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حظيت الفتوى يف اجلزائر؛ ويف كل عصر برجال قيضهم اهلل تعاىل ذلا، فكانوا أحق هبا وأىلها،      
فسارت بفتاواىم الركبان، وبلغت زلافل العلماء ومنازل الفقهاء يف كل بالد فاستحسنوىا، ووصلت 

 مراكز اإلفتاء فقبلوىا وأيدوىا.

 اجلزائر: : " فتوى منظومة ألحد فقهاء -رضبو اهلل  –ومن ذلك ما أورده العالمة زلمد اخلضر حسُت 

وال يزال علماء اإلسالم يف سائر األقطار، يشهدون أن أحكام الشريعة تدور على مقتضى احلاجات 
، يف ادلئة الثالثة عشرة، كان يفيت 1اجلزائر صحراء وادلصاحل، وىذا أحد الفقهاء الناشئُت يف قرية من 

جبواز استناد احلاكم إىل آثار األقدام يف ضلو السرقة، حيث كان ألىل بالده حذق زائد يف معرفة آثار 
أقدام األشخاص، فأنكر عليو علماء بلد يقال ذلا "اخلنقة"، فأجاهبم بقصيدة لوح فيها إىل مستنداتو 

 :الفتوى، وقال فيها يف 

 .... ذلم يف ندور الواقعاِت نُقولُ  2إىل السادِة األشراِف من أىل "خنقة"

 سبسكتم باألصل واحلقُّ واضٌح ..... وال ينكر ادلعلوَم إال جهول

 تقدم أصالً والقياُس دليل… ولكن إذا عّم السداد حبادِث 

 وما ىو إال مودع ووكيل… كتضمُت مسساِر وتغرمِي صانِع 
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 .قمار من بلد سوف، من الشٌخ خلٌفة بن حسنذكر فً الحاشٌة أنه:  
2
 ً قبل إعادة التقسٌم.ا لوالٌة تبسة فً ثمانٌنات القرن الماضهً خنقة سٌدي ناجً، بضواحً بسكرة، وكانت تابعة إدارٌ 



 إذا عمَّ باخلوف الشديد سبيل… وا يف سفاتج ومن ذاك ما قد جوز 

 مصاحلُ عّمت والصالُح صبيل… ويف كلها خلف األصول ألهنا 

 إذا وردت يوماً عليو ُسؤول… ومن أدب ادلسؤول قبَل سؤالِو 

 ليعلم ما يفيت بو ويقول… تعرف عرف السائلُت بأرضهم 

 بو الضّر يكفي عندنا ويزول… وما أنتم مّنا بأعلم بالذي 

 لكان فساداً للخراب يؤول… فلو أمهلت آثار سرّاق أرضنا 

 ويف الًتك عن قصد السبيل عدول… ويف األخذ باآلثار إصالح أمرنا 

 كذا قال قوٌم يف القياس عدول… وما األثر إال كاخلطوط شهادة 

 لعرفان إثر ادلسًتاب عديل… فعرفانك اخلطَّ الذي غاب ربُّو 

 جهاز أيب جهل وىو جديل …ويف ولدي عفراء دلا تنازعا 

 1".قضى أنو للسيدين قتيل… بأثر دم يف السيف كان نبينا 

ما أورده بعض الكتاب عن رحلة مستشرق فرنسي أعلن إسالمو، ودخل مكة يف ىيئة  ومن ذلك: "
: ). . . أن يتحقق من -كما ذكر-معتمر، إبَّان االستعمار الفرنسي للجزائر، وكان من مقاصده 

عة اجلزائريُت للسلطات الفرنسية(، وقد نسب نقل ىذه الفتوى إىل ادلفيت ادلالكي صحة فتوى إطا
  -ابن الشيخ حسُت مفيت ادلالكية دبكة ادلكرمة، وادعى ادلستشرق الفرنسي )جيل جَتفيو  زلمد عابد

 .2"كورتلمان( أنَّ ىدفو من رحلتو التحقق من ىذه الفتوى

وما  التحديات اليت تواجهها؟ وما ىي مهماهتا؟ ومااإلشكالية: ما ىي مؤسسات اإلفتاء يف اجلزائر؟ 
 ؟ىي آفاق تطويرىا
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 ١٣٤١الطبعة األولى، ، دار النوادر، سورٌا. 222ص  1ج  4، مج موسوعة األعمال الكاملة لإلمام محمد الخضر حسٌن: محمد الخضر حسٌن 

 . م ٠٢١٢ -هـ 
2
األوقاف والشؤون اإلسالمٌة، وزارة . 443ص  2، ج دراسات فً تمٌز األمة اإلسالمٌة وموقف المستشرقٌن منه: إسحاق بن عبد هللا السعدي 

 .م ٠٢١٤ -هـ  ١٣٤٣الطبعة األولى، ، قطر



 

 

 

 

 مؤسسات اإلفتاء في الجزائرالمبحث األول: 

يف اجلزائر إىل قسمُت أساسيُت، يتفرع كل قسم إىل أقسام جزئية  ديكن تقسيم ادلؤسسات اإلفتائية
يف مطلب، يتفرع كل واحد منهما إىل فروع حبسب أقسامو  أساسي مهمة، وسأحاول تناول كل قسم

 اجلزئية، كما يلي: 

 المطلب األول: وزارة الشؤون الدينية واألوقاف:

نواحي الدينية، من تأطَت ومتابعة ل ما يتعلق بالوىي اذليئة الرمسية اليت أسندت ذلا مهام العناية بك
وضبط، ومن ذلك العناية بادلساجد، وما يلحق هبا من ملحقاهتا ومرافقها، كادلدارس القرآنية، ومعاىد 

ذا الزوايا )وإن كان يغلب على األخَتة االستقاللية، التكوين الديٍت، وادلراكز الثقافية اإلسالمية، وك
كثر منو رمسي، وعالقتها باجلانب الرمسي يف الغالب ىي القبول باإلشراف لكوهنا مكونا شعبيا أ

  الشريف؛ إن صح ىذا التوصيف(.

