتخوهلم باملوعظة, ح) ٢(
 .١٧٣٢:اجلهاد والسري, باب األمر بالتيسري وترك التنفري, ح

 .٣٩:أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب اإليامن, باب الدين يرس,ح) ٣(
 )..١٢٥٧٩(أخرجه أمحد يف مسنده ح )٤(



 −٢٠−

ــسري −٢ ــاهر التي ــن :مظ ــرشيعة اإلســالمية وأعظــم إن م ــرب أ ســامت ال ك
 : وسهولتها, ومن أهم مظاهر التيسريأحكامهاخصائصها يرس 

 التي كانت عىل األمم السابقة, واألغاللصار آلاألمة اأن اهللا وضع عن هذه ) أ ( 
َ﴿الذين  :قال تعاىل يف وصف نبينا  ِ ِ يتبعون الرسـول النبـي األمـي الـذي َّ َّ َّ ِّ َّ ُ َّ َُ ْ ِ َِّ ََّ َ ُ

ِجيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف وينهـاهم عـن  َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ً ُْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ََ ْ َّ َ ْ ُ ُِ ِ َِْ ِ ْ ِِ ْ ْ َِ ْ ِ ِ َ
ُاملنكر وحيل هلـم الطيبـات وحيـرم علـيهم اخلبائـث ويـضع َ َ َ َ َ ََ ُ َُ ُ ْ ُ ِّ ِّ َُ ِ ِ َِْ ُِْ َ َُّ َّ َُ ِ َ ْ عـنهم إرصهـم ْ ُْ ََ ْ ِ ُ ْ

َواألغالل التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا النـور  ُ َ ْ ُّْ َّ َّ ُ ُْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِِ َ َّ َ ََّ ِ َ َ َ ْ َ ْ
َالذي أنزل معه أولئك هم املفلحون﴾  ُ ُ ُ َِ ِ ِْ ُْ ُ ََ َ َُّ َُ ِ , وذكر سبحانه من )١٥٧: األعراف(ْ

َربنا ال ﴿دعاء املؤمنني قوهلم  َ َّ َتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناَ َ َْ َ ْ َ َُ َْ ِ ِْ ِ ْ , )٢٨٦: البقرة (﴾َ
: أن املؤمنني ملا قالوا ذلك, قال اهللا تعـاىل: خرج اإلمام مسلم يف صحيحهأو

  .)١(نعم: قد فعلت, ويف رواية قال
ًأن اهللا مل يكلف عباده ابتداء ما ال يستطيعون ومـا ال يقـدرون عليـه تيـسريا ) ب( ً

َال يكلـف اهللاَُّ نفـسا إال وسـعها﴿:  قال تعاىلعليهم ورمحة هبم, َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ َُ : البقـرة( ﴾ِّ
 التي تقع فيها مـشقة غـري هأن اهللا رشع الرخص يف األحوال الطارئ ،)٢٨٦
, وذلك أن العبادات إذا حلقتها مشقة غـري معتـادة لعـارض كالـسفر معتادة

ع احلـدث رفـ: واملرض وغريمها, فإن اهللا رشع التخفيف عن املكلف, مثـل
 . بالتيمم, وختفيف الصالة للمسافرواألصغر األكرب

َ﴿ ربنـا وال :ان ومـا اسـتكرهوا عليـهأن اهللا رفع عن املكلفني اخلطأ والنـسي) ت( َ ََّ َ
َحتمل علينا إرصا كام محلته عىل الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنـ َ َ َ َ ََ ْ َّ ْ َ َْ َ ََ َ ََ ِّ َ َْ ُْ ََ َّ ْ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ًَ ْ ا ِ

ِبه﴾  َمن كفر باهللاَِّ من بعد إيامنه إال مـن أكـره ﴿ :, وقال تعاىل)٢٨٦: البقرة(ِ ْ ْ َ ْ ِْ ْ َُ َ َ ََّ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ َ
ِوقلبه مطمئن باإليامن َ ِ ْ ِ ٌّ ُ ُ َِ َ ُْ ْ  ).١٠٦: النحل(﴾ َ

                                                 
 .١٩٩:كتاب اإليامن, باب بيان أنه سبحانه مل يكلف إال ما يطاق,ح )١(
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 :ضوابط تيسري الفتو: املطلب الثاين
إن املشقة :  التحقق من حصول املشقة التي تستدعي التيسري:الضابط األول

 واألحوال, واألزمان املضطربة التي ختتلف باختالف األشخاص األوصافمن 
 من حيث الرتخيص خمتلفة; إذ ليس كل مشقة وأحكامها متعددة, ومراتبها

 . مثل مشقة اخلوف عىل النفس واألطرافتستدعي التخفيف والتيسري, 
س  طلب التيسري من الوجه املرشوع إن عىل املكلف أن يلتم:الضابط الثاين

, ًالتيسري من الطريق املرشوع, فإن كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف خمرجا
ًومن يتق اهللاََّ جيعل له خمرجا ﴿ :قال تعاىل ُ َ ْ ََ َ َْ َ َ ْ ْ َ ِ ُ ويرزقه من حيث ال حيتسب﴾ )٢(َّ َ ْ ُ َِ َِ ْ َ َ ُ ْْ ْ َُ
ً﴿ومن يتق اهللاََّ جيعل له من أمره يرسا﴾ ,)٣−٢: الطالق ْ ُ ْ َ َِ ِِ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ْ َ ِ  .)٤: طالقال (َّ

ًوهذا الضابط يتطلب من املفتي أن يكون عاملا بأوجه وجماالت التيسري يف 
ًالرشيعة ليتحراها, وبناء عليه فإنه ال يصح أن يسلك الطرق غري الصحيحة كتتبع 
ًالرخص والبحث عن شواذ األقوال واحليل وغريها مما ليس مرشوعا إذ الغاية ال 

 .تربر الوسيلة
أنه متى :  خمالفة التيسري للنصوص الرشعية, وبيان ذلك عدم:الضابط الثالث

ورد نص من الشارع عىل حكم من األحكام ال حيل تركه بدعو الرتخيص 
قاعدة ال اجتهاد مع : والتيسري عىل الناس, ملخالفته القواعد الرشعية التي منها

, , إذ أن تقدير مصلحة التيسري أمر اجتهادي, ال يصح أن يعارض النص)١(النص
 . )٢(ألن اتباع املصالح عىل مناقضة النص باطل

ًوقاعدة نقض االجتهاد متى خالف النص, وبناء عىل هذه القاعدة فكل 
 . هباواإلفتاءفتو ختالف النص فإهنا باطلة حيرم نقلها 

 فيه املجتهد فخرجت فتياه عىل أفتىكل يشء : −رمحه اهللا– القرايف  اإلمامقال
 السامل عن املعارض الراجح, ال جيوز  أو القياس اجليل أو القواعداإلمجاعخالف 

ملقلده أن ينقله للناس, وال يفتي به يف دين اهللا تعاىل, فإن هذا احلكم لو حكم به 
                                                 

 )٢/١٠٩(يف الفروق للقرا) ١(
 .٢٢٠شفاء الغليل ص) ٢(
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ً إذا مل يتأكد وهذا مل يتأكد فال نقره رشعا, والفتيا ًحاكم لنقضناه, وما ال نقره رشعا
 صدور التيسري ممن :لضابط الرابعا )١()بغري رشع حرام, فالفتيا هبذا احلكم حرام

هو أهل للنظر واالجتهاد, إن األصل يف املفتي أن يكون من أهل االجتهاد 
والنظر, إذ ال بد أن يتوفر يف املفتي العدالة واالنضباط حيث ال يعرف بالتيسري, 

 .)٢( الرخص, وأن يكون من أهل االجتهادوإتباع
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٢/١٠٩(الفروق للقوايف ) ١( 
 ).٢/١٣٥(القواعد للعز بن عبد السالم) ٢(



 −٢٣−

  اخلامسبحثامل
 ملفتيرشوط ا
 

 : ال جيوز أن ييل أمر اإلفتاء إال من تتحقق فيه مجلة من الرشوط من أمهها
 .اإلسالم −  ١
 .العقل −  ٢
 .البلوغ −  ٣
ن اإلفتـاء يتـضمن اإلخبـار عـن احلكـم ألالفاسـق; العدالة, فال تصح فتيا  −  ٤

 .الرشعي, وخرب الفاسق ال يقبل
ابه, واملطلق واملقيد, والعام واخلـاص, املحكم واملتش:العلم بكتاب اهللا تعاىل −  ٥

 . والناسخ واملنسوخ, واملجمل واملفصل, وما صح من سنة املصطفى
 . الفقهيةواآلراءالعلم بمواطن اإلمجاع واخلالف واملذاهب  −  ٦
 الفقه ومبادئه, وقواعده ومقاصـد الـرشيعة, والعلـوم بأصولاملعرفة التامة  −  ٧

 . والبالغة واللغة واملنطق وغريهاالنحو والرصف: املساعدة مثل
املعرفة بأحوال الناس وأعرافهم, وأوضـاع العـرص ومـستجداته, ومراعـاة  −  ٨

 .تغريها فيام بني عىل العرف املعترب الذي ال يصادم النص
الرجـوع إىل أهــل اخلـربة يف التخصــصات لتـصور املــسألة املـسئول عنهــا,  −  ٩

 .كاملسائل الطبية واالقتصادية وغريها
وهو بذل اجلهد يف اسـتنباط احلكـم الـرشعي مـن : أن يبلغ مرتبة االجتهاد −١٠

َقل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا ﴿ :األدلة املعتربة, لقوله تعاىل َ َ َ َ ََّ َ ِّ ََ َْ ِ َِ َ َ ْ َْ َ َّ ِ ُ
ْبطن واإلثم والبغي بغري احلق وأن ترشكوا بـاهللاَِّ مـا مل  َ َ ْ َ َِ ُِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ َْ ِ َ ْ ْ ْ ْينـزل بـه سـلطانا وأن َ َ َ ً َ ْ ُ ُِ ِ ْ ِّ َ

َتقولوا عىل اهللاَِّ ما ال تعلمون﴾ ُ ََ ُْ ََ ََ َ ي ـافعــام الـشــال اإلمــ ق).٣٣: األعراف (ُ
ً عارفـا بكتـاب ً أن يفتي يف دين اهللا, إال رجالألحد ال حيل −ريض اهللا عنه -

ً, ومكية ومدنيـه, ويكـون بـصريا ومتشاهبة, وحمكمة ومنسوخةاهللا, ناسخة 



 −٢٤−

ــواتر بحــديث رســول اهللا  ــصحيح واآلحــاداملت ــب وال ــز والغري  والعزي
 )١( بام جر فيه اخلالفإطالعواحلسن, ويكون عىل 

, صحيح االسـتنباط, دقيـق الفهـم اإلصابةجودة القرحية, وأن يكون كثري  −١١
رشط : ملقاصد الكالم وداللة القرائن, صادق احلكـم, قـال اإلمـام النـووي

نفس, سـليم الـذهن, رصـني الفكـر, صـحيح النظـر املفتي كونـه فقيـه الـ
 .)٢(واالستنباط

 وثقافـة واسـعة, وخـربة وافيـة,  وفقـه دقيـق,, أن يكون لديه علـم عميـق−١٢
وجتارب كافية, وملكة فقهية, راقية يف فهم النص والواقع, وقـدرة رائـدة يف 

ربة جمال التنزيل وختريج املناط وحتقيقه, ودراية واسعة بمقاصد الرشيعة, ود
 .ولويات واملوازناته األجيدة يف نطاق فق

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 ).٤/٢٤٤(, املوافقات للشاطبي)٢/١٥٧(الفقيه واملتفقه) ١(
 ).١/٤١(املجموع رشح املهذب) ٢(



 −٢٥−

  السادسبحثامل
 يــة املفتــافـثق

 
ً, دقيق الفهـم, متفـتح الـذهن, حميطـا اإلطالعالبد للمفتي أن يكون واسع 

, وينـوب عـىل  ألن املفتي يوقـع عـن اهللا جـل وعـال العلامء;وآراءبمسائل الفقه 
ة متميزة أن يكون عـىل قـدر كبـري مـن العلـم , ومن الرضورة بمكاناملصطفى 
 بأدلة األحكام, والدراية بعلـوم العربيـة, مـع نفـاذ ةحاط, واإل وعلومهباإلسالم

 .البصرية, ودقة املعرفة باحلياة وبالناس, باإلضافة إىل ملكة الفقه واالستنباط
وال جيوز أن يتوىل الفتو من ليس لـه صـلة وثيقـة, وخـربة عميقـة بركنـي 

 تنزيل من فه الباطل من بني يديه وال من خلهالكتاب العزيز الذي ال يأتي: يعالترش
 .السنة املطهرةبام صح من محيد وحكيم 

وال ينبغي أن يفتي الناس من مل تكن له ملكة يف فهـم لغـة العـرب, ومعرفـة 
 علومها وآداهبا حتى يستطيع فهم القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية

 يف خمتلـف العلـوم وآرائهـم الفقهـاء, أقـوالفتاء من مل يعـايش وال يتوىل اإل
, واملعارف ليعرف منها طرائق االستنباط, ومواضـع اإلمجـاع ومـسائل اخلـالف

 .من مل يعرف اختالف الفقهاء مل يشم رائحة الفقه: وهلذا قالوا
ًوال يتوىل اإلفتاء من عاش منعزال عن الناس متقوقعـا قـد جعـل بينـه وبـني  ً

ًحجابا مستورا ال يراهم وال يرونه, وال يعـيش واقعهـم وال يتعـرف عـىل الناس  ً
 .مشكالهتم, وال يدرك مد حاجتهم لعالج قضاياهم وإزالة مشكالهتم

ينبغي للرجـل إذا محـل نفـسه عـىل الفتيـا أن : −رمحه اهللا–قال اإلمام أمحد 
ًيكون عارفا بالسنن عاملا بوجوه الكتاب, عاملا باألسانيد الصحي ً حة, وإنـام جـاء ً

, وقله معرفتهم بصحيحها خالف من خالف لقلة معرفتهم بام جاء عن النبي 
 .)١(من سقيمها

: ً أن يكون عارفـا بـأقوال الفقهـاء واملجتهـدين, وقـالًواشرتط اإلمام أيضا
أحـب أن : ًينبغي ملن أفتى أن يكون عاملا بقول من تقـدم, و إال فـال يفتـي, وقـال

                                                 
 ).٢/١٥٧(الفقيه واملتفقه ) ١(



 −٢٦−

ال ينبغـي للرجـل أن ينـصب نفـسه : لم فيه الناس, وقـاليتعلم الرجل كل ما تك
 : للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال

 .أن تكون له نية, حتى يكون عىل كالمه نور −١
 .أن يكون له حلم ووقار وسكينة −٢
 .ًأن يكون قويا عىل ما هو فيه وعىل معرفته −٣
 .الكفاية من العيش −٤
 .)١(الناسأحوال معرفة  −٥

الفقيه من يوائم بني الواجب والواقـع, فلكـل  : −رمحه اهللا–يم وقال ابن الق
زمان حكم, والناس بزماهنم أشبه منهم بآبائهم, قال هذا يف جواز استفتاء مستور 

ًاحلال,بل إن الفاسق إذا مل يكن معلنا بفـسقه, داعيـا إىل بدعتـه, وقـال وإذا عـم : ً
 وشــهاداهتم الفــسوق وغلــب عــىل أهــل األرض, فلــو منعــت إمامــة الفــساق

وأحكامهم وفتاوهيم ووالياهتم, لعطلت األحكام, وفسد نظام اخللـق, وبطلـت 
  .)٢(أكثر احلقوق, ومع هذا فالواجب اعتبار األصلح فاألصلح

املهـم أن يعـرف املفتـي مـن : −حفظـه اهللا–يوسف القرضـاوي / د.وقال أ
أن يكـون ا عن ظهر قلبـه, يكفـي , وال يلزم حفظهباألحكاماألحاديث ما يتعلق 

ًرسا هلا, عارفا بمظاهنا متونا ورشوحا, خبريا بنقدها, تعـديال وجترحيـا, قـادرا مما ً ً ً ً ً ًً
 .هام قدر عىل احلفظ فهو أحسن وأكملعىل مراجعتها عند احلاجة إىل الفتو, وم

, ما مل تكن لدية ملكة عىل التمييـز ًعىل أن احلفظ وحده ال جيعل احلافظ فقيها
, والصحيح واملعلول, وأن تكون لدية القدرة عىل االسـتنباط بني القبول واملردود

 وبـني املقاصـد والرتجيح, أو التوفيق بني النصوص بعـضها مـع بعـض, وبينهـا
 .)٣(الرشعية والقواعد الكلية

 
 

                                                 
 ).٤/١٩٩(إعالم املوقعني) ١(
 ).٤/٢٠٠(عني إعالم املوق)٢(
 .٣٣ الفتو بني االنضباط والتسيب, ص)٣(



 −٢٧−

  السابعبحثامل
 خـلـق املفتــي

إن حسن اخللق وسالمة السلوك, وسمو اإلنسان, وترفعه عـام ال يليـق هـو 
ــارة الــشخص وســالمة منهجــه, األصــل واألســا ــة األوىل يف طه س, والدعام

 تعـاىل , قالواستقامته عىل احلق هي التي تدفع الناس للثقة فيه واحرتامه وإجالله
ٍ﴿وإنـك لعـىل خلـق عظـيم﴾يف وصف نبينا عليه السالم  ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ , واملـؤمن )٤: القلـم( ِ

مـا مـن يشء يوضـع يف (: بقولـه  بنبيه يلبي دعوة نبيه املتأيس إيامنهالصادق يف 
 مني يوم القيامة أقربكمإن  (:, وقوله عليه السالم)١()امليزان أثقل من حسن اخللق

  : قال الشاعر .)٢()اأخالقحماسنكم 
 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا      خالق ما بقيتاألمم األإنام 

 :وقال أخر
         فقوم النفس باألخالق تستقم  صالح أمرك لألخالق مرجعه
ًأن يكون عاملا واسع اإلطالع مثقفاإذ ال يكفي لثقة الناس يف املفتي    فحـسبً

فال بد أن يقرتن العلم بالعمل, وهذا العلم ال بد فيه من خشية اهللا تبارك وتعاىل إذ 
ِإنام خيشى اهللاََّ من عبـاده ﴿: ال قيمة لكل علم خيلو صاحبه من خشية اهللا قال تعاىل ِ ِ َِ ْ َ َّْ َ َ ِ

ُالعلامء َ َ َ﴿وإذ أخذ اهللاَُّ ميثـاق الـذين أوتـوا الكتـاب : وقوله تعاىل. )٢٨: فاطر (﴾ُْ َ ََ ُ َِ ِ ِْ َُّ ََ َ َ ْ ِ
َلتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به ثمنا قلـيال فبـئس مـا  َ ْ َ ُ َِّ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َْ ً َ ُ َ َّ َّ ُ ُِ َ ْ ًَ ُِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ِ ُ ُ َ َ ْ َ ِ َ

َيشرتون﴾ ُ َ ْ ِ﴿إن الـذين يـشرتون بعهـد اهللاَِّ : تعاىلونقرأ قوله  ,)١٨٧: آل عمران (َ ِْ َ َِ َ َُّ َ ْ َ َّ ِ
ْوأيامهنم ثمنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللاَُّ وال ينظر إلـيهم  ْ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ِْ َ ِّ َِ ُ ْ َ ًَ َ ْ ََ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َُ َ َ ََ ًَ ُ َِ َ

ٌيوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم﴾ ْ ْ ُ َ َ َ َِ ِ َِ ٌ َ َ َ َْ َُ ِ ِّ َ َ  ).٧٧: رانآل عم (ْ
ِواتل عليهم نبأ الـذي ﴿ :قوله تعاىلوأسوأ مثلني يف القرآن ملن علم ومل يعمل  َّ َ َُ َ َ ََ ْ ِْ ْ

َآتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعـه الـشيطان فكـان مـن الغـاوين  َ ُ َ َ ُِ َ َ َّ ْْ َِ ِ َِ َُ َ ََ ْ َ َ ْْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ولـو شـئنا )١٧٥(َ ْ ِ ْ ََ
َلرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل ِ َ ْ َّ ََ َ ََ ُ َ ُ ِْ َ َِ ِ األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليـه َ ِْ َ َ َْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ َ ِ َِ ََ َ َّ َ ْ

َيلهث أو ترتكه يلهث ذلك مثل القـوم الـذين كـذبوا بآياتنـا فاقـصص القـصص  َ ُ ُ َ ْ ُ َْ ْ َ َ ْ ْْ َّ ْ ُ ْ ِْ َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ِ َّ َ ِْ َ َ َ َُ ْ َ
                                                 

 ).١٩٢٦(أخرجه الرتمذي يف سننه, كتاب الرب والصلة, باب ما جاء يف حسن اخللق, ح ) ١(
 ).١٧٠٦٦(أخرجه أمحد يف مسنده, ح) ٢(



 −٢٨−

َلعلهم يتفكرون  ُ َ َّْ َ َ ُ َّ  الـذين محلـوا ائيلإرسوبنو  ).١٧٦−١٧٥: األعراف (﴾)١٧٦(ََ
ُمثل الـذين محلـوا ﴿: التوراة ثم مل حيملوها ومل يعملوا بام فيها من اهلد قال تعاىل َّ ُِّ َُ ِ َ َ

ُالتوراة ثم مل حيملوها كمثل احلامر حيمل أسـفارا بـئس مثـل القـوم الـذين كـذبوا  َ ْ َ َ َّْ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ُ ُ ُِ َ َ َ َُ ً ْ َ َّ َْ َِّ َ َ ْ َْ َ َِ َ ْ ِ ْ َ
َبآيات اهللاَِّ واهللاَُّ ِ َ َ َ ال هيدي القوم الظاملني﴾ِ ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ  .)٥: اجلمعة (  َ
 علامء اإلسالم عىل اجلانب األخالقي للمفتي, ومل يكتفـوا منـه أكدومن هنا 

ل األخالق, يقو حتى يزين علمه بالتقو ومكارم , العلم والتبحر يفاألفق بسعة
يه كل الفقيـه?  بالفقأخربكمأال :  ريض اهللا عنه−عيل بن أيب طالباخلليفة الراشد 

من مل يوئس الناس من رمحة اهللا, ومل يرخص هلم يف معايص اهللا, أال ال خري يف علم 
 .)١(ال فقه فيه, وال خري يف فقه ال ورع فيه, وال قراءة ال تدبر فيها

الزاهد الورع, الذي ال : هل تدري ما الفقيه? الفقيه: ويقول احلسن البرصي
    .فوقهيسخر ممن هو دونه, وال هيمز من 

وقد قال اإلمام اجلليل سفيان الثوري بـشأن التيـسري يف الفتـو, إنـام الفقـه 
 .)٢(حدأشديد فيحسنه كل الرخصة من الثقة, أما الت

فأين هذا ممن يفتي الناس بمنع يشء وهو يامرسه, أو يفتـيهم بوجـوب فعـل 
َّ﴿أتأمرون النا  فقالإرسائيليشء, وهو تاركه, واهللا خاطب بني  ََ ُ ُ ْ َس بالرب وتنسون َ ْ َ ََ ْ َ ِّ ِ ْ ِ

َأنفسكم وأنـتم تتلـون الكتـاب أفـال تعقلـون﴾ َُ ْ ُِ ِْ َ ََ َ ْ َ َُ َ َ َ َْ ْ َْ ُ خـرج اإلمـام أو .)٤٤: البقـرة (ُْ
 جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النـار فتنـدلق أقتابـه فيـدور كـام أنه( :البخاري

شأنك أليس كنت يدور احلامر برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فالن ما 
تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر قال كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن 

 )٣()املنكر وآتيه
; أ إذا تبني له, فاحلق أحق إن يتبعأن يرجع املفتي عن اخلط: ومن سمو األخالق

 )٤() فأخطأ فله أجر واحدإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهداحلاكم (ن أل
                                                 

 ).٥٩٥٤٦(كنز العامل ح) ١(
   ).١/٧٩(املجموع رشح املهذب ) ٢(
 ).٣٠٢٧(دء اخللق, باب صفة النار,حأخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب ب) ٣(
أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب االعتصام بالكتاب والسنة, باب أجر احلـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو اخطـأ, ) ٤(

 .ومسلم يف صحيحه كتاب األقضية, باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب
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ا يدل عىل سمو أخالق املفتي, وعلو مهته أن يصدع باحلق, ويقول ومم
ًسخط من الناس كائنا من كان, وقد امتحن أيبايل بمن يامري وال الصدق, وال 

ًام يراه حقا وصدقا غري أن سالم أمحد بن تيميه ملا أفتى باإلمام اجلليل شيخ اإل هذه ً
ن الصوفية واملتفقهني  قد جلبت عليه عداوة املتعصبني الضالني مالفتاو

, ومن واإلسكندرية القاهرة دخل سجونفكادوا له عند السلطان حتى اجلامدين 
 األقالم بدمشق, وبلغ هبؤالء الغل واحلقد حتى جردوه من القلعةثم يف سجن 

فكان يكتب بالفحم عىل اجلدران, إىل أن حلق بالرفيق األعىل يف  واألوراق
  .هـ٧٢٨/من شهر ذي القعدة/٢٨

 الـرشوط  عـن فيهـاحتـدثواقد صـنف علـامء اإلسـالم مجلـة مـن الكتـب و
 :, منهااإلفتاء ب التي ينبغي أن تتوافر فيمن يتوىل منصبوالواجبات واآلدا

 .صفة الفتو واملفتي واملستفتي, للعالمة ابن محدان احلنبيل −   ١
 .األحكام يف متييز الفتاو واألحكام, لإلمام القرايف املالكي −   ٢
 .الفقيه واملتفقه, لإلمام احلافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي −   ٣
 املوقعني عن رب العاملني, والذي طبقت شهرته األفـاق, لإلمـام أيب إعالم −   ٤

 .عبد اهللا شمس الدين ابن القيم
 . الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل اجلوزيأليبتعظيم الفتيا,  −   ٥
 .إلمام ابن قيم اجلوزيهمنهج اإلفتاء عند ا −   ٦
 .الفتو يف اإلسالم, جلامل الدين القاسمي −   ٧
٨   −  ورشوط املفتـي وصـفة املـستفتي وأحكامـه وكيفيـة الفتـو أدب الفتو

 . عمر عثامن بن الصالح الشهرزوريأليبواالستفتاء, 
 .أدب الفتيا, جلالل الدين السيوطي −   ٩

 .يوسف القرضاوي/ د.الفتو بني االنضباط والتسيب, أ −١٠
 ..ضوابط تيسري الفتو والرد عىل املتساهلني فيها, حممد سعد اليويب −١١
 .أدب الفتو ملحمد الزحييل −١٢
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  الثامنبحثامل
كتب الفتاو 

 ويف كـل عـرص ومـرص, مذاهب أهل الـسنة,توىل كثري من الفقهاء الفتو يف 
لكتب يف الفتاو ورتبوها عىل أبواب الفقه, وذلك ملا يتضمنه وأصدروا عدد من ا

كتب الفتاو من واقعات عمليـة يعيـشها النـاس, ويامرسـوهنا يف واقـع حيـاهتم 
وتزداد أمهيتها ملا حتويه من عنارص التـشويق واإلثـارة, وملـا يـرد فيهـا مـن سـؤال 

 قارئ ا الفقه احلنفي يفوجواب, ومن أمثلة هذه الفتاو ١(هلدايةفتاو(,  والفتاو
 .وغريها ,)٣(هوالعقود الدرية يف تنقيح الفتاو احلامدي)٢(اخلريية لنفع الربية

, وموسوعة املعيـار )٥(, وفتاو الشاطبي)٤(فتاو ابن رشد: ويف الفقه املالكي
 .)٦(نرشييساملعرب للو

                                                 
: هـ قال جامعهـا الكـامل بـن اهلـامم١٤٢٠ردن, سنه  طبع دار الفرقان يف األ٨٢٩للرساج عمر بن عيل املتوىف سنة) ١(

هذه سؤاالت سأهلا بعض احلكام لشيخنا فأجاب عنها بام هو املفتى به من املذهب, والعمل عليه فـيام فيـه اخلـالف 
 فتو, ويتسم بعدم اإلسهاب, وخلوه من الـدليل وهـذه ٢٨٠وفيام ال خالف فيه بني األصحاب, وهو عبارة عن 

 . مل ترتب عىل األبواب الفقهيةالفتاو مبعثرة
هـ مطبوع هبـامش ١٣١٠هـ املطبوع يف القاهرة املطبعة امليمنيه ١٠٨١خلري الدين الرميل بن أمحد بن عيل املتوىف سنة) ٢(

العقود الدرية يف جملدين, وهي عبارة عن نزر يسري, من جم غفري من أجوبة عن أسئلة سئل عنها, فأجاب عنها بـام 
تي به من مذهب أيب حنيفة أو بام صححه كبار أهـل املـذهب الخـتالف العـرص أو لتغـري أحـوال هو الصحيح املف

 .ًالناس رفقا بعباد اهللا
هــ يف جملـدين ١٣٠٠هـ القاهرة يف املطبعة األمريية عـام ١٢٥٢تنقيح حممد أمني بن عمر بن عابدين, املتوىف سنه ) ٣(

  الفتاو اخلرييةهـ مع١٣١٠وطبع يف املطبعة امليمنية يف القاهرة 
هـ حتقيق الدكتور املختار بن الطـاهر التلـييل, يف ثالثـة جملـدات وهـو ٥٢٠املتوىف ) اجلد(ملحمد بن أمحد بن رشد ) ٤(

 هـ ١٤٠٧رسالة دكتوراه, طبعة دار الغرب اإلسالمي, سنه
هــ ١٤٠٥عـة أوىل, هــ مجـع حممـد أبـو األجفـان طب٧٩٠أليب إسحاق إبراهيم بن موسى األندليس املتوىف سـنه ) ٥(

هـ بمطبعة الكواكب بتونس, مجعت من احلديقـة املـستقلة النـرضة, وفتـاو ابـن طركـاط, ١٤٠٦والطبعة الثانية 
 .واملعيار املعرب, وروضة األعالم بمنزلة العربية من علوم اإلسالم البن األزرق

 غريه من الضعيف واالعتامد عىل النص اختيار املشهور من األقوال دون: منهجه يف هذه الفتاو:وقال أبو األجفان  
فإن مل يكن فعىل االجتهاد املبني عىل النظر والتعليل, والتوجيه واحلرص عىل درء املشقة وجلب التيـسري, ومراعـاة 

ًأعراف املستفتني والثبات عىل ما رآه حقا وصوابا ً. 
اف الـدكتور حممـد حجـي, طبـع يف دار هـ خرجه مجاعة من الفقهاء بـإرش٩١٤ألمحد بن حييى الونرشييس املتوىف) ٦(

 هـ١٤٠١ سنة ١٣ً جملدا والفهارس يف املجلد ١٢الغرب اإلسالمي يف 
مجعت فيه من أجوبة متأخرهيم العـرصين ومتقـدميهم مـا يعـرس الوقـوف عـىل أكثـره يف أماكنـه : قال الونرشييس  

ألبـواب الفقهيـة ليـسهل األمـر فيـه عـىل واستخراجه من مكامنه لتبدده وتفريقه وانبهام حمله وطريقه ورتبته عىل ا
 .الناظر ورصحت بأسامء املفتني إال يف اليسري النادر
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 يف التفـسري واحلـديث ابـن الـصالحومـسائل فتـاو : ويف الفقه الـشافعي
 ., وغريها)٣(,والفتاو الفقهية الكرب)٢( السبكي, واإلمام)١( والفقهلواألصو

تقي الـدين أمحد ويف الفقه احلنبيل اشتهرت فتاو شيخ اإلسالم أيب العباس 
 الشيخ فضيلة من ًبن تيمية, التي طبقت شهرهتا األفاق, وتوىل مجعها وحتقيقها كال

 ابنـه فـضيلة وأعانه, هـ١٣٩٢ة املتوىف سنعبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي
 ً, وجاءت يف مخسة وثالثني جملدا عليهم رمحة اهللاهـ١٤٢١الشيخ حممد املتوىف سنه

الريــاض يف يف طبعــات عديــدة يف , طبعــت باإلضــافة إىل الفهــارس يف جملــدين
م, ثم ١٩٦٩هـ١٣٨٩م, ويف مطابع احلكومة يف مكة املكرمة عام ١٩٦١هـ١٣٨١

 وتكـررت د املغرب عىل نفقـة امللـك خالـد رمحـه اهللا,طبعت هذه الفتاو يف بال
 العقيـدة تناولـت هـذه الفتـاو , وقـدطباعتها وتوزيعها يف شـتى أنحـاء العـامل

واملنطق, والسلوك, والتصوف, والتفسري, واحلـديث, وأصـول الفقـه, والفقـه, 
 .أبواب الفقه عند املتأخرين من احلنابلةًمرتبا عىل 

من الرسائل التي سبق طبعها مفرده  عىل الكثري ةوسوع وقد اشتملت هذه امل
 الرسـائل , جمموعـةه, العقيدة الواسطيهالتوسل والوسيلة, الرسالة التدمري: منها

, جمموعة الرسائل واملسائل, رسـالة عـن رأس احلـسني ريض اهللا هواملسائل املنريي
 لقواعـد, اعنه, كتاب السياسة الرشعية, كتاب اجلواب الباهر, تفسري سورة سبح

ثالثــة يف العقــود د التــي كانــت حتــت عنــوان القاعــدة الالنورانيــة, نظريــة العقــ
 من الفتاو, وطبع نظرية العقد الشيخ حامـد ٢٩ من جملد ١٣والرشوط, يف ص

, ةينيدر عن منطق اليونان, رسالة املااألخواننقض املنطق, خمترص نصيحة الفقيه, 
مـن ٢٨ئمة اإلعالم, وقد جاء يف اجلـزء اب رفع املالئم عن األتكتاب اإليامن, وك

                                                 
عبد املعطي أمـني قلعجـي, / هـ, حتقيق الطبيب٦٤٣لتقي الدين أبو عمرو عثامن بن الصالح الشهرزوري املتوىف ) ١(

بن عثامن املغريب, ورتبهـا عـىل أربعـة هـ مجعها تلميذة الكامل إسحاق بن أمحد ١٤٠٦يف جملدين, طبع دار املعرفة ط
 .أقسام, اآليات ثم رشح األحاديث ثم العقائد واألصول ثم الفقه عىل ترتيب أبوابه

هذه آيات متفرقة وفتاو يف مسائل مـن الفقـه متعـددة : هـ قال جامعها٧٥٦التقي عيل بن عبد الكايف املتوىف سنه ) ٢(
ًمن كالم السبكي منقولة من خطه حرفا حرفا انتهى, فاعلم أن ذلـك كلـه : قال الشيخ اإلمام إىل أن نقول:  فإذا قلناً
 .كالمه نقل من خطه, ومل ينقل عنه يشء باملعنى

هـ رتبها جامعها عىل أبواب الفقه ثم اتبعه بالفتاو احلديثيه, مجعـت يف حيـاة ٩٧٤البن حجر اهليتمي املتوىف سنه ) ٣(
 .هـ يف أربعة جملدات وذيله املسمى بالفوائد احلديثيه يف جملد مفرد١٣٠٨ةابن حجر, طبعت يف املطبعة امليمنية سن
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 حديث أيب ذر, رسالة بيان اهلد والضالل , رشحالفتاو, رشح حديث النزول
 أوليـاءً حديثا, الفرقان بني أربعونيف أمر اهلالل, الفتاو املرصية, مناسك احلج, 

 الشيطان, تفسري سورة اإلخالص, جواب أهل العلـم واإليـامن, وأولياءالرمحن 
 العراقية, مقدمة التفسري, الصوفية والفقراء, تفسري سورة النـور, تفـضيل التحفة

 . االختياريةاألفعال القربصية, نقد مراتب اإلمجاع, الرسالة مذهب أهل املدنية,
واعتمد يف هذه الفتاو عىل الكتاب والسنة وعىل القواعد الرشعية ومبادئها 

ام املذاهب األخر, وله ريض اهللا عنه ب ما خيالف املذهب احلنبيل, ورًاالعامة وكثري
ً جـدا عاجلـت كثـريا مـن مـشكالت النـاس نفيسة واختيارات صائبة اجتهادات ً
وقد رضب املثل األعىل للعامل احلـق بمزاولـة االجتهـاد عـىل طريقـة , وقضاياهم

ًاملجتهدين يف القرون األوىل, فتكلم يف كثـري مـن املـسائل مـستنبطا مـن الكتـاب 
ً بني خمتلف املذاهب الفقهيـة متحـررا مـن القيـود ًالصحابة, وحاكاموالسنة وآثار 

املذهبية, مما انفتح به باب االجتهاد من جديد وتبني للناس هـذا الطريـق القـويم 
الستخدام القوة االجتهادية, وبجانب هذا كله جاء بعمـل جليـل, وذلـك ببيـان 

 .  الكتب السابقة قبلهحكمة الترشيع ومنهج الشارع يف الترشيع بام ال نظري له يف
 التزمًوإنام نسب إىل املذهب احلنبيل وإن بلغ مرتبة االجتهاد املطلق يقينا, ألنه 

تباع الـسلف, واقتفـاء اآلثـار يف العقيـدة والفقـه ا محد ومنهجه يفأأصول اإلمام 
 .والسلوك

ًوقد استطاع أن يبقى يف جل ما كتب يف الفقه يف دائرة مذهبـه احلنـبيل, نظـرا 
عدد الروايات واألقوال املروية عن اإلمام أمحد وأصـحابه يف املـسألة الواحـدة, لت

ًفريجح منها ما رآه أقو برهانا, وأرجح ميزانا, دون أن يضطر إىل اخلـروج عـن  ً
 .نطاق املذهب

تـاج وباجلملة فهذه املوسوعة فريدة يف باهبا, عظيمـة يف علومهـا, ونفعهـا حم
 .إليها كل مريد للحق

 : احلديث دون العديد من العلامء الكثري من الفتاو, ومن هؤالءويف العرص
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السعدي  الشيخ عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهللا فتاو السعدي لإلمام −١
 :هـ, ومنها١٣٧٦املتوىف سنه 

الفتاو السعدية, تصحيح فتحي أمني غريب ورشـاد كامـل كـيالين, طبـع ) أ ( 
 هـ١٩٨٣بمؤسسة السعيدية بالرياض سنة 

وليد املنيس, طبع يف /األجوبة السعدية عن املسائل الكويتية, حتقيق الدكتور) ب(
 .هـ١٤٢٣مركز البحوث والدراسات الكويتية سنة

األجوبة السعدية عن املسائل القصيمية, اعتنى هبا هيـثم احلـداد والـدكتور ) ت(
 هـ١٤٢٦وليد املنيس, طبع بدار البشائر اإلسالمية بريوت 

 التفسري واحلديث والعقيـدة,كثري والكثري من الكتب يف لف الوهذا اإلمام أ
 العالمة الشيخ الفريـد حممـد بـن صـالح بـن عثيمـني, هبرز تالميذأ ومن والفقه

وحممد بن عبد العزيز املطوع, والشيخ عبد العزيز بن عيل املساعد, والعرشات من 
 .طالب العلم

التي كانت تنرش يف جملـه  فتاو العالمة املجدد الشيخ حممد رشيد رضا, −٢
, وقد مجعت يف ستة جملدات مرتبـة ًاملنار واستمرت عىل مد مخسة وثالثني عاما

 .حسب تواريخ نرشها يف املجلة
٣− الـشيخ أسـلوب لتوت الذي سـار عـىل مـنهج والشيخ حممود ش فتاو

  .رشيد رضا
 صدرت جمموعة فتاو من دار اإلفتاء املرصية التي تعاقب عليهـا نحـو −٤

/ د.عهـد أعهد حممد عبـده وإىل من هـ ١٣١٣من ثامنية عرش من العلامء من عام 
عىل / ً حاليا, وداألزهرأمحد حممد الطيب رئيس جامعة / د. وأ,نرص فريد واصل

 .ً وقد صدر منها نحو من ثالثني جملدامجعه,
توىل الكثري من العلامء إصدار فتاو تعـالج قـضايا العـرص ومـشكالته  −٥
 شـيخ اجلـامع األزهـر,  اإلمام األكـربو الشيخ جاد احلق عيل جاد احلقمنها فتا

وفتاو الشيخ الداعية حممد الغزايل, وهناك جمموعة من الفتاو للشيخ الداعيـة 
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 املتــوىف ســنة  وفتــاو الــشيخ حممــد حــسنني خملــوفحممــد متــويل الــشعراوي,
لمملكـة  لاألكـربفتـى امل وفتاو ورسائل الـشيخ حممـد بـن إبـراهيم ,هـ١٤١٠

 الصالة وأديت م١٩٦٩هـ١٣٨٩/رمضان/١٤ الذي تويف يوم العربية السعودية
تـوىل فـضيلة الـشيخ و إىل مقربة العود, األعناقعليه يف اجلامع الكبري, ومحل عىل 

  مجع وترتيب وحتقيق فتاو الشيخ حممد−رمحه اهللا د الرمحن بن قاسمحممد بن عب
م, وذلـك عـىل مـد سـت ١٩٧٢هـ عـام ١٣٩٢عىل أبواب الفقه يف عام  مرتبة

هــ ١٤٠٥سنوات, ومتت طباعة هـذه املجموعـة مـن الفتـاو والرسـائل عـام 
 .ًام وجاءت يف ثالثة عرش جملد١٩٨٥
 فتاو سامحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بـن محيـد الـذي تـوىل القـضاء يف −٦

املـسجد أوائل النصف الثاين من القرن الرابع عرش اهلجري ثم توىل رئاسة شؤون 
احلرام واملسجد النبوي الـرشيفني , وتـوىل رئاسـة جملـس القـضاء األعـىل إىل أن 

هــ, وهـو ١٤٠٢صعدت روحه إىل الرفيق األعىل بعد مرض عضال وذلك عـام 
عـد النظـر وب الـسديدة واحلـصافة بـاآلراءعامل جليل بلغ مرتبة االجتهاد وامتـاز 

حليـاة الـسياسية واالجتامعيـة,  بـشؤون اوإحاطةوالفهم الدقيق, والفقه العميق, 
, وله مـنهج متميـز يف املعارصةالعلوم الرشعية والعلوم وهو واسع االطالع عىل 

 اإلذاعـة يف اإلفتاء يف برامج أوالفتو سواء يف الربنامج الشهري نور عىل الدرب, 
 الناس, وطبع يشء منهـا يف أسئلة من فتاو إليه عىل ما يرد واإلجابةوالصحافة, 

, وقد كتب القـايض ستة مجع الباقي منها, ويتوقع أن تأيت يف جملدات وجيريجملد 
وموضـوعها ) الـدكتوراه(ة هبا العامليـفضيلة الشيخ حممد املقرن رسالته التي نال 

 .الفقهيةبن محيد ا الشيخ آراء
هناك جمموعة مقاالت وفتاو سامحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبـد  −٧

 إىل هــ١٣٩١مفتى عام اململكة العربية السعودية من عام  ,)١(هللارمحه ا–اهللا بن باز 
                                                 

ً عامـا, وأد ٩١هــ عـن عمـر ينـاهز ١٤٢٠/حمـرم/٢٧والذي صعدت روحه إىل الرفيق األعىل يوم اخلمـيس ) ١(
امحة املسلمون الصالة عليه يف املسجد احلرام بمكة املكرمة بعد صالة اجلمعـة, ودفـن يف مقـربة العـدل بجانـب سـ

الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد وسامحة الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني, وفـضيلة الـشيخ عبـد العزيـز بـن عـيل 
 .املساعد, األمر الذي يرس عىل الراغب يف زيارة هؤالء األعالم وجودهم متجاورين ريض اهللا عنه وأرضاه
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ن ءا مع كشاف بالفهارس جزًا ثالثني جملديفجاءت  والتي هـ١٤٢٠ أن تويف عام
 .يف جملد وهو احلادي والثالثني

 .ًا فتاو اهليئة الدائمة لإلفتاء يف ست وعرشين جملد−٨
صالح العثيمني, املتـوىف جمموعة فتاو ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن  −٩

هـ مجع وترتيب فهد بن نارص السليامن, يف دار الثريـا بالريـاض طبـع ١٤٢٣سنة 
 .ً جملدا٢٤هـ١٤٢٧منه حتى هناية عام 

يوسف القرضاوي جمموعـة مـن الفتـاو لعـالج / د. أصدر الشيخ أ−١٠
 . مرةةكثري من املشكالت املعارصة, طبعت إحد عرش

وهلذه الفتاو مزايا كثرية ومنافع عظيمة, ومعامل عـىل الطريـق, ونـور عـىل 
 :ثر بالغ يف عالج قضايا الناس وحل مشكالهتم, فهيأالدرب; ملا هلا من 

تعالج قضايا عرصية, ومشكالت واقعية يعيشها الناس, وحيتاجون إىل : ًأوال
 يف العبـادات  فيام جد من النوازل, وما حـدث للنـاس سـواءمعرفة حكم الرشع

من عقود املعاوضات, وعقود التوثيقات, وعقود اإلرفاق, وعقـود : واملعامالت
 . و يف فقه األرسةالتربعات,
 االستقالل العلمي, والتحرر مـن القيـود املذهبيـة,متتاز هذه الفتاو ب: ًثانيا
  وقواعدها الكلية ومبادئها إىل الكتاب والسنة وأصول الرشيعةفيها يرجع واملفتي

 .العامة, وما يتصل بتطبيق السياسة الرشعية
حتمـل روح اإلصـالح والـدعوة إىل اإلسـالم الـشامل هـذه الفتـاو : ًثالثا

املتوازن, فهي ليست جمرد جواب عابر عن سؤال طارئ, بل هي رسـائل تثقيـف 
سالم, وحتذير من دسائس الكائدين, وتوعية وتوجيه إىل هدي القرآن, وعدالة اإل

  وتتعاضـد, وتعبئة لألمة املسلمة لتستيقظ وتتأهـب, وتتـسانددينوتضليل احلاق
 . وترد كيد أعدائها وتستعيد أجمادها,بني حضارهتا,جدد شباهبا, وتلت

استفادت مـن وإذن فهي فتاو قد اعتمدت عىل الوحيني وتراثنا الفقهي, و
 .عاشت احلارض واسترشفت املستقبلاملايض و
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  التاسعبحثامل
 الفتاو الشاذة

  مطالبستةفيه متهيد وو
 :معنى الشذوذ يف اللغة وتعريفه يف االصطالحيف بيان : تمهيدال

املنفـرد : الشذوذ يف اللغة مصدر شذ يشذ شذوذا إذا انفرد عن غريه, والشاذ
 .)١(عن غريه, أو اخلارج عن اجلامعة

ًيطلـق عـىل مـا كـان مقـابال للمـشهور أو الـراجح أو :الشاذ يف االصطالح
 .أنه الرأي املرجوح أو الضعيف أو الغريب: الصحيح, أي

قد جيزم نحو عرشة من املصنفني بيشء وهو شاذ بالنسبة :  النووي اإلمامقال
 . )٢(إىل الراجح يف املذهب وخمالف ملا عليه اجلمهور

, ً الثقـة حـديثا خيـالف مـا رواه األوثـقأن يـروي: والشاذ عند املحدثني هو
 غريه, والذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ مـا وليس من ذلك أن يروي ما مل يرو

ليس له إال إسناد واحد, يشذ به ثقة أو غري ثقة, ويتوقف فيام شذ به ثقة وال حيـتج 
 .)٣(به ويرد ما شذ به غري الثقة

 يف ديـن اهللا ةلشذوذ عن فتاو علامء األمة هو اسـتحداث فتـاو خاطئـوا
أال وإن محـى اهللا (تحـام محـى اهللا تعاىل, تـؤدي باآلخـذين هبـا إىل اجلـرأة عـىل اق

 )٤()حمارمه
 وسائل اإلعالم: املطلب األول

إن وسائل اإلعالم سالح ذو حدين حيث يمكـن اسـتعامهلا يف اخلـري ويف   
الرش, ويف التوعية والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة, كام يمكن اسـتعامهلا 

ستعامر, وتكريس الباطـل واجلهـل يف التضليل, والتربير للظلم واالستبداد, واال
 .واحلرية لد الناسإشاعة الفتن والتخلف, ناهيك عن 

