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  اآلثار والضوابط القنوات الفضائيةالفتوى على 

  د/ساعد تبينات                                                                
  - قسنطينة–األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة                                                          

  تمهيد:
على الوقائع واألحداث، وباستنباط جتهاد، ختتص بتنزيل احلكم الشرعي الفتوى صورة من صور اال

األفراد وقضايا  شكالتتسهم يف حل م، قه اإلسالميللف مصدر إثراءهي بذلك األحكام للنوازل املستجدة، و 

  اتمعات.

مع املباشر للتواصل ال والفرصة للعلماء فتحت ا ثورة هائلة يف وسائل االتصال، العاملوقد شهد 

خمتلف وسائل االتصال احلديثة  ، وقد ضربت الفتوى بسهم وافر يفاجلماهري واملشاهدين يف خمتلف اتمعات

  لفتوى.اصة من برنامج لخ أمعامة  الفضائية سواء كانت  القنواتخاصة على القنوات الفضائية، وال تكاد ختلو 

سلبيات أدت إىل ، رغم من الدور اإلجيايب الذي تقوم بهوعلى ال ،القنوات الفضائيةالفتوى عرب إال أن 

اجلهاد والتكفري العامة املتعلقة بفتاوى  اقضايالخاصة يف ، يف اتمعات العربية واإلسالميةومشكالت حقيقية 

  .ع اآلخرواالستعانة بغري املسلمني والعالقة م

هي سلبياا؟ وما هي الضوابط الالزمة لرتشيد وتوجيه هذه ما فما هو الدوري اإلجيايب هلذه الربامج؟ و  

  من خالل احملاور اآلتية:ا ما سنحاول بيانه يف هذه املداخلة الربامج؟، هذ

  احملور األول: توصيف واقع الفتوى على القنوات الفضائية

  على القنوات الفضائيةاحملور الثاين: آثار الفتوى 

  احملور الثالث: ضوابط الفتوى على القنوات الفضائية.

 .ئيةالفضاالقنوات على توصيف واقع الفتوى : المحور األول

سواء   ،الفضائية العربية انتشرت برامج الفتوى بشكل واسع على الفضائيات، وال تكاد ختلو القنوات

عامة أم متخصصة أي دينية، من برنامج للفتوى، بل من القنوات ما تبث أكثر من برنامج خالل  كانت 

األسبوع، وتسعى القنوات الفضائية من خالل ذلك إىل استقطاب مجهور كبري من املشاهدين الذين يرغبون يف 

  .1معرفة األحكام الشرعية
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ة، اخلاصبرامج الفتوى يف القنوات العامة و تبث ف عن هذه القاعدة،وال خترج القنوات الفضائية اجلزائرية 

للمشاهدة، أي  لب يوم اجلمعة، ويف ساعات الذروةهذه الربامج يف الغا ، وتبثوتبث مبعدل حصة واحدة أسبوعيا

  .1يف الفرتة املسائية

يف العناصر  ، وذلكهذه الربامجاليت متيز  ذكر اخلصائصأن نوقبل احلديث عن آثار هذه الربامج ينبغي  

  اآلتية:

تتميز الفتوى على الفضائيات عن الفتوى عن الفتوى العادية: على القنوات الفضائية الفتوى خصائص  -أوال

  التقليدية جبملة من اخلصائص منها:

احلصول على الفتاوى، واملستفيت جيد احلرية يف اختيار املفيت مع تعدد سهولة االتصال باملفيت وتيسري  -

 الفتوى.برامج 

عدم معرفة املفيت للمستفيت وبأحواله، واملستفيت املتصل يفضل أن حيافظ على خصوصيته، وال يذكر  -

 املالبسات املتعلقة بقضيته، مما يؤثر يف الفتوى.

  .سرعة انتشار الفتاوى ونقلها من املشاهدين مجيعا دون أن تكون خاصة بالسائل -

ولكن خياطب عينات ثقافية وعقلية  ،بشرية أو ثقافية واحدةمجهور هذه الربامج ال يقتصر على عينة  -

  . 2وهي: اجلمهور احمللي، اجلمهور املهاجر، اآلخر غري املسلم وهو مجهور متنوع االهتمامخمتلفة 

 حيث ال يسمح بتأخري اإلجابة إال إذا ضاق وقت الربنامج. ،اإلجابة املباشرة على الفتاوى -

  :3هذ الربامج على شكلنيتظهر  :على القنوات الفضائية أنواع برامج الفتوى -ثانيا

مث يقوم    ،حبيث تستقبل الفتاوى من مجهور املتصلني بالقناة قبل بث احللقة برامج الفتوى المسجلة: -

األسئلة املسجلة مسبقا على املفيت فيجيب  املفيت بإعداد إجاباا، مث تعرض احللقة عرب القناة بطرح

النوع من الربامج بإعطاء املفيت وقت للبحث واملراجعة مما يساعد على ضبط وميتاز هذا عنها. 

الفتوى والتأكد من صحتها، غري أنه يفتقر إىل التعامل املباشر مع املستفتني للحصول على تفاصيل 

 أو مالبسات متعلقة بالسؤال.

