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 [82]اإلسراء:

 

العالمي الهدف من هذه ورقة عمل أعدها لألمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء   

م في القاهرة  بعنوان: التجديد في الفتوي في ٢٠١٨، ١٨-١٦لتقديمها في اِلؤتمر العالمي أكتوبر 

النظرية والتطبيق، هو إبراز البعد الجديد لظيفة الفتوي في وقت األزمة ألتي تعيشها أمتنا 

اآلراء  اليوم من حيث اإلضطراب الفكري  والتمزق العقدي  واَلنحراف األخالقي بسبب كثرة

اِلتناقصة  واِلتنافرة حول الدين الصحيح والتعايش السلمي والطريق اِلستقيم الذي يقود 

غ  علي النفس  واِلطمئنة   ر  واللعن غير ُمَسوَّ الناس إلي عالج النفس اللوامة من اللوم غير ُمَبرَّ

 ” واإلنسان البريئ الذي 
َ
َى َل

َ
ق
ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ِد اْسَتْمَسَك ِبال

َ
[ق

َ
ُ َسِميٌ  َعِليٌم ]ف

ِّ
َها َوُهّل

َ
“  انِفَصاَم ل

 {. 256}البقرة:

 

ليست هذه األزمة النفسية اِلتعلقة بالدين كمنهاج حياة الفرد واملجتم  وبالعقيدة  

كتبعية عمياء للجماعة اِلنحرفة من السواد األعظم من األمة اِلسلمة وليدة هذا العصر، بل 

 ف
ً
ي كل عصر من عصور تاريخ األمم.  ولكن، هذه اِلرة وفي هذه األزمة كانت ومازالت موجودة

عصرنا هذا األمة اِلسلمة تعيش األزمة النفسية أكثر وأعمق من أي وقت مض ي من حيث 

اإلختالفات  والتمزقات ألتي تسبب الحزن واأللم وخيبة األمل في أمتنا.. لذا، فالسؤال اِلطروح 

زان وكيف يكون دور عزاء اَليمان في تيسير هذه هنا هو: ما هو دور الفتوي في دف  هذه اَلح

األزمة النفسية والروحية واألخالقية ألتي تواجهها أمتنا اِلسلمة اليوم؟ فال بد من  الجواب علي 

  .هذا السؤال
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ة من النصوص   ألنه بجانب فهمنا بأن اإلفتاء هو اَلستنباط اِلعاني واألحكام الشرعيَّ

ة األخرى لكي ي
ِّ
حصل اِلفتي علي الفتوي التي هي الثمار  ذالك اَلستنباط، ومصادر األدل

وبجانب علمنا بأن وظيفة اإلفتاء هو التماسك باملجتم  واَلستجابة لحاجات الناس ومطالبها، 

 
ً
قا

ِّ
و بجانب إدراكنا بأن  الفتوى هي جواب اِلفتي عن أي سؤال من السائل الذي كان متعل

ق بالسؤال، باإلستناد إلى  بالحكم الشرعي للسؤال، وتكون اإلجابة
ِّ
"إجتهاد" من اِلفتي فيما يتعل

 
ً
 مهما

ً
ة الشريفة، فعلينا أن ندرك أن هناك بعدا ة النبويِّ األحكام الواردة في القرآن الكريم والسنِّ

 لوظيفة الفتوي وهي 
ً
دف  اَلحزان"  من أجل عالج آَلم النفس “و“ عزاء اَليمان”جديدا

تناول الفيلسوف العربي األول يعقوب بن إسحاق الكندي املجروحة لألمة اِلسلمة. فقد 

بأنَّ إصالح النفس وإشفاؤها من “حيث أكد“ الحيلة لدف  األحزان”ظاهرة األحزان في رسالته 

 علينا من إصالح أجسامنا: فإنا بأنفسنا نحن ما نحن، َل بأجسامنا..
ً
“ .. أسقامها أوجب شديدا

ْصلح لنا، َل بدواٍء مشروب، وَل بألم حديٍد وَل ألن إصالح أنفسنا إنما هو بقوة العز ”
ُ
م علي اِل