                                                 
 .لسان العرب, املعجم الوسيط, املصباح املنري, مادة شذ) ١(
 ).١/٨٣(املجموع للنووي) ٢(
 ).١/١٠١(دار الفكر بريوت, املجموع للنووي. , ط٣٤الباعث احلثيث ص) ٣(
 ).٥٠(أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب اإليامن, باب من استربأ لدينه, ح) ٤(
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كرب أالربامج الدينية فإن إثمها يكون  إذا مل تضبط الفتاو الفقهية, وومن ثم
من نفعها, وآثارها السلبية تكون أعظم من فوائدها, ومفاسدها تصبح أكثـر مـن 

تصد هلذه الفتاو املبـارشة مـن لـيس مصاحلها, ومن أكرب هذه املشكالت أن ي
ًأهال للفتو, ويزيد الطني بله باإلجابة عن كل ما يعرض دون إن تسمع ولو مرة 

دري, التي كانت سمت السلف الصالح, وزينة العلامء الربـانيني أواحدة كلمة ال 
 جاء رجل إىل الفقيه القاسم بن حممد بن أيب بكر الـصديق, قدلعىل مر العصور, ف

إننـي جئتـك : ل الـسائلإين ال أحسن اجلواب عنها, فقا: لة? فقالأ عن مسهلأفس
ثـرة النـاس حـويل, ال تنظر إىل املظهر وك: عرف غريك? فقال القاسمأًقاصدا وال 

 .)١(اهللا ال أحسن اجلواب عام سئلت عنهفو
 إذا أفتـى يف − عىل ما هو عليـه مـن وعـي وفهـم وعلـم −وقال اإلمام مالك 

وملا سـئل عـن كيفيـة االسـتواء عـىل » ًإال ظنا وما نحن بمستيقننيإن نظن «مسألة 
االستواء معلوم, والكيف جمهول, واإليامن بـه واجـب, والـسؤال «: العرش, قال
   .)٢(دريأال : لة فقال يف ست وثالثني منهاسئل مالك عن أربعني مسأ, و»عنه بدعة

أال : يل له فقدريأال : عن مسألة فقال إمام أهل العراقوسئل الشعبي
إن املالئكة مل : −رمحه اهللا –فقال إمام العراق? وأنتدري أتستحي أن تقول ال 

َأنبئوين بأسامء هؤالء إن كنتم صادقني ﴿ : من اهللا عز وجل عندما قالتستح ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ْ ُُ ْ ِ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ)٣١( 
َقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت َ َ َْ َّ ََ َ َِ ِْ َ َ َُّ َ ْ َُ َ َّْ َِ ُ العليم احلكيم َ ُِ َِْ َ : البقرة(﴾ )٣٢(ْ

وهذا من متام األدب مع اهللا تبارك وتعاىل وتواضع العلامء .)٣(  )٣٢−٣١
 .وشعورهم بثقل األمانة وعظم املسؤولية

ألسف نعيش اليوم يف عرص مع شباب حدثاء األسنان سفهاء مع ا ناولكن
صلية, ومل يستمعوا األحالم, مل يأخذوا العلم عن الثقات وال عن مصادره األ

                                                 
 ).٤/٢٠١(إعالم املوقعني) ١(
 .بد العزيز املنري,صفة االستواء لع)٤/٢٠١(, إعالم املوقعني)٨/٢٣٨(البحر املحيط: ينظر) ٢(
 ).٤/٢١٨(, وينظر القول يف إعالم املوقعني٣٢اآلية / سورة البقرة) ٣(
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َ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾﴿:لقول اهللا تعاىل ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ َْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ , كام أن )٤٣: النحل ( َ
و مجلة من عدد من اآليات هؤالء مل يرجعوا إىل الراسخني يف العلم, وإنام قرأوا 

جيهلون , فأخذوا يكفرون األمة ويفسقوهنا وللفتواألحاديث ثم نصبوا أنفسهم 
العلامء ويسفهوهنم, وخيوضون يف أعراضهم, ويسعى هؤالء الشباب يف تضليل 
الناس ووصفهم باالبتداع, ويصدرون من الفتاو ما يؤدي إىل الفتنة والبلبلة 
واالضطراب, وخيوضون يف القضايا الكرب لألمة ومصاحلها العليا, وهذا من 

 والرأي أن علامء وأويل األمرالفتن العظيمة ومن الرش املستطري فيجب عىل ال
هم عن الساحة, ليسلم الناس من هذا اهلراء وال يتصد يتصدوا هلؤالء ويبعدو

ًللفتو إال الراسخون يف العلم, ومن وهبهم اهللا فقها دقيقا وفهام عميقا ً ًً.  
ويف عاملنا الذي توسعت فيـه العلـوم واملـدارك والثقافـات حتـى أصـبحت 

قرن املـايض عموميـات يف عـرصنا احلـارض, فنجـد أن اجلزئيات املتخصصة يف ال
الشخص الواحد جييب عىل أسئلة يف الدماء والفروج, كام يمكـن أن تـأيت يف أدق 

وراثيـة, وعلـم  اهلندسـة ال والطـب وملعامالت املاليـةاألمور وأحدثها يف نطاق ا
نـساخ, االستعضاء ونقلها يف احلاالت املتعددة واملتنوعـه,  وألاجلينات, وزراعة ا

واملشكالت االجتامعية, والقضايا السياسية واالقتصادية, ويف القضايا التـي هتـم 
 .األمة بأرسها

 عنهـا اخلليفـة عمـر بـن اخلطـاب ومع خطورة هذه املوضوعات التي لو سئل
 .)١())فأجرأ الناس عىل الفتو أجرأهم عىل النار((ريض اهللا عنه جلمع هلا أهل بدر, 

 : الفتاو الشاذة خماطر: الثاينطلبامل
ذهب عامة العلامء إىل أنه ليس للمفتي تتبع رخص املذاهب, بأن يبحث عـن 

من القولني أو الوجهني ويفتي به, خاصة إن كان يفتـي بـذلك  األيرسأو  األسهل
ض  بعـقـد ذهـبون عـداهم, ملـمن حيبه من صديق أو قريب, ويفتي بغري ذلك 

; ألن الراجح يف نظـر سلوب يف الفتوفسق من يامرس هذا األب العلامء إىل القول
                                                 

 ).١/٧٠(, وإحياء علوم الدين )١٦٨, ١٢٧(, إعالم املوقعني )٥/٤١٦(ينظر سري أعالم النبالء ) ١(
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ممـا يـدل اهلو,  بغريه ملجرد  واألخذ عنهفاإلعراضاملفتي هو يف ظنه حكم اهللا, 
, وألنه شـبيه برفـع التكليـف  الرشعية واالنسالخ من الدينباألمورعىل التهاون 

  يف هذا املفتي املـاجن أخذذًإذ األصل أن يف التكليف نوعا من املشقة, فإبالكلية, 
تباع اهلو والقول عىل اهللا بغري علم فهو هبذا ال يتورع ا ملجرد باألخفكل مسألة 

, وزكـاة  مـن الزكـاةمال الصغري بإعفاءفيقول ,  ما شاء من التكاليفإسقاطعن 
رشب , وجييـز  النكاحمتعةيبيح ملعرشات, وفلوس وما شاهبها, وزكاة كثري من اال

 حنيفـة يف عـدم اشـرتاط الـويل ومـن أيب بمـذهب يأخـذ,ويف باب النكاح النبيذ
ث املذهب املالكي عدم اشرتاط الشهود فيتم العقد يف نظره بال ويل وال شهود بحي

 .ال يكون بينه وبني السفاح فروق
هيـدم اإلسـالم زلـة : −ريض اهللا عنـه −قال اخلليفه الراشد عمر بن اخلطاب

 .عامل, وجدال املنافق بالكتاب, وحكم األئمة املضلني
 عليكم زلة العامل, وجـدال أخشىإن فيام :−ريض اهللا عنه −ل أبو الدرداءوقا

 . الطريقكأعالماملنافق بالقرآن, والقرآن حق, وعىل القرآن منار 
زلـة عـامل, : نـتم عنـد ثـالثأ كيف :−ريض اهللا عنه −وقال سلامن الفاريس

 فـال , فأمـا زلـة العـامل فـإن اهتـدأعنـاقكموجدال منافق بالقرآن, ودنيا تقطع 
 عنـه فـالن, تقلدوه دينكم, تقولون نصنع مثل ما يصنع فالن, وننتهي عام ينتهـي

 .ياسكم منه فتعينوا عليه الشيطانوإن أخطأ فال تقطعوا إ
: قيـل:  مـن عثـرات العـامللألتباعويل : −ريض اهللا عنهام −وقال ابن عباس

 منـه, ول اهللا , ثم جيد من هو أعلم برسه برأيًيقول العامل شيئا: كيف ذلك? قال
 .)١(األتباعفيرتك قوله ثم يميض 

: ًاق مخـسانجتنب مـن قـول أهـل العـر: −رمحه اهللا -وقال اإلمام األوزاعي 
, واألكـل عنـد الفجـر يف رمـضان, وال مجعـة إال يف سـبعة أمـصار, النبيذرشب 

وتأخري العرص حتى يكون ظل كل يشء أربعة أمثاله, والفرار يوم الزحف, ومـن 
                                                 

 .وما بعدها)٢/١٣٥(جامع بيان العلم: ينظر) ١(



 −٤١−

استامع املالهي, واجلمع بـني الـصالتني مـن غـري عـذر, : ً مخسااحلجازقول أهل 
, وإتيان النساء يف ًيدا بيدواملتعة بالنساء, والدرهم بالدرمهني, والدينار بالدينارين 

 .)١(أدبارهن
بقول أهل الكوفة يف النبيذ, : ًلو أن رجال عمل بكل رخصة: أمحداإلمام قال 

 .)٢(ًمكة يف املتعة, كان فاسقا وأهلوأهل املدينة يف السامع, 
 إىل دوأ )٣( قـانون الـسياسة الـرشعيةأنخـرم كل أحد بـام يـشتهي أفتىوإن 
 .وضياع احلقوق والوقوع يف املظاملالفوىض 
بعد أن ذكر تتبع املفتي الرخص ملـن أراد : −رمحه اهللا − ابن القيم اإلمامقالو
فيها, وال مفـسدة لتخلـيص فإن حسن قصد املفتي يف حيلة جائزة ال شبهة : نفعه

رشـد اهللا نبيـه أيـوب عليـه أ من حرج جاز ذلك, بل استحب, وقـد املستفتي هبا
ًالسالم إىل التخلص من احلنث, بأن يأخذ بيده ضـغثا فيـرضب بـه املـرأة رضبـة 

 .)٤( ما أوقع يف املحارموأقبحهافأحسن املخارج ما خلص من املآثم, : واحدة, قال
 قد يزل وال بد, إذ ليس بمعصوم, فال جيوز قبول كل ما إن العامل: ًوقال أيضا

ينزل منزلة املعصوم, فهذا الذي ذمه كل عامل عـىل وجـه األرض وحرمـوه فيقوله 
ومن املعلـوم أن املخـوف يف زلـة ...صل بالء املقلدين وفتنتهمأوذموا أهله وهو 

ه, فـإذا عـرف أهنـا العامل تقليده فيها, إذ لوال التقليد مل خيف من زلة العامل عىل غري
تباع للخطـأ عـىل عمـد, ومـن مل ابعه فيها باتفاق املسلمني, فإنه زلة مل جيز له أن يت

 .)٥(يعرف أهنا زلة فهو أعذر منه, وكالمها مفرط فيام أمر به 
ال جيوز للمفتي أن يعمل بام يشاء من األقوال والوجوه من غـري : ًوقال أيضا

ًيكتفي يف العمل بمجرد كـون ذلـك قـوال قالـه نظر يف الرتجيح, وال يعتد به, بل 
                                                 

)١ ( السنن الكرب)٧/١٢٥(الء, سري إعالم النب)١٠/٢١١( 
 )٢/٤٦٦(لوامع األنوار البهية للسفاريني) ٢(
التي هي فعل من احلاكم يكون الناس معه أقـرب إىل الـصالح, وأبعـد عـن الفـساد, والـذي يقـوم عـىل العـدل ) ٣(

 والتسوية
, املجمـوع )٤/٢٢٢(, إعـالم املـوقعني٢٧٢,إرشاد الفحـول ص)٦/٣٢٤(, البحر املحيط)٤/١١٨(املوافقات) ٤(

عـيل / د., الفتـاو املبـارشة, أ٥, مسؤولية الفتو الـرشعية,ص)٣٢/٣٥(, املوسوعة الكويتية الفقهية )١/٥٥(
 .حميي الدين القره داغي, موقع إسالم أون الين

 )٢/١٧٣(إعالم املوقعني) ٥(



 −٤٢−

ًإمام أو وجها ذهب إليه مجاعة, فيعمل بام يشاء مـن الوجـوه, حيـث رأ القـول 
 وغرضه العمل به, فإرادته وغرضه هو املعيـار وهبـا الرتجـيح, وهـذا إرادتهوفق 

 يف ديـن اهللا بالتـشهي واإلفتـاءوباجلملة فـال جيـوز العمـل ...حرام باتفاق األمة
لتخري وموافقة الغرض, فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من حيابيـه, وا

يه بضده, وهـذا مـن أفـسق فيعمل به ويفتي به وحيكم به, وحيكم عىل عدوه ويفت
 .)١(كرب الكبائرالفسوق وأ

: وقال اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مسألة نكاح الرجل ابنتـه مـن الزنـا
 املـسلمني ال أئمـةس ألحد أن حيكيها عن إمام مـن ومثل هذه املسألة الضعيفة لي

ًعىل وجه القدح فيه وال عىل وجه املتابعة له فيها فإن يف ذلك رضبا من الطعـن يف 
 .)٢( األقوال الضعيفة تباعاواألئمة 

كل يشء أفتى فيه املجتهد, خرجت فتيـاه : وقال اإلمام شهاب الدين القرايف
أو النص أو القياس اجليل السامل عن املعـارض فيه عىل خالف اإلمجاع أو القواعد 

 ال جيوز ملقلده أن ينقله للناس وال يفتي به يف ديـن اهللا تعـاىل, فـإن  لراجحاملقاوم
ًهذا احلكم لو حكم به حاكم لنقضناه, وما ال نقره رشعا بعد تقرره بحكم حـاكم 

ًأوىل أن ال نقره رشعا إذا مل يتأكد, وهذا مل يتأكد فال نقره رشعا , والفتيا بغـري رشع ً
ًحرام, فالفتيا هبذا احلكم حرام, وان كان اإلمام املجتهد غري عـاص بـه بـل مثابـا 

 .)٣(عليه; ألنه بذل جهده عىل حسب ما أمر به
 فقد رق تبع رخص املذاهب وزالت املجتهدينومن ت: وقال احلافظ الذهبي

ملتعـة, والكـوفيني يف من أخذ بقـول املكيـني يف ا: و غريهدينه, كام قال األوزاعي 
 مـن النبيذ, واملدنيني يف الغناء, والشاميني يف عصمة اخللفاء, فقد مجع الرش, وكذا

طالق ونكاح التحليل بمـن توسـع ل عليها, ويف الأخذ يف البيوع الربوية بمن حيتا
 .)٤( فقد تعرض لالنحالل , وشبه ذلكفيه

                                                 
 ).٢/١٧٣(إعالم املوقعني ) ١(
)٢ ( جمموع الفتاو)٣٢/١٣٧.( 
 .)٢/١٠٩(الفروق ) ٣(
 ).٨/٨١(ء سري إعالم النبال) ٤(



 −٤٣−

,  وحـسن وسعة علـمًوال ريب أن كل من أنس من نفسه فقها, : ًوقال أيضا
 الغري مذهب واحد يف كل أقواله, ألنه قد تربهن له مذهبقصد, فال يسعه التزام 

ن, ويقلـد  وقامت عليه احلجة, فال يقلد فيها إمامة بل يعمل بـام تـربهيف مسائل,
مامه إال بمذهب إض لكنه ال يفتي العامة ال بالتشهي والغراإلمام اآلخر بالربهان 
 .)١( عليه دليلهأو ليصمت فيام خفي 

ر صـوابه وعلـم حتريـه الكبري من أئمة أهل العلـم إذا كثـثم إن : ًوقال أيضا
تباعـه يغفـر لـه احه, وورعـه, و صـالللحق, واتسع علمه, وظهر ذكائه, وعرف

وال نقتدي به يف بدعته وخطئه ونرجـو , وال نضلله ونعزله وننسى حماسنه, ـهلـزل
 .)٢(التوبة من ذلك

املسألة اخلالفيـة إذا وقعـت فيهـا : −رمحه اهللا−بن إبراهيموقال الشيخ حممد 
الـذي فيـه رضورة جاز للمفتي أن يأخذ بالقول اآلخر مـن أقـوال أهـل العلـم ال
 .)٣(خصةر

, قـال عبـد الـرمحن بـن يشء يف شواذ ليس من العلـمال أن تتبع املعلوم ومن
 العلم من رو عن ً وال إماما يفبالشاذ, يف العلم من أخذ ً إماماال يكون(: مهدي

 )٤( )كل ما سمعب حدثًكل أحد, وال يكون إماما من 
أن يعترب الشذوذ يف هذه  والرش املستطري اخلطر العظيمن أن يعلم أوينبغي 

ًاأليام اجتهادا, واجلرأة عىل اإلفتاء يف دين اهللا تعاىل جتديدا, ثم يعرض لذلك  ً
َوال ﴿ :مع الغفلة عن قوله تعاىلوس وتقبله العقول, ــة النفـيغـسـتـارات تســبعب َ

َّتقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا عىل اهللاَِّ الكذب إن  ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ْ َُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ٌَ َ َُ َ ٌَ َ ُ َ ُ
َالذين يفرتون عىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحون  َُ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ََ َ ْ ََّ ُ َ متاع قليل وهلم عذاب أ)١١٦(َ ٌ َ َ ٌَ ْ ََُ ٌ ِ َ ٌليم َ ِ

                                                 
 .املرجع السابق) ١(
 ).١٤/٤٠(سري إعالم النبالء ) ٢(
)٣ ( الفتاو)٢/٢١.( 
 ).٢/٥٣(جامع بيان العلم ) ٤(



 −٤٤−

 مقعده فليتبوأًمن كذب عيل متعمدا : وقوله ).١١٧−١١٦: النحل ( ﴾)١١٧(
 )٢()أفتاه عىل من إثمهمن أفتى بفتيا غري ثبت فإنام (:  وقوله)١ ()من النار

 الشاذة البواعث عىل الفتاو :ثالثاملطلب ال
, ءحب الشهرة والظهور, حيث يدعي هذا املفتي اإلحاطه بكل يش −١

ٌ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ل يشء ومل يسمع لقول اهللا تعاىلوالعلم بك ِ ِ َِ ْ ٍَ ْ ِّ ُ َ : يوسف (َ
ً﴿وما أوتيتم من العلم إال قليال﴾  )٧٦ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ ْ ْ َ َْ َُ  حينام حتى الرسول  ).٨٥: اإلرساء (ُ

سئل عن الروح, وأهل الكهف, وعن ذي القرنني مل جيب, وأراد اهللا أن يؤخر 
 .رتوي والصرباجلواب حتى يكون قدوة يف ال

اجلهل بالـضوابط والـرشوط الـصعبة للفتـو, وبالـضوابط واملبـادئ  −٢
 . احلاكمة يف علم أصول الفقه بشأن التفسري والتأويل

الضغوط السياسية واالجتامعية وضـغوط أعـداء اإلسـالم مـن توجيـه  −٣
االهتامات لإلسالم يف خمتلف املجاالت, فنجد بعض املفتني يقومـون بـيل أعنـاق 

 . غري مقبولًنصوص وتأويلها تأويالال
 .ضعف جهات الفتو و عدم القناعة هبا لد الكثري من املجتمعات −٤
عـن  الغفلـةمما يعرض املفتي للخطـأ  : عنهاالغفلةاجلهل بالنصوص أو  −٥

النصوص الرشعية أو اجلهل هبـا, وعـدم اإلحاطـة هبـا وتقـديرها حـق قـدرها, 
 من اجلرآء املتعجلني, كالذين يريـدون أن كان من يتعرض للفتو  إذاًوخصوصا

املجالت بأي يشء, دون أن جيشم نفسه عناء الرجوع إىل  يملئوا أهنار الصحف أو
مظاهنـا, ومراجعـة الثقـات مـن  , والبحث عن األدلة يفاألصيلة العلمية املصادر

 نصوص السنة, فقد فشا اجلهل هبا يف: وأكثر ما تقع الغفلة عنه هنا هو.أهل العلم
يحني أو بعضهم ليفتي بام يناقض أحاديث الصح , حتى أنًهذا العرص فشوا خميفا

 .سمعهايقرأ هذه األحاديث ومل ي ه ملأحدمها مناقضة رصحية ظاهره, ألن
                                                 

 ).١٠٤(أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب العلم, باب إثم من كذب عىل النبي عليه السالم, ح) ١(
 ).٥٢(أخرجه ابن ماجة يف سننه, املقدمة ح) ٢(



 −٤٥−

ومن أسباب اخلطـأ يف الفتـو عـدم فهـم : عدم فهم الواقع عىل حقيقته −٦
 اخلطـأ يف , ويرتتـب عـىل ذلـكًالـسائل فهـام صـحيحا الواقع الـذي يـسأل عنـه

 عىل الواقعة العمل , أعني يف تطبيق النص الرشعي))التكييف((
من جيازف بالفتو يف أمور املعامالت احلديثة, مثل التـأمني  ومن الناس −٧

 والـسندات, وأصـناف الـرشكات, فيحـرم أو , واألسهمبأنواعه, وأعامل البنوك
مهـام يكـن علمـه و. ً جيـدا, ويدرسـهاحيلل, دون أن حييط هبـذه األشـياء خـربا

 هذا ال يغني مـا مل يؤيـد ذلـك بمعرفـة الواقـع , فإنبالنصوص, ومعرفته باألدلة
 .املسئول عنه, وفهمه عىل حقيقته

  عىل املفتي أن يتبع اهلوًطراومن أشد املزالق خ: لألهواءاخلضوع  −٨
عطاياهم, وختشى  وبخاصة أهواء الرؤساء وأصحاب السلطة, الذين ترجى

ألحكام,  ًقرب إليهم الطامعون واخلائفون, بتزييف احلقائق, وتبديالرزاياهم, فيت
اهتم, أو مسايرة  ألهوائهم, وإرضاء لنزوًتباعااوحتريف الكلم عن مواضعه, 

 .لشطحاهتم
 اهللا تعاىل لرسوله  اهلو, يقولتباعاهذا مع حتذير اهللا تعاىل أشد التحذير من 

َخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َأَفَرَأْيَت َمِن اتَّ﴿ يف سورة اجلاثية
َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اللَِّه َأَفَلا 

ْثم جعلناك عىل رشيعة من األم﴿ :وقال تعاىل ).٢٣: اجلاثية (﴾َتَذآَُّروَن ََّ ْ َ َ َ َ َِ ٍ ِ َ َُ َ َ َر فاتبعها ْ ْ ِ َِّ َ
َوال تتبع أهواء الذين ال يعلمون  ُ ََ َّْ َ َ ْ ْ ََ َِ َ َ ِ َّ َ إهنم لن يغنوا عنك من اهللاَِّ شيئا وإن الظاملني )١٨(َ ِِ َِّ َّ ِ َِ َ َ ْ ًَّ ْ ُْ ُ ْ َُ َ ْ َ

َبعضهم أولياء بعض واهللاَُّ ويل املتقني  ُِ َِّ ُْ ُّ ِ َ َ ْ َ ْ ْ ٍَ ُ َ َْ ويف سورة املائدة  .)١٩−١٨: اجلاثية (﴾)١٩(ُ
ِوأن ﴿  بقوله سبحانهًاملدين ـ خياطب رسوله أيضا من أواخر ما نزل من القرآنوهي  َ َ

َاحكم بينهم بام أنزل اهللاَُّ وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل  ََ ُ َّ َ َ َْ ْ َُ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ َ ِ َ َ ِ ُ
َاهللاَُّ إليك﴾ ْ َ ُيا داوود ﴿: فقاليف سورة طه اود كام خاطب اهللا نبيه د ).٤٩: املائدة ( ِ ُ َ َ

ْإنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلو فيضلك عن  َ َ َ َ ْ َ ََ َّ ِْ ُِ ْ ْ َْ ََْ ِ ِ َّ َ َّ َ ََ ِّْ َْ ِ ِ َِ ُ ََّ ِ ً َ َ ِ
ُسبيل اهللاَِّ إن الذين يضلون عن سبيل اهللاَِّ هلم عذاب شديد بام نسوا ْ َ َ ََ َ ِ ٌ ِ ِ َِ ٌ َ ْ َ ََ َُ ِ ِِ َِ َُّّ َّ ِ يوم احلساب﴾ ِ َ َ َِ ْ ْ

 ).٢٥: ص(



 −٤٦−

, وقع بسبب اجلهل به ًهذا فصل عظيم النفع جدا :يقول العالمة ابن القيم
, أوجب من احلرج واملشقة, وتكليف ما ال سبيل إليه ما عىل الرشيعةغلط عظيم 

الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت به, فإن الرشيعة مبناها  يعلم أن الرشيعة
احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد, وهي عدل كلها, ورمحة  ىلوأساسها ع

كلها, ومصالح كلها,وحكمة كلها, فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور, 
إىل املفسدة, وعن احلكمة إىل العبث,  وعن الرمحة إىل ضدها, وعن املصلحة

 عباده, فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل,فالرشيعة عدل اهللا بني
 وعىل صدق رسوله  ورمحته بني خلقه, وظله يف أرضه, وحكمته الدالة عليه

 .أتم داللة وأصدقها
  يف هذا العرصذج من الفتاو الشاذةنام :املطلب الرابع

فتاو نابعة من اجلهل بالنصوص الرشعية, مثل الفتاو التي صـدرت  −١
 .الرأس والعنقاملرأة شف كة اإلمامة يف الصالة بالرجال, وأتويل املربشأن 
 وأعـرافهم مـن واقعهـم ًفتاو تصدر ألهل بلـد ال يعلـم املفتـي شـيئا −٢

 .العلممن درجة مل يبلغ ومشكالهتم, وظروفهم املحيطة هبم, أو أنه 
 بنـاء عـىل قولـه  اعتناق املسلم النرصانية واليهوديةجوازبفتاو تصدر  −٣
دِّينِ ﴿تعاىل امت مـن أهـل , وفتاو تزويج املسل )٢٥٦: رةالبق (﴾َلا ِإْآَراَه ِفي ال

الكتاب, أو بقاء املرأة املـسلمة عـىل الـزواج مـن غـري مـسلم, وإن كـان يف هـذه 
 .مقبولةالصورة األخرية وجهة نظر قد تكون 

 كجـواز  الـرشعيالتأصيل إظهار دون للبيئة والتقاليدالفتاو اخلاضعة  −٤
 .التأمني بشتى صوره

 .الدولةة رئاسة أالفتيا بتويل املر −٥
 .الفتيا بأن من أركان احلج طواف النساء −٦
٧− الفتيا بالتلقيح الصناعي من رضة إىل رحم أخر. 
الفتيا باالكتفاء يف التشهد يف الصالة عىل الشهادتني والصالة عـىل النبـي  −٨
 حممد 
 . األمهاتلبانالفتيا بجواز إنشاء بنوك  −٩



 −٤٧−

 .الدعوة إىل تقارب األديان −١٠
 .إجازة مواالة بعض الكفار −١١
 .إباحة الزواج من غري ويل −١٢
 .االستشهاديةحتريم العمليات  −١٣
 .إباحة التدخني إال إذا حرمه الطبيب عىل املريض −١٤
١٥−  عقوبة الـرجم يف حـق املحـصنني مـن بأن القول الشاذةومن الفتاو 

 د وعقوبـة الزنـارجم مـن رشيعـة اليهـوالرجال والنساء عقوبة غري رشعيـة, فـال
 هـي اجللـد فقـط, وأن الـرجم ال حمـل لـه يف الـدين اإلسـالميةحسب الرشيعة 

 .كان قبل نزول الترشيع بشأن الزنا  وأن ما طبق منه يف عهد الرسول اإلسالمي
حسن الرتايب إن شهادة املرأة العاملة تعادل شهادة أربعـة /  دًوقال أيضا −١٦

 هادة امرأتني تساوي شهادة رجل واحد لـيسرجال من اجلهلة, وأن القول بأن ش
من الدين أو اإلسالم بل جمرد أوهام وأباطيل وتدليس أرادوا هبا تغييـب وسـجن 

 .العقول يف األفكار املظلمة التي ال متت لإلسالم بصله
 زواج املرأة املسلمة من الرجل الكتايب سـواء إجازة: ًأيضاومن فتاويه  −١٧

ً نرصانيا أو هيوديا,أكان  وأن منع زواج املرأة املسلمة مـن غـري املـسلم لـيس مـن ً
 مل حيرمه وال توجد آية أو حديث حيرم زواج املسلمة مـن واإلسالمالرشع يف يشء 

ًالكتايب مطلقا وان احلرمة التي كانت موجودة كانت مرتبطة باحلرب والقتال بـني 
 .املسلمني وغريهم تزول بزوال السبب

املمكن للمـسلمني أن يعتنقـوا النـرصانية فـاهللا مل واعترب الرتايب أن من  −١٨
 يف أن نكون مسلمني أو نصبح أحراريرسل املالئكة ليفرضوا علينا أي يشء نحن 

 .غري مسلمني ونعود مسلمني
 إىل القول بـأن مـن حـق املـرأة املـسلمة أن تـؤم الرجـال ًأيضاوذهب  −١٩

الـدين مـن الرجـال, ً علـام وفقهـا يف أكثـر كانـت إذاوتتقدم الصفوف للـصالة 
 الــصحابيات العاملــات إلحــد بأنــه قــد ســمح  واستـشهد بالرســول حممــد 
 يف الصالة بمن يف ذلك الرجال, سواء كان يتها بأهلواملتبحرات يف الدين أن تؤم 



 −٤٨−

 يلتـصق الرجـال أالزوجها أو ابنها, وأنه ليس هناك ما يمنـع ذلـك فقـط جيـب 
 . ال حتدث الشهوة واالنرصاف عن الصالة يف الصفوف حتىً قوياًبالنساء التصاقا

 عقديـه أمـوررق إىل ـل تطــد بــومل تقف فتاو الرتايب عند هذا احل −٢٠
شـجرة النخيـل  ملـاذا مل تـذكر: ًى ال وجود هلا, قائالـدرة املنتهـ بأن سأفتىد ـفق

ًبدال من شجرة النبق التي يوجد حتتها عرش الرمحن, وقال عن احلور العني إهنن 
جات الصاحلات الاليت تزوجهن املسلم يف الـدنيا, وأنـه لـيس هنـاك خلـق الزو

 بعـد ًخاص باملؤمنني يعرف باحلور العني, باملفهوم السائد بـني املـسلمني خلفـا
 .سلف
 التـي ذكـرت األحاديث وأن نكر رجوع املسيح عيسى عليه السالمأو −٢١

المي ترسبت إىل كتـب  الثقافة النرصانية عىل الرتاث اإلسآثارثر من أرجوعه هي 
 .أهلهااحلديث دون وعي من 

بـأن هـذا : نكر القول بوجود منكر ونكري وعذاب داخل القرب وقالأو −٢٢
 حني يموت تصعد روحه هللا سبحانه وتعـاىل, أمـا اجلـسد فاإلنسانغري صحيح, 

فيتآكل وينتهي وال يبعث مرة أخر, وإنام يقوم اهللا بخلق جسد جديد من الطني, 
 . للروح نفسهااإلنسان منه الذي خلق
 القول بأن التـدخني ال يبطـل الـصيام, وأن أيضاومن الفتاو الشاذة  −٢٣

 .ئ من قبيل االجتهاد البرشي وهو اجتهاد خاطبإبطالهالقول 
ر واالخـتالط واملـصافحة للمـرأة القـول بـأن النظـ: ًأيـضاومن ذلك  −٢٤
 .رضا زوجها حالل حالل, وخروج املرأة متعطرة ومتربجة بال األجنبية
 صدور فتو عن دار اإلفتاء املرصية بتاريخ ًأيضاومن الفتاو الشاذة  −٢٥

 بكــارة الفتــاة إعــادةجتيــز  م٢٠٠٧/فربايــر/١٣هـــ املوافــق ١٤٢٨/حمــرم/٢٥
إن ارتكـاب :  سبب كان واستندت إىل القاعدة الفقهية التـي تقـولأليباجلراحة 

 وهو عدم السرت حيث أكد أن شداأل من الرضر أفضل وهو السرت األخفالرضر 
 املفتي أن عىل تلك الفتاة أال خترب خطيبها بأهنا فقدت وأضاف, اإلسالم يبيح ذلك

عذريتها, كام أن األمر ينطبق عىل املرأة الزانية حيث ال جيـوز هلـا أن ختـرب زوجهـا 
  مثل هذه العمليات من باب ترفيهإجراء أجاز, حتى أنه بأهنا ارتكبت جريمة الزنا



 −٤٩−

 كـل حـرام أصبحً طاملا ال تؤثر صحيا عىل املرأة وبذلك أزواجهنالزوجات عىل 
 .ًمباحا حتت مسمى السرت

فتي األمانة واالستقامة ولزوم التقـو وأن  امللوم أن من أخالقياتومن املع
ال إثم عليـه يف خطـأ غـري يرجع عن اخلطأ إذا تبني له, فالرجوع إىل احلق فضيلة و

 . له أجر واحدأجتهد فأخطأجران ومن أصاب له أد فن من اجتهألمتعمد, 
ً رفضا من عدد كبري من معظم أساتذة ًثارت هذه الفتو جدال والقتأوقد 

اجلامعات وال سيام جامعة األزهر;ألن هـذه الفتـو منافيـة لألحكـام الـرشعية 
رس ألد من املشكالت داخل الكثري من اواألخالقيات الطبيه كام أهنا أثارت العدي

 .ًملرصية بعد أن فتحت بابا للشك خاصة لد الشباب املقبل عىل الزواجا
وير املعارضون أن الفتو ساوت الفتاة الرشيفة بالفتاة الوضيعة, ورضب 
بأعرق مبدأ يقوم عليه املجتمع املرصي عرض احلـائط وهـو الـرشف املتمثـل يف 

فتاة أن تعيد غشاء عفاف ورشف الفتاة وال سيام أن هذه الفتو تفتح املجال ألي 
بكارهتا مرة أخر. 

كراه إلوزالت بكارهتا باولو كانت هذه الفتو عينيه ملن وقع عليها االعتداء 
ً مقبوال, ويؤكد املعارضون للفتو أن هذا يشجع الفتيات عىل ممارسـة ًلكان أمرا

الرذيله, ويعطي الفتاة املنحرفة فرصة للظهور مظهر التصون والعفـاف, ويفـسح 
ًال للغش والتدليس , ويفتح بابا واسعا للبغي وممارسة الرذيلةاملج ً. 

 مالحظات عىل هذه الفتاو: املطلب اخلامس
ًتسييس الفتو, أي استعامل الفتو لصالح جهة معينة بعيدا عن مـنهج  −١

 .العدل, وعن عدم االنحياز إىل احلق
 اإليامنيـة ًالـروح القوميـة, أو القبليـة, بعيـدا عـن روح األخـوةإشـاعة  −٢

ٌ﴿إنام املؤمنون إخوة﴾  يف قوله تعاىلالواردةاخلالصة هللا  َ ْ ُِ َِ ِ ْ ُْ َ وقولـه  ).١٠: احلجرات (َّ
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثـل اجلـسد (صىل اهللا عليه وسلم

 فنر رأيـني )الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
باملنع, األمـر  أحدمها خيص بلده باجلواز, والثاين لبلد آخر املفتنيمتضادين ألحد 



 −٥٠−

البلبلة واالرتباك, وعدم الثقة يف الترشيع الـذي يوجـد التفـاوت يؤدي إىل الذي 
 .بني الناس يف احلكم

 . بني ميزان العبادات وميزان العادات واملعامالتالتفرقةعدم  −٣
دون النظـر يف و وحمتـواه, يقتـه حقفهـماالعتامد عىل ظاهر السؤال دون  −٤

 .مؤد جوابه ومآالته ونتائجه
تشدد وسد األبواب كلها إال مـا , أو ال بني املذاهبتتبع الرخص والتلفيق −٥
 .الرشوط اإلباحةوالعقود  بدليل, يف حني إن األصل يف العادات واملعامالت وثبت

 
 آثار الفتاو الشاذة: املطلب السادس

 .ة بني املسلمنيرياحلبلبلة وحصول ال −١
و نزاهتهم, مـن خـالل والتشكيك يف قدراهتم , هز الثقة يف رجال العلم −٢
 . مربرات الهتامات عامة باطلةإجياد

 إسـقاطأو حتليـل احلـرام, قد ينشأ عن الفتاو الشاذة حتـريم احلـالل و −٣
 الذي يعد من الكبائر بل قد خيرج باإلنسان عن دائـرة الساقط, وإجيابالواجب, 

 .إلسالما
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 −٥١−

 اتـــوصيــالت
التواصــل والتنــسيق بــني هيئــات الفتــو يف العــامل اإلســالمي رضورة  −١

 .لإلطالع عىل مستجدات املسائل وحادثات النوازل
جياد مرجعية مجاعية من خالل املجامع الفقيهة أو املؤمترات والنـدوات  إ−٢

يث يتعني التزام املفتني بام يصدر عـن واالحتاد العاملي لعلامء املسلمني, حالفقهية, 
 هذه املجامع واهليئات

أسس الفتو ورشوطها وصفات املفتي, والقواعد التي يتعني كون أن ت −٣
ًااللتزام هبا يف الفتو علام قائام, يدرس يف   . العلياواملعاهدالرشيعة كليات ً

 .أن تقام ندوات للتعريف بأمهية الفتو وحاجة الناس إليها −٤
صل رشعي وال تعتمـد عـىل أدلـة أاحلذر من الفتاو التي ال تستند إىل  −٥

 واألعـرافًمعتربة رشعا, وإنام تستند إىل مصلحة نابعة مـن األهـواء واألحـوال 
 . الرشيعة ومقاصدهاوأحكاماملخالفة ملبادئ 

ــالعلامء الثقــا −٦ ــاو, وتقويتهــا ب ت, إصــالح املؤســسات الرســمية للفت
, مع التوسع يف إقامـة دور اإلفتـاء يف العواصـم وؤهلني للفتوترشيح العلامء امل

 .الكرب يف البالد, دون االكتفاء بدار الفتو يف الرياض فقط
ًله وصحبة وسلم تسليام كثريا آم عىل نبينا حممد وعىل وصىل اهللا وسل ً 

             
               

 
 
 

 
 
 



 −٥٢−

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 −٥٣−

 فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكريم −١
  إحياء علوم الدين−٢
 إرشاد الفحول  −٣
 إعالم املوقعني −٤
 دار الفكر بريوت,. الباعث احلثيث ط −٥
 البحر املحيط −٦
 جامع بيان العلم −٧
 .سنن ابن ماجة −٨
 سنن أيب داود −٩

  سنن الرتمذي−١٠
١١− السنن الكرب 
 سنن النسائي −١٢
  سري أعالم النبالء −١٣
 .لغليلشفاء ا −١٤
  الصحاح −١٥
  صحيح البخاري −١٦
  صحيح مسلم −١٧
  فتاو الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ −١٨
 عيل حميي الدين القره داغي/ د. الفتاو املبارشة, أ −١٩
  الفتو بني االنضباط والتسيب−٢٠
  الفروق للقرايف−٢١
 . الفقيه واملتفقه−٢٢
 القواعد للعز بن عبد السالم −٢٣
 لقواعد والضوابط الفقهية ا−٢٤
 كنز العامل −٢٥



 −٥٤−

  لسان العرب−٢٦
 لوامع األنوار البهية للسفاريني −٢٧
٢٨−جمموع الفتاو  
  املجموع رشح املهذب−٢٩
  مسؤولية الفتو الرشعية−٣٠
  مسند أمحد−٣١
  املصباح املنري−٣٢
  املعجم الوسيط−٣٣
  معجم مقاييس اللغة−٣٤
  املوافقات−٣٥
  الكويتية الفقهية املوسوعة−٣٦
 .موقع إسالم أون الين −٣٧

 .لفتاو الواضحة ملحمد باقر الصدر ا−٣٨ 
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 مؤمتر
 الفتو وضوابطها

 ينظمه املجمع الفقهي اإلسالمي
 يف مكة املكرمة

 

 
 
 

 االجتهاد اجلامعي
 وأمهيته يف نوازل العرص

  
  
  

  
  

 اهللا بن محيد صالح بن عبد/معايل الشيخ الدكتور
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אאא 
احلمد هللا رب العاملني , والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا 

 : حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد
 خطر حتى كان سلف األمة الصالح مـن التصدر لإلفتاء يف اإلسالم شأن ذو

ئمـة  بإحسان واأل والتابعني وتابعيهم–لم  صىل اهللا عليه وس–صحابة رسول اهللا 
 يتهيبون اإلقدام عىل الفتو ويتدافعوهنا ومـا ذاك إال املهديني والعلامء الراسخني

  .لعظم أمرها
بل قد كان بعض فقهاء املذاهب الفقهية املعتربة يفتي بخـالف مـا يدونـه يف 

نـه إذا ألـف ل عن ذلـك , أجـاب بأكتبه من قواعد املذهب الذي يعتمده فإذا سئ
  .بني يدي اهللا عز وجل عىل قواعد املذهب وإذا أفتى استحرض الوقوف مشى

وقد تطورت ورغم عظم منزلة منصب اإلفتاء يف اإلسالم إال أن األمة اليوم 
سهل لكثري من املنتسبني إىل العلم األمر الذي أدوات االتصال وتقنيات التواصل 

ً الديني مزيـدا مـن التواصـل مـع النـاس واملشتغلني بالدعوة واإلرشاد والتوجيه
ني باالستفتاء واألسئلة الفقهيـة واجلامهري فصاروا أهل تصدر مما جعلهم مستهدف

ما جرأ غري ذوي االختصاص واألهلية عىل الدخول يف هذا الباب والولوج وهو 
 وفيهم من مل يستجمع رشوط اإلفتاء وأدوات االختصاص مما يف مسائل األحكام

 فتاو قد جانبها الصواب يف إجابات مضطربة ومتناقـضة وناقـصة انترشت معه
االقتـصادي وبخاصة ما يمس عموم األمة وخيوض يف الـشأن العـام الـسيايس و

ومسائل الدين الكرب. 
 العرص الـذي اخـتص  كان األمر كذلك فإن احلاجة ماسة ال سيام يف هذاوإذ

يف طرائـق الفتـو ووسـائلها  ومستجداته وتشعبها إىل إعادة النظـر بكثرة نوازله
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وبخاصة تلك التي تتناول القضايا التي تالمس عموم األمة ويطال تأثريها سـواد 
  .املسلمني

 مـن هذا احلـديثوإن من أهم تلك الطرائق االجتهاد اجلامعي وهو موضوع 
  :ت يف ثالثة مباحث وخامتةالكلامت التي جاءخالل هذه 

  : وفيه ثالثة مطالب:عي حقيقة االجتهاد اجلام:املبحث األول
  : وفيه فرعان: تعريف االجتهاد:املطلب األول

 .ً تعريف االجتهاد لغة:الفرع األول
 .ً اصطالحااالجتهاد تعريف :لفرع الثاينا

 .ً تعريف اجلامعي لغة:املطلب الثاين
ًتعريـف االجتهـاد اجلامعـي باعتبـاره مركبـا إضـافيا: املطلب الثالث          فيـه و :ً

 :نفرعا
 . تعريفات بعض املعارصين ومناقشتها :الفرع األول
 . التعريف املختار:الفرع الثاين

  : وفيه ثالثة مطالب: االجتهاد اجلامعي والفتو:املبحث الثاين
 .ًواصطالحا تعريف الفتو لغة :املطلب األول
 . بني االجتهاد اجلامعي والفتو العالقة:املطلب الثاين
 .الجتهاد اجلامعي يف ضبط الفتو اأمهية :املطلب الثالث

  : وفيه مطلبان: االجتهاد اجلامعي واملجامع الفقهية:املبحث الثالث
 . نشأة املجامع الفقهية:املطلب األول
 . دور املجامع الفقهية يف حتقيق االجتهاد اجلامعي:املطلب الثاين

  .ةــمـاتـاخل
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ًابا , إنـه سـميع جميـب , ً أن جيعل هذا العمل خالصا صو- تعاىل -أسأل اهللا 
  .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 املبحث األول
 حقيقة االجتهاد اجلامعي

 . تعريف االجتهاد:املطلب األول
 .ً تعريف االجتهاد لغة:الفرع األول

 هاجلـيم واهلـاء والـدال أصـل(( فارس , قال ابن)١(من اجلهد افتعالاالجتهاد 
دت نفـيس وأجهـدت , واجلهـد هـ ج: يقـال,املشقة ثـم حيمـل عليـه مـا يقاربـه

 الوسع : وبالفتح غريهم,اجلهد بالضم يف احلجاز (( ويف املصباح املنري.)٢())الطاقة
النهاية :  واجلهد بالفتح ال غري,ح املشقة املضموم الطاقة , واملفتو:وقيل, والطاقة 

َ جهد يف ا:والغاية , وهو مصدر من  إذا طلب حتى بلـغ : من باب نفع,ً جهداألمرَ
 ه وطاقتـه يف طلبـه ليبلـغ جمهـودهبذل وسع: واجتهد يف األمر... غايته يف الطلب
 .)٣())ويصل إىل هنايته

 بعـالج ءًلفرط املعاناة وهي أبدا تدل عـىل تعـاطي الـيش) اجتهد ( والتاء يف 
  .لع واقرتع واكتسب وما شابه ذلكوإقبال شديد نحو اقت

ل  اجتهد يف محـ: مشقة ; يقال: أيلذا ال يستعمل االجتهاد إال فيام فيه جهدو
 . )٤(ةل النوا اجتهد يف مح:الرحا , وال يقال

استفراغ ما يف الوسع والطاقـة : للغة هوًيسا عىل ما تقدم فاالجتهاد يف اتأسو
 .من قول أو فعل

                                     
F١Eאא،،F٣L١٣٥Eאא JK 
F٢Eא،،F١L٤٨٦E،א،אא JK 
F٣Eאא،،١٠١ JK 
F٤EאאF٤L١٧٨ J١٧٩E،אאא JK 
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  :ً تعريف االجتهاد اصطالحا:الفرع الثاين
 , وهي وإن كانـت متنوعـة لالجتهادصوليني والفقهاء تعددت تعريفات األ

ً متقاربـة املعـاين , وعليـه نـورد بعـضا مـن تلـك – يف اجلملـة – إال أهنا األلفاظ
  :التعريفات مما نحتاج إليه يف تعريف االجتهاد اجلامعي , ومن ذلك

  :عرف ابن اهلامم االجتهاد بأنه −١
ًقليا , قطعيا كان ً عقليا كان أم نحكم رشعيبذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل  ً

 .)١(ًأم ظنيا
  :وعرفه القرايف بأنه −٢

 .)٢(م رشعي الوسع يف النظر فيام يلحق فيه لواستفراغ
  :ي بأنهوعرفه اآلمد −٣

  من األحكام الرشعية عـىل وجـه حيـسءاستفراغ الوسع يف طلب الظن بيش
 .)٣(من النفس بالعجز عن املزيد فيه

 : بأنهوعرفه الطويف −٤
 .)٤(بذل اجلهد يف تعرف احلكم الرشعي

  : التنبيه ملسائل– يف هذا املقام – وحيسن 
 :األوىل

 من األحكام العقلياتإن ما يقع من بذل الوسع يف (( :قال يف تيسري التحرير
 واألحسن فيهـا تعمـيم التعريـف .. .الرشعية االعتقادية اجتهاد عند األصوليني

  .)٥()) أو قطعيةتتقاديات ظنية كانبحيث يعم العمليات واالع
                                     

F١Eאא،א،٥٢٣،אא JK 
F٢Eא،א،٤٢٩،Lא،אאאK 
F٣Eא،F٤L٣٩٦ELאא،אאא JK 
F٤Eא،F٣L٥٧٦ELאא،א JK 
F٥EאF٤L١٧٩KE 



 − ٩ −

 وقوع االجتهاد يف مـسائل – رمحه اهللا –وقد صحح شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ومل يفرق أحد من السلف وال األئمة بـني  (:– رمحه اهللا –األصول والفروع فقال 

ًأصول وفـروع , بـل جعـل الـدين قـسمني أصـوال وفروعـا مل يكـن معروفـا يف  ً ً ُ ْ َ
عني , ومل يقل أحد من الـسلف والـصحابة والتـابعني إن املجتهـد الصحابة والتاب

 اوحكـو.. .يف األصول وال يف الفـروع الذي استفرغ وسعه يف طلب احلق يأثم ال
عن عبيد اهللا العنربي أنه قال كل جمتهد مصيب ومراده أنـه ال يـأثم , وهـذا قـول 

 .)١()ة كأيب حنيفة والشافعي وغريمهاعامة األئم
  :الثانية
هـو ) م رشعـي النظر فيام يلحق فيـه لـو ( – املتقدم –ول القرايف يف تعريفه ق

  :أوسع من جمرد النظر يف األحكام الفقهية , ولعله هبذا النص يشري إىل أمرين
  . ما ذكره شيخ اإلسالم من أن االجتهاد ال خيتص بمسائل الفروع:أحدمها
 :ثالثة هي ما ذكره أهل العلم من أنواع االجتهاد وال:واآلخر

 الرشعي , ألن العلة ملامل تكن موجهـة للحكـم جلـواز وجودهـا القياس −١
 .خالية عنه مل يوجب ذلك العلم باملطلوب لذلك كان طريقه االجتهاد

ما يغلب يف الظن من غـري علـة كاالجتهـاد يف الوقـت والقبلـة وتقـويم  −٢
 .املمتلكات واملياه وجزاء الصيد ومهر املثل والنفقه

ة ستدالل باألصول من الكتاب والـسنة والقيـاس واملـصلحة واللغـاال −٣
 .)٢(واملقاصد وغريها

                                     
F١EאאF١٣L١٢٥EאK 
F٢EאW،אא،אאF٤L٤٥٨Eאא،

אא،אאאא–אאKא
אF٦L١٩٧ J١٩٨Eאאא،Kא٤١٨ J٤١٩

LאאאK 
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 :الثالثة
قسم الطويف االجتهاد إىل تام وناقص , فالتام ما انتهى إىل حـال العجـز عـن 

حلكم وختتلف مراتبـه بحـسب مزيد طلب , والناقص هو النظر املطلق يف تعرف ا
 .)١(األحوال

 – رمحـه اهللا –اقص هو اجتهاد مقبول , وإنـام مـراده ومعلوم أن االجتهاد الن
م وطـول البحـث والـصرب مـهبذا التقسيم اإلشارة إىل تفـاوت املجتهـدين يف اهل

  .واجللد
ُولذا ال يلزم املجتهد باإلحاطة بجميع األحكـام ومـداركها , كـام ال يكلـف  ُ

موضـه بنيل احلق وإصابته بالفعل إذ لـيس يف وسـعه وال طاقـة لـه بتحـصيله لغ
  .علتهوخفاء 

ن إقد خيطـئ , وأنـه مـصيب يف الطلـب ووقد انعقد اإلمجاع عىل أن املجتهد 
ًأخطأ يف املطلوب , وأن لإلجتهاد استعدادا فطريا من حسن الفهم وحدة الـذكاء  ً

  .ونحو ذلك
 

                                     
F١EאWאF٣L٥٧٦KE  
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 ً تعريف اجلامعي لغة:املطلب الثاين

ِ مجع , و:فعله َ َ ْ مجع:ع , ومصدرهَطَ ق:بابهَ َ. 
  . جاء مجع من الناس:ًع أيضا اجلامعة تسمية باملصدر فتقولْمَواجل
 .)١( بتقريب بعضه إىل بعضء, وضم اليشع تأليف املفرتق ْمَواجل

يطلق عىل القليل والكثري , واجلامعة من الناس طائفـة  ءواجلامعة من كل يش 
 .)٢(غري ذلكوبينها ائتالف وانسجام أو جيمعها جامع من علم أو مال أ

ِمع بفتح امليم وكرسها مثل املطلع واملطلع يطلـق عـىل واملج اجلمـع , وعـىل َ
َ جمامعموضع االجتامع ومجعه َ.  