حيث يلقى السؤال فيها مباشرة على اهلواء على املفيت وجييب املفيت مباشرة  برامج الفتوى المباشرة: -

ذبا ألنه أكثر ج ،يف احللقة ذاا، وهذا النوع من الربامج هو املفضل لدى القنوات الفضائية
                                                           

 1- :.�SاT+ھ�ه ا���ا�� ��� ا����ات ا� �� �	�
 (0 وى ��� ا��6اء ��� ا -1( U� Uو�� وا�Vا .�SاT+ا  -���2 ة ا���N' "ھ
W�2ا ا�:�  �  ���. H�Xو Y.�#ة ا���آن ا� ��وا�!� ة ���  () ا�:.� -4؛ ��N' )TVا أھC ا��	� ��� �� ة ا�$�وق  - 3؛ ��� 

 وان؛ .�SاT+ة ا� ���� ة ا��6 ر -5 ��� (
�!B
  ...).ا
  .20 -19،  ا�;�Pب، ا�;�	T ا��U () ا����)، ص2011: ا�a��1 ا�S -1)، ا�`�� اVو��، '�  ��: هللا ا��Pا�) -2 
 3- �X � �� O ،ء �K=ا د.2;��  1ا�B در () ،11، ا��:دK1;�: �; ري: ا��01ى () و' CS ا=�"م ا�;� �Mة، �+�

  .419-418، ص11، ا��:د2007



3 

 

بدال من ألم يتلقون اإلجابة مباشرة  ،وهو املفضل لدى املشاهدين للمشاهدين واملتصلني بالقناة؛

وعد بث احللقة يف النوع األول، وميكن للمفيت االستفسار واالستيضاح من السائل حول انتظار م

 سؤاله.

  يف أمور هي:تشرتك هذه الربامج رغم اختالف عناوينها و  برامج الفتوى:ل عام وصف -ثالثا

عن طريق املكاملات اهلاتفية املباشرة أو عن طريق  واحد وهو استقبال أسئلة املستفتني الربامج حمتوى -

 ، واإلجابة عليها من املفيت.اإللكرتونية عرب موقع الربنامج الرسائل

للربنامج،  ة وجييب عنها دون وجود مقدميستقبل األسئل ،نفسهمن املفيت  تكون إدارة برنامج الفتوى -

 ها.تحويلها إىل املفيت لإلجابة عليب يقومو  ، الذي يستقبل األسئلة،مقدم الربنامج منكون أو ت

يف القناة اجلزائرية الثالثة  فتاوى على اهلواءوتنفرد حصة  ،يف الربنامج الواحد إال مفت واحد يكونال  -

املفيت من حصة  يتغرياثنني، وقد يكون املفيت نفسه يف سائر حصص الربنامج، وقد  باستضافة مفتتني

 إىل أخرى.

واإلجياز يف اإلجابة وذكر ما يتصل بأسئلة املستفتني وعلى التصريح والتوجيه االعتماد على البساطة  -

 .1املباشر بعيدا عن التلميح، حىت تعم الفائدة ويصل املقصود إىل املستفيت واملستمعني بأوضح الطرق

العامية  كما تعتمد على  يف الغالب، عتمد على اللغة العربية الفصحىاللغة املستخدمة يف الفتوى ت -

وتبسيط احلكم للمستفيت، ويستعمل بعض املفتني على  بقصد إيصال الفكرة إىل املشاهدين 

 . 2القنوات اجلزائرية األمازيغية عندما يقتضي األمر ذلك

 :3من يتولى اإلفتاء في البرامج -رابعا

هلم د إليهم اإلفتاء أو صرح كبار العلماء يف بعض بالد املسلمني ومن املعنيني بالفتوى ممن أسن -

ما يف القنوات السعودية واملصرية، حيث يعهد بالفتوى إىل املفيت العام أو للمفتني املرخص هلم بذلك، ك

 .4باإلفتاء من اجلهات الرمسية
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 .أساتذة اجلامعات ذوي الشهادات العليا (دكتوراه) يف الشريعة -

 واألوقاف. الشؤون الدينية ن لوزارتاألئمة التابعو  -

  .، والذين خترجوا على املشايخالشرعية دون شهادات علميةالعلوم املشتغلون ب -

 فئات المستفتين:  -خامسا

تتحول لكثرة اتصال النساء ويعترب اتصال الرجال أقل نسبيا، و  ،1من النساءاملتصلني أكثر املستفتني  -

 .  2وتتحول األجوبة بدورها إىل نوع من املواساة والدعاء ،بعض احلصص إىل نوع من الشكاوى

من اجلاليات العربية يف يكثر االتصال بالقنوات الفضائية العربية من شىت البالد العربية واإلسالمية و  -

  الغربية.الدول 

ففي إحدى القنوات سجلت يكثر اتصال اجلزائريني سواء من الداخل أو اخلارج بالقنوات املشرقية،  -

 .3مكاملة 100مكاملة من املستفتني اجلزائريني من جمموع  25أكثر من 

  بالدول األجنبية. ة يكون من الداخل، ومن اجلالية اجلزائرية املقيمةإلفتاء اجلزائرياالتصال بربامج ا -

