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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد؛

فالعلمانيــة نبــٌت غريــب علــى بــالد اإلســالم مــا فتــئ أصحابــه يحاولون غرســه يف بالد اإلســالم؛ ال يكاد يتماســك 
زرعــه إال كمــا يتماســك الــزرع النابــت يف طبقــة رقيقــة مــن الــراب علــى صخــر أملــس فتنمــو شــيًئا مــا؛ حتــى إذا فــرح 
هبــا أصحاهبــا أتتهــا أمطــار الحجــة فغســلت الــزرع والربــة، وتركتــه صلــًدا، مثلهــم يف ذلــك كالمثــل الــذي ضربــه اهلل 
ــا َكَســُبوا  -تعالــى- يف قولــه: )َفَمَثُلــُه َكَمَثــِل َصْفــَواٍن َعَلْيــِه ُتــَراٌب َفَأَصاَبــُه َوابـِـٌل َفَتَرَكــُه َصْلــًدا ال َيْقــِدُروَن َعَلــى َشــْيٍء مِمَّ

َواهلُل ال َيْهــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن)))).

وإذا اســتصحبنا هــذا المثــل فســنجد أن جهــود المستشــرقين -التــي أكملهــا مـِـن بعدهــم تالميذهــم عــن علــم أو 
عــن جهــل- تــدور حــول عناصــر هــذا المثــل مــا بْيــن محاولــة وضــع تلــك الطبقــة الرابيــة فــوق الصخــر الصلــد، ومــا 
بيــن محاولــة ســقي هــذا الــزرع وتثبيتــه بمــا يتوافــق مــع عجــزه وضعفــه، ومــا بيــن منــع الوابــل الصيــب المســتمد مــن 
ــمَّ يمكــن تلخيــص طرقهــم يف عــدة محــاور  ــن َث ــل؛ ومِ ــره يف إزاحــة هــذا النبــت الهزي ــور الوحــي مــن أن يعمــل أث ن

رئيســية، تحــت كل منهــا محــاور فرعيــة يمكــن إجمالهــا علــى النحــو اآليت:

)البقرة:264( 	)((
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1- صنع الظروف المولِـّدة للعلمانية، وذلك ِمن خالل:
* افتعال الصدام بين الدين والعقل.

* افتعال الصدام بين الدين والعلم الحديث.

* افتعال الصدام بين الدين ومتطلبات الحياة الحديثة.

2- تكريس الواقع المنحرف ال سيما في المجاالت اآلتية:
* مجال الحكم بتكريس الديمقراطية الليربالية ومنع محاوالت أسلمة الديمقراطية.

* مجال االجتماع »خصوًصا ما يتعلق باألسرة والمرأة«.

* مجال االقتصاد »وخصوًصا فيما يتعلق بالربا والميسر«.

* مجال الفنون واآلداب.

3- ترويض الظاهرة الدينية عبر الوسائل التالية:
* الزعم أن الدين علماين بطبعه.

* المطالبة بعلمنة الدين.
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* تثوير الدعوة اإلسالمية.

4- ترويع المؤسسات الدينية »الرسمية واألهلية!«.
المقــال  هــذا  فــي  ونبــدأ  مقــاالت،  فــي سلســلة  األســاليب  هــذه  نتنــاول  وســوف 

وهــو:  واألهــم،  األخطــر  باألســلوب 
دة للعلمانية«: »صنع الظروف المولِّ
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لقد نشأت العلمانية في ظروف معينة، وهذه الظروف هي باختصار شديد:

ف وبين العلم. * المصادمة بين الدين النصراين المحرَّ

* المصادمة بين الدين النصراين المحرف وبين العقل.

* الطغيان الكنسي لوجود نظام الحكم المسمى بالدولة الثيوقراطية، وهي ال تعني وجود شريعة تطبق مِن خالل 
حاكم عادل، ومِن خالل قضاة عادلين، ولكن الحكم الثيوقراطي عندهم يعني أن الشريعة ذاهتا غير محددة بناًء على 
عقيدهتم مِن أن الوحي لم ينقطع، وأن رجال الدين هم الذين يقطعون يف كل شيء بال ضابط، وبدون أن يحاسبهم أحد!

وهلذه	الظلروف	ال	وجلود	لهلا	إطاًقلا	عندملا	نتحلدث	عن	اإلسلام	»أي	أننلا	عندما	نتحلدث	عن	اإلسلام	ال	يوجد	
أي	تناقلض	بيلن	اإلسلام	وبيلن	العقلل«؛	فلا	يوجلد	تناقلض	بيلن	نصلوص	الكتلاب	والسلنة	بعضهلا	البعلض،	وال	يوجد	
ـِه))))، وحتى  كهنلوت،	وال	يوجلد	حاكلم	مطللق	ِملن	البشلر؛ وإنما الحاكم المطلـق هو اهلل -تعالـى- )إِِن اْلُحْكـُم إاِل لِلَّ
الرسـل إنمـا يبلغـون عـن اهلل -عـز وجـل-؛ فطاعتهـم مطلقـة باعتبـار البـالغ، وأمـا َمـن دون الرسـل؛ فاألمـر يف غايـة 
، بل نسـف ثقة الرجل الغربـي المتدين يف إيمانـه، ويف دينه؛ ومِن  الوضـوح، ولقـد أدت هـذه العوامـل مجتمعـة إلـى هزِّ

َثـمَّ »خـال الجـو للعلمانية«.

)األنعام:57( 	)((
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وعندمللا	عللَّللم	المستشللرقون	تاميذهللم	هللذه	القضايللا	كانللت	المغالطللة	الكبللرى	أنهللم	»أوهموهللم«	أن	جميللع	
األديللان	متشللابهة	يف	خصائصهللا؛ ال ســيما يف العيــوب التــي اضطــروا إلــى االعــراف بوجودهــا يف دينهم، ونحن معشــر 
المســلمين نعتقــد اعتقــاًدا راســًخا أنــه كتبهــا األحبــار والرهبــان بأيديهــم، وادعــوا »أهنــا مـِـن عنــد اهلل!«، ولكــن العقبــة 
التــي واجههــا دعــاة العلمانيــة يف بــالد اإلســالم أن كل هــذه المــربرات ال وجــود لهــا يف اإلســالم، وأن المجتمعــات 
اإلســالمية متدينــة بطبعهــا؛ وبالطبــع يوجــد الكثيــر مِــن االنحرافــات يف التطبيــق، ولكنهــا تبقــى بعيــدة كل البعــد عــن 

الكفــر بالديــن أو الشــك يف الشــريعة، أو اعتبــار أن الســعادة يف مخالفتهــا.

وبللدالً	ِمللن	أن	ُيراِجللع	القللوم	أنفسللهم	فليسللت	الخيللارات	محصللورة	بْيللن	ديللن	يناقللض	العقللل	أو	ال	ديللن	-كمللا	
ــى  ــروا عل ــوم أص توهمللوا!-،	بللل	ثمللة	ديللن	ال	يناقللض	العقللل	وال	يعللوق	العلللم	»بللل	يهيللئ	للله	المنللاخ«؛ إال أن الق
غيهــم! وأصــروا أن يزعمــوا أن كل العوامــل والمــربرات التــي أدت إلــى طغيــان العلمانيــة يف الغــرب موجــودة يف ديــن 

اإلســالم، وراحــوا يفتشــون أو يزعمــون أمثلــة مــن هــذا القبيــل.
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وشمل هذا الجوانب اآلتية:

  افتعال الصدام بين الدين والعقل:

لعــل الصدمــة الرئيســية التــي تلقاهــا األوروبــي وهــو يف بدايــة عصــر النهضــة العلميــة أن النهضــة العلميــة تحــاول 
أن تنمــي عقلــه، وأن تنمــي عنــده روح البحــث؛ بينمــا إيمانــه الكنســي يطالبــه بــأن يحشــو عقلــه بمــا يناقــض العقــل 
والمنطــق، وبأمــور يناقــض بعضهــا بعًضــا! ومِــن َثــمَّ كان مناقضــة كتــب أهــل الكتــاب للعقــل وتناقضهــا فيمــا بينهــا 

-وهــذا راجــع لمــا فيهــا مِــن تحريــف كمــا أســلفنا- هــو الســبب الرئيســي الــذي زلــزل إيمــان هــؤالء.

ومنللذ	فتللرة	مبكللرة	يف	تاريللخ	اإلسللام	أكثللَر	الزنادقللة	ِمللن	الطنطنللة	حللول	هللذه	األمللور،	ولللم	يكللن	الغللرض	حينئللٍذ	
هللو	الدعللوة	إلللى	العلمانيللة،	ولكللن	كان	الغللرض	هللو	فتنللة	المؤمنيللن	عللن	دينهم،	وقــد تصــدى لهــم جهابــذة العلمــاء، 
وكانــت لهــم معهــم صــوالت وجــوالت كــردود »أبــي حنيفــة« -رحمــه اهلل- علــى الزنادقــة، وجــواب »الشــافعي« 
-رحمــه اهلل- علــى شــبهاهتم، وأجوبــة »ابــن قتيبــة يف تأويــل مختلــف الحديــث«، و«الطحــاوي يف مشــكل اآلثــار«، 
وغيرهــم كثيــرون... حتــى جــاء شــيخ اإلســالم »ابــن تيميــة« -رحمــه اهلل- فجعل قضيــة »درء تعــارض العقــل والنقل« 
هــي شــغله الشــاغل، وصنـَّــف مصنًفــا كبيــًرا َيحمــل هــذا االســم، ولــم يخــُل مصنــف مـِـن مصنفاتــه مــن التعريــج علــى 
هــذه القضيــة بصــورة أو بأخــرى، ولمــا جــاء العلمانيــون إلــى بالدنــا، ووجــدوا حصــون اإلســالم منيعــة مـِـن أن ُترمــى 
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بمخالفــة العقــل؛ لجــأوا إلــى أســاليب... منهــا:

إعادة نشر شبهات الزنادقة:

ــة  ــن األشــياء العجيب ــة تكــرار شــبهات الزنادقــة والمشــككين عــرب التاريــخ، ومِ فمــن طرقهــم المكــررة الممقوت
أيًضــا أن البعــض منهــم يــأيت ببعــض الشــبهات ويعرضهــا ولســان حالــه يقــول: »إين أتيــت بمــا لــم تســتطعه األوائــل!«، 
ــل  ــه اهلل- يف »تأوي ــة« -رحم ــن قتيب ــالً- »اب ــا -مث ــد ردَّ عليه ــن، وق ــب األقدمي ــودة يف كت ــبهة موج ــأ أن الش ــم تفاج ث
مختلــف الحديــث« أو غيــره، بــل تجدهــا بنفــس ألفاظهــا تقريًبــا؛ وهــذا يجعلنــا نقطــع أن هنــاك شــخًصا مــا -إن لــم 
يكــن هــذا الشــخص المتكلــم بعينــه فأســتاذه أو أســتاذ أســتاذه- لجــأ إلــى هــذه الكتــب فقــرأ الشــبهة وقــرأ الــرد، ثــم 

كتــم الــرد ونشــر الشــبهة، أو أعــاد إنشــاءها علــى أنــه ينشــؤها مــن البدايــة تلبيًســا وخداًعــا.

تقديم المناهج الخرافية على أنها هي الفهم الصحيح لإلسالم:

وِمللن	أعجللب	األمللور: أن تجــد أن الــدول الكــربى التــي مــا تفتــأ تتحــدث عــن العقالنيــة والعصرانيــة هــي التــي 
تســاند وجــود التيــارات الخرافيــة، مثــل: »الشــيعة - والصوفيــة!«، واألمــر يتعــدى مجــرد الدفــاع عــن حقهــم يف اعتناق 
مــا يشــاءون إلــى الدعــم المــادي لالحتفــاالت والموالــد التــي يحــدث فيهــا مــن مخالفــات العقــل والفطــرة مــا يخجــل 

منــه رمــوز الصوفيــة أنفســهم إذا طـُــلبوا للمناظــرة!
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وِمللن	أعجللب	العجللب:	أن يجمــع الشــخص الواحــد بْيــن تبنــي هــذه األفــكار وبيــن اعتبارهــا دليــالً علــى أن ديــن 
اإلســالم مثلــه مثــل غيــره لــم يخــُل مــن الخرافــة؛ فيدافــع عــن وجــود هــذه االنحرافــات ثــم يســتثمر وجودهــا يف إثبــات 
التعــارض بيــن الوحــي والعقــل بمــا يلــزم منــه الرجــوع إلــى العقــل ورفــض الديــن، أو رفــض اتخــاذه مرجًعــا أخالقيًّــا 

ــا. وثقافيًّــا عامًّ

إثارة الجدل في األمور التي لها أصل صحيح، لكن لحق بها الكثير ِمن الخرافات:

فِمللن	أسللاليبهم	يف	ذلك: كثــرة الــكالم يف الموضوعــات التــي لهــا أصــل صحيــح يف الشــرع، ولكــن هــذا األصــل 
أصبــح »نقطــة يف بحــر«؛ بالنســبة لمــا راج بيــن النــاس حولــه، مثــل موضوعــات: »الجــن - والســحر - والحســد«، 
وكلهــا مذكــورة يف »القــرآن والســنة«، لكــن يتــم عــرض الموضــوع كما هو يف الــراث الشــعبي، ثم ُيســتضاف الضيوف 
ــل- هــذا  الذيــن يكونــون بْيــن مقــر ومنكــر؛ والصحيــح هــو التفصيــل »لكــن غالًبــا ال ُيســتضاف َمــن يمثـِّــل أو -يفصِّ

التفصيــل!«.

وإن	تصللدى	الدعللاة	والخطبللاء	لبيللان	الخطللأ	ِمللن	الصللواب	يف	هللذه	األبللواب؛	اسللتثمر	العلمانيللون	هللذا	يف	إثبللات	أن	
دعللاة	اإلسللام	ال	يشللغل	بالهللم	إال	»الجللن	والعفاريللت«	يف	الوقللت	الللذي	صعللدت	فيلله	»البللاد	العلمانيللة«	إلللى	القمللر،	

وصنعللت	كللذا...	وكللذا...	!



11

افتعال الصدام بْين الدين والعلم الحديث:

وهــذا البــاب قريــب مـِـن ســابقه إال أنــه يختلــف عنــه بكونــه أكثــر منــه اقراًبــا مــن فكــر الرجــل العــادي؛ فادعــاء أن 

الديــن فيــه أخبــار مخالفــة للعقــل -كمــا يدعــون يف بعــض الغيبيــات!- قــد ال يعنــي شــيًئا ذا بــال عنــد الرجــل العــادي، 

ولكــن عندمــا يتــم االدعــاء بعــداء الديــن لعلــوم الطــب والفلــك والهندســة؛ فــإن هــذا يكــون أكثــر إثــارة للعامــة أكثــر 

مـِـن مجــرد االدعــاء بوجــود التعــارض بيــن الديــن والعقــل.

ــل المواطــن األوروبــي وطــأة اإليمــان بديــن فيــه مــا يناقــض العقــل، ولكنــه ثــار حينمــا علــم أن الديــن  وقــد تحمَّ

يقــف عائًقــا أمــام نظريــات علميــة مِــن شــأهنا أن تحــل لــه الكثيــر مِــن مصاعــب حياتــه، وبالتالــي ســيظل المفكــرون 

العلمانيــون يــرددون »كالببغــاوات« أن وجــود بعــض األحاديــث التــي ترشــد إلــى نصائح يف بــاب التــداوي »كالتداوي 

بالحجامــة - أو بحبــة الربكــة - أو بعســل النحــل« - أن هــذا يلــزم منــه إغــالق كليــات الطــب! مــع أنــه لــم يقــل بذلــك 

ــات  ــذه التوجيه ــذ هب ــن أخ ــك أن َم ــا هنال ــة م ــد، وغاي ــن بعي ــب وال مِ ــن قري ــد ال مِ ــك أح ــى ذل ــر إل ــم يش ــد، ول أح

النبويــة وعِمــل هبــا مـِـن األطبــاء؛ اســتطاع أن يحقــق تقدًمــا كبيــًرا ألســاليب العــالج يف زمانــه، وأنــه »ومــع تقــدم العلــم 

الحديــث« مــا زالــت هــذه األســاليب الطبيــة صالحــة كوســائل أساســية أو ثانويــة أو وقائيــة يف كثيــر مِــن األمــراض!
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وِمللن	المفيللد	هللا	هنللا: أن نأخــذ علــى أيــدي بعــض العامــة، بــل وربما بعــض الدعــاة المشــهورين بحــب المبالغات 
التــي تضــر أكثــر ممــا تنفــع؛ بينمــا الواجــب تنزيــه الشــريعة مـِـن أن تنســب إليهــا تجــارب األطبــاء -فضــالً عــن غيرهم- 
يف العــالج بـ«عســل النحــل« علــى أهنــا بتفاصيلهــا وحــي مــن اهلل! وإنمــا الثابــت فقــط هــو أصــل اإلشــارة إلــى أن هــذا 

مـِـن أبــواب التــداوي، وأمــا مــا ســوى ذلــك فجهــد بشــري.

افتعال الصدام بْين الدين والحياة الحديثة:

ــم  ــعروا أم ل ــواء ش ــاين«؛ س ــك العلم ــن يف الفل ــن الدائري ــم اإلعالميي ــدى معظ ــد »ل ــو المعتم ــاب ه ــذا الخط وه
ــه لهــم االهتــام بالعلمانيــة أو غيرهــا، وهــذا النمــط مــن اإلعالمييــن  يشــعروا، ولكنهــم يكرســون للعلمانيــة دون أن يوجَّ
ــتحالة  ــات اس ــرح، وإثب ــن الش ــدرس ع ــة الم ــا إعاق ــئلة غرضه ــرح أس ــذي يط ــاِغب« ال ــذ المش ــارس دور »التلمي يم

الفــروض األوليــة التــي ســوف ينطلــق منهــا، وهــذه األســئلة تمــس »رغيــف الســامع، وحياتــه كلهــا... !«.

وهذه األسئلة ِمن قبيل:

* سلمنا لكم أن البنوك ربا، ولكن االقتصاد العالمي قائم عليه؛ فهل ننعزل عنه إذا أردنا تطبيق الشريعة؟!

* ســلمنا لكــم أن العــري حــرام، ولكــن الســياح ال يأتــون إال هبــذه الهيئــة، والســياحة تمثــل كــذا... وكــذا... مـِـن 
الدخــل القومــي؛ فهــل نلغيهــا؟!
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* ســلمنا لكــم أن إقامــة الحــدود عــدل، وأهنــا الوحيــدة التــي تحقــق الــردع الخــاص والعــام الــذي يســعى إليــه 
ــات الرادعــة،  ــل تلــك العقوب ــده عــن اللجــوء لمث ــه يفشــل عندمــا غلــت األمــم المتحــدة ي ــون الوضعــي، ولكن القان
واألمــم المتحــدة تفــرض عقوبــات علــى البــالد التــي تطبــق عقوبــات بدنيــة؛ فهــل نتحمــل مثــل هــذه العقوبــات؟!

وهي قائمة من األسئلة التي ال تنتهي، وُيالَحظ عليها المالحظات اآلتية:

*  أن الســائل دائًمــا مــا َيفــرض أن الشــريعة أمــر يخــص الدعــاة إليهــا وال يخــص عمــوم المســلمين؛ ومِــن َثــمَّ 
ــل نفســه عنــاء البحــث عــن إجابــة! ونحــن نعــرف بــأن هنــاك صعوبــات  فهــو يملــك رفاهيــة طــرح األســئلة، وال يحمِّ
ــخ عــرب عــدة قــرون، ولكننــا نخاطــب جميع المســلمين بــأن الشــريعة شــريعتهم والقضيــة قضيتهم،  يف تغييــر واقــع ترسَّ
م الحلــول، والشــريعة تتضمــن أحكاًمــا ألحــوال االختيــار، وقواعــَد للتعامــل مــع أحــوال  وأن علــى الجميــع أن يقــدِّ

االضطــرار.

