
 

 

 317 ( 2020  يوليو )   4ع   ، 2مج   ؛ والوثائق واملعلومات املجلة العلمية للمكتبات  

 

 وثيقة الفتوى : سؤال المجتمع وفقه اإلجابة: 

 قراءة وثائقية في فتاوى اإلمام محمد عبده

  

 مصطفى   إنصاف عمر   د. 

 املساعد   واألرشيف   أستاذ الوثائق 

 املعلومات الوثائق وتقنية  قسم املكتبات و 

 القاهرة جــــامعة    - كلية اآلداب  

enast.153@gmail.com 

 مستخلص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل وثائق الفتاوى وقيمتها كأداة معرفية والكيفية التي نجعل منها رافًدا  

وذلك تطبيًقا عىل   ،أكثر من اإلجابة ركز البحث عىل ) السؤال يف الفتوى (ا يسهم يف بناء معرفة موثقة، وي وثائقي  

لدار اإلفتاء املرصية يف الفرتة من   رسميي  ام حممد عبده خالل عمله كأول مفٍت وثائق الفتاوي التي أصدرها اإلم

القومية، وحياول  أربع وأربعون فتوى مقيدة يف دفرتين حمفوظني بدار الوثائق و( وعددها تسعامئة 1899-1905)

من زاوية كتابتها واختاذها   وما يميزها  ، لة واملتشابكة حول وثائق الفتاوىالبحث اإلجابة عىل التساؤالت املتداخ

خاصة وأن  ،  بل يف بنيتها وأسلوب كتابتها، وطريقة إخراجها   ، ا له طابع خاص ليس يف شكلها فحسبشكاًل وثائقي  

 . بإنتاج معريف شامل د عبده تركز عىل اإلنسان بكل رشائحه مما جيعلها كفيلةأسئلة الفتاوى التي وردت لإلمام حمم

 : الفتوى؛ الفقه؛ حممد عبده)اإلمام(؛ الوثائق.الكلامت املفتاحية

 متهيد 

إن الطفرة املنهجية التي تسود العامل اليوم عن طريق االنفتاح عىل خمتلف العلوم، واالحتكاك املتواصل  

، نتج عنها االهتامم  االخرى  نغالقها التخصيص وحثها عىل االنفتاح عىل مناهج العلومإلخراج التخصصات من ا

 بكافة أشكال املصادر ومالمسة إشكالية توظيفها إلنتاج معرفة جديدة. 
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وجيعلنا نتساءل عن هذا الكم من   ،  ومتنوًعا وال يستهان بهوحقق ختصص الوثائق تراكاًم معرفي ا مهام  

يف ختصصات أخرى، خاصة وأن نصوص   ا واالستعانة به؛ هل تم استخدامه استخداًما حقيقي  ةالدراسات الوثائقي

 . الوثائق هي دائاًم يف عملية تداول مستمرة، وقادرة عىل فتح آفاق جديدة للبحث العلمي املتجدد واملتطور 

ق الفتاوى كفيلة  وتعد دراسة وثائق الفتاوى هي إجراء عميل لتوسيع مضمون ومفهوم الوثيقة؛ ألن وثائ 

وتسهم يف إنتاج املعرفة من خالل الواقع املعاش، خاصة وأن نصوص الفتاوى مل   ،بالكشف عن إشكاليات عديدة

  ا جزئي   ا ن الفتاوى متثل تارخيً إبل نستطيع أن نقول  ،تكتب لكي تؤرخ لفرتة حدوثها، وهذا يزيد من مصداقيتها 

لية الفكرية ومدى  ا يمكن من خالله معرفة تطور تلك العمعقلي  ؛ ألهنا متثل مساًرا لشعب معني يف مرحلة ما 

ألهنا تتميز بعفويتها منذ حلظة تكوين النص   ؛فهي زخرية إنسانية ومعرفيةمسامهتها يف تشكيل وعي اإلنسان

ي  وبالتاىل فه، اقتصادية( -اجتامعية  -سياسية  -)نفسية  بسؤال من قبل السائل يف حلظة تارخيية حماطة بسياقات 

ومتثل إرًثا من املعرفة عن الكيفية التي حررت هبا صياغة التجارب   ،حتتضن بداخلها خصائص حضارية وفكرية 

علم االجتامع   فيد منها املؤرخ والقانوين ودارسو، مما جيعلها جديرة بالدراسة من جماالت متعددة يستاجلمعية 

  ، ستفادة منه وبيان سبل اال ، ائقي  وحقل معريف جديدكمصدر وث ؛ نيوالسيايس، وبالتايل دراستها من قبل الوثائقي 

 بنصوص الفتاوى وإجاباهتا يف سياق  ني، ومن هنا جاء اهتامم الباحثن يغري كثري من النتائج واألحكاممن شأنه أ

، وبوصفها مصدًرا ال يستهان به خاصة يف الفرتات التي تقل فيها املادة  اهتاممهم بتجديد الكتابة التارخيية 

 .صدرية امل

ن من أوائل املهتمني بالفتاوي ونصوصها  ا منذ بداية القرن العرشين، وك ىالفتاوبدأ االهتامم بنصوص 

ويشهد كم البحوث بالدور البارز الذي قام به   .، واهتموا بتوظيفها يف إعاة صياغة البناء التارخيي املسترشقون 

احلياة االجتامعية واالقتصادية يف  موا دراسات جادة حول ؛ حيث قداملغاربة يف جمال الدراسات املتعلقة بالفتوى 

 .)الفتاوى( من معلومات وفرية  املغرب اعتامًدا عىل ما ورد بكتب النوازل 

ية التي نجعل منها رافًدا  وقيمتها كأداة معرفية والكيفهذا البحث إىل دراسة فتاوى اإلمام حممد عبده وهيدف  

سهم يف بناء معرفة موثقة، وسوف يركز البحث عىل )السؤال( يف  ها كمصدر وثائقي ي لبيان أوجه اإلفادة من ؛ ا وثائقي  

الفتوى أكثر من من اجلواب الفقهي )مع حماولة الفصل بني اخلطاب الفقهي واخلطاب الديني(؛ ألن السؤال نصف  

ربة  قة هي حاضنة للتجويأيت بكافة التفاصيل، وأسئلة املستفيدين يف احلقي  ، والسؤال يتحكم يف اجلواب  املعرفة 

ومتثل فرتهتا كام أن األسئلة الورادة لإلمام حممد عبده هي حزم من األسئلة الواعدة وكفيلة بإنتاج معريف   ،اإلنسانية

وال سؤال دون مرشوع   ، ألهنا تركز عىل اإلنسان بكل رشائحه يف املجتمع، والتوجد وثيقة دون سؤال ؛شامل
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  ؛ عىل نصوص الفتاوى )سؤال وجواب( حسه النقدينهج الوثائقي ب، وحتاول الدراسة تطبيق املتفسري 

 .الستخراج مادهتا املعرفية واملنهجية مما يسهم يف دعم وترقية املرجعية الوثائقية 

عىل العمل املؤسيس، فمنذ حلظة صدور مرسوم خديو    دراسة هي فتاوى دونت لتكون دلياًل والفتاوى حمل ال

ديار املرصية بحيث أصبح أول مفتي رسمي كمنصب مستقل عن مشيخة  وظيفة مفتي البتعيني اإلمام حممد عبده يف  

حيث كان منصب اإلفتاء يسند ملن يشغل وظيفة مشيخة األزهر، ويمثل هذا املرسوم السياق التارخيي   ؛األزهر 

  اإلمام خالل متارس عملها بطريقة ذات طابع رسمي، وأصدر    إىل حتول اإلفتاء إىل مؤسسة    ىوالسيايس الذي أد

 فتوى متنوعة مقيدة يف دفرتين من  ني أربع وأربعو( تسعامئة  1905-1899فرتة عمله التي استمرت ست سنوات ) 

 .وتم ضمهم إىل دار الوثائق القومية  ،دفاتر دار اإلفتاء

  لتكون موضوًعا للدراسة راجًعا إىل كوهنا صدرت يف فرتة التحول إىل  ؛واختيار فتاوى اإلمام حممد عبده

ويسمح لنا بتحليلها إىل عنارصها    ،)اإلفتاء املؤسيس( مما جيعلها مرايا عاكسة للمؤسسة التي أنتجتها بكل عنارصها 

العتامد عليه  للوصول لعملية الفهم إلنتاج هذا النص بالشكل الذي ظهر عليه، ومدى ا ؛ومكوناهتا كنص وثائقي 

عن شخصية اإلمام حممد   هذا فضاًل  هم يف جمال الفتاوى ، كمرجعية معرفية، وباعتبار مؤسسة اإلفتاء املؤسسة األ

 عن اهتامم حممد عبده  هذا فضاًل وآرائه املستنرية بمقاييس وقتها حول الدولة املدنية  ،املتعددة ا وإسهاماهت ،عبده

همتها إصالح  ا لدار اإلفتاء تم اختياره كعضو يف جلنة ما رسمي  أعقب تعينه مفتيً حيث    ؛ بضبط العمل اإلداري وتوثيقه 

 .وما ينتج عنها من سجالت ومضابط وسري العمل  ،العمل يف املحاكم 

 وانطالًقا من املفاهيم السابقة يسعى البحث لإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

يف شكلها فقط إنام يف بنيتها، وأسلوب كتابتها هل منتج )وثيقة الفتوى( له نمط خاص يميزها، ليس   -

 غريها من الفتاوي؟وطريقة إخراجها مقارنة ب

 املرسلة سواء )الشعبية  أو املؤسسية(؟  ىأين أصول الفتاو -

 تم من نشاط من قبل املفتي قبل تسليم الردود عىل الفتاوى املرسلة؟   ما السيناريو الرسمي أو آلية ما  -

ة عىل اإلمام حممد عبده نوعية جديدة من األسئلة أم متكررة يف فرتات  هل نوعية الفتاوى املرسل -

 ا له طابع خاص؟من زاوية كتابتها واختاذها شكاًل وثائقي    رى ومامدى تغيري أو متيز تلك القضايا أخ

 هل وجود االحتالل وما أفرزه من قضايا وأزمات انعكس عىل نوعية منتج الفتوى؟ -

إىل خلق ذاكرة رصدية   ى لك التساؤالت املتداخلة واملتشابكة والتي تسعوحياول البحث اإلجابة عىل ت

الرتكيبة  حتمله من زخم معلومايت  يتعلق ب  ن وثائق الفتاوى فرضت مادهتا العلمية بامأخاصة و  ، فتاوى حمل الدراسةلل

تم تناول البحث من خالل حماور تناقش التسجيل وحترير النص وسامته   مَّ ، ومن ثَ االجتامعية بكل أبعادها 

ة لبعض الفتاوى املختارة ونرشها، وتم اختيار  مع قراءة وثائقي وخصائصه الشكلية، والسياق وإنتاج الفتوى،
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ختريت أسئلة  أ أي التي  تبحث يف أمور العقيدة، و  ؛حمل التحليل بعيًدا عن تلك التي تتعلق بمسألة االعتقاد  الفتاوى

وحاولت الدراسة عمل مسح   فتاوي تتعلق باملجتمع املرصي ككل والشأن العام ومهوم املجتمع وقضاياه العامة،

ا وفًقا لورود  ا زمني  إعداد كشاف بفتاوى املؤسسات مرتًبا ترتيبً   سئلة الواردة من مؤسسات نتج عنها  ألفة اشامل لكا 

وذلك   ،ا لورودها بالدفرتا وفقً زمني   بأسامء سيدات مرتبة  لبعض الفتاوى وكذلك قائمة خمتارة ،الفتاوى يف الدفرت 

مكانة يف   يها، وقائمة أخرى مثلها لفتاوي وردت من رجال ذولبيان دور املرأة يف التفاعل ونوعية األسئلة وداللت

 املجتمع. 