 ، منها ما يكون خاصاأسئلة املستفتني متنوعة، وتغطي قضايا احلياة عامة :مجاالت الفتوى وأنواعها - سادسا

 :4وهذا تفصيل أنواعها، ومنها ما يكون عاما لسائر املسلمني، باملستفيت وحده

 وهي على قسمني: :فتاوى عامة  - أ

فتاوى متعلقة بعموم األمة يف خمتلف ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية كاجلهاد  -

 .والتعامل مع البنوك الربوية ستعانة بالكفارواال

الدماغي وبنوك ء واملوت فتاوى متعلقة باملسائل املستجدة والنوازل املعاصرة: زراعة األعضا -

 .نابيب والتأمني وغريهااألطفال احلليب وأ

 :وهي أقسام منها :فتاوى متعلقة بالفرد   - ب

 فتاوى متعلقة بالفرد وخاصة بالعقيدة: كمسائل اإلميان والشرك. -

الطهارة والصالة والصوم والزكاة واحلج علقة بالفرد وخاصة بالعبادات: كمسائل فتاوى مت -

 .والكفارات والنذور وغريها

                                                           

 1-  B!� ����!X  ��j"م ا�:.�)، درا'�O����'�' ، (0 وى ��� ا��6اء، ر' � � �m�.��02O: زر	�ك '� د، �� ر�
  .155ص

، ص -2 .�SاT+ب ا��01ى ا� `e () CMت ا��0ا �+�Xا'�0ا :����� ;�#K37  .  
 3- �SاT+ا� �� O ،  .210، ص2011/2012، '� P� :;!�1:اد: ا��01ى () ا�+Tا�S، ر' � � ��02O () ا����م ا='"��
  ؛ و.��m:32'�: �� ��: هللا ا���./: (0 وى ا��S -1 ت ا�-�ا�r واsh ر، ص -4 �O����'�' زر	�ك '� د، �� ر�

 (0 وى ��� ا��6اء، صB!� ����!X   .�j�127"م ا�:.�) درا'



5 

 

، والنزاعات الزوجية : كقضايا الزواج والطالقاجتماعيةفتاوى متعلقة بالفرد وخاصة بقضايا  -

 .وقضايا املرياث وغريها ،والعائلية

الشركات والبنوك ، وقضايا اإلجارةو  ،البيوعكقضايا  فتاوى متعلقة بالفرد وخاصة بقضايا املال: -

 . وغريها

 : كمسائل األطعمة واألشربة.واحلرامفتاوى متعلقة بالفرد وخاصة باحلالل  -

 .ملتعلقة باملعارف الشرعية العامة واألخالق واآلدابالفتاوى ا -

  تعبري الرؤى أحيانا رغم امتناع املفتني عن ذلك. -

  

  .ةالفضائيالقنوات على  آثار الفتوى: المحور الثاني

لمسلم يف حياته، حيث جيب على ال شك أن برامج الفتوى ذات أمهية كبرية ل اآلثار اإليجابية: -أوال         

الدراسات العلمية على  وتتفق ث،املسلم أن يعرف حكم الشرع يف ما ينزل به من نوازل وما يطرأ عليه من حواد

تعلم أمور الدين يدل على أمهية هذه الربامج وفائدا، وهي مصدر كبري للناس ل  ربامج الفتوىكثرة املتصلني بأن  

النقاط  ولذلك فلربامج الفتوى آثار إجيابية تتلخص يف ، 1ومعرفة وجهة النظر الدينية يف القضايا اليت تواجه اتمع

 :2اآلتية

، وهي وظيفة الفتوى، وهو ما يقصد إليه الناس الناس من قضاياتوضيح احلكم الشرعي فيما يواجهه  - 1

 عند اتصاهلم بالربنامج.
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وإن مل يكن صاحب سؤال يتعرف على  الديين والفقهي بني الناس، واملتابع هلذه الربامجنشر الوعي  - 2

كام الشرعية الواردة يف الربنامج، حيث تعاين أغلب اتمعات العربية واملسلمة من أمية علمية األح

 . 1شرعية، وضعف القراءة واملطالعة عموما

سلوكهم، وأثبتت الدراسات امليدانية مدى  والتأثري يفحل مشاكل الناس وتوجيههم وإرشادهم،  - 3

 .2وكام بناء على ذلكلاستجابة الناس للفتاوى وتعديلهم لس

ال يبقى الفقه حبيس املصنفات ربط األحكام بالوقائع واحلوادث، فمعايشة املفيت لواقع الناس و  - 4

  املعاصرة. إجياد احللول الشرعية للمستجدات والنوازلبل يالمس الواقع ويعمل على  ،والصدور

ختالف واحرتام الرأي املخالف واالعرتاف باملذاهب الفقهية، وذلك بعدم القطع يف نشر ثقافة اال - 5

  واإلشارة إىل مذهب املخالف بأدب واحرتام. ،املسائل اخلالفية

رجوع العامة إىل العلماء يف أمور دينهم ودنياهم، واألخذ بتوجيهام، وهو سلوك إجيايب يدل على  - 6

َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مَن اَألْمِن (قال تعاىل: هو الدور املنوط بالعلماء، العلماء لدى الناس، و مرجعية 

ُهْم َلَعِلَمُه الِذيَن َيْسَتنِبطُونَُه  َوِإَلى الرُسولِ  ِإَلى َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوْا بِِه َوَلْو َردوهُ  ُأْوِلي اَألْمِر ِمنـْ

ُهْم َوَلْوَال   صلى اهللا عليه وسلم: قال، وَفْضُل اللِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه الَتـبَـْعُتُم الشْيطَاَن ِإال َقِليًال)ِمنـْ

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حىت إذا مل يبق عاملا (

 .3)وأضلوا اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا

توحيد موقف األمة وحتقيق النظام واالستقرار يف اتمع جتاه القضايا السياسية واالجتماعية  - 7

  .4واالقتصادية

مع الدور الذي تؤديه برامج الفتوى إال إا ال ختلو من بعض اآلثار السلبية نذكر  اآلثار السلبية: -ثانيا

 :5منها

                                                           

�2K �!;: ��: هللا ا�;�زو�) وT;Kة ��: ا�#�.K :;!� Y; د، ا�01 وى ��� ا��S -1 ت، �+� إدارة و�!�ث ا�01 وى،  -1 
  .305، ص2014، '�4ا��:د

 2-  v;0+;ا� () �S -1ا��01ى ا� �O����'�' ،(
 '���P� Yا�
 2
 د	�0راه، 	�� ا����م ا=Kي، أط�و�SاT+ا�
�SاT+ا� �� O ،�� ;0Op2وا   .213، ص2014/2015، '�

؛ و�Y�2، 	0 ب ا���Y، � ب ر(v ا���Y و��-a وظ�6ر 45، ص1رواه ا��� ري، 	0 ب ا���Y، � ب 	�} .��� ا���Y، ج -3 
  .1233، ص4ا�+C6 وا��01 () آ�e ا��T ن، ج

 أ' � � دة، -4 �X � �� O ، ا����م ا='"����	��02، O � ، ر' ��S -1�01ى ا���  ا�- �`.:M �;1ا���ا�: ا� �' ،
  .32، ص2016/2017

.��m: ��: ا�� �M أ�� ا���g ،CBا�r ا��01ى ��� ا��S -1 ت، �!H ��:م �ـ(ا�;Xt;� ا�� �;) ���01ى و�gا�`6 )،  -5 
/ 1/ 20-17ھـ)، ا�;�ا(w (1430/ 1/ 23- �20ا�` ا�� �Y ا='"�)، �;# ا�;#��، (ا��ي ��:ه ا�;+;v ا�6�1) ا='"�) �

  .26م، ص2009
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بل حىت داخل القناة الواحدة من شيخ  ،من قناة إىل قناة املفتنيفوضى اإلفتاء والتضارب بني فتاوى  - 1

يف البلبلة واحلرية  املستفيت واملشاهدين عامة إىل وقوع ، فتتعدد إجابات املفتني، مما يؤديآلخر

ومن خالل بعض الدراسات فإن من أبرز األسئلة األكثر   ؛1، حبيث ال يعرف أية فتوى يتبعوالشك

  .2ني: التأمني، الصور الفوتوغرافيةاضطرابا بني املفت

أو بالطعن والتجريح للمخالفني، واإلصرار  ،هبمذهب على مذبنصرة ، اهباملذبني  ةإثارة الفتن - 2

، مما يساعد على ازدياد موجات التكفري والتكفري املتبادل وعلى التبديع على إثارة نقاط اخلالف

 .3والتفسيق والرمي بالشرك والردة

مذهبه،  ، وال يرى احلق إال يفالفقهية ، وال باملذاهبال يعرتف بالرأي املخالف ومن املفتني من

 وحيمل الناس على رأيه.

إضعاف الوحدة املذهبية يف اتمعات، حيث يغلب على اتمعات احمللية التمذهب مبذهب معني،  - 3

تكون خمتلفة عما هو  ، واليت قدهتكون الفتوى بغري مذهبلفتوى ال تلتزم مبذهب املستفيت، و وبرامج ا

 .سائد يف بلد السائل مما يؤدي إىل خلخلة الوحدة املذهبية

إضعاف الثقة يف املفيت احمللي، خاصة مع احلرية اليت جيدها املستفيت يف االتصال بالربنامج الذي  - 4

 .4، وهو يسمع فتاوى خمالفة ملا عهد ومسع من مفيت بلدهيريد

لعوام الناس، نتيجة لتعدد الفتاوى واختالفها، حيث يكون املستفيت انتشار فكرة التخري بني الفتاوى  - 5

واملشاهد أمام عدة فتاوى يف املسألة الواحدة، تفتح له الباب الختيار الفتوى اليت يريد دون ضابط 

لالختيار، وجلوء العامة من الناس إىل تتبع الرخص حيث يقصدون من عرف بالتساهل يف الفتوى 

 .5حبجة طلب التيسري

الوقوع حتت ضغط السلطة السياسية أو اإلعالمية أو ضغط املشاهدين، فيستدرج املفيت للتوظيف  - 6

