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 :×قال رسول اهلل 
 

 

 ْن ُبُيوتي َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم يفي َبيٍْت مي

، َيتُْلوَن كيتَ 
ي
، َوَيَتَداَرُسوَنُه اهلل

ي
اَب اهلل

ينَُة،  كي مي السا َبيْنَُهْم، إيالا َنَزَلْت َعَليْهي

تُْهُم اْْلََلَئيَكُة،  مْحَُة َوَحفا َيتُْهُم الرا
َوَغشي

نَْدهُ   .( )َوَذَكَرُهُم اهلُل فييَمْن عي

 

                                                           
 .4/9704، (9922: )برقم: رواه مسلم  
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 .العلامء الثابتني يف حلقاهتم إىل

 

عزا وجل القبول ومن أهدي ثمرة هذا اجلهد راجيًا من اهلل 

 .القارئ الدعاء
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 المقـــدمـــــة

احلمد هلل والصَلة والسَلم عىل رسول اهلل وعىل  

 .اله وصحبه ومن وااله

 : ما بعدأ

فأمهية الدراسة احللقية تكمل يف مجعها بني العلم والرتبية، 

 صناعةبني دراسة الكتب العلمية وقراءة الكتب الدعوية لو

والبناء احلضاري يف اإلصَلح  ىعيسمتحرك علم طالب 

 . عدم االنزواء واالنعزال عن اْلجتمعلضامن ولألمة، 

لطالب العلم السائر يف سلم الطلب والرتقي من البد و

 :أحدمها عن اآلخر ، ال ينفكجناحني يطري هبام

فإن أصول الرتبية،  جناحتلقي العلوم الرشعية، و جناح

لتوحيد واالتباع ا: ثَلثة -كام يذكر العلامء-العلم

، والتوحيد حاصل باالسَلم فبقي االتباع والتزكية

والتزكية وكَلمها يمكن احلصول عليهام يف االنخراط 

 .باحللقات العلمية الرشعية
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ْم : قال اهلل تعاىل نينَي إيْذ َبَعَث فييهي ُ َعىَل اْْلُؤمي َلَقْد َمنا اّلله

ْم َيتُْلو َعَليْهي  هي ْن َأنُفسي ُمُهُم َرُسواًل مِّ ْم َوُيَعلِّ يهي ْم آَياتيهي َوُيَزكِّ

بيني ي َضَلٍل مُّ
ن َقبُْل َلفي ْكَمَة َوإين َكاُنواْ مي َتاَب َواحْلي  ( )اْلكي

هذه األصول : -ورثته-والعلامء من بعده × فرسالة نبينا 

البد من تزكية و، فَلبد من علم وعمل ودعوة، الثَلث

راعي هذه للنفوس وشحذ للعقول، واْلنهج الذي ال ي

لذا فإين أرى أن ؛ اجلوانب الثَلثة منهج جيانب الصواب

الدراسة احللقية فريضة العرص عىل طلبة العلم الرشعي 

 :وذلك ألمور منها

  ظهور البدع ورشورها واألفكار اْلنحرفة

وضَلالهتا واْلناهج اهلدامة وشيوعها، التي يقصد 

النيل من اإلسَلم وتقويض بنيانه، وال طريق  منها

                                                           
 .94 : سورة آل عمران االية(  )
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لتثبيت الناس واحلفاظ عىل عقيدهتم الصافية إال 

ٍل وبعامل رشعي  لمؤصا  .موصِّ

  نصااااااافهم راااااان تصاااااادروا أرباااااااع اْلتعلمااااااني وأانتشااااااار

لإلفتاااااء ماااان غااااري أهليااااة فضاااالوا وأضاااالوا، وال ساااابيل 

لغااااااااء ذرجاااااااات هاااااااذا اْلااااااانهج اْلتكااااااارر إال باااااااالعلم إل