*  أن معظــم هــؤالء َيطرحــون الســؤال يف خمــس دقائــق، ثــم يطلبــون اإلجابــة عليــه يف دقيقــة؛ ممــا يعنــي أن المقصود 
أن يرســخ لــدى الســامع أو القــارئ أن الشــريعة -حتــى وإن اســتقر لديــه وجــوب تحكيمهــا- تطبيقهــا يف هــذا الزمــان يف 
غايــة العســر! والبعــض َيحتــج بــأن القصــور يــأيت مـِـن قَِبــل الشــريعة ذاهتــا، والبعــض اآلخــر يــرى أن انحرافاتنــا هــي التــي 

تجــذرت بصــورة يســتحيل الراجــع عنهــا؛ وكال األمريــن فاســد، وإن كان أحدهمــا أفســد مــن اآلخــر.
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ــر الشــك يف غرضهــم مــن  ــة؛ ممــا يثي ــون أي صــور إصــالح موازي ــن يطلقــون هــذه الدعــوات يحارب *  أن الذي
هــذه األســئلة، فهــم يحاربــون البنــوك اإلســالمية، ويحاربــون الســندات اإلســالمية، وَيســخرون مـِـن المقاهــي التــي ال 
تقــدم الشيشــة رغــم أن هــذا يتوافــق مــع مطالــب منظمــة الصحــة العالميــة! وينــربي البعــض منهــم -أو منهــن- محتًجــا 
علــى الممثــالت الــاليت يرفضــن األدوار التــي تحتــوي علــى مشــاهد َتقبيــل! »ليــس المــراد أن تــرك هــذا األمــر يجعــل 

التمثيــل حــالاًل! وإنمــا نبيِّــن مــدى رفضهــم التــام ألي إصــالح؛ ولــو كان جزئيًّــا ومحــدوًدا للغايــة!«.

وهــذه الجزئيــة األخيــرة تقودنــا إلــى األســلوب الثانــي ِمــن أســاليبهم، وهــو: »تكريــس وتعميــق 

االنحــراف الحاصــل!«.

وهو ما سنتناوله في المقال القادم -بإذن الله تعالى-.



أساليب نشر العلمانية )2( 

تكريس مظاهر العلمانية
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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد؛

فالعلمانيــة هــي »فصــل الديــن عــن الحيــاة«، وقــد ظهــرْت يف بــالد أوروبــا لعوامــل راجعــة إلــى التحريــف الــذي 
دخــل الديــن النصــراين، الــذي جعلــه متناقًضــا يف ذاتــه مـِـن جهــة ومناقًضــا للعقــل مــن جهــة أخــرى، كمــا كان الدعــاء 
القساوســة أن الوحــي مســتمر عــن طريــق إلهــام مجامعهــم الكنســية ومـِـن َثــمَّ تبنيهــم لنظريــات علميــة وادعائهــم أهنــا 
مِــن جملــة الوحــي اإللهامــي - األثــر األكــرب يف الصــدام بْيــن الديــن والعلــم هنــاك؛ ممــا نتــج عنــه اجتيــاح العلمانيــة 

للعالــم الغربــي.

وحينمــا جــاءت العلمانيــة إلــى بــالد المســلمين لــم تجــد ذات البيئــة التــي أنتجــت العلمانيــة يف أوروبــا؛ فعِملــْت 
علــى محاولــة فرضهــا وصنعهــا »ولــو بالتزييــف!« -كمــا بيَّـنـَّــا يف المقالــة الســابقة-، ومــع هــذا فقــد نجحــت العلمانيــة 

يف فــرض نفســها علــى العالــم اإلســالمي باســتعمال الكثيــر مـِـن األســاليب.

والتي يمكن إرجاعها إلى ثالثة أساليب، هي:

)- الضغوط الخارجية: وَتمثَّل هذا يف أمور، مِن أبرزها: نظام الحكم والقضاء، وقضايا المرأة والحريات.

2- اســتغالل حالــة الفــراغ يف بعــض المجــاالت: كمجــال التعليــم الجامعــي الــذي كانــت بداياتــه علــى أيــدي 
العلمانييــن، وإن أصبــح فيمــا بعــد مِــن المنابــع الرئيســية للتيــار اإلســالمي -بحمــد اهلل-، وكمجــال اإلعــالم الــذي 
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كانــت بداياتــه علــى أيــدي العلمانييــن، بــل النصــارى الوافديــن، وكذلــك مجــال الفــن الــذي بــدأ واســتمر مخاصًمــا 
لهويــة األمــة إال يف القليــل النــادر.

ــع  ــا للواق ــا كان تزييًف ــا بقــدر م ــا نزيًه ــم يكــن إقناًع ــذي ل ــاع ال ــل هــذه األســاليب أســلوب اإلقن ــأيت يف ذي 3- وي
ــرب! ــدْت يف الغ ــا ُوج ــالمي كم ــم اإلس ــة يف العال ــود العلماني ــربرات لوج ــود م ــي بوج ــام المتلق ــخ؛ إليه والتاري

هللذا	وقللد	راجللت	العلمانيللة	فتللرة	وجيللزة	ِمللن	الزمللن،	وظنللت	أنهللا	َملكللت	عقللول	الشللباب	بالسلليطرة	علللى	التعليم،	
وعقللول	العامللة	بالسلليطرة	علللى	اإلعللام	»وأهللم	ِمللن	هللذا	كللله:	ترسلليخ	نظللام	الحكللم	العلماين«، لكنهــا ســرعان مــا 
ــذه  ــا ه ــن أن هتزه ــق م ــالمي أعم ــم اإلس ــة يف العال ــوب العام ــن يف قل ــة الدي ــول إن مكان ــي تق ــة الت ــفت الحقيق اكتش
الزخــارف، وعمــت العالــم اإلســالمي صحــوة وممانعــة جارفــة للتيــار العلمــاين أجربهتــا علــى الراجــع، وبــدأ هــذا 
الراجــع وهــي يف عــز زهوهــا؛ فاضطــرت لجنــة دســتور 923)م يف مصــر إلــى الموافقــة باإلجمــاع علــى وضــع مــادة 
ــن  ــن العلمانيي ــا مِ ــة تقريًب ــة اللجن ــون عام ــة، وك ــارى يف اللجن ــن النص ــدٍد مِ ــود ع ــم وج ــة« رغ ــن الدول ــالم دي »اإلس
باســتثناء الشــيخ »محمــد بخيــت المطيعــي« -رحمــه اهلل- الــذي اقــرح هذه المــادة؛ فتمــت الموافقة عليهــا باإلجماع.

ثــم صــدر الدســتور الكويتــي عــام 962)م ليأخــذ خطــوة أخــرى لألمــام، ويضــع مــادة تتحــدث عــن الشــريعة 
اإلســالمية »وثمــة اعتقــاد بوجــود دور للدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري يف اقــراح هــذه المــادة علــى لجنــة الدســتور 
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ــا ألميــر الكويــت«، ثــم جــاء الدســتور المصــري ليضيــف هــذه  يف الكويــت؛ حيــث كان يعمــل وقتهــا مستشــاًرا قانونيًّ
المــادة يف دســتور )7، وكذلــك الدســتور الباكســتاين واليمنــي؛ بينمــا اكتفــى الدســتور األردين والتونســي بمــادة 
ــن  ــة«؛ وبصفــة عامــة فقــد صــارت دســاتير معظــم الــدول اإلســالمية تنــص علــى إحــدى هاتي ــن الدول »اإلســالم دي

ــن أو كلتيهمــا. المادتي

وصــارت معركــة كــربى تحــاول فيهــا العلمانيــة -مهمــا كان تراجعهــا علــى المســتوى الفكــري والشــعبي- أال 
ــة أمرهــا  ــة يف بداي تراجــع مظاهــر وجودهــا علــى أرض الواقــع؛ ال ســيما يف المجــاالت التــي حققــت فيهــا العلماني
وجــوًدا بــارًزا؛ اســتناًدا إلــى مــا ســبق ذكــره مــن عوامــل؛ وذلــك علــى النحــو الــذي ســوف نوضحــه -إن شــاء اهلل-.

شعوب العالم اإلسالمي إسالمية أم علمانية؟!

مـِـن الموضوعــات الشــائكة التــي تــردد كثيــًرا... توصيــف حــال الشــعوب يف العالــم اإلســالمي: هــل هــي متدينــة 
بطبعهــا أم أهنــا علمانيــة بطبعهــا؟!

ومِــن المفــرض أن تكــون اإلجابــات علــى األســئلة المتعلقــة بتوصيــف الواقــع موضوعيــة تصــف الواقــع علــى 
مــا هــو عليــه، ال علــى مــا كان يتمنــى صاحــب اإلجابــة أن يكــون الواقــع عليــه.
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ولكننا في هذا السؤال نجد ظاهرتين:

األولى: ادعـاء العلمانييـن أن الشـعوب علمانيـة بطبعهـا على الرغم مِن أنك متى سـألت عامة النـاس مِن مختلف 
الطبقـات الثقافيـة واالجتماعيـة عنهـا؛ لَمـا وجدت َمن يعرف معنـى العلمانية فضالً عمن يعتنقها إال نذًرا يسـيًرا!

ــي«  ــار القطب ــل »التي ــا مث ــة، تماًم ــى العام ــة عل ــت هتمــة العلماني ــارات اإلســالمية تثبي ــة بعــض التي الثانية: محاول
ــم  ــب« دائ ــد قط ــتاذ »محم ــد األس ــدد تج ــذا الص ــات، ويف ه ــة المجتمع ــة جاهلي ــات هتم ــًدا إثب ــاول جاه ــذي يح ال
الدندنــة حــول واقعــة ضبــط فتــاة وشــريكها يف ســرقة مواشــي مــن حظيــرة، وأهنــا دفًعــا لتهمــة الســرقة عــن نفســها قــد 
بــررت وجودهــا مــع هــذا الشــخص يف هــذا المــكان بغــرض مواقعــة الفاحشــة، ثــم ينعــى األســتاذ »محمــد قطــب« 
حــال األمــة التــي تغلغلــت فيهــا العلمانيــة حتــى تشــربتها تلــك الفالحــة البســيطة يف قريتهــا النائيــة! يف حيــن أن هــذه 
ــا أن  ــا، كم ــون مقياًس ــوال أن تك ــن األح ــال مِ ــن بح ــم ال يمك ــرقة البهائ ــي لس ــكيل عصاب ــرك يف تش ــي تش ــاة الت الفت

ــنها لهــا محاميهــا. ا أهنــا حيلــة قــد لقـَّ الحيلــة التــي لجــأْت إليهــا؛ مِــن الواضــح جــدًّ

وإذا أردنــا اإلجابــة الموضوعيــة علــى هــذا الســؤال؛ فســوف نجــد بوضــوح أن الشــعوب محبــة لدينهــا، معتــزة 
بــه، وأن األغلبيــة الســاحقة تــرى وجــوب االلتــزام بالشــريعة؛ ممــا ينفــي عنهــا هتمــة العلمانيــة، ومــع هــذا فيبقــى أن 

هنــاك مظاهــر انحــراف كثيــرة راجعــة إلــى أســباب كثيــرة.
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وهذه األسباب يمكن إجمالها في نقطتين:

األولى: الضعــف أمــام الشــهوات الــذي يصــل إلــى حالــة رفــض أن تقــوم الســلطات بمنعهــا! مثــل: »التدخيــن« 
يف معظــم البــالد، و«التــربج« يف كثيــر منهــا، وهكــذا...

الثانية: االستســالم لفكــرة شــيوع الحــرام يف بــاب مــن األبــواب؛ ممــا يــؤدي إلــى زوال أثــر تحريمــه مــن النفــس، 
ومِــن هــذا أن بعــض البــالد قــد انتشــرت فيهــا الرشــوة رغــم حرمتهــا شــرًعا، ومنعهــا قانوًنــا، ومــن الممكــن أن تجــد 
أن َمــن يقــدم علــى تلــك الجريمــة يتــورع عــن جرائــم مــن جنســها: كالســرقة أو الغــش؛ وهــذا ألنــه يوِهــم نفســه أن 

الرشــوة رغــم حرمتهــا أصبحــت يف حكــم الحــق المكتســب مِــن كثــرة شــيوعها!

ونفــس األمــر ينطبــق علــى الربــا، وقــد روي يف األثــر: »يوشــك أن يــأيت علــى النــاس زمــان َمــن لــم يــأكل الربــا؛ 
أصابــه مِــن غبــاره«، وتجتهــد األبــواق العلمانيــة يف ســبيل تكريــس الواقــع العلمــاين إلــى مخاطبــة أمثــال هــؤالء »أنــه 
مــا دام أنــه ســيصيبك مــن رذاذ الربــا حتًمــا وال بــد؛ فلتأكلــه صراحــة وال حــرج عليــك يف هــذا!«، وهــى حيلــة شــيطانية 

خبيثــة يحــاول هبــا العلمانيــون تثبيــت أقــدام العلمانيــة يف واقــع األمــة بــأي حجــة »ولــو كانــت زائفــة!«.
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مجاالت االنحراف العلماني ووسائل تكريسه

أواًل: مجال الحكم والقضاء:

َمللا	اْنَتَقَضللْت	 	ُعللَرى	اإِلْسللاَِم	ُعللْرَوًة	ُعللْرَوًة،	َفُكلَّ وهــذا مصداًقــا لقــول النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم-: )َلُتنُْقَضللنَّ
للاَُة))))، فقــد كانــت أولــى المجــاالت التــي  	الصَّ 	َنْقًضللا	الُحْكللُم،	َوآِخُرُهللنَّ ُلُهللنَّ ُعللْرَوٌة	َتَشللبََّث	النَّللاُس	بِالَّتِللي	َتِليَهللا،	َفَأوَّ
ــدول  ــت ال ــث فرض ــه«؛ حي ــي من ــب القضائ ــص الجان ــم »أو باألخ ــام الحك ــهد: نظ ــا المش ــة فيه رت العلماني ــدَّ تص
األوروبيــة علــى الدولــة العثمانيــة نظــام االمتيــازات األجنبيــة، والمحاكــم األجنبيــة مســتغلة الضعــف الــذي دبَّ فيهــا 
وهزائمهــا العســكرية، وحاجتهــا إلــى الدعــم األوروبــي، وكانــت هــذه المحاكــم تحكــم بغيــر بالقوانيــن األوروبيــة 
فيمــا يتعلــق برعايــا هــذه الــدول صاحبــة االمتيــاز، ثــم نشــأت المحاكــم المختلطــة لمعالجــة هــذا االزدواج التشــريعي 
يف ذات البلــد، وطبـِّــق فيهــا القانــون الفرنســي المرجــم؛ لتصبــح هــذه هــي أدنــى وهــدة يف منحنــى الراجــع الحضاري 
للبــالد اإلســالمية، ومــع أن هــذه الجولــة قــد جــاءت عــن طريــق الضغــط الخارجــي، ورغــم أن كليــات الحقــوق يف 
العالــم اإلســالمي قــد ُأنشــئت لتــدرس ذلــك القانــون الفرنســي؛ إال أن رفــض األمــة لهــذا النبــت الغريــب جــاء ســريًعا، 
وعلــى يــد َمــن أريــد لهــم أن يكونــوا كهنــة هــذا القانــون الجديــد، إال أن االســتفاقة -وإن جــاءت ســريعة- أتــت يف 

)رواه	أحمد	وابن	حبان،	وصححه	األلباين( 	)((
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غايــة البــطء، وإلــى يومنــا هــذا وهــي تســير بســرعة الســلحفاة!

وممــا يحســب للســنهوري باشــا -رحمــه اهلل- أنــه قــاد عمليــة العــودة إلــى الشــريعة، ولكن لألســف أنه ممــا يؤخذ 
ــة البــطء حينمــا جعــل أقصــى طموحــه يف مشــروع القانــون المــدين المصــري  ــة عــودة يف غاي ــه أنــه خطــط لعملي علي
948)م أن ُيكتــب القانــون بلغــة عربيــة فصيحــة غيــر مرتبطــة بالرجمــة الحرفيــة للقانــون الفرنســي، وأن يدخــل فيــه 
مــا ال يصعــب إدخالــه مــن أحــكام الشــريعة؛ ومنــذ ذلــك الحيــن ربمــا كان التطــور اآلخــر الــذي جــاء علــى يــد حكومــة 

»ثــورة يوليــو« هــو إلغــاء تقنيــن البغــاء، وليبقــى هــذا الحمــل الثقيــل يــزداد رســوًخا يوًمــا بعــد آخــر.

ويف	هللذا	الصدد: يبــذل العلمانيــون جهــوًدا مضنيــة يف منــع أي مشــاريع قوانيــن تحــاول التقــدم خطــوة يف اتجــاه 
العــودة إلــى الشــريعة، بــل ويحاولــون إلغــاء أو تعطيــل المــواد الدســتورية الخاصــة بمرجعيــة الشــريعة لتمريــر المزيــد 

مــن القوانيــن المخالفــة لهــا، ولتكريــس الواقــع العلمــاين للقوانيــن.

التصدي ألسلمة الديمقراطية:

يعتــرب نظــام الحكــم الديمقراطــي أفضــل مــا أنتجــه الفكــر العلمــاين الغربــي يف مجــال الحكــم، وذلــك يف مقابلــة 
نظــام الحكــم الشــمولي ونظــام الحكــم الثيوقراطــي، ولكــن مفكــري الديمقراطيــة وجــدوا أنــه مـِـن الخطــر -ال ســيما 
بعــد اعتمــاد الديمقراطيــة النيابيــة كأســلوب يف معظــم الــدول؛ خاصــة الــدول التــي تتميــز بعــدٍد كبيــر للســكان- أن 
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ــح الفريــق صاحــب األغلبيــة الديمقراطيــة الحــق يف تغييــر هويــة المجتمــع، بــل ربمــا تغييــر الديمقراطيــة ذاهتــا!  ُيمنَ
فــكان الحــل يف أن يتــم وضــع أصــول وأســس عامــة يف مرتبــة أعلــى مِــن القوانيــن »وهــي الدســتور« والتــي عــادة مــا 
ــن  تقــر بالديمقراطيــة المباشــرة؛ لتكــون أكثــر تعبيــًرا عــن هويــة الشــعب وإرادتــه، وهــو البــاب الــذي َوجــد فريــق مِ
ــأن يوضــع يف الدســتور المــواد  ــة« ب ــه: »أســلمة الديمقراطي ــه مناســب لعمــل مــا يمكــن أن نطلــق علي اإلســالميين أن

التــي تقــرر المرجعيــة العليــا للشــريعة اإلســالمية.

وهللو	األمللر	الللذي	يحللاول	العلمانيللون	التصللدي	للله	بللكل	مللا	يملكللون،	ولكللن	التقللدم	الللذي	أحرزتلله	األمللة	يف	
معظللم	البللاد	اإلسللامية	يف	بللاب	»أسلللمة	الدسللاتير«	كان	أكثللر	وضوًحللا	وتقدًمللا	بكثيللر	ِمللن	التقللدم	علللى	المسللتوى	
القانللوين،	ويف	هللذا	البللاب	ال	ُيخِلللص	العلمانيللون	لقواعدهللم	وال	يحترمللون	إرادة	األغلبيللة،	بللل	يصفونهللا	بالجهللل،	

وبأنهللا	ُتشللترى	بالزيللت	والسللكر!	ويف	هللذا	نقللض	ألسللس	التحاكللم	إلللى	الصنللدوق	التللي	ينللادون	بهللا!