 . 6السياسي أو اإلعالمي

                                                           

  .P� :;!�206:اد، ا��01ى () ا�+Tا�S، ص -1 
  .309ص ،ا�01 وى ��� ا��S -1 ت �2K �!;: ��: هللا ا�;�زو�) وT;Kة ��: ا�#�.K :;!� Y; د، -2 
  .10وإ.+ �� ت، �gا�r و��K�0 ت، ص Y' O ا�;`�ع، (0 وى ا��S -1 ت '��� ت -3 
  .��28: ا�� �M أ�� ا���g ،CBا�r ا��01ى ��� ا��S -1 ت، ص -4 

a21، ص -5  vO�;ا� ،CBأ�� ا�� �M ��28: ا��.  
- ���98 �!) ا�:.� ا���ه دا�)،  ا��01ى () � �Y ��01ح ��� ا��� وا��ا�v وا�W� U وا�;��P0 ا�-�ا�r واhداب، ص -6 

99.  
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نشر اآلراء الفقهية الشاذة واملهجورة نظرا لكثرة الربامج وتعدد املفتني، حيث يسعى البعض إىل  - 7

بعض القنوات الفضائية أتاحت الفرصة راء الشاذة ويدعو هلا ويفيت ا، كما أن الشهرة باختيار اآل

وال يقدرون اآلثار  ،لفتوى يف قضايا األمة املهمةللفتوى والذين ال ميلكون اآلليات ل لغري املؤهلني

 ون ملصاحل األمة.وال يأ ،املرتتبة عن فتاواهم

 سيادة روح املتاجرة عند بعض القنوات، حيث تقوم بعض القنوات باختيار املفيت وفق مقاسات - 8

 املفيت وتقواه.بصرف النظر عن علم والذي ميكن أن جيذب املشاهدين للقناة،  ،خاصة

 :  1وماا، ومن مظاهر ذلكافتقار الفتوى إىل بعض مق - 9

وقد عد اإلمام النووي التسرع وعدم التثبت من  التسرع في الفتوى دون استيعاب السؤال: -

التساهل يف الفتوى عموما، وليست كل املسائل املستفىت فيها جياب عنها يف ثوان، بل بعض املسائل 

خاصة إذا  وال حيسن فيه اإلمجال  ،حتتاج إىل النظر يف أقوال العلماء وأدلتهم، وإىل التفصيل والبيان

تجدة مما حتتاج إىل املراجعة وسؤال املختصني عن حقيقتها وحنو املس كانت املسائل من املسائل

ذلك، والدعوة إىل عدم التسرع قد تتعارض مع طبيعة الربنامج ومع سياسة القناة اليت تقوم على 

ء والسرعة يف اإلجابة على السؤال، أو لكثرة املتصلني وتعدد األسئلة من املتصل نفسه، داسرعة األ

    .2وقت الربنامج سببا يف عدم إعطاء الفتوى حقها من البيان والتفصيلوقد يكون االرتباط ب

فالفتوى هي  عدم مراعاة اختالف أحوال الناس وصعوبة تنزيل الفتوى على حال المستفتي: -

تنزيل للحكم على الواقع وتتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال واألشخاص واألعراف، والسائلون يف 

، وقد يكون من املستفيت واملذاهب برامج اإلفتاء من دول وأماكن متفرقة متباينة العادات واألعراف

أو احلرج، وتزداد اخلطورة إذا كان  طأورمبا ال حييط حباله وعرف بلده فيوقعه يف اخل ،من غري بلد املفيت

، مما يستدعي معرفة احلال بدقة واملقتضيات املؤثرة يف  يعيش يف البالد غري اإلسالميةاملستفيت

  .3الفتوى

ألنه قد  ،فمن اخلطأ تعميم  اإلجابة للسائلني من خمتلف بالد العامل مع عدم مراعاة مذهب السائل

  يؤدي إىل املشقة أو التنازع مع أهل بلده ملخالفته هلم.

                                                           

 1-  �2Kت، ص �S -1د، ا�01 وى ��� ا� ;K :;!� Y.�#ة ��: ا�T;Kو (�  .�312!;: ��: هللا ا�;�زو
  .31أ�� ا��CB، ا�;�vO ا�w� 2، ص -2 
  .Y' O10 ا�;`�ع، (0 وى ا��S -1 ت، ص -3 
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والفتوى للورع ختتلف عن  ،كما أن الفتوى للمتدين ختتلف عن الفتوى ملن عالقته بالدين ضعيفة

للمتزوج الفتوى و  ،الفتوى للمسلم العادي، والفتوى للشاب ختتلف أحيان عن الفتوى للشيخ الكبري

والفتوى للمرأة قد ختتلف عن الفتوى للرجل، وهذا كله يدخل  ،للعازبقد ختتلف عن الفتوى 

 .1ضمن فقه الواقع وفقه التنزيل

فكثري من وهذا إذا كان املستفيت من غري بلد املفيت،  :الف اللهجاتالخت لئامراد السعدم فهم  -

