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:الملخص
 أي البحث – يف مبحثه األول- حاول هذا البحث بيان أثر سد الذرائع يف صحة الفتوى؛ إذ تناول
 واألدلة يف,مددرا للتشريع
 وكوهنا, مث بيان حجية سد الذرائع,معىن الذرائع يف اللغة واصطالح األصوليني
ً
 مث بيان,اصطالحا
 مث تعريف الفتوى لغة و,ومددرا للتشريع
 وكذلك مذهب َم ْن مل يعتَ َّد هبا حجة,ذلك
ً
ً
, مث تناول يف ادلبحث الثاين أثر سد الذرائع يف صحة الفتوى احملققة للمقدد الشرعي.ضوابط الفتوى
 وعدم,وذلك من خالل بيان النتائج ادلرتتبة على القول بعدم إعادة بناء البيت احلرام على قواعد إبراهيم
 وكذلك أثر سد الذرائع يف القول والفتوى مبنع سفر ادلرأة بغري,قتل النيب صلى اهلل عليه وسلم للمنافقني
 مث,) ويف منع تويل ادلرأة ادلناصب العامة (الرئاسة والوزارة والربدلان,حمرم والنتيجة ادلرتتبة على هذا القول
 وكذلك الثمرة الناجتة عن القول بتحرمي,تناول يف ادلبحث الثالث أثر الفتوى حبرمة اخلروج على ويل األمر
 ومثله الفتوى بتحرمي تقليد الكفار يف األلبسة والعادات,السفر واإلقامة يف بالد الكفار لغري حاجة
.عمدا كالداحي
ً  وكذلك َع َّد أقوال السكران وأفعاله,وادلناسبات
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Abstract:
This research attempts to clearfy the effect pretext expedient on the Formal and
legal opinion (Fatawa). One of the chapters, deals with the real meaning of the pretext
expedient through the Arabic language and through the Islamic religion. Then it
expedient the proof of pretext expedient on the Formal and legal opinion (fatawa) to
lead to a source of set legal rules for that. And also discusses the opposite of this
opinion. This research difines the Fatwa through language and religion then it explains
the rules of Fatwa . In the other chapter, it discusses the effect of Formal and legal
opinion (Fatwa) which fulfill the religious aim through clarifying the results of rebuild
the (kabaa) based of Abraham's pillars. Another examples was that Prophet Mohmmed
was not killed by hypocrites, and the effects of women's travelling alone without
(Mahram). Also it deals with benefit of not allowing women from public positions (to
be a President or Minister etc). As well as it mentions the revolution against the Imam
also it predicts the result of traveling and living in non Islamic countries. And it deals
with the rules of imitating Non Muslims in their dresses, customs and occasions. Also it
discusses the saying that all the speech and action of the drunk person is as the undrunk
person.

