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الفتوى ودعم القضايا اإلنسانية
املشرتكة
أ.د جعفر عبد السالم
األمني العام لرابطة اجلامعات
اإلسالمية
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احلمد هلل الذي جعل العلماء مصابيح كالنجوم يف السماء،
يهتدى بهم يف ظلمات اجلهل ،ويدلون العباد على ما
ينفعهم يف دينهم ودنياهم ،والصالة والسالم على خري من
نطق بالضاد الفصيحة ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد،
فإن من املوضوعات اليت هلا أمهية كربى لدى مجيع الثقافات ،يف الوقت
نظرا لتزايد الفلسفات احملرضة
الراهن
ً
ومستقبل ،هو موضوع( :املشرتك اإلنساين)ً ،
على الكراهية والصراع وتذويب الثقافات ،يف مقابل تكاثر النداءات العاملية اليت
تستحسن القيم العاملية املشرتكة من قبيل احلديث عن "األخلق العاملية" و"األخلق
فضل عن تساعع تداخل املصا ح وتشاب
الكونية"ً ،

العلقات وتبال ادخدمات يف

مجيع اجملاالت وعلى كل املستوايت االقتصالية والسياسية واالجتماعية والبيئية
والتكنولوجية والفكرية والثقافية.
عالا
إن عسالة القرآن حتمل بُع ًدا عامليا كونيا يهدف إىل إسعال اإلنسانية إس ً
وجب تنبيه ادخطاب اإلسلمي املعاصر

متوازن وتمتدا من العاجل إىل اآلجل؛ لذل
ً

إىل ضروعة معاجلة هذا املوضوع معاجلة منهجية تستحضر األصو واملصا ح اليت
تتقامسها البشرية على األعض كما ال تُ غي ب األسس اليت تلتقي عليها وتتعاون
وعمل بقو هلل تعاىل:
فهما
ً
والغاايت اليت وجد من أجلها اإلنسان والكون واحلياة ً
اس إِنَّا َخلَ ۡق َٰنَ ُكم ِمن ذَ َك ٖر َوأُنثَ َٰى َو َجعَ ۡل َٰ َن ُك ۡم ُ
ارفُ َٰٓوا}[احلجرات:
{ َٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُ
شعُوبٗ ا َو َقبَآَٰئِ َل ِلتَعَ َ
.]13
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ميكن عرض معامل املشرتك اإلنساين من خل احملاوع التالية:


 -1وحدة اإلنسانية أو األخوة اآللمية.



 -2وحدة الرسالة اإلهلية (النبوة).



 -3وحدة املصري.



 -4وحدة املصلحة.
 -1وحدة اإلنسانية أو األخوة اآللمية:
من حيث كون اإلنسانية هلا أصل واحد ،وتعيش مستخلفة يف أعض واحدة
وتستنشق نفس اهلواء وتعيش على نفس ادخريات وتتقاسم ذات املصا ح واحلاجيات،
وضع أحسن تما هي عليه ،خيلصها
مستقبل متخخيًا ينقلها إىل
وملا كانت تستشرف
ٍ
ً
من املظامل اليت تطا ُهل ا ،ويؤسس لعامل التواصل والتعاطف والتخخي ،فإن املطلوب من
مجيع األطراف هو استيعاب القواسم املشرتكة بني األمم والشعوب والعمل على
تنميتها واحلفاظ عليها ،وتنظيم االختلف احمليط هبا .ومن أجل هذا املطلب كان
موجها لإلنسان كيفما كان جنسه وزمانه
اإلسلم لعوة عاملية وجاء ادخطاب القرآين
ً
ومكانه.
إن أو عنصر مشرتك بني احلضاعات والثقافات هو اإلنسان ذاته ،تل

الثروة

اهلائلة اليت يصلح الكون بصلحها ويفسد بفسالها ،وهو العنصر الذي حيدل
االنتماء إىل األسرة اآللمية املمتدة عرب الزمان واملكان واملُثقلة ابلكبد واملعانة ،األمر
الذي يستدعي الوعي اجلماعي هبذا املُعط ى العظيم حىت يتحقق النهوض التعاوين
إلجناز حضاعة أخوية كربى جوهرها ما يسميه األستاذ ايسني ب "العمران األخوي".
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فالناس كلهم من خلق هلل ،إخوة يف ادخليقة ،والناس كلهم من طينة األعض،
إخوة يف املنشأ ،والناس كلهم صائرون إىل هلل ،إخوة يف املصري ،والناس كلهم يف
نفس واحدة إخوة يف اإلنسانية ،والناس كلهم ،أو ينبغي هلم ،أن يعبدوا هلل ويلتقوا
يف محاه ،إخوة يف االجتاه ،ومن هنا ينشأ احلب لإلنسانية ،والصلة بني بين اإلنسان.
تمتزجا
جزءا من العقيدة حيا
ً
واإلسلم يغذيه بكل توجيهاته وكل تطبيقاته حىت يصبح ً

