
  اإلعالم الديني  مداخلة

   ي خلخلة المعارف الشرعية الصحيحةالعنوان: فوضى الفتاوى عبر القنوات الفضائية ودورها ف

  د.سعاد رباح

    تمهيد

احلمد هللا رب العاملني محدا كثريا مباركا فيه، وصل اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه و     

    وبعد: التابعني له بإحسان إىل يوم الدين،

اإلفتاء مسؤولية عظيمة، وأمانة ثقيلة، كما أنه منصب جليل ووظيفة شريفة، وأثره يف إصالح األفراد     

واتمعات ظاهر، واحلاجة إليه من أمس احلاجات، بل تبلغ مبلغ الضرورات، فليس كل الناس بل وال 

يعرض له من مسائل ومشكالت،  أكثرهم حيسن النظر يف األدلة، ويقدر على استنباط حكم اهللا فيما

فَاْسأَلُوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال  [: من خالل فتاواهم، امتثاال لقوله تعاىل ركالذ فكان حباجة إىل سؤال أهل 

ومن املعلوم عند املسلمني أن اهللا عز وجل، أخذ على كل عامل العهد وامليثاق أن ). 43(النحل:  ]تـَْعَلُمونَ 

يبني احلق للناس وال يكتمه، حىت ال يتخذ الناس أئمة مضلني وجهاال مرجعا هلم يف معرفة أحكام الشريعة، 

  لنكوص العلماء عن أداء واجبهم من البالغ والتبيني. وذلك حني ال جيدون إال هؤالء 

رغبة الناس يف االتصال بالعلماء بأي طريق يوصلهم ملعرفة أحكام الشريعة يف وقائعهم وأحداثهم،  ومع   

وصول الفتاوى إىل الناس دون تيسر  وخاصة شيوع اإلعالم الفضائي،وبفضل ثورة االتصالت احلديثة، 

ها فتاوى غريبة وشاذة، باتت تشكل تعناء، إال أا ومع تعددها وتباينها والتساهل فيها أحيانا لدرجة جعل

ظاهرة غري صحية نظرا لكثرة الفضائيات وتزاحم مئات املفتني الذين تصدروا لإلفتاء، حيث أدى هذا 

مما نتج  الشرعية الصحيحة،الزحام إىل إثارة اللبس واالرتباك والبلبلة واحلرية لدى الناس، وخلخلة يف معارفهم 

دا ى عرب الفضائيات، اليت تزايد احلديث عنها يف السنوات األخرية تزايعنه ما يسمى بظاهرة فوضى الفتاو 

  فيها إيقاف نزيفه ووضع حد جلريان سيله. ملفتا للنظر، ومقلقا لدرجة صار ملزما



ما هي املصاحل واملنافع احملققة من فتوى الفضائيات؟ فما املراد بفوضى الفتاوى؟ وماذا عن خطورة الفتوى؟ 

ما هي األسباب و ؟ فوضى الفتاوى الالت اليت تكتنفها؟ ما دور القنوات الفضائية يف نشروما املفاسد واإلخ

وما هي اإلجراءات اليت جيب اختاذها للحد من هذه الظاهرة  ى الفتاوى عرب الفضائيات؟اليت تغذي فوض

  هذه اإلشكاالت وغريها حاولت ورقيت البحثية اإلجابة عنها كاآليت:ومن خطورا؟ 

  معنى فوضى الفتاوىأوال: 

ليس املقصود بفوضى الفتاوى، وجود الفوضى يف الفتوى احلقيقية يف حد ذاا، وإمنا املراد بذلك     

الفوضى يف أفكار وأراء من يطلقون تلك الفتاوى اليت تعرب عن أرائهم الشخصية، وما حتدثه هذه األراء من 

ؤالء يف اخلطاب الديين، وهلذا أطلق على هذه التباس وحرية وبلبلة على الناس بسبب اختالف أراء ه

الظاهرة بفوضى الفتاوى، حيث جند يف الفتوى الواحدة أو املسألة الواحدة، أكثر من رأي مع تباينها 

  . )1(وتنافرها، بني التشدد والتساهل أو التسيب، أوبني الوسطية والتطرف

  )2(ثانيا: خطورة الفتوى

اإلفتاء عظيم اخلطر، كبري املوقع واألثر، كثري الفضل، ألن املفيت وارث األنبياء، وقائم بفرض الكفاية،    

وهو التبليغ والتبيني ألحكام اهللا تعاىل، فهو موقع عنه عز وجل ألنه خيرب بأحكام اهللا تعاىل، من حالل 

، ولذلك قال غري واحد من علماء وحرام أو إباحة أو كراهة، فال ينصب هلا إال من كان أهال لذلك

السلف:" ليحذر أحدكم أن يقول: أحل اهللا كذا أو حرم كذا، فيقول اهللا له: كذبت مل أحل كذا ومل 

معرض  خل بينهم؟، وهذا املفيت العاملأحرمه".  وقالوا أيضا: " العامل بني اهللا وبني خلقه، فلينظر كيف يد

الفتوى خلطورا فيتوقفون عنها، فقد روي عن عبد الرمحن بن  للخطأ، ولذلك كان أهل العلم  يتخوفون من

 -صلى اهللا عليه وسلم- أيب ليلى أنه قال: " أدركت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهللا

   واية:" ما ويف ر  ،)3(يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا، وهذا إىل هذا، حىت ترجع إىل األول"
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وقد     ديث إال وّد أن أخاه كفاه إياه، وال يستفىت عن شيء إال وّد أن أخاه كفاه الفتيا"،منهم من حيدث حب

