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احتجاجات المناوئين للخطاب الشرعي
مناقشة علمية

إبراىيم السكراف

مدخل:طواؿ السنوات السابقة كنت أظبع وأقرأ حزمة من "اؼبقوالت النقدية" اليت توجو ضد اػبطاب الشرعي ،وعادة ما تبدأ ىذه اعبمل بعبارة
(مشكلة اإلسبلميُت أهنم...اخل) أو (مشكلة اؼبشايخ أهنم..اخل)  ،وتارة أخرى أالحظ أف العبارة تبدأ بلغة أكثر انتماءً مثل (مشكلتنا

أننا  ..اخل).

والذي لفت انتباىي طواؿ ىذه الفًتة يف ىذه اؼبقوالت النقدية أف الفكرة تقريباً متشاهبة بُت ىؤالء النقاد الذين ينتقدوف ،بل ويف كثَت
من األحياف ذبد العبارة ذاهتا متشاهبة ،فأظبع وأقرأ ذات اؼبفردة يف اغبوارات اليت تدور يف اجملالس العامة ،ويف اؼبقاببلت اإلعبلمية اليت
ُذبرى مع بعض اؼبنتسبُت للثقافة ،ويف اؼبنتديات الفكرية اإللكًتونية ،بل وكثَتاً ما أتلقى رسائل على الربيد اإللكًتوين من بعض
األصدقاء تتضمن الفكرة ذاهتا وبالعبارات ذاهتا!
ىذا التشابو اؽبائل يف تلك األفكار والعبارات النقدية اليت تُشهر يف وجو اػبطاب الشرعي كاف بالنسبة رل سراً غامضاً ،حىت أنٍت وأنا
أظبع وأقرأ وأالحظ سعة ىذا القدر اؼبشًتؾ بينهم ،أقوؿ يف نفسي يا ترى ىل سبََاثُل اؼبخرجات يعكس وحدة اؼبصدر؟ أي أف ىذا
التناسخ التوأمي يف األفكار والعبارات ىل يبكن أف يدؿ على أف اؼبصدر "شخص واحد" وىم ينقلوف عنو صبيعاً؟!
اؼبهم أنٍت الحظت أف أكثر ىذه "اؼبقوالت النقدية" شيوعاً سبع مقوالت تقريباً:
أولها :أف اػبطاب الشرعي ال يعتٍت بالقضايا اغبقيقية والفعلية وأسئلة وإشكاليات الناس اؼبدنية ،وثانيها :أف اػبطاب الشرعي يهتم
بالقضايا الشكلية وال يعتٍت بقضايا األخبلؽ حىت أصبح التدين تديناً مظهرياً وليس تديناً حقيقياً ،وثالثها :أف اػبطاب الشرعي ال
يعتٍت بالعلوـ غَت الشرعية بل ويشيع التزىيد فيها وأنو ال ثواب فيها فبا أدى إذل زبلفنا يف ىذه العلوـ ،ورابعها :أف اػبطاب الشرعي ال
يعتٍت دبقاصد الشريعة ومنهج الشاطيب فبا تسبب يف إغراقو يف اغبرفية يف تفسَت النصوص واعبزئية يف االىتمامات ،وخامسها :أف
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اػبطاب الشرعي منهمك ومشغوؿ يف صراعات ومعارؾ تارىبية طواىا الزمن مثل قضايا الصفات واعبهمية وخلق القرآف ،وسادسها:
أف اػبطاب الشرعي خلق موقفاً سلبياً ضد االستفادة من اؼبنجزات اؼبدنية الغربية فبا تسبب يف زبلفنا اؼبعاصر ،وسابعها :أف اػبطاب
الشرعي ؾبرد ذيل وتابع للنظاـ السياسي ،وغارؽ يف مديح الوالة والتزلف ؽبم ،فهو أداة وبركها كما يشاء ،وليس خطاباً شرعياً
مستقبلً.
ىذه اؼبقوالت السبع أكاد أظبعها يف كل ؾبلس تثور فيو حوارات فكرية حوؿ الواقع احمللي ،وأكاد أقرؤىا يف كل مقابلة إعبلمية يتم
إجراؤىا مع أحد اؼبنتسبُت للثقافة حُت يتحدث عن رؤيتو للخطاب الشرعي.
بل إنو من الطريف أف التشابو اؼبتكرر بُت ىؤالء النقاد يصل ليس فقط إذل الفكرة والعبارة ،بل إذل أسلوب العرض ذاتو ،فقد الحظت
شخصياً أهنم كثَتاً ما يستخدموف أسلوب السؤالُت (أين كبن عن..؟) و (إذل مىت وكبن نتحدث عن..؟)
فًتاىم يقولوف لك بصيغة السؤاؿ األوؿ( :أين كبن عن مصاحل واحتياجات وحقوؽ الناس؟ أين كبن عن قضايا األخبلؽ وقيم العمل؟
أين كبن عن منجزات العلوـ اؼبدنية الغربية؟)
ٍب يعقبوهنا بصيغة السؤاؿ الثاين( :إذل مىت وكبن نتحدث عن معارؾ الصفات واعبهمية؟ إذل مىت وكبن غارقوف يف القضايا اعبزئية
الصغَتة؟)
فبل أدري عن سر ىذا التطابق يف الفكرة ،واؼبفردة ،واألسلوب ذاتو؟! وىذا التطابق يف اغبقيقة يبثّل بالنسبة رل ظاىرة طريفة فعبلً.
وىذه "اؼبقوالت النقدية" يف اغبقيقة ربمل أحكاماً ضمنية ،دبعٌت أهنا تقرر أحكاماً عن واقع اػبطاب الشرعي (بأنو يهمل قضايا
معينة ..ويغارل يف االىتماـ بقضايا أخرى) ،ولذلك كنت حُت أظبع شخصاً يردد بعض ىذه اؼبقوالت النقدية فإين كنت أفضل دوماً
أف أبدأ بالسؤاؿ اؼبنهجي :ىل فعبلً أجريت دراسة مسحية أو استطبلعية -ولو كانت عابرة -على منتجات الدروس الشرعية
والبحوث اليت ينتجها الباحثوف الشرعيوف؟ وكنت دوماً أتفاجأ بردود ـبيبة لآلماؿ.
غالب الشخصيات اليت تردد مثل ىذه اؼبقوالت التقييمية ليس حبوزهتا أية دراسة علمية تربىن ىذه األحكاـ الضخمة اليت يكرروهنا يف
ؾبالسهم بشكل معتاد.
ومن ىاىنا فإنٍت قررت أف أقوـ بكتابة ورقة موجزة تتضمن فحصاً ؼبدى الدقة العلمية يف ىذه (اؼبقوالت النقدية) اليت تتداوؽبا بكثرة
اجملالس العامة ،والصوالُت األدبية ،والندوات الثقافية ،واألعمدة الصحفية ،واؼبشاركات اؼبنتدياتية.

2

ما مدى موضوعية ىذه األحكاـ وعلميتها؟ ما الذي يصح منها وما الذي ال يصح؟ أين أخطأ نقاد اػبطاب الشرعي وأين أصابوا يف
ىذه االحتجاجات اليت يوجهوهنا دوماً ضد اػبطاب الشرعي؟.
ومثل ىذه اؼبناقشات حبكم أهنا تدور أساساً حوؿ (واقع اػبطاب الشرعي) فإين اضطررت منهجياً يف غالب فقرات ىذه الورقة إذل
التخلي عن التأصيل والتنظَت العاـ ،وؿباولة فرز وفحص واقع اػبطاب الشرعي ذاتو ،وأريد أف أصل من ىذا الكبلـ إذل القوؿ بأنٍت
كنت حباجة إذل (أدلة ملموسة) ،حباجة إذل عرض (منتجات حية) لندرس على أساسها مضامُت اػبطاب الشرعي ونواقصو ،ولذلك
أكثرت من ذكر أظباء شخصيات فقهية ودعوية تنتسب للخطاب الشرعي اؼبعاصر ،ألنو ال يبكن رل مناقشة واقع اػبطاب الشرعي
دوف عينات مستلة من داخل ىذا اػبطاب الشرعي ذاتو.
وقد صبعت حصيلة اؼبناقشات ؽبذه اؼبقوالت النقدية يف األقساـ التالية:
أوالً :وظيفة الخطاب الشرعيثانياً :الخطاب الشرعي والحقوؿ المدنيةثالثاً :الخطاب الشرعي وقضايا األخبلؽرابعاً :الخطاب الشرعي والعلوـ غير الشرعيةخامساً :الخطاب الشرعي واالستفادة من الغربسادساً :الخطاب الشرعي واالستقبلؿ السياسيسابعاً :الخطاب الشرعي ومقاصد الشريعةثامناً ًً :الخطاب الشرعي ومعارؾ الصفاتتاسعاً :خبلصات واستنتاجاتىذه ىي ؿباور ىذه الورقة بشكل عاـ ،ولكن شبة سؤاؿ أساسي يفًتض أف يكوف اآلف يطوؼ بذىن القارئ الكرًن وىو :ما الدافع
لكتابة ىذه الورقة؟ أو ما األنبية اليت تدفع للقياـ هبكذا مناقشة من األساس؟ اغبقيقة أف اإلفصاح عن دافعي اعبوىري للقياـ هبذه
اؼبناقشات سأرجئو إذل ختاـ ىذه الورقة ،ولنغادر اآلف إذل أوذل فقرات ىذه الورقة وىي ربليل الوظيفة األساسية للخطاب الشرعي.
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أوال :وظيفة العلوـ الشرعية

ال يبكننا أف نبدأ باستعراض موضوعات واىتمامات البحث الشرعي اؼبعاصر قبل أف كبدد بالضبط اؼبعيار الذي قبري عملية التقييم
على أساسو ،أعٍت بالضبط تعيُت (مهمة العلوـ الشرعية) ،أي أننا هبب أوالً أف قبيب على "سؤاؿ الوظيفة" ،فما ىي وظيفة الفقيو
ذباه قضايا العلوـ اؼبدنية وأسئلتها وإشكالياهتا؟ فإذا حددنا وظيفة العلوـ الشرعية والدور الذي هبب أف تقوـ بو أمكننا علمياً ٍ
حينئذ أف
ننتقل إذل دراسة مبط تعاطي الباحثُت الشرعيُت مع األسئلة واإلشكاليات اؼبدنية اؼبعاصرة.
يف اعتقادي أف "اؼبفتاح الذىيب" الستيعاب إشكالية (ما وظيفة العلوـ الشرعية؟) ىو التمييز العلمي الواضح بُت ؿبورين( :احملور
اؼبوضوعي) و (احملور الفٍت) ،فاحملور اؼبوضوعي ىو الذي يدرس اغبكم التكليفي الشرعي ؼبعطيات العلوـ اؼبدنية باعتماد الوحي بشكل
رئيس ،أما احملور الفٍت فهو الذي يدرس التفاصيل التقنية للعلوـ اؼبدنية باعتماد اػبربة البشرية بشكل رئيس.
ومن الواضح أف احملور اؼبوضوعي/التكليفي ىو مهمة الفقيو الشرعي ،واحملور الفٍت/التقٍت ىو مهمة اػببَت اؼبسلم.
ولذلك إذا كاف الفقيو جاىبلً بالتفاصيل الفنية لعلم مدين معُت فبل هبوز لو شرعاً أف يضلّل الناس ،وإمبا هبب عليو أف يرجع لكبلـ
ك
اسأ َْؿ بِ ِو َخبِ ًيرا} [الفرقاف ]ٜ٘ :وقولو تعاذلَ { :وال يُػنَبِّئُ َ
اػبرباء ،فالشريعة أسست مرجعية اػبرباء كما أشار لذلك قولو تعاذل{ :فَ ْ
ِمثْ ُل َخبِي ٍر} [فاطر.]ٔٗ:
ولذلك لو جاءنا فقيو وقاؿ" :ىذا العقد فيو جهالة" ،وجاءنا اقتصادي أو ؿباسب موثوؽ وقاؿ" :ىذا العقد ليس فيو جهالة؛ ألننا
نستطيع قياس اؼبخاطر بنظريات علمية منضبطة" ،فهاىنا تقرير اػببَت اؼبوثوؽ مقدـ على رأي الفقيو ،تبعاً ؼبرجعية اػبرباء اليت أسستها
الشريعة.
ولذلك يقوؿ اإلماـ ابن تيمية:
(وكوف "المبيع معلوماً أو غير معلوـ" ال يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم ،بل يؤخذ عن أىل الخبرة بذلك الشيء ،وإنما
المأخوذ عنهم ما انفردوا بو من معرفة األحكاـ بأدلتها ،فإذا قاؿ أىل الخبرة أنهم يعلموف ذلك كاف المرجع إليهم فى
ذلك ،دوف من لم يشاركهم فى ذلك ،وإف كاف أعلم بالدين منهم ،كما قاؿ النبي  لهم في تأبير النخل" :أنتم أعلم
بدنياكم فما كاف من أمر دينكم فإلي" ،ثم يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمو أىل الخبرة) [الفتاوى]ٜٖٗ/ٕٜ ،
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وحُت ربدث اإل ماـ ابن تيمية عن تفريقات الفقهاء بأنو ينظر يف سبب التفريق ،فإف فرقوا بُت أمرين لسبب شرعي فالقوؿ قوؿ الفقيو،
وإف فرقوا بُت أمرين لسبب ذبرييب فالقوؿ قوؿ أىل اػبربة:
(إف كاف سبب الفرؽ مأخذاً عاديا أو حسيا -ونحو ذلك مما قد يكوف أىل الخبرة بو أعلم من الفقهاء الذين لم
يباشروا ذلك -فهذا في الحقيقة ال يفرؽ بينهما شرعاً ،وإنما ىو أمر من أمر الدنيا لم يعلمو العالم)
[الفتاوى]ٗٓ/ٕٜ،

وىذه القضية ،يف تقدًن رأي اػببَت اؼبدين على رأي الفقيو الشرعي فيما ىبتص بو اػبرباء اؼبدنيوف من التفاصيل الفنية ،أكدىا اإلماـ
ابن القيم يف كتابو الدقيق "إعبلـ اؼبوقعُت" حيث يقوؿ:
(وقوؿ القائل "إف ىذا غرر ومجهوؿ" فهذا ليس حظ الفقيو ،وال ىو من شأنو ،وإنما ىذا من شأف أىل الخبرة بذلك،
فإف عدوه قماراً أو غرراً فهم أعلم بذلك ،وإنما حظ الفقيو يحل كذا ألف اهلل أباحو ،ويحرـ كذا ألف اهلل حرمو ،وقاؿ
اهلل وقاؿ رسولو وقاؿ الصحابة ،وأما أف يرى ىذا خطراً وقماراً أو غرراً فليس من شأنو ،بل أربابو أخبر بهذا منو،
والمرجع إليهم فيو ،كما يرجع إليهم في كوف ىذا الوصف عيباً أـ ال؟ وكوف ىذا البيع مربحاً أـ ال؟ وكوف ىذه السلعة
نافقة في وقت كذا وبلد كذا؟ ونحو ذلك من األوصاؼ الحسية واألمور العرفية ،فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم
بالنسبة إلى ما في األحكاـ الشرعية) [إعبلـ الموقعين.]٘/ٗ ،

وقد عقد اإلماـ ابن القيم لتوضيح ذلك فقرة مكثفة يف غاية الدقة التنظَتية يف كتابو بدائع الفوائد ،حيث يقوؿ:
(الفرؽ بين "دليل مشروعية الحكم" وبين "دليل وقوع الحكم" :فاألوؿ متوقف على الشارع ،والثاني يعلم بالحس أو
الخبر أو العادة ،..فدليل مشروعية الحكم :يرجع فيو إلى أىل العلم بالقرآف والحديث ،ودليل وقوع الحكم :يرجع
فيو إلى أىل الخبرة) [بدائع الفوائد].

ونص ابن القيم السابق أطوؿ من ذلك ،وفيو روعة أصولية يف تصوير ىذه القضية ،أعٍت التمييز بُت حدود سلطة الفقيو الشرعي
وسلطة اػببَت اؼبدين ،لكٍت عبأت الختصاره لضرورة اإلهباز يف مثل ىذه الورقة.
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وؼبا حاوؿ بعض متأخري الفقهاء أف وبدد نسبةً معينة للغنب يف العقود التجارية ،انتقد اإلماـ ابن عثيمُت ذلك وجعل اؼبرجع فيو أىل
اػبربة اؼبهنية ،كما يقوؿ:
(وقاؿ بعض العلماء :إف الغبن الذي يخرج عن العادة ىو واحد من خمسة ،ونسبة واحد من خمسة إلى المائة
عشروف في المائة ،ولكن في القلب من ىذا شيء ،بل يقاؿ :إذا جعلنا األمر مرتبطاً بالعادة فهو أحسن ،فإف اختلفنا
نرجع إلى أىل الخبرة ،إلى الداللين المعتبرين في البلد) [الشرح الممتع]ٕٜٙ/ٛ ،

ويبلحظ الدارس لعلم الفقو اإلسبلمي يف شىت أبواب الفقو  -كجزاء الصيد الذي وبكم بو ذوا عدؿ منكم ،وخرص الثمار ،وتقوًن
العيوب ،وتقدير الشجاج ،والقيافة ،وضابط الغرر والغنب واغبرز ،واختبلؼ اؼبتبايعُت يف اعبودة والرداءة ،وتعيُت أنواع األضرار الطبية
اليت تسبب اغبرج ،ومعيار التفريط يف يد األمانة كالوديعة واؼبضاربة وكبوىا..،اخل  -هبد أف احملققُت من الفقهاء وبيلوف األمر دوماً إذل
مرجعية اػبرباء من أطباء ومهندسُت واقتصاديُت وغَتىم ،ولذلك فأي دارس للفقو اإلسبلمي يبلحظ تكريس الفقهاء لػ"سلطة الخبير"
يف التفاصيل الفنية والتقنية واإلجرائية والتجريبية للعلوـ اؼبدنية.

واؼبراد أف ىذا أصل شرعي معترب ،وىو التمييز بُت وظيفة اػببَت اؼبسلم (الطبيب ،االقتصادي ،اؼبهندس ،اإلعبلمي ،اخل) اؼبختص
بالتفاصيل الفنية للعلوـ اؼبدنية ،ووظيفة الفقيو الشرعي اؼبختص ببياف حكم اهلل ورسولو يف الوقائع ،والذي يعتمد على ما يقرره اػبرباء
اؼبدنيوف يف حقوؽبم ،كما يقوؿ ابن تيمية( :ثم يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمو أىل الخبرة)[ .الفتاوى]ٜٖٗ/ٕٜ،
وفبا يلفت االنتباه يف ىذه القضية أف الشريعة حُت أسست مرجعية اػببَت فهذا يعٍت أف لو حقاً وعليو واجباً ،دبعٌت أف ىذه القضية
تتضمن معطيُت متقابلُت ،فحق اػببَت أف يكوف ىو اؼبرجع يف التفاصيل الفنية ،وواجبو أف يرجع إذل أىل العلم يف معرفة اغبكم
الشرعي ،دبعٌت أنو اليفيت نفسو واليفيت غَته.

حسناً ،يبدو رل أننا اآلف انتهينا من تعيُت وظيفة الفقيو الشرعي (اؼبختص ببياف اغبكم التكليفي يف اإلشكاليات اؼبدنية) وسبييزىا عن
وظيفة اػببَت اؼبسلم (اؼبختص بالتفاصيل الفنية يف العلوـ اؼبدنية) ،ولننتقل اآلف إذل استعراض واقع اػبطاب الشرعي يف عبلقتو بالعلوـ
6

واألسئلة واؼبستجدات واإلشكاليات اؼبدنية اؼبعاصرة ،وبطبيعة اغباؿ ال يبكننا استعراض كافة الدراسات الشرعية لكن سننتقي عينات
كاشفة يف بعض اغبقوؿ اؼبدنية ؿبل النقد واالحتجاج.
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ثانياً :الخطاب الشرعي والحقوؿ المدنية

سبقت اإلشارة إذل أف جزءاً من االحتجاجات الشائعة ذباه اػبطاب الشرعي تدور حوؿ موقف اػبطاب الشرعي من إشكاليات
اغبقوؿ اؼبدنية اؼبعاصرة ،وقد ظبعت وقرأت الكثَت الكثَت من العبارات اليت تدور حوؿ ىذا اؼبعٌت ،فبعضهم يقوؿ (مشكلة اػبطاب
الشرعي ىي الغياب اؼبدين) وبعضهم ي قوؿ (اػبطاب الشرعي يعاين من جهل خطَت باألسئلة اغبديثة واالشكاليات اؼبعاصرة) وبعضهم
يقوؿ (اػبطاب الشرعي ليس لو أي مسانبة يف فهم ومعاعبة اؼبتغَتات االقتصادية والقانونية والسياسية والتكنولوجية اؼبعاصرة).
وبعضهم يصل باؼبوضوع إذل هنايات فكرية فيقوؿ( :أزمة انفصاؿ العلوـ الشرعية عن األسئلة واإلشكاليات اؼبعاصرة ىو يف حقيقتو نوع
من العلمانية اؼبقنّعة واليت ىي أشد فبا يتهموف بو الناس) ،وبعضهم يزيد اللغة حدة فيقوؿ( :أفيقوا أيها الشرعيوف ،العادل اليوـ دل يعد
قضايا اغبيض والسواؾ) ،بل وقد قرأت ألحدىم يوماً يقوؿ( :ىؤالء الباحثوف الشرعيوف أكثرىم دكاترة يف أحكاـ االستجمار!).
وعبارات كثَتة جداً تؤكد ىذا اؼبضموف وتعلن التذمر من غياب البحث الشرعي اؼبعاصر عن دراسة اؼبستجدات واإلشكاليات اؼبدنية
اؼبعاصرة.
حسناً ،كبن ىاىنا حباجة إذل التحليل العلمي اؼبوضوعي ؽبذه اإلشكالية ،دبعٌت أننا معنيوف بفحص واقع الباحثُت الشرعيُت اؼبعاصرين،
وىل ىم غائبوف –فعبلً -عن األسئلة اؼبعاصرة واؼبستجدات اؼبدنية يف االقتصاد والقانوف واإلدارة واالجتماع والعبلقات الدولية
والقضايا الطبية والتكنولوجية واألفكار اغبديثة وكبوىا ،أـ أف ىذه صورة غَت دقيقة عن الباحثُت الشرعيُت اؼبعاصرين؟

نماذج من الرموز الكبرى:لن نستطيع استعراض كل نتاج رموز اػبطاب الشرعي فيما يتعلق باؼبستجدات اؼبعاصرة ،ولكننا سنأخذ عينتُت لعاؼبُت كبَتين ينتمياف
للجيل السابقٍ ،ب عينات أخرى تنتمي عبيل العلماء الشباب وطبلب العلوـ الشرعية والباحثُت الشرعيُت.
فأما جيل العلماء الكبار فنبلحظ أهنم يأخذوف مسارين يف إنتاج اػبطاب الشرعي ،أوؽبما :مسار التدريس والًتبية ،وثانيهما مسار
التأليف والبحث.
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أفضل ىاىنا أف نأخذ مبوذجُت من فريق
فأما أصحاب التدريس والًتبية فمعاعباهتم للمسائل اؼبعاصرة مبثوثة يف ثنايا دروسهم ،ولذلك ّ
التأليف البحث ،وليكن ىذاف النموذجاف نبا فضيلة الشيخ العبلمة اؼبتفنن بكر بن عبداهلل أبو زيد ،وفضيلة الشيخ عبداهلل بن منيع،

وسنرى أف "جزءاً" من أحباثهما ودراساهتما كاف معنياً بإشكاليات الواقع والقضايا اؼبعاصرة واغبديثة:
فمن حبوث فضيلة الشيخ بكر بن عبداهلل أبو زيد:

حبث بعنواف (أجهزة اإلنعاش وعبلمة الوفاة) ،وحبث بعنواف (طفل األنابيب) ،وحبث بعنواف (التشريح وزراعة األعضاء) ،وحبث
بعنواف (طرؽ اإلنجاب في الطب الحديث) ،وحبث بعنواف (خطاب الضماف البنكي) ،وحبث بعنواف (بطاقو االئتماف المصرفية)،

وحبث بعنواف (بطاقة التخفيض التسويقية) ،وحبث بعنواف (التأمين) ،وحبث بعنواف (التقنين واإللزاـ) ،وحبث بعنواف (البوصلة)،

وحبث بعنواف (الرقابة على التراث) ،وحبث بعنواف (أدب الهاتف) ،وحبث بعنواف (التحوؿ المذىبي) ،وحبث بعنواف (الرد على

المخالف) ،وحبث بعنواف (خصائص جزيرة العرب) ،وحبث بعنواف (نظرية الخلط بين اإلسبلـ وبقية األدياف) ،وحبث بعنواف
(المدارس العالمية األجنبية االستعمارية) ،وحبث بعنواف (عيد اليوبيل) ،وحبث بعنواف (حكم االنتماء إلى الفرؽ واألحزاب

والجماعات اإلسبلمية).

وغَتىا كثَت ،وتبلحظ يف النماذج السابقة اىتماـ الشيخ د.بكر ابوزيد ببحوث الفقو الطيب ،والفقو االقتصادي ،والقضايا الفكرية
اؼبعاصرة لو.
وأما فضيلة الشيخ عبداهلل بن منيع فمن حبوثو:

حبث بعنواف (الورؽ النقدي :حقيقتو ،تاريخو ،قيمتو ،حكمو) ،وحبث بعنواف (قبض الشيك :ىل ىو قبض لمحتواه؟)  ،وحبث
بعنواف (ربط الحقوؽ وااللتزامات المؤجلة بمستوى األسعار) ،وحبث بعنواف (حكم تداوؿ أسهم الشركات المساىمة) ،وحبث

عن (حكم اإللزاـ بالوعد في العقود) ،وحبث عن (العقوبة المالية للماطل في السداد) ،وحبث عن (خصائص الذىب)  ،وحبث
بعنواف (سندات االستثمار وسندات المقارضة) ،وحبث عن (العربوف في عقود البيع واإلجارة) ،وأما (التأمين) فقد نشر الشيخ
عدة أوراؽ وأحباث حولو ،وغَتىا من الفتاوى والتعقيبات اؼبتناثرة حوؿ مسائل وتفاصيل الصيغ االستثمارية والتمويلية اؼبعاصرة.
مشارؾ يف اإلنتاج العقدي
ٌ
ومن اؼببلحظ أف الشيخ ابن منيع برغم عنايتو الشديدة بفقو اؼبستجدات اؼبالية اؼبعاصرة ،إال أنو أيضاً
(انظر :كتابو حوار مع اؼبالكي يف رد منكراتو وضبلالتو ،رده على من أفىت جبواز أعياد اؼبيبلد).
حسناً ،ىذاف مبوذجاف لعاؼبُت كبَتين ؽبما وزهنما اؼبرجعي يف اػبطاب الشرعي اؼبعاصر ،وال يبكن اعبداؿ يف كوهنما فبثلُت مبوذجيُت
ؽبذا اػبطاب الشرعي ،ويتضح من عرض جزء من أحباثهما عنايتهما باإلشكاليات اؼبعاصرة ؽبم.
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حسناً لننتقل اآلف الستعراض الدراسات واألحباث التخصصية لعدد من العلماء الشباب ،والباحثُت الشرعيُت ،وطبلب العلوـ الشرعية
بشكل عاـ ،يف قضايا ومسائل العلوـ اؼبدنية اؼبعاصرة( .مع االعتذار اؼبسبق بأنٍت يف سائر النماذج القادمة حذفت من أظباء الباحثُت
الشرعيُت كلمة "الشيخ" و كلمة "الدكتور" مراعاة لبلختصار).

الخطاب الشرعي والظواىر المالية العامة:من أكثر وأشهر اإلطبلقات اليت يثَتىا مناوئو اػبطاب الشرعي ما يتعلق بتعقيدات الظاىرة اؼبالية واالستثمارية واالقتصادية اغبديثة،
وكثرة مستجداهتا ،وأف العقل الشرعي اؼبعاصر ال زاؿ يفكر يف البيوع التقليدية ،بل إنٍت يف حوارات فكرية كثَتة جداً ظبعت اإلشارة
على سبيل السخرية بالقوؿ( :االقتصاد اغبديث حبر ال ساحل لو وأنتم إذل اآلف تفكروف بتلقي الركباف وبيع اغبصاة) .أؤؤكد ؾبدداً أننا
لن نتعرض ىاىنا إذل اؼبخاطر العقدية للسخرية بألفاظ حديثُت نبويُت شريفُت ،وسنتجاوز ذلك إذل اختبار مدى علمية ىذا النقد،
وىل البحث الشرعي اؼبعاصر ال يعرؼ الظواىر اؼبالية اغبديثة؟
طالع معي ىذه النماذج اؼبنتقاة من األحباث والدراسات اليت طرحها الباحثوف الشرعيوف يف ىذا اجملاؿ:
(الخدمات االستثمارية في المصارؼ) يوسف الشبيلي( ،الحوافز التسويقية) خالد بن عبداهلل اؼبصلح( ،التضخم النقدي) خالد
بن عبداهلل اؼبصلح( ،اإلغراؽ السلعي :دراسة فقهية مقارنة) مساعد بن عبدالعزيز العقيلي( ،التسويق الشبكي :تكييفو وأحكامو
الفقهية) بندر بن صقر الذيايب( ،الصراؼ األلي ،وحجية األوراؽ الصادرة منو :بحث فقهي مقارف) شايف بن ؿبمد العمراين،
(خدمات ما بعد البيع :دراسة فقهية) بدر بن عبداهلل اعبدوع( ،مدة الصبلحية في األطعمة ،وآثارىا في البيوع) نبيل بن
عبدالرضبن اعبربين( ،حماية المعلومات التجارية السرية :دراسة فقهية مقارنة) ؿبمد بن صاحل بن اؼبطوع( ،اندماج الشركات) أضبد
بن عبداهلل الغامدي( ،المنافسة غير المشروعة :بحث فقهي مقارف) صوياف بن شايع اؽباجري( ،قروض البنك الزراعي :دراسة
فقهية مقارنة) ضبود بن عواض الساؼبي( ،قروض بنك التسليف السعودي :بحث فقهي مقارف) إبراىيم بن عبدالرضبن اغبميضي،
(األحكاـ الفقهية لخدمات المكاتب العقارية) زياد بن عبداحملسن العجياف.
وىذه الدراسات الطريفة -اليت تناولت أسئلة ذكية وتنم عن وعي واضح بالظواىر اؼبالية اؼبعاصرة -إمبا ىي ؾبرد مباذج فقط ،أما
الدراسات وا ألحباث واألوراؽ واؼبناقشات الفقهية اليت أقبزىا طبلب العلوـ الشرعية يف قضايا (بيع التقسيط) و (التورؽ اؼبصريف) و
(األسهم) و (التأمُت) و (البطاقات االئتمانية) وكبوىا من اؼبسائل الشائعة فهي كثَتة جداً ومتناثرة ،وبعضها ؿبفوظ يف أعماؿ اؼبؤسبرات
الفقهية ،وبعضها مبثوث على شبكة اإلنًتنت ،وبعضهما مبحوث ضمناً يف ثنايا كتب مطولة ،حبيث يشق حصرىا أصبلً ،بل إنٍت
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الحظت شخصياً أف الفتاوى واؼبناقشات واعبدؿ الفقهي الذي كتب عن (أسهم الشركات) من حيث جواز اؼبسانبة ،أو زكاة
األسهم ،أو االكتتابات ،وكبوىا ،يفوؽ كل ما كتبو الفقهاء اؼبعاصروف من دراسات وحبوث عن اللحية أو اإلسباؿ أو السواؾ أو
اغبيض والنفاس وكبوىا.
لنواصل مباذج أخرى يف ؿباور أخرى.

البحث الشرعي والعقود الحديثة:من العبارات اليت يرددىا احملتجوف ضد اػبطاب الشرعي اؼبعاصر قوؽبم( :عادل اؼبدنية اؼبعاصر أفرز العديد من أمباط وصيغ العقود
اغبديثة ،بينما الباحثوف الشرعيوف اؼبعاصروف ال زالوا يعيدوف اجًتار بنت لبوف وبنت ـباض اخل) ،طبعاً بعيداً عن بشاعة االستهتار
بألفاظ النيب  الواردة يف مقادير الزكاة ،لكن دعونا نتجاوز ذلك ،وننظر يف مدى "الواقعية العلمية" ؽبذا االحتجاج ،ىل البحث
الشرعي اؼبعاصر ال يعرؼ –فعبلً -العقود اؼبعاصرة؟
سأستعرض ىاىنا مباذج ـبتارة لبعض "دراسات العقود اغبديثة" اليت أجراىا باحثوف شرعيوف ،واليت تكشف حدود اىتماماهتم،
واؼبناطق اؼبدنية اليت سباسوا معها ،فمن مباذج تلك الدراسات اليت أجراىا اؼبشايخ وطبلب العلوـ الشرعية والباحثوف الشرعيوف
اؼبعاصروف يف العقود اغبديثة ما يلي:
(عقد نقل التكنولوجيا:دراسة فقهية مقارنة) ؿبمد بن عبداحملسن العبيكاف( ،عقد الحراسة األمنية الخاصة في الشريعة والنظاـ
السعودي) بندر بن عيسى النعمي( ،عقد إيجار الخزائن الحديدية :دراسة فقهية مقارنة) إبراىيم بن فرج الفرج( ،عقد استضافة
المواقع على شبكة اإلنترنت :دراسة فقهية مقارنة) سطاـ بن صاحل النمي( ،أحكاـ إبراـ العقود التجارية عبر اإلنترنت) سامي
بن عبدالعزيز القاسم( ،عقد االمتياز :دراسة فقهية مقارنة) خالد بن ؿبمد الزوماف( ،عقد العمل البحري :دراسة فقهية مقارنة)
سعد بن علي القرين( ،عقد الصيانة اإلداري في الفقو اإلسبلمي) ؿبمد بن صقر القحطاين( ،العقد الفندقي :دراسة فقهية مقارنة)
فهد بن عبدالعزيز الداود( ،عقد مقاوالت البناء والمنشآت الثابتة في ضوء الشريعة اإلسبلمية) سادل بن خويتم الراشدي( ،عقد
اإلذعاف :بحث فقهي مقارف) أنس بن عبداهلل العيسى( ،عقد التأجير التمويلي :دراسة فقهية مقارنة) ماجد بن قيناف النتيفات،
(عقد التوريد اإلداري :فقهاً ونظاماً) عبداجمليد بن عبدالعزيز الزاحم( ،عقد البوت "البناء والتشغيل" :دراسة فقهية مقارنة)
عبدالعزيز بن عايض العتييب( ،أحكاـ عقد المقاولة من الباطن) ؿبمد بن عبدالعزيز اؼباجد( ،عقد السمسرة :دراسة فقهية مقارنة)
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ؿبمد بن صاحل اؼبقبل( ،أحكاـ عقد تأجير عقارات البلدية) ؿبمد بن عايض العتييب( ،عقد العمل تحت االختبار والتجربة :دراسة
فقهية مقارنة) خالد بن ؿبمد الشمراين( ،عقد إيجار السفينة :دراسة فقهية مقارنة) ؿبمد بن موسى الفيفي( ،عقد العبلج الطبي:
في الفقو والنظم المعاصرة) خالد بن ؿبمد الزامل( ،عقد النقل الجوي :بحث فقهي مقارف) عبدالعزيز بن علي الطويلعي.

واؼبراد أف ىذه كلها ؾبرد مباذج لدراسات يف صيغ العقود اغبديثة ومسائلها ،طرحها وتساءؿ يف مداىا باحثوف شرعيوف ،فبا يعٍت أف
اؼبؤسسة البحثية الشرعية ليست غائبة عن العقود اغبديثة ،وقد كاف لدي يف مسودة ىذه الورقة أضعاؼ ىذه النماذج ،لكنٍت حذفتها
ألنٍت شعرت أف طوؿ سردىا قد يكوف باعثاً لسآمة القارئ ،وعلى أية حاؿ إذا رغب القارئ الكرًن اؼبزيد من دراسات الباحثُت
الشرعيُت وطبلب العلوـ الشرعية يف قضايا العقود اغبديثة فما عليو إال أف يزور مكتبة اؼبلك فهد الوطنية ،ومكتبة اؼبلك فيصل،
ومكتبة جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود ،ومكتبة اؼبعهد العارل للقضاء ،وكبوىا من اؼبكتبات اؼبتخصصة ،وسيجد أكداساً غزيرة من
الدراسات الشرعية اؼبمتعة يف العقود اغبديثة.
ىذا فيما ىبتص هبذا النموذج ،أعٍت دراسات العقود اغبديثة ،لننتقل اآلف إذل مظاىر أخرى يتم طرح االحتجاج حوؽبا.

البحث الشرعي والمسؤوليات الحديثة:من العبارات اليت يكثر تردادىا بُت احملتجُت ضد اػبطاب الشرعي قوؽبم إف (األمباط اؼبهنية والوظيفية اغبديثة يف حياتنا اؼبعاصرة ولّدت
أشكاالً جديدة من اؼبسؤوليات اؼبدنية واؼبهنية واإلدارية واعبنائية ،وكل ىذه اؼبسؤوليات ال يعلم البحث الشرعي اؼبعاصر عنها شيئاً ألنو
ال زاؿ يفكر يف مسؤولية الفبلح وصاحب اغبانوت يف القرف اػبامس!) ،وربط الفقو اإلسبلمي دبشكبلت الفبلح وحوانيت بغداد على
سبيل التهكم ظبعتها وقرأهتا مر ٍ
ات عديدة ،وحاصل ىذا النقد ىو اإلشارة إذل تطور فكرة "اؼبسؤولية اؼبدنية واؼبهنية واإلدارية واعبنائية"
وأف البحث الشرعي اؼبعاصر ال يعرؼ عنها شيئاً.
فما مدى "الواقعية العلمية" ؽبذا النقد؟ ىل الباحثوف الشرعيوف اؼبعاصروف ال يعرفوف فعبلً صيغ وأمباط اؼبسؤولية اؼبدنية واعبنائية للمهن
واألعماؿ اغبديثة؟
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حسناً ،هبدؼ فحص علمية ىذا النقد سأضطر ؾبدداً لعرض مباذج من دراسات أشكاؿ اؼبسؤولية اؼبعاصرة وصورىا اليت طرحها طبلب
العلوـ الشرعية والباحثوف الشرعيوف اؼبعاصروف ،فمن ذلك:
(مسؤولية الطبيب المهنية :بين الشريعة واألنظمة المعاصرة) عبداهلل سادل الغامدي( ،مسؤولية الصيدلي :بحث فقهي مقارف)
عبداهلل بن صاحل العبداللطيف( ،مسؤولية البنك عن األخطاء اإللكترونية :بحث فقهي مقارف) سلطاف بن عبدالرضبن النويصر،
(مسؤولية المحاسب القانوني :دراسة فقهية مقارنة) ملحم بن ناصر اؼبلحم( ،مسؤولية القاضي :دراسة مقارنة بين الفقو
واألنظمة) ؿبمد بن إبراىيم اػبنُت( ،المسؤولية التقصيرية لمصممي برامج الحاسوب :دراسة فقهية مقارنة) أضبد بن عبداهلل
العمراف( ،مسؤولية وكاالت السفر والسياحة في الفقو اإلسبلمي) بكر بن عبداللطيف اؽببوب( ،المسؤولية الجنائية لصانع
الدواء :بحث فقهي مقارف) خالد بن عبدالعزيز آؿ حسُت( ،مسؤولية الناقل البري :بحث فقهي مقارف) إبراىيم بن عبدالعزيز
الدىيش( ،مسؤولية المؤسسات الطبية الخاصة عن أخطاء الطبيب ومساعديو :دراسة فقهية مقارنة) أديب بن عبدالعزيز
الدبيخي( ،المسؤولية الجنائية لمهندس البناء :بين الشريعة والنظاـ) سلماف بن رضي السهلي( ،مسؤولية اإلدارة عن أخطاء
موظفيها :بحث فقهي مقارف) مرواف بن عبدالعزيز الشعبلف( ،مسؤولية مشيد البناء الجنائية :بين الفقو واألنظمة) طارؽ بن
عبداهلل العيداف( ،المسؤولية التأديبية للموظف في النظاـ السعودي في ضوء الفقو اإلسبلمي) أضبد بن إبراىيم الشهراين،
(مسؤولية المدير اإلداري :بين الفقو واألنظمة) خالد بن ناصر اؽبياؼ( ،مسؤولية اإلدارة عن اإلنظمة والقرارات المؤثرة على
العقد اإلداري :دراسة فقهية مقارنة) داود بن ناصر الداود( ،مسؤولية الشركاء في الشركة المساىمة :في النظاـ السعودي والفقو
اإلسبلمي) عبداحملسن بن عبداهلل الزكري( ،دفع المسؤولية المدنية في حوادث المرور :دراسة فقهية مقارنة) سعد بن ؿبمد
السليماف( ،مسؤولية اإلدارة على أساس المخاطر :دراسة مقارنة بين القضاء اإلداري والفقو اإلسبلمي) علي بن ؿبمد السلطاف.
والقائمة تطوؿ وتطوؿ من الدراسات واألحباث اليت ف ّكر فيها طبلب العلوـ الشرعية ،وتدور حوؿ اؼبسؤوليات اؼبدنية واؼبهنية واإلدارية
واعبنائية اليت تثَتىا اغبياة اؼبعاصرة ،فبا يعٍت أف القوؿ بأف البحث الشرعي اؼبعاصر ،أو أف اؼبؤسسة البحثية الشرعية اؼبعاصرة ،ال يعرفاف
ىذه اؼبسؤوليات؛ كبلـ غَت علمي وال موضوعي.

الخطاب الشرعي والفكر القانوني:
ومن االحتجاجات الشائعة أف البعض يقوؿ( :الباحثوف الشرعيوف جاىلوف بأسئلة وإشكاليات الفكر القانوين اؼبعاصر) ،وىذه أيضاً
شائعة غَت علمية كلياً ،فإف الباحثُت الشرعيُت طرحوا دراسات كثَتة جداً يف القضايا القانونية اؼبعاصرة ،ومن ذلك مثبلً:
13

(سن األنظمة :أسسو و ضوابطو) لشيخنا الفاضل يوسف بن عبداهلل اػبضَت( ،أصوؿ تفسير النظاـ :دراسة فقهية مقارنة) معمر
بن عبدالرضبن العمر( ،عيوب صياغة القاعدة النظامية :بحث فقهي مقارف) عزمي بن عبدالعزيز اؼبزروع( ،قاعدة ال عذر بالجهل
بالنظاـ بعد إعبلنو :دراسة فقهية) عيد بن سليم البلوي( ،التقنين الملزـ وآثاره) ؿبمد بن عبدالعزيز اؼبوسى( ،الشخصية االعتبارية
في الفقو اإلسبلمي) عبداهلل بن فهد اؽبديب( ،اكتساب الجنسية :دراسة فقهية مقارنة) حافظ بن علي الفيفي( ،فقد الجنسية
وآثاره :بحث فقهي مقارف) خالد بن عبدالعزيز الًتكي( ،تملك الثروات الطبيعية البرية :بين الفقو اإلسبلمي والنظاـ السعودي)
ماجد بن عبداهلل الطريف( ،المؤسسات العامة :دراسة فقهية مقارنة) ماجد بن سليماف اػبليفة( ،ضوابط سير المرافق العامة:
بحث فقهي مقارف) يونس بن أضبد اؼبشيقح( ،ترقية الموظف العاـ :بين الفقو والنظاـ) عمر بن ؿبمد الصمعاين.
ويزعجٍت أف أكرر أنٍت حذفت –أيضاً -مباذج أخرى كثَتة كانت يف مسودة ىذه الورقة رباشياً ؼبلل القارئ ،والعتقادي أف ىذه
العينات البحثية تبقى شواىد دالة على مسارات البحث الشرعي ومناطق التفكَت اليت طرقها يف األسئلة القانونية اغبديثة ،ولنواصل
الفحص يف ؿباور أخرى يشيع فيها االحتجاج حوؽبا.

الخطاب الشرعي والجريمة المعاصرة:من األمور اليت يكثر إثارهتا أيضاً بُت نقاد اػبطاب الشرعي قوؽبم أف (اغبياة اغبديثة خلقت أشكاالً جديدة من اعبرائم ،بينما الباحثوف
الشرعيوف ال زالوا يفكروف يف مسائل الديات وتغريب الزاين) ،وىذه أيضاً صورة غَت علمية وليست موضوعية ،فإف الباحثُت الشرعيُت
طرحوا الكثَت من الدراسات الفقهية يف ؾباؿ اعبريبة اؼبعاصرة ،ومن ذلك مثبلً:
(جريمة خطف الطائرات :دراسة فقهية مقارنة) فهد بن عبداهلل الغامدي( ،جريمة إخبلؿ الموظف بواجباتو استجابة للواسطة:
دراسة فقهية مقارنة) عبدالعزيز بن عبدالرضبن السادل( ،جريمة غسل األمواؿ :دراسة مقارنة) عبداهلل بن ثنياف الثنياف( ،الجرائم
الضارة بالبيئة :بحث فقهي مقارف) عبدالرضبن بن عبدالعزيز العثماف( ،جريمة انتحاؿ صفة رجل السلطة العامة :في الفقو
والنظاـ) عبدالعزيز بن سادل العويف( ،جريمة الببلغ الكاذب :بين الشريعة واألنظمة) حبيب بن ؾبري القحطاين( ،جريمة الهرب
من السجن :فقهاً ونظاماً) فهد بن عطية اؼبطَتي( ،جرائم الشيكات :بحث فقهي مقارف) يوسف بن سليماف القرزعي( ،الجريمة
الصحفية :بحث شرعي مقارف) مهدي بن عماش الشمري( ،جريمة التبلعب والتضليل في السوؽ المالية :دراسة فقهية مقارنة)
ؿبمد بن عبداهلل اؼبرزوؽ( ،جرائم المعلومات الداخلية في السوؽ المالية :بحث فقهي مقارف) عبدالعزيز بن أضبد اؼبزيٍت( ،جريمة
تزوير بطاقة االئتماف :دراسة شرعية مقارنة) فهد بن عبداهلل العرفج( ،جريمة خيانة األمانة في الشبكة العالمية :دراسة فقهية
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مقارنة) ؿبمد بن عبدالكرًن اؼبطوع( ،الجريمة المستحيلة :بحث فقهي مقارف) عبداللطيف بن عبداهلل اعبرياف( ،جريمة السب
والقذؼ على شبكة اإلنترنت :دراسة فقهية مقارنة) عبداجمليد بن ؿبمد اللحيداف( ،تعدد الجريمة والمجرمين بين الفقو اإلسبلمي
والقوانين الوضعية) ؿبمد عيسى عسَتي( ،جريمة العرض المرفوض للرشوة :دراسة فقهية مقارنة) عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر،
(إثبات الجرائم بالتصوير والتسجيل الصوتي :دراسة فقهية وتطبيقية) عبدالرضبن بن شائع العريٍت( ،إثبات الجرائم بالبصمة
الوراثية :دراسة فقهية وتطبيقية) عبداهلل بن مبارؾ األضبري.
وىذه أيضاً ؾبرد مباذج منتقاة من الدراسات واحملاوالت الفقهية ؼبعاعبة مستجدات ظواىر اعبريبة يف عادل اليوـ ،ولنواصل فحص ؿباور
أخرى.

