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  :مقدمة

احلمد هللا الرقيب على العباد، اهلادي إىل سل الرشاد، املقدر لعباده ما فيه اخلري واالسعاد، ب
والصالة والسالم على خري العباد، سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم  الذي أرسله اهللا لريشد اخللق إىل 

  : ، وأما بعدعادم يف أمور الدنيا واملالسداد، ويفتيه
بالتطور اهلائل الذي  اارتبط ظهوره اليتمصطلح األمن الفكري من املصطلحات املستحدثة، فإن 

  . شهده العامل يف جمال االعالم واالتصال، وسهولة انتقال الثقافات وما يعرف بالغزو الفكري
لبالغ، وجعله من أعظم مقاصد الشريعة، إذ هتمام اإلسالم أمن اتمعات الفكري اإلوقد أوىل ا

ستعادا بعد أن إواخلريية اليت هي مطالبة باإلسالمية به يتحقق حفظها، وهو مفتاح حتقيق العزة لألمة 
جتماعي والسياسي إلخالل باجلانب السلوكي واإبه  تبىن وتنهض األمم، وأي إخالل، وبه ضيعتها لقرون

  .لل الفتوى بغري علم، ولعل من أهم مسببات هذا اخلهلا
جتهاد، إلا: أعظم األمور الشرعية وأخطرها، حيث جيتمع فيها أمران جليالن مهامن الفتوى ف

ومىت شذت ، عمارهاإسالمية اليت يفترض ا حتقيق اخلالفة يف األرض واإل تلبيغ األحكام  الشرعية لألمةو
، كما ستقرارهاهدد أمن اتمع وطارها الشرعية وانسلخت من ضوابطها صارت خطرا يأالفتوى عن 

      .يهدد األمن الفكري لألمم ااورة؛ ألا ترسم صورة مشوهة عن اإلسالم أو ما يعرف باإلسالم فوبيا

والفتاوى الشاذة وإن كانت قليلة مقارنة بالفتاوي املنضبطة، وتكاد تكون معدومة يف تراثنا 
ن األمة تتلقاها بنوع من ذلك أيف جسد األمة؛  وجرحها عظيم جسيم،الفقهي القدمي، فإن ضررها 

عليها، فتتناوهلا وسائل اإلعالم  ردود العلماءالفضول والرغبة يف معرفة هوية املفيت وأسباب فتواه، و
كصيد مثني تزيد به نسب املشاهدة، لتصبح الفتوى سلعة رائجة يف سوق الفضائيات، دون إدراك للوباء 

نتشار النار يف اهلشيمإيها  كدره لألمة وتنشره فالذي تص.  
وقد حاولت من خالل هذا البحث الوقوف على حقيقة العالقة بني الفتوى الشاذة واألمن 

  :الفكري، متبعة اخلطة التالية
  ، ومظاهرهألمن الفكريا مفهوم :املبحث األول
   الفكري األمن مفهوم :املطلب األول
  مظاهر األمن الفكري: املطلب الثاين

  بيان مفهوم الفتوى الشاذة : ثايناملبحث ال
  تعريف الفتوى الشاذة: املطلب األول
  معايري وصف الفتوى بالشذوذ :املطلب الثاين
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  أسباب الفتوى الشاذة: املطلب الثالث
  وى الشاذةامناذج من الفت: املطلب الرابع

  الفكري األمن دور الفتوى الشاذة يف زعزعة: املبحث الثالث
  ا على الدول اإلسالميةتأثريه: املطلب األول

  اإلسالمية الغري تأثريها على الدول: لثايناملطلب ا
    وى الشاذةاالتصدي للفت: املطلب الثالث

  ، ومظاهرهألمن الفكريا مفهوم :األول املبحث

   الفكري األمن مفهوم :املطلب األول

فإنه ال خيرج عن  االصطالح أما يف )1(به أهله، اطمأنأمن البلد أي : ضد اخلوف، يقال  :األمن لغة
  .)3( جمتمعه داخل وممتلكاته حياته، على باالطمئنان الفرد شعور حالة: ويعرف بأنه )2(املعىن اللغوي،

إعمال العقل يف املعلوم للوصول : ، والفكروتأمله فيه العقل أعمل ، أي األمر يف ركَّف: يقال :والفكر لغة
 باملعلوم العقل إعمال" :عن هذا املعىن، فهو االصطالحخيرج يف وهو أيضاً ال  )4(، "إىل معرفة جمهول

 )5(."هولا إىل للوصول
  : األمن الفكري اصطالحا

 االستقرارحثني لألمن الفكري بتعدد ااالت اليت يغطيها، إال أا تصب كلها يف حتقيق تتعد تعريفات البا
  :يف اتمع، منها

 عن اخلروج أو االحنراف من اإلنسان فكر سالمة": بأنهمن الفكري لأل املالكي احلفيظ عبد.دتعريف  -
 العام النظام حفظ إىل يؤدي مما ،ةواالجتماعي والسياسية الدينية لألمور فهمه يف واالعتدال الوسطية

                                                 
 -هـ1419،)3(ادق العبيدي، طأمني حممد عبد الوهاب، وحممد ص :، حتـلسان العرب حممد بن مكرم املشهور،ابن منظور،  )1(

املكتبة العلمية،  املصباح املنري،أمحد بن حممد بن علي، ، الفيومي، )1/223:(م، دار إحياء التراث للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت1999
  .، مادة أمن10:صبريوت، 

  ).6/270:(املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية )2(
 لألمن األول الوطين للمؤمتر مقدم بن سعد حممد البقمي، حنو بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بوزارة التربية والتعليم، حبث سعود )3(

لدراسات  العزیز عبد بن نایف األمیر هـ، كرسي1430مجادى األوىل  25 -22، يف الفترة من "املفاهيم والتحديات:" الفكري
  .6: ، ص سعود امللك جبامعة الفكري األمن

   ).2/724:( مصر عمران، م، دار1985، )2( الوسيط، ط العربية، املعجم اللغة جممع )4(
  .، مادة فكر 349: ص ه،1408، دار النفائس، بريوت، )2(ط جي، حامد صادق قيين، معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلع  )5(
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 مقومات من وغريها واالقتصادية واالجتماعية السياسية احلياة يف واالستقرار والطمأنينة األمن وحتقيق
   )1(."لوطينا األمن

 من مهاـــوقي األمة معتقدات انةــوصي ةـــمحاي":حامد اجلدعاين بأنه. تعريف د -
  )2(".تمعوا للفرد اخلوف وزوال الطمأنينة يوفر مما راف،ـــــاالحن

 الوسطية عن واخلروج االحنراف من وفهمه وعقله اإلنسان فكر سالمة:" تعريف الواعدي بأنه  -
  )3(".اإلحلاد إىل أو الغلو إىل به يؤول قد مبا للكون وتصوره والسياسية، الدينية لألمور مهفه يف واالعتدال

  مظاهر األمن الفكري :املطلب الثاين

، ويتطلب حتقيقه حتقيق العدالة السياسية من خالل اَألمين اهلرم قمة على الفكري اَألمنيتربع 
بني  االجتماعيةة من خالل حماولة تقليص الفوارق حتقيق احلريات بدال من كبتها، والعدالة االجتماعي

من خالل تأمني احلاجيات األساسية ألفراد اتمع تكفيهم البحث  االقتصاديةطبقات اتمع، والعدالة 
يف حيام بشىت الطرق املشروعة وغري املشروعة، وعليه فإن العالقة بني األمن  االقتصادي االستقرارعن 

 انعدامعالقة طردية ال ميكن أن يتحقق فيها أحد األطراف مع  واالجتماعاسة الفكري والدين والسي
اارت واار معها اتمع، واألمثلة  واالحنرافالطرف اآلخر، فهو عماد استقرارها، مىت أصابه اخللل 

  .على ذلك كثرية كثرة مصائب األمة
  :حتقيق األمن الديين -1

عن التطرف واإلرهاب من جهة، والعلمانية واإلحلاد من  البعيدين واالعتدالال تتحقق الوسطية 
 جهة أخرى إال بتحقيق أمن فكري ميكنه أن يقف سدا منيعا يف وجه االحنراف يف التصور العقدي،

، فمىت غاب الفكر الوسطي، يف براثن الوهم واخلطأ لالنزالقعقل وجتعله عرضة الاآلفات اليت تطوق و
 قصورالو، التأويل الباطل للنصوصواملستند على املنظر لإلرهاب، تكفريي الفكر الأحد الفكرين إما طغى 

   .زعم أن مرجعيته إسالميةوحماولة تقنينه ب، الغراء اإلسالمية الشريعة ملبادئ الصحيح الفهم يف

                                                 
 نايف جبامعة دكتوراه رسالة مواجهة اإلرهاب، يف الفكري األمن لتحقيق يةوطن إستراتيجية بناء حنو:اهللا عبد بن احلفيظ عبد :املالكي )1(

  .49:ص ،اجلامعة األمنية، موقع للعلوم
:" الفكري لألمن األول الوطين للمؤمتر مقدم حامد بن مدة بن محيدان اجلدعاين، السياسة الشرعية يف مواجهة األفكار اهلدامة، حبث. د )2(

 الفكري لدراسات األمن العزیز عبد بن نایف األمیر هـ، كرسي1430مجادى األوىل  25 -22لفترة من ، يف ا"املفاهيم والتحديات
  .12:،صسعود امللك جبامعة

، العربية،الرياض  نايف جامعة م، 1997، 187:واحلياة، العدد األمن جملة اإلسالمي، الفكري األمن مسفر، بن سعيد الوادعي،  )3(
  .51:ص
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 نتيجة إال ذاك وماوإما الفكر اإلحلادي الذي يلغي الدين، وال يؤمن إال باملادي وامللموس من األمور، 
  .ال تتعدى املرئي واحملسوس بأفكار العقل وتكبيل املعرفة، الةلضح