ابلكيان ،وحني يكون هذا هو املبدأ ،حني تكون هذه هي الركيزة املوجولة يف ابطن
النفس فإن صراع الشر يف الناس يكون هو احلالة الطاعئة اليت ال تلبث أن تزو
ويصري السلم هو األصل يف احلياة ،واحلرب هي الشذوذ  ...إن قو هلل تعاىل:

{ َولَقَ ۡد َك َّر ۡمنَا َب ِن َٰٓي َءادَ َم} [اإلسراء ]70 :على عمومهم ومشوهلم يؤكد األخوة واآللمية
املشرتكة بني العاملني تؤهل الناس لبناء علقة عاشدة تقوم على حفظ كرامة اإلنسان
وصون حقوقه وضمان أمنه وتنظيم حريته وحفظ مجيع ضروعاته  ...وابملناسبة " ُنيي
اجلمعيات احلرة املدافعة عن حقوق اإلنسان حقا وصدقًا".
 -2وحدة الرسالة اإلهلية (النبوة)
انطلقًا من وحدة النبوة يف الدعوة إىل معرفة هلل تعاىل واإلحسان إىل ادخلق
أمرا ابملعروف وهنيًا عن املنكر ،مع العلم أن "اإلسلم" هو الدين
والسعي ابدخري ً
اجلامع ،وهو ملة إبراهيم ادخليل عليه السلم ،وملة مجيع املرسلني ،فإنه ما من نيب
وال عسو إال ولعا قومه إىل اإلسلم ،قا هلل تعاىلَ { :و َٰ َج ِهد ُوا فِي َّ
ٱَّللِ َح َّق ِج َها ِدِِۚ ُُ َو
ۡ
س َّم َٰى ُك ُم ۡٱل ُم ۡس ِل ِمينَ ِمن
ٱجت َ َب َٰى ُك ۡم َو َما َج َع َل َ
يم ُُ َو َ
علَ ۡي ُك ۡم فِي ٱلد ِ
ِين ِم ۡن َح َر ٖج ِملَّةَ أَ ِبي ُك ۡم ِإ ۡب َٰ َر ُِ َ
علَ ۡي ُك ۡم َوتَ ُكونُوا ُ
صلَ َٰو َ
سو ُل َ
ٱلر ُ
اس فَأَقِي ُموا ٱل َّ
قَ ۡب ُل َوفِي َٰ َُذَا ِل َي ُكونَ َّ
علَى ٱلنَّ ِ
ش َهدَآَٰ َء َ
ش ِهيدًا َ
َو َءاتُوا َّ
ٱلز َك َٰو َ َو ۡ
ص ُموا بِ َّ
ير} [احلج.]78 :
ص ُ
ٱَّللِ ُُ َو َم ۡولَ َٰى ُك ۡ ۖۡم فَ ِنعۡ َم ۡٱل َم ۡولَ َٰى َو ِنعۡ َم ٱلنَّ ِ
ٱعت َ ِ
إن الدين يف اجلملة هو :كل ما جاء به األنبياء من عقائد وشرائع وأخلق
موجهة لإلنسان ليصلح حاله يف احلا واملخ  ،حيث الدين هو التوحيد ،أو اإلقراع
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بوحدانية هلل تعاىل والتصديق هبا .والرساالت السماوية كلها تدعو إىل االعتصام ابهلل
وعدال بني عباله ،وتنبذ الطغيان والكفر والشرك والغفلة
وإقامة الدين توحي ًدا هلل
ً
والظلم .واالعتصام ابهلل يؤهل الفرل واجلماعة للحياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة { َو َمن
صم بِ َّ
ص َٰ َر ٖط ُّم ۡست َ ِق ٖيم} [آل عمران ،]101 :يقو األستاذ ايسني:
ِي إِلَ َٰى ِ
يَعۡ ت َ ِ
ٱَّللِ فَقَ ۡد ُُد َ
إن عطاء اإلسلم بعد هنوضنا من كبوتنا -إن شاء موالن القوي العزيز -سيكون
حتن إليه نفوس البشر ،سيكون هدفنا الدعوي
حبو هلل وقوته ادخري العميم الذي ُّ
إبلغ اإلنسان أينما كان بلغ التوحيد ،وبلغ األخوة بني البشر ،وبلغ السلم يف
العامل ،وبلغ العد واإلحسان.
هبذه الرؤية املنهجي ة املستقبلية يستشرف الفكر اإلسلمي أفق السلم العاملي
الذي يؤاخي بني اإلنسانية وينهضها للقيام بواجبها الوجولي واملعريف والسياسي
واألخلقي.
 -3وحدة املصري:
إن مصري اإلنسان املكرم يكون بني يدي عبه يف اآلخرة  ...ولكن كيف
نتعاعف ونتكامل ونتعاهد على أال نلحق الضرع ببعضنا البعض وال أبعضنا وثرواتنا
وتنافسا؟ وما هي السبل اليت
تكامل وتعاعفًا
وبيئتنا؟ وكيف نفظ حياتنا املشرتكة
ً
ً
نظرا حملوعية
نعمر هبا األعض وقد ذُكرت "األعض" يف القرآن اجمليد حوايل  245مرة ً
ب وإليها نعول اتعة أخرى ،فهل يُتصوُع
خلقنا وعلى ظهرها ن ُد ُّ
قيمتها؟ هي أُ ُّمنا ومنها ُ

