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القولزخرف 

بنصإلى بنصهم يوحى والجن الاص ثتاطين عدوا ني لكل حنلثا كيلك وؤ 
هيمئروف وما ندمهم يعلوه ما ربك ولوفاء عرورا الفول ؤحرف 

•فتنتهم في ليثعوهم القول لعض بعضهم حثن عنهما؛ الله رصي هماس ابن نال 
بالألمة.الباطل تزيين ت عكرمة تلميذْ وقال 





المقدط

بعدتأما ومصطفاه، نبيه على وملم الله وصلى لله، الحمد 
أوبحثية مراكز قي تجتمع هامشيه ينخيه حاصثا شأننا الفكري المجال يعد لم 

المفاهيمتعد ولم هناك، أو هنا مغمورة ات حلمأو منوية مؤتمرات أو أدبية صوالين 
أصبحتبل الناس؛ لعموم مفهومة عير اصطلاحية فتية قوالب في تصب الفكرية 

القوئمختلف تتصاؤع التي الاجتماص التواصل لغة تجند اليوم الفكرية اللغة 
للمستهلدوالجفاهيم التصورات تلك لتقدم حلالها، من ومفاهيمها تصوراتها لصغ 

اكهاد-

مركزيءارتبطت المعاصرة الفكرية المفاهيم ثورة أن في التايع يرتاب ولا 
القفانياتفي الاجتماعي التاثير رموز فاصبحت العاصرة، الاتصال نقلم بئورة 

العقديةالتصورات صياغة في تتافس والمحافة؛ الاجتماعي التواصل وشبكات 
حالهأشمر ما وهو الفكرية، المعالجة وأسالمب، أدوات حلال من والمنهجية والفقهية 

الشبابأوقات من كبيرآ جزءأ نالتهم  V_Ljحتى الفكرية المجالات في الانهماك من 
والمشاريعومذاهبهاكافة، بتفاصيلها والحداثتة فتة الملالأفكار وأحيت هم، ومجال
لدائرةتترب وغيرها؛ واليامئة، المحقوقية والباحث، ومولفيها، بروادها القدية 

اليوم.لجيل الأولويات سلم في متقدما مركزأ وتحتل المثاب، اهتمام 
كبيرأءل.دأ عينلئا تخطئ فلن مساحاته، وتمدد الفكري الجدل دائرة تومحع ومع 

بوعي~ بذاتها وصارت المجالات، هذه تكرر مع تتكرر ياتت، التي المقولات من 
تتنهمعوقد والقاش، الجاسل سياقات في والاحتجاج أداه — وص بغير أو 





القيمة

علىالجمع يتفق محضا باطلا تقدم لا المقولات فهذْ والالتباس• الإجمال ~ ْ 
الحقس قشرة تحت< ممادمة، غير هادتة بطريقة حلالها ص الباطل يمرر ؤإنما رفضه، 

قيها.الإشكال لأوجه الناس س كثير تفطن عدم يفر ومحوما القبول، 

ماتفاوت •ع حميعا المقولات مالْ ينتظم الذي الناظم الخيهل أن والخلاصة 
واضحة،وامتلاكهاحجه همارتها، مهولة ْع تآثٍرمحأ، عموم ت الحق وبمدآس نربا بينها 

بعضتمائم فكرية آثارا الأحيان س كثير في ينج يمحوما مختصر، ملبس تالي، في 
الشريعة.فهلعيات 

تائيرماويتتؤع مختلفة، مجالات في تتمدد أنها المقولات هذه في والملاحنل 
ال>ليىلسمل،

الاستدلال.ومناهج التلقي بمصادر العبث — ١ 

المحكمة.الشرعية والأحكام الأصول بعض أوإنكار رفض ٢" 
عنلها تيحثج وتد الشريعة، لقهلعيات مصادمة معاصرة مفاهيم قبول ٣" 

متاصبة.مرعية ندات ت م

بها.اليقين أوإضعاف بكمالها، الثقة وهز الشريعة، باحكام الالتزام س التهوين — ٤ 

تحدتمما إلى إضافة المجالات، هذْ في التأثير يخلفها التي الكيرى والمشكلة 
عنهوتتنع الله، جن—، في التفريهل- حبائل في المسلم توج أنها مفامحيمي،؛ انحراف من 

يكونقل وهوشعور الحق، على بأنه زائفا شحورآ تعهليه بل فيه، وج ما بخْلأ الشعور 
طثيص،أمر الذب في الملم فوقؤع ها؛ نفالعصية س النفس على حهلرآ أشد 

ءوحيرالتوبة: على اللم يحمل ما هو الخهلأ شحور لكن -حءلاءا٠، آدم ابن ءكل ف: 
١التوابون، الخهلاتين 

١٣



ائقدمة

دوائرني واغ بأنه الشعور ؤيفتقد الإمانية المسلم بوصلة تتعهلل حين فالمصيية 
شهليوهم المشهد إحداثيات ترتيب إلى يسعى تراه حين المصيبة وتعظم الهوى، 

والتوبة،والمعالجة التصحيح في ته مسسر يعرقل وهوما الحق، دائرة في يرال، لا بأنه 
أصنالشبهة جض وأن القولأُتج، هده حطورة أوجه من وجه عن يكثف ما وهذا 
ويزيدأصعب. فتوبته الشبهة صاحب، أما منها، يتاب فالشهوة الشهوة؛ من النفس على 

وأهوائهاالنفوس شهوايتح بعض فتغلق والشهوة، الشبهة تتمازج حين صعوبة الأمر 
ؤيدركتوازنها، للنفس لتعيد الإيمانية الصدمة من لونا تدعي يما وهو بشبهايتج، 

فيالعلي القاش يثمر وحتى الوحي، ؤإملاءاُت، الشخصية ميوله بين الفرق المرء 
العبث،من صربا العلي النقاش يكون الإيمانية الكاشفة هده وبغير الثبهة، داء إزالة 

المرجو.الأثر إحدايثح إلى غالبا يفضي ولن للعلم، وامتهانا 

،موانففي القرآن رصده ما وهو حال، كل في نافعا ليس الملمي فالحجاج 
زئرآذانهم ف، يدبلموذ لا والذيث وشماء هدى آمنوا هوللذ؛س ئل ءؤ تعالى؛ فقال فيه، الناخلرين 

لزيدبوابه يكون ند بل [• ٤٤• ]فصلت، بجيده ثكj، من يئاذوث أوله عز وهوعليهم 
منوننرل ؤ تعالى؛ قال كما ضلالا، إلا وبراهينه الحق حجج تزيده فلا لانحدار، اس 

وقال:[. ٨٢تالإسراء: خنازاه إلا آلظيتن، نزبن زلا ززمحه ثقاة غز نا آلقز،'ان 
إيننانزاذئيب آك؛ن،'انئوأ نأثا إينثأ هذ؛ت زاذته  ٣١نقول ض منيم نوزة أنزلئ، نآ >ؤزإذا 

ْ؛قمّوذهوئم ومانوأ يخب( إث، رجنا يزاذيهم مزم، قلوبهم ?، ^؛_ وأما 3 ينثبشروي، وهم 
الأنتفاعمن تمنعها التي النفوس هذه أهواء ، ٣٢؛وذلك، [.. ١٢٥، ١٢٤]التو؛ةت 
النفسلمحفلوخل دنيء ملم إلى عندهم وهداياته القران علوم تتحول قد بل بالحق، 

إليه.والدعوة الحق لإفلهار صلاحا تكون أن بدل الصغيرة 

الشريعةفرؤع في لف الأئمة حلاف، انحصار أسباينخ س محببا ر يف^ا ؤإدراك 
وحسالإيمان ويقظة النفوس فمماء الإسلام، أصول إلى تمتد أن دون التفصيلية 





القيمة

أحظىموقف وهر دآمنها، رث أكثر موقفا ويتخذ فرزها، ويحن المقولة، من والبامحلل 
الصواب،.فيه يكون أن 

بسببزائفة قوة تكتب المقولاتر فبعض والأنتشارت الشهرة سهلوة كسر ٢" 

عدالقلية المالتكة يفعفا وهوما لها، الناس من كثتر وقبول انتشارها، وسعة شهرتها 

ماوزمانا مكانا تمددها في أن ؤيتوهم ١لمقولأرت،، هذه لضغعل فيرصخ الناس بعمى 
للحقمعايير ليت، والشهرة الانتشار مجرد أن يدرك والعاقل حقا، تكون أن تدعي ي

الأدلةس عليه تقوم ما والمعممدات، الأقوال في والبامحلل الحق معيار بل والباحلل، 
والحجج•

اللفنلية،الحلاوة س بقدر م تتالمقولأيت، فيعمى الهرجة إزالة ٣" 
سؤإن صحتها، يهوى أن على النفوس بحض تحمل حلريفة، أوصياغة لعليفة، سجعة 
كاف،كاربصرامة وعومك، المقولة، عن اللففلية البهرجة مكياج أزيل فإذا حرأ، لالمان 

ذلك،.بمجرد فيها الخلل وجه الأحيان من كثير في انكشف، مجردة؛ 

صحيحة،غير مفدمارتح على العبارايت، تتكئ فقد ت الفاصدة بالمقدماُتح الوعي ~ ٤ 
الفاسدة،المقدمات، تاللث، عن الناس بعض يغفل ها نفالمقولة مناقشة زحمة وفي 

الحقيقيالإشكال لوجه التفطن يعقد ما وهو بمقدماتها، تما مالمقولة فيناقش 
نالك،بصحة لتسليمه منه بشيء الالتزام أو بباؤلل، ردها على تحمله أو المقولة، في 

التيالمقوماتؤ في النظر يستدعي المقولات، محاكمة في الدقة وتمام المقا.مار،. 
إليهتفضى وما معان، س تحتويه ومجا ذاتها المقولة ألفاظ ؤإلى المقولة، عليها انبنت، 

سنتائحدآثار•
موقفاصاحبها من عي تتل قد المقولة فصياغة ١لمقولةت سجن من التحرر — ه 

المقولات،،مجن حملة مع صحيحا يكون ئد ا وهوموقفأورفضها، عليها بالمّوافقة إما 



الهدمة

الموقفينحصر أن بلازم فليس أحر، مقولات مع التعامل عند فحا يشكل لكه 
أوهمتكثالث موقفا في الحق الموقفح يكون قد بل أوذاك، الطرف هذا في الصحيح 

الشانئاتمن كثير أمام الناس يدركها لا كسره مشكلة وهدم موحود، غير أنه المقولة 
الصوابيكون أن يلزم فلا المقولات، بعض تقرصها التي أوالرباعيات أوالثلاثيات 

منتحررا الشخصي من يتدعي ما وهو الموجودة، المقترحات قائمة في موجودا 
المّعالطة.هده أمر 

تكونقد والمقولأت العبارات من فكثير فيه; توضع الذي السياق ملاحفلة ٦— 
فإذافيه، نوخلف الذي السياق طيعة في عليها الإشكال( يرد لكن هي، حيث، من حقا 

ومعناها،صياغتها جهة لامن باؤللأ، محنى أوهمت، باطل، سياق في حق كلمة وصمت، 
ضلنإذ ه عليا الله ورحم السياق، بحكم عليها حفليتج التي المركبة للهيئة ؤإنما 
ارمسارت التي كلمته فقال، لله. إلا حكم لا الخوارج; هول، في الإشكال( لوجه 

باطل،•بها أريد حق كلمة المثز،ت 

إلامشكلاتها تتضح لا المقولات من فكثير والمالأت; اللوازم إدراك ٧— 
فبعضمالأت، من إليه تفضي أن يمكن وما لوازم، من عليها يترتّتإ ما بملاحفلة 

بهاتسليمه مقتضى أن فيرى الفكرية، المتوالية من لون في صاحبها تدخل المقولات 
الحقعن كثيرا يبتعد حتى وهكذا، آحر، لازم إلى يه تفضي وهم، يلازمها، يلم أن 

فمنابتداء، له مقصودا يكن لم الذي الأمر الشريعة، ^١؟^( انتهاك في ويح وقيمه، 
متىإليه تجر أن يمكن ما ملاحظة الفاسدة المقولات من كثير هشاشة كشف، أدوات 

المنهلقية.نهاياتها إلى وأخذت اطردت، ما 

نوال—إعن عبارة هي المقولات فبعضي الحاكمة; المرجعية طبيعة استحضار ٨— 
ؤإنماشرعي، لقد خاضعا يكون لا قد ي، والقالمتباينة، بمضامين للتحبئة قابلة كلية 

١٧





الهدمة

الحجةفقوة الماثرة، المرة الحجج أهمية من التهوين سق مما القصد وليس 
عامةبل فهمها، الناس س كثير على يشق وصعبة معقدة تكون أن يستلزم لا وسلامتها 
هينفه الوقت وفي محكمة، قوية قحججه التمهل، هدا من هو القراني الحجاج 

مابتفاوت الحجج بهذه الناس  ٤٣١يتفاوت وقد الخلق، عموم يفهمها رة ميحجج 
والتيالباؤللة، الحجج حعلورة إلى التنبّه المقصود ؤإنما والإيمان، العلم س عندهم 
منتتضمنه ما روية من تمغ غشاوة وصع في إدراكها وسهولة يرها يتستب أن يمكن 
انحرافات.ص إليه تجر أن يمكن وما وأغلاؤل، أ-خيتاء 

المقولاتهن.0 س عدد جمع إلى عي يوالذي الكتاب،، هذا فكرة جاءت تا هس 
ما، كثفبهدف الميسر، المباشر الواصح متهلقها ينفس ومعالجتهّا للباؤلل، ة الموم

وفرزالداخلية، مضامينها وتحليل حدة، على مقولة كل وفحص مشكلات، س فيها 

الإشكال،مواطن إلى ؤينبه المعتبرة، الصحيحة المعاني لتقر وباطل، حق س فيها ما 
والفساد.والالتباس 

حقيقةعن تكشف، منهجية إجابة تقدّيم على المقولات هده مناقشة في ومحتقتمر 
الفاسدة.اللوازم وبيان لذللث،، الأستادلأل مع ادها، فووجه المقولة، 

بعض،في بعضها ودمج وحصرها، المقولات، هده تتح في اجتهدنا وقد 
وهووتعل.يل، اجتهاد لمزيد الحال بطثيحة قابل والأمر بعض، عن ببعضها والاستغناء 

الأعزاء.قرائنا س ننتفلره ما 

الخهاون،الفكري الانحراف اتجاه في ير نكلها المقولات هذه أن ومتلحظ. 
الانحرافالمضمنة المقولات س شيئا ندرج ولم الشريحة، أحكام في المتساهل 

الشريحةنوعية لاختلاف نظرأ الدين؛ في الغلو نحو يدغ الذي المقابل الفكري 
يستقيملا أنه فرأينا المحالجة، طريقة في اختلاف س هذا مثل يتْللبه وما المخاطبة، 



القيمة

بعونمتقبلا يتيسر ولعله واحدة، محلريهة يناسها ولا واحدة، معالجة في الكل إدراج 
الخلولإشكالأُت، اوؤ.ة اJقولأءت، >ق الله 

واقتراحاتهمالأعزاء فراتنا بآراء كيرا ونرحب والتدد، والتمام العون الله أل ن
الأفاضلالإخوة نشكر كما شديد. وتقدير عناية محل متكون والتي ومويباتهم، 

؛مالء>وءلاتهموأميرنا الكتاب، هن.ا مودة على امحللعوا الذين الأعزاء الأصدقاء من 
والدحر.الأحر حرمهم ولا صنيعهم، لهم الله فشكر المتمة، ومقترحانهم 

بالله.إلا قوة ولا حول ولا المتعان، والله 



كفايةفي ( ١ )

مصدرآبالقرآن المكتفي صورة في صاحبها ثظهر مقولة في الشبهة هده تأتي 
بهذهقذف النبوية المنة من بدليل مرعي لحكم امتدللت فإدا والاستدلال، للحجة 
آحر،مصدر إلى الحاجة دون الدين إقامة في القرآن كفاية مدعيا وجهك، في القولة 

وئرلتانوله كمثل القرآنية الأدلة ببعض مقولته المقولة هدم صاحب يعقد وند 
منألكف ي نزئلئا ما ؤ سبحانه; قوله أو [. ٨٩]الحل؛ ه ضء ثم سائا الكتاب غلنلف 

[.٣٨]الأنعام: ه قيء 

جاءمقولة وجدتها ألفاحلها، في يل المقولة، هل.ه حلبيعة في ييرا الفلر ؤإدادققت، 
صحفقد قائلها، انحراف، عن ؤ تكثفنبوءة صورة في لكن ه المي لمان على ذكرها 

أمريأتيه أريكته، متكثاعلى أحدكم الاألفين قوقال: الني أن ه رابع أمح، حديث من 
وهياتثعناْ،ارااّ الله كتاب، في وجدنا ما أدرى، لا فيقول: عنه، أونهيت، به أمرمحت، مما 

هذْتحدثه ما ومع هو. الني لمقام الإزراء لباطنها القرآن، تعقلتم ثْلهر لشمة مقالة 
هدابوقؤع تنتأ إذ نبيه بصدق إيمانه من تزيد أنها إلا اللم، نفس في ألم من المقولة 

الانحراف،.

شرعية:حقاتق ثلامحت، إدرالث. الشبهة هن«ْ إشكال وممايرغ 

إذأيضا، حجة المبوية والمنة حجة، الكريم القرآن أن الأورت الحقيقة 
حسث،المابق، للحديث، أحرى رواية في الني. إليه أشار ما وهو وحي، كلاهما 

وصمؤهحن؟ حديثج عذا الترطي؛ نأل، وأحمد. ماجم، وابن وااترٌذكا، داود، أبو أحرجه 
■ض



ممابةالمران •4 

سافقول; أريكته، على متكئ وهو عني الحديث يبلغه رحل عسى هل ®ألا قو• قال 
ؤإلحرمناه، حراما فيه وحدنا وما استحللناه، حلالا فيه وجدنا فما الله، كتاُبح وبينكم 

حرمكما حرمه ما كون مأحد ه النبي يثن وقد ،. ١١١٠٠٠^حرم كما الله رسول حرم ما 
ومثلهالقرآن أوتيت، إني ألا معه، ومثله الكتاب، أوتيت، إني ءألأ رواية؛ في فقال الله، 
فيهوحدتم فما بالقرآن، عليكم يقول؛ أريكته على نبعاذ ينثني رجل يومك ألا معه، 

فحرءوْالى.حرام من فيه وماوحدتم فاحلوه، حلال من 

قوالنثمح، أقوال أن هذا وبث بالقرآن، كالمحرم هو ه الله رسول حرمه  ١٠٠
أيضا.المنة وأوتي القرآن أوتي قد ه فالمي منزل، وحث كلاهما كالقرآن 

ومتهوإلا إذ الهدى ض تنطق رنا ؤ نعالك،؛ قوله القرآن في هذا دلائل ومن 
هوهووحي،المي عن بمدر ما كل أن علير ءلاهر٥ دلالة فهده آ. ٤ ٣، ]النجم؛ ه يو■?، 
الناس.على ولزومه حجيته يعني وهدا 

القرآنهومن الني به ينهلق ما المقصود إن يعضهم؛ قول الاعتراصامته ءري_، ومن 
يشملهالا فالتة هو، به ينهلقر مجا لا 

عرضةهو النبي به ينُلوا ما أن مقتضاه إذ ممتع، قائله من الحمل هدا فيقال؛ 
وعصمته.هو نبوته مقام في خناهر ؤلعن وهو للهوى، 

يلزمنا.ما هنا فيلزمهم الأية، ير نففي المقرين بعضي قول فهو قيل؛ فإن 

مهمتزثلغرقنن دونهم، لكم هولازم بل كلأ، فالجواب؛ 

هموأما المنة، مخاصمة الدعوى هده على فياعثكم الياعّثؤ، ش الأول الفرق، 

الألباني.وصححه الوجه. هن.ا من غريب حن حديت، هن.ا وتالت الترمن.يا أحرجه ( ١ ) 
١لألباني.وصهصحه وأحمد. أيوداود، أحرجه )٢( 

٢٢



كفايةثاأقر؛ن 

لحججمترهم في يظهر ما وهو وحي، وأنها بالسنة الالتزام وجوب على فمتفقون 
دونهم.قولكم هوحقيقة إذ بكم لاحق فاللازم الني.، طاعة وجوب 

ذكرههنا التمر مقام في القرآن ذكر من عامة إذ الضير.، طسعة في الثاني المرق 
فالخلاففته، الدلالة انحصار نمد أته لا الأية، عليه تشتمل ما يعص على للتنته 

محورةمن الصراْل ير نففي الأئمة كاحتلأف تنؤع، حلاف بل تفاد حلاف ليس هنا 
قرائنعلى ممني هوترجح فإنما ترجيحا مفر رأى من يكون أن يحتمل وما الفاتحة. 
منكثير قول ومخالفته التخصبصن، هذا مرجوحية فع لبواعثكم، مخالفة وبواعث 

النبوةرمن من الأمة علماء جمح إذ حجيتها، نة الّلب في ^١^ غير فهو رين، المق
الشرعية،الأحكام تقرير في حجة وأنها وحي، المنة أن على قطعا متفقون اليوم حتى 
يلى.فيما قهلعيا محيفلهر ما وهو 

القرآنالمي.ليي على المزل أن القرآن في أكد تعالى الله أن الثانية: الحقيقة 
غلنلئاايثث وأنزل ؤ تعالى: قال بالحكمة، فيه نميته جاءت شيئاآحر معه أنزل بل وحد0، 
[.١١٣]النماء: عبماب< غلك اش فضل ؤان ٣ محض لإ نا زغلنك زالجكنه الكتاب 

آياتهتتلوغليهم أنميهم ص رسولا بتهم بغث إي النوبجن ي افن مى لمد ؤ سبحانه؛ وقال 
[.١٦٤عمران: ]آل ه مبين شلال لق فنز كائوامن وإن وانجكنه الكئاب ويغل_نهئاوبركيهم 

[.٣٤]الأحزاب: ه زالجكتة اش آيات من بتومحلإ ق يتق ما وغ''ؤأ0 ؤ تعالى؛ وقال 
الكتابالناس تعليم هو . ولورم والحكمة، الكتاب هو الثي. على فالمنزل 

هيليت الحكمة وهده والحآكمة، الأيات من يتلى ما باوكرْ أمر والدي والحكمة، 
فإنالني.، محنة إلا ليسست وهى تغايره، أن فاقتضى عليه معهلوفة هى إذ القرآن، عين 

منشيئا أو )الكتاب( تعالى الله كلام من يكون أن يخلو لا للناس الني. بلغه ما 
المنة(.= كلامه)الحكمة 

٢٣



ممايغالقر؛ن .ق 

فيوشواهده محته بلزوم الأم من الكريم القرآن قي جاء ما اكالثةت الحميمة 
هو،الض ّسة حجية على مؤكدة قلعية دلالة عن تكشف وهي حدآ، كثيرة الله، كتاب 

تيلي فيما شديد ياحتمار الدلائل هده نجمل أن ؤيمكن 

هو:الحم، طاعة بوجوب انمرح الأم ، ١ 
[.٣٢عمران: وياذإناضلأبجفاهمه]آل، 

ااوشملستملميمنب<]الور:
وقال[. ٦٤]الماء: ه اش بإذن لخظاغ إلا ننول من أننلتا ؤ3نا بحانه: الله ونال [. ٥٦
قديداممة إق ايئة واققوا نانئهوا غنة ئهاًفب وما نحدو؛ الثنول آقاء=كلم وما ؤ وحل: عز الله 

٧[.]الحشر: ه العقاب 

تعالى:الاه اكيأوسطاءة آ(بيانانطاءة 

خفقاهغنيب أزنقاك فا تزل زنن اممة أظاغ ُفن الزنول تعالى: الله قال 
[.٨٠]الماء: 

الأحرة:في والثواب الأجر قومن الرسول طاعة في ما بيان ٣( 
زالأزضالشراب نلك لن الذي محنا اض زيل إق الئاس أنفا تا تل ؤ تعالى: قال 

لشكنرزابمون نياتي ياممب تزبن الذي الأئ الئي ززنولب ُاش فامثوا ؤنسئ، م م إلا إك لا 
الزىالأئ الئئ الزنول تمنوذ ؤالي؛را وحل: عز ونال [. ١٥٨]الأعراف: ئ4تنوذه 

لهمنبجل التنكر غن زينهائم يالتنروف تأمرهم زالإنجل القوراء ف، بنذهم مكثوبا نجدوثه 
آنئوانالذين غض• س الق زالاعلأل لنزخلم غنئب زتضغ الخابث محب زبمزم القبمات، 

[.١٥٧]الأعرافح: ه ال_تئاحول هب أولك منة أنزلر اككا الثور زاقبموا زنضزوء زغرروث بي 
الأئهارءئيه١ بن جرى جثات جلن ين زننولث النة زمن الله ■غدوي تنلق، ؤ سحانه: وقال 

٢٤



كفاية.ظن 

ايثةمحدن "لم ؤُللن تعار• وقال [• ١٣النظيلمب< ١لمور وذللق فيها حالديث 
[.٣١عمران؛ ]ال ءْورهجيإه واممن دئوبطم ويمحرلًقم افن نحبمقم هايبعوف 

ه؛ايثي أم حالف من عش الوعيد ييان ( ٤ 

أدلمب<عذاب نمنيب أؤ فظ أن رو غن بجالقون الذين ءؤفالخنر تحار: قال 
فيئاهحاليا و\و\ ندجلئ ندوذ؛ وتثغد و3نولن اللت ينص ؤونن بحانه؛ وقال [. ٦٣]التور؛ 

عيرسبملوبثغ امحذى لن مائم بمب ض الثنول نفافق زنن ؤ عزوحل؛ ومحال [. ١٤]الماء؛ 
يونيذؤ بحانه؛ ومحال [. ١١٥]الماء؛ تجيزاه ؤناءث جهئم ومله ئول نا يوإي الثومنين 

٤[.٢ ]الماء؛ ثديئاه اش تحقثنون زلا الأزض ُهلم لزنمزى ْقفزوازغقزاالزنول الين تزذ 
[.٢٠]المجادلة؛ الأدلزه ق أوله زينولن اثن بجاذوث إذ١^^١ ؤ نمار؛ وقال 

الله.؛رسول من حكم إذاصدر المومتٍن الخيارعن نفي ه( 

الخيرةلهم بمتفوذ أن أنزا زينولن الله محمى إذا ئؤجثي زلا لنوبن زنا'قاف ؤ تعار؛ قال 
[.٣٦]الأحزاب؛ ين 

المفاق؛قي واقع سنه عن العرض أن ييان ٦( 

غلقتشدون النافقين زأتث الزنوو زال اثن تنالناإلناأنزل ي مل ؤزإدا تمار؛ قال 
[.٦١ئأوئاه]المساء؛ 

هوآسته يدي بين المقديم حرمة ^١( 

تجعاممه إق الئة زاثموا زتنولي اط؛ ندى بيث ئفدموا لا آنثوا الذين أيها يا ؤ تمار؛ محال 
١[.]الحجرات؛ ءليلميم 



مماية١^١^ ا

\وسموهسص:ح(الأميالردإر 
والثومياطب ئؤبمئوث 'كنتم إن والرسول اينب إل همدو؛ ضء ف، ئّارغئم ؤ*ان تعار• قال 

الآجريملاوساء:ا،ه[.