اال اْلبنااي عااىل قواعااد الفهاام الصااحي  واْلاانهج  اْلوصا

 . قيماْلست

  كثارة اْلسااتجدات والنااواتل التااي ألار هبااا األمااة أفاارادًا

العلااااامء ومجاعاااات رااااا يساااتلزم تصاااادي طلباااة العلاااام و

 .لبيان احلكم الرشعي فيها

هلااذا كلااه فااإين أدعااو اْلخلصااني ماان العلااامء إىل اعااادة احللقااات 

 . العلمية وتأهيل روادها ليضيئوا للناس طريقهم

لبنة من لبنات االصَلح ة ه الدعوكون هذت واهلل أرجو أن

 .يف مرشوعنا االسَلمي الكبري
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 أهمية الحلقات العلمية
 

وللحلقات العلمية الرشعية يف واقعنا اْلعارص أمهية كبرية 

 :تكمن يف األمور االتية

اختصااار الطريااق عااىل طالااب العلاام اسااتثامر الوقاات و ( 

اْلاااااانهج العلمااااااي يف الرشااااااعي بحيااااااث يمكاااااان انجااااااات 

جلمعه يف الدراسة بني العلوم  عربثَلث سنوات أو أ

ويف غري احللقات العلمية ال يمكان انجااره  اْلتقاربة،

 .لطولهبمثل هكذا وقت 

حتصاااااايل مراتااااااب العلاااااام، ومعلااااااوم أن طالااااااب العلاااااام  (9

ينبغي عليه مراعاهتا حتى حيصال لاه عان طريقهاا نيال 

العلاام بااأقرب طريااق وأي،اا ساابيل، وقااد ذكاار العلااامء 

ب العلااااااام حتاااااااى تلاااااااك اْلراتاااااااب وأوضاااااااحوها لطاااااااَل

أول العلاااام : ))‘يأخااااذوا هبااااا، قااااال اباااان اْلبااااارك
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النية، ثم االستامع، ثم الفهم، ثام احلفا ، ثام العمال، 

وللعلام سات : ‘، وقاال ابان القايم( )((ثم النرش

حسااااااان : حسااااااان الساااااااؤال، والثانياااااااة: أوهلاااااااا: مراتاااااااب

حسااااااااان الفهااااااااام، : اإلنصاااااااااات واالساااااااااتامع، والثالثاااااااااة

: تعلاااايم، والسادسااااةال: احلفاااا ، واةامسااااة: والرابعااااة

 .وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده

تكوين اْللكة العلمية لطالب العلوم الرشعية،  (3

طريقة اكساب : ومعلوم أن العلم له طريقتان

اْلعلومة، وطريقة اكساب اْلهارة، واْلهارة ال تصنع 

إال يف احللقات العلمية العتامدها عىل اْلنهج 

دراسة لشمولية، فاْلحكم اْلتدرج واْلتسم با

تصنع اْلهارة ال  هي التيالكتب العلمية اْلؤصلة 

                                                           
 . 409/ جامع بيان العلم وفضله (  )
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الكتب العلمية التي تعطي اْلعلومة وال تصنع 

  .اْلهارة

اجلمااااع بااااني العلاااام والرتبيااااة، ففااااي احللقااااات العلميااااة  (4

يااارمل اْلشاااايه طلباااتهم عاااىل األدب ماااع اهلل عزوجااال 

ورسااااوله والعلااااامء والناااااس أمجعااااني، يااااذكره إذا نيساااا 

إذا عمااااال ينصاااااحه إذا أخطاااااأ ويتعهاااااده باااااام  وُيشاااااجعه

يصاااال  حااااال دينااااه ودنياااااه، وهااااذا مااااا ال  ااااده يف غااااري 

احللقااات الرشااعية، ففااي غريهااا اْلاادرس واجبااه  د 

اْلعلومة وصلت أو مل تصل فهم الطالب أو مل يفهم، 

 .وال عَلقة له بغريها إن انحرف أو أساء

التدرج واْلرحلية يف احللقات العلمية تراعي  (5

االستزادة ، والشمولية قبل التخصصو ، بالطل

من العلوم األصلية واالقتصاد من العلوم 

جلمع بني دراسة الكتب العلمية وقراءة ا، واْلساعدة

الرتكيز عىل اجلانب اإليامين ،والكتب الدعوية
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والرتبوي وهتذيب النفس والرتقي هبا يف العمل 

