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خواطر
إعداد: ضاري المطيري

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

أكد لـ »األنباء« ضرورة االهتمام بقراءة 
كتب فتاوى العلماء الموثوقين 

وعدم االغترار بفتاوى الفضائيات والصحف

بعضهم يتتبع الشاذ من األقوال ويلفق الفتوى بهواه لمصالح دنيوية وإلرضاء جهات معينة حتى ال يتهم بالتشدد والتطرف

»إن م�ن أعظم ما يهدم الدين ويوهن بنيانه زلة العالم، ذل�ك ألن فتنته تتعدى من وراءه ممن ال علم عنده، أو ممن 
قلت بضاعته في العلم، فكيف إذا كان العامي متبعا للهوى مؤثرا لشهواته وملذاته مقدما للدنيا على الدين« خرجت هذه 

الكلمات وملؤها احلزن واإلش�فاق على ما ابتليت به األمة اإلسامية مؤخرا من فتاوى شاذة تخلق تشويشا وارتيابا 
لعامة املسلمني، وجتعل من املنكر معروفا وتقلب البدعة إلى سنة، وينكر ما هو معلوم من الدين. »األنباء« التقت 

صاحب هذه الكلمات، وهو اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية الداعية محمد ضاوي 
العصيمي، لتطرح بني يديه تساؤالت عديدة حول آداب املفتي واملستفتي، ورأيه حول انفات أمر 

الفتوى بني العلماء واملتعاملني في ظل عصر الفضائيات واالتصاالت التي أتاحت رؤية ما يدور في 
العالم الكبير عبر شاشة تلفزيون أو كمبيوتر صغيرة.

العصيمي حذر م�ن تتبع زالت العلماء وهفواتهم التي قد تصدر منهم، ومن أخذ الفتاوى 
الشاذة واملهجورة، مشيرا إلى أن املرجع في األمر هو الرجوع إلى نصوص الوحيني من الكتاب 

والسنة وفهم سلف األمة، ألن العلماء بشر كسائر املسلمني غير معصومني وال مؤيدين بوحي.  
وحول ما أثاره الداعية أحمد الغامدي من تشكيكه في حرمة االختاط تساءل العصيمي: أين 

الغامدي من األدلة الكثيرة التي متنع النساء من االختاط بالرجال حتى في مواطن العبادة 
التي يستبعد أن ترد عليها الش�بهة؟ الفتا إلى أن شبه الغامدي وحججه هزيلة، 

حيث لم يدرك الفرق بني االختاط املباح بضرورة واحلاجة املنزلة منزلة 
الضرورة كما يحدث مع اخلدم في البيوت أ وفي مناسك احلج 

أو في التطبيب وبني االختاط غير املبرر في اجلامعات 
وأماكن العمل، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

العصيمي: العلماء المحّرمون 
لاختاط رّخصوا به عند الحاجة 
ودفع المشقة كما في الحج 
 واألسواق والتطبيب

موقفنا من اختاف العلماء 

س��ؤال: إذا كانت هناك مس��ألة ما، وفيها 
أكثر من فتوى شرعية، فتوى تقول بالتحليل، 
وفت��وى تقول بالتحرمي، وفت��وى ما بني بني، 
فاملس��لم أي ش��يء يختار، خاصة في األمور 
املستحدثة، والتي يدخل فيها القياس، واالجتهاد، 
والت��ي ال نص فيها، مثل: فوائد البنوك، أو أيا 
كانت املسميات التي يسمونها، باالستثمار، أو 
العائد االس��تثماري، وما موقف من يقول إنها 
فتوى عالم، وهو املس��ؤول عنها، وإنها معلقة 
في رقبته؟ وما موقف من يتتبع رخص العلماء، 
وتسهيالت العلماء ورخصهم؟ ويقولون إنهم هم 
هؤالء أهل العلم والذكر وهذه فتواهم وهم أعلم 
من��ا بذلك، وقد تكون فتواهم معارضة لفتوى 
ش��يوخ وعلماء آخرين في نفس الدولة أو في 
دول أخرى، فأي منهم نتبع؟ وكيف الس��بيل 
ملعرفة الصحيح وغير الصحيح؟ مع العلم أن 
عام��ة الناس ليس لديهم العل��م الكافي للحكم 
على صحة ه��ذه الفتوى التي تصدر من عالم 