قو:باض ه(الأ.رباكأ-يوالأساء 

الآ->زهوالقوم اممت يرجو نتن'قاف ح—ثة أسوم اش رسول ذ لطم كاف ؤلئذ تعار• قال 
ؤممتاتيياش يئس ى اقن الأفر التئ ورسول بالني ءؤءا؛ثوا بحانه؛ وتال [. ٢١تالأحزابت 

١آ. ٥٨تالأ■ءرافت واقبمتوهنشكمئ4قوونه 

حمابالقرآن يؤمن نمن هو، بسنته الأخذ وجوب قي تطعية ترآنية حقاتق فهده 
وبيانجؤ، الض ءلاعة بوجوب الأمر فيه تواتر إذ ه، التي نة ّاتبلع *ن مناصن له ليس 
بحانه.طاعته من أنها 

فتجبفيه بما أمر فإذا القرآن، في جاء بما بالأحذ طاعته المقصود إنما نيل؛ فإن 
طاعته.

اللهيأمرنا فلماذا القرآن، فى المنصوصى فى محصورة طاعته كانت، إذا فيق-ال؛ 
أمرمن فكل هدا، ر وغيره الرسول محن فرق لا إذ الأساس؛ من هو رسوله بطاعة 
ؤيقالهنا؟ قوبالطاعة الرسول تخصصر معتى فما طاعته، وجبت القرآن أوجبه بشيء 

الطاعة.في قيل U به والاقتداء اء الائتفي 

الملة:الدلألأ 

وأنهبه، محتج وحي المنة كون على بالضرورة تدل عقلية مسارات ثلاثة هنا لدينا 
وحد0تالقران كفاية بذريعة عتها الاستغناء يصح لا 

٢٦



كفايةالقر؛ن ث

الأول:المار 

قو:الني منة امحار دون ئطعا الدين إقامة إمكانتة عدم 

لغفي المتعمالة المكره العلية الاحتجاحات أحد العقلي الاحتجاج هذا ويمثل 
مخاطةفي ه حصين بن عمران عن جاء حيث القرآني، بالنص الاكتفاء مدعي شبهة 
تعالىالله كتاب في أنجد أحمق، امرؤ ®إنلئ، له: فقال الإشكال، هدا ذات في وير رجل 
أنجدفال: ثم ونحوهما، والزكاة الصلاة عليه عدد ثم بالقراءة؟ فيها تجهر لا أربعا الظهر 

ذللئح«ل^.تفر المنة ؤإن ذلك، أحكم الله كتاب إن مفرأ؟ تعالى الله كتاب في هدا 
عنعاجزآ سكون قو المي منة ينكر من أن يوضح ءلا٠ر، بتن احتجاج وهو 

يختلفلا والتي القطعية، الشرعية الأحكام مجن حدآ محلويل مرد على الدليل إثبات 
المنة.في حاء ند بيانها أن غير لم، معلتها 

فيجب،الأمة عند المملى التواتر قبيل من الأمور هذْ إن هنا• قائل يقول درثما 
الأحال.؛ها.

دعواهأن ني لأنه مدعيه، لكلام نقض الحقيقة في الاعتراض هدا أن فالجواب: 
تجاوزفقاو الخمالي بالتواتر احتج فإذا وحده، القرآن في الحجية حصر على تقوم هنا 

باؤللة.دعواه بأن ه نفعلى أفز فقد عنه حرج ؤإذا بالقرآن، الاحتجاج 

هدايجد ولن بنائه؟ في اتكأ ماذا على الملي التواتر هدا ذللش: بحد له يقال ثم 
مبيله.غير من يتلقى لا الدين إذ ه، المى من تلمي شيء هو يقول'• أن إلا المدعي 

أوالقرآن، من للأمة نقله وهوما الله كلام من شتتا يكون أن هوإما عنه فالتلقى فيقال: 
موجودةغير للأمة المتواترة المالية الأحكام هذه دامت، وما منته، وهومن كلامه من 
المهللوب.فحصل المنة، من تكون أن فيلزم القرآن في 
.١٢٣٥/ الإبانة في بملة وابن ٤، ١ ٦ / ١ الشرمة في الأحرى أخرجه )١( 

٢٧



ممايغالقرآن ا

الثاني!المار 

الشرأعلم M فالمي تعالى، الله كتاب، فهم على معين حير ققص الني منة أن 
الذمإلبمف >ؤزأنزكا تعالى! تال القرآن، معاني بيان M أدواره ومن تعالى، الله بكلام 

أصولفي أحمد أ؛[.ةالالإم1م اكحل!ت يثنكروذه ولعلئم إل؛بم يرل، ما إلقاص بتب؛ث 
الرحمنعبد وقال القرآزالأ/ ر تفوالمنة جؤ، الله رسول آثار عندنا نة *والنة! ال

الحدثوقال! والشرب. الأكل إلى منه أحوج الحدين، إلى "الرجل مهدي؛ بن 
أيوبعن جاء ما المعنى لهذا المؤكدة المقولة الأثار جميل ومن • القران* نفير 

إلاتحدثونا لا —! التابعين كبار وهومن ~ الشخير ين لطرف قال رحلا أن المختياني 
بالقرآنهوأعلم من نريد ولكن بدلا، بالقرآن نريد ما *والله معلرف! له فقال بالقرآن. 
ئا«صّ

قدإذ كتابه، من تعالى الله لراد مصيبا يكون أن أولى بها الأخد للمنة فالمتبع 
به.الناس أعلم من وطله بابه، من الأمر جاء 

المارالثالث،!

فيالملحن بل . الّك، قمح، الشن قطعيا لزوما منه يلزم النبوية السنة إنكار أن 
أوجه!ثلاثة من وذللث، القرآن، 

الأول!الوجه 

عنتحديث، أنه ه عنه تواتر فقد القرآن، في ليت، أمورآ بالدكر قوتناول اكك، أن 
منؤيلزم والأحكام، التشريعايتح من الكثير محي كما وآنتة، تقبلية ومماضية مغيباُت، 

(.١ ٧ ٥ / )١ للألكاتي والجماض المة أهل اعتماد أصول شرح )١( 
(.١ )٦ الموادي للغيب الرواة علم في الكفاة )٢( 
(.١ ١  ٩٣)أ/ الر بؤ لأبن وقمله الطم يان جامع )٣( 

٢٨



كفايةا

مهاتحدث قد . لأته ذلك، ___، ه الني فى يطعن أن وحلم القرآن بكفاية تال 
الصلاةعليه كلامه يحمل شيء أي فعلى القرآن، في متني له وليس حدا كثير بكلام 

بحجة؟ليس فيها توله أن دام ما الأمور هذه في واللام 
مماالشأن هذا في هوداخل مما واحدآفقط مثلا تعرض نالمسألة، واكيدآلهذه 

منتواتر وهوها نطعا، ونوعه في الخصم ينازعنا لثلأ القرآن في إليه الإشارة حاءمحتح 
أولفي صلواتهم في المقدس يستقبلون؛ست، كانوا أنهم معه والمؤمنين المج. شأن 

لو-غبلق، ئفلن، ئزى ثد ؤ ث تعالى فقال الكعبة، باستقبال تعالى الله أمرهم حتى الأمر 
و-يديمفيلوا محم نا وخط الحزام زنيلئ،ثتلنامحب فزل تزضافا مله فنئزكثلئ، الثناء 
شيءبأي المقلص ييت، معه والصحابة ه الحم، فامنقبال [• ١٤٤]البقرةت ه شئزث 
القرآنيةالأيات هذه لتجيء الكعة على سامة قبلة باستقبال أم القرآن في وليس كان، 

له؟ناسخة 

بهاالأحد يجب تشريعالت، هومحن صنته في حاء ما بأن نحوصريح على يدل وهدا 
الله.أطاع فقد أطاعه ومن قو، الرسول طاعة من لأنها كالقرآن 

الثاني:الوجه 

القرآنفي نجد أن لوجب، يتبعها، من صال( بل الأتياع، واجبة غير الستة كانت، لو 
فيدلل، من سيئا نجد لم لكتنا دينهم، الناصس ، يعرفحتى المهم الأمر هدا يوصح ما 

ذللث،فضل وبيان ه، المٍ، باتبلع الأمر من، ذللن، ، يخالفما فيه وجدنا بل القرآن، 
الوعيدمن له التارلث يلحق وما والأحرة، الدنيا في الخير من عليه يترتب، وما وبركته، 
النيسنة فاعتمدوا الدين هدا لنا نقلوا الدين ه النبي صحابة صار هدا وعلى الشديد، 

يعنيبحجة ته ليالسنة بأن فالقول يعدهم، من المسالمون عليه واتفهم، التسرع، ءفي 
عنه.صللتهم بل الحق، لهم تبتن ولم الناس على ملبسة كامتج الشريعة أن 



كفايةالمران .ق 

اك\لث:الوجه 

الحقيقةفي أنها وشناعتها، المقولة هدْ بشاعة تكشف، التي، الخطرة اللوازم من 
فيلوكان صاحبها أن بمعتى بها، الخاطب، دائرة من ه نفالني. إحراج تخرج لا 

يات يقول أن صاحبها للزم نصا، القرآن في ليس مما بالأمر ه التي وكافحه النبوة زمن 
يتضمنهما هومع إذ وصلألأ؛ قبحا المشهد يهدا وكفى الالهإ كتائب، حسبنا الله، رسول 

،كيفإذ كثيرا، تناقضا يتممن العصيان، إلى ومبادرته النبي؛ؤ، مع الأدمحب، محوء من 
فيطعن هو أمر0 رد لازم أن بيان سبق وقد بالرسالة، له يعترفح من أمر يرد أن يصح 

الممارسة.هدم تكذبها هودعوى الني برماله المدعي هذا فاعتراف، ونبوته، رّالته 

ولهذاقو، الني نة ٌحجية ينكر من عنها ينفلئه أن يمكن لا الشنيعة اللوازم وهذه 
تركأو القرآن أحكام بعض إنكار إلى منهم لكثير مدحلا يكون المنة إنكار أن تجد 

سريعةفي الهلعن منه ؤيلزم للقران، مناف—، حقيقته في القول هذا لأن بالكلية؛ الإسلام 
.^^ الدين؛١٠على والتمرد النفاق يغذى وهوما واللام، الصلاة عليه ورسوله الإسلام 

لمتتائا الكتاب، غكلق، ؤزنزكا تعالى: بقوله الاستدلال إشكال على الكلام بقي 
[،٣٨لالأنعامت ه ضء من الكتاب ي فزظثا ما ؤ سبحانه: وقوله [، ٨٩]المحل: ه قيء 
عنيه الاكتفاء يمكن إذ ه، الني، نة ّدون وحده القرآن في الحجية تحمر أنها على 

شيء.لكل نبتانا حاء لأنه المة، 

محكمة،معان، المئوية بالمنة الاحتجاج لزوم دلأتل من ذكره سبق ما أن والجواب• 
اللهكتائبه يفري، أن لا بعضن، إلى بعضها الشريعة دلائل لجمع الحي يوحنا وهوما 

لكلتبيانا القرآن كون من تعالى الله مراد فهم هنا فالمتعين ولذا؛ ببعض، بعضه تعالى 
بعمومحاءيت، إنما الكريمة فالأية الفاصل.، الوهم هل.ا إشكال ينحل وبإدراكه شيء، 

المسلمإليها يحتاج الي للأمور تبيانا جاء القرآن أن نقمي فهي، الخصوصي، يه أؤيد 
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ممايةاثقر؛ن ا، 

يمكنولا بها، حاء الش القضايا طبيعة وفي القرآن في ناخلر لأي بدمي وهدا دسه، في 
أوأوالكماء الفيزاء بملوم يتعلق ْما شيء ذكرأص القرآن في أن الأية من يفهم أن 

أوشيء لكل شيانا القرآن كون من الله مراد فهدا بداهة، باطل فهم لهذا مثلا، الأحياء 
دينه.شان من الملم إليه يحتاج لما تبيانا 

الحجيةحمر يريد من ينوهمه مما داترة أوسع الا-ينية للأمور القرآن بيان إن ثم 
أوعليها، المباشر بالنص إما الشرعية الأح؛كام على يدل قد فالقرآن غيرْ، دون فيه 

الحقيقةفي المة فاتبيع كالسنة، معتبرة دلائل من أقامه  ١٠حلال من عليها، بالدلالة 
القرآنتبيان طرائق من فهذه لله، طاعة جوهي النبي وطاعة سبق، كما للقرآن اتثلع هو 

جؤ.محنته ومنها المعتبرة، الأدلة من يبينها ما إلى بالإثارة للأحكام، 

استبانهفيمكن [، ٣٨]الأنحام؛ ثئءه بن كتادا J١ق نزظنا تعالى؛ قوله أما 
دابةبن وما ؤ تعالى• قوله سياق في حاءينا حسثا سياقها، ملاحظة حلال من معناها 

رببمإل تم ثئء ين الكثاما ل فزظنا ما أمئاكم ١^ إلا تطثز؛،بمتاحنه ظابر ولا لأرض ا4 
هواللوحؤإنما القرآن، ليس هنا الكتاب، أن يكشف فالياق [. ٣٨تالأنعامت ه بمقرون 

بهالمقصود يكون أن وبتقدير التفسير. أهل من كبير عدد عليه نمحن كما المحفوظ 
السابقةللأية المذكور انمنى إلى معناها فيؤول التفسير، أهل بعض قاله كما القرآن 

ظاهرةبدلالة يفماله لم شينا يترك ولم ال>ين، أمور من شيء لكل بيانا القرآن في بان 
قو-الني ببمه بمجمل أد 

منزل،وحي هي قو الني سنة أن فيها، يتتانع أن لم لمينبغي لا التي والخلاصة 
ها،ا،على كافه الإسلام أهل وجملع انعقد وقل■ معتبرة، شرعية حجة كانتا ذللثح ولأحل 

ئمما بمد بن التسول نئاتق ومن ؤ تعارت نوله بمثل فهوالخو-ئ- ورده هدا في حالفا فمن 
[.١١٥]النساء؛مصبراه وناءت جيئم ويمله يول، ما يولي انموبتي؛ن نبيل عض وبثئ ١ل٠ذتما أق 
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الستةعلى الق>آن تقديم )٢( 

تضعؤإنما السنة، من مطلق محلي مؤنقا من بالضرورة تنطلق لا المقولة هذه 
والتأكدالقرآن، على عرضها ضرورة الاشتراطات تلك بين ومن لمولها، معينة اشتراطات 

ردت.مخالفة كانت، ؤإن هبلت،، للقرآن موافقة الستة كانت، فإن مخالفتهاله، عدم من 

الحديث،ءإن ت حتس مجن الأحاديث، بعضن إلى التغلرة هده يتبنى من بعضن تند وقدي
فليسالقرآن ^١^، عنى أتاكم وما فهوعنى، القرآن يوافق أتاكم فما عني، سيفشوا 

فيالله حرم ما إلا أحرم ولا كتابه، في الله أحل ما إلا أحل لا »إني أوحديثؤ: عنى*• 
أنفيدعي حميعا، الستة رد إلى به تفضي حتى هده نظرته في بعضهم يغالى وفد • كتابه® 

ماوتأكيد الحاصل تحصيل قبيل فهومن له موافقة السنة وقعت، فإذا القرآن، في الحجة 
معالجتهابميل نا لرؤية وهى مقبولة، غير مردودة كانت، حالفته ؤإن حجيته، نبتته 
ماالسنة يردمن من هنا نناقش ؤإنما السابقة، المقولة فى منها ، الوقفبيان وسق هنا، 

الكريم.لكرآن مخالفا يراه 

العلامةقاله كما فيها ئلأ٠ر الشأن، هدا في المذكورة بالأحاديث، يتعلق U فأما 
ألفافلفيه وردت بل حسن، ولا صحح حديث، فيه يرد لم المعنى ااهن.ا شاكر! أحمد 
للاحتجاجمنها شيء يملح لا حتى الضعف،، في الغاية بالمر أو موصؤع، كلها كثيرة، 

ماكل بل الشبهة، هذه بناء في إليه يستند شيء الباب، هذا في فليس الأستثهاد*أا،. أو 
الإستاد.جهة من يصح لا نقلر 

لأثاضسقه)؛آ\(.لدالة ا '
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انمنةعش تقديم 

المتنتةنمداتهم فقدموا إشكال، من الأحاديث هذه متن في ما لحظوا الأئمة إن ثم 
بعدالأحاديث، هذه معنى بطلان على تدل لعليفة أمارة حزم ابن الإمام أورد فقد له، 
علىتعرض ما •أول ^١^ منها، شيء صحة وعدم صعقها بيان في الكلام فصل أن 

تعالى!الله فال يخالفه، القرآن وحدنا عرضناْ فلما ذكرتموه، الذي الحديث، القرآن 
وابنوالنناكتن و١كازا المرق، ولذك، ويلرنول، نبئي العرى أخل ثى رسدائج ؤ اممة أناء ٠^^١ 

نانئيواغنة نهاًقم وما نغدو، الثنول وماآيامحفم مخكم الأعنتاء بين، دوله ييقوي، لا ئ' 
اممتأظاغ نمن الثنول، ^ IJمن ؤ تعالى؛ وفال ٧[. زالمحشر! العقاب ئدين انثن إي، اممه وائموا 

الكتابأنزكاإكك ؤإن١ تعالى: ولأل ٨[. ٠ ]الماء: شفناه غيهب ماأنتقاك ئزل زنن 
،.١١[(( ١٠٥]الماء: حصناه ليحاينينر تحقن، ولا افه أرالئ بنا القام، بين، كحْقم بالخق 

علىالاشترامحل هدا ذكر دون القرآن في جؤ الرسول الأمر؛هلاعة بإمحللا3( فاستدل 
قال:صحا - البيهقي، الإمام وأوضح نحوأحصر وعلى أوضحه وهوما وبمللأنه، فساده 

ينعكنوهو يصح، لا باطل القرآن علي، الحديث، عرض في، روي الذي *والحديثؤ 
وهوالقرآزارأ،. على الحديث، عرض عش دلالة القرآن في، فليم، ه؛البطلان، نفعلى 
تماما.واضح أمر 

معناه،نقمن علؤه تأتب، القرآن ودلالة المعك،، هذا هم، حديثا أي إذآوجود بمح فلا 
الشرط.كهذا ثرط ذكر دون من، مهللقا، قوواتباعه الرسول طاعة لزوم علي، تدل، فهي، 

أمرين:نحتمل أنها المتةتجد علي، القرآن تقديم مقولة شمص لحين 

وهوالكريم، القرآن فير معناه أو حكمه مجي،ء لعدم الحديث، رذ الأول: الأمر 
فىلازمه إذ يقبل؛ ولا باطل مردود معهم، وهو بعضهم، عند المخالفة لمعنى، نفير 

(.٧٩الأحكام)Y/ أصول ن، الإحكام )١( 
المغير.ءلٍه وأحاله (، ١٠لييوحلير)للة الاحتجاج ن، الجنة مفتاح )٢( 
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السنةعلى تقديم 

نوش.لاثتياه، أو ءند0 لعدمها الترجيح من العالم يتمكن لم فان 

فيالعالم أهل فصلها الباب هذا في دقيقة عالمية لمنهجية يخضع حال بكل والأمر 
والقواعدالنصوص، بين الجمع اللث، معلى النافئر يد تضع والأصول، الحديث، كتبا 
الدلالة.جهة من أو الثبوُت، جهة من آخر على حدينا ترجح توجب التي 

فيستحيله الني عن محكما ثابتا صحيحا كان إن الحدين، أن اعتقاده يجبا ومما 
منوحيا كان وما تعالى، الله من وحي الكل إذ القرآن؛ وبتن بينه حقيقي تعارض وقؤع 

■aXS  وجهببيان فيدغ تعارضن من يتوهم وما احتلافح، فيه يكون أن فيستحيل سبحانه
محكمةجودلالة الّتي 'م، تا نابحدينا فيه يعارض مثال وجود يصح ولا بينهما، الجمع 

الباب؛هذا في مضن امحتقرائي جهد يقول؛*د إذ تنمية ابن الله ورحم الله، كتاب في 

لهناسخا يكون صحيح حاوينإ بغير صحيحا حديثا رد من عامة تدبرمحت، ررفاني 
لردهتأول قد. وإنّكان الراد من إلا الغلهل أجد فلم راويه، غلمل أومتينا يرأ أوتفبرفع 

ليسما الحدينح ظاهر اعتقد لأنه إما وجهين؛ أحد من غلعله ويsكون القرآن، ظاهر 
الذيظاهره لأل أو المردود، المعنى هو الحاا.يحا ظاهر يكون ولا رده، ثم ظاهره 
حقا((؛١،.له معارضته ليت، يعارضه الذي والل-ليل حق، الفنام اعتقده 

مخالفةمن يالموضح مختص غير الأمر وجدلتا تدبرته إن السابق المعنى وهذا 
الصحيحةفالأدلة عموما؛ الأدلة تعارضانتح من للموضح تحرير هو بل للقرآن، السنة 

الناظر،وهم في المخالفة تقع ؤإنما ء_الاطن، الحقيقة في متخالفة تكون أن يستحيل 
جونتراعي التي الصحيحة، الشرعية بالمنهجية التعارض هذا دير عليه والواجتا 

بينولا بمعتبر، ليس وما الأدلة من هومعتبر ما بين معارضة تقتم فلا ودلالته، الدليل، 
الأدلة،من الثايمت؛، بين الجمع إمكان مع محارصة تقيم لا كما يثبتا، لا وما منها يثبتا ما 

(٥٨)الحمويه الفتيا عر المصرية الاعتراصات واب جا 
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السنةعلى تقديم 

لأصسإرحاللفىأحالانممحولأد.