  :حتقيق األمن السياسي -2

لتحقيق األمن السياسي واالستقرار للمجتمع ال بد أن يكون الفكر السليم هو املرجعية املعتمدة 
حملسوبية، ولغة لديه، فانعدام األمن الفكري مدعاة لتفشي الفساد اإلداري املتمثل يف ظهور البريوقراطية وا

إىل  الفكرية، االحنرافات عن الناجتة التخريبية األعمال تؤديالرشاوي والكسب الغري مشروع، كما 
 وإحداث، فيها واالستقرار والدميقراطية احلرية ديدو، وأنظمتها قوانينها وهيبة الدولة بسمعة اإلضرار
   )1(.سياسياً الدولة حركة شل إىل يؤدي مما فيها السياسية والقوى واجلماعات األجهزة خمتلف يف الضعف

  :االجتماعيحتقيق األمن  -3

، ومنع تفشي هاستقراراوات اتمعوية للحفاظ على ه حقيقيا دخالًم حتقيق األمن الفكري يعترب
من فقر واحنالل أخالقي وختلف علمي، وانتشار للطبقية يف اتمع،  وهجرات للعلماء  االجتماعيةاآلفات 

 املتعددة؛ اإلرهابية األعمال من املنيع صنواحل جرائم، من الواقي درعال هو الفكري اَألمنارات، فواإلط
  )2(.منحرف بفكرٍ مسبوقة -الغالب يف-جرمية كل فإن
  :االقتصاديحتقيق األمن  -4

، تتمكن من خالله بفكر شعبها ودرجة نضجه اًوثيق اًمرتبط ارتباطكانت اقتصاد أي دولة إن 
الذي يرقى م إىل  االقتصادي االزدهاراملوارد البشرية وحتقيق االستقرار املادي ألفراده، ومن مث استغالل 

مصاف الدول املتقدمة، والذي يغنيهم عن التبعية املالية والفكرية، فالبلد الذي يعاين فيه سكانه من بالدة 
  .ار، واألمثلة كثرية يف البالد اإلسالميةالفكر والرتعة التخريبية بلد آيل ال حمالة إىل االي الروح ومجود

                                                 
  .15: و بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بوزارة التربية والتعليم، صسعود بن سعد، حن )1(
  .2:حامد بن مدة بن محيدان اجلدعاين، السياسة الشرعية يف مواجهة األفكار اهلدامة،ص. د )2(
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  بيان مفهوم الفتوى الشاذة : الثاين املبحث

  :مقدمة

 أنهالتصدر ملقام اإلفتاء من أخطر األعمال وأنبلها يف نفس الوقت؛ ويكمن نبله وتشريفه يف 
ل ابن القيم ، فاملفيت هو املوقِّع عن رب العاملني كما وصفه قاالشريعة ألحكام وتطبيق وتبليغ إخبار
 أعلى من وهو قدره، جيهل وال فضله، ينكر ال الذي باحملل امللوك عن التوقيع منصب كان وإذا:" بقوله

قال اإلمام كما وهو ويل اهللا  )1(،!"والسماوات األرض رب عن عالتوقي مبنصب فكيف السنيات، املراتب
   )2().اآلخرة، فما هللا من ويلإن مل يكن الفقهاء أولياء اهللا يف :( الشافعي رمحه اهللا تعاىل

  الستجالءأما خطره وتكليفه، فيكمن يف أن املفيت هو مالذ العامة يلجأون إليه عند نزول النوازل؛ 
حكمها الشرعي، فتتعدى فتواه املستفيت ليتخذها العامة شريعة هلم، ما جعل الصحابة رضوان اهللا عليهم 

  .ن يف النكري على من استسهله وسارع إليه منهميعون خطورته فيتدافعونه وحيجمون عنه ويشددو
رضوان اهللا عليهم، فما بال أقوام من األمة اليوم وقعوا يف عبث التعامل  أما وكان هذا ديدن الصحابة

فخاضوا  يف الفتوى متساهلني غري آني حبرمة الكذب على اهللا ورسوله، فزلت أقالمهم وهم اخلاصة، 
ال خبطورة الفنت اليت تسببها فتاويهم اخلالية من الضوابط الشرعية يف وسط وضلت بسببهم أفهام العامة، و

  .  اتمعات اإلسالمية
  تعريف الفتوى الشاذة: املطلب األول

واإلظهار،  التبيني مبعىن مصدر واإلفتاء، "اإلفتاء" موضع مصدر يوضع اسم اللغةالفتوى يف    
 عنها، أجابه إذا :مسألته يف الرجل وأفىت احلكم، نيب إذا العامل وأفىت له، أبانه إذا : األمر يف أفتاه :ويقال

  )3(.هالفقي به أفىت ما :والفَتوى
 حبكم اإلخبار :(، أو هي)4()إباحةأو  إلزام يف تعاىل اهللا عن إخبار :(فهي صطالحالاأما يف   

  )5().إلزام غري من عنه سأل ملن دليل عن شرعي
                                                 

م، 1973  سعد، الرءوف عبد طه :حتـ العاملني، رب عن املوقعني أيوب الزرعي، إعالم بكر أيب بن حممد اهللا عبد اجلوزية، أبو قيم ابن )1(
  ).1/10:(اجليل، بريوت دار

             .21:م، دار الوطن للنشر، الرياض، ص1997، )1(عادل العزازي، ط: اخلطيب البغدادي، صحيح الفقيه واملتفقه، حتـ  )2(
  ).2/462:(، الفيومي، املصباح املنري)10/183:(ابن منظور، لسان العرب )3(
م  1994، )1(ط بريوت، اإلسالمي، الغرب دار حجي، حممد : حتقيق ، "الذخريةأمحد بن ادريس،  شهاب الدينالقرايف،   )4(

):10/121.(  
حممد يسري ابراهيم، الفتوى، أمهيتها، ضوابطها، أثارها،  حبث مقدم لنيل جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية . د )5(

  .30: ص، )3(م، الدورة الثالثة، ط2007 -هـ1428لعام والدراسات االسالمية املعاصرة 
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 أو، غريه عن املنفرد  :اذوالش، غريه عن انفرد إذا وذاشذ يشذ شذ مصدر اللغة يف الشذوذو
 تؤدي استحداث فتاوي خاطئة يف الدين، : " هووى فتال يفالشذوذ  وعليه فإن، اجلماعة عن اخلارج

أن يصدر املفيت  :"أو هو كما عرفَّه القرضاوي بــ )1(،"اهللا محى اقتحام على اجلرأة إىل ا باآلخذين
صل، أو ال تقع موقعها، فلم تستدل بالدليل الصحيح الذي يدل على احلكم الذي فتوى ال تقوم على أ

يريده، فتكون بذلك قد شذت بطريق وحدها، وليست سائرة على النهج املستقيم الذي يسلكه 
الفتوى املخالفة للدليل الشرعي، واملضيعة ملصاحل : "على أا الفتوى الشاذةتعرف و )2(،"العلماء

   )3(".العباد
  معايري وصف الفتوى بالشذوذ :ملطلب الثاينا

ألا سبقت  ؛يف زماا شاذةفكم من فتوى اعتربت الشذوذ أمر نسيب يتغري بتغري الزمان واملكان، 
شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه اإلمام ابن القيم، حول قضايا كفتاوي عصرها، مث جاء زمن آخر فأقرها، 

كم من أجلها ابن تيمية، وخالفه علماء عصره، واعتربوا أنه خرق األسرة والطالق، وهذه الفتاوى حو
يف السجن من أجل هذا، لكن هذا  -رمحه اهللا  -اإلمجاع، ودخل من أجلها السجن، ومات ابن تيمية 

القول الذي اعترب شاذا يف السابق تبناه أكثر العلماء يف عصرنا وجلان الفتوى وقوانني األحوال الشخصية، 
وقد وضع فقهائنا معايري واضحة للفتوى الشاذة جتعلها حمل  )4(،ة اإلنقاذ لألسرة املسلمةواعترب سفين

  :رفض، وتوجب على اخلاص والعام عدم العمل ا، وهي
بتسوية املرأة للرجل يف املرياث، النص الشرعي قد يكون نصا قرآنيا كالقول : أن ختالف نصا شرعيا -

كالقول  اتيقنم اإمجاع، وقد يكون قطعي الداللة كإنكار حجية السنة نصاً نبوياً قطعي الثبوت وقد يكون
  . ، وأا ال تقاس على اخلمراملخدراتتعاطي كالقول جبواز  قياسا معتربا جبواز شرب اخلمر أو بيعها أو 

  .أن يكون مستندها رأي مرجوح يف املذهب -

  .أن يكون مستندها رأيا ضعيفا يف املذهب -

  .رأيا غريبا يف املذهب أن يكون مستندها -
                                                 

ملؤمتر الفتوى وضوابطها، من حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل، أثر الفتوى يف اتمع ومساوئ الشذوذ يف الفتوى، حبث مقدم . د.أ )1(
  .37:ص مع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة،ا م،2009جانفي  20م إىل 2009جانفي 17

  .هـ1431ربيع األول  26، اجلمعة 7641الشذوذ يف الفتوى وصوره، صحيفة األيام، العدد  )2(
م 2009جانفي 17مفهومها، أنواعها، أسباا، آثارها، حبث مقدم ملؤمتر الفتوى وضوابطها، من  د أمحد حممد هليل، الفتاوى الشاذة،.أ  )3(

  .26: عامل اإلسالمي مكة املكرمة، ، صم، امع الفقهي برابطة ال2009جانفي  20إىل 
:  ، جريدة الرأي، العدداملفتوح تلهي األمة وتضيع هيبة العلماء ويصعب تداركها يف عصر اإلعالم الفتاوى الشاذةتركي املطريي، . د )4(

  .م2010ديسمرب  10، اجلمعة 11484



 8

فوائد جبواز رضاع الكبري أو إكالقول جبواز  :أو ما ال يصلح دليالأن يكون مستندها أمرا متومها،  -
  .البنوك الربوية