ويف إطار ىذه العناية تشكل الفتوى واإلفتاء أحد أىم احملاور الرئيسة اليت تتوالىا وزارة الشؤون 
 يف الفروع اآلتية:  أستعرضوالدينية، من خالل رلموعة من ادلؤسسات واذليئات وادلناصب، أمهها 

 الفرع األول: المسجد: -
يتوىل ادلسجد كشخصية معنوية اعتبارية مهام عديدة، يتوالىا القائمون عليو، حبيث تشمل 

، ومن ذلك: إقامة الشعائر؛ كالصالة تلك ادلهام كل ما يهم الفرد واجملتمع من الناحية الدينية
والتوجيو يف باقي الشعائر؛ كالصيام، واإلسهام يف وما يتعلق هبا كاألذان، واجلمعة واجلماعة، 

 .تنفيذ بعضها كالزكاة واحلج



ويتوىل ادلسجد مهمة اإلفتاء عن طريق إمامو الذي يتوىل اإلشراف عليو، والذي يف الغالب 
يؤىلو لتويل ىذه ادلهمة العظيمة ولو  يكون خطيبو، ويفًتض فيو أن يكون على قدر من العلم

لتحديات اليت يتناوذلا عنوان ىذه ادلداخلة، وسأحاول إفرادىا بتفصيل جزئيا، وىي إحدى ا
    عند استعراض التحديات.

وقد حاولت الوزارة يف إطار زلاولة ضبط أفضل ذلذه ادلهمة داخل ادلساجد استحداث 
م صدر باجلريدة 2022جانفي  5بتاريخ منصب خاص باإلفتاء؛ مقرونا دبهمة اإلمامة، فــ" 

ينية واألوقاف ووزارة ادلالية والسلطة ادلكلفة بالوظيفة الرمسية  قراٌر مشًتك بُت وزارة الّشؤون الدِّ
ينّية، وكان من بُت ىذه  العمومّية، حيدد عدد ادلناصب العليا للموظفُت يف قطاع الّشؤون الدِّ

لكّل منصباً على أساس إمام مفيت  65ادلناصب العليا منصب اإلمام ادلفيت، الذي ُحدِّد لو 
  .1"والية، والباقي سلّصص دلسجد اجلزائر الكبَت

وهبذا القرار يصبح متاحاً تعيُت اإلمام ادلفيت الذي  كنها مل ذبسد: "ويظهر أن الفكرة أقدم، ول
م، تاريخ صدور القانون األساسي اخلاص بقطاع الّشؤون 2008بقي ِحرباً على ورق منذ 

ينية واألوقاف، إذ ُسئل الوزير السَّ  ابق عن ذلك، فكان تربيره ىو عدم وجود مؤّىلُت الدِّ
  .2"لذلك
منصب إمام  50لـ عن فتح الوزارة  [2015]السابق عام كشف وزير الشؤون الدينية  وقد "

يضاف اليهم إمامان مفتيان منتدبان من االدارة  ،مفيت يوزعون عرب كامل الًتاب الوطٍت
مربزا أن ىذه  ]للسنة ادلذكورة[ادلركزية يكونون جاىزون دلمارسة نشاطهم قبل شهر جوان 

  وىو ما مل يتجسد إىل حد الساعة. .3"العملية من أولويات قطاعو
 الفرع الثاني: المجلس العلمي الوالئي:  -

لعمل الشؤون الدينية على  اليت استحدثت كرافد وداعم، 4وىو ىيئة تتبع )مؤسسة ادلسجد(
 .ادلستوى احمللي
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   (echoroukonline.com)الشروق أونالٌن –  المطلوب: منصب إمام مفتً 
3
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لُت فيما يشكل عليهم من شؤون الدنيا ويضطلع اجمللس هبام كثَتة، أمهها اإلفتاء وإجابة السائ
والدين، ويتوجو إليو خاصة فيما يصعب أو يستعصي على اإلجابة الفردية لألئمة، وأيضا 

التوقيع واخلتم الرمسي؛ شلا ال يتاح عادة بة ادلوثقة وادلكتوبة وادلمهورة فيما يقتضي اإلجابة الرمسي
، وىو ما يشكل مطلبا لبعض السائلُت لالستظهار بالفتوى أمام من لإلجابات الفردية لألئمة

يهمو األمر من معارفهم أو من حياججهم يف القضية ادلعروضة، وردبا يستغلها البعض أيضا 
 يا ادلرفوعة أمام اجلهات القضائية.للمحاججة هبا يف القضا

األئمة واألساتذة ادلتخصصُت سواء يف اجلامعات أو يف ويتكون اجمللس من كفاءات سلتارة من 
التعليم الثانوي. كما يستعُت دبن يراه مفيدا يف التخصصات اليت زبدم موضوع اإلفتاء،  

 كالطب وضلوه. 
 . أكثر ادلستفتُتويعترب اجمللس العلمي وجهة موثوقة مقبولة عند 

 الفرع الثالث: اللجنة الوزارية للفتوى:  -
 20بدأت ىذه اللجنة نشاطها مع بداية جائحة كورونا، وأصدرت أول بيان ذلا بتاريخ: 

  .1م2020مارس  15ه ادلوافق 1441رجب 

وتتالت بياناهتا ادلعاجلة لكل ما يستجد بشأن اجلائحة، وما يتعلق هبا من النواحي الشرعية 
 .2، حبسب موقع الوزارةبيانا 36واإلرشادية، حىت بلغت أو فاقت 

وتتشكل اللجنة من رلموعة مهمة من ادلتخصصُت، خباصة من األساتذة اجلامعيُت الذين ذلم باع ال 
ى اللجنة بأس بو يف شلارسة الفتوى ومتابعتها، يضاف ذلم بعض ادلشايخ واألئمة ادلختارين. ويعاب عل

يف ىذا اإلطار سبركزىا يف العاصمة، وعدم انفتاحها من حيث العضوية على عناصر كفؤة من غَتىا؛ 
 إال نادرا. 
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"، بمجلة 14انظر مقال: سمٌرة مجالدي: قراءة فً بٌانات اللجنة الوزارٌة للفتوى بوزارة الشؤون الدٌنٌة واألوقاف خالل فترة الجائحة "كوفٌد  