وتعتقد القرآن ظوامر لمخالفتها الأحاديث رد ني الممارسة هذه إن ةٍلت فإن 
ذلك:فمن الصحابة، من 

أحاديثعلى الاستدراك من عنها الله رصي عائشة المؤمنين أم به اثتهرت ا م~ 
ببكاءيعيب رااامي0 ت عته الله عمررصي ابن حديث ردت كما الصحابة، من غيرها 

علىمرت إنما يحفظه، فلم سيئا سمع الرحمن عبد أبا الله ®رحم ءمالت<ت عليه* أهله 
وفيليعدب*أاا. ؤإنه تبكون أنتم فةالت عليه، يبكون وهم يهودي جنازة ه الله رسول، 
ءليه«.أهله ببكاء عذابا الكافر ليزيد الله إن (؛ ١١٥قو الله رسول ®ولكن قالت،ت رواية 

.٢٢١٠[ ١٦٤]الأنعامت ه وزرأحزى وازرأ ئزز ولا ؤ ت القرآن ®حسبكم ت ومالت، 
رسولأن عنها الله رصي قيس بنتا فاطمة حديث، رد في ه عمر عن كماحاء و~ 

هنبئنا ومنة الله محاب نترك »لأ عمر: فقال نفقة، ولا مكنى لها يجعل لم ه الله 
وحل:عز الله قال والفقه، الكي لها نسيتؤ، أو حففلت، لعلها ندري لا امرأة لقول 

[٠^٣؛.١ ]العللاق: ه ثنيئة ماحثة تأ'تين أن إلا بجزجن ولا بيدتبن ض محرجدهن لا ؤ 
عدة:أمور ببيان يتجلى فالجواب 

الأول:الأم 

بها،والموارنة الأدلة جمع لزوم س تقريره تقدم ما تناقص لا الشواهد هده أن 
قواعدهوفق العجز حال ش بينها الترجح أو الإمكان، حال في حميعا ؤإعمالها 
فيالظر في مجالا للمجتهد وأن الأصل، هدا على تدل الشواهد فهده المعتبرة، 

منم.أحرجه )١( 
)آ(مممقثه.

لم.مأحرحه )٣( 
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اتسنةعش المر1ن تقديم 

الناظرالماذج مالْ مثل تحمل أن يجوز ولا أنوي، يراه ما وتقديم بها والموارنة الأدلة 
أوجتدقيقة علمية مآخذ ثم أن يراعي أن ييغي بل الأحاديث، رد استسهال إلى فيها 
يكونلا وقد صحيحا يكون قد اجتهاد وهو له، مؤهلا كان ممن الاجتهاد هذا مثل 

والبراهين.والحجج الأدلة فيه والحكلم صحيعحا، 

الثاني:الأمر 
أحرى،رواية مقابل في رواية ترجيح هو هنا الاستدراك حالة أوجب الذي أن 

نقلما ، يخالفأمجر على حاله من وقف، أو ؤلؤ، النبي لففل صثعل أنه المستدرك فيرى 
منظاهر وهدا الناقل، حطآ قي الثالث، إليه ويتطرق هو، يعرفه يما لث، فيتمإليه، 

توهممجرد في متمحفة الشواهد هده فليت، السابقين، وعمر عائشة استدراكي 
غيرهحْلآ الصحابي لقلن معضدآ القرآن ذكر ؤإنما والقرآن، الحديث، بين المعارصة 

تعالى:يقوله روايتها ْع عاتشة كاصتدلأل صثطها، قد أنه ظنه يع الرواية صهل في 
منيوفذ لا ؤ بالأية: عمر واستدلال [، ١٦٤]الأنعام: ه أحزك، ورز واززء ئزز لا وؤ 

١[.]الهللاق: نتينةه فاحثة نأ'تين أن إلا بجزحن ولا بءدب٠يى 
فيأشكل لما الأية مقابل في الرواية لخهلآ توهم مجرد الأمر فلوكان ذللث،، ومع 

ولاللفلر، مؤهلا كان ممن الأدلة في الفلر اللث، متضبط أصول من تقدم  ١٠ضوء 
اجتهادهيعتبر ممن العلم أهل ساداتا من عنهما الله رضي وعانشة عمر أن في سلثح 

لممن عليهما يقاس أن يمح فلا المؤهل، العالم لحول فته ويحوله البابح، هذا في، 
عنهما.الله رضي لهما كان ما العلمي التأهيل من له يكن 

الأمراكالث،:

التوقف،ه الصحابة منهج من يكن فلم الأصل، تؤكد استثنائية شواهد هذه أن 
النهجكان بل مخالفته، عدم من يتأكدوا حتى قو الك، عن بملهم حدبثف نول م، 

٣٧



السنةعلى القرإن تقديم 

ووجودمباشرة، بالطاعي ومبادرتهم ه، الّكا ّة بعملهم عنهم المتواتر الطرد 
لعمىمخالفتها لتوهم الأحاديث بعض قبول في التوقف في الميره الأثار هده مثل 

لعارصى.استثناء هذا أن يؤكد الأيات 

معية،حالات، في راجح لعارض الأحاديث، بحض في التوقمح بين ظاهر فرق وم 
السنةقبول في التوقف يم ومن مهللقا، الهران على السنة عرضي بوجوب القول وبين 
المنيلمنة إصعاف الأمر هدا حقيقة لأن القرآن؛ محالفتها عدم من يتوثق حتى 
معارصةبالني الأحاديث، رد في التهاون إلى وسيوول بها، اللاتقة رنتها عن ب وحط 

بهايرد حتى فرآنة دلالة أي عن ب سحن، فكرية أصول تني من لم يولن متوهمة، 
صحيحة.أحاديث 

بينوالمرحح( )الجمع وصسالائا المتون( )نقد قبيل من المسالة أن الأمر فجم؛ع 
ومنالصحابة من عناية محل كانتا والتي المنضبطة، العلمية منهجيته وله الأدلة، 
لحضأو بالتشهي والأثار الأحاديث، يردون يكونوا فلم الأمة، علماء من بحدهم 

مخهلثين"يكونون وفد فيها مصيبين يكونون قد دقيقة علمية لاعتيارايت، ؤإنما الاشتباه، 

إقرارهاوعدم الأستدراكات،، هذه تخهلثة على العالم أهل من عددا حمل ما وهو 
تيمية!ابن قال منهجيا، وانضباطها قالها، من قدر جلالة مع 

فيكان والحي الموايث، وجد والتابعين الصحابة من وقع ما العالم تامل ®إذا 
القدرعفليم كان ؤإن الغالط، هو كان برأيه راويه غلط الذي وأن المحيح، الخبر 

فكتماوالتابعين الصحابة أكابر حال هدا كان فإذا اجتهاده، على مثابا غلطه مغفورا 
العالمالمؤمن أحوال أحن المتأحرين، من والتحريف، ؛التكديب، الأحبار يرد بمن 

الماوات،،ربه عن الأثباته الثقات، رواه لما تغليهله في الغالط هو يكون أن منهم 

٣٨



السنةعلى ١^؛>، تقديم 

ونملهنيته حن من فعله ما على مثابا ويكون لاجتهاده، له مغفورا الغلْل هذا ؤيكون 
محرم،ظلم فهذا الصوص مقتضى على وتأويله رأيه يرجح أن أما ومحعيه، وعلمه 

وتأويله®ل١،.غيره رأى لأجل الرسول به جاء ما رد وفيه 

آخر:موضع في وهال 

ردواؤإيمانهم وعلمهم عقلهم محل ْع واكابعين الصحابة من أحدآ علمتا ارما 
أوفهمهم في القرآن ءلاهر لمخالفة مقتضاه، حلاف، على وتاولوه صحيحا حديثا 

بمنفكيف، اتبعه، ومن الحديث، مع الصواب، كان إلا القياس، أو المعقول لمخالفة 
،.٢١((وسه وشرعه ديته حففل وآيات، الرسول معجزان، س وهذا ا بعدهم؟ 

ومجتهديواكابعين الصحابة بعض ص اجتهادات، س وقع ما أن الأمر؛ وحلاصة 
معينة،بحدود متعلقة هي القرآن، ظواهر لمخالفتها الأحاديث، بعض رد في الأمة 

الأحاديث،؛بعضي على القرآن دلالة تقديم فيه وع الذي الإشكال محل فيها يتجلى 

العارض،دفع عن الحث، في شرعي منهج من متطلقة كاث أنها الأول؛ 
دالتر-محمحنالأدلة•

الشرعي.والطر الاجتهاد أدوات، وامتلاكهم أصحابها ناهل الثانيت 

ذهنفي إشكال فيها يقع أن يمكن محدودة، معينة بمواضع متعلقة أنها الثالحؤ؛ 
أويضيقمنها، كثير أويهدر ه، الّمح، ّة به ترد كلي باصل متعلقة وليست، المجتهد، 

معينة.أومجالامتط أبواب، في بها الاستدلال 

ضوايهل،ولا قيود بلا تخوضه أحد كل يسمملح مباحا كلأ إذا الباب، هذا فليس 

(.٥٧الحموية)الفتا على المصرية الأءتراصا>ت، جوابط )١( 
(.الحموية)٦٧الفتا على المصرية الاعتراضات حراب، )٢( 



اتسنةعلى تقديم 

العلم،أهل أو الصحابة عند هذا مثل وجود بدعوى ه الني سنة من شاء ما نيري 
لهيقع فقد حطير، لباب ومممحم عفلم أمر في متخوض الباب هذا في المتهاون بل 

يحصللا إثمه من والنجاْ عذر، النبي.بلا على صحتح تابت حديث على اعتراض 
الهوى،من وبريئا الحق تهلنب في صادفا المرء فيه يكون مقبول، مرعى باجتهاد إلا 

يغفرأن رجي أحطا إن هدا فمثل المقام، لهدا ءث التي الاجتهاد لألة وهوممتلك، 
الكبير.والحوب الوعيد فيلحقه عيره أه،ا له، 



داشري|داكلها السنة تيست رّاا 

إرالض. عن بمدر ما متم عن الحديث المعاصرين بعض ألسة على يتكرر 
السنةأما بها، الأخذ يجب الي هي التشريعية فالسنة تشريعية، غير وستة تشريعية محنة 
أصلا.التشريع بها يقصد لم إذ بها الأخذ يجب فلا التشريعية غير 

مهمين*أَين استحضار يجب المقولة هذه إشكالات معالجة وقبل 

وأفعالهه الني أقوال في الأصل أن ابتداء واصحا يكون أن يجب الأولأ الأمر 
يصدرمنح وأنها الموية، المنة مفهوم بمجموءها تثكل وأنها حجة، أنها وتقريراته 

م3لالقاأمرا نبيه دهلاعة تعالى الله أمر حيث، التشريعات، وبيان الأحكام تقرير في عته 
المسألة.مناقشة عند استحضاره يجب أصل فهدا مقيد، غير 

ثصلفقد تصرفات، من ه اليي عن بمدر ما طتعة إدرالث• صردرة الثاني• الأم. 
;أنو١٤على أنها وذكروا النبوية، التصرفات أنولع الملم أهل 

ماوكل والشرب، والأكل، والقعود، كالقيام، الجبلية، التصرفات الأول; التؤع 
اثنام ؤ بثر; نبوته قومع الرسول فإن محضة، جبلية قو؛اعتبارات التي عن صدر 

ولاصالحا غتلأ نلبمتل ربه لفاء ترجو ض'قان واجد إة إفي؛=كم أثنا إق يومو نفربثلْفم أما 
كماعليه تجري الأصل في البشرية فاحكام [. ١١٠]١^٠٠-،; أحداه زيه بماذ؛ نشرك 

بهمقصودا فليس المحضة البشرية قوبمقتضيات منه واقعا كان فما غيره، على تجرى 
الإباحة.تأكيد ه الّ؛ي، تصرف، من يستفاد كان ؤإن للتعبد، محلا وليس ابتداء التشرع 



مماالعادة، بمهتضى ه الحمر من( جرى ما دهم، العادية، اكصرفات ت الثاني النؤع 
ومشربهمأكله في كأحواله أوعبادة، قرة على تدل، ولا نومه، في مألوفا معروفا كان 

الجؤع،من بطنه على الحجر أوربطه للدباء، أكله مثل وذللئ، ومقلته؛ ومنامه وملبسه 
الأفعال،فهده ذللث،؛ ونحو شعره، إطالة أو الحصير، على نومه أو للقطن، ّه لبأو 

ولمالتثرع، به يقصد لم ذلاائ، لأن استحبابه؛ لا الشيء فعل إباحة على تدلر ونحوها 
يتعثدبه.

القرينةأووحييت، فيه الترغيب، حاء أو العادية الأمور من بشيء الأمر ورد إذا وأما 
هدهإحراج قصد الشارع لأن حيثي؛ مشروعة فتكون التشرح، قصد على تدل، التي 

اللحية،ؤإعفاء الثيايج، من البياض كلبس التعبد، حد إلى الحادة حد من العاداتر 

وآدامحب،النوم، كآداُبح الآدا'با بأبوايثه يتعلق وما القبلة، إلى قبره في المستر وتوجيه 
ونحوذللئح.التخلي، وآداب، والعهلاس، اللام وآداب، والشرب،، الأكل 

ؤإيفاحوالتشرح البيان بها يقصد التي وهم، التشريعية، التمرفايتر ت الثالث، النؤع 
يهللبرالذي، هو القسم فهدا والحج، الصلاة كأفعال الشرعية، الأح؛كام امتثال كيفية 
,متحبا أو واحبا يكون وقد فيه، اتباعه 

مناللون هدا حول الكلام وسيأتي الاجتهادية، التصرفايت، الراعت النؤع 
الناسبعمى به يتعلق الدير المجال هو إذ قليل، بحد التفصيل من بشيء التصرفات 

الشبهة.تمرير في 

بها،احتصاصه بالدليل يبت، التير وهم، قم، به الخاصة التصرفات ت الخامس النؤع 
كحكمليس المم هذا في وؤ الرسول فحكم باثاره، والتبرك وة، نتسع بين كالجمع 

غيرء.



السنكملاساء^ 

تياركالله أجراها التي العادات كخوارق المعجزة، اكمرفات ادست الالنؤع 
منه.الخوارق هذه مثل فوقؤح يقصد، أولم اكحدي بها قصد مواء نبيه، يد على وتعالى 
للتكلش،محلا ليس نمه الخارق لأن فيها؛ جؤ به للاقتداء مدخل ثم وليس يقينا، حاصل 

حقيقة.العادة حرق من سبحانه وهو وتعالى، تبارك الله من بإذن إلا يكن لم وهو 

دقيقةعلمية رؤية عن تعبر كماترى وهي ه، الني عن الصادرة الأمور أنويع فهده 
تشريعيةإلى الة يم تقيوظف ممن كثير ، حلافعلى دقيقا صبهلآ الباب هدا تضيعن 
التشريعية.السنة يعقص رد إلى يؤول ملبيا توظيفا تشريعية وغير 

ركينإلى سد الضريعية غير المنة مفهوم تومح في الخلل أن والحقيقة 
التداخل•من قدر بيتهما امين، أٌ

تصرفاتمن ه الني عن يصدر ما وأن البوي، الاجتهاد مفهوم ت الأول الركن 
كانتآؤإذا .، منه باجتهاد يكون قد بل مباشر، وحي عن بالضرورة صادرا لبس 

منجملة فى صريحا بتا وهوما عرفة فهي الوحي، لا الاجتهاد عن، صادرة 

منأن ذللثج علير فرتثوا خطئه، ببيان الوحي مأتي ه المكب فيها اجتهد الكب النموص 
أنفيها فيسوغ ه، النمب من اجتهادية لأنها للتشرح، موضعا ليم، ما النبوية التصرفات 

اليوي.الاجتهاد ثمرة حلاف إلى الاجتهاد هذا ولوأدى ٌ اجتهد كما غيره يجتهد 

يمارسفيحياتهأدوارايية،وأناض.كان الرم، 
بشريته،بمقتضى قديتصرف بل نثيا، ضنه باعتبار تتهللن، تصرفاته كل تكن، فلم متعددة، 

وهكذا،أوزوجا، أوأيا قاصيا أو سياميا قائدا ككونه معينة حياتية أدوار بمقتضهم، أو 
الأدوارمن غيره بخلاف منه الأ-محذ يجبا هووحي، النبوة منه؛مقتضى، صادرآ كان فما 

عنصدورها باعتبار المنة مفهوم فيه إدخالها في، تجور فلس، كدالك، فلمست الحياتية 
الميوة.مقام عن، صدورها عدم باعتبار بالضرورة تشريعية فلمتا النير. 

٤٣





فسراي،طا

هذْفي اتجاهاتهم وحلاصة الطول، من بشيء الأصولية كتبهم في العالماء عالجها 
ربتن؛اتجاهمن إر ترجع المسألة 

.LilLJxوقومه،مع من الأول; الاتجاه 

رأمحن•على اختلفوا وهؤلاء ونرعه، أجاز من اكانيت الاتجاه 
الديتي،الشأن دون خقط الدنيوي الشان في قصره من متهم 

الأكثر.ومم والدبمي، الدنيوي الشأنين في أجازه من ومنهم 
اجتهادهأدخل من منهم ه، الك، حف ش الاجتهاد يجيز الذي الثاني الاتجاه وهد>ا 

أ-؛مجهمن ومنهم الخطأ، ومع عن ابتداء منزها الاجتهاد فجعل العصمة باب في 
معصومافيكون عليه، الإقرار من مغ لكن فته الخهلأ ومع فجوز العصمة حد عن 
منه منه كان فما الباطن، بالوحي الحنفية بعفس عته عير وهوما المال، باعتتبار فيها 

وقعالذي ه واجتهاده الظاهر، بالوحي عمل هو ابتداء الوحي بمقتضى تمرقات 
>،.٧١إقرارْعملبالوحي 

توسيعفي يفيد لا ه الرسول من، الاجتهاد جواز فؤر الخلاف حال، كل فعلى 
إطارمن وتفصيلا جمله التصرفات من اللون هذا ؤإخراج التشريعية غير السنة مفهوم 

الوحيأن ؤيوكد الخنأ، عر الإقرار من، يمتع فيها الأصولية الأقوال أومح إذ الوحي، 
إمابالوحي المسالة في، الحق معرفة إلؤر الأمر فيؤول تخهلثة أو بإقرار ذلك سيعمت، 
إنقيل مواء استقر ك الشرعير الحكم المهاية ففي، والتصوبم؛،، التخطنة أو بالإقرار 

يجتهد،ولم للوحي متعا كان قو الني إن أو الوحي، أقر. ثم فيه اجتهد M الني 
يتاتا.مؤثرة غير هنا الخلاف 

بدفلا الأمر نفح، في ■حهإأ فيه قووكان الني م، صدر اجتهاد كل، أن والمقصود 
الخضؤعمبدأ تعكير يصح فلا ١لخءلأ، هذا ومع عن يكشف—، ما الوحي، منر يأتي أن 



إذوالصواب، للخطأ عرصة هوباجتهاد منه وائعا كان ما أن بذريعة السنة ومنه للوحي 
مضيق،المضيق الباب هذا في والخطأ مفيق، باب الأصل في الاجتهادية التصرفات 

البيانهذا في فيكون الخطأ، وجه عن يكشف، بيان يعقبه فمنه شيء ومع قدر ومتى 
الشريعة.لمراد بيان 

التبوةتباعتيارات عنه صدوره النبوي ، التصرففي الأصل ت الثاني الأساس 
الجنابمن يصدر فيما الأصل أن على دال، النبوية المنة حجية من تقريره سبق ما 
مإذ ؤئؤ■ انحوتم، ض تنطى وما ؤ ت تعالى الله كقول، النبوة، بمقتضى صادر أنه البوق، 

فوالخياراكتّ_ج، عمروت بن الله لعبن. . الّم، د*ول ؛ء• ٣، تالجم• يوخماه مح "وإلا 
القرائنمع إلا الأمل هذا عن الخروج يصح فلا ،• ١١٠حقإلا منه يخرج ما بيده شي 

الأحكام.س به يليق ما ذلك بعد البوق، الصرف فيأخذ عنه، للخروج الرجحة 

ماهع تعاطيهم في ظاهرا هذا وجدت ه الّك، ْع الصحابة أحوال، تدبرت ؤإذا 
فإذاوالانقياد، للتسليم موضع أنها فالأصل الصرفات، ص هو الك، م، بمدر لكن 

ينفيأو يؤكد بما للتحقق، عنه الؤال، إلى بادروا ممن تصرف طبيعة عليهم اشتبه 
ولوكانالاشتباه، لحالة دفعت، قرينة وجود بعد الصرف، هذا عنها صدر اض، الهلمعة 

أوالمكريةبامية أوالالدنيوية بالموون متصلا المنة من كان ما أن ءند.هم نقرا م
كانؤإنما والأّتفمال،، والموال الحففل لهذا حاجة نم كان لما الشرح، عن خارج 

استصحابمع مخصوصى تصرف على طارئة نقية عن ناشثا وامتثكالهم موالهم 
البوية.الصرفات عته تصدر الذي الأصل 

ه،الّك، لغلي متابعه اكأبير الصحابة ترك لما مثلا، الخل تأبير خثر قمة م، 
هذادل الوحي، عن ولمي ظنا عنده من قاله هوإنما النك، أف ذلك بمد لهم استبان ثم 

والألباني.شاكر، أحمد وصححه وأحمال. أبوداود، أحرجه ( ١ ) 

٤٦



موصوعايكون أن الدنيا بشأن المتهلق النبوي الخطاب في عندهم الأصل أن عر 

السؤالمن أحرى مقامات في ه مهم حرى ما اكيدأ: المعنى هدا يزيد 
قابلنبوي اجتهاد محض هو هل لمعرفة التصرف أو القول لطسعة والامتفصال 

أمثالتهتومن الوحي، بمقتضى هوصادر أم للمنافثة 

أنزلكهأمنزلا المنزل، هدا أرأيت بدر؛ يوم ه للنثي المنير بن الحيات وال م~ 
هوبل  ١٠قال؛ والمكيدة؟ والحرب الرأي هو أم عته، نتأحر ولا نقدمه أن لنا ليس الله، 

ا.ليس؛منزل؛ هدا فإن الله رمحول يا فقال؛ والمكيدة®. والحرب الرأي 

غزوةفي المدينة تمر غهلفان مشاحلوة في فكر حين ه للنبي الأنصار قالته ا م~ 
عنأو الله، لأمر فالتساليم الماء، من أؤم الله، رسول يا له؛ فقالوا الأحزاب، 

لقدفوالله علينا، الإبقاء تريد إنما كن؛؛، فإن ورأيلئ،؟ لهواك نح فرأينا أوهواك، رأيلئج، 
.٢٢١أوفر؛،يشرى، إلا تمرة منا ينالون ما مواء على ؤإياهم رأيتنا 

إليه،تعود أن زوجها في ه النبي نفع حين عنها الله رصي بريرة من جرى ا م~ 
ثافعأص.U إنما ،رلأ قال؛ ألأمرني؛دللث،؟ الله رسول يا له: فقالمح 

إذادنيوي بشأن المتصلة النبوية التصرفات يعفى حول جميعا التساؤلات فهدم 
وموضوعهالوحي عن صادرة التصرفات هده تكون أن احتمال محثها وجدت تأملتها 

فهمواالصحابة أن فلوتدر التاول، وح قرينة لوحود الاشتباه حصل فلم-ا للتشريع، 

وصعقهثان. القرأن; أحكام في العربي ابن قال هشام. ابن سرة في كا إسحاق، ابن أ-م-بم )١( 
•^١

وحديثهصرو بن محمد ب المجمع: في الهتثمي وتال الكبم. المعجم اتجراتي؛ي أخرجه  ٢٢١
ثقات.رجاله وبقية حن، 

والألياتي.شاكر، وأحمد تيمية، كابن العالم، أهل س عدد وصححه وأحمد. داود، أبو أحرجه )٣( 

٤٧



ىشر|ي|ئادسمم داس،تا 

استشكلوا،لماتساءلواولا إطارالتشرع عن حارج مطلقا الدنيا متصلابشأن ماكان أن 
ائربيلتزمون كانوا إنما أنهم مهننا يقع لم فلما مطلقا، فيه مخيرون أنهم ولحرفوا 

علىالباعثة قرينته لوجود معينة، جزئياتر على طارئ والامتشكال، الأصل، وهو أمره 
الأمشكال.