أو مفت ويعارضها علماء آخرون. 
احلمد هلل، قبل اجلواب على هذا السؤال 
املهم، البد أوال من بيان الشروط التي يجب 
أن تتوافر في املفتي حتى يكون من أهل العلم 
الذين تعتبر أقواله���م، ويعد خالفه خالفا 
بني العلماء، وهي شروط كثيرة، ترجع في 

النهاية إلى شرطني اثنني وهما:
1 � العلم: ألن املفتي س���يخبر عن حكم 
اهلل تعالى، وال ميكن أن يخبر عن حكم اهلل 

وهو جاهل به.
2 � العدالة: بأن يكون مستقيما في أحواله، 
ورعا عفيفا عن كل ما يخدش األمانة. وأجمع 
العلماء على أن الفاسق ال تقبل منه الفتوى، 

ول���و كان من أهل العل���م، كما صرح بذلك 
اخلطيب البغدادي.

فمن توافر فيه هذان الشرطان فهو العالم 
الذي يعتب���ر قوله، وأما من لم يتوافر فيه 
هذان الش���رطان فليس هو م���ن أهل العلم 
الذين تعتبر أقواله���م، فال عبرة بقول من 

عرف باجلهل أو بعدم العدالة.
فما هو موقف املسلم من اختالف العلماء 
الذين سبقت صفتهم؟ إذا كان املسلم عنده 
من العلم ما يستطيع به أن يقارن بني أقوال 
العلماء باألدلة، والترجيح بينها، ومعرفة 
األصح واألرجح وجب عليه ذلك، ألن اهلل 
تعال���ى أمر برد املس���ائل املتنازع فيها إلى 
الكتاب والس���نة، فقال: )ف���إن تنازعتم في 
ش���يء فردوه إلى اهلل والرس���ول إن كنتم 
تؤمنون باهلل واليوم اآلخر(، فيرد املسائل 
املختلف فيها للكتاب والسنة، فما ظهر له 
رجحانه بالدليل أخ���ذ به، ألن الواجب هو 
اتباع الدليل، وأقوال العلماء يس���تعان بها 

على فهم األدلة. 
وأما إذا كان املسلم ليس عنده من العلم 
ما يستطيع به الترجيح بني أقوال العلماء، 
فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق 
بعلمهم ودينهم ويعمل مبا يفتونه به، قال 
اهلل تعالى: )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال 
تعلمون(. وقد نص العلماء على أن مذهب 
العامي مذهب مفتيه، فإذا اختلفت أقوالهم 
فإنه يتب���ع منهم األوثق واألعلم، وهذا كما 
أن اإلنس���ان إذا أصيب مبرض � عافانا اهلل 
جميعا � فإنه يبحث عن أوثق األطباء وأعلمهم 
ويذهب إليه ألنه يكون أقرب إلى الصواب 

من غيره، فأمور الدين أولى باالحتياط من 
أمور الدنيا.

وال يج���وز للمس���لم أن يأخذ من أقوال 
العلم���اء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، 
وال أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في 
الفتوى، بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من 
أهل العلم من هو أكثر علما، وأش���د خشية 
هلل تعال���ى )املصدر: اخل���الف بني العلماء 
للشيخ ابن عثيمني، ولقاء منوع مع الشيخ 

صالح الفوزان(.
وهل يليق � يا أخي � بالعاقل أن يحتاط 
لبدنه ويذهب إلى أمه���ر األطباء مهما كان 
بعيدا، وينفق على ذلك الكثير من األموال، ثم 
يتهاون في أمر دينه؟ وال يكون له هم إال أن 
يتبع هواه ويأخذ بأسهل فتوى ولو خالفت 
احلق؟ بل إن من الناس � والعياذ باهلل � من 
يسأل عاملا، فإذا لم توافق فتواه هواه سأل 
آخر، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه 

مبا يهوى وما يريد.   
وما من عالم من العلماء إال وله مسائل 
اجتهد فيها ولم يوفق إلى معرفة الصواب، 
وهو في ذلك معذور وله أجر على اجتهاده، 
كما قال النبي ژ: »إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجر« رواه البخاري ومسلم، فال يجوز 
ملس���لم أن يتتبع زالت العلماء وأخطاءهم، 
فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله، ولهذا قال 
العلماء: »من تتبع ما اختلف فيه العلماء، 
وأخذ بالرخص م���ن أقاويلهم، تزندق، أو 

كاد«، والزندقة هي النفاق.
موقع سؤال وجواب � الشيخ محمد المنجد

كم من فتوى نقلتها الصحف دون تحر أو بقصد التشويه فتبين زيف نسبتها إلى 
صاحبه�ا كما حصل مع العامة البراك واللحيدان والمنجد واألحمد.. والقادم اهلل أعلم به

الفتاوى ألهل العلم املوثوقني واملعتبرين، فإن فيها نفعا عظيما 
وفوائ���د جمة وهو أفضل من االش���تغال فيما ال ينفع كالصحف 

واملجالت واملبالغة فيها.