 أدري. عن أربع، ويف ست وثالثني يقول اليستفىت عن أربعني مسألة فيجيب  -رمحه اهللا- كان اإلمام مالك

جمالس الفتوى، حيث ولكننا اليوم نشاهد اجلهال وأدعياء العلم وأنصاف املتعلمني، هم من يتصدرون 

أقحموا أنفسهم يف هذا اال وهم ال حيسنونه، وخاضوا يف حبر ال جييدون السباحة فيه، فضلوا وأضلوا، 

إىل ظهور فوضى  م الصحيحة، مما أدىوحريوا األمة بفتاواهم الشاذة الغريبة البعيدة عن أحكام اإلسال

  .)4(الفتاوى وتعاظمها

  )5(ات الفضائيةمصالح الفتوى عبر القنو ثالثا: 

للفتوى عرب القنوات الفضائية مصاحل وفوائد كثرية إن هي صدرت من أهل العلم املؤهلني للنظر والفتوى، 

اء ومما ال شك فيه أن كثرة برامج اإلفت لقنوات مؤصلة تأصيال شرعيا سليما،ومىت كانت الفتوى عرب هذه ا

اإلجيابيات إذا أحسن استغالهلا، ملا توفره من منابر املصاحل و ، قد حتمل الكثري من القنواتهذه املباشرة على 

املتخصصني يف العلوم الشرعية، إلبداء آرائهم يف مجيع القضايا  األمة اإلسالميةعلماء للتعريف بوفرص 

م األمة اإلسالمية وإعطاء الفتوى الشرعية السديدة، والرأي السليم فيها ويف سبل معاجلتها،   احلساسة اليت

وتوجيه ونشر العلم الصحيح وتعميق الثقافة الشرعية لدى الناس، اع ضروري حوهلا، كذلك خلق إمجو 

وإرشادهم إىل ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم وسد حاجتهم إىل اإلفتاء، لسهولة اتصال  املسلمني املستفتني

املسائل اليت حيتاجها أفراد األمة املستفيت باملفيت الذي يريد سؤاله، مما يتيح للمفيت إقامة احلجة يف كثري من 

اإلسالمية أينما كانوا ومهما كانت توجهام، وكذلك أمهية توعية أفراد األمة اإلسالمية جتاه قضاياهم 

واستجابة هذه الفتاوى يف كثري من احلاالت  ،ختصهم دون غريهم من األمم األخرىالكبرية واهلامة اليت 

من ، تعزيز وحدة األمة اإلسالميةميكن هلذه الفضائيات أن تلعب دورا مهما يف  كما ملتطلبات العصر.
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 املوقع أو البلد إىل االنتقال دون إقامته مكان من  خالل التواصل بني أفرادها املنتشرين يف أصقاع العامل كل

 وكذا اإلسهام يف التقريب بني املذاهب املختلفة، وتعريف الناس ا وتعليمهم بأن املفيت، يكون فيه الذي

ولو كان بينها اختالف يف بعض املسائل كلها خادمة للدين هناك مذاهب وليس مذهبا واحدا متبعا، وأا  

د أفراد األمة مما خيلق عن، إال أا تبقي آراء يف اإلسالم وليست هي اإلسالم،  اليسرية الفقهية الفرعية

  .مء، تزيد مع الزمن من عوامل وحداإلسالمية رؤية مشرتكة لألشيا

  )6(رابعا: مفاسد الفتوى عبر القنوات الفضائية

احث عرب الفضائيات، فإن ذلك ال ميكن أن خيفي عن الب فتاوىفوائد للمصاحل و  رغم ما مت ذكره من

ة، وجتعلها قد تبعدها عن أداء رسالتها احلضاري ،اختالالت ومفاسدما يصاحب تلك الفتاوى من والناظر 

دثه من أزمة فكرية عويصة، أسفرت عن ظاهرة خطرية مسيت بفوضى الفتاوى، حت ملاتؤدي نتيجة عكسية، 

اليت يعاين منها جمتمعنا اإلسالمي اليوم نتيجة سوء استغالل تلك القنوات هلذه الفتاوى، وميكن إمجال تلك 

  املفاسد فيما يلي:

وسعيها إىل جذب أكرب عدد من اجلمهور دون مراعاة ضوابط  :دة روح المتاجرة عند بعض القنواتسيا-

إذ يتم اختيار املفيت يف تلك القنوات على مقاسات خاصة، حيث يراعى فيه جذبه النتباه وشروط املفيت، 

وتقييده بالوقت واإلجابة املشاهدين بشكله مثال، دون االهتمام بعلمه وورعه، مث انتقاء األسئلة املطروحة 

  على ما يتوافق وخيدم توجهات القناة اإلعالمية والتجارية.

