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اإلفتاء وحتقيق السلم اجملتمعي
أ.د /عباس شومان
وكيل األزهر
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ه
أمجعنيُ،وبعدُُ :
احلمدُُ هُ
وصحبه ُهُ َ
للُربُالعالَ َ
منيُ،والصالةُُوالسالمُُعلىُسيدانُحممدُ،وعلىُآل ُهُ َ
فإن ُاإلفتاء ُأحد ُأهم ُالوسائل ُلنشر ُوتبليغ ُاألحكام ُالشرعية ُاليت ُتنضبط ُهبا ُحركة ُاحلياةُ ،ذلك ُأن ُالفتوى ُيفُ
طبيعتهاُوأصلهاُماُهيُإالُبيانُحلكمُهللاُيفُالواقعُ،فهيُبذلكُقيامُأبمرُنسبهُهللاُعزُ ُوجلُلنفسهُ،قالُتعاىلُ:
سا ٓ ِۖ ِء قُ ِل ٱهللُ
﴿يَ ۡست َ ۡفتُون ََك قُ ِل ٱهللُ ي ُۡفتِي ُك ۡم فِي ۡٱل َك َٰلَلَ ِة﴾ُ[النساءُ.]176ُ:وقال ُتعاىلَ ﴿ُ:ويَ ۡستَ ۡفتُون ََك فِي ٱلن َ
ب﴾ُ[النساءُ.]127ُ:فكما ُيظهر ُمن ُالنص ُالقرآين ُالسابق ُأن ُهللاُ
علَ ۡي ُك ۡم فِي ۡٱل ِك َٰت َ ِ
ي ُۡف ِتي ُك ۡم فِي ِهن َو َما ي ُۡتلَ َٰى َ
تعاىلُتوىلُبنفسهُاإلفتاءُوبيانُاألحكامُ،وكذلكُتوىلُاإلفتاءُنبيناُصلىُهللاُعليهُوسلـمُفكانُاملسلمونُيسألونهُ
صلىُهللاُعليهُوسلـمُويفتيهمُ،مثُتوالهاُالعلماءُالذينُهمُورثةُاألنبياءُبعدُالرسولُصلىُهللاُعليهُوسلـمُ .
أمراُماُحيلُأوُحيرمُ
وملاُُكانتُالفتوىُمبثابةُإخبارُعنُهللاُسبحانهُوتعاىلُ،أوُعنُرسولهُصلىُهللاُعليهُوسلـمُ،أبنُ ً

عظمُربُالعاملنيُأمرهاُ،وجعلُإطالقُاألحكامُابحللُواحلرمةُدونُدليلُأوُبرهانُمنُالكذبُعلىُهللاُتعاىلُ،
فقدُ َُ
ِب إِن
ص ُ
علَى ٱهللِ ۡٱل َكذ َ
ِب َٰ َهذَا َح َٰلَ ٞل َو َٰ َهذَا َح َر ٞام لت َ ۡفتَ ُرواْ َ
ف أ َ ۡل ِسنَت ُ ُك ُم ۡٱل َكذ َ
قالُسبحانهَ ﴿ُ:و ََل تَقُولُواْ ِل َما ت َ ِ
ِب ََل ي ُۡف ِل ُحونَ َ ١١٦م َٰت َ ٞع قَ ِل ٞ
اب أ َ ِل ٞيم﴾ُ[النحلُ .]117ُ-ُ116ُ:
عذ َ ٌ
يل َولَ ُه ۡم َ
علَى ٱهللِ ٱ ۡل َكذ َ
ٱلذِينَ يَ ۡفت َ ُرونَ َ
وهذهُاآليةُتتناولُبعمومُلفظهاُفـ ْتـيَاُمنُأفىتُخبالفُماُيفُُكتابُهللاُأوُيفُسنةُرسولهُصلىُهللاُعليهُوسلمُ .
وأنزلُهللاُتعاىلُالذينُيفتونُدونُدليلَ ُ،ويَـتَـ َقولو َُنُدونُعلمُ،ويتجرؤونُعلىُاألحكامُدونُبينةُأنزهلمُجبوارُأكربُ
ش َما َ
ظ َه َر
بي ۡٱلفَ َٰ َو ِح َ
فه ْريَةُ،وأعظمُج ْرمُ،وهوُأنُيشركُاإلنسانُمعُربهُأح ًداُ،قالُتعاىل﴿ُ:قُ ۡل ِإن َما َح َ
رم َر َ
طنَ َو ۡ ِ ۡ ۡ
س ۡل َٰ َ
ي ِبغ َۡي ِر ۡٱل َحق َوأَن ت ُ ۡش ِر ُكواْ بِٱهللِ َما لَ ۡم يُن ۡ
ِم ۡن َها َو َما بَ َ
َزل بِ ِهۦ ُ
علَى ٱهللِ
ط ٗنا َوأَن تَقُولُواْ َ
ٱۡلث َم َوٱل َب ۡغ َ