مصطلح االختالط

 قرأن��ا لك ردودا عل��ى من أباح االخت��الط وال��ذي كان منهم أحمد 
الغامدي، والذي ادعى أن مصطلح االختالط مصطلح دخيل ومتأخر، 

فما تعليقك على هذه الشبهة؟ 
اجلواب على هذه الشبهة أنه ما املانع أن يصطلح الناس على 
مصطلح أخذت أحكامه ومسائله من أدلة شرعية متكاثرة ومجمع 
عليها كالقرآن والسنة واإلجماع فكلنا يعلم أنه قد ورد في كتاب 
اهلل وفي س���نة رس���ول اهلل ژ ما يدل على ه���ذا املعنى بجالء 
ووضوح كلفظ اخللوة، واملنع من اخلضوع في القول، واألمر بغض 
البصر، والتحذير من زنا اجلوارح، والنهي عن الضرب باألرجل 
ف���ي األرض، واحلث على القرار في البيوت، والنهي عن التبرج، 
واحلذر من التطيب عند اخلروج حتى للمسجد، وما ذلك كله إال 
حس���ما ملادة الشر والفتنة، وذلك ألن الذي خلق اخللق سبحانه 
وتعالى، أودع في نفس كل واحد من اجلنس���ني امليل جتاه اآلخر 
والتعل���ق به، هذا األمر موجود حتى في احليوانات والبهائم فما 
بالن���ا ال نتصور وجوده في بن���ي آدم ونتيجة هذا التعلق الذي 
يبتدئ بنظرة ثم يفضي إلى الوقوع في الفاحشة إن لم يتداركهم 

اهلل برحمة منه وفضل.

استدالل غريب

 لكنه أيض��ا يحتج بحديث اجلاريتني اللتني كانتا تضربان الدف عند 
النبي ژ بجواز االختالط وعدم منعه في العهد األول من اإلس��الم، 

فماذا تقول ملثل هذا االحتجاج؟
حقيقة هذا من غريب استدالله وهو ما استدل بحديث اجلاريتني 
اللتني أخذتا تضربان بالدف وتغنيان بغناء بعاث، فهذا استدالل 
س���اقط من وج���وه، أوال أن اللتني أخذتا بالغن���اء من اجلواري، 
واجلواري جمع جارية وهي األنثى الصغيرة التي لم تبلغ، فأين 
هذا من اختالط النس���اء البالغات بالرج���ال؟ فكيف إذا انضاف 
اختالط املتبرجات لبس���ا وحتليا وخضوعا بالقول مع الرجال؟ 
ثانيا ال أعلم ماذا يريد بهذا االستدالل؟ فهل يريد أن يبني من خالل 
اس���تدالله، أنه يجوز اختالط النساء بالرجال في املسارح ودور 
السينما واحلفالت وذلك بأن يغنني والرجال يسمعون، ويرقصن 
والرجال يتمايلون؟ وصدق القائل »فنت أشد من الظالم سوادها.. 

تدع احلليم بأمره متحيرا«.

شواهد على تحريم االختالط

 إذن هل هناك شواهد تدلل على منع االختالط تقوي ما ذهبت إليه؟
األدلة كثيرة على منع النساء من االختالط بالرجال حتى في 
مواطن العبادة التي يستبعد أن ترد عليها الشبهة، ومع ذلك قطع 
دابر الشر وسد الذريعة حتى ال يقع احملظور وتعظم الفتنة، فأين 

كان الشيخ هداه اهلل منها؟
أولها أمر النبي ژ النس����اء بأن يتأخرن في صفوف الصالة 
في املسجد، فخير صفوف النس����اء آخرها وشرها أولها، ونهى 
النس����اء عن مس الطيب في حال الذهاب إلى املسجد، وكذلك أمر 
النساء باالنصراف من املسجد عند انقضاء الصالة قبل الرجال، 
وأمر الرج����ال بأن يتأخروا في االنصراف حتى ال يختلطوا عند 
أبواب املساجد، وتخصيص النساء بباب مستقل إلى املسجد كما 
الرجال، وقال ژ للرجال: »ال تدخلوا املس����جد من باب النساء« 