، همالشك والريبة يف أوساطبإثارة وذلك وتعميق اخلالفات بينهم، : المسلمين بين وحيرة بلبلة حداثإ-

خاصة بني العامة منهم، الذين ال يعرفون مصادر اخلالف عند العلماء، واخللفيات التارخيية هلذا اخلالف وال 

  األسباب املؤدية له، فيتجرأ هؤالء املتصدرون للفتوى بغري تأهيل هلا أمام هذه القنوات على األحكام
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 ما كان تعقيده وبعده عنالشرعية، حيث ال يتورعون عن اإلفتاء واإلجابة عن أي سؤال يطرح مه

ترحنت الفتاوى بني امليوعة والتساهل دون علم وروية فأحدثوا فوضى يف اخلطاب الديين، إذ ، ختصصهم

املخل، أو بني التشدد املفرط والغلو اجلانح، مما حري الناس وخلخل معارفهم الشرعية الصحيحة، وأوقع 

  .االحنالل والتسيبان يف أحض ثن التطرف املميت، وبعضهمبعضهم يف برا

كما أدى اإلفتاء عرب القنوات الفضائية إىل انتشار فتاوى  :تحتاج إلى مراجعة انتشار فتاوى شاذة -

فحرمت شاذة من شأا أن تفرق كلمة املسلمني، حبا للظهور ورغبة يف التميز على قاعدة "خالف تعرف"، 

تحرمي تسليم املسلم كاحلالل وأحلت احلرام، وصدمت الناس بغرابتها وبعدها عن أحكام الدين الصحيحة،  

يف العمل  ، أو جواز إرضاع املرأة زميلهاةواز سرقة أموال الدول غري املسلموج على املسيحي ووجوب عدائه،

وفتوى عدم تقييد تعدد الزوجات، وغريها من على أن يوثق هذا اإلرضاع كتابة ورمسيا، ، منعا للخلوة احملرمة

  .)7(الفتاوى الغريبة

كما أن ضيق زمن الربنامج، وضغط املتصلني،  :عدم بيان الحكم الشرعي في القضايا المسئول عنها-

والتصور الواضح، وبالتايل تكون الدقة الصحة و وسيطرة الصحفي احملاور جيعل املفيت يصدر فتاوى تفتقر إىل 

، كما يتم تعميم احلكم يف مسائل خيتلف حكمها باختالف بعيدة عن بيان احلكم الشرعي الصحيحإجابته 

  .)8(واملآلالزمان واملكان واألحوال واألشخاص 

تسببه من حتطيم لصورة العلماء يف أعني العامة، ما و :  الناس بين واحترامهم العلماء هيبة على التأثير-

وإن كان أقل علما،  ألن بعض الفضائيات ال تبحث عن العلماء، بل ختتار األكثر شهرة( جنوم الفضائيات)

 ، والداعية الذي يكشف للناس حماسن اإلسالم، ويرداملرشد حيث إا ختلط بني العامل املفيت، وبني الواعظ
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إىل جنوم بعض هؤالء حتول كما أن ، احوله، فيستضيفون الواعظ أو الداعية بوصفه فقيهالشبهات املثارة 

  عامة.ثقة الناس م، وأزال هيبتهم من نفوس ال ةزعزع أدى إىلالهثة خلف الشهرة، والسعي لكسب املال؛ 

أدي إفراط مفيت القنوات يف حيث  :الرخص تتبع إلى الناس من العامة لجوءو  المبالغة في التيسير،-

التيسري واملبالغة يف مسايرة الواقع حىت أخضعوا أحكام الشريعة له، فصارت تابعة ال متبوعةـ، مما جعل العامة 

فيسألونه عما ينزل م من نوازل فقهية، وهم  بالتساهل يف الفتوى حبجة طلب التيسري، عرف من يقصدون 

ملسألة، ومعرفة حكم اهللا فيها، وإمنا يبحثون عن ذريعة لفعل ما يريدون يف ا احلق إىل ال يبحثون عن الوصول

  فعله.

حيث صار الغلو يف التيسري يف الفتوى والتساهل فيها، وتتبع : لتحايل على أحكام الشريعة اإلسالميةا-

من أهم ما مييز فتوى الفضائيات، حىت بات خيلط بني التيسري وبني التحايل، وقد  الناس الرخص

اإلفتاء املباشرة،  العديد من الباحثني واملهتمني بالشأن الفقهي أن بعض الناس من املتصلني بربامج أكد

ومعانيها، تعقبها إجابة الضيف؛  فيدسون أسئلة ذات طابع غريب يف ألفاظها  تكون هلم أغراض خاصة؛

ني واحملللني، ومتتد تلك البلبلة واجلدل بني أوساط املهتم فتتلقفها وسائل اإلعالم؛ مما يثري قدرا من

  .)9(، وحتدث خلخلة يف معارفه الشرعية الصحيحةاتمع، فتضعف قناعته بالدين السجاالت اجلدلية إىل

وهو يف بلد –هذه القنوات حيث إن املفىت يف  :)10(مراعاة أحوال كل بلد وظروف كل مجتمع عدم -

باإلفتاء يف قضايا األقليات املسلمة  ، كما يقومأخرىاملتصلني من أقطار  يرد على استفسارات املستفتني-ما

اجلاليات وخصوصياا، وما  تلكالبلدان، وعدم معرفته بأوضاع  يف الغرب، مع جهله التام بأوضاع تلك

  .جهها من صعوبات يف حياا اليومية يف ديار الغربةايو 

                                                           

. عبد الرزاق 56-55. عصام أمحد البشري، مزالق الفتوى، ص74-72يوسف القرضاوي، الفتوى بني االنضباط والتسيب، ص-)9(
 .195، ص2008، مؤسسة الرسالة، 2الكندي، التيسري يف الفتوى، أسبابه وضوابطه، ط

. الربيك، فتاوى 84، ص2013، 10،السنة15عبد القادر مهاوات، الفتاوى اهلوائية، املآخذ واحللول، مقال مبجلة البحوث والدراسات، ع-)10(
 .31الفضائيات، ص