َما ََل ت َعۡ َل ُمونَ ﴾ُ[األعرافُ .]33ُ:

((م ُْنُقَالَُُ َعلَيُ َماُ َُلُْأَق ُْلُ
صلىُهللاُُ َعلَْي هُهُ َُو َس َُ
وشددُالنيبُصلىُهللاُعليهُوسلمُيفُأمرُالف ْتـيَاُ،فقالُ َرسولُُ هُ
هللاُ َ
لمَ ُ:
ه
بتُ
يُتَُـثَ ٍُ
ىتُفـ ْتـيَاُبهغَ ْهُ
يُُر ْش ٍُدُفَـ َق ُْدُ َخانَهَ ُ،وَم ُْنُأَفْـ َُ
ارُ َعلَْي هُهُبهغَ ْهُ
ش َارهُُأَخوهُُالْم ْسلهمُُفَأَ َش َُ
استَ َ
فَـ ْليَـتَـبَوُأُْ َم ْق َع َدهُُم َُنُالنا هرَ ُ،وَم هُنُ ْ
فَهإنُإه ْْثََهاُ َعلَىُ َم ُْنُأَفْـتَاه))ُ(]ُ .)[1

َجلُاملواقعُ،فحقيق ُمبنُأقيم ُيفُهذاُاملنصبُأنُيعدُله ُعدتهُ،وأنُيتأهبُلهُأ ْهبَـتَهُ،وأنُ
فمنصبُاإلفتاء ُمنُأ َ
يعلمُقدرُاملقامُالذيُأقيمُفيهُ.يقولُابنُالقيم"ُ:وإذاُُكانُمنصبُالتوقيعُعنُامللوكُابحمللُالذيُالُيـ ْن َكرُفضلهُ

والُ ُْي َهلُقدرهُوهوُمنُأعلىُاملراتبُالسنهياتُفكيفُمبنصبُالتوقيعُعنُربُاألرضُوالسماواتُ)]ُ ."([2
موقفُأهلُالعلمُالسابقنيُمنُالفتوى:

ملاُُكانتُالفتوىُهبذهُاملكانةُواملنزلةُفقدُتوقفُُكثيُمنُأهلُالفضلُوالعلمُعنُاإلفتاءُ،وعلىُرأسُهؤالءُسيدُ
النبينيُواملفتنيُرسولناُصلىُهللاُعليهُوسلمُفقدُُكانُنبيناُعليهُالصالةُوالسالمُإنُسئلُعنُشيءُالُيعلمهُقالُ:
ه
انُ َشر؟ُقَالَُُ:
هللاُ،أَيُالْبـ ْل َد هُ
لمُ،فَـ َقالََُُ ُ:يُ َرسولَُُ هُ
الُأَتَىُ ه ُ
((الُأدري))ُ،ومنُذلك((ُ:أَنُ َرج ًُ
النيبُ َ
صلىُهللاُُ َعلَْي ُهُ َو َس َ

َسأَلَُُ َريبُ َعزُ
السالمُُقَالََُُ ُ:يُ هج ْهربيلُ،أَيُالْبـ ْل َد هُ
فَـ َقالََُُ ُ:الُأَ ْد هريُ،فَـلَماُأ َََتهُُ هج ْهربيلُُ َعلَْي هُهُ َ
انُ َشر؟ُقَالََُُ ُ:الُأَ ْد هريُ َحىتُأ ْ