ًجلمعة جامعـا ألنـه صيل فيه اا مجع الناس , وسمي املسجد الذي تواجلامع م
 .)٣(جيمع الناس
َ﴿وإذا كـانوا معـه عـىل أمـر جـامع مل يـذه :زـزيـل العـزيـويف التن َ َ ُ َ َْ َ ْ َْ َ ٍ ِ ٍ َ َ ُ َ َ َّبوا حتـى ِ َ ُ
ُيستأذنوه﴾  ُ ِ ْ َ ْ  صىل −وهي آية عظيمة يف أدب االجتامع مع رسول اهللا ). ٦٢: النور(َ

  . ثم يف اجتامعات األمة من بعده-اهللا عليه وسلم 
  .واجلامعي نسبة إىل اجلامعة , فاالجتهاد اجلامعي هو اجتهاد اجلامعة

                                     
F١EאW،אF٣L١١٩٨E،אא،K،א

،F٨L٥٣KE 
F٢EאWאא،،٩٨K 
F٣EאWא،F٨L٥٥،٥٣KE 
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 ًفياً تعريف االجتهاد باعتباره مركبا إضا:املطلب الثالث
 :تعريفات بعض املعارصين ومناقشتها :الفرع األول

يعد مصطلح االجتهاد اجلامعي من املصطلحات املعارصة إذ مل يرد لـه ذكـر 
عند املتقدمني , أما من حيث املامرسة العملية فقد شهد تاريخ الترشيع اإلسالمي 

االسـم , مجلة من الوقائع التي هي يف حقيقتها اجتهاد مجـاعي وإن مل تـسم هبـذا 
  إىل مـا بذلـه– هنـا – التنبيـهوليس هذا مقام تفصيل ذلك غري أنه مـن املناسـب 

 صورة هًلربط االجتهاد اجلامعي باإلمجاع تارة باعتبارمن حماوالت بعض الباحثني 
ال إمجـاع إال  مقدمـة الزمـة لإلمجـاع فـهوتـارة باعتبـار, )١(من صور هذا اإلمجاع

 كل نظر إذ الفرق قائم بني االجتهاد الرأيني حمل  والواقع أن كال)٢(باجتهاد مجاعي
اجلامعي واإلمجاع فاالجتهاد اجلامعي هو أحد الوسائل املوصلة إىل اإلمجاع الذي 

نتيجة وفرق بني الوسيلة والنتيجة , ومـن جهـة أخـر فـإن  واحلال ما ذكريعد 
ستلزم ة لإلمجـاع ال يـوسيلة مفضي – يف بعض األحيان –كون االجتهاد اجلامعي 

افتقاره هلذا النـوع مـن االجتهـاد ال سـيام وقـد شـهدت األمـة انعقـاد اإلمجـاع 
 .باجتهادات فردية

  : , فمن ذلك تعريفات االجتهاد اجلامعي لبعضوفيام ييل عرض ومناقشة
  : بأنهإسامعيل الدكتور شعبان األستاذ عرفه −١
ًا فـيام يكـون الذي يتشاور فيه أهل العلم يف القضايا املطروحة , وخصوص((

 .)٣())له طابع العموم وهيم مجهور الناس
                                     

F١EאLאFאאאאE،א
–،אא٢٢٢ J٢٢٦K 

F٢EאאL،FאאאE٣٤،א
א JK 

F٣Eאאאא،אאL،٢١،אא
 JK 
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  :املجيد الرشيف بأنه  الدكتور عبداألستاذ وعرفه −٢
رعي بطريق ـن بحكم شـيل ظـد لتحصـاء اجلهــلب الفقهـراغ أغـتفـاس((

 .)١())ًاالستنباط , واتفاقهم مجيعا أو أغلبهم عىل احلكم بعد التشاور
  :بأنهيل خلر العبد  وعرفه الدكتو−٣
 العـصور عـىل حكـم  مـناتفاق أغلب املجتهدين من أمة حممـد يف عـرص((

 .)٢())رشعي يف مسألة
 :وعرفته ندوة االجتهاد اجلامعي يف العامل اإلسالمي بأنه −٤
اتفاق أغلبية املجتهدين يف نطاق جممع أو هيئة أو مؤسسة رشعيـة ينظمهـا ((

يل مل يرد به نـص قطعـي الثبـوت ويل األمر يف دولة إسالمية عىل حكم رشعي عم
 .)٣())هد فيام بينهم يف البحث والتشاوروالداللة بعد بذل غاية اجل

 : الدكتور قطب مصطفى سانو بأنهاألستاذوعرفه  −٥ 
 العملية العلمية املنهجية املنضبطة التي يقوم هبا جممـوع األفـراد احلـائزين ((

وصول إىل مـراد اهللا يف قـضية عىل رتبة االجتهاد يف عرص من العصور من أجل ال
ذات طابع عام متس حياة أهل قطر أو إقليم أو عموم األمة , أو من أجل التوصل 
إىل حسن تنزيل ملراد اهللا يف تلك القضية ذات الطابع العام عىل واقـع املجتمعـات 

 .)٤())واألقاليم واألمة
 :التعريفاتمناقشة 

 يمكـن نـذكرهاريفات أخـر مل يف هذه التعريفات وما يامثلها من تعبالنظر 
إيراد عدة مالحظات منها ما يتصل بالصياغة ومنها ما يتصل بالقيود واألوصاف 

  :وذلك عىل النحو اآليت
                                     

F١Eאא،אאאאL،אא٤٦،
א JאאאאK 

F٢Eא،אאאאL،٢١٥אK 
F٣EאאF٢L١٠٧٩Eאאא،א،٣٨K 
F٤Eאאא،אאL،٥٣K 



 − ١٤ −

 : الصياغة:ًأوال
مل تول بعض هذه التعريفات الصياغة العناية التي جر عليها أهـل الـصنعة 

, ومـن ا وترادفهـارات غري حمكمة يف سعتهمن الفقهاء واألصوليني فتضمنت عبا
 :ذلك
 ,)القـضايا املطروحـة(  تعريفـهور شعبان إسـامعيل يفـتاذ الدكتــسألول اـق −١

ريح ال حاجة له إذ بحث ـم بالعموم وهي عند التأمل تصـارة تتسـذه العبـفه
  . يف احلكم الرشعين ونظرهم هواملجتهدي

مـع أو هيئـة أو يف نطاق جم( : وردت يف تعريف ندوة االجتهاد اجلامعي عبارة−٢
 وقد اشتملت هذه العبارة عىل عدد من املتعاطفات التي ال حاجـة  ,)مؤسسة

  .هلا ثم إهنا يف الوقت نفسه غري حارصة
 ,)العلميـة املنهجيـة املنـضبطة( : قول األستاذ الدكتور قطب سانو يف تعريفـه−٣

 أن ثمة ما يدعو هلا يف توصيف عمليـة االجتهـاد إذ معلـومفهذه العبارة ليس 
 صـفة االجتهـاد فعنـده اآلليـة الكافيـة لـذلك دون تـرصيح هبـذا حصلمن 

  .الوصف
إذ يغني ) فراد احلائزين عىل رتبة االجتهادجمموعة األ( : وكذا قوله يف التعريف−٤

  .)املجتهدين(أو ) املجتهد(ك قول عن ذل
  : القيود واألوصاف:ًثانيا

  : منها نظرحملوردت يف هذه التعريفات قيود وأوصاف  
 القيـود فهـذه) ذات طابع عام(و)  الناسروهيم مجهو( )طابع العموم( :عبارة −١

فلو أن االجتهاد اجلامعي جـر يف مـسألة خاصـة أو عند التحقيق غري الزمة 
 .ذات طابع خاص لصدق عليه أنه اجتهاد مجاعي



 − ١٥ −

 نفهذا التنصيص حمل نظر مـ) ين أغلب املجتهد( و) أغلب الفقهاء  ( :عبارة −٢
  :حيث

  . إن احلكم بأن املجتمعني هم أغلب الفقهاء أو املجتهدين متعذر)أ ( 
  . ثم إن األقلية املخالفة يصدق عىل اجتهادها أنه اجتهاد مجاعي)ب(
ّبية اجتهدوا لعد ذلـك ً وكذا لو أن مجعا من الفقهاء ممن ال يمثلون األغل)ـج     ( ُ

ً مجاعيا صحيحاًاجتهادا  ً.  
إن كـان وصـف غـري دقيـق فـهـذا ال) تحصيل ظن بحكـم رشعـي ل(  عبارة −٣

املقصود به املجتهد فإنه قد يتحصل من اجتهاده عىل ظن وقـد يتحـصل عـىل 
  .قطع , وإن كان املقصود به غريه فليس ذا بال

فهذا الوصف خارج عن ماهية االجتهاد اجلامعي ) اتفاق(و) اتفاقهم (:عبارة  −٤
, ثم إنه ليس من  ونتيجتهءجتهاد وفرق بني اليشتائج هذا االإذ االتفاق أحد ن

رشائط حتقيق االجتهاد اجلامعي أن خيرج منه املجتهدون باالتفاق بل لـو أهنـم 
 أو حصل منهم التوقف لـصدق عـىل ءعوا وتباحثوا ومل يتوصلوا إىل يشاجتم

  .ذلك أنه اجتهاد مجاعي
 ً لـيس رشطـا يف انعقـادفهذا القيـد)  هيئة أو مؤسسة أوق جممعيف نطا (: عبارة−٥

االجتهاد اجلامعي وصحته وعليه فلو اجتمع مجـع مـن الفقهـاء غـري املنتـسبني 
  .جمع أو هيئة أو مؤسسة لصدق عىل اجتامعهم واجتهادهم أنه اجتهاد مجاعيمل
يس هذان القيـدان حمـل نظـر إذ لـ) ها ويل األمر يف دولة إسالميةينظم( عبارة −٦

صدق أمـا مـن ق االجتهاد اجلامعي من حيث املـحتقًتنظيم ويل األمر رشطا يف 
هيـة االجتهـاد اجلامعـي رج عـن ما شـأن آخـر وهـو خـافذاكحيث اإللزام 

 .وحقيقته
وكذلك األمر بالنسبة الشرتاط كون االجتهاد اجلامعي يف دولة إسـالمية فهـو       

غري مسلم إذ لو اجتمـع الفقهـاء يف دولـة غـري إسـالمية أو دولـة ذات أقليـة 
 . عىل ذلك أنه اجتهاد مجاعيوصدقلمة لصح مس



 − ١٦ −

هذا الوصف حمل نظر إذ أنـه ) د به نص قطعي الثبوت والداللة مل ير ( :عبارة −٧
يستلزم إخراج االجتهاد يف حتقيق املنـاط وهـو رضب مـن أرضب االجتهـاد 

  .املعتربة
هذا الوصـف حمـل نظـر إذ مـا يتوصـل إليـه ) الوصول إىل مراد اهللا  ( :ارة عب−٨

 –ًاملجتهدون هو رأهيم , وهو وإن كان معتربا إال أننا ال نجزم بأنه هو مراد اهللا 
أقـول فيهـا برأيـي (( :يف الكاللة - ريض اهللا عنه - وقد قال أبو بكر –تعاىل 

, ))فمن نفيس والشيطان وأسـتغفر اهللاًفإن كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ 
 .)) وال آلوييأجتهد رأ((:  – ريض اهللا –وقال معاذ 
 : التعريف املختار:الفرع الثاين

مـن تعريفـات   املعـارصين األفاضـلعلـامءالبعد استعراض ما أورده بعض 
 حقيقة االجتهاد بيانأقرب إىل  يبدوخلص إىل التعريف الذي لالجتهاد اجلامعي أ

  :وعليه فيمكن القولاجلامعي 
  :إن االجتهاد اجلامعي هو

  .جمتمعني لتحصيل حكم رشعي مجع من الفقهاء وسعهم بذل
  :بد من مراعاهتا وهي التي ال قيودإذ يشتمل هذا التعريف عىل مجلة من ال

, وللناظر إن االجتهاد اجلامعي حيصل بأي عدد يصدق عليه أنه مجع أو مجاعة  −١
العدد كانت الفائدة   يرجح يف أقل اجلمع هل هو اثنان أو ثالثة , وكلام كثرأن

  .مئنان أكربأعظم وحصول االط
أن يكون هؤالء املجتهدون جمتمعني حني االجتهاد وهو ما يعرب عنـه الـبعض  −٢

ما كان االجتامع ب فيقصدمع طبيعة هذا العرص وآلياته ً وانسجاما )التشاور(بـ
ًحقيقة يف مكان واحد ومـا كـان حكـام كاالتـصال عـرب اهلـاتف أو الـدوائر 



 − ١٧ −

 ممـا ا من وسائل االتصال والتواصـلالتلفزيونية أو شبكة املعلومات أو غريه
  .يتحقق معه االجتامع

ًهيدف االجتهاد إىل حتصيل حكم رشعي سواء كان ذلك متعلقا بقضية عامـة  −٣
 وال يشرتط أن يتم ذلك من خالل هيئة أو جممع , كـام ال يـشرتط  ,أو خاصة

نـه ًان توافر هذه األوصـاف حـسنا غـري أفيه أن يكون ذا صفة رسمية وإن ك
  .ً رشطا يف حقيقة االجتهاد اجلامعيليس

إن واقع االجتهاد اجلامعي املعارص من خالل املجامع الفقهية وهيئات اإلفتاء  −٤
وما شابه ذلك يشهد بأن هـذا االجتهـاد ال يقتـرص عـىل األحكـام واملـسائل 
الفقهية وإنام يتجاوز ذلك إىل بعض القضايا والوقائع غـري الفقهيـة كمـسائل 

والبهائية , ل الدين من مثل احلكم عىل بعض الفرق كالقاديانية العقائد وأصو
 أصول الديانة الكـرب كالتـشكيك يف غري املسلمني خوضبل منه ما يتعلق ب

 صـىل اهللا عليـه – ه أو رسـول– تعـاىل –يف القرآن الكريم أو االستهزاء بـاهللا 
ولـيس  , وكذا احلديث عن التقريب بني املذاهب وحوار األديـان , –وسلم 
مـن بيانـات بـل مـا تـصدره مـن  هنا ما تصدره هذه املجامع واهليئـات املراد

مواقف وأحكام يف هذه القضايا وأمثاهلـا , وال ريـب أن احلاجـة قائمـة عـىل 
خمتلف األصعدة واملستويات إىل مثل تلك األحكـام مـن قبـل هـذه املراجـع 

  .العلمية
إن هذا خارج عن اختـصاص  أنه ال ينبغي أن يقال – هنا –وجدير باإلشارة 

ًأنه ال يعد اجتهادا مجاعيا ال سيام إذا استحرضنا ما  وأاملجامع الفقهية ,   شيخ قررهً
 مـن أن التفريـق بـني أصـول الـدين –ً وذكرناه قريبا –اإلسالم ابن تيمية وغريه 

  . غري معهود عند السلفهوفروع
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 أبيض
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 اجلامعي االجتهاد :املبحث الثاين
  تعريف الفتو:املطلب األول

  : لغة:ًأوال
َفتي(, وفعله )١( من اإلفتاء  الفتو اسم َ قـال ابـن  (: يف لـسان العـربجـاء) َ

َإنام قضينا عىل ألف أفتى بالياء لكثرة فتي :سيده َ َ وقلة فتوَ َ  أفتـاه :يقـال يف اللغـة)٢()َ
َ والفتيا والفتو والفتو.)٣( عنهاهأجاب ا أفتاه يف املسألة إذ:, ويف األمر إذا أبانه له ُ ُْ: 

 .)٤(, والفتح يف الفتو ألهل املدينةما أفتى به الفقيه 
  . اإلبانة واإلجابة:وعليه فالفتو لغة تعني

ًثانيا إصطالحا ً:  
  :ً تعريفات الفتو اصطالحا , ومنهاتتعدد
 .)٥(اإلخبار بحكم اهللا تعاىل عن الوقائع بدليل رشعي −١
  )٦( عن اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحةإخبار −٢

ن مل يكـن ًؤال أو بيانـا حلكـم مـن األحكـام وإًرب به املفتي جوابا لسما خي −٣       
ًسؤاال خاصا ً)٧(. 

 .)٨(اإلخبار بحكم اهللا تعاىل عن الوقائع بدليل رشعي ملن سأل عنه −٤
 : هو اجلامعولعل التعريف −٥
  .نه بال إلزاماإلخبار باحلكم الرشعي ملن سأل ع 

فهذا التعريف جامع للمسائل الرشعية العلمية والعملية ومـانع مـن دخـول 
 .احلكم القضائي

                                     
F١EאWא،،F٦L٢٤٥٢KE 
F٢Eא،،F١٥L١٤٧ J١٤٨KE 
F٣EאWאא،،١٧٥،א،F٤L٤٧٤KE 
F٤EאWא،،F٥L١٤٨KE 
F٥EאWאאאא،٤אאא JK 
F٦Eא،א،F٤L٥٣EאFE،אF١L٣٩٨E،א

א JK 
F٧Eאאא،٧٢٥،אK 
F٨Eא،אF١L٣٩٨KE 



 − ٢٠ −

  العالقة بني االجتهاد اجلامعي والفتو:املطلب الثاين
عالقـة  امجتهاد اجلامعي يظهـر أن العالقـة بيـنهلال التعريف املختارًبناء عىل 

امعي هو أحـد وسـائل الفتـو , كـام أن , ذلك أن االجتهاد اجلالوسيلة بالنتيجة 
  .فاالجتهاد وسيلة والفتو نتيجةالفتو هي أحد نتائج االجتهاد اجلامعي , 

, هية كل مـنهاممشرتك بينهام فيام هو خارج عن ما قدر فقد يوجدورغم ذلك 
وفيام ييل إمجال بأبرز أوجه التشابه واالختالف بني االجتهاد اجلامعي والفتو:  

  :أوجه التشابه بينهام :ًأوال
 .)١(يبحثان يف املسائل الرشعيةأهنام  −١
  .ال يشرتط فيهام إذن ويل األمر −٢
  .أهنام يتعددان يف العرص الواحد يف املسألة الواحدة −٢
  .أهنام يكونان يف املسائل اخلاصة والعامة −٣
 .جعدم اإللزام فيهام لذاهتام وإنام يكتسبان صفة اإللزام بأمر خار −٤

  : أوجه االختالف بينهام:ًثانيا
١−  قـد − كام تقدم –إن االجتهاد اجلامعي وسيلة من وسائل الفتو إذ الفتو ; 

أو تصدر عن فرد أو عن مجاعة , وصدورها عن اجلامعة قد يكون بعد اجتامع 
  ., فالفتو نتيجة لالجتهاد اجلامعيتشاور وهو االجتهاد اجلامعي 

  .عي ال يكون من واحد , أما الفتو فإهنا تكون كذلكن االجتهاد اجلامإ −٢
ال يلزم يف الفتو أن تكون نتيجة بذل وسع إذ قد تكون يف املسائل القطعيـة,  −٣

ائل القطعية لعدم قابليتها ـون يف املسـال يكـي فـاعـاد اجلمـالف االجتهـبخ
 .)٢(لالجتهاد

  .اصم فيها أما الفتو فالإن االجتهاد اجلامعي قد يدخل يف املسائل املتخ −٤
إن اإلفتاء ال يتم إال بتبليغ احلكم الرشعي للسائل , أما االجتهاد فيتم بمجرد  −٥

  .)٣(احلكم الرشعيحتصيل 
                                     

F١EאW،אאF١L٣٩٨E 
F٢EאWאא،F١L٤٠٤KE 
F٣Eאא،F١L٤٠٤KE 



 − ٢١ −

  أمهية االجتهاد اجلامعي يف ضبط الفتو:املطلب الثالث
 فيام تقدم أن االجتهاد اجلامعـي هـو أحـد طرائـق الفتـو ووسـائلها , تقرر

 يف ضبط -وبخاصة يف عرصنا احلارض -لغة  اجلامعي أمهية باوالواقع أن لالجتهاد
  .عن الشطط واالضطرابهبا الفتو والبعد 

  :وتربز هذه األمهية من خالل النقاط اآلتية
ات ـع واهليئــامــل املجـيام يف ظــال س - يـاعــاد اجلمــ إن االجته:ًأوال

ًعد نتاجا لتفاعل مجع من العلامء املجتهدين واخلرباء املختـصني  ي-ية القائمة هالفق
ًوتكاملهم وتشاورهم , وثمرة لتقليب وجهات النظر املختلفة واآلراء املتعددة يف 

 ذ , وهبذا فهو أقرب إىل احلق وأدعى للقبـول واالطمئنـان إ االجتهادحملالقضية 
من املعلوم أن رأي اجلامعة أقرب إىل الصواب مـن رأي الفـرد وإن عـال شـأنه يف 

ّ مـا كـان غامـضا وتـذكّالعلم فاملناقشة واملذاكرة واملشورة جتيل ًر بـام كـان منـسيا ً
  .ًوتكشف عام كان خافيا

ذين لـ أخر فإن عمق النقاش ودقة التمحيص لآلراء واحلجج الومن جهة
ر بموافقـة عالن استنباط احلكـم أكثـر دقـة وأحـامعي جييتسم هبام االجتهاد اجل

  .الصواب
حـرص تميز هبـا االجتهـاد اجلامعـي يهذه اخلصيصة التي ولعل من شواهد 

السلف الصالح وعىل رأسهم اخللفاء الراشدون عىل األخـذ باالجتهـاد اجلامعـي 
ة ليس هذا  يف وقائع عديدشكلةالقائم عىل املشورة وبخاصة يف القضايا العامة وامل

  .جمال حرصها
 شهد العرص احلارض ظهور التخـصص العلمـي لـد العلـامء بحيـث :ًثانيا

د العامل فقه أو األصول وهكذا حتى أضحى وجوًيكون العامل خمتصا يف اللغة أو ال
 بيـد  ,ًالذي حييط بكل العلوم واملعارف نادرا يف هذا العرص وهو مأخذ وال ريـب



 − ٢٢ −

جلامعي من تكامل بني العلامء عىل اخـتالف ختصـصاهتم أن ما يمتاز به االجتهاد ا
ًأحكاما أقرب إىل احلق وأدنى إىل الصواب وأبعـد عـن وتنوعها من شأنه أن ينتج 

 , وبذلك تظهر أمهية االجتهاد اجلامعي يف محاية جناب الفتو عرب اخلطأ واخلطل
  .غري املختصني من اخلوض فيهتنظيم االجتهاد نفسه ومنع 

 عمت جوانب احلياة املتعـددة بمكتشفات وخمرتعاتمتاز هذا العرص  ي:ًثالثا
ودة مـن قبـل  الكثري من املستجدات والنوازل التي مل تكن معهـذلكوقد نشأ عن 

  ,− رمحهـم اهللا – ها املتقـدمونوليس هلا مثيل فيام حوته كتب الفقـه التـي وضـع
  :وختتص تلك النوازل املستجدة بأمرين

ربـام بـل لب ذات بعـد عـام يمـس املجتمعـات والـدول أهنا يف الغا :األول
  .تناولت أثارها األمة اإلسالمية مجعاء

ن حيز الفأهنا حتفل بكثري من املالبسات والتشعبات التي خترج هبا عن  :الثاين
 الفنون املتنوعة األمر الذي جيعل استيعاهبا وفهمها عـىل حقيقتهـا  حيزالواحد إىل

ًمعرتكا صعبا ً.  
 اء يف هذه النوازل ينبغي أن يراعىـدر لإلفتـإن التصـىل ذلك فـ عًاــوتأسيس

يف الفتاو العامـة يـصيب أثـره عمـوم أو قصور فيه هذان األمران فإن أي خطأ 
الناس كام أن النظر القارص من شأنه أن يفرز فتـو قـارصة ; وعليـه فـإن رعايـة 

امعي الذي تتوافر له  إخضاعها لالجتهاد اجلدعيالفتو يف مثل تلك النوازل تست
ًومن هنا يظهر جليا الدور العظـيم الـذي , الرؤية اجلامعية واخلربة واالختصاص 

يقوم به االجتهاد اجلامعي يف ضبط الفتو والوصول هبا إىل املقصود األمثل وهو 
 .)١(إصابة احلق

                                     
F١EאW،אאא،אאא٧٧א J٩٢K
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  االجتهاد اجلامعي واملجامع الفقهية:املبحث الثالث
 مع الفقهية نشأة املجا:املطلب األول

دد من العلامء ـوات عـري دعـر اهلجـع عشـرابـرن الـات القـدايـدت بـشه
 يتخذ شـكل جممـع  يف شكل مؤسيس مقننوالباحثني إىل إحياء االجتهاد اجلامعي

علمي أو هيئة رشعية أو ما شابه ذلك يتصد فيه املجتهدون بالدراسة واجلواب 
  .ضاياهم ونوازهلم املسلمني وقكالتيف حيادية واستقالل ملش

ومن أولئك العلامء األجالء الذين طالبوا هبـذا املـسلك االجتهـادي املـنظم 
ــور  ــن عاش ــاهر ب ــد الط ــة حمم ــشيخ العالم ــه اهللا –ال ــول– رمح ــث يق   : حي

مـت ر حاجة أقطارها وأحواهلا , وقد أثفاالجتهاد فرض كفاية عىل األمة بمقدا((
وإن أقل ما جيـب .. .األسباب واآلالتاألمة  بالتفريط فيه مع االستطاعة ومكنة 

عىل العلامء يف هذا العرص أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا إىل مجع 
ر إسالمي عىل اختالف طجممع علمي حيرضه أكرب العلامء بالعلوم الرشعية يف كل ق

, ويصدروا فيها عن مذاهب املسلمني يف األقطار , ويبسطوا بينهم حاجات األمة 
َّمـوا أقطـار اإلسـالم بمقـرراهتم , فـال ِلْعُ عمل األمـة عليـه , ويفاق فيام يتعنيو

ًأحسب أحدا ينرصف عن اتباعهم , ويعينوا يومئذ أسامء العلامء الـذين جيـدوهنم 
ً وعىل العلامء أن يقيموا من بينهم أوسعهم علام .قد بلغوا مرتبة االجتهاد أو قاربوا

فيـشهدوا هلـم بالتأهـل لالجتهـاد يف الـرشيعة , ة يعًنظرا يف فهم الرش وأصدقهم
ويتعني أن يكونوا قد مجعوا إىل العلم العدالة واتباع الرشيعة لتكـون أمانـة العلـم 

 .)١())نصح لألمة , وال تتطرق إليهم املريبة يف الفيهم مستوفاة
عتقد كل االعتقاد أنه آن األوان هذا ون(: الدكتور حممد يوسف موسىويقول
 اللغة العربية , فإن دراسة الفقه عىل جممع للفقه اإلسالمي بجانب جممع ليكون لنا

                                     
F١E،א،אא٤٠٨ J٤٠٩،Lא

אא،א–אK 
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النحو الواجب الذي نريد حتقيـق الغايـة مـن هـذه الدراسـات أمـر ال يمكـن أن 
 .)١()دعو إليه جاهدين حقق إال بإنشاء هذا املجمع الذي نيت

 فـإذا أردنـا أن نعيـد للـرشيعة وفقههـا.. . (: مصطفى الزرقااألستاذويقول 
روحها وحيويتها باالجتهاد الذي هو واجب كفائي ال بد من اسـتمراره يف األمـة 
ًرشعا , والذي هو السبيل الوحيد ملواجهـة املـشكالت الزمنيـة الكثـرية بحلـول 
رشعية جريئة , عميقة البحـث , متينـة الـدليل , بعيـدة عـن الـشبهات والريـب 

امدة واجلاحدة عىل السواء , فإن زم اآلراء والعقول اجلواملطاعن , قادرة عىل أن هت
ر تعليميـة , ـة واألخـا تنظيميـني إحدامهـزتني مهمتـلب ركيـق ذلك يتطـحتقي

وطريقـة ذلـك اآلن أن .. . االجتهاد اجلامعي , وجممـع فقهـي:فالركيزة التنظيمية
يؤسس جممع للفقه اإلسـالمي عـاملي التكـوين , عـىل طريقـة املجـامع العلميـة 

 .)٢(..).واللغوية
وقد آتت تلك النداءات أكلها فخرج إىل الوجود عدد من املجامع واهليئـات 

  :منها,  )٣(واللجان الفقهية والرشعية والعلمية
  :جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر −١

 هـ قرار بإنشاء هذا املجمع , الـذي يقـوم بدراسـة مـا ١٣٨١فقد صدر عام 
يام جيـد مـن مـشكالت مذهبيـة أو يتصل بالبحوث اإلسالمية , وبيـان الـرأي فـ

ًاجتامعيـة , ويتـألف مــن مخـسني عــضوا مـن العلـامء واملختــصني مـن املــذاهب 
  ,اإلسالمية , ويكون من بينهم عـدد ال يزيـد عـن العـرشين مـن غـري املـرصيني

                                     
F١Eא،אא،١٨אאא،–K 
F٢E،א،אאאא٤٩ J٥٠،

אאאא–אK 
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ويكون نصف األعضاء عىل األقل متفرغني لعضويته , ويعني العـضو بقـرار مـن 
  .ًألزهر رئيسا هلذا املجمعرئيس اجلمهورية , ويكون شيخ ا

 هــ , وطبعـت ١٣٨٣ام ـرة عـاهـه يف القـر لـع أول مؤمتـد املجمـد عقـوق
  .هـ١٤٠٣التوصيات والبيانات الصادرة عنه حتى العام 

  :هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية −٢
ل هـ , ومهمتها إبـداء الـرأي فـيام حيـا١٣٩١ألفت بموجب أمر ملكي عام 

إليها من ويل األمر ألجل بحثه وتكوين الرأي املـستند إىل األدلـة الـرشعية فيـه , 
وتنعقد جلساهتا كل ستة أشهر ويرأسها سامحة املفتي العـام للمملكـة , وتتفـرع 

   .عنها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 جملـة باسـم) ثـالث مـرات يف الـسنة ( وتصدر األمانة العامة للهيئة دورية 

البحوث اإلسالمية , تتضمن طائفة من فتاو اللجنة الدائمة , وفتـاو سـامحة 
  .املفتي العامة , وبعض البحوث الرشعية

 : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية −٣
 تتفرع عن هيئة كبار العلامء , وخيتار أعضاؤها مـن بـني أعـضاء اهليئـة بـأمر 

كي , ومهمتها إعـداد البحـوث وهتيئتهـا للمناقـشة مـن قبـل اهليئـة وإصـدار مل
ة املـستفتني دون تقيـد بمـذهب الفتاو يف الشؤون الفردية باإلجابـة عـن أسـئل

  .ً, وقد مجعت فتاو اللجنة يف جملدات تيسريا ملن أراد اإلطالع واإلفادةمعني
  :املكرمةإلسالمي بمكة ابع لرابطة العامل املجمع الفقهي اإلسالمي الت ا−٤
 أمـور املـسلمني الدينيـة هــ لدراسـة١٣٩٨قد أنـشئ هـذا املجمـع سـنة و

  ., والنظر يف الوقائع اجلديدة يف شؤون احلياةوالفقهية
ًويتألف من رئيس ونائب له وعرشين عـضوا مـن العلـامء املتميـزين بـالنظر 

  .هـ١٣٩٨ن عام الفقهي واألصويل , وقد عقدت الدورة األوىل للمجمع يف شعبا
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ًوتصدر عن املجمع جملـة دوريـة تتـضمن بحوثـا فقهيـة ,وبعـض قـرارات 
  .املجمع وفتاو وملخصات وتقارير علمية

قرارات الصادرة عن املجمع حتى الـدورة الـسادسة عـرشة يف وقد مجعت ال
  .هـ١٤٢٢كتاب واحد صدر عام 

  :سالميجممع الفقة اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإل −٥
 اإلسـالمي  الفقـهصدر قرار مؤمتر القمة اإلسـالمي الثالـث بإنـشاء جممـع

الدويل , ويتألف املجمع من أعضاء عاملني , ويكون لكل دولة مـن دول منظمـة 
مـع جماملؤمتر اإلسالمي عضو عامل يف املجمع يتم تعيينـه مـن قبـل دولتـه , ولل

وط من علامء وفقهاء املـسلمني من تنطبق عليهم الرشبقرار منه أن يضم لعضويته 
  .واجلاليات املسلمة يف الدول غري اإلسالمية

 هـ وكانـت دورتـه ١٤٠٣سييس للمجمع عام وقد عقد اجتامع املجلس التأ
هـ وجيتمع جملس املجمـع يف ١٤٠٥عام الاألوىل يف مكة املكرمة يف شهر صفر من 
 سـة مـشكالت احليـاةجدة , ويقـوم بدرادورة سنوية , ومقره الرئيس يف حمافظة 

 .ابعة من الرشيعة اإلسالميةلتقديم احللول الناملعارصة , واالجتهاد فيها 
 وتصدر عن املجمع جملة تتضمن البحوث املقدمة إليه والقـرارات الـصادرة 
عنه , ونصوص وقائع جلسات املجمع بام يف ذلك العرض واملناقشة , كـام يلحـق 

د طبعت القرارات والتوصيات الـصادرة عـن هبا الوثائق املتعلقة بكل دورة , وق
 املجمع حتى الدورة العارشة 

   : جممع الفقه اإلسالمي باهلند −٦
م , وهيدف إىل البحث عن احللول ملـستجدات ١٩٨٨أنشئ هذا املجمع عام 

العرص واملشاكل النامجة عن ذلك وفـق األطـر اإلسـالمية , ويـشارك يف نـدوات 
 معظمهم من اهلنـد , ء يزيد عددهم عن ستامئة عامللسنوية نخبة من العلاماملجمع ا
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م , وقد مجعت قراراته وتوصياته ١٩٨٩عقدت الندوة األوىل له يف نيودهلي عام و
 .هـ١٤٢٠يف العام ) قضايا معارصة ( يف كتاب طبع باسم 

  :جممع الفقه اإلسالمي بالسودان −٧
 ويـضم  ,هــ١٤١٩صدر نظام هذا املجمع وتم اعتامده يف شهر شعبان عـام 

ًجملسه أربعني عضوا من الفقهاء والعلامء واخلرباء مجيعهم من مجهورية السودان , 
وله هيئة للمستشارين من ممثيل املجامع الفقهية والبحثية من خارج السودان وقـد 

  .هـ ١٤٢٢جمع مؤمتره األول عام عقد امل
 ًبحوثـا فقهيـة وبعـض قـراراتوتصدر عن املجمـع جملـة حوليـة تتـضمن 

  .هـ١٤٢٢, وقد صدر العدد األول من املجلة عام املجمع
  :رابطة علامء املغرب −٨

جتمـع معظـم علـامء ورة والنـوازل , ـة املعاصـسائل الفقهيـث املـ ببحتعنى
  . ومقرها الرباط , وتصدر عنها جملة باسم جملة الرباط,املغرب
  :قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية يف الكويت −٩

 األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت , وقد صدرت عنـه يتبع وزارة
  .جمموعة الفتاو الرشعية يف ثالثة جملدات

  :املجلس األوريب لإلفتاء والبحوث −١٠
 , وقـد عقـد لقـاؤه أيرلنـداوهو هيئة علمية متخصصة مـستقلة , مقرهـا يف 

ية يف أوروبـا , هـ يف لندن بدعوة من احتاد املنظامت اإلسالم١٤١٧التأسييس عام 
وهيدف املجلس إىل إجياد التقارب بـني علـامء الـساحة األوروبيـة , ولعمـل عـىل 
توحيد اآلراء الفقهية فيام بينهم , وإصدار فتاو مجاعية تسد حاجـة املـسلمني يف 

 وإصدار البحـوث والدراسـات الـرشعية يف املـستجدات عـىل الـساحة  ,أوروبا
  .األوروبية
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  :يعة يف أمريكا جممع فقهاء الرش−١١
 وهو مؤسسة علمية تسعى لبيان أحكام الرشيعة فيام يعرض للمقيمني يف   

  .مقرها واشنطنوأمريكا من النوازل , 
وقد زامن هذه املجامع وتالهـا يف الظهـور عـدد مـن اللجـان واهليئـات   

ل  بكفيالرشعية التي تعنى باإلجتهاد اجلامعي , وأسهم االزدهار املادي واحلضار
  يتـصل بالنـشاط املـرصيف واملـايل إذخاصة فيامتوسع تلك اللجان واهليئات وبيف 

تعددت هيئات الرقابة الرشعية امللحقة بعـدد مـن املـصارف واملؤسـسات املاليـة 
لدراسة ما يستجد يف ميدان املعـامالت املاليـة املعـارصة وتـصدر قـرارات تلـك 

  :اهليئات بأغلبية أعضائها , ومنها
 .حي يف اململكة العربية السعوديةعية بمرصف الراجاللجنة الرش −١
 .اللجنة الرشعية ببنك البالد يف اململكة العربية السعودية −٢
 .ية للزكاة بالكويتاملاهليئة الرشعية الع −٣
  .بيت التمويل الكويتي −٤
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 امعي دور املجامع الفقهية يف حتقيق االجتهاد اجل:املطلب الثاين
 ويف مقدمتها جممع البحوث اإلسالمية يف – القائمة اآلن تعد املجامع الفقهية

 , وهيئة كبار مع الفقه اإلسالمي الدويلجماألزهر , واملجمع الفقهي اإلسالمي , و
  . أحد أشكال االجتهاد املعارص– العلامء يف اململكة العربية السعودية

هـذه وقد تبني لنا من خالل املطلب السابق أن اهلـدف األسـاس مـن إنـشاء 
املجامع وما شاهبها من هيئـات وجلـان رشعيـة كـان البحـث عـن صـورة مـثىل 
لالجتهاد اجلامعي الذي خيطو باألمة اإلسالمية نحو مواكبة العرص وما حيفـل بـه 

  .من مستجدات ونوازل
وإن الناظر فيام قدمته وتقدمه املجامع الفقهية يلحظ أهنا قد أسهمت بـشكل 

ًتهاد اجلامعي فحسب بل يف ترسـيخه مفهومـا قـائام فاعل ومؤثر ال يف حتقيق االج ً
ًبذاته ومصطلحا مستقال عام سواه وممارسة عملية منظمة  , عامدها البحث العميق ً

واالجتهاد األصيل والدليل املتني , والبعد عـن الـشبهات والريـب , يف مـشورة 
هتم علمية ناصحة من أهل علم أخيار أكابر تشدهم آرصة التآخي , وتقوي عالقا

  .اآلمال يف وحدة األمة
ًوقد هنضت املجامع وهللا احلمد بمسؤولياهتا سعيا لتحقيق مصالح األمة عىل 
ًوفق مقاصد الرشيعة الغراء وروحها السمحة وجاء نتاجها مجا وفريا ضم العديد  ً
من البحوث والقرارات والتوصـيات التـي زاهنـا تالقـح املـذاهب الفقهيـة دون 

اآلراء واملفاهيم , وحتري الدقة وانتهاج مبـدأ االسـتقراء تعصب أو حماباة ونضج 
الستنباط األحكام الرشعية من مصادرها املعتربة ومظاهنا املوثوقة إلجياد احللـول 

 .الرشعية ملشكالت احلياة املعارصة ونوازهلا
 وال يعني ذلك أن ما جيري يف تلك املجامع هو قصار الطموح أو الـشكل 

امعي , كام ال يعني ادعاء الكامل ملا هـو موجـود بـل الطبيعـة األمثل لالجتهاد اجل
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البرشية جمبولة عىل التقصري واحلاجة إىل املراجعة وإعـادة النظـر فـيام تـم إنجـازه 
  .قائمة ومعتربة لد رجاالت املجامع الفقهية والقائمني عليها

وإن مما حيسب للمجامع الفقهية القائمـة أهنـا وإن كانـت فقهيـة مـن حيـث 
السم إال أهنا مل تقف بمامرسـاهتا االجتهاديـة عنـد حـدود املـسائل الفقهيـة بـل ا

ًجتاوزت ذلك إىل خمتلف فروع الرشيعة حتى أضـحى االجتهـاد اجلامعـي عمـال 
ًمؤسسيا شاهدا عىل ما تتسم به الـرشيعة اإلسـالمية مـن وفـاء بحاجـات البـرش  ً

ة ومـن نظـر بعـني  أو معـضلحلكم الرشعي لكل نازلـة ويف كـل واقعـةوإعطاء ا
  .اإلنصاف أدرك
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 اخلـــــاتـمـــــــة
  :ال أبرز ما تضمنته يف اآليتيف ختام هذه الكلامت يمكننا إمج

  :ختار لالجتهاد اجلامعي هو أنهإن التعريف امل −١
 .)بذل مجع من الفقهاء وسعهم جمتمعني لتحصيل حكم رشعي ( 
 االجتهـاد اجلامعـي وسـيلة أنهي اجلامعي والفتو إن العالقة بني االجتهاد  −٢

د النتيجة , عىل أن ذلـك ال يمنـع وجـووالفتو نتيجة , وفرق بني الوسيلة و
  .هية كل منهامه من التشابه بينهام خارجة عن ماأوج

تظهر أمهية االجتهاد اجلامعي يف ضبط الفتـو وتنظيمهـا مـن خـالل ثالثـة  −٣
  :جوانب

 .ب إىل احلق وأدعى للقبول واالطمئنان إن االجتهاد اجلامعي أقر)أ      ( 
غـري املختـصني مـن  االجتهاد ومنـع  إن االجتهاد اجلامعي وسيلة لتنظيم)ب    (

  . ال سيام بعد ظهور التخصص العلمياخلوض يف غري اختصاصهم
  .م والتشعبموعلنوازل املستجدة يف هذا الزمن واتصافها بطابع ال كثرة ا)ـج    (
مع الفقهية استجابة لدعوات عدد مـن العلـامء األجـالء إىل  جاءت نشأة املجا−٤

 , وقـد بـرزت عـىل الـسطح مقـننإحياء االجتهاد اجلامعي يف شكل مؤسيس 
  .اليوم جمامع وهيئات وجلان متارس االجتهاد اجلامعي يف جماالت متعددة

ً تضطلع املجامع الفقهية بأدوار عظيمة يف حتقيـق االجتهـاد اجلامعـي مفهومـا −٥
  .ارسة واملأمول منها يف هذا الصدد أكربومم

     هذا ما تيرس تدوينه , واهللا املوفق واهلادي إىل الصواب وكفى بربك 
ًهاديا ونصريا ً. 

