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(الفتوى ودورها يف حتقيق االستقرار)

فضيلة الشيخ /أبو بكر أمحد
(األمني العام جلمعية علماء أهل السنة
واجلماعة باهلند
رئيس جامعة مركز الثقافة السنية
اإلسالمية ،باهلند)

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل الرمحن ،خلق اإلنسان ،علمه البيان ،والصالة والسالم على سيدان
حممد سيد ولد عدانن ،وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إبحسان ،أما بعد:
اإلسالم دين يتميز عن سائر األداين بشموليته الواسعة ،وبتلبيته لكل متطلبات اجملتمع البشري يف أي عصر
يضا.
ومصر ،دستوره القرآن يقدم احللول املناسبة لكل قضية من قضااي البشر تلويحا أو تعر ح
ويف اإلسالم أحكام وتشريعات تتعلق جبميع أمور حياتنا يف اجملتمع والنفس وكل ما يتعلق بصغائر األمور
ابعا .والعلماء
وكبائرها ،وقد كان مرجعنا يف ذلك القرآن الكرمي أوحل ،والسنة النبوية اثنيحا ،وإمجاع األمة والقياس اثلثحا ور ح

الراسخون يف العلم هم األدلء على ما فيها ابلنسبة إىل العوام الذين ليس لديهم دراية لالطالع على ما فيها من األحكام
اسأَلوا أ َْه َل الذ ْكر إ ْن كْن ت ْم َل تَ ْعلَمو َن} ومن هنا جتلت أمهية اإلفتاء ومكانته.
وف حقا ملا قال هللا جل وعال{ :فَ ْ
 )1أمهية الفتاوى ومكانتها

ك
ومما يدلنا على أمهيتها ذكرها يف آايت كثرية يف القرآن الكرمي حيث إن هللا جل وعال يتولها بقوله{ :يَ ْستَ ْفتونَ َ

صف َما تَ َرَك َوه َو يَرث َها إ ْن َلْ يَك ْن ََلَا َولَد فَإ ْن
قل اّلل ي ْفتيك ْم يف الْ َك َاللَة إن ْامرؤ َهلَ َ
س لَه َولَد َولَه أ ْخت فَلَ َها ن ْ
ك لَْي َ

َكانَتَا اثْنَ تَ ْي فَلَه َما الث لثَان مما تَ َرَك َوإ ْن َكانوا إ ْخ َوحة ر َج حال َون َساءح فَللذ َكر مثْل َحظ ْاألنْثَيَ ْي ي بَ ي اّلل لَك ْم أَ ْن تَضلوا َواّلل
ك يف الن َساء قل اّلل ي ْفتيك ْم فيهن َوَما ي ْت لَى َعلَْيك ْم يف
{ويَ ْستَ ْفتونَ َ
بكل َش ْيء َعليم} [النساء ،]176 :وقال هللا تعاىلَ :
ي م َن الْولْ َدان َوأَ ْن تَقوموا
ب ََلن َوتَ ْر َغبو َن أَ ْن تَْنكحوهن َوالْم ْستَ ْ
ض َعف َ
الْكتَاب يف يَتَ َامى الن َساء الالت َل ت ْؤتونَهن َما كت َ

يما} [النساء ،]127 :وتولها الرسول للى هللا عليه وسلم
ل ْليَ تَ َامى ابلْق ْسط َوَما تَ ْف َعلوا م ْن َخ ْري فَإن اّللَ َكا َن به َعل ح

فكان املسلمون يسألونه للى هللا عليه وسلم ويفتيهم ،مث بعد ذلك تولها العلماء الذين هم ورثة األنبياء ،وكان عمر
رضي هللا عنه إذا عرضت مشكلة مجع َلا املهاجرين واألنصار يستشريهم فيها ،فالذي يتوىل مهمة الفتوى ويصدرها

ومطلعا على أقوال العلماء املعتربين ليختار منها
جيب أن يكون عاملحا بكتاب هللا وسنة رسول هللا للى هللا عليه وسلم،
ح

اسأَلوا أ َْه َل الذ ْكر إ ْن كْن ت ْم َل تَ ْعلَمو َن} [النحل ،]43 :وأهل الذكر هم العلماء،
ما قام عليه الدليل؛ قال تعاىل{ :فَ ْ
والذكر هو الوحي.

 )2التساهل يف اإلفتاء وخطورته
قال اإلمام الشافعي :ليس ألحد أن يقول يف شيء حالل ول حرام إل من جهة العلم ،وجهة العلم ما نص
يف الكتاب أو يف السنة أو يف اإلمجاع أو يف القياس على هذه األلول وما يف معناها ،قال تعاىل{ :ق ْل أ ََرأَيْت ْم َما أَنْ َزَل
ين يَ ْفتَ رو َن َعلَى اّلل
اّلل لَك ْم م ْن رْزق فَ َج َع ْلت ْم مْنه َحَر حاما َو َح َالحل ق ْل آّلل أَذ َن لَك ْم أ َْم َعلَى اّلل تَ ْفتَ رو َن * َوَما ظَن الذ َ

