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 :والقرارات التوصيات

 

تاء في العالم في جمع كلمة املفتين أوال: يثمن املؤتمر جهود األمانة العامة لُدور وهيئات اإلف

واملتصدرين للفتوى والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين مؤسساتهم، ويقدر سبقها 

إلى تأسيس أول مظلة جامعة لهم بهدف رفع كفاءة العمل اإلفتائي، حتى يكون اإلفتاء أحد 

 عوامل االستقرار والتنمية والتحضر لإلنسانية كافة.

ؤتمر أهمية استمرار األمانة العامة لُدور وهيئات اإلفتاء في العالم في عقد مثل ثانيا: يؤكد امل

هذه املؤتمرات والندوات العلمية ملا للمفتين والعلماء من دور كبير في تشخيص وعالج 

التحديات التي تواجه األمة، ويدعو املفتين والعلماء املسلمين واملنظمات اإلسالمية إلى 

 ة لتحقيق تلك األهداف الكبرى.التعاون مع األمان

ثالثا: التأكيد على وجوب نشر ثقافة اإلفتاء الرشيد بالنسبة للمفتى واملستفِتى كليهما، وأن 

هذا قد تعاظمت ضرورته في عصر صارت فيه املعلومة في متناول الجميع، ووجب فيه تمييز 

 الطيب من الخبيث والغث من السمين.

إذا ُضبطت كانت من أعظم مفاتيح الخير واإلصالح واالستقرار  رابعا: التأكيد على أن الفتوى 

واألمن، ألن التدين الصحيح جزء من الحل، وليس جزءا من املشكلة، كما يتوهم 

 املتوهمون.

خامسا: إنشاء قاعدة بيانات ومركز معلومات يجمع فتاوى جهات اإلفتاء املعتمدة في العالم 

 .لخدمة الباحثين والعلماء واملستفتين

حث ُدور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها بأنواعها على االستفادة من الوسائل  سادسا:

التكنولوجية الحديثة في نشر وتيسير الحصول على الفتوى الصحيحة، خاصة على وسائط 

 التواصل االجتماعي.

سابعا: إحياء نظام اإلجازات العلمية للمفتين، وهى ُسنة علمية تسعى األمانة العامة لُدور 

وهيئات اإلفتاء في العالم إلى إحيائها، من خالل إطالق حزمة من البرامج املعتمدة بهدف 

 تحقيق ذلك.



ثامنا: التأكيد على ضرورة التجديد في قضايا اإلفتاء شكال وموضوعا واستحداث آليات 

 معاصرة للتعامل مع النوازل واملستجدات.

تاسعا: التأكيد على أن الفتوى الجماعية تعاون علمي راٍق، وهى أمان من الفتاوى الشاذة، 

خاصة في قضايا الشأن العام، وهو ما عليه األمر في املجامع الفقهية املعتمدة وُدور اإلفتاء 

 الرسمية على مستوى العالم اإلسالمي.

استنفار العلماء املؤهلين وتصدرهم للفتوى في مختلف املواقع والفضائيات عاشرا: ضرورة 

 وقيامهم بواجبهم والعهد الذي أخذه هللا عليهم في قوله تعالى: ﴿لتبيننه للناس وال تكتمونه﴾.

حادي عشر: ضرورة التكوين املستمر للمتصدرين لإلفتاء والعناية بإعدادهم إعدادا علميا 

دوا باستمرار بكل ما يزيدهم علما وفهما ويوسع مداركهم وانفتاحهم دائما وشامال، وأن ي   زوَّ

 على مستجدات العصر.

ثاني عشر: التأكيد على أن كل فتوى أو فكرة تخرج عن مقصد الشريعة من إكرام بنى آدم، 

أو تخالف األخالق، أو تدعو إلى هدم األسر واملجتمعات، أو تنال من االستقرار الوطنى 

هي فتوى شاذة ينبغي أن ُيتصدى لها بكل السبل والوسائل الوقائية والعالجية والعالمي، 

 وفق سيادة القانون.

ثالث عشر: التأكيد على وجوب التواصل العلمي بين دوائر العلوم املختلفة، وباألخص بين 

ن م -دراسة وممارسة وبحثا -العلوم اإلنسانية واالجتماعية من ناحية، وبين املعنيين باإلفتاء

 ناحية أخرى، ودعوة املختصين بهذه الدوائر إلى الحوار املستمر للخروج بحلول للمشكالت.

رابع عشر: الدعوة إلى اإلسراع لوضع ميثاق عالمي لإلفتاء يضع الخطوط العريضة لإلفتاء 

الرشيد واإلجراءات املثلى للتعامل مع الشذوذ في الفتوى، ودعوة جهات اإلفتاء إلى االلتزام 

 هذا امليثاق. ببنود

خامس عشر: دعوة الجهات والدوائر املعنية بوسائل اإلعالم بمختلف صوره وأشكاله إلى 

االقتصار على املتخصصين املؤهلين، وعدم التعامل مع غير املؤهلين لإلفتاء في األمور 

 العامة والخاصة.

بريات سادس عشر: التأكيد على أن التطرف بكل مستوياته طريق للفوض ى، وأن إحدى ك

 وظائف املفتى في الوقت الحاضر هي التصدي للتطرف واملتطرفين.



سابع عشر: نوص ى بأن تكون فتاوى األسرة منظومة متكاملة تدعم األسرة املسلمة في العالم 

املعاصر، وتشمل التأسيس الرشيد لإلفتاء األسرى، وتمتد إلى التدريب على إقامة الحياة 

ناء جميعا، وتمر بطريق التعامل األحسن مع مشكالت األسرية السعيدة للزوجين واألب

 األسرة على اختالفها ومن كل جوانبها.

ثامن عشر: الرد على األسئلة والشبهات املعاصرة، التي تلح على العقل البشرى املعاصر، هو 

 جزء رئيس من مهمة املفتى، يلزم عنايته به والتدرب للرد على ذلك.

درس ضمن مقررات الكليات تاسع عشر: إدراج مادة أصول ا
ُ
إلفتاء باعتبارها مادة مستقلة ت

الشرعية باألزهر الشريف وغيره من املعاهد العلمية الشرعية، على أن تعكف لجنة 

 متخصصة على وضع املنهج العلمي بصورة تناسب متغيرات العصر.

 