   .قول جديد يف مسألة قد حبثها العلماء من غري متأهل إحداثأن ينتج عنها  -

   .كالقول بأن احلجاب ليس فرض االجتهادأي يف قضايا ال تقبل : غري حملها يفوأن تصدر  -
   .أي ممن ليس أهال للفتوى: أن تصدر من غري أهلها -

 )1( .فلسطنيكالقول بوجوب اهلجرة على أهل : أال تراعى الفتوى تغري الزمان واملكان واحلال -

   أسباب الفتوى الشاذة: املطلب الثالث

 ،أو مع إمجاع مستقر ،ثابتالفتوى الشاذة قد تكون زلة من زالت العلماء تتعارض مع نص 
  )2(.وقد تكون من باب اجلرأة على الفتوى بغري علم، أو صدرت نتيجة تصور خاطئ للواقع العلمي

  :صدورها من العامل أسباب-1

نها ال تقلل من لك معصوما، ليس اتهد العامل ألن جمتهد؛ عامل من شاذة فتاوى تصدر أن ميكن
من جهابدة العلماء وآراؤءه متأل الكتب الفقهية رغم شذوذ منهجه الذي حزم صنِف  فابنمرتلته الشرعية، 

 فنتج متاما، مرفوض القياس إن ويقول األحكام، يعلل ال فهو تبناه وخالف فيه املتبع عند مجيع املذاهب،
 ،إطالقًا علال أو حكما، أو مقاصد للشريعة بأن يعترف وال بالظاهر، يأخذ الذي الظاهري املنهج هذا عن

 ابن عليه ورد أمثلة لذلك وضرب متساويني، بني تفرق أو مفترقني، بني جتمع أن ميكن الشريعة إن ويقول
  )3(."املوقعني إعالم" كتابه يف أمثلة، من ضربه ما كل يف القيم

لكن الذي يهمنا يف هذا املقام األسباب اليت جتعل العامل يزل عن جادة الصواب، فيصدر فتوى ختالف 
عتمدها العامة ملكانة الفقيه عندهم، وهنا يكون خطرها أكرب ألا تصدر من عامل ذو مصداقية، الشرع، في

 املنافق وجدال ،عامل زلة اإلسالم يهدم:"عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر الفاروقويف ذلك يقول  
  :، ومن األسباب)4("املضلني األئمة وحكم ب،بالكتا

                                                 
  .26:د أمحد بن حممد اهلليل، الفتاوي الشاذة، ص.أ )1(
جانفي  20م إىل 2009جانفي 17ورقة عمل مقدمة لندوة الفتوى وضوابطها، من  أمحد السالوس، الفتاوي الشاذة وخطرها،د علي .أ  )2(

  .3:م، امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة ، ص2009
  .هـ1431ربيع األول  26، اجلمعة 7641الشذوذ يف الفتوى وصوره، صحيفة األيام، العدد  )3(
  ).1/72:(م، دار الفكر2002-هـ1422لي بن سلطان حممد القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املفاتيح، ع )4(
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 والعادات واألعراف اللهجة ختالفال املستفيت وكلمات ألفاظب األحيان بعض يف املفيت معرفة عدم -

  )1( :بينهما

مع وجود الفضائيات، حيث يكون املفيت خيتلف مع ومثل هذه املواقف شائعة جدا يف وقتنا 
 فتأيت ا،عنه املسئول للمسألة املفيت تصور عدم إىل ذلك فيؤدياملستفيت من حيث البلد واللهجة والعرف، 

 هذا اإلمامف على ذلك، العلم أهل من واحد غري هنب وقد ه،جواب يف فيخطئ احلقيقة غري على إجابته
 من يكون أن إال باأللفاظ يتعلق مما وحنومها واإلقرار األميان يف يفيت أن جيوز ال:"يقول اهللا رمحه النووي

  )2(."فيها وعرفهم ألفاظهم من مبرادهم اخلربة يف مرتلتهم مترتالً أو ظ،الالف بلد أهل
   :فيها حيدث وما املستفيت بلد واقع حقيقة على املفيت وقوف عدم -

باإلجابة على سؤال املستفيت دون الوقوف على واقع احلال يف بالد املستفيت فاملفيت قد يتسرع 
ونوازله، والظروف احمليطة به، فيجيبه  فيقع يف احملظور حيث خيفف حيث جيب التشديد أو العكس، 

لى الواقع والظروف اليت يعيش فيها املفيت ال املستفيت، ويف ذلك يقول الدكتور ابو مسقطا الفتوى ع
 واقعة معرفة وهي أخرى، شروطا تهدا يف االجتهاد شروط توافر عدا تتطلب الصحيحة الفتوى:"زهرة

 فيها ثتحد اليت البلد أو البيئة وظروف فيها، يعيش اليت واجلماعة املستفيت، نفسية ودراسة االستفتاء،
  )3(".سلبا أو اجيابا الفتوى أثر مدى ليعرف؛ العمل أو الواقعة أو النازلة

  :وضغوط أعداء اإلسالم جتماعيةالاو ةالسداسيالضغوط  -

قد يتعرض الفقيه موعة من الضغوط اليت تلبس عليه املسائل الفقهية، وتشتت تركيزه فيقع يف    
ي إما أن تكون داخلية صادرة من أرباب النفوذ والسلطان احملظور ويشذ بفتواه عن جادة الصواب، وه

  .يستغلون الفقيه لتحقيق مآرم السياسية ومترير قوانينهم بإعطائها الشرعية الدينية
 خمتلف يفاالامات لإلسالم  كيلمن وقد تكون خارجية وهي كثرية كثرة األعداء الذين ال يسأمون 

وبأهله املثل يف التخلف واإلرهاب واضطهاد املرأة وجتميد العقول ت، ويف كل احملافل ضاربني به ااال
 غري تأويال وتأويلها النصوص أعناق بلي يقومون املفتني بعض فنجدويف كل ما هو خمالف للفطرة، 

                                                 
  .40: ص ،سعد بن عبد اهللا الربيك، فتاوي الفضائيات، الضوابط واآلثار، مؤمتر الفتوى امع الفقهي اإلسالمي، موقع انترنت. د )1(
 م،1397، )3(األلباين،ط الدين ناصر حممد عليه وعلق واملستفيت، خرج أحاديثه واملفيت توىالف صفة احلنبلي، احلراين محدان بن أمحد )2(

  .36:بريوت، ص اإلسالمي، املكتب
  .387:مصر، ص القاهرة، العريب، الفكر دار الفقه، أبو زهرة، حممد، أصول )3(
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 االنتصار، إما من باب الضعف الشخصي أمام اآلخر، وإما من باب حسن النية والرغبة يف مقبول
  )1(.لإلسالم

    :املغفلة الع -
أن ال يستحضروا خطورة ، هلم شأن عظيم يف العلم، من األخطاء اليت قد يقع فيها علماء أجالء

وسائل اإلعالم خاصة إذا كان ألرباا نوايا مشبوهة قد ختفى على العامل، فنجده يفيت السائل يف مسائل 
، على غري الوجه املراد خطأَ فتوىلسعة انتشار الوسيلة اإلعالمية فَتفهم ال خاصة به فترتل مرتلة العموم؛

ويرفض التوضيح والبيان، وأنه قد أخطأ يف عرضه للفتوى  يكابر املفيت فيصر على صواب فتواهوكثريا ما 
  )2( .مبصيغة العمو

  :التسرع يف الفتيا -

عجز، وإلن يتروى  والتروي، براعة اإلسراع أن تومهه، الفتيا يف التسرع على املفيت حيمل رمبا
 أحدكم إن: "يقول البصري احلسنوقد كان  )3(،وخيل فيضل ل،يتعج أن من به أمجل خيطئ وال بطئوي

 ابن كانو )4(،"بدر أهل هلا جلمع ه، عن اهللا رضي اخلطاب بن عمر على وردت ولو، املسألة يف ليفيت
 عندك، فمن واباص كان إن اللهم: " يقول مث شهرا، فيها فيتفكر املسألة عن يسأَل عنه اهللا رضي مسعود

  )5(".دمسعو ابن فمن خطأ كان وإن
  :عدم اعتبار املآالت والنتائج املترتبة على الفتوى -

ويف إغفال اعتبار هذا األصل خطر عظيم على األمة اإلسالمية واألمم ااورة هلا، وأمثلة ذلك ال 
ل من مقوم فتحو ،األمةشرحية واسعة من شباب  الذي مس واالنغالقختفى على أحد أخطرها التطرف 

، بناء إىل وسيلة هدم من ذلك  أعمال العنف والتفجريات اليت هزت البالد اإلسالمية بدعوى اجلهاد
  .وهزت الدول الغري اإلسالمية بدعوى املعاملة باملثل

  :أسباب صدورها من املتعامل -2

                                                 
  .44: صيف الفتوى،  ذأثر الفتوى يف اتمع ومساوئ الشذو حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل،د . أ )1(
:  ، جريدة الرأي، العدداملفتوح تلهي األمة وتضيع هيبة العلماء ويصعب تداركها يف عصر اإلعالم» الفتاوى الشاذةتركي املطريي،   )2(

  .م2010ديسمرب  10، اجلمعة 11484
  .20: الفتاوي الشاذة، ص ،أمحد حممد هليل. د )3(
 مؤسسة األسد، وحسني األرنؤوط شعيب :حتـ الذهيب، ش لإلمام النبالء، أعالم سري عثمان، بن أمحد بن حممد الدين الذهيب، مشس )4(

  ).5/416:(ه 1414، )9( ط بريوت، الرسالة،
  ).1/9:(ابن القيم، إعالم املوقعني )5(
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ومن الطرائف أن السلف اعتربوا يتورع عنها كبار العلماء،   اليتسائل املتكلم يف واملتعامل ديدنه ال
 يف وظهر ه،ل علم ال من استفيت :"يقول ربيعة الرأيوقتهم وقت ظهور املتعاملني، وأفجعهم ذلك، فها هو 