الشويةتالتصرفاُت، مقامات بين التمييز حقيقة ت الثالث، الأساس 

باعتبارهواقعا كان ما بين النبوية التصرفات في التمييز الفقهي الثحث، في لمفيد اس 
ومنالعلماء، له نبه وند عدة، آثار ولهذا مبلغا، باعتباره تصرفه وبين أوقاصيا، إماما، 
الفراش•الإمام قررْ من أشهر 

الستةأن لإثبات المقامات في التنؤع هدا إلى المعاصرين بحفر استند وتد 
واليامةالحكم يتعلق؛جانب، ما وأما والفتوى، الشلخ بجانب المتعلقة هي التشريعية 
التشريعي.الجانبج مجن فليس والقضاء 

التصرفاتفبعض الأصل، جهة من صحيح البوية التصرفات بين التمييز وهدا 
وتجهيزالحدود، كإقامة للمسلمين، إماما باعتباره هؤ الحم، ُّز، صددت الجوية 

قاصياباعتباره منه صدرت التصرفات بعض أن كما الغنائم، وتوزيع الجيوش، 
الأحكاممن يكون إماما باعتباره صدر فما البينان، في وينفلر الخصوم، بين يفصل 

بالقضاة،المتعلقة الأحكام مجن يكون قاصيا منه؛اعتباره صدر وما بالأئمة، المتعلقة 
الستةمن الأبواب هذه باحراج علاقة له ليس هدا لكن فيه، ثلث، لا حق المعنى فهذ-ا 

لكنهاشرعية أحكام فهي والقضاة، خاصة؛الأئمة لكنها تشريعية سنة فهي التشريعية، 
تحب،والمالواجب، فمنها رتبة تتفاوت هي ثم الناس، لأحاد وليست، لعلة للمخولة 

والمباح.

٤٨



ىىر|يبئكاّ^ السنه لاس^ث 

جهتين:من لحل هنا الخلل 

السنةقبيل من أنها فحكموا الأحكام، مذْ عن الشرح نفوا أنهم الأولى• الخهة 
الحدودفاقامة الولاية، بذوي مختصة لكنها تشرح، فهي غلط، وهذا التشريعية، غير 
يقال،أن يصح ولا الماص، لأحاد وليت، بالحكام مختصة لكنها الشرعية لواجبات اص 
المشريعية.المنة ص ليت، الحدود إقامة إن 

وقاعدةوالقضاء، السياسة أحكام حمح عر الخكم عتموا أنهم الثان؛ةت الخهة 
متعلمةوليت، قاصيا، أو إماما ياعتبارْ ه المبى يه تصرف، ما ببعض متعلقة المصرفات 

السياسيةالشرعية الأحكام فبعض الأمرين، كثربين وفرق والقضاء، السياسة يايب بكل 
أوالقضاة.بالأئمة الخاصة المصرفات قبيل ص وليسستؤ للحمع ثابتة أحكام هي 

فتيكإحراء قبوله يمكن تشريعية وغير تشريعية إر الستة تقيم أن والخلاصة 
هيالمشكلة لكن أحكام، ص بها يتصل وما المبوية المصرفات طاغ لفرز اصهللاحي 

كانما بعض ليخرج الحدود تللئ، وتحريكه بينهما، الفاصلة الحدود طبيعة تحقيق في 
منه النم، تصرفات تخرج أن صحتحا فليس كذللئ،، يكون أن عن للتشرح محلا 
المحكمؤإنما الحياتية، أدواره أوبتعدد جق، منه الاجتهاد صدور بذريعة الشريعة إطار 

كشفتوالتي، ها، نفهوالشريعة يخرج وما منها المشرح إطار في يل-حل يل-ما تحد في، 
ووضوح,بدقة المسألة هذه عن 

٤٩



تأخرالتدؤين؟وقد اتحديث نقبل كيف )٤( 

زمنهيعد متأحرا إلا تدون لم أنها بدريعة النبوية السنة حفظ ني تشككا البعضن يبدى 
المبينهي يامتحفار الشبهة هده من بعضهم يعظم وقد وغيره، الخاري يد على قوبقرون 

بحب— واسعا الباب يفح ما وهو ه، زمنه عن تدؤيتها ناخر ليؤكد سه، كتابة ن عه 
كانالتدؤين لحظة جاءت وحين ثاووا، ما محنته قى يدخلوا أن ه عليه للكدتة — دعواه 

تمحيص.أو فحمى بلا النقالة، عر دخلت قد المختلقة الأحاديث تلك من كشر 

نمورفى حصوصا العلمية، الغالهنات من ركاما يحمل التهور هدا أن والحق 
منكثير يتوهم إذ والرحال، الحديث، علوم حال ومعرفة البوية، المنة تدوين تاريخ 
ابتدأأنه فيزعم بعضهم يرتفع وقد مثلا، البخاري مع ابتدأ إنما المنة تدوين أن الناس 

الذيالنقد سهلحية حجم عن ، تكشفعميقة مشكلة وهده موؤلئه، في ماللئ، مع قبله 
النبوية.المنة حفظ. حقيقة في للتث.كاث، الناس س كثيرا يحمل 

تقريرمن الانطلاق يجيا الخوصؤع، هدا حوانت، بعض في تفصيلا الخوض وقبل 
إليهتحتاج ما إل ءمحفوظ، سنته من الأمة إليه تحتاج ما بان الإيمان يصطحّت، عقدي 

به،الأمة هنءه على الله تقفل ما وهو محفوظا، يكون أن يجب، دينها إقامة في الأمة 
٩[.]الحجر; لخافهلوذه له وإقا الذ'كز نزك محق >ؤإدا ت تعالى قوله القرآنية أدلته ومن 

اللهأنزله ما كل على يشتمل بل وحاوْ، بالقران مختما يكون أن ص أشمل هنا فالذكر 
الذكر.ص عبده على تعالى 

فيكونبالقرآن مختص فيها الذكر وأن المنة، على تشتمل لا الأية أن سالمنا ولو 
اللهكرم وس للقرآن، مبتنة المنة إذ هنا، المنة حفغل يفي لا فهذا إليه، منصرفا الحفغل 



تأخرالتدؤين؟وقئ الحديث نقبل كيف 

لغةمن القرآن فهم في إليه يحتاج فما القرآن، بيان به ما لهم حفظ أن بعباده ولهلفه 
منعلى الحجة تقوم ولا الحجة، قيام القرآن بحفظ المقصود لأن محفوظ؛ وحديث، 

دونمن تكمل لن المعرفة وهد0 معانيه، ومعرفة فهمه من متمكن وهوغير القران بلغه 

الستة.وهو القرآن يبين ما حفغل يتممن القرآن بحفظ فالتكفل ه، الّمح، سنة معرفة 

مثلا،البيت، وحج رمضان وصيام الزكاة وأداء الصلاة بإقامة أمرنا قد الله كان فإذا 
القرانحفغل فلازم الستة؛ طريق عن وردنا إنما وتفصيلها القرآن، في مجملة وحاءُت، 

فيالأسمملراد عن يخي واضح بين وهوأمر بها، يممل مما الستة تفصيلأيتن، تحففل أن 
وتفصيله.مرحه 

يدعلى الستة حفظ. أسابر من تعالى الله يثره ما الله بإذن تفصيلا وسيتكشف، 
وصبهلها،الحدين، رواية واحّتا بأداء لهم الله بتوفيق قاموا الدين الحديث،، علماء 

إلىسعيا الرواية، في والخطأ ب الكل. صبهل إلى الأمر تجاوز بل وحفظها، وصيانتها، 
والثحوبالأمم عند الممل تاريخ في تأمل ومن حديثه لصحيح اكحوط من مزيد 

ه،نبيها ستة حفغل في الأمة هدم في الموجود الجهد يداني أو يقارب حهدأ يجد لن 
عايشمن يدركه أن يمكن وهوما والفل، الرواية علوم هي الإسلامية العلوم فجفخرة 

،يقفلم فمن والحلم، المعرفة من متحمل ذوق إلى يرجع فالأمر وحبرها، العلوم هده 
عنفضلا المعاني هال،0 إدراك تمام عن عاجزا سيكون والعلوم ، المعارفهده على 

الاه.ساء إن منه طرف، إلى نثير أن سنحاول، وهوما لذتها، تذوق 

هاهم، نهي بمهة يتعلق( ما ^عرام، 
قال،ته الله رٌولا أن ه الخيري( سعيد أبي حل.يثإ من صح حيث حديثه، كتابة عن 

وميولاحرج«لاا. وحدثواعتي،، فليمحه، القرآن غير عني كتب ومن ءلأتكتبوا^5؛،، 
تأمرين لتقرير بها تتعلق سهة 

لم.مأحرجه ( ١ ) 



تاخرالتدؤين؟وقئ الحديث نقبل هيف 

يلكتابتها، قوعن الني نهى لما كذلك لوكاث إذ بحجة، لمست، المنة أن الأول؛ 
المنة،بحجية يتعلق ما بحث، سق فمد الثبهة هذه رد في غرض لنا وليس بذللئ،• لأمر 
المنةأن عر الدليل فهويقول حجيته، لتلض بدلتل المرء يستدل أن الهلريف—، من لكن 

بحجة؟!لمت، أم حجة أولا بها المنيل المنة فهل نفسها، المنة هي بحجة لمت، 

دخلأن بعد زمانه، عن كثيرا تأخريت، كتابتها إن إذ محفوظة، غير المنة أن الثاتيت 
الكذيِج.من دخل ما المنة في 

عنورد ما وجمع للمنة، الأنتقاتية القراءة تجنّن، في هو الثبهة هذه يحل والذكا 
سنته،بكتابة الأمر بل الترخيص تفيد أحاديث، هق النبي عن ورد فقد شأنها، في الّك،. 

خهلبةأثناء في نام أبوشاه، له يقال اليمن أهل من رحلا أن مثلا؛ الأحاديث، تللث، ومن 
ثا0*اا/لأبي، *اكتبوا قوت الله رمحول فقال الله. رسول يا لي اكتبوا فقال؛ ه للّك، 

منأسمعه محيء كل أكتب، كنت، قال؛ ه العاص عمروبن بن الله عبد عن وحاء 
اللهورسول تسمعه محيء كل أنكشي، وقالوا؛ قريش، فتهتتي حفظه، أريد وي الله رسول 

اللهلرسول ذللت، فذكريث، الكتاب،. عن فأمكث، والرضا. الغض، في يتكلم ثت ب. 
.٢٢١حق((إلا منه يخرج ما بيده نفي فوالزي رراكشبه، فقال؛ فيه إر باصبعه أومأ فه 

فكيف،حديثه، بكتابة أمر قو الحما أن تكثف صريحة صحيحة أحاديث، فهذه 
الكتابة؟عن الهي من حاء ما وبين يينها يجمع 

أهمها؛اتجاهات«، على ذللن، في العلم أهل اختلف، 

لكثرتهابالكتابة الرخيص أحاديث، العلم أهل من طائفة رجح حيث الترجح• ~ ١ 
الكتابة.عن الهي يأحاديث، مقارنة وقوتها وسهرتها 

)ا(مفقءاوه.
والأوانيّشاكر، احمد وصححه وأحمد. أبوداود، أحرجه )٢( 







تاخرالتدؤين؟وهد \3حاووث نقبل كيف 

مماطمحبا ذلك في لكن وبلاض، جؤ فصاحته من عالم ما ذلك إلى انضاف فإذا 
واعياوْ،العرب كلام وحثي كلامه في يتجنب بلاغته هع وهو كيف كلامه، لحفظ 

يتخللالذي الرحال من البليغ يغص وحل عز الله *إن قوت مال يستعمله، من يدم بل 
ولسانهااالاا.البقرة تخلل باسانه 

.٢٢١٠٩الو-بنقرة ذس فعل لمن والدعاء أحاديثه، لقل ودعوته قو شجيعه ت~ 
وراءهممن ؤإخار يحفظه أمرهم ثم يكلأم حدثهم المس عجل بنو عليه وفد وحض 

ههريرة لأبى حرى كما صحابته، من بحديثه معتنيا لكن بمن الحفاوة ءلهار0 إ— 
ظننت،قوت الك، له فقال القيامة؟ يوم ؛شفاعته الماس أسعد عن محاله حين 

حرصك،من رأيت، لما منك؛، أول أحد الحديث، هذا عن يالمي لا أن هريرة أبا يا 
علىمنهم حريما لكن ومن صحابته، أحوال يلاحفل لكن فقد ا. الحدينا'٠١ على 

وحفظه.حديثه، صعل 

المبىدعاء هدا فى اشتهر ومما المتقن، بالحففل صحايته هولبحصن الميى عاء د~ 

منشيثا عها يستوي فلم عجيبة، حافظة رزق أن هو دعائه بركة من فكان هريرة، لأبي، قق 
يه.^ووتالله رمحول حديثؤ 

\مطي.'وقال، محفوظا. يكون أن أرجو الخاري؛ ئال، وأحمد؟ والترماوي، داود، أبو أحرجه )١( 
ثاكر،احمد وصححه الشرعية. الاداب ني مفلح ابن إمنادْ وجود الوجه• هاذا غربيامن حن 

والألاز•
وصمححهصحيح. حن حديد ط؛ ونال،ت وأحمد، ماجه، وابن والمّمن-كا، داود، أبو أحرجه )٢( 

الأياز•
عاليه.متفق )٣( 
البخاري.أحرجه )٤( 

٥٥



تأخراثتدؤين؟وقد الحديث نقبل ئيف 

اللهلعبد وأمره شاه، أبي شأن في جاء ما له يشهد ومما سنته، بكتابة ه نايته ع— 
ذلك.وغير ذلك، عن امتغ يعدما عمروبالكتابة بن 

جاءكما عليه الكل.ب من ه وحدير الدخيل، من وصيانتها لسنته ه الم، حوط تب 
عليكدب، من أحد، على ككدب، ليس علي، كدبا ررإن ه• عنه متواتر "تحر أشهر في 

النارءرأ؛.من سعده قليتبوأ تمدا 

وهوزمانه، وبعد ه زمنه فى الخبر هدا انتشار شدة عن ، يكشفالخبر هدا وتواتر 

فيالوقؤع من خشيه ه عنه فيرالرواية التحوط عقلتم علؤر الصحابة كثيرأمن حمل ما 
الوعيد.هدا من سيء فيتالهم الرواية فير الخهنأ 
التدينوأمر الشرعية، للأحكام تويع م فهي التشريع، بشان ه سنته رتباط ا— 
ماوفرز وصطها لحففلها المعحفزاُتخ أكبر من يعد ما وهو بها، عفويا ارتباؤلآ مرتبط 
الدين.حفظ حفظها في إذ يمح، لا وما منها يصح 

لعلويمكشوفة بيته في الخاصة قؤ النير حياه يجعل، وهوما ق زواجاته عدد ت~ 
اممهآيات ض بيدبمس ق ٣، ما ءاؤواذ"كنذ ت نعالك، نوله يتضمنه معنكر وهو النساء، محنر كبير 

المؤمنينأمهامحتج روايايتؤ وواح [. ٣٤تالأحزابت حبثراه نطيقا كاف ايثة إي والجكنة 
هاJا٠يؤكد النيرM لشأن 

حوله،الأصحاب، وتكاثر دعوته، من بها باس لا مدة في الهم،. أٌرّ ستقرار اب 
منكثير معرفة في إيجابا ميسهم كله العرب؛ جريرة علكر حياته آحر م، أمرْ وْلهور 
وهناك،هنا سزآ يتنقل مطارد، رجل أحوال، نقل يينر فشتان وأفعاله، وأهواله أحواله 

ه؟له تحقؤر وهوما الرجال،، من، آلاف، وحوله تقرة، مودعوته ظاهر، أءرْ رجل وبينر 

)ا(مفزإءاوه.

٥٦



تأحرالتوؤين؟وقئ نقبل كيف 

اكحاية:زمن في ة الحفظ واقع 

ذلك•من الأمور، من حملة في الصحابة قوزمن الشي بسنة العناية مظاهر تتجلى 
أنالمحب وثان ق، للنبي المحبة شديد من الصحابة عاليه كان ما عرفة م— 
حتىه، المي أحوال دفاتق من الروي كم في تجلى وهوما محبوبه، باحوال يعتني 

سكتاته.،حتى فتقلوا والنقل، للرواية موضعا تفاصيلها بجْ.ع ه شخصيته صارت 
هلحيته اضطراب يلحظون وكانوا هنيةر١/ فكتح فقالوا; وصفها في فصلوا بل 

شأنه.لدفيق رصدهم تأمل بل الش؛__،أم/ من ه لحيته في ما وأحصوا 
كيففتأمل • وصوءأ-حفيفارا،. توضأ ثم بال أنه -كنه أحدالرواة نقل مثلاحتى حجه في 

حيتئد.وضوئه. لعلثيحة وصفه نم به، ظاهر حكم اتصال عدم ْع ه بوله شأن نقل 
وسيرتهسنته صارت حتى ه الني عن التفصيل شديدة صورة لنا نقلت، وهكذا 

رحلآحر.فيها يقربه لم نحو على التاريخ محطات من مطوله يحطة 
أعغلممحن باعثا سيشكل الحير، على حرصهم وشدة ه، الصحابة ديانة ظم ع~ 

الدنيويةمصالحهم لارتباط وحفظها؛ ه الني، نة ّكح الحرص على البواعث، 
بها•الأحريية وتجاتهم 

علىوحرصهم واحتسابهم، دعوتهم في التي. حديثا الصحابة ستعمال ا— 
ؤإنكارألها، قوصيانه لحديثه معارضة أدنى يبدي من مع وتشددهم الاس، بين إشاعته 

سمعتفال; عمر بن الله عبد أن الله عبد بن سالم عن حاء ما ذللئ، فمن للمنكر، 
بلالفقال قال: إليها،. استأذنكم إذا الماحي نساءكم ٠الأتتما يقول: ه الله رسول 

البخاري.أحرجه )١( 
البخاري.أحرجه )٢( 
سلم.أحرجه )٣( 

)أ(مفقءلٍهّ

٥٧



^خروك اسدث سل يف 

ميهصمعته ما سيئا، سيا فيه الله عيد عليه خأنيل تال؛ لتمتعهن. والله الله! عيد بن 
لتمتعهنروالله وتقول هؤ الله رسول عن أحبرك وقال! ظ، مثله 

كعب،بن شم ومنا منا رهط في حصين بن عمران عند كنا قالت نتادة أبي وعن 
كلهالحياء ٠٠١الت أو كلها٠، حير ارالحياء ه! الله رسول نال قال؛ يومئد عمران فحدثنا 

ووقاراسكيته منه أن أوالحكمة الكتب بعضى فى لنجد إنا كعجج1 بن بشير فقال حير*. 
عنأحدئالث، أراني ألا وقال؛ عيناه، احمرتا حتى عمران ت، فغفقال- صعفح. ومنه لله، 

فغضت،بشير. فأعاد قال؛ الحديث،. عمران فأعاد قال؛ إ فيه هووتعارمحى الله رسول 
ا.بأس لا إنه نجيد أبا يا منا إنه فيه؛ نقول زلنا فما قال؛ عمران. 

رسولإن وقال؛ فنهاه حذف، مامل بن الله لعيد قريبا أن جبثر بن سعيد وعن 
تكرولكنها عدوا، تنكا ولا صيدآ، نميد لا ءانها وقال؛ الحيف عن نهى هو الله 

التخن.ف، نم عنه نهى ه الله رممول أن أحدjA؛، فقال؛ فعاد. قال؛ الخين®- وتفقأ الممن 
ألكلمالئ،بم-

صغارمن جرى ما حصوصا هو، حديثه من فاتهم ما لمحميل الصحابة عي مم— 
ماأن ْع قو، الميى عن الرواية من المكثرين من كان فإنه فهدمثلا، عباممى كابن الصحابة 

فقدذللثج وْع هووهوصغير، الّك، تء-ُيا إذ قلثلأ، سيثا كان مياممرة ه الّكا ُن سمعه 
للحديث.رواية الصحابة أكثر من صار حنني الصحابة عن الروايات تتغ على حرص 
قالكما لحديثه، طليا هو الله رسول عند الحلوس في ناوبهم ت ~

منوهم زيد، بن أمية بني في الأنصار من لي وحار أنا كنت، ١٠ه؛ ^٥١١٠-، ١١بن عمر 

ملم-أخرجه ( ١ ) 
لم.مأحرجه )٢( 

لم.مأحرجه  ٢٣)

٥٨





تاخرايتدؤين؟وك الخديث نقبل كيف 

رمحولمن سمعته أوشيء النار، كلاب هؤلاء ةالت،ت أبرأيلث، أما٠ةت لأبي قتل وكذا 
ثلاثا.ولا اثنتين ولا مرة غير ق؛مح الله رسول من سمعته بل لجريءأ إني قال؛ قو؟ الله 

نال:سمراآا،.

فيه،أتيته إلا خميس عشية عري مابن أخطاتى ما قال؛ ميمون، بن عمرو وقال 
قالقال؛ عشية ذايت، كان فلما قو، الله رسول قال قهل لشيء يقول سمعته فما قال؛ 

قدنميصه، أزرار محللة قائم، فهو إليه، فنذلر'ت، قال؛ فنكص. قال؛ قو. الله رسول 
منقريبا أو ذلك،، فوق أو ذللثج، دون أو قال؛ أوداجه. وانتفخت، ءينا0، اغرورقت، 

ذلك،أوشبيهاذللأ،لى.

آ.هول الله رسول قال أوكما قال؛ حديثا، ه الله رسول عن حديث، أسءهغلذا وكان 

فيابتدأ السنة كتابة مثرؤع فان ولدا كتابة، جء حديثه صبعل على لحرص ا— 
توهمحتى ه عمرو بن الله عبد بدللث، بالعناية اشتهر وممن أيديهم، على الحقيقة 

فيالصحابة بين المنافسة روح عن يكثف، حبر وهو ٢. منه١ حديثا أكثر أنه هريرة أبو 
قو.سنته حففل 

حا.يث،من كتبه ما فيها يجمع حلق ذو صندوق عمرو بن الله لحبي كان وقد 
بالمادقةلا'ا.يلمها يعتزبها صحيفة له كماكان هلْ،. الض 

الأرناؤو٠ل٠شعيب وصححه احي.. أحرجه ٦( ( )١ 
والأل—اني.البوصيري، وصححه ماجه. ابن أحرجه )٢( 
سنه.ني الدارمي أحرجه )٣( 
الخاري.أحرجه )٤( 
أحمد.أحرجه )٥( 
(.٣٧٣)Y/ الطيقات يي سعد ابن أحرجه )٦( 



وهدالحديث نقبل كيف 

ومراسلأتكب من بينهم يجري لكن ما ه لحديثه المحابة كاية ثان ؤكد ي~ 
الزلكة،مقادير فيه كايا يكتب ه الصديق أبوبكر فهذا ة؛و، حديثه بعض ذكر تتممن 

قولا،.الله رسول عن أحكامها وتفاصيل 

إلىه سمرة جابربن وكب وذكرله بأذربيجان إرأميره عمر وكتب 
مندبن لعمر ه أوش أبي بن الله عد وكتب حديثارم- وقاص أبي بن معد بن عامر 

الأه١،/

لعاتثةيرسل معاؤية فهذا الحديث، طلب في بعض إلى يرمل بعضهم ان كل 
يعودالله بغيرطاعة يعمل من ءانه ت بحيث له فترسل قو، اليي من سمعته سيئا يطلها 
ذاما*لْأ.الناس من حامده 

قديحدثبعضهم إن حتى هس، النثي حديث تتح في الأسفار ينشئون لكنواه ل ~ 
اللهلعبد ومفره ه الله عبد بن جابر مجن جرى كما واحد، حديث، طلب فى سفرة 

بممرهخلد بن لمة لمأيضا ومفره . واحد حديثإ طلب، في الشام إلى أنيس بن 
هالأنصاري أيوب أبي من الأمر ذات وقع وقد وير-؛عرى. واحد حديك عن ليسأله 
هالله رسول من سمعته ما حدثنا قال؛ لقيه فلما يمصر عامر بن لعقبة سافر حيسا 

البخاري.احرحه ( ١ ) 
مسلم.أحرجه )٢( 
لم.مأحرجه )٣( 

البخاري.أحرجه ( )٤ 
رجالهسده الأرناؤوءلت شعيب وقالآ ثقات. رجاله البوصيرتم(• وناله مسنده. في الحميدي أحرجه ، ٥١

الكبير.معجمه ش الهليراتى ('أحرجه )٦ 
(.٢٢٣)الفاصل المحدث في الرامهرُزي أخرجه )٧( 





ناخراممدهين؟وك اسر|يم 

عليبن ومحمد أنا، أنطلق كنت، يقول• لكن طالب أبي بن عميل بن محمد بن الله عبد 
رسولسس ■م، فنسأله الأنصاري الله عبد بن جابر إلى الحنفية، بن ومحمد أبوجعفر، 

.٢١١منهونتعلم عنه فكتب، صلاته، وعن هق الله 

رأيتتي*لفد ت يقول الزبير بن عروة وهمادة وفقها علما التابعين سادة أحد وهذا 
عندماحديث، على ندمت، ما اليوم لوماتتا ت أنول وأنا حجج بأرع عائشة مولت، نبل 

إلاوقدوء>تهارأأ.

