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عامة ال ّناس للعلوم الرشعية يف املجتمع
فهم ّ
معاجلة إدمان اختالق الفتاوى الباطلة

عامة الناس لإلسالم واملسلمني والعلوم الرشعية يف املجتمع بتحسني
املوضوع :املسامهة يف فهم ّ
جودة اخلطاب اإلسالمي املنقول عرب الوسائل الرقمية لإلعالم اجلامهريي والتواصل االجتامعي.
العامة
األمهية :إنّ أنامط املواد الرشعية اإلسالمية املتجهة لالنتشار عرب وسائل التواصل الرقمية
ّ
أفكارا
(سواء كانت وسائل إعالم مجاهريي أم وسائل تواصل اجتامعي) تنقل معلومات تعطي
ً
ٍ
سلبية جتاه اإلسالم وعلومه .ومن مقاصد
تشوه الرشع احلنيف .ويفيض هذا التشويه إىل
خاطئة ّ
التصدي هلذا التشويه وحتسني الفهم العام
اإلسالم الك ّل ّية ومبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ّ
للعلوم الرشعية وتعزيزه.
عام للخطاب
امللخص التنفيذي :كلتا وسائل اإلعالم اجلامهريي ووسائل التواصل االجتامعي نطاق ّ
واسعا عرب هذه الوسائل
انتشارا
اإلسالمي .وإذا ما نظرنا إىل نامذج األحكام الفقهية املنترشة
ً
ً
رسيعا أنّ الفقهاء أنفسهمً ،
يقر هبا عموم
دائم
الرقمية فسنالحظ
ً
ً
يقرون برشعيتها ،كام ال ّ
تقريبا ،ال ّ
الناس .وقد أظهر ملخص حتلييل سابق ملؤسسة طابة يتع ّلق بالثقة بالفتوى أنّ ثقة املسلمني بالفتاوى
جدا .ومع ِّ
وكثريا ما تُطرح
كل ذلك ،تنترش هذه املواد،
املنترشة عرب هذه الوسائط اإلعالمية ضئيلة ًّ
ً
عىل ّأنا من العلم املقبول عند سواد الناس ،مما يؤ ّدي إىل سوء فهمٍ لإلسالم واملسلمني والعلوم
يعدها الفقهاء رشعي ًة (وإن مل تكن األفضل) واملقبولة عند
الرشعية .ويف الوقت نفسه ،املواد التي ّ
عامة الناس.
فئات كبرية مهمة من املسلمني ال تلقى
ً
ثم ال تكاد تؤ ّثر عىل إدراك ّ
انتشارا ،ومن ّ
ً
أعامل ملعاجلة املشكلة.
وإنني أعرض يف هذه الورقة أطروحة لتفسري سبب ذلك ،ثم أقرتح
واألطروحة هي أنّ تلك املواد الفقهية يصدرها أناس ليسوا فقهاء ،واألهم من ذلك ّأنا مل تعد
طلبا للهدى .واملا ّدة الفقهية اآلن ذات قيمة ً
أيضا
ذات قيمة ،ال سيام عند أولئك الذين ّ
هيتمون هبا ً
يعدها أدا ًة للتأثري عىل الرأي العام
القراء ،وعند َمن ّ
عند الذين ّ
يعدوهنا وسيلة لعائد إعالين وجلذب ّ
جتاه اإلسالم أو املسلمني أو شتى اجلامعات يف املجتمع .فعند هذه الفئة اجلديدة ليست األصالة
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الصحة ذات أمهية يف حدِّ ذاهتا وال تزيد من قيمة الفتوى ،بل إنّ املهم عند هذه الفئة أن جتذب
وال
ّ
املاد ُة الفقهية القراء أو تشني (اإلسالم أو املسلمني أو فئة مستهدفة منهم) ،وأن حتصل مشاركتها،
تقوم هبا هذه الفئات الثالث
مع زيادة قيمتها كلام قام أناس بمشاركتها .وبالنظر إىل الطريقة التي ِّ
األحكام بأساليب متباينة ،يتو ّقع املرء أنّ العلم الرشعي احلقيقي لن يتسع انتشاره يف حني أنّ املواد
َ
املصممة جلذب القراء أو للتشويه يتسع انتشارها.
الفقهية
َّ
ّ
عام لإلسالم واملسلمني والعلم الرشعي.
ويشكل الوضع ،إذا تُرك عىل حاله ،وصفة لفهم خاطئ ّ
وهذا ينبغي أن يكون حمط قلق بالغ عند طيف واسع من ذوي العالقة ومنهم املشتغلون يف جمال
العلوم الرشعية أو يف طلبها (أي املفتون الساعون لتقديم فتاوى صاحلة ملسلمني ملتزمني)؛
والنشطاء والقادة ،والسياسيون ،وصناع السياسات املسؤولون عن مصالح املسلمني؛ واملنافذ
مسوقو املنتجات واخلدمات احلالل
اإلعالمية والصحفيون املهتمون بنزاهتهم واستقامتهم؛ حتى ّ
املتط ّلعون إىل وضع إعالنات يف املنافذ اإلعالمية عند اجلمهور املستهدَ ف املناسب.
واألعامل الثالثة املقرتحة للمسامهة يف معاجلة املشاكل اآلنفة الذكر هي:
1.1التقليل من أثر اآلراء الفقهية املخت ّلة وهي تأخذ طريقها إىل االنتشار عرب وسائل اإلعالم
اجلامهريي والتواصل االجتامعي ،وذلك بتقويمِ األحكام الرشعية التي جيرى تداوهلا عىل نطاق
ِ
واالنخراط املبارش مع الذين ينرشوهنا،
واسع عرب تلك الوسائل ،وتوضيحِ األفكار اخلاطئة،
ِّ
املحررين عىل أخذ خطوات لرفع جودة املقاالت املتع ّلقة بالرشع احلنيف بمراجعة
وحث
ّ
العلامء والفقهاء هلا ،وتقديمِ تقارير دورية حول مصادر العلم الرشعي ،السليم منه والسقيم.
2.2زيادة إظهار العلوم الرشعية السليمة بزيادة حضورها يف وسائل اإلعالم اجلامهريي والتواصل
االجتامعي ،ويمكن ذلك بتحديد مصادر العلوم الرشعية السليمة ،وترويج املواد الفقهية هلذه
املحررين عىل العناية
وحث
املصادر ،وإعداد أجزاء منها لعرضها يف وسائل اإلعالم اجلامهريي،
ّ
ّ
يقدموهنا لقرائهم املسلمني.
بجودة املواد التي ّ
متاحا لغري املختصني؛