ضل َعلَى الناس َولَكن أَ ْكثَ َره ْم َل يَ ْشكرو َن} [يونس( .]60 ،59 :جامع بيان العلم
ب يَ ْوَم الْقيَ َامة إن اّللَ لَذو فَ ْ
الْ َكذ َ

وفضله لبن عبد الرب .)59 /2

قال ابن كثري :وقد أنكر هللا تعاىل على من حرم ما أحل هللا أو أحل ما حرم مبجرد اآلراء واألهواء اليت ل
مستند َلا ول دليل عليها ،مث توعدهم على ذلك يوم القيامة.
ومن هنا كان السلف الصاحل يتحاشون املسارعة إىل اإلفتاء واإلكثار منه؛ بل كانوا يرتامونه فيما بينهم ،قال
عبد الرمحن بن أيب ليلى" :أدركت مائة وعشرين من األنصار من ألحاب رسول هللا للى هللا عليه وسلم يسأل أحدهم
عن املسألة ما منهم من أحد إل ود أن أخاه كفاه ،ويف رواية :فريدها هذا إىل هذا ،وهذا إىل هذا حىت يرجع إىل األول.
(سنن الدارمي .)53 /1
ئلت عن مسألة فال يكن مهك ختليص السائل ،ولكن ختليص نفسك
فقال بعض العلماء لبعض املفتي :إذا س َ
أول( .ذم املال واجلاه للحافظ ابن رجب احلنبلي ،ص .)38
ح
أسا على عقب ،فقد ألبح اإلفتاء لهوة ميتطيها كل من هب
لكن اليوم لألسف الشديد انقلبت األمور ر ح

ودب ،ووسيلةح لستقطاب أنظار اجلماهري إليه.

 )3دواعي التساهل يف اإلفتاء
وهناك أسباب عدة أدت إىل هذه احلالة الفوضوية يف جمال اإلفتاء:
أول :اجلهالة وعدم دراسة األحكام من منابعها الصافية من املشايخ والعلماء الذين توارثوا العلم من أهله،
ح
والذين يوثق هبم يف الدين ،كما قال حممد بن سريين" :إن هذا األمر دين فانظروا عمن أتخذون دينكم".
واثنيحا :عدم إدراك خطر مسؤولية الفتوى وما يرتتب عليه؛ فإن اإلفتاء يف احلقيقة إخبار عن هللا وعن رسول هللا

للى هللا عليه وسلم أبن هللا أو رسوله أحل كذا ،أو حرم كذا.

واثلثحا :حب الشهرة والشعبية؛ فصاحب الفتاوى املتساهلة يريد شعبيته ،وتكثر مجاهريه ،ويثىن عليه أبنه معتدل
وذو املنهج الوسطي ،وغري ذلك.
ابعا :إرضاء الكفار والظلمة والفسقة وألحاب الدنيا ألجل احلصول على حطام الدنيا الفانية.
ور ح
وخامسا :العجلة وعدم التأين والوثبة بدون نظر ول أتمل لكي يشتهر بي اجلماهري بسرعة اجلواب وحدة الفهم.
ح
 )4دور الفتاوى يف استقرار اجملتمع
العلماء مشاعل طرق األمة وسرجها ،خيرجون الناس من الظلمات إىل النور ،وينتشلوهنم من وهدة اجلهالة
والغواية إىل واحة املعرفة واَلداية ،وهم أمان ألهل األرض؛ حيث إهنم خلفاء األنبياء وورثتهم ،واألنبياء ل يبعثوا إلاثرة
ي إ ْذ
البلبالت وهتييج التوترات؛ بل أرسلوا رمح حة وجنا حة للناس من كل أنواع البالاي والشرور{ :لََق ْد َمن اّلل َعلَى الْم ْؤمن َ

ض َالل
اب َو ْ
بَ َع َ
ْم َة َوإ ْن َكانوا م ْن قَ ْبل لَفي َ
آايته َوي َزكيه ْم َوي َعلمهم الْكتَ َ
ث فيه ْم َرس حول م ْن أَنْفسه ْم يَْت لو َعلَْيه ْم َ
احلك َ
مبي}.

فعلى العلماء واملفتي العمل للحفاظ على استقرار اجملتمع وهدوئه ،وحلفظ هوية الدول واألمم ،واجتناب كل
دين إكراه ول
ما يؤدي إىل التوتر والضطراابت؛ حيث إن اإلسالم دين أمن وسالمة ،ودين تسامح وتفاهم ،وليس َ