  .13س  2، ع 41، الصادرة عن الوزارة، ص رسالة المسجد
2
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واستطاعت اللجنة أخذ مكانة معتربة لدى أغلب اجلزائريُت، من خالل متابعتها وااللتزام دبا تصدره 
  الفتوى باألدلة الكافية.  اإلحكام وحسن الصياغة، وتطعيممن بيانات؛ اتسمت يف الغالب ب

أن تكون نواة  –يف حال توسيعها إىل الكفاءات الوطنية من غَت العاصمة  –جنة ادلذكورة وتصلح الل
 ومرتكزا إلنشاء ىيئة شاملة لإلفتاء، تكون مرجعا رمسيا وشعبيا لو يف عموم اجلزائر.

 

 بالجزائر:المجلس اإلسالمي األعلى 

" يف مادتو الثانية أي بعد التعريف 1963تضمن أول دستور للدولة اجلزائرية ادلستقلة "دستور    
عدل الدستور اجلزائري منذ  وقدبنظام الدولة مباشرة، ربديد ىويتها اإلسالمية "اإلسالم دين الدولة" 

نية منو " لكن ادلادة الثا1996 - 1991 - 1989 - 1976االستقالل إىل اليوم أربع مرات "
تتغَت. ومن ضمن اذليئات اليت أوكلت إليها مهمة التكفل بالشؤون  وملادلذكورة بقيت على حاذلا 

يف ميدان الفتاوى يف ميدان الفقو الشرعي، كان ىناك رللس إسالمي أعلى تابع  وخاصةالدينية 
 الدينية.لقطاع وزارة الشؤون 

م السياسي نفسو حيث انتقل من النظام ، و كان ديس جبوىر النظا1989وجاء تعديل دستور    
( ورأى أن ينأى بالدين اإلسالمي احلنيف عن التقلبات 40األحادي إىل النظام التعددي )ادلادة 

السياسية و ما ديكن أن ينجرَّ عنها فارتقى باجمللس اإلسالمي األعلى من ىيئة تابعة لوزارة إىل 
  اجلمهورية.مؤسسة دستورية تابعة لرئاسة 

جمللس يف بداية إنشائو بعد االستقالل ىيئة لإلفتاء تابعة لوزارة الشؤون الدينية، تضم ثلة من كان ا
، وكان ياليل رضبو اهللاجلالعلماء ادلعروفُت، أشهرىم: الشيخ أضبد ضباين رضبو اهلل والشيخ عبد الرضبن 

حضور الفت يف اإلذاعة ذلما الباع الواسع يف اإلفتاء يف احملافل ادلختلفة، فكان للشيخ اجلياليل 
 بربنامج خاص. 

برز، حىت غلب على كل نشاطات اجمللس، فصار كأنو ىو اجمللس وكان للشيخ ضباين احلضور األ
 واجمللس ىو، فال يذكر إال حبضوره وذكره. وبوفاتو رضبو اهلل مل يعد للمجلس ادلذكور ذكر وال حضور. 



ورقي ليصبح ىيئة استشارية تابعة لرئاسة اجلمهورية، وليصبح اإلفتاء أحد مهامو، أوكل مث طوِّر اجمللس 
إىل جلنة من جلانو، ولكن ىذا التطوير والًتقية مل ينعكسا إجيابيا على الرسالة اإلفتائية للمجلس، فلم 

 ط إفتائي، ومل يصدر عنو أي بيان للفتوى.صلد لو منذ ربولو أي نشا

ىيئة اإلفتاء للصناعة ىل اليوم أي نشاط إفتائي إال ما كان قريبا من إنشاء ما مسي )وال نكاد صلد لو إ
ادلالية(؛ اليت أنشئت دلعاجلة ومتابعة ما يعرف بنوافذ الصَتفة اإلسالمية يف البنوك التقليدية، وىي ىيئة 

  ال زال دورىا تقنيا أكثر منو فقهي. 

 مهام اجمللس

من الـدستـور، احلث على االجتـهاد وتـرقيتو،  195ادلذكـورة يف اادلادة  يـتـوىل اجمللس يف إطار ادلهام
 وإبداء احلكم الشرعي فيما يعرض عليو.

 وهبذه الصفة، يكلف بـما يأيت:

تطوير كل عمل من شأنو أن يشجع ويرقي رلهود التفكَت واالجتهاد، مع جعل اإلسالم يف مأمن  –
دبهمتو العادلية، والتمسك دببادئو األصيلة، إذ ىي تنسجم من كل تـوظيف سياسي، وذلك بالتذكَت 

 سباما مع ادلكونات األساسيـة للهوية الوطنية والطابع الدديقراطي واجلمهوري للدولة،

التكفل، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، بكل ادلسائل اادلتصلة باإلسالم اليت سبكن من تصحيح  –
قيقية، وفهمو الصحيح والويف والتوجيو الديٍت ونشر الثقافة اإلدراكات اخلاطئة، وإبراز أسسو احل

 اإلسالمية من أجل إشعاعها داخل البالد وخارجها،

تشجيع تبادل ادلعلومات ادلتعلقة بالدين اإلسالمي وحوار الديانات دبختلف وسائل االتصال مع  –
 ادلؤسسات والبلدان األجنبية،

 يئات ادلماثلة عرب العامل،توطيد عالقات التعاون مع ادلؤسسات واذل –

تنظيم ادلؤسبرات وادلوائد ادلستديرة على الصعيدين الوطٍت واحمللي حول الفكر اإلسالمي وتاريخ  –
 اإلسالم،



 تصور وتطبيق برامج مسعية بصرية عن اإلسالم عامة واجملتمع اإلسالمي خاصة، –

ستجدات اليت هتم األمة عن طريق فتح فضاءات للتواصل عرب شبكة اإلنًتنت من أجل التكفل بادل –
 تسخَت الوسائل ادلناسبة للمتابعة والـتصحـيح عـنـد االقتضاء،