الخطاب الشرعي والفقو الطبي:
ومن صور النقد اليت يثَتىا احملتجوف ضد اػبطاب الشرعي قوؽبم (الطب اغبديث تطور وتعقدت إشكالياتو ،والباحثوف الشرعيوف ال
زالوا يفكروف يف الطب النبوي البن القيم ،واغببة السوداء وأبواؿ اإلبل ،وأساطَت حار يف األوذل يابس يف الثانية ،إخل) .وعلى أية حاؿ
ىذا التهكم الذي ىبلط مفاىيم نص عليها الوحي بتجارب تراثية من قبيل اػبربة البشرية غَت اؼبلزمةٍ ،ب يسقطها على واقع اػبطاب
الشرعي اؼبعاصر ،كل ذلك غَت علمي ويفتقد للموضوعية ،ذلك أف معاعبات الباحثُت الشرعيُت للمسائل الطبية كثَتة ومتنوعة ومنها:
(أحكاـ الجراحة الطبية) ؿبمد بن ؿبمد اؼبختار الشنقيطي( ،تحديد جنس الجنين :بحث شرعي) خالد بن عبداهلل اؼبصلح،
(زراعة االعضاء) يوسف األضبد( ،الهندسة الوراثية) سعد الشويرخ( ،االستنساخ الحيوي ،وآراء الفقهاء فيو) أحبلـ بنت ؿبمد
العقيل( ،الترقيع الجلدي :دراسة فقهية) أضبد بن عبدالرضبن اغبمد( ،العمليات الجراحية :دراسة فقهية) يوسف بن عبداللطيف
اعبرب( ،الفحص الطبي وتطبيقاتو القضائية) ؿبمد بن فرحاف الفيفي( ،اإلجهاض وأحكامو الفقهية) عبداهلل بن ؿبمد الداود،
(األخطاء الطبية في الفقو والنظاـ) عبداهلل بن ناصر اعبربوع( ،التلقيح الصناعي وأطفاؿ األنابيب :دراسة فقهية مقارنة) فهد بن
ؿبمد الداود( ،واجبات الطبيب نحو المريض) إبراىيم بن عبدالعزيز اغبيدر ،وغَتىا كثَت.

-الخطاب الشرعي والفكر الحقوقي:
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من القضايا اليت يرددىا بكثرة نقاد اػبطاب الشرعي قوؽبم أف اػبطاب الشرعي يهمل كلياً دراسة "اغبقوؽ" ،ولذلك فالناس ذبهل
حقوقها بسبب غياب اػبطاب الشرعي عن "البحث اغبقوقي" وأف عادل اليوـ تتنامى فيو الدراسات اغبقوقية بينما ال يزاؿ اػبطاب
الشرعي اؼبعاصر هبهل ىذه اغبقوؽ جذرياً ،ويرددوف دوماً (قولوا لنا باهلل عليكم أين دراساتكم الشرعية حوؿ حقوؽ اؼبرأة والطفل
واؼبتهم والعماؿ ..إخل؟).
وىذه أيضاً صورة غَت علمية عن واقع اػبطاب الشرعي ،فمن مباذج الدراسات اغبقوقية اليت نفذىا باحثوف شرعيوف مقارنُت ذلك
بالفقو اإلسبلمي ما يلي:
(حقوؽ وواجبات المرأة في نظاـ الخدمة المدنية السعودي :دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي) خالد بن عبدالعزيز اعبريد( ،حقوؽ
الزوجة في الفقو اإلسبلمي) عبدالعزيز بن صاحل اعبوعي( ،حقوؽ المرأة المتوفى عنها زوجها في الفقو اإلسبلمي) عبداهلل بن ؿبمد
العيسى( ،الحقوؽ غير المالية الناشئة عن عقد الزواج)

خالد بن عبداهلل اغبقباين( ،حقوؽ الجنين في الفقو اإلسبلمي) عبداهلل

بن عبدالرضبن الدويش( ،حقوؽ األوالد في الفقو اإلسبلمي) مسفر بن دخيل العتييب( ،حقوؽ األحداث في اإلجراءات الجزائية:
دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي) ؿبمد بن معيض الشهراين( ،حقوؽ العماؿ وواجباتهم في الشريعة اإلسبلمية) علي بن عبداهلل
الغامدي( ،حقوؽ الجند وواجباتهم :دراسة فقهية مقارنة) فهد بن ؿبمد الرفاعي( ،حقوؽ المحامي وواجباتو :بحث شرعي
مقارف) ىبلؿ بن علي الراحلة( ،حقوؽ األجنبي وواجباتو في نظاـ اإلقامة السعودي :دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي) عبدالرضبن
بن عياض السلمي( ،حقوؽ المخترِع :دراسة فقهية مقارنة) منصور بن عبدالعزيز اؼبنصور( ،المتهم وحقوقو في الفقو اإلسبلمي)
فهد بن سليماف اػبليفة( ،حقوؽ المتهم في الشريعة اإلسبلمية) صاحل العقيل( ،ضمانات حرية المتهم في مرحلة االستدالؿ:
دراسة فقهية مقارنة) عبداهلل بن مشبب القحطاين( ،ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي :بحث شرعي مقارف)
عبداحملسن بن علي الفقيو( ،حقوؽ المتهم في مرحلة المحاكمة :دراسة فقهية مقارنة) عادؿ بن عبدالرضبن اؼبنيع( ،ضمانات
التحقيق الجنائي مع المرأة :دراسة فقهية مقارنة) عبداهلل بن عبدالعزيز الشتوي( ،انتزاع االعتراؼ من المتهم بالتعذيب ،واآلثار
المترتبة عليو ،وتطبيقاتو القضائية) عبداهلل بن فيصل الفيصل( ،أحكاـ تفتيش المساكن في نظاـ اإلجراءات الجزائية :بحث
شرعي مقارف) طالب بن عبداهلل بن طالب( ،تفتيش األشخاص في نظاـ اإلجراءات الجزائية :دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي)
أضبد بن عبدالكرًن العثماف( ،أحكاـ التفتيش الجنائي :بحث فقهي مقارف) عبدالعزيز بن ناصر الفريدي( ،حقوؽ المدعى عليو
في مجلس القضاء) بدر بن عبداهلل الغامدي( ،حقوؽ الجاني :دراسة فقهية مقارنة) فواز بن ذعار العتييب( ،بدائل السجن :دراسة
فقهية مقارنة) حجاب عائض الذيايب( ،التعويض عن أضرار سجن الخطأ :بحث فقهي مقارف) إبراىيم بن ؿبمد اغبيدر.
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وغَتىا كثَت كثَت جداً ،وحُت اطلعت على ىذا الكم اؽبائل من الدراسات واألحباث الفقهية يف موضوع "اغبقوؽ الشرعية" سواء حقوؽ
اؼبرأة أو الطفل أو اؼبتهم أو غَتىم ،شعرت بأمرين ،أوؽبما أنٍت شعرت بالضعف العلمي الفظيع ؼبن يردد مسلمات تلقاىا من اجملالس
العامة بأنو ال يوجد حبوث فقهية يف ؾباؿ اغبقوؽ ،والشعور الثاين الذي استوذل علي ىو أنٍت شعرت بالرثاء واألسى ؼبن يتوىم أف
سبب ضياع حقوؽ الناس ىو عدـ وجود حبوث فقهية يف ؾباؿ اغبقوؽ! كم ىو ربليل ساذج بكل ما تعنيو الكلمة! ىذه اؼبكتبة
الفقهية مكتظة بالبحوث الشرعية عن اغبقوؽ ،فلماذا غابت اغبقوؽ إذف؟ اعبواب بسيط جداً ؼبن أراد أف يفتح عينيو.
على أية حاؿ ،دعونا نواصل مع ؿباور أخرى يكثر اغبديث عنها أيضاً.

الخطاب الشرعي والفقو السياسي:يردد كثَتاً اؼبعنيوف بالقضايا السياسية أف اػبطاب الشرعي اؼبعاصر دل يعاجل كلياً قضايا الفقو السياسي ،كنظاـ اغبكم واالنتخابات
واؼباؿ العاـ واستقبلؿ القضاء والعبلقات الدولية وكبوىا ،ومن أكثر ما يرددونو من اؼبقارنات قوؽبم (أنتم مشغولوف بدار اغبرب ودار
اإلسبلـ وأحكاـ أىل الذمة ،وال تعرفوف شيئاً عن قضايا الفكر السياسي اغبديث) ،وىذه أيضاً صورة غَت علمية ،وسأعرض ىاىنا
جزءاً من دراسات الباحثُت الشرعيُت يف قضايا الفقو السياسي الداخلي والدورل:
(أحكاـ االنتخابات في الفقو اإلسبلمي) فهد بن صاحل العجبلف( ،الحمبلت االنتخابية البلدية :دراسة فقهية مقارنة) ؿبمد بن
سعد الغامدي( ،الشورى في الشريعة اإلسبلمية) صاحل بن عبدالعزيز بن عبداهلل العامر( ،الحكومة اإلسبلمية بين نظم الحكم
األخرى) عبداهلل بن ابراىيم الطريقي( ،الرئيس األعلى للدولة اإلسبلمية :دراسة فقهية مقارنة) طنف بن ؿبمد الدعجاين( ،تولية
اإلماـ بين النظرية والتطبيق عبر تاريخ اإلسبلـ السياسي) علي بن فهيد السرباٌب( ،طرؽ تولية اإلماـ األعظم عند أىل السنة)
ؿبمد بن عبداهلل اؼبعبل( ،أركاف الدولة :بحث فقهي مقارف) صاحل بن علي اؼبري( ،البيعة في نظاـ الحكم الشرعي) عبدالعزيز بن
عبداهلل اؼبزروع( ،البيعة والنص في الفقو السياسي) عبدالعزيز بن فهد العجبلف( ،والية المرأة في الفقو اإلسبلمي) فؤاد بن
عبدالكرًن العبدالكرًن( ،العبلقة بين الحاكم والمحكوـ في الفقو اإلسبلمي والنظم الديمقراطية :دراسة مقارنة) ؿبمد بن
عبدالرضبن اغبقيل( ،الوزارة واألمارة :بحث فقهي تاريخي) ناصر بن أضبد الراشد( ،ضوابط التصرؼ في الماؿ العاـ في الفقو
اإلسبلمي) خالد بن ؿبمد اؼباجد( ،الحماية اإلدارية للماؿ العاـ :بحث فقهي مقارف) فيصل بن رمياف الرمياف( ،الحماية الجنائية
للماؿ العاـ :دراسة فقهية مقارنة) مبارؾ بن عبداهلل بن ىقشة( ،مصارؼ بيت ماؿ الدولة اإلسبلمية) عبداهلل بن سليماف اؼبطلق،
(ضمانات العدالة في القضاء) أضبد بن عبداجمليد الغامدي( ،مدى استقبلؿ السلطة القضائية في الفقو اإلسبلمي) فهد بن إبراىيم
اؼبشيقح( ،استقبلؿ عضو ىيئة التحقيق واإلدعاء العاـ :دراسة فقهية مقارنة) ياسر بن سليم القرشي( ،حقوؽ عضو مجلس
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الشورى وواجباتو :دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي) نايف بن عبداهلل احمليميد( ،الحريات العامة في الفقو اإلسبلمي) عبداهلل بن
إبراىيم العريٍت( ،التدرج في تطبيق الشريعة وعبلقتو بالسياسة الشرعية) زياد بن عبداهلل الفواز( ،العبلقات الدولية في الفقو
اإلسبلمي) عبداهلل بن إبراىيم العريٍت( ،البحر اإلقليمي للدولة :بحث فقهي مقارف) فهد بن ؿبمد اؼبهيزع( ،بعثة التمثيل السياسي:
بين الشريعة واألنظمة) سلماف بن جابر اجمللهم( ،العرؼ الدولي :دراسة مقارنة بين الفقو اإلسبلمي والقانوف الدولي) قاسم بن
مساعد الفاحل( ،المقاطعة االقتصادية وأحكامها في الفقو اإلسبلمي) تركي بن عبداهلل الرشودي( ،الحياد الدولي :دراسة تأصيلية
مقارنة) صاحل بن ؿبمد التابعي( ،التحفظ على المعاىدات الدولية في الفقو اإلسبلمي والقانوف الدولي) فيصل بن عبداجمليد
اغبصُت( ،المنازعات الدولية وتسويتها بالطرؽ السلمية في الفقو اإلسبلمي والقانوف الدولي) أسامة بن عبداهلل اؼبوسى( ،التمثيل
السياسي في ضوء الفقو اإلسبلمي) عبداهلل بن صاحل الصرامي( ،معاىدات التحالف العسكري في الفقو اإلسبلمي مقارنة
بالقانوف الدولي) سعد بن مطر العتييب( ،فقو المتغيّرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسلمين) سعد مطر العتييب( ،نقض
المعاىدات في الفقو اإلسبلمي والقانوف الدولي) عبداهلل بن ؿبمد الشهري( ،أعماؿ السيادة في الفقو اإلسبلمي) فهد بن ؿبمد
اعبوعي( ،أحكاـ اللجوء في الفقو اإلسبلمي والقانوف الدولي) ؿبمد اؼبورقي( ،حصانات وامتيازات الممثلين السياسيين في الفقو
اإلسبلمي والقانوف الدولي) عبد اجمليد بن علي البلوي( ،تسليم المطلوبين بين الدوؿ وأحكامو في الفقو اإلسبلمي) زياد عابد
اؼبشوخي( ،أحكاـ األسرى في الفقو اإلسبلمي والنظاـ الوضعي) صاحل بن عبدالعزيز التوهبري( ،قواعد الحرب بين الشريعة
والقانوف) عواض بن ؿبمد الوذيناين.

الخطاب الشرعي واألفكار الحديثة:
ومن صور النقد الشائعة أيضاً قوؽبم( :عادل اليوـ يبوج بأنواع التيارات واألفكار واؼبدارس والتحوالت الفكرية ،بينما اػبطاب الشرعي ال
يعرؼ عنها شيئاً وال زاؿ يصارع اعبهمية والكبلبية) .وىذا الكبلـ غَت علمي وال يبثل دراسة موضوعية لواقع اػبطاب الشرعي ،فمن
دراسات اػبطاب الشرعية حوؿ األفكار والتيارات والتحوالت اغبديثة:
(موقف االتجاه الفلسفي المعاصر من النص الشرعي) حسن بن ؿبمد األظبري( ،نظرية المعرفة في الفلسفة األوربية خبلؿ
القرنين السابع عشر والثامن عشر) صاحل بن عبد الرضبن الشريدة( ،نظرية الواجب األخبلقي عند كانط :دراسة ونقد) أضبد معاذ
حقي( ،مفهوـ الوحي عند التأويلية المعاصرة) لطيفة اؼبعيوؼ( ،التطبيقات المعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية :دراسة عقدية)
ىيفاء بنت ناصر الرشيد( ،البرمجة اللغوية العصبية المعربة :دراسة عقدية) ىند بنت علي اؼبطرود( ،تأثير النظريات العلمية
الحديثة في الفكر التغريبي العربي المعاصر) للشيخ د.حسن بن ؿبمد األظبري( ،االتجاه العقبلني لدى المفكرين اإلسبلميين
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المعاصرين) سعيد بن عيضة الزىراين( ،االنحراؼ العقدي في األدب العربي المعاصر) سعيد بن ناصر الغامدي( ،الحداثة في
العالم العربي) ؿبمد بن عبد العزيز العلي( ،حزب البعث مبادؤه وأىدافو) إبراىيم بن ؿبمد الدوسري( ،دعوة التقريب بين األدياف:
دراسة عقدية) أضبد بن عبد الرضبن القاضي( ،اليزيدية ،وعبلقتها بعبادة الشيطاف :دراسة عقدية) فهد بن علي اؼبساعد( ،المدرسة
العقلية الحديثة) ناصر بن عبد الكرًن العقل( ،التيار الوجودي في الفكر العربي المعاصر :دراسة نقدية عقدية) ىاين بن عبداهلل
اؼبلحم( ،التحوالت العقدية المحمودة في صفوؼ اإلمامية في الفترة (ٕٖٓٔ :)ٕٔٗٓ-عرض ونقد) خالد ؿبمد البديوي،
(التكفير عند جماعات العنف المعاصرة :عرض ونقد) إبراىيم بن صاحل العايد( ،حديثو العهد باإلسبلـ ومشكبلتهم :دراسة
عقدية) أضبد بن عبداهلل اغبسُت( ،موقف الصوفية من االستعمار :دراسة عقدية) وفاء بنت ضبد اػبميس( ،الحضارة اإلنسانية في
القرآف :عوامل نموىا وانحطاطها) عبدالكرًن عبدالعزيز الشمبلف( ،علماء الشريعة و بناء الحضارة) وىي دراسة موسعة لشيخنا
عبداهلل بن ابراىيم الطريقي.
بل ال تكاد توجد طائفة ومدرسة فكرية مشهورة وؽبا أثر وامتداد إال وذبد اؼبختصُت العقديُت قد طرحوا حوؽبا كثَتاً من اؼبعاعبات
والدراسات حبسب اجتهاداهتم ،ويبدو أف ىذا االهتاـ قدًن نوعاً ما ،حيث إنو يف اغبقبة اؼباضية حُت كانت التيارات الفكرية يف العادل
العريب ىي القومية واالشًتاكية وكبوىا ،كاف بعض اؼبعنيُت دبناقشة ىذه األفكار يرى أف اػبطاب الشرعي غائب عن ىذه األفكار ،فبا
استدعى شخصية بوزف "ابن باز" وىو األب العلمي للخطاب الشرعي اؼبعاصر أف يرد على ىذه الفكرة حيث يقوؿ رضبو اهلل:
(العلماء في السعودية يعرفوف مشاكل العصر ،وقد كتبوا فيها كثيرا ،وأنا منهم بحمد اهلل ،وقد كتبت في ذلك ما ال
يحصى) [مجموع فتاوى ابن باز.] ٕٕٗ/ٛ ،

على أية حاؿ  ..ىناؾ أيضاً ؿباور أخرى يرى نقاد اػبطاب الشرعي أف الشرعيُت دل يقدموا حوؽبا أية دراسات ،لكن يبدو رل أنو من
غَت البلئق بوقت القارئ أف نواصل عرض النماذج حىت ال تتحوؿ ىذه الورقة إذل ببليوجرافيا ،ويف تقديري أف الباحث اؼبوضوعي
يستدؿ هبذه النماذج على ما سواىا ،أعٍت أف الباحث اؼبوضوعي إذا رأى أشهر ما يطرح الناقدوف نقدىم حولو -كقضايا االقتصاد
والقانوف واغبقوؽ والسياسة والطب واألفكار والفلسفات -وأف ىذه التعميمات اليت أطلقوىا تعكس بعدىم الكلي عن موضوع
نقدىم ،وجهلهم الفظيع بواقع اػبطاب الشرعي  ،فإف ذلك سيورثو –على األقل  -ربفظاً ذباه الدعاوى األخرى ومدى صلة اػبطاب
الشرعي بإشكالياهتا.
ولذلك سننتقل اآلف إذل إشكالية ـبتلفة.
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ثالثاً :الخطاب الشرعي وقضايا األخبلؽ

يردد كثَت من مناوئي اػبطاب الشرعي قوؽبم بأف الفكر الديٍت احمللي استغرؽ يف القضايا الشكلية كاللحية واإلسباؿ ،وترؾ قضايا
اعبوىر األخبلقي كاألمانة واإلحساف إذل الناس وحقوؽ الغَت وكبوىا ،حىت صار التدين شكلياً ،وصار مفهوـ التدين مرتبطاً يف الوعي
الشعيب بقضايا القشور ،وقد الحظت أف أكثر قضية أخبلقية يرددىا ىؤالء اؼبناوئُت ىي قضية "قيم العمل" أو "احًتاـ اؼبهنة" ،وأهنا
قيمة أخبلقية غائبة كلياً يف اػبطاب الشرعي ،فبا أدى إذل ربولو إذل تدين مظهري ؾبوؼ غَت حقيقي.
ىذه الفكرة/الشعار تتكر كثَتاً كثَتاً ،فما مدى يا ترى علمية ىذا االحتجاج؟ وىل فعبلً أف اػبطاب الشرعي يهمل قضايا األخبلؽ
كاألمانة وقيم العمل والوظيفة؟ ،كبتاج يف فحص مصداقية ىذا النقد وموضوعيتو إذل عرض مباذج من منتجات اػبطاب الشرعي يف
قضايا األخبلؽ.
سنأخذ عينينت يصدؽ عليهما أهنما فبثل مبوذجي ،فنموذج من الفقهاء أصحاب الفتيا ،ومبوذج من الدعاة واسعي االنتشار ،لكي
يبكن أف نكوف قدمنا حكماً أقرب للدقة يف تصور واقع اػبطاب الشرعي.
فمن شريحة الفقهاء أصحاب الفتيا :لنأخذ العبلمة اإلماـ ابن عثيمُت ،وىو أىم مرجعية فقهية سنية معاصرة على اإلطبلؽ ،فبسبب
كثرة نتاج الشيخ يف قضايا "قيمة العمل وأخبلقيات اؼبهنة" صبعت فتاواه اؼببثوثة فبلغت ؾبلداً كامبلً ـبصصاً فقط لفتاوى اؼبوظفُت،
كما صبعت لو رسائل أخرى عن الطبيب وغَته.
والشيخ ابن عثيمُت معروؼ بكثرة احتياطو يف جانب (أمانة العمل الوظيفي) باعتباره عقداً ،والشارع عظّم الوفاء بالعقود ،حىت بلغ
اغباؿ بالشيخ أنو كاف يفيت للمؤسسات اؼبهنية إذا كاف خروج اؼبوظفُت للصبلة يف اؼبسجد سيًتتب عليو التفريط يف حقوؽ العمل بأف
يصلوا يف مقرات العمل ،ومن ذلك مثبلً قولو يف الشرح اؼبمتع:
(بعض الموظفين ال يخافوف اهلل ،فإذا خرجوا إلى الصبلة خرجوا إلى بيوتهم ،وربما ال يرجعوف ،ففي ىذه الحاؿ نقوؿ:
صلوا في مكانكم ،ألف ىذا أحفظ للعمل وأقوـ ،والعمل تجب إقامتو بمقتضى االلتزاـ والعهد) [الشرح الممتع
ٗ ، ٕٜٗ/وانظر أيضاً :ثمرات التدوين ،ـٕٔٔ ]

21

ومن الفروع الفقهية اليت نتجت عن احتياط الشيخ عبانب (أمانة العمل الوظيفي) أنو كاف يرى ربرًن أخذ اإلجازة االضطرارية من أجل
الذىاب للعمرة ،ألف العمرة مستحبة والعمل عقد واجب ،كما يقوؿ الشيخ مثبلً:
(أسئلة كثيرة حوؿ موضوع اإلجازة االضطرارية لمن يريد العمرة أو غير ذلك؟ على كل حاؿ كلمة اضطرار تعني :أنو
ال بد من ضرورة ،والعمرة ليست ضرورة أبداً ،حتى لو كانت فريضة واإلنساف موظف فإنها ال تجب عليو؛ ألنو
مشغوؿ بوظيفة ،فكيف وىي تطوع .وكذلك –أيضاً -بالنسبة ألئمة المساجد ،ىؤالء الذين يذىبوف إلى العمرة ويَ َدعوف
مساجدىم ،ىم في الحقيقة كالذي يبني قصراً ويهدـ مصراً ،يذىبوف إلى التطوع ويَ َدعوف الواجب ،وىذا من قلة

الفقو ،عندىم رغبة في الخير وال شك ،ولم يحملهم على ىذا إال رغبة الخير؛ لكن عندىم قصور في الفقو ،ال يعرفوف
وال يميزوف بين األمور؛ ألف بقاءىم في عملهم الذي يؤدوف فيو واجباً أفضل من ذىابهم إلى العمرة؛ ألف البقاء في
إلي مما
العمل من باب الواجبات ،وقد ثبت في الحديث الصحيح أف اهلل قاؿ( :ما َّ
إلي عبدي بشيء أحب َّ
تقرب َّ
افترضتُو عليو)[ .جلسات رمضانية ،ابن عثيمين]

وكاف الشيخ يكرر ىذه الفتوى يف ؿبافل كثَتة ،وىذا اؼببدأ –أعٍت "احًتاـ األنظمة" ،-صحيح أنو أصل مشًتؾ بُت فقهاء أىل السنة،
لكن للشيخ ابن عثيمُت -ؼبن تتبع فتاواه -مزيد اختصاص يف التمسك هبذا األصل وكثرة مراعاتو والفتيا على أساسو ،يعرؼ ذلك من
لو أدىن خربة بنصوص الشيخ رضبو اهلل ،حىت أف القارئ يستطيع أف يعرؼ موقف الشيخ دبجرد أف تكوف القضية فبا يتصل باحًتاـ
األنظمة ،وىذا األمر لفت انتباه كث ٍَت من طبلب العلوـ الشرعية ،حىت خصص ؽبا أحد الباحثُت دراسة أكاديبية فقهية مستقلة بعنواف
(ربط الحكم الشرعي بالنظاـ عند الشيخ ابن عثيمين :دراسة فقهية مقارنة) طرحها الباحث ؿبمد بن عبداهلل الطريقي.
فهذا مبوذج من فقهاء اػبطاب الشرعي ،بل ىو أىم مرجعية فقهية مؤثرة يف اػبطاب الشرعي ببل منافس ،فتأمل كيف كاف تعظيمو
ألمانة وقيمة العمل كقيمة أخبلقية ،تأمل كيف أثر ىذا األصل األخبلقي على فتاواه الفقهية ،ودل هبعل التدين قضية ظاىرية شكلية،
ولننتقل اآلف إذل شروبة الدعاة.

فمن شريحة الدعاة واسعي االنتشار :لنأخذ الشيخ ؿبمد صاحل اؼبنجد ،ولو دروس وخطب وفتاوى وبرامج كثَتة وغزيرة جدا تتحدث
عن قضايا األخبلؽ بشكل عاـ وأخبلؽ العمل بشكل خاص ،باإلضافة إذل جهوده يف بياف القضايا العقدية والفقهية األخرى ،ومن
ذلك:
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(أكل أمواؿ الناس بالتأويبلت) ( ،الدين ليس مظهراً فقط) ( ،قيمة اإلتقاف) ( ،سلسلة اغبقوؽ الزوجية) ( ،مهبلً أيها الزوجاف) ،
(خطوات عبلجية عند النفرة الزوجية) ( ،سلسلة األخبلؽ اغبسنة) ( ،الواجب كبو كبار السن) ( ،كيف نضبط انفعاالتنا؟) ( ،صيانة
العبلقات األخوية) ( ،التنافر والتجاذب يف العبلقات الشخصية) ( ،كيف نتعامل مع أخطاء الناس) ( ،االستشارة يف حياة اؼبسلم) ،
(اعتناء اإلسبلـ بنفسية اؼبسلم) ( ،الغيظ اؼبكتوـ بُت الظادل واؼبظلوـ) ،ومثل ىذا النمط من اؼبوضوعات أكثر الشيخ اؼبنجد من العناية
بو.
وأما دروسو يف القضايا العامة للناس فمن مباذجها:
(غبلء األسعار) ( ،الفقر :رؤية شرعية) ( ،اغبلوؿ اإلسبلمية ؼبشكلة الفقر) ( ،أسباب األزمة اؼبالية العاؼبية) ( ،أثر األزمة االقتصادية
يف نفوس الناس) ( ،رسالة إ ذل الطبيب اؼبسلم) ( ،مصادر اؼبعلومات) ( ،اعبهل عدو اؼبرأة) ( ،خطر الشائعات) ( ،سبل مقاومة
الضغوط النفسية) ( ،قواعد يف حل اؼبشكبلت) ( ،كيف تثبت اؼبرأة جدارهتا؟) ( ،أىل الباطل ىم اإلقصائيوف) ( ،التفاؤؿ يف أجواء
اإلحباط) ( ،البدائل الًتفيهية).
وبالتارل فالقوؿ بأف اػبطاب الشرعي أو الدعوي غائب عن األخبلقيات واألسئلة اغبديثة إمبا ىو كبلـ غَت علمي.

ومن اؼبهم أف نفهم منهجية اػبطاب الشرعي يف تناوؿ كثَت من القضايا اؼبدنية ،ذلك أف اػبطاب الشرعي ال يفرد كثَتاً من اؼبشكبلت
اؼبدنية ربت أبواب خاصة ،لكنو يتحدث عنها ربت مظلة اؼبفاىيم الشرعية ،فيتحدث العادل الشرعي عن (األمانة) ويذكر أمانة األسرة
وأمانة الوظيفة وكبو ذلك ،ويتحدث العادل اؼبسلم عن (العدؿ) فيتحدث عن تطبيقاتو كالعدؿ يف القضاء ،والعدؿ يف الوالية ،والعدؿ
مع العماؿ ،والعدؿ مع الزوجة ،إخل ،فالقضايا اؼبدنية يف الغالب ال يفرد ؽبا الفقهاء أبواباً خاصة ،بل يدرجوهنا كتطبيقات ربت مظلة
اؼبفاىيم الشرعية ،ولذلك فكثَت من اؼبفاىيم السياسية الذي يظنها البعض غائبة ىي أصبلً تندرج عندىم ربت موضوع (اغبكم دبا أنزؿ
اهلل)ٍ ،ب يتحدثوف عن أف اغبكم دبا أنزؿ اهلل يتضمن الشورى والعدؿ واغبقوؽ والعناية بالرعية وحفظ كرامة اؼبسلمُت وكبوىا.
وحُت يتحدثوف عن اغبقوؽ يتحدثوف عن حق الطريق ،وحق الزوجُت على بعضهما ،وحق الراعي والرعية ،وحقوؽ اغبيواف يف الصيد
والذكاة واإلحراؽ وكبوىا .فاؼبفاىيم الشرعية كالعدؿ واألمانة واغبقوؽ وإعداد القوة ،وربرًن السرقة والغش وقوؿ الزور ،ىذه كلها ي ِ
دخل
ُ
فيها العلماء القضايا اؼبدنية.
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واغبقيقة إنٍت حُت ظبعت البعض يكرر أف (اػبطاب الشرعي ال يعتٍت باألخبلؽ وإمبا بالشكل) عدت من جديد للمكتبة اؼبقروءة
والصوتية لرموز اػبطاب الشرعي من فقهاء ودعاة وخطباء ،وأخذت أتصفح مواقع اؼبشايخ ،وفهارس اػبطب والدروس ،وواهلل العظيم
إنٍت تفاجأت من اؼبغاالة يف النتاج الشرعي حوؿ قضايا (بر الوالدين) (وصلة الرحم) و (الوصية باعبار) و (حقوؽ الزوجُت) و
(الصدقة على احملتاجُت) ،ويف كثرة التحذير واالستبشاع ذباه (الغيبة) (التنابز باأللقاب) و (اغبسد) و (أكل أمواؿ الناس بالباطل) و
(الرياء) و (الغرور) وغَت ذلك من قضايا أخبلقية نبيلة تتكدس فيها آالؼ احملاضرات والدروس واػبطب والفتاوى والكتيبات
واؼبطويات والبحوث والدراسات.
بل إنٍت أربدى كائناً من كاف أف يأٌب بأي تيار فكري معاصر يف الشرؽ أو الغرب ويزعم أنو تكلم عن موضوع (بر الوالدين) دبا يقارب
ُعشر ما ربدث بو اػبطاب الشرعي اؼبعاصر! فكيف يقاؿ بعد ذلك أف اػبطاب الشرعي مغرؽ يف التدين الشكلي؟! ىذا ال يقولو إال
جاىل هبذا اػبطاب ،أو مصمم على التشويو ألغراض آيديولوجية.

أما حديث اػبطاب الشرعي عن أخبلقيات تزكية النفوس ،كاغبض على التعلق باهلل ،والثقة بو سبحانو ،وحسن الظن باهلل ،واليقُت
بو ،والتوبة إليو ،واالستخارة ،والتحذير من الرياء ،والتسخط من القدر ،وكبوىا فهذه أمور ال يعرفها الفكر اؼبادي الغريب والشرقي على
حد سواء.

واؼبراد أف من زعم أف علماء اػبطاب الشرعي ال يتحدثوف عن قضايا اؼبدنية وقضايا األخبلؽ اليت تتصل دبصاحل الناس ،فإما أنو ال
يعرؼ أصبلً ىذا اػبطاب الشرعي ،وإمبا يبٍت تصوراتو من خبلؿ مستهلكات اجملالس ،وإما أنو يعرؼ ذلك لكنو يريد إلغاء بقية
االىتمامات ويتوسل ببعضها ضد بعضها اآلخر.
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رابعاً :الخطاب الشرعي والعلوـ غير الشرعية

يرى مناوئوا اػبطاب الشرعي بأننا ( اليوـ يف زبلف مدين شديد وحباجة ماسة إذل العلوـ اؼبدنية اؼبعاصرة ،ولكن أزمة اػبطاب الشرعي
أنو يزىد الشباب اؼبسلم يف تعلم العلوـ اؼبدنية ،وأهنا ضياع وقت ،وأنو ال ثواب فيها) ،ولذلك يعتقد ىؤالء النقاد أف ضعف اعبوانب
اؼبدنية يف اجملتمع اؼبسلم اؼبعاصر ليست أوالً بسبب ضعف كفاءة اؼبسؤولُت عن التعليم ،وإمبا بسبب اػبطاب الشرعي الذي يضخ -
وال يزاؿ -صورة منحطة عن العلوـ اؼبدنية.
ىل يا ترى كاف اػبطاب الشرعي فعبلً يشيع التزىيد يف العلوـ اؼبدنية وأنو ال ثواب فيها؟ ىذا تصوير غَت دقيق للواقع ،فرموز اػبطاب
الشرعي لديهم تكييف فقهي شائع جداً ال يوجد أحد منهم ىبالف فيو البتة ،وىي أهنم يلخصوف رؤيتهم بقوؽبم (العلوـ المدنية التي
يحتاجها المسلموف في حياتهم "فرض كفاية" يجب شرعاً أف يوجد في المسلمين من يقوـ بها) ىذا التكييف الفقهي ؼبنزلة
كاؼبسلمة العريقة داخل اػبطاب الشرعي ،وسنستعرض ىاىنا شواىد
العلوـ اؼبدنية ؿبل االحتياج -أعٍت اعتبارىا "فرض كفاية" -ىو َ
ـبتارة على ذلك:

يقوؿ األب العلمي للخطاب الشرعي اؼبعاصر اإلماـ ابن باز عليو رضبات اهلل يف ؿباضرة بعنواف (العلم وأخبلؽ أىلو) ،وىي موجودة
كمادة صوتية وكنص مكتوب:
(أنواع الصناعات المباحة ،واستخراج المعادف ،والزراعة ،وغير ذلك ،كلها أمور مطلوبة ومع صبلح النية تكوف عبادة،
ومع خلوىا من ذلك تكوف أموراً مباحة ،وقد تكوف "فرض كفاية" في بعض األحياف إذا دعت الحاجة إليها)
ولننتقل إذل رمز آخر من رموز اػبطاب الشرعي وىو اإلماـ ابن عثيمُت الذي يبثل مرتبة الفقيو رقم واحد يف اػبطاب الشرعي اؼبعاصر،
حيث يقوؿ مؤكداً مفهوـ "الفرض الكفائي" للعلوـ اؼبدنية اليت وبتاجها اؼبسلموف:
(قاؿ بعض أىل العلم" :إف تعلم الصناعات والطب والهندسة والجيولوجيا وما أشبو ذلك من فروض الكفايات" ال ألنها من

العلوـ الشرعية ،ولكن ألنها ال تتم مصالح األمة إال بها ،ولهذا أنبو اإلخواف الذين يدرسوف مثل ىذه العلوـ أف يكوف قصدىم

بتعلم ىذه العلوـ نفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم اإلسبلمية ،فاألمة اإلسبلمية اآلف مبليين ،لو أنها استغلت مثل ىذه
العلوـ فيما ينفع المسلمين لكاف في ذلك خير كثير ،وال ما احتجنا إلى الكفار في تحصيل كمالياتنا ،بل وفي تحصيل

ضرورياتنا أحيانًا ،فهذه العلوـ إذا قصد بها اإلنساف القياـ بمصالح العباد صارت مما يقرب إلى اهلل ،ال لذاتها ولكن لما قصد
بها) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]٘ٓ/ٕٙ ،
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وهنى الشيخ عما يقع من البعض من ازدراء العلوـ الدنيوية:
(وإذا كانت العلوـ التي تتعلق بالدنيا نافعة للخلق وال تشغل عما ىو أىم منها كاف طلبها محموداً لما توصل إليو من النفع
العاـ أو الخاص ،وال ينبغي لنا أف نحتقرىا حتى ال نجعل لها قيمة في حاؿ تكوف مفيدة للخلق) [فتاوى ابن عثيمين،
]ٖٔ/ٕٙ

ويقوؿ ابن عثيمُت أيضاً يف حكم تعلم الطب:
(ال شك أف لهم –أي األطباء -أجراً بحسب نيتهم وعملهم ألف الطب نفسو ليس مقصوداً لذاتو ولكنو مقصود لغيره ،لهذا

ذىب بعض أىل العلم إلى أف تعلم الطب "فرض كفاية" ،ال بد للمسلمين أف يكوف فيهم أطباء  ،فألحقوه بفرض الكفاية ،

ألف ىذا مما تحتاجو األمة ،فإذا قصد اإلنساف بعملو ىذا القياـ بهذا الفرض واإلحساف إلى الخلق فسيناؿ أجراً كثيراً)
[ارشادات للطبيب المسلم]
وال أعتقد أنو من اؼبنطقي التوسع يف نقل اقتباسات أخرى ،ألف ىذه القضية -أعٍت اعتبار العلوـ اؼبدنية اليت وبتاجها اؼبسلموف فرض
كفاية -أشبو بالثابت الفقهي الراسخ.
ولكن من الطريف أف كباوؿ التقاط الصورة من زاوية أخرى ،ذلك أننا حُت نتأمل كتابات اؼبفكرين العلمانيُت العرب اؼبعاصرين قبد
أهنم كثَتاً مايطرحوف إشكالية للتساؤؿ مؤداىا (أف اإلسبلميُت يتواجدوف بكثافة يف ميداف العلوـ الطبيعية/التجريبية/التطبيقية كالطب
واغباسب واؽبندسة وكبوىا ،ويسيطروف على أنشطتها الطبلبية ،بينما قبد غياهبم الفادح يف حقوؿ اإلنسانيات كالفلسفة واالنثروبولوجيا
والقانوف وكبوىا؟ فهل ىذا ىو السبب يف دوغمائيتهم؟) ىذا السؤاؿ الذي يطرحو الفكر العريب اؼبعاصر بإغباح وبمل داخلو شهادة
ضمنية بأف اػبطاب الشرعي دل يكن من ّفراً عن العلوـ غَت الشرعية كما يزعم أحياناً ،وكبن ىاىنا لن نناقش ىذا السؤاؿ لكن سنكتفي
فقط بالتقاط مايعنينا منو وىو ىذا االعًتاؼ الضمٍت الذي سبقت اإلشارة إليو ،وتأٌب أنبية شهادة مثل ىؤالء اؼبفكرين العلمانيُت يف
كوهنم ألد خصوـ االذباه اإلسبلمي عقائدياً ،وبالتارل فليسو ؿبل هتمة يف ىذه الشهادة.
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خامساً :الخطاب الشرعي واالستفادة من الغرب

يكرر كثَت من مناوئي اػبطاب الشرعي القوؿ بأف( :اغبضارة الغربية اليوـ سبثل منبع العلوـ ومبوذج التفوؽ اؼبذىل يف كل اؼبيادين
واجملاالت ،ومن أعظم أسباب زبلفنا أف اػبطاب الشرعي اليوـ يقف حجر عثرة بُت اجملتمع اؼبسلم واالستفادة من الغرب ،وما دل
يصحح اػبطاب الشرعي موقفو االنفصارل ىذا فهذا يعٍت أننا سنبقى يف قعر التخلف)
نبلحظ ىاىنا أف ىذا التفسَت لضعف االستفادة من منجزات العلوـ اؼبدنية الغربية ال يرده ىؤالء إذل ضعف اإلنفاؽ اغبكومي يف العادل
العريب على البحث العلمي ،وضعف الكفاءات اؼبسؤولة عن التعليم ،وإمبا يردونو إذل عنجهية اػبطاب الشرعي يف رفض االستفادة من
ذبارب الناجحُت.
إذل أي مدى يا ترى يبثل ىذا التفسَت تفسَتاً علمياً صحيحاً؟ لنحاوؿ قراءة مباذج من مواقف فقهاء اػبطاب الشرعي اؼبعاصر ذباه
االستفادة من اؼبنجزات الغربية:
يقوؿ األب العلمي للخطاب الشرعي اؼبعاصر الشيخ عبدالعزيز بن باز رضبو اهلل:
(إف األفكار والنظريات المستوردة فيها الحق والباطل ،فبل يجوز للمسلمين أف يقبلوىا مطلقاً ،وال أف يردوىا مطلقاً،
بل الواجب ىو التفصيل في ذلك ،فما كاف منها حقاً أو نافعاً للمسلمين مع عدـ مخالفتو لشرع اهلل سبحانو فبل مانع
من قبولو واالنتفاع بو) [فتاوى ابن باز]ٖٗٚ/ٕٚ ،

ويشَت إذل األساس الذي هبعلنا نستفيد من ىذه اؼبنجزات فيقوؿ رضبو اهلل:
(وال حرج علينا في أف نأخذ مما وقف عليو غيرنا من أسرار الكوف واكتشف من العلوـ النافعة الدنيوية التي ال تخالف
الشرع المطهر ،وإنما تعين على حمايتو من كيد أعدائو وتغني أىلو عن الحاجة إلى الغير ،بل يجب ذلك ويتعين على
أىل اإلسبلـ ،ال تأسياً بالكفار ،بل ألف دينهم الكامل يأمرىم بالحرص على ما ينفعهم ،والحذر عن كل ما يضرىم،
كما تقدمت األدلة على ذلك ،وىؤالء الكفار الذين بلغوا في االختراع الغاية لم يزدىم ما وصلوا إليو من العلم إال
كفراً وإلحاداً وىبوطاً من األخبلؽ الفاضلة) [فتاوى ابن باز]ٖٜٖ/ٔ ،
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وذات مرة سألت امرأةٌ اإلماـ ابن باز عن حكم االستفادة من "اؼبنتجات التجميلية الغربية" فكاف يف جوابو داخبلً يف ىذه القاعدة
العامة أيضاً ،كما يقوؿ:
(نأخذ من الغرب والشرؽ ما ينفعنا وندع ما يضرنا ،إذا جاءنا من الغرب أو الشرؽ شيء ينفعنا نأخذه ونستفيد منو،
كما نأخذ منهم ما أخذنا من سبلح ومن طائرات ومن سيارات ومن بواخر وغير ذلك ،نأخذ منهم من الدواء ،ومن
غير الدواء ،ومن وجوه الزينة ما ينفعنا ،وال يكوف فيو مشابهة لغيرنا من أعداء اهلل) [فتاوى ابن باز]ٕٕٖ/ٕٔ ،

ويقوؿ أىم مرجعية فقهية معاصرة وىو الشيخ ابن عثيمُت يف عبارة حزينة على تضييع اؼبسلمُت لكافة أنواع العلوـ واؼبنجزات فيقوؿ:
(وأما ما حصل في الدوؿ الغربية الكافرة الملحدة من التقدـ في الصناعات وغيرىا ،فإف ديننا ال يمنع منو لو أننا
التفتنا إليو ،لكن مع األسف ضيعنا ىذا وىذا ،ضيعنا ديننا ،وضيعنا دنيانا ،وإال فإف الدين اإلسبلمي ال يعارض ىذا
التقدـ) [فتاوى ابن عثيمين]ٜٗ/ٖ ،

وأنكر الشيخ ابن عثيمُت أف يكوف األخذ فبا عند الكفار تشبهاً فقاؿ:
(وأما الصناعات والحرؼ التي فيها مصالح عامة ،فبل حرج أف نتعلم مما صنعوه –أي الكفار -ونستفيد منو ،وليس
ىذا من باب التشبو ،ولكنو من باب المشاركة في األعماؿ النافعة التي ال يعد من قاـ بها متشبها بهم[ ).فتاوى ابن
عثيمين]ٗٓ/ٖ ،