 .ومراقبة اهلل تعاىل

نهج سااالأل األماااة فقاااد يف احللقاااات الرشاااعية احيااااء ْلااا (9

كاناااات صااااناعتهم لقااااادة اجلياااال عاااان طريااااق احللقااااات 

الرشااااااعية فاحللقااااااات هااااااي التااااااي أخرجاااااات النخعااااااي 

والشافعي وأمحد وغريهم  اً وعطاء وأبا حنفية ومالك

~. 

يف احللقاااااااات الرشاااااااعية توجاااااااد الااااااادوافع لَلساااااااتمرار  (0

باساااتخدام وساااائل التحفياااز والتنشاااير وطااارد الفتاااور 

واحلامساااااااة تزياااااااد مااااااان  عااااااان اْلاااااااتعلم، فزياااااااادة الااااااادافع

االنتاااج العلمااي وتضاامن االسااتمرار واْلداومااة عااىل 

الطلاااااب، فمااااارة ياااااتم التحفيااااااز بالثنااااااء واهلدياااااة وماااااارة 

بالتااذكري باااالجر االخااروي ْلاان يساالك طريااق العلاام 

 .ويصرب عىل مرارته

رشعية عاااااااااامرة للمسااااااااااجد ايف احللقاااااااااات العلمياااااااااة الااااااااا (8
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لاه واحياء لرسالة اْلسجد التي هي طريق اهلداياة لقو

 َواْلَيااْومي  :تعاااىل
ي
 َمااْن آَمااَن بياااّللا

ي
َد اّللا
اااَم َيْعُمااُر َمَساااجي إينا

 َ الا اّللا
اااَ  إي َكااااَة َومَلْ َ ْ اااَلََة َوآَتاااى الزا اااري َوَأَقااااَم الصا

 اآْلخي

ينَ  ااَن اْْلُْهَتاادي ، وعاان  ( 8)َفَعَسااىأ ُأوَلأئيااَك َأن َيُكوُنااوا مي

َماااةُ  ْكري رٍ  ْبااانُ  عي ْعُت َسااا: َقااااَل  َعااااما  َعبْااادي  ْباااني  ُعَمااارَ  كيَتااااَب  مي

ياازي  ااا»: َيُقااوُل  اْلَعزي لْاامي  َأْهااَل  َفااُُمرُ  َبْعاادُ  َأما ااوا َأنْ  اْلعي  َينرُْشُ

لْااااااااااامَ  ْم، يفي  اْلعي هي دي ااااااااااااناةَ  َفااااااااااااإينا  َمَساااااااااااااجي  َقاااااااااااادْ  َكاَنااااااااااااْت  السُّ

يَتْت   (. )«ُأمي

فالرتبياة : قادوةبالالرتبياة يف احللقات العلمياة تتحقاق  (2

قبال قاول، وهلاذا  اد العلاامء  لقدوة قبل توجيه وعم

اْلاااااااااؤثرين يرباااااااااون النااااااااااس بأفعااااااااااهلم قبااااااااال أقاااااااااواهلم، 

 .من اهلل تعاىل اةوف والرجاءفيتحقق 

                                                           
 .973اْلحدث الفاصل بني الراوي والواعي للرامهرمزي ( )
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يف احللقاااااات ياااااتعلم الطالاااااب أدب اجللاااااوس  (7 

واحلااااااااااوار والسااااااااااؤال واْلناقشااااااااااة، فاحللقااااااااااات تبنااااااااااي 

