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 التساهل في الفتوى
 ه4/6/1438

 د. ناصر بن محمد األحمد
 : الخطبة األولى
 .. إن احلمد هلل

 عبد إىل جاء العدوي بشري أن   :صحيحه يف مسلم روى أما بعد: أيها املسلمون:
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :ويقول حيدِّث فجعل عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل

 يل ما !عباس ابن يا :فقال إليه، ينظر وال حلديثه نيأذ ال عباس ابن فجعل وسلم،
  إن ا" :عباس ابن فقال !تسمع وال اهلل رسول عن أحدثك ؟حلديثي تسمع أراك ال
 ابتدرته وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :يقول رجلا  مسعنا إذا مر ة كنا

 من نأخذ مل والذلول الصعب الناس ركب فلما ،بآذاننا إليه وأصغينا أبصارنا،
 التثبُّت أشد   يتثب تون كانوا  واألئمة العلماء أن   يفيد النص هذا. "نعرف ما إال الناس
 وكثُر الفنت ظهرت أن بعد وخباصة ورواته، نَ َقلته يف ويتحر ْون العلم، تلقِّي يف

 هذه تأخذون عمن وانظروا !الشباب معشر يا اهلل اتقوا" :سريين ابن قال االبتداع،
 األول القرن يف العلم تلقِّي يف احلرص ذلك كان  فإذا. "دينكم فإهنا ،ثاألحادي
 السن ة، معامل فيه اندرست الذي العصر هذا يف فكيف ،مرفوعة   عزيزة   السنة وأعلمُ 
 .؟األهواء أهل فيه وكثُر
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 فقهية فوضى تشهد اإلسلمية الساحة أن وهي ،فيها شك ال حقيقة مثة إن  
 خيوضون فراحوا ،الفتوى على املثقفني وأنصاف العلم عياءأد بعض فيها َتطاَول
 على ُعِرضت لو اليت الكبار املسائل على جترؤوا بل تثبُّت، أو ورع بدون فيها
 .بدر أهل هلا جلمع عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر

 يبادرك واآلراء، الفتاوى تلك بعض يف تراجعه عندما الناس بعض أن   والعجيب
 يُنِكر وال خيتلفون العلماء زال ما ألنه ،املخالف للرأي لصدرا اتساع بضرورة
 الفتوى له حيق عمن صادر أن ه لو فيه شك ال حق وهذا. !بعض على بعضهم
 غري عن األحوال أغلب يف صادر وإنه أما. الراسخني العلم أهل من واالجتهاد
 .؟املخالف فيه نعذر أن منا يراد فكيف ،أهله

 من بالسجن أحق الزمان هذا يف املفتني بعض أن حنسبقال بعضهم: و 
 !.السُّرّاق

نسمع كثرياا يف وسائل اإلعلم اإلنكاَر على تشدد بعض املفتني، أيها املسلمون: 
والنهي عن الغلو يف الدين، وما إىل ذلك من املطالبة باختاذ موقف جاد من 

تني خر من املفالتطرف والتنطع والغلو، ولكننا ال نسمع إنكاراا على الطرف اآل
يُ َبج لون ويُثىن عليهم  اناملّ ان، بل إن أول ك املفتني املتطرفني، أعين املفتني املّ 

 رون فتاوى على األهواء.صدِّ ويُ 
ألهنم كلهم خطر  ،إن الَغرْية على الدين تقتضي أن يتم التحذير من هؤالء وهؤالء
على الدين من املفيت  على الدين، بل يف أحيان كثرية يكون املفيت املاجن أخطر
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ألنه وباستقراء التاريخ جند أن األقوال املتشددة ال تصمد للزمن، بل  ،املتشدد
ألهنا خمالفة للنفس البشرية اليت متيل إىل السكون  ،تندثر أو يقّل أخذ الناس هبا

ما زالت تسري بني املسلمني. وعلى أية  اناملّ والدعة، بينما جند أن أقوال املفتني 
 وكلمها يشكلن خطراا على الناس.املطلوب التحذير من كل املفتيَ نْي، حال ف

يتحاشون الفتيا ويوّدون أن غريهم يكفيهم إياها، وما  كان السلف رمحهم اهلل
 ،ذلك إال لِعَظم خشيتهم من اهلل سبحانه وتعاىل وكمال علمهم بالكتاب والسنة