، ولو أن شيخنا رأى ما طرأ على )1("السراق من بالسجن أحق ههنا يفيت من وبعض م،عظي أمر اإلسالم
  :اب اليت تزين للمتعامل الفتوى بغري علم ما يلياإلسالم من بدع لوقع يف حب زمانه، ومن األسب

  : رقة الدين -

فقلَّت تقواهم هللا عز وجل،  ،ة من العلماءلَّقمعهم و ،وهي بلوى ابتلي ا كثري من أشباه العلماء
واجترؤا على خمالفته، فحوروا النصوص، مضيعيني العبادات ومغلِّبني العادات املخالفة للشرع بدعوى أن 

لدين يسر، وأنه صاحل لكل األزمان واألمكنة، كما مل يتورعوا يف تبين اآلراء الشاذة واألقوال الضعيفة، ا
اليت وجدت هلا مريديها من العامة الذين زينت هلم أنفسهم زخرفها، فتقبلوها ودافعوا عنها بدعوى أا 

يه، كالربا  واون واالختالط وغري صادرة من علماء اجتهدوا يف فهم الواقع املعاصر وحاجات املسلم ف
حيرم التساهل يف :" ويف هذا النوع من الالمباالت والتساهل يف دين اهللا يقول اإلمام النووي )2(ذلك،

  )3(".الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه
  :حب الشهرة والظهور -

الطريق إىل القمة ، خيتصر وال علم يرفعه بني الناس وجيعله من اخلاصة ،حيث صار من فقه له
بسياسة خالف تعرف، فيشذُّ يف فتاويه حبيث يثري فضول العامة فيتتبعون أقواله، وغضب اخلاصة فريدون 
عليه، فتشهد الساحة موجة من الفتاوي والفتاوي املضادة، وحيقق املتعامل مراده من خالل الظهور على 

  .الفضائيات، وعلى املواقع اإللكترونية
  :وابط الشرعية للفتوى، واعتماد التأويل والتحريفاجلهل بالض -

يتصدر للفتوى أن يكون أهال هلا بأن تتوفر فيه الشروط اليت ال يكاد كتاب فقهي صل فيمن األ
خيلو منها، لكن املالحظ على الواقع أن بعض جتار الفتوى برعوا يف التأويل والتحريف بقدر ما فشلوا 

لشهوة، أو إرضاء لرتوة، أو  إتباعاإما ، اعلى غري وجهه وا النصوصوفهم بالتقيد بالقيود الشرعية للمفيت،
    .حبا لدنيا، أو تقليدا أعمى لآلخرين

  :اهلوى إتباع -

                                                 
  ).4/159:(إعالم املوقعني ابن القيم، )1(
: ص، م، الرياض2009 -هـ 1430، )1(الشرع والواقع، جملة البيان، ط عبد اللطيف بن عبد اهللا التوجيري، تتبع الرخص بني: ينظر )2(

  .167: ص الفتوى ضوابطها، آثارها، حممد يسري،.د ،50
  ).1/80:(ط، مطبعة املنريية.ت، د.النووي، حيي بن شرف، اموع شرح املهذب، د )3(
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 الذين، السلطة وأصحاب الرؤساء أهواء وخباصةى اهلو يتبع أن املفيت علىة طراخل املزالق من
سارعني إىل تزييف احلقائق وحتريف الكلم عن هداياهم، ويهاب جانبهم، فيسايرهم أشباه العلماء م ترجى

 جينح وال غال، تشدد جهة به مييل فال القومية اجلادة على املستفيتمواضعه، يف حني يتعني على املفيت إقامة 
  )1(.جاف ترخص جهة به
  :أسباب أخرى -3

  : وسائل اإلعالم -

اإلعالم بشىت أنواعها لعل أخطر األسباب اليت ساعدت يف استفحال هذه الظاهرة هي وسائل  
املرئية والسمعية واإللكترونية، وقنوات اإلثارة اإلعالمية، وال ينكر أحد الدور اإلجيايب للقنوات امللتزمة 

يسأل الشاعرة بعظم األمانة واملسؤولية امللقاة على عاتقها اإلسالم واملسلمني، لكن كثريا ورمبا دون قصد 
ما يسبب   تتعدى حبيثياا دائرة املستفيت، مث جييب إجابة عامة،على اهلواء عن مسألة خاصة الالعامل 

  )2( .فوضى شرعية قد ال يتفطن هلا العامل وال القائمون على هذه القنوات
  .تهااستقاللي عدم، واالجتماعيودورها  الفقهية اامع فعالية ضعف -

ط على األتباع واملخالفني من اعتماد بعض األحزاب الدينية على اإلسالم السياسي كنوع من الضغ -

  .خالل الفتاوى السياسية

  مناذج من الفتاوى الشاذة: املطلب الرابع

تذهله فوضى التعامل والتجرأ  على اهللا تعاىل، حيث يستسهل بعض  اإلفتاء حال يف الناظر إن
عن مجوع األمة، احملسوبني على العلم الفتوى هادما بذلك أصال شرعيا، أو خمالفا إلمجاع العلماء، وشاذا 

  :ومن أمثلة ذلك كثرية، أشّذُها

  :فتوى ارضاع الكبري، وجواز فك السحر بالسحر -

اليت صدرت للضرورة امللحة الكبري  إرضاعفتوى قبل العامة، من الفتاوي اليت هزت دور الفتوى 
 االحتجابصعب ، مبينا أن الضرورة تكمن يف أن السائق والبواب ممن يمن الشيخ عبد احملسن العبيكان

عنه؛ لذلك جيوز للمرأة أن ترضعه مخس رضعات، بشرط أن يكون ذلك بطرق اإلرضاع الغري مباشر من 
عزت عطية إىل اسقاطها على املرأة العاملة حبيث أجاز هلا إرضاع زميلها جتنبا . بينما ذهب د  )3(الثدي،

                                                 
  .167: حممد يسري،  الفتوى ضوابطها، آثارها،ص. د )1(
:  ، جريدة الرأي، العدداملفتوح تلهي األمة وتضيع هيبة العلماء ويصعب تداركها يف عصر اإلعالم الفتاوى الشاذةتركي املطريي،  )2(

  .م2010ديسمرب  10، اجلمعة 11484
.م2010ماي  25، الثالثاء 15310: جريدة الرياض، العدد  (3)  
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فتواه هذه سببا يف ارتداد الكثري من ، مع تأكيده على أن ذلك ال حيرم الزواج، وكانت االختالطحلرمة 
  )1(.حديثات العهد باإلسالم بسبب ما اعتربنه امتهان لكرامة املرأة، ومهجية اإلسالم

م حيث هدد جزائري زوجته 2007سبتمرب  23ومن طرائف هذه الفتوى ما أوردته العربية نت األحد 
  )2( .بالطالق إن مل ترضع رفيقه ليقضي معه رمضان

لعبيكان كذلك فتوى جواز فك السحر بالسحر، حيث تصاعدت ردود فعل ومن فتاوي ا
العلماء املعارضني هلا إىل اإلنكار عليه ووصفه باملخطئ، كما وصفه البعض بطالب العلم، ودعوه إىل عدم 

  )3(.اخلوض يف هذه املسائل
  : الربا يف دار احلرب وتطبيقه يف أوربا وأمريكا -

تبيح  فتوىوالبحوث، ورابطة علماء الشريعة بأمريكا الشمالية  الس األرويب لإلفتاء أصدر
من القروض الربوية لشراء مساكن، مستندين يف ذلك على فتوى  االستفادةللمسلمني املقيمني يف املهجر 

  . فيها عن اجلمهور بإباحة تعامل املسلمني مع غريهم بالربا يف دار احلرب اليت شذَّاإلمام أبو حنيفة 
، فيتوقفوا ى قد يراها الكثريون ممن تعثرت م سبل احلياة يف املهجر احلل السحري ملشاكلهمهذه الفتو

لتحليل ما هو حمرم، فاملسلمون يف الغرب ، بينما هي حتايل على الشرع عن البحث عن البديل اإلسالمي
من جيشها، فكيف منازل هناك، وصار أبنائهم ض وامتلكواجتنسوا جبنسية البالد اليت هم فيها واستقروا 

يصبح املسلم نفسه حربيا حيل ماله للمسلم الغري مقيم، كما أنه هذه الفتوى تناست أحكام دار احلرب 
وقريب من ذلك  )4(من عدم جواز االستقرار فيها، واملشاركة يف جيشها، وغري ذلك من األحكام،

ا معلِّلة ذلك بأن البنوك ال تقترض م، وذاع صيته1991الفتوى احمللِّلة للفوائد الربوية، اليت صدرت سنة 
   )5(.وإمنا تستثمر

  :عدم إغالق احملال التجارية يف أوقات الصالةفتوى جواز  -

جبواز عدم إغالق  - مدير هيئة األمر باملعروف والنهي  - أثارت فتوى الشيخ أمحد الغامدي 
ث الشرعي عبد اهللا نفس جه سار الباحوعلى احملال التجارية يف أوقات الصالة جدال واسعا، 

                                                 
  .م2007جوان 11، يوم اإلثنني 105: جريدة الفجر، العدد )1(
  .م2007سبتمرب  23السياسة الكويتية، يوم األحد صحيفة  )2(
  .م2006يوليو 7، يوم اجلمعة 10083: جريدة الشرق األوسط، العدد )3(
  .6: د علي أمحد سالوس، الفتاوي الشاذة وخطرها، ص.أ )4(
  .9: نفس املرجع، ص )5(
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على هذه الفتوى مشددة على الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء يف السعودية جلنة ا قد ردتو )1(،العلويط
  .صالة اجلماعة وأمهيتها الشرعية