خلخلة الثقة يف املفيت  وذلك من خاللإضعاف الوحدة المذهبية والتشكيك في المرجعية الفقهية:  -

احمللي وكذا جتاوز املذهب املتبع إىل مذاهب أخرى ختالفه أحيانا وال توافق أعراف البلد، وذلك عندما يسمع 

، أو اتباع ما يسمعه من فتاوى تدعو املستفيت وتأتيه فتاوى عرب الفضائيات، خمالفة ملا يسمعه من مفيت بلده

  يسمى بالالمذهبية مما نتج عنه ظاهرة فوضى الفتاوى.ية، تروجيا ملا لتجاوز املذاهب كل

  )11(دور القنوات الفضائية في فوضى الفتاوىخامسا: 

  مما ال شك فيه أن الوسائل اإلعالمية املعاصرة سالح ذو حدين، حيث ميكن استعماهلا يف اخلري والشر،   

يف نشر العلم الصحيح والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، كما ميكن استعماهلا يف التضليل والدعوة 

إىل الظلم واالستبداد، أو تكريس الباطل واجلهل والتخلف، ناهيك عن إحداث الفنت والبلبلة واحلرية لدى 

فكري واالجتماعي، ولذلك إذا ترك الناس، وخلخلة معارفهم وقيمهم الدينية الصحيحة وزعزعة أمنهم ال

احلبل على الغارب ومل تضبط هذه الفتاوى املنتشرة عرب الفضائيات، ومل يوقف نزيف الفوضى فيها، فإن 

إمثها سيكون أكرب من نفعها، وآثارها السلبية تكون أعظم من فوائدها، ومفاسدها تصبح أكثر من 

لم املتخصصني، ونكوصهم عن أداء واجبهم أو مصاحلها، ذلك ألن هذه القنوات ويف غياب أهل الع

منعهم منه أحيانا، تأيت مبن ليس أهال للفتوى ليسد هذا الفراغ، فيتصدر للفتوى مباشرة دون ترو وتثبت، 

بل دون علم أو دراسة هلا ملعرفة احلكم الصائب فيها، فمعظم هذه القنوات تصدر فتاوى نابعة عن األهواء 

تند إىل أصل شرعي أو أدلة معتربة شرعا، وتقدم أشخاصا يدعون العلم بينما واألعراف السائدة، وال تس

يسعون للظهور والشهرة، ويتطلعون للبهرجة اإلعالمية، بتسليط األضواء عليهم، وهم غري أهل االختصاص 

الذين حيق هلم اخلوض يف هذا امليدان، وبذلك أسهمت هذه القنوات يف التجاسر على الشرع، باخلوض يف 

كامه واجلرأة على الفتوى فيه، مما أنتج الفتاوى الشاذة والغريبة واملتسرعة واخلاطئة من غري املتخصصني، أح

واليت تعج ا الفضائيات حاليا يف العامل اإلسالمي، واليت تلتقطها التقاطا من أجل الضجة اإلعالمية، وإثارة 

خ علي مجعة: أراء ضالة وهي باليا وليست اجلدل حوهلا بعد حتويرها والتالعب ا، فهي كما قال الشي
                                                           

الفتاوى . عبد القادر مهاوات، didisalek@yahoo. Comديدي ولد السالك، اإلفتاء عرب القنوات الفضائية، عن موقع: -)11(
 .300-199. الفوزان، مشكالت اإلفتاء الفضائي، ص84اهلوائية، املآخذ واحللول، ص



فتاوى، ألا خرجت من غري عامل واعتبارها فتوى حمرم شرعا، ومن ذلك تلك الفتاوى اليت طالعتنا من 

واليت جتيز للمرأة ضرب زوجها دفاعا عن النفس، لرد الضرر عنها أو هجره  2008طرف أحد الشيوخ عام 

 ، أو منعها من حقوقها كالنفقة، وقد أدى ذلك إىل اختالف ردوديف حال عدم التزامه بواجباته الزوجية

 األفعال بني موافق وخمالف، ففي مصر مثال وافق رئيس جلنة الفتوى باألزهر عبد احلميد األطرش، على

فتوى ضرب املرأة لزوجها دفاعا عن النفس، بينما رفضها مصطفى الشكعة عضو جممع البحوث اإلسالمية، 

مي قيادة املرأة للسيارة يف بعض البلدان، بينما يسمح هلا ركوا مع سائق أجنيب، وتقيد بعض ومنها فتاوى حتر 

الفتاوى ذلك اجلواز بشرط كون زجاج السيارة شفافا، أو التحرمي إن كان مظلال، ومنها فتوى رئيس قسم 

رمة إذا كان وجودمها يف احلديث باألزهر عزت عطية، جبواز إرضاع املرأة زميلها يف العمل منعا للخلوة احمل

نه يبيح اخللوة وال حيرم غرفة مغلقة ال يفتح باا إال بواسطة أحدمها، على أن يوثق هذا اإلرضاع رمسيا أل

وغريها كثري...ومن مث طالب العديد من العلماء وزواج املسيار وفتوى عدم تقييد تعدد الزوجات،  الزواج،

ات وضبطها، لئال تتسبب يف إحداث كارثة دينية خيتلط فيها احلق والفقهاء وقف نزيف الفتاوى عرب الفضائي

طل، وتتخلخل فيها املعارف الشرعية الصحيحة ويقضى عليها، وقد محلوا هذه القنوات واملفتني الذين ابالب

تستضيفهم ليتصدروا جمالس الفتوى، مسؤولية تلك الفوضى وتلك البلبلة واحلرية، وذلك ألن أكثر هؤالء 

ا يؤدي إىل كثرة ري خمتصني وغري مؤهلني للفتوى عامة، وال يتقنون فنها عرب الفضائيات خاصة مميكونون غ

  الوقوع يف اخلطأ.