 .   وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلم
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 الرمحن,  فوجده يبكي, دخل رجل عىل ربيعة بن عبد
  . وارتاع لبكائه? ما يبكيك:فقال له

 ? أمصيبة دخلت عليك:ثم قال له 
 ,سالم أمر عظيمإل وظهر يف ا, ولكن استفتي من ال علم له,  ال:فقال ربيعة
 .ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من الرساق: قال ربيعة

 
 ١/٢٠٠١ الرب  جامع بيان العلم وفضله البن عبد
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 ,نبيـاء واملرسـلنيأل والصالة والـسالم عـىل خـاتم ا,ملني احلمد هللا رب العا

ىل إمن اهتد هبدهيم وسار عىل هنجهـم سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني,  و
  أما بعد ; ,يوم الدين

 , دخلت البيوت دون استئذان,فقد أضحت القنوات الفضائية حقيقة واقعة
والـذكر  ,ا الصغري والكبري وشملت يف براجمه,وجتاوزت حدود األقاليم والبلدان

 .)١( وربام  جتاوزته إىل اجلامد و اجلان  واحليوان,نسانإلنثى  من بني األوا
 ًهذه احلقيقة بذاهتا وواقعها تعد من أكرب النوازل املعارصة التي تشكل حتـديا

 ال يمكن جتاهله وال التغافل عن أثره وتأثرياته عـىل اجليـل احلـارض ًإعالميا كبريا
 القادمة عىل حد سواء; وذلك ألن هذه القنوات التي زادت عىل األلف واألجيال

 حتتوي عىل عامل بل عوامل مـن املـادة املبثوثـة التـي تـصطاد املـشاهد وتـشده ,قناة
 ولسنا بصدد البحث يف هذه النازلة بكل جوانبها يف هذه ,للمتابعة بشتى الوسائل

نـب التـي عنيـت هبـا الكثـري مـن  مـن اجلواً واحداً ولكننا سنتناول جانبا,الورقة
 وخلدمـة ,سالم من قبل بعـض هـذه القنـواتإلت الفضائية بدافع خدمة االقنوا

ىل غري ذلـك مـن مقاصـدإ .... ,اجلمهور وتلبية لطلباهتم من قبل قنوات أخر, 
هذا اجلانب  هو إفراد برنامج خاص للفتو يوجه للمشاهدين واملستمعني الذين 

ىل إا كـان املـستفتي يف الـسابق حيتـاج  فـإذ,ن مـن العـامليتلقون البث من أي مكا
و املكتـب املخـصص لـدوائر أسجد الذهاب للمفتي يف مكانه املخصص له يف امل

دارة قرص إمام التلفاز وأىل اجللوس إال إج حيتا فتاء ; ففي عرص الفضائيات الإلا
                                                 

F١Eאאאאאאאא
אאאאאא،

אKK 
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 وإلقـاء ليتصل باملستضاف للفتو مبـارشة) أو الضغط عىل أزرار جهاز اهلاتف(
 .االستفسار أمامه  ليسمع اجلواب 
 وفائـدة, , فيها خري كثـري− وال شك يف ذلك −وهذه املسألة يف ظاهر أمرها  

بل فوائد كثرية, ولكنها مع ذلك قد أفرزت بعـض الـسلبيات واملـشكالت التـي 
تغل س ولـئال تـ,نـدري تستدعي التدخل للتنظيم والضبط لئال نيسء من حيث ال

وعىل أقل تقدير للتبرص بأحكام وضوابط هذا . قاصد غري مرشوعةهذه الربامج مل
العمل اإلعالمي الرشعي الذي أصبحت له خصوصية تستدعي التوقـف لتقيـيم 

 .مسريته ووزهنا بميزان الرشع من خالل نتائج التطبيق 
 الفتـو عـرب −بـل وعانيـت −أقول هذا بعد أن جربـت بنفـيس  وعاينـت 

, ومـن )١( كان آخرها قناة الشارقة الفـضائية,ثر من قناة لد أك,القنوات الفضائية
 وقد ظهر يل صـدق املقولـة بحـق  ,هنا أعدت كتابة هذه الورقة من واقع التجربة

 وأستبق القول هبذه املناسبة ,ال من يكابدهإرب كاملعاينة  وال يعرف الشوق ليس اخل
 أشـبه ً ثقيال))ًالمح((ألقول بأن كل حلقة مبارشة من حلقات الفتو  إنام تشكل 

سـئلة غـري ألنـسان وهـو خـائف  يرتقـب اإلدخلـه اباالمتحان الشامل الـذي ي
 فاملسألة ,سئلة املحرجة, أو اخلطرة إن  سياسية أو اجتامعية أو غريهاأل وا,املتوقعة

 . إن مل تتداركنا رمحة اهللا وعونه))حقل ألغام((كام شبهها بعضهم بأهنا 
 وخـشية هللا  مـن ,ن منصب الفتو تقـو مـنهمومن هنا كان علامؤنا هيابو

 . نسأل اهللا السالمة ,عواقب وتبعات هذا املنصب اخلطري
 

 
 

                                                 
F١EK 
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 متهيد
 فتاء ورشوطه وآدابهإليف التعريف با
سالمي عن الفتو واملفتي ورشوطه وآدابه إللقد حتدثت كتب أصول الفقه ا

فات متخصصة  وقد أفردت مصن, بالتفصيل− وغري ذلك من أمور − واملستفتي  
يف البحث يف الفتو وآداهبا وأحكامها وضوابطها وما يعرتهيا مـن أحـوال ومـن 

 :ذلك
 .سطره اإلمام ابن القيم يف كتابه  إعالم املوقعني عن رب العاملني   ما−
 واإلمام القرايف يف كتابه اإلحكام يف متييـز الفتـاو عـن األحكـام وتـرصفات    −

 .القايض واإلمام 
 . واملستفتي أمحد بن محدان احلنبيل يف كتابه صفة الفتو  املفتي واإلمام −
له ة  ويف رسال,ووي يف مقدمة رشحه عىل كتاب املجموعـل ذلك اإلمام النـ وقب−

 مستقلة 
− والعالمة مجال الدين القاسمي يف كتابه الفتو . 
 مام ابن الصالح الشهرزوري يف كتابه  أدب املفتي و املستفتيإل  وا−
 .مام الشاطبي يف املوافقات وغريهم كثري إلوا −

سالمي هذا املوضوع إلملؤمتر اسالمي التابع ملنظمة اإلوقد بحث جممع الفقه ا
بـشأن ) ٢/١٧ (١٥٣يف دورتـه الـسابعة عـرشة وأصـدر القـرار رقـم ) فتاءإلا(

 لتكامـل عمـل املجمعـني يف تنـاول املـشكالت ًرشوطـه وآدابـه ونظـرا: اإلفتاء
مة وتتصد املجامع حللها فأورد فيام ييل نص قرار املجمع ألنزل بالتي توالنوازل ا

 .ليكون مقدمة ملوضوع ضوابط الفتو عرب الفضائيات 
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 ) ٢/١٧ (١٥٣سالمي  رقم إلقرار جممع الفقه ا
 رشوطه وآدابه: بشأن اإلفتاء

 إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي((
 مجـاد ٢٨مـن ) اململكة األردنية اهلاشمية(املنعقد يف دورته السابعة عرشة بعامن 

ــرة ٢األوىل إىل  ــاد اآلخ ــق ١٤٢٧ مج ـــ, املواف ــران ٢٨ – ٢٤ه ــو( حزي ) يوني
بعد اطالعـه عـىل البحـوث الـواردة إىل املجمـع بخـصوص موضـوع  م,٢٠٠٦
 : دارت حوله, قرر ما ييلرشوطه وآدابه, وبعد استامعه إىل املناقشات التي: اإلفتاء
 :تعريف اإلفتاء واملفتي وأمهية اإلفتاء: ًأوال

اإلفتاء بيان احلكم الرشعي عند السؤال عنه, وقد يكـون بغـري سـؤال ببيـان 
 .حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وترصفاهتم

ِواملفتي هو العامل باألحكام الرشعية وبالقضايا واحلوادث, والذي رزق مـن  ُ
لقدرة ما يستطيع به استنباط األحكام الرشعية من أدلتهـا وتنزيلهـا عـىل العلم وا

 .الوقائع والقضايا احلادثة
ّوالفتو أمر عظيم ألهنا بيان لرشع رب العاملني, واملفتي يوقع عن اهللا تعـاىل  ُ

 .ُيف حكمه, ويقتدي برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف بيان أحكام الرشيعة
 :يُرشوط املفت: ًثانيا

ال جيوز أن ييل أمر اإلفتاء إال من تتحقق فيـه الـرشوط املقـررة يف مواطنهـا, 
 :وأمهها

ُالعلم بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم, ومـا يتعلـق هبـام  ) أ     (
 .من علوم

 .العلم بمواطن اإلمجاع واخلالف واملذاهب واآلراء الفقهية )ب   ( 
مة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الرشيعة, والعلـوم املعرفة التا  ) ج    (

 .النحو والرصف والبالغة واللغة واملنطق وغريها: املســــاعدة مثل
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املعرفة بأحوال الناس وأعرافهم,  وأوضاع العـرص ومـستجداته, ومراعـاة  )د   ( 
 .تغريها فيام بني عىل العرف املعترب الذي ال يصادم النص

 .درة عىل استنباط األحكام الرشعية من النصوصالق  )ـه  ( 
الرجوع إىل أهل اخلربة يف التخصصات املختلفـة لتـصور املـسألة املـسؤول  )و   ( 

 .عنها, كاملسائل الطبية واالقتصادية ونحوها
 :الفتو اجلامعية: ًثالثا

ّبام أن كثريا من القضايا املعارصة هي معقدة ومركبة فإن الوصول إىل معرفته ً ا ّ
وإدراك حكمها يقتيض أن تكون الفتو مجاعية, وال يتحقق ذلك إال بالرجوع إىل 

 .هيئات الفتو وجمالسها واملجامع الفقهية
 :االلتزام, واإللزام بالفتو: ًرابعا

األصل يف الفتو أهنا غري ملزمة قضاء, إال أهنا ملزمة ديانة فال يسع املـسلم 
عىل صـحتها, وجيـب عـىل املؤسـسات املاليـة خمالفتها إذا قامت األدلة الواضحة 

 .ّاإلسالمية التقيد بفتاو هيئاهتا الرشعية يف إطار قرارات املجامع الفقهية
 :َمن ال تؤخذ عنه الفتو: ًخامسا

 .ًاملذكورة آنفا ال تؤخذ الفتو من غري املتخصصني املستوفني للرشوط −١
ًة كثريا ما ال تصلح لغري الـسائل ُالفتو التي تنرش يف وسائل اإلعالم املختلف −٢ 

 .ّعنها, إال إذا كان حال املطلع عليها كحال املستفتي, وظرفه كظرفه
ال عربة بالفتاو الشاذة املخالفة للنصوص القطعية, وما وقع اإلمجـاع عليـه  −٣

من الفتاو. 
 :ِمن آداب اإلفتاء: ًسادسا

ًوقـار, وسـكينة, عارفـا بـام ًعىل املفتي أن يكون خملصا هللا تعاىل يف فتـواه, ذا 
ًحوله من أوضاع, متعففا ورعا يف نفسه, ملتزما بام يفتي به من فعل وترك, بعيـدا  ً ً ً

ً يف جوابه عند املتـشاهبات واملـسائل املـشكلة, مـشاورا ًعن مواطن الريب, متأنيا
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ًغريه من أهل العلم, مداوما عىل القراءة واالطالع, أمينا عىل أرسار الناس, داعيا ً ً 
ًاهللا سـبحانه أن يوفقه يف فتـواه, متوقفـا فـيام ال يعلـم, أو فـيام حيتـاج للمراجعـة 

 .والتثبت
 :التوصيات

يــويص املجمــع بــدوام التواصــل والتنــسيق بــني هيئــات الفتــو يف العــامل  −١
 .اإلسالمي لالطالع عىل مستجدات املسائل, وحادثات النوازل

ًأن يكون اإلفتاء علام قائام بنفـسه,  −٢ ُ يـدرس يف الكليـات واملعاهـد الـرشعية, ً
 .ومعاهد إعداد القضاة واألئمة واخلطباء

أن تقام ندوات بني احلني واآلخر للتعريف بأمهيـــة الفتو  وحاجة النـاس  −٣
 .إليها, ملعاجلة مستجداهتا

ُاخلاص بـسبل ) ٧/١١(١٠٤يويص املجمع باالستفادة من قرار املجمع رقم  −٤
 :او, وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التاليةاالستفادة من الفت

احلذر من الفتاو التي ال تستند إىل أصل رشعي وال تعتمد عـىل أدلـة  )أ  (          
 نابعـة مـن ً, وإنام تستند إىل مصلحة موهومة ملغـاة رشعـاًمعتربة رشعا

األهــواء والتــأثر بــالظروف واألحــوال واألعــراف  املخالفــة  ملبــادئ 
 .  الرشيعة ومقاصدهاوأحكام

دعوة القائمني باإلفتاء مـن علـامء وهيئـات وجلـان إىل أخـذ قـرارات  )ب (        
 إىل ضـبط الفتـاو ًوتوصيات املجامع الفقهيـة بعـني االعتبـار, سـعيا

 .وتنسيقها وتوحيدها يف العامل اإلسالمي
 واهللا أعلم
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 املطلب األول
 ))الفتو الفضائية((مفهوم 

بداهة لد علامء أصول الفقـه أن الفتـو تتمثـل بتبيـني احلكـم من املعلوم 
 .الرشعي يف املسائل والواقعات احلادثة

بيـان ((فتـاء بأنـه إلسالمي قـد عـرف اإلقد سبق القول بأن  جممع الفقه اول
 ))...احلكم الرشعي عند السؤال عنه

ن وال شك أن املتبادر إىل الذهن أن الفتـو عـرب الفـضائيات ال ختتلـف عـ
 أو ,الفتو التي يصدرها املفتي من مكتبه أو يف السوق حينام يسأل عن مسألة مـا

, ويف هذا املفهوم جانب كبري من احلق .... أو يف املسجد , أو يف البيت,عرب اهلاتف
الفضائية والعاديـة ( غري أن هناك  عدة فوارق بني النوعني من الفتو ,والصواب

 : أمهها) املبارشة 
إنـام هـو ... لع عىل الفتو املبـارشة يف الـسوق أو املـسجد أو املكتـبأن املط −١

 ممـن يكونـون موجـودين إبـان إصـدار ً أو العدد القليل جدا,املستفتي فقط
الفتو, أما الفتو الفضائية فلسوف يسمعها آالف بل ماليني مـن البـرش,  

  ....,املرأةالرجل و.. الصغار والكبار, املسلم وغري املسلم, اجلاهل واملتعلم
ثـر والتفاعـل عـن احلـديث ألاملبارش احلقيقي خيتلف من حيـث اأن احلديث  −٢

 , ما إال أهنا خمتلفـةً فاملحاورة وإن كانت موجودة نوعا,الذي يبث عرب األثري
هلا تأثري عـىل القبـول والـشعور بـصدق الواقعـة ) وجها لوجه ( واملواجهة 

 .مع القناة الفضائية ) االتصال( أكثر من ,وهيبة الفتو والعلم الرشعي
 من حيث الوقت إال بمد ءديث العادي الواقعي غري مرتبط بيش أن أمد احل−٣

ع القناة فلـه تكـاليف ـي مـاتفـال اهلـ أما االتص,تـن وقـابلني مـا للمتقـم
ومل نسمع بمثل ذلـك  , إال إذا كان االتصال دون مقابل,مالية حمسوبة بالثانية

 .حلد اآلن 
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 املطلب الثاين
 إجيابيات الفتو عرب الفضائيات

قبل أن نتحدث عن سلبيات الفتو عرب الفضائيات حيسن بنـا أن  ال نغفـل 
 الفوائد واملصالح التي حققتها الفضائيات ببثها وتـشجيعها عـىل بـرامج الفتـو

 :ومن ذلك
 وهـذه ,ازل التي تواجه الناس تبيني احلكم الرشعي يف الواقعات والنو:ًأوال

زيوين املبارش يقصد يف الغالب هي وظيفة الفتو ابتداء,   فاملتصل بالربنامج التلف
 .عم احلصول عىل الفتو ليتعرف عىل احلكم الرشعي ليلتزم به ألا

ة  عـن طريـق بـث الـسؤال ـرعيـة الـشـة الفقهيــافــة الثقـاعــ إش:ًاـانيـث
 ينطبـق عليـه  أو أنه ال,د وإن مل يكن صاحب السؤالفاملستمع واملشاه .واجلواب

 وهـذا رضب مـن ,ىل الفتـو وعـرف فحواهـاإإال أنه قد استمع  − االستفتاء −
 .التعليم الرشعي

قيم ىل املرأة يف بيتها  واملإن الفتو تصل أكثر أمهية يف هذه الناحية ألمر األوا
و املوقع الذي يكون أىل البلد إقامته ; دون االنتقال إو الغرب يف مكان أيف الرشق 
نسان بعامل مـا وال يـستطيع الوصـول إليـه فيـستمع للحلقـة إ فقد يثق ,فيه املفتي

 .الفضائية ويتصل به مبارشة ويستفتيه 
 وذلـك أن ,)١( تعريف الناس بعلم اخلالف ومقارنة املذاهب بوجه عـام:ًثالثا

 وعـدم ,غايرة ملـا ألفـوه  من الناس بحكم عدم اتصاهلم بمذاهب وتيارات مًكثريا
ذاهب املنترشة يف بقـاع انتشار مثل تلك املذاهب يف جمتمعاهتم ; تنقصهم معرفة امل

 املـسلم الـذي يعـيش يف جمتمـع يتمـذهب : فعـىل سـبيل املثـال,سالميإلالعامل ا
و يفتي باملذهب املـالكي  أو الـشافعي أهب احلنفي وليس يف بلده من يدرس باملذ
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بعـدم  − ً  مـثال−  يستغرب قيام املصيل املالكيًخر أيضاأل اومل يسمع باملذاهب
 أو غـري ذلـك مـن , أو القنوت بعد الركـوع,وضع اليدين عىل الصدر يف الصالة

سـالمية ; ويف نـرش ثقافـة املـذاهب إلفرعية يسرية مقـررة يف املـذاهب اخالفات 
 تعريف للناس باملذاهب األخر  . 

 بالعلامء والدعاة من − معلناس املشاهد واملست مجهور ا− مةأل تعريف ا:ًرابعا
 يقبـع يف بقعـة مـن بقـاع العـامل خمتلف البقاع ; وذلك أن العـامل أو املفتـي الـذي

سالمي وال يعرفه إال أهل تلك البقعة يسمع به ويشاهده وينتفع بـه كثـري مـن إلا
كم من عامل  ف, وتعم فائدته العامل الذي يشاهده  ويطلع عىل القناة الفضائية,الناس

ىل علمه وانتفعـوا بـه عـن طريـق حلقـة مـن حلقـات إلم تنبه الناس أو طالب ع
 .القنوات الفضائية
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 الثالثاملطلب 
 اآلثار السلبية للفتو عرب الفضائيات

يلحظ املتتبع ملسرية الفتو عرب الفضائيات أهنـا أدت إىل مجلـة مـن النتـائج 
 دون ))فضاء اإلعالمـي املفتـوحال((بل نزول نازلة السلبية التي مل تكن معروفة ق

 : ضوابط وقيود,  ومن أهم هذه اآلثار السلبية
نرش اآلراء الفقهية الشاذة واملهجورة, وذلك لكثرة الفضائيات وكثـرة : ًأوال

 لذلك كثـرة املتـصدرين للفتـو عـىل اخـتالف ًتبثه من مادة إعالمية ;  وتبعا ما
 .م يف التعامل مع الوقائع واألسئلة الواردة إليهم مشارهبم ومذاهبهم ومناهجه

 للجدل إذا صدر من معتقد له فكيف بـه إذا كـان ًوإذا كان الرأي الشاذ مثريا
 بالغرائب من اآلراء وحمبة للـشهرة يف ضـوء  ًممن يتصيد اآلراء الشاذة الغريبة حبا

 وحتقيـق ))باإلثارة(( ً ولعاً الذي ينشأ بني الفضائيات أحيانا))التنافس املحموم((
 .النجومية ولفت أنظار الناس إىل تلك القناة وبراجمها

 أن بعض الفضائيات تبحث عمـن يـرصح بـرأي معـارض ًقد لوحظ أحيانا
 .)١(ءللرأي السائد أو رأي مجهور العلام

هدم أو إضـعاف الوحـدة املذهبيـة املنتـرشة أو الـسائدة لـد بعـض : ًثانيا
املحيل يف بلد من البالد إما أن يكون أحادي املذهب  ذلك أن املجتمع ,املجتمعات
 أو الـشافعية  , يف بلد مثل تركياً  كأن ينترش فيه  مذهب ما,  كاحلنفية مثال,أو ثنائيه

 واحلنـبيل كالـسعودية , واملالكيـة كـاملغرب العـريب,يف بلد كإندونيـسيا وماليزيـا
 .ية يف بلد كتونس ويف مناطق كثرية أو احلنفية واملالك,ًواجلزيرة عموما

...! وكذلك األمر بالنسبة للمذاهب األخر كاإلباضية واجلعفرية والزبدية
فالفتو وفق إحد املـدارس املذهبيـة حيـنام تـصل إىل مـستقبل مـن املـذاهب 
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 أو أدلته , ودون دراية بامهية املذهب املفتى به,األخر دون دراية بأصول اخلالف
 ومـا ))الوحـدة املذهبيـة(( هـذا إىل خلخلـة أو أصول االستدالل فيه ; سـيؤدي

 ومن هنا ندرك ملـاذا كـان ,تشكله من عامل استقرار لتلك البلدة أو ذلك املجتمع
 يولـون ًالقضاة يف التاريخ اإلسالمي يف العرص العثامين واململوكي والعبايس أيضا

و أ )١( للقضاة  من مـذهب املجتمـع الـذي ينتـرش بـه ذلـك املـذهبًقضاة أو نوابا
 عىل وفـق مـذهبهم فكنـت تـسمع بالقـايض ً عن القايض ومفتياًجيعلون هلم نائبا

احلنفي واملالكي والـشافعي واحلنـبيل, وتـسمع كـذلك بـشيخ اإلسـالم احلنفـي 
 . واملالكي وغريهم

لقد حول عرص الفضائيات املجتمـع اإلسـالمي يف العـامل إىل جمتمـع متعـدد 
 . واالجتاهاتاملذاهب, متعدد الفتاو, متعدد اآلراء

إىل إثــارة )) الفتــو الفــضائية (( عــىل النقطــة الــسابقة أدتًوتفريعــا: ًثالثـا
الشكوك وخلخلة الثقـة بفتـاو املفتـي املحـيل; وذلـك أن املـستفتي واملـستقبل 

يه أو مفتي بلدته و هذا األمر مع فتاو خمالفة ملا عهد وسمع من مفتـو يسـللفت
 .املختلف سيؤدي إىل فتو خمتلفةغرابة يف حدوثه ألن املذهب  ال

وحتى تزول آثار هذه الظاهرة حتتاج املسألة إىل وقت ومنهج ليستطيع الناس 
 .قبول االختالف والتعامل اإلجيايب معه

أدت عملية تعدد الفتاو بتعدد قنوات البث واختالفها إىل نرش فكرة : ًرابعا
ة الفقهية, فاملستقبل للفتو  بني الفتاو لعوام الناس من حيث املعرف))التخري((

 −  بنفـسه  −  أو امرأة يسمع فتاو خمتلفة,  وسـينظرً  رجال,ً كان أو كبرياًصغريا
 وبحسب ما يرتاح إليه,  دون منهج أو استدالل,  ولسوف يرجح وخيتار الفتـو

 . التي تناسبه
  وإذا مل, أصبح الناس ينظرون إىل الفتو نظرة اسـتهتارًوأكثر من ذلك أيضا

 .تعجبك فتو  فالن فهناك غريه 
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أدت الفتو الفضائية غري املنضبطة إىل وضع علامء الرشع والـدعاة : ًخامسا
 ,بــسبب الفتــاو الــصادرة عــنهم) ًالتنــدر والــسخرية أحيانــا( موضــعًعمومــا

 حديث املجالس ال إلشاعة احلكم الرشعي بـل لـشغل ًوأصبحت الفتاو أحيانا
 .طعن فيهمالوقت وتناول العلامء وال
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 الرابعملطلب ٍا
 األسباب التي أدت إىل اخللل يف الفتاو الفضائية

هناك عدة أسباب أدت إىل النتائج السلبية التي يذكر للفتو عرب الفضائيات 
 : نجملها فيام يأيت

 .عدم اختيار املفتي املناسب للظهور عىل الفضائية لتويل عملية اإلفتاء: ًأوال
  :ويعود هذا السبب إىل ثالثة عوامل رئيسة

إحجام العلامء املعتربين والفقهاء األثبات عـن التعامـل مـع :  العامل األول
 أو لبعض الفـضائيات العامـة التـي تبـث الغنـاء واملجـون ًالفضائيات إما مطلقا

  .وغريها
وبطبيعة احلـال سـيلجأ أصـحاب القـرار يف تلـك القنـوات إىل اختيـار أي 

 .شخص ليقوم باملهمة
سياسة القناة الفضائية نفسها يف اختيار أشـخاص ليـسوا مـن : العامل الثاين

 بمثـل ًالعلامء ألسباب شخصية أو مذهبية أو ملقاصد أخر أو لعدم العناية كثـريا
 . هذه الربامج

ــث ــل الثال ــد:العام ــصاصهم;  ت ــدعاة يف غــري اخت ــامء وال خل بعــض العل
  ,ًفاملتخصص يف فقه العبادات عىل وفق مذهب معني أو عىل مجيـع املـذاهب مـثال

إذا عرضت عليه مسألة يف املعامالت املعارصة وأجاب بام جيول يف خاطره سـيقع 
أو يف غري ..... فكيف باملتخصص يف العقيدة وأصول الدين,يف اخلطأ بنسبة كبرية

 وليس املقصود أن يكون املفتي من ختـصص معـني ,لعلوم الرشعية جمال الفتوا
بل املقصود التنظيم ال أكثر واحلرص ما أمكن عـىل الفتـو اجلامعيـة واستـشارة 
أهل االختصاص ; وال أريد أن يفهم من  كالمي أنني أحجر عىل العلامء والدعاة 

ت موضوعية قد نقع فيهـا مـن  وإنام هي ملحوظا, بعينهً وال أقصد أحدا,الفتو
 .ًنشعر أحيانا حيث ال
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)) واملـستفتي(( ))باالسـتفتاء((عدم مراعاة املفتي بالظروف املحيطـة : ًثانيا
 : من مثل وذلك 
 .األعراف والعادات املنترشة يف جمتمع املستفتي ) أ ( 
 ًيانااللغة أو اللهجة اخلاصة باملستفتي, واختالف معاين املصطلحات أح) ب        (

 .من بلدة آلخر
 . مذهب املستفتي أو املذهب املنترش يف املجتمع الذي يعيش فيه) جـ(

فكم رأينا من عدم حصول البيان الرشعي يف مسألة سأل عنها مـستفت مـن 
شامل إفريقيا بلهجة مغاربية وذكر للمصطلحات ال يستعملها أحيانا أهل املـرشق 

 .أو تكون هلا دالالت خمتلفة
 فـاملفتي ))عىل اهلواء مبـارشة (( لكوهنا ًرسعة يف إصدار الفتو نظراال: ًثالثا

 ولو كـان عنـوان −ال يدري من حيث املبدأ ما هي طبيعة األسئلة التي سرتد إليه 
 و ال نـستطيع أن نـشبه حالـة املفتـي إال بحالـة الطالـب الـذي − ًاحللقة معلومـا

سئلة وهذه ألجابة عىل كل اإل وعليه ا))...سيدخل قاعة االمتحان يف العلوم كلها
يشرتكوا يف برنـامج  معاناة كبرية; وهلذا ينترش اليوم اجتاه لد بعض العلامء بأن ال

 خشية الترسع يف الفتو مبارش للفتو. 
وهذه املسألة جتعل مهمة املفتي عسرية, بخـالف مـا لـو جاءتـه األسـئلة أو 

اإلجابـات اخلاصـة هبـا بعـد االستفتاءات قبل احللقة وقام بالبحث فيها أو أعـد 
 .دراسة متأنية فهذا والشك أنه سيؤدي إىل نتائج أفضل

إن الترسع يف الفتو  وعدم التثبت منها يوقع املفتي يف املزالق ويؤدي بـه إىل 
حيـرم  ((: قـال االمـام النـووي رمحـه اهللا ,حمذورات نبه عليها العلـامء الـسابقون

يتثبـت  فمـن التـساهل أن ال,سـتفتاؤه ومن عرف به حرم ا,التساهل يف الفتو, 
 فـإن تقـدمت معرفتـه ,ويرسع بالفتو قبـل اسـتيفاء حقهـا مـن النظـر والفكـر

 .مل  ما نقل عن املاضني من مبادرة وعىل هذا حي,بأس باملبادرة  فال,باملسؤول عنه
 . ترد فتواه بسببه ًفالترسع يف منهج املاضني جيعل املفتي متساهال
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 وذلـك مـرده إىل ظـروف ,والتجزئة والعمومية يف الفتواالختصار : ًرابعا
الربنامج من حيث عدم الـسامح بوقـت كبـري بـسبب كثـرة االتـصاالت وتعـدد 

 مـع ))ًهاتفيا(( ))االتصال املبارش(( كام أن املفتي بسبب ما يعثور عملية ,األسئلة
ضـح الربنامج قد ال يتمكن من التثبت و التمكن مم فهم مراد الـسائل بـشكل وا

 قـارصة((فيقوم باإلجابة حـسب مـا فهـم مـن الـسؤال, وقـد ختـرج الفتـو(( 
 . ومؤدية إىل نتائج غري حممودة بسبب هذا األمر))وناقصة((
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 اخلامساملطلب 
 ضوابط الفتو عرب الفضائيات

 :  الضوابط التي  تتعلق باملفتي:ًأوال
 العلامء املتخصصني يف علـوم الـرشيعة املحققـني لرتبـة متقدمـة أن يكون من −١

 وذلك بالتمكن من))املحيل(( وليس ))العاملي((تؤهلهم للفتو  : 
  العامل اإلسالمي أو يف األقل يفمعرفة املذاهب الفقهية املختلفة املنترشة يف) أ       ( 

 .املنطقة املوجه إليها البث
 .نوازل املعارصة التي يكثر السؤال عنها املعرفة بأحكام ال) ب     (
 ملـا متثلـه تلـك القـرارات ًاالطالع عىل قرارات املجامع الفقهيـة; نظـرا) جـ     (

 . املفتي إذا التزم هباقة يف قضايا ذات أمهية كبرية تعنيموجهات دقي
مية سـالإلرصة مما يتعلق وحيل باملجتمعـات االتزود باملعرفة الثقافية املعا) د      ( 

 .من قضايا يغلب عىل الظن التعرض هلا من قبل املشاهدين 
 أو ممـن , يف الفتـو))التـساهل(( أو ))بالتشدد((أن ال يكون من املعروفني  −٢

 . عرف عنهم الفتاو الشاذة
٣−  فـال يـسمح ملـن ))الناس((أن يكون من املوصوفني بالعدالة واملقبولني لد 

 بحيث يسقط اعتبار , التالعب بدين اهللا عرف عنه ضعف االلتزام الرشعي أو
 .  ومل تعد الثقة يف فتواه موجودة,الناس له

 واضحة مقبولة, بحيث يـتمكن مـن إيـصال ةأن يتمتع بأسلوب فصيح, ولغ −٤
 .مراده إىل الناس

 :أن يتسم بالوقار والسمت احلسن ومن ذلك −٥
ملشاهد له بأنـه مـن أهـل أن يكون ذا هيئة حسنة بحيث يعلم املستمع وا ) أ(        

كل ذلك لـه دور  العلم وعليه سيام العلامء, فاللباس واهليبة, وحسن اهليئة
 . كبري يف استاملة املشاهد إىل االستامع إىل فتاواه وقبول قوله وتوجيهه
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قنون بأن العربة وومعلوم أن هذه املسائل ترتبط بالذوق والعرف مع أننا م             
ء أو املـشتغلني  مـن علـم البـام يلبـسه مـن زي العلـامبام حيمله الشخص
 .. بالفتو والقضاء

خيفـى أن لكـل منطقـه أو  بلـد وجمتمـع  عاداتـه  ويف موضوع اللباس ال              
 وال مانع من الظهور باللبـاس املعـارص رشيطـة عـدم ,وعرفه  اخلاص به

ديثـة التـي  احل))عاتاالرص((  و)١())باملوضة((االنسياق خلف ما يسمى 
 .يليق باملسلم املنتمي ألمته الظهور هبا  تليق بأهل العلم وال ال

  وال مانع مـن ,أن يبتعد  عن املزاح املعيب واملبتذل واهلزل املذهب للهيبة) ب(    
 .ادفة املوافقة للحق ذكر الطرف والدعابات اهل

ن رب العـاملني عـفاملفتي صاحب دعوة ومنتسب للعلم الرشعي وموقع               
 بل , وجههً مقطباً وليس املطلوب منه أن يكون عبوسا,مةألكام قال علامء ا

 . بنربة جادةً عىل الناس خماطباًمنبسط الوجه مرشق الطلعة مقبال
أن يبتعد عام خيدش احلياء يف الفتو واحلديث بوجه عام وإذا عـرض لـه ) ـج(    

ذل يف اختيار العبـارات وخاصـة   غري مبتًسؤال يف هذا املجال فليكن لبقا
 به ًيف مسائل حساسة يكون السؤال عنها من قبل بعض اجلمهور مقصودا

 وأكرب مثال عىل هذا احلديث يف املسائل اجلنسية ,اهلبوط بمستو احلديث
ىل إ فيعمـد املفتـي ,التفصيلية ومما ال خيطـر عـىل بـال أحـد الـسؤال عنـه

ثم حيتج بعـض العلـامء بـأن !! ........!!!سهاب والتفصيلإلاحلديث وا
الرسول صىل اهللا عليه وسلم سأل الزاين عن الفعل حتـى سـأله رصاحـة 

 وهذا حق وثابت يف الصحيح ; ولكنه يف مقام القضاء ,وبالعبارة املتداولة
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ث ة هي أشد العقوبـات ومل تكـن عـىل بـاخلاص الذي يرتتب عليه عقوب
تـساءل عـن ولنا أن ن....مبارش يسمعه الطفل واملراهق والكبري والصغري

طفال يف مرحلة من أعامرهـم مـا اليناسـب تلـك ألاألثر الرتبوي لسامع ا
 . املرحلة???

 : الضوابط التي  تتعلق بالربنامج وإدارتهًثانيا
أن يعطى الربنامج الوقت الكايف لالستامع واإلجابة لئال تزدحم  األسئلة عىل  −١

 .ًنااملفتي فيعمد إىل االختصار املخل أحيا
 خاصـة يف املـسائل ذات األمهيـة ًتقديم بعض األسئلة واإلجابة عنها مـسبقا −٢

 .والتي حتتاج إىل تأن و دراسة 
عدم التدخل من قبل مقدم الربنامج  بام يؤثر عىل فتو املفتي وبـام يـؤدي إىل  −٣

 . خالف مراد املفتي ً خاصاًفهمها فهام
 تـدخل عمليـة الفتـو  يف املـسألة لئال(دم ربط االتصال بتكاليف إضافية ع −٤

 ).…التجارية والتسويقية
 للمهاترات واملناقشات والردود التي يبتغـى ًأن ال يكون برنامج الفتو حمال −٥

من ورائها إثارة محاس املشاهدين ولفت انتباههم, مع ما يصاحب ذلـك مـن 
 .))بمجلس الفتو الرشعي((إطالق عبارات ال تليق 

 :ً  عىل عدم الوقوع يف املخالفة الرشعية أثناء الربنامج ; فمثالأن حيرص املفتي −٦
هانـة وعـدم إلكـام ال جيلـس جلـسة تظهـر ا,حمتـشمة جيلس مع امرأة غري ال

س يف مكـان وكأنـه يف دنـى أو جيلـأل كمن جيلـس يف ا,االكرتاث بأهل العلم
 .و املحاكمة أقفص االهتام 

 : وإصدارها الضوابط التي  تتعلق بأصول الفتو:ًثالثا
 .اإلجابة عىل قدر السؤال والتفصيل يف احلاالت املحتملة مع التوضيح −١
 ..اإلجابة بالعموم بام يوافق مع مقاصد الرشيعة −٢
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٣− مام إل قال ا, فال ميل للتشدد وال للتساهل,االلتزام بمنهج الوسطية يف الفتو
 للمـيش ًطالق مضادايكون امليل إىل الرخص يف الفتيا بإ(( :الشاطبي رمحه اهللا

وربام فهم بعض النـاس  ,ًكام أن امليل إىل التشديد مضاد له أيضا ,عىل التوسط
  والوسـط هـو , وهـذا غلـطًأن ترك الرتخص تشديد فال جيعل بينهام وسـطا

معظم الرشيعة وأم الكتاب ومن تأمل موارد األحكام باالستقراء التام عـرف 
ء إىل العلم يتعلق بـاخلالف الـوارد يف ذلك وأكثر من هذا شأنه من أهل االنتام

 يوافق هو املستفتي بنـاء ياملسائل العلمية بحيث يتحر الفتو بالقول الذ
منه عىل أن الفتو بالقول املخالف هلـواه تـشديد عليـه وحـرج يف حقـه وأن 
اخلالف إنام كان رمحة هلذا املعنى وليس بني التشديد والتخفيف واسطة وهـذا 

تباع اهلو ليس من املـشقات اقصود يف الرشيعة وقد تقدم أن املقلب للمعنى 
الـرشيعة   التي يرتخص بسببها وأن اخلالف إنام هو رمحة من جهة أخـر وأن

محل عىل التوسط ال عىل مطلق التخفيف وإال لزم ارتفاع مطلق التكليف مـن 
حيث هو حرج وخمالف للهو وال عىل مطلق التشديد فليأخذ املوفق يف هـذا 

 .)١())املوضع حذره فإنه مزلة قدم عىل وضوح األمر فيه
واجلهـاد .. إرشاد املستفتي إىل رضورة مراجعة مفتي بلده يف قـضايا الطـالق −٤

 .   ومفتي البلد أعرف من غريه فيها,وغريها مما يرتبط باملكان والزمان
 .الرتكيز عىل اجلوامع وما ال يؤدي للخالف ويوحد الصف −٥
 وإقامته وهل هو ملتزم بمـذهب معـني ))بلده(( املستفتي عن رضورة سؤال −٦

 .أو ينترش يف بلده مذهب ما 
 لديـه ))الصورة((أن ال يمتنع املفتي عن تأجيل البت يف الفتو إذا مل تكتمل  −٧

مشاورة ألهل العلم,  و ال يغفل عن قول  د بحث أوـزيـة إىل مـاجـان بحـوك
مانع من   وال,))سأوافيكم باجلواب((أو  ))سأبحث األمر(( أو ))ال أدري((
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أخذ عنوان املستفتي أو نرش الفتو عىل صفحة االنرتنت اخلاصـة بالربنـامج 
 .أو بأية  وسيلة متاحة أو يف حلقة قادمة بعد استكامل البحث

 ً وأن جيعـل برنـامج الفتـو منـربا))التوجيـه الرتبـوي((أن ال يغفل املفتـي  −٨
 احلسنة,  فهذه مناسبة وفرصـة للتحـدث جلمهـور للدعوة باحلكمة واملوعظة

 .عظيم فال أقل من التوجيه والتذكري
 يتلقـى ًقي للفتـو لـيس جنـديالتكام ال ينسى التوجيه الرتبوي يف فتواه, فـامل      

األوامر وينفذها فحسب بل هو إنسان يعيش يف بيئـة ولديـه معوقـات كثـرية 
 ويـسهل )) الفتـو(( و))اإليامن((وحيتاج إىل أسلوب ينبه فيه وحييي جذوة  

 .عليه االلتزام الذايت باحلكم الرشعي
٩− من حيث صياغة الفتو مراعاة حال املخاطبني والذين يستمعون إىل الفتو 

ولغتها, فهناك األمي واملتعلم واملفكـر والطالـب والـصغري والكبـري والـذكر 
 .واألنثى

قــة بــبعض املــسائل ذات  التنبــه يف أســلوب عــرض وبــث الفتــاو املتعل−١٠
 :  من مثل))اخلصوصية((احلساسية أو 

, ولقـد رأينـا وسـمعنا بعـض )١(مسائل احلياة الزوجية واملسائل اجلنسية)  أ( 
املفتني سئلوا عن مثل هذه املسائل وأجابوا بالتفصيل ممـا أثـار فـضول املـراهقني 

 هلـم ومناقـشته  وأخذوا يسألون عام يستحيا من ذكرهًواملراهقات واألطفال أيضا
 .معهم خاصة يف مرحلة عمرهم

 للتندر والتهكم بحق العلـامء والفتـاو ًولقد أصبحت بعض الفتاو مثارا
نفسها بسبب بعض التجاوزات يف التفصيل يف مسائل من هذا النوع, وحبـذا لـو 
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كانت هناك برامج فتاو نسائية تتوىل النساء إعدادها واإلجابة عنها وتعـرض يف 
 ..ة بالنساءأوقات خاص

 حيث تكون الفتو غري املنضبطة ,املسائل السياسية واألوضاع الراهنة) ب(
أو التي مل تنل القسط الوايف الكـايف مـن الدراسـة وفـق علـم أصـول الفتـو يف 

 بني دول وحكومات وجمتمعات ))مشكلة(( أو ))لفتنة((السياسة الرشعية مسببة 
 . ال حتىص يف هذا الزمانمما نحن يف غنى عنه اليوم ومآله مفاسد 

 يف عمله إنام يبتغي إظهار احلكم الـرشعي يف املـسائل ))املفتي((وال شك أن 
 وميـزان مقاصـد الـرشيعة , بام ال يـؤدي إىل الـرضر واملفـسدة,التي تعرض عليه

 ففـرق كبـري , و ال يعني هذا التقاعس عن البيان والقيام باملـسؤولية,نصب عينيه
التهور وإطـالق األحكـام دون تثبـت وبـني حماولـة توحيـد بني جمانبة احلكمة و 

 وتقليل خالفاهتا, وعدم االنسياق وراء إرضاء اجلمهور أو النـاس ,صفوف األمة
 .أو حزب أو حكومة أو طائفة ما

 عـىل ً مطلعاً, حكيامً واعيا))ًيقظا((واملفتي يف هذا الباب جيب عليه أن يكون 
 للـدعوة ً إىل فتنة أو مستخدماً لئال يكون داعياخفايا املسائل السياسية ومالبساهتا

 .  )١(إىل فتنة أو إىل وجهة ما
أن يتجنب أسلوب الرد عىل املفتني والعلامء, وذكـر األشـخاص مهـام كانـت  −١

 .صفتهم خاصة يف معرض النقد والرد والتخطئة
 :ضوابط تتعلق باملستفتي

 خاصـة يف ,الـضوابطقد يكون من الغريب أن نقحم املـستفتي يف االلتـزام ب
و قـد أوجبـوا سـالم يف تنظـيمهم ملـسائل الفتـإل ولكن علامء ا,عرصنا احلارض

 :داب يراعيها املستفتي من أمههاآلبعض االلتزامات وا
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لغايـة  يبادر باالتـصال إال  إخالص النية يف طلب الفتو ومن تطبيقاهتا أن ال−١
 أو إحداث تضارب ,يقصد حتريك فتنة  وأن ال,مرشوعة ختصه أو ختص غريه

وغـري ذلـك مـن .....يف الفتاو وإثارة الشحناء بني النـاس أو بـني العلـامء 
 .مقاصد حياسب عليها املرء 

 خلف هو النفس وميلها للراحة والتفلـت مـن ًعدم حتري املتساهلني جريا −٢
 : خاصة,الواجبات الرشعية

  . من علمهعند عدم معرفة املستفتي للمفتي ومد التوثق ) أ(       
 حتى ال يقع يف التـشهي والتالعـب ,عند اختالف املفتني وتعدد الفتاو) ب(     

 . بالدين 
 قـال ,و العزيمـةأم بالرخـصة البحث عن العلامء الثقات الذين تؤمن فتاواه −٣

إن السائل ال يصح له أن يـسأل مـن ال يعتـرب يف الـرشيعة (( :مام الشاطبيإلا
 غري أهله واإلمجاع عىل عدم صـحة مثـل هـذا بـل ال جوابه ألنه إسناد أمر إىل

يمكن يف الواقع ألن السائل يقول ملن ليس بأهل ملا سئل عنـه أخـربين عـام ال 
إذا تعـني عليـه .... تدري وأنا أسند أمري لك فيام نحن باجلهل به عىل سـواء 

 يسأل عنه يالسؤال فحق عليه أن ال يسأل إال من هو من أهل ذلك املعنى الذ
ال خيلو أن يتحد يف ذلك القطر أو يتعـدد فـإن احتـد فـال إشـكال وإن تعـدد ف

فالنظر يف التخيري وىف الرتجيح قد تكفل به أهل األصول وذلـك إذا مل يعـرف 
أقواهلم يف املسألة قبل السؤال أما إذا كان اطلع عىل فتاوهيم قبل ذلك وأراد أن 

 الرتجيح ألن مـن مقـصود يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه ال يصح له إال
 هللا وختيـريه يفـتح لـه ًالرشيعة إخراج املكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا

 .)١())باب اتباع اهلو فال سبيل إليه ألبتة
 

                                                 
F١Eא٤אL٢٦٢ 



 − ٣٠ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض



 − ١ −

 
 
 
 
 

 فتاو الفضائيات
  واآلثارالضوابط
 
 
 
 
 

 :إعداد
 عبد اهللا الربيك سعد بن .د

 
 
 
 
 

 



 − ٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٣ −

 
 ملخص البحث

احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسـيئات 
 ال إلـه إال أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشـهد أن

 .  عبده ورسولهًا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممداهللا,
 فهذا البحـث حـول ظـاهرة اإلفتـاء عـرب الفـضائيات, فـيام يتعلـق :أما بعد

 :عدة مباحث وخامتةبالضوابط واآلثار, وقد تناولته من خالل 
 .تعريف الفتو: ث األولـــحـاملب

 .ملفتيأمهية الفتو ومقام ا: يـانـثـث الـاملبح
روط الواجـب توافرهـا يف املفتـي واآلداب التـي جيـب ــالـش: الثـثـاملبحث ال

 .التحيل هبا
 .خطر اإلفتاء بغري علم: عـرابــاملبحث ال
 . بيان طريقة اإلفتاء عرب القنوات الفضائية:  امسـاملبحث اخل

آثار اإلفتاء عرب القنوات الفضائية وأسباب صـدور مثـل هـذه : املبحث السادس
 .لفتاوا

الضوابط التي جيب مراعاهتا يف اإلفتاء عرب القنـوات الفـضائية : ابعــاملبحث الس
 .واملحاذير التي جيب عىل املفتي جتنبها

 .وهي يف نتائج البحث: ةــــمـاتــــاخل
وال شك أن أهم ما تناوله هـذا البحـث, هـو رضورة تأهيـل مـن يتـصدي 

ن وسائل اإلعالم, ومنع من يظهـر منـه لإلفتاء, عرب القنوات الفضائية وغريها م
التهاون يف الفتو; بإصدار ميثـاق يلتـزم بـه العلـامء; ألن املفاسـد املرتتبـة عـىل 



 − ٤ −

: ًاإلخالل هبذا األمر خطرية وخطرية جـدا, كـام هـو مـشاهد اآلن, ولعـل أمههـا
اإلفتاء باآلراء املخالفـة للكتـاب والـسنة, وهـذا مـن االفـرتاء عـىل اهللا تعـاىل يف 

حكام; بتحريم احلالل وحتريم احلرام, مما دفع الناس إىل الـرتخص والتلفيـق, األ
بل جرأهم عىل التكلم يف أهل العلم ملا رأوا التضارب العجيب يف الفتاو. 

 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد, وآله وصحبه وسلم. وباهللا التوفيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٥ −

 باهللا من رشور أنفسنا وسـيئات احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ
أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشـهد أن ال إلـه إال 

 .  عبده ورسولهًا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممداهللا,
 اإلفتاء عـرب الفـضائيات, واملتتبـع لواقـع ظاهرة فهذه دراسة حول :أما بعد

 فـال مراعـاة للـرشوط التـي  عن ضوابط اإلفتـاء غفلة كبرية يف بعضها جيد حلالا
وال اإلحساس باآلثـار طر اإلفتاء بغري علم, خلإدراك جيب توافرها يف املفتى, وال 

; إنـام  عنـد تبينـهالسلبية هلذا اإلفتاء, وال حماولة الرجوع إىل احلق وتصحيح اخلطأ
املجمـع الفقهـي مـن  برغبة كريمةو , فيام ال طائل لهتربيره وأيف اخلطأ  ًمتاديانجد 

 طلب − رشفها اهللا تعاىل −اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة 
, ) الـضوابط واآلثـار–فتـاو الفـضائيات (بالكتابـة يف موضـوع املـسامهة مني 

 . إلنجاز هذا الطلب, واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيلفاستعنت باهللا,
 : وخامتةاحثبم عدة وقد تضمن هذا البحث

 .تعريف الفتو: ث األولـــحـاملب
 .أمهية الفتو ومقام املفتي: يـانـثـث الـاملبح

الرشوط الواجب توافرها يف املفتي واآلداب التي جيب الـتحيل : الثـثـاملبحث ال
 .هبا

 .خطر اإلفتاء بغري علم: عـرابــاملبحث ال
 . ت الفضائيةبيان طريقة اإلفتاء عرب القنوا:  امسـاملبحث اخل

آثار اإلفتاء عرب القنوات الفضائية وأسباب صـدور مثـل هـذه : املبحث السادس
الفتاو. 

الضوابط التي جيب مراعاهتا يف اإلفتاء عرب القنـوات الفـضائية : ابعــاملبحث الس
 .واملحاذير التي جيب عىل املفتي جتنبها

 .وهي يف نتائج البحث: ةــــمـاتــــاخل



 − ٦ −

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٧ −

 املبحث األول
تعريف الفتو 

 :الفتو لغة: ًأوال
  يـدلأصل) فتى(الفاء والتاء واحلرف املعتل  ((:−رمحه اهللا − قال ابن فارس

  .)١())عىل تبني حكم
واسـتفتيت, إذا سـألت عـن . َّأفتى الفقيه يف املسألة, إذا بني حكمهـا: يقالف
  .)٢(احلكم

وأفتى الرجل يف املسألة واستفتيته فيها فأفتاين ( (:−رمحه اهللا−وقال األزهري 
َإفتاء, وفتيا وفتو َْ َْ ُ  .اسامن يوضعان موضع اإلفتاء: ً
َّقال الطرماح ِ ِ: 

ِأنخ بفناء أشدق من عدي            ومن جرم وهم أهل التفايت َّ َُ ْ َُ َ َْ ٍْ َ ْ ٍّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ ِ ْ 
  .)٣()) األحكامتبيني املشكل من:  وأصل اإلفتاء و الفتيا,التحاكم: أي

أفتـاه يف املـسألة يفتيـه, إذا أجابـه : يقـال ((:−رمحـه اهللا −وقال ابن منظـور 
٤())واالسم الفتو( . 