شخصااااااية قوياااااااة متزنااااااة، وكاااااااذا متواتنااااااة يف العاطفاااااااة 

فعاااااة قوياااااة مااااان فاجلهاااااد الرتباااااوي للمااااادرس يعطاااااي د

رشعي االتاااااااااااأثري يف احلاااااااااااب اْلنضااااااااااابر والااااااااااابغض الااااااااااا

وطمأنيناااااة الااااانفس وساااااَلمة الصااااادر والثغااااار الباسااااام 

وكلهااااااا تااااااأثر يف النفااااااوس وباااااادوامها تصااااااب  ساااااالوكًا 

 .للطالب

التااااااااااادرج يف يف احللقااااااااااات ياااااااااااتعلم الطالاااااااااااب  (  

فرط يف العقوباة؛ ألن الانفس يفَل : ثواب والعقابال

تاأثري مان  ام لاهولاتنفر من ذلك بل وترص عاىل اةطاأ، 

عاااااىل فيرصااااا ر بأنااااه اْلظلاااااوم شاااااعياْلااااارتمل ؛ ألن مضاااااد

اةطأ وتربيره وينشغل بالعقوبة التي وجهت لاه عان 

مراعاااااااة وكااااااذلك يااااااتعلم االعتناااااااء بإصااااااَلح اةطااااااأ، 

فاااااااْلعلم يعاااااارف مفتاااااااح : أحااااااوال النفااااااوس اْلختلفااااااة
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يقدر عىل التأثري اإلجيامل، فالنفس فشخصية تَلميذه 

متشاااعبة ودروب وعااارة، حتتااااج  رية هلاااا مساااالكاالبشااا

ماان اْلعلاام الااواعي أن يفهاام طَلبااه حااق الفهاام حتااى 

يمكااان لاااه أن يغااارس الرتبياااة واإلياااامن وحاااب القااارآن 

وحااااااب العلاااااام، وأن حياااااار  عااااااىل مراعاااااااة النفااااااوس 

، وهاااااذا ماااااا اْلختلفاااااة، ويعااااارف ماااااداخلها وذارجهاااااا

 . ده من اْلربني يف احللقات الرشعية

ْلحافظااااة عااااىل يف الدراسااااة احللقيااااة حتصاااال ا  (9 

صااااَلة اجلامعااااة واحلضااااور إىل اْلسااااجد واجللااااوس يف 

حلقاااااااات التعلااااااايم وكلهاااااااا أجااااااار وشاااااااهادة لصااااااااحبها 

باااااليامن؛ ألناااه يعاااي  يف بيئاااة االياااامن وأجااار حضااااور 

أن مان جلاس ماع إخوانااه : هاذه احللاق معلاوم، ومنهاا

لااااتعلم العلاااام الرشااااعي نااااال أربااااع جااااوائز مااااذكورة يف 

أن النباااي ا الكتااااب اْلفتااات  باااه هاااذاحلاااديث اْلشاااهور 

مااا ماان قااوم جيتمعااون يف بياات ماان بيااوت و :قااال ×
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اهلل يتعلماااون القااارآن ويتدارساااونه بيااانهم إال حفاااتهم 

اْلَلئكاااة وغشااايتهم الرمحاااة وتنزلااات علااايهم الساااكينة 

 .وذكرهم اهلل فيمن عنده

معرفاااة مصاااطلحات اْلاااذاهب وأهااال العلاااام  (3 

يف مؤلفاااااهتم وهااااذا ال يكااااون إال بالدراسااااة عااااىل عاااااملي 

ل استطاع سرب العلوم ومصنفات العلاامء، فهاو م ؤصِّ

يف دراساااته لكتااااب ماااثَلً يااادرس فياااه منهجاااه ويعااارف 

مصااااااااااطلحاته ويفااااااااااكُّ مغاااااااااااليق ألفاظااااااااااه وعباراتاااااااااااه، 