كمــا أهنــم يلجــأون إلــى الخــرق الواضــح والصريــح لهــذه الدســاتير معتمديــن علــى الجوقــة اإلعالميــة الكبيــرة، 
ــن أكثــر األمثلــة فجاجــة يف هــذا البــاب؛ تصرفــات وتصريحــات د.«جابــر عصفــور« الــذي يصــر علــى أن حريــة  ومِ
اإلبــداع ال ســقف لهــا مخالًفــا لــكل الدســاتير المصريــة، كمــا يصــر علــى »عــدم اختصــاص األزهــر« بإبــداء الــرأي 
الشــرعي يف األعمــال الفنيــة بالمخالفــة الصريحــة لدســتور 2)20م ودســتور 4)20م الــذي تولــى الــوزارة بموجبــه!
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المجال االقتصادي:

دخــل الربــا إلــى بــالد المســلمين تأثــًرا مِــن خــالل قــوات االحتــالل التــي كانــت تحتــل بــالد المســلمين، وتــم 
الضغــط لتوغــل الربــا يف حيــاة األفــراد والمؤسســات، ويحــاول العالمانيــون اســتغالل بعــض الفتــاوى الشــاذة لنفــي 
وصــف الربــا عــن التعامــالت البنكيــة، كمــا يحاولــون مــن بــاب آخــر إقنــاع العامــة أنــه ال منــاص مــن الربــا؛ ومـِـن َثــمَّ 
ــة  ــوات اقتصادي ــون أن توجــد قن ــل يحارب ــى االقتصــاد اإلســالمي، ب ــس العــودة إل ــكل ضــراوة لي ــون وب فهــم يحارب
موازيــة، مثــل: »إنشــاء فــروع معامــالت إســالمية للبنــوك«، ومثــل: »وجــود قوانين اســتثمار وفــق النظام اإلســالمي!«.

المجال االجتماعي:

يف نظــام االجتمــاع أيًضــا يحاولــون تكريــس كل المكاســب التــي حصلــوا عليهــا لتأليــب المــرأة المســلمة تحــت 
ســتار: »تأليبهــا علــى المجتمــع الذكــوري«، ولكــن يف الواقــع كان »تأليبهــا علــى الشــريعة اإلســالمية«.

أيًضللا	ال	بللد	أن	نعتللرف	هنا: أننــا أحياًنــا نعيــن هــؤالء يف مهمتــم؛ فنجــد أن المجتمعــات اإلســالمية مــع اختــالف 
ــن  ــون مِ ــداء؛ فينطلق ــتثمرها األع ــات يس ــذه الدرج ــرأة, وأن ه ــم الم ــات ظل ــن درج ــات مِ ــا درج ــد فيه ــا يوج عاداهت
محاربــة هــذا الظلــم الــذي تجــب محاربتــه شــرًعا وعقــالً إلــى محاربــة أمــور مــن الشــرع الــذي كلــه عــدل، ولكنهــا 

وفــق النظريــات الغربيــة المعوجــة فيهــا ظلــم أو تمييــز ضــد المــرأة.
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وِمللن	أمثلللة	هللذه	الثغرات:	العــادات التــي تنتشــر يف كثيــر مـِـن األقطــار مـِـن منــع المــرأة مـِـن حقهــا يف ميــراث أبيهــا، 
أو يف إجبارهــا علــى الــزواج ممــن ال تريــد، أو يف إعضالهــا يف الــزواج مــن كفئهــا، أو غيــر ذلــك مــن الصــور...

خاتمة:

باختصللار	يمكننللا	أن	نقللول:	إن العلمانيــة قــد تســللت إلــى بالدنــا يف لحظــة ضعــف، وعــدم كفــاءة لجهــاز المناعــة 
ــى  ل يف اتجــاه العــودة إل ــر قــد َتحــوَّ ــن الزمــن، وإن اتجــاه التغيُّ ــزة مِ يف األمــة، وإهنــا حققــت نجاحــات يف فــرة وجي

الشــريعة.

وإن معركة العلمانيين تدور حول ثالثة محاور:

األول: محاولــة إعــادة اتجــاه التغيــر إلــى جهــة العلمانيــة، وهــذا عْبــر وســائل يمكــن تلخيصهــا يف صنــع الظــروف 
المولـِّــدة للعلمانيــة »وهــو مــا عالجنــاه يف المقــال الســابق«.

الثاين:	محاولة إعاقة التقدم يف اتجاه العودة »وهو ما عالجناه يف هذا المقال«.

الثالث: محاولة إيجاد اتجاه يبدو بْين االتجاهين »وحبذا لو كان إلى اتجاه العلمانية أكثر!«.

وهي محاولة ترويض الدين التي سوف نتناولها يف المقال القادم -بإذن اهلل تعالى-.



أساليب نشر العالمانية

 )3( ترويض الظاهرة الدينية
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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد؛

فقد تناولنا يف مقالتين سابقتين »أساليب نشر العالمانية«، وأجملناها يف أمور ثالثة هي:

1- صنع الظروف المولدة للعالمانية، وذلك ِمن خالل:

* افتعال الصدام بين الدين والعقل.

* افتعال الصدام بين الدين والعلم الحديث.

* افتعال الصدام بين الدين ومتطلبات الحياة الحديثة.

2- تكريس الواقع المنحرف؛ ال سيما في المجاالت اآلتية:

* مجال الحكم بتكريس الديمقراطية الليربالية، ومنع محاوالت أسلمة الديمقراطية.

* مجال االجتماع خصوًصا فيما يتعلق باألسرة والمرأة.

* مجال االقتصاد خصوًصا فيما يتعلق بالربا والميسر.

*  مجال الفنون واآلداب.
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3- ترويض الظاهرة الدينية، وذلك عْبر الوسائل اآلتية:

* تقديم عدة نماذج من العالمانية.

* الزعم أن الدين عالماين بطبعه!

* المطالبة بعلمنة الدين.

* تثوير الدعوة اإلسالمية!

* ترويع المؤسسات الدينية الرسمية واألهلية.

وقد	تناولنا	الوسيلتين	األوليتين	يف	مقالين	سابقين،	ونتناول	الوسيلة	الثالثة	يف	هذا	المقال	-بإذن	اهلل	تعالى-.
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ترويض الظاهرة الدينية:

نجحــت العالمانيــة يف فــرض نفســها علــى واقــع الحكــم يف الغــرب مســتثمرة لألخطــاء الفادحــة للحكــم 
الديكتاتــوري الثيوقراطــي، كمــا نجحــت يف فــرض واقــع يف بــالد المســلمين مســتنًدا إلــى قــوة االحتــالل العســكري، 
وبقيــت هــذه الركــة الثقيلــة لــم يتــم إصالحهــا يف الواقــع القانــوين رغــم أهنــا ُأصلحــت دســتوريًّا يف كثيــر مِــن البــالد 

كـ«مصر«.

ــيما إذا  ــا، ال س ــا ذاهت ــكا وأوروب ــى يف دول أمري ــا حت ــة اجتماعيًّ ــت العالماني ــد ُهزم ــك فق ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
ــن درجــات العالمانيــة -كمــا ســيأيت إن شــاء اهلل-. اســتصحبنا »مفهومهــم للديــن«، وأنــه ديــن يقبــل درجــة كبيــرة مِ

وأما فشلها في »بالد المسلمين« فأوضح ِمن التدليل عليه.

ورغــم أن كثيــًرا مـِـن التيــارات اإلســالمية تخطــئ »أخطــاًء كارثيــة« يحــاول العالمانيــون إلصاقهــا باإلســالم ذاتــه؛ 
إال أن هــذا األمــر ال َيلقــى قبــواًل لــدى القطــاع األكــرب مِــن النــاس يف بــالد المســلمين -بفضــل اهلل-، وهــذا مــا دفــع 
العالمانييــن إلــى ســلوك اتجــاه مــواٍز دون التنــازل عــن الطريــق األصلــي، وهــو نشــر العالمانيــة الصريحــة والدعــوة 

إليهــا، وهــذا الطريــق االحتياطــي هــو: »محاولــة ترويــض الظاهــرة الدينيــة«، وذلــك عــرب وســائل، منهــا:
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تقديم عدة نماذج ِمن العالمانية:

أحــد وســائل معســكر العالمانييــن يف محاولــة كســر عزلــة العالمانيــة »ال ســيما يف العالــم اإلســالمي«، هــي: إبــراز 
اختــالف مذاهــب العالمانييــن، وتقســيم العالمانيــة إلــى متطرفــة ومعتدلــة، أو إلــى شــاملة وجزئيــة، أو إلــى مــدارس 

مختلفــة منهــا.

وأشهرها ثالث مدارس، وهي:

* المدرسة	الفرنسية	المضادة	للدين،	وشعارها: »اشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس!«.

* المدرسللة	اإلنجليزيللة	األكثللر	رواًجللا	يف	أوروبا: وهــي ال تتحــدث عــن الديــن ال بســلب وال بإيجــاب، وهــذا 
يعنــي أهنــا ال تســتحضره عندمــا تتحــدث عــن تشــريع عــام أو نظــام عــام.

*	المدرسللة	األمريكيللة	التللي	تحتللرم	الدين: فــال بــأس أن يكــون الديــن جــزًءا مــن مكونــات شــخصية الرؤســاء 
والمســئولين، وال بــأس أن يستشــهدوا بنصــوص دينيــة، لكــن غيــر مقبــول إطالًقــا أن تتحــدث عــن الديــن كمرجعيــة 

عليــا.

وبالتالللي	فأكثللر	مدارسللهم	اعتللداالً	»هللي	عندنللا	مدرسللة	متطرفللة«؛	ألنهللا	ال	تقللر	بالمرجعيللة	العليللا	للشللريعة	التللي	
يقتضيهللا	ديللن	اإلسللام.
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وتجــد الواحــد مـِـن هــؤالء حتــى ولــو كان مؤمنـًـا بأقصــى صــور العالمانيــة تطرًفــا يتشــدق كلمــا ناقش اإلســالميين 
بــأن اإلســالميين ال يفهمــون العالمانيــة، أو -علــى األقــل- ال يفرقــون بيــن أنواعهــا، وأهنــم أصــدروا حكمهــم علــى 

العالمانيــة الفرنســية وعممــوه علــى كل األنــواع! مــع أن المدرســة األمريكيــة هــي األكثــر رواًجــا اآلن.

	 العالمانيللة	األمريكيللة	مناقضللة	لقوللله	-تعالى-: )ُثللمَّ تلللك	 أنلله	حتللى	 يتجاهلللون-	 وهللؤالء	يجهلللون	-أو	
	 للِه	َربِّ 	َصاتِللي	َوُنُسللكِي	َوَمْحَيللاَي	َوَمَماتِللي	لِلَّ بِْعَهللا)))، وقولــه -تعالــى-: )ُقللْل	إِنَّ َجَعْلنَللاَك	َعَلللى	َشللرِيَعٍة	ِمللَن	األَْمللرِ	َفاتَّ

اْلَعاَلِميللَن) )2).

الزعم أن الدين عالماني بطبعه!:

وهــي أحــد أخطــر وســائل العالمانييــن يف ترويــض الظاهــرة الدينيــة، وقــد القــت قبــواًل كبيــًرا يف بــالد الغــرب، 
وهــي تســتند إلــى نــص يف اإلنجيــل منســوب إلــى عيســى -عليــه الســالم- يقــول: »دع مــا هلل هلل، ومــا لقيصــر لقيصــر«، 
وســاعدهم علــى هــذا أن األناجيــل خلــت مـِـن التشــريعات، وهــذا ربمــا يفســره القــول المنســوب إلــى عيســى -عليــه 

الســالم- يف اإلنجيــل: »مــا جئــُت ألنقــض النامــوس، ولكــن ألتممــه«.

)الجاثية:8)( 	)((
)األنعام:62)( 	)2(
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ومللع	هللذا	فقللد	»كان	اإلنسللان	األوروبللي	ممزًقللا«	بْيللن	عاطفتلله	الدينيللة	التللي	تمثلِّللل	للله	زاًدا	روحيًّللا	وهويللة	تاريخيللة،	
وبيللن	العالمانيللة	التللي	أصبحللت	واقًعللا	يف	حياتلله؛	فــكان الحــل هــو اســتدعاء الديــن بتفســيره المتعايــش مــع العالمانيــة، 
ــا وهــو أن الغربييــن يدركــون أن ديــن الكنيســة  وهــذا مــا يحــاول العالمانيــون يف بالدنــا فعلــه، إال أن ثمــة فارًقــا جوهريًّ
الكهنــويت يف العصــور الوســطى ديــن آخــر غيــر دينهــا المتعايش مــع العالمانيــة، بينما يــأيت علمانيــو بالدنا يف المناقشــة، 
ويســردون تاريــخ الديــن النصــراين يف أوروبــا وكأنــه ينطبــق تمــام االنطبــاق علــى ديننــا، ثــم يختزلــون ذلــك التاريــخ يف 
اللحظــة الراهنــة، فراهــم يزعمــون أن الديــن »أي ديــن، ومنــه: ديــن اإلســالم!« كهنــويت بطبعــه؛ لكــي َينفــروا النــاس 
عــن التحاكــم إليــه ثــم يعــودون ويقدمــون الحــل يف اعتبــار أن الديــن »أي ديــن، ومنــه: الديــن اإلســالمي« عالمــاين 

بطبعــه، وال يمثـِّــل إال عالقــة خاصــة بيــن العبــد وبيــن ربــه.

ويف	الواقع:	إن الدين اإلسالمي »ال يقبل ال الكهنوت«، وال »العالمانية«، وإنما هو دين التوحيد القائم على أننا 
متعبدون بالطاعة المطلقة هلل وحده أصالة، ولرسوله -صلى اهلل عليه وسلم- المبلغ عنه، وكل طاعة بعدهما مقيدة 
ُسوَل	َوُأولِي	األَْمرِ	ِمنُْكْم	َفإِْن	َتنَاَزْعُتْم	فِي	َشْيٍء	 بطاعتهما، كما قال -تعالى-: )َيا	َأيَُّها	الَِّذيَن	آَمنُوا	َأطِيُعوا	اهللَ	َوَأطِيُعوا	الرَّ

ُسوِل	إِْن	ُكنُْتْم	ُتْؤِمنُوَن	بِاهللِ	َواْلَيْوِم	اآلِخرِ	َذلَِك	َخْيٌر	َوَأْحَسُن	َتْأِوياً)))) وُه	إَِلى	اهللِ	َوالرَّ َفُردُّ

)النساء:95(. 	)((
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وهذا	ينايف	»الكهنوت«	و«العالمانية«	على	حد	سواء،	وهذا	الجانب	ِمن	أهم	ما	ينبغي	إدراكه	ِمن	أن	»اإلسام	هو	
اإلسام«؛	ال	يجوز	انتزاع	قاعدة	ِمن	دين	آخر	ثم	تطبيقها	عليه.

المطالبة بعلمنة الدين:

وهــي مطالبــات تأخــذ شــكالً صريًحــا أحياًنــا، مثــل: تقريــر مؤسســة »رانــد« الــذي جعــل معيــار االعتــدال عنــده 
ليــس مجــرد ســلوك منهــج المواءمــة بيــن اإلســالم وبيــن معطيــات الحضــارة الغربيــة كمــا فعلــت مدرســة »األفغــاين« 
ــا  ــذ أحياًن ــوص، وتأخ ــه بالنص ــة ربط ــع دون محاول ــى الواق ــٍد يســتند عل ــٍه جدي ــب بفق ــل يطالِ ــده«، ب ــد عب و«محم
ــن التلبيــس، مثــل: »تجديــد الخطــاب الدينــي«،  ــٍد مِ عبــارات مجملــة تحتمــل معــاٍن مقبولــة وأخــرى مــردودة كمزي
وقــد تناولتــه يف مقالتيــن ســابقتين: األولــى: بعنــوان »ضوابــط تجديــد الخطــاب الدينــي عنــد شــيخ األزهــر«، والثانيــة: 
لــت بعــض أفــكار تلــك المقالــة يف مقــال بعنــوان:  بعنــوان »تجديــد الخطــاب الدينــي بيــن المقبــول والمــردود«، وفصَّ

»صالحيــة الشــريعة للتطبيــق يف كل زمــان ومــكان«.
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وإليك ملخص ما ذكرُته في مقالة: »تجديد الخطاب الديني بين المقبول والمردود«)1):

تجديد الخطاب الديني ُيطلق، وُيراد به أحد ثالثة معاين، اثنان مقبوالن، والثالث مردود:

المعنى	األول:	تنقية الدين مِن األفهام الخاطئة.

المعنى	الثاين: مخاطبة الناس على قدر عقولهم وبلغة يفهموهنا، واالهتمام بما استجد مِن مشاكلهم.

المعنى	الثالث	المردود: التالعب يف أحكام الدين ذاته.

ويشمل ذلك صوًرا تتفاوت في تطرفها وانحرافها، منها:

ــة، بحيــث تصبــح معطيــات الحضــارة  - اســتعمال منهــج المواءمــة بيــن الشــريعة اإلســالمية والحضــارة الغربي
الغربيــة هــي أحــد المرجحــات الفقهيــة يف مســائل الخــالف، وهــذا المنهــج الــذي ســلكه »األفغــاين« و«محمــد عبده«، 
ثــم آل إلــى حالــٍة شــديدة مـِـن إخضــاع الشــريعة لمعطيــات الحضــارة الغربيــة عنــد »الرابــي« و«الغنوشــي«، وال يعنــي 
هــذا أننــا لســنا بحاجــة إلــى صالحيــة الشــريعة للتطبيــق يف كل زمــان ومــكان أو أننــا ال نقــر أن للواقــع أثــًرا يف الفتــاوى، 
ولكــن المشــكلة يف اعتبــار أن لــه أثــًرا يف األحــكام؛ ولهــذا األمــر مقــام آخــر يف بيــان ضوابــط اســتعمال قاعــدة: »تغيُّــر 

الفتــوى بتغيــر الزمــان والمــكان« ولعلنــا أن نخصــص لهــا مقالــة قادمــة -إن شــاء اهلل-.
المقال كاماًل هبذه الرسالة ص   ص  (((
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-	وِمن	أشدها	خبًثا: ادعاء تاريخية الخطاب الديني، وحصر كل آية يف سبب نزولها؛ مما يساوي عمليًّا زعم أن 
كل نصوص الوحي كتاًبا وسنة قد ُنسخت يوم نزولها، وصارت تاريًخا لَك أن تحاكيه إن شئت أو تعرض عنه إن 

شئت! )وقد رد عليهم »شيخ األزهر« يف كتابه المشار إليه آنًفا، ونقلنا ذلك عنه يف المقالة التي أشرنا إليها(.

ح بعضهم  -	وأما	أشد	هذه	الدعوات	خبًثا	على	اإلطاق: فهي »الدعوة إلى نقد النصوص ذاهتا«، بل ربما تبجَّ
ودعا إلى نقد القرآن ذاته -والعياذ باهلل!-.

تنبيه: دعوة الرئيس »عبد الفتاح السيسي« ِمن أي نوع كانت؟!