إعداد الدالئل والكتيبات اليت تسمح بفهم أفضل دلمارسة ادلناسك الدينية، وإصدارىا على سلتلف  –
 الدعائم وتوزيعها،

 وتوزيعها،تصور والقيام بإصدار دورية عن الفكر اإلسالمي واالجتهاد،  –

 .ادلشاركة و/أو تشجيع إعداد ادلؤلفات يف رلال الثقافة اإلسالمية األصيلة وترصبتها –

 مساهمة المجلس

 يشارك اجمللس ويساىم فيما يأيت:

 تقومي ومراجعة برامج التعليم الديٍت واندماجها ادلنسجم يف ادلنظومة الًتبوية، –

القطاعات ادلعنية، لتعزيز الكفاءات وادلهارات لـدى الدورات التكوينية اليت تنظم، بالتنسيق مع  –
 األئمة ومدرسي الًتبية اإلسالمية يف مؤسسات الًتبية والتعليم العمومية واخلاصة،

ادللتقيات الدورية اليت تنظم لفائدة مديري الـشؤون الدينية واألوقاف وادلفتشُت، بالتنسيق مع الوزارة  –
 ف.ادلكلفة بالشؤون الدينية واألوقا

ديكن إخطار اجمللس من رئيس اجلمهورية لكي يصدر فتاوى شرعية يف سلتلف رلاالت الفقو  –
 ويبدي رأيو كتابيا بالنظر إىل التعاليم الدينية.

 يرفع اجمللس تقريرا سنويا عن نشاطاتو إىل رئيس اجلمهورية. –

 

 المبحث الثاني: التحديات

 المطلب األول: تأهيل مؤسسات اإلفتاء:  -



 األول: أهلية المتصدرين للفتوى: الفرع
األصل يف الفتوى أهنا منصب يسند دلن بلغ درجة االجتهاد، وىو من أصبح ملما جبملة من 

 العلوم الضرورية اليت تؤىلو يف النظر االستنباطي والتنزيلي والتقريري والتخرجيي.
د وأفراد ىذا ويكاد يتفق ادلعاصرون على أن ىذه الدرجة أصبحت بعيدة ادلتناول عن آحا

الزمان، مع اختالفهم يف إمكان إدراكها أو االقًتاب منها صباعيا، بالتكامل البحثي، وىو ما 
دعا إلنشاء اجملامع الفقهية وادلؤسسات اإلفتائية اجلماعية، واليت أصبحت ذلا اليد الطوىل يف 

 اإلفتاء النوازيل خاصة.
عرب بالضرورة عن الشخص الواحد أو الفرد، وحىت منصب ادلفيت أو مفيت الديار يف زماننا ال ي
 بل يعرب عن مؤسسة متكاملة تدعى دار اإلفتاء.

فإسناد اإلفتاء إىل األفراد يكاد يكون رلازيا، أو على سبيل التجوز كما يقال، وال يدعي 
ادلتصدرون أنفسهم أىلية الفتوى وال بلوغهم درجة االجتهاد ادلؤىلة، بل جيزمون بأهنم 

 راريا، وأهنم أشبو بالناقلُت لإلفتاء.متصدرون اضط
وادلتصدرون لإلفتاء على ىذا االضطرار نفسو درجات متفاوتة، فمنهم أصحاب الثقافة العالية 

يف أوعية التخصص القريبة من متطلبات اإلفتاء، وخباصة الفقو وأصولو وما يتصل هبما؛  
صُت من أصحاب التعمق كبعض األساتذة اجلامعيُت ادلتميزين، يضاف إليهم بعض ادلتخص

الذين ذلم باع طويل يف التصدي لقضايا اإلفتاء، شلا أكسبهم البحثي اخلاص كبعض ادلشايخ 
 اطالعا جيدا على القضايا ادلتصلة بالفتوى. 

؛ ادلفتوح على عموم من يوظف أو وىذا الصنف السابق يعد قليال بالنسبة جملموع ادلتصدرين
 ادلساجد وادلؤسسات الدينية.  يتطوع للخطابة أو العناية بشؤون

ودبا أن أغلب ادلصلُت وادلواطنُت يعدون كل مكلف أو متصدر للعناية بادلساجد يف نظرىم 
، فهذا أحدث إشكاال كبَتا يف تصدي ادلتصدرين مؤىال للفتوى ومقصودا بالضرورة بالسؤال

حىت يبحثوا ويسألوا لإلجابة، فإما أن جييبوا دون ربقيق أو تدقيق، وإما أن يرجئوا السائل 
 ويتحققوا، وقليل ما ىم، واألقل من يعثر يف أصل ال أدري.



واألصل يف ىذا الباب أن يقتصر ادلتصدرون على ما حيسنون من حدود ادلعلومات  
كادلعلومات الضرورية يف باب العبادات، وأن يوجهوا السائلُت إىل من ىو أعلم منهم يف باقي 

 سؤال، كباب األسرة يليو باب ادلعامالت.األبواب، وخباصة حيث يكثر ال
فصارت الفتوى بُت مطرقة الغلط يف توجيو االستفتاء، وسندان احلرج من ترك اإلجابة أو 

 ، وىو ما أدى إىل طوام يف معاجلة حاجات الناس الدينية ادلختلفة.إظهار العجز عنها
 الفرع الثاني: ضرورة تأهيل المتصدرين لإلفتاء: 

 جبعل ادلتصدر للفتوى أىال لذلك، وال يكون إال بثالثة أمور أساسية:يتعلق التأىيل 
 األول: التكوين، الثاين: اختيار األكثر تأىال، الثالث: إسناد الفتوى للمتأىل.