3.3تعزيز نرش علوم الفقه الرشعية .ويشري هذا النرش إىل جعل جمال علمي ً
مهم،
ويمكن حتقيق ذلك ببيان ما هو العلم الرشعي ،وما الذي يقوم به العلامء ،وملاذا هو ّ
وبتصحيح املفاهيم اخلاطئة.
ويمكن أن ُت ِدث هذه األعامل جمتمع ًة ً
حتول يف اخلطاب اإلسالمي املنقول عرب وسائل اإلعالم
عامة الناس ً
فهم دقي ًقا
اجلامهريي والتواصل االجتامعي؛
ولكن األهم هو أنّ هذه األعامل ّ
ّ
تعزز عند ّ
ً
وسليم لإلسالم واملسلمني والعلوم الرشعية يف املجتمع.
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إدمان اختالق الفتاوى الباطلة
واسعا عرب وسائل
رواجا
خالل السنوات األخرية ،القت قصص عديدة ذات صلة بآراء فقهية رشعية
ً
ً
إعالم مجاهريي وتواصل اجتامعي رقمية ناطقة باللغة اإلنكليزية .ويف حني أنّ هذه الوسائل ال تُلقي
ً
ً
بال جلهود علامء الرشيعة اإلسالمية املعتربين ،فإنّ
يعدها هؤالء العلامء
انتشارا
أعامل تنترش
واسعا ّ
ً
ً
رشعا .واالنتشار غري املتكافئ للعلوم
أنفسهم (بل مجوع املسلمني امللتزمني) زائفة غري صحيحة
ً
بعامة الناس إىل سوء فهمهم للرشع اإلسالمي وعلومه .وتبحث هذه
الرشعية اإلسالمية املعتربة يؤ ّدي ّ
الورقة يف كيفية انتشار املواد الفقهية اإلسالمية بني الناس ويف نامذج ما ينترش من هذه املواد؛ وتطرح
معينة منها؛ ثم ختتم بتوصيات ملعاجلة هذه املشكلة ولتعزيز
عدة أسباب وراء الرواج الواسع لنامذج ّ
الفهم السليم بني الناس للعلوم الرشعية يف املجتمع.
 .١انتشار املواد الفقهية اإلسالمية عرب وسائل اإلعالم اجلامهريي والتواصل االجتامعي
كان علامء الرشيعة اإلسالمية يف املايض هم املعنيني يف األصل بتأليف املواد الرشعية وتبليغها ،وتشمل
هذه املواد الكتب والدروس واآلراء الفقهية؛ وكانوا يب ّلغوهنا باستخدام القنوات املتاحة يف زماهنمّ :إما
فمثل كان يذهب الساعي ملعرفة حكم رشعي إىل فقيه يع ّلم الفقه أو ٍ
وإما كتابةً .
مفت جييب عن
حديثًا ّ
أسئلة املستفتني أو حمكمة من أجل حكم القايض .ويف بعض احلاالت ،كان يرسل الشخص َمن يثق به
نيابة عنهّ .أما اليوم ،فإنّ العلامء يب ّثون املواد الرشعية اإلسالمية عرب سلسلة كاملة من وسائل إعالمية
معارصة؛ وخيرجون للناس عىل التلفاز أو اإلذاعة؛ ويكتبون يف الصحف واملجالت؛ ولدى كثري منهم
ومدونات ،ويشاركون يف وسائل التواصل االجتامعي.
مواقع إلكرتونية شخصية
ّ
بيد أنّه مل يعد علامء الرشيعة اإلسالمية وحدهم من ينرش موا ّد رشعية ،إذ يقوم أشخاص آخرون اليوم
وإما بإعادة صياغتها) ،مع أهنم أنفسهم ليسوا علامء يف الرشيعة (وال
بنقل أحكام رشعية (إما
حرفيا ّ
ًّ
حتى علامء قيد التدريب) .ومن األمثلة الشائعة لذلك ،صحفيون ومراسلون يعملون لصالح صحيفة
مدونون؛ أو
أو قناة تلفزيونية أو إذاعية؛ أو باحثون يف معاهد أكاديمية أو مراكز فكرية ،أو نشطاء؛ أو ّ
عامة الناس.
أفراد مستقلون من ّ
ً
حمتمل أن تكون أحكام رشعية متداولة قد أصدرها
وليس هذا وحده التغيري الذي حصل .فلئن كان
مؤهل ،فكثري من األحكام الرشعية التي تُتداول اليوم عرب وسائل اإلعالم العاملية صدرت عن
عامل فقيه ّ
يلمون باألعامل الدينية اليومية األساسية).
أفراد ليسوا علامء( .بل أتت يف بعض احلاالت من أفراد ال ّ
كبريا
عىل أنّ املواد الرشعية الصادرة عرب خمتلف صور وسائل اإلعالم العاملية ال تنترش
ً
انتشارا ً
شخص وجد فائدة فيها عرب وسائل التواصل
يف الغالب .وقد ينرش عا ٌمل ما ّدة رشعية أنتجها أو
ٌ
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كثريا .ومن وقت آلخر تظهر مقالة إخبارية أو تدوينة أو معلومة
االجتامعي ،ولكن من النادر رواجها ً
عرب وسائل التواصل االجتامعي تزعم أنّ اإلسالم أو الشيخ الفالين قال كذا وكذا ،فإذا هبا تنترش عرب
ً
واسعا
تداول
وسائل اإلعالم انتشار ال ّنار يف اهلشيم .وبمعاينة املواد الرشعية التي أصبحت متداولة
ً
عرب وسائل اإلعالم يظهر نموذج شائع :اجتاه نحو مواد مثرية للفتنة((( ،أو الشهوة((( ،أو تنطوي عىل
(((
ممارسات جنسية ملسلامت((( أو مسلمني((( ،أو حتى أدهى من ذلكّ ،
معينة
كل ما سبق  .فكأنّ أطرا ًفا ّ
من وسائل اإلعالم شغوفة برتويج أحكام رشعية قد ثبت بطالهنا(((.
أي شخص عنده إملام بأنواع األحكام التي يستفتي فيها املسلمون رسعان ما يالحظ أنّ أنامط
إنّ ّ
األحكام التي جيدها كثري من وكاالت األنباء ومستخدمو وسائل التواصل االجتامعي مثري ًة لالهتامم
بام يكفي لتداوهلا هي ليست أحكا ًما يستفتي فيها املسلمون امللتزمون بدينهم ،وال هي من النوع الذي
(عامة وعلامء) برفضهم الشديد لألمثلة
يقبله أو يامرسه عموم املسلمني ،كام أعرب عنه مسلمون
ّ
املعروضة آن ًفا.