ولنعرض أيضاً مبوذجاً لشخصية فقهية شديدة اغبضور يف اػبطاب الشرعي وىو الشيخ صاحل الفوزاف حيث يقوؿ:
(الدوؿ الغربية اآلف عندىا الكثير من المستجدات التي يفتقدىا المسلموف ،وعندىم شرور كثيرة ،لهذا أرى أنو ال
يجوز للمسلمين أخذ كل ما لدى الغرب أو رفضو كلو ،بل الواجب عليهم التمحيص وأخذ ما ينفع منو وما يوافق دينو
وما أرشد إليو كتابنا ،وترؾ ما حذر منو الدين ونهانا عنو) [فتاوى الفوزاف ،س]ٕٓٙ
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فإذا كاف ىذا ىو اؼبنظور الفقهي الذي يقدمو الفوزاف والذي يعتربه البعض أكثر فقهاء اػبطاب الشرعي ربفظاً ذباه األفكار الغربية،
فكيف دبن ىو أقل منو ربفظاً؟
يبدو رل أنو ليس من اؼبنطقي أف نواصل استعراض نصوص بقية فقهاء اػبطاب الشرعي يف ىذا اجملاؿ ،ألف ىذا اؼبوقف "وىو االنتفاع
دبا ال يعارض الشريعة" ليس ؾبرد فتوى ،بل ىو أشبو باؼببدأ شديد الشيوع والعمق يف اػبطاب الشرعي اؼبعاصر.
ولو رأينا انعكاسات ىذه الرؤية على واقع اػبطاب الشرعي لرأينا اؼبختصُت الشرعيُت شديدي االىتماـ بالربامج الكمبيوترية وتطبيقاهتا
واستعماؽبا يف علومهم الشرعية ،والكثَت منهم شارؾ يف برامج االبتعاث للدراسة يف اػبارج يف زبصصات علمية دقيقة يف شىت العلوـ.
ولذلك يبدو رل أف من يردد أف اػبطاب الشرعي يقف حائبلً دوف االستفادة من اؼبنجزات الغربية ،فهو يقدـ طرحاً ًً إنشائياً غَت
موضوعي ال يستند للواقع النظري والتطبيقي للخطاب الشرعي ،إال إذا كاف قائل ىذا الكبلـ ينتقد على اػبطاب الشرعي تفصيلو بُت
اؼبوافق للشريعة واؼبعارض ؽبا ،وأنو يريد استبعاد ىذا التفصيل والتمييز وأخذ كل ما لدى الواقع الغريب ،فهذا شيء آخر.
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سادساً :الخطاب الشرعي واالستقبلؿ السياسي

من األمور اليت يشيعها بعض مناوئي اػبطاب الشرعي قوؽبم( :اػبطاب الشرعي اؼبعاصر ؾبرد تابع للنظم السياسية وبركها كيف يشاء،
فيبيحوف ما أراد السياسي إباحتو ،ووبرموف ما يريد السياسي ربريبو) ،وبعضهم يقوؿ بلهجة دارجة (مشاىبنا اهلل ىبلف عليهم ورا
اغبكومة اللي تبيو يقولونو) ،ويذكروف لذلك بعض النماذج التارىبية لفتاوى تغَتت هبدؼ تدعيم رؤيتهم ىذه.
نريد ىاىنا أف لبترب حجم (الدقة العلمية) ؽبذا التصوير للخطاب الشرعي؟ ىل فعبلً اػبطاب الشرعي ؾبرد تابع وذيل للنظاـ السياسي
كما يرى ىؤالء النقاد؟
دعونا أوالً نتأمل بعض الوقائعٍ ،ب ننتقل إذل استعراض بعض النصوص النظرية:
أقر صانع القرار النظاـ البنكي الربوي ووضع لو واحداً من أقوى األجهزة اإلشرافية وزوده بصبلحيات واسعة ،ووضع لو نظاماً بعنواف
"نظاـ البنوؾ" ،ومع ذلك فإف اعبميع يتذكر كيف قاـ فقهاء اػبطاب الشرعي ودعاتو وخطباؤه حبملة تارىبية طويلة األجل للتعبئة
االجتماعية ضد البنوؾ الربوية ،وربرًن العمل فيها ،وربرًن فوائدىا.
كما أف النظاـ السياسي أتاح بيع السجائر ،واستمر الفقهاء يف إشاعة اؼبوقف السليب الغليظ ضدىا ،كما أف النظاـ السياسي أتاح
نشر اجملبلت اؼباجنة وتوزيعها ،واستمر فقهاء اػبطاب الشرعي يف بث استبشاعها ،وأيامها نشر ابن عثيمُت رسالة بعنواف "فنت
اجملبلت" ،كما أف النظاـ السياسي أتاح إقامة كث ٍَت من "الفعاليات الغنائية" يف االحتفاالت الرظبية السنوية واؼبناشط السياحية ،ومع
ذلك استمر اػبطاب الشرعي يصدر الكثَت من اػبطب والدروس والبحوث يف مهاصبة اؼبعازؼ ،وابتهج النظاـ السياسي باؼبئوية اليت
سبثل بالنسبة لو أعظم رمز لكيانو السياسي ،ومع ذلك ربرؾ اػبطاب الشرعي معارضاً ذلك باعتباره عيداً غَت مشروع حىت ًب ترؾ كثَت
من اؼبظاىر وإعبلف ذلك رظبياً ،وفرض النظاـ السياسي -بشيء من القوة واغبساسية ذباه اؼبمانعُت -التوسعة األفقية للمسعى ومع
ذلك بقي كثَت من فقهاء اػبطاب الشرعي يبانعوف "التوسعة األفقية" ويروف جواز "التوسعة العمودية" فقط ،بل ووبذروف الناس من
السعي يف التوسعة األفقية اعبديدة ،وفرض الفريق الوزاري الليربارل احمليط بالنظاـ السياسي -بشيء من الصلف والعنجهية اليت تصل
غبد التشويو اإلعبلمي واإلقالة من الوظيفة للمانعُت -االختبلط يف جامعة كاوست ،ومع ذلك قاد كثَت من فقهاء اػبطاب الشرعي
ضبلة فبانعة وكتبوا يف ذلك بعض الفتاوى واألحباث ومئات اؼبقاالت على الشبكة.
ومن اؼبعلوـ أف النظاـ السياسي احمللي حريص جداً على بقاء صورتو كنظاـ متميز يف عادل اليوـ بتحكيم الشريعة ،فهذه الصورة بالنسبة
لو مكتسب تارىبي وواحد من أىم أسس الشرعية السياسية حبيث ال يبكن التفريط فيها ،ومثل ىذه اؼبعارضة الفقهية تشوش ىذا
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اؼبكتسب ،خصوصاً أف خبليا العنف كانت تستغل ىذه اؼبظاىر اؼبخالفة للشريعة لتزود أفعاؽبا وتفجَتاهتا بالشرعية اؼبطلوبة ،ومع ذلك
كلو بقي رموز اػبطاب الشرعي يعارضوف ما يرونو ـبالفاً للنصوص الشرعية.
السؤاؿ الذي يطرحو الباحث العلمي على نفسو ىاىنا :لو كاف اػبطاب الشرعي ؾبرد أزرار ربت يد السياسي كما يقوؿ ىؤالء النقاد،
فما الذي يبنع السياسي إذف من توجيو ىؤالء الفقهاء إلهناء ىذه اؼبلفات اؼبزعجة ،والفتيا دبوافقة ما ىو واقع ،وتغطية القرارات
السياسية بفتاوى فقهية ،وزبليص صورتو الشرعية من ىذه اإلحراجات؟!
وشبة أيضاً صور كثَتة جداً من ىذا القبيل ،واستعراضها وربليل مضامينها يكشف للباحث اؼبوضوعي الضعف العلمي لفكرة أف
"اػبطاب الشرعي ؾبرد تابع لرغبات وميوؿ النظاـ السياسي".
حسناً ،ما سبق ىي مباذج واقعية تتناقض جذرياً مع هتمة التبعية السياسية ،لننتقل اآلف إذل النصوص النظرية اليت تصب أيضاً يف ىذا
اؼبسار ،وىو وجوب استقبلؿ اػبطاب الشرعي عن الرغبات السياسية ،فمن ذلك:
أف الشيخ اإلماـ ابن عثيمُت –وىو أىم مرجعية فقهية سنية معاصرة على اإلطبلؽ -كاف لديو مصطلح يكرره كثَتاً يف دروسو ،ويريب
طبلبو عليو ،ويعمقو يف نفوسهم ،وقد رأيتو يف كتبو وؿباضراتو يف عشرات اؼبواضع ،وىو مصطلح "علماء الدولة" ،ويعٍت هبم الشيخ
ابن عثيمُت رضبو اهلل اؼبنتسبُت للعلم الذين يفتوف دبوجب ما يريده النظاـ السياسي ،ولنقرأ تعريف الشيخ نفسو ؽبذا اؼبصطلح ،حيث
يقوؿ الشيخ:
("عالم دولة" :ىو الذي ينظر ما تشتهيو الدولة  ،فيلوي أعناؽ النصوص إلى ما تريد) [شرح عقيدة أىل السنة ،ابن
عثيمين].
ويعرفو يف موضع آخر من كتبو فيقوؿ:
("علماء الدولة" ىم الذين ينظروف ماذا تريد الدولة فيلتمسوف لو أدلة متشابهة ،فيتبعوف ما تشابو من األدلة إرضاء
للدولة ،ولهم أمثلة كثيرة في غابر الزماف وحديثو) [الشرح الممتع]ٖٗٙ/ٜ ،
وعرفهم يف موضع آخر من كتبو أيضاً فقاؿ:
(وأما "علماء الدولة" فينظروف ماذا يريد الحاكم ،يصدروف األحكاـ على ىواه ،ويحاولوف أف يلووا أعناؽ النصوص من
الكتاب والسنة حتى تتفق مع ىوى ىذا الحاكم ،وىؤالء علماء دولة خاسروف) [لقاء الباب المفتوح ،ؿ ]ٜٗ
ويكثر من التشنيع على ىذا اؼبفهوـ فيقوؿ مثبلً:
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(عالم الدولة :الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتيهم مباشرة ،ينظر ماذا يقوؿ الرئيس أو الوزير وما أشبو ذلك ،ما أحلو
الرئيس فهو حبلؿ ،وما حرمو فهو حراـ ،ىذا عالم الدولة) [لقاء الباب المفتوح ،ؿٕٓٔ].
ويستحضر الشيخ ىذا اؼبفهوـ يف كبلمو كلما ثار موضوع ذي صلة بو ،لًتسيخ الوعي باالستقبلؿ يف نفوس طبلبو ،فيقوؿ مثبل يف
الربا واعبمارؾ:
(يوجد بعض العلماء وإف كانوا مخطئين يقولوف :إف مسألة المعامبلت ال تعلق لها بالشرع ،بل ترجع إلى ما يصلح
االقتصاد في كل زماف بحسبو ،فإذا اقتضى الحاؿ أف نضع بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس؛ فهذا ال شيء فيو .وىذا
ال شك في خطئو؛ فإف كانوا مجتهدين غفر اهلل لهم ،وإال فهم على خطر عظيم ،والبلئق بهؤالء أف يلقبوا بأنهم من
"علماء الدولة" ال علماء الملة) [القوؿ المفيد]ٔٙٔ/ٕ ،

وقاؿ مرة يف مسألة اغبكم بغَت ما أنزؿ اهلل:
(علماء الدولة ،يحرفوف الكلم عن مواضعو من أجل إرضاء الحاكم ،فيقولوف مثبلً :إف مسائل الدنيا اقتصادياً وزراعياً
وإعطاء موكوؿ إلى البشر؛ ألف المصالح تختلف ،ثم يموىوف عليو بقولو صلى اهلل عليو وسلم "أنتم أعلم بأمور
وأخذاً
ً
دنياكم" .وغالب الحكاـ الموجودين اآلف جهلة ،ال يعرفوف شيئاً ،فإذا أتى إنساف كبير العمامة طويل األذياؿ واسع
األكماـ وقاؿ لو :ىذا أمر يرجع إلى المصالح ،والمصالح تختلف بحسب الزماف والمكاف واألحواؿ ،والنبي  قاؿ:
"أنتم أعلم بأمور دنياكم" ،وال بأس أف تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى
قوانين توافق ما عليو الناس في ىذا الوقت ،فيحللوف ما حرـ اهلل) [لقاء الباب المفتوح ،ؿ ]ٛٚ
وىذا االستحضار الكثيف من الشيخ ابن عثيمُت بشكل سليب متكرر ؼبفهوـ "علماء الدولة" لو آثار تربوية عميقة جداً يف نفوس
طبلبو ومستمعيو واؼبتأثرين بو ،حيث يصبح "استقبلؿ الفقيو" عن اإلمبلءات السياسية وارتباطو بالوحي قيمة مركزية يف وعيهم.
ينجر الشيخ رضبو اهلل لتقدًن
على أية حاؿ ..تبعاً ؽبذا اؼببدأ الشرعي عند الشيخ ابن عثيمُت فإنو انعكس على فقهو بشكل رئيس ،فلم ّ
غطاء فقهي للقرارات السياسية إذا كاف ذلك ـبالفاً لؤلحكاـ الشرعية ،وقد سبق ذكر بعض النماذج ،لكننا نفضل ىاىنا أف نعرض
مباذج أخرى لربط ىذه التطبيقات هبذا اؼببدأ الذي سبقت اإلشارة إليو.
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فمن ذلك مثبلً أف النظاـ السياسي من أجل تنظيم اؼبرور وضع رسوماً على إصدار رخص القيادة ،وىي مسألة اجتهادية وال شك،
ولكن ألف الشيخ كاف يرى ربرًن ذلك فقد جهر بو ودل هبامل يف ىذه اؼبسألة الشرعية ،حيث جاء يف فتاواه:
(فضيلة الشيخ ،الرسوـ التي تؤخذ لتجديد االستمارة أو الرخصة ىل تعتبر من الضرائب؟ إي نعم ،كل شيء يؤخذ ببل
حق فهو من الضرائب ،وىو محرـ ،وال يحل لئلنساف أف يأخذ ماؿ أخيو بغير حق) [لقاء الباب المفتوح ،ؿ٘.]ٙ
طبعاً كب ن ىاىنا لسنا يف معرض التحرير الفقهي غبكم الرسوـ اإلدارية ،ولكن اؼبهم يف اؼبثاؿ السابق ىو توضيح استقبلؿ الشيخ
الفقهي ،وعدـ ؾباملتو يف اؼبسائل الشرعية.
ومن النماذج -أيضاً -أف النظاـ السياسي وضع نظاماً صبركياً ضخماً وشرع لو األنظمة وأقاـ لو اؼبؤسسة اؼبعنية ،ومع ذلك استمر
الشيخ يرى ربرًن "الضرائب اعبمركية" ،ودل يلتفت لضغوط الواقع السياسي ،حيث يقوؿ الشيخ:
(وفي المكوس ظلم ،وىذا يعني أف الجمارؾ ظلم) [شرح السفارينية]
وقاؿ مرة يف التخلص من اعبمارؾ:
(أصحاب الجمارؾ لو قدرنا أنك تعطيهم ماالَ ًً ليكفوا عن أخذ الجمرؾ فبل بأس؛ ألف ىذا دفع للظلم ،مع أف
األفضل في ىذا الحاؿ أف تخضع ،لكنو لما لم يكن بو منابذة صار جائزاً) [لقاء الباب المفتوح ،ؿ.]ٔٓٙ
بل إف الشيخ حرـ على ورل األمر أف يقاتل البغاة ،بل أوجب عليو أوالً أف وباورىم ،كما يقوؿ الشيخ:
(لو قاؿ –أي ولي األمر -مثبل :ارجعوا وراءكم أنا اإلماـ ،وال ألحد علي اعتراض ،ال أسأؿ عما أفعل ،وأنتم تسألوف،
فماذا نقوؿ؟ نقوؿ :ىذا ال يجوز ،وحراـ عليو أف يقوؿ ىذا القوؿ) [الشرح الممتع]ٗٓٔ/ٔٗ ،
ومن أصوؿ الشيخ يف باب السياسة الشرعية (سد الذريعة لفساد السبلطُت) ،ولذلك فإنو ؼبا قاؿ بعض متأخري الفقهاء يف كتاب
اعبنايات بأف "القاتل إذا كاف سلطاناً فإنو ال يقتل وال قصاص عليو" ،وعللوا ذلك بأف"قتل السلطاف يًتتب عليو فتنة وفوضى وضياع
األمة" ،فرد عليهم الشيخ ؿبمد -رضبو اهلل -بعبارة جازمة وقاؿ:
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(أرى أف تعليلهم عليل؛ ألف النصوص الواردة عامة ،ولو فتح الباب للسبلطين الظلمة العتدوا على الناس يقتلونهم
عمداً وعدواناً ،وبدوف أي سبب ،وبكل جرأة على اهلل وعلى خلقو والعياذ باهلل) [الشرح الممتع]ٗ٘/ٔٗ ،
أما ما يقولو بعض الناس إف الشيخ ابن عثيمُت كاف يرفض اإلنكار العلٍت ويرى حصر األمر يف اإلنكار السري ،فهذا غَت دقيق ،ومن
قاؿ ىذا الكبلـ دل يستوعب نصوص الشيخ ابن عثيمُت وليس لو هبا خربة ،فالشيخ ؿبمد لو قواعد يف ىذا الباب أراد هبا ربقيق
التوازف بُت أصوؿ الشريعة ،فمن أصولو أف "اإلنكار العلٍت مرتبط دبصلحة اإلنكار ذاتو" ،وليس لدى الشيخ إطبلقات عامة يف ىذا
الباب ،بل ىي موازنات ،حيث يقوؿ الشيخ يف شرح ىذا اؼببدأ:
(فإذا رأينا أف اإلنكار علناً يزوؿ بو المنكر ويحصل بو الخير فلننكر علناً ،وإذا رأينا أف اإلنكار علناً ال يزوؿ بو الشر

وال يحصل بو الخير بل يزداد ضغط الوالة على المنكرين وأىل الخير ،فإف الخير أف ننكر سراً ،وبهذا تجتمع األدلة،
فتكوف األدلة الدالة على أف اإلنكار يكوف علناً فيما إذا كنا نتوقع فيو المصلحة ،وىي حصوؿ الخير وزواؿ الشر،

والنصوص الدالة على أف اإلنكار يكوف سراً فيما إذا كاف إعبلف اإلنكار يزداد بو الشر وال يحصل بو الخير) [لقاء
الباب المفتوح ،ؿٕ]ٙ

وهبذا التفصيل الذي شرحو الشيخ يف عدة مواضع تلتقي أقوالو رضبو اهلل ،فإنو يف بعض اؼبواضع هنى عن اإلنكار العلٍت ،ويف مواضع
أخرى -أكثر وأشهر -أنكر علناً يف كل اؼبنكرات اليت وقعت ودل هبامل ،فاعبمع بُت موقفي الشيخ أنو يرى أف اإلنكار العلٍت مرتبط
بظهور اؼبصلحة الراجحة ،فإذا كاف اإلنكار العلٍت فيو بياف اغبق للناس وليس فيو مفسدة اإلضرار بالدعوة شرع اإلنكار العلٍت ،وأما إذا
رجحت مفسدة اإلضرار بالدعوة على مصلحة بياف اغبق يف ىذا اؼبنكر يرى الشيخ أف الراجح أفضلية اإلنكار سراً ،وىذا من عمق
الشيخ ودقتو يف مراعاة األصوؿ الشرعية وصدؽ الرغبة يف اغبفاظ على الشريعة.
وكبن ىاىنا منحنا مواقف ابن عثمُت اؼبزيد من األنبية والتحليل ألنو يعترب أىم مرجعية فقهية سنية معاصرة على اإلطبلؽ ،وىو أصدؽ
فبثل مبوذجي للخطاب الشرعي اؼبعاصر ،بل إف كثَتاً من الناس ال يعرؼ أف طبلب العلم الذين يفتوف للناس إمبا عنايتهم الشديدة دبا
يف الشرح اؼبمتع للشيخ رضبو اهلل ،نظراً ػبصائص فقهية سبيز هبا ليس ىذا ؿبل عرضها ،لكن أنبها ىو :االطراد الفقهي ،واستخبلص
توازنات اؼبعطيات الشرعية ،باإلضافة إذل التفوؽ اؼبذىل يف "مهارات التعليم الفقهي" كحسن العرض والتمثيل وربريك أذىاف الطلبة
وكبوىا.
حسناً ،ناقشنا اآلف فكرة "التبعية السياسية" عرب وقائع للخطاب الشرعي ،ومباذج من التنظَت الفقهي ؼبسألة االستقبلؿ السياسي
للفقيو ،وظهر من خبلؿ ىذه اؼبعطيات عمق االستقبلؿ السياسي للخطاب الشرعي نظرياً وعملياً ،لكن يبدو رل أننا دل ننتو بعد من
ىذه اإلشكالية ،فبل يزاؿ ىناؾ اعًتاضات جانبية دل نناقشها بعد ،وىي تستحق فعبلً التحليل العلمي نظراً لشيوعها.
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فمن ذلك مثبلً أف بعض الناس يقوؿ (اػبطاب الشرعي يغارل يف مسألة طاعة والة األمور) وىذا الكبلـ غَت دقيق ،ألنو أخذ جزءاً من
قواعد أىل السنة يف مسألة الطاعة السياسية وترؾ أجزاء أخرى ،فأىل السنة يقرروف دوماً ثبلث قواعد متوازية :القاعدة األوذل "وجوب
طاعة والة األمور" ألف ىذا أمر قطعي وارد يف القرآف والسنة ،والقاعدة الثانية "أف تكوف الطاعة باؼبعروؼ" فطاعة والة األمور مربوطة
باؼبعروؼ فقط ،فإذا أمروا دبا ىبالف الشريعة فبل طاعة ؽبم (وال أدري أين اإلشكاؿ ىاىنا إذا قلنا ذبب الطاعة فيما ال يعارض
الشريعة؟!) ،والقاعدة الثالثة "وجوب اإلنكار دبراتبو" ،فإذا وضع ورل األمر منكراً وجب إنكاره ،وبالتارل فإذا صارت الطاعة مربوطة
باؼبعروؼ وباإلنكار ،فهذا غاية التوازف ،وليس يف النظر اؼبصلحي أعقل من ذلكٍ .ب إف قضية طاعة والة األمور (دبعروؼ وإنكار) ال
أحد هبادؿ فيها أصبلً ،فبل أعرؼ تياراً فكرياً يدعو للعصياف حىت لو وافق الشريعة!

ومن االعًتاضات أيضاً أف بعض الناس يقوؿ (انظروا إذل مشاىبنا كلهم وبرموف اػبروج على ورل األمر) ٍب يستدؿ بذلك على التبعية
السياسية ،وىذا الكبلـ غَت دقيق ،فرفض اػبروج اؼبسلح ال يعٍت التبعية السياسية ،ولتوضيح ذلك ذبد أف أكثر اؼبعارضُت واإلصبلحيُت
السياسيُت يرفضوف اػبروج اؼبسلح ،فهل ىذا يعٍت أهنم تابعوف للنظم السياسية؟!
وأما اػبطاب الشرعي فمربراتو يف ذلك إمبا ىو االلتزاـ باغبكم القطعي اؼبتواتر يف ربرًن اػبروج اؼبسلح ،الذي جاء يف أحاديث كثَتة
يبلغ اؼبعٌت اؼبشًتؾ بينها درجة التواتر اؼبعنوي ،لكن ذلك ال يعٍت عندىم أف يكوف الفقو تابعاً للسياسة ،كما أف اإلصبلحيُت
السياسيُت يرفضوف اػبروج اؼبسلح ومع ذلك ليسوا تابعُت سياسيُت ،بل ينتقدوف أخطاء النظاـ.

ومن االعًتاضات اؼبتصلة هبذه القضية قوؿ بعضهم (ىناؾ شخصيات غَتت فتاواىا طبقاً لتغَت اإلرادة السياسية) فقائل ىذا الكبلـ
إما أف يقصد أف شبة شخصيات رظبية تنتسب للخطاب الشرعي وأهنا تقدـ من الفتاوى ما تريده النظم السياسية ،فهذه قضية ليست
ؿبل جدؿ أصبلً ،بل طواؿ تاريخ اإلسبلـ كانت ىناؾ شخصيات تنسب نفسها للتدين وتستثمر ذلك ؼبصاحل شخصية ،بل اػبطاب
الشرعي يردد ىذه القضية ووبذر منها ،وىي اليت سبق عرض كثرة ربذير الفقيو ابن عثيمُت منها بعنواف (علماء الدولة) ،واػبطاب
الشرعي ذاتو ينتقد ىذه الشخصيات ويعلم أهنا تقوـ بدور وظيفي حبت ،ولتأكيد ذلك لنأخذ على ذلك مثبلً (حادثة اختبلط
كاوست) فحُت أفتت بعض الشخصيات الرظبية جبواز االختبلط واجهت نقداً واستهجاناً واسعاً من اػبطاب الشرعي.
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ومن االعًتاضات أيضاً ذات الصلة قوؿ بعضهم (ىناؾ الكثَت من دعاة وفقهاء اػبطاب الشرعي يدجبوف اؼبديح واإلطراء للنظاـ
السياسي فكيف يقاؿ إهنم مستقلوف سياسياً) وىذا الكبلـ منتشر ووبتاج إذل قراءة دقيقة ،لكن لنحاوؿ أوالً تأجيل اغبديث عن
(حكم اؼبديح السياسي) من حيث األصل الشرعي وماجاء فيو من األحاديث وعمل السلف ،ولنحاوؿ ربليل الواقع ،أعٍت واقع
"اؼبديح ا لسياسي" الذي تطرح حولو اإلشكالية .لو قرأنا واقع اػبطاب الشرعي بطريقة علمية ؿبايدة الكتشفنا عدة مبلحظات مفيدة
يف فهم ىذه القضية:
أولها :أف من يستعمل "اؼبديح السياسي" إمبا ىم فريق ؿبدود جداً من احملتسبُت ،وأما صباىَت طبلب العلوـ الشرعية فهم معرضوف عن
ىذا اؼبوضوع من األصل فبل مديح وال ىجوـ ،وىذه الشروبة احملتشمة عن إراقة اؼبديح السياسي ىي األكثر واألوسع.
وثانياً :ىؤالء الذين يستعملوف "اؼبديح السياسي" ىل يستعملونو ؼبصلحة خاصة (كمنصب أو ماؿ أو كبوه) أو يستعملونو لتحقيق
مصلحة دعوية (كمقاومة منكر شرعي)؟ ىذا سؤاؿ جوىري ويف غاية األنبية ،فإف كاف ىؤالء الذين يستعملوف "اؼبديح السياسي"
يستخدمونو لتحقيق مصاحل شخصية فهم قطعاً ؿبل إدانة وىذا نوع من التسوؿ العلٍت اؼبمقوت.
وأما إف كانوا يستعملونو لتحقيق "مصلحة دعوية" فنحن ىاىنا سنكوف أماـ "أسلوب مشًتؾ" تستخدمو صبيع التيارات ببل استثناء ودل
ينفرد بو ىؤالء اؼبادحوف.
ولنضرب على ذلك مثبلً :أكثر من يشنع على بعض احملتسبُت باؼبديح السياسي ىم اإلصبلحيوف السياسيوف ،فهل كانوا يا ترى
بعيدين عن اؼبديح السياسي؟ لو نظرنا إذل أوؿ وأشهر بياف ؽبم وىو "بياف الرؤية" اؼبعروؼ؛ لرأيناىم يستفتحونو بتدبيج اؼبديح لورل
األمر بقوؽبم (لقد أثلج صدور المواطنين أسلوب الشفافية الذي انتهجتموه في تلمس مشكبلت الوطن وحلولها).
ٍب يف البياف الذي أعقبو والذي كاف بعنواف "اإلصبلح الدستوري أوالً" دجبوا فيو الدعاء لورل األمر وإخوانو أيضاً بقوؽبم (ونسأؿ اهلل
أف يوفق القيادة السياسية ،ممثلة بكم وإخوانكم).
ويف البياف الثالث الذي أعقبو والذي كاف بعنواف "معادل يف طريق اؼبلكية الدستورية" استفتحوا البياف بثبلث نصوص للملك ٍب أعقبوىا
مدوباً واستنباطاً فقالوا عن عباراتو الثبلث (وىذه الكلمات والمواقف المضيئة) ( ،ىذا التصور الواعي لطبيعة التعاقد السياسي)
إخل.
ٍب ختموا ىذه اؼبرة بالدعاء إلماـ اؼبسلمُت كما قالوا (وفي الختاـ ندعو اهلل للقيادة واإلماـ بالسداد والصبلح).
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ويف بياناهتم البلحقة صاروا يستفتحوف ويتغنوف بعبارة اؼبلك (سأضرب بالعدؿ ىامة الظلم) ويصدروف هبا بياناهتم وكأهنا وحي منزؿ،
بل وختموا أحد بياناهتم بالدعاء لوالة األمور بلغة تبجيلية (وس ّدد اهلل خطى قائد مسيرتها المباركة خادـ الحرمين الشريفين).
ودل يكن (اؼبديح السياسي) الذي استعملو اإلصبلحيوف السياسيوف ـبتصاً باؼبلك فقط ،بل أثنوا على عبارة أحد اؼبسؤولُت السياسيُت
بشأف تسليم العراؽ إليراف ،وأثنوا على توجهات األمَت طبلؿ وشرفوه يف بياناهتم قبل غَته ،بل وبعضهم صار يثٍت على أشد الوزراء
استبداداً باعتبار أنو يقوـ بدور تنموي عميق داخل النظاـ! ،وغَت ذلك من الشواىد اليت تؤكد أف اإلصبلحيُت السياسيُت ذاهتم
استخدموا (اؼبديح السياسي) فيما ىبص قضاياىم اليت يسعوف من أجلها.
وأما الليرباليوف فبل حاجة لذكر الشواىد ،ألهنم ال يستخدموف اؼبديح لتحقيق مصلحة فكرية أصبلً ،وإمبا يستخدموف اؼبديح السياسي
لتحقيق مصاحل شخصية تتعلق غالباً باؼبناصب اإلعبلمية.
وبالتارل فالقوؿ بأف بعض الدعاة واحملتسبُت استعملوا اؼبديح السياسي لتحقيق مصلحة دعوية ليس شيئاً انفردوا بو أصبلً.
وثالثاً :ىذا الفريق من احملتسبُت الذين استعملوا "اؼبديح السياسي" ىل بدلوا األحكاـ الشرعية سبلقاً وتزلفاً ،أـ أهنم مدحوا من باب
االستقواء بالسياسي غبماية اؼبفاىيم الشرعية؟ أي :ىل غَتوا الشريعة ألجل اؼبديح ،أـ مدحوا غبفظ الشريعة من التغيَت؟ ىذا السؤاؿ
يقودنا إذل فهم أفضل وأكثر إنصافاً مع ىذا الفريق.
ىذا بالنسبة لواقع اؼبديح السياسي الذي استعملو بعض الدعاة مؤخراً ،وأما مايتعلق بعمل السلف ذباه اؼبديح السياسي ،فالذي
الحظتو شخصياً أف السلف وبتشموف عن اإلطراء واؼبديح ،وإذا احتاجوا إذل اؼبداراة تبلغوا منها باغبد األدىن ،حبق وببلمغاالة ،وليس
ىذا ؿبل التفصيل ،وإمبا القضية األىم ىاىنا أنو هبب نكوف منصفُت وموضوعيُت يف قراءة موقف بعض احملتسبُت الذين استعملوا
اؼبداراة لتحقيق مكتسبات دعوية ،ولنواصل اآلف بقية االعًتاضات ذات الصلة بقضية التبعية السياسية.
يتحدث البعض معًتضاً بالقوؿ بأف (اػبطاب الشرعي ال يتحدث عن احتياجات الناس واغبقوؽ اؼبالية ،ومفهوـ الفساد اؼبارل ،وكل
ذلك مراعاة للسياسي ،فبا يدؿ على عدـ االستقبلؿ) فهذا أيضاً غَت دقيق ،فباإلضافة إذل ما سبق من مباذج البحوث عن "اؼباؿ
العاـ" اليت سبق ذكرىا يف فقرة (اػبطاب الشرعي والفقو السياسي) ،وما سبق ذكره من مباذج دروس العلماء والدعاة يف "األخبلؽ
اؼبالية" ،وما سبق اإلشارة إليو من طريقة تعاطي العلماء مع مفاىيم "العدؿ واغبقوؽ" حيث يعرضوهنا بشكل عاـ ٍب يستعرضوف
تطبيقاهتا يف كل اجملاالت ،وكثرة ما تتعرض لو اػبطب الشرعية من ربرًن "الرشوة والغش والسرقة وعدـ الوفاء بالعقود" وكبوىا ،إال أننا
نشعر أنو من اؼبناسب إضافة اؼبزيد من الشواىد حوؿ ىذه القضية ،ولنأخذ ىاىنا أربعة مباذج من األحداث العامة:
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يف بدايات "كارثة العنف" ربدث كثَت من علماء ودعاة اػبطاب الشرعي عن صبلة من القضايا ذات الصلة باؼبوضوع ،ومن ضمنها
اغبقوؽ اؼبالية للناس ،ولنأخذ على ذلك بعض النماذج من دعاة اػبطاب الشرعي:
(اإلصبلح للواقع من كافة الجوانب ،ولتكن المبادرة باإلصبلح السياسي واالقتصادي) [د.عبداهلل الزايدي ،رؤيةحوؿ أعماؿ التفجير].
(ووجد بين المسؤولين من يبخس الناس حقوقهم ،ويأكل أموالهم بالباطل ،و يتعاطى الرشوة والتي لعن رسوؿ اهللالساعي فيها ودافعها وآخذىا) [عبدالعزيز الجليل ،األحداث المعاصرة]
وانتشار الجرائم ،وتفشي المنكرات ،تحمل بعض الشباب على التسخط على
(البطالة ،والفساد اإلداري والمالي،ُ
ِ
والحقد على المجتمع والنظاـ جميعاً ،فيجد في ىذه األعماؿ التخريبية َّ
ِ
الحنق
نار
متنفساً
األوضاع ،وتذكي في قلبو َ
للتشفي والشماتة ،ألنو يرى أف المجتمع قد خذلو ولم ينصر قضيتو)[سامي الماجد ،وقفات حوؿ حادثة التفجير].

ومثل ىذا النمط من التنبيو على إصبلح اعبوانب اؼبالية كجزء من اإلصبلح الشامل سبتلئ بو مقاالت دعاة اػبطاب الشرعي ومواقفهم
يف تلك اؼبرحلة اليت ولدت فيها ظاىرة العنف ،وأتذكر يف تلك اغبقبة أف كثَتاً من الدعاة كاف يصر على أف ظاىرة العنف ؽبا أسباب
اقتصادية وحقوقية وكبوىا توفر اؼبناخ البلزـ لدعمها ،بينما كاف التيار اؼبمسك بزماـ اإلعبلـ يصر على أف القضية (ثقافية) حبتو مرتبطة
باػبطاب الديٍت ،ويرى أف القوؿ بأف األزمة ؽبا ارتباطات مدنية إمبا ىو نوع من التضليل.
ولكن من اؼبوضوعية –أيضاً -أف نقر بأف حديث الدعاة يف تلك األياـ عن (الفساد اؼبارل) دل يكن ىو موضوعهم الوحيد ،بل ىو
جزء من اىتماماهتم ،وىذا ىو الفرؽ بُت دعاة اػبطاب الشرعي وبُت غَتىم من اؼبنتسبُت لئلصبلح السياسي ،فالدعاة يف مقاالهتم
يروف أنو هبب اغبديث عن (إصبلح شامل) فيذكروف الفساد العقدي وفساد األعراض والفساد اؼبارل ،وأما غَتىم من اؼبنتسبُت
لئلصبلح السياسي فبل يتحدثوف إال عن (الفساد اؼبارل) ،واالختبلؼ بُت الفريقُت راجع الختبلؼ منهجي لسنا اآلف يف صدد
مناقشتو ،ولكن لنؤجلو إذل القسم األخَت الذي بعنواف (خبلصات واستنتاجات) ولنستكمل اآلف مباذج األزمات.
بعد كارثة العنف جاءت "كارثة األسهم" وربدث فيها –أيضاً -كثَت من علماء ودعاة اػبطاب الشرعي عن عدد من القضايا
الشرعية ومن ضمنها (اغبقوؽ اؼبالية للناس) ومن ذلك:
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(انتهى السوؽ إلى سرقة كبرى لشعب أعزؿ من كل وسائل الدفاع عن نفسو ،..فمع طوؿ ما بحثت ونقبت وسألت
ونظرت في التاريخ والحاضر؛ لم أجد أحداً سرؽ تريليوف ونصف من شعب بأكملو في سوؽ واحدة وخبلؿ مدة لم
تتجاوز شهرين!) [د.خالد الماجد ،من الذي يسرؽ الشعب؟]
وأمثاؿ ىذا النمط من اؼبقاالت اليت كتبها متخصصوف شرعيوف وسبتلئ باغبزف على وضع الناس اؼبارل كثَتة جداً ،وكبن قريبو العهد
باألسهم وكارثتها ،واعبم يع يعلم كيف شارؾ اعبميع يف شجب ضعف العناية باغبقوؽ اؼبالية للناس أيامها ،لنواصل اغبديث عن
أزمات أخرى.

يف "كارثة الغبلء" أصدر ؾبموعة واسعة ومتنوعة من علماء ودعاة اػبطاب الشرعي بياناً واضحاً كلو يف "اغبقوؽ" اؼبالية للناس ،ومن
صبلة ما ذكروا فيو ـبتصراً قوؽبم وفقهم اهلل:
( على والة األمر أف يسعوا في معالجة ىذه األزمة بما يخفف على الناس معاناتهم ،وىذه بعض المقترحات :دعم
السلع األساسية التي يحتاج إليها الناس مثل األدوية والمواد الغذائية ،صرؼ مبلغ مقطوع لكل مولود يساعد على
تخفيف التكاليف المناطة بولي األسرة ،وقد خصص عمر رضي اهلل عنو رواتب ثابتة للمواليد فجعل للمولود أوؿ ما
يولد مائة درىم فإذا ترعرع جعلها مئتين فإذا بلغ زاده"رواه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في األمواؿ" ،مساعدة
األسر المحتاجة وبالذات الذين ليس لهم مورد ثابت أو رواتب ،إعادة النظر في رسوـ بعض الخدمات كالكهرباء،
معالجة مشكلة السكن التي يعاني منها نسبة كبيرة من الناس من خبلؿ تخطيط المدف ،وتوزيع المخططات على
المحتاجين ،ودعم صندوؽ التنمية العقاري ودعم مواد البناء) [نشر البياف أساساً في موقع الشيخ ناصر العمر]
ووقع على ىذا البياف ؾبموعة واسعة ومتنوعة من الشخصيات الشرعية ،وتداولو الناس حينها.

ويف "كارثة سيوؿ جدة" أصدر ؾبموعة أخرى من علماء ودعاة اػبطاب الشرعي بياناً واضحاً تضمن تركيزاً على اغبقوؽ اؼبالية للناس
ومن ضمن ما جاء فيو قوؽبم وفقهم اهلل:
(إف من أسباب الكارثة" :عدـ التخطيط الجيد" لمحافظة جدة في عدة مجاالت منها تصريف السيوؿ والصرؼ
الصحي وعدـ مراعاة أماكن األودية وغيرىا ،ومن األسباب أيضاً" :الفساد اإلداري" وما ينتج عنو من صرؼ للماؿ
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العاـ بغير وجو حق من جهة ،وتضييع لحقوؽ المواطنين من جهة أخرى) [البياف منشور في المواقع اإلخبارية على
الشبكة]
ما مضى ىو منظوم ة من مواقف اػبطاب الشرعي يف األزمات فيما يتصل بقضايا اغبقوؽ اؼبالية للناس ،وأما معاعبة ىذه القضية يف
ثنايا الدروس واػبطاب واؼبقاالت فهو كثَت جداً ًَ ،لكن لنأخذ مباذج إضافية على ذلك:
فمن خطب الداعية واسع االنتشار "ؿبمد اؼبنجد" خطبة بعنواف (رواسب اعباىلية) عاجل فيها جزءاً من قضايا اغبقوؽ اؼبالية ،ومن
ذلك قولو وفقو اهلل:
(ألسنا قد نعتدي على الماؿ العاـ ،فنأخذ منو ،بحجج مزيفة؟ ونعتدي على حقوؽ النشر والطبع المحفوظة لآلخرين،
وربما قاؿ بعضنا :ىذا للكفار ،وىل كل أمواؿ الكفار مباحة ،أـ أمواؿ الكفار الحربيين ىي المستباحة؟ فنعتدي
بحجج واىية ،أليس الواحد منا إذا صار في مكاف أو وظيفة مهمة ،ربما استكبر ومدح فاسقاً ،وتعالى على الخلق
وظلم ،وربما ىو يظهر شيئاً من عبلمات الدين؟)

ومن مباذج اؼبرجعيات الًتبوية الداعية اؼبعروؼ عبدالعزيز اعبليل ،ومن معاعباتو ؽبذا اؼبوضوع مقالة نشرىا يف اجمللة ذائعة الصيت داخل
اػبطاب الشرعي وىي "ؾبلة البياف" ،حيث يقوؿ الشيخ وفقو اهلل حُت تعرض ؼبفهوـ الظلم:
(من صور ظلم العباد في أموالهم  :االعتداء على أمواؿ المعصومين سواء بسرقة أو إتبلؼ أو بالتحايل والخداع ،
وسواء كاف المسروؽ عيناً أو نقداً .ويدخل في ذلك السرقة من األمواؿ العامة للمسلمين كبيت الماؿ ،..ويشتد
اإلثم إذا كاف االعتداء أو التفريط في حفظ الماؿ العاـ).

ومن متخصصي اػبطاب الشرعي اؼبعنيُت بكتابة اؼبقاالت العامة د.يوسف القاسم -عضو ىيئة التدريس يف اؼبعهد العارل للقضاء وىو
متخصص يف الفقو اؼبقارف -وقد أنتج مقاالت عامة كثَتة كاف جزء منها يدور حوؿ قضايا اغبقوؽ اؼبالية للناس ،ومن كتاباتو يف ىذا
اجملاؿ( :دعم السلع..رؤية شرعية) ( ،احملافظة على اؼبوارد) ( ،ضباية الرياؿ من التضخم) ( ،خداع اؼبستهلك) ( ،تأخَت البت يف
القضايا :الواقع واغبلوؿ) ( ،أزمة الدقيق)  ،وغَتىا من نفس ىذا النمط ،وكلها منشورة على شبكة اإلنًتنت.
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أعتقد أنٍت أطلت على القارئ الكرًن هبذه النماذج ،لكٍت وجدت نفسي ؿبتاجاً لذلك ألف مثل ىذه الشائعة غَت العلمية تزايد
ضحاياىا يف الفًتة األخَتة ،وما تركت من العينات أضعاؼ ذلك ،فأمثاؿ ىذه اؼبعاعبات ؼبوضوع اغبقوؽ اؼبالية ،واؼباؿ العاـ ،واؼبنتشرة
يف الدروس واػبطب واحملاضرات اليت ينتجها اػبطاب الشرعي؛ كثَتة جداً حبيث يعسر ضبطها ،بل ال يوجد فقيو وال داعية واحد –
وأنا أعٍت ما أقوؿ هبذا التعميم -إال وسبق أف طرح عدة معاعبات شرعية يف التحذير من منظومة اؼبنكرات اؼبالية مثل (الرشوة ،والغش،
والسرقة ،وأكل أمواؿ الناس بالباطل) وكبوىا.
وبالتارل فإف القوؿ بأف "اغبقوؽ اؼبالية" ليست جزءاً من مضامُت اػبطاب الشرعي ،ال يعدو إال أف يكوف ؾبرد شائعة غَت علمية وال
يسعفها الربىاف الواقعي.
يبدو رل أننا انتهينا اآلف من مناقشة أشهر الشائعات غَت العلمية حوؿ االستقبلؿ السياسي للخطاب الشرعي ،وعبلقتو باغبقوؽ اؼبالية
للناس ،لنغادر اآلف إذل ؿبور ـبتلف نوعاً ما.
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سابعاً :الخطاب الشرعي ومقاصد الشريعة

تعتقد الطوائف الفكرية اؼبعاصرة اؼبناوئة للخطاب الشرعي بأف اػبطاب الشرعي غائب سباماً عن مقاصد الشريعة ،ويرددوف دوماً بأف
اػبطاب الشرعي لو تبٌت "الشاطيب" لكنا يف غَت اغباؿ اليت كبن فيها اآلف ،وحُت وباوؿ الباحث ربديد النتائج اليت يعولوف على
الشاطيب واؼبوافقات ،وما اؼبخرجات اليت يراىنوف عليها من توسيع وجود الشاطيب وموافقاتو يف العقل اؼبسلم ،هبد أهنا تدور حوؿ
ؿبورين:
األوؿ :أهنم يعتقدوف أف تواجد الشاطيب يف العقل الفقهي سيدفع باذباه "تكثيف حضور المصالح الدنيوية" يف اػبطاب الشرعي،
باعتبار أف مقاصد الشريعة تتضمن أولوية اغبفاظ على النفس ،واغبفاظ على اؼباؿ ،وكبوىا ،ومثل ىذه األمور ال يوفرىا الفقو
التقليدي.
والثاين :أهنم يعتقدوف أف الشاطيب ومقاصد الشريعة سيولداف ثورة فقهية لػ"تحرير العقل المسلم" من التعقيدات الفنية الفقهية ،ألف
علم مقاصد الشريعة يدور حوؿ "كليات عامة" يستطيع اعبميع اؼبشاركة فيها ،وبالتارل ستضمن ىذه اؼبنهجية التخلص من سلطة
النصوص اعبزئية ،وسلطة السلف ،وسلطة الشيخ ،وسلطة سد الذرائع ،وكبوىا من السلطات اليت كبلت العقل اؼبسلم ،وىذا ما يفتح
اجملاؿ واسعاً لدور العقل ،والرحابة مع االختبلؼ ،والتسامح الفقهي ،وكبوىا.
ىذاف احملوراف (تكثيف حضور اؼبصاحل الدنيوية ،وربرير العقل اؼبسلم من السلطات الفقهية التقليدية) ،نبا أبرز الرىانات اليت دفعت
الطوائف الفكرية اؼبعاصرة لكثرة استحضار الشاطيب واؼبوافقات ومقاصد الشريعة ،ونقد اػبطاب الشرعي اؼبعاصر بأنو يقوـ بعملية
مقاطعة صامتة للشاطيب وموافقاتو.
ما مدى يا ترى صحة ىذا النقد؟ وما مدى علمية ىذه الرىانات؟
ألتق ٍ
لن أذيع سراً إف قلت للقارئ الكرًن أنٍت دل ِ
بأحد من مناوئي اػبطاب الشرعي الذين يتحدثوف عن الشاطيب إال وسألتو :ىل قرأت
اؼبوافقات؟ فهل تصدؽ أف اعبواب يأٌب دوماً برفض خجوؿ!
وأنا إذل ىذه الساعة دل أقابل أحداً ينتقد اػبطاب الشرعي بعدـ تبنيو للشاطيب وىو قد قرأ فعبلً اؼبوافقات للشاطيب.
يف كل مرة أحاور شخصاً من مناوئي اػبطاب الشرعي عن الشاطيب واؼبوافقات ال أستطيع كظم تبسمي ،ألف ىؤالء لو قرؤوا الشاطيب
واؼبوافقات فعبلً لفروا منها فرار اؼبستجَت من الرمضاء بالنار.
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الشاطيب أصبلً يقع يف اعبناح احملافظ من الفقهاء ،وحياتو رضبو اهلل كانت صراعاً مع ظاىرة التساىل الفقهي والعقدي ،وكتابو اؼبوافقات
من أعنف الكتب يف تقويض األطروحات العلمانية والليربالية والتنويرية واليسارية يف قراءة اإلسبلـ ،ؼبا يتضمنو من فصوؿ رصينة
التصميم والربىنة يف ترسيخ تعظيم النصوص اعبزئية ،ومرجعية السلف يف فهم اإلسبلـ ،ومركزية اآلخرة ،وكبوىا من أصوؿ أىل السنة
اؼبصادمة لطريقة الطوائف الفكرية اؼبعاصرة.
فكيف ال أتبسم وأنا أرى مدعياً ىبتار أقسى القضاة عليو؟!
حسناً ،لنحاوؿ أوالً أف نفهم من ىو الشاطيب عرب التعرؼ على السياؽ الفقهي/التارىبي الذي ربرؾ فيوٍ ،ب نعرض جزءاً من مفهومو
وتصوره ؼبقاصد الشريعة ،ولبتم ىذا الفصل بعرض شيء من منتجات اػبطاب الشرعي اؼبعاصر يف علم اؼبقاصد.