    )12(سادسا: أسباب فوضى الفتاوى عبر القنوات الفضائية

لقد انتشرت عرب القنوات الفضائية املختلفة، فتاوى غريبة جتتاح عقول وقلوب الناس، وهناك فتاوى حتلل    

 وأخرى حترم، بشكل يصدم الناس أحيانا، مما يعين أن هناك ظاهرة ميكن أن نسميها فوضى الفتاوى، وقد

  أدت إىل انتشارها بني الناس انتشار النار يف اهلشيم، وإىل تغذيتها أسباب ميكن إمجاهلا فيما يلي:
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إن فوضى اإلفتاء الفضائي اليت ابتليت ا األمة، ترجع إىل غياب الوعي والثقافة غياب الوعي الديني:  -1

الدينية لدى الناس، إذ كان من املفروض عدم التجرؤ على أحكام اهللا تعاىل، وعدم االستهانة ا فال يسأل 

ة اليت تعانيها قطاعات  عنها إال من أهلها، وقد أدى إىل ذلك الفراغ الديين الذي يعانيه الناس، واألمية الديني

 كبرية من اتمع، واليت أصبحت يف أحضان أو مرمى القنوات الفضائية الدينية وسط غياب املؤسسات

  الدينية املعتدلة يف العامل اإلسالمي.

وعدم مراقبتها أو إمكان ضبطها، حيث تشري بعض اإلحصائيات يف أرقام كثرة القنوات الفضائية:   -2

قناة فضائية إسالمية،  80قناة فضائية، وما يقارب من  20وجود قرابة أو أكثر من  غري رمسية هلا، إىل

فكثرة الفضائيات اليت تزدحم مبئات املفتني الذين يتصدون لإلفتاء وتقدمي اآلراء الشرعية، غري أن هذا الزحام 

ب، وبني التشدد والغلو أدى إىل تعدد الفتاوى يف املسألة الواحدة وتباينها، وتأرجحها بني امليوعة والتسي

املتطرف، مما أثار لبسا لدى الناس وحرية وارتباكا يف أمور دينهم، وأحدث بلبلة وخلخلة ملعارفهم الشرعية، 

وقيمهم الدينية الصحيحة. فتعدد هذه القنوات اليت تكون غالبا غايتها من عرض تلك الفتاوى، هو العمل 

لبيزنس"، والسعي وراء الربح واملال الذي تغري به هذه التجاري البحت أي نشر ما يسمى ب"الفتاوى ا

القنوات بعض ضعاف النفوس الذين يلهثون وراء الشهرة ومجع املال، فلم جيدوا حائطا أدىن وأوهى من  

  حائط ديننا للوصول إىل الثراء عن طريق االجتار بالفتوى الغريبة والشاذة.

تصور الواقعة والظروف احمليطة ا، وخباصة يف املسائل  التعجل يف اإلفتاء قبلو  التسرع في الفتوى: -3
  اليت تتغري بتغري األحوال واألشخاص واألماكن واألزمان .

لقد كان للفتاوى املتسرعة والعشوائية عرب الفضائيات، دور يف إحداث فوضى يف اخلطاب الديين، وبلبلة 
نقد املوجهة هلؤالء املتسرعني يف إصدار الفتوى يف القيم واملعارف الشرعية الصحيحة، ومن مث ثارت موجات ال

عرب القنوات الفضائية، دون تريث أو ترو أو تثبت يف دراستها ملعرفة احلكم الصائب فيها، متجرئني على 
يسعون للظهور وهم بذلك اإلجابة مباشرة دون التزود بدرع "ال أدري" الواقي من املزالق واملنجي من املهالك، 

هل االختصاص الذين أ، وهم من غري عليهم األضواءوتسليط  اإلعالميةويتطلعون للبهرجة  وينشدون الشهرة،
تقياء بأنه ألهل العلم اأمن شهد له  إالوقدميا كان ال يقتحم محى الفتوى  ،حيق هلم اخلوض يف هذا امليدان

فتاء واستنباط ويف عامل اليوم فإن احلصول على الشهادة العلمية ال يعين املقدرة على اإل ،هل ألن يفيت الناسأ



ن الطالب عندما حيصل على شهادة الدكتوراه إسبق: حكام، يقول الشيخ نصر فريد واصل مفيت مصر األاأل
اح تدخل به عامل يف قسم الفقه بكلية الشريعة، ال جيرؤ على الفتوى، وكنا نوصيه بالقول: الدكتوراه مفت

 أنجابة عن كل ما يعرض من دون ويزيد الطني بلة اإل .البحث واالطالع والتفقه، فال تغرت وتقع يف احملظور
دري اليت كانت مسة السلف الصاحل، وزينة العلماء الربانيني على مر العصور أسمع ولو مرة واحدة كلمة: ال ن

دري، وقد جاء رجل من بعيد أيف ست وثالثني منها: ال  ربعني مسألة، فقالأالسابقة، فقد سئل مالك عن 
ين ال إحد فقهاء املدينة السبعة فسأله عن مسألة؟ فقال: أيب بكر الصديق أاىل الفقيه القاسم بن حممد بن 