وهيالسامة، العلمة من بالاستفادة الطبقة هذه عابة شدة عن ، يكشففهذا 

فته.انقهلاع ونؤع وعدم الأمة، هده في الإستاد حيوية عن تكثف، استفادة 

بتمادجهاستكشافه يمكن وهوأمر كتابة، السنة تومحيق على التابعون حرصي قد و~ 
في)درامحايتج الشهيرة؛ الأعفلمي مصطفى محمد الدكتور رسالة في تفصيلا وصورْ 

لكمريدججامعة من الدكتوراه درجة بها نال والتي تدؤينه(، وتاريخ المبوي الحديث، 
وتابعيهم،والتابعين الصحابة من الحديث، كتبوا الذين أسماء فيها تتح فقد بامتياز؛ 

منالأول القرن طبقة ففي مدهلة؛ نتائج إلى ووصل التتع، هدا في كبير بجهد وقام 
تابعيطبقة وفي، عنهم، كب أو الحديث،، كتبوا ممن وحمين تلاثة رصد التابعين 

انتشارعلى يدل وهدا عنهم، أوكتب كترا، ممن، تابعيا وتعين، تعه تتح الثاُي، القرن 
الخليفةتولى وقد المنكرون. يدعيه ما حلاف على التابعين، زمن في، الحديث، كتابة 

عليرالعلم أعل ونمح الستة تدؤين، بقضية الاهتمام ه العزيز عيد بن عمر التابعير 
بأدوارهمفى،هذ^/القيام 

٢(.• ٦ عدتم،)ه/ لأبن الرحال، ضعفاء في الكامل )١( 
النلأءأعلام )"؛(سر 

اJخارءا.احرجه )٣( 

٦٣



تاخرالتدؤين؟وقى الحديث نقبل كيف 

العناهظهور قو، النبي ّنة صبط على التابعين عناية عن يكشف ما أهم من و- 
يكونوالم ت مترين بن محمد قال ذلك وفي الرواة، أحوال ومعرفة الإستاد بشأن اعيرة 
السنةأهل إلى فيتفلر رجالكم، لنا صموا قالوات الفتنة وقعت فلما الإستاد، عن يسألون 
العلمهذا إن يقول; وكان حديثهم^/ يوحد فلا اليع أهل إر ؤينظر حديثهم فتوحد 

دينكمل٢/تأحدون عمن فانظروا دين 

والتفتيشالإسناد بشأن والعناية الحرص سديد ه نفسيرين بن محمد كان وفد 
عنويفش الحديث، في ينظر ممن كان المدينيت ابن علي تال الرواة، أحوال في 

كاننم عون، وابن أيوب، كان ثم مترين، بن محمد منه؛ أول أحدآ نعرف ولا الإستاد، 
.٢٣١الرحمن وعد معيل، بن يحص كان نم قمة، 

التابعيزتأتاع زمن في النة حفظ 
لمبالإسناد الأئمة احتفاء واستمر هائمأ، ه الهم، حديث، برواية العناية امتمرمحنتج 

منلقال الإسناد ولولا الدين، من الإسناد ةالت الدي البارك ابن الله ورحم ينقطع، 
شاء.ما شاء 

زمنمحي الكتابة وجود فع السنة، جمع في المصنفات بكتابة المحمية هذه وتميزت 
والمراجعةللحفظ يكتس، كان إنما مرتسؤ، نحومصف، على تكن لم أنها إلا التي.، 

يؤكدمفلهر وهو والمثوبح، المرتبا بالتصثيفج الاهتمام قمار الهلبقة هده فى أما ضل، 
ابتدأالأمر أن يظن مجن توهمان؛ ؤيدم مبكر، أمر وأنه هو، الني نة بالعناية سدة 

ومحمدوالأوزاعي، جريح، ابن الحديثات أئمة من ا صنففممن لم، أومبالثخارى 

المحح.•قاومة ني لم مأخوج* )١( 
الصحح.مقدمة في لم مأحرجه )٢( 

لأيندجِ،)>/ْْم.اكرمذى )•أ(شرحءلل 

٦٤



تاخرالتدؤين؟وك الحديث نقيل كيف 

أبيبن زكريا بن ليحص عروبة، أبي بن وسعيد الأزلي، راشد بن وتنمر إسحاق، بن 
المبارك،وابن الحميد، عبد بن وجرير صح، بن والربيع عيينة، بن ومفيان زائدة، 

جميعاالله رحمهم وغيرهم ملمة، بن وحماد الثوري، وصفيان أنس، ين ومالالئ^ 

توالتصنيف التأليم، دائرة اتلع رمن 
مرحلهالهجرى الثالث القرن حتى الثاني القرن من والممتدة الرحالة هده تعد 

والدرايةالتمكن من عندهم أقياد علخاء ظهر حيث، النبوية، السنة جمع محي ذهية 
المرحلة.هذه يه تفاحر ما والرحال والعلل والأصانيد بالحدسن، 

مهدى،بن الرحمن وعبد القهلان، كيحيى كبارت أئمة الرحلة هده في احتمع فقد 
وأبوداود،وملم، والبخاري، المدبمي، بن وعلي معين، بن ؤيحتى حنبل، بن وأحمد 

منحدآ كثيرة وحماعة الرازي، وأبوزرعة الرازي، حاتم وأبو ائي، والنواكرمدي، 
مثلافالبخاري ١كأليفا، من حديدة أنولع لتظهر التصنيف عملية وتهلورت المحييين. 

كالإمامغيره ليتيعه الصحة، مجن العليا الذروة في هي التي الأحاديث، جمع إر سص 
جمعأصحابها فصد والتي وغيرها، المنن كب ظهرت ثم الله، رحمة علته ملم 

الخاصة.منهجيتها لها تبوييات وفق الأحاديث، 

تظهرلم الكتمب، هده في الضمنة الأحاديث أن هتا إدراكها ينبغي اليي والحقيقة 
الإصنادمتصلة لأصحابها وقعمتج بل النااص، ؛عضي يتوهمه قد كما فجاه الحقية هازه في 

المتآحرفيه يعتمد تراكمي، علمي جهد قي السوي، الجتايب، إلى تصل حتى فوقهم بهن 
الأحاديثمن كثيرا إن بل تضفر، لم عالمية ماللة في عليه، ؤيبتي التقدم جهد 

وقعتإحيث، فوقهم، من كتّبج من انتخامحت، الحقيقة في هي الكتّب، هده في الموجودة 
حدثهمممن حديثا حديثا أحاديثها قمعوا مشافهه، الإسناد متصلة لهم الكتم؟، هده 

(.TiT-ri\وب)\/ لأبن :ا(اظر:همحعللامثي 



تاخراثتدؤين؟وقد الحديث نقيل كيف 

وكتابة،سماعا الكنس، هده لهم فوقعتا فوته، ممن سمعها بدوره والذي الكتاب،، بهذا 
امعبين المقارنة عقدنا فإذا ودفته، نقلوا ما بصحة ووثوقا اطمثناu يزيدنا ما وهو 

تفاعم،الأحاديث،، ؛، Ujفي ونظرنا المتقول( )الكتاب، والأصل المانل( )الكتاب، 
كلوتبدد الرواية، في الإسلام أئمة أحكمها التي العلمية الدقة عظيم إلى اطمئناننا 

هدهفي مسثتانم، الحديث، أئمة عمل أن وهو ت الكاذب، المخيم، الوهم لداك مثلهر 
قومه.عمن الصلة منقطع وأنه الحقبة، 

يوممح،بن الله عبد حدثنا ت فيقول حديثا بإسناده يروى مثلا البخاري الإمام فهدا 
واسععمه، عن حبان، بن يحيى ين محمد عن سعيد، ين يحيى عن ماللثط، أ-تحرنا ءالت 

حاحتلثجعلى فعدينتط إذا يقولون ا نامإن ت يقول كان أنه عمر، بن الله عبد عن حبان، بن 
ظهرعلى يوما ارتقيت، لقد عمرت بن الله عبد فقال القدس. ولا؛يت، القبلة متقبل فلا 

•وئال لحاجته®. القدس بينتح متقبلا لمتين، ®على . الله رسول فرأيت، لنا، بيت، 
الذييعتي مالان،ت قال والله؟ أدري لا ت فقلت، أوراكهم؟ على يملون الذين من لعللث، 
وهولاصق!الأرصر،أا،•يجد الأرض، عن يرتفع ولا بملي 

إلىالإسناد متصل الموطأ أحاديث، س البخاري يرؤيه تراه كما حديث، فهذا 
كلامالبخاري يقل بل المبي.، إلى الموطأ في ماللئ، طريق من متصل وهو مالك،، 
وهوحقا، الموطأ س هو المقول الحديث، أن على تماما لتعلمئن الموطأ س ماللث، 
يحرف.حرفا يالتعلق الحديث لنا هيفلهر الموطأ، بمراجعة ١^١^ 

فيالسابق العلمي الجهد فيها اندمج تراكمية عالمية ظاهرة أمام أننا والمقصود 
الصحابة،لصحص ممنهج عالمي ابتلاع عمالية فيه وحدستا الإسناد، أداة عبر اللاحق 
مصنفانطمن مواصعها أحاديثهم لتاحد التابعين، تابعي ومصنثات^ التابعين، وننخ 

البخاري.أخرجه ( ١ ) 
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التدؤين؟ناخر وهد الحديث تقبل كيف 

أحاديثليتآ الحديث من المصنفات هذه تضمنته فما عنهم، الختأحرين الأئمة 
حديثيهمدونات من دقيق انتحاب هى ؤإنما متأحرة، علمية لحظة فى اكتشفت حديدة 
يالأساند.الكتب رواية تقالثد وتضمجّ^ سمكلها على ساعد مسامة، 

كلصيهل إلى تسعى مساندة، علوم والمتن الإسناد صفاف على أيضا تشكلت إنه ثم 
والجرحالحدي٠ثا، ورواة الرحال، تواؤخ في التآليم، فانتشر يهما، تتعلق وكبيرة صغيرة 

وشروحالحديث، غريب إلى إضافة والموالأت، والعلل الخصهللح، وعلوم والتعديل، 
دللت.وعمر والمدركامت، والمسمذ^رحادت، واله^راح^، السنه، كسب 

الصحيح.كتابه يجمع أن قبل الحديث رواة في كبيرا كتابا البخاري جمع فقد 
والعللالرجال في أئمتهم كلام المديتي وابن معين وابن أحمد الإمام أصحاب ودون 

كتابحاتم أبي ابن وصنف بالمسائل. سمست متعددة كتب في والتضعيف والتصحيح 
وأبوداودالملل، والترمذي الصحيح، ومقدمة التمييز كتاب، ومسلثإ والتعديل، الجرح 
استوائه.وتمام نضجه، غاية الحديث علم وبالح مكة، أهل إلى رسالة 

يتصورها،أن المتنوعة الحديثر علوم في يفرأ لم من على يصعّب، حقيقة وهده 
التيالكثيرة الملوم تللئ، الخلمي الأمة هده تارح في الخبقرية حوابح أعظم فمن 

■صعيفها من السنة صحبح فرر من والتمكن منها والتحقق الرواية شأن لضبهل أسمسّث، 
المصطلحكتب مختصرات تعنالم، أن الشأن هدا من طرف، لتدوق ؤيكفي 

هو،النبي عن الرواية مراتب لفرر الدقيقة الفنية التقسيمات حجم على بنفسلث، لتهللم، 
قدرأكبر تحقق عقلانية معطبات على واتكائه النهج هدا عبقرية على بنفسلئه ولتتأكد 

دعاوىفي والخبثية الجهل كمية وتدرك ^ؤ، النبي سنة لحففل الممكنة الضمانة مجن 
بتفاصيلحقيقي جهل من نشأ إنمّا قالوه ما حمهور وأن المنهجية، هده في الطا١عنين 

وتحر.وتدقيق بحمثإ من ناشئة حقيقية تشكيكية شبهات عن لا الملوم، هده 
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تاخرالندؤين؟وك الحديث نقبل كيف 

الأمةعناية عن يكشف مختصر علمي تاؤيخ من استعراصه سق ما تدبرت ؤإذا 
تعاصدؤإنما المكتوب، وهوالنمل واحدة ركيزة على يقم لم أنه وحدت ه، النبي بستة 
علىالاطلاع مجرد على عندهم قاصرأ الأمر يكن فلم الرجال، أقوام من الأحد معه 

صبطوتعاضد كتابه، الضط مع سماعا النقل تزاوج ؤإنما عليها، والاعتماد الكتت، 
التيىٌنة حفظ لضمان هلور الوصهل المدور 

منكثير امتزجت، وكيف، العصور، تللث، في الاحتماعية الحياة واير تأمل من بل 
بصغارهميدفعون والأباء الأمهات صار حتى الناس، عامة بحياة العلمية الأحوال 
مكان،كل في الألافح يقصدها التي العالمية الحالمات وظهرت الحدسئ،، لتحصيل 

والاجتماعيالعلمي الجو هدا أسهم وكيف، الحدين،، طالم، في الرحالة وبرزت 
حجممن ميتاكد كافة؛ بماراته الحديث، بعلوم الاهتمام إشاعة في إيجابا والتربوي 

منشيئا يقرأ لم من على يمعت، قفية وهي ه، البي تة ب طبقاتها بجمح الأمة عناية 
هنففي يجد فلن دللث، من ولوييرا طرفا قرأ من أما يتصورها، أن الحقثة تللث، تارخ 
•النبوية الستة صيانة في الإسلام أئمة جهود في والطاعنة المشككة للثبهات قبولأ 

تكثفإدعوى مبكرآ تدوينها عدم بدعوى المنة حففل في العلعن أن والخلاصة 
المختلفة،العناية جوامج س به حفلمتج وما وطبيعتها الرواية بتاريخ شديد جهل عن 

تمرالشفهي، التلقي، مع بيد يدآ سار وقد التيوة، زمن في مبكرآ وجد رأينا كما فالتدؤين 
بت،الفي الغاية بلغتإ والتي ه، محنته حففل لضمان عفليمة مساع وفق الإستاد، بوابة 

والتحوط.
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الشريعةاتل مفي المطالبة المعاصر، الفقهي المشهد ني الغريبة المقولأيت، من 
للن،نال تحريمها أو مسألة إيجاب، حكتت ما فإذا الظنية، الأدلة دون القطعية بالأدلة 

القطعيان،،عر إلا نبي لا الشرعية الأحكام وكأف نطعي؟ دليل فيها هل بعضهم: 
به.لايوحد الدلالة تطرح الأدلة من المثابة بهذه يكن لم ما وأن 

الدلالة،قطعي الثبوُت، قطعي بالتمىكونه الالتزام مناط جعل أن في ثالث، من وما 
داترهأومع النصوص التعبد؛مقتفيامت، دائرة إذ باطالة، لوازم منه يلزم وٌا باطل' قول 
هوؤإنما فيه، وتعار تبارك الله بمراد حزم يما بالعمل لبا مهلل ليس فالعبد هدا، من 

عالماكان إن وتعار، تبارك له مراد أنه ظنه عر غلب أو اعتقد بما بالعمل تإ مْلال
والاختيارءثرس*ؤااهم الحلم أهل فباتثاع ؤإلأ الشرعية، التلقي مصادر ر فبنغيره مجتهدا 

وتعار.تبارك الله مراد يبلغه يرجوأن بما مثله من يملح باجتهاد أهوالهم من 

وماؤ تعار: فقال الخلاف، حال ر الاحتكام مرجع وتحار تبارك الله بين وقد 
آمنواياأيياالذين ؤ سبحانه: وقال [. ١٠]الشورى: ه ايئه إل نحكنه ضء بن بيه احتلمتم 

فم'إن، نالتنؤل، اممه إل همذيث ثى، ف، يأ نإن بثآ ام 3ازز، الثنول، 3ادندا اض أطنيا 
[.٥٩]الماء: تأويلاه زأننن خق* الأخرذللت، زالتزم ياممه تزمنون 

نصوصهفمن ثنائية، طبيعة عر إليه المحتكم الوحي هل.ا أنزل أنه لتا بين الله إن لم 
منةالكثاب، غلنلئ، أنزل الزى هز ؤ تحار: قال هومتشابه، ما نصوصه ومن هومحكم، ما 

٧[.ءمر١ن: ]آل نئثاُفاُ؛،مح زأ> \ص\ب نزأم ءمما>ئ، آتائ، 



هطعيدليل هناك ليس 

قيتكون ند والقطعة ظنيآ، يكون أو يقينيا قطعيا يكون أن إما الشرعي فالنص 
فاذايالنص، الأحد والواجب كذلك، والظنية منهما، واحد ني أو والدلالة الشويت، 

كان:

لهوالمخالف، واجب متعين به فالأحذ والدلالة، الشويت، في قهلعيا لنصي ا~ 
والجهلبالتأول، يعذر فقد قطعتته اعتقاد عدم مع النص مقتضى حالف فان مذموم، 
كافحفكأنه لمقتضاه يسلم ولم ورده النص قطعية اعتقد إن أما حاله. بحب ونحوم 

ونحوه.والإثم الكفر من وآثاره أحكامه عليه فيترتي، وحبره أمره برد ه الشي 
وصف،ولايلغي أيضا، متعين لدلالته والإذعان به ظنيافالأحذ النص كان إن ما أ~ 
اعتقدفمتى المعنى، من لقارئه ترجح ما بح_، به الأخذ يتعين ؤإنما حجيته، الفلنية 
النصمن اعتقد فإن اعتقاده، بمب، العمل عليه فواجب، ^ا على دالط النص أن المرء 
الذم.ولحقه التسليم واحيج بأداء أحل فقد تركه ثم ظنه على غلب أو معنى 

فهمهأو ثبوته في حالما من على الحكم من تمنع النص ظنية أن ملاحفلة ؤيتبغي 
يوديأن ثريمله فهمه بمقتضى للنهس لمّا ميكون قل. بل صرورة، للسليم تارلث. بأنه 

سبيلاسالكا أو التمى، من معتبر لمهم الموصلة الصحيحة الشرعية الاشتراطاُنتج 
ءالمه١من النص ثبوت ترجيح في صحيحا 

مهمين:أصلين إدراك من بد لا والظن القهبع مفهوم ونج، 
السنةأهل هومعيار أحكامهما، علبه تترتب، الأى والفلنية معيارالقعلعية أن الأول،؛ 
طياتهافي لتدخل الفلنية دلالة تومع قد التي المبتدعة المعايير لا فيهما والجماعة 

العجل،ائل مفي الأحاد خبر أورد كلها، ظنية السنة كجعل القعلعية، النصوص يحص 
باطلةأقوال( فهذه أونحوذللثه؛ بإطلاق( القلية الدلالة ظنية أوادعاء معللقا، أوالاعتقاد 

هوالفلنى.وما هوقهلعى ما تحدياو فى صحيحة غير معايير على قائمة 
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هطعيدليل هناك ليص 

فيحاسما ليس وظني ءْلُي إلى وتنومها والمسائل القضايا تقيم أن الثاني؛ 
القسمهذا بين وكال تطعي، بقابط جميعا المائل فرز يمكن بحيث مسألة كل 

مسالةومن لآ-محر، عالم من يعفها في يتفاوت الأمر بل ةاءلعة، فاصلة حدودأ وذاك 
والغلنية،القعلعية بين يتأرجح  ١٠ومنها قطعيا، يكون أن يكاد ما المائل فمن لأخرى، 

وإعهلائهاالمسألة تصنيف في أيضا يلمر فقد المسألة حكم في يغ ند كما فالاجتهاد 
ائل؛الممن دوائر ثلاث إذا فلدينا لها، الخاسئة الرنة 

إشكال.بلا قهلعية ائل م"" 

أيضا.إشكال بلا ظنية ائل م— 

فيهااكاظر ويتردد العلم، أهل الشرعي وزنها تقدير في يختلف مشتبهة ائل م~ 
الظنيان.أو بالقطعيات ملتحقة هي هل 

حقيقةيلغي لا أوظنية، فهلعية هي هل المسائل بعض في التردد هدا مثل ووجود 
وتقسيماتهاالشريعة مفاهيم بعضي في التردد يلمر ما كثيرا فإنه ذاتها، الراتب هغ.ْ 

تعيينفي التردد مثل لها، مطلا التردد هدا مثل يكون فلا بها، الأفراد يعفى إلحاق 
سبباهدا التردد يكون أن يصح فلا والتحيتيات(، والحاجيات )الضروريات أفراد 

أوتحسبنيةاحاجية أو ضرورية لأحكام وجود لا بأن للقول 
الفقهيةائل الممن عدد في بكثرة وهومستعمل عنه، العفو اليسير في وكالتردد 

الييربتن دقيق فرق يوجد لا يقال؛ فهل وغيرها، والأشربة والأموال العلهارات في 
ممحللقا؟أحكم أي في والكثير القليل بين لفرق وجود فلا عليه وبناء والكثير، 

كلفي الجزم يمكن فلا الحرام، إلى الوصلة الذرائع في التردد ذلك ومثل 
للدرائعأنر لا أنه يعني فهل بموثر، ليس وما المؤثر العالم، بين دقيق بتفريق الأحوال 

مطلقا!الشريعة في 
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والضوابطوالمعاير المفامم أفراد يعص تعيين في إشكال وجود أن والمراد! 
بلؤخفي الوسع امتفرغ الواج__\ بل والضوايط، المعايير هذه أصل يلغي لا الشرعية، 

منها.الشرعي الراد 

بإؤللاق،الدليل حجية يلغي لا القطعية وصف سالب وأن مبق، ما إدراك وبعد 
وآثارلوازم ك القطعيت واشتراط حجيته ؤإلغاء أيضا، حجة الخان الفم الدليل بل 

منها!فاصدة، 

مفلنةالغلي الخص إن إذ القطعي، الإج٠اع يحال قي إلا الوحي إلزامية عدم — ١ 
عالإبه تال U باطل فول الوحي لإلزامية الشرط هدا وجعل عالمنا، الخلاف ونوع 

كلويترك فمهل الأمة عيه اجتممت، بما إلا يأحد لا امرأ ءولوأن حزم! ابن يقول نهل، 
ويقول!٢. الأمةااأ فاسما لكان الخصوصي فيه جاءُت، ئد مما فيه احتلموا ما 

حتىبالخمى القائل يقول ألا وهو ظ، معتقد له يخ.لق لم مذهب فهذا الو؛الجماة 
بلاكافئ له معتقدا القول هل.ا قائل أن على الإجم-إع أصح مد بل الإ"جماع، يوافقه 

طاعتها®وجوب في أحل بين حلاف لا التي بالموص القول لرفقه حلاف، 

الشريحةأحكام من الظنية الأحكام دائرة فإن الشريعة، أحكام من كثير هدر ٢" 
الأدلةإعمال عدم لزمك قهلعيته بالدليل الاحتجاج شرط من فإذا جدا، واسعة 
الظنيايته.من الواسعة الدائرة بهذه العمل لاطراح مفض إعمالها وعدم العلنية، 

يتعاملحين لأنه أيضا؛ القعلعية الأحكام في الخهاون إلى بصاحيه يفضي ند أنه ٣" 
الوحيمن ؤيطرح قطعية، تكون أن عليها يشترط وهو وأدلخها الشريعة موص مع 
والشعورللوحي، الواجب، اكعغليم تلبه من ميضمحل المثابة؛ مدم بمثل يكن لم ما 

٢(.٠ ٨ )Y/ حزم لأبن الأحكام اصرل يي الإحكام ( )١ 
(.٣٦٧)آ(الإحكامفياصولالأحكام)م/
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عرنهز ض عر أنل فإذا الهوى، أستر يفع أن يلت لا ثم به، العمل بواجب 
مفيداالنمى يكون وقد للأيمان، ناح القْير لأن بعد، القعلمر يحصل لم بأنه ادعاء ه نف

المص،هذا قطعة عن له يكشف، الذي الطر لبذل ه نفتشط لم لكن فعلا، للقطع 
إنفتجدهم الأدلة، في القطعية مشترمحر من كثير حال في تدبر من يدركها حال وهذْ 

محلاوليس طني الدليل بأن متعجلين ادعوا آرائهم حلاف عر قْلعي بدليل كوشفوا 
الشرعي.للإلزام 

أيفيجعل القطعيايتذ دائرة من يضيق حين الماس بحضى عند المشكلة تزداد وقد 
لها،جارحا ضعيفا كان ولو احتمال وأي القعلعية، في قادحه شاذة ولوكانت، مخالفة 

هواهحالف، عما الضتلعية ا وصفلّزع شبهة بأدر اكعلق، عن بعضهم يتويع لا قد بل 
الأدلة.من 

دينتحريف، يشاهد الملمين من المتحرفخ المصور هن~ا ابتلع من بعضي وترى 
شبهةله يقوله ما فكل قْلعيا! يذكر لم بزعمه لأنه ماكن؛ فيه يتحرك ولا وشريعته الله 
أماففعل، عنده قطمحيا كان ما على الاحترام إسباغ إر الأمر فيوول أودلألةإ وت نر 
كرامة.ولا له حرمة فلا الدائرة هذه عن ■؛مج ما 

القهلعية؟في واحدة طبيعة عر كلها الشريعة أحكام تكن لم لماذا ّألتهت ؤإن 
مها:لأمور ذللثج اقتضت، تعار الله حكمة كمال أن فالجواب،: 

تعار:قال حيث، والتهابه، الإحكام آية من يغلهر مجا وهو والابتلاء، لفتنة ا~ 
ؤرالذين نأثا مئئايفات ناحر الكتاب أم هن محكنات آيات منه الكتاب غليلئا أنرل، والذي هؤ 

والزاسحوناسه إلا ئأويله بملم وما ئآوبله نابيعاء الغئئي ايعاء بئه قثابه ما نيمنوث نبع ئلوببم 
٧[.عمران: ]آل ه الألباب أزلوا إلا ؤناتئكز آنتاديءسسزبماتقولون اسم ف، 

٧٣



عضيدليل مناك ليس 

الذينفأوكك مه تشابه ما يتعوذ الذين رأيت رفاذا الآيةت لهدم ذكره بعد ه وقال 
قاحلروهلم*لأا.الله نمى 

تطلبني ومعه أفيغ إذا العالم فإن العلم، أهل من الاجتهاد صودية ستخراج ا" 
يقولذلك وفي عليها، الله يثيب مطلوبة عبودية همدا جهدْ في كان تعالى، الله مراد 
أخهلآثم فاجتهد حكم ؤإذا أجران، فاله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم *إذا ه' الض 

فالهأجرا،>ى.