االفتوى على  ربامجب الية اجلزائريةاجلو  يات ختتلف من بلد آلخر، ويالحظ كثرة اتصال اجلزائرينياملسم

، ويبادر املفيت يف الغالب إىل الفتوى دون فهم اجلزائرية مع جهل املفيت باللهجةالقنوات املشرقية، 

    .السؤال

  .ةالفضائيالقنوات على الفتوى ضوابط المحور الثالث: 

ال شك أن هذه اآلثار متثل حتديا لكل الفاعلني يف اتمع، فمن دون جتاوز هذه اآلثار السلبية لن يكون 

وعلى كل طرف أن  أطراف متعددةللفتوى عرب الفضائيات أن حتقق األهداف املنوطة ا، واملسؤولية مشرتكة بني 

راف مهمة لنجاح العملية االتصالية يف هذه هي أط يقوم بدوره يف ترشيد وتوجيه برامج الفتوى، وهذه األطراف

الربامج وهي: املرسل والرسالة واملتلقي، وتؤكد الدراسات اإلعالمية على أن جناح العملية االتصالية يقوم على مدى 

   .2االستجابة للشروط اخلاصة بكل طرف

القائمني على يت و ولذلك سنعمل على بيان الضوابط اخلاصة وفق هذا التصنيف، واملرسل هنا يشمل املف

 املتابعني واملشاهدين.من  واملتلقي وهو املستفيت وسائر الناس ،القناة الفضائية، باإلضافة إىل الرسالة وهي الفتوى

 ه األثراوافتملستوى الذي يكون عليه، يكون لوبقدر ا ،يف هذه العملية املفيت هو العنصر الفعال المفتي: -أوال

جمموعة من الشروط  يف الضوابط املتعلقة باملفيت تمثل، وتموإقناعه البالغ والدور الفعال يف استجابة املتلقني

 :األساسية وهي

والدراية  ،واإلحاطة بأدلة األحكام ،ن على قدر كبري من العلم بالشريعةبأن يكو  :العلمي التأهيل -

 .3والناس، باإلضافة إىل ملكة الفقه واالستنباط، مع البصرية واملعرفة باحلياة بعلوم العربية

                                                           

  .9، صا�w� 2ا�;�Y' O vO ا�;`�ع،  -1 
() ا���U0} ا�:.�) �:ى ا�` �z ا�+ ��)، ر' � �# .�) ا�� ��، ا���ا�� ا�:.�� ��� ا�T1�0.�ن ا�+Tا�Sي ودورھ   -2 

  .��02O �77، ص
��ى، ص -3 V � ا�: ا=(0 ء��
-� ط �m�.243: ا��� 
)، �� ر أ�Mل ا��01ى وpوي، ا��01ى ��� ا g؛ و.�'} ا���


)، أ�Mل ا=(0 ء وآدا�a، ص33-32وا�z�20، ص ;Uا�� (�X :;!و�  ��:ھ . 154؛ و�  



10 

 

فعلى املفيت أن يتعرف على الواقع الذي يعيش فيه بكل تغرياته السياسية واالجتماعية ع: فهم الواق -

ابن  يقول، 1، وتكون فتاواه سديدةواالقتصادية، ليحسن التعامل مع نوازله تعامال موضوعيا رصينا

القيم: (وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم : أحدمها: فهم 

حىت حييط به علما،  ،واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات ،الواقع والفقه فيه

يف كتابه أو على لسان  والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به

مث يطبق أحدمها على اآلخر فمن بذل جهده  يف هذا الواقع، -صلى اهللا عليه وسلم- رسوله

واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا، فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة 

 .2)...حكم اهللا ورسوله

ه، رف اعترب عفمهما جتدد ال(: يقول اإلمام القرايف :م اللهجاتعراف والعادات والتقاليد وفهمعرفة األ -

ء رجل من غري أهل إذا جابل  ،د على املسطور يف الكتب طول عمركومهما سقط أسقطه، وال جتم

رف عوأفته به دون وأجره عليه سأله عن عرف بلده، على عرف بلدك، وا هر جت ال إقليمك يستفتيك

ن، اجلمود على املنقوالت أبدا ضالل يف الديو  ،واملقرر يف كتبك، فهذا هو احلق الواضح ،بلدك

، وااللتزام ذا الضابط من شأنه االبتعاد عن 3..) السلف املاضنيوجهل مبقاصد علماء املسلمني و 

الفتاوى من البيئة  استرياد الفتاوى وإسقاطها خارج بيئاا على البيئات اجلديدة، واالبتعاد عن تصدير

حملية الصنع حملية  - بلغة االقتصاد- اليت نشأت فيها إىل بيئات أخرى، فاألصل يف الفتوى أن تكون 

  .4االستهالك

فالرفق ما كان يف شيء إال  ،التقوى وضبط النفس والرفق بالناس، فال يكون فظا غليظااإلخالص و  -

يكون فيه مخس خصال: أوهلا  نفسه للفتيا حىت غي للرجل أن ينصبه، يقول اإلمام أمحد: (ال ينبزان

لى كالمه نور، والثانية أن يكون له علم عليه نور وال عأن تكون له نية، فإن مل يكن له نية مل يكن 

وحلم ووقار وسكينة، الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، الرابعة الكفاية وإال مضغه 

وإن حتلي املفيت ذا األدب من شأنه أن جينبه الوقوع حتت ضغط  ،5الناس، اخلامسة معرفة الناس)

  .احلكام وأصحاب القنوات وضغط اجلماهري

القدرة على التواصل والتخاطب مع الناس والقدرة على العرض والتعبري والقدرة على الضبط االنفعايل   -

 كما يقول رجال اإلعالم.