ىل طول إعرف غريك؟ فقال له القاسم: ال تنظر أنين جئتك قاصدا وال إحسن اجلواب عنها، فقال السائل: أ
لزمها، فواهللا ما رأيناك يف أخي أحسنه، فقال شيخ من قريش: يا ابن أاهللا ال  ناس حويل، فوحلييت وكثرة ال

  .)13(تكلم مبا ال علم يل بهأن أيل إحب أنبل منك اليوم، فقال القاسم: واهللا ألن يقطع لساين أجملس 

حتتاج الفتاوى ، إذ املفيت وآدابه ومل تتحقق فيه شروط :)14(ممن لم ليس أهًال لهاللفتوى  التصدي -4
علم كبري، وثقافة واسعة، وخربة وافية، وجتارب كافية، وملكة فقهية راقية يف فهم النص والواقع، وقدرة  إىل

رائدة يف جمال التنزيل وختريج املناط وحتقيقه، ودراية واسعة مبقاصد الشريعة، ودربة جيدة يف نطاق فقه 
عالمية املعاصرة سالح ذو حدين، حيث ميكن استعماهلا ائل اإلن هذه الوسأولويات واملوازنات، وال شك األ

ا ميكن أيف اخلري ويف الشر، ويف التوعية اجليدة والدعوة اىل اهللا تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة، كما 
حداث إاستعماهلا يف التضليل، والتربير للظلم واالستبداد، وتكريس الباطل واجلهل والتخلف، ناهيك عن 

، ومن هنا فال يتوىل هذا املنصب اخلطري إال من كان أهال لذلك، ولكن لألسف واحلرية لدى الناس الفنت،
 مبفتني، هم وما بعلماء هم وما العلماء بزي ويتزيون لالفتاء يتصدرون الذين اجلهال الرويبضة بعض لدينا ظهر

 ال كان حني يف متعاملني، أو مفتني نسميهم ما بعض من موضوع ذات وغري شاذة فتاوى صدرت ما فكثريا
 كله  الكرمي القرآن حفظ قد أوال يكون جليل عامل الفتوى حمل ألن حملها من إال الفتوى تؤخذ ال أن بد

 القرآن ألن العصر هلذا املناسب والتفسري العصور تفاسري على يطلع أن واستطاع ودالالته مراميه واستوعب
 النبوي احلديث مع يتعامل مث الواقع مبعرفة عصر كل  يف آنالقر  تفسري ويتجدد تفسريه جتدد كلما  يتجدد
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 يدرك حبيث الغريب واحلديث املشهور واحلديث الصحيح واحلديث الضعيف احلديث بني فيه مييز تعامال
 العربية اللغة يعرف أن أمهية القرآن حفظ عن يقل ال مهم شيء وهذا مث النبوية، السنة يف االستشهاد مواضع

 معاين يدرك أن الكرمي القرآن يقرأ عندما يستطيع حبيث ودالالا األلفاظ مرامي يدرك وأن كرميال القرآن لغة
 دراسة بعد إال يتحصل ال جمهود وهذا األحكام، مبقاصد دراية له وكذا الواحدة اللفظة أو الواحدة آليةا

 علمي نتاجإ له ويكون ،الكرب حىت عليها ويشب الصغر منذ اإلنسان ا يبدأ منهجية وخطة منظمة
 وخطأ العلماء خطأ خيطئ أو فتوى له ختطئ مل حبيث الفتوى يف وجرب ،بالعلم الناس بني شهرته واستفاضت

 بدليل يناقش قد دليل إىل يرجع ألنه مغفور العامل خطأ ألن ،الرويبضة هؤالء خطأ من وأهون أوهن العلماء
   .تقوى وال ورع عن يعرب وال علم عن يعرب ال خطأ تاءاإلف يدعون الذين األدعياء هؤالء خطأ أما آخر،

تخلي بعض كبار العلماء الذين يتطلع الناس لالستفادة منهم عن المشاركة في هذه البرامج  - 5
إما تورعًا عنها العتقادهم بتحرمي التصوير التلفزيوين وحنوه، أو النشغاهلم حبلقات وعزوفهم عنها  :الفضائية

واجلامعات، أو لغري ذلك من األسباب، وال شك أن هذا سيفتح اال ملن هو دوم يف التعليم يف املساجد 
العلم والفضل، ولئن جاز للمفضول املؤهل أن ينوب عن الفاضل، خصوصًا عند انشغاله أو ختليه عن 

كنه واجبه، فالغالب أنه لن يؤدي املهمة اليت تصدى هلا كما يؤديها من هو أفضل منه علمًا وورعاً، ول
يشكر على ما يبذل من اخلري والنفع، ويالم األفضل على تركه للواجب، أو انشغاله باملفضول عن الفاضل، 
وقد حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من ترئيس اجلهال واألدعياء ، وختلية الساحة هلم يف التعليم واإلفتاء، 

إن اهللا ال يقبض العلم  " غ والتبيني، فقال :وذلك بقعود العلماء الراسخني عما أوجبه اهللا عليهم من البال
انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوساً 

وقال اهللا تعاىل حمذرًا منكتمان العلم، وتأخري البيان عن  " جهاًال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
َنَبُذوُه َورَاَء وَ [: وقت احلاجة نـُنُه ِللناِس َوَال َتْكُتُمونَُه فـَ ِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب لَتُبَـيـُه ِميثَاَق الظُُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا ِإْذ َأَخَذ الل

  ] .187[آل عمران    ]بِِه ثََمًنا َقِليًال فَِبْئَس َما َيْشتَـُرونَ 

م والوسطية املبين على الكتاب والسنة، وسلوكه :االعتدالابتعاد بعض المتصدين للفتوى عن منهج  -6
  طريقني متطرفني :إما التشدد الغايل، وإما التساهل املفرط .