أزمة الشاطبي مع ظاىرة التساىل الفقهي:كاف الشاطيب يف "بداية طلب العلم" يدرس عند الشيخ أيب سعيد ابن لب (ٕٚٛىػ) خطيب جامع غرناطة يف األندلس ،وكاف الشيخ
ٍ
مستفت يف مسألة خبلفية دل يبحث يف األرجح دليبلً بل
ابن لب معروؼ بػ"التساىل الفقهي" يف الفتيا يف بعض األحياف ،فإذا جاءه
يفيت بأىوف القولُت على اؼبستفيت ،وىي طريقة "أخذ األىوف على الناس يف اػببلفيات" ،وكاف الطالب إبراىيم بن موسى الشاطيب غَت
مقتنع يف بداية األمر هبذه الطريقة ،ورباور الشيخ مع طبلبو –دبن فيهم الشاطيب -وانفض اجمللس ودل يقتنعوا بطريقتو ،فدعاه شيخو ىو
وؾبموعة من الطلبة ذات يوـ وناقشهم طويبلً حىت أقنعهم بقضية "زبيَت اؼبستفيت يف اؼبسائل اػببلفية" ،وقد روى الشاطيب نفسو ىذه
القصة يف كراسة صغَتة كتبها أثناء بداية الطلب وكاف اظبها "اإلفادات واإلنشادات" (وىي مطبوعة حالياً) وأكثر فيها من الفوائد عن
شيخو أيب سعيد بن لب ىذا ،سندع اآلف الشاطيب وبكي لنا ىذه الواقعة ،وأعتذر مسبقاً عن نقل النص بطولو ولكن قيمتو التارىبية
أجربتٍت على ذلك ،يقوؿ الشاطيب:
(إفادة :كنت يوماً سائراً مع بعض األصحاب إذ لقينا شيخنا األستاذ المشاور أبا سعيد بن لب -أكرمو اهلل -بقرب
المدرسة ،فسرنا معو إلى بابها ثم أردنا االنصراؼ ،فدعانا إلى الدخوؿ معو إلى المدرسة ،وقاؿ أردت أف أطلعكم على
بعض مستنداتي في الفتوى الفبلنية وما شاكلها ،وأبين لكم وجو قصدي إلى التخفيف فيها -وكاف قد أطلعنا على
مكتوب بخطو جواباً عن سؤاؿ في يمين أفتى فيها بمراعاة اللفظ والميل إلى جانبو ،فنازعناه فيو في ذلك اليوـ،
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وانفصل المجلس على منازعتو -فأرانا مسائل في "النهاية" و "أحكاـ ابن الفرس" وغيرىما ،وبسط لنا فيها بما يقتضي
االعتماد على لفظ الحالف وإف كاف فيو خبلؼ ما لنيتو ،بناء على قوؿ من قاؿ بذلك من أىل المذىب وغيرىم،
وقاؿ :أردت أف أنبهكم على قاعدة في الفتوى وىي نافعة جداً ومعلومة من سنن العلماء وىي أنهم ما كانوا يشددوف
على السائل في الواقع إذا جاء مستفتياً .وكنت قبل ىذا المجلس تترادؼ علي وجوه اإلشكاالت في أقواؿ مالك
وأصحابو ،فلما كاف بعد ذلك المجلس شرح اهلل بنور ذلك الكبلـ صدري ،فارتفعت ظلمات تلك اإلشكاالت دفعة
واحدة ،هلل الحمد على ذلك ونسألو تعالى أف يجزيو عنا خيراً وجميع معلمينا بفضلو) [اإلفادات واإلنشادات،
صٖ٘ٔ]
ٍب شاء اهلل سبحانو وتعاذل أف يواصل الطالب إبراىيم بن موسى الشاطيب طلبو للعلم ،ويتبحر يف االطبلع على أقواؿ السلف وفحص
النصوص الشرعية ،فاكتشف أف طريقة شيخو أيب سعيد بن لب يف "األخذ باأليسر يف اػببلفيات" أهنا طريقة مناقضة ألصوؿ
الشريعة ،فلما صار اإلماـ الشاطيب معدوداً من "أىل الفتيا" يف األندلس يف زمن شيخو أيب سعيد بن لب ذاتو ،صار ال يفيت الناس
هبذه الطريقة اليت اعتاد شيخو أف يفيت الناس هبا ،بل صار وبمل الناس –يف اؼبسائل اػببلفية -على األرجح وليس على األيسر ،وصار
ينافح عن ىذا اؼبنهج عرب التنظَت الفقهي والتطبيق الفتوي.
ٍب كتب كتابو اؼبوافقات ،وسيطر عليو يف جزء كبَت من الكتاب الرد على طريقة أيب سعيد بن لب ،فعقد فصوالً كثَتة كلها تدور حوؿ
نقض ىذه الطريقة ،أي نقد طريقة "التيسَت على اؼبستفيت باألىوف يف اػببلفيات" ،ومن الفصوؿ اليت عقدىا لذلك :تتبع رخص
اؼبذاىب ،أف مقصد الشارع إخراج اؼبكلف عن داعية ىواه ،وغَتىا.
ٍب ؼبا انتهى من الفصوؿ النظرية لنقض ىذه الطريقة التيسَتية ،عقد فصبلً آخر جاء يف مطالعو قولو:
(ولقد وجد ىذا في األزمنة السالفة ،فضبلً عن زماننا؛ تتبع رخص المذاىب اتباعاً للغرض والشهوة)]ٛٗ/٘[.
وحكى يف ىذا الفصل من حكايات وطرائف اؼبفتُت الذين يتساىلوف يف الفتيا على أساس اػببلؼ.
ومع براعة ىذه الفصوؿ اليت عرضها الشاطيب ،وقوة الربىنة فيها ،إال أنو يبدو رل شخصياً أف أعمق برىاف عرضو ىو توضيحو بأف ىذه
الطريقة التيسَتية ذبعل "اػببلؼ" أقوى حجية من "الوحي" فيصَت اػببلؼ حاكماً على الوحي ،وليس العكس ،كما يقوؿ الشاطيب:
(مما في اتباع "رخص المذاىب" من المفاسد :االنسبلخ من الدين بترؾ "اتباع الدليل" إلى "اتباع الخبلؼ"،

وكاالستهانة بالدين إذ يصير بهذا االعتبار سياالً ال ينضبط) [٘]ٕٔٓ/
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وشرح تساؤالت أصحاب ىذه الطريقة التيسَتية اليت تتذرع باػببلؼ فقاؿ:
(فصل :وقد زاد ىذا األمر على قدر الكفاية؛ حتى صار "الخبلؼ في المسائل" معدوداً فى حجج اإلباحة ،ووقع فيما

تقدـ وتأخر من الزماف االعتماد فى جواز الفعل على كونو مختلفاً فيو بين أىل العلم ،..فربما وقع اإلفتاء فى المسألة
بالمنع؛ فيقاؿ "لِ َم تمنع والمسألة مختلف فيها؟" فيجعل الخبلؼ حجة فى الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها ،ال
لدليل يدؿ على صحة مذىب الجواز ،وال لتقليد من ىو أولى بالتقليد من القائل بالمنع ،وىو عين الخطأ على
الشريعة) [٘]ٜٕ/

وأشار الشاطيب إذل احتجاج أصحاب "التيسَت على أساس اػببلؼ" بذريعة أف "اػببلؼ رضبة" وتلمس من حكايتو ألقواؽبم ما عايشو
معهم من مواجهات يف ىذه القضية كما يقوؿ:
(جعل بعض الناس "االختبلؼ رحمة" للتوسع فى األقواؿ ،وعدـ التحجير على رأي واحد ،ويقوؿ "إف االختبلؼ

رحمة" ،وربما صرح صاحب ىذا القوؿ بالتشنيع على من الزـ القوؿ المشهور ،أو الموافق للدليل ،أو الراجح عند

واسعا ،وملت بالناس إلى الحرج ،وما فى الدين من
أىل النظر والذي عليو أكثر المسلمين ،ويقوؿ لو "لقد حجرت ً
حرج" وما أشبو ذلك ،وىذا القوؿ خطأ كلو ،وجهل بما وضعت لو الشريعة) [٘]ٜٗ/
ويشَت الشاطيب إذل أف التذرع باػببلؼ للتيسَت يفضي إذل اإلباحة اؼبطلقة كما يقوؿ:
(إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى فى النازلة باإلباحة وإطبلؽ العناف) [٘]ٜ٘/
وعرض الشاطيب ىذا األمر يف صورة إيبانية مؤثرة جداً حيث يقوؿ:
(إذا عرض العامي نازلتو على المفتي؛ فهو قائل لو "أخرجني عن ىواي ودلني على اتباع الحق" فبل يمكن والحاؿ ىذه

أف يقوؿ لو" :فى مسألتك قوالف فاختر لشهوتك أيهما شئت؟" فإف معنى ىذا تحكيم الهوى دوف الشرع ،..وتسليط

المفتي العامي على "تحكيم الهوى" بعد أف طلب منو إخراجو عن ىواه؛ رمي في عماية ،وجهل بالشريعة)
[الموافقات]ٜٙ/٘ ،

ونتيجة ؽبذا الواقع الفقهي اؼبتدىور فقد اعتٌت بشكل كبَت بإشكالية "مسائل اػببلؼ" وخطورهتا على سلطة الوحي ،ومن معاعباتو ؽبا
قولو:
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(فإف في مسائل الخبلؼ "ضابطاً قرآنياً" ينفى اتباع الهوى جملة ،وىو قولو تعالى{ :فإف تنازعتم في شيء فردوه إلى

اهلل والرسوؿ} ،وىذا المقلد قد تنازع في مسألتو مجتهداف؛ فوجب ردىا إلى اهلل والرسوؿ ،فاختياره أحد المذىبين

بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى اهلل والرسوؿ ]ٛٔ/٘[ )

وؼبا صار الشاطيب وبارب طريقة "التيسَت على أساس اػببلؼ" من خبلؿ التأصيل الفقهي والعمل الفتوي؛ نشبت بينو وبُت أستاذه أيب
سعيد بن لب وحشة وم نافرة ،وصار أستاذه ابن لب يتهم الشاطيب بػ"التزمت الفقهي" ،وانتشرت ىذه التهمة بُت طبلب أيب سعيد بن
لب وعامة مستمعيو يف دروسو ،فكتب الشاطيب بعد ذلك كتابو "االعتصاـ" ،وخصص لو مقدمة حزينة روى فيها ؾبموع التهم اليت
توجو لو ،وربدث فيها عن "غربة اإلسبلـ" بكبلـ يزفر باؼبعاناة ،ومن ىذه التهم اليت وجهت لو أهنم ضبّلوه ونسبوا إليو هتمة "التنطع

الديٍت" كما يقوؿ:

(وتارة أُحمل على "التزاـ الحرج والتنطع في الدين" وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل
الملتزـ ال أتعداه ،وىم يتعدونو ويفتوف بما يسهل على السائل ويوافق ىواه وإف كاف شاذاً في
على مشهور المذىب
َ

الملتزـ أو في غيره ،وأئمة أىل العلم على خبلؼ ذلك وللمسألة بسط في كتاب "الموافقات") [االعتصاـ،
المذىب
َ

ٔ.]ٕٛ/

وعرض هتماً أخرى كاف يبدؤىا بقولو (وتارة نسبت إذل ..وتارة نسبت إذل ..اخل).
واغبقيقة أف اػببلؼ مع ابن لب دل يتوقف فقط عند قضية "التساىل الفقهي"  ،بل تعداه إذل مشكلة تساىل ابن لب يف "البدع
العبادية" اؼبنشرة بُت عامة الناس يف األندلس ،حيث كاف ابن لب يتبٌت تقسيم البدعة إذل األحكاـ التكليفية اػبمسة ،فبا يعٍت أف
بعضها بدعة مستحبة وبعضها بدعة مباحة اخل ،وىذا أوجد أرضية خصبة لًتسيخ تساىل الناس يف البدع العبادية التقليدية ،فبعد أف
رد الشاطيب يف كتاب اؼبوافقات على طريقة ابن لب يف "التساىل الفقهي" ،ألف االعتصاـ ورد عليو فيو –أيضاً -يف قضايا "التساىل
العقدي" مع البدع ،ولذلك كانت اإلشكالية اعبوىرية يف كتاب االعتصاـ ىي أف "ذـ البدع والمحدثات عاـ ال يخص محدثة دوف
غيرىا" كما ىو عنواف الباب الرئيسي يف الكتاب ،وىو استحضار واضح لتأصيبلت ابن لب يف قضايا البدع التقليدية.
بل ودل يتوقف األمر عند ىذا اغبد ،فطبلب الشاطيب أنفسهم ،يردوف على ابن لب انتصاراً لشيخهم الشاطيب ،كما يقوؿ اؼب ّقري :
(وألبي سعيد ابن لب كتاب في مسألة األدعية إثر الصلوات على الهيئة المعروفة ،وقد رد عليو في ىذا التأليف
تلميذه أبو يحيى ابن عاصم الشهيد في تأليف نبيل؛ انتصاراً لشيخو أبي إسحاؽ الشاطبي) [نفح الطيب من غصن
األندلس الرطيب]٘ٔٗ/٘ ،
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ما سبق جزء رئيس من مكونات السياؽ التارىبي/الفقهي الذي سيطر على اىتمامات اإلماـ الشاطيب ،ويظهر فيو مناىضتو لظواىر
التساىل الفقهي والعقدي ،ومدى معاناتو من الضغوط االجتماعية يف ىذا اجملاؿ.
لننتقل اآلف إذل فحص وربليل الصور اليت يتخيلها مناوئوا اػبطاب الشرعي عن الشاطيب.

الشاطبي وتصورات المناوئين:أوؿ التصورات الشائعة بُت الطوائف الفكرية حوؿ مقاصد الشريعة واؼبوافقات والشاطيب ظنهم أف ىذا العلم يؤدي إذل "التقليل من
قيمة الجزئيات" ،وبالتارل –كما يعربوف -ربرير الناس من مراعاة النصوص اعبزئية ،واالكتفاء باالحتكاـ إذل كليات ومقاصد الشريعة
العامة ،بل يزيدوف على ذلك برد كثَت من النصوص اعبزئية ألهنا يف نظرىم زبالف ما يرونو كلياً أو مقصداً من مقاصد وكليات الشريعة
العامة ،ولكن الشاطيب/اؼبقاصدي  -الذي وبتجوف بو  -على خبلؼ ذلك ،كما يقوؿ الشاطيب يف ضرورة مراعاة اعبزئي والكلي
كليهما:
(كما أف من أخذ بالجزئي معرضاً عن كليو فهو مخطئ ،فكذلك من أخذ بالكلي معرضاً عن جزئيو) [ٖ]ٔٚٗ/
وأكد على ضرورة مراعاهتما كليهما فقاؿ:
(الكلي ال يعتبر بإطبلقو دوف اعتبار الجزئي ،وىذا كلو يؤكد لك أف المطلوب المحافظة على قصد الشارع ،ألف
الكلي إنما ترجع حقيقتو إلى ذلك الجزئي كذلك أيضاً ،فبل بد من اعتبارىما معاً في كل مسألة) [ٖ]ٔٚٙ/

ولو من العبارات اؼبتناثرة يف ثنايا الكتاب يف التأكيد على قيمة اعبزئيات الكثَت ومن ذلك:
(فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي) [ٕ]ٜٙ/

(الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها) [ٕ]ٜٙ/

(الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي ،لم يصح األمر بالكلي من أصلو) [ٕ]ٜٙ/
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وأما يف حالة تعارض الكلي واؼبقصد الشرعي العاـ مع نص جزئي ،فليس صحيحاً أف الشاطيب/اؼبقاصدي يشطب النص اعبزئي ويلغيو
مباشرة ،بل هبمع بينهما كما ىي طريقة أئمة اإلسبلـ صبيعاً ،كما يقوؿ يقوؿ رضبو اهلل:
(إذا ثبت باالستقراء قاعدة كلية ،ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجو من وجوه المخالفة؛ فبل بد من
الجمع في النظر بينهما ،ألف الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إال مع الحفظ على تلك القواعد[ ،إذ كليّة] ىذا
معلومة ضرورة بعد اإلحاطة بمقاصد الشريعة؛ فبل يمكن والحالة ىذه أف تخرـ القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع ،وإذا
ثبت ىذا؛ لم يمكن أف يعتبر الكلي ويلغى الجزئي) [ٖ]ٔٚٙ/
ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب يتضمناف "تضخيم شأف المصالح الدنيوية" لتخليص اػبطاب الشرعية من مركزية النظرة األخروية،
وسبب ونبهم أهنم يقرؤوف بعض العبارات اؼبنقولة عن الشاطيب يف أف الشريعة موضوعة ؼبصاحل العباد ،فيظنوف أف اؼبقصود ىي اؼبصاحل
اؼبادية الدنيوية ،بينما الشاطيب ليس ىذا مقصوده ،بل اؼبصلحة عنده ىي اؼبصاحل الدنيوية واألخروية ،واؼبصاحل الدنيوية ليست إال
وسيلة للمصاحل األخ روية ،كما أف اؼبصدر يف تعيُت اؼبصاحل ليس ميولنا ورغباتنا الشخصية بل الشريعة ىي اليت تعُت اؼبصاحل ،كما
يقوؿ الشاطيب:
(المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة؛ إنما تعتبر من حيث تقاـ الحياة الدنيا للحياة األخرى ،ال من حيث
أىواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدىا العادية ،والدليل على ذلك أمور ،أحدىا :ما سيأتي ذكره إف

شاء اهلل تعالى من أف الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أىوائهم حتى يكونوا عباداً هلل ،وىذا المعنى إذا

ثبت ال يجتمع مع فرض أف يكوف وضع الشريعة على وفق أىواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت)

[ٕ]ٖٙ/

ولذلك فإف الشاطيب يؤكد يف مواضع كثَتة من اؼبوافقات بأف األصل العاـ أف مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة حفظ األمواؿ
أو النفس وكبوىا ،ومن أمثلة أقوالو:
(واعتبار الدين مقدـ على اعتبار النفس وغيرىا في نظر الشرع) [ٕ]ٕٙ٘/

(وجدنا الدين أعظم األشياء ،ولذلك يهمل في جانبو النفس والماؿ وغيرىما) [ٕ]٘ٔٔ/
وىذه اؽبرمية اليت يقررىا الشاطيب استنبطها من استقراء األحكاـ الشرعية كاعبهاد الذي فيو قتل النفوس من أجل إعبلء كلمة اهلل،
وقتل نفس اؼبرتد من أجل مصلحة الدين ،وقتاؿ نفوس تاركي الزكاة من أجل اغبفاظ على ظهور ىذه الشعَتة ،وكبو ىذه التطبيقات
الشرعية اليت تتضمن أف مصلحة حفظ الدين أعظم من بقية اؼبصاحل ،وقد أشار لذلك يف مواضع كثَتة ،وكاف يكرر أف حفظ الدين
أعظم من حفظ النفس ،وحفظ النفس أعظم من حفظ اؼباؿ ،على ىذا الًتتيب ،ومن ذلك مثبلً قولو:
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(النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة اإلحياء ،بحيث إذا دار األمر بين إحيائها وإتبلؼ الماؿ عليها ،أو إتبلفها وإحياء

الماؿ؛ كاف إحياء النفوس أولى .فإف عرض إحياؤىا إماتة الدين؛ كاف إحياء الدين أولى وإف أدى إلى إماتتها ،كما

جاء في جهاد الكفار ،وقتل المرتد ،وغير ذلك) [ٕ]ٙٗ/

ومن تصوراهتم الشائعة ظنهم أف اؼبقاصد والشاطيب يؤدياف إذل توسيع "سلطة العقل" على حساب النصوص ،بينما
الشاطيب/اؼبقاصدي يضع العقل يف "مرتبة تبعية" للنصوص ،كما يقوؿ الشاطيب:

(إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أف يتقدـ النقل فيكوف متبوعاً ،ويتأخر العقل فيكوف
يسرحو النقل) [ٔ]ٕٔ٘/
تابعاً ،فبل يسرح العقل في مجاؿ النظر إال بقدر ما ِّ

بل إف الشاطيب/اؼبقاصدي يشكك يف قدرة العقل على معرفة اؼبصاحل باالستقبلؿ عن النصوص الشرعية كما يقوؿ:

(العادة تحيل استقبلؿ العقوؿ في الدنيا بإدراؾ مصالحها ومفاسدىا على التفصيل ،اللهم إال أف يريد القائل "إف

المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرىا بعد وضع الشرع أصولها" فذلك ال نزاع فيو) [ٕ]ٚٛ/

ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب تدفع باذباه "تضيق سلطة النصوص" على اغبياة العامة ،والتخلص من ما يسمونو "اؼبغاالة يف
تديُت اغبياة العامة" ،بينما الشاطيب/اؼبقاصدي يرى عكس ذلك كما يقوؿ:

(ليس ثم مسكوت عنو بحاؿ؛ بل ىو إما منصوص ،وإما مقيس على منصوص) [ٔ]ٕٚٗ/

ويقوؿ أيضاً:
(ال عمل يُفرض ،وال حركة وال سكوف يدعى ،إال والشريعة عليو حاكمة ،إفراداً وتركيباً ،وىو معنى كونها عامة)
[ٔ]ٔٓٛ/
ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب تعٍت "فتح باب االجتهاد" للجميع دبجرد النظر الشخصي اػباص يف النصوص ،بينما الشاطيب كاف
يدفع باذباه تضييق باب االجتهاد إال ؼبن ملك أىلية دقيقة جداً ،حىت أنو أوجب بلوغ مرتبة االجتهاد يف لغة العرب للمجتهد يف
الشريعة كما يقوؿ:
(ال غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة االجتهاد في كبلـ العرب) [٘]٘ٚ/

وربدث عن ىؤالء الذين ينظروف يف النصوص ببل دراسة لكبلـ العرب:
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(فإف كثيراً من الناس يأخذوف أدلة القرآف بحسب ما يعطيو العقل فيها ،ال بحسب ما يُفهم من طريق الوضع ،وفي

ذلك فساد كبير)[ٔ]ٖٜ/

ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب ربرر اؼبسلم اؼبعاصر من "سلطة السلف" ،بينما الشاطيب/اؼبقاصدي يغارل يف ترسيخ مرجعية
السلف يف مواضع كثَتة متناثرة يف اؼبوافقات سنلتقط منها ىذه الشواىد:

(وليس ثم إال صواب أو خطأ ،فكل من خالف السلف األولين؛ فهو على خطأ) [ٖ]ٕٛٔ/

(كل ما جاء مخالفاً لما عليو السلف الصالح فهو الضبلؿ بعينو) [ٖ]ٕٛٗ/

(الحذر الحذر من مخالفة األولين ،فلو كاف ثم فضل لكاف األولوف أحق بو) [ٖ]ٕٛٓ/

(فإف ظواىر األدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على األولين فيها مؤدية إلى التعارض واالختبلؼ) [ٖ]ٕٛٛ/
وغَتىا كثَت من ىذا النمط.
ومن االعتبارات اليت دفعت الشاطيب للتمسك بػ"مرجعية السلف" يف فهم النصوص إيقاؼ دائرة التأويل الباطل للنصوص وتضييقها،
كما يقوؿ الشاطيب:
(ال تجد فرقة من الفرؽ الضالة ،وال أحداً من المختلفين في األحكاـ ،ال الفروعية وال األصولية؛ يعجز عن االستدالؿ

على مذىبو بظواىر من األدلة ،بل قد شاىدنا ورأينا من الفساؽ من يستدؿ على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى
الشريعة المنزىة ،وفي كتب التواريخ واألخبار من ذلك أطراؼ ما أشنعها في االفتئات على الشريعة ،فلهذا كلو يجب

على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منو األولوف) [ٖ]ٕٜٛ/

ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب ستحرر الناس من "سلطة الشيخ" اليت كبلت اؼبسلمُت كما يقولوف ،بينما الشاطيب/اؼبقاصدي
يتوسع كثَتاً يف تأسيس سلطة علماء الشريعة دبا ال يوجد عند غَته من علماء اؼبسلمُت أصبلً ،حىت أنو جعل العادل يف األمة يقوـ مقاـ
النيب  فيهم ،كما يقوؿ:
(المسألة األولى :المفتي قائم في األمة مقاـ النبي ]ٕٖ٘/٘[ ) 

ٍب ذكر األدلة الشرعية من آيات وأحاديث على ذلك.
بل واعترب اؼبفيت يقوـ بدور تشريعي ولذلك هبب التسليم لو كما يقوؿ:

(المفتي شارع من وجو ،ألف ما يبلغو من الشريعة؛ إما منقوؿ عن صاحبها ،وإما مستنبط من المنقوؿ؛ فاألوؿ :يكوف

فيو مبلغاً ،والثاني :يكوف فيو قائماً مقامو في إنشاء األحكاـ ،وإنشاء األحكاـ إنما ىو للشارع ،فإذا كاف للمجتهد
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إنشاء األحكاـ بحسب نظره واجتهاده؛ فهو من ىذا الوجو شارع واجب اتباعو والعمل على وفق ما قالو ،وىذه ىي
الخبلفة على التحقيق) [٘]ٕ٘٘/

ويف ختاـ ىذا الفصل الذي كرسو لػ"مرجعية علماء الشريعة" ختمو هبذه اػببلصة:
(وعلى الجملة :فالمفتي مخبر عن اهلل كالنبي ،وموقِّع للشريعة على أفعاؿ المكلفين بحسب نظره كالنبي ،ونافذ أمره
في األمة بمنشور الخبلفة كالنبي ،ولذلك سموا أولى األمر ،وقرنت طاعتهم بطاعة اهلل ورسولو) [٘]ٕ٘ٚ/

بل إنو هنى عن "االعًتاض على العلماء" ووضع لذلك فصبلً مستقبلً فقاؿ:

المعترض فيو مما يُفهم أو ال يُفهم)[٘]ٖٜٖ/
(المسألة الثالثة :ترؾ االعتراض على الكبراء محمود ،سواءً كاف
َ

ٍب ساؽ منظومة من اآليات واألحاديث لبلستدالؿ على ىذه القاعدة ٍب قاؿ:

(فالذى تلخص من ىذا أف العالم المعلوـ باألمانة والصدؽ ،والجري على سنن أىل الفضل والدين والورع ،إذا سئل

يواجو باالعتراض
عن نازلة فأجاب ،أو عرضت لو حالة يبعد العهد بمثلها ،أو ال تقع من فهم السامع موقعها؛ أف ال َ
والنقد ،فإف عرض إشكاؿ فالتوقف أولى بالنجاح) [٘]ٗٓٓ/

ويظن ىؤالء بربط يف غاية الغرابة أف "الشاطبي امتداد البن رشد" ،ويضعوهنما يف منظومة تشريعية وفلسفية واحدة ،ويقوؿ بعضهم
أف منهج الشاطيب يف "أصوؿ الفقو" ىو العمل اؼبكمل ؼبنهج ابن رشد يف "الفلسفة" ،وأهنما يشكبلف منظومة تشريعية جديدة ،وىذا
الكبلـ عكس الواقع سباماً ،فالشاطيب مارس قطيعة مع ابن رشد وليس امتداداً لو ،وفكرة أنو امتداد لو ال يقوؽبا من قرأ اؼبوافقات فعبلً،
فالشاطيب لديو موقف حاسم يف رفض طريقة ابن رشد ،وكاف الشاطيب وبتج يف مناىضة طريقة ابن رشد دبنهج السلف ،ومن ذلك قوؿ
الشاطيب:
(وزعم ابن رشد الحكيم في كتابو الذي سماه بػ"فصل المقاؿ فيما بين الشريعة والحكمة من االتصاؿ" أف علوـ
الفلسفة مطلوبة؛ إذ ال يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إال بها ،ولو قاؿ قائل "إف األمر بالضد مما قاؿ" لما

بعد في المعارضة ،وشاىد ما بين الخصمين شأف السلف الصالح في تلك العلوـ ،ىل كانوا آخذين فيها ،أـ كانوا

تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآف ،يشهد لهم بذلك النبي  والجم الغفير؛ فلينظر امرؤ
أين يضع قدمو) [ٗ]ٜٔٛ/

بل اعترب أف البحث الفلسفي ال يزيد اؼبرء إال خباالً كما يقوؿ:

(ونشأت مباحث ال عهد للعرب بها وىم المخاطبوف أوالً بالشريعة؛ فخالطوا الفبلسفة في أنظارىم ،وباحثوىم في
مطالبهم التي ال يعود الجهل بها على الدين بفساد ،وال يزيد البحث فيها إال خباالً) [٘]ٗٓٗ/
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واعترب الشاطيب أف البحوث النظرية إمبا ىي طريقة الفبلسفة اؼبخالفة لطريقة اؼبسلمُت كلهم ،كما يقوؿ:

(تتبع النظر في كل شيء ،وتطلب علمو؛ من شأف الفبلسفة الذين يتبرأ المسلموف منهم ،ولم يكونوا كذلك إال
بتعلقهم بما يخالف السنة؛ فاتباعهم في ٍ
نحلة ىذا شأنُها خطأ عظيم ،وانحراؼ عن الجادَّة]٘ٗ/ٔ[ ).
ُ

بل اعترب الشاطيب أف كل العلوـ النظرية اليت ال ينبٍت عليها شبرة تكليفية أهنا سبب للفتنة كما يقوؿ:
(فإف عامة المشتغلين بالعلوـ التي ال تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم)

[ٔ]ٖ٘/

ولذلك ذـ علم اؼبنطق وقرر أنو ال حاجة لو أصبلً يف فهم الشريعة ،كما يقوؿ الشاطيب يف عبارات كثَتة ىذا بعضها:
(ال احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية) [٘]ٕٗٔ/

(التزاـ االصطبلحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصوؿ إلى المطلوب في األكثر؛ ألف الشريعة لم

توضع إال على شرط األمية) [٘]ٗٔٛ/

ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب تعٍت التخلص من "أغبلؿ سد الذرائع" ومنح اغبياة فسحة كما يقولوف ،بينما الشاطيب/اؼبقاصدي
يعترب "سد الذرائع" أحد أعظم مقاصد الشريعة ،وخصص لو فصوالً طويلة ساؽ فيها األدلة عليو ،بل ىو ال يسيغ اؼبخالفة فيو باعتباره
عنده أصبلً مقطوعاً بو كما يقوؿ:
(سد الذرائع مطلوب مشروع ،وىو أصل من األصوؿ القطعية في الشرع) [ٖ]ٕٖٙ/

ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب تدفع باذباه "تحجيم أدلة الشريعة" ليتسع للناس حرية اغبركة يف اغبياة العامة كما يقولوف ،والواقع
أف الشاطيب/اؼبقاصدي ليس كذلك ،بل إف الشاطيب يتوسع يف األدلة لدرجة أنو يعترب "عمل الصحابة" نوعاً من السنة النبوية ،كما
يقوؿ:

(ويطلق أيضا لفظ "السنة" على ما عمل عليو الصحابة ،وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد؛ لكونو اتباعاً
لسنة ثبتت عندىم لم تنقل إلينا ،أو اجتهاداً مجتمعاً عليو منهم أو من خلفائهم؛ فإف إجماعهم إجماع ،وعمل خلفائهم

راجع أيضاً إلى حقيقة اإلجماع من جهة حمل الناس عليو) [ٗ]ٕٜٓ/
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ٍب قاؿ يف تلخيص ذلك:

(وإذا جمع ما تقدـ؛ تحصل منو في اإلطبلؽ أربعة أوجو :قوؿ النبي  وفعلو وإقراره ،..وىذه ثبلثة ،والرابع :ما جاء

عن الصحابة أو الخلفاء) [ٗ]ٕٜٖ/

ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب تدفع باذباه "التساىل الفقهي" ،بينما الشاطيب بضد ذلك كلياً ،ومن أمثلة فتاواه أنو اعترب تارؾ
صبلة اعبماعة ال تقبل شهادتو كما يقوؿ:
(صبلة الجماعة ،من داوـ على تركها يجرح ،فبل تقبل شهادتو؛ ألف في تركها مضادة إلظهار شعائر الدين ،وقد توعد
الرسوؿ  من دواـ على ترؾ الجماعة؛ فهم أف يحرؽ عليهم بيوتهم) [ٔ]ٕٔٔ/

واعترب أف كشف الرجل لرأسو إذا جرت العادة بتغطيتو قادح يف عدالة الرجل كما يقوؿ:

(كشف الرأس ،فإنو يختلف بحسب البقاع في الواقع ،فهو لذوي المروءات قبيح في الببلد المشرقية ،وغير قبيح في

الببلد المغربية ،فالحكم الشرعي يختلف باختبلؼ ذلك ،فيكوف عند أىل المشرؽ قادحاً في العدالة ،وعند أىل
المغرب غير قادح) [ٖ]ٜٗٛ/
بل ويرى الشاطيب أف "النهي عن اؼبنكر" لن ىبلو من اإلساءة لآلخرين عرضاً ،ومع ذلك فإف ىذا ال يقدح يف شرعيتو ،كما يقوؿ:
(األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؛ فإنو أمر مشروع ألنو سبب إلقامة الدين وإظهار شعائر اإلسبلـ ،وإخماد الباطل
على أي وجو كاف ،وليس بسبب في الوضع الشرعي إلتبلؼ ماؿ أو نفس ،وال نيل من عرض ،وإف أدى إلى ذلك في
الطريق ،وكذلك الجهاد موضوع إلعبلء كلمة اهلل ،وإف أدى إلى مفسدة في الماؿ أو النفس) [ٔ]ٖٚٗ/
وقرر أيضاً منع اؼبرأة من الوالية العامة ،ومنع اؼبرأة من والية إنكاح نفسها ،كما يقوؿ يف اؼبصاحل اليت راعتها الشريعة يف جانب
اؼبعامبلت ما يلي:
(وفي المعامبلت ،كالمنع من بيع النجاسات ،وسلب العبد منصب الشهادة واإلمامة ،وسلب المرأة منصب اإلمامة
وإنكاح نفسها) [ٕ]ٕٖ/
ويظن ىؤالء أف اؼبقاصد والشاطيب تتضمن "ترسيخ ظاىرة االختبلؼ" واعتباره ظاىرة صحية ،بينما الشاطيب/اؼبقاصدي أكثَػَر من
اغبط على االختبلؼ يف فهم الشريعة واعتباره ظاىرة مرضيّة ،كما يقوؿ يف بعض معاعباتو ؽبذه القضية:
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(فإنو –أي الشارع -رد المتنازعين إلى الشريعة ،وليس ذلك إال ليرتفع االختبلؼ ،وال يرتفع االختبلؼ إال بالرجوع

إلى شيء واحد) [٘]ٙٓ/

(واآليات في ذـ االختبلؼ واألمر بالرجوع إلى الشريعة كثيرة ،كلها قاطعة في أنها ال اختبلؼ فيها ،وإنما ىي على

مأخذ واحد وقوؿ واحد) [٘]ٙٔ/

وعندما عرض عبارة "اختبلؼ العلماء رضبة" رد عليها من خبلؿ الداخل اؼبذىيب نفسو ،كما يقوؿ:

(وأما قوؿ من قاؿ "إف اختبلفهم رحمة وسعة" فقد روى ابن وىب عن مالك أنو قاؿ" :ليس في اختبلؼ أصحاب

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سعة ،وإنما الحق في واحد") [٘]ٚ٘/

ىذه جولة خاطفة يف اؼبقارنة بُت الصورة اليت يتم تروهبها حوؿ الشاطيب ،والشاطيب الفعلي كما ىو ،وكل من ظبع كبلـ ىؤالء عن
اؼبقاصد والشاطيبٍ ،ب قرأ كتابو ،فإنو سيكتشف حتماً أف ىناؾ شاطبيُت وليس شاطبياً واحداً ،ىناؾ الشاطيب اغبقيقي الذي كتب
اؼبوافقات ،وىناؾ الشاطيب اؼبزيف الذي سبت دبلجتو يف اؼبعامل الفرانكفونية وتسويقو كنسخة مقرصنة للمستهلك الكسوؿ الذي ال
يفحص مدى موثوقية ما يسمع.
ىذا يعٍت أف الشاطيب تعرض غبملة تغريب مكثفة ،وقبحت ىذه اغبملة –لؤلسف -ألننا أماـ جيل يستهلك الشائعات الفكرية عن
الًتاث اإلسبلمي دوف أي حس علمي يف سبحيصها ،وىذا يعٍت أيضاً أف (علم مقاصد الشريعة) و (اؼبوافقات) و (الشاطيب) حباجة
غبملة مضادة الستنقاذىا من عمليات التزييف اؼبنظم ،واغبيلولة دوف استغبلؽبا يف تربير مفاىيم اإلباحية الفقهية.
ىذا ىو احملور األوؿ وىو ربليل حقيقة الشاطيب وكتابو وعلم اؼبقاصد الذي توسع يف شرحو ،لننتقل اآلف إذل احملور الثاين ؽبذه
اإلشكالية :ىل يعرؼ اػبطاب الشرعي اؼبعاصر أحباث اؼبقاصد؟
اغبقيقة أنو إذا اتضحت حقيقة اؼبقاصد والشاطيب فيبدو أننا لسنا حباجة ؽبذا السؤاؿ الثاين أصبلً ،ولكن مع ذلك سنشَت لبعض
النماذج من دراسات الباحثُت الشرعيُت يف علم اؼبقاصد:
(المختصر الوجيز في مقاصد التشريع) عوض القرين( ،مقاصد الشارع الضرورية :دراسة نظرية تطبيقية) ؿبمد بن علي اؼبري،

(اعتبار المقاصد في الشريعة) عبدالعزيز بن عبدالرضبن السعيد( ،تهذيب الموافقات) للجيزاين( ،مقاصد الشريعة في حفظ الماؿ

وتنميتو) ؿبمد سعد اؼبقرف.

فضبلً عن الدروس الشرعية اؼبنتشرة واؼبسجلة يف شرح كتاب اؼبوافقات للشاطيب (وفبن ؽبم شروح على اؼبوافقات :الشيخ ابن غدياف،
الشيخ عبدالكرًن اػبضَت ،د.مساعد الطيار ،د.يوسف الغفيص ،وغَتىم).
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يبدو اآلف أننا انتهينا من مناقشة أىم ما يتصل بإشكالية عبلقة اػبطاب الشرعي بعلم اؼبقاصد والشاطيب ،لننتقل اآلف إذل إشكاليات
أخرى.

55

ثامناً :الخطاب الشرعي ومعارؾ الصفات
تتفق صبهور الطوائف الفكرية اؼبعاصرة على نقد عبلقة اػبطاب الشرعي دبباحث "األظباء والصفات اإلؽبية" ،ويروف أف اػبطاب
الشرعي يقيم معارؾ ال داعي ؽبا حوؿ قضايا اؼبعطلة واؼبمثلة وكبوىم ،يف زمن كبن بأمس اغباجة فيو إذل تكثيف اعبهود يف قضايا
اؼبدنية واغبقوؽ واألخبلؽ.
ولكن ىذا االتفاؽ العاـ بُت ىذه الطوائف الفكرية على إدانة اػبطاب الشرعي يف عبلقتو دبباحث الصفات ىبفي خلفو تفاوتاً جوىرياً
يف طرح رؤيتهم حوؿ قضية "األظباء والصفات واإلؽبية" ،وعرب حوارات متعددة مع ىذه األطياؼ الفكرية اتضح رل أهنم ليسوا على
مرتبة واحدة يف النظر ؽبذه القضية ،بل ىم –حىت نكوف موضوعيُت أكثر -يتفاوتوف إذل ثبلث مراتب ،كل مستوى منها يطرح
اإلشكالية دبنظور ـبتلف ،وىذه اإلشكاليات الثبلث ىي :عدـ شرعية اؼببحث ،وغياب اؼبخالف ،ومغاالة اعبهد اؼببذوؿ.