 املحمودة في األمر األصغر الذي لزومه سهل 
َ
ناٍر، وَل يإنفاق ماٍل، بل بالتزام النفس العادة

 “..علينا، ثم نرتف  من ذالك >إلي< لزوم ما هو أكبر منه

 

كتب كتاًبا صغيًرا و من قبل الفيلسوف العربي الكندي، الفيلسوف الرومي بوئثيوس  

 في إحياء النهضة الفكرية اَلوروبية، بل هذا “عزاء الفلسفة”بعنوان 
ً
، ولكن فائدته كانت كبيرة

   ..الكتاب يعتبر من الكتب  األساسية في إحياء  األدب واألخالق من اجل إصالح الفرد واملجتم 

 

كما يجب وكما يمكن أن  هذا،  وقد رئيت أن هذا الجانب للفتوي لم يكن ظاهًرا ومؤثًرا  

في حالة آَلم النفس عند الناس قبل أن تكون الفتوي في “ دف  األحزان”يكون سواء من ناحية 

من حيث “ عزاء اَليمان”خدمة القضاء فحسب، وكذالك الفتوي يمكن بل  يجب أن تكون  
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 شك فيه بأن تقوية الثقة النفسية واألخالق النبيلة  عند الناس قبل بيان الحكم عليهم..  فال

 .. هذا الجانب الطبي للنفس في الفتايا سوف يأدي إلي رعاية حقوق األفراد في اإلعتقاد والتعبير

  ..هذا ما أنوي أن أقدمه في هذه الورقة بعون هللا وتوفيقه 

*** 

 من أدب املفتي.. وصفة الفتوي .. إلي غاية الفتوي.. و عالج نفس املستفتي

 

مدة في مجال الفتيا عادة ما نجد التركيز علي أدب اِلفتي وصفة في الكتب القديمة اِلعت

َرِض أو الهدف الذي ُيرَمى 
َ
الفتوي، ولكن قلِّ ما نجد أو يكاد ما  نجد اإلشارة  إلي الغايِة أو الغ

ِإليه الفتوي من أجل عالج نفس اِلستفتي..  فاول من كتب في مجال اِلفتي والفتوي هو أبو 

ْيمري )ت  القاسم عبد الواحد بن أدب ”هـ( في كتابه   ٣٨٦الُحَسين بن محمد القاض ي الصَّ

، وبعده جاء الحافظ اِلؤرخ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت “ اِلفتي واِلستفتي

هـ( في كتابه  ٤٦٣، واإلمام الحافط يوسف بن عبد البر )ت “ الفقيه واِلتفقه”هـ( في كتابه  ٤٦٣

فات  األصولية “ جام  بيان العلم وفضله” ا كتبه أهل األصول في اِلصنَّ وغير ذالك ممِّ

ال الصغير،  و أبي إسحاق  ر السمعاني، و أبي بكر القفَّ كالجويني، والغزالي،  و أبي اِلظفَّ

اس ي وغيرهم كثير ا الهرَّ يرازي،  وإلكيَّ ِ
ِّ
  ..()اإلسفراييني، وأبي عبد هللا الَحليمي،  وابي إسحاق الش

  

أدب اِلفتي ”اِلعتمدة في مسئلة أدب اِلفتي واِلستفتي هو كتاب  ومن أهم الكتب

رزوري )ت “ واِلستفتي هِّ
ِّ
هـ( الذي أفصح في مقدمته سبب تأليف كتابه ٦٤٣َلبن الصالح الش

في تأليف كتاب في الفتوي َلئق بالوقت، أفصح فيه، إن شاء هللا العظيم، عن ”حيث قال: 

ة اِلستفتي وأحكامه، وعن كيفية الفتوي شروط اِلفتي وأوصافه وأحكامه، وعن صف

وايا، وخفايا الزوايا،   فيه شمل نفائس التقطتها من خبايا الرَّ
ً
واَلستفتاء، وآدابها جامعا