ــم  ــا يتكل ــردودة، وعندم ــرى م ــة، وأخ ــاٍن مقبول ــل مع ــل يحتم ــظ مجم ــي« لف ــاب الدين ــد الخط ــا أن »تجدي من قدَّ
أحــد بلفــظ مجمــل كهــذا؛ فــإذا كنــَت تحمــل الخيــر للجميــع »لهــذا المتكلــم ولمــن يســمعونه« فقــد وجــب عليــك أن 
تحــاول أن تســأل المتكلــم، وبالطريقــة التــي تعينــه هبــا علــى تفســير كالمــه علــى المعنــى الموافــق للحــق؛ ال ســيما إن 
كان متبوًعــا مـِـن عالــم أو رئيــس أو نحوهمــا، وهــذا ينبغــي أال يكــون لــه أي عالقــة بموقفــك الشــخصي أو السياســي 
أو غيــره منــه؛ ألن دور الداعيــة هــو هدايــة النــاس إلــى الحــق، واتخــاذ التدابيــر الموصلــة إلــى ذلــك مــا اســتطاع إلــى 

ذلــك ســبيالً.
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وبخصللوص	هللذه	التصريحللات	فقللد	سللارع	البعللض	إلللى	تفسلليرها	بالتفسللير	غيللر	الموافللق	للحللق	»للخللاف	
ــات  ــلك، وأن كالم المؤسس ــذا المس ــر ه ــلك غي ــم س ــد هلل أن غيره ــن الحم السياسللي	بينهللم	وبيللن	الرئيس«،	ولك
الدينيــة خــرج يف غايــة االنضبــاط، ثــم كانــت تصريحــات »الرئيــس« نفســه يف هــذا البــاب يف حــواره مــع قنــاة »ســكاي 

ــه تتــم الصالحــات«. نيــوز«، والــذي قــال المصلحــون لمــا ســمعوه: »الحمــد هلل الــذي بنعمت

وهذا نص السؤال والجواب من الحوار:

»س: على هامش تجديد الخطاب الديني حضرتك ذكرت ثورة دينية؛ ماذا كنَت تقصد هبا؟!

ــل كالمــي مــا ال يتحملــه، فهنــاك دول كثيــرة تقدمت،  ج:	هنــاك فــرق بيــن َمــن أســاء الفهــم وبيــن َمــن يريــد أن يحمِّ
ونحــن نريــد تعديــل يف الفكر.

س: هل هذا يف األفكار األساسية؟

ج: ال طبًعــا، ال أحــد يتكلــم يف العقيــدة، الثوابــت ال تعديــل فيهــا، أمــا بعــض األفــكار التــي تصــل بنــا إلــى تقتيــل 
بعضنــا، هــذه األفــكار ال بــد أن نواجههــا بشــجاعة وأمانــة.

س: هل هذه مسئولية المؤسسة الدينية فقط؟

ج: هذه مسئوليتنا جميًعا؛ حكاًما ومحكومين، نحتاج جميًعا إلى تغيير هذا الوضع«.



37

تثوير الدعوة اإلسالمية:

منللا	يف	المقللال	السللابع	ِمللن	سلسلللة	»مناهللج	اإلصللاح«	عرًضللا	مختصللًرا	لغللزو	فكللر	التثويللر	للحركللة	اإلسللامية	 قدَّ
ــمون التيــارات التــي تنــادي بالتغييــر إلــى تيــارات إصالحيــة تؤمــن بالتغييــر  كان	ملخصلله:	»يف العلــوم السياســية يقسِّ
الراكمــي المتــدرج، وتيــارات ثوريــة تؤمــن بالتغييــر الجــذري الفــوري، ونحــن هبــذا المصطلــح ننتمــي إلــى الفكــر 

الموصــوف باإلصــالح أيًضــا.

وينبغــي هنــا أن نــدرك أن الثــورات هــي حــاالت فــوران مؤقتــة تســقط نظــام الحكــم، ومِــن َثــمَّ فإنــه ال التيــارات 
ــل  ــالح، ويص ــرق اإلص ــد كل ط ــا تنس ــورة حينم ــأ الث ــا تنش ــورة، وإنم ــع الث ــة تصن ــارات الثوري ــة، وال التي اإلصالحي
المجتمــع ككل إلــى حالــة الغليــان، ومـِـن َثــمَّ فقــد تنفجــر الثــورة كــرد فعــل لحــادث تكــررت حــوادث مـِـن جنســه أو 

ربمــا أفــدح منــه.

وإذا كانــت الثــورة كحــدث ال يســتطيع أحــد تحديــد لحظــة انفجارهــا، فيبقــى الفــرق بيــن التيــارات اإلصالحيــة 
ــالح »وال  ــن اإلص ــن م ــدر الممك ــق الق ــعى لتحقي ــة تس ــارات اإلصالحي ــل؛ فالتي ــات العم ــة يف آلي ــارات الثوري والتي
تعتــربه هــو ســقف آمالهــا«، وإنمــا تنطلــق لتحقيــق مزيــٍد مــن اإلصــالح، بينمــا تســعى التيــارات الثوريــة إلــى تأزيــم 

المواقــف؛ أمــالً يف الوصــول إلــى حالــة الثــورة!
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وِمن هذا العرض يتبين أن: 

القضيــة ليســت يف تبنــي آليــات إنــكار واضحــة كالمظاهــرات أو االعتصامــات واإلضرابــات، ولكــن يف الهــدف 
مِــن وراء هــذه الفاعليــات وغيرهــا.

وعلــى الرغــم مــن وجــود تيــارات تؤمــن بالحــل العســكري يف أوســاط الصحــوة اإلســالمية؛ ظنـًّــا منهــم أن هــذا 
نــوع مـِـن الجهــاد! فإنــه لــم يكــن يوجــد َمــن يدعــي حالــة الثوريــة حتــى قامــت »ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر«، 
وعلــى الرغــم مــن أن »ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر« بــدأت بفعــل إصالحــي -مظاهــرات محــدودة تطالــب 
بمطلــب محــدد وهــو عــدم التوريــث-، واألهــم مــن ذلــك أهنــا كانــت نتــاج عمــل إصالحــي تراكمــي - إال أن انقالهبــا 

إلــى ثــورة ثــم نجاحهــا؛ أغــرى بعــض الكيانــات اإلســالمية، وبعــض الشــباب اإلســالمي أن يصــف نفســه بالثوريــة!

مــع أنــه ال يلــزم مـِـن المشــاركة يف ثــورة متــى اندلعت اســتمرار ذلك؛ ال ســيما إذا اندلعــت كنتاج لراكــم إصالحي 
ــًرا أو يرفــع شــعار: »كل مطالبــي وإال فالثــورة مســتمرة!«، وقــد عانــى  ال يوجــب علــى َمــن شــارك فيهــا أن يبقــى ثائ

فريــق مــن اإلســالميين حينمــا وصــل إلــى الســلطة مــن اســتمرار »حالــة التثويــر« المســتمرة.

ناهيللك	عمللا	تسللتلزمه	الحالللة	الثوريللة	ِمللن	بعللض	التأويللات	يف	األحللكام	والدمللاء	التللي	تتشللابه	إلللى	حللد	مللا	مللع	
تأويللات	تيللارات	المواجهللة	المسلللحة،	بل »ربمــا تتطابــق معهــا« حينمــا يقــف الجيــش مــع النظــام السياســي الحاكــم، 
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أو عندمــا تكــون المواجهــة معــه أصــالً، فــال يكــون هنــاك مجــال للــكالم عــن »ثــورة ســلمية!«، بــل ال بــد مـِـن تحولهــا 
ــر التاريــخ مِــن أنــه ال تنتصــر ثــورة ســلمية إال بتأييــد الجيــش »أو  إلــى مواجهــة مســلحة بنــاًء علــى مــا تــم رصــده عْب

حيــاده علــى األقــل«.

وِمللن	رؤيللة	واقللع	حللال	هللذه	التيللارات	التللي	تتصاعللد	وتيللرة	ثوريتهللا	علللى	مللر	الوقللت؛	فتللزداد	درجللة	شراسللتها،	
ودرجللة	تبنيهللا	للعنللف،	وإهدارهللا	لحرمللة	الدمللاء،	وشلليوع	التهللم	بالعمالللة	والتكفيللر	والتخويللن	-	نللدرك	تماًمللا	

خطللورة	أن	تتحللول	التيللارات	اإلسللامية	مللن	موقللع	»الهدايللة«	إلللى	موقللع	»التثويللر«.

يدركون  وغيرها،  التغيير،  أكاديمية  مثل:  الدولية،  والمؤسسات  العالمانية  القوى  مِن  كثيًرا  الماحظ:	أن  وِمن	
مدى التغيير الذي يطرأ على الحركات اإلسالمية عندما تتبنى المنهج الثوري؛ فتخلع رداءها اإلصالحي وترتدي 
ثوب اإلفساد، والسب والشتم، ونشر فضائح الخصوم »الصحيح منها والباطل«، وزوال أي فرق منهجي أو أخالقي 
بينهم وبين باقي الفصائل الثورية األناركية أو غيرهم؛ ومِن َثمَّ فهم يدفعون الحركات اإلسالمية يف هذا االتجاه دفًعا.

ترويع المؤسسات الدينية الرسمية واألهلية!:

ــا لمــا يســمى باإلرهــاب الفكــري؛ فمــا عليــك إال أن تشــاهد القنــوات العالمانيــة  إذا أردَت أن تــرى تطبيًقــا عمليًّ
إذا مــا قــررت الهجــوم علــى أحــد الفصائــل اإلســالمية، فإنــك قــد تجلــس أمــام التلفــاز وتديــر »الريمــوت« فتظــن أن 
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خلــالً مــا أصابــه، وأن القنــوات قــد غــدت قنــاة واحــدة، وأن الربامــج قــد غــدت برنامًجــا واحــًدا متعــدد المذيعيــن، 
وأن الجميــع يعــزف لحنًــا واحــًدا، ويســتقي مِــن معيــٍن واحــٍد!

وقــد كنــا نظــن أن هــذا خــاص بالدعــوات اإلســالمية األهليــة، حتــى أشــار »قائــد األوكســرا« -الــذي ال نــراه، 
ولكــن نــرى أعضــاء فرقتــه!-؛ فعــزف الجميــُع لحــَن هجــاء »األزهــر«؛ شــيًخا ووكيــالً، ومؤسســة ومناهــَج! فمــا زال 
ــة  ــد مؤسس ــم: »نري ح بعضه ــرَّ ــى ص ــا؛ حت ــة يقودونن ــى أي غاي ــدري إل ــن ال ن ــاز، ونح ــه النش ــردد نغمات ــم ت هجاؤه
بديلــة لألزهــر تدافــع عــن اإلســالم الوســطي!«، وهــذا بــداًل مـِـن األزهــر الــذي جاءهتــم نشــرة مفاجئــة بــأن مــا كــرروه 

مــراًرا أنــه يمثـِّــل »اإلســالم الوســطي« لــم يعــد صحيًحــا!

وبالطبللع	فللإن	»مناهللج	األزهللر«	لللم	تتغيللر،	ولكللن	معاييللر	اإلسللام	الوسللطي	عنللد	بعللض	الهيئللات	»المانحللة«	
للقللب	»وسللطي«	قللد	تغيللرت.

وِمللن	هنللا	رأينللا	أنلله	ِمللن	واجبنللا	أن	نقللف	مللع	»األزهللر«؛	ألن	وجللوده	يحافللظ	علللى	كثيللرٍ	ِمللن	عمللوم	المسلللمين،	
وعلللى	الكثيللر	ِمللن	المفاهيللم	الصحيحللة	يف	مواجهللة	»الفكللر	العالمللاين	الوافللد«.

وهــذا ال يمنــع مـِـن االختــالف مــع بعــض شــيوخ األزهــر أو حتــى مــع المؤسســة ذاهتا، ولكــن بــكل أدب واحرام، 
وحفــظ هيبــة المؤسســة وشــيوخها يف نفــوس عمــوم المســلمين؛ ال ســيما وأننــا كمــا قلنــا مــراًرا: »ليــس مـِـن قــول نتبناه 
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ســه يف األزهــر ذاته«. إال ولنــا فيــه مـِـن علمــاء األزهــر ســلًفا قــد قــال بــه، وربمــا درَّ

خاتمة:

ــرة  ــذه الفك ــا ه ر هب ــرَّ ــي ُتم ــاليب الت ــم األس ــرض أه ــُت لع ــد ُوفق ــون ق ــأل اهلل أن أك ــلة أس ــذه السلس ــة ه ويف هناي
ــى ذلــك ســبيالً. ــا اســتطعنا إل ــه إليهــا، ونســد هــذه الثغــرات م ــا ننتب ــا؛ لعلن ــى دينن ــة عل الدخيل

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.



ضوابط »تجديد التراث«
 عند »شيخ األزهر«
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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد؛

ــن قلوهبــم  ــن المتديني ــر مِ ــن مصطلحــات أمســَك الكثي ــد الــراث« أو مــا شــاهبها مِ ــة »تجدي ــرحْت قضي ــإذا طـُ ف
بأيديهــم؛ ليــس بســبب أهنــم يرفضــون مراجعــة اإلنتــاج البشــري الــذي أنتجتــه األمــة، وإعــادة صياغــة مــا يلــزم منــه 
وفــق الثوابــت الشــرعية كمــا يتوهــم -أو يحــاول أن يوِهــم- بعــض العلمانييــن؛ بــل ألن بعــض العلمانييــن يطلقــون 
ــى  ــال يبق ــه؛ ف ــه وفروع ــن بأصول ــبية الدي ــاء نس ــراث!«، أو ادع ــر ال ــم »تغيي ــراث« وغرضه ــد ال ــى »تجدي ــوة إل الدع
مِــن الــراث إال عبــق التاريــخ! كمــا يتأمــل اإلنســاُن المعاصــر صــوَر الفــالح وهــو ُيلِهــب ظهــَر ثــوره بالســياط ليقــود 
ــن، المضــاءة بالمصابيــح الزيتيــة أو بمصابيــح الكيروســين... مجــرد  الســاقية، أو يتأمــل القــرى التــي ُبنيــت مــن اللبـِ

تاريــخ لــه عبــق، ولكــن ليــس لــه واقــع!

وأمــا الواقــع؛ فليــس مجــرد الزراعــة المميكنــة، والعمــارات الشــاهقة، واألضــواء الباهــرة؛ وإال فــال يوجــد أحــد 
ــا »إال أبطــال األفــالم والمسلســالت التــي يكتبهــا هــؤالء!«. يــرى حرمــة هــذا دينيًّ

ــرارات  ــتوري وق ــع دس ــود وض ــى وج ــد اهلل عل ــة، ونحم ــذه القضي ــى ه ــكالم عل د ال ــدَّ ــرة َتج ــة األخي ويف اآلون
تنفيذيــة تحيــل األمــر إلــى »األزهــر الشــريف«، وأن فضيلــة الدكتــور »أحمــد الطيــب« شــيخ األزهــر لــه »كتــاب رائــع« 
ــن فيــه ضوابــط قضيــة تجديــد الــراث بمــا يحافــظ علــى الثوابــت،  يف هــذه القضيــة، بعنــوان: »الــراث والتجديــد« بيَّ
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والتعامــل مــع المتغيــرات وفــق هــذه الثوابــت؛ وممــا يزيــد األمــر أهميــة أن الكتــاب قــد ُأعيــد طبعــه مؤخــًرا كهديــة مــع 
»مجلــة األزهــر«، وقــد أثنــى عليــه الكثيــر مِــن علمائــه؛ ممــا يجعلــه ليــس مجــرد اجتهــاٍد شــخصي.

والمطَـّلع على هذا الكتاب لفضيلة الدكتور »أحمد الطيب« سيجد أن له هدفين أساسيين:

األول: بيــان الضوابــط التــي َتجعــل قضيــة »تجديــد الــراث« قضيــة مقبولة ال تصــاِدم الكتــاب والســنة، وال تعادي 
ــراث األئمة. ت

ــو  ــن، وه ــن المصريي ــن المثقفي ــيما بْي ــا؛ ال س ــة رواًج ــاريع العلماني ــر المش ــن أكث ــروع مِ ــى مش ــرد عل الثاين: ال
ــن فضيلــة اإلمــام أن هــذا  مشــروع الدكتــور »حســن حنفي« الذي أطلــق عليــه عنــوان: »التجديــد والــراث«، وقــد بيَّ

ــًدا لــه! ــر للــراث، وليــس تجدي المشــروع تغيي

ــن هــذه الضوابــط، وتجيــب علــى أهــم الشــبهات، وأول  وســوف ننقــل يف هــذه المقالــة أهــم الفقــرات التــي تبيِّ
مــا نبــدأ بــه خاتمــة كتــاب الدكتــور »أحمــد الطيــب«، حيــث ختــم بحثــه هبــذه الفقــرة تحــت عنــوان: »تعقيــب« التــي 

وضعنــا نحــن لهــا عنــوان: »ضوابــط تجديــد الــراث، والفــرق بينــه وبيــن تغييــره«.
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قال فضيلة الدكتور »أحمد الطيب« شيخ األزهر:

»تعقيب:

وإذا كنــا توقفنــا عنــد كثيــٍر مِــن نصــوص الــراث والتجديــد -يعنــي: مشــروع الــراث والتجديــد لحســن 
حنفي- فإننــا نجمــل وجهــة نظرنــا -وهــي وجهــة نظــر شــخصية- فيمــا يلــي:

أواًل: ثمة فرق بين التجديد والتغيير:

األول	-التجديد-:	حفاٌظٌ على األصول وإضافة إليها، ونفض لما يراكم عليها من غبار يحجبها عن األنظار.

ــن فــراغ يتــم تحــت أي مســمى إال مســمى التجديــد؛ اللهــم إال إذا كان  ــد مِ والثللاين	-التغيير-: هــدم وبــدٌء جدي
القصــد تغييــب الوعــي أو خــداع الجماهيــر!

ثانًيا: إن التراث والتجديد ينتهي بنا في التحليل األخير إلى المتاهات اآلتية:

ــا، وواقعــة حضاريــة حدثــت يف التاريــخ، يهمنــا منــه مــا نشــأ كحضــارة،  األولى:	اعتبــار اإلســالم »ُمعطــًى تاريخيًّ
وليــس مصــدره: مـِـن أيــن أتــى؟ هتمنــا حضارتــه بعــد حدوثــه بالفعــل، وتجديــد الــراث ليــس هــو البحــث عــن النشــأة، 

بــل عــن التطــور«.



46

الثانية:	البداية العلمية للتغيير تعني البدء بالواقع، واعتباره المصدر األول واألخير لكل فكرة.

الثالثة: تحريــم عمليــة التغييــر علــى الطبقــة الربجوازيــة أو َمــن ينتمــي إليهــا، وإســناد المهمــة بكاملهــا إلــى 
»الطليعــة« المنتســبة نفســيًّا ونضاليًّــا إلــى الطبقــة العاملــة.

وِمللن	حقنللا	أن	نقللرر: أن »الــراث والتجديــد« يف هــذا اإلطــار نظــرة خاصــة وشــخصية إلــى أبعــد حــد ممكــن، 
ــذي  ــد ال ــى الح ا إل ــدًّ ــدد ج ــدودة الع ــة مح ــال فئ ــن آم ــًرا ع ــاء تعبي ــل ج ــر، ب ــال الجماهي ــن آالم وآم ــر ع ــه ال يعبِّ وأن

ــب. ــبة والتناس ــاب النس ــن حس ــقطها م يس

ومللن	حقنللا	أيًضللا	أن	نقللول:	إن تجديــد الــراث اإلســالمي ال يحســنه إال عالــم ثابــت القدميــن يف دراســة المنقــول 
والمعقــول، فاهــم لطبيعــة الــراث المعقــد، مــدرك لطبيعــة المناهــج وأدوات التحليل الفكــري المســتخَدمة يف البحث 
والتقصــي، وهــل تتــالءم مــع طبيعــة تــراث يعتمــد علــى أصــول ثابتــة موجهــة للواقــع وحاكمــة عليــه، أو تتنافــر معــه 

منــذ الخطــوة األولــى مــن البحــث.