ويربطهاااا بأصاااوهلا والقواعاااد التاااي بنيااات عليهاااا، ماااع 

وهاااااو ماااااا نجاااااده يف ... رعية وهكاااااذااذكااااار أدلتهاااااا الشااااا

 .احللقات العلمية الرشعية

العااااة الكتاااااب واألخااااذ عااااان اْلواتنااااة باااااني مط (4 

 :الشااااااااايو ، ومعلاااااااااوم أنا َأْخاااااااااذ العلااااااااام لاااااااااه طريقاااااااااان

طريااااااق اْلشااااااافهة، وهااااااو أخااااااذه عاااااان أهلااااااه : أحاااااادمها

اااااااي  العلاااااااامء باااااااه، وهاااااااذا هاااااااو األصااااااال األصااااااايل يف َتَلقِّ
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العلاااوم، وهاااذه طريقاااة السااالأل، قبااال تااادوين الكتاااب 

 .وبعدها

مؤلفااااااااات العلااااااااامء أخااااااااذه عاااااااان الكتااااااااب و :الثانيااااااااةو

يف الاادرر البهيااة يف ماانهج -وخزائنااه، وقااد أوضااحت 

مااااااانهج التلقااااااي والدراساااااااة عاااااااىل  -الدراسااااااة احللقياااااااة

 .الشيه، ومنهج اْلطالعة

جيتماااااااااااع يف احللقاااااااااااات االنضاااااااااااباط، واجلاااااااااااو  (5 

نينااااة، وتيااااادة أااليااااامين الااااذي يشااااعر بالسااااعادة والطم

االتقان، ومجال األخوة فاْلؤمن قوي باخيه وهذا ماا 

 .يف احللقات الرشعية  ده

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





21

 عادة الحلقات العلميةإل حاجة األمة

 باحللقات العناية إىل ماسة اإلسَلمية اليوم األمة حاجة إن

 الوقت هذا يف اْلجتمع يف دورها العلمية الرشعية، وتفعيل

 التحديات ظل يف والسيام مىض، وقت أي من أكثر

 طريقها تقوم احللقات العلمية بواجبها وتشق حتى اْلعارصة

 وسَلمته، ووقاية اْلجتمع أمن ودعم الشباب، هوية حلف 

 الرتبوية القيم واالنحراف، وإرساء الزيغ اجليل من

 قال ،× النبي رسالة من رسالتها تستمد الصاحلة؛ ألهنا

ْم :تعاىل نُْهْم َيتُْلو َعَليْهي يِّنَي َرُسواًل مِّ  اأْلُمِّ
ي َبَعَث يفي ُهَو الاذي

ن َقبُْلآَياتيهي َويُ  ْكَمَة َوإين َكاُنوا مي َتاَب َواحْلي ُمُهُم اْلكي ْم َوُيَعلِّ يهي َزكِّ

بينيٍ  ي َضَلٍَل مُّ
العلمية  احللقات ، وهلذا فقد كانت( )َلفي

 ال إذ اْلجتمع؛ إصَلح يف اْلؤثرة اْلناشر أبرت من الرشعية

 . 9: آية رقم: سورة اجلمعة  
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 يف تتم التي واالجتامعية العبادية، األنشطة عن أمهية تقل

 اْلسلمني حياة يف األوىل نشأته منذ ارتبر ذيال اْلسجد

.االجتامعي واإلصَلح والتعليم بالرتبية

ُ ما جُي  العلميةيف الساحة  حدث لقدو اْلخلصني عىل دراسة  ربي

التي يراد منها القضاء عىل -عميقة هلذه الظواهر اْلخيفة 

مناهج العلامء يف االصَلح والرتبية واالستغناء عن الرتاث 

ووضع احللول اْلناسبة ، -ن السلأل الصال اْلوروث م

الداعية إىل اعادة للخروج منها ولعل من أبرت أسباب 

 :احللقات العلمية ونرشها

؛ را أدى ني يف جمايل الرتبية والتعليمقلة اةربة عند العامل.  