 التسجيل وحترير النص  -أواًل

جة للتوثيق ظهرت أشكال توثيقية )مضابط.  التسجيل هو عملية توثيق العمل، ومنذ أن دعت احلا 

 . دفاتر.سجالت( ولكل شكل هدف وظيفي حيقق الغرض للمحتوى الذي يدون فيه  

دفرت الصادر( وهو عىل صفحتني   _مراسالت  2رة نمرة امستاالفتاوى عىل دفرت بعنوان ) ودونت وثائق 

بدايتها مل تصمم هلا شكل دفرت يناسب حمتوي الفتوى املكون  متقابلتني، ونلحظ من شكل الدفرت أن دار اإلفتاء منذ 

دارية كان  إلومن الناحية ا مراسالت (  2من )سؤال وجواب( بل دونت املكاتبات عىل دفرت الصادر  )استامرة 

راءات،  هنا من إج أمراسالت (  ويقوم بالتأشري بام تم  بش1يف دفرت الوارد ) استامرة    ن تقيد املراسالت أواًل أاملفروض  

ومجع بني مضمون الفتاوى والردود عليها يف دفرت صادر دار   ، ن الكاتب دمج اخلطوتني يف دفرت واحد أولكن يبدو 

وتم التعامل مع الفتاوى عىل أهنا خطابات إدارية عادية صادرة وواردة دونت بشكل  ،  مراسالت(  2ستامرة  افتاء )  اإل

  - جهة  - تاريخ -حيث قسم إىل خانات تشمل )النمرة  ؛ يؤكد ذلك تتابعي وفًقا للتاريخ، وشكل الدفرت وتقسيامته 

  ، زم هبا الكاتب مطلًقا ملحوظات( ورغم تلك التقسيامت فلم يلت - حفظ  - استعجاالت - إفادة - مضمون اخلطاب

ن الكاتب  أا يًض أ (. ونلحظ 1بعيًدا عن التقسيامت السابقة )شكل رقم التتابعي بل حتول الدفرت إىل وعاء للتدوين 

منصب   ىلالذي تو ما انتهى من تسجيل فتاوى اإلمام حممد عبده قام بتدوين فتاوى الشيخ بكري الصفديبعد

 ا. ا جديدً مل يستخدم دفرتً و ،املفتي بعد وفاة اإلمام حممد عبده

وإمجايل عدد الفتاوى التي صدرت عن دار اإلفتاء طوال فرتة عمل اإلمام حممد عبده )ست سنوات( هي  

( فتوي متنوعة يف موضوعاهتا، فهناك أسئلة كانت أكثر وروًدا وأخرى مثلت ندرة  944وأربعون )  تسعامئة وأربع 

 يف االستفتاء عنها. 

ر املوضوعات وروًدا، وكذلك أقلها مع ذكر نسبتها وفًقا إلمجايل الفتاوى يف كل  ( أكث 2ويوضح لنا الشكل ) 

 من الدفرتين. 
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 مراسالت ( 2نمرة  ( دفتر الصادر )أستمارة1شكل )

( يتبني أيًضا لنا أن هناك موضوعات فتاوى كانت أكثر حضوًرا يف كل من الدفرتين مقارنة  2ومن الشكل ) 

لع، وإثبات النسب، واهلروب من التجنيد؛ حيث نجد يف السجل األول أن  عدد  بغريها من املوضوعات مثل اخل

  20% ( والطالق ) 5بنسبة  24%( وفتاوى القتل ) 23بنسبة 112% والرتكات ) 42( بنسبة  202فتاوى الوقف )

كات  %( والرت42بنسبة 191%(، أما الدفرت الثاين فبلغت عدد فتاوى الوقف ) 4بنسبة 18% ( والوصاية ) 4بنسبة 

%(، ونخلص  2بنسبة  8%( وفتاوى القتل ) 4بنسبة  19%( والوصاية ) 5بنسبة  22%( والطالق )23بنسبة  113)

ر األسئلة حضوًرا هي املتعلقة بالوقف والرتكات، وتلك النوعية من الوثائق لو تم تفريغ  من تلك النسب أن أكث

؛ لتحديد العالقات بني معلومة، وأخرى، أو جمموعة  املعلومات املتضمنة فيها، وتطبيق الربامج اإلحصائية عليها  

 معلومات سوف تعطينا قدرة فائقة عىل استخالص نتائج غاية يف األمهية. 

ومن خالل نصوص الفتاوى نجد أن ما تم تدوينه يف ذلك الدفرت هو مضمون الوثائق الواردة فقط، وبالتايل  

 ويؤكد ذلك ماورد يف نصوص الفتاوى مثل: حرمنا من رؤية النص كاماًل بأسلوب كاتبه، 

 . "سئل بإفادة من نظارة احلقانية مضموهنا " -

 ."ا سئل بإفادة من عموم األوقاف مضموهن" -

 ويف أكثر من موضع نجد أن الكاتب يشري إىل أن هذا الدفرت هو مضبطة؛ حيث يذكر التايل: 

 "إحلاًقا بام هو مقيد هبذه املضبطة" -
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في كل من الدفترين من إحمالي الفتاوى ىعات الفتاونسب ورود موضو( 2شكل )  

  لديه  مصطلح مضبطة ال يلقي قبواًل جد أن ووفًقا للتقرير الذي قدمه حممد عبده إلصالح املحاكم ن 

 ونستخلص من ذلك أننا أمام تفسريين:  

س  أهنام يقومان بنف  ومصطلح دفرت عىل   ، أن الكاتب استخدم كل من مصطلح مضبطة  التفسري األول:  -

 الوظيفة. 

ن تبني لنا  أ ، خاصة بعد يمثل التدوين األول والوحيد للنصالتفسري الثاين: أن السجل يف حد ذاته  -

وأكتفي   ،وهو مايطلق عليه دفرت الوارد  ، وارد ( 1ستامرة )ا سئلة الواردة يف ألالكاتب مل يقيد ان أ

 . حمل املضبطة يف عملها   ( وهو دفرت الصادر ويكون بذلك حل 2ستامرة  ابالتسجيل مرة واحدة يف )

فالدفرت   ،الفتاويومن املعروف أن مفهوم املضبطة ووظيفتها خيتلف عن وظيفة دفرت الصادر املدون فيه 

اختالف    نىبمفهوم اخلطابات العادية الصادرة والواردة دون أد  ىاملستخدم يف دار اإلفتاء تعامل مع نصوص الفتاو

وهذا أمر مقبول يف إطار احلديث عن مؤسسة حكومية )دار اإلفتاء( مثلها    ، شأهنا يف ذلك شأن املراسالت احلكومية

 دارية. إلجراءات والنظم ايف الدولة يف اإل ى مثل أي مؤسسة أخر

 وقد انقسمت االستفتاءات التي حررت يف الدفرتين إىل نوعني: 
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 نظارات(:  -محاكم -)هيئاتالنوع األول:استفتاءات واردة من جهات رسمية

ها استفتاءات ورتبت الفتاوي  حثة بإعداد كشاف هجائي بأسامء املؤسسات التي وردت منقامت البا  -

  لورودها يف الدفرت مع ذكر موضوعها وتارخيها وحتديد رقمها وصفحتها يف أي الدفرتين ا وفًقا  زمني  

 (.   2قائمة رقم  2)ملحق  

ايل عدد الفتاوي التي دونت يف  يوضح الشكل التايل نسبة الفتاوى الواردة من بعض املؤسسات وفًقا إلمج

الدفرتين. 

 

 التي دونت في الدفترين ىالواردة من بعض المؤسسات وفق ا إلجمالي الفتاو ى( نسبة الفتاو2شكل )

  ، مور ألن اجلهات والنظارات وحماكم كانت ترسل يف طلب رأي الدين يف بعض ا أكام يتضح من الشكل 

  حماكم متعددة مثل مرص  ؛ ن هناك مثاًل أساس أمنها عيل  ا يمثل بعًض  بل هو  ،واجلدول السابق ال يشمل كل اجلهات

ولكن الشكل   ،وكذلك إدارة اجلبانات ، وبعض املديريات مثل ) املنوفية واجليزة والرشقية والبحرية (   ى، الكرب

عدد   نأستفتاءات وكذلك أقل املؤسسات ، ومن الشكل نجد اكثر املؤسسات التي ورد منها أمتثيل   عىل َص رَ َح 

%(  13بنسبة  ىفتو 122ونظارات يف كل من الدفرتين عدد )  ،التي وردت من جهات ومصالح حكومية  ىالفتاو

%(  25بنسبة  فتوى  31وقاف ) أل%( وا27بنسبة  ىفتو 34وبلغ عدد الفتاوى الواردة من كل من نظارة احلقانية ) 

%(  6 بنسبة  7ونظارة املالية  %( 8بنسبة 10ما حممة االستئناف ) أ  ، %(9فتوى بنسبة 11وحممة مرص االبتدائية ) 

ؤسسات احلكومية مع  تفاعل اجلهات وامل  ى %( وتلك املؤرشات تعكس لنا مد3بنسبة  4واألوقاف اخلديوية ) 
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داري لو متت  إلقتصادي والسيايس واالا من املعلومات عن تارخينا اا كبريً  عن كوهنا حتمل زمخً ، فضاًل مؤسسة اإلفتاء

 نا من حتقيق حتول نوعي يف دراسة الفتاوى . ن متكالتي حصائية إلمج اتخدام الرباا باسيًض أدراستها 

 النوع الثاني: استفتاءات واردة من جميع أفراد الشعب المصري:

(  تشمل موضوع  3قائمة 2وقد قامت الباحثة بإعداد قائمة خمتارة الستفتاءات واردة من سيدات )ملحق 

  ني االختيار وفًقا ملوضوع السؤال واإلشكالية التي يطرحها؛وبُ   ها بالدفرت، الترصف وتاريخ الفتوى ورقمها وصفحت

ألنه حتى لو تكرر موضوع الترصف يظل كل سؤال له خصوصية يف طرحه مما جيعله حالة مستقلة، وقامت الباحثة  

هذه املرة وفًقا  ني االختيار وبُ  ،(4قائمة2ردة من رجال )ملحقاأيًضا بإعداد قائمة خمتارة مشاهبة الستفتاءات و

 لكوهنم رجال بارزين يف املجتمع.  

اإلدارية التي كانت تتم عىل األسئلة الواردة نجد مدى دقة التدوين يف  وإذا ناقشنا وتتبعنا سياق اإلجراءات 

أخرى للجهة  وحتديد عدد املرفقات املرسلة مع اخلطاب مع التأكيد عىل عودة املرفقات مرة    ،ذكر تاريخ ورود السؤال 

 رسلة حيث نجد التايل: امل

ويف اجلواب عىل السؤال نجد   "سئل بإفادة من نظارة احلقانية... وعليه نرجو اإلفادة وطيه ورقتان" -

ونفهم من ذلك أن املرفقات تعود للجهة املرسلة ويبقى يف دار اإلفتاء  "بطيه ورقتان"مجلة 

وبذلك حرمنا من   ، ه(يصلنا األصل مناخلطاب الوارد فقط الذي يسجل مضمونه )والذي مل 

اإلطالع عىل أصول اخلطابات الواردة ومرفقاهتا ويف احلقيقة أنه يف غالبية املراسالت تكون املرفقات  

أحياًنا أهم من اخلطاب لكون املرفقات تشتمل عىل تفاصيل وحيثيات ال يشملها اخلطاب، مثل  

لف القضية بكل التحقيقيات  املرفقات هي م فتاوى قضايا احلكم باإلعدام يف قضايا القتل تكون

ونجد يف نصوص تلك االستفتاءات الواردة من اجلهات حرصها عىل عودة املرفقات   ، واحليثيات

 كالنص التايل: 

وتطلب يف هناية االستفتاء إرسال   ،متعلقة بقضية قتل ىفتوى واردة من رئيس اجلنايات الكرب -

 قضية. وعد النظر يف ال وهو م 1902/ ابريل  24األوراق قبل يوم  

  ى وتأكيًدا عىل دقة عملية التحرير والتدوين يف الدفرت نجد أن املوضوع الواحد يتم ربطه بام ورد بشأنه من فتاو

  ، اإلمام حممد عبده، وهي فتوى واردة من احلقانية ىسابقة، حيث نجد أن أول فتوى وردت بالدفرت الثاين من فتاو

  ، واحلقانية تطلب املزيد من التوضيح ،ق أن صدرت من اإلمامالفتوى التي سب وتشري احلقانية أهنا اطلعت عىل 

ن الكاتب أيًضا يصف شكل الورقة التي ورد هبا اخلطاب إذ  ا وكول. ألوكانت الفتوى املشار إليها مدونة بالدفرت ا

اخلطابات  ليست كل    هكام أن   ،أننا نجد يف إحدى الفتاوي ) قد ورد هذا السؤال عىل ورقة بيضاء بإفادة من احلقانية(
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الواردة من أجل طلب فتوى مبارشة ، بل نجد أن اخلطاب يأيت لطلب التصديق عىل فتوى سبق وأن أفتي هبا الشيخ  

 .حسنني املنفلوطي احلنفي مفتي مديرية املنيا 

  ى القرن التاسع عرش مثل فتاو ىل ومن احلاالت السابق ذكرها مع مقارنتها بام نرش من فتاوى سابقة تنتمي إ

ولكن   ،نجد أن التقاليد املرعية يف التحرير والتدوين مل ختتلف كثرًيا  ( 1896- 1828حممد حممد البنا ) الشيخ 

اإلمام حممد عبده هي التي متثل نقلة نوعية حقيقية كام سنرى يف اجلزء اخلاص   ىل نوعية املوضوعات املعروضة ع

 بتحليل نصوص بعض الفتاوى.