فأحتكامودفعهالالمفاسد، وتحقيقهاللمصالح أهميها بحب الأحكام فاوت ت- 
كلهاالأحكام تكون أن يريد القشر يشترمحل فمن واحدة، درجة على ليست، الشريعة 

زمانلكل وصلاحيتها وشمولها، الشريعة عموم باقي وهدا واحدة، درجة على 
والآ-حرْ.الدنيا في المكلفين مصالح ومراعاتها ومكان، 

الشرعيةالأحكام بناء وجوب توهم الراتجة الباطلة المقولات من أن والمقصود 
وممارساتذاتها، الشرعية الأدلة طيعة تكذبه فاسد وهم وهمو القْلعتة، الأدلة على 

حجمعن تكثف، الفقهية المدونة في عجلي ونفلرة والحديث،. القديم في الأمة علماء 
جمهورفي وفر إنما الفقهاء بين الخلاف مثار بل العلنيان، على المبنية الفقهية الفرؤع 
الشريعة.أدلة من لكثير الظنية العلبيعة على منه عريض 

البخاري.أحرجه ( )١ 
)آ(مفقكه.
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خلاففيها المسألا )٦( 

فالأحكامصحيح، شرعي مض عن تض وهي الناس، بتن تكرر مقولة هذْ 
ومهالإجماعهم، هومحل ما مها بل العلم، أهل بين اتفاق محل كلها ليت، الغقهيت 

منهابل الخلاف،، تحتمل لا قهلعية كلها ليت، الشرعية الموص إذ كدللث،؛ ليس مجا 
أهمهومن الأدلة في الواقع التفاويتج وهدا ذللت،، هودون ما ومها المحكم اكلمي 

الفقهية،والمدام، المدارس يسببه وتعدديتج الفقهاء، بين الاحتلأفط ومع بابج أّ
فواعدولهم الأدلة، تللث، دلالة في وتفلر وصحتها، الأدلة ثبوت، في تبحثؤ وكلها 

ذلك•في، ومرجحامحتا 

شيثا'حديدآ،ليس فهو قرون، من المسلمين بين معروف، الفقهي الخلاف، وهدا 
الأحكاموأن يختلفون، اللماء أن يدركون الملمين فعامة غريبا، شيثا ليس أنه كما 

المدامجنشآتؤ ولهدا والاتفاق، القطعية جهة مجن واحدة مرتثة في كلها لمست، الشرعية 
المائيالمرفح من وأصبح تاريخه، امتداد على الإسلامي المالم في وانتشريتح الفقهية 

وعلىالختشرة، هي فتاواه وتكون بينهم شائع معين ، مد٠٣بلد كل لأهل يكون أن 
الأحيانبعض في يثاركه وربما الناس، حمومات، بين ويفعل القضاء يحكم وفقه 

ذللث،.في أوضاعه بلد ولكل أكثر، أو مدهب، 
الحقيقةبهده إحبارنا حلاف،( الخالة رفي، المقولة هده إطلاق من القصد فليس 

معالعامل لكيفية المذكر يراه معين، نمْل إلم، للإشارة بها اكدكير يسر ؤإنما البدهية، 
احتيارفرصي جواز عدم حلالها س يقرر أن يريد فهعللقها فيها، المختلفج الأحكام 

الخروجلأحد يجوز لا اليتم( اللازم الدين، مل، من، وجعله مدمية روية أو فقهي، 
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خلاففيها السالة 

فثمالخلاف، فيها يؤخ اجتهادية مسالة في الرؤية تللث، أو الخيار ذلك كان متى عنه 
فاليسقو، رسوله ومراد الله مراد عن الحث والواجب معترة، واجتهادات مذاهب 

ترجيحهبأن يجزم أن له وليس حالفه، من ترجيح من بأولى باحتتاره الملزم هذا ترجيح 
ء.رسوله ومراد الله مراد هوعين 

فىيغلو من على صحيح رد وهو صحح، الجملة فى ترى كما المعنى وهذا 
فيماوترجيحه برأيه الأخذ بلزوم ؤيحكم به، الاعتياد وعدم المقهى الخلاف تعطيل 

للاجتهاد.موضعا كان 

أخطاءفى ويع الممره، قائلهاحدودها بها ئدنتمددفيتجاوز المقولة هذه لكن 
تذللث، ومن غيرّاثغة، 

الرخص؛تتح ا ١ 

يكونفلا مسألة، كل في والأسهل الأيسر عن الحث في الشخص هم يصبح إذ 
لهبممح، من يرياي ؤإنما ودينه، بعلمه يثق من ٌؤال ولا الشرعي، الحكم معرفة تصده 

عنالظر بغض مسألة كل في بها يمالث، بالرخصة فتوى أي وجد ؤإذا بالرخصة، 
هذهمن يتخلو أن يريد فإنما خلاف، المسألة في ت يقول فهوحين ولذا ومستندها، فاتلها 

الوهذا يناسبه، ما منها فينتقي الفقهية الأهوال في الخيير يامحب، فح في تكأة المقولة 
بينهمالخلاف ومع مع العلماء فإن الخلاف، في الفقهي الفلر لمنهجية مخالف، صلثح 

وهونهلعي، ظاهر لمبب الطريقة، بهذه الرخص نتع تحريم على متفقون أنهم إلا 
الرادعن هو؛حشا الذي الفقهي الاجتهاد روح يخالف العلريقة محهازْ الترخص أن 

لقميمنانص وهدا القس، حظوظ عن والحث، الهوى مرادايت، تتح إلى الشرعي 
منالشرعي ا١القصد بقولهت الشاطئي الإمام ذللث، يوضح الشريعة، إمحزال في الشارع 
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خلاففيها ائسالة 

هوكما اختيارا، لله عبدا يكون حتى هوام، داعية عن المكلف إحراج الشريعة وصع 
اصعلرارآءرا،,لله عبد 

اجتمععالم كل برخصة أخدن ءان ااشهيرةت عبارته التئمي سليمان تال هنا ومن 
حلأفا«لى.فيه أعلم لا إجماع ررهذا معلقا: الثر عد ابن قال كله«. الشر فيك 

العلماءبنوادر أحد امن الأوزاعي• قال فقد العلم، أهل كلام في متواتر وهومعتى 
ثراحملت العلماء شاد حملث *اذا أدهم: بن إبراهيم وفال ٢. الإملامءل من حرج 

كتاباإلي فدير المعتقد، على ،ردحك القاصي: إسحاق بن إسماعيل وفال . كثيرا*؛ 
ه،لتفمنهم كل به احتج وما العلماء، زلل من الرخص فيه جمع قد وكان فيه نظرلتا 
الأحاديث؟هدم تمح لم فقال: زنديق. الكتاب هدا مؤلف المؤمنين، أمير يا له: فقلت، 
أباحومن المتعة، يح لم المكر أباح من ولكن رمحين، ما على الأحايين، قلتا: 

بهاذماأحذ ثم الحالماء زلل جمع ومن زلة، وله إلا عالم من وما الخاء، يبح لم المتعة 
الكتاب*؛ْ،.ذللثه فأحرق المعتضد فأمر دينه• 

يتناولالرحمة فمصهللح التباس، يع لتلا مهمة قضية على التنبيه بقي لكن 
هىالشريعة فرحص ءلاهر؛ بينهما والفرق الفقهاء، ورحمي الشرعية، الرحمة أمريزت 
تصركجواز ومشقة، حرج فيه عما والتخفيف، بالتتيير حاءهمتا الش الشريعة أحكام 
عندالميتة من والأكل للمريض، رمضان في الفعلر وجواز للمسافر، وجمعها الصلاة 

أوتهلعا الشائع س مأحوذة شرعية أحكام فهي المكره، عن الحرج وربع الضرورة، 

(.٢٨٩/٢)١(اJوامحاتلاشاض)
(.١  AO /Y)الر عد لأبن وكله العلم ييان جامث، )٢( 
>(.JlU،_(Yo/uالملأء أعلام سر )٣( 
٦١ • Y/ ) العدائي للخطيب اسمر انوآداب الراوي لأخلاق الجا*ع )٤( 

•٢(.٩٢١المهفىفىالمناص))ْ(أخرجه 
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خلاففيها ائّالة 

اتياعه.يجور فلا إجماعا أو نصا حالف ثد وهوالذي المعتيرت غير لاف ح~ 

الأمور،بعض *ي مختلفين وحديثا قديما العلم أهل أحد إني ٠رتالت ت الشافعي تال 
أقولولا محرم، أحدهما وجهيزت على الاختلاف له؛ فقلتإ قال؛ ذللئج؟ يعهم فهل 

ذلكفيالآخر«را،.

غيرللخلاف شاملا الناس بعض عند يكون قد حلاف المسألة في بأن فالقول؛ 
صريحة،نصوص مقابل في ضعيفة أو مهجورة أو شاذة أقوالا يذكر فتجده المعتبر، 

وحولوليس هؤ، رسوله وكلام الله كلام هواتلع لم المعلى فالواجب حلل، وهدا 
الأقوالبشاذ التعلق عن فضلا الواجب، هزا تحقيق دون للحيلولة بموجب الخلاف 

وصعيفها.

الثاني؛الغلط 

الخلافؤلييعق معرفة عدم بسبب حلاف، فيه بأن حلاف فيه ليس ما على الحكم 
أوبنروؤل متعلقة تكون الأقوال فبعض أوموانع؛ ثروتل من به يحتف وما المذكور 

لث،يتمفن المسألة، بهلئيحة عالما تتهللب، بل أحد، كل يحسنها لا موانع أو أحوال 
له.مخالف، محياق في قول أي توخليفج في يتهاون قد خلاف بأي 

حجة؛يحدذاته الخلاف أن توهم ٣( 

الدليلترك في بذاته حجة الخلاف أن خلاف( )فيه بقاعدة تدل يمن يتوهم 
وهداعليه، الاتفاق هو الدليل اتاع شرمحل من وكان ^ؤ، رسوله وسنة الله كتاب من 

بلعليه، الاتفاق وقؤع بالدليل للعمل يشتر»؛؛- العلماء من أحد فلا يالاجماع، باؤلل 
الشرعي،المراد هو أنه للإنسان لاح ما متى بالا.ليل العمل وجوب على متفقون كلهم 

)ا(الرّالألالثاض)«آه(.



خلافائسالةمها 

عليه،يتفق حتى دليل بأي العمل ينونف أن لا المراد، هذا عن الحتف في وحلاقهم 
العكس.وليس إليه الأقوال ومحاكمة الدليل هوابيع الواجب إذ للميزان، نلنا فهدا 

ألاوهو نْل، معتقد له يخلق لم مدهتف فهدا *وبالجملة حزم• ابن الإمام يقول 
هداقاتل أن على الإجماع أصبح فد بل ١لإحماع، يوافقه حتى يالص القاتل يقول 

فىأحد بين حلاف لا الش بالصوص القول لرفضه حلاف بلا كافر له معتقدا القول 
طاعتها*لا،.وجوب 

إلىبالسبت مواء المعتبر، الخلاف مع العامل كيفية فى العلماء اختلف ولهدا، 
خلافوسر فإذا الدليل، اتباع وجوب على متفقون أنهم وذللثح المقلد، أو المجتهد 

اتبيعوجوب على اتفاقهم من ناشئ الخلاف وهدا والمجتهد؟ العامي يفعل فماذا 
كيفيةفي الأقرب انملريقة عن البمثإ ؤإنما حجة، بياته الخلاف جعل ورفض الدليل 

وبذلومعه بامتفرنغ يحصؤر المجتهد للعالم بة بالموهو الخلاف، ْع العامل 
مأجوراويكون الشرعية، الأدلة قى نفلره خلال من الحق تهللتف في الواجب، الجهد 

أجرينأصاب فقد الإصابة كانت، فان أوأخaلأه؛ الحق أصاب ذللث، فعل إن حال بكل 
ثمفاجتهد الحاكم حكم *إذا الك،ه: يقول مغفور، وخعلوء واحد أجر له كان يالأ 

.٢٢١٠أجرفله أخعلأ نم فاجتهد حكم ؤإذا أجران فله أصاب 
يفتئ،لأن الصالح العالم تهللب، في ومعه امتفرنخ عليه فالواجب، انمامى أما 

اللثجؤيالحق، تهللبج عن تحرفه أن الأهواء دواعي من ؤيتجرد الموال، يحن وأن 
نبهما وهو الخلاف، على وقوفه حال فى إليه للتعرف ينامبه شرعيا ؤلريقا ذللث، في 

بأغلفليأخذ فهل فأكثر مفتيان عليه ، اختلف®فإن يقول: حيث، القيم ابن الإمام إليه 

(.٣٦٧حزم)٣; لاين الأحكام أصول و الإحكام < )١ 
عاليه.)آ(مممق 

٨■





حلافغيها امالة 

فيالومع إلى يودي بما عاليه، التقصير وغلة للحكم، اتباعه صعق إلى الحال به 
معرفةفي مقصر وهو بالخلاف الاحتجاج نممه عود لأنه فيها؛ والتهاون المحرمات، 

هذينفي التقصير مع بالخلاف فالاحتجاج الدليل، معرفة في ومقصر الخلاف، طيعة 
لتوهويتعلق عليه، الشرعي الواجب تضيع إن، النهاية في به يوول الأمرين 

ؤإرادةالحق تطل—، فالواجب، الخلاف، من اللون هذا في الرأي نبني واعث ب~ 
بادعاءذلك، وتعاليم، الأسان، يناب، وما النمس هوى تلمن لا الله مراد تحقيق 

الخلاف.وجود 

بحبالخلاف من اللون هذا في للترجح الصحيح الشرعي الهلريق لوك م~ 
تق،وم.ما على وعلمه ومعرفته الماظر طبيعة 

الخلاف.مسائل في لأإنك١ر لكن يقال: 

الاجتهاديةالمائل تفعيلهافي مجال لكن معتبرة، شرعية قاعدة الخقيقة في وهذه 

إجماعموضع أوكان له معارضي لا صرح دليل فيه ما وأما الخلاف، فيها يؤغ التي 
صاحبه.على الإنكار يتعين فانه 

إذهنا، إيراده يحن القاعدة بهذه يتعلق جدآفيما حن تفصيل تيمية ابن وللإمام 
كثيرعنه يغفل وهوتفصيل القصود، الإنكار وطبيعة فيه، إنكار لا ما طبيعة فيه يشيج 
الله:رحمة عليه يقول القاءاJة، هذه يتناول ممن 

يتوجهأن إما الإنكار فإن بصحح، ليس فيها، إنكار لا الخلاف ائل مءوقولهم: 
قديماإجماعا أو مسنة يخالف، القول كان فإذا الأول: أما العمل، أو بالخكم القول إلى 

يقولمن عند صعقه بيان ينكربمعنى فإنه كذلك، يكن لم ؤإن وفاقا، إنكاره وج_، 
سنةحلاف على كان فإذا العمل وأما والفقهاء، لفح العامة وهم واحد المسي، 

شارب،حديث، من ذكرناه كما الإنكار درجاُت، ب، ؛حأيضاإنكاره وجب، أو 
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حلاففيها ائسالة 

بعضاتبع قد كان ؤإن سنة، حالف إذا الحاكم حكم ينقص وكما فيه، المختلف البيد 

علىينكر لم ملغ، فيها وللاجتهاد إجملع ولا نة ٌالمسالة في يكن لم إذا وأما 
أنيعتقد القائل أن جهة من اللبس هذا لحل ؤإنما مقلدا، أو مجتهدا، بها عمل من 

والصواب— الاس من طواتف ذلك، اعتقد كما الاجتهاد ائل مهي الخلاف، ائل م
فناهرا،وجوبا به العمل يجّت، دليل فيها يكن لم الاجتهاد ائل مأن الأئمة عليه الذي 

الاجتهاد— فيها ذللث، عدم إذا ~ له فيؤغ ه، جنمن معارض لا صحح حديثا مثل 
قطعيةالمسألة كون ذكر فى وليس فيها، الأدلة لخفاء أو المتقاربة، الأدلة كحارض 

اللفا،،را،.فيها اختلف الي ائل المكسائر المجتهدين، حالفهامن من على طعن 

الماس،يعفى عند يطرأ إشكالا يحل عال علمي تحقيق ~ الله رحمه ~ منه فهذا 
قوةيتفاوُت، الإنكار أن والحق الفاويته، يقبل لا جامد صلبط معنى الإنكار أن بنوهم 

متعددةIلاعتبارايتح وصعقا 

فيها،والراجح المسألة بحقيقة العالم جاسب، قوى فكلما للعلم، تبع الإنكار ف— 
للث،ر يفهذا ؤإدراك أيصا، الإنكار صعق، صعق وكلما الإنكار، جاذِ_، فيها قوى 
مسألةالمتناحر عين في تبدو قد اثل مفي السلف—، أئمة بعض تشدد أمثاب من مسا 

أنبيان سبق وقد الإمام، ذلك، حس في كذلك، تكون أن يلزم لا لكن معتبره، خلافية 
أوالغلن.الضلمر درجة وإءهلائها المائل نوصيف، على تدخل المثية من مساحة 

يالإزالةيكون فقد العلم، ب، بحوصعقا قوء يتفاويتج ه نفالإنكار إن ثم 
حتىائل المس دونه فيما يضعف وقد قهلعيا، كان فيما وذلك، والزجر، والمحنيف، 

ونحوذللا،.والأرحح للأصوب وبيان العلم في ومناقشة ونصيحة تذكير مجرد يكون 

\،(.n/n);L_لأبن :ا(اكاوىامى 
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ظلففيها الساتة 

أنأور فمثله للحق، المريد الصادق بين ففرق عليه، المنكر حال في لطر ا~ 
عنوالإعراض الهوى غية بالقراتن عليه ءلهّ من بخلاف الإنكار، حال في به يترفق 
الإنكار.تغليظ. من يستحق بما يعامل فمثله المحق، حللم، 

أوها، نفبالماله سلبا تأثرهم ومدى أفعالهم، وردود الناس نْلر راعاة م~ 
أوزيادته.الشر تخفيف في وأتره عليها، بالإنكار 

شيحإليه نبه كما رب على والظنية القطعية المائل في الإنكار أن والممصود 
المالحوجه عن تكثف متعددة اعتبارات بين موازنات حصيلة وهي الإسلام، 

كلوفي نخص كل ومع حال كل في للتْلتق نابلا حامدآ هوأمرآ وليس والمفاسد، 
مسالة.

جاهلا،يكون قد شخص على الإنكار يصح كيف ويقول؛ بعضهم ونديستشكل 
عنهما؟مرفؤع والإثم أومتأولأ، 

بيتهما؛الخلعل وعدم التأثيم، وباب الإنكار، بالت، بين الفرق هوبإدراك والجواب 
المتأولينس فكثير والحرج، التأثيم باب س بكثير أومحع والنعبحة الإنكار فباب 
عندمعذورين كونهم احتمال مع عليهم، فينكر حناهر، نص مخالفة في يقعون الذين 

متعلقوالإعذار بالمسآلة، متعلق فالإنكار والتأثيم، الإنكار بين تلازم فلا تحار، الله 
[.٢٨٦تالبمرة!ون،نهاه إلا ئميثا اثئه يكلف لا ؤ نيته وحن باجتهاده 

الشريعةفي المعة وهوس معسر، أمر المريعة في الخلاف وقؤع أن الأمر حلاصة 
يحذرؤإنما عنه، الخروج يسع لا ملزم نول الاجتهادية مواردها في يكون لا بأن 

فيمامقصرآ يكون لثلأ الخلاف مع التعامل في المحاطة الك المبعص س اللم 
*شرعا عليه يجب 
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اسليقبله لا )٧( 

بباتموأحد الانحراف، أبواب أعظم هن بالعقل الوحي نصوص معارصة تعد 
بائرعقاله توعبه يولم الناس بعمى على شرعي نمى أورد ما فإذا الكبرى، الضلال 

فيه.والطعن النص، ذللث، دلالة رد هاصدآ العقل. يقبله لا الكلام هدا قائلات 
الانطلاقس باّ لا نوهمالت،، س المسألة بهده يتعلق ما رفع في الخوض وفل 

منه،التهوين هنا القصد فليس ومكانته، قدره ومعرفة العقل تكريم تصمحتإ تروية من 
عبربه، بالغة حفاوة وأظهر العقل، أهمية على دل قد ذاته الوحي فإن اعتباره، أوإلغاء 

ذلالث،تمن متنوعة، ارامحتج م

وصفحثبوت« فى موئر أوزواله فنقمه التكليف؛ هناطامت، من مناطا العمل جعل ( ١ 
ثلاثةعن ^ ٥١*رفع قو: الني قال عليه، لاذكليمه له عقل لا فمن الشرعي، التكليف 

ينقل«را،.حش اثمجنون وعن حربمثلم القي وعن حرسثتقظ الثايم عن 
تثريعاته،وفى وأمثاله، الله فىآيات، والتدبر والتفكر التعقل فعل على الحث ٢( 

يثفكزوذهوؤاقذ{ّ دغقلو0ه >اؤلشكم القرآزت في يرد ما أكثر فما مخلوقاته، وفي 
الهداية.لاصتلهام العقل إعمال صرورة إلى تثير فكلها وؤلقوميئثهونه؛ 

علىالقرآنية والأمثال والشرح والقصص والذكر بالمواعظ الأنتفيع حصر ٣( 
ؤيقول[. ٢٦٩]البقرة؛ أزلوا إلا دم ؤذن\ تعالى؛ يقول العقول، أصحاب 

الأرناووط:شعب وقال، دالألانى• النووي، وصححه ماجه. وابن ار، والناحمد، حرجه أ( 
حد.ناده اّ



استليقيله لا 

وجل;عز ويقول [. ٣٥تالعتكبوتإ لفووتنقلوله بينه متناآية يركتا ؤولئد سبحانه; 
للئاميئصربيا الأمثال وتلمك ؤ ت تعالى ؤيقول آ. ٥ ]الفجرأ جبره محى ننم ذلك ذ ل خؤ 

[.٤٣يناشلفالأسنهتاسوت; 