َرت مطالعته من الفهماء، ويبادر 
ُ
ث
َ
رُّ بها أعين أعياِن الفقهاء، ويرف  من قدرها من ك قِّ

َ
ومهمات ت
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لَّ من ارتف  عن حضيض الضعف
ُ
: بيان شرف مرتبة الفتوي وخطرها، إلي تحصيلها ك

ً
ما ِ

دِّ
َ
اء ُمق

 ..والتنبيه علي آفاتها وعظيم غدرها

 

رزوري في تأليف عن الفتيا كثير من العلماء وقد اقتسب هذا  اِلنهج إل  هِّ
ِّ
بن الصالح الش

اني الحنبلي )ت  هـ( الذي اقتبس معظم كتاب "أدب  ٦٩٥من بعده كاَلمام أحمد حمدان الحرِّ

دون أن يشير إلي ذالك؛ “)( صفة الفتوي واِلفتي واِلستفتي”لصالح  في كتابه َلبن ا“ اِلفتي

م الجوزية )ت  ِ
ِعين”هـ( من كتاب ابن الصالح في ٧٥١واقتبس ابن قيِّ ِ

ِّ
َوق

ُ
ْعالُم اِل

َ
 أ

 

ين
َ
ِ الَعاِل

د علي من ”هـ(   في كتابه  ٩١١و كذالك جالل الدين  السيوطي )ت “)( عن ربِّ الرَّ

ِ عصر فرضأخلد إلي األرض و 
ة  "أدب الفتيا“)( جهل أنَّ اَلجتهاد في كلِّ ة أخري “ و سماه مرَّ و مرَّ

 .“آداب الفتيا”

 

بيان شرف مرتبة الفتوي وخطرها، ”فمن قول ابن الصالح بأن الغرض من كتابه  هو    

نفهم أن للمفتي مكاًنا شريًفا وخطيًرا في املجتم  اِلسلم، “ والتنبيه علي آفاتها وعظيم غدرها

ولكن في نفس الوقت عليه ذنب عظيم إن لم يأدي دوره الشريف هذا كما يجب.. لذا، علي 

يتعلم آداب اَلفتاء قبل وأثناء إصدار الفتوي حتي َل يق  في بؤرة آفاتها  اِلفتي الشريف أن

وعظيم غدرها .. هذا، وألن التشريف بالفتوي أطلق لبعض الناس الطريق اِلطلق في إصدار 

ونشر فتياهم غير الصحيحة كما نشاهد اليوم، كان يجب التحذير من الفتيا للذين ليسوا من 

في “ َل أدري ”الكبار الذين كانوا من أهلها، كاَلمام مالك، كان يقول أهلها.. بل، بعض العلماء 

شهدُت مالك بن أنس ُسِئَل عن ثمان ”كثير مما ُسِئَل.. وقد روي عن الهيثم بن جميل، قال: 

: “)(.. َل ادري ”وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثالثون 
ً
ما ”وعن مالٍك، رض ي هللا عنه  أيضا ُه ربَّ

أنَّ

 
َ
من أجاب في مسئلٍة ”ُل عن خمسين مسئلٍة فال يجيب في واحدة منها. وكان يقول: كان ُيْسئ
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الُصه في 
َ
فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه علي الجنة أو النار، وكيف يكون خ

ُه ُسِئَل عن مسئلٍة؟ فقال: “)(. اآلخرة؟ ثمِّ يجيب فيها نَّ
َ
َل ”وعن اإلمام  مالك، رضيي هللا عنه: أ

ليس في العلم ش يٌء خفيف، أما ”فغضب، وقال: “. إنها مسئلة خفيفة سهلة”فقيل له:  “.أدري 

ل عنه 
َ
{. فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما ُيْسئ

ً
ِقيال

َ
 ث
ً
ْوَل

َ
يَك ق

َ
قِي َعل

ْ
ا َسُنل سمعت قوله جلَّ ثناؤه: }ِإنَّ

 .“يوم القيامة

 