 بنية النص  -ثانًيا

ي كيان اشرتك يف إنتاجه وصياغته كل من طالب )مستفتي( و )مفتي( الذي يمثل اخلطاب  وثائق الفتاوى ه

ويبحث مع   ،بني طالب املشورة الذي واجه مشكلة اجتامعية/ دينية القانوين اإلسالمي، ونتج عن نشاط حواري 

صياغته  و ،  بنائه تشكل يف  ك نجد أنفسنا أمام  نص إنساين ممثل الرشيعة )املفتي( عن حل لتلك املشكلة، وبذل

 فكيف تشكل هذا النص الوثائقي سواًء يف السؤال أو يف اإلجابة؟  طرفني يف شكل دائرة توصيل، 

 الفتوى تبدأ بسؤال استخدمت فيه ألفاظ مثل:  يف حماولة لرسم مالمح بنية النص نجد أن

 . "سؤال أحرضه""ل بإمضاءسؤا " "رفع سؤال""سأل فالن" "سئل بإفادة" -

ل يف طرح مشاكله االجتامعية والدينية بصياغته وأسلوبه التي ختتلف بنوعيات السائلني صعوًدا  ثم يبدأ السائ

 جتامعية، وينتهي السؤال يف الغالب كالتايل: الوهبوًطا يف التسلسالت اهلرمية ا

وتنوعت صياغة   "احلكم الرشعي يف ذلك فام" "تكرموا باجلواب " "أفيدوا باجلواب" "نرجو إعطاء الرأي"

من سبع سطور ورد من إبراهيم بك عبد   ا مكونً  نجد أن هناك سؤااًل  اًل سئلة ما بني التطويل واالختصار، فمثاأل

ساس أن املفتي يضع التقسيم  أ عىل مر مقبواًل ألوقد يكون هذا ا ، ( سطر28وجاء الرد يف )  ، بمرياث ا املسيح خاص  

 يبدو  بسيًطا ورد من  فصيل، ولكن أن نجد سؤااًل وهذا األمر يستلزم الت ، للمرياث واألنصبة املستحقة الرشعي 

بترضر زوجات املحكموم عليهم بالسجن من عدم النفقة، وتأيت اإلجابة يف شكل مرشوع   ا متعلقً نظارة احلقانية

ة وجتديد عالقتها مع املجتمع يف حل  أن الربط بني الرشيع قانون متكامل، وبنية وصياغة هذا النص يدل عىل 

 .يعكس لنا التطور القانوين للرشيعة اإلسالمية  مشكالته هو الذي

حتى نتمكن من تقييم النص بالشكل الذي  ؛ املفتي ( - وبام أن بنية النص تعتمد وترتبط بمنتجه ) املستفتي

لسؤال( تدخلت مؤسسة اإلفتاء يف  خرج به من حيث صياغته وأسلوبه، بالنسبه للجزء األول من النص وهو )ا

  ، ما بالنسبة للجزء الثاين وهو اإلجابةأ ق ووضحنا أن ما كتب هو مضمون اخلطابات الواردة، ألهنا كام سب ؛صياغته
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هو السيناريو الرسمي للمفتي قبل تسليم الرد؟هل كان يقوم بالرد    ففي احلقيقة ال متلك الباحثة جواًبا شافًيا حول ما 

أم يتشاور مع زمالئه احلارضين )فريق    ،وبنيته   ويف هذه احلالة يصري هو مسئوالً عن النص  ؟بمفرده  ىاوعىل كافه الفت

تكون للصحة نحن نحتاج ملزيد من الدراسات عن آلية    العمل( من أجل صياغة النص؟ وحتى نقدم إجابة أقرب ما 

صحيحة حول الكيفية التي تكون هبا   حتى نكون رؤية ؛العمل يف مؤسسة اإلفتاء وكيفية صياغة الردود الرشعية

الواردة من األفراد   س بنائه، كام أننا بحاجة للبحث عن أصول )اخلطابات/ األسئلة(واستخراج أس ،النص

 وهو أين مقتنيات دار  نيالوثائقي   لِ بَ واملؤسسات كل تلك اإلشكاليات تفتح لنا املجال لسؤال يستحق الدراسة من ِق 

 اإلفتاء؟

 قراءة وثائقية لفتاوي خمتارة -ثالًثا

والرد عليها يسمح لنا   ،سئلة الواردة ملؤسسة اإلفتاء ألامذج املختارة من اإن القراءة الوثائقية لبعض الن

ستخراج بعض األسس املعرفية التي تنبع من الظروف االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، وبام أن النص  ا ب

جابة عىل سؤالني  إلسمح لنا با عل القراءة، فالقراءة الوثائقية املبنية عىل احلس النقدي ست ال يكتسب وجوًدا إال من ف

من أسئلة الدراسة ومها: هل نوعية القضايا املطروحة عىل اإلمام نوعية جديدة من األسئلة أم متكررة يف فرتات  

ى ومعرفة سياق النص ونوعيته  أخرى؟ ومدى انعكاس الواقع املأزوم ملرص بعد االحتالل عىل شكل منتج الفتو

 وظروفه. 

ئقية لتلك النامذج التي ستعرض حتاول الباحثة تفكيك إشكالية السؤال الوارد وربطها ومن خالل القراءة الوثا 

بنوعية النص وصاحبه ومعرفة أفكار السؤال األساسية، وسوف تعتمد الباحثة أسئلة منهجية مثل : من أوجد  

عىل كل فتوى   وتلك األسئلة تطبق كلها أو بعضها  ؟هي عالقاته  هي أهدافه؟ ما  النص؟ يف أي ظرف أنتجه؟ ما 

 وهلا حكم.  ،فكل فتوى ماهي إال قضية ما ...هلا حيثيات ، )سؤال( وفًقا ملستوى النص واملنحنى الذي يتخذه

 التأمينات والمعاشات الفتوى األولى:

 . (1لوحة رقم   نظرا: )229رقم   فتوى -

 ـ. ه 1321احلجة ذي  7تارخيها:  -

   . ديوان عموم األوقاف واردة من -

 . ( 1)النرش( وثيقة   3ش الزوج )ملحق  رقم موضوعها:  مكافأة معا  -

مضموهنا: سيدة مات زوجها وكان معاوًنا يف ديوان األوقاف، وهي تعيش اآلن برتكيا وباقي ورثة زوجها  

واستندوا بفتوى   ،م الورثة بالفريضة الرشعيةعىل مجيع عمو  تاملحكمة هناك بتقسيم مبلغ املكافآ يطالبوهنا لدى

وقاف يعاود  أل)تركة( تقسم . وديوان عموم ا  توأفتى فيها بأن املكافآ ،وذكر تارخيها  سابقة لإلمام حممد عبده



 327 مصطفى إنصاف عمرد. 

 

، والتي تنص  1887الئحة املعاشات واملكافآت الصادرة يف يونيو "التوضيح لإلمام بأن زوج السيدة ينطبق عليه 

الدخل هلا   توأن املكافآ"والداألرامل واأل"هم  تأن الذين حيق هلم رصف املعاش واملكافآعىل ( فيها 4يف املادة )

حيث تعيش األرملة بواسطة نظارة اخلارجية بمنع  ؛ فادة ملخابرة )والية سيواس( إليف الرتكة، ولذا نرجو ا

 التعرض لزوجة املتوىف. 

 

 ) تأمينات ومعاشات(1لوحة رقم 

 أهداف النص )السؤال( ومستوياته التحليل:

م هذه الفتوى ومايقابلها من استفتاءات  بطريقة عفوية يف مناقشة  تسه  مستوى القوانني والترشيعات املرصية:

املجتمع املرصي    ىل وتقديم ورقة عمل عن تطور نظام املعاشات يف مرص  وواقع تطبيقها ، واملستجدات التي طرأت ع

موظفي  ا بتأمني ي  الفهم والتطبيق، ومرص من البالد التي اهتمت بوقت مبكر نسب شكاليات إيف جمال الترشيع و

 حيث كفلت هلم معاشات بمقتىض عدة قوانني وفًقا للتايل:   ؛احلكومة 

نت هذه  ا وك - 1854ديسمرب  26نظم املعاشات لبعض فئات موظفي احلكومة يف يأول ترشيع  -

 . لالئحة السعيديةاملعاشات متول من خزينة الدولة وهو ما عرف با 

الذى فرض عىل املوظفني أداء  1870 لسنة  21رقم  ايل سامعيل صدر األمر العإ ىف عهد اخلديوى  -

 . % من املرتبات 3.5اشرتاك حلساب املعاشات يعادل  

للمعاشات كام رفعت االشرتاك إىل  ا جديدً  ا صدرت الئحة توفيق لتقرر نظامً  1887يونيو  21وىف  -

هي   آتوأن املكاف  ،العالقة بني املوظف واحلكومة هي عالقة تأمينية )بمفهوم اليوم(إذن  ،% 5

 ولذويه نظري ما تم خصمه من راتبه لصالح التأمينات واملعاشات.   ، صيل للموظف يستحق لهحق أ
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وعي   يوضح السؤال أيًضا أن دار االفتاء ال يمكن هلا أن تقدم الفتوى الرشعية املتعلقة بحقوق املجتمع دون

 وإدارك وفهم للقوانني املنظمة للحياة.

ة املرصية عىل توفري احلامية ملستحقة املعاش حتى  محاية املصالح املرشوعة:حرص احلكوم   ىمستو -

حتى يتسنى    ؛ خارج حدود الدولة، بدليل طلب ديوان عموم األوقاف من املفتي إفادة  بحق السيدة

 . للخارجية خماطبة والية )سيواس( بعدم التعرض

حيث   ؛ مستوى التوثيق والضبط اإلداري: انضباط يف العمل الوثائقي )أرشفة املكاتبات( الواردة -

وما أفتي به املفتي  بل ومناقشة املفتي ورد   ،ي السابق صدورها وتارخيها وأشارت الفتوى إىل الفت 

 فتواه بناء عىل نظم وقوانني املجتمع. 