 المطلب الثاني: القضاء على االزدواجية والفوضى اإلفتائية:   -
اليت هبا تتغَت الفتوى يكون إن التنوع واختالف األنظار يف إدراك اجلهات األربع للفتوى و  "

مثار اختالف بُت العلماء يف الفتوى، فقد زبتلف ىذه اجلهات األربع اختالفًا دقيًقا يوجب 
تغَت الفتوى، وال يلحظ ىذا االختالف إال الفقهاء، كما قد خيتلف الفقهاء أنفسهم يف زلل 

ها، كما ىو موجود احلكم، أو يف تصوير الواقعة وتكييفها الشرعي قبل تنزيل احلكم علي
ومالحظ يف الكثَت من ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة، فالرِّبا مثال ال خالف يف حرمتو، ولكن 

خيتلف العلماء ادلعاصرون يف تصوير وتكييف العديد من ادلعامالت ادلالية احلديثة دبا يًتتب 
ا ال تدخل فيو عليو اخلالف بينهم يف تنزيل حكم الرِّبا عليها أو عدم تنزيلو عليها ألهن

 .1"أصال
  طلب الثالث: اإللزام بالمرجعية الوطنية للفقه واإلفتاء:الم -

تستند ىذه ادلرجعية إىل ما استقر عليو العرف اجلزائري من قرون عديدة يف أبواب العبادات 
امتاز  واستند ىذا العرف يف الفقو إىل مذىب اإلمام مالك، فقد "، واألسرة وادلعامالت

فنجد من ضمن أصولو  الشرعية،ادلذىب ادلالكي دبراعاة ادلصاحل وادلفاسد يف األحكام 
التشريعية " ادلصاحل ادلرسلة " و "سد الذرائع " ادلتفرعة عن أصل اعتبار ادلآل وىو أصل 
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الشريعة ادلعظمة يف غاياهتا وتصرفاهتا وأسالبيها  منسجما معشلا جعلو  عظيم،مقاصدي 
 التشرعية.

إىل  وتعددىا، وتنوعهافقد امتاز ادلذىب ادلالكي بكثرة مصادره  األصويل:أما على ادلستوى 
نقلية وعقلية ، وىذا التنوع يف األصول ، وتلك ادلزاوجة بُت العقل والنقل ، ىي ادليزة 

األساسية اليت ميزت ادلدرسة ادلالكية عن مدرسيت أىل الرأي وأىل األثر ، وىي سر وسطية 
ك  وانتشاره واإلقبال الشديد عليو ، وضرب أكباد اإلبل إىل إمامو يف أيام مذىب مال

 .1"حياتو
شلا يلحق بادلرجعية الدينية " االختيارات الفقهية " اليت قد خيتارىا فقهاء البلد من خارج  و"

فهذه تعترب ىي األخرى من ادلرجعية اليت يتعُت التزامها ، ألننا عندما نقول  ادلالكي،ادلذىب 
أن مرجعيتنا ىي فقو مالك ، ال يعٍت أننا نتعصب لو ونلغي ما سواه ، من ادلوروثات الفقهية 

األخرى ، وال نقول أيضا أن مذىبنا ىو احلق الذي ال ريب فيو ، وما عداه فباطل ، بل 
شعارنا كما قال صبيع األئمة "رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غَتي خطأ حيتمل الصواب". 

ع أن يتخَت فقهاء  البلد من اآلراء األخرى ، شلا يتبُت ذلم رجحانو أو تالؤمو ولذلك فال مان
مع مقاصد الشرع ، وتضمنو دلصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة ... ومن شليزات ادلذىب 

ادلالكي أنو يبيح للمفيت اخلروج عن ادلذىب لضرورة أو حاجة ، ولذلك  إذا  وقعت واقعة 
ذىب ادلالكي مفوتا دلقصود شرعي ، أو مفضيا إىل مفسدة غالبة ، وكان اإلفتاء  فيها بادل

جاز حينئذ و قد جيب العدول عن األخذ بادلذىب  يف تلك ادلسألة ؛ وأصل "مراعاة 
اخلالف" يف ادلذىب ادلالكي يرجع إىل ىذا ادلعٌت ، وكذلك "أصل االستحسان" ، بل 

ن ادلفيت ناظرا يف مصاحل اخللق ، لزم أن والشريعة كلها قائمة على اعتبار ادلصاحل ، ودلا كا
 يكون نظره مالئما دلا عهده وربققو من أسلوب الشريعة يف جلبها للمصاحل ودرئها للمفاسد.

وقد ازبذىا بعض ادلغرضُت غرضا  ادلذىب،وتوجد عدة اختيارات اختارىا فقهاؤنا من خارج 
وىو: "  ونناقشو،نذكر منها يف ادلقام اختيارا واحد  اجلزائر،للطعن يف ادلرجعية الدينية يف 

                                                           
1
 فً الحفاظوحقٌقة مناوئٌها ودورها  فهومها وتأصٌلها وجــــذورها ودواعً اختـٌارها وواقعهام، الدٌنٌة فً الجزائرالمرجعٌة العٌد بن زطة:  

 . htmlpost_11-http://laidbenzetta.blogspot.com/2017/09/blog.، على الوحدة والتماسك

http://laidbenzetta.blogspot.com/2017/09/blog-post_11.html


لكْن علماؤنا أفتوا  ذبزئ،إخراج القيمة يف زكاة الفطر" فادلشهور يف ادلذىب ادلالكي أهنا ال 
امتثاالً لقول  وادلسكُت؛ألن ادلعترب يف زكاة الفطر ىو حصول الغٌت للفقَت  واإلجزاء،باجلواز 

:  أغنوىم عن الطلب يف ىذا اليوم". واالغناء حيصل بالقيمة صلى اهلل عليو وسلم "  -النيب 
وقد يتعذر  الطعام،فقد يكون الفقَت يف غٌت عن  حيصل،وقد حيصل بالطعام وقد ال  قطعا،

الطعام لو أراد بيعو ، بينما سبكنو القيمة من شراء ما يلزمو من األطعمة وادلالبس  عليو بيع
مة أقرب إىل دفع احلاجة وحصول االغناء ادلطلوب وسائر احلاجات ... لذلك  كانت القي

 وادلقصود شرعا.  
زمن  الناس يفكون   أضفنا إليو سيما إذاال  مدفع لو،ورجحان ىذا القول ال غبار عليو وال 