{م ْن قَتَ َل نَ ْف حسا بغَ ْري نَ ْفس
إرهاب ،كما تنادي هبذا اآلايت القرآنية الكثرية واألحاديث النبوية العديدة .قال هللا تعاىلَ :
اس َمج حيعا} [املائدة .]32 :وقال تعاىل{ :إَّنَا
َحيَ َ
اها فَ َكأََّنَا أ ْ
اس َمج حيعا َوَم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
أ َْو فَ َساد يف ْاأل َْرض فَ َكأََّنَا قَتَ َل الن َ
صلبوا أ َْو ت َقط َع أَيْديه ْم َوأ َْرجله ْم م ْن خ َالف أَْو
ين يَاربو َن اّللَ َوَرسولَه َويَ ْس َع ْو َن يف ْاأل َْرض فَ َس حادا أَ ْن ي َقت لوا أ َْو ي َ
َجَزاء الذ َ
{وَل ت ْفسدوا يف
ي ْن َف ْوا م َن ْاأل َْرض َذل َ
ك ََل ْم خ ْزي يف الدنْيَا َوََل ْم يف ْاآلخَرة َع َذاب َعظيم} [املائدة  .]33وقال تعاىلَ :
{ولَ ْو
ت اّلل قَريب م َن الْم ْحسن َ
ل َالح َها َو ْادعوه َخ ْوفحا َوطَ َم حعا إن َر ْمحَ َ
ْاأل َْرض بَ ْع َد إ ْ
ي} [األعراف .]56 :وقال تعاىلَ :
َشاءَ اّلل َجلَ َعلَه ْم أمةح َواح َد حة َولَك ْن ي ْدخل َم ْن يَ َشاء يف َر ْمحَته َوالظالمو َن َما ََل ْم م ْن َول َوَل نَصري} [الشورى.]8 :

اخل ْفن
ي لَْي لَ حة َوقَ َ
وسى ألَخيه َهارو َن ْ
{وَو َ
اها ب َع ْشر فَتَم مي َقات َربه أ َْربَع َ
وسى ثََالث َ
ي لَْي لَ حة َوأَْْتَ ْمنَ َ
ال م َ
اع ْد َن م َ
وقال تعاىلَ :

ين يَ ْدعو َن م ْن دون اّلل
يف قَ ْومي َوأ ْ
ين} [األعراف .]142 :وقال تعاىلَ :
{وَل تَسبوا الذ َ
يل الْم ْفسد َ
َلل ْح َوَل تَتب ْع َسب َ
ك َزي نا لكل أمة َع َملَه ْم مث إ َىل َرهب ْم َم ْرجعه ْم فَي نَ بئ ه ْم مبَا َكانوا يَ ْع َملو َن} [األنعام .]108
فَيَسبوا اّللَ َع ْد حوا بغَ ْري ع ْلم َك َذل َ

وقال النيب للى هللا عليه وسلم(( :املسلم الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أفضل من الذي ل خيالطهم ول يصرب على
يوم
أذاهم)) (ترمذي) .وقال للى هللا عليه وسلم(( :من َكظَ َم غيظحا وهو يقدر على أن ينف َذه ،دعاه هللا على رؤوس اخلالئق َ
أيضا(( :ل
أيضا(( :من َمحَ َل علينا
السالح فليس منا)) (مسلم) .وقال ح
خيريه يف أي احلور شاءَ)) (ترمذي) .وقال ح
َ
القيامة حىت َ
أيضا(( :اإلميان بضع وسبعون شعبة ،فأفضلها قول :ل إله إل هللا،
يَدخل اجلنةَ َم ْن ل أيمن جاره بوائ َقه)) (مسلم) .وقال ح
وأدنها إماطة األذى عن الطريق)).

ليال ما
جهارا أبن اإلسالم ل أيذن ألي أمر فاسد أو قبيح أو مؤذ أو خموف ق ح
فهذه اآلايت واألحاديث تنادي ح

يف جمال الدعوة واملعاشرة والتعايش ابلقول والفعل حىت وابلقلب؛ بل يؤكد اإلسالم أن مجيع األمور املذكورة ليس من
شأن املسلم ،وليس يف اإلمكان أن نرى ملة غري امللة احملمدية تشري إىل قانون شامل يهدي الناس إىل النهج القومي يف
جهارا أبن املسلم من سلم املسلمون من لسانه
أمور املعايش الدنيوية واألخروية ،واإلسالم كما -يؤذن السم -يعلن ح

ويده ،ول يؤذي الناس بال فرق بي املسلم والكافر ،إبرهاب أو ختويف أو سد الطريق وقتل النفوس بغري حق والظلم
والفساد.

فعصارة املقال :أن العلماء وألحاب الفتاوى خلفاء هللا تعاىل بي عباده ،وهم خيربون الناس عن هللا وعن رسول هللا

َّناذج
للى هللا عليه وسلم ،وهم قدوة للعوام واجلماهري ،فإذا اعوج الغصن فال حمالة يعوج الظل ح
أيضا ،فعليهم أن يكونوا َ
حيةح لتعاليم القرآن والسنة السمحة يف حياهتم الشخصية والجتماعية ،ويف أقواَلم وخطاابهتم وفتاويهم ،وما إىل ذلك،
وأل يكونوا املسؤولي األول عن مجيع الفوضيات والال استقرارات اليت تسود العباد والبالد .وهللا املوفق وهو املستعان.
فضيلة الشيخ أبو بكر أمحد
األمني العام جلمعية علماء أهل السنة واجلماعة ابهلند
رئيس جامعة مركز الثقافة السنية اإلسالمية ابهلند

۞۞۞۞۞