مما يعكس ثقافة العاملني باجلهاز اإلداري يف ديوان   اللغة اإلدارية  يف السؤال خالية من الركاكة -

 ة املعروضة عليهم. وقاف وإدراكهم لكل أبعاد القضيألا

ا عىل مفهوم سلطة النص وكيف أن السؤال قادر عىل تقديم معنًى  ي  هذا السؤال يقدم لنا تطبيًقا عمل -

 يتحكم يف اإلجابة.   ا ملزمً 

 انية: الرعية والمواطنةالفتوى الث

 . (2)لوحة رقم   64ص  2ه ج 1322رمضان  9بتاريخ   371فتوى رقم :   -

 يف اإلسالم. ؤال عن مفهوم اجلنسية موضوعها: س -

مضموهنا: سؤال ورد من الشيخ عبد احلميد املرغويت يقول: إذا دخل مسلم بمملكة إسالمية هل يعد من  

رعيتها له ما هلم وعليه ما عليهم، وماهي اجلنسية عندنا؟ وهل حقوق االمتيازات املعرب عنها عند غري املسلمني  

 . (2وثيقة )النرش(  3)ملحق رقم  موجودة عندنا؟بالكبيتوالسيون  

 إلجابة:ا

نام  بلده وطنه الذي جيري  إوطن املسلم يف البالد اإلسالمية هي املحل الذي ينوي اإلقامة فيه...  -

عرفه وينفذ فيه حكم البلد الذي انتقل إليه فهو رعية احلاكم الذي يقيم حتت    ( 12)النرش سطر    عليه

 . وله من حقوق رعية ذلك احلاكم وعليه ما عليهم  ،واليته 

  ،( وال هلا أحكام جتري عليهم ال يف خاصتهم13عروفة عند املسلمني )النرش سطر نسية ليست ماجل -

وهو ارتباط أهل   ، نام اجلنسية عند األمم األوربية وتشبه ما يسمي عند العرب عصبيةإ وال عامتهم، 

 قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف. 

 جاء اإلسالم ألغى تلك العصبية.  -

 . ( 17ملسلمني قاطبة.)النرش سطر  ر هلا عند افاجلنسية ال أث -
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من املاملك العثامنية ال يعتربون سفراء مثل سفراء الدول   اًل وما نراه من الوكالء حلكومة مراكش مث -

 . (22نام هم وكالء لشخص احلاكم )النرش سطر  إ األجنبية،

بلده   املسلمني هوال امتياز يف احلقوق من مسلم ومسلم والبلد الذي يقيم فيه املسلم من بالد  -

 وألحكامه عىل السلطان، دون أحكام غريه واهلل أعلم. 

 

 )الرعية والمواطن( 2لوحة رقم   

 التحليل: أهداف النص )السؤال( ومستوياته

واإلجابة   ، سطور( 3أن السؤال ورد مكوًنا من )  يف البداية البد أن نشري إىل  مستوى املفاهيم واملصطلحات:

فهو فتح الباب لقضية شائكة  مما جعل   ، لسؤال حتكم أيًضا يف اإلجابة برغم قرص سطورهفا  ، سطر( 28وردت يف ) 

ا كام  أكثر منه ديني   ا ا/حضاري  سياسي   ا ول اإلجابة إىل نص يف احلقيقة نص  املفرس يفيض يف التوضيح والرشح وتتح 

 راك املجتمع. أن السؤال هو ح   سنوضح وهذا تأكيد آخر عىل 

هيم واملصطلحات بني اجلنسية والعصبية التي كانت موجودة يف اجلزيرة العربية،  هناك خلط يف املفا  -

 كام أهدر املفرس مفهوم  اجلنسية. 

ا من حيث ربطها بالرشيعة، فالرشيعة نظام ديني   كبرًي واجلنسية من املفردات التي أثارت جداًل  -

وهناك العديد من   ، لتنظيم شعب أي دولة من الدول واجلنسية أسلوب قانوين وضعي ،عقائدي

ن فكرة اجلنسية قائمة عيل  أو ، اآلراء املضادة يف حتديد العالقة ومدي التواصل بني هذين النظامني

 ا. فلسفة متجسدة باملساواة بني املواطنني دستوري  
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هو يتكلم من منطلق الدول  وهنا    رشح مفهوم املواطنة واهلوية عىل أساس االنتامء للدين اإلسالمي،  -

   . أي مفهوم  ؛و االنتدابأ ، ي الدول التي توضع حتت احلاميةأ ؛التابعة

حتى عام   ؛ أي الدول التي كانت تابعة )الرعوية العثامنية( التي امتدت؛ دولة منقوصة السيادة( ) -

ت، ولقد  وتكلم عن املواطنة بالتصور التقليدي باعتباره جمموعة من احلقوق والواجبا  ، (1923)

واملواطنة كمرادف   ، تلفة، وأن أول استخدام عريب يفيد معني املواطنمر مفهوم املواطنه بأطوار خم

استخدم مصطلح وطن  ( 1873-1801( هو رفاعة الطهطاوي ) (CITIZENSHIPملفردة 

والوطني والوطنية كمفردة عربية ذات معني تراثي اكتسب داللة جديدة معارصة اكتشفها الوعي  

 . ا وتقرتب بذلك من املفهوم احلقوقي الدستوري وأعيد إنتاجه ، رخيي للثقافات املتنوعةالتا 

أو عىل األقل هناك تشويش   ،أهدر املفرس مفهوم اجلنسية وغري مقبولة لديه السيايس والدبلومايس: ىاملستو

 وخيص املساواة يف احلقوق والواجبات وبني مفهوم ) املواطنة(.  ،يف املفاهيم بني ماهو ديني

والرعوية  العثامنية( التي كانت (رص حتت االحتالل اإلنجليزي  ظهرت هذه الفتوى يف فرتة وجود م -

 . 1923مسيطرة عىل أغلب الدول اإلسالمية حتى عام  

   .وهذه الفتوى تؤمن بأن ال حدود سياسية بني الدول اإلسالمية -

اه من  السفراء للدول غري اإلسالمية ، أما ما نر"، فيقول رشع بني مفهوم الوكالء والسفراءفرق امل -

نام هم وكالء لشخص  ، وإمن املاملك العثامنية ال يعتربون سفراء  كالء حلكومة مراكش مثاًل الو

( وهذا تأسيس ملواطنة عربية إسالمية تدين بالوالء  21- 20- 19)انظرالنرش سطر  "احلاكم

 للحاكم. 

 الفتوى الثالثة: أحوال شخصية / أحكام الحضانة

 . (3)لوحة رقم   380رقم الفتوى:  -

   . 66ص  2ه ج1322شوال  17تارخيها::   -

 . ( 3)النرش( وثيقة رقم    3موضوعها: حضانة الذمية  )ملحق رقم   -

ضانته )عمره  ا إيطالية يف حقه يف نزع ابنه منها وضمه حلمضموهنا: يسأل عثامن بك غالب الذي كان متزوًج 

  نيهات إنجليزية( ج 5وقد كان قدر للطفل ) ،ضد الدين ا أن يكتسب منها أخالقً  عليه ألنه خيشى ؛ مخس سنوات(

 نفقة شهرية. 

 اإلجابة:

  ، سنوات(   7حتى سن يعقل فيه الدين )يقدر ب  ؛بأن احلاضنة الذمية ولو جموسية  كمسلمة يبقى معها ولدها  

 ن حيق نزعه منها. ولكن أن خيش عليه قبل وصوله للس
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 )حضانة الذمية( 3لوحة رقم 

 التحليل: أهداف النص )السؤال( ومستوياته

فيام خيص حضانة األطفال:  اإلسالمية : متعلق بالنظم والترشيعات القانونية ولألاملستوى ا -

النظر  فاالفتتاحية أقرت بمبدأ عظيم وهو )املساواة يف األحكام( يف حق األم يف حضانة طفلها دون 

فالسؤال املعروض خيص    ، ولكن هذا املبدأ ضاع عند التطبيق يف أرض الواقع ، ألي دين تنتمي

 رسية وجماهلا ليس الفتوى بل القضاء. املشاكل األ

يرد يف االستفتاءات الواردة يمكن لنا معرفة   : من خالل دراسة كل ما املستوى الثاين االقتصادي -

وقياس مستوى املعيشة يف الطبقات املختلفة ويف هذه   ، ملرصياملستويات االقتصادية يف املجتمع ا

فلو تم حساب قيمة اجلنية اإلنجليزي   ،نجليزية احلالة نجد أن قيمة النفقة كانت مخسة جنيهات إ

وعياره يف فرتة الفتوى نتمكن من معرفة مستوى الدخل للوالد يف مثل    ،مقارنة بسعر جرام الذهب 

 مكانة السائل. 

حيث تناقش تلك    ؛: تعد هذه الوثيقة وغريها كأهنا دفرت أحوال املجتمع املرصي االجتامعياملستوى   -

وإال    ،الزواج كمؤسسة اجتامعية  تستلزم االنسجام والتوافق بني الطرفني   منذ بداية السؤال  الفتوى

احلالة يضاف  ويف هذه     ،أو الدين أو الطبقة االجتامعية  ،فإهنا تتأثر  باالختالفات عىل مستوى الثقافة

  ، وهو الزواج بأجنبية وكيفية معاجلة اخلالفات التي تتنتج عن عالقة زواج  مسلم  ، إليها بعد آخر

 ده خمتلفة الديانة. وسي

 قناة السويس )ملحمة شعب( الفتوى الرابعة:

 . (  4)لوحة  رقم   138فتوى رقم :   -

 23ص    2ج  1321حمرم   17تارخيها:  -

 . (4)النرش( وثيقة  3ل السويس )ملحق رقم موضوعها:  اسرتداد أسهم برشكة قنا  -

أسهمها والتي   مضموهنا: رفضت رشكة قنال السويس طلب السيدة/ نفيسة إسامعيل باشا سحب  -

( بحجة أن الزوجة يف الرشق ال جيوز هلا أن تترصف يف أمالكها دون إذن زوجها ملا جاء  100تقدر ) 

 بالقانون الفرنيس. 



 ة:  قراءة وثائقية يف فتاوى اإلمام حممد عبدهوثيقة الفتوى : سؤال املجتمع وفقه اإلجاب 332

 

 اإلجابة:

 وال يتوقف ذلك عىل إذن زوجها. ، حيق هلا الذي يقتضيه الرشع 

 

) قناة السويس ملحمة الشعب( 4لوحة رقم   

 مستوياتهالتحليل: أهداف النص )السؤال( و

ووضعها  ، حول قناة السويس : هذه الفتوى تلقي ظالاًل املستوي األول :التارخيي واالقتصادي -

القانوين والسيايس والقومي كقضية مرصية، وأن قناة السويس مازلت هبا فصول تصلح للدراسة 

  وتعنت الرشكة يف رصف قيمة  ،يتعلق بحقوق األفراد  اجديدً  ومتثل فصاًل  ،من زوايا عديدة55

 األسهم. 

ن تقديم معرفة  سهم املشرتاه مأليتيح لنا السؤال من خالل دراسة قيمة ا من الناحية االقتصادية  -

 وقيمة السهم مقارنة باليوم فضاًل  موثقة عن أي الطبقات استطاعت املسامهة واملشاركة، ومقدار

 عن كثري من التعامالت االقتصادية املستجدة عىل املجتمع املرصي. 

: هذا السؤال يؤكد عىل شخصية املرأة املرصية يف تلك  اين : يتعلق بدور املرأة ومكانتها املستوي الث -

لفرتة بداية من كوهنا لدهيا الوعي باملبادرة بالسؤال واالستفسار والدفاع  عن حقها أمام تعنت  ا

ة ورغبتها يف أن تعامل كإنسان كامل مع مالحظة أن السؤال يف الفتوى ورد منها مبارش ،الرشكة

رت  دون وكيل. كام يوضح لنا السؤال مشاركة املرأة يف مثل هذا املرشوع برشاء األسهم، وتكر

باالكتتاب مرة أخرى يف العرص احلايل عند حفر قناة السويس اجلديدة. ىمشاركتها مرة أخر

 جدلية الخالف بين علماء الفلك وعلماء الشريعة الفتوى الخامسة:

 . ( 5)لوحة  رقم    13رقمها:  -

   . 2، ص2ج  1902يونيو    17/    1320ربيع األول   17رخيها:   تا  -

   . النتيجة املرييةموضوعها: االعتامد عىل  -
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مضموهنا: سؤال من مدير عموم املساحة يوضح فيها أن املصحة تعد النتيجة املريية السنوية املبنية عىل  

أم بينهام فرق مع ذكر املؤلفات العربية  وترغب املساحة مدى تطابق النتيجة املبنية عىل احلساب مع الرؤية   ، احلساب

 التي يمكن التعويل عليها. 