 فيكون إخراج القيمة أنفع للفقراء وأرعى دلقاصد الشارع. الدينار؛توفر فيو الطعام وعز فيو 
واين َت أيب زيد القبن ال وقد قيل ىذا،نا ىذا دلا وسعو اإلفتاء بغَت ولردبا لو كان مالك يف عصر 
وقد  "." لو أدرك مالك زماننا الزبذ أسداً ضارياً  فقال: ذلك؟أتتخذ كلبا وقد كره مالك 

ألن ادلقصد الذي شرع ألجلو مل يعد لو  عليو،منع عمر سهم ادلؤلفة قلوهبم وىو منصوص 
ومن القواعد اجملمع عليو لدى أرباب  ضعيفا،لصاحل اإلسالم دلا كان  التأليفوىو  وجود،

 األصول )احلكم يدور مع علتو عدما ووجودا(. 
، فقد قال الباجي وابن وعند التحقيق ال صلد خروجا عن ادلذىب ادلالكي يف ىذه ادلسألة

خراج القيمة وقال ابن حبيب واللخمي جبواز إ الكراىة،رشد والعالمة العدوي باإلجزاء مع 
وإمنا ىو زبَت ألقاويل من  ادلذىب،وبالتايل فالقول باجلواز مل يعد خروجا عن  للمصلحة،

 .1"ادلذىب
واليوم أصبحت ىذه ادلرجعية مهددة يف ديارىا ، فهي تتعرض يف كل مرة  إىل االنتقاص من  "

قدرىا ، والدعوة إىل ىجراهنا واستبداذلا دبوروثات ثقافية واردة من ىنا وىناك ،  وتسفيو أو 
تبديع ادلتمسكُت هبا ، ىذا ما تتعرض لو مرجعية اجلزائر اليوم ، من طرف بعض التيارات اليت 

س ذلا انتماء مذىيب أصيل ، ال نتحدث يف الصدد عن الدعوات الشيعة أو األضبدية لي
ادلتعصبُت الذين يسمون أنسهم  أولئكادلنزوية يف دوائر ضيقة خفية ، وإمنا نتحدث عن 
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باألثريُت أو السلفيُت ، الذين يبدعون ادلسلمُت ويضايقوهنم يف مساجدىم ومؤسساهتم 
تواصلة على طمس معامل ادلرجعية ادلختارة ذلذا البلد، ومن مل يكن التعليمية ، ويشنون حربا م

منهم متصفا بتلك الصفات اليت ذكرنا ، فال يشملو حدثنا ىذا ، وعلينا احًتامو يف شخصو 
 وقناعتو الفكرية ؛ إذ ال منارس وصاية على عقل أحد من الناس.

  

 فتاء في الجزائر: : اآلفاق المؤمل بلوغها في شأن مؤسسات اإلالمبحث الثالث

إشكالية توحيد الفتوى يف اجلزائر وغَتىا من الدول دُيكن معاجلتها من ورد يف موقع شبكة ضياء: " 
 ناحيتُت على األقل:

الناحية األوىل: وىي غاية يف األمهية؛ بداية يتعُّت على القائمُت على أمر الفتوى من العلماء النحارير 
قتدرين وأىل االختصاص الشرعي ضبط حّد مصطلح )توحيد الفتوى أو الفتوى ادلوحدة(، 

ُ
والفقهاء ادل

يد أقوال ادلذىب وىذا يتطلب أيضا ضبط مدى توحيدىا أو اجملال ادلذىيب لتوحيدىا؛ دبعٌت توح
اإلفادة من بقية آراء ادلذاىب  مع " .1"الفقهي ادلفىت بو يف عموم دولة اجلزائر وىو ادلذىب ادلالكي

العمل بو خروج  ]يف[ الفقهية وأقواذلا ادلعتربة؛ ألن العربة يف اإلفتاء قّوة الدليل ورجحانو حىت وإن كان
 .2"عن ادلذىب ادلالكي ادلفىت بو

نية: إن مشروع توحيد الفتوى يف اجلزائر ويف غَتىا من الدول أيضا مرىوٌن صلاحو بوجود لناحية الثاا و"
مرجعية مؤسساتية يلتقي فيها الفقهاء؛ تتالقح من خالذلا آراؤىم، وتتفاعل فهومهم، ويتبادلون 

من عادلُت، وىفوات الّصغار تادل ... وجهات النظر؛ شلّا ُيسهم يف استقرار الفتوى بعيدا عن شطحات
 .3"أشباه ادلفتُت
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إن ربديد معامل ادلرجعية الدينية يف شّقها ادلؤّسسايت اليت ستضطلع بإصدار الفتوى  وأضاف: "
واحلرص على توحيدىا، وإخبار الناس باألحكام الشرعية فيما يعرض ذلم من نوازل يف شىت ميادين 

  .1..."احلياة؛ يبقى إشكاال مطروحا

  فتي ودار اإلفتاء: المطلب األول: إنشاء منصب الم -
يرجع أستاذ التاريخ احلديث وادلعاصر، بريك اهلل حبيب، أسباب فوضى الفتوى إىل "غياب  "

منصب مفيت اجلمهورية الذي يعد ادلرجعية األوىل لكل قضايا الفتوى يف البالد، وعليو يتم 
مشدداً على االعتماد يف استصدار الفتوى لكل القضايا واإلشكاالت اليت تواجو ادلواطن"، 

أن "القنوات الفضائية وسلتلف الوسائل ذلا دور كبَت يف انتشار ىذه الفوضى اليت أثرت 
بشكل الفت على اجملتمع اجلزائري الذي أصبح يتلقى الفتاوى اجلاىزة وفق مذاىب متنوعة ال 

  .2"تتماشى وادلرجعية ادلالكية
ل توحيد الفتوى من جهة، لقد أضحى وجود منصب مفيت اجلمهورية أكثر من ضرورة؛ ألج

والتقليل من فوضى اإلفتاء من جهة ثانية، وإزالة اللبس عن احلكم الشرعي يف القضايا 
تمامات وتطلعات اىطروحة؛ ومعاجلة النوازل بصفة مؤصلة ووسطية ومقنعة؛ تستوعب ادل