والــذي ال شــك فيــه أن »الــراث والتجديــد« -بــل أكثــر مشــاريع التجديــد- خــال مــن هــذه الشــروط الضروريــة، 
َس، فــال شــك أن  ونظــر إلــى تراثنــا يف أصولــه الثابتــة مـِـن منظــار منهــج تطــوري، ُأولــى مسلـَّــماته: أن ال ثابــَت وال مقــدَّ
تجــيء النتائــج كلهــا مضطربــة متناقضــة؛ األمــر الــذي يجعلنــا نتســاءل عــن أهــداف مثــل هــذه الدراســات، وهــل هــي 
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حقيقــة تجديــد لــراث األمــة اإلســالمية، وبحــث عــن هويتهــا وتأكيــد لذاهتــا، أم هــو اســتئصال لمــا تبقــى مــن عناصــر 
ــًدا الســتمرار التبعيــة، واســتالب الــذات؟! قوهتا وحيويتها؛ تأكي

ل	أيًضللا:	أن مشــروع »الــراث والتجديــد« قــد أهــدر كثيــًرا مــن دالالت النصــوص اللغويــة والتاريخيــة  كمللا	نسللجِّ
لحســاب رؤيــة خاصــة لــم تحــل اإلشــكال، بــل زادتــه اضطراًبــا وغموًضــا.

ثالًثللا:	ال ننكــر أننــا يف حاجــة إلــى »التجديــد«، بــل مشــكلتنا »األم« هــي غْيبــة التجديــد، لكــن شــريطة الوضــوح 
والفصــل بيــن مجــال الثوابــت ومجــال المتغيــرات، والتفرقــة الحاســمة بيــن أصــول الديــن وتــراث أصــول الديــن.

وِمللن	المؤسللف	-حقلًّللا-	أن	نقللرر: أن ارتبــاط جماهيرنــا بالــراث قاصــر علــى مجــال العبــادات، بينمــا يختفــي 
هــذا االرتبــاط -أو يــكاد- يف مجــال العلميــات واالجتماعيــات، وأنــه ال يــزال أمــام دعــاة المســلمين مـِـن ُأولــي الفهــم 

والوعــي الكثيــر ممــا هــو مطلــوب لربــط المســلم براثــه يف هــذا المجــال.

ك لتصرفاتنــا، والمســئول األول واألخيــر عــن أزماتنــا المعاِصــرة، بــل  رابًعللا: ال أرى أن الــراث هــو المحــرِّ
أســتطيع أن أنطلــق مــن نقيــض هــذه الدعــوى، وأزعــم أننــا ال نســتلهم تراثنــا اإلســالمي يف كثيــر ممــا نفعــل أو نــرك... 
وإال فأيــن يف أمتنــا العربيــة -التــي يعلقــون تخلفهــا علــى مشــجب الــراث!- أيــن فيهــا هــذا المجتمــع الــذي تنضبــط 

قواعــد حياتــه علــى أصــول الحــالل والحــرام يف الــراث؟!
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 )ش	عبللد	المنعللم:	يعنللي	الدكتللور	أحمللد	الطيللب	بهللذا	كمللا	سلليتضح	ِمللن	األمثلللة	أن	مشللكلتنا	يف	مخالفللة	هللذا	
التللراث	ال	يف	اتباعلله	كمللا	يدعللي	العلمانيللون؛	وبالطبللع	فللإن	عاجنللا	يكللون	يف	العللودة	إلللى	جذورنللا	مللع	إعمللال	قواعللد	

االجتهللاد	الشللرعي	يف	المسللتجدات(.

ولنضــرب لذلــك مثــالً موقــف مجتمعاتنــا اإلســالمية مــن المــرأة... إن بعــض هــذه المجتمعــات ينظــر إليهــا يف 
إطــار »العــورة«، ويصــادر يف هــذا اإلطــار كثيــًرا مــن حقوقهــا التــي يقررهــا اإلســالم -واإلنســانية- يف وضــوح ال لبــس 

فيــه؛ هــل هــذا الموقــف مقولــة تراثيــة إســالمية أم هــو مــرض مزمــن ورثنــاه مــن عصــر مــا قبــل اإلســالم؟!

والبعــض اآلخــر مـِـن مجتمعاتنــا ينظــر إليهــا يف إطــار غربــي تختلــط فيــه اإليجابيــات والســلبيات مًعــا؛ فهــل هــذه 
نظــرة تراثيــة إســالمية أم هــو انســحاق يف تــراث آخــر غيــر تــراث اإلســالم؟!

ــا منهمــا بــراث  إن هــذا أو ذاك تقليــد وافــد علــى تراثنــا مــن خلــف ومــن أمــام، وال يســتطيع منصــف أن يلحــق أيًّ
ــص  ــن روح الن ــة م ــا خالي ــا أحكاًم ــت لن م ــة قدَّ ــا قَبليَّ ــة وفهوًم ــوااًل منغلق ــا أق ــر أن يف تراثن ــن ال ننك ــالم. ونح اإلس
ــه الســائد أو  ومقاصــده، بــل ومتعارضــة مــع روح النــص ومقاصــده، ولكــن -وبــكل التأكيــد- ليــس هــذا هــو التوجُّ

التوجــه األغلــب يف هــذا الــراث المظلــوم.
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ا مــن أنمــاط ســلوكنا ال يعكــس تراثنــا اإلســالمي بقــدر مــا يعكــس إمــا تأثيــرات مزمنــة مــن  وإذن فقــدر كبيــر جــدًّ
مجتمعــات قبليــة ســابقة علــى ظهــور اإلســالم، أو تأثــرات مســتجلبة مــن بيئــات غريبــة، أو مــن خليــط غيــر متجانــس 
ــبب  ــن أن س ــد« م ــراث والتجدي ــده »ال ــا يؤك ــا م ــس صحيًح ــن؛ فلي ــن المتضادي ــن المصدري ــن هذي ــوازن بي وال مت
خلــط األوراق يف أذهاننــا هــو أننــا نعمــل بـ«الكنــدي«، ونتنفــس بـ«الفارابــي«، ونــرى »ابــن ســينا« يف كل الطرقــات، 
ــا وإحــدى قدمينــا يف ميدان »داحــس والغــرباء« واألخــرى يف »البيكادلــي  ــا نعيــش عصرن بــل المشــكلة فيمــا أرى أنن
والشــانزليزيه«، وغيــاب الــراث الحقيقــي كان دائًمــا مصــدر الخلــل، وســتظل مقوالتــه الثابتــة هــي الحلقــة المفقــودة 

ــن الماضــي والحاضر« انتهــى. ــوازن بي الســتعادة الت

وبعللد	هللذا	النقللل	الللذي	يمثلِّللل	ملخًصللا	للبحللث	بأكمللله،	نتوقللف	عنللد	بعللض	النقللول	األخللرى	التللي	تعالِللج	بعللض	
الجزئيللات	األخللرى،	ومنهللا	هللذه	الفقللرة	التللي	وضعنللا	لهللا	عنللوان:	»الفللرق	بْيللن	نصللوص	الشللرع	المقدسللة،	وباقللي	

عناصللر	التللراث	البشللرية«.
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قال فضيلة الدكتور »أحمد الطيب«:

»وال تخطــئ عيــن القــارئ يف هــذا النــص تســوية مقصــودة -)ش عبــد المنعــم: أي عنــد الدكتــور حســن حنفــي(- 
ــالً-  ــي« -مث ــد الهالل ــو زي ــر، وأن »األغــاين« أو قصص »أب ــية الجماهي ــن نفس ــون الشــعبية يف تكوي ــن والفن ــن الدي بي
ــر المســلمة، وخلــف ســلوكياهتم وتوجهاهتــم؛ فــكل منهمــا  ــا إلــى جنــب مــع الديــن وراء وعــي الجماهي تقــف جنًب
رافــد مــن روافــد ثقافــة األمــة، وكل منهمــا عنصــر مكــون لنســيج هــذه الثقافــة، وغايــة مــا هنــاك أن هــذا فــن دينــي وذاك 

فــن شــعبي!

إن هــذه التســوية هتــدف إلــى تحطيــم متعمــد للحواجــز الفاصلــة يف نفــوس الجماهيــر بْيــن جانــب مقــدس، وجانب 
ال يحظــى بأيــة صــورة مـِـن صــور التقديــس، وإن حظــي باهتمــام الجماهيــر ولهوهــا به ليــل هنار، ومــن الغريب -حقـًّــا- 
أن صاحب »الــراث والتجديــد« برغــم أنــه ال يكــف عــن دعــوى أحقيتــه يف الحديــث عــن الجماهيــر والدفــاع عنهــا؛ 
ــم فكُرهــا وشــعوُرها ووجداهنــا ومخزوهنــا النفســي علــى  ــر التــي يتحــدث عنهــا قــد ُصمِّ ــه يتناســى أن الجماهي إال أن
ره لنــا صاحــب »الــراث والتجديــد«، وإنمــا تعــرف  رفــض هــذا الخلــط، وأهنــا ال تعــرف فنًّــا دينيًّــا بالمعنــى الــذي صــوَّ
»دينـًـا« لــه قدســيته وحرمتــه يف القلــوب، وتعــي الفــرق -الــذي ال يعيــه الــراث والتجديــد- بيــن الديــن كحقائــق إلهيــة، 

وبيــن قصــص شــعبي ال نــدري إن كان مصــدًرا واقًعــا أم أســاطير ال تمــت إلــى الواقــع بأدنــى صلــة أو ســبب.
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ومِــن الغريــب غيــر المفهــوم -أيًضــا- أنــه بالرغــم مــن تأكيــد »الــراث والتجديــد« علــى أهميــة الفنــون الشــعبية 
يف نفــوس األمــة، وخطورهتــا التــي تضــارع خطــورة الديــن يف وعيهــا وثقافتهــا، إال أنــه يصمــت صمــت القبــور عــن 
»الفنــون الشــعبية«، وال يــرى أهنــا مســئولة مــن قريــب أو مــن بعيــد عــن الواقــع المــردي لجماهيــر األمــة، بينمــا يعــود 
ــا يف  ــاب أمتن ــا أص ــن كل م ــة ع ــئولية كامل ــه المس ــراث، ويحمل ــذا ال ــن ه ــط م ــي فق ــم الدين ــى القس ــه إل ــر كل بالتأثي
عصرهــا الحديــث مــن جهــل وفقــر وتخلــف؛ ممــا يؤكــد لنــا أن التنظيــر بيــن الديــن أو »القــرآن الكريــم« وبيــن الفنــون 
الشــعبية يف هــذا الموضــع لــم يكــن مــن التحليــل العلمــي الــذي يتســق فيــه اســتنباط النتائــج مــن مقدماهتــا بقــدر مــا 
كان محاولــة لخلخلــة »قدســية« الديــن يف نفــوس الجماهيــر ليصبــح ُمعطــى تاريخيًّــا قابــالً -برمتــه- إلعــادة التشــكيل 

ال معطــى إلهيًّــا فيــه الثابــت الــذي ال يتغيــر، والمتغيــر القابــل للتجديــد 

)ش	عبللد	المنعللم:	أي	أن	مقصللود	دكتللور	حسللن	حنفللي	هللو	جعللل	الديللن	كسللائر	عناصللر	التللراث	البشللري	كلهللا	
قابلللة	للتغيللر،	بينمللا	الديللن	أمللر	إلهللي	وليللس	أمللًرا	بشللريًّا،	وفيلله	ثوابللت	ال	تقبللل	التغييللر،	ومتغيللرات	تقبللل	التغييللر	يف	

ضللوء	هللذه	الثوابللت(.
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العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب:

وأمللا	هللذه	الفقللرة	فيعالِللج	فيهللا	الدكتللور	»أحمللد	الطيللب«	قاعللدة:	»العبللرة	بعمللوم	اللفللظ	ال	بخصللوص	السللبب«،	
وهللو	بذلللك	يغلللق	عليهللم	بللاب	محاولللة	قصللر	آيللات	القللرآن	علللى	أسللباب	نزولهللا.

ــا -)ش	عبللد	المنعللم:	يعنللي	د.حسللن	حنفللي(-	 فيقللول: »... وأن القاعــدة األصوليــة التــي يعلمهــا األســتاذ يقينً
التــي تقــرر أن »العــربة بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب« تنســف -مِــن الجــذور- محاولــة ربــط القــرآن بالواقــع 
ــي نزلــت  ــة الت ــد حــدود الحادث ــة عن ــوى اآلي ــة؛ إذ يف ضــوء هــذه القاعــدة ال يصــح الوقــوف بمحت ــول بعل ــط معل رب
هــا، بــل تتخطــى داللــة اآليــة -بمــا هــي خطــاب إلهــي- حــدود المــكان والزمــان التــي أحاطــت بتنزيــالت  اآليــة يف جوِّ
اآليــات القرآنيــة، ونحــن ال نشــك لحظــة يف أن »األســتاذ« يفقــه كل ذلــك، وبــأدق وأعمــق ممــا ألمحنــا إليــه، ولكننــا 
نتســاءل: هــل مــن قواعــد البحــث العلمــي المجــرد أن يحمــل الباحــث حكًمــا مناقًضــا علــى موضــوع البحــث، ثــم 
يــروح يتلمــس مــن عنــوان عــام أو مفهــوم فضفــاض »ســنًدا« يرتكــن إليــه يف تعميــم الحكــم بــأن القــرآن ابــن الواقــع، 

وأثــره ومعلولــه؟!

إن	الحقيقللة	البسلليطة	التللي	يعلمهللا	األسللتاذ	إذا	التللزم	بمنطللق	هللذا	التللراث	-أصللوالً	وفروًعللا-	هللي:	أن	القللرآن	
م علــى  لله	للواقللع،	ومؤثللر	فيلله،	وحاكللم	عليه، بقطــع النظــر عمــا صاحــب نــزول بعــض اآليــات أو تقــدَّ الكريللم	موجِّ
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نزولهــا مــن ظــروف ومالبســات، وأنــه ليــس شــيء مـِـن الحــوادث أو الوقائــع بعلــة يف نــزول شــيء مــن القــرآن؛ بمعنــى 
أنــه كلمــا افرضنــا عــدم حــدوث الســبب فــال بــد مـِـن أن نفــرض معه ضــرورة انقطــاع هــذه اآليــة أو تلــك، أو احتجاهبا 
عــن النــزول! فمثــل هــذا التفكيــر قلــب ألبســط قواعــد فهــم القــرآن رأًســا علــى عقــب، وال يمكــن الجمــع -بحــال مــن 
األحــوال- بْيــن القــول بــأن القــرآن وحــي مــن اهلل -تعالــى-، والقــول بــأن القــرآن جــزٌء مـِـن الواقــع أو معلولــه؛ اللهــم 
ًمــا يف  إال إذا كان القصــد الخفــي وراء هــذه التناقضــات هــو اســتبعاد »القــرآن الكريــم« مــن أن يكــون عنصــًرا أو مقوِّ
مشــروع النهضــة والتجديد!« انتهــى. )ش	عبللد	المنعللم:	تحفلَّللظ	الدكتللور	»أحمللد	الطيللب«	بعدهللا	ِمللن	أن	يكللون	قصللد	

إلللى	تكفيللر	الكاتللب،	وبيَّللن	أنلله	إنمللا	قصللد	إبللراز	تناقضلله(.

ثــم نقــل فضيلــة الشــيخ »أحمــد الطيــب« ُنُقــواًل تــدل علــى أن األئمــة القدامــى والمحدثيــن قــد انتبهــوا لخطــر هــذه 
الشــبهة وقامــوا بتفنيدها...

فقال: »وقــد نبــه علماؤنــا القدامــى، والمحدثــون إلــى خطــورة هــذا االســتغالل الســيئ لروايــات أســباب النــزول 
يف هــدم الديــن، ونقــض بنيانــه وأركانــه، وأن القــول باختصــاص القــرآن بالواقــع الــذي تنــزل فيــه، فــوق أنــه افتئــات 

علــى الحقيقــة التــي يعرفهــا المســلمون جميًعــا، فإنــه ال يمكــن أن يقــول بــه عاقــل.
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يقللول	اإلمللام	تقللي	الديللن	بللن	تيمية: »وقــد يجــيء كثيــًرا قولهم: هــذه اآلية نزلــت يف كــذا، ال ســيما إن كان المذكور 
شــخًصا... فالذيــن قالــوا ذلــك لــم يقصــدوا أن حكــم اآليــة يختــص بأولئــك األعيــان دون غيرهــم، فــإن هــذا ال يقولــه 
مســلم، وال عاقــل علــى اإلطــالق، والنــاس وإن تنازعــوا يف اللفــظ العــام الــوارد علــى ســبب: هــل يختــص بســببه؟ 
فلــم يقــل أحــد: إن عمومــات الكتــاب والســنة تختــص بالشــخص المعيــن، وإنمــا غايــة مــا يقــال: إهنــا تختــص بنــوع 
ذلــك الشــخص فيعــم مــا يشــبهه، وال يكــون العمــوم فيهــا بحســب اللفــظ، واآليــة التــي لهــا ســبب معيــن -وإن كان 
أمــًرا وهنًيــا- متناولــة لذلــك الشــخص ولغيــره ممــن كان بمنزلتــه، وإن كانــت خــربًا بمــدح أو ذم فهــي متناولــة لذلــك 

الشــخص، ولمــن كان بمنزلته« انتهــى.

التراث ليس مسئواًل عن أخطاء الواقع:

ر	فضيلة	الشيخ	»الطيب«	عدم	موضعية	إلصاق	أخطائنا	بالتراث،	فقال: »وكان المفروض على األستاذ -لو  وقرَّ
أراد أن يتقيد بضوابط البحث العلمي يف أخطر قضية تمس حياة المسلمين على اإلطالق- أن يستثني من هذا النقد 
له مسئولية تخلف المسلمين، لكن شاء األستاذ أن يطلق العنان لعبارة تقرر -صراحة أحياًنا،  أصول الراث الذي حمَّ
بالبعث، هي  بين »اهلل« و«العالـَم«، واإليمان  الفاصلة  والثنائية  بالقضاء والقدر،  اإليمان  أن  أحياًنا أخرى-  وضمنًا 

العلل األولى والجراثيم الحقيقية لألمراض المعاصرة يف المجتمع اإلسالمي والجماهير المسلمة!
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ــول  ــذه األص ــن ه ــد بي ــة التجدي ــز يف خط ــدود والحواج ــل الح ــالً- أن يزي ــًدا أو متغاف ــتاذ -عام ــاء األس ــا ش كم

كثوابــت ال تقبــل المســاومة، وال التأويــل، وال االلتفــاف عليهــا بحــال مـِـن األحــوال، وبيــن رؤى شــائهة وتفســيرات 

ــا،  ــا وعدواًن ــه ظلًم ــبْت علي ــي وُحس ــالمي الحقيق ــراث اإلس ــت بال ــة التصق ــراض طفيلي ــة أم ــت بمثاب ــة كان مغشوش

وهــي تفســيرات تنشــأ -يف العــادة- مـِـن ُبعــد العهــد بالمصــدر األصلــي للفكــر أو الفلســفة أو الديــن، ولــم ينــُج منهــا 

ــا، وهــذا أمــر طبيعــي ومقــرر يف تاريــخ الفكــر، وتاريــخ األديــان. ــا أو حديًث تــراث يف تاريــخ البشــرية قديًم

ــادئ الــراث وقيمــه، وبيــن بعــض الســلوكيات  ــر المعقــول: هــو هــذا الخلــط بيــن مب ــر الطبيعــي أو غي لكــن غي

المنحرفــة عنــد البعــض مــن أتبــاع هــذا الــراث، واعتبــار الــراث مســئواًل عــن كل ذلــك يف تعميــم كاســح مِــن شــأنه 

ــد« يف  ــة الي ــارة أو »خف ــبه المه ــا يش ــى م ــد عل ــه يعتم ــه، وأن ــروع برمت ــة المش ا يف جدي ــكًّ ــة وش ــارئ ريب ــر يف الق أن يثي

لعبــة األســماء والمســميات، وكان علــى أســتاذنا الكبيــر أن يصمــد لمناقشــة المفاهيــم ويحاكمهــا يف إطارهــا المعــريف 

والقيمــي كمــا هــي مطروحــة يف الــراث، ال أن يخلــط األوراق يف أذهاننــا إلــى الحــد الــذي يحدثنــا فيــه عــن ممارســات 

خاطئــة لمفاهيــم صحيحــة، وهــو يظــن أنــه يحدثنــا عــن عيــوب يف المفاهيــم ذاهتا!« انتهــى.
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ويبيللن	فضيلللة	الشلليخ	»أحمللد	الطيللب«	معللدًدا	بعللض	القضايللا	التللي	ظلُلللمت	ِمللن	قبيللل	إلصللاق	الممارسللات	
الخاطئللة	بمفاهيللم	صحيحللة	كأن	العيللب	يف	المفاهيللم	الصحيحللة	ذاتهللا!	وأن	دفاعنللا	يف	توضيللح	الفللرق	لللم	يجللِد	مللع	
تحامللل	دكتللور	»حسللن	حنفللي«	وغيللره	علللى	التللراث	اإلسللامي،	فيقللول:	»وال يفيدنــا يف الدفــاع عــن تراثنــا المنقــول 
ضــد اهتامــات »الــراث والتجديــد« أن نــردد مــا هــو معــروف ومفهــوم لــدى الجميــع مـِـن التفرقــة -مثــالً- بيــن القضــاء 
والقــدر كأصــل مِــن أصــول اإليمــان يف اإلســالم وبيــن مفهــوم العجــز والتــواكل والكســل، أو التفرقــة بيــن اإليمــان 
بالبعــث وبيــن أمــراض االزدواجيــة يف المجتمعــات المســلمة، أو التفرقــة بيــن نظــام الشــورى والخالفــة يف اإلســالم 
ــذي  ــلوك ال ــذا الس ــر ه ــة لتربي ــيرات المصنوع ــُقُط التفس ــم... وَتس ــكام ونفاقه ــن للح ــض المفكري ــة بع ــن مداهن وبي
ــا  ــي عدده ــا الت ــن علومن ــم مِ ــن كل عل ــي ع ــاع التحليل ــا الدف ــا أيًض ــا، وال يفيدن ــكالً وموضوًع ــالم ش ــه اإلس يرفض

األســتاذ وهــو يديــن تراثنــا العقلــي والنقلــي جملــة وتفصيــالً... » انتهــى.