 اإلجابة

ألن أحكام الدين تبنى عىل األسهل واأليرس.. أما الكتب فهي أبواب الصوم    ؛الشهور يعرف برؤية اهلالل  أول

 يف كتب الفقه. 

 

 )جدلية الخالف بين علماء الفلك وعلماء الشريعة( 5لوحة رقم 

 النص )السؤال( ومستوياته التحليل: أهداف

ا حيتاج إىل غطاء رشعي، ورغم  علمي   اًل ب الفلكي:السؤال يف الفتوى سؤااحلسا  : املستوى األول -

ذلك نجد أن اإلجابة أرصت عىل االعتامد عىل الرؤية الرشعية باعتبارها من وجهة نظره هي  

  ، ة الرشعية ليست عبادة األسهل واأليرس، وأن احلساب العلمي هو األصعب بالرغم من أن الرؤي 

والذي   ، 1879ول مرصد منذ عام أن مرص لدهيا أخاصة و  ل هي كانت الوسيلة املمكنة وقتها، ب

أمر حممد عيل باشا بإنشائه والذي مر بتطورات عديدة  انتهت بوجود املعهد القومي للبحوث  

هية ليست فقط  مع تطور علم الفلك والفضاء وعرشات املراصد التي حتسب بدقة متنا والفلكية 

والغريب أن اآلن املؤذن يذهب  بيتها بل أحجامها وكتلتها وقوة جاذ ،يف مسار الشمس والقمر 

حيث يقوم املعهد القومي للبحوث الفلكية  ؛ ذان اعتامًدا عىل احلساب الفلكي لألوقاتألل

قات  واجليوفيزيقية بمرص بإصدار الدليل الفلكي الذي يقدم خدمات جمتمعية من خالل التطبي

 . العلمية ومنها عمل احلسابات الفلكية ملواقيت الصالة وبداية الشهور  

الوثائق عند   هذه اإلشكالية تتالقى يف تصوري مع إشكالية أخرى كانت السبب يف ظهور علم  -

، وهي أن النظرية الفقهية كانت ال جتيز االعتامد عىل الوثيقة املكتوبة كوسيلة من وسائل  املسلمني 

العتامد عىل الشهادة الشفوية أمام القايض عىل اعتبار أن اخلط يزور، وأن ثقة القايض يف  االثبات، وا
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العلمية والعملية أثبت أن كشف التزوير  الشهادة أكرب من ثقته يف الوثيقة املكتوبة، ولكن التجربة 

 يف الوثيقة أسهل من اكتشاف فساد الذمم. 

ام بني النتيجة املبنية عىل احلساب والنتيجة املبنية عىل  كان الطلب يف السؤال هو معرفة الفروق يف األي -

  الرؤية مع ذكر الكتب التي تدعم األمر، واإلجابة تركت مفتوحة مع اإلحالة ألبواب الصوم يف 

 كتب الفقه مع أن القضية أكرب من ذلك. 

  ؛ ثل نوعية موضوعية إن حتليل نصوص الفتاوى  السابقة سمح لنا بالوقوف عىل أن أسئلة الفتاوى وإجاباهتا، مت

نظًرا لتاثري الفرتة االستعامرية، وما صاحب ذلك من احلراك االجتامعي وظهور األفكار اإلصالحية من أمثلتها  

دوًرا  وبعد أن بدأت املرأة تلعب  ،  190060ثم كتاب املرأة اجلديدة    ، 1899تابه حترير املرأة عام  إصدار قاسم أمني لك

وظهر انعكاس ذلك عىل األسئلة التي وردت يف الفتاوى ومنها التي  ، ودولتها  ،يف جمتمعها ا رئيس   ا وثقافي  ا اجتامعي  

البنكية، والتزين بالزي األجنبي، وغريها من القضايا  تتعلق بمكأنة املرأة، وكذلك األسئلة عن الفوائد 

 واإلشكاليات التي مثلت نقطة ارتكاز يف ابتكار التغري الرشعي وموائمة العرف. 

ي بطبيعتها تؤرخ حليوية املجتمع ومدى انصهار مكوناته، وهي حتتاج لدراسات كمية ونوعية وتطبيق  الفتاو

لنتمكن من استخراج النتائج وحتليلها     ؛ قنية يف دراسة هذا النص الرتاثي الوسائل الكمية واإلحصائية واستخدام الت 

 عداد دراسات حول:ونتمكن من خالهلا إ ، و حتديد العالقات بني املعلومات بعضها وبعض

 إعداد تصنيف لفئات السائلني سواء من حيث النوع والعمر واملكان والدين؟ ونوعية أسئلتهم.  -

 هاز اإلداري يف الدولة. دراسة القوانني املنظمة للج -

 رصد حجم امللكيات من خالل وثائق الوقف والبيع.  -

 وثائق الرشكات ومعرفة أنواعها وعالقتها باملجتمع ونظمه.  -

 دور النساء يف املجتمع ومدى التفاعل فيه. تأطري ل -
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النصوص. 

 ●●● 
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Awass Omer . Fatwa The Evaluation an Islamic Legal and Influence on Muslim society 

temple university.2014 
 انظر:  طلاع على ما كتب حول النص الدينيلامن المفيد ا. 44

 .2011قراءة في النص الديني . بيروت. منتدي المعارف.   .ركونأمحمد  -
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 .43. ص 2ه . ج 1321من ذي الحجة  7(  255. فتوى رقم )45
 .43. ص 2ج 1321 ذي الحجة.من  7بتاريخ  (255رقم )توى ف. 46
ريات الفقهية في ال ،ا فقطا فقهي   الفتوى ليست رأي  . 47 زيد حول النظ  Waelانظر:  .سلامإ بل هي تساهم في التغيير للم

B Hallaq. The origins and Evaluation of Islamic law THEME  in Islamic law ) 
Cambridge university. PREES. February .2005 

رية وأمثلة من العمارة السلجوقية،   . مدىنة سيواس48 في دولة تركيا وتقع ولاية سيواس وسط تركيا ويوجد بها الأسواق الأث
 والتي تعود للقرن الثالث عشر. انظر: موقع بلدية سيواس 

http:// Sivas. Bet.TR / ICERIK /38 /121/ SIVASIMIZ.ASPX 
 .2/2019/ 12تاريخ الاطلاع 

زيد عن الت .49 -http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/socialراحل تطورها متاح على مينات ومأللم
insurance.aspx. 

 قنصلية، ارجع إلى:بمعني امتيازات Capitulations) . كلمة كبيتولاسيون كلمة فرنسية )50
 .2005فرنسي . لاروس . باريس .  -السبيل . معجم عربي  -

 .حول أحكام الجنسية والمواطنة والحقوق انظر :51
رنا صبحي سعيد عثمان. أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي. رسالة ماجستير. بيروت . جامعة النجاح.  -

 .7-5. ص2011
ري -  . 2011والنشر .  . الشبكة العربية للأبحاث1عة الإسلامية . طرحيل غرايبة .الجنسية في الش

. القاهرة . المركز القومي    1ط  سلامي .لإالشرعية الدولية للدولة بين القانون الدولي والفقه ا  عبد العزيز محمد الصغير .  .  52
 47ص  .2015 للإصدارات القانونية .

. المؤسسة العربية . بيروت4اوي. دراسة وتحقيق محمد عمارة. جزء. رفاعة الطهطاوي. الأعمال الكاملة لرفاعة الطهط53
 .121-. ص2(. ج1977-1973للدراسات والنشر )

زيد افكرة المواطنة  فكرة ذات أبعاد متقاطعة ثقافية واجتماعية في ظل التنظيمات العثم. 54  انظر: نية وللم
-7ص .2013 ا. مجلة تبين.ا وتطبيق  لدستوري نص   نية والدستور. بواكير الفكر ااالتنظيمات العثم. نيا وجية كوثر -

22. 
دراسة شاملة لفكرة قناة ربط البحرين الأحمر  وهو ،ا حول قناة السويسا وثائقي   ا علمي   هرام كتاب  أصدر عن مؤسسة ال. 55

 

http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/social-insurance.aspx
http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/social-insurance.aspx
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ريين القدماء وحتى ال القرن التاسع عشر، ن، كما يقدم الوثائق الخاصة بالقناة منذ حفرها في آوالمتوسط من عهد المص
 ُ  عماد أبو: وعلى سبيل المثال ،سئلةأا وشترك فيه نخبه طرحوا أفكار  ، اعظمى المرتبطة بهاا على لحظات المصير الرَك  ز  م

التاريخ والمصير والوعد.  ن: قناة السويس.اقناة السويس تاريخ من المغامرة ) مقال في الكتاب التذكاري بعنو. غازي 
 .2015 مؤسسة الأهرام.

    70-69ص  2013. القاهرة. وزارة البحث العلمي. 3. ط. أشرف نصيف تادرس. الفضاء ذلك العالم المجهول56
ا علي:  تاريخ الاطلاع   content/uploads/-http://www.nriag.sci.eg/wp 2019/07متاح أيض 

20/5/2019. 
  ظر:ناشكايات التقويم الهجري والميلادي إحول .57

زيقية. الدليل الفل كي.  - عداد محمد إوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المعهد القومي للبحوث العلمية والجيوفي
 .2018 . القاهرة . ةغريب راشد أبو عمير

رية .نظرة شمولية ودراسات  هلةلأعدنان عبد المنعم القاضي . ا -  2005 فل كية . القاهرة . الدار اللبانية المص
58 .http://www.nriag.sci.eg/hejri-calendar/  2019/ 2/ 12تاريخ الاطلاع. 
ق الخاصة ومدى نصاف عمر مصطفي. دراسة في صيغ الوثائانظر: إحول دواعي نشاة علم الشروط عند المسلمين . 59

 .1995 داب. جامعة القاهرة.آاه. كلية الدكتور أطروحة مطابقتها لقواعد علم الشروط.
 .11-9ص  .2012 م والثقافة.يسسة هنداوي للتعلؤة الجديدة. القاهرة. مأمين. المرأقاسم . 60

 ●●● 

 قائمة باملالحق 

 : قائمة الضبط االستنادي.1ملحق رقم 

 الكشافات والقوائم: : 2ملحق رقم 

  وى حممد عبده باجلزء األول والثاين الواردة بسجالت فتا فتاوى املؤسسات   كشاف * أواًل:  -

(1899-  1905 ) . 