صلح اإلنسان إبفسالها والفسال فيها؟ وابملقابل أي ضرع ُخيشى ابحلفاظ على
صلح األعض والتعاون على اإلصلح فيها بني بين البشر ثقافات وحضاعات
إنسان،
إنسان واح ًدا ،ال يست عب ُد إنسان
وخياعات متكاملة متعاونة؟ وليكون اإلنسان
ً
ً
وال يضعه حتت الوصاية ،وال حيد من سيالته ،وال يستغل القانون الدويل ،والتأليب
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الدويل ،وإمجاع ادخمسة ليدمره وخيذله ،ويوزع أعضهُ على القبائل الشرسة ،واألقوام
الشريدة.
 -4وحدة املصلحة:
احلياة املشرتكة تقتضي تما تقتضيه نبذ أخلق األننية واالستعلء والتمركز
حو الذات والتحيز املرض ي من أجل التعايش وفق مقتضى اجلماعة اإلنسانية
املتداخلة مصاحلها املتكاملة ألواع أعضائها املندغمة حاجياهتا ،نتعايش ونتعاعف
ليس فقط للشبع من جوع والغىن من حرمان ،بل للتحرع من عبولية البشر لبعضه
البعض وحق اإلنسان يف معرفة عبه واختياع طريق السلوك إليه .املسلمون أصحاب
انسجاما كلي ا مع فطرة الكائن البشري وتوافق مطالبه
عسالة عحيمة عفيقة تنسجم
ً
وطموحاته وتربط مبتدأه مببتغاه.
ٍ
بشكل يكال يكون
ومن األمهية مبكان بعد أن تناولنا املشرتك اإلنساين
اما علينا أن نتن او الفتوى وآلاهبا والتجرؤ عليها من منطلق أهنا
خمتصرا ،أجد لز ً
ً
مسؤولية ينعكس صداها على الفرل واجملتمع على حد سواء.
الفتوى :آلاهبا ،خطوعة التجرؤ عليها
الفتوى هي اإلابنة والتوضيح لما هو ُمب هم وغري واضح ،وهي اإلجابة عن
التساؤ  ،وهي تُب ني املشكل من األحكام ،واملفيت هو الذي يجيب الناس على
طالب الفتوى من
أسئلتهم ،ويبني هلم أحكام هلل تعاىل فيما يسألونه ،واملستفيت هو
ُ
أهلها.

ولقد وعلت كلمة الفتوى يف كتاب هلل تعاىل يف آايت ،منها :قوله سبحانه
وتعاىل{ :فَ ۡ
ب} [الصافات:
ٱست َ ۡف ِت ِه ۡم أ َ ُُ ۡم أَ َ
ين ََّّل ِز ِ
شدُّ خ َۡلقًا أَم َّم ۡن َخلَ ۡقنَا َٰٓ ِإنَّا َخلَ ۡق َٰنَ ُهم ِمن ِط ٖ
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 ،]11يعين :فاسأهلم سؤا تقرير ،وقا جل جلله{ :يَ ۡست َ ۡفتُون ََك قُ ِل َّ
ٱَّللُ ي ُۡف ِتي ُك ۡم فِي
سا َٰٓ ۖۡ ِء قُ ِل ٱ ََّّللُ ي ُۡف ِتي ُك ۡم
ۡٱل َك َٰلَلَ ِة} [النساء ،]176 :وقا سبحانه وتعاىلَ { :ويَ ۡست َ ۡفتُون ََك فِي ٱلنِ َ
فِي ِه َّن} [النساء]127 :؛ أي :يسألون

سؤا تعلُّ م.