 . صبوع ادلستفتُت
إنشاء ادلنصب ادلذكور مرات عديدة، ولكنو مل يثبت ومل يتجسد ألسباب  وقد طرح اقًتاح 

كثَتة، أمهها اإلشكال الرمسي ادلتعلق بدستوريتو، باعتبار التعارض احلاصل بينو وبُت وجود 
، فالدستور احلايل يسند مهمة اإلفتاء الرمسية إىل اجمللس ادلذكور؛ اجمللس اإلسالمي األعلى

؛ حيتاج إىل تعديل للدستور، يف حال طبعا بدار لإلفتاء ادلرفق فاستحداث منصب ادلفيت؛
 جعل ادلنصب دستوريا؛ ليكون لو ثقلو الرمسي والشعيب.
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هبذه اخللفية، جعل بعض األفاضل كالرئيس احلايل للمجلس  وصعوبة ىذا االستحداث
ملحقا بوزارة  اإلسالمي األعلى، األستاذ بوعبد اهلل غالم اهلل؛ تسريعا لتجسيد ادلقًتح يطرحو

 الشؤون الدينية واألوقاف. 
  المطلب الثاني: تفعيل وضبط المجمع الفقهي الجزائري: 

واجملمع الفقهي تنظيم مؤسسايت يتمتع بالشخصية ادلعنوية القانونية وما تتطلبو من استقاللية  "
من القانون  50التسيَت ادلايل واإلداري، وسبثيل قانوين، وإمكانية التعاقد...طبقا لنص ادلادة 

 ادلدين اجلزائري الساري. تتحّدد صالحياتو وىياكلو دبوجب التنظيم الذي سيصدر بشأنو.
وعن أحد أىم األدوار اليت سيلعبها ىذا اجملمع الفقهي أو ادلرجعية الدينية ادلؤسساتية، نرى أن 

ادلسلم  ساحة االلتزام الديٍت ستتدعم هبذه ادلؤسسة الدينية، من خالل نظرىا يف نوازل
اجلزائري وُمرهتنات واقعو احلاضر وادلستقبلّي اليت هتّمو وطنيا وإقليميا ودوليا، وأيضا ستحظى 

 -وىي قسيم ادلرجعية الدينية ادلؤسساتية  –ادلرجعية الدينية العلمية اجلزائرية )العلماء( 
ى أمور بالتعريف الذي يليق هبا، وسيتعّرف اجلزائريون علماءىم ويقصدوهنم للتعّرف عل

 دينهم.
إن اجملمع الفقهي تنتظره رىانات وربديات كبَتة خاصة وأنو ذبربة فريدة يف اجلزائر، ربديدا 

فيما يتعّلق بتعزيز ادلرجعية الدينية وصوهنا من الفتاوي غَت ادلنضبطة بضابط متغَّت الزمان 
وغلق باب الفساد  وادلكان واحلال والعوائد واألعراف، ودرء الفنت اليت تسببها ىذه الفتاوي،

 من أن حييق بأمتنا بسببها.
 وىنا لنا ملحظان ىاّمان:

إن ادلرجعية الدينية تعكس واجب احملافظة على ادلوروث الفقهي ادلالكي لكن مع  -األول
والنظر يف األدلة الشرعية  االجتهادعلى بقية ادلذاىب الفقهية، الذي يتطّلبو  االنفتاحالتزام 

يو من الضروري أن يعكس وُيًتجم اجملمع الفقهي التنوع الفقهي للمذاىب الفقهية. وعل
الكوادر العلمية ادلتخّصصة ادلقتدرة دون إقصاء،  صبيعوادلذىيب السائد يف اجلزائر، وإشراك 

طادلا أن ادلصلحة واحدة وىي صالح العباد وإصالح البالد. وىو ما جّسده اإلمام عبد 
 احلميد بن باديس عند تأسيس اجلمعية.



من ادلهم أال تتعارض صالحيات اجملمع الفقهي مع صالحيات اجمللس اإلسالمي  -الثاين
يف نص ادلادة  01 – 16ادلعّدل ُمؤّخرا بالقانون رقم  1996األعلى اليت نّص عليها دستور 

يُؤّسس لدى رئيس اجلمهورية رللس إسالمي أعلى، يتوىل على اخلصوص ما يأيت: : »195
وترقيتو، إبداء احلكم الشرعّي فيما يُعرض عليو، رفع تقرير دورّي عن احلّث على االجتهاد 

 وىذا ادللحظ قد نّبهنا عليو يف مقال سابق.«. نشاطو إىل رئيس اجلمهورية
نعم قد تتقاطع الصالحيات بُت اجملمع الفقهي واجمللس اإلسالمي األعلى، لكن شريطة أن  

دون أن يكون ذلك مبعثا على تنازع يقع يف إطار ما يسمح بو التشريع والتنظيم، و 
 االختصاص والصالحيات، وىو ما يتعُّت على ادلشرع القانوين أن ينتبو إليو وحيتاط لوقوعو.

سيكون اجملمع الفقهي اجلزائري مكسبا دينيا ومبعثا على األمن الديٍت من أّي فتوى قد حييق 
 –فور تنصيبو  –ىذا اجملمع خطرىا ويقع ضررىا باجملتمع اجلزائري. ىذا ونرى أن يتدّعم 

ببوابة الكًتونية تتيح للجزائريُت وغَتىم طرح انشغاالهتم الدينية على ىيئة أجملمع وكذا عرض 
 .1"األحباث الفقهية يف القضايا ادلعاصرة للباحثُت وادلختصُت وادلهتمُت

  وطنية:المطلب الثالث: ضبط وتفعيل المرجعية الدينية ال -
الدينية ذلا شقان أو جانبان: أحدمها علمي، والثاين مؤسسايت، وال وذلك أن ادلرجعية  "