بل كان  كسب   ولكن، لم يكن الحذر فقط سبب امتناع العلماء الكبار من الفتوي،

 لصدور الفتوي أو رفض صدورها كذالك.. نعرف ذالك من رواية عن 
ً
الفضل  عند هللا سببا

ُه ُسِئَل  عن مسئلٍة، فسكت ، فقيل له أَل تجيب، ر” اَلمام الشافعي رض ي هللا عنه:  نَّ
َ
 أ

ك،  لكن، هل هذا كل ما يجب أن نعرفه عن القلب اَلنساني؟ من اِلؤكد، َل. إضافة ألي ذال

يجب علينا أن نعرف أن القلب اَلنساني أكثر من مجرد عضو مادي َيُضخُّ الدم. علينا أن 

َفَخ ِفيِه ِمن ُروِحِه )”نعرف أن القلب اَلنساني  روٌح من هللا 
َ
ُضخُّ الحبَّ في “(َون

َ
، إنه الروح التي ت

ثلي وتزيل البغضاء العقل عبر الدورة الدموية، فتزود حواس الروح بالثقة الوثقي  واإليمان اِل

والرذائل األخرى. إن حواس الروح تحتاج إلى إمداد مستمر بالثقة الوثقي واَليمان اِلثلي حتى 

تبقى نشطة. فإن عجز القلب عن تزويد الروح والعقل بالثقة الوثقي واَليمان اِلثلي، فسيكون 

عقل في أزمة أو أنهما اِلوت نهايتهما الحتمية. بيد أنه قبل موتهما، قد نالحظ أن الروح وال

 .مريضان

 

وبالتالي، فالسؤال هو: هل يعيش القلب اَلنساني اليوم أزمته بسبب نقص إمداده 

بالثقة  الوثقي واإليمان اِلثلي باهلل، مما ينتج عنه، نقص الثقة في اإلنسان، حامل القلب 

 اَلساني؟ وهل أصبح القلب اَلنساني مريضا اليوم؟
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بعد من القلب اَلنساني.  لكن ذلك القلب يعاني من أزمة حادة تتجلى  َل، إن اِلرض لم يتمكن

ٍ ما يكفي من الحب في العقل اَلنساني. هناك نقص في الحب، ونقص في 
في عجزه عن َضخِّ

الثقة، ونقص في اإليمان، ونقص في األمانة، ونقص في الصدق، ونقص في األخالق، ونقص في 

الصداقة. إن القلب اَلنساني اليوم يسير نحو فقدان العزيمة، ونقص في األخوة، ونقص في 

ِلسة الروح اإللهية. بينما يحاول العقل باستمرار فرض سيطرته. لكن لن يكون بمقدور العقل 

أن يستحوذ على كل ش يء، ألنه عاجز عن أن يكون َبديال للقلب؛ ولن يتعرف العقل أبدا على 

لرحمة التي يمتلكها القلب، والقلب َل يمتلك الشعور القلبي الدقيق، ألن العقل َل يمتلك ا

 .السبب الذي يمتلكه العقل لتبرير الشر

 

ونتيجة لفقدان القلب اَلنساني  للمسة الروح اإللهية، أصبح فاترا، باردا، معاديا، 

متحجرا، جامدا، متجمدا، مبتعدا، غير مبال، منسحبا، موحشا، غير متجاوب، بال إحساس، 

طف، متخشبا، شكليا، قاسيا، متزمتا... إن القلب اَلنساني اليوم َل بال عواطف، غير متعا

يالمس الروح؛ وَل يحس بالروح. إنه َل يهتم باآلخر؛ فهو َل يحب القريب وَل يتوق إلى البعيد. ما 

عاد القلب اَلنساني يعرف معنى األحاسيس، ومعنى املحبة، ومعنى الثقة، ومعنى ِلس الجوهر. 