 :فتوى جواز االختالط -

وهي فتوى أصدرها الدكتور أمحد قاسم الغامدي يبيح فيها اختالط الرجال بالنساء، مؤكدا أن 
وقد  )2(،األدلة الشرعية ترد بقوة على من حيرمهأن وعلى األمة اإلسالمية، ـتـالط مصطلح جديد االخ

رد  العلماء على فتواه بأا شاذة، مطالبني وسائل اإلعالم بعدم تداوهلا، حىت ال ينتاوهلا ضعاف القلوب 
  )3( .فيتحملون وزرهم

  :فتوى إباحة التدخني يف شهر رمضان -

 شقيق مؤسس مجاعة اإلخوانة اليت القت استهجان العامة قبل اخلاصة فتوى الشاذ من الفتوى
اليت أباح فيها التدخني يف شهر رمضان مستندا يف ذلك سالمي املصري مجال البنا إلاملسلمني املفكر ا

  )4(".واملعاشرة اجلنسية ما مت حترميه هو االكل والشرب" :بقوله
  :فتوى جواز إمامة املرأة -

أقدمت أستاذة الدراسات اإلسالمية جبامعة فرجينيا كومنولث األمريكية م 2005 مارس 18يف 
على إمامة الرجال والنساء بعد أن خطبت فيهم خطبة اجلمعة يف إحدى الكنائس بعد رفض املساجد 
لذلك، ولألسف لقي تصرفها هذا مباركة العديد من اجلماعات اإلسالمية بأمريكا، متبعني يف ذلك فتوى 

  )5(.بن جرير الطربي جتيز إمامة املرأة للرجالشاذة إل
  :فتاوي الدكتور حسن الترايب -

 رجال أربعة شهادة تعادل العاملةأن شهادة تبني فتوى ، بالشذوذ من الفتاوي اليت متيز فيها الترايب
 ردجم بل اإلسالم أو الدين من ليس واحد رجل شهادة تساوي امرأتني شهادة بأن القول وأن ة،اجلهل من

، بصله لإلسالم متت ال اليت املظلمة األفكار يف العقول وسجن تغييب ا أرادوا وتدليس وأباطيل أوهام
من فتاويه كذلك إجازة زواج املسلمة من الكتايب، وجواز اعتناق النصرانية، وإمامة املرأة، واملصافحة و
   .ختالط،  بل تعدت فتاويه العبادات إىل العقائد كرجوع املسيحإلوا

                                                 
.م2010أفريل  29 ،3238: م، صحيفة عكاظ، العدد2010أبريل  2، اجلمعة 13233جريدة القبس، العدد   (1)  

  . م2009ديسمرب  09، 2097: صحيفة عكاظ، العدد  )2(
.م2009ديسمرب  14جريدة القبس،   (3) 

  .http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=46344: صحيفة الوطن اإللكترونية )4(
  .6: راهيم، الفتوى، أمهيتها، ضوابطها، أثارها، صحممد يسري اب. ، د13: الفتاوي الشاذة وخطرها، ص، د علي أمحد سالوس.أ )5(
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  :فتوى جواز رتق غشاء البكارة -

، جدال )حجر الزواوية(سلمان العودة يف برناجمه  أثارت الفتوى اليت أطلقها الداعية الدكتور
وانقسم  كبريا يف األوساط الشرعية واتمعية، بعد أن أجاز إجراء الفتاة لعملية رتق غشاء البكارة،

 )1(.ضٍ، معترباً أا وسيلة للخداع والتدليسالعلماء بني مؤيد هلا بضوابط شرعية وبني معار
  الفتوى املنسوبة للشيخ الدكتور سلمان العود جتيز تعاطي الرشوة مقابل امتيازات خاصة -

فتوى خطية  ، وقد سبقتهايف أوساط املصلني اجلزائريني وتلقوها بنوع من القبول وهي فتوى انتشرت
كة العربية السعودية أجاز فيها دفع الرشوة يف شكل أخرى نسبت للشيخ ابن جربين، أحد علماء اململ

عمولة مالية حلرس احلدود، مقابل تسهيل إدخال وإخراج السلع املباحة أو الضرورية عرب احلدود بني 
  )2(. الدول املسلمة املتجاورة

   :الغناءجواز فتوى  -

ا أفىت به الشيخ عادل األوساط الدينية يف اململكة العربية السعودية تفاعال صاخباً مع م تشهد
وأنه ال يوجد دليل إمام احلرم املكي سابقا، من جواز الغناء حىت وإن كان باملعازف، الكلباين الذي 

الصحة، وأا خالفت أقوال األئمة والعلماء الفقهاء عارية عن  اعتربهاحيث  ،شرعي صحيح جيزم حبرمته
  )3( .إىل نصوص كثرية الثقات الذين أفتوا حبرمة الغناء واملعازف، مستندين

  :فتوى جواز شرب اخلمر للحامل -

أباح فيها شرب اخلمر للمرأة احلامل يف مرحلة الوحم، اليت  عبد الباري الزمزميأثارت فتوى 
جدال إعالميا، بالنظر إىل طرافتها وتعارضها الظاهري مع هدي الشرع اإلسالمي ومعطيات العلم 

رأة غربية نشأت على شرب اخلمر مع عائلتها قبل أن تسلم سؤال من ام ، والفتوى جواب عناحلديث
وتتزوج، ويف مراحل محلها األوىل، تومحت على اخلمر بالنظر إىل املاضي الذي كانت تعيشه، فسئلت عن 

ها أو سيسقط، فأفتيت بأن ذلك يدخل أن تشرب اخلمر وإال فإن الولد سيولد مشو بإمكااعما إذا كان 
 )4( .شرعية حلماية النفس، على حد تعبريهيف إطار الضرورة ال

  الفكري األمن دور الفتوى الشاذة يف زعزعة: املبحث الثالث

                                                 
.م2009أكتوبر  29، اخلميس 3056: صحيفة عكاظ، العدد  (1) 

.2010ديسمرب  30، 1150: يومية احلوار اجلزائرية، العدد  (2)  
  .م2011يناير  21، اجلمعة 17439: الرسالة، ملحق أسبوعي يصدر مع صحيفة املدينة، العدد )3(
  .2009أوت  31، 916:يس اإللكترونية املغربية، منقول عن جريدة املساء العددجريدة هسرب )4(
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  تأثريها على الدول اإلسالمية: املطلب األول

، ومما يزيد ال تقل خطورة عن العوملة الشذوذ يف الفتوى له مفاسد جسيمة، وأخطار عظيمة
الفكري من خالل  همأمن ويهدديدلس على املتلقني دينهم، خطورته، أنه ميس مجيع األبواب الفقهية، ف

حتريضهم على اإلفساد وإعطائه صبغة شرعية يف ظل استمرار سكوت العلماء، وتضخيم و م  التغرير
 إمثها خياف ومن أهلُها وقلَّ وخطرها، الفتوى أمر عظم"  :ذلك فيقول ابن محدان، ويبني اإلعالموسائل 

 واكتفوا واإلمهال، باإلمهال والقال، واغتروا القيل فيها ورضوا واجلهال، حلمقىا عليها وأقدم وخطرها،
يبوا اإلفتاء  )2(وإذا كان الصحابة )1(،"أحد خطر بأهليتهم وليس معهم عدد، بال العدد من أم بزعمهم

الفاروق وحتاشوه قدر املستطاع وكان الواحد منهم يتمىن أن يكفيه صاحبه الفتوى، وحذرو منه فهذا 
 يعوها أن األحاديث أعيتهم السنن، أعداء الرأي أصحاب فإن والرأي، إياكم:"عمر بن اخلطاب يقول

وكان سعيد بن املسيب ال يكاد  )3(،وأضلوا الدين برأيهم، فضلوا يف فقالوا حيفظوها، أن منهم وتفلتت
وغريه  املبارك بن اهللا عبد قال كماو )4(،"اللهم سلمين، وسلم مين": يفيت فتيان وال يقول شيئان إال قال

 امللوك :قال هم؟ من :قيل الناس، فسد فسدا وإذا الناس، صلح صلحا إذا الناس من صنفان" : السلف من
اخللف يتجرأ على اهللا ورسوله، ويفيت يف كل ما يعرض عليه، وما اليعرض  بعض  فما بال )5(،"والعلماء

جتديدا، فينتج عن هذه اجلرأة خماطر  اإلفتاء على واجلرأة هادا،اجت الشذوذ أن يعد األمر يف عليه، واخلطري
  :على األمة هي يف غىن عنها، أبرزها

من خماطر الربامج اإلفتائية املباشرة، هي صعوبة تدارك زلة العامل، وجترأ  :صعوبة تداركها بعد انتشارها -
ولن ينفع أنذاك ال رد العلماء عليها، وال  ،املتعامل حيث تنتشر فتاويهم بني الناس كإنتشار النار يف اهلشيم

  .حىت رجوع العامل عنها
الفتاوي الشاذة خلقت  حيث :تضليل العامة وصرفهم عن القضايا اهلامة وتوسيع اجلدل بني العلماء -

، وإذا كان هذا األمة ا  جوا مشحونا باملهاترات بني العلماء، صرفهم عن املعضالت اخلطرية اليت متر
م العلماء فإن أحدا ال يلوم عامة املسلمني حني يراهم يعظمون سفاسف األمور، ويتجاهلون حاهلم وه

 نيما حدث بعظائمها، منشغلني بالسعي وراء غذاء اجلسم ومتجاهلني غذاء الروح، ومن أمثلة ذلك 

                                                 
  .4:ابن محدان، صفة الفتوى )1(
  ).1/160: (املقدسي، ابن مفلح، اآلداب الشرعية واملنح املرعية، مؤسسة قرطبة )2(
  ).1/55:(ابن القيم، اعالم املوقعني )3(

).2/159(: واملنح املرعية املقدسي، اآلداب الشرعية  (4) 
  ).1/9:(ابن القيم، اعالم املوقعني )5(
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ض البنكية للمواطن املغريب يف احلاالت حني أباح القرو القرضاوي واهليئة العامة لإلفتاء باملغرب، كتوردال
وقد ردت هيئة ، املقيمني يف ديار املهجر ، قياسا على فتوى صدرت يف السابق وم املسلمني طراريةضاال