ن ُأَيُ
نك ُ َسأَلْتَ ه ُ
اءُ ،فَـ َُقالََُُ ُ:ي ُحمَمدُ ،إه َُ
ث ُ َما ُ َش َُ
السالمُ ،مثُ ُ َم َك َُ
َو َجلُ.فَانْطَلَ َُق ُ هج ْهربيلُ ُ َعلَْي هُه ُ َ
اء ُهللاُ ُأَ ُْن َُيَْك َ
ثُ ،مثُ ُ َج َ
َس َواقـ َها))ُ([ُ .)]3
انُ َشر؟ُفَـ َقالَُُ:أ ُْ
انُ َشرُ،فَـقلْتَُُ ُ:الُأَ ْد هريَ ُ،وإهينُ َسأَلْتُُ َريبُ َعزُ َو َجلُ:أَيُالْبـ ْل َد هُ
الْبـ ْل َد هُ

وقدُسارُالصحابةُمنُبعدُالنيبُعليهُالصالةُوالسالمُعلىُمنهجهُ،والذينُخل َفهمُرسولُُهللاُصلىُهللاُعليهُوسلمُ
هه
جمالُ
وتعليماُ،ولُ ََتْلُُجه ًداُيفُأيُ ٍُ
قام ُْ
تُعلىُأم هُرُالدينُوالشريعة؛ُدعوةُ ً
بعدُوفات ُهُزمرةُُصاحلةُُمؤمنةَ ُ،
وجهاداُ ً

تُ،فالصحابةُرضيُهللاُعنهمُهمُأعلمُُالناسُابحلاللُواحلرامُبعدُالنيبُصلىُهللاُ
وظه َر ْ
منُاجملاالتُإالُبرزتُفيهُ َ
اخللقُوأخشاهمُللُتعاىلُ،وأحرصهمُعلىُتعليمُالناسُماُحيبهُهللاُُ ُويرضاهُ،ائتمنهمُعلىُ
عليهُوسلمُ،وهمُأتقىُ هُ
دينه هُه ُ ه
وشرع ههُ ،فكما ُأهنم ُسادةُ ُاألمة ُوأئمتها ُوقادُتا ُفهم ُساداتُ ُاملفتني ُوالعلماء ُاملتقنيُ ُ ،ورغم ُعلوُُكعبهم ُيفُ
العلمُإالُأهنمُُكانواُيهابونُالفتوى؛ُألهنمُيعلمونُأنُالفتوىُتوقيعُعنُهللاُتعاىلُ،وقدُنقلتُلناُالكتبُحاهلمُإزاءُ
هذهُالقضيةُ .

فهذاُابنُعمرُرضيُهللاُعنهماُوهوُمنُأفقهُالصحابةُبدينُهللاُسئلُعنُشيءُفقالُ:أتريدونُأنُجتعلواُظهورانُ
جسوراُلكمُيفُجهنمُأنُتقولواُأفتاانُابنُعمرُهبذا؟ُ([ُ )]4
ً
وسألهُأعرايبُذاتُمرةُ:أترثُالعمة؟ُفقالُابنُعمرُ:الُأدريُ،قالُ:أنتُالُتدري؟ُقالُ:نعمُاذهبُإىلُالعلماءُ
فاسأهلمُ.فلماُأدبرُالرجلُقبُلُابنُعمرُيدهُفقالُ:نه ْع َُمُماُقالُأبوُعبدُالرمحن؛ُسئلُعنُماُالُيدريُ،فقالُالُ

أدريُ)]ُ .([5

ول ُيتوقف ُاألمر ُعند ُابن ُعمر ُوحده ُوإمناُُكان ُمجهورُُكبي ُمن ُالصحابة ُيتهيبون ُالفتوى ُيف ُ ُورع ُحقيقيُ ،يقولُ
الرباءُبنُعازبُرضيُهللاُعنه"ُ:لقدُرأيتُثالْثائةُمنُأهلُبدرُماُمنهمُمنُأحدُإالُوهوُحيبُأنُيكفيهُصاحبهُ
الفتوىُ)]ُ ."([6
وقالُعبدُالرمحنُبنُأيبُليلىُرمحهُهللا"ُ:أدركتُعشرينُومائةُمنُاألنصارُمنُأصحابُرسولُهللاُصلىُهللاُعليهُ
وسلمُي ْسأَلُأحدهمُعنُاملسألةُفيدهاُهذاُإىلُهذاُوهذاُإىلُهذاُحىتُترجعُإىلُاألول"ُ،ويفُرواية"ُ:ماُمنهمُمنُ
ىتُعنُشيءُإالُودُأنُأخاهُُكفاهُالفتياُ)]ُ ."([7
حيدثُحبديثُإالُودُأخاهُُكفاهُإيهُ،والُي ْستَـ ْف َُ
أحدُ هُ