 * ثانيا القوائم:  -

باجلزء الثاين من سجالت فتاوى  من سيدات  خمتارة من الفتاوى الواردة قائمة  :  1رقم  قائمة - 1 -

 . حممد عبده

من اجلزء الثاين لسجل فتاوى  من الرجال    خصيات ارة لفتاوى بعض الشخمت  : قائمة2رقم    قائمة   - 2 -

 . بدهحممد ع

 

http://www.nriag.sci.eg/wp-content/uploads/%202019/07
http://www.nriag.sci.eg/wp-content/uploads/%202019/07
http://www.nriag.sci.eg/hejri-calendar/
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 : نشر الوثائق 3ملحق رقم 

 (1ملحق رقم )

لمعيار الدويل للضبط االستنادي األرشيفي للكيانات االعتبارية  التسجيلة االستنادية لإلمام حممد عبده وفًقا ل

 املجلس الدويل لألرشيف. ( الصادر عن ISAAR) واألشخاص والعائالت

 البيان  احلقل 

م حممد عبدهما إلحممد عبده بن حسن خريالله ا االسم    

املعروفات القياسية 

 للهيئات االعتبارية

ABDUH.MUHAMMAD 

((no 88263211 (60) 

(ة)امليالد والوفا  1905-1849 التواريخ   

)تويل اإلفتاء(  1905 -1899  

مام تعكس عدم االستقرار امللحوظ، فقد شهدت حياته الوظيفية تقلبات إلالوظيفية لإن املسرية  التاريخ اإلداري

نه يف نفس الفرتة، وخضع حممد عبده مع غالبية موظفي احلكومة املرصية بنظام   عديدة تفوق أقرا

كالتايل: ا وهبوط   امر بمراحل حادة صعود   ،ولكن التسجيل الوظيفي له ،مشرتك للرتقي والفصل  

1878نوفمرب  26األلسن مدرس نحو ب  

1882مارس  5حمرر يف اجلريدة الرسمية   

2188رئيس قلم املطبوعات   

1889يوليو   28نائب قايض بمحكمة بنها   

1891مارس  15قايض بمحكمة املنصورة   

  1892يناير  7 قايض بمحكمة مرص األهلية 

   1895نوفمرب  24قايض بمحكمة االستئناف 

1905حتي وفاته 1899املرصية منذ نشأهتا يف مفتي دار اإلفتاء   

 ولد بقرية حملة نرص بمحافظة البحرية  األماكن

   1892يناير 7قل إىل القاهرة قايض بمحكمة مرص األهلية انت 

   1895نوفمرب 24قايض بمحكمة االستئناف 

1905حتي وفاته 1899مفتي دار اإلفتاء املرصية منذ نشأهتا يف   

 سافر إىل سوريا 

بجامل الدين االفغاين بباريس حلق   

 بريوت

ح يف األزهر واملجتمع املرصيصال إلمصلح اجتامعي. ناضل من أجل التغيري وا املسار العام  

 سعى إلصالح املحاكم الرشعية  

ا لإلصالح يف بيئة املحاكم الرشعية    قدم تقرير 

سالمي من خالل جملة العروة الوثقى إلمسامهة يف الفكر ا  

 إنشاء مدرسة للقضاء الرشعي 

سالمية إل مؤسس للحداثة ا  

ة.املستنري يةسامهت أفكاره إىل ازدهار األفكار الدين  
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وانضم حلركة الضباط املرصيني   ،لح سيايس، فقد كان ضمن محلة ضد التهديد االستعامريمص

 بقيادة عرايب 

 شارك قاسم أمني يف كتابه )حترير املرأة( 

قدم العديد من األبحاث يف جمال التعليم وترمجة الكتب مثل كتاب هربرت سبنرس )أحد أكرب  

 املفكرين الربيطانيني( عن التعليم يف  

ليكون كشخصية رمزية يف معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته السادسة  ؛حممد عبده ختريا

2015ربعني ألوا  

 حقل العالقات

  

 دار اإلفتاء املرصية  االسم الرسمي

 هيئة اعتبارية النوع 

 ارتباطية تصنيف العالقة 

ن مشيخة األزهر وبدأ ظهور  عالفتاء منذ نشأهتا بعد فصل وظيفة ا كان أول مفتي ملؤسسة االفتاء وصف العالقة

م1899ديوي عباس حلمي الثاين يف عام اخلالعمل املؤسيس يف االفتاء وذلك بمرسوم   

)ست سنوات(  1905 -1899 تواريخ العالقة   

 حقل الضبط

القواعد و/ أو  

االتفاقيات املستخدمة 

  

    األشخاص والعائالتاالستنادي األرشيفي للكيانات االعتبارية واملعيار الدويل للضبط 

ISAAR . 2004النسخة الثانية. املجلس الدويل لألرشيف،    

 مستوى الوصف 

   

 متوسط 

تواريخ إنشاء أو تعديل  

 أو حذف التسجيلة

. (8601يزو  أ)  2019  - 08  - 01:  تاريخ اإلنشاء   

اللغة )اللغات( واخلط

  

 اللغة العربية

 

مام حممد عبده . الروزنامة .احلولية املرصية للوثائق إلة ل/ إنصاف عمر مصطفي . الوثائق الرسمي1 املصادر 

2009. القاهرة . دار الكتب والوثائق الرسمية.  7.ع  

/ دار املحفوظات العمومية بالقلعة . ملفات العاملني باحلكومة املرصية . ملف اإلمام حممد عبده  2
 رقم 22679 /873 /4 /42

  

شخاص والعائالت باملواد األرشيفية الربط بني اهليئات االعتبارية واألِ   

ن يف دار الوثائق آلفتوى، وخرجت يف دفرتين حمفوظني ا 944مام حممد عبده وعددها إلفتاوى ا االسم الرسمي

  :القومية كالتايل

  23إىل  1899يوليو  11ـه / 1317صفر  2( ويغطي فرتة 5015-000002( كود رقم )1دفرت )

فتوى، وقامت دار الكتب والوثائق القومية بنرش    487عددهم م، و1902مايو  31/  ـه1320صفر 

.2017فتاوى اجلزء األول عام   
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ول  ألربيع ا4 إيل  1902يونيو   1320/6صفر 27( من 5015-000003( كود رقم )2دفرت)

1905يونيو 7/ 1323  

  ها عىل األسئلة منذ توليجابات التي يرد هبإلا لتلك الفتاوى من خالل اعبده منتج  مام حممد إلُيعد ا وصف العالقة

  ،وقام بالرد عىل استفتاءات املستفيدين سواء استفتاءات شعبية أو  واردة من جهات رسمية ،فتاءإلا

شعب  ا لكل الا وموجه  بل كان مفتي   ، وقد اشتهر باجلرأه يف بعض اآلراء  ومل يكن يفتي للمسلمني فقط

.املرصي بمختلف طوائفه وأديانه  

1905 -9918 تواريخ العالقة   

 ( الكشافات والقوائم2ملحق رقم )

 (1905 - 1899) فتاوى المؤسسات الواردة بسجالت فتاوى محمد عبده بالجزء األول والثاني  كشافأوال: 

 املوضوع  اجلهة  مسلسل 

بيانات  

 الفتوى 
 التاريخ 

 امليالدي  اهلجري  اجلزء  الصفحة  الرقم 

 

إدارة اجلبانات 

 املرصية

663 نقل عظام املوتى  1901يونيو  9 1319 1 138   

1319صفر  24 1 188 417    1901 

1320ربيع  2 1 2    1902 

 
إخراج جنني من بطن  

 أمه
1320احلجة  16 2 19 111  1902 

 
بطركخانة األرودام  

 األرثوذوكس 
 2 62 358 مرياث

شعبان   22

1322 
1904 

 
بطركخانة األرودام  

 الكاثوليك 
0132رجب  16 2 60 344 مرياث  1902 

 ديوان   خديوي  

(3)  

1318احلجة  19 1 126 300 وقف ذمى  1900 

1319القعدة 26  178 433 وقف شيخ جامعة األزهر    1901 

عموم أوقاف  

 خديوية

ربيع   20 1 27 162 وقف

1320أول  

1902 

شعبان   12 1 32 194 وقف 

1321 

1903 

مجاد أخر  26 1 59 337  

1320 

1902 

1323صفر  6 1 76 532 وصية   1905 

 عموم املساحة 

(1)  

 التقويم 

 النتيجة املرصية

1902يونيو  17 1320 1 2 13  

 قايض ثغر دمياط  

(1)  

1900أبريل  18 1318 1 56 123 استبدال وقف   

 حمكمة االستئناف 

(10)  

1899يونيو  8 1317 1 1 1 قتل  

1900مايو  2 1318 1 59 130 قتل   

ل  ربيع أو 16 1 72 164 قتل 

1318 

1900 
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ذوالقعده   19 1 125 298 قتل 

1318 

1900 

سبتمرب   26 1319 1 154 361 قتل 

1901 

 166 397 قتل 

 

1 1319 1901 

 171 409 قتل 

 

1 1320 1902 

1902يوليو  16 1320 2 7 24 قتل   

ربيع الثاين   3 2 4 24 قتل 

1320 

1902 

رمضان   26 2 36 216 قتل 

1321 

1903 

ة مرص األهلية  حمكم 

 االبتدائية

(11)  

1900فرباير  14 1318 1 43 97 قتل  

1900أبريل  18 1318 1 56 121 قتل   

1318رمضان  3 1 110 253 قتل   1900 

1318شوال  14 1 113 264 قتل   1900 

ربيع أول   10 1 145 352 قتل 

1319 

1901 

سبتمرب   18 1319 1 152 357 قتل 

1901 

116 379 قتل  أكتوبر   24 1319 1 

1901 

1320صفر  17 2 12 58 قتل   1902 

1321القعدة  12 2 39 235 قتل   1903 

أغسطس   5 1323 2 79 181 قتل 

1905 

1322ربيع  26 2 55 314 قتل   1904 

حمكمة مرص   

 الرشعية الكربى 

1321صفر  25 2 25 150 وقف  1903 

1321القعدة  12 2 39 235 قتل   1903 

1322ربيع 26 2 55 314    1904 

مدير رشكة قمبانية  

متوال كيف  

 األمريكانية

1319صفر  10 1 134 226 رشكة مضاربة   1901 

 مديرية البحرية 

(2)  

1904مارس  1322 1 48 272 وقف  

1319احلجة  6 1 180 443 وقف/ بيع    1901 

 مديرية اجليزة 

(2)  

1319احلجة  21 1 182 449 قسمة امللك  1901 

1322ربيع  19 2 48 272 وقف   1904 

 مديرية الرشقية  

(2)  

ديسمرب  27 1317 1 39 87 استبدال وقف 

1899 

1318رجب  28 1 102 236 وقف   1900 
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 مديرية املنوفية  

(3)  

1322القعدة 9 1 68 391 وقف  1904 

ربيع أول   19 1 54 37 أسئلة دينية 

1322 

1904 

1322القعدة 9 1 68 391    0419  

 نظارة األوقاف 

(31)  

 

أكتوبر   14 1317 1 26 55 إقامة ناظر عىل وقف 

1899 

شعبان   23 1 39 86 وقف 

1317 

1899 

غرة رمضان  1 40 90 تركة 

1317 

1899 

إجارة وقف ملدة  

 طويلة 

1900أبريل  16 1318 1 56 122  

1900يوليو  23 1318 1 74 175 وقف استحقاق   

8131 1 79 180 وقف  1900يوليو  8   

مجاد ثاين  17 1 87 204 وقف استحقاق 

1318 

1900 

1900أكتوبر  6 1318 1 94 212 وقف استحقاق   

1318رجب  12 1 98 224 وقف استحقاق   1900 

تعمري وقف   شعبان   25 1 108 249 

1318 

1900 

 نظارة األوقاف 

(31)  

رمضان   20 1 111 258 وقف استحقاق

1318 

1900 

حقاق وقفاست  1318آخر شوال  1 118 278   1900 

1318آخر شوال  1 119 279 استحقاق وقف   1900 

1318القعدة  21 1 122 283 وقف حكر   1900 

1319حمرم  26 1 132 317 وقف استحقاق   1901 

1901مايو  18 1319 1 133 321 وقف استحقاق   

1901مايو  18 1319 1 133 322 وقف استحقاق   

قفو  1319صفر  18 1 137 333   1901 

1901يونيو  15 1319 1 139 339 وقف   

1319ربيع  21 1 151 356 وقف برج محام   1901 

1901يوليو  7 1319 1 153 359 وقف استحقاق   

1901يوليو  1 1319 1 153 360 وقف   

 نظارة األوقاف 

(31)  

سبتمرب   24 1319 1 154 263 إثبات نظر عىل وقف 

1901 

1902أبريل  5 1320 1 184 459 وقف ذرية    

1320صفر  19 1 197 482 وقف ذرية    1902 

1320صفر  27 2 1 1 وقف  1902مايو  31   

1902يونيو أول   2 1 3 وقف   

ربيع   20 2 27 163 وقف 

1320أول  

1902 
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1321شوال  12 2 36 220 وقف   1903 

1321القعدة  12 2 38 228 مكافأة معاش   1903 

مارس  14 1323 2 71 407 وقف 

1905 

 نظارة احلربية 

(2)  

بة   حتديد درجة القرا

يف حال اهلروب من 

 التجنيد

نوفمرب   24 1318 1 105 243

1900 

1321حمرم  17 2 21 1255 القرعة العسكرية   1903 

 نظارة احلقانية 

(35)  