( ’Tunisians Raise Alarm on Possible Fatwa Encouraging ‘Sexual Jihad .1تونسيون
تشجع عىل جهاد النكاح)( Al-Monitor ،املراقب)،2013/1/1 ،
حيذرون من فتوى حمتملة
ّ
.http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/03/tunisia-girls-syria-sexual-jihad.html

ضجة) ،يب يب يس نيوز،2007/5/22 ،
( Breastfeeding Fatwa Causes Stir .2فتوى اإلرضاع تثري ّ
.http://news.bbc.co.uk/2/hi/6681511.stm

 .3نــانــي كــوالــس-شــحــاتــة،
(أحـــيـــانًـــا اخلــــيــــارة هـــي جمــــرد خــــيــــارة)،
Cucumber

a

Just

Is

Cucumber

a

Sometimes

،2011/12/15 ،Patheos

http://www.patheos.com/blogs/muslimahinprogress/2011/12/sometimes-a-cucumber-is-just.a-cucumber.html

ريــمــونــد إبـــراهـــيـــم( ’Sodomy ‘For the Sake of Islam ،الـــشـــذوذ
.4
اجلـــنـــي «يف ســبــيــل اإلســـــــــام») ،جمــلــة ،2012/7/12 ،FrontPage
.http://www.frontpagemag.com/2012/raymond-ibrahim/sodomy-for-the-sake-of-islam/

 .5عيل أبو نعمة،

How Progressive AlterNet and Salon Fell for ‘Gang Rape’ Fatwa Peddled by

التقدميان بفتوى االغتصاب اجلامعي
( Islamophobesكيف انخدع موقعا  AlterNetو Salonاإلخباريان
ّ
الرهاب من اإلسالم)( The Electronic Intifada ،االنتفاضة اإللكرتونية)،2013/1/3 ،
التي ّ
حمرضو ُ
روج ها ّ
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/how-progressive-alternet-and-salon-fell-