ومنُهذاُتعجبُمنُجرأةُبعضُالناسُعلىُالفتوىُدونُأنُحيققُاملسألةُأوُحيررهاُ،وقدُيصدقُيفُحالُهؤالءُ
املتعجلني ُاملتصدرين ُللفتوى ُبال ُعلم ُيؤهلهم ُهلا ُما ُجاء ُعن ُالشعيب ُواحلسن ُوأيب ُحصني ُُرمحهم ُهللا ُأهنم ُقالواُ:
تُعلىُعمرُبنُاخلطابُرضيُهللاُعنهُجلمعُهلاُأهلُبدر)]ُ ."([8
"إنُأحدكمُليفيتُيفُاملسألةُلوُ َوَر َد ُْ
إنُالواقعُالذيُتشهدهُالبالدُمنُتصدرُرجالُبلُتياراتُتنظرُلفتاوىُتوجدُانقساماتُبغيضةُبنيُأبناءُالوطنُ
الواحدُ ،وتـ َؤصل ُلثقافة ُالكراهية ُوالعنف ُوالتطرفُ ،وتؤكد ُفكر ُاإلقصاء ُواملفاصلةُ ،فإن ُهذا ُمن ُاملبكيُ ،ولقدُ

يك؟ُ
بكىُالسابقونُملثلُهذهُاألحوالُ،فقدُ َد َخ َُلُ
رجلُعلَىُ َربه َيعةَُُبْ هُنُ َع ْب هُدُ ْ
الرمحَ هنُ،فَـ َو َج َدهُُيَُـ ْب هكيُ،فَـ َقالَُُلَهَُ ُ:ماُيـ ْب هك َ
َ

ه
ع ُلهب َكائهههُ ،فَـ َقالَُ ُلَهُُ:أَم ه
الم ُأ َْمرُُ
يف ُا هإل ْس هُ
ْم ُلَهُ ُ َوظَ َه َُر ُه ُ
يت ُ َُم ُْن ُال ُ هعل َُ
استـ ْف ه َُ
ت ُ َعلَْي َُ
صيبَةُ ُ َد َخلَ ُْ
َو ْارََت َُ
ك؟ُفَـ َقالَُُ:الَ ُ ،ولَك هُن ُ ْ

لسج هُنُ هم ُنُالسر ه
اقُ([ُ .)]9
َع هظيمُ،قَالَُُ َربه َيعةَُ ُ:ولَبَـ ْعضُُ َم ُْنُيـ ْف ه ُ
يتُ َهاُهنَاُأ َ
َحقُ هاب ْ َ

سبونُإىلُالعلمُامسًاُفقطُ،
إنُمنُالبالءُأنُيـ ْر َجعُيفُأمورُالناسُإىلُأهلُالعلمُالزائفُأوُالعلمُامل َ
دعىُأوُ َم ُْنُيـ ْن َ