ا في الحكم بأننا مختلفون في كل هذا، فنحن اليوم متشابهون جدا في قلوبنا َل، َل تتسرعوا أبد

وعقولنا؛ نحن اليوم كائنات العوِلة من البشر، أيا كان معنى ذلك، متماثلون، بغض النظر عن 

أدياننا وثقافاتنا وجغرافيتنا، ومؤهالتنا العلمية، وجنسنا، وأعمارنا ومهننا؛ نحن جميعا 

القوة التي فقدها القلب، بعد أن اختطفه العقل، ذلك العقل الذي بلغ  بحاجة إلى استعادة

هما 
ِّ
درجة مفرطة من العجرفة َل يجوز معها أن يترك بدون رادع من املحبة والثقة اللتين يضخ

القلب. نحن لسنا آَلت، لذا فمن غير اِلمكن إصالحنا أو التنبؤ بما سيحدث لنا، بل يكاد يكون 

برد فعل أحدنا على األحداث. نحن املخلوق الوحيد الذي َل يملك غريزة من اِلستحيل التنبؤ 

يميز بها ما ينفعه عما يضره. وخالفا للحيوانات األخرى التي يمكن أن تستشعر الخطر، فإن 

البشر َل يمكنهم حتى أن يتعرفوا على الطعام اِلفيد لهم أو الضار بهم، فطريقنا الوحيدة إلى 
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إن أول أمر نزل به الوحي على محمد صلى هللا عليه وسلم، لم يكن: معرفة ذلك هي التعلم. 

م وما نتعلم. لذا يجب علينا أن 
َّ
َعل

ُ
م!". فنحن في حقيقتنا ما ن

ِّ
"آِمن!" بل "اقرأ!" بمعنى: "تعل

نتعلم الحب، وليس البغض، ويجب علينا أن نعلم قلوبنا كيف تتخذ مواقف طيبة تجاه 

 .اقف طيبة تجاهنااآلخرين، حتى يتخذ اآلخرون مو 

 

لقد تعلمت من تجربة العيش في الحرب والسالم أن الكتاب اِلقدس ليس قانونا ما لم 

يدخل القلب. وهكذا، فإن القانون ليس في الكتاب؛ بل هو في القلب. إنه القلب حيث يستوطن 

. الحب والبغض. إنه القلب الذي يقرر استبدال البغض باملحبة أو استبدال املحبة بالبغض

إنه القلب الذي يمكنه أن يقرر تغيير مسار التاريخ باستبدال مفهوم فن السالم بمفهوم فن 

الحرب؛ وبإحياء فكرة السالم العادل عوضا عن فكرة الحرب العادلة؛ والعودة إلى الفطرة 

السليمة للسالم اِلقدس، وترك معاني الحروب اِلقدسة. إن هذه التحديات الثالث هي أكثر 

التي تواجه أهل اإليمان في القرن الحادي والعشرين، بمعنى قدرتهم واستعدادهم التحديات 

لتغيير العقلية التي وضعوها في اِلاض ي عن الحرب اِلقدسة والحرب العادلة. لقد جاءت فكرة 

فن الحرب، وليس فن السالم، من الخبير العسكري الصيني القديم صن تزو. فالكتاب األول 

سالم، بل لخدمة فن الحرب، مما يعني أن العقل اَلنساني كان دائما لم يوض  لخدمة فن ال

ر  أكثر انشغاَل بالحرب من انشغاله بالسلم. إنني أعتقد أن الوقت قد حان للعقل البشري ليغيِّ

موقفه من فن الحرب، إلى فن السالم، وإَل فسيفقد كل ش يء عن طريق فن الحرب النووية؛ 

املحبة بالبغض، فإن لم يفعل، فلن يكون مفيدا في ش يء  كما آن األوان للقلب أن يستبدل

البتة. يجب أن تعالج أزمة القلب البشري بأقص ى قدر من الرعاية والشفقة، إذ لم يبق لدينا 

إنه القلب البشري، حيث َيكمن حبنا للحياة الالئقة، وبذلك  –ش يء جدير باَلهتمام سواه 

ة، ودور اِلفتي بفتياه العالجية َل بديل لها ولذالك يحق لنا أن نأمل بالنجاة في الدنيا واآلخر 

 إن شاء هللا. يجب تجديدها واحترام العقل السليم للفرد اِلستقيم اِلعتقد في السم  اِلبين،

 آمين!