.gang-rape-fatwa-peddled-islamophobes

 .6ديفي باركر،
(ال تنخدعوا بالفتاوى املجنونة ،هي ّإما زائفة وإما جمرد رأي)،

Don’t Fall for the Crazy Fatwa – It’s Either False or Just an Opinion

،2013/1/10 ،Patheos

http://www.patheos.com/blogs/altmuslim/2013/01/dont-fall-for-the-crazy-fatwa-its-either-

.false-or-just-an-opinion/
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جدا معترب عند العلامء إذ من املمكن أن
انتشارا
ومن األحكام الفقهية التي القت
واسعا عدد ضئيل ً
ً
ً
يصدر عنهم .ويف بعض األحيان تأيت فتوى صحيحة معتربة يف صميم ما ُيتداول ،ولكن فقط بعد أن
ُت َّور بحيث إنّ ما جيري تناقله منها يصري ً
عمل أقرب إىل اخليال منه إىل الواقع((( .وهذه املشكلة تتفاقم
حني خيوض خمتص ،فيام يبدو ،بمجال من املجاالت ذات الصلة ،كتاريخ الفن اإلسالمي أو ِس َي
خوضا يف علوم الرشيعة عىل سبيل اهلواية دون علم ٍ
كاف بمضامينها أو حمتواها وال دراية
ً
الصاحلني،
بمناهج البحث فيها وال بمصطلحاهتا(((.
 .٢سوق الفتاوى الباطلة واالختالقات
تُظهر أنواع املواد املنشورة أنّه يوجد طلب عىل سوق الفتاوى الباطلة واالختالقات واألحكام الفقهية
الساقطة .إذ يقوم أناس بتأليف مواد فقهية زائفة وتروجيها؛ وبعض هذه املواد زائف ألنّ مؤ ّل َفها
ببساطة يفتقر إىل قدر ٍ
ّ
التمكن يف الفقه يعينه عىل البحث يف اآلراء الفقهية املوجودة أو إصدار
كاف من
رأي فقهي من عنده .وبعضها اآلخر زائف بسبب حمتواها نفسه .وقد يكون من أسباب هذا الزيف
ا ّتباع منهجية خاطئة يف البحث أو إخراج املا ّدة ،أو تطبيق خاطئ ألصول الفقه (أو تركها متا ًما) ،أو أنّ
 .7مــوســى فــربــر،
«كــل مــا يمكن أن تــأكــلــه»)،

‘All You Can Eat’ Buffets

.8

Muftic Musings

( On Banningحـــول حظر أطعمة
تــأمــات إفــتــائــيــة،2014/3/14 ،

.http://musafurber.com/blog/2014/03/14/banning-all-you-can-eat-buffets/

من األمثلة احلديثة لذلك مقاالت عديدة تتع ّلق بالرسوم الشخصية للنبي ﷺ منها :كريستيان غرو َبرThe ،

حيرم صور النبي) ،نيوزويك،2015/1/15 ،
( Koran Does Not Forbid Images of the Prophetالقرآن ال ّ

.http://www.newsweek.com/koran-does-not-forbid-images-prophet-298298

كــريــســتــيــان غـــرو َبـــر،
حمـــمـــد) ،نــيــوزويــك،2015/1/19 ،
( to Beكــيــف حــصــل احلــظــر عــى صـــور
ّ
Came

Muhammad

of

Images

on

”“Ban

the

How

.http://www.newsweek.com/how-ban-images-muhammad-came-be-300491

(حممد ،يف صور)،2015/1/24 ،The Spectator ،
َبرنَبي َ
روجرسونّ Muhammad – in Pictures ،

.http://www.spectator.co.uk/arts/arts-feature/9420792/mohammed-in-pictures/

ّ
ولالطالع عىل مقالة نقدية خفيفة للمضمون الفقهي هلذه املقاالت ،انظر :موسى فري َبر،
Comment: Newsweek’s Articles on Figurative Depictions of the Prophet and
( Animate Life in Islamic Lawتعليق :مقاالت نيوزويك حول الرسوم الشخصية للنبي
ﷺ وذوات الــروح يف الفقه اإلسالمي) Muftic Musings ،تأمالت إفتائية،2015/1/20 ،

http://musafurber.com/blog/2015/01/20/newsweeks-articles-on-firgurative-depictions-of-the.prophet/

موسى فري َبر( Comment: The Spectator’s Muhammad – in Picture ،تعليق :مقالة
َذ سبِ َ
كتيت «حم ّــمــد ،يف صـــور») Muftic Musings ،تــأمــات إفتائية،2015/1/25 ،
.http://musafurber.com/blog/2015/01/25/comment-the-spectators-muhammad-in-pictures/
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بنية أن يدرك
املا ّدة تنبني عىل مزاعم خاطئة أو تصطنع هذه املزاعم .ومن املواد ّ
املزيفة نسج قصة خيالية ّ
قحم حكم فقهي يف مادة نقد أو سخرية .ويف
ال ّناس ّأنا حكم خمتلق غري رشعي ،ومثل هذا حني ُي َ
الوقت نفسه ،بعض األحكام املزيفة عبارة عن قصص خيالية ن ُِس َجت بنية أن يتلقّاها الناس بالقبول
وكأنا معتربة ،ومثل هذا حني ُيل َّفق حكم فقهي بغرض التحريض عىل ر ّد فعل سلبي ضد اإلسالم أو
ّ
معينة من املسلمني.
املسلمني عمو ًما أو مجاعة ّ
ومن أسف أن يكون ً
جدا تلبية هذا الطلب ،ألنّ إنتاج ما ّدة فقهية ونرشها من النوع الذي ال
سهل ًّ
نسبياّ .
فكل ما يتط ّلبه األمر قليل من االبتداع ومالءمة تو ّقعات
يصدره ً
أبدا عامل فقيه َ
معتب ٌ
أمر سهل ًّ
اجلمهور املستهدف حول ما هو اإلسالم وماذا يفعل املسلمون.
فهمه
رشعيا
فقهيا
ً
معتربا أساء َ
ًّ
ويف أحوال كثرية ،حتتوي مادة إخبارية ،رائجة عىل نطاق واسع ،رأ ًيا ًّ
ثم َح َرفه عن معناه ومقصوده .وقصة فتوى السفر إىل املريخ التي ظهرت يف
ُ
واضع املا ّدة ،ومن ّ
وتعديالت
إضافات
حولت
ٌ
ٌ
اإلمارات يف شهر آذار/مارس  2014توضّح ذلك متا ًما .ففي هذه احلالةّ ،
حكم صا ً
ً
حلا يف األصل إىل حكم خمت َلق غري رشعي.
 .٣دراسة حالة :فتوى املريخ التي مل تكن قط
العامة
أطلقت صحيفة يف اإلمارات بتاريخ  2014/2/19قصة مفادها أنّ جلنة فتوى تابعة للهيئة
ّ
املريخ ،وقيس
للشؤون اإلسالمية واألوقاف أفتت بعدم جواز سفر املسلمني دون عودة إىل كوكب ّ
عليه أنّه ال جيوز القيام هبذه الرحلة مع مرشوع أعلنت عنه رشكة «مارس َون» .فام لبثت القصة أن
انترشت عرب بعض وسائل اإلعالم انتشار ال ّنار يف اهلشيم ،والتقطتها عدة منافذ إعالمية غربية وعربية
ُ
وذكرت أكثر من  10000مرة عىل تويرت .وعىل الرغم من كثرة أعداد املنافذ اإلعالمية املختلفة التي
أعادت نرش القصة ،فإن حمتوى ّ
كل هذه التقارير والتغريدات حول القصة كان مرجعه إىل املقالة
نص الفتوى مل يكن باإلمكان
أسايس للفتوى،
الصحفية الوحيدة ذاهتا متا ًما ،وورد فيها مصدر
ّ
ولكن ّ
ّ
ردا حمرت ًما طلبت فيه
العثور عليه يف املوقع اإللكرتوين هلذا املصدر .وقد أصدرت رشكة «مارس َون» ًّ
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف الرتاجع عن تلك الفتوى.
من اهليئة ّ
رسميا ،بتاريخ ،2014/2/24
صحفيا
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بيانًا
أصدرت اهليئة
ّ
ًّ
ًّ
جلية ّبينة إنّ اهليئة “ال عالقة هلا بتحريف السؤال والفتوى حسب ما ورد يف بعض
قالت فيه بعبارات ّ
وسائل اإلعالم وتناقلته املواقع ون ُِسب إىل اهليئة عن فتوى متع ّلقة بالسفر إىل املريخ دون عودة» .وتقرير
تقريبا .وهذا البيان
حرفيا
اهليئة عن الفتوى ال يكاد يشبه املقالة األصلية التي تناقلتها وسائل اإلعالم
ً
ًّ
الصحفي ّ
يشكك يف صحة التقرير األصيل وما تبعه من تقارير ما فتئت ّ
العامة للشؤون
تؤكد فتوى اهليئة ّ
اإلسالمية واألوقاف.
6