مع ُأن ُالشرع ُاحلنيف ُأيمر ُابحرتام ُالتخصصُ ،قال ُتعاىل{ُ:فَاسأَلوا ُأ َْه ُل ُ ه
الذ ْك هُر ُإه ُْنُُك ْنـت ُْم ُ َُال ُتَـ ْعلَمو َُن}ُ[النحلُ:
ْ
َ
ُ.]43وأهل ُالذكر ُهم ُالعلماءُ ،والذكر ُهو ُالوحي»ُ.قال ُالشافعي"ُ:ليس ُألحد ُأن ُيقول ُيف ُشيء ُحالل ُ ُوالُ
حرام ُإال ُمن ُجهة ُالعلمُ ،وجهة ُالعلم ُما ُنص ُيف ُالكتابُ ،أو ُيف ُالسنةُ ،أو ُيف ُاإلمجاعُ ،أو ُالقياس ُعلى ُهذهُ
األصولُ،وماُيفُمعناهاُ،قالُتعاىل﴿ُ:قُ ۡل أ َ َر َء ۡيتُم ما ٓ أَنزَ َل ٱهللُ لَ ُكم من ۡ
رز ٖق َف َج َع ۡلتُم ۡ
منهُ َح َر ٗاما َو َح َٰلَ ٗٗل قُ ۡل
ع َلى ٱهللِ ت َ ۡفت َ ُرونَ َ ُ٥٩و َما َ
ِب َي ۡو َم ۡٱل ِق َٰيَ َم ِۗ ِة ِإن ٱهللَ لَذُو
علَى ٱهللِ ۡٱل َكذ َ
ظن ٱلذِينَ يَ ۡفت َ ُرونَ َ
َءآهللُ أَذِنَ لَ ُك ۡ ِۖم أ َ ۡم َ
فَ ۡ
ٱلناس َو َٰلَ ِكن أَ ۡكث َ َر ُه ۡم ََل يَ ۡش ُك ُرونَ ﴾ُ[يونسُ .")]10[(ُ]60ُ-ُ59ُ:
علَى
ِ
ض ٍل َ
وحالُاجملتمعُالذيُيتصدرُفيهُللفتوىُيفُمهماتُاملسائلُ َم ُْنُالُيعرفونُشيئًاُمنُأصوهلاُُكماُقالُالقائلُ :
كبهيمةُعمياءُقادُزمامهاُ***ُأعمىُعلىُعوجُالطريقُاجلائر ُ
التساهلُيفُالفتوى:
ويف ُهذا ُالعصر ُتساهل ُالناس ُيف ُاإلفتاء ُمن ُأكثر ُمن ُانحيةُ ،تساهلوا ُمن ُانحية ُإصدارهاُ ،وتساهلوا ُمن ُانحيةُ
تَـلَقيهاُ،فلئنُُكانُالبعضُيتصدىُللفتوىُوليسُمنُأهلهاُ،فإنُاملستفيتُالُبدُأنُيبحثُعنُثقةُيستفتيهُ،ولقدُ

اعاُيَـ ْنـتَ هزعهُ ُ هم َُنُ
هللاَُ َُالُيَـ ْقبهضُُال هُْعل َُ
حذرُالنيبُصلىُهللاُعليهُوسلـم ُمنُسؤالُغيُاملتخصصنيُ،فقال((ُ:إهنُ ُ
ْمُانْته َز ً
ه
ه
ال هْعب ه
يُ
هاالُ،فَسئهلواُفَأَفْـتَـ ْواُبهغَ ْهُ
ْمُبهَق ْب هُ
ادَ ُ،ولَ هك ُْنُيَـ ْقبهضُُال هْعل َُ
وساُج ً
َ
ضُالْعلَ َماءَ ُ،حىتُإهذَاُ َُلُْيـ ْب هُقُ َعال ًماُ،اختَ َُذُالناسُُرؤ ً

َضلواُ[ُ .))]10
هعل ٍْمُ،فَ َ
ضلواُ َوأ َ

أنواعُالفتياُ:إصدارُُأحكامُوآراءُتعسفيةُيرتتبُُعليهاُشقُالصفوفُ،ومتزيقُُالوحدةُ،وإضعافُُالدعوةهُ،
وأخطرُُ هُ
القُخطرةُ ،فرتىُالبعضُحيللُُوحيرمُ،ويصوبُُوُيطئُ ُ،وحيسنُُويقبحُ،وُيعلُُ
وس ْوقُُاألمةُإىلُمز َُ
وتبديدُُاجلهدَ ُ،
خالصا ُلـه ُوحدهُ ،ال ُيزامحه ُفيه ُغيهُ ،فيغفلُ ُالرأَي ُاآلخرُ ،ويتهمه ُابلقصورُ،
اخلوض ُيف ُ ٍُ
َُ
قضية ُمن ُالقضاي ُحقا ُ ً

ابلعمالةُواخليانةُ،بلُقدُيتجرأُ
هُ
ابإلاثرةه ُوحبُالظهوهرُ،ورمباُرماهُُ
ُ
ويرميهُابجلهلُ،ويصفهُ
صاحبهَُابلبالدةُ هُ
ُ
ويقذفُُ

واتباعا ُللهوىُ ،دون ُنظرُ
البعض ُفيتطاول ُعلى ُاملؤسسة ُالرمسية ُويصادر ُعلى ُعملها ُومهامهاًُ ُ ،
إعجااب ُابلرأي ُ ً

ملعقوليةُاخلالفُيفُبعضُاملسائلُ .