وللتوضيح أكثر ،فالمرتبة األولى منهم يروف أف مبحث الصفات اإلؽبية من األساس ىو مبحث تريف ال قيمة لو ،وأف اشتغاؿ أئمة
السلف بو كاف من األصل خطأً تارىبياً هبب أالّ نكرره.
وأما المرتبة الثانية :فَتوف أف ىذا اؼببحث مشروع وؿبًتـ ،وأف اشتغاؿ أئمة السلف بو كاف اشتغاالً مربراً ويعكس عمق فقههم يف
دين اهلل ،ولكننا يف عصرنا اليوـ ال كبتاجو لغياب اؼبخالف فيو ،فلم يعد لدينا اليوـ "جهم بن صفواف" وال "اؼبريسي" ،وال يوجد أحد
يف عادل اليوـ كلو يتبٌت "خلق القرآف".
وأما المرتبة الثالثة :فَتوف أف ىذا اؼببحث مشروع ومربر ،وأف اؼبخالف فيو موجود وحاضر يف عادل اليوـ ،لكنهم ينتقدوف اػبطاب

فحجم التعبئة الصفاتية يفوؽ حجم اؼبخالف يف الصفات يف عادل اليوـ ،فهم
الشرعي باعتبار أنو أوذل ىذا اؼبوضوع أكرب من حجموْ ،
ال ي ْدعوف إذل إلغائو ،وإمبا إذل تقليص اعبهود العقدية فيو لتتناسب مع حجم اؼبخالف.
ىذه ثبلثة مراتب من النقاد يتفاوتوف ىرمياً يف مبط النظرة إذل قضية الصفات ،فبعضهم ينكر شرعية اؼببحث من األساس ،وبعضهم
يثبت شرعية اؼببحث وينكر وجود اؼبخالف ،وبعضهم يثبت شرعية اؼببحث ووجود اؼبخالف لكن ينكر تضخيم اعبهود دبا يفوؽ
االحتياج الفعلي.
يبدو رل أنو ال يبكن أف نناقش ىذه القضية إال بفرز اؼبناقشة حسب ىذه اؼبراتب اؽبرمية الثبلث ،وىذا ما سنحاولو يف الفقرات التالية.
شرعية مبحث الصفات:فأما اإلشكالية األوذل اؼبتعلقة جبدوى ىذا اؼببحث العلمي من األساس فهي تقودنا إذل التساؤؿ حوؿ قيمة الصفات اإلؽبية ذاهتا ،أين
تقع "الصفات اإلؽبية" يف جدوؿ أولويات الوحي؟ أو ما اؼبوقع الذي ربتلو "الصفات اإلؽبية" من اإلسبلـ؟
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حسناً ،حُت نتأمل (أركاف اإليباف الستة) اليت يقوـ عليها الدين كلو قبد أف أعظم ركن من أركاف اإليباف ىو (اإليباف باهلل) واإليباف باهلل
ليس إيباناً ؾبرداً ،أي ليس إيباناً جبهل أو ربريف ،بل ىو إيباف مبٍت على العلم باهلل ،وبأظباء اهلل ،وصفات اهلل اليت تليق بو والصفات
اليت ال تليق بو ،فلو أف إنساناً يؤمن بالنيب ؿبمد  لكنو وبرؼ أوصافو فيصفو بصفات ال تليق بو ،أو هبحد صفات الكماؿ اليت
اختص هبا نبينا ؿبمد ؛ فإف إيبانو بالنيب  يكوف إيباناً مقدوحاً فيو بقدر ما جحد من أوصافو صلى اهلل عليو وسلم ،وكل من كاف
بأوصاؼ النيب  أعلم فإنو يف اإليباف بو أكمل.
وكذلك (ركن اإليباف باؼببلئكة) ،فلو أف إنساناً يؤمن باؼببلئكة لكن ينسب إليهم أعماالً وأوصافاً ال تليق هبم ،أو هبحد أوصافهم
البلئقة هبم واليت أتت يف النصوص؛ فإف إيبانو باؼببلئكة يكوف مقدوحاً فيو بقدر ما جحد ،وكل من كاف بأوصاؼ اؼببلئكة البلئقة
أعلم كاف إيبانو هبم أكمل.
وىكذا (ركن اإليباف باهلل) وهلل سبحانو اؼبثل األعلى ،فكل من كاف بأوصاؼ اهلل البلئقة بو أعلم كاف إيبانو أكمل ،وكل من جحد
شيئاً من صفات اهلل البلئقة بو نقص إيبانو بقدر ما جحد.
وحُت كباوؿ ربليل مبحث "الصفات اإلؽبية" قبد أنو ببساطة يدور كلو حوؿ ركن اإليباف باهلل ،أي حوؿ ربقيق الصفات اإلؽبية البلئقة
باهلل ،والرد على التحريفات والشبو اليت تريد جحد شيء من ىذه الصفات العظيمة ،ودل يأخذ ىذا اؼببحث وزنو عند السلف إال
لتعلقو بأعظم أركاف اإليباف وىو اإليباف باهلل ،وكل مساس بالصفات فهو مساس باؼبوصوؼ جل وعبل.
فهل يبكن أف يكوف العلم اؼبسؤوؿ عن أعظم أركاف اإليباف "اإليباف باهلل" مبحثاً ترفياً ال قيمة لو؟
ٍب إذا تدبر اؼبرء كتاب اهلل فبل بد أف يلفت انتباىو عناية القرآف الشديدة بتضمُت أغلب اآليات شيئاً من أظباء اهلل وصفاتو ،فكثَت من
اآليات زبتم دبثل قولو تعاذل (السميع البصَت) ( ،عليم خبَت) ( ،غفور شكور)  ،إخل .فهل يبكن أف يكوف حضور األظباء والصفات
اإلؽبية دبثل ىذه الكثافة يف القرآف وتكوف شيئاً ثانوياً ال قيمة لو؟
ٍب إذا تدبر اؼبرء اآليات والسور اليت عظمها رسوؿ اهلل ،واليت بُت أهنا أعظم القرآف ،رأى ذلك راجعاً ؼبا تضمنتو من الصفات اإلؽبية،
وسنشَت لبعض األمثلة:
فأعظم آية يف كتاب اهلل ىي آية الكرسي ،وإذا حاوؿ القارئ ربليل مضامُت آية الكرسي وجدىا من أوؽبا إذل آخرىا يف توصيف اهلل
سبحانو وتعاذل ،بل اآلية أصبلً ـبصصة لسرد أوصاؼ اهلل جل وعبل ،فذكرت من أوصافو جل وعبل إثباتاً أو سلباً :األلوىية ،اغبياة،
القيومية ،نفي السنة والنوـ ،ملك السماوات واألرض ،العلم ،نفي األود ،العلو ،العظمة.
واغبديث الذي بُت فيو النيب  أف ىذه اآلية أعظم آية؛ كاف رل معو قصة طريفة ،لنقرأ اغبديث سوياً ،حيث جاء يف صحيح مسلم:
(عن أبى بن كعب قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل" :يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟" قاؿ :قلت :اهلل

ورسولو أعلم .قاؿ "يا أبا المنذر أتدرى أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟" قاؿ :قلت :اهلل ال إلو إال ىو الحى القيوـ.
قاؿ" فضرب في صدرى وقاؿ" :واهلل ليهنك العلم أبا المنذر" ) [صحيح مسلم]ٜٕٔٔ ،

أيب دبحض تأملو
وأما قصيت مع ىذا اغبديث فهو أنٍت حُت قرأتو ألوؿ مرة ،كنت مشدوداً عبواب أيب بن كعب ،كيف عرؼ ّ
الشخصي أف آية الكرسي ىي أعظم آية؟ كنت أقوؿ الحقاً ردبا لو سئلت أنا مثل ىذا السؤاؿ لدار يف خلدي أهنا "آية الدين" ؼبا
57

فيها من تنظيم اغبياة العامة ،أو آية "يا أرض ابلعي ماء ويا ظباء اقلعي" ؼبا فيها من روعة البياف التصويري األديب ،أو كبوىا من
اآليات ،لكن أف تكوف آي ة الكرسي فليس لدي أي خلفية توحي رل بأهنا أعظم آية ،لكن أصحاب النيب  ؼبا كانت تربيتهم على
يدي رسوؿ اهلل علموا أف "األظباء والصفات اإلؽبية" ىي أعظم موضوع من موضوعات القرآف ،وبالتارل فاآلية اليت تتضمن ذلك
ستكوف حتماً ىي أعظم آية ،وىذا اغبديث ال أعرؼ حديثاً يف التدليل على عبقرية فقو أصحاب النيب  وعمق فقههم يف دين اهلل
أيب حىت أنو
أيب شدة عجب النيب  وفرحو جبواب ّ
وتبحرىم يف حقائق الوحي أكثر منو ،ولذلك ظهر يف ىذه القصة اليت رواىا ّ
ضرب يف صدره وقاؿ "ليهنك العلم" ،والحظ أنو خص "العلم" أي أف معرفة أف األظباء والصفات اإلؽبية ىي أعظم موضوع من
موضوعات القرآف يدؿ على علم صاحبو.
لننتقل لقصة أخرى تتحدث عن أعظم آيات القرآف وسوره وسنرى فيها –أيضاً -حضور موضوع الصفات اإلؽبية وعمق فقو الصحابة
يف دين اهلل ،ىذه القصة ىي القصة اليت تضمنت منزلة سورة اإلخبلص ،دعونا نطالع القصة ،حيث جاء يف صحيح البخاري يف مطلع
كتاب التوحيد:
(عن عائشة أف النبي  بعث رجبل على سرية ،وكاف يقرأ ألصحابو في صبلتو فيختم بػ"قل ىو اهلل أحد" فلما رجعوا

ذكروا ذلك للنبي فقاؿ" :سلوه ألى شيء يصنع ذلك؟" فسألوه فقاؿ :ألنها صفة الرحمن وأنا أحب أف أقرأ بها .فقاؿ
النبي " : أخبروه أف اهلل يحبو") [صحيح البخاري]ٖٚٚ٘ ،

ىذه القصة يقشعر ؽبا جسد اؼبؤمن ،فسورة اإلخبلص بآياهتا الثبلث كلها مكرسة لصفات اهلل ،من مفتتحها إذل ختامها ،فوصفت اهلل
بأنو :أحد ،صمد ،نفي الوالدية والولدية ،نفي اؼبكافئ واؼبثيل.
فانظر باهلل عليك كيف كاف عمق فقو ىذا الصحايب يف تعظيم ىذه السورة ؼبا تضمنتو من الصفات اإلؽبية.
فهذه النماذج يف عناية الصحابة وتعظيمهم لسور وآيات معينة بسبب تضمنها للصفات اإلؽبيةٍ ،ب سرور النيب  لذلك ومدحهم
بكماؿ العلم ،وإخباره عن حب اهلل لصنيعهم ،كل ذلك يؤكد أف أصحاب النيب  ال مقارنة بينهم وبُت من بعدىم يف الوقوؼ على
أسرار معاين اإلسبلـ واإليباف وأولويات الوحي ،فإذا قارنت ذلك بكثرة من يتساءؿ اليوـ متهكماً جبدوى العناية بالصفات اإلؽبية
انكشف للباحث فعبلً حجم الفارؽ الفلكي بُت الصحابة وبُت الطوائف الفكرية يف فهم اإلسبلـ.
ٍب إذا تدبر اؼبرء –أيضاً -كيف نبو النيب  أصحابو على أف عامة اؼبطالب الشرعية ىي أصبلً من مقتضيات أظباء اهلل وصفاتو،
فالتشريعات ىي آثار لصفات اهلل ،ويربط النيب  كثَتاً بُت (الصفة اإلؽبية) وبُت (التشريعات) ليبُت ىذه العبلقة ،ومن ذلك مثبلً أنو
قاؿ كما يف البخاري:
(إف اهلل وتر ،يحب الوتر) [صحيح البخاري]ٙٗٔٓ ،

وقاؿ أيضاً يف ربط آخر كما يف مسلم:

(إف اهلل جميل يحب الجماؿ) [صحيح مسلم]ٕٚ٘ ،
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فانظر يف ىذه النماذج كيف أف تشريع فضيلة الوتر إمبا ىو فرع عن كوف اهلل موصوؼ بكونو وتراً ،وتشريع فضيلة اعبماؿ فرع عن كوف
اهلل سبحانو من صفاتو أنو صبيل ،وىكذا ،بل حىت (الرحم) اليت أمر اهلل بصلتها؛ إمبا ىي مشتقة من اظبو تعاذل كما يف البخاري:
(إف الرحم شجنة من الرحمن) [صحيح البخاري]ٜ٘ٛٛ ،

واؼبراد أف ىذا الربط بُت (الصفة اإلؽبية) و (التشريع) لو نظائر كثَتة يف النصوص ،كما أف اهلل وبب اؼبؤمن القوي ألنو سبحانو
موصوؼ بأنو القوي ،ووبب احملسن ألنو سبحانو موصوؼ بأنو احملسن.
وىكذا سائر اؼبطالب الشرعية األخرى تراىا يف حقيقتها "فرع عن صفات اهلل" ،فتوحيد األلوىية ىو موجب أظباء اهلل (األحد ،اإللو)
وكبوىا.
وتوحيد التشريع ،أعٍت إفراد اهلل باغبكم والتشريع؛ ىو موجب ومقتضى أظباء اهلل (اغبكم ،السيد) وكبوىا.
ورجاء اهلل ىو مقتضى أظباء اهلل (الرضبن ،الرحيم) وكبوىا.
واػبوؼ من اهلل ىو مقتضى أظباء اهلل (اعببار ،اؼبنتقم) وكبوىا.
وىذا اؼبعٌت يف عبلقة (الصفات اإلؽبية) بػ (التشريعات) وأف سائر أنواع العبودية ىي من آثار صفات اهلل؛ أشار لو أئمة السنة كثَتا،
(ولِلَّ ِو
حىت قاؿ ابن القيم يف مدارج السالكُت( :رجعت العبودية كلها إلى مقتضى األسماء والصفات) ولذلك كلو قاؿ تعاذل َ
ْح ْسنَى فَا ْد ُعوهُ بِ َها) [األعراؼ ]ٔٛٓ:فأمرنا أف نتعبده دبقتضى أظبائو جل وعبل.
األ ْس َماءُ ال ُ
ومن أشد األمور إثارة لبلنتباه يف موضوع الصفات اإلؽبية مقارنة موقف السلف من (فاعل الكبَتة) و (فاعل التأويل) ،فنحن نعرؼ أف
السلف وقفوا مدافعُت ضد تكفَت أصحاب الكبائر كالزاين واؼبرايب وشارب اػبمر ،وحشدوا النصوص الكثَتة اليت تدؿ على أف
أصحاب الكبائر الهبوز تكفَتىم.
ضع ىذه الصورة السابقة يف ذىنكٍ ،ب قابلها دبوقف السلف حُت ظهرت أفكار (تأويل الصفات اإلؽبية) وكيف استفظعوا األمر
وحاربوه ووقفوا صبيعاً حبزـ صارـ ضد اؼبؤولُت ،وأطبق صباىَت السلف على تكفَت اعبهمية ،وك ّفروا شخصيات أخرى اشتهرت بتعطيل
الصفات.
ياترى ىل كاف ىذا التطابق يف اؼبوقف ؾبرد تو ٍ
افق عرضي؟ ىل يقف أئمة أتباع التابعُت اؼبنتشروف يف أمصار اإلسبلـ يف الشاـ واغبجاز
ومصر وغَتىا ذات اؼبوقف الرىيب ويكوف ىذا شيئاً عرضياً وليس ىناؾ مربرات موضوعية دفعتو إذل الوجود؟
ؼباذا شنع أئمة اإلسبلـ يف توافق عجيب وأطلقوا عبارات غليظة يف شأف من أنكر صفة الكبلـ أو االستواء وكبوىا ،ودل يقولوا عشر
معشار ىذه العبارات يف الزاين واؼبرايب وشارب اػبمر؟
يستحيل حبسب العادة أف اليكوف ىناؾ براىُت ظاىرة جداً قادهتم إذل ىذا التوافق ،يستحيل أف التكوف ىناؾ أدلة قاطعة ضبلتهم
على تعظيم باب العلم باهلل وشناعة تأويل الصفات وأف الضبلؿ فيو أشنع من الكبائر.
كبن حباجة ىاىنا إذل مباذج من مواقف السلف ،ولكن نصوص السلف يف ىذه اإلشكالية غزيرة جداً ،لذلك سنكتفي بشواىد من
مواقف (األئمة األربعة) الذين سارت األمة على مذاىبهم ،وسنرى كيف استفظعوا تأويل الصفات اإلؽبية.
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فأما اإلماـ (ابوحنيفة) فقد جاء إليو جهم بن صفواف شخصياً وتناقش معو يف وجوب تأويل الصفات اإلؽبية لتنزيو اهلل فلما ظبع
ابوحنيفة مقالتو قاؿ لو (اخرج عني ياكافر) [المسايرة البن الهماـ ،وأصوؿ البزدوي].

وأما عمرو بن عبيد أشهر شخصيات اؼبعتزلة يف عصره فقاؿ عنو ابوحنيفة (لعن اهلل عمرو بن عبيد فإنو فتح للناس الطريق إلى

الكبلـ) [ذـ الكبلـ للهروي ،وابن أبي العز على الطحاوية].

بل هنى عن الصبلة خلف من يعطل الصفات اإلؽبية فقاؿ ابوحنيفة (من قاؿ القرآف مخلوؽ فبليصلين أحد خلفو) [تاريخ بغداد

للخطيب]

وأما اإلماـ (مالك بن أنس) فوصل األمر عنده إذل الفتيا بالقتل ؼبن جحد الصفات ،كما سئل مرة عن صفة الرؤية (قيل لمالك :إنهم

يزعموف أف اهلل ال يرى؟ فقاؿ مالك :السيف السيف) [ البللكائي]

وأفىت مرة أخرى بالسجن واعبلد حىت اؼبوت (عن بن نافع قاؿ :كاف مالك بن أنس يقوؿ :من قاؿ القرآف مخلوؽ يوجع ضرباً
ويحبس حتى يموت) [ االعتصاـ للشاطبي المالكي ،الشريعة لآلجري]
وكاف يعرؼ اؼبتأثرين بأفكار التأويل ويغلظ عليهم ،كما قاؿ عبد الرضبن بن مهدي(:دخلت على مالك وعنده رجل يسألو ،فقاؿ:

لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن اهلل عمرو بن عبيد) [ذـ الكبلـ للهروي]

وأكثر ما يلفت االنتباه يف تعامل اإلماـ مالك مع الصفات اإلؽبية مايعًتيو من الرىبة من اهلل عندما يسمع كبلـ اؼبؤولُت ،كما يف قصتو
اؼبشهورة:
الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَػ َوى}
(عن جعفر بن عبد اهلل قاؿ :كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقاؿ :يا أبا عبد اهلل { َّ
ش ْ
كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألتو ،فنظر إلى األرض ،وجعل ينكت بعود في يده ،وقد عبله
الرحضاء -أي العرؽ ،-ثم رفع رأسو ورمى بالعود ،وقاؿ  )..والقصة بطولها معروفة[ .التمهيد البن عبدالبر المالكي ]

فانظر باهلل عليك ىذه القلوب اغبية ،وستعرؼ دل اختصهم اهلل باإلمامة يف الدين؟! وقارف ىذا التعظيم لباب العلم باهلل دبا تتجرأ بو
الطوائف الفكرية من استهتار دبنزلة ىذا الباب العظيم.
ويهمنا ىاىن ا بالطبع أف نشَت إذل أف اإلماـ مالك نفسو نبو إذل أف اػبطأ االعتقادي أفدح من الكبائر ذاهتا ،كما يقوؿ:
(عن ابن نافع قاؿ :سمعت مالكا يقوؿ :لو أف رجبل ارتكب الكبائر كلها بعد أالَّ يشرؾ باهلل ،ثم تخلى من ىذه
األىواء والبدع دخل الجنة) [حلية األولياء ألبي نعيم]

وأما اإلماـ (الشافعي) رضبو اهلل فقد جاءه حفص الفرد وكاف يتبٌت –أيضاً -تأويل الصفات لتنزيو اهلل عن مشاهبة اؼبخلوقُت ،ولذلك
كاف هبعل القرآف ـبلوقاً ليسلم من إثبات كبلـ مسموع ،فك ّفره الشافعي صراحة:
(سمعت الربيع يقوؿ :لما كلم الشافعي حفص الفرد ،فقاؿ حفص :القرآف مخلوؽ .فقاؿ لو الشافعي :كفرت باهلل

العظيم) ( .قاؿ الربيع :فلقيت حفصاً ،فقاؿ :أراد الشافعي قتلي) [تبيين كذب المفتري البن عساكر ،سير النببلء
للذىبي]
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ومن أخطر األمور اليت نبو إليها الشافعي ىي أف ربريف الصفات يفضي إذل اختبلؼ اؼبوصوؼ ذاتو:

(قاؿ الجارودى :ذُكر عند الشافعي ابراىيم ابن اسماعيل بن علية ،فقاؿ :أنا مخالف لو فى كل شئ ،وفى قوؿ ال إلو

إال اهلل ،لست أقوؿ كما يقوؿ ،أنا أقوؿ ال إلو إال اهلل الذى كلم موسى عليو السبلـ تكليما من وراء حجاب ،وذاؾ

يقوؿ ال إلو إال اهلل الذى خلق كبلما أسمعو موسى من وراء حجاب) [االنتقاء في فضائل األئمة الثبلثة الفقهاء ،البن

عبدالبر]

ونبّو الشافعي أيضاً على قضية أف التأويبلت يف الذات اإلؽبية أخطر من الكبائر ،كما يقوؿ الشافعي بعد أف تناقش مع اؼبعطّلة:
(لقد اطلعت من أىل الكبلـ على شئ واهلل ما توىمتو قط ،وألف يبتلى المرء بجميع ما نهى اهلل عنو ما خبل الشرؾ
باهلل؛ خير من أف يبتليو اهلل بالكبلـ) [تبيين كذب المفتري البن عساكر]

وأما اإلماـ أضبد فنصوصو يف ىذا الباب أشهر من أف تذكر ،ومعروؼ أنو ك ّفر من أنكر الصفات وقاؿ خبلق القرآف ،وتعرض لبلعتقاؿ
الشهَت على يد ثبلثة خلفاء اؼبأموف واؼبعتصم والواثق.
وىذا القوؿ ليس خاصا فقط بػ(األئمة األربعة) أصحاب اؼبذاىب اليت سار عليها اؼبسلموف ،بل حىت أصحاب اؼبذاىب الفقهية
اؼبتبوعة اليت اندثرت ،والحظ معي ىذا العرض التارىبي الذي يلخصو اإلماـ ابن تيمية:
(وقد حكى األوزاعي وىو أحد األئمة األربعة في عصر تابع التابعين :الذين ىم مالك إماـ أىل الحجاز ،واألوزاعي
إماـ أىل الشاـ ،والليث إماـ أىل مصر ،والثوري إماـ أىل العراؽ؛ حكى شهرة القوؿ في زمن التابعين باإليماف بأف

اهلل تعالى فوؽ العرش وبصفاتو السمعية ،وإنما قاؿ األوزاعي ىذا بعد ظهور مذىب جهم ،ليعرؼ الناس أف مذىب
السلف خبلؼ ذلك) [الفتاوى ٘]ٖٜ/

الشواىد السابقة كانت لتوضيح اؼبوقف اعبذري لػ(أئمة الفقو اؼبتبوعُت) من قضية تعطيل الصفات ،وأما موقف (أئمة اغبديث)

فسنأخذ النماذج من أصحاب الكتب الستة اليت عليها مدار اإلسبلـ ،فأما اإلماـ البخاري فقد ختم صحيحو بػ(كتاب التوحيد

والرد على الجهمية)  ،وأما اإلماـ مسلم فلم يضع أبواباً لصحيحو أصبلً ،وأما اإلماـ ابوداود فقد بوب يف سننو وقاؿ (باب في الرد

على الجهمية) .وأما اإلماـ الًتمذي فبعد أف ساؽ أحاديث الصفات اإلؽبية قاؿ (وىكذا قوؿ أىل العلم من أىل السنة والجماعة

وأما الجهمية فأنكرت ىذه الروايات وقالوا ىذا تشبيو)  ،وأما اإلماـ ابن ماجة فقاؿ (باب فيما أنكرت الجهمية).

فهؤالء ىم أئمة الفقو اؼبتبوعُت ،وىؤالء أئمة اغبديث اؼبعتمدوف ،وكلهم مطبقوف على استفظاع تعطيل الصفات اإلؽبية ،فهل يبكن أف
يكوف ىؤالء كلهم ضلوا يف ىذه القضية ،ومنحوا الصفات اإلؽبية أكرب من حجمها؟!
وسنضطر ىاىنا أف نتوقف عن عرض اؼبزيد من الشواىد ،ولكن كلي أمل يف القارئ الكرًن أنو إف أراد اؼبزيد من الشواىد أف يراجع
واحداً من ألذ اؼبصادر يف عرض معاعبات أئمة السلف للصفات بنزعة تارىبية مرىفة ،وىو كتاب (العلو) ؼبؤرخ اإلسبلـ الذىيب.

61

واؼبراد أننا حُت نرى كيف تتابع أئمة السلف اؼبتبوعُت يف التشنيع البليغ على تأويل الصفات اإلؽبية ،وأهنم قالوا فيها مادل يقولوه يف
اؼبرايب والزاين وشارب اػبمرة ،واعتربوىا قضية يف غاية اػبطورة ،واستحضر اإلنساف مع ذلك عبقرية أولئك األئمة ،وسعة إحاطتهم
بالنصوص ،ودقة معرفتهم بلساف العرب ،وصدقهم يف البحث عن مراد اهلل ورسولو بعيداً عن ضغوط األىواء اػبارجية ،وكماؿ ورعهم
وتقواىم وعبوديتهم ،وإطباؽ أمة ؿبمد  على التدين بفقههم ،وشهادة الشارع ؽبم بأهنم خَت القروف ،وتوافقهم العجيب مع تباعد
األمصار على ذات اؼبوقف ،حُت هبمع الباحث أطراؼ الصورة التارىبيةٍ ،ب ينتقل للطوائف الفكرية اؼبعاصرة ويرى كيف يستهًتوف
بباب الصفات اإلؽبية ،ويستهينوف بالغَتة واغبمية لباب العلم باهلل ،ويتهكموف بسعي أىل السنة إلصبلح التصورات اػباطئة حوؿ ىذا
الباب العظيم ،إذا صبعت ذلك كلو فإنك ال يبكن أف تنفك عن الشعور بالرثاء والشفقة ؽبؤالء اؼبساكُت ،كيف بلغوا ىذه اؼبراتب من
اعبهل الفظيع يف دين اهلل.
وخبلصة ذلك أنو إذا كانت "األظباء والصفات اإلؽبية" ىي طريق العلم باهلل الذي ىو أعظم أركاف اإليباف باهلل ،وإذا كانت أعظم
آيات القرآف وسوره إمبا استمدت عظمتها فبا تضمنتو من الصفات اإلؽبية ،وإذا كانت العبودية كلها اتباع ؼبقتضى األظباء والصفات
اإلؽبية ،وإذا كاف أئمة السلف اؼبتبوعُت عظموا شأف الصفات اإلؽبية وقالوا يف تأويلها مادل يقولوه يف أصحاب الكبائر؛ فكيف يقوؿ
مسلم عاقل بأف األظباء والصفات اإلؽبية موضوع ىامشي ال قيمة لو وال داعي لتصحيح التصورات اػباطئة حولو؟
وبعض الناس -نتيجة جهلهم دبنزلة الصفات اإلؽبية يف الوحي -لوجاءىم رجل وأنكر (اليوـ اآلخر) لوقع يف أنفسهم وقعاً شديداً
أعظم فبا لو أنكر (صفات اهلل) سبحانو وتعاذل ،وىذا بسبب غياب الوعي بًتاتبية القضايا يف الوحي ،ولذلك يقوؿ ابن تيمية:
(إنكار صفات اهلل أعظم إلحاداً في دين الرسل من إنكار معاد األبداف؛ فإف إثبات الصفات هلل أخبرت بو الرسل أعظم

مما أخبرت بمعاد األبداف) [درء التعارض]ٖٜٓ/٘ ،

ٍب استدؿ ابن تيمية على ذلك بأف السور اليت عظمها اهلل ورسولو كآية الكرسي والفاربة واالخبلص كلها تتضمن من أظباء اهلل وصفاتو
أعظم فبا تتضمن من تفاصيل اليوـ اآلخر.
وبعض الناس يقوؿ( :حسناً كبن نعرؼ أف الصفات اإلؽبية ؽبا منزلة عظيمة ،لكن ما عبلقة ذلك بكوننا هبب أف كبارب التأويل فيها)
وىذا يف اغبقيقة كبلـ غَت علمي بتاتاً ،فأنبية الصفات اإلؽبية تقتضي أنبية تنقيتها من أي ربريف ربت أي غطاء كاف ،وىل يعقل أف
ِ
َّ ِ
ِ
َس َمائِِو)
ين يُػلْح ُدو َف في أ ْ
(وذَ ُروا الذ َ
يكوف اؼبوضوع يف غاية األنبية ،ويكوف ربريف نصوصو يف غاية اؽبامشية؟! ولذلك قاؿ تعاذل َ
[األعراؼ ]ٔٛٓ:فأي ربريف ألظباء اهلل إغباد فيها ،وأمر النيب  حبفظ األظباء اإلؽبية كما يف صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة:
(هلل تسعة وتسعوف اسماً من حفظها دخل الجنة) [مسلم ]ٜٙٛ٘،وحفظها يتضمن حفظها من التحريف يف معانيها.

واغبقيقة أف االستهانة يف صيانة الصفات اإلؽبية من التحريف ال يصدر إال عن شخص تساىل أصبلً يف قيمة الصفات اإلؽبية ذاهتا
وعظمت يف قلبو شؤوف دنيوية أخرى ،ويستحيل أف نصدؽ عقبلً أف شبة شخصاً يعظم صفات اهلل ،ويستهُت يف ذات الوقت بتحريف
نصوصها! ىذا افًتاض ال يقبلو العقل.
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وشبة فريق آخر يقوؿ( :أف ما جرى من الفرؽ العقدية اؼبخالفة ألىل السنة يف الصفات اإلؽبية دل يكن ربريفاً عن عمد ،بل نيتهم
حسنة ،وإمبا أرادوا تنزيو اهلل عن مشاهبة اؼبخلوقُت ،فلماذا نضخم ونشنع على أقواؽبم؟) وقائل ىذا الكبلـ دل يستوعب تفريق أىل
السنة بشكل إصبارل بُت الفعل والفاعل ،أو بُت النوع والعُت ،فكوف اإلنساف نيتو حسنة ووقع يف ـبالفة شرعية متأوالً فهذا ال يربر
ىذه الفعلة ،وإمبا ىذا قد ينفعو عند اهلل يف العفو عنو ،فحسن النية ال يربر أف نًتؾ اػبطأ على ما ىو عليو ،وكوف مقصوده "التنزيو عن
مشاهبة اؼبخلوقُت" ال يعٍت صحة عملو.
ولنضرب مثبلً يوضح ذلك ،لو أف إنساناً جاءنا وقاؿ أنا أؤمن بالنيب (ؿبمد )لكٍت أنكر أف يكوف من صفاتو أنو أسري بو إذل بيت
اؼبقدس وعرج بو إذل السماء يف ليلة ،ألنٍت لو أثبت لو ىذه الصفة فسيفضي بو ذلك لكونو يشابو الطيور ،ولتنزيو النيب  عن مشاهبة
الطيور فإين أنكر اإلسراء واؼبعراج وأتأوؿ اآلية (سبحاف الذي أسرى بعبده) بأف اؼبراد هبا ظبو روحو وصفاء نفسو وامتدادىا وكبو ذلك،
ولغة العرب ال تأىب مثل ىذه اجملازات .فمثل ىذا الكبلـ ىل سيقبلو العاقل؟! بل سيبلغ ىذا اعبحد يف نفوس اؼبؤمنُت مبلغاً عظيماً،
وسيستبشعوف أف تنكر صفات النيب  اليت أثبتها القرآف جملرد تونبك أنو سيشابو من ىو دونو بذلك .واؼبراد أنو لو قاـ ىذا الشخص
وقدـ لنا مئات التأويبلت لتأويل قولو تعاذل (سبحاف الذي أسرى بعبده ليبلً) مشفوعة بعشرات القرائن الدالة على حسن نيتو يف ىذا
التأويل ،ؼبا شفع ذلك يف قبح فعلو عند أىل اإليباف ،فكذلك من جاءنا وجحد كوف اهلل يف العلو ،أو أف اهلل مست ٍو على عرشو ،أو أف
اهلل يتكلم ،أو أف اهلل ينزؿ للسماء الدنيا ،وجاءنا باألدلة العقلية الكثَتة لتأويل نصوص ىذه الصفات مبيناً حسن نيتو يف تنزيو اهلل عن
مشاهبة اؼبخلوقُت ،ؼبا كاف ذلك كلو شافعاً لو يف قبح ىذه الفعلة ،وإف كنا نكل الفاعل إذل اهلل.
وىكذا أيضاً لو جاءنا شخص وألغى "اغبدود اعبنائية الشرعية" كلها كقطع السارؽ ورجم احملصن وكبوىا ،وأقاـ من القرائن ما ال
وبصى على أف مقصوده حسن ،وإمبا أراد دفع الشناعة عن اإلسبلـ بأنو دين وحشي وكبو ذلك ،فهل نيتو اغبسنة تربر فعلتو وتأويبلتو
تلك؟ واؼبراد أف حسن نية اؼبؤولُت التشفع ؽبم يف ترؾ التأويبلت على ما ىي عليو.
واغبافظ ابن حجر حُت رأى أئمة القرف الثالث الذين رجع الناس إليهم يف الفتيا مطبقُت على التشنيع على ىذه التأويبلت احتج
بذلك على رفض التأويل إصباالً يف عبارة تضمنت تصويراً تارىبياً أخاذاً كما يقوؿ يف فتح الباري:
(وقد تقدـ النقل عن أىل العصر الثالث ،وىم فقهاء األمصار كالثوري واألوزاعي ومالك والليث ومن عاصرىم ،وكذا

من أخذ عنهم من األئمة؛ فكيف ال يوثق بما اتفق عليو أىل القروف الثبلثة ،وىم خير القروف بشهادة صاحب الشريعة)

وجوىر اؼبسألة كلها وسرىا الدقيق أف ربريف الصفات اإلؽبية ربريف لباب العلم باهلل ،والعلم باهلل أشرؼ وأجل مطلوب للعباد ،وكلما
عظم اؼبوصوؼ عظمت صفاتو ،وكلما عظمت الصفات عظم شأف التحريف فيها ،فإذا كاف اؼبلك من ملوؾ األرض ال يرضى ربريف
أوصافو ومناقبو ،فكيف دبلك اؼبلوؾ –وهلل اؼبثل األعلى -أف يرضى بتحريف صفاتو جل وعبل.
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حسناً ،انتهينا اآلف من اإلشكالية األوذل يف الصفات اإلؽبية وىي (منزلة الصفات اإلؽبية يف اإلسبلـ) ،لننتقل اآلف إذل إشكالية الفريق
الثاين الذي يقر بأنبية الصفات اإلؽبية وتنقيتها من التصورات اػباطئة ،ولكنو ينكر وجود اؼبخالف يف ىذه القضايا يف عادل اليوـ.
ىل ىناؾ معطلة للصفات في ىذا العصر؟ىذا الفريق الذي ينكر وجود اؼبعطلة يف ىذا العصر يردد دوماً :أف قضية (خلق القرآف) صارت جزءاً من التاريخ واؼباضي ،ودل يعد أحد
يف عادل اليوـ يدعو أو يكتب أو يقرر مسألة (خلق القرآف) ،ويقوؿ بعضهم( :أنتم تصارعوف اؼبقابر ،فكل الذين يقولوف خبلق القرآف
قد واراىم الثرى منذ قروف) ،ويؤكد ىؤالء أيضاً أنو دل يعد ىناؾ جهم وال جهمية ،والبشر اؼبريسي ،إخل .وقد الحظت شخصياً أف
أكثر مثاؿ يشنعوف بو على قضية الصفات اإلؽبية ىي مسألة (خلق القرآف) وأهنا قضية ولدت يف قصر اؼبأموف وقربت يف قصر اؼبتوكل.
واغبقيقة ال أخفي أف مناقشة ىذا الفريق تسبب رل شيئاً من اغبساسية واغبرج ،ألف ذكر واقع التعطيل اؼبعاصر هبرنا إذل ذكر
شخصيات ؽبا فضل وجهود يف أبواب فقهية ودعوية أخرى ،وذكرىا ىاىنا قد يفهم منو التقليل من قدر جهودىا األخرى ،لكٍت أثق
كثَتاً بسعة أفق القارئ الكرًن بأف يضع ىذا الكبلـ يف سياقو العلمي دوف أية امتدادات أخرى.
لو أجرينا استطبلعاً سريعاً لواقع التعليم يف اؼبعاىد الشرعية التقليدية يف العادل اإلسبلمي اليوـ لرأينا (تعطيل الصفات اإلؽبية) منتشراً
بشكل واسع ومؤدل جداً ،ففي األزىر والزيتونة وكبوىا من معاىد العلم العريقة ينتشر تعطيل الصفات بسبب االعتماد على متوف
كبلمية يف مناىج التعليم الرظبية مثل جوىرة التوحيد وأساس التقديس وكبوىا من كتب التعطيل.
وأما قوؿ من يقوؿ بأف "خلق القرآف" قضية تارىبية طواىا إيواف اؼبتوكل ودل يعد ؽبا ذكر اليوـ ،فهذا كبلـ شخص بعيد كلياً عن متابعة
الرموز الدينية يف العادل اإلسبلمي ،وسنذكر بعض النماذج على مضض:
فهذا اإلماـ العبلمة الطاىر ابن عاشور يرى أف القرآف الذي ظبعو جربيل ،وكبلـ اهلل الذي ظبعو موسى ،أنو ـبلوؽ ،كما يقوؿ( :يجوز
أف يخلق اهلل الكبلـ في شيء حادث سمعو موسى) [التحرير والتنوير]ٕٚٗ/ٛ ،

ولكن ابن عاشور كاف يتوىم –غفر اهلل لو اللهم آمُت -أف أئمة أىل السنة دل يصرحوا بأف القرآف ـبلوؽ لكي ال يشوشوا على العامة
فقط ،كما يقوؿ:
(وىذا –أي كبلـ اهلل -ال يمتري في حدوثو من لو نصيب من العلم في الدين ،ولكن أمسك بعض أئمة اإلسبلـ عن
التصريح بحدوثو ،أو بكونو مخلوقاً ،في مجالس المناظرة التي غشيتها العامة) [التحرير والتنوير]ٖٕٓ/ٗ ،

وىذا اإلماـ اعبهبذ ؿبمد أبو زىرة ،كاف يتوىم أيضاً صحة القوؿ بػ(خلق القرآف) فيقوؿ غفر اهلل لو:
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(ولكن إف نظرنا من وجهة الحكم في القضية ،من حيث كوف القرآف مخلوقاً أو غير مخلوؽ ،فإف األدلة التي ساقها
ابن أبي دؤاد في تلك الكتب ،والعقل والبداىة؛ تحملنا على الحكم للمعتزلة بصحة نظرىم ،فإف القرآف وإف كاف كبلـ
اهلل؛ مخلوؽ) [ابن حنبل ،ابوزىرة ،ص]ٙٚ

وىذا الشيخ ؿبمد سعيد رمضاف البوطي وىو أكثر الشخصيات الفقهية نفوذاً يف ببلد الشاـ ،ردد يف مواضع كثَتة ظنو بأف القرآف
ـبلوؽ ،ويقوؿ يف كتابو واسع االنتشار ،والذي تعاد طباعتو دورياً ،واؼبسمى "كربى اليقينيات"؛ مقرراً صحة القوؿ بػ"خلق القرآف" ما
يلي:
(وأما الكبلـ الذي ىو اللفظ ،فاتفقوا -أي المعتزلة واألشاعرة -على أنو "مخلوؽ" وعلى أنو غير قائم بذات اهلل

سبحانو ،باستثناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعو) [كبرى اليقينيات ،البوطي]ٕٔٙ ،

وىذا الشيخ الفاضل اؼبفسر عبدالرضبن حبنكة اؼبيداين يقوؿ يف كتابو الشهَت (العقيدة اإلسبلمية وأسسها) مقرراً "خلق القرآف" ما يلي:

(النوع الثاني –أي من الوحي -ما كاف بواسطة إسماع الكبلـ اإللهي من غير أف يرى السامع من يكلّمو ،كأف يخلق

اهلل األصوات في بعض األجساـ من حجر أو شجر ،ومن ىذا النوع ما كاف لموسى عليو السبلـ حين مناجاتو ربو في

جانب الطور ،وىذا النوع الثاني ىو ما أشار إليو اهلل بقولو في اآلية "أو من وراء حجاب" أي وحياً من وراء حجاب،
بواسطة خلق اهلل األصوات كما ذكرنا ،أو بصورة أخرى يختارىا اهلل عز وجل) [صٕ]ٕٜٗ/

فالشيخ حبنكة ىاىنا –عفى اهلل عنو -يعترب تكليم اهلل ؼبوسى صوت خلقو اهلل يف الشجر واغبجر وظبعو موسى ،وليس الكبلـ الذي
ظبعو موسى ىو كبلـ اهلل حقيقة ،فهوكبلـ ـبلوؽ.
واؼبراد أف تعطيل الصفات اإلؽبية الواردة يف نصوص القرآف والسنة وقع من كثَت من اؼبعاصرين اؼبنتسبُت للفقو واغبديث والتفسَت
والدعوة ،ومن ذلك الشيخ اؼبفسر الصابوين يف تفاسَته الكثَتة الشائعة ،ومنهم الشيخ احملدث عبدالفتاح أبو غدة ،ومنهم الشيخ
الداعية اغبركي سعيد حوى يف كتابو "اهلل جل جبللو" ،ومنهم الشيخ حسن أيوب صاحب الكتاب اؼبنتشر بُت عامة الناس يف العادل
اإلسبلمي اؼبسمى "تبسيط العقائد اإلسبلمية" ،وغَتىم.
بل ىذه األياـ القريبة تفاجأ أىل السنة بصدور كتاب جديد بعنواف (القوؿ التماـ يف إثبات التفويض مذىباً للسلف الكراـ) يدعي أف
أئمة السلف رضواف اهلل عليهم دل يكونوا يعرفوف معاين الصفات أصبلً (=التفويض) ،وقد استاء الكثَت من احملبُت أف يكوف قدـ
للكتاب الدكتور الفاضل يوسف القرضاوي وأثٌت عليو ،فكيف يقدـ لكتاب وبرؼ أعظم مطلوب للعباد ،وىو العلم باهلل ،وعهدنا
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بالدكتور يوسف أنو كاف إذا رأى أىل السنة يتكلموف يف ىذه اؼبباحث أوصاىم بأف ال يشغلوا األمة يف قضايا ال جدوى منهاٍ ،ب نراه
اليوـ يساىم يف ترويج كتاب ىبلط األمور ويعيد دعوى التفويض من جديد!
لست أفهم كيف يدعونا الدكتور الفاضل يوسف القرضاوي إذل ترؾ االنشغاؿ بتصحيح التصورات العقدية يف باب الصفات اإلؽبية،
ٍب نراه يشارؾ يف نقيض ذلك ،أي يشارؾ يف دعم بدعة ضبللة يف أعظم باب من أبواب الدين وىو باب صفات ملك اؼبلوؾ سبحانو
وتعاذل  ،فبل ىو الذي ساىم يف تصحيح التصورات ،وال ىو الذي ترؾ الباب كلو من أصلو ،بل ذىب يعزز أحد أنواع اػبلل يف ىذا
الباب ،أال ساؿبك اهلل وغفر لك يا شيخ يوسف.
ىذه مباذج وال نريد أف نتوسع أكثر من ذلك.
وأمثاؿ ىذه النماذج اؼبذكورة –حفظ اهلل األحياء ورحم اهلل األموات -ىم أىل فضل وؽبم جهود يف أبواب شرعية أخرى ،وما نشروه
من تعطيل الصفات (سواء تعطيبلً صروباً كما يف التأويل ،أو تعطيبلً ضمنياً كما يف التفويض) دل يكن مقصوداً ؽبم –إف شاء اهلل-
باألصالة بل كاف شيئاً عرضياً ؼبشروعاهتم ،ولذلك ال يزاؿ أىل السنة يأملوف أف هبتمع اعبميع على طريقة أصحاب النيب  ومن
تبعهم بإحساف من التابعُت وأئمة األمصار ،يف تعظيم (الصفات اإلؽبية) ومقاومة كل أشكاؿ ربريفها ربت أي غطاء كاف ،ليسلم لنا
باب العلم باهلل نقياً صحيحاً وىو أشرؼ معلوـ.
ويف النماذج السابقة إمبا تداولنا أظباء شخصيات فاضلة ؽبا حضور وقراء ،وىي تتبٌت تعطيل الصفات أو القوؿ خبلق القرآف أو ذبويز
القوؿ بأف الصحابة كانوا هبهلوف معاين الصفات ،وقد أعرضنا عن ذكر (األشاعرة العدوانيُت) كسعيد فودة والسقاؼ وأضراهبم ،فبن
يصرحوف بتسفيو أئمة السلف ،ووبتقروف اإلماـ الدارمي ويبالغوف يف اإلزراء بو (بسبب تأثر ابن تيمية بطريقة الدارمي يف كتابو النقض
على اؼبريسي) وؽبم اليوـ مواقع إلكًتونية ،وحضور على بعض الفضائيات ،ومطبوعات متنوعة ،يصرحوف فيها بتضليل اإلماـ ابن تيمية
وابن القيم واعتبارنبا منحرفُت ،نسأؿ اهلل العافية.
واؼبعاصروف الذين صرحوا بالقوؿ بػ"خلق القرآف" تسرب إليهم ىذا القوؿ من كتب متأخري األشعرية الذين وثقوا فيهم ،لكن اؼبشكلة
أف متأخري األشعرية اكبرفوا كثَتاً كثَتاً عن األشعرية اؼبتقدمُت ،فاألشعرية اؼبتقدموف كالبيهقي وابن عساكر وكبوىم كانوا قريبُت من
السنة ،ودل يبلغ خطؤىم ىذا اؼببلغ ،ولكن األشعرية اؼبتأخرين بلغوا مراحل يف غاية اػبطورة ،وخصوصاً بعدما أدخل عليهم الرازي
إؽبيات ابن سينا متظاىراً بأنو يرد عليو ،ولذلك وصل متأخروا األشعرية إذل القوؿ بػ"خلق القرآف" بكل صراحة كما يقوؿ اإلهبي يف
اؼبواقف:
(فاعلم أف ما يقولو المعتزلة وىو خلق الحروؼ واألصوات فنحن نقوؿ بو وال نزاع بيننا وبينهم في ذلك) [ص ٗ]ٕٜ

واألشاعرة اؼبتأخروف يعلموف حساسية ىذا اؼبوضوع ،وىو أف يعيدوا قوؿ اؼبعتزلة يف خلق القرآف ،ولذلك قاؿ البيجوري شارح اعبوىرة:
(لكن يمتنع أف يقاؿ "القرآف مخلوؽ" إال في مقاـ التعليم) [شرح الجوىرة ،صٖ]ٚ
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وأما يف الداخل السعودي فيوجد يف بعض مناطق اؼبملكة اليوـ مايسمى (اؼبدارس الشرعية) تدرس فيها تقاليد بعض اؼبذاىب الفقهية
كاؼبالكية والشافعية وكبوىم ،ويدرس يف ىذه اؼبدارس تعطيل الصفات اإلؽبية ،كما كتب األستاذ الباحث (حسن فرحاف اؼبالكي) عدة
كتب يرى فيها أف طريقة نف ي الصفات أصح من طريقة أىل السنة يف إثباهتا ،كما أنٍت قرأت عدة أحباث نشرت يف الشبكة الليربالية
كتبها كتّاب سعوديوف (يغلب على الظن أهنم من الشيعة) يستدلوف فيها على وجوب نفي الصفات اإلؽبية الواردة يف القرآف.
وبصورة بعامة فإف كثَتاً من الفرؽ العقائدية اؼبعاصرة تتبٌت تعطيل الصفات اإلؽبية عن معانيها ،ولذلك تلجأ إذل القوؿ خبلق القرآف،
ومن ذلك اإلباضية يف عماف ويف اؼبغرب العريب ،كما يقوؿ اػبليلي مفيت عماف:

(إف المحقق الخليلي رحمة اهلل عليو قاؿ :قد اتفقنا نحن واألشعرية أنو مخلوؽ ،واتفق عليو أصحابنا المغاربة ،وفاقاً
للمعتزلة ،وال ِ
منكر ذلك فيما قيل إال بعض الحنابلة) [الحق الدامغ]ٖٔٔ ،