واملستفيت يسأ عن املسألة ليربئ ساحة ذمته من املساءلة أمام هلل تعاىل فيما
يريد اإلقدام على فعله ،حىت تطمئن إليه نفسه ،وما مل تطمئن إليه النفس من فتوى
البعض يف
أيخذ به ،حىت يستشري ويستفيت اثنية ،وقد يتهاون
فل ينبغي للمسلم أن ُ
ُ
أمر الفتوى ،فيتصدى هلا من غري أن يكون على لع ٍ
اية وعلم مبا يفيت فيه ،فيكون
بذل

قد ضل وأضل؛ فالفتوى يف الدين ال بد أن تكون صالعة من أهل العلم

تعسر الوصو إىل املعرفة؛
واالختصاص ،الذين أمرن هلل تعاىل أن نرجع إليهم عند ُّ
قا هلل تعاىل{ :فاسألُوا أهل الذكر إن ُكن تُم ال ت عل ُمون} [النحل ،]43 :واملفيت

موقع عن هلل عب العاملني؛ قا شيخ اإلسلم ابن تيمية عمحه هلل ..." :فطاعةُ هلل

وعسوله ،وحتليل ما أحله هلل وعسوله ،وحترمي ما حرمه هلل وعسوله ،وإيجاب ما أوجبه
هلل وعسوله  -واجب على الث قلني اإلنس واجلن" ،واجب على كل حا ؛ سرا
وعلنية ،لكن ملا كان من األحكام ما ال يعرفه كثري من الناس ،عجع الناس يف ذل
إىل من يعلمهم؛ ألنه أعلم مبا قاله الرسو صلى هلل عليه وسلم ،وأعلم مبراله ،فأئمة
وسائل وطرق وأللة بني الناس وبني الرسو  ،يبلغوهنم ما
املسلمني الذين اتبعوهم
ُ
قاله ،ويفهموهنم مراله حبسب اجتهالهم واستطاعتهم.

خطر الفتوى:
كم عليه من أج ٍر وما أن من
علم هلل تعاىل نبيه أن يقو { :قُل ما أسألُ ُ
ال ُمتكلفني} [ص ،]86 :ووعل عن النيب صلى هلل عليه وسلم قوله(( :إن العلماء
وعثةُ األنبياء)) ،هذا الفضل وتل

املنزلة مل أتت من فراغ ،ولكن لما يتحمله العلماء
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من أمانة التبليغ عن هلل وعسوله ،والفتوى عكن عكني من هذا البلغ؛ وعل يف
س ئل
الصحيحني عن عبد هلل بن مسعول عضي هلل عنه أنه قا " :أيها الناس ،من ُ
عن علم يعلمه فليقل به ،ومن مل يكن عنده علم فليقل :هلل أعلم؛ فإن من العلم أن
يقو لما ال يعلم :هلل أعلم" ،وقا اإلمام حممد بن املنكدع عمحه هلل" :إن العامل بني
امي يف سننه عن أيب
هلل تعاىل وبني خلقه؛ فلينظُر كيف يدخل بينهم" ،عوى الدع ُّ
علما فليعلمه الناس ،وإايه أن
موسى عضي هلل عنه أنه قا يف خطبته" :من علم ً

فيمرق من الدين ،ويكون من املتكلفني" ،من هنا تكمن
يقو ما ال علم له به،
ُ
أكابر العلماء ،على الرغم من علمهم الوفري،
خطوعة الفتوى؛ لذل هاب الفتوى
ُ
وعملهم هبذا العلم ،ومل تدفعهم شهرهتم الواسعة إىل التجرؤ على الفتوى ،فل يتحرج

أحدهم من قو  :ال ألعي إن كانت املسألة معضلة ،أو يؤخر اجلواب إىل حني البحث
عنها ،عوى اإلمام ابن املباعك يف الزهد بسند صحيح عن عبد الرمحن بن أيب ليلي
ت عشرين ومائة من أصحاب النيب صلى هلل عليه وسلم -أعاه قا  :يف
قا " :ألعك ُ
هذا املسجد -فما كان منهم حمدث إال ول أن أخاه كفاه احلديث ،وال مف ٍ
ت إال ول
ُ
سئل عن
أن أخاه كفاه الفتيا" ،وعوى بسند صحيح أن ابن عمر عضي هلل عنهما ُ
جسوعا
شيء ،فقا " :ال ألعي" ،مث أتبعها ،فقا " :أتريدون أن جتعلوا ظهوعن لكم
ً