ومنُاألسبابُاليتُأدتُإىلُالتساهلُيفُالفتوىُ :
أوالُ:حبُالظهورُوبريقُالشهرةُ،وهوُمنُأكربُاألسبابُاليتُتدعوُاملتصدرينُإىلُإصدارُالفتاوىُبالُضابطُ،
ًُ
نُعليهُأبنهُمعتدلُ ُ،وأنهَُيثلُاملنهجُالوسطيُُ...
فصاحبُالفتاوىُاملتساهلةُتزدادُشعبيتهُ،وتكثرُمجاهيهُ،ويـثْـ َُ
وغيُذلك ُمنُالعباراتُالرباقةُ،بينماُصاحبُالفتوىُاملستندةُإىلُاألدلةُالشرعيةُيوصفُأبنه ُمتشددُ،وأنهُالُ
يعرفُإالُلغةُالتحرميُ،وأنهُيشقُعلىُالناسُويثقلُعليهمُ .
اثنيًاُ:اجلهلُوعدمُدراسةُاألحكامُالشرعيةُدراسةُمنهجيةُمؤصلةُ:وإمناُاالعتمادُعلىُالثقافةُالعامةُ،والدراسةُ
السطحيةُللمسائلُ .
اثلثًاُ:عدم ُاستشعار ُمسؤولية ُالفتوى ُوما ُيرتتب ُعليهاُ ،فَـي ْسأَل ُبعضهم ُعن ُمسألة ُمعينةُ ُ ،ويشاهده ُاملاليني ُمنُ
البشرُ،ومعُذلكُُييبُمباشرةُولوُعرضتُمسألتهُعلىُعمرُرضيُهللاُعنهُجلمعُهلاُأهلُبدرُ .

ابعاُ:العجلةُوعدمُالتأينُوالنظرُوالتأملُ،فبعضُاملفتنيُيسأَلُُعنُأربعُ،أوُمخسُمسائلُدفعةُواحدةُ،مثُُييبُ
رً
إجابةُسريعةُ،دونُتَـثَبتُ .
خامساُ:إرضاءُالتيارُأوُاجلماعةُأوُاحلزبُ،أوُالدفاعُعنُفكرُ،وذلكُألجلُاحلصولُعلىُشيءُمنُمتاعُالدنياُ
ً

وحطامهاُالفاينُ،إماُمنصبُ،أوُمالُ،أو ُغيُذلكُ،وهذاُحالُعلماءُالسوءُ،قالُتعاىل﴿ُ:يَ ۡح ِلفُونَ بِٱهللِ لَ ُك ۡم
ضوهُ ِإن َكانُواْ ُم ۡؤ ِمنِينَ ﴾ُ[التوبةُ .]62ُ:
سولُ ٓۥهُ أ َ َحق أَن ي ُۡر ُ
ِلي ُۡر ُ
ضو ُك ۡم َوٱهللُ َو َر ُ
ُ
ُ