 يكتمل أحدمها إال بوجود اآلخر؛ فلن ربفظ ادلرجعية إال بتفعيل اجلانبُت معا.
فأما الشق العلمي: فأعٍت بو ادلرجعية الدينية العلمية، ادلتمثلة يف الطاقات العلمية ادلؤىلة 

وتعريف الناس  الواردة،والتصدي لدحض الشبهات  ،باألمةللفصل يف القضايا اليت تلم 
دبوروثاهتم الفكرية والثقافية فقها أو عقيدة أو سلوكا... وىذه ادلرجعية ىي اليت عربت عنها يف 
ادلقدمة دبرجعية األفراد: ادلتمثلة يف الفقهاء والعلماء الذين يُرجع إليهم يف معرفة وفهم أحكام 

 ين أمرنا بالرجوع إليهم وطاعتهم يف شؤون ديننا كما تقدم.الذ ادلختار،الشرع وفق ادلذىب 
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فعندنا علماء  هلل،متوفر يف جزائرنا واحلمد  –أعٍت ادلرجعية الدينية العلمية  –وىذا اجلانب 
وأساتذة وأئمة مؤىلُت ناشطُت يف الزوايا وادلساجد وادلعاىد الدينية واجلامعات اإلسالمية ... 

ادلؤىلة لصون ادلرجعية وتطويرىا وشرح عناصرىا والذود عن  ،العلميةالزاخرة بالكفاءة 
 حياضها.

أما الشق ادلؤسسايت: فنعٍت بو ادلرجعية الدينية ادلؤسساتية، ادلتمثلة يف ادلؤسسة اإلدارية 
وتنظم صبعها ربت سقف  ادلؤىلة،الدعم ادلادي وادلعنوي للكفاءات العلمية  اليت توفرالشرعية 

حىت تتمكن من أداء مهامها يف أحسن األحوال ، وتكون ذلا  دستورا؛واحد مكفولة ضبايتو 
 وسائلها اإلعالمية اخلاصة هبا ، اليت سبكنها من بث أفكارىا ، وإيصال صوهتا للناس.

وىذا الشق ال يزال ضعيفا يف بالدنا لألسف الشديد، على الرغم من أمهيتو ال سيما يف ىذه 
شرعية، تفرضها علينا العودلة وربديات ادلرحلة، فاجلزائر حلد ادلرحلة احلامسة، فهو يعترب ضرورة 

الساعة ليس ذلا مفٍت للجمهورية، وال رلمع فقهي أو دار لإلفتاء، وال إمام مفيت على 
مستوى كل والية كما كان مقًتحا ... وإمنا توجد رلالس علمية مؤلفة من بعض األئمة، غَت 

 لواقع، وكان ينبغي أن يفعل دورىا:أن دور ىذه اجملالس ال يزال ضعيفا يف ا
 حبيث يكـــــــــــــــون ذلا دورات تعليمية وثقافية         -
 ومنشورات شهـــرية تتضمن نشاطاهتا ادلختلفة         -
 ومتابعة لسَت اإلفتاء على مستوى مساجد الوالية         -
  .1ة"واألىــــم من ذلك أن تكون ذلا ومواقع الكًتوني         -
 موحدة،إال بوجود مرجعية دينية  رلتمعنا،ولن تتحقق تلك الوَحدة يف كيان أمتنا ونسيج  "

 واليت تتجلى أمهيتها يف جوانب عدة نذكر منها أربعة:
مؤىلُت  سقفها فقهاءأن ادلرجعية تعٍت وجود ديوان أو ىيئة أو مؤسسة ذبمع ربت  أحدىا:

خرباء بادلوازنة بُت  اإلسالمي،باألصول الكلية اليت قام عليها بنيان التشريع  لإلفتاء، عارفُت
فيتخَتون من األحكام ما كان أكثر مالئمة ألىداف  اإلفتاء،ادلصاحل وادلفاسد الناصبة عن 
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شلا جيعل تلك ادلرجعية درعا واقيا لألمة من ذرائع  اخللق،الشريعة وأساليبها يف رعاية مصاحل 
 شقاق، وأداًة جلمع كلمتها وتوحيد صفوفها. التفكك وال

والثاين: أن ادلرجعية الدينية تعمل على توحيد الفتوى وضبطها وتنظيمها، وتسد األبواب أمام 
تفضي يف  الشاذة، اليتادلتقولُت يف الشرع بغَت علم، وتقطع الطريق أمام ُمرّوجي الفتاوى 

من  كم تربتوقد رأينا   صفوفها،ا وسبزيق دبرجعية األمة وفصم وحدهت األحوال اإلخاللغالب 
واليت ال تزال الكثَت من  أصيلة،ويالت على الفتاوى ادلستوردة اليت ال تنتمي إىل مرجعية 

 اليوم!!اجملتمعات الشقيقة تدفع شبنها إىل 
جبميع   اجلزائريُت،أن ادلرجعية الدينية تشكل مصدر قوة وتوحيد وتكامل لتماسك  والثالث:

وأطيافهم  واذباىاهتم السياسية  .. وتعمل على ترسيخ فكرة انتساب الفرد إىل مكوناهتم  
 شعبو ووطنو، من خالل الروابط ادلشًتكة اليت ذبمعو مع غَته من أبناء وطنو. 

والرابع: أن ادلرجعية الدينية تعترب دبنزلة القاعدة ادلتفق عليها ، واليت يرجع إليها يف حسم 
يف أي رلال من اجملاالت ، مثلما رأينا يف اآلونة األخَتة من تضارب األمور ادلتنازع فيها ، 

وكاالشًتاك يف شبن األضحية إذا كانت من  ،الفتاوى يف بعض ادلسائل ، كبيع احليوان وزنا
البقر أو اإلبل ... ومن ذلك أيضا حذف البسملة من الكتاب ادلدرسي ، وما أشبو ذلك شلا 

أثَت حولو جدول كبَت ، فكان ال بد من مرجعية دينية ذلا الكلمة العليا للفصل واحلسم يف 
 .1"بتها ووحدهتا واستقرارىا ...مثل ىذه القضايا ادلتنازع فيها ، حفظا لًتاث األمة وثوا
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