وأمر النساء بالطواف بالبيت ليال، والرجال يطوفون نهارا.
 لكن الغامدي يستدل بوجود اخلدم في البيوت على جواز االختالط، 
بل ويتهم املانعني بالتناقض حي��ث يراهم يحرمون االختالط خارج 

بيوتهم ويبيحونه في داخلها، فما تعليقكم؟
الشيخ هداه اهلل لم يفرق بني الضرورة واحلاجة املاسة املنزلة 
منزلة الضرورة وبني إطالق القول بإباحة االختالط دون قيد أو 
ش����رط، والفرق في الصورتني ظاهر، وحتى املانعون لالختالط 
واحملرمون له ال مينعون منه إن وجدت احلاجة وإال سيكونون 
بذلك قد ضيقوا واس����عا، ولهذا رخص العلماء بالتطبيب إذا لم 
يكن ثمة طبيبة، وجوزوا طواف النس����اء في احلرم مع الرجال، 
وأباحوا التعليم من الرجال للنس����اء فيما إذا عجز النس����اء عن 
إيجاد من يقوم بهذه املهمة من النساء وغيرها من األمثلة كثير.

فوصيتي للش����يخ هداه اهلل، أن يتق����ي اهلل تعالى، وأن يحفظ 
لسانه إال من خير، فإن من صمت جنا، ثم يقال له هداه اهلل، هل 
فات عليك ما عليه الناس الي����وم من واقع مؤلم من رقة الدين، 
واإلغراق في الش����هوات واملنكرات، وانفالت زمام السيطرة على 
النساء حتى تأتي لتصب الزيت على النار فتزيد إضرامها وتشد 
من سعيرها، وقد نص العلماء على أن املفتى عليه أن يتأمل في 
فتواه وينظر في مآالتها وما تفضي إليه الس����يما عند رقة الدين 

وضعف اإلميان.

الحذر وتحري الدقة

هل من كلمة أو وصية تود قولها في نهاية اللقاء؟
أنصح إخواني بضرورة احلذر مما تبثه بعض وسائل اإلعالم 
التي تهدف الى تش����ويه صور العلماء والدعاة عبر نقل فتاوى 
مبتورة وناقصة لم يتفوه بها ذلك املفتي، فكم من فتوى نقلتها 
الصحف دون حتٍر وبينة تبني أنه لم يتفوه بها ثم يطير الناس 
بها دون حتري الدقة ودون تثبت كما حصل مع املشايخ البراك 
واألحمد واللحيدان واملنجد واهلل أعلم بالقادم وقد قال النبي ژ: 
»كفى باملرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع«، فالواجب إحسان الظن 
بالعالم وعدم االس����تعجال باحلكم عليه قبل الوقوف عند فتواه 

وتفحص مضمونها وتدقيق النظر فيها.

حيرة واضطراب، الس���يما إذا كان ليس من أهل العلم، فالواجب 
على املرء أن يسأل من هو ثقة ويكفيه جوابه، ويزداد األمر شرا 
وسوءا عند بعض الناس أن يبني فتواه على التشهي والتخير، 
فتجده يطوف في املس���ألة الواحدة على أكثر من مفٍت وعالم ألن 
فتوى األول لم توافق هواه ومشتهاه، وقد قال اإلمام مالك رحمه 
في ذلك »ال يجوز العمل واإلفتاء في دين اهلل بالتشهي والتخير 

وموافقة الغرض«.

كتب الفتاوى المعتمدة

في ظل تعدد الفضائيات وانتش��ار الفتاوى الغريبة، صرنا ال ميضي 
علينا اس��بوع أو يوم إال ونس��مع بفتوى جديدة ال يعلم لها مستند 

شرعي، فما تعليقكم؟
يجب على املس���لم احلذر مما يبث في الفضائيات من غرائب 
الفتاوى واملسائل، فما نراه اليوم من التطاول على ثوابت الدين 
وأساسياته ما هو إال مثال على ذلك، فهذا يلقي الشبه، وذلك يثير 
مواض���ع ليس من املصلحة طرحه���ا وال إثارتها، ويا ليته طبق 
مقولة أمير املؤمن���ني علي بن أبي طالب ÿ »حدثوا الناس مبا 
 ÿ ب اهلل ورسوله«، وقال ابن عباس يعقلون، أتريدون أن ُيكذَّ
»ما أنت محدث الناس بحديث ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم 
فتنة«، كما يجب أن ننبه أن على اإلنس���ان أن يهتم بقراءة كتب 