السلمُاالجتماعي:
ن ُبه ُحالة ُمن ُالتماسك ُاالجتماعيُ ،يسعى ُفيها ُأبناء ُالوطن ُحنو ُالوصول ُإىل ُمطامحُ
إن ُالسلم ُاجملتمعي ُيـ ْع َُ
جمتمعهمُاحلضاريةُاملؤسسةُعلىُجمموعةُمنُاملبادئُ،حبيثُتسمحُجلميعُالشرائحُوالفئاتُاالجتماعيةُابلتعايشُ
والتفاعلُوالتشاركُ،وإنُُكانُمعُوجودُاختالفُيفُوجهاتُالنظرُوتباينُيفُاألفكارُواملواقفُ .
وقدُجاءتُدعوةُاإلسالمُللسلمُوالسالمُعلىُمستوىُالعالُأمجعُوالبشريةُمجعاءُ،وقدُتكررُاحلديثُعنُالسلمُ
ع ٓواْ ِإلَ َٰى دَ ِار ٱلس َٰلَ ِم﴾ُ[يونسُ.]25ُ:
والسالمُيفُأكثرُمنُمخسنيُآيةُيفُالقرآنُالكرميُ،قالُتعاىلَ ﴿ُ:وٱهللُ يَ ۡد ُ
وقالُتعاىلَ ﴿ُ:يهۡ دِي ِب ِه ٱهللُ َم ِن ٱت َب َع ِر ۡ
سبُ َل ٱلس َٰلَ ِم﴾ُ[املائدةُ .]16ُ:
ض َٰ َونَهۥُ ُ
ٱلناس
ويقررُالقرآنُالكرميُأنُاملبدأُاألساسُيفُالعالقاتُبنيُالبشرُهوُمبدأُالسلمُوالتعاونُيقولُتعاىلَ َٰ ﴿ُ:يٓأَي َها
ُ
إِنا َخلَ ۡق َٰنَ ُكم من ذَ َك ٖر َوأُنثَ َٰى َو َجعَ ۡل َٰ َن ُك ۡم ُ
ارفُ ٓواْ إِن أ َ ۡك َر َم ُك ۡم ِعندَ ٱهللِ أ َ ۡتقَ َٰٰ ُك ۡم﴾ُ ُ
شعُوبٗ ا َو َقبَآئِ َل ِلتَعَ َ
[احلجراتُ .]13ُ:
كما ُيوجه ُاإلسالم ُاألمة ُاملسلمة ُإىل ُإنشاء ُالعالقات ُالسلمية ُالقائمة ُعلى ُالرب ُوالقسط ُواإلحسان ُمع ُاألممُ
ٱلدين َولَ ۡم ي ُۡخ ِر ُجو ُكم من ِد َٰ َي ِر ُك ۡم أَن
ع ِن ٱلذِينَ لَ ۡم يُ َٰقَتِلُو ُك ۡم فِي
األخرىُ ،يقول ُتعاىلَ﴿ُ:ل يَ ۡن َه َٰٰ ُك ُم ٱهللُ َ
ِ
تَبَرو ُه ۡم َوت ُ ۡق ِس ُ
ِطينَ ﴾ُ[املمتحنة.]8ُ:
ط ٓواْ ِإلَ ۡي ِه ۡم ِإن ٱهللَ ي ُِحب ۡٱل ُم ۡقس ِ
وحىتُلوُنشبتُاحلربُواملعركةُمعُاملعادينُاملعتدينُفإنُاإلسالمُيشجع ُعلىُاغتنام ُأيُفرصة ُإليقافُاحلربُ
والقتال ُإذا ُما ُأظهر ُالطرفُاآلخر ُإرادته ُيف ُالرتاجع ُعن ُعدوانه ُوالرغبة ُيف ُإقامة ُعالقات ُسلميةُ ،يقول ُتعاىلُ:
﴿ َوإِن َج َن ُحواْ ِل ۡ
ٱجن َۡح لَ َها َوت َ َو ۡ
علَى ٱهللِ﴾ُ[األنفالُ،]61ُ:ويقول ُتعاىل﴿ُ:فَإ ِ ِن ۡ
لسل ِم فَ ۡ
ٱعت َزَ لُو ُك ۡم فَلَ ۡم
كل َ
س ِب ٗيٗل﴾ُ[النساءُ،]90ُ:وإذاُُكانتُهذهُدعوةُاإلسالمُ
يُ َٰقَتِلُو ُك ۡم َوأ َ ۡلقَ ۡواْ ِإلَ ۡي ُك ُم ٱلسلَ َم فَ َما َج َع َل ٱهللُ لَ ُك ۡم َ
ع َل ۡي ِه ۡم َ
احا ُعلى ُالصعيدُ
على ُاملستوى ُالعاملي ُويف ُالعالقة ُبني ُاألمة ُوسواهاُ ،فمن ُالطبيعي ُأن ُتكون ُأكثر َُتكي ًدا ُوإحل ً
الداخلي؛ُلذلكُتناولتُالعديدُمنُآيتُالقرآنُالكرميُوتشريعاتُاإلسالمُقضيةُالوحدةُوالوائمُوالسلمُضمنُ