1322صفر  13 2 51 289 قتل  1904 

1899يونيو  21 1317 1 4 10 مرياث   

1899يوليو  16 1317 1 5 12 مرياث   

ربيع أول   11 1 5 14 مرياث 

1317 

1899 

أكتوبر   25 1317 1 27 56 إعالم وفاه 

1899 

1899نوفمرب  6 1317 1 29 60 هبه للمعتوقني    

1900يناير  1 1318 1 41 91 إعالم رشعي    

1900يناير  11 1318 1 41 92 إعالم رشعي    

راثةو  1900أبريل  30 1318 1 59 129   

1900مايو  16 1318 1 61 138 ردة ومرياث   

1318صفر  19 1 70 16 وقف وحكر   1900 

مرشوع نفقة زوجات  

 املسجونني 

ربيع أول   14 1 75 178

1318 

1900 

 نظارة احلقانية 

(35)  

غرة احلجة  1 124 294 مرياث

1318 

1900 

1913 1 159 374 نفقة للولد   أكتوبر   16 

1901 

شعبان   12 1 165 393 مرياث 

1319 

1901 

1902يناير  17 1320 1 171 411 وفاة ووراثة   

1319القعدة  3 1 173 417 مرياث   1901 

القعدة   17 1 175 424 مرياث 

1319 

1901 

القعدة   17 1 176 425 إعالم ووراثهة  

1319 

1901 

 غرة مارس 1320 1 178 435 مرياث 

1902 

احلجة  21 1 182 450 حضانة 

1319 

1901 

1902أبريل  5 1320 1 183 454 مرياث   

1319صفر  11 1 195 477 نقل جثه املوتى   1901 
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 نظارة احلقانية 

(35)  

1902يونيو  5 1320 2 1 2 نقل موتى   

إخراج جنني من بطن   

 متوفاة

1320احلجة  6 2 19 111  1902 

1321حمرم  23 2 22 128 تركة   1903 

إثبات حضانة ألم  

 مسيحية

1321حمرم  25 2 22 131  1903 

ربيع أول   20 2 27 161 مرياث 

1321 

1903 

1903يونيو  24 1321 2 29 172 وقف تركة    

شعبان   12 2 32 193 مرياث 

1321 

1903 

شعبان   25 2 33 202 نفقة 

1321 

1903 

شعبان   28 2 33 203 وقف 

1321 

1903 

1321القعدة  20 2 40 241 إسالم   1903 

1321احلجة  7 2 43 254 إسالم   1903 

1322صفر4 2 15 428 مصاحلة الويص   1904 

 نظارة املالية 

(7)  

1900يونيو  2 1318 1 67 154 وفاة ووراثة  

1319صفر  16 1 137 331 إعالم وفاة   1901 

1320القعدة  11 2 106 88 تركة   1902 

اثمري   30 53 2 1322 1904 

1904مايو 18 1322 2 53 301 زواج    

أغسطس   17 1322 2 59 337 وصية 

1904 

1905أبريل  10 1323 2 76 531    

 القوائم :اثانًي

         : قائمة خمتارة من الفتاوى  الواردة من سيدات باجلزء الثاين من سجالت فتاوى حممد عبده     1قائمة رقم 

سيدة اسم ال  مسلسل   التاريخ  بيانات الفتوى  املوضوع  

 امليالدي  اهلجري  الصفحة  الرقم 

1320رجب  4 5 32 وقف عائشة الفروجية    1902 

1320رجب  12 6 34 وقف هبانة حممد أمني   1902 

نفوسة حرم حرضة حممد بيك خمتار   

ا()مدير جرجا سابق    

1320رجب  25 7 38 وقف  1902 

  ةم الساكننعم اخلالق بنت أمحد نج 

 بباب الشعرية

1320شعبان  3 8 45 قتل بمنع املرياث  1902 

حممد السخاوي ةزنوب  1320شعبان  26 11 56 وقف   1902 

 



 349 مصطفى إنصاف عمرد. 

 

 

1320شوال  6 12 61 مرياث خدجية أمحد باشا    1902 

1320شوال  8 12 62 وقف فاطمة النبوية املهدية ناظرة وقف    1902 

الست هانم كريمة املرحوم ابراهيم   

اشا حليمب  

1320القعدة  12 16 88 حكر  1902 

1320القعدة  29 18 102 وقف فاطمة حممد عبد الرحيم    1902 

سامعيل إكريمة املرحوم  ،نفيسة محدي 

 بك

1321صفر  4 23 138 حق املرأة يف ماهلا  1903 

براهيم السبكيإ ةعزيز  1320ربيع  22 27 166 وقف   1902 

524 وقف عديلة بنت عبد الرحيم   1321القعدة  26 41   1903 

1322حمرم  5 44 264 بيع نفيسة والست فاطمة   1904 

خدجية هانم ناظرة وقف املرحوم   

 مصطفى بك حلبي 

1322أخر ربيع  58 333 وقف  1904 

قبال معتقة عثامن باشا إ  1322شوال  4 65 375 وقف   1904 

 جال من اجلزء الثاين لسجل فتاوى حممد عبده قائمة خمتارة لفتاوى بعض الشخصيات من الر    : 2قائمة رقم 

 املوضوع/  اسم الشخصية/ صاحب الفتوى  مسلسل 

 موضوع الفتوى 

 التاريخ  بيانات الفتوى 

 امليالدي  اهلجري  الصفحة  الرقم  

1320ربيع الثاين  6 4 21 رهن   أمحد بك حجازي    1902 

حممود بك وكيل دائرة الربنس حليم  

 باشا  

1320جب ر 3 5 31 إجيار  1902 

 ةخراآل ىمجاد 22 5 28 وقف حممود بك عبده  

1320 

1902 

 ةخراآل ىمجاد 26 5 29 مرياث ميخائيل قسطندي 

1320 

1902 

1320رجب  3 5 30 وقف عباس بك   1902 

حممد شكيب باشا ... قومسيون   

املريية األرايض   

1320رجب  25 7 40 وقف  1902 

1320رجب  28 8 42 وقف حممد كامل الرافعي    1902 

عبد احلميد باشا صادق رئيس  

 شورى القوانني 

1320رمضان  3 8 44 وقف  1902 

1320شوال  22 13 66 وقف عبد احلميد باشا صادق   1902 

1320شوال  22 13 67 وقف اسكندر بك مراد   1902 

من املدينة املنوره  ةبرادحسني   1320القعده  4 15 77 وقف   1902 

بهه مجيل بك محدي  1320ربيع  20 27 161   1902 

1322ربيع أول 16 54 307 انكار الولد  أمحد أفندي لطفي املحامي   1904 
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يةزواج كتاب الدكتور حممود لبيب حمرم بك   1322رجب  12 61 350   1904 

ةاجلنسي الشيخ عبد احلليم املرغويت    1322رمضان  9 64 371   1904 

1322رمضان  9 65 373 وقف سعادة يوسف طلعت باشا    1904 

زواج من ذميه وضم   عثامن بك غالب 

 الولد 

1322شوال  17 66 380  1904 

زواج العبد لبنت   الشيخ حممد حسنني العددي  

 سيده

1322شوال  24 69 395  1904 

1322حمرم  2 70 400 مرياث نجيب بك شقرا    1904 

براهيم بك عبد املسيحإ  1323حمرم  12 72 408 مرياث   1905 

 (  3حق رقم )مل

 النشر 

 تأمينات ومعاشات ( 229الوثيقة األوىل: وثيقة  رقم  ) 

عنايت حرم  مضموهنا أن الست  234م  نمرة 1904يناير  24سئل بإفادة من عموم األوقاف مؤرخة يف 

قول  املرحوم عمر أفندي رمحي الذي كان معاوًنا بديوان األوقاف، واملقيمة ببالد الرتك أرسلت للديوان عريضة ت 

فيها: إن باقي ورثة زوجها يطالبوهنا لدى حمكمة لواء توقاء بوالية سيواس بتقسيم مبلغ املكافأة املنرصفة هلا من  

فريضة الرشعية واستندوا يف دعواهم عىل إفتاء من فضيلتكم، ولكون  ديوان عموم األوقاف عيل عموم الورثة بال

ا دون باقي الورثة، نلتمس إجراء ما فيه دفع ما يلحقها من الرضر  الديوان مل يرصف هلا أي مكافأة إال أهنا من حقوقه

ىف عىل األخت  بتقسيم تركة املتو  1321صفر    19بسبب تعرض هلا وقد علم أن اإلفتاء الصادر من فضيلتكم بتاريخ  

خدمة   واألخ لألب والزوجة، واعتبار املكافأة تركة تقسم بينهم وحيث إن رصف املكافأة للست املذكورة عىل مدة

اجلاري معاملة   1887يونيو 21املرحوم زوجها كان بالتطبيق ألحكام الئحة املعاشات واملكافآت الصادرة يف 

: أن الذين هلم احلق يف املعاش واملكافأة من عائالت أرباب  منها  24مستخدمي األوقاف هبا والتي تنص يف مادة 

من املكافأة لباقي الورثة، وترون فضيلتكم من ذلك أن  املعاشات واملوظفني هم األرامل واألوالد فال يرصف شىء  

  إعطاء املكافأة مبني عىل رشوط اخلصوصية بني املستخدم واملصلحة وال دخل هلا يف الرتكة، وليس للورثة غري 

  اآلرامل واألوالد حق هبا، وعليه نرجو اإلفادة بام ُيرى ملخابرة والية سيواس بواسطة نظارة الداخلية بمنع التعرض 

 احلاصل من الورثة لزوجة املتويف بدون وجه حق. 
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 أجاب  

سبق   اطلعت عيل هذا الرقيم املتعلق بام سبق صدوره منا من اإلفتاء بأن املكافأة تركة، ونفيد سعادتكم أن ما 

  منا كان بناء عىل ما استفيد من سؤال السائل من أن املكافأة مكافأة للمستخدم عيل عمله يستحقها عند املوت، أو

اخلروج من اخلدمة كام تستحق الديون التي عىل دائنه لكن حني ظهرت املكافأة مقيدة بقيد خاص قبله املوظف عند  

فني، وهذا القيد يعد أن املكافأة التي ترصف لآلرامل متي يتوفون  دخوله يف الوظيفة، وجرى به العمل يف مجيع املوظ

ليست من قبيل حقوق املوظف الشخصية التي تستحق بعد   أي زوجاهتم وأوالدهم فقط، فتكون املكافأة عىل هذا

  موته، بل هي من قبيل الصالت التي تصل هبا احلكومة أو املصلحة من خيلفه من أقرب الناس إليه، وهم األوالد 

والزوجات، وعيل هذا ال تكون املكافأة تركة رشًعا، فتختص هبا الزوجة دون سواها من أقارب امليت إن مل يكن له  

 د واهلل أعلم.  أوال

 ( رعية ومواطنة .371الوثيقة الثانية: وثيقة رقم )

رعيتها، له ما هلم، وعليه ما  سأل الشيخ عبد احلكيم املرغويت يف املسلم إذا دخل بمملكة إسالميو هل يعد من  

؟ وهل  عليهم عىل الوجه املطلق؟ وهل يكون حتت رشعها فيام له وعليه عموًما وخصوًصا؟ وماهي اجلنسية عندنا 

 حقوق االمتيازات املعرب عنها عند غري املسلمني بالكبيتوالسيون موجودة بني ممالك اإلسالم مع بعضهم بعًضا؟.