وفي النهاية: أسأل الله أن يجزي فضيلة الشيخ »أحمد الطيب« خير الجزاء على دفاعه عن 

تراث األمة في هذا الكتاب، وفي غيره.



تجديد الِخطاب الديني

 بْين المقبول والمردود
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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد؛

فنتنــاول يف هــذه المقالــة موضــوع »تجديــد الِخطــاب الدينــي بيــن المقبــول والمــردود«، ومـِـن خــالل هــذا العنوان 
ــراد هبــا  ــد علــى أن مصطلــح »تجديــد الخطــاب الدينــي« مِــن المصطلحــات التــي ُتطلــق وُي يتضــح أننــا نريــد أن نؤكِّ
معــاٍن مختلفــة؛ بعضهــا مقبولــة وبعضهــا مردودة، ومِــن َثــمَّ فالصــواب أنــه ال بــد مــن تفصيــل يف تقريــر هــذا الحكــم 
مـِـن أن األلفــاظ المْجَملــة ال بــد مــن االستفســار عــن المــراد منهــا، وهــذه قاعــدة عامــة يف غايــة األهميــة »ومخالفتهــا 

كانــت ســبًبا يف كثيــر مـِـن الفتــن«؛ ولــذا بدأنــا بتقريــر هــذه القاعــدة أواًل قبــل التعريــج علــى موضوعنــا.

ــه  ــن باطل ــل ِم ــز حقــه فُيقَب قاعدة: »يجــب وقــف اللفــظ المجمــل علــى االســتفصال حتــى يتمي

ــَرد«. فُي

األلفاظ ِمن حيث داللتها على معانيها ال تخلو من ثالثة أقسام:

)-	ألفاظ ال َتحمل إال الحق، فحق هذه األلفاظ أن ُتقبل مِن غير تفصيل.

2- ألفاظ ال تحمل إال الباطل, فحق هذه األلفاظ أن ترد مطلًقا من غير تفصيل.

3- ألفــاظ تحتمــل حقـًّــا وباطــالً، والعمــل يف ذلــك أن هــذا اللفــظ موقــوف علــى االســتفصال حتــى يتميــز حقــه 
مِــن باطلــه، وتتحــدد معالــم معانيــه، ويتضــح فيــه وجــه اإلشــكال؛ فيقبــل الحــق، وُيــرد الباطــل.
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قال	ابن	تيمية	-رحمه	اهلل-: »فباالشراك واالشتباه يف األلفاظ والمعاين ضلَّ كثيٌر مِن الناس«.

وقللال	-رحملله	اهلل-:	»ومـِـن األصــول الكليــة أن ُيعلــم أن األلفــاظ نوعــان: نــوع جــاء بــه الكتــاب والســنة؛ فيجــب 
علــى كل مؤمــن أن يقــر بموجــب ذلــك فيثبــت مــا أثبتــه اهلل ورســوله، فاللفــظ الــذي أثبتــه اهلل أو نفــاه حــق، فــإن اهلل 
ــن تمــام العلــم أن َيبحــث عــن مــراد رســوله  يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل، واأللفــاظ الشــرعية لهــا حرمــة، ومِ
-صلــى اهلل عليــه وســلم- هبــا ليثبــت مــا أثبتــه وينفــي مــا نفــاه مــن المعــاين؛ فإنــه يجــب علينــا أن نصدقــه يف كل مــا 
أخــرب، ونطيعــه يف كل مــا أوجــب وأمــر، ثــم إذا عرفنــا تفصيــل ذلــك كان ذلــك مــن زيــادة العلــم واإليمــان، وقــد قــال 
-تعالــى-: )َيْرَفللِع	اهللُ	الَِّذيللَن	آَمنُللوا	ِمنُكللْم	َوالَِّذيللَن	ُأوُتللوا	اْلِعْلللَم	َدَرَجللاٍت))))، وأمــا األلفــاظ التــي ليســت يف الكتــاب 
والســنة، وال اتفــق الســلف علــى إثباهتــا ونفيهــا؛ فهــذه ليــس علــى أحــٍد أن يوافِــق َمــن نفاهــا أو أثبتهــا حتــى يستفســر 
عــن مــراده، فــإن أراد هبــا معنًــى يوافــق خــرب الرســول -صلــى اهلل عليــه وســلم- أقــر بــه، وإن أراد هبــا معنًــى يخالــف 
ــر  الرســول -صلــى اهلل عليــه وســلم- أنكــره، ثــم التعبيــر عــن تلــك المعــاين إن كان يف ألفاظــه اشــتباه أو إجمــال عبَّ
ــن مرادهــا؛ بحيــث يحصــل تعريــف الحــق بالوجــه الشــرعي، فــإن كثيــًرا مِــن نــزاع النــاس ســببه ألفــاظ  بغيرهــا أو بيَّ

مجملــة مبتدعــة، ومعــاٍن مشــتبهة« اهـ.

)المجادلة:))( 	)((
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ــا  ــرة المبيِّنــة، وكل لفــظ يحتمــل حقـًّ ــر األلفــاظ المجملــة باأللفــاظ المفسِّ وقللال	-رحملله	اهلل-:	»يجــب أن تفسَّ

ــراك  ــة اش ــن جه ــالء مِ ــالف العق ــر اخت ــل: أكث ــد قي ــل، فق ــق دون الباط ــراد الح ــه الم ــا ب ــق إال مبيَّنً ــال يطل ــالً ف وباط

األســماء، وكثيــر مـِـن نــزاع النــاس يف هــذا البــاب هــو مــن جهــة األلفــاظ المجملــة التــي َيفهــم منهــا هــذا معنًــى يثبتــه، 

ــى ينفيه« اهـــ. وَيفهــم منهــا اآلخــر معنً
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وبتطبيــق هــذه القاعــدة علــى مصطلــح »الخطــاب الدينــي« نجــد أنــه ُيطلــق وُيــراد بــه أحــد 

اآلتيــة: المعانــي 

المعنى األول: تنقية الدين ِمن األفهام الخاطئة:

للُه	َمللْن	َيِعللْش	ِمنُْكللْم	َيللَرى	َبْعللِدي	 وقــد أخــرب النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم- عــن ظهــور البــدع بعــده، فقــال: )َفإِنَّ
للوا	َعَلْيَهللا	بِالنََّواِجللِذ،	َوإِيَّاُكللْم	َوُمْحَدَثللاِت	 اِشللِديَن	اْلَمْهِديِّيللَن،	َوَعضُّ اْختِاًفللا	َكثِيللًرا،	َفَعَلْيُكللْم	بُِسللنَّتِي	َوُسللنَِّة	اْلُخَلَفللاِء	الرَّ

	بِْدَعللٍة	َضاَلللٌة) )))، وهــذا الحديــث يفيــد بمنطوقــه حــدوث االنحــراف، كمــا  	ُكلَّ 	ُمْحَدَثللٍة	بِْدَعللٌة،	َوإِنَّ 	ُكلَّ األُُمللوِر،	َفللإِنَّ

أنــه يأمــر ويبيِّــن الطريقــة الصحيحــة التــي ينبغــي أن يصحــح هبــا هــذا االنحــراف.

	ِماَئللٍة	َسللنٍَة	َمللْن	 للِة	َعَلللى	َرْأِس	ُكلِّ -	َيْبَعللُث	لَِهللِذِه	األُمَّ 	َوَجلللَّ 	اهللَ	-َعللزَّ ــه وســلم-: )إِنَّ ــه -صلــى اهلل علي وأمــا قول
ُد	َلَهللا	ِدينََهللا( )رواه أبــو داود والحاكــم، وصححــه األلبــاين(، فنــص يف وجــود التجديــد، وإن كان يــدل بطبيعــة  ُيَجللدِّ
ــا علــى: نشــر  الحــال علــى وجــود انحــراف اســتدعى ذلــك التجديــد »وتــدور أقــوال العلمــاء يف معنــى التجديــد هن

ــم النــاس أمــر دينهــم«. الســنن، ورد البــدع، وتعلي

))(	)رواه	أحمد	وأبو	داود	والترمذي،	وصححه	األلباين(
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المعنــى الثانــي: مخاطبــة النــاس علــى قــدر عقولهــم وبلغــة يفهمونهــا، واالهتمــام بمــا اســتجد 

ِمــن مشــاكلهم:

وقــد أشــار اهلل -عــز وجــل- إلــى هــذا المعنــى يف قولــه -تعالــى-: )َوَمللا	َأْرَسللْلنَا	ِمللْن	َرُسللوٍل	إاِل	بِِلَسللاِن	َقْوِمللِه	لُِيَبيِّللَن	
َلُهللْم))))، فــكان هــذا التعليــل دليــاًل علــى مشــروعية »بــل وجــوب« أن يكلِّــم العلمــاء النــاس باللغــة التــي يفهموهنــا، وأن 
ــل لهــم المعنــى المقصــود؛ ليــس بالًغــا وال بيانــا يف واقــع األمــر! ويدخــل  بيــان الحــق للعامــة بلغــة فقهيــة رصينــة ال توصِّ
يف ذلــك وجــوب التمهيــد للمعــاين التــي تلتبــس علــى العامــة حتــى يتمكنــوا مِــن فهمهــا، قــال ابــن مســعود -رضــي اهلل 
عنــه-:  اهلل  -رضــي  علــٌي  وقــال  فِْتنَــًة« )2)،  ضِِهــْم  ِلَبعْ اَن 

َ
ك ِإال  ُه��ْم، 

ُ
ُعُقول ُغ��ُه 

ُ
َتْبل ال  َحِديًث��ا  ْوًم��ا 

َ
ق ٍث  بُِمَح��دِّ ��َت 

ْ
ن
َ
أ »َما  عنــه-: 

َوَرُسللوُله؟!« )3). اهللُ	 َب	 ُيَكللذَّ َأْن	 َأُتِحبُّللوَن	 َيْعِرُفللوَن،	 ِبَم��ا  ��اَس  النَّ ��وا 
ُ
دِّث »حَ

أحدث��ه  وم��ا  منك��رات،  ِم��ـ  انتشللاره  زاد  وم��ا  معام��ات،  ِم��ـ  الن��اس  حي��اة  ي 
�ف ج��دَّ  بمللا  االهتمللام	 هللذا	 يف	 ويدخللل	

الشــريعة  صالحيــة  عــدم  وادعــاء   - والعالمانيــة   - اإللحــاد  زماننا: »شــبهات  يف  ومنهــا  شللبهات،  ِم��ـ  الباط��ل  أه��ل 

)إبراهيم:4( 	)((
)رواه	مسلم	يف	مقدمة	صحيحه( 	)2(

)رواه	البخاري	تعليًقا( 	)3(
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لــكل زمــان ومــكان - وادعــاء تاريخيــة النصــوص الشــرعية - ... !« إلــى غيــر ذلــك مـِـن الشــبهات التــي اســتند عليهــا 
القائلــون بتجديــد الخطــاب الدينــي بمعنــاه الثالــث المذمــوم.

والمعنيللان	السللابقان	حسللنان	»بللل	مطلوبللان«،	وهللذا	بخللاف	النللوع	الثالللث	اآلتللي	ذكللره؛	فهللو	مذمللوم،	وِمللن	أجمللع	
العبللارات	يف	الفللرق	بيللن	هللذا	وذاك	قللول	فضيللة	الشلليخ	»أحمللد	الطيللب«	شلليخ	األزهللر	الحالللي	يف	مناقشللته	ألطروحللة	
ــر، األول: حفــاظ  ــد والتغيي ــن التجدي ــْرق بْي »حسللن	حنفللي«	حللول	»التللراث	والتجديللد«	حيللث	قللال	فضيلته: »ثمــة ف
ــدٌء  ــدم وب ــاين: ه ــار. والث ــن األنظ ــا ع ــار يحجبه ــن غب ــا مِ ــم عليه ــا يراك ــض لم ــا، ونف ــة إليه ــول وإضاف ــى األص عل
ــداع  ــي أو خ ــب الوع ــد تغيي ــم إال إذا كان القص ــد، الله ــمى التجدي ــمى إال مس ــت أي مس ــم تح ــراغ يت ــن ف ــد مِ جدي
الجماهير« )راجــع كتــاب »الــراث والتجديــد شــبهات وردود«، وقــد لخصنــاه يف مقالــة ســابقة، بعنــوان: »ضوابــط 

تجديــد الــراث عنــد شــيخ األزهــر«(.

المعنــى الثالــث »المــردود«: التالعــب فــي أحــكام الديــن ذاتــه، ويشــمل صــوًرا تتفــاوت فــي 

وانحرافهــا: تطرفهــا 

*	منها: اســتعمال منهــج المواءمــة بْيــن الشــريعة اإلســالمية والحضارة الغربيــة؛ بحيث تصبح معطيــات الحضارة 
الغربيــة هــي أحــد المرجحــات الفقهيــة يف مســائل الخــالف، وهــذا المنهــج الــذي ســلكه »األفغــاين« و«محمــد عبــده« 
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ثــم آل إلــى حالــة شــديدة مـِـن إخضــاع الشــريعة لمعطيــات الحضــارة الغربيــة عنــد »الرابــي« و«الغنوشــي«، وال يعنــي 
هــذا أننــا لســنا بحاجــة إلــى صالحيــة الشــريعة للتطبيــق يف كل زمــان ومــكان أو أننــا ال نقــر أن للواقــع أثــًرا يف الفتــاوى، 
ولكــن المشــكلة يف اعتبــار أن للواقــع أثــًرا يف األحــكام! »ولهــذا األمــر مقــام آخــر يف بيــان ضوابــط اســتعمال قاعــدة 

تغيُّــر الفتــوى بتغيــر الزمــان والمــكان لعلنــا نخصــص لهــا مقالــة قادمــة -إن شــاء اهلل-«.

ــا  *	وِمللن	أشللدها	خبًثا:	ادعــاء تاريخيــة الخطــاب الدينــي، وحصــر كل آيــة يف ســبب نزولهــا! ممــا يســاوي عمليًّ
زعــم أن كل نصــوص الوحــي كتاًبــا وســنة قــد ُنســخت يــوم نزولهــا، وصــارت تاريًخــا لــَك أن تحاكيــه إن شــئَت، أو 
تعــرض عنــه إن شــئَت! »وقــد ردَّ عليهــم شــيخ األزهــر يف كتابــه المشــار إليــه آنًفــا، ونقلنــا ذلــك عنــه يف المقالــة التــي 

أشــرنا إليهــا«.

ــح  ــا تبجَّ ــل ربم ــا، ب ــوص ذاهت ــد النص ــى نق ــوة إل ــي الدع *	وأمللا	أشللد	هللذه	الدعللوات	خبًثللا	علللى	اإلطاق:	فه
ــاهلل! ــاذ ب ــه، والعي ــرآن ذات ــد الق ــى نق ــا إل ــم ودع بعضه
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تنبيهات هامة حول تجديد الخطاب الديني بين المقبول والمردود

- تنبيه حول القائلين بأن العبرة بخصوص السبب:

ــبب!«، وإذا  ــوص الس ــربة بخص ــال: »إن الع ــد ق ــون ق ــم يك ــن عال ــا ع ــا وتنقيًب ــهم بحًث ــون أنفس ــد العالماني ُيجِه
ــط  ــلمين ق ــن المس ــد مِ ــل أح ــم يق ــه ل ــوا أن ــي أن يعلم ــه! وينبغ ــوا ل ــاك؛ هلل ــا أو هن ــى هن ــذا المعن ــالً يف ه ــدوا نق وج
ــا  -غيرهــم- بتاريخيــة النصــوص الشــرعية، وأن غايــة َمــن يدعــي أن العــربة بخصــوص الســبب أنــه ال َيعتبـِـر اآليــة نصًّ
ي الحكــم إلــى نظائــره بنفــي الفــارق أو بالقيــاس، ويظــل هــذا دليــالً إلــى  إال يف الســبب الــذي َنزلــت ألجلــه، ثــم ُيعــدِّ
أن يــرث اهلل األرض وَمــن عليهــا؛ ومــع هــذا فمذهــب »جماهيــر أهــل العلــم ســلًفا وخلًفــا« أن داللــة النصــوص العامــة 

علــى أفــراد جنســها بعمومهــا اللفظــي.

ا: اب ِمـ النصوص ليكون تجديًدا منضبطً ت  - ال يكفي

يــرى البعــض أنــه يكفــي -ضماًنــا لعــدم التالعــب- أن ُيمتنــع مِــن االقــراب مــن النصــوص »الكتــاب والســنة«، 
وهــذا غيــر كاٍف؛ ألن بعــض َمــن يْدعــون لذلــك يريــد االنقــالب علــى الفقــه اإلســالمي ككل؛ ممــا يقطــع الصلــة بيــن 
األمــة وبْيــن النــص، فالنــص إنمــا بقــي محفوًظــا بمــا تلقتــه األمــة بالقبــول مـِـن تفســيره مــع وجــود مســاحة مقبولــة مـِـن 

الخــالف يف تفســيره.
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- الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان:

االلتــزام بتطبيــق النصــوص علــى حــوادث جديــدة متــاح مـِـن خــالل قواعــَد، أبرزهــا القاعــدة التــي تقــول: »العــربة 
بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب«، ومـِـن خــالل أداة القيــاس، وكذلــك مـِـن خــالل معرفــة العلــل والمقاصــد؛ ممــا 

يجعــل »الفقــه اإلســالمي« مســايًرا لــكل العصــور، وغيــر منعــزل عــن أي منهــا.

الشريعة تتضمن قواعد التعامل مع االنحراف الذي عمَّ وانتشر، وذلك عبر اآلليات اآلتية:

أ	- النصوص اآلمرة بالرفق واللين والوسطية.