                                                           

 ا� -1 � �M ،�
 ' z`�  .�01126ى، ص
 2-  ا�� ا���Y، إ�"م ا�;����� �� رب ا�� �;��، w��!X �$�6ر �� �2K آل '�; ن، دار ا�� ا�+�زي، ا�;;�# ا�����

  .165، ص2ھـ،  ج1423، '�1ا���2د.، ط
  .314، ص.1ا���ا()، ا��1وق، ج -3 
 4-  ،�
 ' z`�a21
 vO�;134، صا�.  
  .105ص، 6ا�� ا���Y، إ�"م ا�;�����، ج -5 
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مما يتطلب أن يكون التواصل يكون عرب الصوت والصورة، املظهر احلسن واهليئة املقبولة حيث أن  -

وليس بالضرورة على  ،، واإلقبال يزيد على األوفر وجاهة ولباقةمن قبول يف اهليئة وحسن التعبري املفيت

  .1األوفر حظا من العلم

 الفتوى:  -ثانيا
ما يطلق عليها قضايا األمة، واليت  العامة أواالعتماد على الفتوى اجلماعية، خاصة يف القضايا  -

فهذه القضايا تتطلب كمسائل اجلهاد واحلرب والسلم، ،  تتصف بطابع العموم ومتس اتمعات كافة

اجتهادا مجاعيا، وال يكفي فيها االجتهاد الفردي، واالجتهاد اجلماعي أقرب إىل الصواب وأدعى إىل 

 .2إىل مجع األمة وترشيدهاو  ،القبول

املفيت البالغ (: يبالشاط قال اإلمام منهج الوسطية يف الفتوى، فال ميل للتشدد وال للتساهل،التزام  -

م مذهب ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس على الوسط املعهود فيما يليق باجلمهور، فال يذهب 

جاءت  ستقيم الذيالشدة، وال مييل م إىل طرف االحنالل. والدليل على صحة هذا أنه الصراط امل

إفراط وال ، فإنه قد مر من أن مقصد الشارع من املكلف احلمل على التوسط من غري به الشريعة

خرج عن ذلك يف املستفتني خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن املذهب  تفريط، فإذا

هب ألنه إذا ذَ وأما يف طرف االحنالل فكذلك أيضا؛ (...) الوسط مذموما عند العلماء الراسخني 

النقطاع عن سلوك طريق ض إليه الدين، وأدى إىل اغمذهب العنت واحلرج ب - املستفيتأي  –ه ب

، وأما إذا ذهب به مذهب االحنالل كان مظنة للمشي مع اهلوى والشهوة وهو مشاهد، ،اآلخرة

  .3)والشرع إمنا جاء بالنهي عن اهلوى واتباع اهلوى مهلك...
 مراعاة قصد الشارع، مراعاة قصد املكلف،  ورفع احلرج،التيسري  الشرعية يف الفتوى: مراعاة املقاصد -

املوازنة بني املصاحل واملفاسد، اعتبار املآل، اعتبار العرف وظروف الزمان واملكان واألحوال 

  .4واألشخاص

 المستفتي: -ثالثا
باألعراف والعادات وبالظروف احمليطة به على املستفيت أن يسأل املفتني يف بلده أوال، ألم أدرى  -

، وال يعدم املستفيت أن جيد مفتيا ببلده، يطمئن لعلمه وتقواه؛ فإن تعذر عليه وأقدر على فهم مراده

ذلك جلأ إىل غريه من املفتني من خارج بلده، على أن يكون سؤاله واضحا بينا ال لبس فيه وال 

 غموض. 

                                                           

  .6(6;) ھ�.:ي: ا�0`�.� () و' CS ا=�"م وأ�sه ��� ا=(0 ء، ص -1 
  .223؛ و�!;: �P:اد، ا��01ى () ا�+Tا�S، ص53'�: ا���./، (0 وى ا��S -1 ت ا�-�ا�r واsh ر، ص -2 
  .259-258، ص4ا�$ ط�)، ا�;�ا(� ت، ج -3 
، ر' � � ��02O، ص -4 �S -1�01ى ا���  ا�- �`.:M �;دة، ا���ا�: ا� � و�   115و�  ��:ھ ، وص �m�.72: أ' �

  ��:ھ . 
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عند األئمة يف املسائل اليت مل جيد هلا جوابا إال يكون ال ائية االتصال باملفيت عرب القنوات الفض -

 .خاصة يف املسائل املعقدة اليت تبىن على معرفة واقع املستفيت وبيئته ،والعلماء ببلده