ُيــستفت﴿ :وقولــه عــز وجــل َْ ْ ْونك قــل اهللاَُّ يفتــيكمَ ُ ِ ْ ُُ ِ َ  :أي, ]١٧٦: النــساء [﴾َ
ِأفتوين يف أمري﴿: وقول ملكة سبأ. )٥(يسألونك سؤال تعلم ْ َ َِ ِ ُ قـال . ]٣٢:النمل [﴾ْ

َّبينوا يل ما أفعل, وأشريوا عيل: أي(( :رمحه اهللا−ابن اجلوزي  جعلت : قال الفراء. ِّ
َاملشورة فتيا, وذلك جائز لسعة اللغة ْ جعلـت  ((:−رمحـه اهللا−وقال البقاعي . )٦())ُ
توسعا; ألن الفتـو وقـال الـشوكاين  .)٧()) اجلـواب يف احلادثـة:ًاملشورة فتو− 

                                                 
F١EאF٤L٤٧٣KE 
F٢EאאF٤L٤٧٤KE 
F٣EאF٣L٢٧٣١KE 
F٤EאF١٥L١٤٧KE 
F٥EאF٣L٢٧٣١KE 
F٦EאאF٦L١٦٩KE 
F٧EאF٥L٤٢٣KE 



 − ٨ −

 عن املشورة بالفتو لكون يف ذلك حل ملا أشكل من األمر وعربت ((:−رمحه اهللا
  .)١())عليها
واهللا  .اإلبانـة, واإلجابـة عـن الـسؤال: أن اإلفتاء يف اللغة: من ذلكيظهر ف
 . أعلم
 : ًالفتو اصطالحا: ًثانيا

اإلخبـار بحكـم اهللا عـن دليـل : عن كوهناتعريفات العلامء للفتو ال خترج 
  .)٢(رشعي

  .)٣())إخبار عن حكم اهللا تعاىل ((: بأهناالقرايف فقد عرفها
جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف الدورة السابعة عرشة تعريف اإلفتاء واختار 

بيان احلكم الرشعي عند السؤال عنه, وقد يكون بغري سؤال ببيـان حكـم  ((:بأنه
 حكـم اإلخبار عن ((:وقيل إهنا .)٤())النازلة لتصحيح أوضاع الناس وترصفاهتم

للتفريـق بـني ) ال عىل وجـه اإللـزام(وهذا القيد  .)٥())رشعي ال عىل وجه اإللزام
القايض  ((:−رمحه اهللا −الفتو والقضاء أو بني القايض واملفتي, قال ابن عثيمني 

أي الفـصل بـني املتخاصـمني; ألن : بالفـصل واإللـزام: يمتاز عن املفتي بأمرين
 فقـط, فهـو يـذهب إىل مون, أمـا الـذي يـستفتيالقايض ال يأيت إليه إال املتخاص

بـني −ًملزمـا بـه : , يعنـيخمـرب عـن حكـم رشعـي قـاض بـه:فالقـايض. العلامء
, فميزاته أعظم من املفتـي, وهلـذا فحكـم القـايض يرفـع اخلـالف −املتخاصمني

فإذا اختصم رجالن إىل القايض فحكم بينهام نفـذ . وفتو املفتي ال ترفع اخلالف
فهـو رجـل  :أما املفتـي. ًاخلصامن به إلزاما وال يمكن أن ينفكا عنهُاحلكم, وألزم 

                                                 
F١EאF٤L١٤٩KE 
F٢EאWאאFL٩KE 
F٣EאF٤L١٢٠KE 
F٤Eאאאאאאא،١٥٣F٢L١٧EאW

אK 
F٥EאאF١L٣٢KE 



 − ٩ −

 وكـان .)١()احلكم كـذا وكـذا:  كذا? قاليفما حكم اهللا :  فإن سئل,خمرب عن حكم
: رابعـا ((: اإلسالمي يف دورته الـسابعة عـرش مـا نـصه الفقهجممعمن توصيات 

أهنا غري م :االلتزام, واإللزام بالفتو لزمة قضاء, إال أهنا ملزمة األصل يف الفتو
ديانة فال يسع املسلم خمالفتها إذا قامت األدلة الواضحة عىل صحتها, وجيب عـىل 
ّاملؤسسات املالية اإلسـالمية التقيـد بفتـاو هيئاهتـا الـرشعية يف إطـار قـرارات 

 .واهللا أعلم. ))املجامع الفقهية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١EאאFL٦٠٠KE 



 − ١٠ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ١١ −

 ثايناملبحث ال
 أمهية الفتو ومقام املفتي

: , وكلها تدور حول أن املفتـيوقد تنوعت عبارات الفقهاء يف تعريف املفتي
 .هو املخرب عن احلكم الرشعي

هـو املخـرب بحكـم اهللا تعـاىل ملعرفتـه : املفتي ((:−رمحه اهللا −قال ابن محدان 
 .بدليله

 .هو املخرب عن اهللا بحكمه: وقيل
ً معرفة أحكام الوقائع رشعا بالدليل مع حفظه ألكثـر هو املتمكن من: وقيل

  الفقـه اإلسـالمي الـدويل يف الـدورة الـسابعة عـرشةجممعولذا اختار . )١())الفقه
ِهو العامل باألحكام الرشعية وبالقضايا واحلوادث, والـذي  ((:تعريف املفتي بأنه

ن أدلتهـا رزق من العلم والقدرة ما يـستطيع بـه اسـتنباط األحكـام الـرشعية مـ
ِفاسألوا أهـل الـذكر ﴿ :قال اهللا تعاىل .)٢())وتنزيلها عىل الوقائع والقضايا احلادثة ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َ

َإن كنتم ال تعلمون ُْ َْ ْ َ ُ ْ ُ وعموم هذه اآلية ((: رمحه اهللا−قال السعدي  ,]٤٣:النحل[ ﴾ِ
مـر مـن فيها مدح أهل العلم وأن أعىل أنواعه العلم بكتـاب اهللا املنـزل فـإن اهللا أ

 ويف ضمنه تعديل ألهل العلـم وتزكيـة ,يعلم بالرجوع إليهم يف مجيع احلوادثال
 فـدل عـىل أن اهللا ,هلم حيث أمر بـسؤاهلم وأن بـذلك خيـرج اجلاهـل مـن التبعـة

ائتمنهم عىل وحيه وتنزيله وأهنم مأمورون بتزكية أنفـسهم واالتـصاف بـصفات 
 . )٣())الكامل

َوإذ ((:−رمحه اهللا−قال ابن القيم  ِ ِّا كان منصب التوقيـع عـن امللـوك باملحـل َ ُِ ِ َِْ ُِْ ْ ْ َُ ِ ََّ ِ ْ َ َ
ْالذي ال ينكر فضله, وال جيهل قدره , وهو من أعـىل املراتـب الـسنيات, فكيـف  َّ ْ َ َ ُ َ َ ُ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُِ َْ َ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ُ َّْ َ َْ

                                                 
F١EאאFL٤KE 
F٢Eאאאאאאא،١٥٣F٢L١٧EאW

אK 
F٣EאאFL٤٤١KE 



 − ١٢ −

ِبمنصب التوقيع عن رب األرض والسموات َِ َ ِّ ْ َْ َّ ْ َ َِ َِ ْ َ ِ َّ ِ ْ َ فحقيق بمن أقيم?ِ َِ ُِ ْ َِ ٌ ِ يف هذا املنـصب َ ِ ْ َْ َ َ ِ
َأن يعد له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلم قدر املقـام الـذي أقـيم فيـه , وال  َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ َ ََّ َ َ َِ َ َ ْ ْ َْْ ْ َ َ َ َّ َّْ َّ َ

ِيكون يف صدره حرج من قول احلق والصدع به; فإن اهللاََّ نارصه وهاديـه ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ ْ ْ ٌ َ َ َُ َ ْ َّْ َ َ ُِ ِ ِ ِّ َ َْ ِ ِ ِ ْ, وكيـف ُ ََ
َهو املنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب فقال تعاىل َ َ ُّ ُ َ ُ ََ ََ ََّ َ ِْ ْ ََ ْ َِّ ِ َِ ِْ ِ َْ ِويـستفتونك يف النـساء﴿:ُ َ ْ َِّ ُ َِ َ َ ْ َ 

ِقل اهللاَُّ يفتيكم فيهن وما يتىل عليكم يف الكتاب َ ِْ ِ ِْ َ ِْ ْ ْ ُ َ ْ ُُ َُ َ ََّ ِ ْ ُوكفى بام تـواله , ]١٢٧:النساء[ ﴾ُ َ ََّ َ َ ِ َ َ
َاهللاَُّ تعاىل َ ِ بنفسه رشفا وجاللة; إذ يقول يف كتابهَ ِ ِ ِِ َِ ِ ُ َُ ْ ً َ ً َْ َ َ َ َ ِ يـستفتونك قـل اهللاَُّ يفتـيكم يف ﴿:َ ْ ُ ْ َُ َِ ْ ْْ ُ َ ُ َ
ِالكاللة َ َْ َ, وليعلم املفتي عمن ينوب يف فتواه, و]١٧٦:النساء[ ﴾َ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َْ َ ِْ ُ َّ ََ ِ ُِْ ٌليوقن أنه مسئول َ ُ ْ َ ُ َ َُّ َ ِ ِ

ْ وموقوف بني يدي اهللاًَِّاَغد َ َ ْ ََ َ ْ ٌَ  ألهنـا بيـان ;ومن هنا يتبن أن الفتو أمـر عظـيم. )١())ُ
ُلرشع رب العاملني, واملفتي يوقع عن اهللا تعـاىل يف حكمـه, ويقتـدي برسـول اهللا  ّ ُ

َولعظم هذا األمر كـان سـعيد بـن . )٢(صىل اهللا عليه وسلم يف بيان أحكام الرشيعة َ
َ ال يكاد يفتي فتي−رمحه اهللا−املسيب  ُ ُ َْ ُ ِْ َ َا والَ ْ يقول شـيئَ ََ ُ َ إال قـالًاُ َ ِاللهـم سـلمني ((: َّ ْ َ َِّّ َُّ

ِّوسلم مني ِ ْ َِّ واهللا  ! زماننا من صـنيع  هـؤالء األئمـة? يففتني كثري من املفأين .)٣())َ
 .  أعلم
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 املبحث الثالث
 الرشوط الواجب توافرها يف املفتي واآلداب التي جيب أن يتحىل هبا

  يفً مـوجزاضـوابط اإلفتـاء فينبغـي لنـا أن نـذكرًونظرا إىل أن بحثنا هذا يف 
 .   )١( وآدابهرشوط املفتي

 :رشوط املفتي: ًأوال
 وقد ذكر األصوليون يف كتبهم رشوط عدة للمفتي ما بني ميرس فيها ومـشدد

 .)٢(وسوف أذكر أمهها
ومـا  ُالعلم بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم: الرشط األول

 اآليـات الـواردة يف  أي ال بـد للمفتـي مـن معرفـة تفـسري: من علـوميتعلق هبام
األحكام, واألخبـار الـواردة فيهـا; ألنـه ال يمكنـه االسـتنباط إال بمعرفـة هـذه 

 . )٣(األمرين
فال بـد لـه مـن معرفـة الناسـخ واملنـسوخ مـن : وأما ما يتعلق هبام من علوم

َالكتاب والسنة; لئال حيكم باملنسوخ الذي ترك  ُ ْ العمل به, ويرتك الناسخ املعمـول َ
ًوال يشرتط أن يكـون حافظـا جلميـع النـصوص املنـسوخة, . )٤(به, فيبطل احلكم

والنصوص الناسخة, بل تكفيه القدرة عـىل الرجـوع إىل مـا عنـده مـن املـصادر 
 . )٥(املوثوق هبا ليعرف أن ما متسك به غري منسوخ

ات األحكـام; لـيعلم الباعـث ًوال بد له أيضا من معرفة أسباب النزول يف آي
ًوال بـد لـه أيـضا مـن معرفـة رشوط . عىل احلكم, والعلم به يرشد إىل فهم املراد

   .املتواتر واآلحاد; ليقدم األول عند التعارض
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ج ـة; ليحتــة مـن الـضعيفـاديث الـصحيحـة األحــرفـن معـه مـد لـوال ب
َبالصحيح, ويطرح الضعيف, وغري ذلك ََ ي كـالم نفـيس جيمـع والبن اجلـوز. )١(ْ

كـان الفقهـاء ثـم  ((:رضورة حتصيل هذا الـرشط, وخطـر التفـريط فيـه, فقـال
ٍاستهانوا هبذا األمر أيضا, وصار أحدهم حيتج بآية ال يعرف معناها, وبحديث ال  ً

 !يدري, أصحيح هو أو ال?
وربام اعتمد عىل قياس يعارضه حديث صحيح وال يعلـم; لقلـة التفاتـه إىل 

ٍ وإنام الفقه استخراج من الكتاب والسنة, فكيف يستخرج مـن يشء معرفة النقل,
ٌال يعرفه? ومن القبيح تعليق حكم عىل حديث ال يدري أصحيح هو أم ال? َْ 

ُولقد كانت معرفة هذا تصعب, وحيتاج اإلنسان إىل السفر الطويل, والتعـب  ُ ْ َ
ُالكثري, حتى يعرف ذلك, فصنفت الكتب, وتقررت الـسنن, وعـ َ ِّ ُ ْ ََ رف الـصحيح ِ

ِمن السقيم, ولكـن غلـب عـىل املتـأخرين الكـسل بـاملرة عـن أن يطـالعوا علـم  َّ
ُاحلديث, حتى إين رأيت بعض األكابر من الفقهاء يقول يف تصنيفه عن ألفـاظ يف  ِّ ِ

وجيعل . كذا: ال جيوز أن يكون رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: ))الصحاح((
ُهـذا احلـديث ال يعـرف: مه أن يقولاجلواب عن حديث صحيح احتج به خص َ ْ ُ .

فكيف لو نظـر إىل حـال كثـري مـن أصـحاب . )٢())!وهذا كله جناية عىل اإلسالم
 . وإىل اهللا املشتكى .الفتاو يف زماننا
: العلم بمواطن اإلمجاع واخلـالف واملـذاهب واآلراء الفقهيـة :الرشط الثاين

ُف اإلمجـاع, وهـو ال يعلـمُ اشرتط ذلك; لئال يفتي يف مسألة عىل خالوإنام َ ْ وال . )٣(َ
يلزم أن حيفظ مواقع اإلمجاع, بل يف كل مسألة يفتي فيهـا ينبغـي أن فتـواه ليـست 

أما املختلف فيها من املسائل التي اختلف فيها الفقهاء فال بد أن . )٤(خمالفة لإلمجاع
قـال . )٥(يعرف املسألة, وأدلة كل فريق, وأن يعرف من هم الفقهاء الذين اختلفـوا
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ًألنه يصري بصريا بمواضع االختالف, جديرا بأن يتبني  ((:−رمحه اهللا −الشـاطبي  ً
من مل يعرف خالف  ((:−رمحه اهللا−فعن قتادة . )١())له احلق يف كل نازلة تعرض له

ال ينبغـي  ((:−رمحـه اهللا−وقـال عطـاء اخلراسـاين . )٢())الفقهاء مل يشم أنفه الفقه
َّى يكون عاملا باختالف الناس; فإن مل يكن كذلك رد من ٍألحد أن يفتي الناس حت َ ً

وال يكـون  ((:ولذا قال اإلمـام الـشافعي. )٣())العلم ما هو أوثق من الذي يف يده
ًألحد أن يقيس حتى يكون عاملا بـام مـىض قبلـه مـن الـسنن, وأقاويـل الـسلف, 

ىل معرفـة فكلـام كـان املفتـي عـ. )٤())وإمجاع الناس, واختالفهم, ولسان العـرب
بمواطن اخلالف يف األحكام الرشعية وحسن النظر يف أقوال املختلفـني يف فـروع 

وختلف هـذا الـرشط . األحكام كان أوفق إىل األخذ بالقول القريب من الصواب
قـال ابـن  .يوقع املفتي يف اخلطأ الفاحش والتقليـد األعمـى والتعـصب املـذموم

لـيشء  من مل يـدركوا مـن العلـوم إال افإن من طلبة العلم ((:−رمحه اهللا−عثيمني 
 فتجده يعمل بأحاديـث عامـة هلـا مـا خيـصها, أو ًااليسري, ثم ينصب نفسه جمتهد

يعمل بأحاديث منسوخة ال يعلم ناسخها, أو يعمل بأحاديث أمجـع العلـامء عـىل 
أهنا عىل خالف ظاهرها, وال يدري عـن إمجـاع العلـامء, ومثـل هـذا عـىل خطـر 

 . واهللا أعلم.  ما نراه يف بعض الفتاو يف واقعنا املعارص, وهذا. )٥())عظيم
املعرفـة التامـة بأصـول الفقـه ومبادئـه وقواعـده ومقاصـد : الرشط الثالـث

 وهـذا : وغريهاو والرصف والبالغة واللغةالنح: الرشيعة, والعلوم املساعدة مثل
 وكيفيـة ,ل أصول الفقه, تعني عىل معرفـة الـدلي بعلمعرفةاملألن  ًرشط هام جدا;

االستدالل واالسـتنباط, والتعليـل, ونحـو ذلـك ممـا حيتاجـه النـاظر يف األدلـة 
ِفـإن هـذا العلـم هـو عـامد فـسطاط  ((:−رمحـه اهللا−لذا قال الشوكاين الرشعية,  ُِ ُ

ٍاالجتهاد وأساسه الذي تقوم أركان بنائه وعليه أيضا أن ينظر يف كـل مـسألة مـن  ً
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ُمسائله نظرا يوصله إىل ما ه ِ ُ ّو احلق فيها, فإنه إذا فعل ذاك متكن من رد الفروع إىل ً
َأصوهلا بأيرس عمل وإذا قرص يف هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط َ َ َ ُّ َ ُ ّ(()١( .

; ألهنـا هـي ًكام البد ملن يتصدي ملنصب اإلفتاء أن يكون عارفا بمقاصد الـرشيعة
 أجل حتقيق مصالح العبـاد, الغاية التي راعاها اهللا عز وجل يف ترشيع أحكامه من

 تزامحت املصالح قدم األعىل درء املفاسد عىل جلب املصالح أو املنافع, وإذافيقدم 
تسلم فتواه من الزلل, فكم مـن مقاصد الرشيعة لفال بد له من فهم  . وهكذامنها,

 يراعي مقاصد الرشيعة فكانت جنايته كبرية عىل من أفتاه, ولعـل فتـاو مفتي ال
, وقتل املستأمنني, وكذلك الفتاو املتعلقة من عـدم مراعـاة  احلكاماخلروج عىل

ًحال املسلمني قوة وضعفا   بلـسان العـرب, فقـد قـال  أما معرفته.من هذا القبيلً
وكذلك القدر الالزم لفهم الكـالم  ((: وهو يذكر الرشوط−رمحه اهللا−الشنقيطي 

ًمن كان عاملـا بعلـم النحـو (( :−رمحه اهللا−وقال الشوكاين . )٢())من النحو واللغة
َوالرصف واملعاين والبيان حتى تثبت له يف كل فن من هذه الفنون ملكة يستحرض  ُ

ً وروده عليه, فإنه عند ذلك ينظر يف الدليل نظرا صحيحا هبا كل ما حيتاج إليه عند ً
ًويستخرج منه األحكام استخراجا قويا ً(()٣(  .    

ــع ــرشط الراب ــأحوال ال: ال ــة ب ــرص املعرف ــاع الع ــرافهم, وأوض ــاس وأع ن
: ومستجداته, ومراعاة تغريها فيام بني عىل العرف املعترب الـذي ال يـصادم الـنص

ل كبري يف الفتو كـام هـو مالحـظ يف كثـري مـن وهذا الرشط ختلفه أسفر عن خل
 .)٤(الفتاو املتعلقة بواقع أحوال بالد املسلمني

وهـذا : الرشعية من النصوصالقدرة عىل استنباط األحكام : الرشط اخلامس
يف احلقيقة هو الثمرة, فقد يكون اإلنسان عنده كل ما سبق مـن الـرشوط,  الرشط
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 فكلام كان ,)١(من أدلتها اإلمجالية أو التفصيليةلكن ال يستطيع أن يستنبط األحكام 
ًالعامل عنده قدرة عىل االستنباط واستخراج الفوائد املفيـدة, كـان أكثـر توفيقـا يف 

, ويف هـذا احلـديث  وكـذايف هذه اآلية دليل عىل كذا: قولً فتجده كثريا ما يفتواه
كذا وكذا, ويف هذه احلديث فوائد : , ويف هذه اآلية فوائد منها وكذادليل عىل كذا

عىل كل حال البد أن يكون عنـد  ((:−رمحه اهللا− قال ابن عثيمني .كذا وكذا: منها
والناس يف هذه املـسألة . حكام من األدلةاإلنسان ملكة يستطيع هبا أن يستنبط األ

ًيتباينون تباينا عظيام, فتجد بعض الناس يستنبط من احلديث الواحد عدة مسائل,  ً
وآخر ال يستنبط منه إال مسائل قليلة, أو ال يستنبط منه إال املسألة التي هي ظـاهر 

       .)٢())الكالم فقط
تخصـصات املختلفـة لتـصور الرجوع إىل أهل اخلربة يف ال: الرشط السادس

وهـذا رشط مهـم : املسألة املسؤول عنها, كاملسائل الطبية واالقتـصادية ونحوهـا
 فـيام يعـرض ةًجدا, وهلذا فإن أهل العلم مل يغفلوا عن أمهية االستعانة بأهل اخلرب

عليهم من مسائل, حتى يتمكن العامل الفقيه من استخراج احلكم الرشعي بطريقة 
اخلربة يكشفون مناط احلكم للمجتهـد مـن خـالل خـرباهتم صحيحة; ألن أهل 

ْالسابقة ومعرفتهم بكنـه الـيشء, فـأقوال أهـل اخلـربة واالختـصاص معتـربة يف  ُ
ًن قـوهلم صـار طريقـا إهادية التي ال يعرفها غريهم, بـل األحكام الرشعية االجت

أقـوال أهـل ًمعتمدا لد الفقهاء يرجع إليه يف الكثري من األحكام التي حتتاج إىل 
−, قال ابن تيميـة )٣(االختصاص يف الوقائع واألمور املرتبطة هبم يف اختصاصاهتم

وقـال . )٤())واملرجع يف كل يشء إىل الصاحلني مـن أهـل اخلـربة بـه ((:−رمحه اهللا
فإن كل يشء حيصل به اشتباه يرجـع فيـه إىل أهـل اخلـربة  ((:رمحه اهللا−السعدي 

 −رمحـه اهللا−وأبان ذلك ابـن تيميـة . )٥()) غريهموالدراية فيكون قوهلم حجة عىل
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ًوكون املبيع معلوما أو غري معلوم ال يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم, بل  ((:فقال
يؤخذ عن أهل اخلربة بذلك اليشء, فإذا قال أهل اخلربة أهنم يعلمون ذلك, كـان 

هم كام أعلم بالدين مناملرجع إليهم يف ذلك دون من مل يشاركهم يف ذلك وان كان 
أنتم أعلم بدنياكم فام كان من ( :صىل اهللا عليه وسلم  هلم يف تأبري النخلقال النبي 

وعليه . )٢()), ثم يرتتب احلكم الرشعي عىل ما تعلمه أهل اخلربة )١()َّأمر دينكم فإيل
, وهذا ملموس يف غفل عن هذا الرشط ممن تصدر اإلفتاءيقع يف غلط فاحش من 

علمواهللا أ. بعض الفتاو.  
ْما يشرتط فـيمن يوقـع عـن اهللاَِّ وهو يذكر  −رمحه اهللا− ابن القيم قد أحسنو ُ َ ُ ْ َُ ِّ َُ َ َِ َ ْ
ِورسوله ِ ُ َ َوملـا كـان  ((: فقال أو صفات املبلغني عن الرسول صىل اهللا عليه وسلم,َ َ ََّ َ

ِّالتبليغ عن اهللاَِّ سبحانه يعتمد العلم بام يبلغ, والص َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ُْ َُّ ْ َْ َ ُِ ِ ُِ َ َ ََّ ِدق فيه, مل تصلح مرتبة التبليـغ ِ ِ ْ َ ْ َّْ َ َ ُْ َْ َ ُ ْ َ ِ ِ
ِبالرواية والفتيا; إال ملن اتصف بالعلم والصدق; فيكون عاملا بام يبلغ صادقا فيـه,   ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ َ َُ َ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َُ ِّ ْ ْ َْ ِِّ ِ ًِ ََ ُ ِ ْ َّ ِْ َ َّ

ِويكون مع ذلك حسن الطريقة, مريض السرية, عدال يف  ً ْ َ ِ ِ ِ َِ َِّّ َ َ َ ََ َّ َ ُِ َ َ َ َ ََ َأقواله وأفعالـه, متـشابه ُ َ َ َِ َ َ ُ ِ ِ ِ ِْ َْ َ
ِالرس والعالنية يف مدخله وخمرجه وأحواله ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ِّْ َ ِ َ ْ ِ َ ْ ِّ(()٣(.  

 الـسمعاين بام قاله ختم أبعد ذكر الرشوط التي جيب أن يكون عليها املفتي,و
ه أن فإن أخل هبا فال حيل له أن يفتي, وال حيل لسائل علم بحال ... ((−رمحه اهللا−

  .واهللا أعلم. وما هذا إىل لعظم منصب اإلفتاء .)٤())يستفتيه
 :آداب املفتي: ًثانيا

ًأما اآلداب والصفات التي جيب أن يتحىل هبا املفتي فهـي كثـرية جـدا, وقـد 
اعتنى بذكرها العلامء يف كتبهم ومصنفاهتم, ولعلنا هنا نـذكرها جمتمعـه; ونعـرج 

وينبغي  ((: فقال−رمحه اهللا− طيب البغداديوقد ذكر أمهها اخل عىل رشح بعضها,
                                                 

F١EF٣L١٥٢E،אF٢٤٧١E،אF٢٢E،אא،FFWא
؛،א؛KEEF٢٣٦٣E

WFFKEEאאאF٣٩٧٧KE 
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F٣EאF٦L١٦KE 
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قوي االسـتنباط جيـد املالحظـة, رصـني الفكـر, صـحيح االعتبـار, : أن يكون
ًصاحب أناة وتؤدة, وأخا استثبات, وترك عجلة, بصريا بام فيه املصلحة, مستوقفا  ً ٍ ٍ ٍ ٍ

ًباملشاورة, حافظا لدينه, مشفقا عىل أهل ملته, مواظبا عىل مروءته, حريـصا ً ً  عـىل ً
ًت, صادفا عـن ًاستطابة مأكله, فإن ذلك أول أسباب التوفيق, متورعا عن الشبها

ًبا يف احلــق, دائــم االشــتغال بمعــادن الفتــو, وطــرق فاســد التــأويالت, صــل
ًاالجتهاد, وال يكون ممن غلبت عليه الغفلة, واعتوره دوام الـسهر, وال موصـوفا 

ًبقلة الضبط, منعوتا بنقص الفهم, معروفـا بـ ُاالختالل, جييـب بـام ال يـسنح لـه, ً ََ ْ ُ
 اإلسالمي يف دورته الـسابعة عـرش  الفقهجممعوأحسن . )١())ويفتي بام خيفى عليه

 مجـاد اآلخـرة ٢ − مجـاد األوىل ٢٨التي انعقدت يف عامن باألردن يف الفـرتة 
م مجـع هـذه اآلداب والتنبيـه ٢٠٠٦حزيران / يونيو ٢٨−٢٤ املوافق −هـ١٤٢٧

ًعـىل املفتـي أن يكـون خملـصا هللا  :ِمن آداب اإلفتاء: ًسادسا ((:قالواعليها حيث 
ًتعاىل يف فتواه, ذا وقار وسكينة, عارفا بـام حولـه مـن أوضـاع, متعففـا ورعـا يف  ً ً

ً بام يفتي به من فعل وترك, بعيدا عن مواطن الريب, متأنيا يف جوابـه ًنفسه, ملتزما ً
ًرا غـريه مـن أهـل العلـم, مـداوما عـىل عند املتشاهبات واملسائل املشكلة, مشاو ً

ًالقراءة واالطالع, أمينا عىل أرسار الناس, داعيا  اهللا سـبحانه أن يوفقـه يف فتـواه, ً
وهنـا ألـتقط مـن هـذه . ))ًمتوقفا فيام ال يعلم, أو فيام حيتاج للمراجعـة والتثبـت

  فـيهام مـن جانـب بعـضالتهـاون اآلداب أمرين ألقي الضوء عليهام ملا ظهر مـن
املفتني عرب القنوات الفضائية مما سبب هذه الفوىض يف الفتو: 

عنـدما نـر أن بعـض : إخالص النية هللا فيام يصدره املفتي من الفتاو  )أ( 
املفتني تصدر عنه فتاو خمالفة للكتاب والسنة, عارية عن الدليل, خلدمـة فئـة أو 

ال النبـي صـىل اهللا عليـه , حينئذ ندرك  أمهـة النيـة, قـ)٢(طائفة معينة أو نحو ذلك
د اإلمـام ـذا عــولـ. )٣())ل امرئ ما نـوـإنام األعامل بالنيات وإنام لك ((:وسلم 
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ٌأن تكون لـه نيـة,  ((: من اخلصال التي جيب أن يتصف هبا املفتي−رمحه اهللا−أمحد  َ َّْ ُِ َ ُ َ َ
َفإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور وال عىل ك َ َ ََ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ ٌَ ُ ِ َِ َُ ُْ َْ ٌَ ْ ٌالمه نورَِ ُ ِ ِ رمحـه −قال ابـن القـيم . )١())َ

ِفأما النية فهي رأس األمر وعموده وأساسـه وأصـله الـذي  ((:ً شارحا ذلك−اهللا َّ ُُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ََّ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ََّ ِ َ َْ ِ َ ُ َِّ
َعليه يبنى, فإهنا روح العمل وقائده وسائقه, والعمل تابع هلا يبنـى عل ُ ْ ْ ََ ََ َْ ُ ٌ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ َ ِ َ َُ َ َ ُ َُّ َ َِ ِ ِِ َ ُّيهـا, يـصح ِ َ َ ِْ

ُبصحتها ويفسد بفسادها وهبـا يـستجلب التوفيـق, وبعـدمها حيـصل اخلـذالن,  ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّْ َ َ َّ َ ُِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َُ ِ
َوبحسبها تتفاوت الدرجات يف الدنيا واآلخرة, فكم بني مريد بـالفتو وجـه اهللاَِّ  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُّ َّ َ ََ َ َْ ِ ِ ٍِ ِ ِِ ُ ْ ْ َ َ ََ َ ْ ِ ُ ُ

ْورضاه وال َ ُ ََ ُقرب منه وما عنده, ومريد هبا وجه املخلوق ورجاء منفعته ومـا ينالـه ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َُ َُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ِْ ِ ٍ ِ َِ ُِ ْ َْ ِ ِ َ
ِمنه ختويفا أو طمعا, فيفتي الرجالن بالفتو الواحدة وبينهام يف الفضل والثـواب  َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ً ْ َُّ َ َ َ ْ َ َ ًِ ْ ْ ْ ِْ َ َّ ََ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ

َْأعظم مما بني امل َ ْْ َُ َّ ِ َ ِرشق واملغربَ ِ ْ َْ َ ِ ِ ْ. 
ُهذا يفتي لتكون كلمة اهللاَِّ هي العليا ودينه هو الظاهر ورسـوله هـو املطـاع,  َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َُ َّ ُ َ ْ َُْ ُ ُ َُ ْ ُْ َ ُ َ َِ ُِ ِ ِ ِِ َ ُ َ
َوهذا يفتي ليكون قوله هو املسموع وهو املشار إليه وجاهه هو القائم سواء وافـق  َ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ٌَ َ ُ ُ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ ُُ ُ ُ ُ ََ ُْ َْ ُ

ُلكتاب والسنة أو خالفهام, فاهللاَُّ املستعان ا َ َ َ ََ ُ ْ َ ََ َْ َ ُُّْ َ َْ َ َّ ِ. 
ْوقد جرت عادة اهللاَِّ التي ال تبدل وسنته التي ال حتول أن يلبس املخلص مـن  َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُْ ِ ْ ُ َّ ُ َّْ ََ َ َُ َ َُ َّ ُ ُ َّْ ُ َْ

َاملهابة والنور واملحبة يف قلوب اخللق وإقب َ َ َّ َ َ َ َ َْ ُِ ِ ِْ ُْ َْ َِْ ِ ِ ِال قلوهبم إليه ما هو بحسب إخالصـه ُِّ ِِ َ ُْ ِ َ َ َْ َ ِْ ِ ُِ َ ُ ِ
ِونيته ومعاملته لربـه, ويلـبس املرائـي الالبـس ثـويب الـزور مـن املقـت واملهانـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َّ ََْ َْ ُْْ َ َِّ ُّ ِ َ َ َ َ ُْ َ

َوالبغــضة مــا هــو الالئــق بــه, فــاملخلص لــه املهابــة واملح َ َ َ ُ ُ َ ََْ َْ ُُْ َ ََّ ِْ ْ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َ ُبــة, ولآلخــر املقــت ْ ْ ْ َُْ ِ َ ِ َ َّ
ُوالبغضاء َ ْ َ  .)٣( وهذه اخلصلة واجبة.)٢())َْ

ً فقد مـر بنـا آنفـا قـول :التحيل بالوقار والسكينة وجتنب خوارم املروءة )ب(
ر بعـض املفتـني فقد ظه, ))ًمواظبا عىل مروءته ((:−رمحه اهللا−اخلطيب البغدادي 

ْعىل غري سمت العلامء من الوقار, واحلشمة, عـن خـوارم متنـزه    والسكينة, غـريَ
ٍاملروءة, فتجده يتكلم بكالم  ٍمبتذلَ َ َ ْ  النـصوص  عـام خيـالف وال يـصون جملـسه)٤(ُ
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تلك املـرأة التـي جتلـس معـه  وال أدل عىل ذلك من الرشعية من الكتاب والسنة,
بحجة أهنا مقدمة الربنامج, ومصلحة ظهوره أوىل !! متربجة ينظر إليها وتنظر إليه

 فكيف يثق النـاس ,مع قدرته عىل اشرتاط منع ذلك تشدد يف أمر هذه املرأة,من ال
ًأن يكون بعيـدا عـن مـواطن  ((:ًبمثل هذا املفتي, ومن آداب املفتي كام مر بنا آنفا

 من اخلصال التي جيب أن يتـصف هبـا −رمحه اهللا−وقد عد اإلمام أمحد . ))الريب
رمحـه −ولذا قال ابن القـيم  .)١())نةأن يكون له علم وحلم ووقار وسكي ((:املفتي
ِفليس صاحب العلـم والفتيـا إىل يشء أحـوج منـه إىل احللـم والـسكينة  ((:−اهللا ِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ِْ ِْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ٍ ْ َ ْ ُ َ

ْوالوقار ; فإهنا كسوة علمه ومجاله, وإذا فقدها كـان علمـه كالبـدن العـاري مـن َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َُ َُ ْ ََّ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ 
ِاللباس َ إيـاك أن تفـتح  ((:ً خماطبا طالب العلم−رمحه اهللا− وقال ابن عثيمني .)٢())ِّ

عىل نفسك باب االمتهان, فإن ذلك يذهب اهليبة من قلوب الناس فـال هيابونـك 
ًإن حقا عـىل  ((−رمحه اهللا−وقال اإلمام مالك . )٣())وال هيابون العلم الذي تأيت به
ًار وسكينة وخشية, وأن يكون متبعا ألثر من مىض من طلب العلم أن يكون له وق ِ َّ ُ

َوريض اهللا عن أمري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب إذ يـرو عنـه قولـه. )٤())قبله ُْ: 
ُهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل(( ْ ِ َ َ العلم دعـو,  ((:وقال بعضهم. )٥())َ

َّوالعامل مدع, والعمل شاهد, فمن أيت بشهود دعواه صحت ٍ . )٦()) للمسلمني فتواهَّ
 .     واهللا املستعان

 ما ذكره اإلمام أمحـد مـن اخلـصال  عىلً معلقا−رمحه اهللا−وقد قال ابن القيم 
ِوأي يشء نقـص منهـا ظهـر اخللـل يف املفتـي ((:التي جيب أن يتصف هبا املفتـي ِْ َ َُْ ِْ ُ َ َ َ َ َ ُّ ََ ْ َ ِ ْ َ َ

ِبحسبه ِ ِْ وا اإلفتـاء فتني الـذين تـصدروهذا ما نشاهده اآلن من حال بعض امل .)٧())َ
  .عرب القنوات الفضائية
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 املبحث الرابع
 خطر اإلفتاء بغري علم

إن الفتو بغري علم خطرها عظيم, ولذا جاء التحذير منهـا يف آيـات كثـرية 
َوال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكـذب ﴿:ًجدا, قال اهللا تعاىل َِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ ُُ ُ َ َ ََ َ َْ َهــذا حـالل وهــذا ُ ََ َ َ ٌَ َ

َحرام لتفرتوا عىل اهللاِّ الكـذب إن الـذين يفـرتون عـىل اهللاِّ الكـذب ال يفلحـون َ َُّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ٌ ََ َ َْ َّ ْ َِّ َُ َُ َِ ْ َ﴾ 
ويدخل يف هذا كل من ابتدع بدعـة  ((:−رمحه اهللا− , قال ابن كثري]١١٦:النحل[

 ممـا أبـاح اهللا ًا, أو حرم شـيئ حرم اهللا مماًا له فيها مستند رشعي, أو حلل شيئليس
َ وقال تعاىل .)١())بمجرد رأيه وتشهيه َ َ َ َقل إنام حرم ريب الفواحش ما ظهـر منهـا ﴿:َ َْ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ََّ ِّ ََ ْ َْ ُ

َوما بطن واإلثم والبغي بغري احلق وأن تـرشكوا بـاهللاَِّ مـا مل ينـزل بـه سـلطانا وأ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َْ َْ ُْ ُ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ ُْ َ َ ْ ُْ ِ ْ ِّ َْ ِْ ْن ِ
َتقولوا عىل اهللاَِّ ما ال تعلمـون ُ ََ ُْ ََ ََ َ  :−ه اهللامحـر −, قـال ابـن القـيم ]٣٣:األعـراف[ ﴾ُ

ُّفرتب املحرمات أربع مراتب, وبدأ بأسهلها وهو الفواحش, ثم ثنى بام هو أشد (( َ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َّ ْ َ َ ْ َ َّ َِ َِّ َ ُ َ َُ ِ ِ ِْ ِ َ ُْ
ُّحتريام منه وهو اإلثم والظ َْ َ َ ُُ ًِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِلم, ثم ثلث بام هو أعظم حتريام مـنهام وهـو الـرشك بـه َ ِِ ُِ َْ ِّ ْ َْ َ ُ َُ َُ ً ُ َ َّ ُْ ِ َ َ َ َُ َّ ْ

َسبحانه, ثم ربع بام هو أشد حتريام من ذلك كله وهو القول عليه بال علـم, وهـذا  َ َ َ َُ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ٍْ ْ َ ُ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِِ َِ ُْ ََ ً َ َ َّ ُِ َ ُّ ََ
ْيعم القول عليه سبحانه بال عل َ َ ِْ َِ َِ ُ َ ْ ْ ْ ُ ََ ُ ِم يف أسامئه وصفاته وأفعاله ويف دينه ورشعـهَُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َِ ِْ ََ َِ َ ْ ٍ(()٢( .

َوال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبرص والفؤاد كل أولئـك ﴿: وقال تعاىل َِ ِ َِ ُّ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ َّ ٌ ْ ََّ ِ ِ ُ ْ َ
ًكان عنه مسؤوال ُ ْ َ ُ َْ َ  ى جل وعالهن ((:−رمحه اهللا−قال الشنقيطي , ]٣٦:اإلرساء [﴾َ

: يف هذه اآلية الكريمة عن اتباع اإلنسان ما ليس له به علـم ويـشمل ذلـك قولـه
رأيت ومل ير, وسمعت ومل يسمع, وعلمت ومل يعلم, ويدخل فيـه كـل قـول بـال 

ُوال تقولـوا ملـا تـصف ﴿ :وقـال تعـاىل. )٣())علم وأن يعمل اإلنسان بام ال يعلـم ِ َ ََِ ُ ُ َ َ
َألسنتكم الكذب هذ َ َ ِ َِ ُْ ْْ ُ َ َا حالل وهذا حرام لتفرتوا عىل اهللاَِّ الكذب إن الذين يفـرتون َ ْ َّ ْ َ َُ ُ ٌ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ ٌَ َ َ َ َ

َعىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحون  ُْ ُ َِ َ ِ َ ْ َ ٌمتـاع قليـل وهلـم عـذاب ألـيم* َ ْ َِ َ ٌ َ ٌَ ََ ُ َ ٌ ِ −١١٦:النحـل[ ﴾َ
ُفتقدم عليهم سبحانه  ((:−رمحه اهللا−, قال ابن القيم ]١١٧ َ ْ َْ َّ َُ ْ َِ َ َ َ ِبالوعيد عىل الكـذب َ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ِ
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ُعليه يف أحكامه, وقوهلم ملا مل حيرمه ْ َ ْ ْْ ِّ َْ ُ َْ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ِ ُهذا حرام, وملا مل حيله: َ َ ََّ ِ َِ ْ َ َ ٌ َ َ ٌهذا حالل, وهذا بيان : َ َ َ ََ َ َ ََ ٌَ
َمنه سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن يقول ُْ َْ ْ َ ُ ُ َ ْ َُ َِ ِ ُِ َُ َ َّ َ ُ ٌهذا حالل وهذا حرام : ْ َ َ َ ََ َ ََ َّإال بـام علـم أن اهللاََّ ٌَ َ َ َِ َ ِ َّ

ُسبحانه أحله وحرمه َ َ ُ َ ُ َ َْ َّ َُّ َ َ(()١( . 
َمن أفتي بغري علم كـان إثمـه  (( :قال رسول اهللا :  قالوعن أيب هريرة  ِ ْ ُ

بـاب التـوقي يف  ((:))سـننه((وقـد بـوب عليـه أبـو داود يف . )٢()) أفتاهعـىل مـن
واملعنى هذا بـاب يف االحـرتاز  ((:−اهللارمحه −قال العظيم الطيب أبادي  .))الفتيا

 بغري علم, واالجتناب عن اإلشاعة لـصعاب عن الفتو يف الواقعات واحلوادث
 غري نافعة يف الـدين, ويكثـر فيهـا الغلـط, وفـتح بـاب الـرشور هي املسائل التي

والفتن, فال يفتي إال بعد العلم من الكتاب والـسنة وآثـار الـصحابة رضـوان اهللا 
سـمعت رسـول : وعن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قـال .)٣())عنيعليهم أمج

 ينزعه من العباد, ولكن يقبض العلم ًاإن اهللا ال يقبض العلم انتزاع ((: يقولاهللا 
ً جهـاال فـسئلوا فـأفتوا بغـري ًاًا مل يبق عاملا اختذ الناس رءوسبقبض العلامء حتى إذ
ويف هـذا احلـديث احلـث  ((:−رمحه اهللا− قال ابن حجر. )٤())علم فضلوا وأضلوا

عىل حفظ العلم, والتحذير مـن تـرئيس اجلهلـة, وفيـه أن الفتـو هـي الرياسـة 
هـذا  ((:−رمحـه اهللا−وقـال النـووي . )٥())احلقيقية وذم من يقدم عليها بغري علـم

احلديث يبني أن املراد بقبض العلم يف األحاديث السابقة املطلقة ليس هو حموه من 
ًفاظه ولكن معنـاه أنـه يمـوت محلتـه ويتخـذ النـاس جهـاال حيكمـون صدور ح

: وعن جابر بـن عبـد اهللا ريض اهللا عـنهام قـال. )٦())بجهاالهتم فيضلون ويضلون
, ثـم احـتلم, فـسأل )٧(ًخرجنا يف سفر, فأصاب رجال منا حجـر فـشجه يف رأسـه
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ة وأنت ما نجد لك رخص: هل جتدون يل رخصة يف التيمم? قالوا: أصحابه, فقال
 :ُ; أخـرب بـذلك, فقـالفاغتسل, فامت, فلام قـدمنا عـىل النبـي . تقدر عىل املاء

ِّأال سألوا إذا مل يعلموا; فإنام شفاء العي! قتلوه; قاتلهم اهللا((  . )٢())! السؤال)١(ِ
 . )٣())فدعا عليهم حني أفتوا بغري علم ((:−رمحه اهللا−قال صديق حسن خان 

 ال (( مـن قـوهلمحابة والـسلف ريض اهللا عـنهمما كان عليه الص ومن تأمل
علــم   مــن العبــارات, ونحــو ذلــك))اهللا أعلــم(( أو ,))ال أعلــم((أو  ,))أدري

وكـانوا ريض اهللا  ((:−رمحه اهللا−قال ابن اجلوزي , خوفهم من الفتو وتورعهم
ال أدري, كيـف وقـد قالـه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : عنهم يكثرون مـن قـول

ًأن رجال أتى النبي صىل اهللا عليه  ((:عن جبري بن مطعم ريض اهللا عنهف. )٤())وسلم
 فلـام أتـاه ,))ال أدري((: فقـال: يا رسول اهللا أي البلدان رش? قـال: وسلم  فقال

ال أدري حتـى : , قـال))يا جربيـل أي البلـدان رش?((: جربيل عليه السالم, قال
ث ما شاء اهللا أن يمكـث, أسأل ريب عز وجل, فانطلق جربيل عليه السالم ثم مك

ال أدري, وإين سألت : يا حممد إنك سألتني أي البلدان رش? فقلت: ثم جاء, فقال
− مالـك  أشـهب عـنوور .)٥())أسواقها: ريب عز وجل, أي البلدان رش? فقال

كان النبي صىل اهللا عليه وسلم  يسأل فال جييب حتى ينزل عليـه (( قال −رمحه اهللا
ْويـــستفتونك يف النـــساء قـــل اهللاَُّ يفتـــيكم ﴿: اهللا وذلـــك يف كتـــاب,الـــوحي ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ َ

َّفيهن ِ َويسألونك عن اليتامى﴿, ]١٢٧: النساء[﴾ِ َ ْ ََ ْ ِ َ ََ َ َيـسألونك ﴿, ]٢٢٠:البقـرة [﴾َ َ َ ْ َ
ِعن اخلمر وامليرس ِ ْ َْْ ََْ َِ ِويسألونك عن اجلبال﴿, ]٢١٩:البقرة [﴾ِ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ ْ  .)٦())]١٠٥:طـه  [﴾َ
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 إذا سـئل عـن مـا ال !وأبردها عىل الكبد ((: أيب طالب ريض اهللا عنهوقال عيل بن
يـا أهيـا  ((: ريض اهللا عنـهعبد اهللا بن مـسعود وقال .)١())ال أعلم: يعلم, أن يقول

 فـإن مـن العلـم أن , اهللا أعلم: ومن مل يعلم فليقل, فليقل بهً من علم شيئا!الناس
َقـل مـا ﴿ :صىل اهللا عليه وسلمجل لنبيه , قال اهللا عز و اهللا أعلم:يقول ملا ال يعلم ْ ُ

َأسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني ِ ِ ِ ِِّ َ َُ َ َُ ُْ َ َ ْ ْ ََ َ ََ ْ ْ ٍْ ٍوقال عقبة بـن مـسلم .)٢(]٨٦:ص [﴾َ ِ ْ ُ ُ ْ َ َُ ْ َُ َ :
َصحبت ابن عمـر َ ُ َ ْ ْ َُ ْ أربعـة وثالثـني شـهرِ َ َ ََ َ ِ َ َ ً ْ ِ , فكـان كثـريًاَ َ َ ُ مـا يـسأل فيقـولًاََ ُُ ََ َُ ْ َال ( (:َ