َا َحر َم َرّبَِّ ) :فقد قال عز من قائل َها َوَما َبَطَن َواإِلْمَ ُقْل ِإَّن   الَفَواِحَ  َما َظَهَر ِمن ْ
َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احَلقِّ َوَأن ُتْشرُِكوا بِالل ِه َما ملَْ يُ نَ زِّْل ِبِه ُسْلطَاناا َوَأن تَ ُقوُلوا َعَلى الل ِه َما 

ِصُف أَْلِسَنُتُكُم َواَل تَ ُقوُلوا ِلَما تَ ) :وقال سبحانه(  33:  األعراف ) (اَل تَ ْعَلُمونَ 
الَكِذَب َهَذا َحلل  َوَهَذا َحرَام  لِّتَ ْفتَ ُروا َعَلى الل ِه الَكِذَب ِإن  ال ِذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى 

كما يف   وقال صلى اهلل عليه وسلم (، 116:  النحل ) (الل ِه الَكِذَب اَل يُ ْفِلُحون
لعلم انتزاعاا ينتزعه من إن اهلل ال يقبض ا" :الصحيحني من حديث ابن عمرو

حىت إذا مل يُ ْبِق عاملاا اختذ الناس رؤوساا  ،العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
 ."وا لوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلّ جهاالا فسُ 

من األنصار من  أدركت مائة وعشرين" :وعن عبد الرمحن بن أّب ليلى قال
ل أحدهم عن املسألة فريد هذا إىل ُيسأ أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ."هذا، وهذا إىل هذا حىت يرجع إىل األول
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رجل قد عرف ناسخ  :ال يفيت الناَس إال ثلثة  " :وقال حذيفة رضي اهلل عنه
 ."ّداا، أو أمحق متكلفالقرآن ومنسوخه، أو أمري ال جيد بُ 

 ."أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها" :وقال ابن عيينة
أما تستحي من قولك ال  :ال أدري. فقيل له :عن شيء فقال وس ل الشعيب

سبحانك ال  :لكن امللئكة مل تستِح حني قالت :قال ؟أدري وأنت فقيه العراق
 .علم لنا إال ما علمتنا

 :وارتاع لبكائه، وقال ؟ما يبكيك :ودخل رجل على ربيعة وهو يبكي، فقال
م له، وظهر يف يِتَ من ال علال، ولكن استُ فْ  :فقال ؟عليك مصيبة تْ لَ خَ دَ أَ 

هذا قول ربيعة  :قال ابن اجلوزي بعد ذكره هلذا اخلرب اإلسلم أمر عظيم.
 .؟فكيف لو عاين زماننا هذا ،والتابعون متوافرون

فإذا جاءك رجل  ،أراك تفيت الناس :وأوصى ابن خلدة القاضي ربيعة، فقال له
مهك أن تتخلص مما سألك يسألك فل يكن مهك أن خترجه مما وقع فيه، وليكن 

 .عنه
من تكلم يف شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن اهلل عز وجل  :وقال أبو حنيفة

 :وقال لت عليه نفسه ودينه.هُ فقد سَ  ،كيف أفتيَت يف دين اهلل  :سأله عنهال يَ 
ولوال الَفَرق من اهلل أن يضيع العلم ما أفتيت أحداا، يكون هلم املهنأ، وعلي  

 .الوزر
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ن اإلمام مالك ُيكثر من قول ال أدري، وس ل عن مثان وأربعني مسألة، فقال وكا
هي  :ال أدري، فقيل :ال أدري، وس ل عن مسألة فقال :يف ثنتني وثلثني منها

 .ليس يف العلم شيء خفيف :مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال
رأي فما اتفق يل فيها  ،إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عشرة سنة :وقال مالك
 .إىل اآلن

انصرف  :كان مالك إذا س ل عن املسألة قال للسائل  :وقال ابن عبد احلكم
إين أخاف  :حىت أنظر فيها، فينصرف ويرتدد فيها، فقلنا له يف ذلك فبكى، وقال

 .أن يكون يل من املسائل يوم وأي يوم
حىت أدري أن الفضل يف  :وس ل الشافعي عن مسألة فلم جيب، فقيل له، فقال

 .سكوت أو يف اجلوابال
ال أدري، فيما عرف األقاويل  :وعن األثرم مسعت أمحد بن حنبل يكثر أن يقول