ب	-	األدلة الدالة على اعتبار المصالح والمفاسد.

ج-	األدلة الداعية إلى الفرق بْين حال االختيار وحال الضرورة.

د- وبصفة أعم النصوص التي تبيِّن الفرق بين الحكم والفتوى.

هل- مراعاة أن الرخص يف حالة انتشار المشكلة يف دولة أو مجتمع َتُجوز يف أحوال أقل مِن الضرورة.

ــا-: )َلللْوال	َحَداَثللُة	َعْهللِد	َقْوِمللِك	 ــي اهلل عنه ــة -رض ــلم- لعائش ــه وس ــى اهلل علي ــي -صل ــول النب -	وِمللن	ذلك: ق
ْكُْفللرِ	َلنََقْضللُت	اْلَكْعَبللَة،	َوَلَجَعْلُتَهللا	َعَلللى	َأَسللاِس	إِْبَراِهيللَم)))).

ِبال

)متفق	عليه( 	)((
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فقه البدائل ودوره في التصدي لشيوع المعاين الفاسدة لتجديد الخطاب الديني:

ــا كدعــاة أن  ــادي بتجديــد الخطــاب الدينــي يريــد المعنــى الفاســد، ودورن ــن ين ــه ليــس كل َم ممــا ســبق نعلــم أن
ح بمعنــاه الحســن؛ ال ســيما إن كان متبوًعــا؛ لرياســٍة أو عْلــم، ونكــون  نرِشــَد َمــن نطــق بــكالم مْجَمــل إلــى أن يصــرِّ
هبــذا قــد نصحنــا لــه ولمــن وراءه، وأمــا محاولــة تثبيــت التهــم علــى النــاس؛ فسياســة »ميكيافليــة« ال تناِســب الدعــاة 
إلــى اهلل بحــال مـِـن األحــوال، بــل واألخطــر مـِـن هــذا: أن بعــض َمــن يقبــل بالدعــوة إلــى تجديــد الخطــاب الدينــي دون 
ضوابــط يتصــور أنــه ال يمكــن مقاومــة األفــكار الخاطئــة »ال ســيما تلــك التــي لِحقــْت بمفهــوم الجهــاد«؛ إال بالقبــول 

بدعــوة متحــررة إلــى تجديــد الخطــاب الدينــي!

القضي��ة  ه��ذه  ع��ى  ج  ِـّ ُع�� لمللا  المنحرف��ة  الف��كار  ه��ذه  ضب��ط  وس��ائل  ذات��ه  الدي��ـ  ي 
�ف أن  الَع��ْرض  أحس��ننا  أنن��ا  ولللو 

ع��ـ  نبح��َث  أن  ي 
ينب��عف ب��ل   ، ي

يك���ف ال  هللذا  ولك��ـ  أنكرناه��ا،  مخالف��ة  وجدن��ا  مىت  أنن��ا  ع  ال��رش ��منا  َـّ عل وقللد  الس��اس،  ِم��ـ 

أو  الغ��رض  ذات  يحق��ق  ��ا  عيًّ ـش مسلللكًا  وجدن��ا  ف��إن  المخالف��ة،  به��ذه  القب��ول  أو  التفك��ري  إىل  الن��اس  قللاد  ال��ذي  الداف��ع 

قب��ل  الثم��ر  بي��ع  ـي��م  تح ذل��ك:  أمثل��ة  وِم��ـ  الشللرع،  ام  ف ت ال ع��ى  للن��اس  أع��ون  ليك��ون  بيان��ه«؛  علين��ا  »وج��َب  منلله  ـيًب��ا  ق

مفاسللده. ِمللن	 ويخلللو	 أهدافلله	 ذات	 يحق��ق  ل��ه  بدي��ًا  م 
َ
��ل السَّ بي��ع  ��ع  � � � ي� ترش م��ع  صاحلله  ب��دو 
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وِمن هذا المنطلق نقول لهؤالء:

الشــريعة ذاهتــا تتضمــن وســائل تنقيتهــا مـِـن الغلــو واالنحــراف »ال ســيما يف قضيــة الجهــاد«، وإن عــالج انحــراف 
ــة  »داعــش« -وغيرهــا- ال يكــون بالتالعــب بنصــوص الشــريعة، بــل العكــس هــو الصحيــح؛ فانتشــار اآلراء الداعي
إلــى التالعــب بالديــن هــي أحــد أهــم أســباب اتجــاه المتدينيــن عموًمــا »والشــباب خصوًصــا« إلــى األفــكار المتطرفة، 
وإنمــا يجــب تطبيــق الشــروط واآلداب واألحــكام التــي يف الشــريعة ذاهتــا فيمــا يتعلــق بمفهــوم الجهــاد، وهــي كافيــة 

يف الــرد علــى هــذه المفاهيــم.

وال يمكــن أن يطالـِـع عاقــٌل أبــواب »الصلــح والهدنــة« مــع المشــركين، وغيرهــا مــن المعــاين يف كتــب الفقــه، ثــم 
يطالـِـب المســلمين حكاًمــا ومحكوميــن أن يقاتِلــوا العالــم عــن بكــرة أبيــه، بــل لــم يــؤَت َمــن قــال بذلــك كـ«داعــش« 
-وغيرهــا- إال مِــن إهمالهــم الرجــوع إلــى كتــب أهــل العلــم المعتربيــن، كمــا ينبغــي أن نــدرك أن اإلســالم يتضمــن 

وســائل حمايــة أبنائــه مِــن التهــور، ووســائل الحمايــة مــن التطــرف.

ة -منها ما تقدم ذكرها، ونعيدها هنا ألهميتها-، وهي: وذلك عْبَر آليات كثري

أ	- النصوص اآلمرة بالرفق واللين والوسطية.

ب - األدلة الدالة على اعتبار المصالح والمفاسد.
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ج- األدلة الداعية إلى الفرق بْين حال االختيار وحال الضرورة.

د- وبصفة أعم النصوص التي تبيِّن الفرق بين الحكم والفتوى.

هل- مراعاة أن الرخص يف حالة انتشار المشكلة يف دولة أو مجتمع َتُجوز يف أحوال أقل مِن الضرورة.

ن ذلك: قــول النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم- لعائشــة -رضــي اهلل عنهــا-: )َلللْوال	َحَداَثللُة	َعْهللِد	َقْوِمللِك	 -	ومِ
بِاْلُكْفللرِ	َلنََقْضللُت	اْلَكْعَبللَة،	َوَلَجَعْلُتَهللا	َعَلللى	َأَسللاِس	إِْبَراِهيللَم)))).

الخالصة:

ج لــه البعــض »باســم الشــريعة!«؛ فــال بــد وأن  ُه ال ُيِحــبُّ اْلَفَســاَد( )2)، فــكل فســاد روَّ قــال اهلل -تعالــى-: )َواللللَّ
ــه  ــا، ولكن ــرد هبــذه الطريقــة ال نقــول يقضــي علــى الفســاد هنائيًّ ــن فســاده، وال ــرده ويبيِّ يكــون يف الشــريعة ذاهتــا مــا ي
ــَباَك« التــي يصيدون هبا الشــباب  يقللـــه إلــى أدنــى درجــة، وأمــا مــا ســوى ذلــك مـِـن المســالك؛ فتوفـِّــر للمتطرفيــن »الشِّ

المتديــن.

نسأل هللا أن يوفِـّق الجميع لما يحب ويرضى.

))(	)متفق	عليه(
)2(	)البقرة:205(



صالحية الشريعة للتطبيق

 في كل زمان ومكان
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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد؛

فنتنــاول يف هــذا المقــال قضيــة كثـُــر الحديــث عنهــا يف اآلونــة األخيــرة، وهــذه القضيــة هــي الســؤال الــذي يطرحــه 
البعــض: هــل الشــريعة اإلســالمية صالحــة للتطبيــق يف هــذا الزمــان أم ال؟!

ــون  ــم يعمل ــرقين وتالمذهت ــن المستش ــب مِ ــارات التغري ــدأت تي ــذ أن ب ــطح، فمن ــى الس ــت عل ــة طف ــي قضي وه
ــذا  ــل- يف ه ــى األق ــداًء أو -عل ــق ابت ــريعتها للتطبي ــة ش ــة يف صالحي ــككون األم ــة، ويش ــاء األم ــول أبن ــم يف عق عمله
الزمــان، والنــاس مــا بيــن ُمــدرك لهــذا الباطــل منكــٍر لــه، وبيــن مقتنــع، وبيــن مــردٍد، ومنهــم الجاهــل ومنهــم المتــأول، 
وال نملــك أمــام هــذا إال أن نجــادل بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وأن نبيِّــن مواطــن االلتبــاس مــا اســتطعنا إلــى ذلــك 

ســبيالً، متوكليــن يف ذلــك علــى اهلل -عــز وجــل-، ومســتندين إلــى مــا ســطره علماؤنــا.
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ويمكننا تناول هذه القضية ِمن خالل عدة أسئلة:

ــق شــريعته يف كل عصــر أم أن هــذا الوجــوب كان يختــص بعصــر  السللؤال األول: هــل أوجــب اهلل علينــا أن نطبـِّ
ــر؟! دون اآلخ

السللؤال الثاين: أننــا يف هــذا العصــر الحديــث الــذي »اســتحدَث فيــه النــاس التكنولوجيــا، وأنــواع المعامــالت 
المعقــدة علــى مســتوى الدولــة وعلــى مســتوى األفــراد« هــل ســنجد حكًمــا شــرعيًّا لــكل مــا اســتجد يف هــذه الحيــاة؟

السللؤال الثالث: هــل إذا عدنــا إلــى الشــريعة، وبحثنــا فيهــا عــن حكــم لمــا اســتجد يف حيــاة النــاس؛ هــل ســيكون 
هــذا الحكــم مناســًبا لهــذا العصــر أم يكــون منفصــالً عنــه؟

هــي:  الســابقة  األســئلة  مــن  ســؤال  كل  ع��ى  المس��لم  به��ا  يجي��ب  أن  يج��ب  ي  ال��ىت العقدي��ة  واإلجابــة 

»نعم«.

ي كل زمان ومكان.
عه �ف ـش نعم، أوجب هللا علينا أن نطبق 

ونعم، سنجد إجابة لكل ما استجد مـ المور.

ونعم، سيكون هذا الحكم مناسًبا	لهذا	العصر.
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ـع على	هذا، مَّ سوف يتف
َ
وِمـ ث

 الســؤال الرابــع وهــو: إذا كان ثمــة واقــع يخالــف الشــريعة قــد طبــق وتجــذر، فهل تقــدم لنا الشــريعة حــالً للتعامل 
مــع مثل هــذه األحــوال؟

وهللذا	يقللود	إلللى	السللؤال	الخامس: مــا هــي اآلليــة التــي تقدمهــا الشــريعة لمعالجــة األخطــاء التــي يقــع فيهــا األفراد 
أو الِفــرق ســواء مــا دون منهــا ومــا لــم يدون؟

منــا إجابــة هــذه األســئلة مـِـن حيــث الجملــة أثنــاء طرحهــا؛ إال أنــه ال بــد مـِـن شــيء مــن التفصيــل،  ورغــم أننــا قدَّ
ومناقشــة الشــبهات حــول كل منهــا.
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إجابة السؤال األول:

ي كل عرص أم أن هذا الوجوب كان يختص بعصر دون اآلخر؟
ق شريعته �ف ِـّ س: هل أوجب هللا علينا أن نطب

ج: نعلــم أن اهلل -عــز وجــل- قــد بعــث يف كل أمــة نذيــًرا، وجعــل رســالته محــددة بزمــان ومــكان، ثــم بعــث اهلل 
-عــز وجــل- محمــًدا -صلــى اهلل عليــه وســلم- بالشــريعة الخاتمــة، وخصهــا بعــدة خصائــص.

��وَن 
ُ
ِلَيك َعْب��ِدِه   

َ
َع��ى ��اَن 

َ
اْلُفْرق َل  ��زَّ

َ
ن ��ِذي 

َّ
ال )تََباَرَك  -تعالــى-:  اهلل  ومكاًنا: قــال  زماًنللا	 عامللة	 أنه��ا	 »وأهمه��ا«:  منهللا 

��َملُْت 
ْ
ك
َ
ــال: )الَْي��ْوَم أ ــرائع، فق ــن الش ــا مِ ــه غيره ــف ب ــم يص ــا ل ــل- وصًف ــز وج ــا اهلل -ع ــم وصفه ِميللَن	َنِذيللًرا))))، ث َ

َعال
ْ
ِلل

َرُجــٌل  »َقــاَل  قــال:  شــهاب  بــن  طــارق  وعــن  ِدينًللا) )2)،  اإِلْسللاَم	 َلُكللُم	 َوَرِضي��ُت  ي  نِْعَم��ىتِ ��ْم 
ُ
ْيك

َ
َعل َوَأْتَمْم��ُت  ��ْم 

ُ
ِديَنك ��ْم 

ُ
ك

َ
ل

مـِـَن الَيُهــوِد لُِعَمــَر: َيــا َأمِيــَر الُمْؤمِنِيــَن، آَيــٌة فـِـي كَِتابُِكــْم َتْقَرُءوَنَهــا، َلــْو َعَلْينـَـا َمْعَشــَر الَيُهــوِد َنَزَلــْت، اَلتََّخْذَنــا َذلـِـَك الَيــْوَم 
ِدينًللا)« )3). اإِلْس��َاَم  ��ُم 

ُ
ك

َ
ل َوَرِضي��ُت  ي  ِنْعَم��ىتِ ��ْم 

ُ
َعَلْيك ْتَمْم��ُت 

َ
َوأ ��ْم 

ُ
ِديَنك ��ْم 

ُ
ك

َ
ل ��ُت 

ْ
َمل

ْ
ك
َ
أ )الللَيْوَم  َقــاَل:  آَيــٍة؟  َأيُّ  َقــاَل:  ِعيــًدا. 

))(		)الفرقان:)(
)2(	)المائدة:3(
)3(	)متفق	عليه(
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ثم إن اهلل -تعالــى- قضــى بــأن محمــًدا -صلــى اهلل عليــه وســلم- هــو خاتــم المرســلين، فعلِمنــا مِــن مجمــوع 

ذلــك أن شــريعته واجبــة، وأهنــا صــارت شــرعة كل مِــن جــاء بعــده -صلــى اهلل عليــه وســلم-.

عــون أن الشــريعة قــد ُنســخت!  ولللو نظرنــا إلــى المخالفيــن يف هــذه القضية: فســنجد أن مقتضــى كالمهــم أهنــم يدَّ
ــق قاعــدة أن: »الزم  وهــذه حقيقــة أقوالهــم نجليهــا لهــم؛ ليتوبــوا إلــى اهلل منهــا، مــع أننــا يف مقــام إقامــة األحــكام نطبِّ

القــول ليــس بقــول«.

أجل��ه  ِم��ـ  ��ره  َـّ وكف  » ف حس���ي »ط��ه  ب��ه  ق��ال	 ق��ول  وه��و  للنق��د!  قاب��ل  ذات��ه  »الق��رآن«  أن  ي��دعي  ن  مَ ُجرًم��ا  ه��ؤالء  وأكثللر 
وأن  صاحب��ه،  من��ه  ت��اب  ال��ذي  الباط��ل  وا	 ينرش أن  له��م  يحل��و  ف  ي ق ش المس��ت أف��راخ  ولك��ـ  من��ه،  ت��اب  ث��م  الزه��ر«	 »علم��اء 

عليلله. م��ات	 ال��ذي  الح��ق  يكتم��وا 

»حس��ـ  ه��ؤالء:	 وِم��ـ  نزوله��ا،  بس��بب  ��دة  مقيَّ آي��ة  كل  أن  ويزع��م	  ،»! ي
ف الق��رآ الن��ص  »تاريخي��ة  عي  ي��دَّ َم��ـ  ومنه��م 

هللا-  -حفظ��ه  الطي��ب«  »أحم��د  الش��يخ  الزه��ر«  »ش��يخ	 علي��ه  ردَّ  وال��ذي  والتجدي��د«،  اث  »الرت كت��اب  صاح��ب   » ي
ف حن

وردود«. مناقشــات  والتجدي��د	 اث  »الرت كت��اب:  ي 
ف

وحاصل كالم َمن يدعي تاريخية النص القرآين أن كل آية مِن القرآن ُنسخت فور نزولها -والعياذ باهلل!-.
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ــه -أيًضــا-: االدعــاء بنســخ شــريعة  ــأن الشــريعة كانــت صالحــة لزمــان نزولهــا، فحاصــل قول ــن يقــول ب وأمــا َم
اإلســالم؛ إال أهنــم يضربــون أخماًســا يف أســداس لــو ســئلوا عــن النــص الناســخ؟ وعــن تاريــخ هــذا النســخ؟ وهــل 

كان منــذ قــرن أم قرنيــن أم مــاذا؟!
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إجابة السؤال الثاني:

ع��ى  المعق��دة  المعام��ات	 وأن��واع  التكنولوجي��ا  الن��اس  في��ه  اس��تحدث  ال��ذي  الحدي��ث  الع��رص  ه��ذا  	 ي
ف إنن��ا  س: 

الحي��اة؟ ه��ذه  ي 
ف اس��تجد  م��ا  ل��كل  عًي��ا  ـش حك��مًا  س��نجد  ه��ل  الف��راد،  مس��توى  وع��ى  الدول��ة  مس��توى 

ج: والــكالم هنــا علــى قضيــة اإليمــان بــاهلل ورســوله -صلــى اهلل عليــه وســلم-، والمســلم يعتقــد أن اهلل حكيــم 

لطيــف خبيــر، ويعتقــد أن رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم- صــادق يف كل مــا بلغــه عنــه، ومـِـن المحــال أن يحيلــك 
اهلل علــى مصــدر ثــم ال تجــد بغيتــك يف هــذا المصــدر.

؛ فــال يجــوز الســؤال عنهــا  وهــذه القضيــة ينبغــي أال تكــون محــل شــك مـِـن المســلم بمقتضــى عقيدتــه، ومـِـن َثــمَّ
ــم. مـِـن بــاب الشــك، وإن جــاز الســؤال عنهــا مـِـن بــاب التعلُّ

ع��دٍد  ع��ى  تق��وم  يع��ة  ش ال تك��ون  كي��ف  وه��و:  القضي��ة،  هللذه  ح��ول  ا  استش��كاليًّ س��ؤاًل  ـح  يط�� البع��ض  إن  ونقللول: 
تنتهللي؟! ال  لمس��ائل  أحكاًم��ا  تش��مل  أن  يمكنه��ا  بينم��ا  النص��وص  مللن  مح��دود 

وَمــن َعلـِـم القواعــد الشــرعية لبحــث مــا اســتجد مـِـن مســائل؛ لزالــت مـِـن عنــده هــذه الشــبهة؛ وذلــك ألن اهلل -عز 
وجــل- أنــزل إلينــا يف الشــرع نصوًصــا نســتخرج منهــا قواعــد، مـِـن أهمهــا: »أن األصــل يف المعامالت اإلباحــة«، و«أن 

األصــل يف العبــادات التحريــم«؛ مــا لــم يكــن هنــاك دليــل ينقــل عــن هــذا األصل.
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أو  المعلوم��ات  وسللائل  اع  »كاخرت ع��ات  ت المخ م��ـ  أو  المعام��ات  م��ـ  ء  ي
�ش أي  يس��تجد  أو  نبح��ث  وعندمللا 

قائم��ة  ي 
�ف »ابح��ث  لللك:  تق��ول  البح��ث  ـيق��ة  ط لن  حكًم��ا؛  ل��ه  نج��د  أن  بللد  ال  الم��ور  ه��ذه  م��ـ  أم��ر  ف��كل  المواص��ات«، 

ش��يًئا  نج��د  أن  يمكللن  ف��ا  الص��ورة  �ه��ذه  وـ� مب��اح«،  »إن��ه  فق��ل:  وإال  مح��رم«،  »إن��ه  فقللل:  فيه��ا؛  وجدَت��ه  ف��إن  المحرم��ات«؛ 

ل��ه. حك��م  ال 

ــن  ــذا مِ ــا - ه ــون مباًح ــا أن يك ــي، وإم ــه هن ــق علي ــده ينطب ــا تج ــا«؛ فإم ــا، وإم ــى تفريعة: »إم ـيط��ة البح��ث بنللاءً عل وخ

رحمــة اهلل بنــا وتيســيره.