إىل فهم اإلسَلم فهاًم قارصًا، علاًم أن الواجب علينا أن نفهم 

يحًا خاليًا من الزيادة والنقصان اإلسَلم فهاًم عميقًا صح

والتحريأل، وجمردًا عن اهلوى واآلراء الشخصية ومنزهًا 

عن الطائفية واْلذهبية والعنرصية، فهاًم شامَلً آلفاق احلياة 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والروحية واةلقية 
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ْلنَا : والثقافية والعقدية والرتبوية والنفسية قال تعاىل َوَنزا

ىأ  ًة َوُبرْشَ  َوُهًدى َوَرمْحَ
ٍ
ء ُكلِّ ََشْ

َتاَب تيبَْياًنا لي َعَليَْك اْلكي

ني ، واحللقات العلمية بشموليتها وتدرجها( )ليلُْمْسليمي

قادرة عىل صناعة اْلسلم السوي والفرد الناج  والعامل 

ل الذي يفهم االسَلم فهاًم صحيحًا جمرد من  اْلؤصِّ

 .اهلوى االنحراف يف الفكر أو اتباع

، اْلؤسسات االسَلمية التعليميةغياب اهلدف يف أكثر . 9

االنتامء لَلسَلم مع أن اهلدف العام لرشيعتنا هو تعزيز 

واإليامن بمبادئه العامة، وان كانت اْلشاريع  ه،وترسيخ

العلمية والرتبوية عمومًا تسعى إىل تعميق حب اهلل ورسوله 

باآلداب اإلسَلمية يف نفوس أتباعها وتعويدهم عىل التحيل 

يف سلوكهم؛ لكن إذا مل يوض  اهلدف ومل ترسم له الوسائل 

(  .82)سورة النحل آية رقم   
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ده قادرة عىل تربية الفرد واآلليات فان هذه اجلهود مل تع

 .اْلسلم

سة لربنامٍج  وإن احللقات العلمية صاحبة اهلدف اْلؤسي

صناعٍي تعمل من أجل حتقيقه ال ختبر خبر عشواء، 

ة اهلدف الرشعية صاحب ومعلوم عندنا أثر هذه احللقات

العلامء البَلد قبل تمن يسري وهم  وخاصة يف العراق فقد قاد

رن خترج من هذه احللقات الرشعية اْلبنية عىل هدف 

 .مرسوم كرست اجلهود لتحقيقه

يف اْلؤسسات  عدم اجلدية يف العمل لدى العاملني. 3

إن من الفشل لدى الواجهات الراعية : التعليمية

، واْلرشفة وغريها علمية اإلسَلمية يف العراقللمؤسسات ال

عليها أهنا تتعامل مع أتباعها ومنتسبيها عىل أساس ما آتاهم 

اهلل من الذكاء واْلوهبة والعلم وليس عىل أساس اجلهد؛ 

علاًم أن الواجب عليها أن تتعامل مع العلامء واْلربني 

 عىل أساس اجلهد الذي سيبذلونه وليس عىلهلا واْلنتسبني 
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أساس اْلوهبة، وهذا ما أدى إىل الفتور، وعدم توحيد 

، أما احللقات العلمية فهي كفيلة بالتعامل يف العمل ةالوجه

مع صناع اجليل وقادة العمل عىل أساس ما يقدمونه مع 

 .رعاية ثمرة جهدهم وتوظيفها ةدمة االسَلم وأهله

عدم الشعور باْلسؤولية، وهذا جواب لسؤال مفاده . 4

هذا السؤال الذي جيمع يف ( ختتل األ  واْلجتمعات لامذا)

طياته أتمة تكاد حترق جمتمعًا بأكمله اليوم أال وهي أتمة 

سوء الرتبية أو عدم الشعور باْلسؤولية، أو غياب دور 

العلامء يف اإلصَلح تلك األتمة التي تلد يف كل تمان 

ومكان تداعياهتا اْلؤثرة وإذا كنا نؤمن بأن من األ 

صغرية يتكامل اْلجتمع وتتحرك اْلؤسسات ويولد  األمل ال

 -اْلجتمع-فمنها ايضًا حيدث الثقب يف سفينة النجاة ... 