ِدريَأ ُال أدري, فقيل له ((:فقالٍة, َمسأل  عن−رمحه اهللا−وسئل الشعبي  .)٣())ْ َْ َ ِ َ ِ َ َأال : َ َ
َتستحيي من قولك ِ ِْ ْ َْ ِ َ َ ال أدري وأنت فقيه أهـل العـراق? فقـال:َْ َْ َ َِ َ ِ ِِ ْ َ َ َُ َ َْ ْ ِ ْلكـن املالئكـة مل : َ َ ََْ ََ ِ َِّ َ
ُتستحي حني قالوا َ َ ِ ِ َ َال علم لنا إال ما ع﴿ :َْ َ ََّ ََ َ ْ َلمتناِ َ ْ −وسـئل مالـك  .)٤(]٣٢:البقـرة[ ﴾َّ

ٍ عن مـسألة فقـال−رمحه اهللا ُال أدري, فقيـل لـه  ((:َ َْ َ ِ َ ِ َ ٌإهنـا مـسألة خفيفـة سـهلة, : َ ٌ َ ٌَ َْ َ ْ َ َِّ َ َ َ
َفغضب, وقال َ ََ َ ِ َّليس يف العلم يشء خفيف, أما سمعت قول اهللاَِّ عز وجـل: َ َ ْ ْ ََ َ ْ ْ َ َّْ َ َ َ ِ ِ َِ َ ٌَ ٌ َ ْ َ ِ َّإنـا ﴿:ِ

َسنلقي ع ِ ْ ُ ًليك قوال ثقيالَ ِ َ ًَ ْ َ ْ ُ, فالعلم كله ثقيل, وخاصة مـا يـسأل عنـه ]٥:املزمل [﴾َ ُ َّ َ ُْ َ ُ ٌ ُّ ْ َْ ْ َ ًُ َ ََ ِ ُِ
ِيوم القيامة َِ ََ ْ ينبغي للعامل  ((:يقول ًسمعت مالكا: −رمحه اهللا− وقال ابن وهب .)٥())َْ

َأن يألف فيام أشكل عليه قول يف وقـال . )٦())ال أدري, فإنه عسى أن هييأ له خـري: َ
 . )٧())ال أدري, ملألنا األلواح: لو كتبنا عن مالك ((:موضع آخر

, بـل نجـد ))ال أدري (( يقـولأن  أحدهمقلف , يف زمانناكثري من املفتني أما
, وهـذا مـا نـشاهده عـرب  يف كل ما يعرض عليهم مـن مـسائلاجلرأة عىل اإلفتاء
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واهللا إن الـذي  ((:نـهوقد قال عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا ع !!القنوات الفضائية
 بن لحكم فذكرت ذلك ل:قال األعمش. ))يفتي الناس يف كل ما يسألونه ملجنون

لو كنت سمعت هبذا احلديث منك قبل اليوم ما كنت أفتـي يف كثـري  ((:عتبة فقال
 ! هذا فيمن هو أهل, فكيف بمن ليس بأهل? .)١())مما كنت أفتي

َومما جيب أن نعلمه أيضا يف هذا املقام ك ًَراهة العلامء الترسع يف الفتو َ ُْ ََّ ُْ َ ِْ ُّ َ َ َِ قـال ف ,َ
ِوكان السلف من الصحابة والتابعني يكرهون الترسع يف  ((:−رمحه اهللا−ابن القيم  َ َ َ َ َ َّ ْ َُّ َ َ ََّّ ََّ َُ ْ َ ِ ِ ِِ ُ َ َ

ُالفتو, ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غريه َّ ُ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ َُ ْ َْ َ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ ْ ُّ ُْ ِقال عبد .))ْ ْ َ َ َ الرمحن بن أيب ليىلَ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ ْ َّ: 
ْأدركت (( َ ْ ْعرشين ومائة منِيف هذا املسجد َ َ َِ ِ ًِ َ ِ َّ أصحاب رسول اهللاَِّ صىل  األنصار منْ َ َ ِْ ُ َ ِ َ

َاهللاَُّ عليه وسلم,  ََّ ََ ِْ َ إال ود أن أخـاه كفـاه احلـديثً أحد منهم  حيدث حـديثاامَ َ َِّ َ ْ ُ ُ َّ ََ َ َ َ , وال َّ
َيسأل عن فتيا, ُْ ُ ُ َ َ ود أن أخاه كفاه الفتياَّ إالْ ُ ُ َّ َْ ُ َ َّْ َ َ َ ًأدركت مائة  ((: ويف رواية.)٢())َ ْ َ ْ َعرشين وَ ِ ْ ِ

َمن األنصار من أصحاب رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليـه وسـلم,  َ ُ ََّ ََ ْ َ َ ْ ِْ َِ َّ ِ ِ ُيـسأل َ َ ْهمُدَحـَأُ عـن  ُ
  .)٣())املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حتى ترجع إىل األول

فتـو كان الـسلف رمحهـم اهللا يتـدافعون ال ((:−رمحه اهللا− ابن عثيمني قال
 من القول عىل اهللا بال علم, والذي يفتي بال علـم ًالعظم أمرها ومسئوليتها وخوف

أضل من اجلاهل, فاجلاهل يقول ال أدري ويعرف قدر نفسه, ويلتزم الصدق, أما 
ِفيضل ويضل و الذي يقارن نفسه بأعالم العلامء ُ ََ خيطئ يف مـسائل يعرفهـا أصـغر َ

 .  )٤())طالب علم فهذا رشه عظيم وخطره كبري
وهلذا كان أهل العلم عرب العصور يتأملون أشد األمل بل يبكون من ظهور مـن 

أخـربين (( بـذلك فقـال −رمحه اهللا−ليس بأهل للفتو, فقد أخربنا اإلمام مالك 
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ِرجل  أنه دخل عىل ربيعة بن أيب عبد  ْ َ ْ َ َُ ِ َ َ ِ َ َالرمحن يبكـي,  فقـال ٌَ َ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َمـا يبكيـك? فقـال : َّ َ َ َ ِ ْ ُ َ
ٌمن ال علم له, وظهر يف اإلسالم أمر عظيمأستفتي  ٌ ْ ْ َ َ َِ َِ َ ِ َ َِ ْ َِ َ َ ُ َْ َقال ربيعة. ْ ِولبعض من يفتي : َ ِْ ُ ْ ْ َ ََ ِ

ِههنا أحق بالسجن من الرساق َّ ُّ ِّْ ْ َ ُِ ِ ِ ُّ َ َ َ(()١(. 
و ذكـروه يف كتـبهم تعقبـوه وكثري من أهل العلم الذي أخرجوا هـذا األثـر أ

 :بكالم نفيس
هـذا قـول ربيعـة والتـابعون متـوافرون,  ((:−رمحـه اهللا− فقال ابن اجلوزي

ٍفكيف لو عاين زماننا هذا? وإنام يتجرأ عىل الفتو من ليس بعامل لقلة دينه َّ(()٢(. 
رحم اهللا ربيعة, كيف لو أدرك زماننا? وما  ((:−رمحه اهللا−وقال ابن الصالح 

 .)٣())اهللا وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم, وحسبنا اهللا ونعم الوكيلشاء 
فكيف لـو رأ زماننـا وأقـدام مـن ال علـم  ((:−رمحه اهللا−وقال ابن محدان 

عنده عىل الفتيا مع قلة خربته وسوء سريته وشؤم رسيرته, وإنـام قـصده الـسمعة 
املـستورين, والعلـامء الراسـخني, والرياء ومماثلة الفضالء والنبالء واملـشهورين 

واملتبحرين السابقني, ومع هذا فهم ينهون فال ينتهون, وينبهون فال ينتبهون, قـد 
أميل هلم بانعكاف اجلهال عليهم, وتركوا ما هلم يف ذلك وما علـيهم, فمـن أقـدم 

َّ أثـم, فـإن أكثـر منـه وأرص −من فتيا أو قـضاء أو تـدريس−ًعىل ما ليس له أهال 
فسق, ومل حيل قبول قوله وال فتياه وال قضاؤه, هذا حكم دين اإلسـالم, واستمر 

وقال ابن القيم . )٤())وال اعتبار ملن خالف هذا الصواب, فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ِقال بعض العلامء  ((:−رمحه اهللا− َ َ ْ َُ ْ َُ َفكيف لو رأ ربيعة زماننا, وإقدام من ال علم: َ َ ُ َ َ َْ َِ َ ْ َ َ ْ َْ َْ ُ َِ َ َ ِ َ َ َ 

َعنده عىل الفتيا, وتوثبه عليها, ومد باع التكلف إليهـا, وتـسلقه باجلهـل واجلـرأة  َ َّ َّ َ ْ ََ ْ ُ َ َ َْ َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُِ ِ َ ُّ ُُّ َ ُّ َ ِْ َِ ِ َ ََ ْ
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ٌعليها مع قلة اخلربة وسوء السرية وشؤم الرسيرة, وهو من بني أهل العلـم منكـر  ُ ْ َ َّ ِّ ُ َ ْ ََ ْ ِ ْ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ْ َُ َ ِ ْ
ْأو ِ غريب, فليس له يف معرفة الكتاب والسنة وآثـار الـسلف نـصيب, وال يبـدي َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ٌ َ َ ْ ُ َ ْ ٌَ ِ َ ََ ْ َ ََّ ُّ َِ َ َ ََّ ِ ِ ِِ َ

ٍجوابا بإحسان, وإن ساعد القدر فتواه كذلك يقول فالن بن فالن ٍَ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُْ ْ َ ُ َ َ ْ ً َ َُ َْ ِ َ ْ ْ َُ َ ََ ِ ِ ِ.  
َيمدون لإلفتاء باعا قصرية         وأ َ َ ًَ َ َُّ ِ َ ْ ْ ًَ ِ ِ ِ ُ َكثرهم عند الفتاو َ ََ َْ ْ ِ ْ ُُ  لكذيكْ

َوكثري منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو حممد بن حزم قال  َُ ٍْ ْ َ َُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ِ َ ْ ٌ ٍكـان عنـدنا مفـت : َ ِْ َُ َ َ ْ َ
ُقليل البضاعة, فكان ال يفتي حتى يتقدمه من يكتب اجلواب فيكتب حتته ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َُ ُ ُ َّ َ َّْ َ ََ ْ ْ ََ َ ْ َ َ ََ َ َْ ِ َِ ِ ْ ُ ِوايب َجـ: ِ َ

َمثل جواب الشيخ, فقدر أن اختلف مفتيان يف جواب, فكتب حتتهام  ُ َُ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ِّْ َ َ َ ْ ْ ُ َ ٍْ ِِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ِ ُجوايب مثل : َّ ْ ِ ِ َ َ
ُجواب الشيخني, فقيل له  ْ َ ََ َ ِ َ ِ ْ َ َّ َإهنام قد تناقضا, فقال : ِ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َوأنا أيضا تناقضت كام تناقضا: َُّ ْ ًَ ََ ََ َ ََ َ ُ ْ ََ َ .

َوقد أقام َ ََ ْ ُ سبحانه − اهللاَُّ َ َ َْ ُ− لكل عامل ورئـيس وفاضـل مـن يظهـر مماثلتـه, ويـر َ ُ ََ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َِّ ْ ََ ُ َِ ِ ِ ٍِ ِ ٍِ ٍ ُ
َاجلهال وهم األكثرون مساجلته ومشاكلته, وأنه جيري معه يف امليدان, وأهنام عنـد  َ َّ َ َْ ِ َ َّ َ ُ َ ُ ُ ْ ُُ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َِّ َْ ِْ ِ ْ َ َ َ َُ َ َْ َ َ ْ ُ

َاملسابقة كفريس ره ِ ْ َ َ ََ ََ ِ َ َان, وال سـيام إذا طـول األردان, وأرخـى الـذوائب الطويلـة ُْ َّ َّ َ َ ََ َِ َ َ َ َ َّ َّ َِ َِ ْ ْ ََ َ ْ َ ٍ
ِوراءه كذنب األتان, وهدر باللسان, وخال له امليدان الطويل من الفرسان ِ َِ ْ َ َ َ َُ َّ ُ َ َْ ُ َ ِّْ ْ ُ َ َ ُ َِ ِ َ َ َ ََْ َ ِ َ َ ْ ِ َ. 

ٍّفلو لبس احلامر ثياب خز َ َ َ َ ِْ ُِ َ ْ ِ َ َ ُلقال الناس         َ َّ َ ِ يا لك من محارََ َ ِ ِْ ََ َ! 
ْ وهذا الرضب إنام يستفتون بالشكل ال بالفضل , وباملناصب ال باألهلية, قد  ُ َ ََّ َ َ ْ َِ َّ َ َ ُ َِ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َْ ِ ِْ َّْ ْ َّ ْ َ ْ
ُّغرهم عكوف من ال علم عنده عليهم, ومسارعة من أجهل مـنهم إلـيهم , تعـج  ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َِّ َِ ُ َ ْْ َْ ُ َ َ َُ ُ ُ ُ َ

ْمن ُهم احلقوِ ُ ْْ ِق إىل اهللاَِّ تعاىل عجيجُ َ َ ََ َ َ, وتضج منهم األحكاًاُ ْ ُ ُّ ََ ْ ْ ْ ِ ِ ِم إىل من أنزهلا ضـجيجَ َ ََ َ ْ َ ْ َ , ًاَُ
َفمن أقدم باجلرأة عىل ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس, استحق اسـم  ْ ْ َ ْ ُ َ ََّ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ ْ َ ْ ٍَ ِ َ َ َ ٍَ َ ََ ُ ْ َِ ٍِ ْ َ ِ َِ َ َ ْ

َّالذم, ومل حيل ِ َ ْ َ َ ِّ ِ قبول فتياه وال قضائه, هذا حكم دين اإلسالم َّ َ َ َ ُ َْ ُِ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َُ َ ْ َ. 
ٍوإن رغمت أنوف من أناس َ ُُ ُْ َِ ٌِ ْ َ َ ْ َفقل  يا رب ال ترغم سواها         ِ َ ِّ َِ ِْ ْ َُ َ ْ ُ َ(()١(. 

  .واهللا املستعان !!فام نقول نحن يف زماننا
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 املبحث اخلامس
  اإلفتاء عرب القنوات الفضائيةبيان طريقة

 ومن يتوىل اإلفتاء فيها
تنوعـت وتطـورت بـام نـشاهده مـن قـد مما ال شك فيه أن وسائل اإلعـالم 

 يعنينا يف بحثها هذا , والذيالتقنيات واملخرتعات املختلفة التي تطالعنا كل وقت
هنـا وهي وسيلة من أهم وسـائل اإلعـالم; أل  الفضائية, التلفازقنواتهو وسيلة 

أصبحت كثرية االنتشار بني الناس عىل خمتلف األقطار واألمصار, فهي تصل إىل 
ذه القنـوات عـرب  هبـ املبارش, كام أصبح من السهل االتصال من العاملبلدان كثرية

الرسائل القصرية, أو  إرسال  عن طريق, أو املتصليف أي مكان يكون فيهاهلواتف 
, أو غـري ذلـك مـن )كـساتاالف(إرسـال بعن طريق االتصال عرب اإلنرتنت, أو 

واملتتبع لطريقة اإلفتاء عرب هذه القنوات الفـضائية, جيـد وسائل االتصال املتاحة, 
ها املفتي من اجلمهور مبارشة عـرب اتلق فمنها ما يطرق عدة أن ذلك يتم من خالل

و واملفتـي جـالس ااالتصال اهلاتفي, أو يكون هناك مقدم للربنامج يتلقى الفتـ
, أو يقرأ عليـه بعـض  لكي جييب عليهاواره ثم يعرضها مرة أخر عىل املفتيبج

الفاكس( عن طريق  التي جاءتالفتاو  .( 
أن يكون الربنامج غري معد للفتاو, إنام هو حلقة خاصة يف موضوع  :ومنها

 معني, ثم خيصص وقت يتلقى فيـه صـاحب احللقـة االتـصاالت مـن اجلمهـور
 يف الغالب عامة ومتنوعة, أي ليس هلا عالقـة بموضـوع  واألسئلة تكون,مبارشة
 .ةالفقهية سئلاأل عدد من ةسئلاأل ويرد من بني احللقة,

وال يشك أحد أن الفتاو املبارشة هلا خماطرها, بسبب عدم التأين يف دراسـة 
 واهللا أعلم. مما يؤدي إىل الغلط فيها ًغالباالفتو. 

ات دأبـت عـىل إظهـار بعـض املفتـني أن بعض القنو مراأليف هذا  وأخطر ما
الذي هلم بعض الفتاو الغريبة التـي تثـري اجلـدل حوهلـا, فتستـضيفه يف بعـض 

 .براجمها كي يعرض فتواه هذه
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 .هذا ما نشاهده عىل هذه القنوات الفضائية فيام يتعلق بطرق اإلفتاء
 ولعلنـا نـوجز.  يقومون باإلفتاء عرب القنـوات الفـضائية منوهنا نتطرق إىل

 :ذلك فيام ييل
سـند أ ممـنار العلامء يف بعض بالد املسلمني وغالبهم من املعنيني بـالفتو كب −١

 .أو رصح هلم بذلكفتاء إلإليهم منصب رئاسة ا
 جلامعات والكليات الرشعيةكثري من أساتذة ا −٢
, ممن مل يتخرجوا من اجلامعات الرشعية إنام تلقوا بعض طالب العلم الرشعي −٣

, وأكثرهم من كبار ناهبـة الطـالب الـذين رشعية عىل بعض املشايخالعلوم ال
 .يشهد هلم بذلك, وبعضهم من صغار السن الذين ما زالوا يف دور الطلب

سالمي, وال يعرف بدراسـة العلـوم إلافكر مصطلح املمن يطلق عليه بعض  −٤
    ., وهم قلةالرشعية

و عن الفضائيات, ومن فبعد هذا البيان املوجز للطرق التي تعرض هبا الفت
يقوم هبا, نخلص بأنه ينبغي احلد من الفتاو املبارشة, وقرصها عىل من حيـسنها, 

 شهد له بذلك من قبل العلامء املعتد هبم, واشتهر عنه أن غالب مـا يـصدر عنـهوي
وتبدو احلاجة .ًموافق للصواب, مؤيد بالدليل بعيدا عن اهلو والتعصب املذهبي

 ملن يتصد هلـا حتـى ةلفتيا من اجلهات املعنية املوثوقجازة باملحة إىل إصدار اإل
 . واهللا أعلميميز الناس العامل املؤهل من املتعامل
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 دساملبحث السا
  القنوات الفضائية اإلفتاء عربيف  مراعاهتاالضوابط التي جيب

 واملحاذير التي جيب عىل املفتي جتنبها
يف  د عدم انـضباط عرب القنوات الفضائية جيمما ال شك فيه أن املتتبع للفتاو

 عرب تلك القنوات, كام يالحظ وجود كم هائل ممن ال الفتاو التي تعرضبعض 
يصلح لإلفتاء إما لعدم تأهله بالعلم الرشعي من أساسه, وإما لـضعف مـا عنـده 

الضوابط التي جيب نذكر هنا بعض من العلم الرشعي الذي يؤهله لإلفتاء, وهلذا 
  عـىل املفتـي  جيـباملحـاذير التـيهتا يف اإلفتاء عرب تلك القنوات, وكذلك مراعا

قد جتمع عندي عدد من جتنبها لتسلم الفتو من اخللل والفوىض املشاهدة اآلن و
 :تلك الضوابط واملحاذير عىل النحو التايل

ملـصالح  خص والتلفيـقرتوتتبـع الـاتباع اهلـو يف الفتـو جيب جتنب  −١
 :تطـرف بالتـشدد أو ال املفتي لكي ال يتهم أو معينة,جهة أو فئةلحة دنيوية أو ملص

َيا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بـني النـاس بـاحلق وال ﴿ :قال تعاىل َ ْ َ َ ُ ُ َِّ َْ ِ ِ ِْ َّ َ ََ ْ ْ ْ َُ ََّ َ ِ ً َ ِ َ ْ ِ
ِتتبع اهلو فيضلك عـن سـبيل اهللاَِّ ِ َِ ُْ َ ََ َّ ِ َ َْ ِ َّ  :−رمحـه اهللا−, قـال ابـن القـيم ]٢٦: ص[ ﴾َ

فقسم سبحانه طريق احلكم بني الناس إىل احلق, وهو الـوحي الـذي أنزلـه اهللا ((
وأما اتباع  ((:−رمحه اهللا−قال القرايف  .)١())عىل رسوله, وإىل اهلو, وهو ما خالفه
 أقوال إىل فتجد بعض الفتاو تستند . )٢())ًاهلو يف احلكم أو الفتيا فحرام إمجاعا

 عىل الناس,بحجة التخفيف   إىل شواذ األفهام, جتنح أوضعيفة يف بعض املذاهب,
ولـيس  ((: حيث قال−رمحه اهللا−وقد أفاد الشاطبي  فيبيعون دينهم بدنيا غريهم,

 :−رمحه اهللا−وقال سليامن التيمي . )٣())تتبع الرخص وال اختيار األقوال بالتشهي
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عيل بـن وقـال إسـام. )١())إن أخذت برخصة كل عامل اجتمـع فيـك الـرش كلـه((
ًدخلت عىل املعتضد فدفع إيل كتابا نظرت فيه وكان قد مجع له  ((:إسحاق القايض

! يا أمري املؤمنني: الرخص من زلل العلامء وما احتج به كل منهم لنفسه, فقلت له
األحاديـث : مل تصح هذه األحاديـث, قلـت أ:مصنف هذا الكتاب زنديق, فقال

 يبح املتعة, ومن أباح املتعة, مل يـبح الغنـاء عىل ما رويت, ولكن من أباح املسكر مل
واملسكر, وما من عامل إال وله زلة, ومن مجع زلل العلامء ثم أخذ هبـا ذهـب دينـه, 

كام لو قال  ((:−رمحه اهللا−قال السعدي و .)٢())فأمر املعتضد فأحرق ذلك الكتاب
 تنكـروا  يوجد بعض علامء األمصار ال يوجبون الطمأنينة يف الصالة فال:بعضهم

علينا إذا اتبعناهم, أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم, أو يوجـد مـن ال 
حيرم أكل ذوات املخالب من الطري فلنا أن نتبعهم ولو فتح هذا البـاب فـتح عـىل 
ًالناس رش كبري وصار سببا النحالل العوام عن دينهم وكل أحد يعـرف أن تتبـع 

لت عليه األدلة الرشعية وملا عليه أهل العلـم, مـن مثل هذه األقوال املخالفة ملا د
 :−رمحـه اهللا−قال بكر بن عبد اهللا أبو زيد ولذا  .)٣())األمور التي ال حتل وال جتوز

ً ومل يفلح من جعل من هذا اخلالف سبيال إىل تتبع رخص املـذاهب, ونـادر ...((
رة, والغلـط عـىل  املخالف, والتقاط الشواذ, وتبني اآلراء املهجواخلالف, وندرة

ًاألئمة, ونصبها للناس دينا ورشعا  ومنها إصدار الفتاو الشاذة الفاسـدة, مثـل .ً
 , وفتو إباحة السفور, وفتو إباحـة االخـتالط,الفتو بجواز الفوائد الربوية

وقـال  .)٤())...وكلها فتاو شاذة فاسدة, متـالئ الرغبـات, وبعـض التوجهـات 
ِوال شاذة وآراء فجة يمسك املتعامل هلا رواية ضعيفة, وهكذا يف سلسلة أق ((:ًأيضا ٍ ٍْ ُ َّ َ

ِأو خالفا شاذا, أو فهام ممرضا فيبني عليه فتو جمللة بحلل البيان ونـضد الكـالم  َ َُّ ِ ً ً ً ًَ ُ ً
ٌلكنها عرية عن الدليل والربهان فاهللا املستعان َّ ِ  :رمحه اهللا−قال ابن الصالح و. )٥())َ

                                                 
F١EאאFL٢٠٥KE 
F٢EאFFאאEEF١٠L٢١١KE 
F٣EאFL٣١ J٣٢KE 
F٤EאאאאF١L١٠٧ J١٠٨E،K 
F٥EאFL١١١KE 



 − ٣٥ −

 بأن حتملـه األغـراض الفاسـدة عـىل تتبـع احليـل وقد يكون تساهله وانحالله((
ًاملحظورة أو املكروهة, والتمسك بالشبهة طلبا للرتخيص عىل من يروم نفعـه, أو 
التغليظ عىل من يروم رضه, ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه, ونسأل اهللا تعـاىل 

يف الفـصل  ))إعـالم املـوقعني((يف وقال ابن القـيم رمحـه اهللا . )١())العافية والعفو
َالفائدة التاسعة والثالثون  ((:الذي عقده لفوائد تتعلق بالفتو ُ َ َّ ُ ََ َ ِ َِّ ُ َ ِال جيوز للمفتي : ْ ِْ ُ ْ ُ َُ َ

َتتبع احليل املحرمة واملكروهة, وال تتبع الرخص ملن أراد نفعـه, فـإن تتبـع ذلـك  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َّ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ َ ُ َُّ َ َ َ َ َ َِ َ ُّ ُ َ ََّ َ َْ ُْ ِْ َ َ َ ْ ِ
َفسق َ َ وحرم ,َ ُ َ ُاستفتاؤهَ ُ َ ْ ِ ِوباجلملة, فال جيوز العمل واإلفتـاء يف  ((:ًوقال أيضا .)٢())ْ ُ َ ْ َُ ْ َ َِ ْ َ َ َُ ْ َُ َُ ِ ْ ِ

ُدين اهللاَِّ بالتشهي والتخري وموافقة الغرض فيطلـب القـول الـذي يوافـق غرضـه  َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َِّ َ َ ُ َُّ َُ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُ َْ ْ َ َ َِ ِ َ َّ ََّ ِ ِ
ُوغرض من حيابيه فيعمل به, وي َ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ُِ َ ََ َ ُ َ ِفتي به, وحيكـم بـه, وحيكـم عـىل عـدوه ويفتيـه َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ِّ َ َُ َ َ َ ََ ُ ُُ ُْ ِْ ِ

ُبضده, وهذا من أفسق الفسوق وأكرب الكبائر, واهللاَُّ املستعان َ ُ ْ ََ َ َ َ ْ ََ ِّْ َ ُ َُْ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ َ َِ َ ِ ِ(()٣(. 
التبيـني لــسنن ((وذكــر البـاجي يف كتــاب (( :−رمحـه اهللا−قـال الــشاطبي و
لعـل فيهـا :  يسألني من تقع له مسألة من األيامن ونحوهاًوكثريا ما ((:))املهتدين

 رواية? أو لعل فيها رخصة? وهم يرون أن هذا من األمور الشائعة اجلـائزة, ولـو
كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء ملثل هذا ملـا طولبـوا بـه وال طلبـوه منـي وال مـن 

أنـه ال جيـوز وال  بني املسلمني ممن يعتد بـه يف اإلمجـاع سواي, وهذا مما ال خالف
يسوغ وال حيل ألحد أن يفتي يف دين اهللا إال باحلق الـذي يعتقـد أنـه حـق, ريض 
بذلك من رضيه, وسخط من سخطه, وإنام املفتي خمرب عـن اهللا تعـاىل يف حكمـه; 

 واهللا تعـاىل يقـول لنبيـه عليـه فكيف خيرب عنه إال بام يعتقد أنه حكم بـه وأوجبـه,
ــسالم ــصالة وال ِوأن ا﴿: ال َ ــواءهمَ ــع أه ــزل اهللاَُّ وال تتب ــام أن ــنهم ب ــم بي ْحك ْ ْ ُْ َ ْ ْ َ َ َْ َ َِ َّ َ َ ََ ْ َُ ِ ُ﴾ 

ً; فكيف جيوز هلذا املفتي أن يفتي بام يشتهي, أو يفتي زيدا بام ال يفتي ]٤٩:املائدة[
ًبه عمرا لصداقة بينهام أو غري ذلك من األغراض? وإنام جيب عىل املفتي أن يعلـم 
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ه أن خيالفـه  اهللا مـن احلـق فيجتهـد يف طلبـه, وهنـاأن اهللا أمره أن حيكم بـام أنـزل
 باخلالص مع كونـه مـن أهـل العلـم واالجتهـاد إال ...هوينحرف عنه, وكيف ل

 وهو −حفظه اهللا− وقال الدكتور عمر األشقر .)١())!بتوفيق اهللا وعونه وعصمته?
ه أن ال يكـون النـاس عنـد :منها ((:يعدد االنحرافات التي تعرض ملن قام بالفتيا

ً فإن كان املستفتي رجال من عامة الناس مل يبال أن يعطيـه ام خيربهم به, سواسية في
ٍاحلكم مهام كان شديدا دون ترو أو متحيص حلاله فإن جاءه قريبـه أو صـديقه أو . ً

ولـذا كـان  .)٢())ذو هيئة أو منصب اهتم للتفهم منه وابتغى له الرخصة واملخـرج
يف دورته السابعة عرش التي انعقدت يف عـامن  اإلسالمي هجممع الفقمن توصيات 

−٢٤ املوافـق −هـ١٤٢٧ مجاد اآلخرة ٢ − مجاد األوىل ٢٨باألردن يف الفرتة 
يـويص املجمـع باالسـتفادة مـن قـرار  ((: مـا نـصهم٢٠٠٦حزيران / يونيو ٢٨

ُاخلاص بسبل االسـتفادة مـن الفتـاو, وخاصـة مـا ) ٧/١١(١٠٤املجمع رقم 
 :وصيات التاليةاشتمل عليه من الت

احلذر من الفتاو التي ال تستند إىل أصل رشعـي وال تعتمـد عـىل أدلـة معتـربة )  أ (
ًرشعا, وإنام تستند إىل مصلحة موهومة ملغاة رشعـا  نابعـة مـن األهـواء والتـأثر ً

 .))بالظروف واألحوال واألعراف املخالفة ملبادئ وأحكام الـرشيعة ومقاصـدها
 .واهللا املستعان. يجد أمثلة عىل ما ذكرناسلفضائية واملتتبع لبعض الفتاو ا

ف مـسائل ال يعـرعليـه عـرض ت ماالتساهل يف الفتو عنـد جيب جتنب −٢
واملشاهد لبعض املفتني عىل الفضائيات جيـد :  أو يفهم معناها أو ال يتقنهاحكمها

حيرم التساهل يف الفتو ومن عرف بـه حـرم : قال أهل العلم. كثري من التساهل
فمن التساهل أن ال يتثبت ويرسع بالفتو قبل استيفاء حقها من النظر : تفتاؤهاس

إلبطاء عجز ومنقـصة, , وربام حيمله عىل ذلك تومهه أن اإلرساع براعة, واوالفكر
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ُن يبطئ وال خيطئ أكمل به من أن يعجل فيـضلوذلك جهل, ولئ وقـال  ابـن  .)١(ُ
َوال سيام إن كا ((:−رمحه اهللا−مفلح  ْ َ َّ َِ ًن من يفتي يعلـم مـن نفـسه أنـه لـيس أهـال َ ْ ْ َْ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ ُ َْ ََّ َِ ِ ِ ُِ َ

ُللفتو لفوات رشط أو وجود مانع وال يعلم الناس ذلك منه فإنه حيرم عليه إفتاء  ُ ُ ُ ََ َّ ْْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َْ َْ ِ ْ ََّ َ ٍ َ ْ َ
َالناس يف هذه احلال بال إشكال فهو يسارع إىل ما َ ََ ُ ُ َ ُِ َ ٍَ َِ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ حيرم ال سيام إن كان احلامل عىل َّ َ َُ ِ َِ َ ُ ُْ َ َْ َّ َ ْ

ْذلك غرض الدنيا وأما السلف فكانوا يرتكون ذلك خوفا ولعل غريه يكفيه وقـد  ُ ْ َُّ ً َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََ ْ ُ َّ َّ ََ ََّ َ ََ َ َُ ْ ُ َ َ
ُيكون أدنى لوجود من هو أوىل منه ْ َ ْ ُ ُ ْ َْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ  :−هللارمحه ا−قال اخلطيب البغدادي لذا و. )٢())ُ

وقل من حـرص عـىل الفتـو, وسـابق إليهـا, وثـابر عليهـا إال قـل توفيقـه, ((
ٍواضطرب أمره, وإذا كان كارها لذلك غري خمتار  ر له, ما وجد مندوحة عنه, وقدً

ِأن حي يل باألمر فيه عىل غريه, كانت املعونة لـه مـن اهللا أكثـر, والـصالح يف فتـواه ُ
 سعيد سئل:  أهل العلم يف التأين يف الفتووإليك صنيع أكابر .)٣())وجوابه أغلب

ُويل ملن يقول ملا ال يعلـم: ثم قال. ال أعلم: ٍعن يشء فقال −رمحه اهللا−بن جبري  َ ُ ٌْ َ َ ْ ْ ََ َ َِ ُِ :
ُإين أعلم َ ْ ْمن سئل عن مسألة فينبغي له قبـل أن :  يقول−رمحه اهللا−كان مالك و .)٤(َِّ َ ََ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ِْ ٍ ِْ َ ْ َ ُ ََ

ْجييب فيها أن َ َ َِ ِ َّ يعرض نفسه عىل اجلنة والنار, وكيف يكون خالصه يف اآلخرة, ثم ُ َ َ َُ َ ُ ِْ ِ ِْ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ُ ُ َ ِ َّ َّ ْ َ َ ََ ِ
َجييب فيها َِ ِ ُ)٥(.  

 : فقـالأال جتيـب?: فـسكت فقيـل عن مـسألة −رمحه اهللا−الشافعي سئل و
ٍّوقال ابن مهدي .)٦()), أو يف اجلوابحتى أدري الفضل يف سكويت(( ْ ُ ْ َِ َ َ  −هللارمحه ا− َ

َسأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده إليه فيها وألح عليه فقال ما شاء  َ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ٌ ََ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِْ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َُ ََ ََ ََ ٍَ َ
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ِاهللاَُّ يا هذا إين مل أتكلم إال فيام أحتسب فيه اخلري ولست أحـسن مـسألتك هـذه ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ ْ َ ُْ ْ َ َ ُ ْ َُ َ َُ َ ْ ََّ َ ْ ِّ َ)١( .
َقالو َوإذا كان أصـحاب رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه وسـلم  :  −رمحه اهللا− مالك َ َ ُ ََّ ََ ْ َ ُ َ ْ َِ َ َّ ِ َ َ ََ ِ

ِتصعب عليهم املسائل , وال جييب أحد منهم عن مسألة حتى يأخذ رأي صـاحبه  ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ْْ ََ ْ َ ْ َ َْ ُ ْ ََّ ٌ ََ ُ ََ ُ َْ ِ َ َْ ِ
ِمع ما رزقوا من السداد والتوفيق ِِ ِ ِْ َ ْ ََّ َ َّ ُ َ ُ والطهـارة, فكيـف بنـا الـذين غطـت الـذنوب َُ َ ْ َ َُ ُّ َّ َ َّْ َ ِ َِّ َ ِ َ َ َ

َواخلطايا قلوبنا َ َ َ َُ ُ َ ْ)٢( ? 
ٍوسئل القاسم بن حممد ِ َِّ ُ َُ ُ ُ ْ ََ ْ َ عن يشء , فقال−رمحه اهللا− َ َ َ ٍ ْ َ ْ ُإين ال أحسنه, فقال لـه : َ ُ َْ َ َ َ ُ ِ ُ َ ِّ

ُالسائل  ِ َإين جئتك ال أعرف غريك , فقال: َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ ْ َِّ َ َ ُ ُ له القاسـم ِ ِ َ ْ ِال تنظـر إىل طـول حليتـي : َُ َِ ْ ُِ ُ َُ ْ َ َ
ِوكثرة الناس حويل, واهللاَِّ ما أحسنه , فقال شيخ من قريش جـالس إىل جنبـه  ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََّ ٌ َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ ٍ َِ َ َُ َ َ َ ٌْ َ ََ ُ َيـا : ِ

ْابن أخي الزمها, فواهللاَِّ ما رأيناك يف جملس أنبل منك اليـو َ َ ْ َ َ َ ْْ َ َْ ْ َِ ِْ َ َ ٍَ ِ ْ َ َِ َ َ َ َْ ُم , فقـال القاسـمَ َِ َ َ َْ َواهللاَِّ : َ َ
ِألن يقطع لساين أحب إيل من أن أتكلم بام ال علم يل به ِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ َْ ََّ ََ َ َ َ َْ َ ْ ْْ ُّ َ َ َُ ِ َ)٣( . 

ًأن رجال أتاه, فسأله عن مـسألة فأقـام : −ه اهللارمح−وعن سحنون بن سعيد 
 . الثة أياممسألتي أصلحك اهللا, يل اليوم ث: يرتدد إليه ثالثة أيام, فقال له

ة, وفيهـا أقاويـل, وأنـا  معضلوما أصنع لك يا خلييل? مسألتك ((:فقال له
 .)) يف ذلكمتحري

 .وأنت أصلحك اهللا لكل معضلة: فقال له
هيهات يا ابن أخي, ليس بقولك هذا أبـذل لـك حلمـي  ((:فقال له سحنون

  .)٤())ودمي إىل النار
ِقال عطاء بن أيبلذا كان حاهلم كام َو َ ُ ْ ُ َ ََ ٍ رباحَ َ َأدركت أقوامـ ((:−رمحه اهللا− َ ْْ َ َُ ْ ْ إن ًاَ

ُكان أحدهم ليسأل عن يشء فيتكلم وإنه لريعد َّ َ َُ َْ َْ ُ ْ َْ َّ ُ َُ َ َ ْ ُ َِ َ َ ٍَ َ َ ُ َ َ(()٥(.  
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 − ٣٩ −

عندنا اآلن كثري من الناس يتكلم وهـو  ((:ً معقبا−رمحه اهللا−قال ابن عثيمني 
 :ً أيـضاً معقبـا−هللارمحـه ا−وقـال اخلطيـب البغـدادي . )١())ًيضحك فرحا بذلك

وحيق للمفتي أن يكون كذلك, وقد جعله السائل احلجة له عند اهللا, وقلده فـيام ((
ٍقال, وصار إىل فتواه من غري مطالبة بربهان وال مباحثة عن دليـل, بـل سـلم لـه,  ٍ

  .)٢())وانقاد إليه, إن هذا ملقام خطري, وطريق وعر
و, وتأكد عـىل أن الفتـو أمرهـا فأقواهلم  هذه تفيد كراهة اجلرأة عىل الفت

لكن ((: ً معلقا عىل صنيعهم−رمحه اهللا−خطري, وجيب التأين فيها, قال ابن عثيمني 
 . )٣())ًهل رضهم هذا? أبدا, بل صاروا أئمة وأخذ الناس علومهم واقتدوا هبم

 كالم نفيس يف بيان ما يعني املفتي عىل الـتمكن مـن −رمحه اهللا−والبن القيم 
َّوال يـتمكن املفتـي وال احلـاكم مـن الفتـو واحلكـم بـاحلق إال  ((:قالالفهم, ف َ َِّ َ ُ ُ َ َْ ْ ْ ُِْ ِ ْ ََّ َ ْ َ ُ َ َْ ََ ْْ ِ ِ ِ

ِبنوعني من الفهم ْ ْ َْ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ: 
َأحدمها ُ ُ َ ِفهم الواقع والفقه فيـه واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع بـالقرائن : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ َ ُ ْ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ْ ِ

َواألمارات والع َ َْ ِ َ َ َ ًمات حتى حييط به علامَالْ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َّ َ َ. 
ِوالنوع الثاين َّ ُ ْ ِفهم الواجب يف الواقع, وهو فهم حكم اهللاَِّ الذي حكم بـه يف : ََّ ِِ ِ ِِ َ ُ َُ َْ ُ ْ َ َ َ َ َّْ ْ ِْ َ َُ ِ ِ ِ

َكتابه أو عىل لسان رسوله صىل اهللا عليـه وسـلم,  ومـن تأمـل الـرشيعة وقـضايا  َ َ ْ َ َْ َّ ََ َ ِ َِ َّ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ
َالصحاب َ ْة وجدها طافحة هبذا , ومن سلك غري هذا أضاع عىل النـاس حقـوقهم , َّ ْ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ ً َِ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َِ

ُونسبه إىل الرشيعة التي بعث اهللاَُّ هبا رسـوله َ َ َ ُ َ ََ َُّ َ َ َِ َِ ِ ِ َّ َ قـال الـدكتور حـسني بـن عبـد . )٤())َ
ــشيخ  ــز آل ال ــو  ((:−حفظــه اهللا−العزي ــصحة الفت ــضامنات ل فمــن أعظــم ال

واستقاماهتا عىل طريقة الرشيعة اإلسالمية صحة الفهم يف هذين املحورين اللذين 
, إذ بصحة الفهم فـيهام يميـز العـامل بـني الـصحيح −رمحه اهللا−ذكرمها ابن القيم 
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والفاسد, واحلق والباطل, واهلد والضالل, والغي والرشـاد, وذلـك ال يكـون 
 احلق, وأعظم تقو الـرب يف الـرس والعلـن, ومـن إال ملن حسن قصده, وحتر

 .)١())جوانب علم الواقع وفهمه, عدم الترسع يف فهم الكالم الصادر من السائل
. )٢(فإن تقدمت معرفته بام سئل عنه فبادر باجلواب فال بأس عليه: قالوا: تنبيه

ألنه يعرف احلكم قبل ذلك, أو ألنه سبق واستفتى فيه فـال حاجـة للتوقـف عـن 
  . )٣(املبادرة باجلواب

عدم معرفة املفتي يف بعض األحيان بألفاظ وكلامت املـستفتي الخـتالف  −٣
فيؤدي ذلك إىل عدم تـصور املفتـي للمـسألة : اللهجة واألعراف والعادات بينهام

املسئول عنها, فتأيت إجابته عىل غـري احلقيقـة فيخطـئ يف جوابـه, وهـذا واقـع يف 
العلـم عـىل أمهيـة مراعـاة معرفـة وقد نبه غري واحد من أهل فتاو الفضائيات, 

ال جيـوز أن  (( :−رمحـه اهللا−قـال النـووي معاين األلفاظ واألعراف والعادات, ف
اإلقرار ونحومها مما يتعلق باأللفاظ إال أن يكـون مـن أهـل بلـد ويفتي يف األيامن 

ًالالفظ, أو متنزال منزلتهم يف اخلربة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها  قـال .)٤())ُ
هذه املسألة مبنية عىل أنـه ال جيـوز أن يفتـي حتـى يتـصور  ((:ًبن عثيمني شارحاا

 فال بـدًاملسألة متاما ويتثبت فيها من كل وجه, من ذلك إذا كان يف بلد غريب عنه 
, بلـدلأن يعرف أعرافهم ومرادهم بالكلامت واخلطاب; ألنه خيتلف هذا من بلـد 

معناها عند آخـرين, فـال بـد أن تعـرف ًجتد مثال معنى هذه الكلمة عند قوم غري 
أن : وهلذا جيب عىل املفتي إذا أشكل عليه معنى الكـالم ((:ًوقال أيضا .)٥())املعاين

ًيسأل املستفتي, ال سيام إذا كان بعيدا عن وطنه; ألن اللهجات ختتلف, فقد تكون 
 ًكلمة واحدة مستعملة يف الضدين, فتجدها مثال عند أهل نجد بمعنى وعند أهـل
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ويف احلجاز بمعنى آخر, وعند أهل مرص بمعنى ثالث, ويف العراق بمعنى رابـع, 
وقـد عـد اخلطيـب  .)١())الشام بمعنى خامس, ويف اليمن معنى سـادس وهكـذا

 : من العلـوم واملعـارف التـي ينبغـي عـىل املفتـي معرفتهـا−رمحه اهللا−البغدادي 
رمحه −ابن القيم أبان و .)٢())أمور الناس اجلارية بينهم, والعادات املعروفة منهم((
ِممـا تتغـري بـه الفتـو لتغـري العـرف والعـادة ((: فقـالذلك أمهية مراعاة −اهللا ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ ْْ ُّ َِّ َ ََ ْ َ ََ ِ ُ َّ :

َموجبات األيامن واإلقرار والنذور وغريها ; فمن ذلك أن احلالف إذا حلف ََ َ ْ َ َ َ ْ ََ َّ َ َ ُ ِْ ِ َِ ْ َ َ ُْ َ َ َ ِ َ ِ ُِّ ِ ْ ِْ َ ُ َال (( ِ
َركبت د ْ ِ ًابةَ ِ وكان يف بلد عرفهم يف لفظ الدابة احلامر خاصة اختصت يمينـه بـه, ))َّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ُ َ َّ َّ َّ ُ َ َُ ْ َ َّْ ًَ ْ ُ َُ َ ْ ْْ َ َِ ُِ َ

َوال حينث بركوب الفرس وال اجلمل, وإن كـان عـرفهم يف لفـظ الدابـة الفـرس  َّ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ُْ َ ِْ َِّ ِ ُ ََ ُِ ِ ْ َ َِ ِ ِ َ ْ
َخاصة محلت يمينه عليها  ْ ُ َ ََّ ََ ُُ ِ ِْ ً ُدون احلامر, وكذلك إن كان احلـال ممـن عادتـه ركـوب َ ُ َ ْ َ ُُ َ َُ َ َُ َ َّ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ َ ََ ِ

ْنوع خاص من الدواب كاألمراء ومن جر جمراهم محلت يمينه عىل ما اعتاده من  ُ َ ُ َ َ ْ َ ِّ َ ْ ٍّ ِْ ِ ِ َِ َّ َْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ ٍَ
َركوب الدواب; فيفتى يف كل بلد بحسب عرف أ ِ ٍْ َ ُُ ِ َِ َ ُ ِّ َِ َ ِّ ُ ُِ َ َّْ ِهلهَ ِ ِويفتى كـل أحـد بحـسب  .ْ َ َ َ ُ َِ ٍ َ ُّ ُ َ ْ

َعادته, وكذلك إذا حلف َ َ َ ََ ََ ِ ِ َِ ًال أكلت رأسا(( َ َْ َْ َ ِ يف بلد عـادهتم أكـل رءوس الـضأن ))َ ْ َّ ُ َِ ُ ُ ْ ُُ َْ َ َ ٍَ ِ
َخاصة مل حينث بأكل رءوس الطـري والـسمك ونحوهـا, وإن كـان عـادهتم أكـل  ْ َ َْ ْ ُ َ َّ ْ ُ ُُ َ ََ َ ْ َ َ ََّ ْ َّ ْ ًِ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ َ ْ ْ َ َ

ُرء َوس السمك حنث بأكل رءوسهاُ َِ ِ ُِ ُ َ َِّ ْ َ ِ َ ُومن ذلك ما أخربين به بعض أصـحابنا أنـه  .ِ َ ْ ْ َ ْ ََّ َ َ ََ ِ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ َ
ِقال المرأته  ِ َِ َ ْ َ َإن أذنت لك يف اخلروج إىل احلامم فأنت طالق, فتهيأت للخروج إىل : َ َِ ُِ َّ َ ُُ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َُ ْ َْ َ َ ٌْ ِ ْ ْ ِ َ

َاحلامم, فقال هلا َ َ َ َ ِ َّ َ ْاخ: ْ ْرجي وابرصي, فاستفتى بعض الناس, فأفتوه بأهنا قد طلقت ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ََ َّ ْ ُ َُ َِ ُِ ْ ْ َ ْ َِ َّ َ ِ
ِمنه, فقال للمفتي ِ ِْ َ َُ ْ َ ُ َبأي يشء أوقعت عيل الطـالق? قـال: ْ َ َ َ َّ ََّ َْ َ ْ ْ َِّ ٍ َ َ ِبقولـك هلـا اخرجـي, : ِ ُ ْ ُ ََ َ ِ ْ ِ

َفقال َ ُإين مل أقل هلا ذلك إذنا, وإنام ق: َ ْ َ َُ َّ ًِ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْلتـه هتديـدا, أيِّ َ ً ِ ْ َ ُإنـك ال يمكنـك اخلـروج: ْ ُ ُُ ْْ ُ ِ َ َّ. 
َوهذا كقوله تعاىل َ ْ ََ ِ ِ َ ََ ٌاعملوا ما شئتم إنه بام تعملون بصري﴿: َ َِ َِ ْ ُ َْ ُ َُ ْ َ ََ ُ ِْ ْفهـل , ]٤٠:فصلت[ ﴾َّ َ َ