وجل;عز نال الحق، واناع الهداية ه تففحرم وعطاله العقل أطفأنور من ذم ، ٤ 
تجابمبلون لا ^^0آتازئب أز ألمتاعضآتائئ\ U ئتئ قالواتل افن أنزل U انثنوا ^ إذامل زؤ 

٣ئأ ^١٠' ئء١أ إلا بمتغ لا بما نثعى ١^ محئل ْممزوا ي ونئل ه ن4ثئوذ ذلا 
[.١٧١، ١٧٠غؤ،غأبلأبمنلونهلابم; 

العقلكان وكلما الأدلة، في والن> الأحآكام امتناط في المقل وظيفة يان ٥( 
ملكةتضعف ومعفه الاجتهاد، واجبات، أداء عر أتل.ر المرء كان وأوفر أتمر 

ؤل؛ئن'كرأناته قبمبروا نبارلئ إمحك أنزنئا؛ ^'؛-١؛^، تعان،• الله يقول والأست~اءل، الاجتهاد 
[.٢٩]ص: 

عاليها،للمحافنلة الإسلام جاء الي الخمس الضروراJات، إحدى المقل جعل ٦( 
وغيرها،والخكراي، الخمور بتعاطي به الإصرار من ومغ عليه، الاعتداء عن فنهى 
عنلبذ رجش دالأرلأم زالأنضاب ذالتنبز الخز إننا اننوا ي أتيا زنا تعار: يقول 

[.٩٠ت١لماJالة; ه ملحون ضيفأ ناجثنتوث السظان 

التمحورفى سام مقام من للعمل ما على تدل التي الشرعية اكلأتل بعمى فهده 
المسلمأن نر والخير، للهداية طب المقل إعمال عن للمالم غنى لا وأنه الإسلامي، 

شيء،كل ني الخوض من تمكنه وعدم المقل، محدودية تحمحر يأن أيضا عليه يجب 
التالية;الأمور باستحضار يتجلى وهوما 
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اسليقيك لا 

مجملا:إدراكا يكون ئد العقل إدراك أن الأمراكاني: 

مفصل،لا مجمل إدراك القضايا لكثترمن العقل إيراك أن إلى التب ينغي وكدللث، 
يدركوقد الظالم، وقبح العدل حن يدرك فالعقل شموليا؛ لا بعضيا إدراكا يكون ومد 

فعل:كل تقييم عن يعجز قد لكنه الثللم، أو الحيل قبيل من أنها الممرفايت، يعص في 
يحرضالذي الهائل الفاويت، ذللت، ر يفوهوما أوقبيح؟ حن أوظلم؟ عدل هو هل 

بنايفضي ما وهو وحده، للعقل المر-؛ع كان متى ائل الممن كثير تقييم في للناس 
اكالث.الأمر إر 

تفادتانسفىالإدراكالعقلي:الأمرالثالث: 
لكليع واحدا شيئا لبس أنه ملاحفلتها ينبغي التي أيضا الحقل مثكلأيت، ومن 

واضحةقضية وهده هائلا، تفاوتا فيه يتفاوتون هم بل فيه، يتفقون وجه على الناس 
التاملعند واضحة هي بل والعقائد، والنحل الملل أصحاب مقولات في النفلر عند 
أمورفي، فإنهم أمور، قمح، الناس بض مشتركا كان ئن فالعقل بنيآدم، أحوال سائر في 

الإنسانبل عمرو، يجهله قد بعقله نيد يعلمه فما الاتفاقذاته، لايفلهرون أحرى كثيرة 
آخر.وقتا في يجهله ثم وقت في شيئا يحق.له يعلم مد ه نف

يدركلا ئد وأته العقل، إدراك )محدودية اكلائة: الأمور هن.ه استحضرت إذا 
فيمعتدلة روية إلى توصلت، كبيرا(؛ تفاوتا قيه يتفاوتون الناس وأن الأمور، تفصيلأيت، 

العقل(.يقبله مقولة)لا في يكمن أن يمكن الذي الإشكال للف وظهر العقل إلى الطر 

وهوالعقل، هو أنه بعقل ليس ما توهم مع يل العقل، مع ليس هنا فالإثكال 
ناشئاالأمر يكون حين تتعاظم المشكلة لكن الناس، س لكثير يع أن يمكن  ١١"^؛
انحرافاتفي الوقؤع إلى به يودي يما طاقته فوق له وتحميل العقل، في لوزائد غس 

براء.منها والعقل العقل، بدعوى وضلالات 
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العمليقبلم لا 

ماإلى متني الناس بعض يتورط الإدراك في العقل محدودية عن الغفلة مسب 
الإدراكعن العقل نمور عن الغفالة ويب عييية. شرعية حقائق لينفي عقلا يتوهمه 

المحكمة،التفصيلية الشرعية القضايا لبعضر بالتنكر يقوم القضايا لكل التفصيلي 
تعودما الناس بعض يجعل العقل تحقيق في والاختلاف التفاوت عن الغفلة وبسبب 

أبخلافه الشريعة تأتي أن يمكن لا الذي اليقل هو زمانه أو مجتمعه في أوشيع عليه 
ظاهر،نمور فيه العقل( يقبله )لا بملريقة الشرعية الأحكام مع فالتعامل ولهاJا، 

الما الشرعية الأحكام من به يرد متوهم عقل إلى ويحيل العقل، حقيقة يجهل فهو 
المائلحمح تحقيق في للعقل الإحالة بامكانه أن يتوهم وربما مزاجه، مع يستقيم 
علىيعترض أن يمح فكيف ينفيط، لا ما على إحاله وهي والعقدية، الفكرية 

مزاجية.ذوقية طريقة الحقيقة فى الهلريقة فهذه ولهذا ينضعل، لا بما 

العقلبين تعارض من يدل ما ين التعامل في الصحيح الشرعي هوالمنهج ما إذأ، 
والقل؟

النقليعارض أن يمكن لا المحح العقل أن إدراك على يقوم هنا المهج 
سيحدش، وما نطعا، العقل يخالف، أن يمكن لا قعلعا الشريعة في بتؤ غما الصريح، 

١الشريعة فهم في حتلمأ أو العقل، فهم في حعلآ بسب،—V إما فهو مخالفة توهم 

حقيقيةمخالفة هي هل هنا المخالفة طبيعة في النظر هو فالواحب، عليه، وبناء 
طرفيفأحد بجامع، اكلرفين بين يجمع أن يمكن لا حقيقية مخالفة كانت، فإن لا؟ أم 

العقلكان فإن الخادش، من سالما كان ما ويقدم فيهما فينظر قطعا، يمت لا المعادلة 
ظلقلالقل ثبوت مع فاسدآ العقل كان ؤإن له، التقديم كان يبت، لا والفل صحيحا 

مقدم.
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ال

الدلالةفي فينظر الأمرين، نوت *ع الناظر عتن في متوهمئ المخالفة كانت إن أما 
العقلدلالة فإذاكانت المقبول، التأؤيل من بوحه إليه الثاني يثري أقوى، كان ما ؤيقدم 
العقل،في هومقول بما النقل ومر الظنية، القالية الدلالة عالي دلالته قدمت، قطعية 

تطلم،ظنيين كآا ؤإن عله، القطعية القالية الدلالة قدمت الغلي هو العقل كان ؤإن 
كمافاعتبارالتقديم التقديم. له كان كفته القرائن رجحت، فمن المرجحة، القراتن لهما 
وظنا،قطعا نوعه إلى يل أونقاليا، عقليا كونه جهة من الدليل جنس إلى عاندا ليس ترى 

ممتعفأمر فطمين، يكونان بحيثإ القوة ش اويهما توأما أقوى، كان هوما فالمقدم 

ذاتفي يغوص والعلمية، بالعمق يتم الظر ني سالك هنا نعتينا ترى، وكما 
هوالفلرفهذا الحق، إلى يمل حتى الإشكال أوجه ؤيفحص الأدلة، ويجرئ المسألة، 

منفبهلةغير مزاجية حالة على يقوم ولا ؤيقدره، العقل يحترم الذي الصحيح العقالى 
بالعقل.تتذرع 

كثيرعند يشتبهان مقامين بين التفريق وهى إليها، الإشارة نود واحدة قضية بقيت، 

العارضةوقؤع نمور إلى الناس بعض يدفع ما هو بينهما الاشتباه ووقؤع الناس، من 
دمحالأتالعقول محارات بين التفريق ضرورة وهوت والعقل، الوحي نصوص بين 

هيالعقول فمحارات العقلية؛ والختحيلامت، العادية الختحيلأُتج وبين العقول، 
فيقفورفضها، ردها يوجسؤ ما يملك لا لكنه نمورها، في العقل يحتار التي القضايا 

مثبت،النقل إذ ظاهر، هو كما الممل رد يبيح لا والتردد التوقف وهذا مترددآ، حاترآ 
،.التونفعلى المثبتا تقديم والواجب، متوقف، والعقل 

إدراكيوجب، مجا وهو واستحالته، بنفيه العقل يجرم ما فهي الحقول محالات أمحا 
يقعما هو العادي فالتحيل العقلي؛ والمتحيل العادي المستحيل بين الفرق 



ال

الأمورفهو العقلي المستحيل أما وقوانين، سن من الطيعة في الله جعله ّ مخالفا 
ه،نفالوقت في وميت، حي ثخمى يوجد كان النقيضين، كاجتماع لذاتها الممتنعة 

بأمرالشريعة أحبرُت، فإذا وهكذا... ها، نفاللحثلة في ومتحركة واقفة سيارة أو 
يخالف،تخبربما أن يمكن لكن العقلية، الختحيلأُت، حلافج على يجيء أن يتحيل 

يخالف،ما وبعض مثلا، الأنبياء بمعجزاثج الوحي إحبار كثان العادية، الختحيلأُتج 
أحرؤية.أحوال، من الدنيا أحوال، 



تلعلممخالف هدا ر٨ا 

منبكثير أدت والتي الحاويث، العصر في استعمالها  ٤٧التي،المقولات من هي 
فهيالعاصر، العالم مخالفتها دعوى الشرعية، الأحبار من حملة معارصة إلى الناس 
هناالمعارضة ، طرفأن الفرق لكن العقل(، يقبله )لا مقولةت ما حد إلى تشابه مقولة 

وطبيعةالمقولة، هده يطلق من طبعت ش النظر تدقيق وعند العقل. من بدلا هوالعلم 
بلواحدة، طبقة على حميعا ليسوا أنهم صمتجد بها، البوح على حملتهم الش البواعثا 

والعلم،الدين بين العارضة توهم من مخففة نسخة عن تعبيرا تكون فد المقولة ^٥ 
الإشكال،.من وحطورة عمقا أكثر نسخة عن تعبيرا تكون وقد 

يراهافهو أحباره، من ولا الدين من إمكالي موقف لديه ليس الناس فبعض 
نصبين التعارض حسه في وقع لكن والمعرفة، العلم تحصيل في عنه غنى لا مصدرآ 

ضعفايدعي، قد ثم العلية، الحقيقة تقديم لزوم قرأتما معينة، عالمية وحقيقة معين 
النصبين التو٠يق( إلى حلاله س يعي وجه على يتأوله أو عليه، قادرا كان إن النص 

والخلم.

مظنةهنا القول فإحمال والتفكيانث،، التحليل س قدر إلى يحتاج الوقف وهذا 
مربعأو الدين موقع إدراك مح، حْلتره مشكلات إلى يجر قد بل الخلمأ، في الوقؤع 

*صررإذن مطلقا، العلوم لإ؛علال المعي الدين نصرة من فليس المعرفة، س الملم 
قيل!كما وهو بطريقه، فيه يْلمن ممن صرره من أكثر بهلريقه، لا ينصره ممن الثميع 

حاض«لا،.س خر عدوعاقل 

٨(.للغزالي)٠ الفلأمفة تهافت، < :١ 



للعلممخالف هدا 

يدفلا والعدل، بالإماف أمرنا وقد أوالعالم، الدين إنصاف، من أيضا هدا وليس 
خلالمن تحصيله بمكن وهوما والدين، العلم علاقة في الشرعي المنهج صبط من 

النابت:الخطياُت، إدراك 

اسرالأول:

فالقلبينهما، المعارصة توهم وير الذي والعلم القل مفهوم تحرير من يد لا 
مدلولهفي العالم مهللق به الهمود فليس الحلم وأما وسنة، كتابا هوالوحي القصود 
يرادؤإنما قة، والفلاوراُث، كتب، في العرفي أو القرآني استعماله في أوحتى اللغوي، 

لالفظةساعت، التي الربية الرحمة يمثل والدي بكير، هده من صيما أكثر مدلول به 
(Science ) ،للمعرفةمعين نمط على يدل الاصطلاح هدا وفق فالعالم الإنجلثزية

الطيعة، لاستكشافنعى خاصة منهجياأأت، عير تحصيلها يمكن والش انية، الأن

قاصرالفهوم هدا وفق فالعلم لها• الحاكمة والقوانين وخمانمها فلواهرها يمختلم، 
علىالمعتمد اكجرييي المهج على وهوقائم للحواس، الدرك اّدي المجال على 

وقوانينها.الطيعة إلى العرف، وهدفه الحية، اكجرية 

الجرييأو الطبيعي كلمة يإصافة العلم مطلق عن العلم من المهل متزهل>ا وقد 
الجريبي.العلم أو الملبيعي العلم فقالوا: الخلعل، يقع كلأ له تمييزا إليه 

الثاني:المعطى 

منواحدة درحة على ته ليحزJيادتإ يتضمن الطبيعية والعلوم الفل من كلأ أن 
أنيجب الي الأخار حني من فالقل ذللثج؛ في متفاوتة هي يل والقوة، الإحكام 

ماالقل فمن عليه وبناء دلالها، صحة إلى والاطمئنان ثبوتها، من اكاكد فيها يراعى 

بهلريقكله ثابت، الكريم فالقران ذللئ،، هودون ما ومنه أودلاله، ثبوته في قطعي هو 
الغليومنها فهمه، في يتنانع لا قطم، هو ما نمها تمماوت، آياته دلالة لكن القطع، 



لسممخاثق هذا 

عنالشوت تطعي مو ما فمنها المنة أما دلالته- في الاختلاف يقع أن يمكن الذي 
كذلك.دلالتها في أيضا تتفاوت أنها كما ذلك، هودون ما ومنها قو، المي 

إطارها»ي يدخل فما التجرسة، الطسعية العلوم في واغ التفاوت هذا ومثل 
ماومحاك ءالمٍة، وحقاتق ونظريات، قرصيان، فهناك ييرآ، تفاوتا أيضا متفاوت 
للظواهريرية النفالّاذج قبيل من يكون وما المباشرة، الحية للتجربة يحضع 

الحيالمععلى على قاتما كان فيما يصح إنما التجريبية العلوم في فالقءني العليعية، 
ونحووالنجوم، الكواكبا ووجود إليها، الأجرام وسقوط الأرض، ككروية القطعي، 

ذلكدون فهو ظواهر، من يرام لما تفسيرية نماذج لتقديم ان الإنمعي وأما ذلكر. 
هذهويهلور باستمرار، المجالات هذه في ه نفيصحح الهلبيعي والخلم الرتبة، في 

الفلواهر.لهذه وفاء أكثر لتكون النماذج 

منهوأقوى فمنهاما نوة، أنهاتتفاوت إلا فيها ^ ٠٥١١صعوبة ْع التفسيرات وهذه 
موضعها.لتحتل منها أقوى نفلرية تأتي حتى فيه يتنانع لا ما ومنها غيره، 

بينالتعارض يع أن يمكن هل ت المحوري للوال، اتي سق، محا اتضاح يعد 
امميعيةأملأ؟والعلوم الظل 

والجوابت

يمكنفلا التجريبية الطبيعية العلوم وقعلعيات النقل نطعيات بين التعارض ما أ~ 
بتفاصيلسمحانه وهوالعليم فيه، يما الكون خلق الن-ي الله من وحي النقل فإن يع، أن 

العلم،قلعيات من ثيتا يخالف، يما الوحي يأتي أن يمكن فلا ومننه، العالم أحوال، 
ولاالهرآذ يئذبزوث ٠^١٠١١ تعالى؛ نال، ورحمته، وصينه وحكمته الله علم لكمال، وذللث، 

القرآنهذا كون دلائل فمن [. ٨٢]الماء: ه ^١ اختلائا مي لز.بموا عزاش عند ض ■ك١ن 

٩٤
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وتنزههتعارض، نصوصه في يوحد فلا الداخلي، الاختلاف عن سزهه تعار عنده من 
الواقع.قلعيات يخالف بما نصوصه تأتي فلا الخارجي، الاختلاف عن أيضا 

أوالنقل طيعة تهور في هولخلل فإنما بينهما، التعارض يوهم ما وجد إن ما أ~ 
فتكونالدلالة في أقوى كان ما إر للتعرف فيهما تدقيقا يستدعي ما وهو الحلم، ؤلثيعق 

فإذاالدلالة، جهة من أومحكما الشوت، جهة من صحيحا ي؛كون لا ند فالنقل مقدما، 
والعكسإشكال، ولا النقل هدا على مقدمه كانت، هنا تهلعية العالمية المحرفة كانت، 

أنهيدعى فيما الإثزكال أن من بد فلا والدلالة ١^ قطعي  ١٣١كان فإذا بالعكس، 
علىهما أحل. كفة يرجح ما فيتهلال_، قلية وهدا هدا دلالة كانت، إن أما علمية، حقيقة 
الأخر.

القاعدة:هده توضح الم الأمثلة بعض ولنضرب 
الأول:افئال 

ئهوعنده، فععلس حديثا، حديث، امن مرفوعات هٌ هريرة أبى حديث، جاءمن 
فهلوصدق، حق فهو الكلام من عنده عهلى ما أن على يدل الحديث، فهدا ٠. حيى*أ 

اوالحس؟ التجربة ميران في بمح هذا 

لأنايرصعه، يشهد فالحس سده الاس بعضي صفح ؤإن اروهدا ت القيم ابن قال 
عنيروى حديث عند رحل ألف مئة ولوععلس عمله، يعمل والكذب العطاس نشاهد 

,فتأملتصدق^ لم زور شهادة عند ولوعطوا يالعطاس، بصحته بمحكم قولم النبي 
وهوالحديث، بطلان عالي أمارة والواني للحس الحديث مخالفة القيم ابن جعل كيف 

(. ٥٦٣ ٢ ) المني في أبويعر أحرجه ( ١ ) 
٥<•)١ القيم لأبن المنف المنار )٢( 
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،.العالم١١أهل من واحد غير إليه نبه كما موضع أو جدا صعيف فالحديث الوا؛ع، 
الحس.نالمقدم الضعيف، والثل القعلعي الحس بين و؛غ إنما هنا فالتعارض 

الثاني:الثال 

تشرقلاتزال وأنها الأرض، أكبرمن الثمس أن بها المقعلؤع العلمية الحقائق من 
إذاحى ؤ تعالى؛ قوله وبين العلمية الحقيقة هذه بين يوفق فكيف أناس، على وتغربإ 

الحارةهي الحمئة والعين [. ٨٦لالكهف،ت خمفوه حمي ؤ، وجدهائرب القنص معرب ئغ 
عتنمح، النهار نهاية ش تغرب الشص بأن يرانها بعض توعم قد فالأية الطين، ذات 
شأنها.من المحسوس يخالف، وهوما لماء، اس 

العينهذه فى تغعلس الشمس أن على دلته الأية أن لتوهم وفر إنما هنا فالإشكال 
تهلعيةدلالة الأية ص الدلالة هذه هل التوهم: هذا له وتع لمن فيقال فيها، فتغرب 

فىتغرب، أنها المقصود أن على المقرون اتفق ولهذا لا، نملعا: والجواب محكمة؟ 
فىتغرب، لوأنها كما يراها النهار نهاية فى الشمس يشاهد من أن بمعتى الرائي، عين 
العربية.اللغة سعة س وهذا حمئة، عين 

فهمت،فإذا ُإلأ ومقصودها، الأية دلالة فهم سوء س نشأ هنا العارض فتوهم 
الإشكال.ارتفع وجهها على الأية 

الثالث:ايئال 

منثقن كما المجذوم س وم صم، ولا هامه ولا ءليرْ، ولا عدوى *لا حديث،: 
شلث،س وما نالوا: ثم مجهللقا، العد.وى يتقي، الحديث، هذا أن بعضهم ظن، ٢. الأسدار 

المعالمي،عليمالعلامة وتعاليؤ، للثرلكتي، الموصوعة الأحاديث، في المجموعة الغواني مثلأت انخلر )١( 
(.١٣٦)^، Ubuالضعيفة الأحاديث، لة ي وأيضا: (، ٢٢٤)ص 

عليه.)٢(٠طز٠ 
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هذارد فلزم المجحح، إلى المريفى من طيعية أساب محوء في ينتقل المرضى أن في 
لهالفهم محوء فحملهم الحديث هذا دلالة يدركوا لم ألهم والحق وتكذيبه، الحديث 

وتكذيبه.رده على 

منالعدوى بانتقال المشاهدة العلثيعية الحقيقة هذه نفى الحديث مقصود فليس 

كماالمجذوم من *وفر ت الحديث هذا ذات في حاء وفد كيف للأصحاء، المرضى 
ؤإتماوءير0، المشهور الطاعون حديث ض معناْ تأكيد حاء ما وهو الأمد*، من ثفر 

بعضهمكان حنث عدوى، كل نفي لا للعدوى، جاهلي نمور نفي ه الك، مقصود 
النبيمقصود يكون أن أو العدوى، في بثة المنهي حرافية كائنات هناك أن يعقد 

إلىالمرمى من استقلالأ بذاته ينتقل المرضى أن من بعضهم يعتقدء كان ما هونفي 
قبلالحديث، فرد الباطلت، العاني من ذلالثإ غير أو تعالى، الله تقدير دون المححح 

العارض.توهم إشكالية في محيوفع وجهه على وضمه فته النفلر استيفاء 

)لراح؛الثال 

الحديث،،هال،ا لرد التجريبية بالعلوم يعضهم يتذيع فقد حق*أا،• *العين حديثا؛ 
ردعلى فثقلم العاصرة، الهلبيعية العلوم ضوء في يصح لا بالعين الاعتقاد إن فيقول! 