توعية اتمع وتعليمه تعليما شرعيا، يكون قائما على هو  ومن العوامل املساعدة يف ضبط االستفتاء -

 .1الغلو والتشدد والتطرفاألصول الفقهية الصحيحة، بعيدا عن 

اجلانب يف  يف املنظومة الرتبوية حبيث ترقى مبستوى املتعلم إعطاء أمهية للمعرفة الشرعيةوأرى ضرورة 

رعا مما يتصل بعباداته ومعامالته، ما يلزم معرفته شال يتخرج املتعلم من املدرسة إال وقد حتصل و  ،الديين

  تضيق دائرة االستفتاء. وبذلك

صعوبة السيطرة على القنوات الفضائية مع اختالف توجهاا، ومع سعي بعض رغم  القنوات الفضائية: -رابعا

 ضوابط اليتفإن ذلك ال مينع من اإلشارة إىل بعض ال، حتقيق نسبة مشاهدة عالية هذه القنوات إىل اإلثارة دف

 :2وهيقد حتد من سلبيات برامج الفتوى 

هلم القدرة على خماطبة الشرائح املختلفة، و  هلمالذين و احلرص على اختيار املفتني املؤهلني للفتوى،  -

  .القدرة على التواصل اإلعالمي

ال يقع املفيت يف ضيق أسئلة املتصلني واإلجابة عنها، ف يإعطاء برنامج الفتوى الوقت الكايف لتلق -

  الوقت ويعمد إىل االختصار املخل. 

مصاحل األمة، ولذلك فعليها من واجبات الدولة أن ترعى شؤون الدين والدنيا، وتسعى لتحقيق  الدولة:  -خامسا

وال يعين ذلك سيطرة السلطة على مؤسسة الفتوى وتبعيتها هلا، فإن ذلك ، أن الفتوىاإلشراف والرعاية لشواجب 

ولة التنظيم واإلشراف دون املساس باستقاللية يضر مبصداقيتها ويضعف سلطاا يف اتمع، فاملطلوب من الد

  ومما حيقق ذلك:، 3مؤسسة الفتوى واملفتني
إصدار و  ،يكون من صالحياا اإلشراف على الفتوى داخل كل بلد، لفتوىأو دار ل إنشاء مؤسسة -

العربية ، وإعادة االعتبار هليبة املؤسسات الدينية املوجودة يف بعض الدول الفتاوى يف القضايا العامة

ولن يتحقق ذلك إىل باستقاللية هذه املؤسسات وخروجها من عباءة السلطة لكسب ثقة الناس 

 .4ورجوعهم إليها

                                                           

1 w.:M، وا�v ا��01ى () و' CS ا=�"م، ص -1 ��e :;!�11.  
  .33'�; ن �� (6: ا���دة، ا��01ى ا�;� ��ة وأK# �6 ، ص -2 
 ا�m�. ���V: ا�` ھ� '�ا.�، �$#"ت ا� -3 �� O ،د B0�pوا �B0 د، 	�� ا�$�.�pوا  ا�$�.��+� ،�SاT+�01ى () ا�

  124، ص2013د.2;��  1، ا�B در �0 ر.i ��4: ا�� در، ا��:د
  .9(6;) ھ�.:ي، ا�0`�.� () و' CS ا=�"م وأ�sه () ا=(0 ء، ص -4 
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رس يف اجلامعات واملعاهد يد أن يكون اإلفتاء علما قائما بذاته،التكوين األكادميي للمفتني ب -

والقدرة على نشر العلم  املختلفة،علم الشرعي للتواصل مع شرائح اتمع وتأهيل طلبة ال، 1الشرعية

  .2الشرعي عرب وسائل اإلعالم

على القنوات  من يكون له اإلفتاء تنظيم الفتوى عرب القنوات الفضائية: وذلك بتحديد شروط -

: (ينبغي يقول العلماء ،3ةوهو ما تلتزمه بعض الدول العربي ،من ليس أهال للفتوىمنع و الفضائية، 

أن يبحث ويسأل أهل العلم املشهورين يف عصره عمن يصلح للفتوى ليمنع من ال يصلح هلا،  إلمامل

  .4)...إذ جيب عليه منعه وتوعده بالعقوبة إن عاد لتعاطيها ألنه من دفع الفساد يف الدين
شأنه وأن تعهد بالفتوى ملن يتوافق مع املرجعية الفقهية والعقدية للبلد، فااللتزام ذه املرجعية من 

 . 5احلفاظ على وحدة اتمع واستقراره، ونبذ اخلالف والفرقة، واالبتعاد عن األقوال الشاذة
  

تظافر جهود اجلميع، من املفتني واهليئات الشرعية، إىل جانب رجال اإلعالم  ه البد منويف اخلتام فإن

باملقرتحات املقدمة، سواء يف هذه والسلطات الوصية، للعمل على ترقية برامج الفتوى وتطويرها، والسعي لألخذ 

وللحد من املشكالت اليت ترتتب عنها، واهللا الورقة أو يف غريها، لتكون هذه الربامج وسيلة خري ونفع للمجتمع،  

  اهلادي إىل سواء السبيل.
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