فهم عا ّم ة ال ّناس للعلوم الرشعية يف املجتمع

ً
وقد صدر البيان الصحفي للهيئة عرب وكالة أنباء اإلمارات الرسمية “وام” ،إذ أوضح أنّ
سؤال ورد إىل
جلنة الفتوى الرشعية يف اهليئة حول سفر اإلنسان إىل املريخ بال عودة ،فكان جواب اللجنة الرشعية أنّه
“بنا ًء عىل النصوص واإلمجاعات ،فإنّه ال جيوز السفر إىل املريخ بال عودة ،إذا كانت احلياة غري متحققة
فيه ،واحتامالت املوت أكثر من احتامالت احلياة ،ملا فيه من تعريض النفس للهالك”.
قدمته اهليئة يف بياهنا الصحفي وإىل التعليل الذي ن ُِسب إليها يف املقالة
وإذا نظرنا إىل التعليل الذي ّ
اإلعالمية املصدر ،فإنّه يصعب فهم السبب وراء مثل هذا اللغط املثار حول ما خلصت إليه اهليئة من
حيرم عىل اإلنسان االنتحار ،سواء ُن ِّفذ عىل وجه األرض أم يف أعامق البحار ،أم حم ّل ًقا
استنتاج .فاإلسالم ّ
يف السامء ،وهو داخل مدارها أو خارجه يف الفضاء اخلارجي .ونتو ّقع من املفتني أن يفتوا بتحريم أي
عمل ُيتو َّقع أن يؤدي إىل املوت ،ألنّ حفظ النفس من بني أعىل املقاصد الرشعية ،فال جيوز االنخراط يف
أعامل فيها خماطرة كبرية عىل النفس.
أي من املنافذ اإلعالمية التي هرعت إىل إعادة هذه القصة عن تراجعه بإيراد عدم
ويا لألسف مل يعلن ٌّ
برمتها .وقد رفضت عدة منافذ إعالمية أن تطبع أي يشء من
ثبوهتا مع أنّ بيان اهليئة أبطل قصة الفتوى ّ
شأنه أن يشكك يف نزاهة عملها اإلعالمي يف نرش تقارير عن األحكام الفقهية أو ينتقد هذه النزاهة.
العامة للشؤون
عدة أيام تُتداول القصة التي حتكي كيف أفتى أعضاء جلنة رشعية يف اهليئة
وظ ّلت ّ
ّ
اإلسالمية واألوقاف يف اإلمارات بعدم جواز سفر املسلمني إىل املريخ بال عودة مع رشكة «مارس
َون».
نوعا
حولتها من رأي عادي ً
وهكذا فإنّ قراءة خاطئة لفتوى اهليئة ّ
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ّ
ما ومعقول إىل لغو مثري وسخيف(((.
 .٤الثقة التي يضعها املسلمون من أهل الس ّنة واجلامعة يف املواد الفقهية
دهشة إذا ما ّ
فكروا ً
ٌ
قليل يف أنواع األحكام الفقهية التي تتناقلها عىل نطاق
ال ينبغي أن يصيب املسلمني
واسع وسائل اإلعالم اجلامهريي والتواصل االجتامعي .فقد أشارت دراسة استطالعية حديثة إىل أنّ
جدا يف املواد الفقهية التي ال تأتيهم من علامء فقهاء .وكان
عامة الناس أنفسهم يضعون ثقة ضئيلة ًّ
ّ
 .9مــوســى فــربــر( The Mars One Fatwa that Never was ،فــتــوى «مـــارس
َون» الــتــي مل تــكــن قـــط) Muftic Musings ،تــأمــات إفــتــائــيــة،2014/3/4 ،
.http://musafurber.com/blog/2014/03/04/the-mars-one-fatwa-that-never-was/

موسى فريبر،
احلبة ّقبة)،
حرف فتوى املريخ ،فصنع من
ّ
ّ

Fatwa Making Mons Olympus from a Molehill
Muftic Musings

( Media Distorts Marsاإلعالم
تأمالت إفتائية،2014/3/5 ،

.http://musafurber.com/blog/2014/03/04/the-mars-one-fatwa-that-never-was/
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القصد من الدراسة قياس ثقة املسلمني من أهل الس ّنة واجلامعة بصحة الفتاوى املنشورة عرب طيف
تتضمن قنوات االتصال الشائعة (التواصل الشخيص أو عرب
واسع من صور نقل املعلومات التي
ّ
التلفاز أو اإلذاعة أو الصحف أو املواقع اإللكرتونية أو وسائل التواصل االجتامعي) ،إذ يكون املرسل
وسيطا غري ٍ
ً
مفت ناق ً
دون).
در الفتوى (املفتي) أو
ال للفتوى (كزميل أو صحفي أو ُم ِّ
هو َم ْص َ
وقد أفىض حتليل تصنيف الثقة بصحة الفتاوى عند املستجيبني إىل الرتتيب اآليت (من األعىل ثق ًة إىل
أدناها):
شخصيا.
1 .1املفتي ينقل الفتوى
ًّ
2 .2املفتي عرب موقع إلكرتوين رسمي أو حساب تواصل اجتامعي.
3 .3املفتي عرب التلفاز.
4 .4املفتي عرب اإلذاعة.
5 .5املفتي عرب الصحف ،أو وسيط غري ٍ
شخصيا.
مفت ينقل فتوى
ًّ
6 .6غري ٍ
مفت عرب التلفاز.

7 .7غري ٍ
مفت عرب اإلذاعة.
8 .8غري ٍ
مفت عرب موقع إلكرتوين أو حساب تواصل اجتامعي غري مرتبط باملفتي.

9 .9غري ٍ
مفت عرب صحيفة.