ىذا ما يتعلق بقضية (خلق القرآف) ،وأهنا نتيجة وشبرة لتعطيل الصفات ،فمن أنكر أف يكوف اهلل متكلماً فإنو سيلجأ إذل أف هبعل
القرآف ـبلوقاً وأف اهلل دل يتكلم بو ،ولذلك فإف تكليم اهلل ؼبوسى يعتربونو صوتاً خلقو يف الشجرة فسمعو موسى (كما سبق النقل عن
ابن عاشور والشيخ عبدالرضبن حبنكة اؼبيداين عفا اهلل عنهم اللهم آمُت) ،وكبو ىذه التأويبلت.
وإذا تأمل اؼبرء اآليات اليت سب ّدح اهلل فيها بكبلمو ،وفخم شأف كبلمو سبحانو وتعاذل كقولو:
( َول َْو أَنَّ َما فِي ْاأل َْر ِ
ات اللَّ ِو) لقمافٕٚ:
ض ِم ْن َش َج َرةٍ أَق َْبل ٌـ َوالْبَ ْح ُر يَ ُمدهُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ َس ْبػ َعةُ أَبْ ُح ٍر َما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ِ
ادا لِ َكلِم ِ
ات َربِّي) الكهفٜٔٓ،
ات َربِّي لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَػ ْب َل أَ ْف تَػ ْنػ َف َد َكلِ َم ُ
ومثل قولو تعاذل(:قُ ْل ل َْو َكا َف الْبَ ْح ُر م َد ً َ
فإنو وبزف غباؿ كثَت فبن آثر تقليد اؼبذاىب الكبلمية وسلب اهلل تعاذل ىذه الصفة العظيمة اليت وببها.
ولكن من اؼبوضوعية أف نثبت ىاىنا أنو برغم اتفاؽ اؼبعتزلة واألشاعرة على القوؿ خبلق القرآف ،إال أف بينهم فرقاً دقيقاً وىو أف
األشاعرة هبعلوف هلل (كبلماً غَت مسموع)  ،فيثبتوف هلل كبلماً اليسمعو أحد يسمونو الكبلـ النفسي ،فإذا سئلوا عما ظبعو جربيل
وموسى وؿبمد ليلة اؼبعراج قالوا ىذه أصوات ـبلوقة خلقها اهلل يف الشجر أو اغبجر أو السحاب أو غَت ذلك وليست كبلـ اهلل ،ألف
كبلـ اهلل الصوت لو فبل يسمع ،وواهلل ال أدري كيف يتجرأ اؼبرء على الذات اإلؽبية ويتحدث عن اهلل وكأنو ؾباؿ للتنظَتات
والفرضيات.
ومن أخطر نتائج ىذا التأويل الذي ذىبت إليو األشاعرة أنو يتضمن اإلساءة إذل الذات اإلؽبية ،ذلك أف اهلل جل وعبل احتج على
بطبلف آؽبة اؼبشركُت بكوهنا التتكلم بصوت يسمعونو فقاؿ:
ِ ِِ ِ ِ ِ
َم يَػ َرْوا أَنَّوُ َال يُ َكلِّ ُم ُه ْم) األعراؼٔٗٛ ،
(واتَّ َخ َذ قَػ ْو ُـ ُم َ
س ًدا لَوُ ُخ َو ٌار أَل ْ
َ
وسى م ْن بَػ ْعده م ْن ُحليِّ ِه ْم ع ْج ًبل َج َ
وجاء يف القرآف يف موضع آخر يعيب آؽبة اؼبشركُت بكوهنا التتكلم بصوت مسموع:
ُوى ْم إِ ْف َكانُوا يَػ ْن ِط ُقو َف) األنبياءٖٙ ،
اسأَل ُ
(فَ ْ
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فإذا كاف اهلل جل وعبل يعترب عدـ الكبلـ اؼبسموع بصوت صفة عيب ونقص وقصور يكشف بطبلف آؽبتهم ،فكيف ننسب ىذا
العيب والنقص والقصور إذل اهلل؟! اهلل سبحانو يعيب آؽبة اؼبشركُت بكوهنا (التتكلم بصوت مسموع)ٍ ،ب نأٌب كبن ونقوؿ (إف اهلل
اليتكلم بصوت مسموع)! ،كيف ننسب صفة النقص ىذه إذل اهلل؟! أين ذىب توقَت اهلل من القلوب؟!
واهلل إف القلب اغبي اؼبؤمن اؼبعظّم هلل -جل وعبل -إذا رأى مثل ىذه اللوازـ البشعة فإنو البد أف هبد يف نفسو وحشة ونفوراً من
التأويل ،واغبقيقة أف ىذا شأف شائع يف غالب تأويبلهتم حيث يلزـ عليها اإلساءة للذات اإلؽبية والحوؿ والقوة إال باهلل.
وبالتارل فإف من يقوؿ أف (تأويل الصفات) وجهة نظر هبب أف النتوتر إزاءه ،ىو كمن يقوؿ أف (اإلساءة إذل الذات اإلؽبية) إذا كاف
بتأويل فهو وجهة نظر هبب أف النتوتر ذباىها!
وأما مايتعلق بػ(اعبهم بن صفواف) ،وقوؽبم دل يعد ىناؾ وجود عبهم وال للجهمية ،فقائل ىذا الكبلـ واضح أنو بعيد عن حقل العقيدة،
ومعرفة االصطبلحات الفنية فيها ،فكثَت فبن ينكر وجود جهم واعبهمية يتوىم أف ىذا الوصف علَ ٌم على فرقة معينة انتهت ،وىذا
تصور خاطئ كلياً ،فوصف اعبهمية والتجهم ىو اؼبظلة العامة الذي يدخلوف فيها كل فرؽ التعطيل ،بدأً من اعبهمية احملضة وانتهاء
باعبهمية اعبزئية كاألشعرية واؼباتريدية .ويف كبلـ طويل لئلماـ ابن تيمية شرح فيو مراتب التجهم قبتزئ منو ىذه العبارات:
(الجهمية على ثبلث درجات ،فشرىا "الغالية" الذين ينفوف أسماء اهلل وصفاتو ،..والدرجة الثانية من التجهم :ىو

"تجهم المعتزلة" ونحوىم ،الذين يقروف بأسماء اهلل الحسنى في الجملة لكن ينفوف صفاتو ،..وأما الدرجة الثالثة :فهم
الصفاتية المثبتوف المخالفوف للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم ،كالذين يقروف بأسماء اهلل وصفاتو في الجملة لكن

يردوف طائفة من أسمائو وصفاتو الخبرية ،أو غير الخبرية ،ويتأولونها كما تأوؿ األولوف صفاتو كلها ،..وفي ىذا القسم

يدخل أبو الحسن األشعري وطوائف من أىل الفقو والكبلـ والحديث والتصوؼ) [الفتاوى الكبرى-ٖٚٓ/ٙ ،

ٕ]ٖٚ

وكاف اإلماـ ابن تيمية يشَت دوماً إذل اختبلؼ نفاة الصفات يف مراتب التجهم ،كما يقوؿ مرة:
(ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة) [الفتاوى الكبرى]ٖٙٛ/ٙ ،

ولذلك فإف أئمة السنة اعتربوا من أنكر صفة إؽبية واحدة فقد دخل التجهم ،ولذلك كانوا يرددوف :من قاؿ القرآف ـبلوؽ فهو
جهمي ،برغم أهنا صفة واحدة وىي صفة الكبلـ ،ومع ذلك أدخلوه يف وصف التجهم.
وسبب إطبلؽ أئمة أىل السنة وصف التجهم على التعطيل اعبزئي ىو كونو ذريعة إذل التعطيل الكلي ،أي أف اعبهمية اعبزئية ذريعة
إذل اعبزئية احملضة ،كما يقوؿ اإلماـ ابن تيمية:
(فالكبلـ الذي فيو تجهم ىو دىليز التجهم ،والتجهم دىليز الزندقة) [الفتاوى]ٕٖٓ/ٕ ،
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وبسبب مثل ىذه األوىاـ والتصورات اؼبغلوطة لدى الطوائف الفكرية ذبدىم يقولوف (أنتم ترددوف اعبهمية ..اعبهمية ..واليوجد
جهمية اليوـ!) ،حىت أف أحدىم يقوؿ (كتاب ابن تيمية "بياف تلبيس اعبهمية" دل يعد لو أنبية ألف اعبهمية انتهت) ،وال يعرؼ أف
ىذا الكتاب رد يف األصل على (تأسيس التقديس) للرازي األشعري ،لكن ظباه ابن تيمية رداً على اعبهمية جرياً على طريقة أئمة أىل
السنة يف تسمية كل فرؽ التعطيل جهمية.
ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإف أصوؿ مقاالت جهم بن صفواف ثبلثة مقاالت( :التعطيل واعبرب واإلرجاء) ،وكلها اليوـ تشربتها
األشعرية اؼبتأخرة ،كما يقوؿ اإلماـ ابن تيمية:
(واألشعرية األغلب عليهم أنهم :مرجئة في باب األسماء واألحكاـ ،جبرية في باب القدر ،وأما في الصفات فليسوا

جهمية محضة ،بل فيهم نوع من التجهم) [الفتاوى]٘٘/ٙ ،

وأما ما يتعلق بػ(بشر اؼبريسي) ،فمن يقوؿ أنو ال وجود اليوـ للمريسي وال للمريسية؛ فهو يف اغبقيقة ال يعرؼ بالضبط ماىي إشكالية
بشر اؼبريسي ،وأنا ىنا أعٍت ما أقوؿ ،وحاوؿ عزيزي القارئ أف تتحقق من ذلك بنفسك ،فأي شخص يقوؿ لك دل يعد وجود اليوـ
لبشر اؼبريسي ،فاسألو ما ىي أصبلً أقواؿ بشر اؼبريسي؟ وستتفاجأ بالنتيجة!
فالتأويبلت اليت أخذ هبا بشر اؼبريسي وصار بسببها النزاع الشديد بينو وبُت أئمة السنة يف عصره ،ىي اآلف بعينها موجودة يف كتب
متأخري األشاعرة ،وىذه مشكلة معقدة فعبلً ،ولذلك يقوؿ اإلماـ ابن تيمية:
(وىذه التأويبلت الموجودة اليوـ بأيدي الناس ،مثل أكثر التأويبلت التي ذكرىا أبو بكر بن فورؾ في كتاب التأويبلت،

وذكرىا أبو عبد اهلل محمد بن عمر الرازي في كتابو الذي سماه "تأسيس التقديس" ،ويوجد كثير منها في كبلـ خلق
كثير غير ىؤالء ،مثل أبي علي الجبائي وعبدالجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل

وأبي حامد الغزالي وغيرىم :ىي بعينها تأويبلت بشر المريسي التي ذكرىا في كتابو،..وإف كاف قد يوجد في كبلـ
بعض ىؤالء رد التأويل وإبطالو أيضاً ولهم كبلـ حسن في أشياء ،فإنما بينت أف عين تأويبلتهم ىي عين تأويبلت بشر
المريسي ،ويدؿ على ذلك كتاب الرد الذي صنفو عثماف بن سعيد الدارمي -أحد األئمة المشاىير في زماف

البخاري -صنف كتابا سماه "رد عثماف بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على اهلل في التوحيد" ،حكى فيو

ىذه التأويبلت بأعيانها عن بشر المريسي ،بكبلـ يقتضي أف المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقوؿ والمعقوؿ من ىؤالء
المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهتو وجهة غيره ،ثم رد ذلك عثماف بن سعيد بكبلـ إذا طالعو العاقل الذكي :علم

حقيقة ما كاف عليو السلف ،وتبين لو ظهور الحجة لطريقهم ،وضعف حجة من خالفهم ،ثم إذا رأى األئمة  -أئمة
الهدى  -قد أجمعوا على ذـ المريسية ،وأكثرىم كفروىم أو ضللوىم ،وعلم أف ىذا القوؿ الساري في ىؤالء

المتأخرين ىو مذىب المريسي :تبين الهدى لمن يريد اهلل ىدايتو وال حوؿ وال قوة إال باهلل) [الفتاوى]ٕٖ/٘،
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حسناً ،انتهينا اآلف من ذكر اإلشكاليتُت األوليُت يف موضوع الصفات اإلؽبية ونبا شرعية مبحث الصفات اإلؽبية ،وغياب التعطيل يف
ىذا العصر ،لنناقش اآلف اإلشكالية الثالثة ،وىي إشكالية الفريق الذي يستنكر فقط اعبهود العقدية اؼببذولة ؼبقاومة بدع الصفات بأهنا
تفوؽ االحتياجات الفعلية.

الجهود الصفاتية وحجم االحتياجات:اغبقيقة أننا حُت كباوؿ ربليل أنشطة اػبطاب الشرعي كالدروس واػبطب والربامج الدعوية التلفزيونية واإلذاعية وكبوىا ،نبلحظ بشكل
واضح أف قضية "الصفات اإلؽبية" ال سبلك إال حضوراً ثانوياً سباماً.
فالدروس العلمية الشرعية –مثبلً -متنوعة بُت دروس العقيدة ،والفقو (وخصوصاً فقو اؼبعامبلت اؼبالية اؼبعاصرة) واغبديث ،واؼبصطلح،
وأصوؿ الفقو ،وقواعد الفقو ،وكبوىا.
وأما دروس العقيدة فهي ليست كلها يف "الصفات اإلؽبية" ،فبعضها يف كتب األلوىية (كتاب التوحيد ،كشف الشبهات ،األصوؿ
الثبلثة ،وكبوىا) وبعضها يف كتب العقيدة العامة (الطحاوية الواسطية وكبوىا) ،وما ُهبعل للعقيدة العامة ليس كلو يف الصفات اإلؽبية،
بل يعم مباحث القدر ،والصحابة ،وأمور الربزخ ،وأمور اؼبعاد (كاغبوض والشفاعة واؼبيزاف والصراط) ،واألظباء واألحكاـ (التكفَت)
وطاعة والة األمور ،وأشراط الساعة (الدجاؿ وعيسى والدابة وخروج الشمس من مغرهبا وكبوىا) وأمثاؿ ىذه اؼبسائل.
والشاىد من ذلك أف الصفات اإلؽبية ال تشكل إال مبحثاً واحداً من مباحث العقيدة ،ودروس العقيدة ال تشكل إال فناً واحداً من
فنوف الشريعة.
وأما اػبطب ،فأكثر اػبطباء يهتموف دبوضوعات اؼبواسم كرمضاف ،وعشر ذي اغبجة واغبج ،واالختبارات ،واإلجازة الصيفية ،وأحداث
العنف ،وكبوىا ،ويندر أف ذبد خطيباً مهموماً بقضية الصفات اإلؽبية.
وأما الربامج الشرعية التلفزيونية فأكثرىا حوؿ قضايا العبلقة الزوجية واإليبانيات وقصص السَتة والتاريخ وكبوىا ،وأما برامج الفتيا فهي
مرتبطة بأسئلة عامة الناس يف الطهارة والصبلة والبيوع وأحكاـ الزينة والتجمل للنساء ،وكبوىا.
وأما ؾبالس اؼبتخصصُت العقديُت فأكثرىا تدور حوؿ الرافضة والعلمانيُت والليربالية وحوار األدياف وكبوىا.
فبل أدري أين ىذه الكثافة يف التعبئة الصفاتية كما يقولوف؟ بل إف من تأمل حاؿ اؼبعاىد الفقهية التقليدية يف العادل اإلسبلمي وما فيها
من مناىج كبلمية عريقة تبث التعطيلٍ ،ب رأى اعبهود اؼببذولة يف قضايا الصفات؛ تأكد لو قطعاً أف ىناؾ تقصَتاً فادحاً يف إصبلح
التصورات يف أعظم أركاف اإليباف وأعظم مطلوب للبشرية كافة.
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تاسعاً :خبلصات واستنتاجات

ناقشنا سوياً يف اعبوالت الثماف السابقة حزمةً من أشهر "اؼبقوالت النقدية" اليت ترفع عاد ًة يف وجو اػبطاب الشرعي ،وحاولنا أف نقوـ
باختبار مدى دقة ىذه اؼبقوالت النقدية بناء على الفحص العملي ؼبنتجات اػبطاب الشرعي من (دروس ،ؿباضرات ،خطب ،حبوث،
إخل) ،وهبوز لنا منهجياً أف نتساءؿ اآلف :من أين تنبع ىذه األفكار اؼبناوئة للخطاب الشرعي؟ ومن الذي ىبلق ىذه الشائعات
ويروجها؟ واغبقيقة أف ىذه "اؼبقوالت النقدية" اليت ترفع يف وجو اػبطاب الشرعي دوماً تصدرىا وتبثها "طوائف فكرية" ـبتلفة ومتباينة،
باتت معروفة يف الساحة احمللية اليوـ بنغمتها ىذه.
وىذه الطوائف الفكرية اؼبنتشرة يف الساحة احمللية ،وما تفرع عنها من جيوب فكرية وانشقاقات حزبية خاصة ،ليست متطابقة يف
أفكارىا ،وال هبوز بتاتاً وضعها يف سلة واحدة ،ويوجد بينها -وال شك -فروؽ جوىرية ،ولكن مع ذلك يوجد بينها قسمات مشًتكة
كثَتة ،وأىم اتفاؽ بُت كافة ىذه الطوائف الفكرية إصباعهم على رفض (منهج أىل السنة يف اإلصبلح والنهضة وعمارة الدنيا) وإف
كاف بعضهم يوافق أىل السنة يف بعض األبواب األخرى.
وسنحاوؿ يف الفقرات القادمة أف نقدـ (مستخلصاً) ألىم ما توصلنا إليو سوياً يف ىذه الورقة خبصوص اؼبقوالت النقدية اليت توجو ضد
اػبطاب الشرعي ،وسأتبعو ببعض (االستنتاجات) اليت الحظتها حوؿ خطاب ىذه الطوائف الفكرية بشكل عاـ:

ٔ -ما يردده كثَت من ىذه الطوائف الفكرية من أف البحث الشرعي اؼبعاصر غائب عن القضايا الفعلية اؼبتصلة حبياة الناس كاألسئلة
االقتصادية والطبية واغبقوقية والسياسية وكبوىا ظهر لنا صبيعاً أنو ؾبرد شائعة فكرية ال تصمد أماـ الدراسة العلمية لواقع البحوث
والدراسات الشرعية ،بل إنو تبُت رل شخصياً من خبلؿ ؿباورات وماقشات كثَتة جداً أف كثَتاً فبن يردد دعوى جهل الباحثُت
الشرعيُت باإلشكاليات االقتصادية والطبية والقانونية وكبوىا أنو ىو ذاتو من أجهل الناس هبا ،وقد جربت ذلك فعبلً يف مرات كثَتة،
ح ىت أف أحدىم حُت اعًتض دبثل ىذا االعًتاض الشائع قلت لو :ىل سبق لك أف قمت بأي استعراض بسيط للدراسات الشرعية يف
اؼبكتبات اؼبتخصصة كمكتبة اؼبلك فهد وفيصل وجامعة اإلماـ وجامعة أـ القرى واؼبعهد العارل للقضاء؟ فكاف اعبواب بالنفي طبعاً.
وشخص آخر قاؿ مرةً( :مشاىبك ذوال مايدروف راسهم من ساسهم يف قضايا االقتصاد!) قلت لو :يا عزيزي لو حضرت مرةً أي ندوة
فقهية يشارؾ فيها فقهاء اؼبعامبلت (من أمثاؿ د.األطرـ و د.الشبيلي ود.العصيمي ود.خالد اؼبصلح وكبوىم) ورأيت نقاشاهتم الفقهية
اؼبالية يف قضايا فنية متخصصة من مثل :أثر التضخم النقدي وانكماش العملة على العقود اإلقراضية ،وعقود التحوط (ىيجينج)،
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وصيغ التصكيك والتوريق ،والتمويل باؽبامش (اؼبارجُت)  ،وإشكاليات التسوية يف بيوع العمبلت واألسواؽ اؼبالية (سيتيلمنت)،
واؼبشاركة اؼبتناقصة ،والقيود االبتدائية يف العمبلت ،وصيغ العبلقة بُت أطراؼ البطاقة االئتمانية ،ومنتجات اػبزينة ،وكبو ىذه اؼبفاىيم
اؼبالية اؼبعاصرة لعلمت أنك ال تفهم أنت يف ىذه القضايا إال كما يفهم كتّاب األعمدة الليربالية يف اؼبستصفى للغزارل! فبل أدري كيف
استطعت أف زبدع نفسك بكل ىذا األوىاـ اؼبعرفية؟!
لو جاءنا عادلٌ يف حقل معُت وازدرى نظراءه من العلماء يف ذات اغبقل الستهجنا ىذا اؼبستوى من الغرور ،فكيف يأتينا شخص
جاىل أصبلً ويزدري العادل يف نفس اغبقل ،إننا نصبح ىاىنا أماـ ظاىرة استعبلء ؾبوفة ال مبلك أمامها إال التبسم فقط ،ىذا غاية ما
يبكن أف نصنع.
ٕ-ما تردده ىذه الطوائف الفكرية من أف قضايا اغبقوؽ بعامة ،واغبقوؽ اؼبالية بشكل خاص ،ال سبثل جزءاً من اىتمامات اػبطاب
الشرعي ،إمبا ىو ؾبرد دعوى تتناقض مع واقع الدراسات الشرعية وبيانات الدعاة ومقاالهتم ،واليت تضمنت الكثَت من اؼبواد حوؿ
حقوؽ اؼبتهم ،والفساد اؼبارل ،وقضايا الرشوة والتزوير والغش والسرقة وأكل أمواؿ الناس بالباطل وكبوىا.

ٖ-ما تردده ىذه الطوائف الفكرية من أف اػبطاب الشرعي ال يعتٍت بالقضايا األخبلقية حىت ربوؿ الدين إذل قضايا شكلية؛ ؾبرد
مزاعم تتناقض بشكل صارخ وحاد مع كثرة منتجات الدعاة واػبطباء يف الًتغيب يف بر الوالدين ،وصلة الرحم ،والوصية باعبار ،وكفالة
اليتيم ،وعيادة اؼبريض ،وتشييع اعبنازة ،وإفشاء السبلـ ،وتبسمك يف وجو أخيك صدقة ،وتقدًن النفع اؼبتعدي على النفع اػباص،
واؼبؤمن للمؤمن كالبنياف ،ومن كاف يف حاجة أخيو اؼبسلم ،وإصبلح ذات البُت ،وأداء األمانة ،وتوقَت كبار السن .فضبلً عن كثرة
الدروس العامة يف آداب اللباس ،وآداب النوـ واالستيقاظ ،وآداب الطعاـ ،وكبوىا.
صحيح أنٍت اكتشفت بطبلف عامة دعاوى مناوئي اػبطاب الشرعي ،لكن دعواىم ىذه –أعٍت أف اػبطاب الشرعي ال يعتٍت بقضايا
األخبلؽ -على سبيل اػبصوص ىي أشد ما وجدت زيفاً وكذباً وتناقضاً مع واقع اػبطاب الشرعي ،بل اػبطاب الشرعي يفوؽ كل
التيارات الفكرية –ببل استثناء -يف اغبديث عن تفاصيل األخبلؽ واآلداب الشرعية ،وال يستطيع أحد أف يزايد عليو يف ىذا اجملاؿ
إطبلقاً ،وكلي أمل من القارئ الكرًن إذا أتيحت لو فرصة زيارة متاجر الصوتيات اإلسبلمية أف يقوـ باستطبلع عاـ على اؼبواد الصوتية
اؼبسجلة للدعاة واػبطباء وسَتى غزارة ملفتة لبلنتباه يف اغبديث عن قضايا األخبلؽ ،وإذا وجدت فرصة أخرى مناسبة فأسبٌت أف تزور
اؼبكتبات اؼبتخصصة يف الكتب الشرعية وسيذىلك حجم اؼبطبوعات اليت تدور حوؿ قضايا األخبلؽ والسلوؾ واإليبانيات والرقائق
وحسن الصلة باهلل وكبوىا ،فكيف يقاؿ إف اػبطاب الشرعي ينتج تديناً شكلياً ؾبوفاً؟! ىذه الدعوى ىي أكثر دعاوى اؼبناوئُت
للخطاب الشرعي نصباً واحتياالً.
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ٗ-دل يستوعب كثَت من الطوائف الفكرية مبط معاعبة الفقهاء لبلحتياجات اؼبدنية ،فهم يظنوف أنو هبب أف تفرد ىذه اؼبشاكل حسب
أوعيتها وتصنيفها اؼبعاصر ،وفقهاء اػبطاب الشرعي ال يلتزموف يف معاعبتهم لبلحتياجات اؼبدنية ىذه األوعية ،بل يدرجوف كل قضايا
الواقع واحتياجاتو ربت اؼبفاىيم الشرعية ،فإذا ربدثوا عن (فريضة العدؿ) سواء حُت سبر يف اآليات القرآنية يف دروس التفسَت أو يف
األحاديث النبوية يف دروس اغبديث ،فإهنم يتحدثوف عن تطبيقاهتا عامة ،فيستعرضوف عامة اؼبظادل كالغش والرشوة وسرقة اؼباؿ العاـ
واػباص ،وكبوىا ،وىكذا بقية اؼبفاىيم الشرعية ذات الصلة ،فإهنم يتحدثوف عنها حبسب مرورىا يف دروسهم يف تفسَت القرآف
واغبديث.

٘-ما تقولو ىذه الطوائف الفكرية عن كوف اػبطاب الشرعي يشيع االستهانة بالعلوـ غَت الشرعية كالطب واالقتصاد والعلوـ التقنية
وكبوىا دبا سبب لنا زبلفاً مدنياً؛ ىذا كلو غَت صحيح إطبلقاً ،وإمبا اػبطاب الشرعي ألىل السنة فيو مبدأ واضح وىو أف (العلوـ غَت
الشرعية اليت ربتاجها األمة فرض كفاية) ،فكيف أصبحوا يزىدوف يف ذلك وىم يقولوف أنو فرض كفاية؟! من أراد أف يزىد يف الشيء
قاؿ إنو مكروه أو مباح ،أو مستحب على أقل األحواؿ ،فأما من هبعلو فرض كفاية ،دبا يعٍت أف اؼبسلمُت يأشبوف إذا دل يوجد فيهم من
يتعلمو ،فكيف يقاؿ أف ىذا تزىيد وتنفَت عن العلوـ غَت الشرعية؟!
ٍب إف ىذه الفرضية الكفائية ليست أصبلً حكماً تنفرد بو العلوـ غَت الشرعية ،بل حىت العلوـ الشرعية يقسموهنا إذل مرتبتُت( :ما ال
يقوـ دين اؼبرء إال بو) مثل كيفية وضوئو وصبلتو وحجو (إذا أراد اغبج) واليت افًتضها اهلل عليو ،فهذه اؼبرتبة من العلم الشرعي فرض
عُت ،وطلب ىذه اؼبرتبة من العلم أشرؼ وأوذل من كل ما على األرض من أنواع العلوـ والثروات اؼبادية ،ومن شك يف شرؼ ىذه
اؼبرتبة فلديو مشكلة مع اإلسبلـ ذاتو وليس مع قضاياه التفصيلية ،ومن كاف هبهل ىذه اؼبرتبة من العلم الشرعي دبعٌت أنو هبهل كيف
يتوضأ ويصلي ويصوـ تفريطاً وهتاوناً ،فهو يف أحط اؼبراتب البشرية ،وإف كاف يبلك من العلوـ الدنيوية ما تنحٍت لو األكاديبيات الغربية،
واإلنساف قبل ىذه اؼبرتبة من العلم كاؼبيت يف ظلمات األرض ،وىذا النور الشرعي وبييو ويضيء لو الطريق ،فهو التنوير اغبقيقي ،كما
ِ
ِ
ورا يَ ْم ِشي بِ ِو فِي الن ِ
س
قاؿ تعاذل يف ىذه اؼبقارنة األخاذة (أ ََوَم ْن َكا َف َم ْيتًا فَأ ْ
َحيَػ ْيػنَاهُ َو َج َعلْنَا لَوُ نُ ً
َّاس َك َم ْن َمثَػلُوُ في الظلُ َمات ل َْي َ
ِج ِم ْنػ َها) [األنعاـ .]ٕٕٔ:فمن شك يف اكبطاط ىذا اإلنساف اعباىل دبعاين الوحي اليت وبتاجها فهو مرتاب يف مثل ىذه
بِ َخار ٍ

القواطع القرآنية.

وأما اؼبرتبة الثانية من العلوـ الشرعية ،فهي (العلوـ الشرعية التفصيلية) كاستيعاب األحاديث النبوية ،ومعرفة قواعد القبوؿ والرد وسبييز
العلل ،والعلم بلساف العرب وأوجو تصرفها فيو ،وسبييز مواضع اإلصباع من مواضع االختبلؼ ،وكبوىا من العلوـ الشرعية التفصيلية
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فهذه أصبلً "فرض كفاية" وال هبب على كل مسلم تعلمها ،بل لو انصرؼ صبيع اؼبسلمُت لتعلم العلوـ الشرعية على التفصيل لفاتت
(وَما َكا َف ال ُْم ْؤِمنُو َف لِيَػ ْن ِف ُروا َكافَّةً فَػلَ ْوال نَػ َف َر ِم ْن ُك ِّل
على اؼبسلمُت مصاغبهم اؼبدنية الكفائية األخرى ،ولذلك أشار القرآف يف قولو َ
فِ ْرقَ ٍة ِم ْنػ ُه ْم طَائَِفةٌ لِيَتَػ َف َّق ُهوا فِي الدِّي ِن) [التوبة.]ٕٕٔ:
واؼبراد أف ىذين النوعُت من العلوـ (العلوـ غَت الشرعية اليت ربتاجها األمة)  ،و (العلوـ الشرعية التفصيلية) أهنما كليهما فرض كفاية،
وأما اؼبفاض لة بينهما فتختلف من اؼبفاضلة الذاتية (ؼبا يف ذات األمر) واؼبفاضلة االعتبارية (أي باعتبار كل شخص وما تأىل لو) وليس
ىاىنا موضع تفصيل ذلك .واػببلصة أف القوؿ بأف اػبطاب الشرعي ىو اؼبسؤوؿ عن زبلف العلوـ اؼبدنية يف اجملتمع اؼبسلم ،ىذا كلو
ال يقولو إال من ىاب موا جهة اؼبسؤوؿ اغبقيقي عن ضياع مصاحل اؼبسلمُت اؼبدنية ،فصار يرمي اؼبسؤولية فوؽ ظهر اػبطاب الشرعي
متظاىراً بالشجاعة النقدية يف عصر اؼبقلدين!

-ٙما تشيعو الطوائف الفكرية من أف اػبطاب الشرعي يرفض االستفادة من اؼبنجزات الغربية ،تبُت رل أهنم ال يقصدوف العلوـ
االقتصادية والطبية واإلدارية وكبوىا فبا ثبت عدـ معارضتو للشريعة ،ألف ىذه يعرفوف جيداً أف اػبطاب الشرعي دائم اإلشادة والتنويو
هبا ،ويعرفوف أف أكثر اإلسبلميُت ليسوا أصبلً يف زبصصات فقهية ،بل أكثر اإلسبلميُت يف زبصصات مدنية ،وإمبا تبُت رل أهنم
يقصدوف "اعبزء اؼبعارض للشريعة" ،ولكنهم لصعوبة مواجهة الناس بذلك ،يفضلوف الغمغمة واستخداـ الشعارات اجململة.
فمثبلً حُت يقوؿ( :ؼباذا ال تستفيدوف من العلوـ االقتصادية الغربية؟) تقوؿ لو( :ىذه اؼبصرفية اإلسبلمية أخذت كثَتاً من صيغ وأمباط
االقتصاد الغريب) فيقوؿ لك( :ولكنهم ال زالوا يرفضوف نظاـ الفائدة الذي تقوـ عليو بنوؾ العادل كلو ،وال زالوا يرفضوف كثَتاً من العقود
متعللُت أف فيها غرراً ،وكبو ذلك) .فهو يف اغبقيقة ال يقصد االستفادة فبا ثبت عدـ معارضتو للشريعة ،وإمبا يقصد اعبزء اؼبتعارض مع
الشريعة ،لكن ألنو هبد صعوبة اجتماعية يف أف يقوؿ( :ؼباذا التأخذوف االقتصاد الغريب خبَته وشره؟) فإنو يقوؿ( :ؼباذا أنتم ضد
االستفادة من الغرب؟) .وىكذا من يقوؿ( :ؼباذا ال تستفيدوف من آليات التفوؽ اإلعبلمي الغريب) ذبده يقصد التساىل يف تربج اؼبرأة
واؼبعازؼ وكبوىا ،وليس يقصد اآلليات اإلهبابية اليت تضمن لئلعبلـ مهنية وجاذبية.

-ٚما تكرره الطوائف الفكرية من أف اػبطاب الشرعي ؾبرد ذيل وتابع للسياسي يتناقض جذرياً مع الواقع التارىبي للخطاب الشرعي،
فقضايا البنوؾ الربوية ،وحوار األدياف ،والفعاليات الغنائية ،والتوسعة األفقية للمسعى ،واختبلط كاوست ،وكبوىا من األمثلة كلها
كانت قضايا حساسة بالنسبة للنظاـ السياسي احمللي ،ومع ذلك سبسك عامة رموز اػبطاب الشرعي فيها بالتحرًن ،وأنا إذل ىذه
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الساعة -على كثرة ما تابعت من تاريخ اػبطاب الشرعي -ال أعرؼ مسألة واحدة ب ّدؿ اػبطاب الشرعي فيها حكم اهلل ورسولو ألجل
صفقة سياسية مع السياسي.
وأما ما يقاؿ من أف دعاة اػبطاب الشرعي ال يطالبوف باغبقوؽ اؼبالية للناس ،فهذا غَت صحيح ،فاغبديث عن اغبقوؽ اؼبالية والفساد
اؼبارل صار اليوـ شأناً مشًتكاً يكتب فيو اعبميع ،وما أكثر ما شارؾ الكتّاب اإلسبلميوف غَتىم من الناس يف الكتابة عن مشكبلت

سوء القطاع اػبدماٌب كوزارة الصحة ،وانتشار الرشوة يف بعض الدوائر اغبكومية ،وكارثة لصوص سوؽ اؼباؿ ،وكارثة الغبلء ،وكبوىا.

وأما ما يقاؿ من أف بعض احملتسبُت استعملوا (اؼبديح السياسي) فهذا األسلوب –أعٍت أسلوب االستقواء بالسياسي لتعزيز القضايا
ؿبل االىتماـ -ىو اليوـ أسلوب مشًتؾ تستعملو صبيع التيارات الفكرية ببل استثناء ،حىت اإلصبلحيوف السياسيوف أنفسهم ،فقد دجبوا
اؼبديح لرأس اؽبرـ يف كثَت من افتتاحيات بياناهتم اإلصبلحية ،وأثنوا على شخصيات سياسية رفيعة أخرى تشاركهم اىتماماهتم .على
أف القضية األىم يف إشكالية (اؼبديح السياسي) ىي :ىل كاف اؼبديح لتحقيق (مصلحة شخصية) كمنصب وأعطيات وكبوه؟ فهذا
تزلف وسبلق فبقوت ،أـ أف اؼبديح لتحقيق (مصلحة دعوية) كمقاومة منكر وكبوه؟ فهذا اجتهاد لبعض الدعاة ووبكوف فيو أدلتهم.

-ٛمن اؼببلحظات الطريفة أف كثَتاً فبن يتهم اػبطاب الشرعي بأنو خاضع للسياسي ،أنو ىو ذاتو ضحية لػ(اإلعبلـ اؼبسيّس)،
وسأضرب لذلك أمثلة يعترب هبا ماكاف من جنسها :ذبد أىل العلم عندنا يتكلموف ويفتوف يف الفكر الشيعي منذ عقود يف دروسهم،
فإذا كانت الظروؼ السياسية سبيل للتهدئة مع القوى الفارسية غيّب اإلعبلـ اؼبسيس ىذه الفتاوى ،وإذا توترت األجواء التقط اإلعبلـ
ٍ
مكثف يومي ،فيأٌب البسطاء ويقولوف :مشاىبنا تبع
اؼبسيس تلك الفتاوى وضرب هبا صدر صفحاتو بالبنط العريض ،وبشكل متتاب ٍع
لبلذباىات السياسية ،أين ىم عن الشيعة ،ؼباذا اهنمرت فتاواىم ىذه األياـ؟! وماعلم ىذا اؼبسكُت أنو ىو الذي وقع ضحية أدوات
اؽبيمنة اإلعبلمية السياسية!
ومثاؿ آخر :ذبد أف العلماء أفتوا يف مسائل متنوعة فبا يهم شؤوف اؼبسلمُت العامة وبفتاوى كثَتة جداً ،فيغيبها اإلعبلـ اؼبسيسٍ ،ب
يأٌب سائل ويسأؿ العماء عن حكم لعبة (البوكيموف) فيفتوف ىذا السائل كما ىي عادهتم بفتوى واحدة يف وقتها وينتهي األمر بالنسبة
ويتفجعوف أياماً ًَ على قضايا األمة
ؽبم ،فيأٌب (اإلعبلـ اؼبسيس) ويصنع دوياً ؽبذه الفتوى الوحيدة ،ويستكتب نائحاتو اؼبستأجرات،
ّ
اليت ضيعت وانشغلنا بالبوكيموف ،ويبضي اؼبأًب يزداد عويبلً يوماً بعد يوـ ،فيأٌب اؼبستهلك الضحية ويبتلع الطعم ويقوؿ :ؼباذا علماءنا

مشغولوف بالبوكيموف؟ أين ىم عن قضايا األمة الكربى؟!
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وماعلم ىذا اؼبغدور أنو ضحية لئلعبلـ اؼبسيّس الذي أظهر فتوى حوؿ لعبة ،وغيب ؾبلدات حوؿ قضايا أخرى ،فهذا التحكم
اإلعبلمي اؼبنظم يف اغباضر والغائب من فتاوى العلماء هبدؼ التأثَت السليب طويل اؼبدى على صورة الفقيو الشرعي يف الوعي
االجتماعي صار لو ضحايا كثَتوف لؤلسف الشديد ،وىم يتونبوف أهنم خارج الطبخة السياسية ،بينما ىم وبركوف داخل ِ
القدر منذ
سنوات.

 -ٜتبُت رل أف صباىَت الطوائف الفكرية الذين يتحدثوف عن الشاطيب واؼبوافقات ومقاصد الشريعة ،ودورىا يف إعادة صياغة العقل
الشرعي اؼبعاصر؛ تبُت رل أهنم دل يقرؤوا اؼبوافقات أصبلً ،وال يعرفوف السَتة الذاتية للشاطيب ،ويبدو رل أهنم رأوا (الشاطيب) يتلقى
اإلطراء الفكري اؽبائل يف الكتب الفرانكفونية ،ويعرض كمخلص ألزمة اػبطاب الشرعي اؼبعاصر ،فقاموا بربط تلقائي بُت ما يطالبوف
بو وما كتبو الشاطيب ،حىت أف بعضهم إذا نقلت لو أقواؿ الشاطيب يف تعظيم اعبزئيات الشرعية ،وجعل مصلحة حفظ الدين مقدمة
على مصلحة حفظ األمواؿ والنفوس ،وتشنيعو اؼبستمر على األخذ باأليسر يف اػببلفيات وتتبع رخص اؼبذاىب الفقهية ،وانتصاره
لقاعدة سد الذرائع بأدلة وبراىُت كثَتة ،واعتباره أف سد الذرائع جزء من مقاصد الشريعة ،ووضعو العقل يف مرتبة تبعية للنص ،واعتباره
العقل غَت قادر على معرفة تفاصيل اؼبصاحل ،وتكريسو ؼبرجعية السلف وتشنيعو على كل التفسَتات والقراءات اؼبعارضة لطريقة السلف،
وكثرة اغبط على االختبلؼ وذمو ،وترسيخو العجيب ؼبرجعية العلماء وأهنم قائموف يف األمة مقاـ النيب  وأنو ال ينبغي االعًتاض
عليهم ،وكبو ذلك من أصوؿ وقواعد الشاطيب اؼبقاصدية اليت عرضها يف اؼبوافقات ،أقوؿ إذا رأى ىؤالء مثل ىذه النصوص تصيبهم
دىشة وحَتة يف غاية الغرابة ،بل بعضهم يعود ويسألك :أنت متأكد أف ىذه النصوص قاؽبا الشاطيب؟! بل أحدىم وكاف منهمكاً كلياً
طيلة عدة سنوات بصياغة تأصيبلت فقهية يدعم فيها ما يسميو التسامح الفقهي (وىو يف اغبقيقة تساىل ؿبض) قاؿ رل صراحة:
مسًتخ
(اعبابري خدعنا بالشاطيب!) ىكذا واهلل بكل وضوح ،فيا ضيعة األعمار أف تذىب الطاقات واعبهود ضحية كذبات أطلقها
ٍ
على طرؼ مكتبو يف جامعة ؿبمد اػبامس بالرباط!

ٓٔ -اكتشفت أف ىناؾ ىناؾ ظاىرة جديدة اظبها (اإليباف بكليات اإلسبلـ والكفر جبزئياتو) وىذه الظاىرة اعبديدة خبلصة معتقدىا
أهنم يرددوف دوما (اإلسبلـ دين العدؿ واغبقوؽ واغبرية واغبضارة والتسامح اخل) وىذا الكبلـ كلو حق ،فهذه اؼبعاين كلها موجودة يف
اإلسبلـ ،فإذا قلت ؽبم وىل تؤمنوف حبد الردة؟ قالوا :ال ،وىل تؤمنوف بالرباء من الكفار؟ قالوا ال ،وىكذا ،فصارت عقيدهتم اإليباف
باؼبعاين اإلصبالية والكفر باألحكاـ التفصيلية.
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ٔٔ-ما تردده ىذه الطوائف من التزىيد يف (علم الصفات اإلؽبية) ناشئ إما من اعبهل بقيمة الصفات اإلؽبية ،وكوهنا متعلقة بأعظم
أركاف اإليباف وىو اإليباف باهلل ،وشدة حضورىا يف القرآف ،وكوف أعظم آيات القرآف وسوره فرع عن تضمنها لصفات اهلل ،وكوف
التشريعات وأنواع العبودية كلها من مقتضيات أظباء اهلل وصفاتو ،وبالتارل فاؼبساس بالصفات اإلؽبية مساس باؼبوصوؼ جل وعبل،
والتحريف يف نصوص الصفات أعظم من التحريف يف نصوص التشريعات كاغبدود أو الربا وكبوىا ،وكوف أئمة السلف يف شىت
األمصار –وىم أعلم باإلسبلـ من اؼبنتسبُت للفكر اؼبعاصر -أطبقوا على التشنيع على تأويل الصفات وقالوا فيها مادل يقولوه يف فاعل
الكبائر كالزاين واؼبرايب وشاب اػبمر.
وإما ناشئ من اعبهل بوجود اؼبخالف يف ىذا العصر يف قضايا خلق القرآف والتجهم وكبوىا ،وخصوصاً أهنم ال يعرفوف ماذا يعٍت
مصطلح (التجهم) وال ما ىي أفكار (بشر اؼبريسي) ،وال يدرؾ ىؤالء أف غالب اؼبعاىد الفقهية التقليدية يف العادل اإلسبلمي متأثرة إما
باألشعرية أو اإلباضية أو الشيعة ،وأف صباىَت ىؤالء ال زالوا يقرروف يف كتبهم ودروسهم أف (القرآف ـبلوؽ) ،أي أف القرآف الذي ظبعو
جربيل من اهلل أنو ـبلوؽ ،وأف الكبلـ الذي ظبعو موسى ـبلوؽ إما يف الشجر أو اغبجر أو كبوىا.
وىذا كلو ذبرؤ على صفة إؽبية عظيمة بالتحريف اؼبناقض لطريقة السلف يف اإلثبات والتسليم ،وطريقة أئمة السلف طريقة سهلة قريبة،
خبلصتها أف (القوؿ يف الصفات فرع عن القوؿ يف الذات) فكما أنكم يا معاشر الفرؽ العقدية صبيعاً تثبتوف لذات اهلل صفة (الوجود)
على وجو يليق بو ،فلتثبتوا لو كل صفة أثبتها لنفسو على وجو يليق بو ،وال داعي للتدخل والتجرؤ على الذات اإلؽبية بالتحليبلت
الذىنية اجملردة ،فإف مثل ىذا فبا يضعف توقَت اهلل يف القلب ،وىذا أمر مشاىد ؿبسوس ،وكثَت من ىؤالء اؼبعاصرين فيهم فضل وخَت،
وؽبم جهود فقهية ودعوية وإيبانية مشكورة انتفعت هبا أمم من الناس ،لكنهم -عفى اهلل عنهم -وثقوا يف الكتب الكبلمية للمتأخرين،
واهلل وحده اؼبأموؿ أف يبهجنا باجتماع اؼبسلمُت صبيعاً على طريقة أئمة السلف يف فهم اإلسبلـ والوحي.