الكيانُاإلسالميُ،يقولُتعاىل﴿ُ:إِن َٰ َه ِذ ِٓۦه أُمت ُ ُك ۡم أ ُ ٗ
مة َٰ َو ِحدَ ٗة َوأَن َ۠ا َرب ُك ۡم فَ ۡ
ُون﴾ُ[األنبياءُ،]92ُ:ويفُإشارةُ
ٱعبُد ِ
َب ِري ُح ُك ۡ ِۖم َوٱصۡ ِب ُر ٓواْ
عواْ فَت َ ۡف َ
واضحة ُإىل ُاآلاثر ُالتدميية ُللنزاع ُالداخلي ُيقول ُتعاىلَ ﴿ُ:و ََل تَ َٰنَزَ ُ
شلُواْ َوتَ ۡذه َ
ِإن ٱهللَ َم َع ٱلصَٰ ِب ِرينَ ﴾ُ[األنفالُ ،]46ُ :فنتيجة ُالنزاع ُالفشل ُوتبديد ُاجلهودُ ،وضعف ُاستغالل ُاملق ُوماتُ
واملقدراتُ .
وبناء ُعلى ُما ُسبق ُينبغي ُأن ُتنطلق ُالفتاوى ُلرتاعي ُهذه ُاجلوانبُ ،فإذا ُما ُتصادمت ُالفتاوى ُمع ُأصول ُالدينُ
ًُ
حينئذ ُتتناقض ُمع ُالسلم ُاجملتمعيُ ،وإذاُُ
ومقاصدهُ ،وإذا ُأدت ُإىل ُشقاق ُأو ُنزاع ُأو ُفرقة ُفال ُشك ُأن ُالفتاوى ُ ٍُ

كانتُالفتاوىُاملنضبطةُتعدُصمامُأمانُللمجتمعُمباُتطرحهُمنُرأيُفقهيُموثقُ،فإهناُ–أيُالفتاوىُ-قدُتكونُ
ومهدداُللسلمُاالجتماعيُإذاُماُ َشابَـ َهاُ َع َوارُُأوُقصورُ،ومنُأهمُاالحنرافاتُاليتُتشوبُالفتاوىُماُأييتُ :
معوقًاُ ً
ُ-1أنُتصدرُفتاوىُيفُالقضايُاملهمةُاليتُتتعلقُمبصيُاألمةُاإلسالميةُيفُخمتلفُاجملاالتُالسياسيةُواالقتصاديةُ،
واالجتماعيةُ ،ويف ُقضاي ُالتخلفُ ،والتبعيةُ ،والتنميةُ ،واالستعمارُ.فمثل ُهذه ُالقضاي ُاملص ُيية ُال ُينبغي ُإصدارُ
فتاوىُفرديةُ،بلُحتتاجُإىلُاملؤمتراتُ،أوُالندواتُالتخصصيةُاليتُتدرسُاملوضوعُمنُُكلُج ُوانبهُ .
لُأعناقهاُ
ُ-2أنُتصدرُالفتاوىُغيُمبنيةُعلىُالنصوصُالواردةُبشأهناُ،أوُمبنيةُعلىُنصوصُيتمَُتويلهاُأوُ َيُ
للوصولُإىلُفتوىُمعينةُ .
ُ-3اعتمادُالفتاوىُاملتشددةُاليتُتنفرُالناسُ،والُتبشرُ،وتعسرُعليهمُوالُتيسرُ .
ُ-4التسرعُيفُإصدارُالفتاوىُلصاحلُطرفُدونُاستماعُلكلُأطرافُالنزاعُ .
سيسُالفتاوىُ،حبيثُتصدرُلصاحلُاجتاهُمعنيُأوُتيارُسياسيُماُُ ...
ُ-5أنُت َ
ففضال ُعن ُإاثرة ُبلبلةُوحيةُبنيُصفوفُالناسُ،فإنه ُيؤثر ُعلىُ
وهذا ُاالحنراف ُيف ُالفتوى ُله ُآاثره ُاخلطية ُعلىُالفرد ُواجملتمعًُ ُ ،
جماال ُللتشكيك ُيف ُقدراُتم ُأو ُنزاهتهمُ ،ما ُيزيد ُاملفاصلة ُبني ُالعلماء ُاملوثوق ُهبمُ،
هيبة ُالعلماء ُواحرتامهم ُبني ُالناسُ ،بل ُويدع ُ ًُ

اسُ َوَُالُتَ ْكتمونَهُ،وبنيُالناسُ .
والذينُائتمنهمُربُالعاملنيُعلىُالوحيُلَتـبَيننهُُلهلن هُ

وآخرُدعواانُأنُاحلمدُللُربُالعاملنيُ .
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