إن :" اإلفتاء املغربية بسرعة وبلهجة شديدة  متهمة إياه بالغرور والسعي وراء املناصب حيث جاء يف بياا
بعضهم  ، سيما وقد صار أمرها بيد متنطعني مغرورين أساءودب هب الفتوى أصبح يتوالها كل من

والزعامة العلمية، فأعطى  استخدام العلم يف غري ما ينفع الناس، واختذه سلما العتالء كرسي الرئاسة
عليهم متجاهال ما للمغرب من مؤسسات  لنفسه احلق يف إصدار فتاواه ألهل املغرب، ونصب نفسه إماما

   )1(". والتقاليد اليت احتكم إليها العلماء قدميا وحديثا خ أعالم متخطيا بذلك كل األعرافعلمية وشيو
 عادل، والشيخ بني الدكتور عبد العزيز الفوزانيف برنامج حواري وكالذي حدث من مشادات كالمية 

  .االختالط  الدكتور أمحد قاسم الذي أجازوالكلباين صاحب فتوى إرضاع الكبري، 
صارت الفتوى سلعة رخيصة وانتحلها من ليس هلا بأهل، لما ف :لثقة بني العلماء والعامةزعزعة ا -

فزخرفت القنوات الفضائية بالعديد من الفتاوي اليت ضلت طريقها واحنرفت عن جادة الصواب، ففتحوا 
تفيت، ثغرات عديدة على األمة، فكانت أشبه مبوجة التسونامي أدت إىل زعزعة الثقة بني املفيت واملس

ختدم العلمـانيني الذين ديدم التكالب على اإلسـالم بتصيد  الفتاويمثل هذه ، ووكثرت بسببها البدع
العثرات واألخطاء  جلعل الدعاة حتت مطحنة النقد والتقريع والتشويه، وما حيدث عرب الفضائيات من 

  .على ذلكمناظرات هي أقرب إىل صراع الديوك منه إىل اجللسات العلمية خري شاهد 
خمارج غري شرعية مل يقرها الشرع ومل يأذن : واحليل الغري شرعية :تعليم الناس احليل الغري شرعية -

يقول وبالعمل ا، منعا ألصحاب األغراض الفاسدة والنوايا السيئة من التحايل على األحكام الشرعية، 
 والتمسك أو املكروهة احملرمة احليل عتتب على الفاسدة األغراض حتمله أن التساهل ومن:" النووي اإلمام
  )2( ".ضره يريد على من التغليظ أو  نفعه يروم ملن  للترخيص طلبا بالشبه

الفتاوى الشاذة سم قاتل ينتشر يف جسد الدول : من خالل العبث مبواردهاضرب اقتصاد الدول اإلسالمية،  -
مواردهـا،   واستغاللمن خالل العبث مبقدراا  واقتصاديا واجتماعياويشلها متهيدا للقضاء عليها سياسيا 

، ويتجلى ذلك يف استرتاف ثرواا يف إعادة بناء ما خربه التدمري بدل إنفاقها يف جماالت التقدم والتطـور 
آالف القتلى والثكاىل واأليتـام  ولعل املثال الواضح  على ذلك هو محام الدم الذي عرفته اجلزائر وخلف 

بسـبب فتـاوى    قتصاد مدمر ودولة جتتاز عتبة األلفية الثالثة وهي فاقدة لالستقرارواألرامل، إضافة إىل ا

                                                 
   .م2006سبتمرب 26، الثالثاء 10164جريدة الشرق األوسط، العدد  )1(
   ).1/80:(النووي، اموع شرح املهذب )2(
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  )1(.جهادية أقل يقال عنها أا ال متت للدين بصلة

ردا على اليت جاءت فتوى حممد حسان الدول إضافة إىل تارخيها وحضارا  اقتصادومن الفتاوي اليت متس 
ا كانت اآلثار ىف أرض متلكها أو ىف بيت لك، فهذا حقك إذ:" ، ونصهاسؤال حول حكم بيع اآلثار

ورزقك ساقه اهللا لك وال إمث عليك وال حرج، وليس من حق دولة وال جملس، وال أى أحد أن يسلبك 
أما إذا كانت تلك اآلثار جتسد أشخاصاً فعليك أن تطمسها، ألن ، هذا احلق، سواء كان ذهباً أو كرتاً

وأما إن كانت هذه اآلثار ىف أرض عامة متتلكها الدولة ، رم بيعه حرم مثنهالنىب ى عن بيعها، ومن ح
  ".فليس من حقك أن تأخذها أو را أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام وماهلا حرام

 على العلماء واملتعاملني :إرضاع الكبريفتوى تشويه صورة الدين احلنيف الذي أساءت له الفتاوي ك -
دييننا اإلسالمي العظيم عظم بالفتوى والتساهل يف تناوهلا، وأن يدركوا أن أن يعوا خطورة العبث 

رة سة على املسلمني دينهم، منفِّهة الواقع، ملبفتاوى مشو واملبّلَغ، أعظم من أن تنسب إليه املصدر، واملُبلغ
ت إىل جمازر وإذا كنا يف ما مضى نرى الفتاوي اجلهادية أكرب مشوه لإلسالم عندما ترمجلغريهم، 

وحامامات دم يف حق املسلمني أنفسهم مث انتقلت لترتكب يف حق الذميني اآلمنني، فإننا نرى اآلن 
الفتاوي الشاذة اليت تفتقد ألدىن الضوابط الشرعية حتل حمل الفتاوى اجلهادية وجتعل من اإلسالم مصدر 

روا برسومام من عدة فتاوى كفتوى إهلام لرسامي الكاريكاتري األجانب مث املسلمني أنفسهم حينما سخ
  .إرضاع الكبري، وفتوى التربك ببول النيب صلى اهللا عليه وسلم

حني فقد تيار الوسطية الكثري من مريديه الذين حتولوا إىل  :ترويع اآلمنني من خالل الفتاوي اجلهادية -
بسبب ختاذل علمائه عن القيام  تيارات الغلو والتشديد، ضرِب األمن الفكري لألمة يف مقتل، وما ذلك إال

بواجبههم، ونصرة مذهبهم يف وقت اوى فيه الفكر الديين،  وطغت على عقول الشباب األمية العقدية 
اليت متخضت من ضحالة املعرفة، وقصور يف الفهم الصحيح للمنهج الرباين، وتشبع  باألفكار هدامة اليت 

 الفطرة وختالف التصور نطاق عن خترج جرائم ىلولدت لديهم مفاهيم خاطئة عن اجلهاد، ترمجت إ
  )2(.واليت اختذت من فتاوي التكفري واجلهاد مرجعية هلا السليمة، اإلنسانية

 احملن والرزياالدينية الباطلة موجة من  واالجتهاداتوقد متخض عن هذا العبث بالفتاوي وحرمة الدين، 
هذا  مثناليت ذهب ضحيتها مصلني آمنني دفعوا ملكي بفتنة احلرم امبا عرف بدأ والفنت ما يفوق التصور، 

                                                 
  .2009.04.18، الشروق، وعلماء أطفأوها.. دعاة أشعلوا فتيل الفتنة يف اجلزائر، مصطفى فرحات )1(
، يف "املفاهيم والتحديات:" الفكري لألمن األول الوطين للمؤمتر مقدم ، حبثاستراتيجية تعزيز األمن الفكريبن شديد،  متعب: ينظر )2(

سعود،  امللك جبامعة الفكري لدراسات األمن العزیز عبد بن نایف األمیر هـ، كرسي1430مجادى األوىل  25 - 22الفترة من 
  .21:ص
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 اجلزائـــر ومرورا مبا واجهته  ،حشي فاق كل تصورالفكر الديين املتطرف؛ وما أمثره من إرهاب و
حيث حتول النقاش السياسي إىل عنف غذته أزمة خطرية ذات طابع مركب؛ لكوا أزمة فكر وواقع من 

الفتوى جبواز قتل أطفال ونساء قوات أشهرها يف العامل اإلسالمي، " اجلهادية"منظري اجلماعات فتاوي 
كحجة لتربير أفعاهلا الوحشية يف سنوات " اجلماعة اإلسالمية املسلحة"األمن يف اجلزائر، واليت اعتمدا 

وقد مجع بعض الفتاوى ارمة لإلرهاب يف اجلزائر الداعية عبد املالك رمضاين يف رسالته ، التسعينيات
  )1( .اليت نشرت قبل سنوات" فتاوى العلماء األكابر فيما أُهدر من دماء يف اجلزائر"

  تأثريها على الدول الغري اإلسالمية: املطلب الثاين

يعيش بية، اليت تزيده تطورا والعلمية والط قتصاديةاالعلى وقع الطفرات يف وقت يعيش فيه العامل 
ـّز  هواة زيد األمة مها على هم، حيث يتناوبتاملسلمون على وقع الفتاوي الشاذة اليت   علىالتميــ

، ال لشيء إال أن يشار رجوحةامل قـــوالوتقوية األراء الضعيفة، وترجيح األهجورة، املفتاوى إحياء ال
 التغيري إىل يسعى منحرفاً فكراًإليهم بالبنان، وقد تعدت فوضاهم املسلمني لتطال األمم ااورة بتبنيهم 

 التوتر درجة ترفع ممقوتة أساليباعتماد و ،العبث بالعالقات والقيم اإلنسانيةمن خالل  وضة،مرف بطرق
املوجود أصال، وال بد يف هذا الطرح أن نفرق بني نوعني من الفتاوي من حيث تأثريها على األمن 