عامة ،يتفق هذا الرتتيب مع تقديرات بدهيية تفيد بأنّ ثقة املستفتني حني يكون َم ْصدر الفتوى
بصورة ّ
وسيطا غري ٍ
ً
مفت ً
ناقل للفتوى.
أكرب مما لو كان مصدرها
التي يتلقوهنا هو املفتي ُ
ويتفق هذا الرتتيب ً
أيضا مع تقديرات بدهيية تفيد بأنّ الثقة مرتبطة بام تعطيه قناة نقل الفتوى من
إشارات ،ولك ّنه ال ُي َب ِّي ملاذا يكون تصنيف املوقع اإللكرتوين الرسمي وحساب التواصل االجتامعي
يف ثاين أعىل الرتتيب بالنسبة إىل ُم ْصدر الفتوى ويف ثاين أدنى الرتتيب بالنسبة لناقل الفتوى غري املفتي؛
وال ُي َب ِّي ملاذا يؤ ّدي نقل املفتي للفتوى عرب الصحف إىل ثقة ضعيفة بصحة الفتوى(.((1
 .10موسى فريبر ،تصنيف الثقة بصحة الفتاوى املعارصة وقنوات نرشها ،ملخص حتلييل ملؤسسة طابة 13
(أبوظبي :مؤسسة طابة.)2013 ،
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َ
مبعث
املتدنية غري املحتملة للثقة بالفتاوى املنشورة عن طريق الصحف
وينبغي أن تكون املستويات
ّ
قلق عند املسلمني الذين يرجون احلصول عىل معلومات دينية موثوقة عرب الصحف ،وعند املفتني
قرائها
الذين يبتغون نقل الفتاوى عرب مثل هذه القناة النارشة ،وعند الصحف التي تأمل يف احلفاظ عىل ّ
املسلمني.
واسعا للغاية؟
انتشارا
 .٥ملاذا تنترش املواد الفقهية املخالفة للعلوم الرشعية
ً
ً
بقوة للعلوم الرشعية مقابل
عند هذه النقطة من املناسب التفكري يف أسباب رواج املواد الفقهية املخالفة ّ
عدم رواج املادة الفقهية املعتربة .بعض هذه األسباب التي تساهم عىل األرجح يف ذلك قد ورد ذكرها
آن ًفا :العلوم الرشعية اإلسالمية اآلن ينقلها طيف واسع من قنوات التواصل أكثر من أي وقت مىض؛
ويتناقلها عىل األغلب أشخاص يفتقرون إىل تدريب ٍ
واف يف جمال العلوم الرشعية والفقه يؤهلهم
رأي من عندهم .ولكن ربام يكون السبب األهم هو أنّ
للبحث يف اآلراء الفقهية املوجودة أو إلصدار ٍّ
مواد العلوم الرشعية ،تكون عاد ًة بصورة أحكام فقهية ،هلا اآلن قيمة خارج نطاق املخاطبني املقصودين
يف األصل وهم املسلمون امللتزمون.
يقدرون
يقدر الناس األحكام الفقهية ألسباب خمتلفة ولتحقيق غايات ش ّتى .فالسبب الذي جيعلهم ّ
ّ
يقدرونه فيها كالمها يؤ ّثر يف أنواع األحكام التي ستنترش عىل األرجح.
األحكام الفقهية واليشء الذي ّ
ولغرض هذا البحث ،تربز ثالث فئات :فئة ترى األحكام ذات قيمة من حيث اهلدى والفالح ،وفئة
ترى قيمتها يف املادة اإلخبارية ،وفئة ترى قيمتها باعتبارها أدوات تأثري عىل الرأي العام.
ت َُع ُّد ُ
أساسا
األحكام الفقهية ذات قيمة باعتبارها مور ًدا للهدى والفالح؛ وتتأ ّلف هذه الفئة
الفئة األوىل
َ
ً
تتضمن ً
أيضا باحثني مهتمني بالدين والنظام الفقهي يف اإلسالم .وهذه
من املسلمني امللتزمني ،مع ّأنا
ّ
هتم املسلمني؛ وجتيل هذه األسئلة يف
األحكام هي مورد هدى وفالح عندما تعطي أجوبة عن أسئلة ّ
الغالب حياة املسلمني العادية اليومية .وتتع ّلق األحكام بالعبادات واملعامالت واألخالق ،ويصدرها
ونادرا ما تكون هذه األحكام ذات
عامة الناس.
ً
عاد ًة مفتون معتربون ومؤسسات إفتاء حتظى بثقة ّ
وصحتها
أمهية إخبارية أو فاضحة أو مثرية لألحاسيس أو اجلدل .وألهنا مورد هدى وفالح فلجودهتا
ّ
أمهية قصوى؛ وإذا ما قام الناس بمشاركتها فلن يزيد ذلك من قيمتها.
ّأما الفئة الثانية فقيمة األحكام الفقهية عندها إذا ناسبت أن تكون ما ّدة إخبارية؛ وتتأ ّلف هذه الفئة
من وكاالت أنباء وأشخاص ينقلون أحدا ًثا جارية؛ إذ جيب أن تكون املواضيع ذات صلة كافية
كبريا
بال ّناس أو بجمهور خاص من أجل تسويغ نرشها .وحني
يتضمن مجهور املواد اإلخبارية عد ًدا ً
ّ
ٍ
بأنا مورد
بأنا مواد إخبارية بعض
املقومة ّ
املقومة ّ
تداخل مع األحكام َّ
من املسلمني يكون لألحكام َّ
خيص أحكا ًما جديدة تؤ ّثر عىل فئة عظيمة من اجلمهور أو أحكا ًما مرتبطة
للهدى والفالح ،ال سيام فيام ّ
اط ةسسؤمل يليلحت صخلم ،رقم 1٥
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باملواسم (كرمضان والعيد واحلج) .بيد أنّ
معظم األحكام التي قيمتها يف ّأنا سبيل هدى وفالح
َ
ٌ
ثم فهي ليست ذات أمهية إخبارية .بينام األحكام ذات األمهية اإلخبارية هي
بسيطة
وعادية ًّ
ّ
جدا ومن ّ
عىل األرجح سلبية غري مألوفة يمكن تقديمها مطلقة بال تفاصيل ،أو باعتبارها شخصية ،أو تعرض
فتنة ،أو إذا نرشها منافس.
القراء .ومن األساليب التي ت ّتبعها بعض وكاالت
ولكن املؤسسات اإلخبارية يف حاجة إىل جذب ّ
القراء عىل أمل أن يستمروا بعد ذلك يف مطالعة
أنباء إلكرتونية طباعة قصص ساخنة مثرية جلذب ّ
ونظرا ملا جيعل املادة ذات أمهية إخبارية
بقية املحتوى .واجلنس والعنف يعمالن عملهام يف هذا.
ً
بأنا مواد إخبارية
قراء ،فال عجب أن خيتار الذين ينظرون إىل األحكام الفقهية ّ
وللحاجة إىل جذب ّ
أنواع األحكام التي تؤ ّدي هذا الغرض :أحكام تتع ّلق باجلنس والعنف وأحكام سلبية وتتناول فتنة أو
َ
يقدرون
نزاعا .وهذه األحكام املثرية لألحاسيس ليست من النوع الذي له قيمة عند األشخاص الذين ّ
ً
األحكام الفقهية باعتبارها مور ًدا للهدى والفالح.
ثم إنّ املؤسسات اإلخبارية حتتاج إىل أن تنترش موادها اإلخبارية ويتداوهلا الناس ،ال سيام عرب وسائل
ّ
التواصل االجتامعي .فحني يكون حلكم فقهي قيمة باعتباره مادة إخبارية فإنّ إمكانية مشاركته
وحصول مشاركته بالفعل يرفعان من قيمته.
ونظرا ألنّ
كثريا من وكاالت األنباء تأخذ بعني االعتبار أنّ التنافس يف نرش القصص يرفع األمهية
ً
ً
مستغر ًبا ً
خربا
مصدر
أيضا أنه حني ينقل
اإلخبارية للامدة اإلعالمية ،فليس
ّ
ٌ
إخباري فتوى باطلة أو ً
َ
فإنم ُيدثون
مل ّف ًقا تتلقفها وكاالت أنباء أخرى عىل الفور .وحني ينرشها مزيد من املصادر واألفراد ّ
ذاتيا.
يف هناية املطاف حجرة صدى ّ
تتقوى وتدوم ًّ
وتوقعات مشاركتها هي األعىل يف
فحني ُينظر إىل األحكام ّ
بأنا مواد إخبارية ،تكون أمهيتها اإلخبارية ّ
ُعد جودة احلكم وصحته يف أحسن األحوال من
االعتبار ،ومشاركتها بني الناس تزيد من قيمتها .وت ّ
االعتبارات الثانوية.
ّأما الفئة الثالثة فإنّ قيمة األحكام الفقهية عندها ّأنا أداة للتأثري عىل الرأي العام ،سواء تع ّلقت باإلسالم
معينة من املسلمني .ومن األصناف البارزة يف هذه الفئة معادون لإلسالم
أم باملسلمني عمو ًما أم بجامعة ّ
الرهاب من اإلسالم؛ بيد أنّ منها ً
أيضا مسلمني وغريهم من الذين
وحمريض ُّ
واملسلمني كالعلامنيني ّ
ُعد أحكام
عامة الناس ضد مجاعة أخرى من املسلمني .وكام هو احلال عندما ت ّ
يطمحون إىل التأثري عىل ّ
فقهية موا ّد إخبارية ،فكذلك األحكام التي قيمتها هنا من حيث تأثريها عىل الناس هي أحكام تنزع إىل
سيئة لإلسالم أو املجتمع املسلم (بزعم نارشهيا) ،وهي تفعل ذلك بأساليب ال
كشف جوانب سلبية أو ّ
غموض فيها وال تفصيل .وعند هذه الفئة قيمة األحكام متوقفة عىل قابليتها لشَ ني اإلسالم أو املسلمني
10