واملشائخ وأهل الفضل، فهذا يسع طالب العلم املتقن أن يتكلم فيها 
ويذكر ما ترجح عنده، وإما أن تكون من النوازل العظيمة والفنت 
امللمة واألحداث املدلهمة كمسائل اجلهاد ونوازل األمور التي يترتب 
عليها إراقة الدماء واستحالل القتال وغيرها، فهذه املسائل ال يجوز 
أن يخوض فيها إال الكبار من أهل العلم، ممن شابت رؤوسهم في 
العلم وجمعوا بني العلم وس����بر األمور وجتارب احلياة وتقدير 
املصالح واملفاس����د، وهؤالء لن تعدم األمة منهم، قال علي بن أبي 
طالب ÿ »لن تخلو األرض من قائم هلل بحجته«، وصدق رحمه 

اهلل، فها هي األمة تفقد عاملا أو عاملني فيظهر اهلل غيرهم.

نسأل األورع واألتقى

لكن ماذا نصن��ع إذا وجدنا العلماء مختلفني في مس��ألة، فهذا يحرم 
وذاك يحلل؟

يجب على املس���تفتي والسائل أن يس���أل أوثق الناس عنده 
وأش���دهم تدينا وورعا وتقوى، فالواحد منا لو مرض لسأل عن 
مرضه أكفأ األطباء وأمهرهم وأحذقهم، وكذلك لو أحدهم أراد أن 
يبني بيتا لس���أل عن ذلك أمهر املهندسني والعمال، فإذا كان هذا 
في أمر الدنيا فإن أمر الدين أعظم، فليس���ت الدنيا واهلل بأعظم 
من الدين. ومن اخلطأ الذي يقع فيه بعض الناس هو اس���تفتاء 
أكثر من مفتي في املس���ألة الواحدة، وهذا مما يوقع اإلنسان في 

بداية حدثنا عن خطر وعظم هفوة وزلة العالم في فتواه على األمة؟
إن من أعظم املصائب وأشد الرزايا أن ينكر املعلوم من الدين، 
وأن يرد ما أوجبه وش����رعه رب العاملني، وتعظم املصيبة إذا كان 
املنكر ملا شرعه اهلل تعالى ممن يشار إليه في العلم بالبنان، وممن 
حاز في الدنيا على رفيع املناصب وأعلى املراتب وسطر قبل اسمه 
وبعده أعل����ى األلقاب، فهنا تعظم الفتنة به وبكالمه ويروج على 
من ال علم عنده ما ألقاه من قول، لقد حذر العلماء من زلة العالم، 
وبينوا شدة أثرها وخطرها على دين الناس، قال عمر ÿ »ثالث 
يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون«. 
وقال أبو الدرداء »إن مما أخشى عليكم زلة العالم، وجدال املنافق 
بالقرآن«، ومن هنا يظهر وجوب الورع في كل كلمة يقولها أو لفظ 
يتلفظ به العالم، وقال ربيعة شيخ مالك رحمه اهلل »الناس عند 
علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا وما 

أمروهم به ائتمروا «.

تتبع الشاذ من أجل التيسير

 لك��ن جند بعضهم يعتم��د في فتاواه على أق��وال ضعيفة في بعض 
املذاهب أو شواذ األفهام من علماء سابقني لهم وزنهم بحجة التخفيف 

على الناس، فهل يصح مثل هذا الفعل؟
هذا غلط شديد وشبهة ساقطة، فمع األسف هناك من اتبع الهوى 
في الفتوى وتتبع الرخص ولفق ملصالح دنيوية أو ألجل جهات 
معينة حتى ال يتهم بالتشدد والتطرف، ونقول ملثل هؤالء أين أنتم 
من قوله تعالى )وان احكم بينهم مبا أنزل وال تتبع أهواءهم(، وهنا 
أس����وق لك بعضا من أقوال سلف األمة وفتاوى العلماء املوثوقني 

في التحذير من تتبع الرخص واألقوال الشاذة واملنكرة.
قال س����ليمان التيمي: »إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك 
الش����ر كله«، وقال إس����ماعيل بن إس����حاق القاضي: »دخلت على 
املعتض����د فدفع لي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من 
زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه فقلت، يا أمير املؤمنني 
مصن����ف هذا الكتاب زنديق، فقال: ألم تصح هذه األحاديث، قلت: 
األحاديث على ما رويت )أى صحيحة( ولكن من قال بكذا لم يقل 
بكذا، وما من عالم إال وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها 