  :الفكري للغرب
  الفتاوي اجلهادية: أوال

  ةلإلسالم واملسلمني، وعلى مفكريه العنصريإذا كنا نعيب على الغرب عنجهيته وجربوته وظلمه 
بالعداء وحماربة كل ما هو إسالمي، فإن فقهاء السوء ليسوا بأحسن منهم حاال بل هم الدعامة اليت وااهرة 

، ومن تبعم ممن يسند عليها هؤوالء يف نشر عدائيتهم مستندين على خطب وفتاوي من حيسبون على اإلسالم
صورة  ، فرمسوا والرباءاملواالة واملداراة واجلهاد، مفاهيم  ارهم، وإلتبست عليهم ضلوا السبيل، ومسمت أفك

ومقيتة لإلسالم لدى شعوب العامل، متناسني أن األصل يف العالقة بني املسلمني وغريهم هي عالقة  مشوهة
 شرع ملاذا نتعايش وسلم ال عالقة عداء وحرب، ما دامو مساملني، فأكثر من يتبنون الفكر اجلهادي جيهلو

يف الدين،  إكراه ال وأنه االختيارويتجاهلون النصوص الشرعية اليت تقنن اجلهاد، وتترك حرية  ومىت، اجلهاد
 املتجاوزة اإلنسانية احلضارة وبناء السالم العاملي، لصناعة الوحيد الكفيل ويكابرون يف اعتبار فقه التعايش

  )2( .الثقافات بني والصدام الصراع فتيل تشعل اليت ألمورا من ذلك والثقافية، وغري الدينية للحساسيات

                                                 
  .2009.04.18الشروق، جريدة ، وعلماء أطفأوها.. يل الفتنة يف اجلزائردعاة أشعلوا فت، مصطفى فرحات )1(
  .14: صموقع انترنت، طه عابدين طه، اإلحنراف الفكري، . د )2(
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وما يبعث على احلزن أن أيديهم وأيدينا ملوثة بدماء من أزهق الغرب أرواحهم بدعوى حماربة اإلرهاب 
وحبجة الضربات اإلستباقية، ألننا سوقنا للغرب صورة سوداء عن ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وساعدنا 

  .د شعوم اخلائفة من اإلسالم واملسلمنيقادم يف كسب تأيي
  الفتاوي العامة: ثانيا

ت فتوى إرضاع الكبري اليت أصدرها الشيخ العبيكان، وسبقه إليها الدكتور عزت عطية يف حصة أذعيت أثار
صحف الموجة جديدة من الرسوم الكاريكاتريية  حيث اكتسحت ،سلبيةيف التلفزيون املصري ردود فعل 

، واخلطر يف ذلك أن املسلمون أنفسهم سخروا من هذه ومن اإلسالم ىنبية للسخرية من الفتوجاألواقع املو
اليت صورت "قهوة سادة" الفتوى وصورها يف عدة مواقع الكترونية، بل وترمجت إىل مسرحيات كمسرحية

لى ففي حني نلوم الغرب ع )1(مشهدا لطابور طويل من الرجال ينتظرون دورهم للرضاعة من زميلتهم،
على خلفية هذه و الصور اليت أساءت للرسول واإلسالم جند أنفسنا زأ من أنفسنا ونسيئ لإلسالم بأيدينا،

أعلي نسبة ارتداد عن اإلسالم حيث أعلن بعض  سجلت مشيخة األزهرالفتوى ذكرت صحيفة الفجر أن 
أحدثت رد فعل غاضب وعنيف من أشهروا إسالمهم يف دول أجنبية ترك الديانة اإلسالمية بعد الفتوي اليت 

الفتوي حتقريا من شأن املرأة،  نحيث اعترب ،خاصة لدي سيدات من دول أجنبية كن قد أشهرن إسالمهن
  )2( .ومدخال النتهاك حرمة جسدها

واليت سحبها املفيت من كتابه !! التربك بشرب بول الرسولشروعية مفيت اجلمهورية مب ىفتووكما كان ل
، نفس الضجة اليت أحدثتها الفتوى رفض جممع البحوث اإلسالمية باالمجاع للفتوي ، بعد»فتاوي معاصرة«

   .السابقة وسط سؤال املتابعني عن جدوى مثل هذه الفتوى، واملقصود منها
  

  

  التصدي للفتاوى الشاذة : املطلب الثالث

  على صعيد العلماء: أوال

علم، وإلستعادة  ل على اهللا تعاىل بالوالتقَّ حاول العلماء وضع ضوابط وحماذير للفتوى للتقليل من فرص
  )3(:الثقة الضائعة بني املفيت واملستفيت، لعل أمهها

  :وجوب التحاكم إىل النصوص الشرعية وعدم اتباع اهلوى -1

                                                 
  .م2009جويلية  24م، جريدة الدستور، 2008سبتمرب  28صحيفة البشاير، األربعاء  )1(
  .م 2007-6-11تاريخ االثنني  105صحيفة الفجر العدد  )2(
  .72: ، عبد اللطيف التوجيري، تتبع الرخص،  ص33: سعد بن عبد اهللا الربيك، فتاوي الفضائيات، الضوابط واآلثار، ص. د: ينظر )3(
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 األفهام، حبجة شواذ إىل جتنح أو املذاهب، بعض يف كثري من الفتاوي املتداولة تستند إىل أقوال ضعيفةف
ومن حسب منافعهم، أو التغليظ  يف األحكام الناس، يتبع أصحاا احليل احملظورة للترخيص على التخفيف

وتتبع املهم جدا اعتبار فهم السلف الصاحل للنصوص؛ لورعهم وبعدهم عن الشاذ من األقوال واألفعال، 
  .كما استحضره سلف األمة الصاحلخطر الفتوى بغري علم على األمة استحضار املفيت والرخص، 

  :اإلمجاع اعتبار حجية -2

 سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى تبني لَه بعد ما من الرسولَ يشاققِ ومن:(  فمخالفة اإلمجاع شذوذ قال تعاىل
نِنيمؤالْم هّلوا نلَّى موت منهج هلصنو اَءتسا وريص115: النساء ، )م.   

  :ساهل يف الفتوى يف املسائل اليت ال يعرف حكمها وال يفهم معناهاجتنب الت -3

 وقد سئل، وهذا الضابط هو للعلماء الذين يفتون السائل على مرأى ومسمع املاليني يف الفضائيات
 يف أو سكويت، يف الفضل أدري حىت" :جتيب؟، فقال أال :فقيل فسكت مسألة عن −اهللا رمحه− الشافعي
 )1(".اجلواب

 :الفتاوى الشاذة بعض على الرد سرعة يف الحتسابا - 4
على العلماء أخد موقعهم اإلستراتيجي يف الدفاع عن دينهم، والرد العلمي السريع على الفتاوى اليت تشذ 

أن ال يعطوا هؤوالء يهم عل ، كما جيب زجيو ال احلاجة عن وقت البيان تأخريعن جادة الصواب؛ ألن 
 .من حجمهمخول معهم يف جدالت ترفع من شخصية أو الدأية ردود 

  على صعيد املؤسسات الرمسية: ثانيا

  :مرجعية مجاعية من خالل اامع الفقهية والندوات واملؤمترات إجياد -1

الفكري لدى الشباب املسلم تعدد املنابر وما ختلفه من تعدد يف الفتاوي  االحنرافإذ من املسببات 
السلوكية، خاصة مع ظهور اإلعالم الديين الذي ساهم بقصد  لالحنرافاتاملتضاربة، وتسويق غري مسبوق 

إحالة االستفتاءات املُشكلَة للمجامع الفقهية وهيئات ودور اإلفتاء يف عاملنا وبغريه يف ذلك، إذ جيب 
  .للفضائيات تزايد فيها كيف تشاء دون تركها اإلسالمي

   :كوميةإبعاد جمامع البحوث الفقهية عن السيطرة احل - 2

مصداقيتها عند العامة وباخلصوص الشباب، ما يدفعهم إىل اامع ودور اإلفتاء وذلك حىت ال تفقد 
  . البحث عن بدائل وهو ما يوقعهم يف أحد الفخني إما التطرف وإما اإلحلاد

  :الظاهرة هذه ملواجهة توعية العامة - 3

                                                 
  .10: ابن محدان، صفة الفتوى واملفيت، ص )1(
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حىت ال يتركوا عرضة لألفكار املنحرفة العمل على نشر العلم الشرعي يف أوساط العامة  حيث جيب 
، والتشديد على الشعارات الرباقةو، اإلسالميةاهلدامة اليت تستغلهم حتت شعار اإلسالم واخلالفة  واآلراء

  .يتعني على املستفتني الرجوع يف مسائلهم إىل العلماء الربانني املشهود هلم بالتقوىأنه 
  :يتماشى ومتطلبات األمن الديين الدينية مبا املناهج التعليميةتطوير  -4

لعل أهم األسباب اليت ساعدت يف تنامي الفكر املتطرف، وقبول فتاويه التكفريية واهلدامة، هو قصور 
املؤسسات التربوية عن أداء دورها يف بناء النشىء وحتصينه ضد التيارات املغرضة العلمانية الرافضة للدين، 

هذا القصور ال بد من تطوير املنظومة التربوية من خالل التركيز على  والتكفريية املتنطعة فيه، وملعاجلة
 التالميذالتربية اإلسالمية ودورها يف بناء الشخصية اإلسالمية املتكاملة اليت تقف سدا منيعا ضد انزالق 

وتأكيد قضية أساسية مفادها  واإلرهاب، التطرف إىل يؤدي الذي الفكري االحنراف مهاوي يفوالطالب 
، كما ال بد من تشجيع الرسائل االجيابية يف احلياة، "اجلهل بالدين، وليس الدين، هو سبب اإلرهاب" أن

والبناء بني الطالب، والذي يستند على النصوص الشرعية، ما مينحهم احلر  احلوار باب فتحمن خالل 
  .شرعيالشحن العاطفي مع فقد أو ضعف التأصيل الو االستدراجحصانة فكرية تقف حصنا ضد 