فهم عا ّم ة ال ّناس للعلوم الرشعية يف املجتمع

معينة من املسلمني؛ وتأيت قيمتها عندهم من قوة تأثريها البالغي ،وال هتمهم نوعيتها
عمو ًما أو مجاعة ّ
ثم إنّ قيام الناس بمشاركتها أمر حاسم لتحقيق هدف
أو صحتها إذ بالفعل قد َيُوالن دون تأثريهاّ .
العام .فإنّ التو ّقعات بمشاركتها ذات أمهية كبرية ومشارك ُتها الفعلية تزيد من قيمتها.
التأثري عىل الرأي ّ
كام سبق بيانه ،تستمد األحكام الفقهية قيمتها عند أفراد ومجاعات شتى من كوهنا وسيلة لتحقيق أشياء
خمتلفة .وجلودة األحكام وصحتها أمهية قصوى عند من يرى قيمتها يف ّأنا وسيلة للهدى والفالح.
تعد موا ّد إخبارية أو أدوات تأثري عىل الرأي
بينام هي ذات أمهية ثانوية (يف أحسن األحوال) عندما ّ
العام ،وعندئذ من األمهية بمكان أن تكون سلبية ومثرية للنزاع وخالية من اللبس والتفصيل؛ بينام ّ
كل
تعد األحكام وسيلة هدى وفالح .والتو ّقعات بمشاركة األحكام حاسمة أو
ذلك ال فائدة منه حني ّ
مهمة حني ينظر إىل قيمتها باعتبارها موا ّد إخبارية أو أدوات تأثري عىل الرأي العام (وتزيد من قيمتها)،
ّ
تعد قيمة األحكام ّأنا وسيلة هدى وفالح.
وليس األمر كذلك حني ّ
يتوخوهنا عند مراجع العلوم
والذين حيملون التقدير لألحكام الرشعية باعتبارها مورد هدى وفالح ّ
الرشعية املعتربة ،ويتفادون األحكام التي ليس هلا هذا التقدير والقيمة .والذين يرون قيمتها يف ّأنا
مواد إخبارية يمكن أن يقبلوا أي نوع من األحكام ،وربام أمكن بوجود بواعث مناسبة أن تقنعهم
يعدون قيمة األحكام ّأنا أدوات
بتفضيل األحكام التي هلا قيمة من حيث اهلدى والفالحّ .أما الذين ّ
تلقائيا إىل النظر يف مكان آخر حني ال يمكنهم بسهولة أن يعثروا
تأثري عىل الرأي العام فلسوف يميلون
ًّ
عليها ضمن العلوم الرشعية الصحيحة املعتربة ،أو يميلون إىل حتريف األحكام التي يمكنهم أن جيدوها
ضمنها.
 .٦وصفة لسوء فهم اإلسالم عند الع ّامة
يفيد الوضع الراهن بأنّ وسائل اإلعالم اجلامهريي والتواصل االجتامعي ستعطي يف الغالب األفضلية
املتقيدة بأصول الفقه،
يقر العلامء والفقهاء ّ
بأنا نامذج للعلوم الرشعية السليمة ّ
للمواد الفقهية التي ال ّ
رشعيا من أجل هداهم وفالحهم( .وإنّ
توجيها
عامة الناس هلا قيمة إذ ال متنحهم
ً
والتي ال جيد ّ
ًّ
وللتقيد بأصول الفقه هو األساس،
نموذجا للعلم الرشعي الصحيح
قبول الفقهاء حلكم باعتباره
ً
ّ
معتربا) .ويف الوقت نفسه ،فإن مسائل العلوم
صحيحا
أساسيان ملا جيعل الرأي الفقهي
ألهنام ركنان
ً
ً
ّ
فعليا .ولذلك فإن وسائل اإلعالم اجلامهريي
الفقهية املقبولة عند الفقهاء
ّ
وعامة الناس ال ُيلتفت إليها ًّ
والتواصل االجتامعي متيل إىل عدم املوثوقية وهي خطرية وغري مأمونة إذا ما ُع َّدت مور ًدا للبحث
عن األحكام الفقهية أو تداوهلا وتناقلها .وينبغي أن يكون هذا حمط اهتامم كبري ألي شخص مهتم
يقدمون األحكام الفقهية ،أفرا ًدا كانوا أم
بتقديم العلم الرشعي الصحيح املعترب ونرشه .ويريد الذين ّ
مؤسسات ،أن جيد الناس أحكامهم ويسهل وصوهلم إليها؛ ويريد الذين يبحثون عن هذه األحكام أن
ّ
احلد األدنى من املواد الباطلة أو الزائفة .فحني هتيمن هذه املواد
يتمكنوا من العثور عليها وهم جيدون ّ
اط ةسسؤمل يليلحت صخلم ،رقم 1٥
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املزودين والباحثني
الباطلة عىل إحدى وسائل التواصل اإلعالمي أو االجتامعي يتضاءل استخدام ّ
هلا؛ وتؤ ّدي هيمنة هذه املواد ً
أيضا إىل انخفاض كبري يف الثقة ،عند الذين يبحثون عن مسائل العلوم
اإلسالمية ،هبذه املواد حني جيدوهنا.
حاليا يف وسائل اإلعالم ،فال ينبغي
وملا كانت املواد الفقهية املخالفة للعلوم الرشعية هي السائدة
ًّ
ً
تعجب من أنّ ثقة املسلمني هي األقل بصحة األحكام الفقهية املتناقلة عرب وسائل التواصل
أيضا أن ُي َّ
االجتامعي والصحف( .((1فاملسلمون ال يضعون ثقتهم بأنواع املواد الفقهية التي يؤول تداوهلا إىل
االنتشار الواسع.
وينبغي أن يكون هذا اجلزء األخري َّ
حمل اهتامم مزودي وسائل اإلعالم الذين لدهيم عدد كبري من
اجلامهري املسلمة ،ال سيام املقيمني يف البلدان التي دينها الرسمي هو اإلسالم .إذ يضم سوق االستهالك
نموا قدره  .((1(%35وحتتاج
اإلسالمي  1.8مليار مسلم ،ومن املتو ّقع أن يشهد بحلول عام ًّ 2030
املنتجات االستهالكية اإلسالمية إىل اإلعالن عنها ،ولكن يف إقصاء هذا السوق خماطرة بحرمان
الوسيلة اإلعالمية من رافد ممكن من العائدات؛ فربام عىل هذه الوسائل اإلعالمية أن تأخذ حذرها بأن
ّ
يتأكد هلا أنّ املواد الفقهية التي تنقلها تعكس العلوم الرشعية الصحيحة وتتج ّنب ما سواها.
إنّ هيمنة األحكام التي تستمد قيمتها من كوهنا أدوات تأثري عىل الرأي العام ترتك انطباعات سلبية عن
الفقه اإلسالمي والفقهاء ،وكذلك عن املجتمعات املسلمة واألعراف واألخالق واملصالح اإلسالمية.
تصد هلا فال يكاد يوجد
تعزز الصور النمطية السلبية .وإذا مل ُي َّ
ومن شأن هذه االنطباعات السلبية أن ّ
أمل يف إمكانية ِ
قلب هذه االنطباعات السلبية والعواقب املرتتبة عليها.
علوم رشعية خفي ًفا
وإن كان أثر العواقب السلبية هلذه األنواع من اآلراء الفقهية املعروضة عىل ّأنا
ٌ
بعض اليشء عىل املسلمني الذين يسهل وصوهلم إىل املفتني أو إىل انتقاد هذه املواد املريبة ،ففي الغالب
ثم إنّ هذه العواقب السلبية
يغيب هذان اخلياران عن غري املسلمني وعن املسلمني يف جمتمعات أقليةّ .
ِ
ِ
وحمط
نطاق اجلامهري الدولية
ومدونون أجانب إىل
وتتوسع حني ينقل تلك اآلراء صحفيون
تزيد
ّ
ّ
ّ
متعذ ًرا
نظرها .فهذا التدويل للمواد الفقهية املخزية واملثرية هو سلبي ،ال سيام حني يكون التحقّق
ُعرض اآلراء الفقهية التي ال وزن
بسبب الفوارق واحلدود اللغوية أو الدينية .ويف احلاالت القصوى ،ت َ
هلا بالك ّلية واخلاطئة خطأ ِّبي ًنا عىل اجلامهري غري املسلمة باعتبارها نامذج رشعية إسالمية مقبولة عمو ًما.
 .11املرجع السابق.
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ولعل األهم من ّ
ّ
انطباعا زائ ًفا بأنّ أي شخص يستطيع
احلالية ترتك
كل ما ذكر أنّ فوىض اآلراء الفقهية
ً
ّ
قبل ً
أي شخص يمكنه أن ينتحل
فقهيا
رشعيا ،وأنّ ّ
أن يصدر أي رأي يرغب فيه ثم يدفع به ُلي َ
ًّ
حكم ًّ
لغوا ً
ً
جليا مع تاريخ العلوم الرشعية إذ تشري
باطل ثم ينسبه إىل العلوم الرشعية .ويتناقض هذا
ً
تناقضا ًّ
ّ
جدا من الناس
كل الدالئل إىل أنّ عموم الناس بعد وفاة النبي ﷺ كان اهتاممهم منرص ًفا إىل ثلة قليلة ًّ
يأخذون عنهم الرأي الفقهي املعتمد.
ويفيد الوضع الراهن أنّه لو ترك عىل حاله فلن يعرف الناس من األحكام إال التي تأخذ قيمتها من
تلقائيا نحو أحكام فقهية خمتل َقة غري
كوهنا موا ّد إخبارية أو أدوات تأثري عىل الرأي العام ،أي سيميلون
ًّ
رشعية .وإذا ما تُرك الناس عىل هذا احلال فسيعتقدون أنّ هذه اآلراء رشعية متا ًما كالتي تصدر عن
علامء الفقه الرشعي.
وهذا ينبغي أن يكون حمل اهتامم املشتغلني يف جمال العلوم الرشعية أو يف طلبها (أي املفتني الساعني
لتقديم فتاوى صاحلة ملسلمني ملتزمني) ،واهتامم النشطاء والقادة ،والسياسيني ،وصناع السياسات
مسوقي
املسؤولني عن مصالح املسلمني؛ واملنافذ اإلعالمية والصحفيني املهتمني بنزاهتهم؛ حتى
ّ
املنتجات واخلدمات احلالل املتط ّلعني إىل وضع إعالنات يف املنافذ اإلعالمية عند اجلمهور املستهدَ ف