ٕٔ-تبلحظ يف ىذه الطوائف الفكرية اشًتاكها يف التهكم بكثَت من التصورات العقدية والفقهية عند أىل السنة ،ومن األمثلة على
ذلك اتفاؽ ىذه الطوائف الفكرية صبيعاً على االستهانة بباب الصفات اإلؽبية يف العقيدة ،والتربـ بقاعدة سد الذرائع يف أصوؿ الفقو،
والتهاوف يف الوزف الثبوٌب لصحيحي البخاري ومسلم يف علم اغبديث ،وكبوىا من األصوؿ العقدية والفقهية واغبديثية واؼبنهجية اليت
اتفق عليها أىل السنة ،بينما اتفقت ىذه الطوائف الفكرية صبيعاً على ـبالفتهم فيها.
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ٖٔ-الحظت أف من أىم أسباب اػبلل عند الطوائف الفكرية صبيعاً ىو (التفسَت اؼبادي لئلسبلـ) أو التفسَت اؼبادي ؼبفاىيم الوحي،
فيأتوف إذل مفاىيم قرآنية نبويةٍ ،ب يفسروهنا مادياً ،أي يربزوف اعبوانب اؼبادية منها ،ويستبعدوف بقية احملتويات العقدية والفقهيةٍ ،ب
يستحضروف النصوص اليت تعظم ىذه اؼبفاىيم ويتساءلوف ؼباذا أىدر اػبطاب الشرعي ىذه اعبوانب ودل يوؽبا العناية اليت أولتها
النصوص الشرعية؟!
وسأضرب أمثلة لتوضيح ذلك ،وليكن اؼبثاؿ فبا يكررونو ىم كثَتاً ،أال وىو قضية العدؿ والظلم ،فهم يأتوف ؼبفهوـ (العدؿ والظلم)
وىبتزلوهنا يف العدؿ اؼبارل ،واؼبظادل اؼباليةٍ ،ب يأتوف للنصوص اليت تعظم العدؿ وتشنع الظلم ووبملوهنا على تفسَتىمٍ ،ب وباججوف
اػبطاب الشرعي ويقولوف ؼباذا أنبلتم العدؿ اؼبارل واؼبظادل اؼبالية برغم أف النصوص جعلت العدؿ أعظم قيمة ،وجعلت الظلم أشنع
رذيلة؟! وىذه قضية ظبعتها وقرأهتا كثَتاً ،وىي قوؽبم إف اػبطاب الشرعي غائب كلياً عن قضايا العدؿ والظلم.
ومصدر اػبلل ىاىنا أهنم فسروا (العدؿ والظلم) حبسب أىوائهم ،ال حبسب تفسَت بقية النصوص ؼبعٌت العدؿ والظلم ،واإلنساف
الصادؽ يف البحث عن مراد اهلل يرجع يف تفسَت اؼبفاىيم الشرعية للنصوص ال إذل ىواه الشخصي ،وىذا واحد من أجبديات أسس
البحث العلمي ،وىو الرجوع إذل صاحب النص يف تفسَت نصوصو ،ال إسقاط أغراضك الشخصية على مفاىيم اآلخرين!
فإذا قرأ اإلنساف القرآف وجد أف العدؿ مفهوـ شامل لكل مطالب الشريعة ،والظلم مفهوـ شامل لكل مناىي الشريعة ،وىذه قضية
شرحها أىل السنة كثَتاً ،ولنقرأ سوياً حواراً دار بُت النيب  والصحابة يف تفسَت جزء من معٌت الظلم والعدؿ الوارد يف النصوص،
حيث جاء يف البخاري:
(عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ  :لما نزلت ىذه اآلية "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" شق ذلك على أصحاب
النبي ،وقالوا :أينا لم يظلم نفسو؟ فقاؿ رسوؿ اهلل" :ليس كما تظنوف إنما ىو كما قاؿ لقماف البنو {يا بني ال تشرؾ
باهلل إف الشرؾ لظلم عظيم} ) [صحيح البخاري.]ٜٖٙٚ:

كبن ىاىنا أماـ حالة تصحيح نبوي لتفسَت مفهوـ الظلم اعتماداً على استقراء موارد لفظ الظلم يف القرآف ،ففسر النيب" الظلم"
الوارد يف اآلية بأنو الشرؾ ،ونبههم إذل اآلية األخرى اليت شرحت ذلك.
ىذا اؼبنهج الذي وضحو النيب ىاىنا  ،أعٍت فهم اؼبفاىيم القرآنية على أساس استقراء معانيها يف القرآف والسنة ،وليس باختزاؽبا فيما
هنوى ،ال تزاؿ الطوائف الفكرية يف تعاملها مع مفهوـ الظلم والعدؿ زبالفو كلياً!
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ومن تتبع القرآف وجد فيو الشاىد على طريقة النيب يف التفسَت والفهم للنصوص ،وباؼبناسبة فهذا اغبديث من أعظم األدلة يف بياف
أف (مناىج قراءة النص) موجودة يف النص ذاتو ،وىي جزء من مضموف النص ،فبعض الناس يقوؿ( :كبن نؤمن بالنص ،لكن ما ىو
منهج قراءة النص ،ىل نقرؤه باؼبنهج األلسٍت أـ الفيلولوجي أـ اؽبرمنيوطيقي أـ التفكيكي..؟) وكبو ىذه االظباء للعلوـ واؼبدارس
واؼبفاىيم الغربية ،وىذا السؤاؿ من أساسو سؤاؿ زائف ،فمنهج تفسَت النصوص موجود يف النصوص ذاهتا ،وليس منهجاً خارجياً يتم
إسقاطو من اػبارج ،وليس ىاىنا ؿبل التوسع يف ىذه القضية ،لكن لنعد إذل قضية مفهوـ الظلم والعدؿ كما فسرىا القرآف ،ال كما
تفسرىا الطوائف الفكرية حبسب أىوائها ،ولنحاوؿ أف نقرأ شيئاً من موارد العدؿ والظلم يف القرآف:
(والْ َكافِ ُرو َف
فباإلضافة إذل اآلية اليت ذكرىا رسوؿ اهلل واليت جعلت (الشرؾ) ظلماً ،فإف اهلل يف آيات أخرى جعل (الكفر) ظلماً فقاؿَ :
ُى ُم الظَّالِ ُمو َف) البقرةٕ٘ٗ ،
وجعل تعاذل انتهاؾ (الوالء والرباء) ظلماً فقاؿ تعاذل:
َّ ِ
ِ
اإليم ِ
ِ ِ
ك ُى ُم
اف َوَم ْن يَػتَػ َولَّ ُه ْم ِم ْن ُك ْم فَأُولَئِ َ
اء ُك ْم َوإِ ْخ َوانَ ُك ْم أ َْوليَاءَ إِف ْ
ين َ
استَ َحبوا الْ ُك ْف َر َعلَى ِْ َ
(يَا أَيػ َها الذ َ
آمنُوا ال تَػتَّخ ُذوا آبَ َ
الظَّالِ ُمو َف) التوبةٕٖ ،
وجعل ىؤالء الذين (يفًتوف على الشريعة) ليضلوا الناس من أعظم الناس ظلماً فقاؿ( :فَمن أَظْلَم ِم َّم ِن افْػتَػرى َعلَى اللَّ ِو َك ِذبا لِي ِ
ضلَّ
ً ُ
َ
َْ ُ
َّاس بِغَْي ِر ِعل ٍْم) األنعاـٔٗٗ ،
الن َ
َّ ِ ِ
وجعل (ربريف النصوص) من الظلم فقاؿ( :فَػبد َ َّ ِ
يل ل َُه ْم) البقرةٜ٘ ،
َ
َّؿ الذ َ
ين ظَلَ ُموا قَػ ْوال غَْيػ َر الذي ق َ
ِ ِ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َف) المائدةٗ٘ ،
ك فَأُولَئِ َ
ب ِم ْن بَػ ْع ِد ذَلِ َ
وجعل (الفتيا بغَت علم) ظلماً فقاؿ( :فَ َم ِن افْػتَػ َرى َعلَى اللَّو الْ َكذ َ
َّ ِ
اء ُى ْم) الروـٕٜ ،
وجعل (اتباع اؽبوى) من الظلم فقاؿ( :بَ ِل اتَّػبَ َع الذ َ
ين ظَلَ ُموا أ َْى َو َ
وجعل (انتهاؾ األشهر اغبرـ) من الظلم فقاؿِ :
ِ ِ
س ُك ْم) التوبةٖٙ ،
(م ْنػ َها أ َْربَػ َعةٌ ُح ُرٌـ ذَلِ َ
ك الد ُ
ِّين الْ َقيِّ ُم فَ َبل تَظْل ُموا في ِه َّن أَنْػ ُف َ
(و َد َخ َل َجنَّتَوُ َو ُى َو ظَالِ ٌم لِنَػ ْف ِس ِو) الكهفٖ٘ ،
وجعل (الغرور) ظلماً فقاؿَ :
ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم ال تَظْلِ ُمو َف َوال تُظْلَ ُمو َف) البقرةٕٜٚ ،
وجعل (الربا) من الظلم فقاؿَ ( :وإ ْف تُػ ْبتُ ْم فَػلَ ُك ْم ُرءُ ُ
َّ ِ
اؿ الْيَتَ َامى ظُل ًْما) النساءٔٓ ،
ين يَأْ ُكلُو َف أ َْم َو َ
وجعل (أكل أمواؿ اليتامى) ظلماً فقاؿ( :إِ َّف الذ َ
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وىذه مباذج فقط فبا ظباه القرآف ظلماً ،واؼبراد أف كل أم ٍر أمر اهلل بو ،وكل هن ٍي هنى اهلل عنو ،فحفظو نوع من العدؿ ،وانتهاكو نوع من
الظلم ،والدليل على ىذا قولو تعاذل يف توصيف عاـ لكافة حدود اهلل:
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َف) البقرةٕٕٜ ،
ود اللَّ ِو فَأُولَئِ َ
(وَم ْن يَػتَػ َع َّد ُح ُد َ
َ
(ومن يػتػع َّد ح ُد َ َّ ِ
سوُ) الطبلؽٔ ،
َ َ ْ ََ َ ُ
ود اللو فَػ َق ْد ظَلَ َم نَػ ْف َ
وىذه اآلية شاملة لكل اؼبطالب الشرعية ،ألف اغبدود يف القرآف تشمل كل (األوامر والنواىي) ،وأما زبصيص لفظ اغبدود يف (اغبدود
اعبنائية) فهذا اصطبلح حادث للفقهاء.
والعجيب أنك ذبد كثَتاً فبن يتحدث عن العدؿ والظلم ،يقوؿ لك :انظر يف الدولة الفبلنية فهي دولة مبوذجية فعبلً يف إقامة العدؿ،
وىذا ىو اؼبثاؿ الذي هبب أف كبتذيو ،برغم أف ىذه الدولة اؼبذكورة ال ربكم بالشريعة أصبلً ،بل ربكم بقوانُت وضعية مناقضة ألحكاـ
الشريعة ،فكيف تكوف مبوذجاً يف إقامة العدؿ وىي ال ربكم بالشريعة؟ ،ؾبرد رفضها للحكم بالشريعة ىذا نوع من أشنع أنواع الظلم،
ك ُى ُم الظَّالِ ُمو َف) المائدةٗ٘ ،
َم يَ ْح ُك ْم بِ َما أَنْػ َز َؿ اللَّوُ فَأُولَئِ َ
(وَم ْن ل ْ
كما قاؿ تعاذلَ :
فهو ال يعرؼ أف ترؾ ربكيم الشريعة نوع من أشنع أنواع الظلم ،وربكيم الشريعة نوع من أعظم أنواع العدؿ ،وما ذاؾ إال بسبب ما
قاـ يف نفسو أف العدؿ ىو (العدؿ اؼبارل) وأف الظلم ىو (الظلم اؼبارل) ،فإذا رأى دولة فيها ؿباسبة للظلم اؼبارل (وىذا مطلب من
أعظم اؼبطالب وال شك) ظن أف ىذا ىو كل الظلم الذي حذر القرآف والسنة منو ،وظن أف ىذا العدؿ اؼبارل ىو كل العدؿ الذي أمر
اهلل ورسولو بو ،وىذا جهل فظيع دبنهج النيب يف فهم النصوص ،وجهل دبفهوـ العدؿ والظلم يف القرآف والسنة.
وبالتارل فإف كل نصوص الفضائل الواردة يف العدؿ ،وكل نصوص الًتىيب الواردة يف الظلم ،ليست ـبصوصة بالعدؿ اؼبارل والظلم
اؼبارل ،بل ىي شاملة ؼبظادل التوحيد ،ومظادل البدع ،ومظادل األعراض ،ومظادل األمواؿ ،وغَتىا من اؼبظادل الشرعية.
بل يصل سوء الفهم إذل ما ىو أسوأ من ذلك ،وأنا أربدث ىاىنا واهلل العظيم عن وقائع شاىدهتا ،فأحدىم مرًة ذىب ينقل نصوص
ابن تيمية وابن القيم يف أف العدؿ ىو أعظم قيمة شرعية ،وأف الظلم ىو أشنع قيمة شرعيةٍ ،ب يبٍت على ذلك :ؼباذا هتتموف بقضايا
العقيدة وبقية اؼبنكرات وهتملوف العدؿ والظلم الذي يصرح ابن تيمية وابن القيم بأنو أعظم شيء يف الشريعة؟!
تصرفات ذبعلك أحياناً زبجل من مناقشتها ،يتوىم أف ابن تيمية وابن القيم إذا قاال أف العدؿ ىو
أرأيت كيف يصل سوء الفهم؟!،
ٌ

أىم قيمة والظلم أشنع رذيلة فإمبا يعنوف بذلك العدؿ اؼبارل والظلم اؼبارل! كنت أتساءؿ :ىذا الذي نقل نص ابن تيمية وابن القيم،

ىل فعبلً قرأ الكتاب اؼبنقوؿ منو أـ ىي مروية باػبطأ؟! ألنو ببساطة ال يكاد ابن تيمية وابن القيم يتحدثاف عن العدؿ والظلم إال
ويوضحاف ىذه الق ضية حىت جفت ؿبابرنبا ،وىو أف العدؿ مفهوـ عاـ يشمل كل ما أمر اهلل بو ،والظلم مفهوـ عاـ يشمل كل ما هنى
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اهلل عنو ،ومن ذلك على سبيل التمثيل -وال أدري ىل يليق ضرب اؼبثاؿ يف ىذه البدىيات -أف اإلماـ ابن تيمية يقوؿ( :ما نهى اهلل
عنو راجع إلى الظلم ،وكل ما أمر بو راجع إلى العدؿ) [الكبرى]ٖٔٓ،
وقاؿ اإلماـ ابن تيمية يف اؼبوازنة بُت نوعي العدؿ :العدؿ يف األمور الدينية ،والعدؿ يف األمور الدنيوية:
(ومن أعظم العدؿ :العدؿ في األمور الدينية ،فإف العدؿ في أمر الدنيا من الدماء واألمواؿ ،كالقصاص والمواريث،
وإف كاف واجباً وتركو ظلم؛ فالعدؿ في أمر الدين أعظم منو) [الفتاوى]ٕ٘ٔ/ٕٗ :

ومثل ىذا يقاؿ أيضاً يف بقية اؼبفاىيم الشرعية اليت يتداولوهنا ويفسروهنا مادياً ،أي ىبتزلوهنا يف ٍ
جزء من معناىا ،وىو غالباً اؼبعٌت
اؼبادي ،وينبذوف بقية احملتويات الشرعية للمفهوـ .ومن ذلك مثبلً مفهوـ (اغبقوؽ) تراىم يقولوف كثَتاً :أين أنتم عن قضايا اغبقوؽ؟
أين أنتم عن حقوؽ الناس؟ كيف يغفل اػبطاب الشرعي قضايا اغبقوؽ وقد عظم اهلل قضايا اغبقوؽ إذل الغاية؟ فإذا تأمل الباحث
ماذا يقصدوف بقضايا (اغبقوؽ) وجدىا ؿبصورة يف (اغبقوؽ اؼبالية) فقط! فأما حقوؽ اهلل ،وحقوؽ رسوؿ اهلل ،وحقوؽ الوالدين،
وحقوؽ العلماء ،وحقوؽ األرحاـ ،وحقوؽ الزوجُت على بعضهما ،وكبوىا ،فهذه ال زبطر على باؽبم أصبلً أهنا جزء من مفهوـ
(اغبقوؽ الشرعية) ،ولن نطيل باستعراض النصوص الشرعية يف اغبقوؽ ،ألنٍت أزعم أف القارئ اآلف يتذكر أحاديث اغبقوؽ الكثَتة ،من
مثل (فإف حق اهلل على العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئاً)( ،إف لربك عليك حقاً ،ولنفسك عليك حقاً ،وألىلك عليك
حقاً ،فأعط كل ذي حق حقو)( ،حق المسلم على المسلم خمس)( ،أعطوا الطريق حقها) ،وغَتىا كثَت كثَت ،وكل األحاديث
السابقة نقلتها من صحيح اإلماـ البخاري.
واؼبراد أف كثَتاً من ىؤالء حُت يقولوف( :أين أنتم عن قضايا "اغبقوؽ" اليت عظمها اهلل؟) ال يعرفوف مفهوـ (اغبقوؽ الشرعية) أصبلً،
وسأوضح أمثلة عبهلهم بقضايا اغبقوؽ ،فحُت تستعلن إحدى الطوائف العقدية بسب أصحاب رسوؿ اهلل ،فبل يعلموف أننا اآلف إزاء
قضية (حقوؽ) عظيمة ،فإف من أعظم (حقوؽ أصحاب رسوؿ اهلل) الذب عنهم ،وصيانة أعراضهم ،وكف األذى عنهم .وىكذا حُت
يقوـ ؾبموعة من الكتبة الصحفيُت بتحريف آيات قرآنية ،فإف من أعظم (حقوؽ كتاب اهلل) أف ننفي عنو انتحاؿ اؼببطلُت ،وىؤالء ال
يعلموف أننا اآلف إزاء قضية حقوؽ ،وىكذا.
بل واأل طرؼ من ذلك كلو ،أنو ردبا قاـ متخصص عقدي بالذب عن صحابة رسوؿ اهلل ،أو قاـ متخصص يف التفسَت بالذب عن
آيات اهلل ،فًتاىم يستهًتوف هبذه اعبهود ويقولوف (أين أنتم عن قضايا اغبقوؽ؟) ،فهؤالء قد استغلق على عقوؽبم قضية اغبقوؽ اؼبالية،
ودل يعودوا يفهموف من قضية العدؿ إال العدؿ اؼبارل ،وال يفهموف من قضية الظلم إال الظلم اؼبارل ،وال يفهموف من قضية اغبقوؽ إال
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اغبقوؽ اؼبالية ،وال يفهموف من قضية اإلصبلح إال اإلصبلح اؼبارل .وىذه الشؤوف اؼبالية ال شك أهنا جزء من أصوؿ الشريعة اليت
عظمتها ،وورد فيها أحكاـ كثَتة لضبطها ،كالسرقة والرشوة والغش واالحتكار وقوؿ الزور وأكل أمواؿ الناس بالباطل وكبوىا ،ولكن
جوىراؼبشكلة أف ىؤالء اختزلوا اإلسبلـ كلو يف ىذه القضايا اؼبالية ،وجحدوا بقية الشرائع واؼبطالب العقدية والفقهية األخرى.

وىذا التفسَت اؼبادي ليس ـبتصاً دبفاىيم الشأف العاـ ،بل حىت اؼبفاىيم العبادية ذبدىم يبيلوف الختزاؽبا يف البعد اؼبادي ،فإذا جاؤوا
للصبلة قالوا ىي رياضة ،وإذا جاؤوا للصياـ قالوا للصحة ،وإذا جاؤوا للحج قالوا للوحدة السياسية ،وىكذا ،وأما اؼبعاين العبادية ؽبذه
التشريعات فهي مغيبة ومستبعدة عندىم ،وىذا شئ الحظو الفقيو العبلمة ابن عثيمُت رضبو وقاؿ:
(بعض الناس عندما يتكلموف على فوائد العبادات ،يحولونها إلى فوائد دنيوية .فمثبل يقولوف :في الصبلة رياضة،
وإفادة لؤلعصاب ،وفي الصياـ فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات ،والمفروض أال نجعل الفوائد الدنيوية ىي األصل؛
ألف اهلل لم يذكر ذلك في كتابو ،بل ذكر أف الصبلة تنهى عن الفحشاء والمنكر ،وعن الصوـ أنو سبب للتقوى؛
فالفوائد الدينية في العبادات ىي األصل والدنيوية ثانوية) [القوؿ المفيد ٕ]ٖٔٛ/

ٗٔ-يبلحظ اؼبتابع للنشاط الفكري اؼبعاصر نوعاً من التآلف واالنسجاـ واالرتياح النفسي اؼبتبادؿ بُت كثَت من أفراد ىذه الطوائف
الفكرية ،يف مقابل ضيق الصدر وفقد القدرة على احتماؿ فقهاء ودعاة أىل السنة ،وىذا شيء طريف فعبلً ،ومثَت لشهية الدراسة
والتحليل.

٘ٔ-من أىم مشكبلت ىذه الطوائف الفكرية أهنا دوماً تقع يف (تنقيض الفروض الكفائية) أي وضع اؼبطالب الشرعية أضداداً
لبعضها ،فهم ال يقولوف مثبلً :شكر اهلل ؼبن اعتٌت بنشر السنن وإماتة البدع ،وكبن فريق آخر سنعتٍت بقضايا اغبقوؽ اؼبالية ،بل هبعلوف
ىذه نقيضاً ؽبذه ،بل ويصرحوف أحياناً بأف أي اشتغاؿ بقضايا العقيدة أو الفضيلة أو مقاومة الربا وكبوىا أنو تضييع للجهود وتشتيت
للًتكيز وصرؼ لبلنتباه عن القضية اغبقيقية اليت ىي القضايا السياسية واؼبالية! فانظر كيف أفسدوا جهودىم دبثل ىذه اؼبتضادات اليت
يفتعلوهنا ،مع أف أىل السنة كانوا ينتظروف منهم أف يكونوا عوناً ؽبم على استكماؿ جهود اإلصبلح الشامل فتحولوا إذل معاوؿ ىدـ
جبعلهم بعض الشريعة نقيضاً لبعضها.
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ولذلك كاف بعضهم يستاءؿ :ؼباذا وقف اإلسبلميوف واػبطاب الشرعي ضد شخصيات إصبلحية معروفة ماداـ أف اإلصبلح السياسي
واؼبارل جزء من الشريعة؟! وىذا تزييف للواقع ،فكل الشخصيات اإلصبلحية اليت انتقدىا اػبطاب الشرعي دل ينتقدىا ألهنا طالبت
باإلصبلح اؼب ارل ،وإمبا انتقدىا ألهنا توسلت بالقضية اإلصبلحية لتمرير ربريفاهتا للشريعة كاإلزراء بعلوـ السلف ،أو التهوين من
مرجعية الصحيحُت ،أو جحد حد الردة ،وكبو ذلك ،بل إنٍت أعمم -وأنا مسؤوؿ عن ىذا التعميم -وأقوؿ أنو طواؿ تارىبنا احمللي فإف
كل الشخصيات اليت اعتنت بشكل عاـ بػ(النقد السياسي) وأظهرت يف نفس الوقت احًتاماً للشريعة وعلومها ومنهج أىل السنة؛
فإهنا القت تقديراً واحًتاماً وإعجاباً يف الوسط اإلسبلمي ،وتداوالً ؼبقاالهتا ،وىذا اؼبوقف من أشد نقاط التميز يف االذباه اإلسبلمي –
وهلل اغبمد -وىو أنو وبًتـ الشجاعة السياسية بشرط أف التتحوؿ إذل جسر لنفي شئ من أحكاـ الشريعة ومنهج أىل السنة ،ونظَت
ذلك :أننا كبًتـ الطبيب اؼببدع بشرط أف اليستغل إبداعو العلمي لًتويج االختبلط بُت اعبنسُت ،وكبًتـ الروائي اؼببدع بشرط أف
اليستغل أدبو لتمرير اجملوف ،وكبًتـ اإلعبلمي اؼبتميز بشرط أف اليستغل مهنيتو للتأليب ضد األنشطة اإلسبلمية ،وىكذا.
مبوذج أكثر داللةً من ذلك ،وىو أف الشخصيات اليت تكلمت عن (اعبهاد الشرعي) لقيت احًتاماً بُت اإلسبلميُت،
بل تأمل معي يف ٍ
لكن ؼبا صار بعضهم يستغل عنايتو باعبهاد للتهكم بدروس العقيدة ،أو تكفَت علماء أىل السنة ،أو هتديد أمن البلداف اإلسبلمية
واغتياؿ العاملُت يف اؼبؤسسات األمنية وإتبلؼ الثروات العامة للمسلمُت ،فإف اػبطاب الشرعي واإلسبلميُت بعامة أطبقوا على منافرتو
وذـ طريقتو ،ال ألنو اعتٌت باعبهاد ،ولكن ألنو استغل عنايتو باعبهاد لتمرير أفكار منحرفة.
وىكذا كل الشخصيات اليت تاجرت باإلصبلح السياسي لبث أفكارىا اؼبنحرفة فإنو هبب مقاومة ربريفاهتا ،ال ألهنا اشتغلت
باالصبلح السياسي ،وإمبا ألهنا استغلت اإلصبلح السياسي لشرعنة تأويبلهتا للنصوص.

-ٔٙالحظت أف كثَتاً من الطوائف الفكرية ال تعرؼ اػبطاب الشرعي باطبلع فعلي على الدروس والبحوث الشرعية ،وإمبا ىم
يستمعوف لربامج الفتيا على اإلذاعة أو الفتيا يف بعض الربامج التلفزيونية ،فإذا رأوا –مثبلً-كثرة أسئلة النساء اؼبتصبلت عن قضايا
اغبيض ظنوا أف اػبطاب الشرعي كلو مشغوؿ بقضية اغبيض ،فانظر كيف ش ّكلوا تصوراهتم عن اػبطاب الشرعي بناء على أسئلة
النساء يف برامج الفتيا العامة!
وىذه اؼبناقشة التعٍت اإلزراء بفقو اغبيض ،معاذ اهلل ،فلفظ اغبيض ورد يف كتاب اهلل يف طبسة مواضع ،وكل كتب السنة النبوية اليت
صنفت على األبواب أفردت لو أبواباً خاصة صبعت فيو سؤاالت نساء الصحابة للنيب عن أحكاـ اغبيض ،ووضح اهلل يف كتابو :حكم
طهارة اغبائض ،وحكم معاشرة اغبائض ،وضبط ِع َدد النساء باغبيضات ،وىو شأف متكرر على اؼبرأة ،ويغمض شأنو على كثَت من
النساء ،بل كثَت منهن يبقُت حيارى ال يعرفن ماذا يصنعن ،ويًتددف كثَتاً ىل يصلُت أـ ال؟ وىل يصمن أـ ال؟ بسبب غموض كثَت
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من حاالتو عليه ن ،وتًتتب عليو أحكاـ ثبلثة من أركاف اإلسبلـ اػبمسة ،وىي الصبلة والصياـ واغبج ،فكيف لنا بعد ذلك أف
نستخف هبذا اغبكم الشرعي؟! ولكن اؼبقصود ىو توضيح الواقع ،وأف قضايا اغبيض ال توجد إال يف أسئلة النساء اؼبتصبلت بربامج
الفتيا العامة ،أما الدروس الشرعية والبحوث العلمية واحملاضرات واػبطب وكبوىا فأكثرىا مشغوؿ بقضايا أخرى.

-ٔٚتبلحظ أف كثَتاً من النقد الذي توجهو الطوائف الفكرية ضد اػبطاب الشرعي يقولوف فيو الشيء ونقيضو ،وىذا شيء مثَت
لبلستغراب فعبلً ،فمثبلً تراىم يقولوف لك :ؼباذا اػبطاب الشرعي غائب عن القضايا اؼبعاصرة؟ ٍب تراىم بعد ذلك ينقلبوف ويقولوف
لك :ؼباذا يدس الفقيو أنفو يف كل شيء؟!
وتراىم مرةً يقولوف لك :ؼباذا اػبطاب الشرعي عنده موقف سليب من االستفادة من الغرب؟ ٍب ينقلبوف يف موطن آخر ويقولوف لك:
ؼباذا تشتموف الغرب وأنتم تستفيدوف منو يف كل شيء من اإلبرة إذل الطائرة؟!
وتراىم مرةً يقولوف لك :ؼباذا اػبطاب الشرعي يكرس االستبداد السياسي واػبنوع للنظاـ السياسي؟ ٍب ينقلبوف ويقولوف لك :هبب أف
ننقي اػبطاب الشرعي من األفكار اػبطَتة حوؿ اػبروج والتكفَت والعنف؟!
وتراىم مرةً يقولوف لك :ؼباذا أنتم تقدسوف مرجعياتكم العلمية وسبنحوهنا سلطة مستبدة وتضيقوف ذرعاً بوجود اجتهادات متنوعة؟ ٍب
ينقلبوف عليك يف موطن آخر ويقولوف :إذل مىت وأنتم ال ذبيدوف إال التفرؽ واالختبلؼ حىت أصبح عندنا أقواؿ فقهية بعدد طبلب
العلم أنفسهم؟!
وتراىم مرة يقولوف لك :مشكلة اػبطاب الشرعي أنو يتدخل يف نيات اآلخرين حُت ينقدىم ،فهذا قصده كذا وىذا قصده كذاٍ .ب
ينقلبوف يف موضع آخر ويقولوف :الدعاة اإلسبلميُت ال ينطلقوف من منطلقات عقدية وإمبا مغازلة للجمهور وحبث عن تصفيق األتباع
وكبو ذلك؟!
وىكذا يف سلسلة تناقضات تبدأ وال تنتهي ،حىت أنٍت أحياناً صرت أستمتع بتخيل النقد النقيض ،فإذا ظبعت أحدىم ينتقد اػبطاب
الشرعي بقضية ما ،صرت أزبيل القضية النقيضة لذلك ،وأتوقع أنو سيقوؽبا يوماً ما.

-ٔٛتبلحظ أف ىذه الطوائف الفكرية تردد دوماً سؤاالً يدور حوؿ قضية (اغبلوؿ والبدائل) فيقولوف لك كثَتاً :أين اغبلوؿ والبدائل
اليت قدمها اػبطاب الشرعي يف قضايا االقتصاد واإلعبلـ والسياسة وكبوىا؟ (طبعاً لؤلمانة فكل من ظبعتو يطرح ىذا السؤاؿ دل أره قدـ
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ىو حبلً واحداً ،لكن دعنا نكمل ربليل اإلشكالية) وىذا السؤاؿ ناشئ عن غياب التمييز بُت احملور اؼبوضوعي/التكليفي الذي ىو
مسؤولية الفقهاء ،واحملور الفٍت/الوضعي الذي ىو مسؤولية اػبرباء ،وبالتارل فإف خرباء االقتصاد ىم الذين ينتجوف اغبلوؿ والبدائل
االقتصادية ،وخرباء اإلعبلـ ىم الذين ينتجوف اغبلوؿ والبدائل االعبلمية ،وكبو ذلك ،وأما الفقهاء فمسؤوليتهم ربليل الشرعية
ودراستها على ضوء علوـ الوحي.
ٍب إف مطالبة الفقهاء بابتكار اغبلوؿ يف (العلوـ الطبيعية واإلنسانية) ينطوي يف حقيقتو على االستهانة هبذه العلوـ! ألف القدرة على
فهم ىذه العلوـ (الطبيعية واالنسانية) واستيعاهبا فقط وبتاج إذل دىور وسنوات طويلة من الدراسة اؼبنهجية اؼبنظمةٍ ،ب مواصلة القراءة
والبحث ،وورش العمل مع اؼبختصُت يف ذات اجملاؿ .ومع ذلك فكثَت فبن يدرسها ويفهمها ويستوعبها هبد مشقة كبَتة يف اإلبداع
فيها وابتكار اغبلوؿ والبدائل ،لصعوبتها وصعوبة اإلبداع فيها وتقدمها اؼبستمر ،فكيف نطالب الفقيو واحملدث واؼبفسر أف يبدع اغبلوؿ
يف ىذه العلوـ ،وأرباهبا وخرباؤىا اؼبختصوف فيها منذ دىور يشق عليهم ذلك؟!
وكوف الفقيو ال يبكنو أصبلً أف يقوـ فنياً بابتكار اغبلوؿ يف العلوـ الطبيعية واالنسانية ،ال يبكن أف يتضح إال باألمثلة :فهل يستطيع
علماء الشريعة أف يبتكروا حلوالً فنية يف طرؽ اإلجهاض اغبديثة ،والتلقيح الصناعي ،وطفل األنابيب ،واؽبندسة الوراثية ،وىرمونات
التوأـ ،وزراعة األعضاء ،واآلليات الفنية للتجميل ،وكبوىا من النوازؿ الطبية؟
وىل يستطيع علماء الشريعة أف يبتكروا حلوالً يف قضايا اقتصادية فنية متخصصة مثل التحكم يف التضخم ،وإدارة اؼبخاطر،
والقياسات االكتوارية حملفظة التأمُت ،أو ربط العمبلت ،أو آليات التسويق ،وكبوىا؟
بالطبع ال  ..ألهنم غَت مؤىلوف تفصيلياً بالعلوـ الطبيعية واإلنسانية اليت سبكنهم من القياـ بالدور الفٍت ،بل كل متخصص من الباحثُت
يبلك تأىيبلً إصبالياً فيما زبصص فيو ،ففقهاء اؼبعامبلت لديهم تأىيل إصبارل يف العلوـ اؼبالية ،اؼبتخصصوف يف الفقو الطيب لديهم
تأىيل إصبارل يف الصور الطبية ؿبل البحث ،وأما التأىيل التفصيلي فهذا ليس من صميم عمل الفقيو ،وال يبكنهم أف يدعوا زبصصاهتم
ويعيدوا تأىيل أنفسهم تفصيلياً يف ىذه العلوـ الدقيقة واؼبتخصصة ،اليت تستدعي دىوراً ليبدع االنساف فيها ،إذف ما اغبل؟ اغبل أف
نعزز تواصل الفقهاء واػبرباء ،ونزيد ميزانيات البحث العلمي الرظبية.

-ٜٔالحظت لدى بعض الفضبلء اؼبهمومُت دبعاعبة ظواىر االكبراؼ الفكري مقولة يرددوهنا ،وىي أف (االكبراؼ الفكري احمللي إفراز
لفشل اػبطاب الشرعي يف ربقيق النهضة وعمارة الدنيا) ،وبعضهم يقوؿ (االكبراؼ الفكري احمللي نتيجة عكسية ػبطاب التزمت
الفقهي).
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وىذه بكل صراحة مقوالت تفسَتية ال تصمد أماـ التحليل العلمي ،فالقوؿ بأف االكبراؼ الفكري انعكاس لفقهنا اؼبتزمت مقولة غَت
دقيقة بتاتاً ،يؤكد ذلك أنو من اؼبعلوـ أف الفقو السائد يف مصر وتونس واؼبغرب العريب وتركيا وغَتىا من ببلد اإلسبلـ ىو فقو متسامح
يبيل للروحانية أكثر من االلتزاـ الفقهي؛ ومع ذلك خرج من ىذه البلداف أعىت رموز العلمنة والزندقة واإلباحية ،فلماذا وجدت العلمنة
والزندقة يف بلداف ال تعرؼ الوىابية والسلفية؟! اعبواب أف قانوف "الكفر والنفاؽ" مرتبط أصبلً باألىواء اليت ذبد يف اإلسبلـ والوحي
قيوداً تزعجها ،فتبُت أف ىذه اؼبقولة التفسَتية مقولة مغلوطة كلياً.
كما أننا لو أتينا لدراسة التاريخ الكتشفنا أف (االكبراؼ عن الوحي) ليس ناشئاً أصبلً عن القصور الدنيوي للمسلمُت ،بل وجد
(االكبراؼ عن الوحي) يف أزىى عصور الوعي والتقدـ ،ففي عصور اغبضارة اإلسبلمية يف أواسط اإلسبلـ ويف األندلس وجدت أعىت
أشكاؿ الزندقة العقائدية واألدبية ،وأمباط من ربريف معاين الكتاب والسنة دبا ال يعرفو االكبراؼ اؼبعاصر أصبلً! ويف ذبارب األنبياء اليت
بلغت الكماؿ واليت ىي القدوة ،وجدت أعىت أنواع االكبرافات من (كفر) خارج الدولة اؼبسلمة ،و(نفاؽ) داخل الصف اؼبسلم ،فهل
وجود (الكفر والنفاؽ) يف ذبارب األنبياء الدعوية دليل على فشل األنبياء يف حياهتم اؼبدنية؟ وىل وجود الزندقة والضبلالت العقدية
واألدبية يف عصر اغبضارة اإلسبلمية دليل على فشل ىذه اغبضارة اإلسبلمية يف بناء الدنيا؟
إذا كانت ذبارب األنبياء ىي الكماؿ والقدوة ،فلماذا إذف وجد يف عصورىم أغلظ صور (الكفر والنفاؽ)؟ ىل ذلك دليل على فشل
األنبياء والرسل -حاشاىم -يف منهجهم الدعوي؟ أـ ذلك دليل على أف قانوف الكفر والنفاؽ مرتبط بػ(األىواء) كما بُت ذلك
القرآف؟
الدليل التارىبي يؤكد أف (الزندقة واالكبراؼ) ليست يف األصل انعكاساً للقصور الدنيوي ،بل ىي يف الغالب أىواء ولذائذ ذبد الوحي
يصادمها ،لكنها تستغل القصور الدنيوي لتربير وجودىا.
وبناء على التجربة التارىبية للزندقة واالكبراؼ ،نستطيع أف نؤكد بكل وضوح أنو لو بلغ اؼبسلموف اليوـ أرقى مراحل التقدـ اؼبدين
فسيبقى أىل األىواء يكتبوف ضد " :إمبا اػبمر..رجس" " ،للذكر مثل حظ األنثيُت" " ،والسارؽ والسارؽ فاقطعوا أيديهما" " ،وأحل
اهلل البيع وحرـ الربا" " ،والذين كفروا يأكلوف ويتمتعوف كما تأكل األنعاـ" " ،ما كاف لنيب أف يكوف لو أسرى حىت يثخن يف األرض"
 ..إخل من احملكمات اليت تتعارض مع أىوائهم.
ىؤالء الزنادقة واؼبنحرفوف لديهم موقف سليب جوىري من قيود الوحي ،لديهم مشكلة مع أحكاـ شرعية نص عليها القرآف ،وليست
القضية كلها هنضة وال حضارة وال عمراف.
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وأين تكمن خطورة ىذه الفكرة اؼبغلوطة وىي (أف االكبراؼ الفكري إفراز لفشل اػبطاب الشرعي يف ربقيق النهضة)؟ تكمن خطورهتا
أهنا تقود بعض األفاضل إذل الرضوخ لتبديل بعض األحكاـ الشرعية الستمالة ىؤالء اؼبنحرفُتٍ ،ب يكتشف بعد فًتة أف اؼبشكلة لدى
ىؤالء أكرب بكثَت فبا يتصور ،وأهنم يريدوف مسلسل التخفيضات من األحكاـ الشرعية أف يستمر ،ألف األصل اؼبنحرؼ يتسرب منو
من التطبيقات اؼبنحرفة ما ال وبصى ،فبل ىو الذي حافظ على الشريعة ،وال ىو الذي استماؿ ىؤالء للتدين.

ٕٓ-تبلحظ أف الطوائف الفكرية يروف حياة الناس وصحافتهم وؾبالسهم مؤلى بشؤوف ـبتلفة ،من أخبار سياسية ،وحديث عن
الرياضة ،والفن والسينما ،والشعر النبطي ،وأخبار اغبوادث واعبنايات ،وترىات أخرى كثَتة ،فًتاىم يشاركوف الناس يف كل ىذه
القضايا بكل أروبية ،فإذا ربدث أحد الفقهاء أو الدعاة عن قضية عقدية أو فقهية قفز حرصهم على األولويات كأمبا نشط من عقاؿ،
وصاروا ينوحوف أنتم أشغلتم الناس بقضايا العقيدة والفقو عن مصاغبهم إخل ،وال أدري ؼباذا ال يروف أف ىذه األوقات اؽبائلة اليت
تذىب سدى أهنا ىي اؼبسؤوؿ اغبقيقي عن إضاعة أوقات الناس؟! ال أدري ؼباذا يبنحوف الًتفيو شرعية عظيمة يف أف يأخذ أوقات
الناس ،وال يبنحوف ُعشر ىذه الشرعية لتداوؿ معاين الكتاب والسنة؟! ال أدري ؼباذا ال يتذكروف القضايا الكربى ومصاحل الناس إال
حُت هبيء اغبديث عن اإليباف والدعوة!

ٕٔ-من اؼبفارقات الطريفة اليت الحظتها عند كثَت من الطوائف الفكرية أهنم يقولوف (الكبلـ عن جهم بن صفواف وبشر اؼبريسي
نبش يف قبور التاريخ وكبن اليوـ يف عصر جديد ـبتلف كلياً لو مفكروه وإشكالياتو) ٍب إذا
وعمرو بن عبيد والنظاـ وكبوىم ىذا كلو ٌ
ذىبت وأخذت أقلب مقاالهتم وجدهتم منهمكوف يف النبش يف مقابر التاريخ األورويب! فتجدىم يف غاية الزىو ووىم األنبية وىم
ينسخوف ويلصقوف من أظباء فبلسفة القرف السابع عشر (بيكوف ،ىوبز ،ديكارت ،سبينوزا ،جوف لوؾ ،وكبوىم) أو فبلسفة القرف
الثامن عشر (فولتَت ،روسو ،ىيوـ ،كانط ،وكبوىم) ،بل وأكثر طرافة من ذلك حديثهم التبجيلي اؼبستفيض عن سقراط أفبلطوف
وأرسطو وكبوىم من فبلسفة التاريخ السحيق ،فصارت اإلشكالية عندىم ليست يف (القبور) ،وإمبا يف (جنسية صاحب القرب) نفسو،
فتكتشف أف ذلك الذي يؤذيهم ويسمونو غبار التاريخ يتحوؿ بقدرة قادر إذل رذاذ التاريخ اؼبنعش اللطيف!
فإذا قلت ؽبم :أنتم تتكلموف اآلف عن فلسفات أوروبية بائدة ؽبا مئات السنُت ،فلماذا تستغربوف من أىل السنة إذا عرضوا يف دروسهم
للجهم واؼبريسي والنظاـ؟ قالوا لك( :أنت جاىل ،ىذه الفسلفات التزاؿ ؽبا امتداداهتا ،وآثارىا اؼبعاصرة موجودة إذل اليوـ ،وكثَت من
النظريات اؼبعاصرة تعود جذورىا إذل تلك الفلسفات!) فتقوؿ ؽبم :وكذلك أفكار اعبهم واؼبريسي ال تزاؿ آثارىا موجودة إذل اليوـ،
وكثَت من اؼبدارس العقدية اؼبعاصرة تعود جذورىا إذل أفكار تلك الشخصيات! فما الفرؽ إذف؟! لن ذبد جواباً !
87

ٕٕ-الحظت يف ىذه الطوائف الفكرية أهنا دل تستوعب بشكل عميق الفارؽ بُت (علم السلف) و (علم اؼبفكرين اؼبعاصرين)
كثَت منهم هبّوز أف تكوف طريقة اؼبنتسبُت للفكر اؼبعاصر أعلم وأصح يف فهم اإلسبلـ من
باإلسبلـ والوحي ومراد اهلل ورسولو ،واليزاؿ ٌ

أئمة اؼبسلمُت يف القروف اؼبفضلة ،ويقوؿ لك ماؼبانع أف يكوف كبلـ ىؤالء اؼبعاصرين عن اؼبقاصد والسنة النبوية وأصوؿ الفقو وكبوىا

أصح من طريقة السلف؟!
أتذكر أحد ىؤالء وبب القراءة لبعض الفرانكفونيُت العرب الذين يكتبوف يف إعادة تفسَت الًتاث ،ويردد دوماً بأنو يريد فهماً عقبلنياً
لئلسبلـ! قلت لو يوماً :إف كنت تتوقع أف ىذه الشخصيات اليت تقرأ ؽبا واليت تعرؼ أنت أهنا أخذت نصوص الًتاث عن اؼبستشرقُت،
وكثَت منهم معاقر ألـ اػببائث ،ومع ذلك تتصور أف ىؤالء سيفهموف اإلسبلـ بأصح فبا فهمو أمثاؿ سعيد بن اؼبسيب وابن اؼببارؾ
وعطاء والزىري واألوزاعي والثوري ومالك وأضبد بن حنبل وإسحاؽ بن راىويو ،وكبوىم فبن أفنوا أعمارىم يف صبع السنة ،وسبحيصها
حديثاً حديثاً ،واستيعاب فتاوى أصحاب رسوؿ اهلل ،مع دقتهم يف معرفة لساف العرب ،وشدة احتياطهم من الفتوى ببل علم ،وفوؽ
ذلك كلو تصوهنم وتقواىم وتعلقهم باهلل ،إذا كنت ترى أف أصحابك الفرانكفونيُت ردبا يكونوف أفضل فهماً ؼبراد اهلل ورسولو من
ىؤالء ،فهذه واهلل غاية اػبرافة والسذاجة ،وليس يف ذلك من العقبلنية حبة خردؿ!
ياعزيزي أرجوؾ ف ّكر بعقبلنية :كيف تقارف أمثاؿ سعيد بن اؼبسيب وعلقمة وعطاء ومسروؽ وكبوىم من كبار التابعُت الذين درسوا بُت
يدي أجلة أصحاب رسوؿ اهلل ،بأصحابك الفرانكفونيُت الذين درسوا على يدي اؼبستشرقُت؟!
ياعزيزي سعيد بن اؼبسيب حامل علم عمر بن اػبطاب حىت كاف ابن عمر يسألو عن أقضية عمر ،واختص بأيب ىريرة حىت ّزوجو
ابنتو ،وؾباىد بن جرب عرض القرآف على ابن عباس ثبلث مرات يوقفو عند كل آية يسألو عن معناىا ،وعطاء بن أيب رباح كاف يفيت يف
اؼبناسك وأصحاب رسوؿ اهلل شاىدوف ،واغبسن البصري لقي طبسمائة من الصحابة ،ومن قرأ يف تاريخ كبار التابعُت ورأى مؤىبلهتم
العلمية وقف مشدوىاً إكباراً ألولئك العظماء ،فهل تتوقع أف يكوف ىؤالء اؼبنتسبوف للفكر اؼبعاصر الذين اليعدوف أف يكونوا ؾبموعة
من اؽبواة للكتابة حوؿ الًتاث اإلسبلمي ،ىل تتوقع أف يكونوا أعلم وأكثر جدية يف البحث عن مراد اهلل ورسولو من أولئك؟! ىذا
تدمَت للعقبلنية يا عزيزي ،وال صلة لو بتاتاً هبا ،أرجوؾ العقبلنية أشرؼ بكثَت من ىذه التصورات الساذجة ،قل أي شئ إال أف تقوؿ
رل ىذا مقتضى العقبلنية ،تصوراتك ىذه الزبتلف عن من يتصور أف ؾبموعة من الشباب الذين اقتنوا مؤخراً عدداً من الكتب
التعليمية اؼبًتصبة عن الفلسفة من معارض الكتاب أهنم من اؼبمكن أف يكونوا أعلم بالفلسفة من أساطُت الفلسفة اؼبعاصرين اليوـ.
فهل ىذا كبلـ معقوؿ؟!
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ٖٕ -من األمور اليت لفتت انتباىي عند الطوائف الفكرية اؼبعاصرة كثرة اػبلط بُت (النقد) و (التجٍت)  ،فًتاىم يقولوف لك متذمرين:
ؼباذا ال تقبلوف النقد؟ ؼباذا ترفضوف التصحيح؟ فإذا قلت لو :تفضل ما النقد الذي لديك؟ اكشتفت أنو كلو سواليف متناثرة من التجٍت
والبهتاف.
من اؼبهم ىاىنا أف نؤكد بصورة واضحة أف نقد اػبطاب الشرعي اؼبعاصر ليس مبدأً مرفوضاً من األساس ،بل وليس مقبوالً فقط ،بل
ىو مطلب شرعي ألنو جزء من فريضة األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ،وكل فقهاء ودعاة اػبطاب الشرعي –ببل استثناء -مارسوا
كل يف ؾبالو ،فالفقهاء ينتقدوف دوماً األخطاء الفقهية ،والًتبويوف ينتقدوف دوماً السلوكيات
شيئاً من النقد والتصحيح والتصويب ٌ
اػباطئة ،وىكذا .ولكن ىذا النقد مشروط دوماً بأف يكوف نقداً علمياً مربىناً ،وليس شائعات ؾبالس يستهلكها كساذل اؼبعرفة وضحايا
اإلعبلـ اؼبسيس.
واغبقيقة أف أكثر النقد الذي يطرح ىذه األياـ الصلة لو بالعلمية من قريب وال بعيد ،فالتجٍت على االسبلميُت أصبح موضة رائجة
ىذه األياـ ،وأنا شخصياً صار عندي موقف سليب جذري من أي شخص يركب ىذه اؼبوضة ،فالتجٍت والشماتة وتصوير اغباؿ على
غَت ماىو عليو مرفوض بكل حدة.
فبعض ىؤالء الذين ركبوا اؼبوجة إذا أتى ذكر االسبلميُت فبل قبد عندىم إال غمطهم قدرىم ،وتغييب ؿباسنهم ،فاالسبلميوف عندىم
إما أف يتهموىم دبا ليس فيهم ،وإما أف يشتموىم دبا ىو من ؿباسنهم.
فاهتامهم دبا ليس فيهم :كاهتامهم برفض األفكار اغبديثة جملرد كوهنا حديثة ،واهتامهم بتهميش قضايا األخبلؽ ،واهتامهم بالتبعية
الفقهية للسياسي .وأما شتمهم دبا ىو من ؿباسنهم :كذمهم لتعظيمهم فقو السلف وعنايتهم بو ،وذمهم لقلقهم من التغريب ،وذمهم
لرفضهم العقائدي الصلب لؤلفكار اؼبنحرفة.
أما ذكر ؿباسن اإلسبلميُت ،والتحديات اليت تواجههم ،وغربتهم يف ىذا العصر ،وكوهنم القائم بأمر االسبلـ يف ىذه الظروؼ العاؼبية
الشديدة؛ فهذا فبا الىبطر على باؿ أولئك أصبلً ،فضبلً عن أف ينوىوا بو ،وبعض ىؤالء يعترب نفسو من اإلسبلميُت ومع ذلك صار
عوناً على إخوانو الذين يهمهم أمر االسبلـ ،وصار خطأ آحاد إخوانو يف نصرة االسبلـ أعظم يف نظره من جرائم الكتاب اؼبنهمكُت
يف ربجيم أمر االسبلـ وتضييق نطاؽ التدين.
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ٕٗ-من األمور اؼبؤؼبة أنك ذبد كثَتاً من رموز الطوائف الفكرية الذين يلمزوف أىل السنة بأهنم اليتحدثوف عن الظلم ،وأهنم هبب أف
يقاوموا الظلم؛ أنك ذبد ىؤالء الرموز أنفسهم واقعوف يف مراتب فظيعة من الظلم ،كظلم القرآف بتحريف كثَت من آياتو ،وظلم السلف
بالتهكم بفقههم ،وظلم أىل السنة بالتجٍت عليهم ،وكبو ذلكٍ ،ب يتغنوف بوجوب مقاومة الظلم ،وليتهم صححوا مظاؼبهم قبل ذلك.