ابن عمر هبذا" ،وهذا شأ ُن أهل العلم والفضل املشهول
يف جهنم ،أن تقولوا :أفتان ُ
هلم ابإلمامة يف العلم والدين ،قا اإلمام مال

بن أنس إمام لاع اهلجرة عضي هلل

أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذل ".
عنه" :ما
ُ
فالذي يعرض نفسه للفتوى ال بد أن يعلم يقينًا أنه سيحاسب عن كل ما
هلوى ،أو لغر ٍ
ض ،أو
يتكلم به ،فإذا أفىت بغري علم ،أو أفىت خبلف ما هو صوابً ،
لتحقيق لنيا عاجلة  -إمنا يُقحم نفسه يف الويل واهللك.
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فاإلفتاء بغري ٍ
يتضمن الكذب على هلل تعاىل
علم حرام ومن الكبائر؛ ألنه
ُّ
ش َما َ
ظ َه َر
ي ۡٱلفَ َٰ َو ِح َ
وعسوله ،ويتضمن إضل الناس؛ قا تعاىل{ :قُ ۡل ِإنَّ َما َح َّر َم َر ِب َ
طنَ َو ۡ ِ ۡ ۡ
س ۡل َٰ َ
ِم ۡن َها َو َما َب َ
ق َوأَن ت ُ ۡش ِر ُكوا بِ َّ
ط ٗنا َوأَن
ٱَّللِ َما لَ ۡم يُن َِز ۡل بِ ِهۚ ُ
ي بِغ َۡي ِر ۡٱل َح ِ
ٱۡلث َم َوٱلبَ ۡغ َ
علَى َّ
ٱَّللِ َما ََّل ت َعۡ َل ُمونَ } [األعراف ،]33 :فقرن سبحانه وتعاىل القو على هلل
تَقُولُوا َ
بغري علم ابلفواحش والبغي والشرك.
وعن عبد هلل بن عمرو بن العاص عضي هلل عنهما :أن النيب صلى هلل عليه
اعا ينتزعه من العبال ،ولكن يقبض العلم
ض العلم انتز ً
وسلم قا (( :إن هلل ال يقب ُ
فسئلوا ،فأفتوا بغري
الناس
بقبض العلماء ،حىت إذا مل يُبق عاملًا ،اختذ
عؤوسا جه ً
ً
ُ
االُ ،
علم؛ فضلُّوا وأضلُّوا)) ،وعوى أبو لاول يف سننه عن أيب هريرة عضي هلل عنه :أن
عسو هلل صلى هلل عليه وسلم قا (( :من أُفيت بغري علم ،كان إمثُه على من أفتاه))،
ٍ
وقا ابن القيم عمحه هلل" :من أفىت الناس وليس ٍ
عاص ،ومن
أبهل للفتوى فهو آمث
أقره من والة األموع على ذل

ض ا ".
فهو آمث أي ً

منعهم كما فعل بنو أمية،
قا ابن قيم اجلوزية عمحه هلل..." :
ويلزم ويل األمر ُ
ُ
وهؤالء مبنزلة من يد الركب وليس له علم ابلطريق ،ومبنزلة األعمى الذي يرشد
حاال
ب الناس ،بل هو أسوأ ً
الناس إىل القبلة ،ومبنزلة من ال معرفة له ابلطب وهو يطُ ُّ
منع من مل ُحيسن التطبيب من مداواة
من هؤالء كلهم! وإذا تعني على ويل األمر ُ
والسنة ومل يتفقه يف الدين؟" وإن
املرضى ،فكيف مبن مل يعرف الكتاب ُّ