َهذا إذن هلم أن يعملوا ما شاءوا ? فقال َُ َ ْ ٌ ْ َُ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ ِال أدري, أنت لفظت باإلذن: َ ْ ْ َِ ْ َِ َ َ ْ َ َِ ُ, فقـال لـهْ َ َ َ َ :
َما أردت اإلذن, فلم يفقه املفتي هذا, وغلظ حجابه عن إدراكه, وفرق بينـه وبـني  َْ َّ َ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ََ َ ُْ ِ ْ َ

ِامرأته بام مل يأذن به اهللاَُّ ورسوله وال أحد من أئمـة اإلسـالم َ ْ َْ َّ ُ َ َ َ ِْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َ ٌَ ُ ِ ِْ ْ َوليـت شـعري هـ .َ ِ ْ ْ َِ َ ْل َ
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 − ٤٢ −

ِيقول هـذا املفتـي ْ َ ُُْ َ ُ َإن قولـه تعـاىل: َ َ َْ َ ْفمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر﴿ :َّ َ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َْ َ ْ ِْ ْ﴾ 
ِ إذن له يف الكفر? وهؤالء أبعد الناس عن الفهم عن اهللاَِّ ورسـوله ,]٢٩:الكهف[ ِ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُِ َ ْ ٌ ْْ ْ َِ َّ ُ َ ِ َ َ ِ ُ ِ

ْوعن املطلقني مقاصدهم َُ َ ِ َ َْ َِ ِ ُْ ْ ال خري يف جـواب  ((:−رمحه اهللا−قال مالك ولذا   .)١())َ
ٍقبل فهم ْ َْ ُالتثبت يسهل طريـق الـرأي  ((:−رمحه اهللا−د اهللا بن املعتز وقال عب. )٢())ََ

ُإىل اإلصابة, والعجلة تضمن العثرة َ ْ ممـا حيتاجـه  أنأحـد البـاحثني   ذكروقد. )٣())َ
أن يكون لديـه علـم  ((:ئيةاملفتى الذي يبارش الفتو املبارشة عرب القنوات الفضا

ّبأعراف البلد الذي ينتمي إليه السائل, وإال فيتوقف فيه, أو حييله عىل علامء أهـل 
 .واهللا أعلم .)٤())البلد نفسه

وهـذا  : عدم وقوف املفتي عىل حقيقة واقع بلد املستفتي وما حيدث فيهـا−٤
وز اإلفتاء يف املسائل  فال جيبواقع بعض البالد;مشاهد يف كثري من الفتاو املتعلقة 

املتعلقة بأحداث واقعة يف بعض البلدان واملفتي ليس عىل دراية أو تـصور بواقـع 
ًكثريا من العلـامء قـد نـصوا  ((:−رمحه اهللا− قال األلباين هذه األحداث والنوازل,

ِعىل أنه ينبغي عىل من يتولون توجيه األمة ووضـع األجوبـة حلـل مـشاكلهم َّ َ َ ََ أن : ََ
احلكـم عـىل  ((:عاملني وعارفني بواقعهم; لذلك كان من مشهور كلامهتـميكونوا 

املحـيط باملـسألة ) الواقع(, وال يتحقق ذلك إال بمعرفة ))اليشء فرع عن تصوره
وقـد نبـه . )٥())املراد بحثها; وهذا من قواعد الفتيا بخاصة, وأصول العلـم بعامـة

تصدر ألهل بلـد ال يعلـم فتاو  ((:مراعاة ذلك فقالوجوب عىل أحد الباحثني 
 من واقعهم وأعرافهم ومشاكلهم, وظروفهم املحيطة هبم, أو أنه ليس ًاملفتي شيئا

 كـام نـص −بدرجة العلم الكايف, وبالتايل فال جيوز له إصدار الفتاو يف شؤوهنم 
 اإلسـالمي يف مـع الفقـهجمد وقـد عـ. )٦())−عىل ذلك كبار املحققني من علامئنـا 

                                                 
F١EאF٤L٤٢٦ J٤٢٢٨KE 
F٢EאFFאאFEE٢L٧٢KE 
F٣EאFFאאFEE٢L٣٩٥KE 
F٤EFFאאאEEFFEEא

אאK 
F٥FFEאאאאFEEL١٤KE 
F٦EFFאאאEEFFKEE 



 − ٤٣ −

 − مجـاد األوىل ٢٨رش التي انعقدت يف عامن باألردن يف الفرتة  السابعة عدورته
م مــن ٢٠٠٦حزيــران / يونيــو ٢٨−٢٤ املوافــق −هـــ١٤٢٧ مجــاد اآلخــرة ٢

ــي ــاس وأعــرافهم, وأوضــاع العــرص ): د( ((:رشوط املفت ــأحوال الن ــة ب املعرف
 .))ومستجداته, ومراعاة تغريها فيام بني عىل العرف املعترب الذي ال يصادم النص

ًأن يكون عارفا بـام  ((:نبغي أن يتحىل هبا املفتييداب التي ًذكروا أيضا أن من اآلو
علـم ثاقـب يف الرتيـث يف  −رمحـه اهللا−وللشيخ ابن عثيمني  )).حوله من أوضاع

حني سأله الـسائل فما جيري فيها كل احلكم عىل ما خيص بالد مل تقف عىل حقيقة 
ال جيوز : ًأوال ((:قال اخلروج عىل احلاكم عن األحداث التي وقعت يف اجلزائر من

ًاخلروج عىل األئمة ومنابذهتم إال حني يكفرون كفرا رصحيا لقول النبي صـىل اهللا  ً
ًإال أن تروا كفرا بواحا  ((:عليه وسلم  . احلديث متفق عليه))...ً
ْوأنا ال أقدر عىل أن أحكم العلم بكفرهم, والعلامء هم الذين يقدرونه, : ًثانيا َ

ِىل حكوماتكم; ألنني ال أعرفها, ع عنـدكم فيـه مـن اهللا  ((:ويف احلـديث الـسابقَّ
انظر إىل ما يكسبه العلم من خشية هللا, ف. انتهى حمل الغرض من كالمه. )١())برهان
َوال تقـف مـا ﴿ :ن الترسع يف إصدار األحكام بغري علم, قـال تعـاىلـوف مـواخل ُ ْ َ َ

َّليس لك به علم إن الس ٌ َّْ ِ ْ َ َِ ِ ِ َ ًمع والبـرص والفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه مـسؤوال َ ُ َْ َ ُْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ َ ُّ ْ ُْ ُ َ َ﴾ 
 ال علم له بواقع احلال املـسئول عنـه, −رمحه اهللا− فلام كان الشيخ ,]٣٦:اإلرساء[
ح ـ تتـضائل ومل يفتـه حيـث ملـمل جيب الـسًر متعلقا بتكفري املسلمني,ـان األمـوك

ط التكفري, وانتفاء موانعه, فأين هذا اخللـق الصورة كاملة لديه, من استيفاء رشو
من أنصاف املتعلمـني, أو املنتـسبني إىل العلـم الـذين ينقـصهم الفقـه يف الـدين, 

!! مـاء املـسلمنيار الفتاو بـالتكفري, واسـتباحة دفرتاهم  ال يتورعون عن إصد
 املوفق  واهللا.ؤالء األئمة العلامءـال هـدي بأفعـتاء أن يقـدر لإلفتـن يتصـفليت م

     . إىل الصواب
                                                 

F١EFFאאאאEEאאא
FL١٣٥ J١٣٦KE 



 − ٤٤ −

 :  عدم مراعاة بعض الضامنات لسالمة الفتو وصيانتها عن اخلطأ−٥
 :ومن ذلك

 فقـد نجـد املفتـي :عدم مراعاة األحوال التي ليس للمفتي أن يفتي فيها  )أ( 
متنعه من حضور القلب واسـتيفاء  يطالعنا هبيئة  يف بعض األحيانعرب الفضائيات

فهـو مـشوش الفكـر منـشغل  إىل إصابة احلق يف الغالـب, الفكر الذي يتوصل به
يفتي وهو أال ومع ذلك يقدم عىل اإلفتاء, فينبغي عليه البال لسبب من األسباب, 

ألن الغـضبان  ((:−رمحـه اهللا−قـال الـشافعي  ,)١(ً, خوفا من الغلـطيف هذه احلال
معه العقـل أن الغضب قد يتغري : واآلخر. قلة التثبت: أحدمها: خموف عىل أمرين

مـن  يؤخذ هذا .)٢())ويتقدم به صاحبه عىل ما مل يكن يتقدم عليه لو مل يكن غضب
ال  ((:يقولصىل اهللا عليه وسلم سمعت النبي : قال  ريض اهللا عنه بكرةحديث أيب

ولذا قال , )٤(, وعىل قياس القضاء الفتو )٣())يقضني حكم بني اثنني وهو غضبان
ٍيس للمفتي الفتـو يف حـال غـضب شـديد أو جـوع َل ((:−رمحه اهللا−ابن القيم  َُ ْ َ َ َ َْ ٍ ِ ِ ٍِ َ َ ِ ِ ْ َ ْْ ُْ

ِمفرط  أو هم مقلق أو خوف مزعج أو نعاس غالب أو شغل قلب مـستول عليـه  ِ ِ ٍ ٍْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َْ ٍْ َ ُْ ُ ُ ُ ٍّ ٍُ ٍَ ْ ِْ ْ َُ َ َ َ ٍَ ٍ َ ٍ ِ َ ِ
ًأو حال مدافعة األخبثني , بل متى أحس من نفسه شيئ ْ ْ َّ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ ََ ْ ُْ ِ ْ َ ْ ِا من ذلك خيرجه عن حال ِ َ ْ ُ ُ َْ ُِ ْ َ ِ َِ

َاعتداله وكامل تثبته وتبينه أمسك عن الفتو ْ ُّ َ َ ُّ َْ َ َ ََ َْ َ َْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  :−رمحـه اهللا−قال ابن عثيمـني . )٥())َ
فإذا كان منشغل البال بـسبب بـاطني أو ظـاهري فإنـه ال جيـوز أن يفتـي; ألن ((

تصور غري صـحيح, أو عـىل تطبيـق الفتو هنا يف هذه احلال تكون مبنية إما عىل 
 يـتمكن مـن ال وأًغري صحيح; ألنه إما أن ال يتمكن مـن تـصوير املـسألة متامـا, 

  .)٦())تطبيقها عىل األدلة
                                                 

F١Eאאאאא،
א،אאאFFWאEEא،K

אאK 
F٢EאF٦L١٥٧KE 
F٣EאF٧١٥٩E،F١٧١٧KE 
F٤EאWאFL١٨٢KE 
F٥EאF٦L١٥٠ J١٥١KE 
F٦EאFL١٨٢ J١٨٣KE 



 − ٤٥ −

 ولكن لو فرض أنه حتمل وأفتى وأصاب الصواب فهل تنفذ فتواه أم ال?
فإن أفتى يف مثل هذه احلالة وهـو يـر أن ذلـك ال يمنعـه مـن إدراك : قالوا

 .  )١(صواب, صحت فتواهال
ًكثرة تلقي الفتاو عرب املكاملات اهلاتفية; قـد يكـون سـببا يف  تـشتيت  )ب(

وكان بعض أهل العلم يعد كثرة املسائل املعروض عليه من االبـتالء : ذهن املفتي
فكان اإلمام احلافظ الفقيه العالمة عامل املغرب أبو احلسني عيل بن حممد بن خلف 

مـا : َّ ليس يشء أشد عليه من الفتو, وأنه قال تـارة−رمحه اهللا−)٢(القابيس املالكي
ُابتيل أحد بام ابتليت به, أفتيت اليوم يف عـرش مـسائل أمـا عـدد الفتـاو التـي . )٣(ٌ

بـل قـد تـصل مـدة قد يصل إىل الثالثني, فيتلقاها بعض املفتيني عرب الفضائيات 
 من األسباب التيها العلامء وقد عد, وهذا قد يؤدي إىل املاللة, احللقة إىل ساعتني

ًوكذلك يف شدة امللل, مثال  ((:−رمحه اهللا−, قال ابن عثيمني متنع املفتي من اإلفتاء
 املفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقـد مـر عليـه سـاعتني أو أكثـر, لو جلس

َّوالفتاو تأتيه من كل جانب, فمل وتعب, فال جيوز أن يفتي َ َ.  
اج املكر واخلداع عىل بعـض املفتـني مـن بعـض مقـدمي روالتحذير من  −٦

الستخراج فتاو خلدمة جهة معينة سياسـية أو دوليـة الربامج أو بعض املستفتني 
استدراج املفتـي للتوظيـف املـراد  ((:أحد الباحثنيويف ذلك يقول  :أو نحو ذلك

للفتو من قبل مقـدمي الـربامج, أو مـن قبـل الـسياسيني بـسبب عـدم خربتـه 
 ًرفتــه بــاملكر والنــاس, ولــذلك اشــرتط العلــامء يف املفتــي أن يكــون عارفــاومع

قد عد اإلمام أمحد رمحه اهللا من اخلصال التـي جيـب أن يتـصف هبـا ف. )٤())بالناس
ُوأمـا قولـه ((:ًارحاشـ − قـال ابـن القـيم رمحـه اهللا.)٥())معرفة الناس ((:املفتي ْ َُ َ َّ َ :

                                                 
F١EאWאאFL١٧٠Eא،F١L٤٦Eא،FL٣٤Eא،

F٦L١٥١KE 
F٢EאאF١٧L١٦٠Eא FFK

אאאKEE 
F٣EאאFFאאFEEL٨٣ J٨٤Eאא،FFאFEEL١١KE 
F٤EFFאאאEEFFKEE 
F٥EאF٦L١٠٦KE 



 − ٤٦ −

ُاخلامسة(( َ ِ َ ِمعرفة الناس: ْ َّ ُ َ ِ ْ ْ, فهذا أصل عظيم حيتاج إليه املفتـي واحلـاكم, فـإن مل ))َ َ ْ ُْْ َ ْ َ َِ ُ َ ٌِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ََ ٌَ ْ َ َ َ
َيكن فقيها فيه فقيها يف األمر والنهي ثم يطبق أحـدمها عـىل اآلخـر وإال كـان مـا  َ َّ َْ َ ُ َ ََ َُّ ْ ِْ َ َ ِّ ُ ْ َ ً ً ْ َِ َِ َ َ َ َ ُ ِ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ

َيفسد أكثر مما يصلح, فإنه إذا مل ي ُ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ َّْ ُِ ُ َّ ِ َ ُْ ُكن فقيها يف األمر له معرفـة بالنـاس تـصور لـه َ َّ َ ْ ُ ً َْ ََ َ َْ ِ َّ ِ ٌ َ َِ ِ َ ْ ِ ِ ُ
ُالظامل بصورة املظلوم وعكسه, واملحق بصورة املبطل وعكسه, وراج عليـه املكـر  َ ُ َ ُ َْ ْ َْْ ُْ ُْ َِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َُ َُ َ َِ ِ ُِّ ِ ْ َُّ ِ

ُواخلداع واالحتيال, وتصور له الزنديق يف ص ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َِ ُ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ َ َُ ِورة الصديق, والكـاذب يف صـورة ْ ِ َِ َُ ُ َ ِِّ َ ْ ِ ِّ
ِالصادق, ولبس كل مبطل ثوب زور حتتها اإلثم والكذب والفجور, وهو جلهلـه  ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ ََّ ُ ُ ُِ ُ ُ ْ َْ ْ ُّ ََ ِ ْ َ ْ َُ ٍ ٍ ُ ِ ِ

ْبالناس وأحواهلم وعوائدهم وعرفياهتم ال يميز هذا مـن هـذا, بـل َ ْ ِّ ُ َّ َ َ َ َ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ُِِ ُ ََ ْ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ َ ِ ْ ينبغـي لـه أن َّ َ ُ َ ََ ِ ْ
ْيكون فقيها يف معرفة مكر الناس وخداعهم واحتياهلم وعوائدهم وعرفياهتم ْ ْ ْ ْ َ َِ ِ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ً َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ ِ َ ِ َّ ِ ِْ َُ َ َِ(()١(. 

 أن مما حيتاجه املفتـى الـذي يبـارش الفتـو املبـارشة عـرب أحد الباحثنيولذا ذكر 
لفقهية القـادرة عـىل املنـاورة والفهـم أن تكون لديه امللكة ا ((:القنوات الفضائية

 لعدم اسـتغالله لـصالح ًوحسن التخلص, واإلجابة املناسبة, بحيث يكون واعيا
  . واهللا أعلم. )٢())جهة معينة

٧− قال الدكتور حسني بـن : عدم اعتبار املآالت والنتائج املرتتبة عىل الفتو
عـىل املفتـي ف ((:ملـآالت حتت قاعـدة اعتبـار ا−حفظه اهللا−عبد العزيز آل الشيخ 

, ومن هنا فاملجتهـد حـني النظر إىل مآالت األقوال واألفعال يف عموم الترصفات
وأن  مآالت األفعال التـي هـي حمـل حكمـه وإفتائـه, جيتهد وحيكم عليه أن يقدر

يف إعطاء احلكم الرشعي يقدر عواقب حكمه وفتواه وال يعتقد أن مهمته تنحرص 
فكـم مـن فتـو  .)٣()) وعواقبـهوآثـارهما يفتـي بـه  بل عليه أن يستحرض مآالت

− قال ابن القـيم صدرت ومل ينظر املفتي إىل ما يرتتب عليها من أرضار ومفاسد,
َفإن مل يأمن غائلتها وخاف من ترتب رش أكثـر مـن اإلمـساك عنهـا  ((:−رمحه اهللا ْ ْ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َْ َ ٍّ َ ِ ُّ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ ِ
َأمسك  َ ْ ِعنها, ترجيحَ ْ َ َ ْ َ لدفع أعىل املفسدتني باحتامل أدنامها ًاَ َ ْ َُ َِ َ َ َْ َْ َِ ِ ِِ ِ ْ َْْ َ ْ. 
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ِوقد أمسك النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادهتا عىل قواعد  ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ََ ََّ َ َ ََ َ َ ُّ َ ِْ ِ َ ْ َّ َِ َ ِْ َّ َ َ
َراهيم ; ألجل حدثان عهد قريش باإلسـالم وأن ذلـك ربـام نفـرهم عنـه بعـد ْإب َ ْْ َ ُ َّ َ ْ ْ ْْ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ َُ َّ َ َّ َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ ِ ٍ ِ ِ َ ِ

َالدخول فيه, وكذلك إن كان عقل السائل ال حيتمل اجلواب عام سأل عنه, وخاف  َ َُ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ َُ َ َّ َ َّْ ِ ِ ِ ِ َِ ُّْ َ ِ ْ َ ْ ََ ََ ِ
َاملسئول أن يكون فتن ْ ِ َ ُْ َ َ ُ ُ ْ ٍة له, أمسك عن جوابه, قال ابن عباس ريض اهللاَُّ عنه لرجـل َْ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َُ َ َ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ٍ َ ََ ًِ َ َ
ٍسأله عن تفسري آية  َِ ْ ُِ ْ َ َ َ َ ُوما يؤمنك أين لو أخربتك بتفسريها كفرت به? أي جحدته : َ َ َ ْ ْ ُ َُ ْ َ َُ َ َِ ِ ِِ ِْ ْ َ ََ َْ َ ِ ْ َ ِّ ُْ

َوأنكرته وكفرت به, ومل يرد أنك ت َّ ُ َْ َْ ُ َ َ ُ َِ ْ َ ِ ِ ْ َْ َ ِكفر باهللاَِّ ورسولهَ ِ ُ َ َُ َ ُِ أحـد البـاحثني  ولذا عد .)١())ْ
االعـتامد عـىل ظـاهر الـسؤال دون  ((:من املالحظات العامة عىل بعض الفتـاو

االعتامد عىل باطنه وحقيقتـه وحمتـواه, ودون النظـر يف مـؤد جوابـه, ومآالتـه, 
 .)٢())ونتائجه
قبـل أن   األشـخاصبعـض  لن أقوا سأل عفيام ينقل إليه إذااملفتي  تثبت −٨

 عىل املفتي  يقرأاملستفتي أن ,فنجد يف مثل هذه الفتاو :حيكم  عىل هذا الشخص
مـن فما قولكم يـا شـيخ  ((: فيقول املستفتيهًبعضا من كالم قاله هذا املسئول عن

  انحراف عن العقيـدة الـصحيحةيف الغالب فيه وهو كالم ,?))كذا وكذا ((يقول
 مـن , ))حكمـه كـذا وكـذا ((ول الـشيخقفي ,ة أو نحو ذلكأو فيه عبارات مومه
 عـىل وجـب, فلام كان احلكم عىل شخص معـني و التبديع,التكفري أو التفسيق, أ

إمهاله حتى يطلـع عـىل كـالم هـذا طلب من املستفتي أن يتأين و التثبت والاملفتي
 أو جهل أو ً وجد له عذرا من تأويل لو قرأ الكالم بطوله, فربامبنفسهاملسئول عنه 

 مـن ,التفسيق أو املوانع التي ترفع عنه التكفري أو التبديع أو من األعذارغري ذلك 
مـا ":−رمحـه اهللا−, قـال ابـن اجلـوزي  الالحقهكالمربط كالمه السابق بخالل 

ًاعتمد أحد أمرا إذا هم بيشء مثل التثبت, فإنه متى عمل بواقعـة مـن غـري تأمـل 
فاهللا اهللا التثبت التثبت يف كل األمور, والنظر يف . دمللعواقب كان الغالب عليه الن

من أخبار, أو تنقل إليـه, التثبت فيام ينقل ب فتي التحيل فوجب عىل امل.)٣())عواقبها
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  يف الطعـن عـىل العلـامءحتى ال يستغل عدم التثبت ,فيام يصدر منه من األحكامو
أخـذ  لكـي يهـذه الفتـاو عىل مثل ًكتابة  والذي أراه هو الرد.من املرتبصني هبم

 .واهللا املستعان. ًحظا من التثبتاملفتي 
 العلم املعتربة باإلفتاء إال ملن شهد له العلامء املوثوق هبم ودورال يسمح أ −٩

ْبأنه أهل لذلك  بمجرد خترجه مـن اجلامعـات الـرشعية أو حـصوله عـىل فليس :َ
 يسمح له طلب العلم, انتسابه إىلو  أدرجة علمية يف فرع من فروع العلم الرشعي

 والدافع هلذا الضابط هو تناقص الرشوط التي ينبغـي توافرهـا يف بتصدر اإلفتاء,
 العلمي الرشعياملفتني حتى بلونا بظهور بعض املفتني بذاك املستو من الضعف 

−ذلك أهل العلم فقال اخلطيب البغـدادي بوقد نصح . إلفتاءال يؤهلهم لالذي 
ُلإلمام إىل معرفة حال من يريد نصبه للفتو أن يسأل عنه والطريق  ((:−رمحه اهللا َ ْ َ

ُ, ويعـول عـىل مـا خيربونـه مـن هأهل العلم يف وقته, واملشهورين من فقهاء عرص ّ
ة من عدم إقدامهم  اخلطيب ما يدل عىل حال السلف وعلامء األمذكرثم  .)١())أمره

م هلم بالعلم, فأخرج  بعد إجازة علامء عرصهم هلم بذلك وشهادهتعىل اإلفتاء إال
ٌما أفتيت حتى شهد يل سـبعون أين أهـل  ((:قالأنه  −رمحه اهللا−اإلمام مالك عن  ْ َ َِّ
مـام صـديق كـان لإل−عمـر بـن خلـف ً وأخرج هو وغريه أيضا عن .)٢())لذلك

مـا أجبـت يف الفتـو  ((:, يقول−رمحه اهللا−  سمعت مالك بن أنس:قالمالك, 
ًيراين موضعا لذلك? وسألت ربيعة, وسـألت هل : حتى سألت من هو أعلم مني ِ َ ُ
َلـو هنـوك?!  يا أبـا عبـد اهللا :, فقلتحييى بن سعيد, فأمراين بذلك َ كنـت : قـال, َ

ٍال ينبغي لرجل أن ير نفسه أهال ليشء حتى يسأل من هو أعلم منهأنتهي,  ً(()٣(. 
أن أجـازه  بعـد  مل يقـدم عـىل اإلفتـاء إال−ه اهللارمحـ−اإلمام الشافعي ًأيضا وهذا 

أفت يا أبـا  :قال يل مسلم الزنجي: قال الشافعي, فشيخه مسلم بن خالد الزنجي
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رمحه −ًوهذا أيضا احلافظ الكبري ابن عساكر  .)١())عبد اهللا فقد واهللا آن لك أن تفتى
 بـام خيربنا عن صنيعه عندما أراد أن يفيـد النـاس ))تاريخ دمشق(( صاحب −اهللا

 واهللا املطلـع ,ملا عزمت عىل التحديث ((:قال, فيث الرواية واحلدحصله من علم
 كل ما سمعته, يأرومتى :  بل قلت,أنه ما محلني عىل ذلك حب الرياسة والتقدم

فاسـتخرت اهللا واسـتأذنت أعيـان بعـدي صـحائف? فه ِّخلوأي فائدة يف كوين أ
عت يف  فرش,من أحق هبذا منكو : ورؤساء البلد وطفت عليهم فكل قالشيوخي
ولذا ينبغي أن تأخـذ خطـوات إجيابيـة يف  .)٢())امئةذ ثالث وثالثني ومخسذلك من

  أعان اهللا القائمني عىل أمور املسلمني حتقيق ذلك يف واقـع املـسلمني,هذا الشأن,
 اإلسالمي يف مع الفقهجم توصيات عىل ذلك ما جاء يف ًأيضا من الوسائل املعينة و

 ٢ − مجاد األوىل٢٨ردن يف الفرتة األدورته السابعة عرش التي انعقدت يف عامن ب
 :م مـا نـصه٢٠٠٦حزيـران / يونيـو ٢٨−٢٤ املوافق −هـ١٤٢٧مجاد اآلخرة 

ُأن يكون اإلفتـاء علـام قـائام بنفـسه, يـدرس يف الكليـات واملعاهـد الـرشعية, (( ً ً
  .))ومعاهد إعداد القضاة واألئمة واخلطباء

 من قرر العلامء أنـه ال يـصلح نص العلامء عىل أنه ينبغي لويل األمر منع −١٠
ًوال تـستفت فـيهم مـنهم أحـدا﴿ :قـال تعـاىل :للفتو َ ََ ْ ْ ُْ ْ َ َِ ِ ِِ , قـال ]٢٢:الكهـف [﴾ْ

ففيها دليل عىل املنع من استفتاء من ال يصلح للفتو إما  ((:−رمحه اهللا−السعدي 
لقصوره يف األمر املستفتى فيه أو لكونه ال يبـايل بـام تكلـم بـه ولـيس عنـده ورع 

جزه وإذا هنى عن استفتاء هذا اجلـنس فنهيـه هـو عـن الفتـو مـن بـاب أوىل حي
وأما حني يوجد ((:−حفظه اهللا−قال الدكتور عمر سليامن األشقر و. )٣())وأحر 

ًمن يقوم باإلفتاء عىل غري الوجه املرشوع فعىل ويل األمر منعه درءا لفساده, وذلك 
 به من هو أهل ولكن كثرت أغالطـه يف إن قام باإلفتاء من هو غري أهل له, أو قام
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بـام ينـاقض مقـصود العلم وحصل من فتاواه الـرضر أو انحـراف فجعـل يفتـي 
ًوهو الذي ال يبايل أن حيـرم حـالال, أو ) املفتي املاجن(الشارع, وهو من يسمى بـ

ًحيل حرامـا, فـيعلم النـاس حـيال باطلـة فينبغـي لإلمـام أن يمنـع هـؤالء عـن . ً
َمن أفتى النـاس ولـيس بأهـل للفتـو  ((:−رمحه اهللا−ل ابن القيم قاو. )١())الفتيا َ ْ َ َ ْْ ََ ْْ َِ ٍ ْ َ ِ َّ َ َ

ٍفهو آثم عاص َ ٌ ِ َ ُ ِومن أقره من والة األمور  ,َ ُ َ َّ َُ ْ َِ ُ ْ ُ ْ ََ ْعىل ذلك فهو آثم أيضَ َ َُ ٌ ِ َِ ََ َ  .ًاَ
ِّقال أبو الفرج بن اجلوزي  ْ ُ ْ ُِ َ َْ ِ َ َْ ُرمحه اهللاَُّ−ََ َ ِ َّويلزم ويل ا : −َ ُِ َ َ ََ ُألمر منعهم كام فعل بنـو ْ َْ َ ُ َُ َ َ ْ َ َْ ِ َ ْ

َأمية , وهؤالء بمنزلة من يدل الركب, وليس له علم بالطريق, وبمنزلـة األعمـى  َ ٌ َّ َ َ َْ َُ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ ُّ َِ ِ ِْ ِْ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َِّ َّ َْ ُ ِ َ ُ
ِّالذي يرشد الناس إىل القبلة, وبمنزلة من ال معرفة له بالطب  ُ ْ ْ َ ْ َ ُِّ َ َِ َِ َ َ ْ َِّ َِ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ ُّوهو يطب اُ َ َ َِ َلنـاس, ُ َّ

َبل هو أسوأ حا َ َ َُ َْ ُ ْ من هؤالء كلهم, وإذا تعني عـىل ويل األمـر منـع مـن مل حيـسن ًالْ ْ َ َ َ َ ِْ ِْ ُ َ َ ُْ َ َ َ ْ ِّ َّ ْْ ِ َ ْ َِ َ َ َ ِ ِ ِّ ُ ِ َ
َّالتطبب من مداواة املرىض, فكيف بمن مل يعـرف الكتـاب والـسنة , ومل يتفقـ َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُّْ َْ َ ََّْ ُّ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ َِ ِ َ ِه يف َ ْ

ِالدين? ِّ  
َوكان شيخنا ُ ْ ََ َريض اهللاَُّ− )٢(ََ ِ ُ عنه شديد اإلنكار عىل هـؤالء, فـسمعته يقـول−َ ُ ََ ُ ْ ُُ ْ َِ َِ ِ َ ُْ َ ََ َ ِ َ ِ َ ْ :

ُقال يل بعض  ْ َ ِ َ ِهؤالءَ َ ُ ِأجعلت حمتسب: َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ عىل الفتو? فقلت لهًاَ ََ ْ ُْ ُ َ َْ َ َيكون عىل اخلبـازين : َ َّ َ َِ ْ َ َ ُ ُ
ْوالطباخني حم ُ َ ِ َّ ٌتسب وال يكون عىل الفتو حمتـسب?ََّ َ َ َ ٌِ َِ ْ َْ ُ ََ ُْ َ ُ نظـام  فلـو تـم إصـدار .)٣())َ

 عـرب الفـضائيات, لكـبح مجـاح املتأهلنيرسمي بمنع الفتاو التي يصدرها غري 
ظاهرة فوىض الفتاو الرشعية بسبب جترؤ البعض عىل إصدار فتـاو خطـرية, 

 :−رمحـه اهللا−ل ابن عثيمني قا .لكان مطلب رشعي من السياسة الرشعة الرشيدة
: إنه ينبغي لإلمام أن يمنع من ال يـصلح? قلنـا: كيف تقول: وهذا إذا قال قائل((

ًألن هذا هو الواجب حفظا للرشيعة من التالعب هبا ممن مل يصل إىل درجة أهليته 
 .)٤())للفتيا, وليس هذا من باب منع العلم, بل هذا من باب منـع الـرش والفـساد

من طرح ميثاق بني املتـصدرين للفتـو  اآلن أهل العلم كثري من ب ولذلك يطال
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 وهـذا يقره اجلميـع وحيرتمـه,يتضمن أهم القواعد والضوابط الرضورية للفتو 
 التـي ح للمناقشة للوصول إىل أهم البنود والتوصـياتيتطلب وضع مرشوع يطر

يس جهـاز بتأسـ طالب بعض أهـل العلـم وكذلك .يتم االتفاق عليها بني العلامء
رقايب عىل القنوات الفضائية يتوىل مراجعة الفتاو التـي تـذاع عـىل النـاس ملنـع 

 .املوفق إىل الصوابواهللا  .انتشار الفتاو الشاذة
جعل بـرامج متخصـصة لإلفتـاء يف بعـض املـسائل كأحكـام الزكـاة  −١١

تي من يكون املفأن سئلة يف غري موضوع احللقة, و وال تقبل األواملواريث وغريمها
فإظهار هذا النوع من :  وعىل درجة عالية من العلمالذين ختصصوا يف هذه املسائل

 املفتـي غـري , يـسد فـوىضأبـواب العلـم املتخصصني يف باب من  اخلرباءاملفتني
 قال  الفتو,بتجزئةًوذلك استنادا إىل القول   كل املسائل,املؤهل الذي جييب عىل

ْاالج ((:−رمحه اهللا−ابن القيم  َتهاد حالة تقبل التجزؤ واالنقسامِ َ ِ ِ ِْ َّ ََ َ َ َ ُ ََ ُّ ُ َْ ُ, فيكون الرجـل ٌ ُ ََّ ُ َُ
ِجمتهد َ ْ ِّ نوع من العلم مقلدِ يفًاُ ْ َْ ُ ِ ِ ِْ ٍْ ُ يف غريه, أو يف باب من أبوابه, كمن استفرغ وسـعه ًاَ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ ٍَ ِ ِِ َ

ِيف نوع العلم بالفرائض وأدلتها واست ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َّْ ْ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِ َ ْنباطها من الكتاب والـسنة دون غريهـا مـن ِ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َُّ َ َّ ِْ َ ْ
ْالعلوم, أو يف باب اجلهاد أو احلج, أو غري ذلك; فهذا ليس له الفتو فيام مل جيتهد  َ ِْ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ َِ ِ َِ ُ َ ْ َ ْ ِّ ْ َ َ ْ َُ َ َ َْ َ َ ُ َْ ِ َ َِ َ َِ ِ ِ

ًفيه, وال تكون معرفته بام اجتهد فيه مسوغة َ َُ ِّ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ِ ُ ُ له اإلفتاء بام ال يعلم يف غريه, وهل له َ َ ْ َ َُ ْ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ََ ِ َ ِْ َ ْ ِ
ٍأن يفتي يف النوع الذي اجتهد فيه? فيه ثالثـة أوجـه  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َُ َُ َ َ َ ْ َْ َ َّ ِ َّ ِ َأصـحها اجلـواز , بـل هـو : َ َ َ َ ُّ َُ ْ ُ َ ْ َ

ِالصواب املقطوع به ِ ُ ُ َ َُّ ْ إنـه  ((:−حفظه اهللا−قال الدكتور عمر سليامن األشقر و .)١())َْ
ًملا كان االجتهاد رشطا من رشوط املفتي, وكان الـصحيح مـن أقـوال العلـامء أن 

فيفتي يف ما اجتهـد فيـه وال يفتـي يف مـا مل . االجتهاد يتجزأ, فالفتيا كذلك تتجزأ
ً فقد يكون الرجل متمكنا يف أبواب العبادات مثال دون غريها, فتـصح .جيتهد فيه ً

رائض يتقن أحكامها وتقسيم الرتكات, وال يـستطيع فتواه فيها, وكم من عامل بالف
ويمكــن أن يتجــزأ  ((:−رمحــه اهللا −وقــال ابــن عثيمــني .)٢())أن يفتــي يف غريهــا
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االجتهاد بأن جيتهد اإلنسان يف مسألة من مسائل العلم فيبحثها وحيققهـا ويكـون 
ًجمتهدا فيها أو يف باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثال يبحثه وحيق قه ويكون ً

 . )١())ًجمتهدا فيه
ريض  عمر بـن اخلطـاب  قول والفتو القول بصحة جتزؤ االجتهاديقوي و
 ومـن أراد أن يـسأل ,من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أيب بن كعب ((:اهللا عنه

 ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معـاذ بـن ,عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت
    .واهللا أعلم  .)٢())جبل

ًمن علم من املفتني أنه أخطأ يف مسألة قطعا لكونه خالف نص الكتـاب  −١٢
ومثلـه : )٣( إمجاع األمة فعليه إعالم املـستفتي خالفال معارض هلا أوالتي أو السنة 

. )٤(ًما لو أفتى بام مستنده حديث يظنه صحيحا ثم تبني أنه حديث باطل أو ضعيف
 !!جعون عن فتواهم التي تبني خطأهم فيهاأن كثري من املفتني ال ير ومن املؤسف

فتي وهنا أذكر نامذج من رجوع امل مع أن طرق الرجوع عن اخلطأ متاحة ومتيرسة,
 وإخبار املستفتي بذلك, فهذا احلسن بن زياد اللؤلؤي استفتي يف مـسألة عن فتواه

 استأجر(فأخطأ, فلم يعرف الذي أفتاه, فاكرت (أن احلـسن بـن : ًمناديـا فنـاد
ياد استفتي يوم كذا وكذا يف مسألة فأخطأ, فمن كان أفتاه بـيشء فلريجـع إليـه, ز

ُفمكث أياما ال يفتي حتى وجد صـاحب الفتـو, فأعلمـه أنـه قـد أخطـأ, وأن  ً
وبلغني نحو هذا عن بعض (( −رمحه اهللا− قال ابن اجلوزي . )٥(الصواب كذا وكذا

ٍمشاخينا أنه أفتى رجال من قرية بينه وبينها أر ب الرجل تفكر, بعة فراسخ, فلام ذهً
َ إليه, فأعلمه أنه أخطأ, فكان بعد ذلك إذا سئل عن مـسألة ىفعلم أنه أخطأ فمش ِ ُ

 . )٦())َّما يف قوة أميش أربعة فراسخ: توقف, وقال
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 : أقسام الفتو من ناحية موضوعها −١٣
 : عىل النحو اآليت جيدها املطروحة عىل الفضائياتالناظر إىل الفتاوف
  :فتاو عامة −١

 : تنقسم إىل قسمنيوهي
القـضايا املـصريية  (: والتـي يطلـق عليهـا بعـضهمبعموم األمة,املتعلقة  الفتاو  )أ( 

 الصلح مع إرسائيل, واالحـتالل األمريكـي للعـراق وأفغانـستان, :مثل: )لألمة
 وكذلك الفتاو املهمة التي تتعلق بمصري األمة اإلسالمية يف خمتلـف املجـاالت

 . من املسائل وغري ذلك واالجتامعيةالسياسية واالقتصادية,
نقــل وزراعــة : مثــل: والنــوازل احلادثــة تعلقــة بالوقــائع املــستجدة,امل فتــاوال )ب(

األعضاء, الرضاع من بنوك احلليـب, أطفـال األنابيـب, الوفـاة الدماغيـة حتـت 
 . ونحو ذلك من املسائلأجهزة اإلنعاش,

٢−  أحكـام الطهـارة, والـصالة,  مـن : الفرد املكلفمتعلقة بحكمالفتاو
  . واملعامالت, وغري ذلك من املسائل والزواج, والطالق,والزكاة واحلج,

 سـواء :)األعيانقضايا (واحد بعينه  التي ختص شخص اصةالفتاو اخل −٣
 ما خيـص مـشاكل اجلـامع بـني طالق, أوالعالقات الزوجية من  ام خيصفيكانت 

   . أو نحو ذلك بني الوالدين واألوالد,رسية, األشاكلبامل تعلق الزوجني, أو ما ي
 فالـذي :)النـوازل(بعموم األمة أو بالوقـائع املـستجدة املتعلقة  أما الفتاوف

فيعتمد فيها عىل مـا صـدر مـن قـرارات وفتـاو  يصلح هلا هو الفتو اجلامعية 
 يأمل كثـري مـن أهـل ذاوهل .علامءكبار الهيئات صادرة من املجامع الفقهية أو من 

 بـآراء املجـامع الفقهيـة اإلقـرار, بـشأن  يقره اجلميعإىل إصدار ميثاقاآلن العلم 
. )١(ها طاملا قامت األدلة الواضـحة عـىل صـحتاإلسالمية الصادرة يف ذلك الشأن

 اإلسالمي يف دورته السابعة عرش التـي انعقـدت مع الفقهجم قرارات ولذا جاء يف
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 −هــ١٤٢٧ مجـاد اآلخـرة ٢ − مجـاد األوىل ٢٨ الفـرتة يف عامن بـاألردن يف
ًبـام أن كثـريا :الفتو اجلامعية: ًثالثا ((:م٢٠٠٦حزيران / يونيو ٢٨−٢٤املوافق  ّ 

ّمن القضايا املعارصة هي معقدة ومركبة فإن الوصول إىل معرفتها وإدراك حكمها 
 هيئات الفتـو يقتيض أن تكون الفتو مجاعية, وال يتحقق ذلك إال بالرجوع إىل

دعـوة  ((:ًوجـاء أيـضا يف قـرارات هـذا املجمـع .))وجمالسها واملجامع الفقهيـة
القائمني باإلفتاء من علامء وهيئات وجلان إىل أخذ قـرارات وتوصـيات املجـامع 
ًالفقهية بعني االعتبار, سـعيا إىل ضـبط الفتـاو وتنـسيقها وتوحيـدها يف العـامل 

 . ))اإلسالمي
  عليه العلامء الكبار يف عرصنا وعىل رأسهم سـامحة اإلمـامكان بام ذكرُوهنا أ

 عىل بيان أن االجتهـاد اجلامعـي أقـرب وأصـوب حرصه من −رمحه اهللا−ابن باز 
إذا صدرت الفتو عن مجاعة, كانت أكمل وأفـضل, للوصـول  ((:للحق, فقال

يـة منهج الـشيخ ابـن بـاز يف القـضايا الفقه((وقال صاحب كتاب . )١())إىل احلق
وقد تكون االجتهادات الفردية وخاصة يف هذا الـزمن ذات رضر  ((:))املستجدة

ًوخاصة ملن تطلعوا لالجتهاد وهـم ليـسوا أهـال لـذلك, حيـث يتجـرءون عـىل 
استنباط الفتاو دون أهلية علمية; وهـم مل يتمرسـوا بمعرفـة مـدارك األحكـام 

ًالم, مما حيدث تصادما وطرق االستنباط ثم تنرش هذه االجتهادات يف وسائل اإلع
مع فتاو واجتهادات أهل العلم الراسخني, وهلذا قال ابن باز إن هذه املسائل ال 

إن هذه مسألة مهمـة  ((:فقال. يصلح هلا إال االجتهاد اجلامعي الذي حيسم املسألة
وخطرية, فاالختالف قد يـشوش عـىل النـاس ويـسبب هلـم االرتبـاك, لكـن يف 

ًألة مثال إىل جلنة اإلفتاء وتدرس املوضوع حتى يكـون شـيئا ُاإلمكان أن حتال املس ً
ًوهذا بال شك حيسم النزاع فاإلفتاء اجلامعي يكون دوره واضحا يف مجع . ))ًحاسام

الكلمة ورأب الصدع والبعد عن االختالف الذي قد يسبب الشحناء والبغـضاء, 
ًا ملا كان عليه اإلمام ً وإليك تطبيقا عملي.)٢())وهذه إحد مزايا االجتهاد اجلامعي
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من تضمني فتـاواه بـام قـرره هيئـة كبـار العلـامء, أو املجمـع  −رمحه اهللا−ابن باز 
استنكاره عىل من أراد إخـراج : ومن ذلكالفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي, 

عن النبي صىل اهللا عليه وسلم, متثيـل الـصحابة ريض اهللا عـنهم, ) فيلم سينامئي(
وقد عرض هذا املوضوع عىل املجلـس التأسيـيس لرابطـة ... ))−هللارمحه ا− فقال

حتريم إخراج فيلم عن النبـي صـىل اهللا عليـه : العامل اإلسالمي بمكة املكرمة فقرر
وسلم وحتريم متثيل الصحابة ريض اهللا عنهم, وذلك يف املادة السادسة من قـراره 

 شـعبان ١٣هــ إىل ١٣٩١ شـعبان ١املتخذ يف دورته الثالثـة عـرش, املنعقـد مـن 
ً ثم استشهد أيضا بقـرار هيئـة كبـار العلـامء يف .ثم ذكر نص القرار.... هـ ١٣٩١

كام قررت هيئة كبار العلامء باململكة العربيـة الـسعودية منـع  ((:ذلك, حيث قال
متثيل الصحابة ريض اهللا عنهم والنبي صىل اهللا عليه وسلم من بـاب أوىل, وذلـك 

ثـم قـال . ثـم ذكـر نـص القـرار... هـ ١٦/٤/١٣٩٣  وتاريخ١٣بقرارها رقم 
ولكل ما تقدم وما سوف يفيض إليه اإلقدام عىل هذا األمر من االسـتهانة ":ًمعقبا

فإين أكـرر اسـتنكاري بـشدة إلخـراج ... بالنبي صىل اهللا عليه وسلم وبأصحابه 
 .)١())الفيلم املذكور, وأطلب من مجيع املسلمني يف كافة األقطار استنكارهم لذلك

تـرجيح أحـد القـولني يف املـسألة يف بعض املسائل يكون رأيه  −رمحه اهللا−كام أنه 
ويكون رأي اجلامعة التوسع يف األخذ بالقولني, فيذكر رأيه, ثم يشري إىل ما توصل 

فيا ليـت مـن  ,ً وهذه طريقة جيده جدا ترفع احلرج ويثني عليه,إليه رأي اجلامعة,
ففي مسألة توحيد الصيام يف  ,أن يسلك هذا املسلكتصدر لإلفتاء من أهل العلم 

ُالبالد اإلسالمية هل هو واجب, أو أن لكل بلـد رؤيتـه, وهـل يعتـرب بـاختالف 
أما املطالع فال شك يف اختالفهـا يف نفـسها , أمـا  ((:−رمحه اهللا−أجاب  ?املطالع

ن اعتبارها من حيث احلكم فهو حمـل اخـتالف بـني العلـامء , والـذي يظهـر يل أ
ًاختالفها ال يؤثر وأن الواجب هو العمل برؤية اهلالل صـوما وإفطـارا وتـضحية  ً
ًمتى ثبتت رؤيته ثبوتا رشعيا يف أي بلد ما , لعموم األحاديث كام تقدم , وهو قول  ً
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ر يف بعض فتاويه إىل قرار هيئـة كبـااإلمام أشار وقد . )١())مجع كثري من أهل العلم
وقد عرضت هذه املسألة عـىل هيئـة كبـار العلـامء يف  :العلامء يف هذه املسألة فقال

هـ فاتفق ١٣٩٢اململكة العربية السعودية يف الدورة الثانية املنعقدة يف شعبان عام 
 يف هذه املسألة التوسعة يف هذا األمر وذلك بجـواز األخـذ رأهيم عىل أن األرجح

 .ني عىل حسب ما يراه علامء البالدبأحد القول
ولعـل  .)٢())مجع بني األدلة وأقوال أهـل العلـموسط وفيه وهذا قول : قلت

 بـشأن  يعني عىل إصدار ميثـاق−رمحه اهللا−هذا التطبيق العميل من اإلمام ابن باز 
      .  واهللا املوفق إىل الصواب. اإلقرار بآراء املجامع الفقهية اإلسالمية

ة, ونحو ذلك, من أحكام الطهار: الفتاو املتعلقة بحكم الفرد املكلفوأما 
فهذه الفتاو ال بأس وال إشكال يف عرضها واإلجابة عليها من قبل املفتـني عـرب 
ًالقنوات الفضائية; ألن مـسائلها مـشهورة, وكثـريا مـا يكـون حـال املـشاهد أو 

 . واهللا أعلم. املستمع أو املطلع عليها كحال املستفتي وظرفه كظرفه
فهـي : ً بعينه أيـا كـان نوعهـاالفتاو اخلاصة التي ختص شخص واحدوأما 

َ مفـسدة إفـشاء رس الـسائل, أو مفـسدة  ملا فيها منًاخلصوصيتها قد تسبب حرج ََ َ َّ َ َْ ْ ْْ َ ِ ِ ِِّ ِ َ
َلبعض املشاهدين, فلام كان املفتي يطلع من أرسار النـاس وعـوراهتم عـىل مـا ال  َ ْ َ َْ َ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َِ َّ ِ َ َ ِ ِ ِِ َّ ْ ُْ ِ

ْيطلع عليه غريه; فينبغي اس ُْ َ ِ ْ ُ ََ َ ِ ُتعامل السرت فيام ال حيسن إظهارهَّ َ ُ ُْ ُ َ َّ َْ ْ َ َ ِ ِِ ْ  الفتـاو أو بعض, وُ
القضايا يف حقيقتها أقرب إىل القضاء من اإلفتاء, لوجود أطراف آخر, فتجد مـن 

 وعرض هذه القـضايا ال يفرق بني الفتاو العامة, والفتاو اخلاصة,املفتني من 
حة عرضـها هبـذه الكيفيـة, عرب الفضائيات قد تسبب يف مشاكل أكثـر مـن مـصل