املناسب.
 .٧توصيات
ينبغي تصحيح الوضع املوصوف فيام مر ذكره ،وذلك أنّ الدعوة إىل دين اإلسالم ونرش علوم الدين
(((1
السليمة وتصويب التضليل ّ
ثم إنّ األمر باملعروف
كل ذلك من املقاصد ّ
العامة للرشيعة اإلسالمية ّ .
والنهي عن املنكر واجب رشعي .فعن أيب سعيد ا ُ
خلدري قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقولَ « :م ْن َر َأى
ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا َف ْل ُيغَ يِّ ْ ُه بِ َي ِد ِهَ ،فإِنْ َلْ َيس َت ِط ْع َفبِ ِل َسانِ ِهَ ،فإِنْ َلْ َيس َت ِط ْع َفبِ َق ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َك َأ ْض َع ُف ْ ِ
ال َيم ِن»(.((1
ْ
ْ
مر من مشكالت:
وهذه ثالثة أعامل يمكنها املسامهة يف معاجلة ما ّ
1 .1تقليل تأثري اآلراء الفقهية املخت ّلة وهي تأخذ طريقها إىل االنتشار عرب وسائل اإلعالم اجلامهريي
والتواصل االجتامعي.
 .13موسى فريبر ،الواجبات جتاه األجيال القادمة :من منظور رشعي ،سلسلة ورقات طابة ( 6أبوظبي:
مؤسسة طابة.35-32 ،)2012 ،
حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بال
 .14مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق ّ
تاريخ).78 ،
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2 .2زيادة إظهار العلوم الرشعية السليمة بزيادة حضورها يف وسائل اإلعالم اجلامهريي والتواصل
االجتامعي.
3 .3تعزيز نرش علوم الفقه الرشعية.
عىل أنّ أول عملني من الثالثة متشابكان.
نامذج للعلم
وإنّ غياب املورد العام املعترب لآلراء الفقهية السليمة (أي آراء يقبلها الفقهاء بوصفها
َ
ومعتربا) يفسح
صحيحا
وتقي ًدا بأصول الفقه ،ومها ركنان ملا جيعل الرأي الفقهي
ً
ً
الرشعي الصحيح ّ
ٍ
ٌ
العام
حاجة إىل رفع مستوى الوعي
امرئ أن يقول ما حيلو له وخيدع به آخرين .وتدعو
ألي
املجال ِّ
ّ
بخصوص ما هو سليم من األحكام الفقهية (أي رشعي صحيح ومعترب موثوق وف ًقا ملعايري العلوم
الرشعية) ،وما هو غري سليم.
ويمكن القيام بتقليل أثر اآلراء الفقهية السقيمة بتقويمِ األحكام الفقهية التي جيرى تداوهلا عىل نطاق
واسع عرب وسائل اإلعالم اجلامهريي والتواصل االجتامعي ،وتوضيحِ األفكار اخلاطئة ،واالنخراط
ِّ
املحررين عىل أخذ خطوات لرفع جودة املقاالت املتع ّلقة بالرشع
وحث
املبارش مع الذين ينرشوهنا،
ّ
احلنيف بمراجعة العلامء والفقهاء هلا ،وتقديمِ تقارير دورية حول مصادر العلم الرشعي ،السليم منه
والسقيم.
معينة من الدربة واخلربة يف علوم الفقه ،مصادرها
و ُيشرتط يف تقويم سالمة الرأي الفقهي حيازة درجة ّ
جدا وعميق الغور وفيه كثري من
وأصوهلا وأحكامها وتطبيقها عىل سياقات معارصة .فعلم الفقه واسع ًّ
التفاصيل والدقائق .ويمكن أن تعتمد األحكام الفقهية الرشعية عىل ِّ
كل هذه السامت ،بام جيعل تقويم
جدا تقديم حجة دامغة
جدا عىل غري املتخصصني؛ كام قد يعرس عليهم ًّ
صعبا ًّ
أمرا ً
موثوقيتها وصحتها ً
عىل أن الفتوى معتربة أو صحيحة أو موثوقة ،أو توجيهها نحو مرجع أو مصدر معلومات معرتف به
يعول عليها.
لألحكام الفقهية املعتربة التي َّ
ويمكن حتقيق زيادة إظهار العلوم الرشعية السليمة بزيادة حضورها يف وسائل اإلعالم اجلامهريي
والتواصل االجتامعي ،وذلك بتحديد مصادر العلوم الرشعية السليمة ،وترويج املواد الفقهية هلذه
املحررين عىل العناية بجودة
وحث
املصادر ،وإعداد أجزاء منها لعرضها يف وسائل اإلعالم اجلامهريي،
ّ
ّ
يقدموهنا لقرائهم املسلمني .وهذا من األمهية بمكان ال سيام من أجل زيادة وضوح رؤية
املواد التي ّ
األحكام الرشعية التي هلا قيمة عند املسلمني أنفسهم فال تطغى متا ًما عىل اهتاممهم األحكام املنشورة
فقط جلذب االنتباه أو للتأثري عىل الرأي العام.
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متاحا
والعمل الثالث تعزيز نرش علوم الفقه الرشعية؛ إذ يشري هذا النرش إىل جعل اختصاص علمي ً
مهم،
لغري املختصني؛ ويمكن حتقيق ذلك ببيان ما هو العلم الرشعي وما الذي يقوم به العلامء وملاذا هو ّ
ُقدم مناهج العلوم الرشعية وأقوال العلامء بلغة وعبارات
وبتصحيح
التصورات اخلاطئة .وينبغي أن ت َّ
ّ
يفهمها بسهولة األفراد غري املتخصصني يف الفقه اإلسالمي ،ولكن عندهم درجة عالية من الدراية
والتعليم يف جماالت أخرى .وينبغي القيام هبذا التقديم بطريقة حتافظ عىل عمق األحكام املعتمدة
بد من جت ّنب ابتذال العلوم الرشعية:
والفروق الدقيقة بينها بال إفراط يف تبسيطها أو ابتذاهلا ،فال ّ
باختزاله إىل ما هو جاذب وعرصي.
ينبغي أن ُيع َت َمد يف احلوارات حول األحكام الفقهية َق ُ
بول إمكانية أن يكون لكل إنسان رأيه يف املسائل
يوجه بعد ذلك نحو مناهج العلوم الرشعية واستنباطاهتا؛ ويمكن
الفقهية ،وإن مل يكن رأ ًيا
معتربا ،ثم َّ
ً
ووضوحا بكثري مما يظن ،ثم بتقديم األفكار واحلجج العلمية بطريقة
فعل ذلك ببيان أنّ رأيه أقل جز ًما
ً
املناسبني لظروف
عامة الناس بسهولة .وينبغي القيام بذلك باللطف واالحرتام
يمكن أن يصل إليها ّ
َ
احلوار.
ومع أنّ تركيز الورقة عىل القضايا الفقهية وعلم الفقه ،فمن املمكن إجراء حاالت مشاهبة تتع ّلق بفنون
مكونات علمٍ من
أخرى من العلوم الرشعية .ومل ُي َ
مكون واحد من ّ
عمد إىل ذلك ألنّ التحريف يف ّ
عامة الناس للفقه
العلوم الرشعية يفيض إىل حتريف فيها ك ِّلها .إذن فاملشكلة هنا ليست سوء فهم ّ
فحسب ،إنّام هي سوء فهمهم للعلوم الرشعية يف املجتمع.
عامة شائعة
خامتة :ت ّ
ُعد الوسائل الرقمية لإلعالم اجلامهريي والتواصل االجتامعي جماالت ّ
عامة الناس لإلسالم واملسلمني والعلوم اإلسالمية.
للخطاب اإلسالمي ،وهي تؤثر يف فهم ّ
بأنا ناقلة لعلوم الرشع اإلسالمي؛ ومن
وكثري من مواد اخلطاب التي تنترش يف هذه الوسائل توهم ّ
ٍ
تقريباً ،
تتضمنً ،
«علم» من أشخاص ليسوا معدودين
دائم
واسعا
انتشارا
أسف أنّ املوا ّد التي تلقى
ً
ً
ّ
ً
املقررة هلذا
من أهل االختصاص هبذا العلم ،واألهم من ذلكّ ،أنم ال ّ
يتقيدون بمناهج البحث ّ
تقريبا عموم املسلمني .بينام ال انتشار
ثم إنّ هذه املواد قد عاهبا واستخف هبا ك ّلها
ً
املجال العلميّ .
بأنا نامذج لعلوم
البتة للمواد املعرتف هبا اعرتا ًفا
واسعا عند أهل االختصاص وعموم املسلمني ّ
ً
رشعية معتربة صحيحة .وهذا االنتشار غري املتكافئ ٍ
العامة لإلسالم واملسلمني
مفض إىل سوء فهم ّ
والعلوم الرشعية .ويفرض علينا ُ
مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملقاصد املناطة بنرش
الغراء أو الرؤية اإلسالمية للعامل وتنفيذها معاجل َة هذا الوضع املشكل .وتدعو احلاجة،
الرشيعة ّ
عىل وجه اخلصوص ،إىل تقليل أثر اآلراء الفقهية الفاسدة وهي تتكاثر وتنترش عرب وسائل اإلعالم
اجلامهريي والتواصل االجتامعي ،وإىل زيادة إظهار العلوم الرشعية السليمة بزيادة حضورها يف
هذه الوسائل الرقمية ،وإىل تعزيز نرش علوم الفقه الرشعية األصيلة .وبوسع هذه األعامل جمتمعة
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ولكن
حتو ًل يف اخلطاب اإلسالمي الذي ُين َقل و ُيتداول عرب وسائل التواصل الرقمية؛
ّ
ّ أن ُتدث
ً
ً
عامة الناس لإلسالم واملسلمني
إدراكا دقي ًقا
تعزز
ّ األهم من ذلك أنّ هذه األعامل
ّ وسليم عند
.وعلوم الرشع احلنيف يف املجتمع
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