وأما قائمة المحرمات فُيبحث فيها ِمن خالل ثالث خطوات:

األولى: هل هذا الشيء منهي عنه بذاته وبخصوصه؟ فإن لم يكن؛ نلجأ إلى الخطوة الثانية.

الثانية: هل هذا الشيء داخل يف عموم منهي عنه؟ فإن لم يكن؛ نلجأ إلى الخطوة الثالثة.

الثالثة: هل يشرك هذا الشيء مع منهي عنه يف علة النهي؟ فإن لم يكن؛ يكون هذا الشيء مباًحا.

ومِــن هنــا نعلــم الحكمــة الشــرعية يف اســتعمال الشــرع أللفــاظ العمــوم؛ وذلــك لكــي يكــون هــذا الشــرع ثــروة 
باقيــة إلــى أن يــرث اهلل األرض وَمــن عليهــا، وأن العمــوم واضــح يف النصــوص التــي وردت يف غيــر ســبب، بــل وفيمــا 

نــزل بســبب؛ كأن ينــزل بلفــظ عــام يحمــل بداخلــه إجابــات عــن أســئلة لــم تنــزل بعــد.
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ــة -رضــي اهلل  ــاَس للصحاب ــه وســلم- القي ــي -صلــى اهلل علي ــم النب ومــع اســتعمال الشــرع أللفــاظ العمــوم علـَّ
عنهــم-، فقــد كان النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم- يحــاول أن يجعــل الســائل يســتنبط اإلجابــة عــن طريــق القيــاس، 
مــع أنــه يف النهايــة لــم يكــن محتاًجــا للقيــاس، وال وجــود للقيــاس مــع وجــود النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم-؛ ألن 
ــم األمــة القيــاس، فهــذا  الحكــم لــو ُأخــذ بالنــص؛ فــال يجــوز األخــذ بالقيــاس، وكان -صلــى اهلل عليــه وســلم- يعلِّ
ــة  ــذه إجاب ــام، وه ــل الصي ــا ال تبط ــة أهن ــم، واإلجاب ــة للصائ ــن القبل ــلم- ع ــه وس ــى اهلل علي ــي -صل ــأل النب ــر يس عم
ْي��َت لَْو 

َ
ــال: )َأَرأ ــاس، فق ــه القي ــة، وأن يعلم ــه العل ــلم- أراد أن يعلم ــه وس ــى اهلل علي ــي -صل ــا النب ــن هن ــرة، ولك مباش

ــلََّم-: )َفِفيللَم) ))). ــِه َوَس ــى اهلُل َعَلْي ــوُل اهللِ -َصلَّ ــاَل َرُس ــَك، َفَق ــْأَس بَِذلِ ــُت: ال َب ــاَل: َفُقْل ــٌم( َق ــَت َصائِ َتَمْضَمْض��َت ِبَم��اٍء	َوَأْن

اإلم��ام  كت��اب  م��ع  ب��دأ  إنم��ا  وط  والرش والقي��اس،  والخص��وص،  العم��وم	 ح��ول  ال��كام  ه��ذا  إن  قائ��ل:  يق��ول  وقللد 
اهلل-. -رحم��ه	  » »الش��افعي

ا بْيــن وجــود األشــياء وبيــن تدوينهــا، أو تنظيمهــا يف قواعــَد،  والجواب: أنــه ال بــد مـِـن مالحظــة الفــرق الكبيــر جــدًّ
فعمــرو بــن العــاص -رضــي اهلل عنــه- إذا ُذكـِـر، ُذكـِـر الجهــاد والشــجاعة، وال نصنفــه يف علمــاء الصحابــة، ومــع هــذا 
ــًدا لغــزوة »ذات السالســل«، والشــاهد  بعــد إســالمه بثالثــة أشــهر فقــط أرســله النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم- قائ

)رواه	أحمد	وأبو	داود،	وصححه	األلباين( 	)((
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ليــس يف ذلــك، وإنمــا »ذات السالســل« كانــت يف وقــت شــديد الــربد فــوق الجبــال؛ فأصابتــه جنابــة فتيمــم ثــم صلــى 
بأصحابــه، فلمــا عــادوا اشــتكوا إلــى النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم-، فقــال لــه النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم-: )يَا 
اهلَل  َســِمْعُت  إِنِّــي  َوُقْلــُت:  االْغتَِســاِل،  مِــَن  َمنََعنِــي  ــِذي  بِالَّ َفَأْخَبْرُتــُه  َقــاَل:  ُجنُــٌب؟(  َأْنــَت  وَ ْصَحاِب��َك 

َ
ِبأ صلى��َت  َعْمُرو، 

َيُقــْل  َوَلــْم  َوَســلََّم-  َعَلْيــِه  اهلُل  ــى  -َصلَّ اهللِ  َرُســوُل  َفَضِحــَك  َرِحيًمللا))))،  ��ْم 
ُ
ِبك اَن 

َ
ك  َ اللَّ ِإنَّ  ُفَس��ُكْم 

ْ
ن
َ
أ ��وا 

ُ
ُتل

ْ
َتق )َوال  َيُقــوُل: 

َشــْيًئا )2).

فالنبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم- تبســم استحســاًنا لفعــل عمــرو -رضــي اهلل عنــه-، مــع أن التيمم يف هــذه اللحظة 
كان المنصــوص عليــه عنــد فقــدان المــاء فقــط، ولكــن األمــر أصبــح مشــروًعا بالنــص بعــد ذلــك بفعــل عمــرو -رضــي 
اهلل عنــه- واستحســان النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم-، ولكــن قْبــل ذلــك يعتــرب فعــل عمرو -رضــي اهلل عنــه- اجتهاًدا 

ثــم أقــره النبــي -صلــى اهلل عليه وســلم-.

))(	)النساء:29(
)2(	)رواه	أحمد	وأبو	داود،	وصححه	األلباين(
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إجابة السؤال الثالث:

س:	وهللل	إذا	عدنللا	إلللى	الشللريعة	وبحثنللا	فيهللا	عللن	حكللم	لمللا	اسللتجد	يف	حيللاة	النللاس،	هللل	سلليكون	هللذا	الحكللم	
مناِسللًبا	لهللذا	العصللر	أم	يكللون	منفصللاً	عنلله؟

ج: اإلجابــة العقديــة -بعيــد عــن الجــدل-: نعــم، بــال شــك، ولنتذكــر مــرة أخــرى: أننــا إذا كنــا نعتقــد أن اهلل عليــم 
خبيــر، وأن اهلل أمرنــا أن نعــود يف كل أمورنــا إلــى الشــرع، واهلل -عــز وجــل- هــو خالــق كل شــيء، وأنــه -ســبحانه- 
ر أن يف زمــان مــا ســتكون أحــوال النــاس علــى حالــة معينــة، وأمرهــم أن يعــودوا إلــى الشــرع،؛ فــال بــد أن يكــون  قــد قــدَّ

الحكــم الشــرعي الــذي ســيحصلون عليــه مناِســًبا ألحوالهــم.

ولكللن	البعللض	يقول: ومــا لنــا ال نــرى هــذا؟! فنــرى الدنيــا كلهــا تقــوم علــى الربــا، والشــرع يقــول إن الربــا محــرم، 
ونــرى البيــوع تقــوم علــى الغــرر وغيرهــا مـِـن المعامــالت المحرمــة، والشــرع ينهــى عــن ذلك!

فأقول: هذا ال يعني أنه ال يناسب هذا الزمان، وإنما هذا يؤدي إلى إحالة هذه األمثلة على السؤال الرابع.

ذلــك أن هــذه األحــوال إنمــا نشــأت مـِـن أن أهــل هــذا الزمــان ُابتلــوا بالنظــرة الماديــة، ولوجــود معظــم المعامالت 
ــا  ــا »ويســبب نزاًعــا وشــقاًقا وحزًن الراجعــة إلــى الربــا والغــرر والميســر، ونحــوه ممــا يحقــق بعــض المصالــح أحياًن
ــاس أن  ــض الن ــنَّ بع ــا ظ ــا هن ــن ه ــن مِ ــاس« - لك ــكل الن ــر ل ــح وظاه ــذا واض ــان، وه ــن األحي ــر مِ ــا يف كثي وتباغًض
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أحــكام الشــريعة ال تناِســب هــذا الزمــان، وهــذا ناتــج مـِـن أفــكار وســلوكيات خاطئــة انتشــرت بْيــن أهــل هــذا الزمــان، 
ثــم يســتدلون بالمخالفــة للشــرع علــى عــدم مناســبة الشــرع، واألمــر علــى العكــس مِــن ذلــك تماًمــا، ومِــن مقاصــد 
الشــرع الحفــاظ علــى الجانــب اإلنســاين يف اإلنســان، وال نقــول إن تحريــم الشــرع للربــا دليــل علــى عــدم صالحيتــه 
لهــذا الزمــان، ولــو افرضنــا أن العالــم إلــى يومنــا هــذا لــم يتــورط يف مكائــد اليهــود مــن اعتمــاد الربــا كنظــام اقتصــادي، 
فمــاذا يقــول االقتصاديــون؟ يقولــون إن االقتصــاد اإلســالمي يقــوم علــى المشــاركة وليــس علــى الربــح المضمــون، 
إذن ال يمكــن أن تحتــج بشــيوع الربــا يف هــذا الزمــان علــى أن تحريــم الربــا ال يناســب هــذا الزمــان، ولكــن يمكنــك أن 

تســأل الســؤال الرابــع.
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إجابة السؤال الرابع:

م	لنللا	الشللريعة	حللاً	للتعامللل	مللع	مثللل	هللذه	 س:	إذا	كان	ثمللة	واقللع	يخالللف	الشللريعة	قللد	طلُبلِّللق	وَتجللذر؛	فهللل	تقللدِّ
األحللوال؟!

ج: وهــذا الســؤال والخــوف مِــن أن تكــون اإلجابــة بأنــه ال بــد مِــن نســف ذلــك الواقــع بيــن يــوم وليلــة، هــو مــا 
يدفــع الكثيــر مــن المفكريــن والساســة إلــى تبنــي األقــوال المنحرفــة التــي تدعــي أن الشــريعة ال تصلــح لهــذا الزمــان؛ 
ــة  ــل: »التفرق ــي تتعامــل هبــا مــع هــذا الواقــع، مث ــأن الشــريعة تتضمــن القواعــد الت ــن هــؤالء ب ــي فنحــن نطمئ وبالتال
ــع  ــع الواق ــل م ــذا للتعام ــد«؛ كل ه ــح والمفاس ــاة المصال ــوب مراع ــار«، و«وج ــال االختي ــرار وح ــال االضط ــن ح بي
المنحــرف، والشــرع يعطيــك قاعــدة عامــة ذكرهــا اهلل -تبــارك وتعالــى- علــى لســان شــعيب -عليــه الســالم-: )إِْن	
ُأِريللُد	إاِل	اإِلْصللاَح	َمللا	اْسللَتَطْعُت))))، وقــد قــال النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم- لعائشــة -رضــي اهلل عنهــا-: )َلللْوال	

َحَداَثللُة	َعْهللِد	َقْوِمللِك	بِاْلُكْفللرِ	َلنََقْضللُت	اْلَكْعَبللَة،	َوَلَجَعْلُتَهللا	َعَلللى	َأَسللاِس	إِْبَراِهيللَم) )2).

))(	)هود:88(
)2(	)رواه	البخاري	ومسلم(
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ومــن هــذا ُيعلــم أنــه يجــب الصــرب علــى الواقــع المنحــرف علــى أن يكــون اتجــاه الحركــة يف االتجــاه الــذي يــؤدي 
إلــى اإلصــالح، وَمــن راجــع ســيرة عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه اهلل- يجــد شــيًئا يف غايــة األهميــة، وهــو اإلصــالح 
مـِـن قمــة الهــرم بعــد االنحــراف يف بدايــات حكــم بنــي أميــة، واإلصــالح كان يديــره الحاكــم بنفســه، ومــع ذلــك نقــول 

مــا الــذي فعلــه عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه اهلل-، والــذي جعــل األمــة تثنــي عليــه إلــى اآلن؟!

لقــد غيَّــر االتجــاه الــذي كان يســير إلــى مزيــٍد مـِـن الفســاد ليعــود تدريجيًّــا إلــى الصــالح، ولهــذا فهــو مـِـن مجددي 
هــذه األمــة -رحمــه اهلل-، والواجــب إذا انتشــر الفســاد وتغلغــل أن نضــع خطــة لإلصــالح التدريجي.

وهنا يحدث خطآن خطيران:

الخطأ	األول: الدعوة إلى نسف الواقع بأكمله الذي يحدث فيه فساد ولو على جثث الناس... !

ولو على دمائهم... !

ولو على أعراضهم... !

فيرتــب عليــه ســفك دمــاء، وضيــاع أمــن، واهنيــار اقتصــادي، وينشــأ بعدهــا مجــال ال يســمح بســماع حــق، وال 
بعمــل علــى اإلصــالح، وهــذا الخطــأ موجــود عنــد الكثيريــن.
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الخطللأ	الثاين: علــى الجانــب اآلخــر نجــد َمــن ُيشــرعن الخطــأ بــأن يقــول هــذا مــن الشــرع! أو هــذا ال مانــع منــه، 
أو -علــى األقــل- يســكت ويدعــو للســكوت عليــه! فــإذا رأيــَت يف مجتمــع مســلم التــربج -مثــالً- الــذي شــاع نتيجــة 
مكــر الليــل والنهــار، وســنوات مـِـن الشــبهات والشــهوات حتــى اســتدرج كثيــًرا مــن نســاء األمــة إلــى هــذه المعصيــة، 
فمــع حاجــة المجتمــع يف هــذه الحالــة إلــى دعــوة وبيــان وإرشــاد؛ فــإذا بَمــن يقــول لــَك: ســوف تغضــب الكثيــر مِــن 

هــؤالء؛ فاســكت!

وكا	هذين	المسلكين	السابقين	خطأ.

ــى اهلل  ــي -صل ــم النب ــا علَّ ــم كم ــد أن نعلِّ ــوي؛ ال ب ــي والدع ــي والمنهج ــتوى العلم ــى المس ــا عل والصواب:	أنن
عليــه وســلم- الســيدة عائشــة -رضــي اهلل عنهــا-، ال بــد أن َيعَلــم النــاس الحــق، وأن يدركــوا مقــدار االنحــراف الــذي 
بْينهــم وبيــن هــذا الحــق، وأن نأخــذ طريقنــا يف الصــالح واإلصــالح؛ فــإن الشــرع يعطــي القواعــد التــي يمكنــك أن 
تتعامــل هبــا مــع مجتمــع مســلم فيــه انحــراف مهمــا بلــغ، ويعطــي القواعــد التــي يمكــن أن تتعامــل هبــا مــع انحــراف 

متجــذٍر، ومتأصــل يف المجتمــع.
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إجابة السؤال الخامس:

ن	منهللا	 س:	مللا	هللي	اآلليللة	التللي	تقدمهللا	الشللريعة	لمعالجللة	األخطللاء	التللي	يقللع	فيهللا	األفللراد	أو	الِفللرق	سللواء	مللا	دوِّ
ومللا	لللم	يللدون؟

ــتفادة  ــة المس ــر الحكم ــور بغي ــج األم ــا، ويعال ــا أجبن ــر م ــب بغي ــن يجي ــاك َم ــابقة هن ــة الس ــئلة األربع ج: يف األس
مــن كتــاب اهلل ومــن ســنة رســوله -صلــى اهلل عليــه وســلم-، ولكــن هــذه األخطــاء يجــب أن تنســب إلــى األفــراد أو 
ــروة هــذه األمــة والجهــود المباركــة  الجماعــات وال ُتنســب إلــى مجمــوع الــراث اإلســالمي، ومجمــوع الــراث ث
لعلمائهــا وقادهتــا مــن عصــر الصحابــة، والتابعيــن، وتابعــي التابعيــن، وَمــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن؛ ال ســيما 
ــه، ويجــب  ــزم إال أصحاب ــدون ال يل ــر الم ــا أو غي ــدون منه ــدون، ولكــن ســواء الم ــر م ــكار غي ــذه األف وأن معظــم ه
ُسللوُل	َفُخللُذوُه	َوَمللا	َنَهاُكللْم	 التعامــل مــع الجميــع بالقواعــد الشــرعية المقــررة كمــا يف قولــه -تعالــى-: )َوَمللا	آَتاُكللُم	الرَّ
للُه	َمللْن	َيِعللْش	ِمنُْكللْم	َبْعللِدي	َفَسللَيَرى	اْختِاًفللا	َكثِيللًرا،	َفَعَلْيُكْم	 َعنْللُه	َفاْنَتُهللوا))))، وقــول النبــي -صلــى اهلل عليــه وســلم-: )َفإِنَّ
	 للوا	َعَلْيَهللا	بِالنََّواِجللِذ،	َوإِيَّاُكللْم	َوُمْحَدَثللاِت	األُُمللوِر،	َفللإِنَّ للُكوا	بَِهللا	َوَعضُّ اِشللِديَن،	َتَمسَّ بُِسللنَّتِي	َوُسللنَِّة	اْلُخَلَفللاِء	اْلَمْهِديِّيللَن	الرَّ

))(	)الحشر:7(
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	بِْدَعللٍة	َضاَلللٌة) )))، وقــول اإلمــام مالــك -رحمــه اهلل-: »كل	يؤخللذ	ِمللن	قوللله	ويتللرك	إال	 	ُمْحَدَثللٍة	بِْدَعللٌة،	َوُكلَّ ُكلَّ
صاحللب	هللذا	القبللر« يعنــي رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم-.

للا	َلللُه	َلَحافُِظللوَن) )2)، فديــن اهلل محفــوظ،  ْكللَر	َوإِنَّ ْلنَللا	الذِّ للا	َنْحللُن	َنزَّ ــا بقولــه -تعالــى-: )إِنَّ ويجــب أن نوقــن جميًع
ــدع أو  ــن ب ــه مِ ــق ب ــا عل ــالمي مم ــراث اإلس ــي ال ــل اهلل- أن ينق ــتطاع -بفض ــة؛ اس ــادره األصلي ــى مص ــاد إل ــن ع وَم

ــات. انحراف

ــا  ــا كان اعتمادن ــوة، وكلم ــد النب ــن عه ــا مِ ــا اقربن ا كلم ــدًّ ــل ج ــاء تق ــذه األخط وممللا	يجمللل	التنبيلله	عليلله: أن ه
علــى فقــه األئمــة الذيــن َكتــب اهلل لهــم لســان صــدق يف األمــة، وتــزداد عنــد المتأخريــن الذيــن تنكبــوا لــراث األمــة، 
ورضعــوا مـِـن الثقافــة الغربيــة، أو أولئــك الذيــن لجــأوا للــراث؛ ليلــووا عنقــه، ويــربروا بــه غلوهــم أو اســتعجالهم أو 

إغفالهــم للســنن الشــرعية والكونيــة!

ا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله -تعالى- أن يرينا الحق حقًـّ

))(	)رواه	أحمد	وأبو	داود	والترمذي،	وصححه	األلباين(
)2(	)الحجر:9(