لتعجب كل

العجب تمن يبحث عن الطبيب احلاذق ليعاجله ،واملهندس املاهر لريسم له وخيطط،
واحملامي حاضر الذهن ليدافع عنه ،أما إذا تعلق األمر ابلدين فالتساهل يكون سائ ًدا،
الرخص يكون هو الغالب.
وتتبُّع ُّ
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شروط املفيت:
ذكر العلماء شروطًا ال بد أن تتوفر فيمن يتصدى لإلفتاء ،منها:
أوال :املعرفة اجليدة ابللغة العربية وقواعدها؛ فإن شريعة املصطفى صلى هلل عليه
ً
ومست قاها الكتاب والسنة ،وآاثع الصحابة ووقائعهم ،وأقضيتهم يف
وسلم ُمت لقاها ُ
األحكام ،وكلها أبفصح اللغات ،وأشرف العباعات؛ فل بد من االعتواء ابللغة العربية؛
فهي الذعيعةُ ملداعك الشريعة.
اثنيًا :ما يتعل ُق أبحكام الشريعة من آايت الكتاب ،واإلحاطة بناسخها ومنسوخها،
الكتاب العزيز.
عامها وخاصها ،وتفسري جمملهتا؛ فإن مرجع الشرع وقُطبه
ُ
اثلثًا :معرفة السنن؛ فهي القاعدةُ الكربى؛ فإن معظم أصو التكاليف متلقى من
أقوا النيب صلى هلل عليه وسلم وأفعاله ،وفنون أحواله ،ومعظم آي الكتاب ال
السنن إال
يستقل لون بيان الرسو صلى هلل عليه وسلم ،وال ميكن
االعتمال على ُّ
ُّ
ُ
ابلتبحر يف معرفة الرجا  ،والعلم ابلصحيح من األخباع والسقيم منها ،وأسباب
ُّ
التعويل يف صفات اإلثبات من الرواة ،والثقات ،واملسند
اجلرح والتعديل ،وما عليه
ُ
واملرسل.
ابعا :معرفة مذاهب املتقدمني من الفقهاء؛ حىت ال تتعاعض فتواه مع ما تقدم من
ع ً
إمجاع من قبل هؤالء الفقهاء.
ٍ
خامسا :اإلحاطة بطرق القياس ،ومراتب األللة.
ً
سالسا :الوعع والتقوى؛ ألن الفاسق ال يوثق أبقواله ،وال يعتمد يف شيء من أحواله.
ً
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ولصعوبة تل

الشروط وشدهتا ،ينبغي على كل من يستسيغ أمر الفتوى أن

يتخيل
أمرا عالاي كما
يفكر ألف مرة قبل أن يُقدم على هذا الصنيع؛ فإنه ليس ً
ُ
البعض ،وال تنفع فيه املعرفةُ السطحية ببعض أموع الدين؛ إذ ال بد فيه من التمييز
بني القشر واللُّباب.
ادخلصة
الفتوى من األموع ادخطرية اليت هلا منزلة عظيمة يف الدين ،واملفيت خليفة النيب
صلى هلل عليه وسلم يف ألاء وظيفة البيان ،نسأ هلل العون والصفح عن الزلل،
واملفيت ُموقع عن هلل تعاىل ،قا ابن املنكدع :العامل موقع بني هلل وبني خلقه فلينظر
كيف يدخل بينهم.
والذي يجب على الناظر يف الفتاوى أن خيتاعه هو ما شهد له الكتاب والسنة
جاعاي على قياس أهل العلم ،وإن كان مثة تعاعض فإنه ال أيخذ إال
واإلمجاع ،وكان
ً
تعليل.
لليل واألسلم
ً
ابلراجح يف املسألة وهو األقوى ً
وليس املفيت ابدخياع أيخذ ما يشاء ويرتك ما يشاء ،وقد قا
اإلمام النووي عمحه هلل " :ليس للمفيت والعامل يف مسألة القولني أن يعمل مبا شاء
منهما بغري نظر ،بل عليه العمل أبعجحهما" اه .
وبذل

تعلم أن أخذ العلماء أبيسر الفتاوى يف األموع اليت ختص الفرل كحلق

اللحية ،وعمليات التجميل ،وتطويل الثوب ،والنمص  ،...وأخذهم ابلشدة يف نو
كشف وجه املرأة ،ويف الراب ،والغناء وغري ذل

 ،...لون النظر إىل ما هو عاجح أو

مرجوح من ذل  ،هو –يف احلقيقة-زلل كبري وشطط ،ال حيق ملن ينتمي إىل اإلسلم
صوااب.
أن يراه
ً
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أسبااب ال ميكن جتاهلها أو عفعها وال يتصوع ذل
هذا ،وليعلم أن الختلف العلماء
ً