   .الجمود والتقليد، والتعصب األعمى لمذهب أو شخص -7
  واإلفتاء ببعض اآلراء الشاذة املخالفة لألدلة الشرعية املعتربة . :تتبع الرخص -8



وتتصف بطابع العموم،  :المتصدين للفتوى باإلفتاء في نوازل تمس المجتمعاتانفراد بعض  -9
والتشعب الذي خترج به الفتوى عن حيز الفن الواحد إىل حيز الفنون املتنوعة، مما جيعل أمر استيعاا 

ويعظم الضرر حني يكون  ،يستطيع خوض غماره الواحد مبفردهوتصورها على حقيقتها معرتًكا صعًبا، ال 
  ، قليل الورع، سريع احلكم بال تبصر وال روية .ف التأهيل، قصري النظرذا الشخص ضعيه

يعة، ومبادئ األخالق، وما العقيدة، وثوابت الشر يف  :إصدار بعض الفتاوى المخالفة لمسلمات-10
   .األحكام بنصوص قطعية الداللة والثبوت شرع من

واالكتفاء مبجرد اإلباحة أو التحرمي، أو ينبغي وال  :عدم العناية بذكر دليل الحكم الشرعي ومأخذه-11 
، أو الدعوة إىل الفتوى مباشرة من الكتاب والسنة، وجتاوز وهكذا ينبغي، أو األوىل أو عدم األوىل، 

  املذاهب الفقهية، واعتبار التمذهب بدعة جيب تركها واالبتعاد عنها، مع قلة العلم أو انعدامه لدى هؤالء.

وعدم ربط األحكام بقواعد الشريعة ومقاصدها  :حكمة التشريع عند الحاجة إليها إهمال بيان -12
   .العامة

الربانيني، وقرارات اامع  :اجتراء من ليس من أهل العلم الشرعي على الطعن في فتاوى العلماء -13
أهل آفة العلم، وقيل ، وقد قيل إن التصدر قبل التالفقهية، ودور اإلفتاء، واهليئات الشرعية، والتشكيك فيها

  . )15(أيضا: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى هلوانه"

مما جيعل املستمع يف حرية  :توسع بعض المفتين في ذكر الخالف دون بيان الرأي المختار بدليله -14
  .ال يدري ما يعمل، وبأي األقوال يأخذ 

وبالقواعد واملقاصد الشرعية والضوابط واألصول احلاكمة  :ضعف العلم بالنصوص ودالالتها-15
  لالستنباط والفهم.

  حبجة التجديد يف اخلطاب الديين ومسايرة العصر. :الخروج على القواعد والمقاصد الشرعية -16

ويل عنق النصوص وتطويعها ألهواء الناس، وجعل الدين مطية جلمع  :التحايل على أحكام الشريعة -17
  .أوالنجومية املال وحتقيق الشهرة واملشيخة

ومن مث اخلطأ يف حتقيق  :عدم فهم بعض المتصدرين للفتوى عبر الفضائيات لفقه الواقع ومآالته -18
عدم مراعام ما املناط أو تنزيل األحكام على أرض الواقع، مما يؤدي إىل االنزالق يف فوضى الفتاوى، مث 
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من املفاسد واألضرار، أو احلرية والبلبلة ، أو احلرج والعنت، أو التوسع لدرجة هذه قد حتدثه فتاواهم الغريبة 
  .)16(التسيب

  وخماطبتهم بلغة ال يفهموا وال تناسب حاهلم. :المخاطبينعدم مراعاة أحوال  -19

  )17(اإلجراءات المتخذة للحد من فوضى الفتاوى عبر الفضائياتسابعا:

، هاشكالت اليت تكتنفاملو  واملفاسد بيان أمهية الفتوى ومنافعها عرب القنوات الفضائية، وبعدومن هنا  

خمتلف مؤمترات امعات الفقهية يف العامل اإلسالمي،  الباحثون يف بادرأسبابه املؤدية لفوضى الفتاوى، و 

كإجراءات حتد ،  اومشكال ا، واحللول املطلوبة ملعاجلة حماذيرهللفتوى عرب الفضائيات ضوابط شرعيةلوضع 

وقوع الفضائية يف أداء رسالتها وحتقيق أهدافها اخلرية، وتتالىف الالقنوات حىت تنجح هذه من فوضى الفتاوى 

وحتدث البلبلة واحلرية للناس، وخلخلة ملعارفهم الشرعية اليت تؤثر على رسالتها  ،فاسدوامل إلخالالتيف ا

  ، وميكن إمجال هذه اإلجراءات فيما يلي:الصحيحة

من أجل تشكيل وعي أفراد األمة اإلسالمية بقضاياها املصريية، وإعطاء  :لتوظيف الفعال للفضائياتا-1

اإلسالمية يف لعب دورها يف توجيه مجاهري األمة، من خالل تزويدها باملعطيات احلضارية دور أكرب للنخب 

الصحيحة لإلسالم وإقناعها بقدرة النموذج احلضاري اإلسالمي على صياغة جمتمع عصري، فإن ذلك لن 