  :وضع ميثاق لوسائل اإلعالم اإلسالمية -5

وهي خطوة مهمة ال ميكن للخطوات السابقة أن تنجح ما مل يستوعب القائمون على القنوات اإلعالمية 
يف جمال الفتوى وفتح اال لكل من هب ودب للتصدر لإلفتاء؛ لذلك جيب وضع ميثاق  خطورة التهاون

 برامج اإلفتاء تلتزم من خالله بشروط وضوابط الفتوى واملفتني، توافق عليه كل القنوات اليت تتبىن
 .واإلحالة على اامع الفقهية يف حالة الفتاوي املشكَلَة دون التحرج من ذلك

  :اخلامتة
، ال جمال فيها للتقوقع واملكان الزمان حواجز فيها سقطت كونية قرية ضمن نعيشإننا وحنن 

وعلى  حيثون على قبول اآلخر  مفاتيح للخري مغاليق للشر ورجال دين مشايخ،: حباجة إىلورفض اآلخر 
ال التنطع  الوسطيةو االستقامةعلى و ، ماهلدصف  يف ال البناءوالتراص يف صف واحملبة،  التسامح

  :النتائج، وقد خلص البحث موعة من والعنجهية
جماالته، والذي تتحقق  مجيع من ألمنل حتقيق تلقائي وفوري ،يف اتمع الفكري األمن حتقيقيف  أن -1

  .من خالله أغلب مقومات النهضة البشرية اليت هي أساس إزدهار الدول واتمعات
، حىت ال يتصدر هلا هواة التميز والباحثني عن الشهرة وخدامِ ضبط الفتوى وتضييق دائراال بد من  -2

 . لعبثاألنظمة، وحىت حنافظ  على أمن جمتمعاتنا الفكري من ا
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اليت يواجهها شباب األمة الذين جيدون  التحديات الفكريةمن أكرب  الدين التنطع والغلو يف  ظاهرة أن -3
بأيديهم إىل بر األمان،  األخذالديين واخللقي حيث جيب  االحناللأنفسهم بني مطرقة التطرف وسندان 

  .واحتوائهم مالهتمام من خالل ا
ج التربوية يف مجيع املراحل الدراسية، وخباصة التربية اإلسالمية من أجل باملناه االهتمامال بد من  -4

  .ضد املفاهيم املنحرفة طالبنا حتصني أفكار
 أن دعوانا وآخر، أمجعني وسلم وصحبه وآله وعلى حممد، نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى

  .العاملني رب هللا احلمد
  

  :قائمة املصادر واملراجع
 ناصر حممد عليه وعلق واملستفيت، خرج أحاديثه واملفيت الفتوى صفة احلنبلي، احلراين محدان بن أمحد -

  .بريوت اإلسالمي، املكتب م،1397، )3(األلباين،ط الدين
م، دار الوطن للنشر، 1997، )1(عادل العزازي، ط: اخلطيب البغدادي، صحيح الفقيه واملتفقه، حتـ -

  .الرياض
 األرنؤوط شعيب :حتقيق النبالء، أعالم سري الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد الدين مشسالذهيب،  -

 . ه 1414، )9( ط بريوت، الرسالة، مؤسسة األسد، وحسني
  .مصر القاهرة، العريب، الفكر دار الفقه، أبو زهرة، حممد، أصول  -
 سالمي،اإل الغرب دار حجي، حممد : حتقيق ، "القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس، الذخرية -

   .م1994، )1(ط بريوت،
  .موقع انترنتالفكري،  االحنرافطه عابدين طه، . د -
  . املكتبة العلمية، بريوت املصباح املنري،أمحد بن حممد بن علي، الفيومي،  -
 :حتـ العاملني، رب عن املوقعني أيوب الزرعي، إعالم بكر أيب بن حممد اهللا عبد اجلوزية، أبو قيم ابن -

  .اجليل، بريوت م، دار1973  سعد، رءوفال عبد طه
  .ه1408، دار النفائس، بريوت، )2(ط جي، حامد صادق قيين، معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلع -
حممد يسري إبراهيم، الفتوى، أمهيتها، ضوابطها، أثارها،  حبث مقدم لنيل جائزة نايف بن عبد . د -

م، الدورة 2007 -هـ1428راسات اإلسالمية املعاصرة لعام العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والد
  ).3(الثالثة، ط

   .مصرعمران،  م، دار1985، ٢ الوسيط، ط العربية، املعجم اللغة جممع -
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  .قرطبة مؤسسة ،املرعية واملنح الشرعية اآلداباملقدسي، ابن مفلح،  -
مد عبد الوهاب، وحممد صادق ، حتـ أمني حملسان العرب حممد بن مكرم املشهور،ابن منظور،  -

  .م، دار إحياء التراث للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت1999 -هـ1419،)3(العبيدي، ط
  .ط، مطبعة املنريية.ت، د.النووي، حيي بن شرف، اموع شرح املهذب، د -
  .الكويت املوسوعة الفقهية، ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية -

  :يةالرسائل اجلامع

مواجهة  يف الفكري األمن لتحقيق وطنية إستراتيجية بناء حنو:اهللا عبد بن احلفيظ عبد :املالكي -
 .اجلامعة األمنية، موقع للعلوم نايف جبامعة دكتوراه رسالة ،اإلرهاب

  :االت العلمية

هـ 1430، )1(عبد اللطيف بن عبد اهللا التوجيري، تتبع الرخص بني الشرع والواقع، جملة البيان، ط -
  .م، الرياض2009 -
 م، 1997، 187:واحلياة،العدد األمن جملة اإلسالمي، الفكري األمن مسفر، بن سعيد الوادعي،  -

   .الرياض العربية، نايف جامعة
  :حبوث فردية مقدمة يف ندوات مؤمترات علمية

، حبث مقدم ملؤمتر الفتوى د أمحد حممد هليل، الفتاوى الشاذة، مفهومها، أنواعها، أسباا، آثارها.أ -
م، امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي مكة 2009جانفي  20م إىل 2009جانفي 17وضوابطها، من 

  .املكرمة
 مقدم حامد بن مدة بن محيدان اجلدعاين، السياسة الشرعية يف مواجهة األفكار اهلدامة، حبث. د -

مجادى األوىل  25 -22، يف الفترة من "والتحدياتاملفاهيم :" الفكري لألمن األول الوطين للمؤمتر
  .سعود امللك جبامعة الفكري لدراسات األمن العزیز عبد بن نایف األمیر هـ، كرسي1430

ع الفقهي سعد بن عبد اهللا الربيك، فتاوي الفضائيات، الضوابط واآلثار، مؤمتر الفتوى ام. د -
  .اإلسالمي، موقع انترنت

 مقدم البقمي، حنو بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بوزارة التربية والتعليم، حبثسعود بن سعد حممد  -
مجادى األوىل  25 -22، يف الفترة من "املفاهيم والتحديات:" الفكري لألمن األول الوطين للمؤمتر

  .سعود امللك جبامعة الفكري لدراسات األمن العزیز عبد بن نایف األمیر هـ، كرسي1430
محد السالوس، الفتاوى الشاذة وخطرها، ورقة عمل مقدمة لندوة الفتوى وضوابطها، من د علي أ.أ -

  .م، امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة2009جانفي  20م إىل 2009جانفي 17
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م، دار 2002- هـ1422علي بن سلطان حممد القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املفاتيح،  -
 ).1/72:(الفكر

 األول الوطين للمؤمتر مقدم حبثا
	��ي ،  متعب بن شديد بن حممد اهلماش، استراتيجية تعزيز األمن -
 هـ، كرسي1430مجادى األوىل  25 - 22، يف الفترة من "املفاهيم والتحديات:" الفكري لألمن

  .سعود امللك جبامعة الفكري لدراسات األمن العزیز عبد بن نایف األمیر
أمحد بن صاحل الصاحل، أثر الفتوى يف اتمع ومساوئ الشذوذ يف الفتوى، حبث مقدم حممد بن . د.أ -

م، امع الفقهي برابطة العامل 2009جانفي  20م إىل 2009جانفي 17ملؤمتر الفتوى وضوابطها، من 
  .اإلسالمي مكة املكرمة

  :الصحف

 ويصعب تداركها يف عصر اإلعالمالفتاوى الشاذة تلهي األمة وتضيع هيبة العلماء تركي املطريي،  -
  . م2010ديسمرب  10، اجلمعة 11484:  ، جريدة الرأي، العدداملفتوح

  . 2009.04.18، الشروق، وعلماء أطفأوها.. دعاة أشعلوا فتيل الفتنة يف اجلزائر، مصطفى فرحات -
  .هـ1431ربيع األول  26، اجلمعة 7641الشذوذ يف الفتوى وصوره، صحيفة األيام، العدد -
  .م2010ماي  25، الثالثاء 15310: جريدة الرياض، العدد -
.م2007جوان 11، يوم اإلثنني 105: جريدة الفجر، العدد -  
  .م2007سبتمرب  23صحيفة السياسة الكويتية، يوم األحد  -
  .م2006يوليو 7، يوم اجلمعة 10083: جريدة الشرق األوسط، العدد -
.م2010أبريل  2عة ، اجلم13233جريدة القبس، العدد  -  
.م2010أفريل  29، 3238: صحيفة عكاظ، العدد -   
  . م2009ديسمرب  09، 2097: صحيفة عكاظ، العدد  -
.م2009ديسمرب  14جريدة القبس،  -  
: صحيفة الوطن اإللكترونية -

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=46344 
.م2009أكتوبر  29، اخلميس 3056: صحيفة عكاظ، العدد -  
.2010ديسمرب  30، 1150: يومية احلوار اجلزائرية، العدد -   
  .م2011يناير  21، اجلمعة 17439: الرسالة، ملحق أسبوعي يصدر مع صحيفة املدينة، العدد -  

  .2009أوت  31، 916:جريدة هسربيس اإللكترونية املغربية، منقول عن جريدة املساء العدد -
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