رمبا مكثت يف املسألة ثلث سنني قبل أن أعتقد فيها شي اا، وقال  :فيه. وقال
ال  :سألت أمحد بن حنبل ما ال أحصي عن أشياء فيقول فيها :أمحد املروزي

 .أدري
وذكر ابن اجلوزي عن بعض مشاخيه أنه أفىت رجلا من قرية بينه وبينها أربعة 
فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر فعلم أنه أخطأ، فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، 

 .ما يّف قوة أمشي أربعة فراسخ :فكان بعد ذلك إذا س ل عن مسألة توقف، وقال
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لنهي عن تتبع الرخص، وتتابعت كلمات السلف أيضاا يف اأيها املسلمون: 
وذلك ألهنم كانوا على فقه ودراية يف  ،واختار مجع منهم تفسيق من فعل ذلك

 :نصوص الوحي ومقاصد الشرع وأحوال الناس، ومل يكن يغيب عنهم قوله تعاىل
نَ ُهم مبَا أَنَزَل الل ُه َواَل تَ ت ِبْع أَْهَواَءُهم) أقواهلم ومن  (، 49:  املائدة ) (َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ

من أخذ بنوادر العلماء خرج من اإلسلم. وقال  :يف ذلك قول اإلمام األوزاعي
لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة يف النبيذ، وأهل املدينة يف  :اإلمام أمحد

 .السماع، وأهل مكة يف املتعة كان فاسقاا 
 ،فقرأهودخل إمساعيل بن إسحاق القاضي املالكي على املعتضد فدفع إليه كتاباا 
يا أمري  :فإذا فيه الرخص من زلل العلماء قد مجعها له بعض الناس، فقال

إن من أباح  :قال القاضي ؟كيف  :إَّنا مجع هذا زنديق، فقال املعتضد !املؤمنني
املتعة مل يبح الغناء، ومن أباح الغناء مل يبح إضافته إىل آالت اللهو، ومن مجع 

 .أمَر بتحريق ذلك الكتابزلل العلماء م أخذ هبا ذهب دينه، ف
 .ونقل ابن حزم و ابن عبد الرب اإلمجاع على عدم جواز تتبع الرخص

وقد نّص غري واحد من أهل العلم على حرمة تتبع رخص أهل العلم، وذكروا أنه 
 .وا على من قال أو عمل بذلكال جيوز استفتاء من تتبعها، وردّ 

 
 بارك اهلل ..
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 : الخطبة الثانية
 .احلمد هلل .

 ومن سار يف مسارهم باألدلة الدالة نياملفت بعضيتذرع أما بعد: أيها املسلمون: 
وملاذا على التيسري على هذه األمة، وكون الشريعة اإلسلمية شريعة مسحة، 

يُرِيُد الل ُه ِبُكُم الُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم ) :تشددون على الناس واهلل جل وتعاىل يقول
يُرِيُد الل ُه َأن خُيَفَِّف َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُن ) :تعاىل يقولو (  185:  ةالبقر  ) (الُعْسرَ 
أحب الدين إىل اهلل " :قول صلى اهلل عليه وسلميو (  28:  النساء ) (َضِعيفا

 ."احلنيفية السمحة
 :اجلواب عن هذه الشبهة من أوجهنقول: بأن 

 ،فية السمحة هو اهلل سبحانهأن الذي أراد التيسري وبعث باحلني :األول الوجه
فكل ما شرعه فهو يسري، وعلى ذلك فعلى املفيت أن يبحث عما شرعه اهلل وفق 
الضوابط املرعية يف االجتهاد، وإذا وصل املفيت إىل ما شرعه اهلل فقد وصل إىل 
اليسر، وليس اليسر هو ما يهواه املفيت، وليس اليسر يف اتباع رخص الفقهاء 

اليسر هو أن خيرج املستفيت وهو راض ومرتاح من الفتوى، وليس وليس وزال هتم، 
 اليسر هو أن ميدحك الناس بعد الفتوى ويشتهر صيتك بني األنام.