ت ئيااح والفعال لإلعالم عموما والفضيكون ممكنا يف الوقت احلاضر، إال من خالل التوظيف الصحي

إلسالمية بشكل خاص، يف خدمة قضايا األمة اإلسالمية، شريطة أن تستخدم تلك الفضائيات املعارف ا

والعلوم العصرية ونتائج البحث العلمي، يف عملها وخاصة ما يتعلق بدراسة السيكولوجية اإلسالمية، وكل ما 

  .يتعلق باستشراف املستقبل

ومنع اجلهلة باألحكام الشرعية ، بإسنادها هلم وجوب تقديم العلماء المتخصصين في الفتوى: -2

فليس كل من حيمل شهادة علمية له القدرة على اإلفتاء واستنباط وصغار طلبة العلم من إصدار الفتوى، 
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األحكام، وكما قال الشيخ نصر فريد واصل مفيت مصر األسبق: إن شهادة الدكتوراه يف قسم الفقه بكلية 

الفتوى، وإمنا هي مفتاح يدخل به الطالب عامل البحث واالطالع والتفقه، فالفتاوى الشريعة، ال جترئ على 

املباشرة على القنوات الفضائية، حيتاج إىل علم غزير وثقافة واسعة، وخربة وافية كافية وملكة فقهية راقية يف 

د الشريعة ودربة يف جمال فهم النص والواقع، وقدرة على التنزيل وختريج املناط وحتقيقه، ودراية واسعة مبقاص

  فقه األولويات واملوازنات.

وفق يف العامل مكونة من كبار العلماء إسناد الفتوى عبر الفضائيات وقصرها على هيئة متخصصة:  -3

، من أجل تنظيم شؤون الفتوى واحلد من مظاهر االنفالت عالية علمية وفقهيةومعايري ضوابط وشروط 

م شؤوا وآلية إصدارها ، والرتخيص ملمارسة الفتوى وتأهيل املفتني وتدريبهم وتوحيد مرجعيتها وتنظيفيها، 

كاامع الفقهية والبحوث اإلسالمية واهليئات الرمسية لإلفتاء، ألا أقرب إىل الصواب من على ذلك،  

ها الفتاوى الفتاوى الفردية، على أن تسند لتلك اهليئة مهام الفتوى حصريا يف القضايا العامة، ويستثىن من

الفردية اخلاصة غري املعلنة، يف أمور العبادات مثال أو املعامالت أو األحوال الشخصية، فإا تكون بني 

  السائل واملسؤول وال يعلن عنها.

بإصدار ميثاق اضبط الفتوى عرب هذه القنوات، ملنع وضع ضوابط الفتوى عبر القنوات الفضائية:  -4

الفتوى، ووضع ضوابط دقيقة ملعرفة اهليئات العلمية املعتمدة يف اإلفتاء، من  غري املتأهلني من التجرؤ على

  أجل التمييز بني الدعوة والفتوى، وبني الوعظ واإلرشاد والثقافة العامة واإلفتاء.

  الصادرة عرب القنوات الفضائية ومراجعتها. :رصد ومراقبة الفتاوى -5

اليت يتم توفريها رمسيا  :المرجعيات الشرعية المعتمدةارات تدعيم فتاوى الفضائيات الصادرة بقر  -6

من املؤهلني للفتوى، داخل املراكز واهليئات الرمسية لإلفتاء، لضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها ونشر ثقافة 

  الوسطية واالعتدال، واحلد من ظاهرة فوضى الفتاوى.



ألا تعاون علمي راق، وهي أمان من الفتوى الشاذة اليت تنبين  :التأكيد على الفتوى الجماعية -7 

بعضها من متون الكتب القدمية، حيث تعزل عن سياقها الديين ودرا التارخيني ويفىت ا يف غري زماا وال 

 مكاا وال ظروفها.

يف العلوم  يتم تشكيله من عدد من ذوي اخلربات والتخصصاتيف كل بلد  :إنشاء مجلس لإلفتاء -8

يف الرمسي  مهمة اإلفتاء الشرعية يف الدولة، ممن يتمتعون بالدربة والدراية والسمعة احلميدة، لتسند هلم

  .)18(عن الغلو والتطرف، أو التسيب واالحنالل ابعيدوفق املرجعية املذهبية و  الفضائيات،

  الخاتمة

عارف امل إيصال اخلطاب الديين، وبث تمن أدوا حمدثةاإلسالمية أداة عرب الفضائيات برامج اإلفتاء إن      

، ونشر الدعوة إىل اهللا تعاىل، وهذا ما يقتضي من القنوات أن تركز يف الصحيحة اإلسالميةوالقيم  الشرعية

اح املؤسسات اإلعالمية براجمها على البناء القيمي واألخالقي واملعريف لإلنسان املسلم، وأن تكون مقاييس جن

كون يف حتقيق رسالتها، ال تنحصر فيما حتققه من أرباح مادية أو تنتجه من مادة إعالمية، وإمنا ت اإلسالمية

ا تطرحه من أفكار مبوذلك مقدرا على نشرها وإيصاهلا للخطاب الديين،  مبدىمعايري جناحها حمددة 

ادة تشكل وعيها بكاملها، وإعاإلسالمية ألمة امؤصلة، تسهم يف بناء سديدة، وقيم رشيدة، وفتاوى 

  ، بااللتفاف حول مذاهبها ومرجعياا املعتمدة، ومتسكها بقيمها ومعارفها الشرعية الصحيحة .احلضاري
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