يف الساحة العراقية، وال فراغ اْلشاهد وهذا ملموس من ال

الفراغ إال باحياء احللقات العلمية الرشعية؛ ألهنا  يمكن مأل

لدعاة الرافد الوحيد لصناعة جيل االصَلح، وختريج ا
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واْلربني وصناعة العلامء العاملني القادرين عىل محاية 

 .اْلجتمع من الزلل يف التطبيق واةلل يف الفهم

حمفز العادة احللقات العلمية كل هذه األسباب وغريها 

لصناعة علامء متخصصني يف العلوم الرشعية الرشعية؛ 

ووضع احللول قادرين عىل قيادة جيل األمة يف األتمات 

. اْلأساة التي تعاين منها األمةسبة للخروج من اْلنا
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 أهداف الحلقات العلمية الشرعية

 : إلنشاء احللقات العلمية أهداف مرحلية ومستقبلية منها

 ني يف جمال الدعوة واإلصَلح عداد دعاة وموجها

، الفراغ وقطع الطريق أمام اْلنحرفني واْلندسنيئ ْلل

عن النبع  الذين يريدون اضَلل الناس وابعادهم

 .الصايف والعقيدة الصحيحة

  حتريك اجلامد من طلبة العلم، واالرتقاء بالعامل

لتوحيد األهداف وخلق  ؛منهم إىل اْلستوى اْلطلوب

 .جو من التعاي  والتكامل لتنسيق العمل

  حتصني العاملني يف جمال الرتبية واإلصَلح ضد

 .التيارات واْلناهج اهلدامة

 عمل عند طلبة العلم الرشعي تطوير مفاهيم العلم وال

 .وتربيتهم وفق منهج صحي 

  صناعة علامء مربني جيمعون بني العلوم الرشعية

والعلوم التنموية اْلعارصة قادرين عىل اإلفتاء وإدارة 
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األتمات حاصلني عىل اإلجاتة يف العلوم الرشعية 

. بطريقة سلأل األمة من الضبر واالتقان

 يصدر من ، ه مجاعيكون اإلفتاء شبالعمل عىل أن ي

اجلهة العليا هلذه احللقات كام رأيته يف خرجيي ديوبند 

وسهارنفور وندوة العلامء فاْلشايه وطلبة العلم 

منترشين يف البَلد يعملون وسائر بني الناس 

ومراجعهم من العلامء األجَلء واْلشايه الفضَلء 

هتيئة الذين خترجوا عىل أيدهيم، كام جيب عليهم 

.ول اإلفتاء اجلامعي وااللتزام بهاْلجتمع لقب

  توىل إصدار تفعيل اْلجامع الفقهية لتالعمل عىل

 هاالفتاوى واالجتهادات اْلنضبطة، من خَلل توجيه

من الباحثني؛ لدراسة النواتل احللقات العلمية طلبة 

اْلستجدة بروح العرص، ومتطلباته را حيقق التيسري 

 ورفع احلرج عن اْلكلأل ومقاصد الترشيع

للنصو ؛ وذلك لسدِّ الفراغ احلاصل وقطع الطريق 
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أمام الفتاوى اجلاهزة غري اْلنضبطة، علاًم أن اْلجامع 

الفقهية يف الوقت احلارض خري من يمثل مبدأ 

االجتهاد اجلامعي، فإن جهود القائمني عليها 

مشكورة فقد أسهمت يف حلِّ كثرٍي من القضايا 

.الفقهية اْلستجدة التي هتم اْلسلمني
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