 . أفيدوا مأجورين  -  3

 - أجاب : 

من املعلوم أن الرشيعة اإلسالمية قامت عىل أصل واحد؛ وهو وجوب االنقياد هلا عىل كل مسلم يف أي ِحلي  

، وإىل أي بلد ارحت ل، فإذا نزل ببلد إسالمي جرت عليه أحكام الرشيعة اإلسالمية يف ذلك البلد، وصار له من  َحلَّ

د يف اختالف األحكام؛  نعم قد يكون احلكم يف بعض  احلق ما عليهم اليميزه عنهم مميز، وال أثر الختالف البال

ليه، فمتي قيض له أو عليه ما قيض له  األقطار حنفي ا، ويف بعضها مالكي ا،  ولكن ال أثر له يف احلق للشخص، أو ع

ف  وعليه أداء ما قيض به عليه عيل أي مذهب كان القايض مولًيا من طرف احلاكم العام إذا حكم احلاكم يرفع اخلال 

وال ذكر الختالف األوطان يف الرشيعة اإلسالمية إال فيام يتعلق بأحكام العبادات من قرص الصالة للمسافر وجواز  

 مثاًل.   الفطر يف رمضان

وقد يتبع ذلك شىء يف اختصاص املحاكم من حيث تعيني اجلهة التي يكون لقاضيها احلق يف أن حيكم يف  

هي حمل املدعي أو املدعى عليه غري أن شيًئا من ذلك ال يغري يف حق   الدعوى التي ترفع إليه من شخص آخر؛ هل
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ستوي فيها اجلميع يف أي مكان كانوا من البالد  للمدعي أو املدعى عليه، فالرشيعة واحدة، واحلقوق واحدة، وي 

ب عيشه ويقر  اإلسالمية فوطن املسلم يف البالد اإلسالمية هي املحل الذي ينوي اإلقامة فيه، ويتخذ فيه طريقة كس 

فيه مع أهله إن كان له أهل، وال ينظر إىل مولده، وال إىل بلده األول، وال إىل  ما يتعارفون عليه من األحكام  

عامالت، وإنام بلده ووطنه الذي جيري عليه عرفه، وينفذ فيه حكم، هو البلد الذي انتقل إليه واستقر فيه، فهو  وامل

ون سواه من سائر احلكام، وله من حقوق رعية ذلك احلاكم، وعليه ما عليهم  رعيه احلاكم الذي يقيم حتت واليته د

 اليميزه عنهم شىء ال خاص وال عام.  

معروفة عند  املسلمني وال هلا أحكام جتري عليهم ال يف خاصتهم وال عامتهم، وإنام  أما اجلنسية فليست 

، وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة، أو عدة قبائل  اجلنسية عند األمم األوربية تشبه ما كان يسمى عند العرب عصبية

كان ألهل العصبية  بنسب أو حلف يكون من حق ذلك االرتباط أن ينرص كل منتسب إليه من يشاركه فيه، وقد 

ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون هبا عيل من سواهم؛ جاء اإلسالم فألغي تلك العصبية، وحما  آثارها بني الناس  

ق للنسب، وال كل ما يتصل به أثر يف احلقوق وال يف األحكام، فاجلنسية ال أثر هلا عند املسلمني  يف احلقوق فلم يب

إنام هو  باإلباء؛  وفخرها  عظمتها  اجلاهلية عيبة عنكم أذهب  اهلل  إن" عليه وسلم:  قاطبة فقد قال رسول اهلل صىل اهلل

  ، "عا إىل عصبيةد من منا  ليس "  عنه كذلك وروي، "مؤمن تقي، وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب

لتونيس واملراكيش مما  ية؛ كالعريب واهلندي والرومي والشامي واملرصي واالبرش األصناف يف فاالختالف وباجلملة

ا، وسكن بالد املغرب، وأقام هبا   ال دخل فيه يف اختالف األحكام واملعامالت بوجه من الوجوه، ومن كان مرصي 

كام بالد املغرب، وال ينظر إىل أصله، سنة املرصي بوجه من الوجوه وأن حقوق االمتيازات املعرب  جرت عليه أح

قاطبة، فهذه بالد مراكش وبالد أفغانستان   اإلسالمية  احلكومات   بني   منها   ءشى   يوجد  فال ،  "بالكبيتوالسيون"عنها  

الدولة العثامنية، وال يوجد شىء من  لكل البلدين حكومة مستقلة عن األخرى، وكلتا احلكومتني مستقلتان عن 

ن املاملك  حقوق االمتيازات بني حكومة من هذه احلكومات وأخرى، وما نراه من الوكالء حلكومة مراكش مثاًل م

العثامنية ال يعتربون سفراء مثل سفراء الدول األجنبية وإنام هم وكالء لشخص، ورجال دولته لقضاء بعض املصالح  

ام يعرض هلم من احلاجات، وال أثر هلم فيام يدخل يف الرشائع واألحكام، واليوجد أثر  وملساعدة مواطنيهم في

ن مراكش يف بعض املاملك اإلسالمية؛ كمرص، فإن اإليرانيني،  لالمتياز يف احلقوق لرعية شياه العجم، أو سلطا 

ات؛ ذلك الذي نراه من أثر االمتياز  واملغاربة قد نالوا رضًبا من االمتياز بالتقايض إىل املحاكم املختلطة من عدة سنو
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نام هو شىء جر  يناقض أصول الرشعية اإلسالمية كافة؛ فال أهل السنة جييزونه، وال جمتهدو الشيعة يسمحون به، وإ

 إليه فسوق بعض الرعايا، وميل املحاكم املختلطة إىل التوسع يف االختصاص.  

يني ال ينالون حق التوظيف يف مصالح احلكومة املرصية،  وماقضت به بعض القوانني املرصية يف أن سائر العثامن

الس بلدية اإلسكندرية مثاًل ال  وال حق االنتخاب يف شوراه إال بقيود خمصوصة يشبه تقرير احلقوق يف انتخاب جم

يدخل يف انتخاب أعضائه املقيم بالقاهرة  فهو يف باب تفضيل سكان املكان عىل سكان غريهم وإيثارهم؛ أولئك  

ظر يف املنافع عىل هؤالء؛ لقرهبم، مع استواء الكل يف االنتساب إىل رشيعة واحدة واشرتاكهم يف احلقوق التي  بالن

 امتياز.   قررهتا تلك الرشيعة بال

هذا ما تقيض به الرشيعة  عىل اختالف مذاهبها، ال جنسية يف اإلسالم وال امتياز يف احلقوق بني مسلم ومسلم  

 سلم من بالد املسلمني هو بلده، وألحكامه عليه السلطان دون أحكام غريه واهلل أعلم .   والبلد الذي يقيم فيه امل

 خصية / أحكام احلضانة(أحوال ش 380الوثيقة الثالثة: وثيقة رقم ) 

سأل عثامن بك غالب يف أنه تزوج طليانية ورزق منها بولد اسمه عثامن يبلغ سنه اآلن تقريًبا اخلمس سنوات،  

ا نفقة له وأجرة   ثم ظهر له يف حاهلا ما أوجبه لطالقها، ورتب هلا باالتفاق بينه وبينها مخسة جنيهات إنجليزية شهري 

القطر نحو العرشين شهًرا، وملا عاد وجدها عايشة عيشة ال تناسب بوجود ولده معها،  حلضانته وبعدها سافر خارج  

ه بمعارشهتا قواعد وأخالق تنايف اآلداب، وحسن  وال يليق بمقامه، وصار هذا الولد خييش عليه أن يغرس يف قلب

ه أن حيافظ عىل عوائده  السري، كام خييش عليه أيًضا من اكتساب أخالق ضد الدين، وقال هذا السائل الواجب علي 

ودينه وأخالقه يف تربية ولده كام حيافظ عليها يف نفسه فهل واحلالة هذه يكون له نزعه منها، وضمه إليه أم كيف  

 احلال؟  

 أجاب  

َر ذلك بسبع سنني لصحة إسالمه حينئذ،   احلاضنة لو جموسية كاملسلمة؛ فيبقي الولد عندها إىل أن يعقل، وُقدِّ

عليه من أن يألف الكفر، فينزع منها وإن مل يعقل دينًا كام يف التنوير ورشحه، وحيث إن هذا الولد  أو إىل أن خياف 

بالسؤال، وخياف من فساد األخالق فيكون ألبيه حق نزعه منها،   وإن كان مل يبلغ سبع سنني خييش عليه ما ذكر 

 وضمه إليه.  
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 شعب ( ) قناة السويس / ملحمة 138الوثيقة الرابعة: وثيقة رقم  

سألت الست  نفيسة محدي كريمة املرحوم إسامعيل باشا محدي يف أهنا متلك مائة سهم من السهام األساسية  

األسهم حمفوظة بمركز إدارة القومبانية بإيصال حتت يدها، وأهنا قد أرادت    بقبومبانية قنال السويس، وأن تلك

ال جيوز هلا أن تترصف يف أمالكها  بغري إذن زوجها بالرشق  سحبها ونازعتها إدارة القومبانية بأن الزوجة يف الرشق 

نساوي عليها؛ ألهنا ليسا  ملا جاء بالقانون الفرنساوي، وحيث إهنا مسلمة وزوجها مسلم، وال سلطة للقانون الفر

 محاية، فهل الرشيعة اإلسالمية تقتيض جواز سحب هذه األسهم هلا بنفسها دون توسط الزوج أم ال.  

 واب.  أفيدوا باجل

 أجاب  

الذي يقتضيه احلكم الرشعي مما ذكر بالسؤال أنه حيث كانت تلك األسهم خاصة بالست نفيسة محدي  

 أخذها واستالمها بنفسها، وال يتوقف ذلك عىل إذن زوجها املذكور واهلل اعلم. املذكورة ومملوكة هلا، فإن 

 ك وعلماء الشريعة()جدلية اخلالف بني علماء الفل 13 الوثيقة اخلامسة: وثيقة رقم

مضموهنا أن هذه املصلحة أخذت من    1902يونيو    17سئل بإفادة من جناب مدير عموم املساحة مؤرخة يف  

النتيجة املريية السنوية، وهيمها أن تكون هذه النتيجة غاية يف الضبط؛ ليصبح التعويل عليها  عهد قريب يف حساب 

اإلفادة عام إذا كان املعول عليه يف تعيني أوائل الشهور العربية بحسب  يف األعامل الدينية واملدنية، وترغب املصلحة 

الشهور بالرؤيا، ويتحتم فيها ذلك كام يتحتم   الرشع اإلسالمي هو الرؤية كام يف رمضان أو احلساب، وتنفرد بعض

طبق عىل النتيجة املبنية عىل  يف تعيني أول شهر الصوم، وعام إذا كانت واحلالة هذه النتيجة الدينية املبنية عىل الرؤيا تن

التعويل  احلساب، أو بينهام فرق، وماهو هذا الفرق مع اإلشارة إىل املؤلفات العربية التي تفي املقام منه، ويمكن 

 عليها يف هذا املوضوع. 

 - أجاب : 

ال فرق يف  املقرر رشًعا أن أول الشهر إنام يعرف برؤية اهلالل، ويثبت ذلك بالشهادة املعروفة عند أهل الرشع 

ذلك بني رمضان وشوال، أو غريمها، أما العمل باحلساب ففيه خالف بني علامء املذاهب واملعول عليه أنه اليلتفت  

 ن أحكام الدين اإلسالمي مبنية عىل األسهل واأليرس للناس  يف أي قطر كانوا، وأي بقعة وجدوا. إىل احلساب؛ أل

 من مجيع كتب الفقه املعتربة واهلل أعلم. وأما مكان وجوب هذا احلكم فهي أبواب الصوم 
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This research deals with studying and analysis the (fatwa) documents and its value as a 
knowledge tool and how to make a documental branch from it 

This research contributes in building a verified knowledge and the research is concentrated on 
the ( question in fatwa) more than the answering.. And this is applied on the (fatawa documents) 
published by (imam Mohamed abdou) through his work as the first mofti (advisor) for the Egyptian 
dar eleftaa (advisory home) from (1899 - 1905) and the number of fatwas published was nine 
hundred forty four (944).. And it is saved in two record books in the national documents house 

The research tries to answer the complicated and overlapped questions about the fatwa 
documents and what distinguish it from the angle of its writing and taking it as a unique documental 
type not only in its shape but also in its structure and the style of writing and the way of taking it 
out to citizens.. Specially that these questions which is projected to imam (Mohamed abdou) is focused 
on the human with all his layers which makes it capable of getting out a knowledge production by 
itself. 
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