إال من لي س له معرفة بتل

األسباب وهي ليس فيها طعن يف الشرع وال انتقاص

منه ،كما أن موضوع اجلرح والتعديل ليس مبا تصوعته من البساطة والسهولة ،فهو
موضوع يُعىن ابلرجا الناقلني حلديث النيب صلى هلل عليه وسلم واآلاثع واألخباع،
والنظر يف شرائط قبوهلم ،وأسباب علهم ...
وال خيفى ما هلذه األموع من الصعوبة وادخطوعة ،وهو علم قد ختصص فيه
صوهُ وب ي نُوا الزائف منه عن الصحيح.
حوهُ وحم ُ
عجا كثريون من علماء األمة ،ف ن ق ُ
أمرا عشوائي ا أيخذ منه الفرل كيفما شاء ،ويجب على املسلم أن يعلم
وليس ً
أن شرع هلل تعاىل ليس ألعوبة يلعب هبا كل من هب ولب ويتكلم فيها من شاء مبا
شاء ،وإمنا يجب أن يقتصر الكلم يف الشرع على أهل العلم املختصني ومن تكلم
فيه من غريهم فيخشى عليه أن يكون تمن يقولون على هلل بغري علم وذل

ذنب

شنيع وإمث عظيم.
ومن أصو ادخطاب اإلسلمي إعلء قيمة التقاعب اإلنساين من خل مبالئ تقوم
على اإلحسان يف القو واجملاللة ابحلسىن إلعطاء فرصة حلواع ب ناء بني قوى اجملتمع
على نو ُميكن للسلم العام والعدالة االجتماعية كأساس لبناء الدولة.
إعلن مبدأ اللني يف القو والرل ابليت هي أحسن كإطاع للعيش املشرتك للت
س ِيئَةُ ۡٱدفَ ۡع ِبٱلَّتِي
سنَةُ َو ََّل ٱل َّ
عليه نصوص القرآن والسنة ،قا تعاىلَ { :و ََّل تَ ۡست َ ِوي ۡٱل َح َ
ي َح ِم ٞيم} [فصلت.]34:
س ُن فَإِذَا ٱلَّذِي بَ ۡين ََك َوبَ ۡينَ ۥهُ َ
ي أ َ ۡح َ
ع َٰدَ َو َ ٞكأَنَّهۥُ َو ِل ٌّ
ُِ َ
هتدف اآلية الكرمية إىل إعلء قيمة التقاعب اإلنساين عن طريق اإلحسان إىل
من أساء ،فرمبا قاله اإلحسان إليه إىل حتو قلبه من الضغينة إىل الصفاء ،ومن اجلفاء
إىل احلنو  ،حىت يصري كأنه قريب ملن أحسن إليه.
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سو ُ اَّلل صلى اَّللُ عليه وسلم(( :اتق
ويف الصحيح عن أيب ذ ٍع قا  :قا يل ع ُ
حها ،وخالق الناس خبُلُ ٍق حس ٍن)) ،بل إن
اَّلل حي ثُما ُكنت ،وأتبع السيئة احلسنة َت ُ
القرآن الكرمي جعل اللني يف القو والفعل ،أحد مقومات عسالة اإلسلم ومسة من
السمات الشخصية للرسو الكرمي صلى هلل عليه وسلم ،قا تعاىل{ :فَ ِب َما َر ۡح َم ٖة
نت فَ ًّ
غ ِلي َ
ب َلَنفَضُّوا ِم ۡن َح ۡو ِل ۖۡ َك فَ ۡ
ع ۡن ُه ۡم َو ۡ
ِمنَ َّ
ظا َ
ٱست َ ۡغ ِف ۡر لَ ُه ۡم
نت لَ ُه ۡ ۖۡم َولَ ۡو ُك َ
ٱَّللِ ِل َ
ظ ۡٱلقَ ۡل ِ
ٱع ُ
ف َ
َوشَا ِو ۡر ُُ ۡم فِي ۡٱۡل َ ۡم ۖۡ ِر} [آ عمران.]159 :
فقد كشفت اآلية أن من صفات القالة وأصحاب الرساالت أن يدعكوا أن
الرمحة يف ادخطاب تؤلف وأن الغ لظة يف القو تفرق ،وبطبيعة احلا فإن بناء العيش
املشرتك إمنا يقوم على التخلف والتعاعف ال على التقاطُع والتنا ُكر ،وهو ما حيتاج إىل
فن تطييب النفوس عن طريق اللني يف القو  ،والتشاوع يف القواسم املشرتكة ،نب ًذا
إعماال لقوله تعاىل:
وتفعيل لخأخوة اإلنسانية،
واعتصاما بوحدة الدولة،
للتفرق،
ً
ً
ً
اس إِنَّا َخلَ ۡق َٰ َن ُكم ِمن ذَ َك ٖر َوأُنث َ َٰى َو َجعَ ۡل َٰنَ ُك ۡم ُ
ارفُ َٰٓوا إِ َّن أَ ۡك َر َم ُك ۡم ِعندَ
{ َٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُ
شعُوبٗ ا َوقَبَا َٰٓ ِئ َل ِلتَعَ َ
َّ
ٱَّللِ أ َ ۡتقَ َٰى ُك ۡم} [احلجرات.]13 :