ٕ٘-من األخطاء اؼبنهجية اليت الحظتها يف الطوائف الفكرية ربميل اػبطاب الشرعي مسؤولية اؼبتنكرين والدخبلء واؼبتسللُت ،فنحن
نعرؼ أف الفقيو الشرعي لو منزلة يف قلوب اؼبسلمُت وهلل اغبمد ،فًتى بعض الشخصيات اؼبرتزقة تتزيا بزي الفقهاء وتتظاىر دبظهرىم
لتحقيق بعض اؼبكتسبات السياسية كمنصب أو أعطيات وكبوه ،فاإلنساف الصادؽ يف حب الشريعة وأىلها وأىل السنة ،ذبده ينفي
نسبة ىذه الشخصيات للخطاب الشرعي ،وبالتارل ينزه اػبطاب الشرعي وأىل السنة من أفعاؽبم ،ولكن الشخص الذي يف قلبو ىوى
وشحن اء ضد أىل السنة ذبده يفرح بنسبة ىذه الشخصيات للخطاب الشرعي ليتوصل إذل إدانة اػبطاب الشرعي بسلوكيات ىؤالء
اؼبرتزقة.
ومن األمثلة اغبية على ذلك ،أف اؼبسلمُت وهلل اغبمد جبلت نفوسهم على حب اؼبتدينُت والثقة هبم ،فيأٌب بعض احملتالُت فيتزيا بزي
اؼبتدينُت فَتخي غبي تو ويبالغ يف تشمَت ثوبو ويضخ تيارات البخور يف مكتبو ويفتح مسانبة عقارية يقضم هبا أرصدة البسطاء ،فالباحث
الصادؽ ينفي نسبة ىذه الشخصية لؤلخيار واؼبتدينُت ،وصاحب اؽبوى الذي يريد إسقاط اػبطاب الشرعي ذبده يتعامى عن ذلك
ويقوؿ( :انظروا إذل اؼبطاوعة يأكلوف أمواؿ الناس) فانظر كيف وبمل الفضبلء مسؤولية احملتالُت!
وأقرب مثل لذلك أنٍت رأيت مرة أحد الباحثُت اؼباركسيُت وبمل الصحابة مسؤولية أفعاؿ بعض اؼبنافقُت اليت ذمها اهلل يف القرآف! فإذا
كاف ىذا اؼبنافق تسلل إذل الداخل اؼبسلم وتسًت بأنو من أصحاب ؿبمد فكيف ربمل الصحابة مسؤولية ىذا احملتاؿ!
ومن أطرؼ األمثلة أنٍت ظبعت أحدىم يقوؿ (أف ىناؾ عينات من اآلباء وبولوف بُت بناهتم وبُت الزواج ليستأثروا برواتبهن ،وىذه نتائج
اػبطاب الديٍت الذكوري عندنا لؤلسف ) فقلت لو :ياسبحاف اهلل ،اآلف تركت كل كبلـ أىل العلم عندنا يف ربرًن العضل والتشنيع فيو
وأنو من أفحش الظلم ،وذىبت تستدؿ ببعض اؼبقصرين وتنسبو للخطاب الشرعي!

-ٕٙالحظت أف شبة شروبة واسعة داخل الطوائف الفكرية لديها (علمانية يف فقو األولويات) فهي تقر معك بثبوت كثَت من القضايا
الشرعية ،لكن إذا جئت لًتتيب األولويات تراىا ترتب األولويات حبسب ذوقها وميوؽبا الشخصي ،وليس حبسب ترتيب القرآف ،وكثَتاً
ماكنت أظبع أحدىم يقوؿ رل (ليست اؼبشكلة يف كوف قضايا التوحيد والبدع والفضيلة مهمة ولكن أين فقو األولويات يف عصرنا؟)
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فإذا بدأت تتحاور معو حوؿ ىذا السؤاؿ اجململ اكتشفت أنو قد صمم جدوالً لؤلولويات من وحي ميولو الشخصية .وىذا كلو خطأ
كارثي ،فكما أف ىذه القضايا مصدر شرعيتها القرآف ،فكذلك فإف ترتيبها مصدره القرآف ،فالقرآف ىو اؼبصدر اؼبطلق يف ترتيب
األولويات ،فما عظمو القرآف هبب أف نعظمو فنكثف الدعوة إليو وكبذر من اػبطأ فيو ،وما أخره القرآف هبب أف نقتصد فيو فنقتصد
يف الدعوة إليو ونتسامح يف اػبطأ فيو.
ومثل ىذا التفريق عندىم أعٍت التفريق بُت (شرعية القضايا ،وترتيب األولويات بُت القضايا) فيحتكم يف األوذل للقرآف ،ووبتكم يف
الثانية لذوقو الشخصي؛ لو نظائر عندىم ،من ذلك تفريقهم بُت (النص والتفسَت) فيقوؿ لك كبن نؤمن بالنص ولكن لبالف يف
تفسَت النص ،فهو يتوىم أف منهج تفسَت النص اليرجع فيو للنص ذاتو! فكما أف أولئك علمنوا (فقو األولويات) بفصلها عن حاكمية
القرآف ،فإف ىؤالء علمنوا (منهج تفسَت النص) وفصلوه عن حاكمية النص ذاهتا.
ومنهج تفسَت النص منصوص عليو ،ومن أمثلة ذلك :قاعدة فهم القرآف على مقتضى الوضع العريب دبا يتضمنو من أساليبها يف العموـ
آمنُوا بِ ِمثْ ِل َما
(وَك َذلِ َ
ك أَنْػ َزلْنَاهُ ُح ْك ًما َع َربِيًّا )  ،وفهم القرآف دبنهج الصحابة (فَِإ ْف َ
واػبصوص وكبوىا من خصائص اللغة العربية َ
آم ْنتم بِ ِو فَػ َق ِد ْاىت َدو) ،وقاعدة رد اؼبتشابو إذل احملكم ِ
ات ى َّن أُـ ال ِ
ْكتَ ِ
ات) ،وقاعدة تتبع موارد
شابِ َه ٌ
(م ْنوُ آيَ ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
ات ُم ْح َك َم ٌ ُ
َ ْ
َ ُْ
اللفظ يف النصوص (ليس كما تقولوف أولم تسمعوا إلى قوؿ لقماف البنو "يا بني ال تشرؾ باهلل إف الشرؾ لظلم عظيم" ) ،وقاعدة
مراعاة الًتتيب يف النصوص (أبدأ بما بدأ اهلل بو) ،وىذه أمثلة فقط ،وشبة مباذج كثَتة لكيفية داللة النصوص على منهج تفسَت النص
ذاتو.

 -ٕٚطواؿ مناقشاٌب الشخصية مع نقاد اػبطاب الشرعي كنت أحرص على الوصوؿ لرؤية علمية ،لكن كانت تواجهٍت عقبات كبَتة،
ومن أىم ىذه العقبات مشكلة (اؼبراوحة يف ؿبل النزاع) وىي إشكالية يف اؼبنهج اؼبعريف ،وخبلصتها أف اؼبناقش اليستطيع أف يبسك
بالسؤاؿ الذي يدور حولو النقاش بل يتقلب باستمرار ،ويعيد صياغة السؤاؿ بشكل مناقض ،ويقفز إذل سؤاؿ آخر دوف وعي ،وىذه
اإلشكالية تسبب رل شخصياً متاعب كبَتة يف النقاش معهم ،وسأضرب لذلك مثبلً:
يأتيك شخص متأثر بالتيارات الفكرية اؼبعاصرة ويقوؿ لك (مشكلة اػبطاب الشرعي أنو غائب بتاتاً عن دراسة وحبث اؼبستجدات
اؼبعاصرة) تقوؿ لو :حسناً ،لنركز النقاش ،سأذكر لك مباذج كثَتة من دراسات الباحثُت الشرعيُت يف القضايا اؼبعاصرة ،فإذا ذكرت لو
بعضها ،يقوؿ رل (ولكنهم يعاعبوف اؼبسائل يف ىذه الدرسات بطريقة أصوؿ الفقو اؼبوروثة عن السلف ،وىذه طريقة تقليدية انتهت).
الحظ يف جوابو ىذا كيف قلب اإلشكالية دوف وعي ،فإشكاليتو األوذل :أف اػبطاب الشرعي اليدرس اؼبستجدات ،وإشكاليتو الثانية:
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أف اػبطاب الشرعي يدرس اؼبستجدات ،لكنو يدرسها بطريقة أصوؿ الفقو عند السلف! فيتبُت بعد ذلك أف مشكلتو اغبقيقية ليست
يف دراسة اؼبستجدات من عدمها ،وإمبا مشكلتو اغبقيقية مع منهج السلف يف فهم اإلسبلـ!
ومثاؿ آخر لذلك :يأتيك شاب من ضحايا التيارات الفكرية اؼبعاصرة فيقوؿ لك( :مشكلة اػبطاب الشرعي أنو غائب سباماً عن
قضايا اغبقوؽ والفساد اؼبارل والرشوة وكبوىا) فتذكر لو مباذج من معاعبات اػبطاب الشرعي ؼبثل ىذه القضايا ،فيقوؿ لك (ولكنهم
يتكلموف عن قضايا أخرى مثل الصفات ومعارؾ الليربالية الفارغة وغَتىا) .فانظر كيف قلب إشكاليتو كلياً ،ففي البداية كاف يدعي أف
أ ىل السنة اليتحدثوف عن اغبقوؽ اؼباليةٍ ،ب ربوؿ وصار يقر بأف ؽبم طرح حوؿ القضايا اؼبالية ولكن ؼباذا يطرحوف قضايا عقدية
وفضيلية أخرى؟! فتبُت أف مشكلتو الفعلية ليست يف منح اغبقوؽ اؼبالية اىتماماً وإمبا يف إلغاء االىتمامات الشرعية األخرى.
وىكذا ذبد التلوف واؼبراوغة والتقلب يف االسئلة واالشكاليات ،وإعادة صياغتها بطريقة تنقض الدعوى السابقة ،فيبقى يف اؼبراوحة
والًتنح بُت أسئلة فبلشية تنقدح من كل جانب.

-ٕٛومن اؼبشكبلت اؼبنهجية الطريفة عند الطوائف الفكرية أنك حُت تطالبهم بنماذج يذكروف لك شواىد تفيد نقيض دعواىم سباماً،
ومن ذلك مثبلً :أف يأتيك شخص ويقوؿ لك مشكلة اػبطاب الشرعي أنو يغارل يف طاعة والة األمور حىت أنو يبنع اإلنكار ألنو
معصية لورل األمر ،فإذا ذكرت لو مباذج من إنكار الفقهاء والدعاة يف مسائل كثَتة وضعها النظاـ السياسي ،قاؿ لك (ولكنك تعرؼ
أف فرقة منسوبة للشيخ ربيع اؼبدخلي سبنع ذلك كلو) فتقوؿ لو :وكيف وقف اإلسبلميوف ذباه ىذه الفرقة؟! إف وقفتهم اغبازمة تدؿ
على نقيض مقصودؾ!
ومن أمثلة ذلك أنك ذبدىم يقولوف الفقهاء يغَتوف مواقفهم تبعاً للسياسي ،فإذا قلت أعظٍت مثاالً لو ظبحت؟ يقوؿ لك :انظر
اختبلط كاوست كيف أفتت بعض الش خصيات الوزارية الرظبية جبوازه ،فتقوؿ لو :وكيف وقف اإلسبلميوف ذباه ىذه الشخصيات؟ إف
وقفتهم اغباظبة واغبادة تدؿ على نقيض مقصودؾ!
وأحدىم قاؿ رل مرة :اإلسبلميوف يرفضوف استنباط شئ جديد من النصوص اليوجد يف كتب السلف ،قلت لو :أعطٍت مثاالً على
ذلك قاؿ :موقفهم السليب من ظبلؿ القرآف لسيد قطب ،قلت لو:
إذا كاف سيد قطب وقع يف ىنات يسَتة خالف فيها عقيدة السلف ،ومع ذلك ذبد تفاين اإلسبلميُت يف النقل عنو واستعذاب
مقطوعاتو فهذا يدؿ على نقيض قصدؾ جذرياً! إذا كاف ىذا موقفهم مع من استنبط وأخطأ ،فكيف موقفهم مع من استنبط ودل
ىبالف السلف؟!
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وىكذا يذكروف دوماً شواىد تفيد نقيض مقصودىم.

 -ٕٜالشك أف ىداية اعبميع مطلب شرعي ،لكننا سنتكلم ىاىنا عن األولوية أيهما أوذل (ىداية أىل األىواء الفكرية ذاهتم؟ أـ
حفظ الشاب الداعية الصادؽ من ىذه األىواء الفكرية؟) الحظت بعض األخيار تأخذه اغبماسة يف التأثَت على أىل األىواء فيلجأ
إذل أف يستميلهم بإرضائهم باؼبوافقة على صحة بعض طعوهنم يف اػبطاب الشرعي ،ظناً منو أنو ببذؿ ىذه اؼبداىنة العلمية سيتألفهم
ؼبنهج أىل السنة ،لكن الواقع أف مثل ىذا يعود خبسائر أكرب على طالب العلم والداعية الصادؽ الباحث عن اغبق ،ولذلك ،فإنو هبب
أف تكوف األولوية غبماية الشباب الصادؽ من أىل األىواء ببياف زيف أفكارىم ،فإف اىتدى أىل األىواء الفكرية فبها ونعمت ،وإف
سبسكوا بأىوائهم فلسنا على استعداد للتفريط بإيباف الشباب اؼبسلم وديانتهم وعبوديتهم ألجل أىل أىواء يشًتطوف على النص.

ٖٓ-أوجو القصور في الخطاب الشرعي المعاصر:
تعرفنا يف اعبوالت السابقة على الشائعات النقدية اليت تستهلكها الطوائف الفكرية اؼبعاصرة اؼبخالفة ألىل السنة يف منهج اإلصبلح
والنهضة ،واكتشفنا سوياً حجم زيفها وبطبلهنا ،فالسؤاؿ اآلف :إذاً ماىي أوجو القصور يف اػبطاب الشرعي اؼبعاصر؟
فاغبقيقة أف الذي يبدو رل شخصياً أف ىناؾ ؿبورين أساسيُت تظهر فيهما ذبليات القصور:
المحور األوؿ :نقص التغطية يف كل اجملاالت ،فحجم اعبهود اؼببذولة يف كل اؼبيادين غَت كافية إذل اآلف ،وسأضرب أمثلةً لذلك:
تشهد اجملتمعات اؼبسلمة اليوـ ألواناً من الوثنية التقليدية ،كاالستغاثة باغبسُت وسؤالو تفريج الكربات ،وىذه اؼبظاىرة موجودة يف
ؾبتمعنا احمللي ذاتو ،وشبة دراسات ذكية وفبتازة درست واقع اؼبزارات اؼبعاصرة اؼبنتشرة يف البلداف اإلسبلمية وكشفت نتائج مرعبة من
شيوع الوثنية التقليدية ،وىذا ىو عُت الشرؾ الذي ذىبت أعمار الرسل واألنبياء يف ؿباربتو ،ومع ذلك التزاؿ جهودنا تتقاصر عن
معاعبة أعظم قضية أنبّت األنبياء واستولت على ىرـ أولوياهتم ،بل وصلنا إذل درجة أكثر اكبطاطاً حيث صار بعض اؼبنتسبُت للفكر

عندنا يتعامل مع ىذه اؼبظاىر بكل برود وكأف حق اهلل األعظم دل ينتهك! بل وقد يسخر فبن يؤرقو ىذا األمر ويسعى يف معاعبتو ،بل

وبعضهم يعترب معاعبتو نوع من "الطائفية"!
ومن صور القصور أيضاً ،أف كثَتاً من اجملتمعات اؼبسلمة تعاين من (شرؾ التشريع) أي عدـ افراد اهلل بالطاعة يف تشريعاتو ،فتسن
القوانُت تلو القوانُت اليت تنتهك أحكاـ اهلل يف اؼبعامبلت واعبنايات وغَتىا .وىذا الشرؾ الذي قاؿ اهلل عنو {أ َْـ ل َُه ْم ُش َرَكاء َش َرعُوا
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ِ
َحبَ َارُى ْم َوُرْىبَانَػ ُه ْم
َم يَأْذَف بِو اللَّوُ} الشورى . ٕٔ،فسمى تشريعاهتم شركا .وقاؿ تعاذل عنو أيضاً{ :اتَّ َخ ُذواْ أ ْ
ل َُهم ِّم َن الدِّي ِن َما ل ْ
أَربابا ِّمن ُد ِ
َنت تَ ُكو ُف َعلَْي ِو َوكِيبل}
ت َم ِن اتَّ َخ َذ إِل ََهوُ َى َواهُ أَفَأ َ
وف اللّ ِو} التوبة .ٖٔ،فجعل طاعتهم شركا .وقاؿ تعاذل {أ ََرأَيْ َ
َْ ً
الفرقاف .ٖٗ،فجعل طاعة اؽبوى دبا ىبالف أمر اهلل نوع من "تأليو اؽبوى" .

ومن أعظم مايبُت مركزية (توحيد التشريع) يف مشروعات األنبياء للئلصبلح أف اهلل تعاذل حُت ذكر "الرسل" و"الكتب السماوية" -
ِ
ين ُمبَ ِّ
ين
ونبا يبثبلف ثلث أركاف االيباف الستة -رسم وظيفة الكتب السماوية بصورة أخاذة حيث يقوؿ تعاذل{ :فَػبَػ َع َ
ش ِر َ
ث اللَّوُ النَّبيِّ َ
ْكتاب بِالْح ِّق لِيح ُكم بػين الن ِ ِ
ِ
ِ
يما ا ْختَػلَ ُفوا فِ ِيو} [البقرة .]ٕٖٔ:فباهلل عليك تدبر ىذا الشموؿ الذي
ين َوأ َ
َّاس ف َ
َنزؿ َم َع ُه ُم ال َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َوُم ْنذ ِر َ
ذكرتو ىذه اآلية عن وظيفة الكتب السماوية "ليحكم بُت الناس فيما اختلفوا فيو" وقارنو بواقع اغباؿ اليوـ.

واؼبراد أف جهودنا يف معاعبة شرؾ التشريع الذي ىو من أعظم نواقض وقوادح التوحيد التزاؿ أقل بكثَت بكثَت من اؼبستوى اؼبطلوب،
بل وظهر لدى البعض نغمة جديدة صار يشعر أف قضية (ربكيم الشريعة) قضية جيدة ولكنها ليست أولوية ،اؼبهم ىو اغبقوؽ اؼبالية،
فاختزلت الشريعة كلها يف اغبقوؽ اؼبالية!
ومن أمثلة قصور اػبطاب الشرعي أف اؼبؤسسات اإلعبلمية الكربى اليوـ تكثف نشر اؼبواد اإلعبلمية اليت تدفع باذباه تطبيع العبلقات
غَت اؼبشروعة بُت اعبنسُت ،وتقويض اغبواجز الشرعية ،وحفظ األعراض واحد من أعظم مقاصد الشريعة اػبمسة ،ومع ذلك التزاؿ
جهودنا دوف مستوى اؼبواجهة.
ومن أمثلة قصور اػبطاب الشرعي أف الطوائف الفكرية اؼبنحرفة تضخ على الشباب اليوـ آالؼ اؼبقاالت اليت تتضمن شبهات تزين
للشاب اؼبسلم تقحم الشهوات دوف تأنيب ضمَت ،وفيها من ربريف معاين الوحي والتزىيد بفقو السلف واللهج بتعظيم الكفار شيئاً
عجباً ،وغالبها تقريباً يدور حوؿ إعادة صياغة أحكاـ اإلسبلـ دبا يتناسب مع قيم ومفاىيم الثقافة الغربية عرب االعتماد على اػببلفات
والشذوذات الفقهية ،فإذا وجدو شذوذاً فقهياً صار اؼبرجح يف اؼبسألة ليس النص ،وإمبا مدى القرب والبعد عن قيم الثقافة الغربية،
ولذلك تنتهي ىذه األفكار دوماً إذل (التفسَت اؼبادي لئلسبلـ) أي إبراز اعبانب اؼبادي يف التشريعات وتغييب بقية احملتويات العقدية
والفقهية ،ومع ذلك التزاؿ جهودنا يف مكافحة ىذه الطوائف الفكرية اؼبنحرفة دوف اؼبستوى اؼبطلوب.
ومن أوجو القصور أف كثَتاً من اؼبناصب والواليات اؼبؤثرة على حياة اؼبسلمُت صارت تعطى لغَت األكفاء ،وكثَت من العقود اغبكومية
صار ينخرىا الفساد من الداخل ،وىذا أثر جوىرياً على اؼبصاحل اػبدمية للمسلمُت بشكل عاـ ،وأزميت اإلسكاف والصحة بشكل
خاص ،والتزاؿ جهودنا يف اؼبطالبة باإلصبلح دوف اؼبستوى اؼبطلوب.
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ىذه مباذج فقط ،واؼبراد منها التأكيد على أننا حباجة ؼبضاعفة اعبهود على صبيع اعببهات ،العقيدية والفضيلية واؼبالية وغَتىا ،فليست
مشكلة اػبطاب الشرعي أنو غاذل يف جانب وترؾ جوانب أخرى ،بل مشكلة اػبطاب الشرعي أنو ال يزاؿ غَت قادر على تلبية
االحتياجات يف صبيع اغبقوؿ.
والفرؽ بُت أىل السنة وأىل األىواء الفكرية يف ربديد مواطن القصور ،أف أىل السنة يطالبوف دوماً جبميع األبواب الشرعية ،ويعظموف
شأهنا صبيعاً ،ألهنا كلها من الدين عندىم ،وأما أىل األىواء فيضربوف اؼبطالب الشرعية بعضها ببعض ،فأىل السنة يقولوف دوماً هبب
أف قبتهد يف كل الفروض الكفائية ،وأىل األىواء يقولوف –مثبلً -أوقفوا جهود التوحيد والفضيلة وربدثوا يف اغبقوؽ اؼبالية فقط .ومن
يدعو ؼبضاعفة اعبهد على كل اعببهات فهذا دليل على أنو يريد األخذ بالدين كلو ،ومن كاف يريد ضرب اؼبطالب الشرعية بعضها
ببعض فهذا دليل على أف يف نفسو ىوى.

المحور الثاني :قصور األخطاء الفردية :اليبكن القوؿ بأف فقهاء ودعاة اػبطاب الشرعي معصوموف ،بل وبدث من األفراد صبيعاً ببل
استثناء أخطاء فردية عرضية ،فاإلنساف يضعف أحياناً يف العلم والعمل ،يضعف يف العلم فيتأوؿ ،ويضعف يف العمل فيعصي،
والواجب علينا صبيعاً أف نتناصح يف ىذه األخطاء الفردية.
لكن من اؼبهم التنبيو إذل أف األخ طاء الفردية الربسب على قواعد وأصوؿ أىل السنة ذاهتا اؼبوروثة عن خَت القروف ،فتجد بعض
الشباب يأتيك ويقوؿ لك( :اػبطاب الشرعي اليعتٍت بقضايا األخبلؽ) فإذا ذكرت لو مباذج واسعة من منتجات قضايا األخبلؽ ،قاؿ
لك (أنا أتذكر الشيخ الفبلين غضب مرةً وقاؿ كبلماً ،والشيخ الفبلين يهمل يف عملو ،وكبو ذلك) فمثل ىذه الوقائع ىي أخطاء
شخصية ألفراد وليست أخطاءً ؼبنهج أىل السنة ذاتو! ىل يصح أف نأخذ مثبلً القصور البشري الذي اعًتى بعض الصحابة ونقوؿ إف
منهج النيب يف التعليم خاطئ؟! واؼبراد أف وقوع اػبطأ من األفراد هبب أف يعاجل كأفراد ،ال أف ننقلب على اػبطاب الشرعي ذاتو.

ىذاف ؿبوراف أرى شخصياً أهنما حباجة للعناية لتنمية الواقع اإلسبلمي.
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خاتمة :وأخيراً ما الدافع لكتابة ىذه الورقة؟اغبقيقة أف أعظم دافع رل لكتابة ىذه الورقة ،وىذه اؼبناقشات السابقة ،أنٍت رأيت نتائج مرة ؽبذه اؼبقوالت النقدية اليت تروجها
الطوائف الفكرية .بكل صراحة ووضوح أعرؼ الكثَت من الشباب الذين التقيت هبم ،أو جرت بيٍت وبينهم ؿباورات ،أو حصل بيننا
اتصاؿ باؼبراسلة ،وحكوا رل شيئاً من أخبارىم ،فرأيت فيها واهلل العظيم ما يبؤل النفس حزناً وكمداً ،ترى الشاب عليو سيماء الصبلح
واػبَت ،مشتغبلً بشيء من معاين الوحي أو حفظ نصوصها ،ومهموماً بالدعوة إذل اهلل ،بل وبمل ىم اؼبسلمُت يف كل مكاف ،ووباوؿ
تزكية نفسو بشيء من العبادات ،ويبضي بقية وقتو يف ٍ
شأف وظيفي من شؤوف دنياهٍ ،ب ال يلبث أف يتعرؼ على ىذه اؼبقوالت النقدية
اليت تروجها الطوائف الفكرية ،فيشحنونو ضد اػبطاب الشرعي ،ويصدعوف ثقتو بفقهاء أىل السنة ودعاهتم ،فبل يزالوف بو حىت
ينفصل عن مقابس اإليباف ،ومغذيات التدين ،فيهجر القرآف تدرهبياً ،وينسى كثَتاً من معاين الوحي اليت تعلمها ،وتتضرر عبادتو
بشكل ملحوظ ،بدءاً بالنوافل مروراً بالواجبات وانتهاءً بالشذوذات الفقهية ،وتصبح ؾبالسو كلها حنق وتذمر من اؼبتدينُت واألخيار،
وتنبٍت بينو وبينهم اغبواجز تلو اغبواجز ،ويصوروف لو أهنم وإياه سيبنوف النهضة واغبضارة ،وىم واهلل ال حضارة دنيوية وال دينية ،بل

كثَت منهم يتحوؿ إذل اللهو ومساىرة األفبلـ ،والشغف بالسفر للخارج.
بل واهلل العظيم أف أحدىم –وىو قارئ هنم -قاؿ رل بكل صراحة( :أنا رل أكثر من عشر سنوات أصلي الفجر إذا ذىبت للعمل
الساعة الثامنة) يقوؽبا رل بكل برود واهلل على ما أقوؿ شهيد  ،فانظر كيف مات الدين يف القلب ،إف أسوأ من إطباقو على ترؾ الصبلة
ال مباالتو دبا وقع منو ،وىذا ال يقع إال دبن غادر تعظيم اهلل قلبو ،وىذا الشخص ال يكف عن اؼبشاركة دوماً يف قضية (كيف نفهم
اإلسبلـ؟!) واهلل شيء مقرؼ جداً.
شباب صار وقتهم بُت األفبلـ والسياحة وتضييع العبادات ،ال يك ّفوف عن توجيو النصائح لعلماء أىل السنة كيف يفهموا اإلسبلـ؟!
على أية حاؿ فإف اؼبقصود ىاىنا أف (شحن الشباب ضد فقهاء ودعاة أىل السنة) صار لو دور فعاؿ يف توىُت التدين يف النفوس،
وكلما الحظت ىذا األثر أخذت أتعجب من اؼبعاين العظيمة اليت أشارت إليها تلك اآلية:
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
اإل ِ
ِ
آمنُوا) الحشرٔٓ ،
ين َ
يماف َوَال تَ ْج َع ْل في قُػلُوبنَا غ ًّبل للَّذ َ
ين َسبَػ ُقونَا ب ِْ َ
(ربػَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
َ
امتبلء القلب بالغل ألىل الفضل واػبَت –سواءً أصابوا أـ أخطأوا -ليس قضية ىامشية بتاتاً ،بل ىي أوؿ عثرةٍ يف منحدرات األىواء

السحيقة.

ولتتأكد من كبلمي تأمل يف واقع الطوائف الفكرية اؼبناوئة للخطاب الشرعي ،وستجد فيهم صبيعاً ضعف الصلة بالقرآف ،والضعف
العبادي العاـ.
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ولذلك فإف من أعظم ما وبرؽ ىذه الطوائف الفكرية اؼبخالفة ألىل السنة واعبماعة يف منهج اإلصبلح والنهضة :الدعوة إذل تبلوة
القرآف وتدبر معانيو ،وتدبر األعماؿ اليت وببها اهلل ويذكرىا ويعيدىا ووبث عليها ،فهذا القرآف العظيم أعظم (منظم لؤلولويات) ،وىو
(اعبدوؿ الصحيح) لًتتيب اؼبطالب الدينية ،وقد رأيت شباباً كثَتاً كانت لديهم إشكاليات كثَتة بسبب القراءة يف بعض الكتب
واؼبقاالت الفكرية اؼبنحرفة ،فأوصاىم بعض اؼبتخصصُت بتبلوة القرآف وتدبر معانيو ،فما ىو إال فًتة يسَتة حىت زالت عنهم الغشاوة
كلها ،وتبُت ؽبم اؼبطالب اليت يريدىا اهلل من العباد ،ودرجاهتا وأولوياهتا ،فصاروا حبمد اهلل يعظموف ما عظمو القرآف ،ويستهينوف دبا
استهاف بو القرآف ،ويقدموف ما قدمو القرآف ،ويؤخروف ما أخره القرآف ،وأصبحت الرؤية عنهم شديدة الوضوح.
فما يريده اهلل ووببو ويريده من العباد ليس لغزاً ،اهلل أنزؿ ىذا الكتاب ليقرأه عموـ الناس فيفهموا منو مراد اهلل تبارؾ وتعاذل ،وأصوؿ
اؼبطالب الشرعية.
خذ مثبلً :ذكر اهلل (الصبلة) يف كتابو ،بلفظها ومشتقاهتا كاؼبصلُت والصلوات ،يف بضعة وتسعُت موضعاً مفرقة يف عشرات السور
اؼبكية واؼبدنية ،فهل من اؼبمكن أف يذكر اهلل الصبلة يف ىذه اؼبواضع التسعُت وتكوف شيئاً ىامشياً بالنسبة هلل؟! ىل القرآف يستحضر
الصبلة هبذه الكثافة بالثناء على أىلها ومعاقبة تاركها وتكوف شيئاً ليست األولوية يف اػبطاب الدعوي واإلصبلحي؟! ىل يبكن أف
تكوف الصبلة هبذه الكثافة يف القرآف وليست ىي األولوية يف بناء اغبضارة والتقدـ االنساين؟!
وشرع اهلل أحكاـ الشريعة كلها على األرض إال الصبلة فقد عرج بالنيب  إذل السماء لكي يتلقى تشريعها من اهلل مباشرة ،فكيف
باهلل عليكم يقدـ البعض خطابا يسميو (خطاب حضاري وإصبلحي وهنضوي إخل) وتكوف الصبلة فيو أشبو بالشأف الشخصي!
ومن قرأ كتاب إماـ أىل السنة يف زمانو ؿبمد بن نصر اؼبروزي اؼبسمى (تعظيم قدر الصبلة) فواهلل إف كاف يف قلبو ذرة صدؽ يف
البحث عن مراد اهلل ورسولو فإنو ال يبكن أبداً إال أف تتأثر رؤيتو لئلصبلح والنهضة كلياً ،وباؼبناسبة فهذا الكتاب من أعظم الكتب يف
بياف إشكالية اإلرجاء الفقهي ،وقد كاف الشيخ العبلمة عبداهلل السعد يعظم شأف ىذا الكتاب جداً ،وقد رأيت من حسن صبلة
الشيخ عبداهلل شيئاً كاف يهزين ىزاً ،فواهلل إف تنفلو قبل بداية الدرس (حُت كنت أحضر شرحو لسنن الًتمذي قبل عشر سنوات) وما
فيو من حسن القياـ والركوع ،وإخباتو حُت اؽبوي إذل السجود ،شيئاً هبعلٍت أوقن أف الرجل يعيش مع الصبلة عاؼباً آخر ،وىذه العبودية
أرزاؽ من اهلل جل وعبل نسأؿ اهلل من فضلو.
وتكلم اهلل عن جنس "ذكر اهلل" يف عشرات اؼبواضع من القرآف ،وأما آحاد األذكار وأنواعها كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبَت
فهذه ال يبكن إحصاؤىا يف القرآف إال بكلفة ،فهل يبكن أف يكوف اهلل أفاض يف وصف الذكر هبذه الكثافة ويكوف ليس من أعظم
أولويات اػبطاب الدعوي واإلصبلحي؟ ،ىل اهلل جل وعبل يغرر بالعباد فيحثهم على ما ال يريده منهم؟!
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وكذلك ما جاءت بو الرسل من الشعائر العظيمة الظاىرة اليت وببها اهلل (كالركوع ،والسجود ،واالعتكاؼ ،والصوـ ،والذبح ،والنسك،
واألذكار )..وسائر ىذه األعماؿ العظيمة امتؤل هبا القرآف ،وأثٌت اهلل على األنبياء حبرصهم عليها.
ومن قرأ ىذا القرآف ورأى ما فيو من تعظيم اهلل لتزكية النفوس بالعبادات القلبية الباطنةٍ ،ب رأى غياب ىذه العبادات عند ىذه الطوائف
الفكرية ،أدركو الرثاء واألدل ألحواؿ ىؤالء اؼبساكُت الذين ضيعوا أعظم مقاصد القرآف ومطالبو.
أعظم وأىم وأظبى إصبلحات األنبياء ىو ماجاؤوا بو من "اؼبعرفة اإلؽبية" دبا تتضمنو من تصورات صحيحة عن اهلل والغيب ،ودبا
تتضمنو من عمارة القلوب بالتألو هلل ،وتزكية النفس البشرية بعبودية القلب هلل ،فهذه العبادات القلبية اليت جاء الرسل بتزكية النفوس هبا
(واليت يسميها الفقهاء العبادات القلبية ،ويسميها علماء السلوؾ اإلسبلمي مقامات اإليباف) أطنب القرآف يف تشريفها وبياف حب اهلل
سبحانو ؽبا.
فما جاءت بو األنبياء من تزكية النفوس وترقيتها وتنويرىا بالعبادات القلبية ىو أعظم ماجاءت بو األنبياء والرسل ،فأوؿ قضية يف
جدوؿ أولويات الرسل عمارة القلوب باهلل ،والعبادات القلبية كثَتة ومن أصوؽبا :اإلخبلص ،واحملبة ،واػبوؼ ،والرجاء ،والتوكل،
واليقُت ،والصدؽ ،واالنقياد ،والتذلل ،والصرب ،واالستعانة ،والتوبة ،وكبوىا.
وىذه العبادات امتؤل هبا القرآف ،فهو يبتدئ باألمر هبا أحياناً ،وأحياناً أخرى يثٍت على من فعلها ،وأحياناً أخرى يذـ من أنبلها،
وأحياناً أخرى يعلق هبا على األحداث والقصص ،فيفسر النجاح واالستنارة هبا ،ويفسر اإلخفاؽ واالكبطاط بغياهبا ،إذل غَت ذلك من
أمباط التعبَت اليت استعملها القرآف يف تأكيد أولوية عمارة القلوب باهلل.
فالرسل –صلوات اهلل وسبلمو عليهم أصبعُت -علموا الناس كيف سبتلئ قلوهبم باإلخبلص وذبريد النية وتصفيتها هلل ،وامتبلء القلب
حبب اهلل ،واػبوؼ واػبشية والوجل من اهلل ،ورجاء ثواب اهلل ،والتوكل عليو سبحانو وتفويض األمور إليو واالعتماد التاـ عليو ،وتشبع
القلب باليقُت القاطع باهلل والنبوة واؼبعاد ،وانقياد القلب وتسليمو وخضوعو وانصياعو واستسبلمو هلل ورسولو وأوامرنبا ونواىيهما،
والتذلل هلل دبا يتضمنو من التضرع واالستكانة واإلخبات هلل سبحانو وتعاذل  ،واالنطراح بُت يديو ،وإظهار االفتقار هلل ،واغباجة إليو
والتمسكن بُت يديو .ففي النفوس فاقة فطرية ال يبلؤىا إال اإلقباؿ على اهلل ،ويف القلوب صدع ال يرأبو إال االكبناء بباب اعبواد الغٍت
سبحانو ،والصرب على قضاء اهلل وأقداره الكونية ،واالستعانة واالستغاثة واالستنجاد باهلل ليعيننا على عبادتو ،وليعيننا على شؤوف دنيانا،
ومعاودة التوبة واإلنابة والتماس اؼبغفرة والصفح من اهلل ،وأف يبوء االنساف ويقر ويعًتؼ بإشبو وذنبو.
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وىذه العبادات القلبية العظيمة اليت اعتٌت هبا األنبياء والرسل ،وصرفوا جوىر جهودىم يف تزكية الناس هبا ،تنفي آفات النفوس
وأدواءىا ،وتطهرىا وتنقيها ،فأدواء النفوس ىي أضداد ىذه العبادات العظيمة ،فإذا ضعفت ىذه العبادات القلبية امتؤلت حقوؿ
القلوب باغبشائش الضارة.
فضعف اإلخبلص يورث الرياء وحب الظهور والشرؼ ،وىوس الشهرة ،ونزوة التصدر والرياسة ،وحب العلو على األقراف ،والتزين
ْ
للمخلوقُت.
وضعف اػبوؼ من اهلل يورث اعبرأة على انتهاؾ اؼبقدسات ،ويسبب اؽبلع واػبشية من ـبلوؽ ضعيف عاجز مثلك.
وضعف الرجاء يورث القنوط من رضبو اهلل ،وترؾ العمل ربت ضغوط إحباطات اليأس من عفو اهلل ،والرجاء ال يكوف إال مع العمل،
أما الرجاء ببل عمل فيسميو القرآف "األمن من مكر اهلل".
وضعف التوكل يورث تعلق القلب باؼبخلوقُت ،وانصرافو إذل مبلحظة األسباب والغفلة عن مسبب األسباب ذاهتا.
وضعف اليقُت يورث تسرب شيء من االرتياب والشكوؾ ،وتزعزع اغبسم باهلل وكتابو وسنة نبيو ،ويسبب تصدع الثقة بوعد اهلل وأف
اهلل ناصر دينو ورسلو.
وضعف االنقياد يورث الًتدد يف التسليم هلل ورسولو ،وتنامي االعًتاضات اػبفية الباطنة على الشريعة ،والتربـ بنصوص الكتاب والسنة،
والسعي للتخلص منها بشىت الطرؽ اػبفية :مثل التأويل والتحريف اؼبلتوي ،أو التذرع باػببلؼ الفقهي ،أو تضخيم دعوى اختبلؼ
الزماف ،أو التعلل باؼبقاصد إلسقاط النصوص ،أو التعلق بالكليات عبحد اعبزئيات ،وكبو ذلك من التقنيات والوسائل اليت تدور حوؿ
شهوة التخلص من االنقياد للنص.
ىذه رأس تعاليم األنبياء ،وتلك جوىر وصاياىم  ..ؼبن كاف فعبلً يبحث عن مراد اهلل ورسولو..
فإذا تدبر الباحث الصادؽ ىذه اغبقيقة يف القرآف ويف وصايا الرسل واىتماماهتم ،وإذا تأمل عمق العبادات القلبية يف مشروعات
األنبياء لئلصبلح ،ورأى غفلة غالب الطوائف الفكرية عنها؛ علم أف حاجة ىذه الطوائف الفكرية إذل التزكي بالقرآف وعمارة القلوب
باهلل تفوؽ كل اغباجات البشرية اليوـ.
وال يوقن هبذه اغبقيقة إال من امتؤل قلبو بتعظيم األنبياء والرسل واليقُت بأف ماجاؤوا بو ىو أعظم وأظبى من كل ما تتداولو البشرية من
اىتمامات وأولويات وأفكار وفلسفات ونظريات وخطابات.
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وىذا القرآف العظيم شرح ماجاءت بو الرسل من حفظ "العفة والفضيلة" ومقاومة الرذيلة ،ووسائلها اؼبفضية إليها ،فثمة منظومة
متماسكة كرسها الوحي اإلؽبي لقطع الطريق على كل طرؽ الرذيلة ومسارهبا ،كمنع اػبلوة ،واػبضوع بالقوؿ ،واغبجاب ،وغض
البصر ،والدخوؿ على احملارـ ،وقولو :اغبمو اؼبوت ،والتعطر يف الطريق ،ومنع السفر بغَت ؿبرـ ،وغَت ذلك من النصوص اليت تكشف
أف من مقاصد الشريعة سد الطرؽ اؼبفضية إذل تطبيع العبلقات غَت اؼبشروعة بُت اعبنسُت.
وما جاءت بو الرسل من حفظ العبلقات االجتماعية يف تراتبيتها كرب الوالدين وحقوؽ الرحم واعبوار وغَتىا ،وحفظ اغبقوؽ اؼبالية،
كمنع الربا ،والغرر ،والغش ،والرشوة ،واالحتكار ،والسرقة ،وأكل أمواؿ الناس بالباطل ..إخل.
والعقوبات اعبنائية العظيمة اليت جاء هبا الوحي ،وحفظ األرض من الفساد اعبنائي ،وأف الوسيلة اليت هبلها اهلل ويرضاىا ىي القصاص،
وقطع السارؽ وجلد الزاين والقاذؼ ،ونفي من أقاـ عبلقة غَت مشروعة وىو ال زاؿ غَت متزوج إذل غَت بلده سنة كاملة ،والرجم
باغبجارة للمتزوج الذي يقيم عبلقة غَت مشروعة حىت يلفظ آخر أنفاسو.
ىذه العقوبات اعبنائية اليت شرحها القرآف الستقرار اجملتمع وليكوف متقدماً راقياً ،التزاؿ األمم غَت اؼبسلمة اليوـ منحطة حائرة أرساىا
دل هتتد إليها ،وال تعرؼ الوسائل اليت شرعها خالق اإلنساف ذاتو.
وكذلك ماجاءت بو الرسل من األخبلؽ العامة كالصدؽ وترؾ الكذب ،وحفظ عرض اؼبسلم وعدـ غيبتو ،النميمة ..إخل.
والعناية بالفروض الكفائية اليت تقوـ هبا مصاحل اؼبسلمُت ،والوسائل اؼبادية اليت تتحقق هبا رسالة اإلسبلـ ،وىو ما يعرب عنو الوحي
دبفهوـ القوة ..إخل.
فهذا جزء من معادل دعوة النيب التغيَتية ،ومشروعات األنبياء لئلصبلح كما عرضها القرآف ،وىذه ىي اغبضارة الشاملة والنهضة
اؼبستوعبة وليست حضارة اآللة واؼبادة واللذة.
واهلل تعاذل أعلم وأحكم ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد وآلو وصحبو وسلم.
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