فاملفيت املتتبع للرخص ال ينظر  ،أن يف تتبع الرخص اتباعاا للهوى : الثاني الوجه
ينا عن د هنُ يف األدلة واملقاصد الشرعية، بل ينظر يف هواه أو هوى املستفيت، وق
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 (َفَل تَ ت ِبُعوا اهلََوى َأن تَ ْعِدُلوا) :اتباع اهلوى يف أكثر من دليل، مثل قوله تعاىل
 (. 135:  النساء )

وإال مل يكن للتكاليف  ،ليس املقصوُد باليسِر السهولَة والدعةَ  :الثالث الوجه
يعلم فاألحكام الشرعية ختالف هوى الناس، ليعلم اهلل الذين صدقوا و  ،معىن

الكاذبني، وعندنا يف األحكام الشرعية الصلة يف األيام الشديدة الربد، ودفع 
الزكاة، واحلج، واجلهاد، وإقامة احلدود، وغري ذلك من األحكام الشرعية اليت 
ختالف هوى النفوس، ومع ذلك ال يشك أحد يف كوهنا من الشرع، وال يشك 

دد اليسر، هو الذي ذكر أن فالذي حي :أحد يف يسر الشرع أيضاا. وباختصار
 ا الدين يسر، وهو احلكيم اخلبري.هذ

أن القول بتتبع الرخص وترك قواعد االجتهاد والرتجيح بني األدلة  :الرابع الوجه
السمحة، والقفز شرعية، وترك الناس هلذه الشريعة يؤدي إىل ضياع األحكام ال

ع من هؤالء أمهية العلم على املسّلمات الشرعية، وانفراط العقد، وكثرياا ما نسم
باملقاصد الشرعية، وصدقوا يف ذلك، ولكن أليس اتباع زالت العلماء يؤدي إىل 

أليست هذه الرخص تؤدي إىل تلعب الناس بالدين، واختاذه هلواا  ؟ترك الشريعة
من الفقهاء من يقول بعدم اشرتاط الويل يف النكاح،  :ولعباا، خذ لذلك مثلا 
لشهود يف النكاح، ويرتكب من هذين القولني، جواز ما ومنهم من ال يشرتط ا
 ؟الزواج العريف، وهل يقول بذلك أحد خيشى اهلل ويتقيهب يعرف يف بعض البلد
 الرخص إىل التلفيق بني األقوال. وهلذا فغالباا ما يؤدي تتبع
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نكر على املفيت أن يعتقد القول بعد النظر يف املسألة ن نالس :الخامس الوجه
للحق م يقول بالقول الذي يراه سواء أكان هذا أشد مما عليه الناس أم  والتجرد
إذ هذا ما أداه إليه اجتهاده وهذا ما يدين اهلل به، ولكن إَّنا اللوم على  ،أخف

وما يشتهونه، ويفسد  من يتبع هواه يف التشديد والتسهيل، أو يتبع أهواء الناس
من " :رمحه اهلل ذلك. قال ابن عقيلماا يف دينه بصلح دنيا غريه، أو يتبع معظّ 

فهو  ،اإللف ملقالة من سلف، أو السكون إىل قول معظ م ال بدليل :أكرب اآلفات
 ."أعظم حائل عن احلق وبلوى جتب معاجلتها

 وأخرياا: هناك عدد من األسباب اليت توقع املفيت يف التساهل، أذكر بعضها:
 .ضعف اإلميان: أولا 
 أهل العلم الراسخني يف العلم. يبغياب أو تغي: ثانياا 

 إذا استقت البحار من الركايا  مىت تصل العطاش إىل ارتواء 
 وقد جلس األكابر يف الزوايا  ومن يثين األصاغر عن مراد 

حب الظهور بني الناس، فيأيت بالفتوى الشاذة، أو الرخص اليت ال تقوم : ثالثاا 
ينهم، وتتنافس عليه لكي يبحث عنه الناس ويشتهر ب ،على ساق الدليل
ولست أعمم هذا احلكم  ،ر فتاوى اهلوى يف برامج على اهلواءصدّ الفضائيات ليُ 

ور يقصم على كل الفضائيات، ولكن لألسف كثري منها كذلك، وحب الظه
 الظهور.
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تضخيم وسائل اإلعلم هلؤالء املفتني، حىت أصبح خيّيل إليهم أنه ال جييد : رابعاا 
 فقه واقع احلياة أحد غريهم.وال يالفتوى إال هم، 

 .هؤالءبعض اهلزمية النفسية اليت يعاين منها : خامساا 
طلباا لرضا السلطان أم  الدنيا، سواء أكان ذلك طلباا للمنصب أم طلبُ : سادساا 

 غري ذلك.
 

 اللهم ..