 من املفتني والعلامء بعدم طرح القضايا اخلاصة التي عـىل هـذا ولذلك يناشد كثري
ويمكن ملن عنده مثل هذه الفتاو أو القضايا اخلاصة  .النحو عرب وسائل اإلعالم

االتصال بمن يثق به من العلامء ليعرض عليه مـسألته, عـرب االتـصال الشخـيص 
                                                 

F١EF١٥L٧٨ J٧٩E،אF١٥L٧٥،٨٣،٩٩،١٠٥ J١٠٦KE 
F٢EF١٥L٩٥KE 



 − ٥٧ −

 :يذكر من ضوابط موضوع الفتو أحد الباحثني وهو  إىل ذلكوقد أشار. املبارش
أن ال يكون من القضايا التي يتنـازع طـرف آخـر غـري الـسائل, فالنزاعـات ال ((

يمكن حلها عرب اهلواء, وإنام حتل من خالل القضاء أو الصلح, بل اإلجابـة فيهـا 
  .واهللا أعلم. )١())قد تزيد الطني بلة

 : ل املفتني وطريقتهم يف اإلفتاءالفتاو من حيث أقوا −١٤
 : عىل النحو اآليتفالناظر إىل الفتاو املطروحة عىل الفضائيات جيدها 

 :فتاو ختالف الكتاب والسنة واإلمجاع  )أ( 
ًفإذا كان القول إذا كان خيالف سـنة أو إمجاعـا  ((:−رمحه اهللا−قال ابن تيمية 

ًقديام وجب إنكاره وفاقا ًإنه ال اجتهاد أصال,  ((−رمحه اهللا−طي وقال الشنقي. )٢())ً
ًوال تقليد أصال, يف يشء خيالف نصا من كتاب أو سنة أو إمجـاع وعليـه فـال . )٣())ً

, وعدم , وعدم العمل هبا واإلنكار عليهاإشكال يف رد مثل هذه الفتاو واألقوال
  .اتمتكني أصحاب هذه الفتاو من الفتو يف الفضائي

 بام تـرجح عنـده  يفتي كل واحدفنجد: املختلف فيها فتاو يف املسائل )ب(
من أدلة فقال واحد بوجوب إعفاء اللحية, وحتـريم حلقهـا, وقـال آخـر بجـواز 

وجوب تغطيـة وجـه املـرأة, : وكذا يف مسألة. قال بكراهة حلقها: لقها, وثالثح
ًبعدم الوجوب, وكذا يف مسألة القول بكفـر تـارك الـصالة هتاونـا, : وقال اآلخر

بعدم كفره, وغري ذلك من املـسائل, وال شـك مـن وجـود هـذه : القول اآلخرو
 :وقد قيل األقوال عند املفتني الختالف مذاهبهم ومشارهبم, 

 ً   إال خالفا له حظ من النظرًوليس كل خالف جاء معتربا    
إذا حكـم احلـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه  ((: صىل اهللا عليه وسـلموقال 

 :−رمحـه اهللا−قـال الـشنقيطي . )٤())اجتهد ثم أخطأ فله أجـرأجران, وإذا حكم ف
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فهو نص صحيح رصيح يف أن املجتهدين منهم املخطئ ومنه املصيب ومعلـوم ((
أن املخطئ يف الفروع مع استكامله الرشوط معذور يف خطئه, مأجور باجتهاده كام 

عيف وال شك أن هناك راجح ومرجوح, بل هناك ما هو قول ض. )١())يف احلديث
بمرة,  فلو اختار أحدهم القـول بوجـوب إعفـاء اللحيـة, ملـا تـرجح عنـده مـن 

متشدد, :  اآلخرون يثبت عنده ما يرصف الوجوب, قالأحاديث توجب ذلك ومل
فتـاو  ((:كـام قـال أحـد البـاحثني: بوجوب تغطية املرأة وجهها, قيل: ولو قال

وذلك مثل الفتاو التـي متشددة تنفر الناس وال تبرش, وتعرس عليهم وال تيرس, 
صدرت بتخصيص نوع خاص من اللبـاس للمـرأة, وأن النقـاب فـرض قطعـي 

بكفر تارك الـصالة, : ولو قال .)٢())وردت فيه نصوص قطعية, وهذا غري صحيح
وإن ظاهر األحاديث تدل عىل ذلك وعندنا إمجاع من الـصحابة ريض اهللا عـنهم, 

ًال, ـاهـمتـس: اـاألقوال لكان قائلهوصف بالتشدد وتكفري املسلمني, ولو عكسنا 
ً مـرورا − ريض اهللا عـنهم −ة وعـىل رأسـهم الـصحابة ـإن علـامء األمـ: ولـفنق

أيب حنيفـة : ً وصوال إىل األئمة األربعـة املتبعـني−رمحهم اهللا−بالتابعني وتابعيهم 
ٌ مل يدع واحـد مـنهم أن احلـق حمـصور يف −رمحهم  اهللا−ومالك والشافعي وأمحد  ٌ َِّ

قـال . يه; ألن احلق مشاع بينهم وأسعدهم به من وافق الصواب واتبـع الـدليلرأ
تقـديم وإذا تقرر لك إمجاع أئمة املذاهب األربعـة عـىل  ((: −رمحه اهللا−الشوكاين

, عرفت أن العامل الذي يعمل بالنص وترك قول أهـل املـذاهب النص عىل آرائهم
 قدم أقوال املذاهب عىل النص هـو هو املوافق ملا قال أئمة املذاهب, واملقلد الذي

فعىل كل  .)٣())به ولغريه من سائر علامء اإلسالماملخالف هللا ولرسوله وإلمام مذه
من يتصدر لإلفتـاء عـدم التعـصب ألحـد, إنـام هـو احلـرص عـىل اتبـاع احلـق 
والصواب مع االستفادة من كل فقهاء األمة املعتـربين عـىل اخـتالف مـذاهبهم, 
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قول بدعو التشدد وعدم التيسري عىل الناس, وقد يكون هذا ولن نستطيع إلغاء 
ً إذ سـيظل هنـاك راجحـا  أصـح قـويل العلـامء,:القول عند كثري من أهـل العلـم
ًومرجوحا, صحيحا وضعيفا,  ً  التي وقع فيها اخلالفوعليه فإن مثل هذه املسائل ً

 يرجح ما ظهر لـه, ًعىل املفتي أن يذكر األقوال التي يف املسألة وطرفا من األدلة ثم
 فعىل املفتـي أن يكـون يف فتـواه, كـام قـال .ونحو ذلك. هذا ما ترجح يل: ويقول

فال يذهب هبم مذهب الشدة, وال يميل هبـم إىل طـرف  ((:−رمحه اهللا−الشاطبي 
إنام العلم عندنا الرخـصة مـن ثقـة, فأمـا  ((: وقال سفيان الثوري.)١())االنحالل

إنام العلم أن تسمع بالرخـصة مـن  ((:وقال معمر. )٢())التشديد فيحسنه كل أحد
وال شـك أن هـذا املـنهج يف الفتـو ال . )٣())ثقة, فأما التشديد فيحسنه كل أحـد

خيتلف فيه أحد من الناحية الرشعية, ولكن من الناحية العملية التطبيقيـة وجـدنا 
 الوسطية واالعتدال ومنهج التيـسري والتـسهيل والتـشديد غـري: أن مصطلحات

حمرره عند كثري ممن تصدر اإلفتـاء, ربـام رصح بعـضهم بالتـشنيع عـىل مـن الزم 
لقـد : القول املشهور أو املوافـق للـدليل أو الـراجح عنـد املحققـني, ويقـول لـه

وهـذا املـسلك خطـأ, . ًحجرت واسعا وملت بالناس إىل احلرج, وما أشبه ذلـك
. التـسهيل ونحوهـاوجهل هبذه األحكام من الوسـطية واالعتـدال والتيـسري, و

ًولإلمام السمعاين كالم نفيس جدا يف بيان ما ينبغي أن يكون عليه املفتي حتـى ال 
 :−رمحـه اهللا−يقع منه التسهيل يف غري موضعه وال التشديد يف غري موضعه, فقال 

ِوللمتسهل حالتان(( ّ َ َُ: 
أن يتسهل يف طلب األدلة وطرق األحكام, ويأخذ بمبـادئ النظـر : إحدامها

وائل الفكر, فهذا مقرص يف حق االجتهاد, فال حيـل لـه أن يفتـي, وال جيـوز أن وأ
ٍ ألنـه غـري مـستوف لـرشوط −ًوإن جاز أن يكـون مـا أجـاب بـه حقـا−ُيستفتى 

 .االجتهاد; جلواز أن يكون الصواب مع استيفاء النظر يف غري ما اختاض فيه
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يمعـن يف النظـر,  أن يتسهل يف طلب الرخص, وتأول الشبه و:واحلالة الثانية
فهذا متجـوز يف دينـه, متعـد يف حـق اهللا تعـاىل . ليتوصل إليها, ويتعلق بأضعفها

َوإذ أخـذ اهللاَُّ ميثـاق الـذين ﴿ :ٌوغار ملستفتيه عادل عام أمر اهللا سبحانه به يف قولـه َِ َِّ َ َ َ َْ َ ِ
ُأوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه َ ُ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ َ ُِ ِ َِ ْ  ].١٨٧: آل عمران [﴾ُ

ًوهو يف هذه احلالة أعظم مأثام منه من األوىل; ألنـه يف احلالـة األوىل مقـرص, 
ًويف الثانية متعد, وإن كان يف احلالتني آثام متجوزا لكن الثاين أعظم ً وكام ال جيـوز . ٍ

وليعـدل . أن يطلب الرخص والشبه, كذلك ال جيوز أن يطلب التغليظ والتشديد
حة النظر يف احلكم الذي تقتـضيه األدلـة الـصحيحة, يف اجلواب إىل ما توجبه ص

فإن دلت عىل التغليظ أجـاب, وإن دلـت عـىل الرتخـيص أجـاب بـه, وإن كـان 
للتغليظ وجه يف االجتهاد ذكره بعد ذكر الرخصة عىل وجه االحتياط, وإن مل يكن 

 فال جيوز اإلفتاء باألسهل: وعليه. )١())للتغليظ وجه يف االجتهاد أمسك عن ذكره
وهو  خيالف األدلة الصحيحة الرصحية, أو القول باألسـهل الـذي جيعـل النـاس 
هتجر سنة من سنن النبي صىل اهللا عليه وسلم, أو اإلفتاء باأليرس الذي ال يراعـى 
فيه الضوابط الرشعية, بل عدم القول به لسد الذرائع أوىل, وال اإلفتاء باألشد مع 

,  مل يرتجح فيه عند املفتي وجـهشد الذيوجود الرخصة يف ذلك, وال اإلفتاء باأل
فحينئذ ال بأس أن يفتي باألسهل; ألنه ليس عنده يقني أن األسهل خمالف للرشع, 
أو بعبارة أخر أنه إذا تعارضت األدلة عند املجتهد فليأخذ باأليرس; ألن هذا هو 

, كام األوفق لقواعد الرشيعة; وألن األصل براءة الذمة وعدم احلرج وعدم التأثيم
هو احلال بالذي يطوف طواف اإلفاضة يف الزحام وقد أحدث يف حـال الطـواف 
ومل يستطع أن خيرج ليتوضأ, واآلن هو راجع إىل بلده وحتلل من إحرامه, فيجاب 
ًباألسهل, وهو عدم اشرتاط الطهارة يف الطواف, ال سيام إذا كان فقريا ال يستطيع 

 اخلروج من هـذا االخـتالف فللعلامء. لك عليه وما أشبه ذًالرجوع أو كبريا يشق
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إىل الوفاق قدر ما أمكن حتى يعلم الناس معاين التيسري والتسهيل وعـدم الـشدة 
واهللا املوفـق إىل الـصواب. بمعناها الرشعي الصحيح, ال بالتشهي واتباع اهلو .

أما تضعيف األقوال الصحيحة بدعو التيسري والتخفيف عىل الناس, ووصـف 
 خمالفة ملا عليه عمل أكثر الناس اآلن بأنه من التشدد, فهذا يـؤدي إىل كل قول فيه

تعميق اخلالف بني املسلمني, فلو حرص اجلميع عـىل موافقـة الكتـاب والـسنة, 
والبعد عن االحتجـاج باألحاديـث الـضعيفة التـي ال تثبـت, ومعارضـة األدلـة 

واعتقـد أن الصحيحة بأقوال الرجال, والبعد عن حـظ الـنفس, لقـل اخلـالف, 
ً كثريا ما يقول إلخوانه أهل العلـم عنـد −رمحه اهللا−العلامء كام كان اإلمام ابن باز 

ال نود أن نختلف يف أي مسألة, نود أن تكون كلمتنا وفتوانا  ((:اجتامعهم للبحث
 . واهللا املوفق إىل الصواب. )١())واحدة

 الفـضائيات ويف احلقيقة أن املشاهد للفتـو عـرب:  مشاورة أهل العلم−١٥
جيد أن مجاعة من املفتني ال يراعون هذا األدب, ويظهر ذلـك مـن خـالل اجلـرأة 

إين أتوقف يف هـذه املـسألة, وسـوف : والترسع عىل اإلفتاء, وعدم قوهلم ولو مرة
ًأن يكون مشاورا غريه  ((:أشاور أهل العلم فيها, وقد ذكر العلامء من آداب املفتي

ًأن يكـون مـستوقفا  ((:−رمحـه اهللا−يـب البغـدادي وقال اخلط. ))من أهل العلم
ِإن كـان عنـده مـن يثـق بعلمـه  ((:−رمحه اهللا−لذلك قال ابن القيم . ))باملشاورة ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ْ َُ َ ْ َ َْ

ًودينه فينبغي له أن يشاوره, وال يستقل باجلواب, ذهابا َ ْ ََ ِ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ََ ْ َْ ِ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ً بنفـسه وارتفاعـاْ َ ِْ ِ ِْ َ َ ْ هبـا, أن ِ َ َ ِ
ُيستعني عىل الفتاو بغريه من أهل العلم, وهذا من اجلهل, فقد أثنى اهللاَُّ سـبحانه  َ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َُ َ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ ْ ِْ َ ِ َ َ َ
َعىل املؤمنني بأن أمرهم شور بينهم, وقال تعـاىل لنبيـه صـىل اهللاَُّ عليـه وسـلم َ ْ َ ْ َ َّْ َ ََ ْ َ ِّ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََّ َ َِ َِ ََ َ َُّ ُ َ َ ُْ: 

ْوشاور﴿ ِ َ ِهم يف األمرَ ْ َْ ْ ِ ِ, وقد كانـت املـسألة تنـزل بعمـر بـن ]١٥٩: آل عمران [﴾ُ ْ ُ ََ َ ِْ ُ َِ ْ َ َ ُْ ََ َْ ْ َ
ْاخلطاب ريض اهللاَُّ عنـه, فيستـشري هلـا مـن حـرض مـن الـصحابة, وربـام مجعهـم  َ ُ َ ْ َُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َّْ ِ ْ

َوشاورهم , حتى كان يشاور ابن عباس ريض ِ َ ُ ْ ٍَ َّ َ ْ ُ َ َ ََ ِ َ َ ََ َّ ِ اهللاَُّ عنهام وهو إذ ذاك أحدث القوم ُ ْ ْ َ َ َُ ُ َ ْْ َ َ َ ُ َ ْ َ
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ِنا, وكان يشاور عليِس َ ُ ِ َ َُ ْ وعثامن وطلحة والزبري وعبد الرمحن بـن عـوف وغـريهم اََ ْ َّ ْ َُ َ ََ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ ْ َ ُّ ُِ َ َ َ َ ْْ
َريض اهللاَُّ عنهم أمجعني َ ْ َِ َِ ْ َُ ْ م ابـن ولذلك كانت مشاورة العلامء مـن آداب اإلمـا.  )١())َ

مدير مكتب بيت − كام أخرب بذلك الشيخ حممد بن موسى املوسى −رمحه اهللا−باز 
كثـرة  ((: وهـو يـذكر طريقـة الـشيخ ابـن بـاز مـع العلـامء فقـال−سامحة اإلمام

 كثري املشاورة ألهـل العلـم, كثـري −رمحه اهللا−حيث كان : استشارته ألهل العلم
يئة كبار العلامء, وأعـضاء اللجنـة ًاألخذ واالعتداد بآرائهم, وخصوصا أعضاء ه

 . )٢())الدائمة
وأمـا مـن عـىل كبـار العلـامء الراسـخني,   اإلفتاء املبارشحرص برامج  −١٦

  من الناس, ثـم تعـرضالتي تستقبل األسئلة التسجيلية  الربامجدوهنم فيلتزمون
 األدلـة فيكـون عنـده فرصـة الستحـضار لينظر فيها بتـأين, قبل البث عىل املفتي

ويستبعد ما حيتاج إىل فيقبل ما ير أنه يتقنه,  ومشاورة أهل التخصص, ألقوالوا
 األسـئلة مـن قبـل بقـراءة ةاملـسجل , ثم تعرض احللقةمزيد من البحث والسؤال

 أن تكون هذه الفتاو أو واألوىل  ويتوىل املفتي اإلجابة,لربنامج,املفتي أو مقدم ا
وهبذا ,  إجابته من خالل ما كتبه وسطره أصدرها املفتي مكتوبة, فتكونأكثرها قد

   .   واهللا أعلم.  الناشئ عن الترسع, ونحو ذلك من األسبابتسلم الفتو من اخلطأ
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 املبحث السابع
 وأسباب صدور مثل هذه الفتاو آثار اإلفتاء عرب القنوات الفضائية

ينـا طلـت علأمما ال شك فيه أن الفتاو عرب الفضائيات مـن حيـث اجلملـة 
رمحـه −بمجموعة من املفتني قد ينطبق عىل كثري منهم وصف الشيخ بكر أبو زيـد 

ًتراه قد غرز قدميه يف بقعة التعامل, ال ير من يعرشه, مـرسورا  ((: حيث قال−اهللا ُ ُ ْ َ
ِبام يساء به اللبيب, يأنف من التجارس عىل رصف املستفتي بال جـواب, فيتجـارس  ْ َ ُ

فى عليها الـزمن, ات عـًرتارا من معلومـي اجـُويفت. مول عىل اهللا بال علـعىل الق
ًيدري كيف يستلها مـن مطـاوي الكتـب, بانيـا عـىل الظـن, والظـن أكـذب وال

ً يـرشع يف اجلـواب خمتـاال بجوابـه −وسبحان الفتـاح العلـيم −احلديث, بل تراه 
اإلنشائي املهزول, يفتي يف وقت أضيق من بياض امليم, أو من صـدر اللئـيم, بـام 

 .توقف فيه شيوخ اإلسالم, وأئمته األعالمي
 :هـ٣٠٦قال منصور الفقيه املتوىف سنة 

َزون له فـِانـَّال الطـوق ْ  اـاهـه به وتـيـاجبـَد حـَّعـَصـَف          هـقيـُ
َائل أي بأين          وال يدري لعمرك ما طحاهاـرق للمسـوأط َ ِّ َ ِ(()١( 

ًوهؤالء املفتني خلفوا وراءهم كام هائال  من الفتاو, أدق وصف هلا ما قالـه ً
ٍفاستمع ما شئت من فتاو مـضجعة, حملولـة  ((:−رمحه اهللا−الشيخ بكر أبو زيد 

ِالعقال مبنية عىل التجري ال التحري, تعنت اخللق, وتشجي احللق, ال تقوم عـىل  ْ ُ ُ َّ ٍ
فأخطر هـذه الفتـاو أن تكـون . )٢())قدمي احلق, بل وال عىل قدمي باطل وحق

ًلفة ألصل من أصول اإلسالم, أو نصا من الكتاب والسنة, أو اإلمجاع املعتـرب, خما
ًوأدناها خطرا أن تشذ عن مجهور أهل العلم, بل تنفرد وحيدة تنادي عـىل قائلهـا 

فـرت فـواقر الـرخص, وبـواقر الـشذوذ (( ًباجلهل, أو مل تأخذ نصيبا من النظر,
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فام بالكم واحلـال هكـذا مـن اآلثـار ,  )١())جيتمع منها الكثري يف الشخص الواحد
املرتتبة عىل أمثال تلك الفتاو   . 

وهنا يمكن إمجال اآلثار السلبية لظاهرة اإلفتـاء عـرب الفـضائيات, وأسـباب 
 :صدور مثل هذه الفتاو  عىل ما ييل

 إحداث بلبلة وحرية بني املسلمني, فقد أصبح اخلالف بني قول فـالن وفـالن −١
ك عند كثري من الناس , السيام مـن العامـة الـذين ال مصدر تشوش بل تشكي
 .يعرفون مصادر اخلالف

 التأثري عىل هيبة العلامء واحرتامهم بني الناس, بل والتشكيك يف قـدراهتم, أو −٢
 . )٢(نزاهتهم, وذلك من خالل إجياد مربرات الهتامات عامة باطلة

ال شـك, وقـد يـصل إىل  حتليل احلرام, وحتريم احلالل الذي هو من الكبائر بـ−٣
امء أهـل الكتـاب مرحلة الـرشك إذا كـان عـن عمـد, وهـذه كانـت آفـة علـ

هـذا حـالل وهـذا :  حرموا ما أحـل اهللا, وقـالوا بـزعمهمواجلاهليني, الذي
 . )٣(حرام

 جلوء العامة مـن النـاس إىل تتبـع الـرخص, فـصاروا يقـصدون مـن عـرف −٤
ىل الوصـول إىل احلـق يف بالتساهل بحجة التيسري فيـسألونه دون احلـرص عـ

 . املسألة
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 اهتام كل من يفتي من العلامء بام يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ريض −٥
اهللا عنهم, أو يكون رأيه هـو أصـح أقـوال أهـل العلـم يف املـسألة, بالتـشدد 

 . والتنطع
ْ ظهور بعض املفتني عىل غري سمت العلامء من الوقار, واحلشمة, والسكينة−٦ َ)١(  . 

  آثـار إجيابيـة لإلفتاء عرب الفضائيات, فقد وجـدتورغم هذه اآلثار السلبية
 : نلخصها فيام ييل ثقاتلفتاو العلامء ال

 .يف دينهم ودنياهم شيوع العلم وإرشاد الناس إىل ما ينفعهم −١
 سد حاجة الناس إىل اإلفتاء, لـسهولة اتـصال املـستفتي بـاملفتي الـذي يريـد −٢

 .سؤاله
ة احلجة يف كثري من املسائل التي حيتاجها الناس, من كثرة سـؤاهلم عنهـا,  إقام−٣

مسألة وجوب حجـاب املـرأة, وحتـريم التـدخني, وخطـر التـساهل يف : مثل
ًالطالق, وخطر ترك الصالة تعمدا وإخراجها عن وقتهـا هتاونـا, والتالعـب  ً

 .باملواريث والتعدي عىل حدود اهللا فيها, وغري ذلك من املسائل
رة اهلامـة التـي ختـص عقيـدة املـسلمني ـا الكبييــااه القضـة جتـة األمـوعيـ ت−٤

ما حدث يف مسألة سب الرسول صىل اهللا عليه وسلم, وبيـان مـا جيـب : مثل
عىل املسلم لنرصة النبي صىل اهللا عليه وسـلم,  وتعظيمـه وتـوقريه, وكـذلك 

ان مـا جيـب عـىل مسألة سب الصحابة ريض اهللا عنهم, فتوالت الربامج يف بيـ
املسلمني جتاه الصحابة ريض اهللا عنهم, وحتريم سبهم, وحكـم هـذا الـسب, 

فهم الواسطة بني رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم وبـني واآلثار املرتتبة عليه, 
أمته; فمنهم تلقت األمة عنه الرشيعة, فالطعن فيهم طعن يف دين اهللا عز وجل 

وإنـام يريـدون أن جيرحـوا  ((:−ه اهللارمحـ−كام قال اإلمام أبـو زرعـة الـرازي
 وغري ذلك .)٢())شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة

 . من املسائل
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 :أما أسباب صدور مثل هذه الفتاو فريجع إىل عدة أسباب نذكر منها
  اجلهل بالضوابط والرشوط الصعبة للفتو, وبالضوابط واملبادئ احلاكمة يف −١

 .)١(م أصول الفقه بشأن التفسري والتأويلعل
ُّحب الشهرة((ء داء  استرشا−٢ ُّ املفتني لغياب قوة اإليـامن, وبالتـايل    بعض بني))ُ

احـذر التـصدر  ((:−رمحـه اهللا−التصدر قبل التأهل, قال الشيخ بكر أبو زيد 
من تـصدر قبـل أوانـه فقـد : وقد قيل. قبل التأهل, فهو آفة يف العلم والعمل

ًهـذا أيـضا  ((:ً شارحا−رمحه اهللا −قال الشيخ ابن عثيمني .  )٢())دي هلوانهتص
ًمما جيب احلذر منه, أن يتصدر اإلنسان قبل أن يكون أهـال للتـصدر; ألنـه إذا 

 :ًفعل ذلك كان دليال عىل عدة أمور
 .إعجابه بنفسه, حيث تصدر فهو ير نفسه علم األعالم:األول
 بـاألمور, وإذا النـاس رأوه تـه فقـه ومعرفأن ذلـك يـدل عـىل عـدم: الثاين

 .هر عليه من املسائل ما يبني عوااًمتصدرا, أوردو
 إنه إذا تصدر قبل أن يتأهل, لزمه أن يقول عىل اهللا مـا ال يعلـم; ألن: الثالث

 . ما سئل عنه وأن جييب عن كلغالب من كان هذا قصده  ال يبايل أن حيطم العلم 
در فإنه يف الغالب ال يقبل احلق; ألنه يظن بـسفهه أن اإلنسان إذا تص: الرابع

ًأنه إذا خضع لغريه, وإن كان معه احلق كـان هـذا دلـيال عـىل أنـه لـيس بأهـل يف 
إن من فتن هذا الزمان حب الظهور وحرش النفس : واحلق واحلق أقول. )٣())العلم

 . ))حب الظهور يقصم الظهور(( ًوقديام قيل يف زمرة املفتني,
ُثري من املتأهلني عن اإلفتاء عرب الفضائيات مما أدي إىل انفـصام عـروة  قعود ك−٣

االتصال بني الناس والعلامء الكبـار, إذ أن التلقـي صـار عـن طريـق هـؤالء 
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) الصغار(وما أكثر هؤالء  ((:قال العالمة األلباين. املفتني غري املؤهلني لإلفتاء
ّر الذي أكد يل أننـا يف زمـان الذين يتكلمون يف أمر املسلمني بجهل بالغ, األم

ُوينطق فيهـا الرويبـضة((: َّجتلت فيه بعض أرشاط الساعة التي منها قوله  َ ِ ْ َُّ .
ُوما الرويبضة? قال: قيل َ ِ ْ ُالرجل التافـه يـتكلم يف أمـر العامـة: َُّ ِ ولـذا  .)٢()))١())ّ

 .)٣())أليس هذا زمانه? ((:بوب عىل هذا احلديث بقوله
لد هؤالء بسبب الضغوط السياسية واالجتامعية وضـغوط  اهلزيمة النفسية −٤

أعداء اإلسالم من توجيه االهتامات الكثرية لإلسـالم يف خمتلـف املجـاالت, 
ّفنجد بعض املفتني يقومون بيل أعناق النصوص وتأويلها تأويال غري مقبـول, 

 .واهللا أعلم. )٤(للوصول إىل جواب يتفق مع ما يريده هؤالء
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 ةــامتــاخل
 :وتشتمل عىل أهم النتائج التي خرجت هبا من خالل البحث

 .أن اإلفتاء بغري علم حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع − ١
رشوط واآلداب , ولذا جيب أن تتوافر يف املفتي البيان عظم منصب اإلفتاء − ٢

ِعلٍ يفتي, وال حيل لسائل  أن, فإذا أخل هبا فال حيل لهالتي ذكرها العلامء  بحاله َمَ
 .  أن يستفتيه

 يف الفتــو ر املــسلمني تقــديم العلــامء واملتخصــصنيالواجــب عــىل ويل أمــ − ٣
  . من اإلفتاء, وصغار طلبة العلمومنع اجلهلة باألحكام الرشعية واألحكام,

 مـن  التي افتقدت يف كـالم كثـري))ال أدري(( أمهية قول املفتي فيام ال يعلمه − ٤
 .املفتني يف زماننا

رضورة إصدار ميثاق ولوائح تنضبط هبا الفتو عرب القنوات الفضائية لكي  − ٥
 .نتمكن من منع غري املتأهل من اإلفتاء

٦ −  حتـى نـتمكن مـن إسـناد الفتـاو أمهية القول بتجزؤ االجتهـاد والفتـو
 .للمتخصصني

يف الفتـو, حتـى ال تـرد رضورة حترير معنى التسهيل والتيـسري والتـشديد  − ٧
األدلة الصحيحة واألقوال املحققة هبذه الدعو. 

بيان أمهية الفتاو الصادرة عن املجامع الفقهية, وأهنـا أقـرب إىل الـصواب  − ٨
 .من الفتاو الفردية

ُأن يكون اإلفتاء علام قائام بنفـسه, يـدرس يف الكليـات واملعاهـد الـرشعية,  − ٩ ً ً
 .األئمة واخلطباءومعاهد إعداد القضاة و

 .إظهار اآلثار اإلجيابية للقنوات الفضائية يف تناول القضايا املهمة −١٠
 .عىل نبينا حممد, وآله وصحبه وسلموصىل اهللا . وباهللا التوفيق



 − ٧٠ −
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 فهرس املصادر واملراجع

ملقـديس, حتقيـق شـعيب تأليف اإلمام أيب عبـداهللا حممـد بـن مفلـح ااآلداب الرشعية ,  −  ١
 .هـ١٤١٦األرنؤوط, عمر القيام, النارش مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل 

عبدالكريم بن عيل النملـة , النـارش . , تأليف د إحتاف ذوي البصائر برشح روضة الناظر −  ٢
 .هـ١٤١٧دار العاصمة الرياض , الطبعة األوىل 

 الوليد الباجي, حتقيق عبد املجيد تركـي, , تأليف أيبإحكام الفصول يف أحكام األصول −  ٣
 .هـ١٤١٥, الطبعة الثانية سنة »بريوت«النارش دار الغرب اإلسالمي 

تأليف أبو عمرو عثامن بن عبـد الـرمحن الـشهرزوري املعـروف  ,يتي واملستفتاملفأدب  −  ٤
 حتقيق الـدكتور مـصطفى حممـود األزهـري, النـارش دار ابـن عفـان ))ابن الصالح((بـ

 .هـ١٤٢٧; الطبعة األوىل ))القاهرة((
 تـأليف العالمـة حممـد بـن عـيل إرشاد الفحـول إىل حتقيـق احلـق مـن علـم األصـول , −  ٥

, الطبعـة الثانيـة ))بـريوت((الشوكاين, حتقيق حممد صبحي حالق, النارش دار ابن كثري 
 .هـ١٤٢٤سنة 

ني بـن حممـد املختـار اجلكنـي , تأليف حممد األمـأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن −  ٦
, إرشاف مكتب البحوث والدراسات, طبع سـنة »بريوت«الشنقيطي, النارش دار الفكر 

 .م١٩٩٣
 تأليف ابن القيم اجلوزيـة, حتقيـق مـشهور بـن حـسن, ,املنيإعالم املوقعني عن رب الع −  ٧

 .هـ١٤٢٣ الطبعة األوىل ))السعودية((النارش دار ابن اجلوزي 
, ألمحد بن إدريس  القرايف, حتقيق عبد الفتاح أبـو  يف متييز الفتاو عن األحكاماإلحكام −  ٨

 .   غدة, نرش مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب
, للدكتور حسني بن عبـد العزيـز آل األصول العامة والقواعد اجلامعة للفتاو الرشعية −  ٩

 .هـ١٤٢٦, الطبعة األوىل ))الرياض((الشيخ, دار التوحيد للنرش 
, تأليف بدر الدين حممد بن هباء الزركيش, مـن منـشورات البحر املحيط يف أصول الفقه −١٠

 .هـ١٤٠٩, الطبعة األوىل سنة »الكويت«وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 .»بريوت«, للحافظ أيب عبد اهللا البخاري, النارش دار الكتب العلمية التاريخ الكبري −١١



 − ٧٢ −

, للشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد, النـارش دار العاصـمة ىل الفكر والكتابالتعامل وأثره ع −١٢
 .هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية »السعودية«
, تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أمحـد األنـصاري )تفسري القرطبي(اجلامع ألحكام  القرآن  −١٣

 .م١٩٦٥طبع سنة » بريوت«القرطبي, النارش دار إحياء الرتاث العريب 
حممـود الطحـان, . , للخطيب البغدادي حتقيق دامع ألخالق الراوي وآداب السامعاجل −١٤

 .هـ١٤٠٣, سنة ))الرياض((مكتبة املعارف 
 تأليف اإلمام حممد بن إدريس الـشافعي, حتقيـق ورشح العالمـة أمحـد حممـد ,الرسالة −١٥

 .»بريوت«شاكر, النارش   املكتبة العلمية 
املبارك, حتقيق حبيب األعظمي, النـارش دار الكتـب العلميـة , تأليف عبد اهللا بن الزهد −١٦

 .»بريوت«
 للحافظ أيب داود سليامن األشعث, حتقيق صدقي مجيل, النارش دار الفكر, طبـع السنن, −١٧

 .هـ ١٤١٤سنة 
 لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـة , حتقيـق خليـل السنن, −١٨

 .هـ١٤١٦, الطبعة األوىل سنة »بريوت«املعرفة شيحا, النارش دار 
, للحافظ عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي,  حتقيق فواز أمحد زميل, خالد العلمي, السنن −١٩

 .هـ ١٤٠٧, الطبعة األوىل سنة »بريوت«النارش دار الكتاب العريب 
٢٠− ,القار عطـا, النـارش  أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق حممد عبد السنن الكرب

 .هـ١٤١٤, الطبعة األوىل سنة »بريوت«دار الكتب العلمية 
 .))الكويت((, أليب خيثمة, حتقيق األلباين, النارش دار األرقم العلم −٢١
تأليف دكتور حممد سليامن األشقر , النارش مكتبة املنار اإلسالمية  ,الفتيا ومناهج اإلفتاء −٢٢

 .هـ١٣٩٦, الطبعة  األوىل 
, الطبعـة األوىل ))بـريوت((, ألمحد بن إدريـس القـرايف, دار الكتـب العلميـة الفروق −٢٣

 .هـ١٤١٨
, تأليف أمحد بن عـيل اجلـصاص, حتقيـق, عجيـل الـشمري, مـن الفصول يف األصول −٢٤

 .هـ١٤١٤, الطبعة الثانية سنة »الكويت«منشورات وزارة األوقاف 
حتقيـق عـادل   أمحد بن عيل اخلطيب البغـدادي, ركتأليف للحافظ أيب ب ,الفقيه واملتفقه −٢٥

 .هـ١٤٢٦العزازي النارش دار ابن اجلوزي, الطبعة الثالثة 



 − ٧٣ −

 لإلمام حممـد بـن عـيل الـشوكاين,  حتقيـق عبـد القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد, −٢٦
 .هـ١٣٩٦الطبعة األوىل ) الكويت(الرمحن بن  عبد اخلالق, النارش دار القلم 

 .لإلمام أيب زكريا بن رشف النووي , النارش دار الفكر, املجموع رشح املهذب −٢٧
٢٨− حممـد ضـياء . أليب بكر أمحد بن احلـسني البيهقـي, حتقيـق د, املدخل إىل السنن الكرب

          .هـ١٤٢٠, الطبعة الثانية سنة »الرياض«الرمحن األعظمي, النارش أضواء السلف 
, للحــافظ ) وبذيلــة التلخــيص(, للحــاكم النيــسابوري, نياملــستدرك عــىل الــصحيح −٢٩

 .»بريوت«يوسف املرعشيل, النارش دار املعرفة . الذهبي, إرشاف د
 تأليف أيب حامـد الغـزايل, حتقيـق حممـد األشـقر, النـارش املستصفى يف علم األصول , −٣٠

 .هـ١٤١٧, الطبعة األوىل سنة »بريوت«مؤسسة الرسالة 
أكـرم ضـياء .  أليب يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفـسوي, حتقيـق دخ, املعرفة والتاري −٣١

 .هـ١٤١٠العمري, النارش مكتبة الدار باملدينة املنورة, الطبعة األوىل 
, أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطبي, حتقيق مشهور بن حسن, املوافقات −٣٢

 .هـ١٤٢٤النارشان, دار ابن القيم, دار ابن عفان, الطبعة األوىل 
فيحـان بـن شـايل . , لشيخ اإلسالم ابن تيمية, حتقيـق دبيان الدليل عىل بطالن التحليل −٣٣

 .هـ١٤١٦, الطبعة الثانية ))مرص((املطريي, مكتبة لينة 
, للقايض عياض, حتقيق حممد الطنجي, النارش وزارة األوقاف والشؤون ترتيب املدارك −٣٤

 .اإلسالمية باململكة املغربية
, أليب الفرج مجال الدين بن عيل بن اجلـوزي, حتقيـق مـشهور بـن حـسن, ظيم الفتياتع −٣٥

 .»البحرين«النارش مكتبة التوحيد 
, تـأليف عـامد الـدين أيب الفـداء ابـن كثـري,  )تفـسري ابـن كثـري(تفسري القرآن العظيم  −٣٦

 سـنة , الطبعـة األوىل»الريـاض«, مكتبـة دار الـسالم »دمـشق«النارشان مكتبة الفيحاء 
 .م ١٩٩٤

, تأليف ابن جزي  الغرنـاطي, حتقيـق حممـد املختـار تقريب الوصول إىل علم األصول −٣٧
, الطبعة األوىل سنة »بجدة«, مكتبة العلم »القاهرة«الشنقيظي, النارشان مكتبة ابن تيمية 

 .هـ١٤١٤
مكـة «, أليب الفرج مجال الـدين بـن عـيل بـن اجلـوزي, دار البـاز للنـرش تلبيس إبليس −٣٨

 .هـ١٤٠٧, الطبعة الثانية »املكرمة



 − ٧٤ −

, للعالمة الشيخ عبد الـرمحن بـن نـارص الـسعدي, حتقيـق, عبـد تيسري الكريم الرمحن −٣٩
 .هـ١٤٢٣الرمحن بن معال اللوحيق, النارش مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل 

ال , تأليف أيب عمـر يوسـف بـن عبـد الـرب, حتقيـق أيب األشـبجامع بيان العلم وفضله −٤٠
 .هـ١٤١٦الزهريي, النارش دار ابن اجلوزي, الطبعة الثانية سنة 

, ملحمد بن موسى املوسـى, النـارش دار ابـن جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز بن باز −٤١
 .هـ١٤٢٢, الطبعة األوىل ))الرياض((خزيمة 

, للشيخ عبد الرمحن بـن نـارص الـسعدي, النـارش رئاسـة إدارات حكم رشب الدخان −٤٢
 .البحوث واإلفتاء باململكة العربية السعودية

, تأليف صديق حسن خان, حتقيق أيب عبد الرمحن الباتني, النـارش  دار ابـن ذخر املحتي −٤٣
 .هـ١٤٢١, الطبعة األوىل سنة »بريوت«حزم 

, تأليف اإلمام أيب الفرج مجال الدين بـن )تفسري ابن اجلوزي(زاد املسري يف علم التفسري  −٤٤
 .م١٩٨٧ن اجلوزي, النارش املكتب اإلسالمي, الطبعة الرابعة سنة عيل ب

, »الريـاض«, ملحمد نارص الدين األلباين, النارش املعارف سلسلة األحاديث الصحيحة −٤٥
 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل سنة 

ملحمد نارص الدين األلباين, قام عـىل نـرشه, عـيل بـن سؤال وجواب حول فقه الواقع,  −٤٦
  . هـ١٤١٢, الطبعة األوىل )الرياض( النارش دار اجلاللني للنرش والتوزيع حسن احللبي,

ّسري أعالم النبالء −٤٧ , تأليف احلافظ حممـد بـن أمحـد الـذهبي, النـارش مؤسـسة الرسـالة, ِ
 .هـ ١٤١٤الطبعة العارشة سنة 

للشيخ حممد بن صالح بن عثيمني اعتنـى بـه وخـرج  ,رشح األصول من علم األصول −٤٨
 .»اإلسكندرية«يثه نشأت بن كامل املرصي , النارش دار البصرية أحاد

, حتقيـق »بـابن النجـار«تأليف العالمة حممد القنـوجي املعـروف رشح الكوكب املنري,  −٤٩
 .هـ١٤١٣حممد الزحييل, ونزيه محاد, النارش مكتبة العبيكان, طبع سنة 

 .الطبعة األوىل» بريوت«لإلمام النووي, النارش دار القلم  , رشح صحيح مسلم −٥٠
,  للشيخ حممد بن صالح بـن عثيمـني, حتقيـق حممـد بـن رشح كتاب حلية طالب العلم −٥١

 .»اإلسكندرية«حامد, النارش مكتبة دار البصرية 
, تأليف أيب الربيع سليامن الطويف, حتقيق عبد اهللا الرتكي , النـارش رشح خمترص الروضة −٥٢

 .هـ١٤١٠ األوىل سنة , الطبعة»بريوت«مؤسسة الرسالة 



 − ٧٥ −

للشيخ حممد بن صالح بن عثيمني اعتنى بـه أيمـن بـن عـارف,   ,رشح مقدمة املجموع −٥٢
 .»القاهرة«وصبحي حممد, النارش دار ابن اجلوزي 

, النارش مكتبة األنصار, الطبعـة للشيخ حممد بن صالح بن عثيمني ,رشح نظم الورقات −٥٣
 .هـ١٤٢٣األوىل 

, تأليف عالء الدين عيل بن بلبـان الفـاريس, حققـه تيب ابن بلبانصحيح ابن حبان برت −٥٤
 .هـ١٤١٤شعيب األرنؤوط, النارش مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 

, تأليف حممد نارص الدين األلبـاين,  منـشورات مكتبـة املعـارف صحيح سنن أيب داود −٥٥
 .هـ١٤١٩, الطبعة األوىل سنة »الرياض«
  تأليف اإلمام أمحد بن محـدان احلـراين احلنـبيل, خـرج  واملستفتي,صفة الفتو واملفتي −٥٦

أحاديثه وعلق  عليه حممد نارص الدين األلباين, النارش املكتب اإلسالمي, الطبعة الثالثـة 
 .هـ١٣٩٧

أليب الفرج مجال الدين بـن عـيل بـن اجلـوزي, حتقيـق سـيد بـن رجـب,  ,صيد اخلاطر −٥٧
 .هـ١٤٢٩, الطبعة األوىل "السعودية", دار الفضيلة "مرص"النارشان دار اهلدي النبوي 

, للعالمة أيب الطيب حممد أبادي, النـارش دار الكتـب )رشح سنن أيب داود(عون املعبود  −٥٨
 .م١٩٩٠, الطبعة األوىل سنة »بريوت«العلمية 

, تـأليف أيب الطيـب حممـد شـمس احلـق أبـادي, غاية املقصود يف رشح سـنن أيب داود −٥٩
ــارش ــنة الن ــة األوىل س ــادمي, دار الطحــاوي, الطبع ــع العلمــي, حــديث أك ون املجم
 .هـ١٤١٤

, مجع وتعليـق عبـد املالـك رمـضاين فتاو العلامء األكابر فيام أهدر من دماء يف اجلزائر −٦٠
 .هـ١٤٢٢ الطبعة الثالثة ))جدة((اجلزائري, مكتبة األصالة األثرية 

فظ ابن حجر العسقالين, قام بتحقيقـه حمـب , للحافتح الباري برشح صحيح البخاري −٦١
 .م١٩٨٦, الطبعة األوىل سنة »القاهرة«الدين اخلطيب, النارش دار الرتاث 

, تأليف حممـد بـن عـيل بـن فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري −٦٢
 .هـ١٤١٨ىل سنة, الطبعة األو»بريوت«حممد الشوكاين, النارش دار إحياء الرتاث العريب 

عيل بن عبـاس احلكمـي, . , أليب املظفر السمعاين, حتقيق دقواطع األدلة يف أصول الفقه −٦٣
 .هـ١٤١٩الطبعة األوىل سنة 

,  للشيخ حممد بن صالح بن عثيمني, حتقيق فهد بن نارص السليامن, النـارش كتاب العلم −٦٤
   .هـ١٤١٧ الطبعة األوىل سنة »الرياض«دار الثريا 



 − ٧٦ −

 تأليف اإلمام أيب الفـضل مجـال الـدين بـن منظـور, النـارش دار صـادر لسان العرب , −٦٥
 .»بريوت«
, مجع الـشيخ عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية −٦٦

 .هـ١٤١٢, طبع سنة »الرياض«, النارش دار عامل الكتب )بمساعدة ابنه حممد(العاصمي 
حممـد بـن سـعود الـشويعر, . , للشيخ ابن بـاز, مجـع دالت متنوعةجمموع فتاو ومقا −٦٧

 .هـ١٤٢١النارش الرئاسة العامة للبحوث باململكة العربية السعودية, الطبعة الثانية 
, تأليف العالمة حممد األمـني الـشنقيطي, حتقيـق مذكرة أصول الفقه عىل روضة الناظر −٦٨

 .هـ١٤١٩لطبعة األوىل , ا))مرص((سامي العريب, النارش دار اليقني 
, للحافظ أمحد بن املثنـى التميمـي, حتقيـق حـسني سـليم أسـد, مسند أيب يعىل املوصيل −٦٩

 .هـ١٤١٢النارش دار الثقافة العربية, الطبعة األوىل سنة 
 ., النارش مؤسسة قرطبةمسند اإلمام أمحد بن حنبل −٧٠
, ريـاض زكـي قاسـم. قيـق د  حت,أليب منصور بن أمحد األزهـري ,معجم هتذيب اللغة −٧١

 .هـ١٤٢٢النارش دار املعرفة بريوت , لبنان , الطبعة األوىل 
 تأليف أيب احلسن أمحد بن فارس, حتقيـق عبـد الـسالم هـارون, معجم مقاييس اللغة, −٧٢

 .هـ١٣٩١, الطبعة الثانية سنة »رصم«النارش مكتبة مصطفى البايب 
ن باز يف القضايا املستجدة مـع التطبيـق عـىل أبـرز منهج الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا ب −٧٣

, لشايف بـن مـذكر بـن مجعـور الـسبيعي, العبادات دراسة مقارنة بآراء الفقهاء املتأخرين
 .هـ١٤٢٦٧ الطبعة األوىل ))السعودية((النارش دار بن اجلوزي 

 املغـريب تأليف أيب عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن, مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل −٧٤
 .م١٩٩٢, النارش دار الفكر, الطبعة األوىل سنة » باحلطاب«املعروف 

, لربهـان الـدين أيب احلـسن إبـراهيم بـن عمـر نظم الدرر يف تناسب اآليـات والـسور −٧٥
, الطبعـة الثانيـة ))بـريوت((البقاعي, حتقيق عبد الرزاق املهـدي, دار الكتـب العلميـة 

 .هـ١٤٢٤
 
 
 
 



 − ٧٧ −

 
 
 

 تاـــويــــاملحت
 

                         رقم الصفحة                                        وع                        ـــــــــــــوضــــــامل
   ٥ ...............................................................................................................................................املقدمة 

  ٧  ............................................................................................... تعريف الفتو: ث األولــحــاملب
 ١١ ..............................  القسم األول من الدراسةأمهية الفتو ومقام املفتي: يــانـثـاملبحث ال
 ١٣ ...... الرشوط الواجب توافرها يف املفتي واآلداب التي جيب التحيل هبا: ثـالـثـاملبحث ال
 ٢٣ ................................................................................... خطر اإلفتاء بغري علم: عـرابــاملبحث ال
 ٣١ .................................................رب القنوات الفضائية بيان طريقة اإلفتاء ع:  امسـاملبحث اخل

 آثار اإلفتاء عرب القنوات الفضائية: املبحث السادس
٣٣ ................................................................. وأسباب صدور مثل هذه الفتاو 

 هتا يف اإلفتاء عرب القنوات الفضائيةالضوابط التي جيب مراعا: املبحث السابع
 ٦٣ ............................................................ واملحاذير التي جيب عىل املفتي جتنبها

 ٦٩ ...................................................................................... وهي يف نتائج البحث: ةـــــامتــــاخل
 ٧١ .............................................................................................................. فهرس املصادر واملراجع
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