ضا ،وجعلها
وعلى نفس النهج ،أعلن الرسو صلى هلل عليه وسلم هذه احلماية أي ً
واضحا يف آخر عهده ابلدنيا يف يوم احلج األكرب ،حيث قا يف الصحيح:
ميثاقًا
ً
ي ب ل ٍد هذا؟ قالُوا :ب لد حرام،
ي ي وٍم هذا؟ قالُوا :ي وم حرام ،قا  :فأ ُّ
اس أ ُّ
((اي أيُّها الن ُ
كم
كم وأعراض ُ
ي شه ٍر هذا؟ قالُوا :شهر حرام ،قا  :فإن لماء ُكم وأموال ُ
قا  :فأ ُّ
اعاُ ،مث
حرمة ي وم ُ
عل ي ُ
كم حرام ك ُ
كم هذا ،يف ب لد ُكم هذا ،يف شهرُكم هذا ،فأعالها مر ً
ت  -قا اب ُن عب ٍ
ت ،الل ُهم هل ب لغ ُ
عفع عأسهُ ف قا  :الل ُهم هل ب لغ ُ
اس عضي اَّللُ

عن ُهما :ف والذي ن فسي بيده ،إن ها لوصي تُهُ إىل أُمته ،ف ليُ بلغ الشاه ُد الغائب ،ال
كم عقاب ب ع ٍ
ض)).
ضُ
ب بع ُ
اعا ،يضر ُ
ت رجعُوا ب عدي ُكف ً
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مجيعا وأن احلماية
فقو الرسو (( :أيها الناس)) يؤكد أن ادخطاب للناس ً
للنفس ،واملا  ،والعرض يف منهج اإلسلم ،مقرعة لكل الناس ،وعلا لوحدة األصل
اس ٱتَّقُوا َربَّ ُك ُم ٱلَّذِي َخلَقَ ُكم ِمن نَّ ۡف ٖس َٰ َو ِحدَ ٖ َو َخ َلقَ ِم ۡن َها
والنشأة ،قا تعاىلَ َٰ { :يَٰٓأَيُّ َها ٱلنَّ ُ
زَ ۡو َج َها َوبَ َّ
سا َٰٓ ٗء َوٱتَّقُوا َّ
ام} [النساء:
ٱَّللَ ٱلَّذِي ت َ َ
ث ِم ۡن ُه َما ِر َج ٗاَّل َك ِث ٗيرا َونِ َ
سا َٰٓ َءلُونَ بِِۚه َو ۡٱۡل َ ۡر َح َ
.]1
مجيعا على اختلف
فخية هبذا التأصيل لوحدة النشأة ،حتمل
خطااب شرعيا لبين آلم ً
ً

عقائدهم ،وأصنافهم ،وصفاهتم ،وألواهنم ،ولغاهتم ،أن يتقوا هلل ادخالق ،فيصلوا الرحم

اإلنسانية وال يقطعوها.
ذل

أن مجيع الناس هلم شرف النسب إىل آلم وحواء ،فاألخوة اإلنسانية

حاضرة يف هذه اآلية الكرمية بقوة.
قا ابن عباس يف معىن اآلية" :اتقوا هلل الذي تعاقدون وتعاهدون به" ،واتقوا
األعحام اإلنسانية أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها.
ويف ادختام :ال يسعين إال أن أتوجه إىل هلل تباعك وتعاىل أن تكون هذه الوعيقات
نفعا يف موضوع املشرتك اإلنساين والفتوى ،وأسوق قو النيب صلى هلل عليه
علما ً
ً

علما فألعكه كتب هلل
وسلم يف احلديث الذي عواه الطرباين يف الكبري(( :من طلب ً

علما فلم يدعكه كتب هلل له كف ًل)) ،أو كما قا
له كفلني من األجر ،ومن طلب ً
صلى هلل عليه وسلم.
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املراجع
 انظر :املشرتك اإلنساين يف كتاابت ل .عبد السلم ايسني (بتصرف)،منشوع على موقع مدعسة اإلمام اجملدل عبد السلم ايسني.
 كتاب املشرتك اإلنساين  ...نظرية جديدة للتقاعب بني الشعوب ،ل.عاغب السرجاين ،الطبعة األوىل مؤسسة اقرأ للنشر2010 ،م.
 الفتوى وآلاهبا ،وخطوعة التجرؤ عليها ،كما عبد املنعم خليل ،شبكةاأللوكة.
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