ذهب دينه، فأمر املعتضد فأحرق ذك الكتاب«.
وقال السعدي: »لوقال بعضهم: يوجد بعض علماء األمصار ال 
يوجبون الطمأنينة في الصالة فال تنكروا علينا إذا اتبعناهم، أو 
يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم، أو يوجد من ال يحرم 
أكل ذوات املخال����ب من الطير فلنا أن نتبعهم، ولو فتح هذا الباب 
لفتح على الناس شر كبير، وصار سببا النحالل العوام عن دينهم، 
وكل أحد يعرف أن تتبع هذه األقوال املخالفة ملا دلت عليه األدلة 
الشرعية وملا عليه أهل العلم من األمور التي ال حتل وال جتوز«.

قرارات المجمع الفقهي

وجاء في أحد قرارات املجمع الفقهي ما نصه »احلذر من الفتاوى 
التي ال تستند إلى أصل شرعي وال تعتمد على أدلة معتمدة شرعا 
وإمنا تستند إلى مصلحة موهومة شرعا ونابعة من األهواء والتأثر 
بالظروف واألحوال واألعراف املخالفة للش����ريعة«. وقال العالمة 
بكر أبوزيد، رحمه اهلل: »ولم يفلح من جعل هذا اخلالف سبيال إلى 
تتبع رخص املذاهب ونادر اخلالف، وندرة املخالف والتقاط الشواذ 
وتبني اآلراء املهجورة، والغلط على األئمة، ونصبها للناس دينا 
وشرعا، ومنها إصدار الفتاوى الشاذة الفاسدة، مثل الفتوى بجواز 
الفوائد الربوية، وفتوى إباحة الس����فور وفتوى إباحة االختالط، 
وكلها فتاوى شاذة متالئ الرغبات وبعض التوجهات، كل هذا على 

حساب ترقيق دين الناس وتوهينه«.

االحتجاج بأقوال بعض العلماء

العامة من الناس يقولون »حطها براس عالم تطلع س��الم«، فهل يصح 
للمسلم العامي االحتجاج بقول عالم بالشواذ من املسائل؟

ليس للم����رء أن يحتج بقول كائن من كان بحجة وجود العلم 
مع����ه، إذا كان يعارض بفتواه نصوص الكتاب والس����نة، قال ژ  
»تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم بهما كتاب اهلل وسنتي«، 
وليحذر اإلنسان من طاعة العلماء في غير ما أراد اهلل، قيل حلذيفة 
)اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل( أكانوا يعبدونهم؟ 
قال: ال ولكن كانوا يحلون لهم احلرام فيحلونه، ويحرمون عليهم 

احلالل فيحرمونه.
 إذن نريد توجيها ملن يتصدر الفتوى وهو ليس بأهل لها، وما عقوبة 

التقول على اهلل بغير علم؟
إن من أخطر األمور وأعظمها شرا على دين املسلم هو أن يقيم 
نفسه مقام من له التحليل والتحرمي، فقد سمى اهلل تبارك وتعالى 
هؤالء الذين يتكلمون عليه بغير علم كذبة ومفترون، قال تعالى 
)قل أرأيت����م ما أنزل اهلل لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال 
قل آهلل أذن لكم أم على اهلل تفترون(، وقال تعالى )وال تقولوا ملا 
تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهلل الكذب 
إن الذين يفترون على اهلل الكذب ال يفلحون(، وبني سبحانه عظم 
التقول عليه بغير علم وجعله قرين الشرك باهلل تعالى )قل إمنا 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير احلق 
وأن تشركوا باهلل ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهلل ما 

ال تعلمون( فالقضية في غاية اخلطورة ملن علم وعقل.

حاالت المفتي

بعضهم يتس��اءل، ما احلاالت واملس��ائل التي يتوجب على اإلنس��ان 
س��ؤال أهل العلم دون غيرهم، وما املس��ائل التي يج��وز له أن يفتي 

نفسه وغيره بها دون العودة للعلماء الكبار؟
إن ما يطرح على املفتني من مس����ائل ال يخلو من أمرين، إما أن 
تكون هذه املسائل من مس����ائل الدين التي قد يتقنها طلبة العلم 

د. محمد ضاري العصيمي
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