فيإشكال عن ، يكشفصحيح غير وهوموقفا العين، شأن في التشكيلثح أو الحديث، 
هنافتحن و١لشرع، العلم مقتضيات بين الجمع في الصحيحة الشرعية المنهجية إدراك 

الوحيبل الأخر، يعارض معنى منهما يبتاكل ءلرفين بين إيجابي لنابمددتعارض 
نفيهيعني لا لشيء العلم إثبالتا فعدم ساكتة، الحقيقة في الطبيعية والعلوم هنا، مثبتا 

يلزملا العين الدليل عدم وهوأن صحيح عقلي مدا على مني وهوأمر بالضرورة، 
العلومتثبت، أن بين كبير ففرق يالعدم، علما لمي العلم عدم وأن المدلول، نفي منه 

 )Y( ّمتفق>ّ
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نفيه،أو صحته إناتر عن عجزها وبين الحديث،، هذا في جاء ما صحة عدم الطبيب 
الحقيقة.في معارصة لا إذ المعارصة بدعوى الحديث، رد هدْ والحالة يصح فلا 

يتنكرحين بعضهم جناية حجم للث، يتكثف، الأخير المثال، عدا خلال، ومن 
؛ذربيُةأوغيرها، أوالمعجزامحتتح أوالحر بالجن المممالقة الشرعية الأحبار من لجماله 

بالعلمثبوته نجهل ما بين معارضة أنها التدقيق عند الأمر وحقيقة العلم، مخالفتها 
فييتحرك المائي العالم إن نم الملم. ضوء في قطعا عدمه لملم ما لا النقل، وبين 

بغيرينعلق أمرا يتقى أو يثبحإ أن ل يحق ، فكيفالمحسوس، المائي ب، الجانمساحة 
المائي؟المجال 

يمكنلا مادي، غير هومتعلق؛جانب، والخين الحر في الشيطانية الأرواح فتأتير 
وبناءاختصاصه، عن خارج بجانب متعلمح، لأنه نفيه؛ يمكن ولا التجريبي بالخلم إثباته 
الدليلعر،يوا بناء ينفي وس هوا، لفي مادي دليل على الاعتماد يصح فلا عليه؛ 

نومن؛هن.هلا عندْ تقرة موتصررامت، عتل.ْ، بق ماعثتقاد على يعتمد الحقيقة فى فهو 

بدللثج.علاقة الجريي للعلم وليس الأمور، 

الالخويةثالرعة 

مواقفهوتتخذ اكجريثية، الملوم في مغالاة أشد نزعة بحثج إلى يدعونا وهدا 
الزعةهذه على الكلام أهمية ونتاكل الجالامحتنح، هذه مثل في القل من حدة أكثر 

تستنبطنالي الملمية الشعبية البرامج س د عل. انتشار ْع اكجريبية الملوم في الغالية 
وءيا•أوبغر بوعي، النزعة هده 

انيةالأنالمعرفة حصر اكجريبية الملوم في الحاصر الخلو ملإذلاهر أحهلر فمن 
لكلتفسيرية كأداة منها يهللب، بما الوفاء على قدرتها وادعاء إطارها، في البشرية 
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سيلفلا محه عجزت وما إدراكه، على المقدور فهو قدرتها في داخلا كان فما شيء، 
فيتنحصر إنما التجريبية العلوم أن باستحضار المشكلة وتزداد ؤإدراكه. تحصيله إلى 

تلمانناالإطارمتكون هذا عن خارجا كان ما فكل عليه؛ وبناء العلبيعي، المائي الإطار 
أنفيستحيل كذالئ، كان وما دركه، إلى للعلم سبيل لا إذ والتكذيب، للرفض محلا 
•ولحل خرافة هو فإنما بعلم ليس وما علما، يكون 

لمظةالتجرسة العلوم إمكانيات في الغالي المهل هدا على المهتمين بعض أطلق ونل 
مضافاعلم، أي كلمة)ماينس( من مشحون مصعللح وهو (، Scientism)صايتزم()

التجريبيةالعلوم بإمجكانيات الشديد الإي٠ان لهدا ١لأيديولوحية العلييعة على يدل ما إليها 
د)العلوية(.العربي الفضاء في اللفغلة هد0 ترحمت، وند فيها، المعرفة مصدرية وحصر 

يثلءولكن سبيا، قلءيمة ظاهرة هي بل تماما، حديدة ليت، هد0 الخلو وظاهرة 
هدامبررات من جزءآ أن بخاف وليس غلوا. إلا هده الخو ظاهرة تزيد لا الأيام أن 

المنهجتا بيتحقشت، التي الهائلة التقنية والختجزات الحلمية بات للمكتيعود الخلو 
الوبما كافة، المستويات على البشر حياة في جدآ ضخما تحولا أحديث، الذي الخلمي 

ياسه.يمكن 

الأخرىالعرفية الوارد مع التحقيري التعاطي هذا في هي الشكلة لكن 
وحدهالورد هذا في وتبايناته وتعقيداته بتفاصيله العرفي المجال حصر ومحاولة 

سواه.ما دون 

ان1حرافهاعلى يد.ل بما النزعة، هذه مشكلات أهم عن يالكشف، هنا ونكتفي 
لهارإ؛:وصلا 

الفكرقي الدين نقد )ظاعرة العميري سلطان الدكتور كتاب إلى عفصل نقد لأجل الرجهمع مكن ي( 
الحديث(.الغرش 
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الإبان:ا-انمءزءن 

إثباتعن تماما عاجزة معرفية نزعة فهي طرافه، النزعة هذه إشكاليان أكثر وص 
يكونأن إما العلموية النفلرة عليه نتأسس الذي التجريبي المنهج فصحة صحتها، 

بذاتهو المنهج هذا لصحة إدراكنا كان فإن عنه، حارج بملريق أو بطريقه مدركا 
الدعوىتجعل أن يمح لا إذ داخليا، تناقضا طياته في يحمل باطل، فهودور المنهج 

عنهخارج مدركه؛أ*ر المنهج هذا صحة كانت إن أما أوعليها. لها للامتدلأل موردا 
مجالنافي يدخل وهوما الخارج، بهذا المعرفة تحصيل بإمكان المقصود حصل فقد 

المورد•ذلك طتعة من لتس سري'آحر موردأ صروره المعرفي 
الفلسفي:جذرها بمللأن ٢" 

فيمنحمرة انية الأنالمعرفة مصادر أن على قائم العلموية فكرة أصل إذ 
وحطنهبتللأنه ودلائل صعحح، عير الأمامي وهذا فحسسب، الحهية المدركامحت 

تصوبلا هي حيث من الحاسة إذ معرفيا، حاكم لا معرفي ناقل فالحس جدآ، كثيرة 
علىيشتمل والمقل الدور، هذا يودى الذي للمقل الأمر تنقل تخطئ، ولا 

النظرية.المعارف، سلمالة إليها تنتهي ضرورية معارف 

نفلرآتستدعي العارف من لون وهي نظرية معرفة تكون إماأن المثرية المعرفة فإن 
ثبيةالكمثدأ والاستدلال الظر على ، تتوقفلا صرويية أومعارف واستدلالا، وتأملا 
الضرورياتمن ذللثج ونحو الكل، من أصغر الجزء وكون المتاقض، وعدم المامة، 

المعرفةفي الملل ذللثج من للزم كلها، نغلرية المثرية المعرفة نن، كانفلو المقلية. 
إذما، معرفة تحصيل إلى يفضي ما وهو دليلا، تممللبح معرفة فكل الدور، أو 

دوروهو هوذاتها المعرفة دليل أن أو نهاية، دون سابقه معرفة إلى مفتقرة معرفة كل 
أوليةمعارف إلى النفلرية المعرفة تنتهي أن من بد فلا حجة، الد.ءوى من يجعل باطل 
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الأمرلكن الحس، تشكيلها في يحل ؤإن القطة وهذه المعرفي، الانطلاق نقطة تمثل 
أيما.داحالة والفطرة العقل بل الحال،، بهلمعة عليه يقتصر لا 

معرفٍةتلفماءات الوصول إمكانية مغ ٣— 

الظواهرعن وفيرة تزويدنا على قادرة الْلبيعية العلوم بأن الإقرار فمع 
المكنة،المجالات كل في بمعلومات تزويدنا على قادرة أنها يعنى لا فهدا الطبيعية، 

العارفإلى الوصل بل فوحده، عليه العرفي الورد قصر الفادح الخطأ فمن 
ومصادره،العرفية أدواته معرفي مجال فلكل والعلوم، العارف طباغ بمنؤع متنوعة 

المجالاتفي الحرفة مصدر ليكون اكجرييي النهج تعميم فمحاولة عليه؛ وبناء 
إشكاليةالتساؤلات؛ جهح عن الإجابات لقديم الصالح وحده أنه واعتقاد كافة، 

متعددة.علمية مشكلات إلى بد ولا بصاحبها تفضى حقيقية، وعلميه متهجية 

الإشكاليان،هن.ْ مثل عن يكثف ذاته يحد والمعرفي العلمي المشهد وواقع 
فيوهكذا كذلك، الرياضيات وعلوم العرفية، ومصائره موارده له مثلا فاكاريح 

تحميلأداة وحا.ْ هو اكجريبي العلمي النهج أن فاعتقاد والعلوم، العارف كل 
فيتنوعا يتتح والذي العلمية، الجالأت في التنؤع واغ ْع متناقض المعرفة، 

والمعرفة.العلم طرائق 

العلموية:الزعة صريبة - ٤ 

وحالقيامعرفيا حدا باهفتة للحلم الغالية الثلرة هاوْ نسى صرية أن الحقيقة 
هيبل الخالقية، والبية المعرفية، علة فالمن ألوان فى يدحلنا فهلردها انيا، ؤإن

ان.للأنقيمة كل انتزاع إلى نقمي 

إنكارإلى ~ الوا؛ع وهو ~ يفضي التجريثية العلوم إطار مح، المعرفة فحصر 
يمثلما هي إذ العلمية، الخطومات انهيار يبت، ؤإنكارها الصرونية، العقولأت 
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علةفالدوامة في ندخل وبغرها معرفيآ عليها يبنى التي الأولية المعرفية اللبنات 
والمعالعلة.

وهوأخلاني، وغير أخلاني هو ما تحديد على قادر غير التجريي العلم أن كما 
لكلوأن الأخلاق، بية نادعاء إلى المغالية النفلرء هده يتبنى ممن بكثير أفضى ما 

فوصىإلى يجرنا وهو الأخلاق، من مناسبا يرا0 ما يحدد أن مجتمع أو شخص 
أخلاقيةقيمة مثلا العل.ل بأن ضروري إدراك من نا أنففي نجده ما ؤيخالف أخلاقية، 

أمعه؟ يبقى فماذا وخالقه معرفته الإنسان عن نزعت إذا وأنم، نيح، النللم وأن حنة، 

مجنتنشأ إنما العلبيعية بالعلوم الوحي معارضة أن نعيهات أن ينبغي الش والخلاصة 
ؤإدراكُلرف، كل صبعل في هو الخل وأن للعلم، فهم محوء أو للوحي، فهم سوء 

سليم،نحو على طقتإ متى وأنها بينهما، العلاقة في الصحيحة الشرعية المنهجية 
الباب.بهيا المتعلقة الإشكاليان جمح انزاحت، 



النصعلى المصلحة تقديم )٩( 

مملحةهذه ت يقول حتى ه نففي وتتمخم معينة مصيحة في ينامل الناس بعض 
لها،معارض نص وجد ؤإذا مشروعة، تكون أن فيجب عتها، للناس غنى ولا مهمة 

النهسءعلى تقديمها فالواجب 

الشرعيةالتصوصن لعلاقة مشوهة روية عن الحقيقة في تعتر المقولة وهذه 
الحماسةهذْ يفر وهوما بينهما، الانفكاك وقؤع إمكان تستبطن وهير بالمصالح، 

فيدعيالشريحة، به تامر ما حلاف على أمر في مصلحة تحقق يتوهم من عند والمجلة 
النمى.على الملحة تقديم بلزوم ذلك بعد متحمسا 

بتعحقيقجاءت إنما الشريعة بأن ر ليقر لباقة أكثر بطريقة هذه إشكاليننه صيأ وربما 
ينبغيللناس الفع تحقق مصلحة لأي معارضا جاء نص فأي المقار، ودفع المالح 

الصالحرعاية أهمية عن لمتحدث هتا المقولة صاحب يترمل وقد به. يعند لا أن 
والمائة،والتنمية المهمة تحقيق إلى العاصرة والحاجة الدنيا، الحياة لإقامة 

كافة.المجالات في الإنجاز تحقيق وصرورة 

تالموال هذا يأتي وهنا 
المعتبرةالخمالح مجن هي هل الممو، على تقديمها يراد التي، المصلحة هذه 

الشريعة؟عته سكتت، مما هي أم ^؛^٤، معارضة مخالفة مملحة هي أم شرعا، 

مقدمةهتا الشرعية الهلحق إن يمال أن يصح فلا شرعا معتبرة مصلحة كانت، فإن 
تقديميتصور ولا ، ٤٠٣٧١نمى من منتفاد للخصلحة إدراكنا إذ الشرعي؛ الممى على 

ه؟!نفعلى الشيء 

١٠٣





النصعلى الملحة تقديم 

|دناهماالبتفويت الخيرين حير ورححت، 

والعقوبات،والتبرعات والأنكحة والجتايات والمبايعات العبادات أحكام فجمح 
مطلقاالشؤع في وليس للناس، والمصالحة النفع يحقق ما على مبنتة كلها وغترها؛ 

شيءعن ينهى ولا مملحة، وفيه إلا بشيء يأمر لا الشاؤع إذ مصلحة، بلا حكم أي 
العلمبكمال متمنا تعالى الله وهو الشريعة واصع كون مع وهذا مضرة، وفيه إلا 

الأصلذللثؤ صحة إلى الاطمئنان على يبعث، ما وهو والحكمة، والرحمة والعدل 
■المضرة ودح المنفعة لتحقيق موصوعة الشريحة أن القاعدة، وتللئؤ 

ب،،الحكم؛الأغلالشاؤع علق الواحد الشيء في والمضار المناح احتلهلت، ؤإذا 
لتحصيلهطلبا له فالحكم أرجح منفعته كانت، وما منه، مغ راححة مفسدته كانت، فما 

وتحقيقه.

الواجباتفي التفاوت يسر وبهيا حكمه، ؤيقوى تزيدمنزلته الشيء وبقدرمملحة 
كماوالمناسر. المصالح من عليها يترتب ما ثا بحوذللثج والمستحبات، الشرعية، 

الدنياوالأحرة؛مب،في عقوباتها وتتفاوت وصغائر، كبائر أيضاإلى الدنوب، تتفاوت 
المفامحد.من عليها يترتب، ما 

للمفدة،ودفعا لها طلبا المملحة راعت، حين الشريحة أن إليه؛ التنبه يشم، ومما 
علىمقتصرا الأمر فليس والأحروية، الدنتؤية الممحسالح علم، مشتملة الرعاية هده فإن 

منبحص عند اللبس تحديثر التي المداحل أحل تاا-رك هنا ومن فقهل، الدنيوية المصالح 
النمى،على المملحة بتقديم القول على فتحملهم بالمصالح، النموصى صلة يتناول 
رأىوحين شل، الدنيوية المصالح هي رعايتها يجب، التي، المصلحة أن يتوهم حيثإ 

تقديمهاعبر تحميلها إلى سعى لها تفويتا الشرعية المقررات ببعضى الالتزام في أن 

(.١٣٦م يب)• لأبن الفتاوى، ا،جموع 



النصعلى المطلحة تقديم 

العاجلفي العباد مصالح لتحقيق نعى الشريعة لأن مراعاه دون المقررات تلك على 
والأجل)الأخرة(.)الدنيا( 

لبابالشريعة رؤية بين الافتراق ومواطن العميقة الخلهل مكامن أحد ومحيا 
المصالحباب في وتفتيشه بحثه في ينطلق فهو الناس، س كثير وروى الصالح، 

الدنيوية،المائية والمتكاب المتطلبات من قصيرة قائمة في ليختزلها دلالتها مضيقا 
الاجتماعية.الأخلاق تهذيب أو المائي، الرفاه تحقيق أو العامة، الصالح كمامة 

فليسالأخرة، ومتهللبات التعبد، ووظائف الروح، احتياجات إلى العائدة الصالح أما 
علىوأساسها مبناها الشريحة ®فان الشريعة؛ نفلر في أصلية أنها يع عنده، حضور لها 

ومصالحكلها، ورحمة كلها، عدل، وهي والمعاد، المعاش في العباد ومصالح الحكم 
إلىالرحمة وعن الجور، إلى العدل عن حرجت، مسالة فكل كلها، وحكمة كلها، 

الشريحةس فليست العبث،؛ إلى الحكمة وعن الممدة، إلى الصالحة وعن صدها، 

بالتأوير(ٌأأ،•فتها أدحلت، ؤإن 

الض،كحقيق ونعى والأحرة، الدنيا ثنائية تراعي للمصالح برعايتها فالشريعة 
فيالحال طيعة سيتسبب الأخر دون الجانين أحد على النفلر ونمور فيهما، للعباد 
لممصالح تفويت، منه سيلزم والذي الشريعة، لنصوصي المالح بعمى معارضة توهم 
المعارضة.توهم من عند محراعاق محل تكن 

الاعتبارجهة من الشرعية بالتموصن الصالحة صالة إن فنقول؛ محيا، نين إذا 

أنام؛ثلاثة على وعدمه 

لهاوسهدت النصوصى، في بتقريرها الشريعة جاءت التي الصالح الأول؛ المم 
الاكرامّت،وتحريم للأنمى، حففلا حق بعر التقى تل عن النهى كمل بالاعتبار، 

لأيناكم)مم.اJودين '(إعلام 





اثنصعلى الصلحة تقديم 

ننعأو باعتبارعا الشرعية الموصى تمرح لم الش المصالح ت الثالث المم 
مصالحؤإنماهي صريح، ولامغ لها فيهاإقرارصريح يامتا فلم عنها، الاعتبار وصف 

المفاسد،عنهم وتدفع للناس منافع تحقق كونها مع الموصى، في عنها مكون 
والهلرقالأسواق في انمامة الشؤون إدارة في الوصوعة التفليمات من كثير كمثل 

فهيعليها ينمى مخصوص دلل في تاتا لم ؤإن الصالح فهده ذلك، وغير والبناء 
بالاعتبار,الخامة وقواعدها الشريعة كليات لها شهدت مصالح الحقيقة في 

فيهكان ما كل وهي• مهمة قاعدة نوصل أن يمكننا التفصيل هدا على وبتاء 
سعة، تكثفالقاعدة وهده شرعيا، دللا لم؛خالفج ما شرعا فهومعشر ليامى مصالحة 
مقصورةإذا الشرعية المصلحة ت، فليرحمتها، وكمال وحمالها ويرها الشريعة 

فقهل،الموصى مخالفة ءد«م هنا الشرمحل بل بالاعتبار، تفصيلي نهى له مهد ما على 
إلىالشائع لنبيه الأصل من استثناء رعايتها وعدم واعتبارها، المالح رعاية فالأصل 

الحقيقة.في الرعاية تستحق مصلحة كونها عدم 

المى(على المصلحة )سأقيم القاتلت فقول المابق التفصيل اتضح ما ؤإذا 
الؤعلأن الشريعة؛ تعارض الي الصالح وهو ; ^١٧١٦٠الؤع إلا يتناول أن يمكن لا 

المصلحةإن يقال؛ أن يمكن فلا نصا باعتبارها الشريحة جاءت بمصالح متعلق الأول 
بنميفيها الشريعة تات لم التي الصالح وهو الأالنا، والؤع هنا. المى على تقدم 

يكونأصلا نهى يوحد لا جهة مجن لأنه أيضا؛ مقصودا يكون أن يمكن لا مخصوص، 
وقواسهاالشريحة بأصول مرعية الصالحة فهده أخرى جهة ومن للمعارصة، محلا 

بردهاالشريعة جاءت الي الصالح ومي اكالشرت الؤع إلا القائل لهذا يبق فلم الكلية، 
أالشريعة على مأقدمها بل ت اللم فيقول اعتبارها، وعدم 

به،يتفوه أو يقوله أن لم ميجرؤ لا ففليع، وصريح ثنيع، قول ترى كما وهدا 
وقصورفهم سوء فيها أوقعه ؤإنما المعنى، هدا يقصد لا الخيارة هده يهللق من وأكثر 

١٠٨



اتنصعلى ائصلحة تقديم 

عندلدينه لم الميتحوؤل حتى العبارة؛ حقيقة لبيان هنا نهدف ولهذا التعيير، في 
عليها.يترتب وما حقيقتها ؤيدرك معها، التعامل 

منلإءللأدها وجه لا النص( على المصالحة )تقديم حملة أن على اتفقا ؤإذا 
بتقديميقول من قصد فلربما سان، اللعلى إجرائها على التحففل يجب يل هي، حيث، 

حكممملييق معها يعر معينة صرورة به تحتف قد الواغ أن النمى على المصالحة 
حينثد.المصالحة نقدم فيقول معين، شرعي 

فتهلبيقالحكم، تهلبيق تماحب، التي، المتغيرات راعت، قد الشريعة أن والحقيقة 
مآلأت،أو متغيرايتج من به يحتف، وما ١^١^ عن بمعزل يقوم لا الشرعية التموصر 

فمراعاتهاالمتغيرايت،، هده تراعى أن يقتضي يالنمي فالعمل المحكم، ش موترة هي بل 
فالنصه، نفالنص إعمال قبيل هومن بل النص، على المصلحة تقديم قبيل من ليس 
الخللؤإنما للمصالح، متضمن هو بل شيء، أي يتضمن لا جامدا أمرا ليس سق كما 
هنا.مراعاتها يجسم، التي بالتفصيلأت الوعي نمور في 

تالتالية العناصر في ايتصوصن تهلبيق في للمصالح المراعاة وجه نشّرح أن ويمكن 
نريدؤ اليسر: عل مبنية الشرعية الأحكام فأصل السعة؛ على الشريعة قيام - ١ 

منالذين ق صأ خنل ^زنا [. ١٨٥]البقرة: انمزه ًُكلم نرين زلا انمز ثر اممذ 
ماانتثلنت.لمهناقموااثن ؤ به: ، مكلففهوغثر الإنسان يهليقه لا فإ [. ٧٨]الحج: ه حزج 

[.٢٨٦]البقرة: زنتها^ إلا نقنا اثن بمفلف زلا ١[. ٦ ]التغابن: 

أحكاممن الكبرى الدائرة هي فاصبحت، الإباحة دائرة الشريحة وثعت، ولهذا 
اللماءأحذ الدلائل مجمؤع ومن واكحريم. الإيجايت، حدود وصيقت، الشريعة، 

والإباحة.الحل الأشياء في الأصل أن قاعدة: 



النصعلى الصلحة تقديم 

أومشقةحرج أي ينقمن لا أن النصوص تهلبيق في الأصل أن نعتي السعة وهذه 
راعتهفقد الحرج، هذا مثل استوجب الواقع في تغم ومع فإن المعتاد، عن خارجة 

يرفعه.وأمرلتا الشريعة 

منحماعة أو شخص واقع عل يطرأ قد ف،أ الضرورة: أحوال الشريعة مراعاة - ٢ 
التشريع:أصل ل تحضر مفهوأمر الأحكام، بعض ممليق وبض بينهم تحول صرورة 

العناءأخد ومه [. ١  ٩٩]الأنعام: ناصزىاإنمه صآ؛ ف كر قفل ^زس 
فمراعاتهصرر حديث، فإن الحفلورامحن،(، تبيح )الضروراُتإ الثهثرة: الفقهية القاعدة 

نضمه.النص مراعاة من هي 

لبعضيالمبة الأحكام بعض تعترى قد الي والحاجة والمج الشقة مراعاة ~ ٣ 
أقلكائستح ؤإن ودرجتها شرعتأ، معتبرة أيما فالحاجة الأحوال: أوبعض الأشخاص 

أوهلاكه فى أويتسبب ان الإنحياة أصل يس ما وهي الضرورة درجة من الرتبة في 
شديدآ،وحرجتا ومشقة .ة شالبهتا نالحاجة فان يه، الضرر أوإلحاق أعفاته أحد تلفا 
•طها بموضع هدا ليس وتفصلاُننه شروط ولرعايتها الشريعة، في رعاية محل فهي 

فإنالشريعة تخالف، ية محقالفعل على يترتب، فحين الأفعال: مآلأُت، مراعاة — ٤ 
ومراعاةالحيل، وقاعدة الاراغ، د قاعدة هدا: في ؤيدحل ذلك،، تراعي الشّريعة 
تطبيقأن يعرفح أن القصد إنما عرضها، محل ^ا وليس والاستحسان، ، ، الخلاف
وشدة،حرج في الكلفا أوأوع راجحة، مفسدة فيه أمر إلى آل إن الشرعي الحكم 

يراعى-فإنه 

ومفاسدمصالح وجدلت، فإذا والمفامطو: ^ ١١٥٠١١بين التعارض مراعاة — ٥ 
الجاتمث،ض والطر جميعا، وهلوه هذه ملاحظة فالواجب، ما واقعة في متعارضة 
درءأن فالأصل ترجيح هناك يكن لم فإن الفاسد، أم الصالح كفة هوفي هل الأرجح 







اسر؛بمة'سمئح 

علىوحافظ فيها، الكبرى الكليات ورلع بمقاصدها، وحد الشريعة، برؤح تمثالئ، 
أندهي• ومامرة، واضحة قضية لتقرير نعى التي العبارايتح هذه ونحو الأصول، 

عليها،الحرصن يجب كبرى، وكليات مقاصد من مستلهم روح لها الإسلامية الشريعة 
وفقاردْ أو تقييم بل ضوئها، في تفصيلي جزئي حكم كل ير ونفبها، والتملث، 

مصالحمن لتحقيقه نعى وما وغايتها، الشريعة، هدف عن تعتر المقاصد إذ لذلك؛، 
أنيمكن فلا المقاصد هده يخالف ما حكم أي على ترتب فان تقررها، التي كبرى 
صحيحا.شرعيا حكما يكون 

هدا؟مثل في الإشكال يأتي أين من نتساءلت وهنا 

التعرفإليها،كيفية وفي يتحدثرعنها، التي المقاصد هده طبيحة في الإشكال يأني 
الأمرهدا أن على الشريعة تقرر بأن الشاؤع تصريح حلال من تعرف الشريعة فمقاصد 

إلاوالأنس الجن حنئت وما ؤ ت للخالق الخالق تعبيد الشريعة مقاصد فمن مقاصدها، من 
انثةإق أنمنهغم قئئلوا ولا ؤ ت الأنفى حفثل مقاصدها ومن [• ٥٦]الدارياتت ب< لمدون 

[.٢٩]الماء: زجمئاه طب 

قو،رسوله وسنة الله فيكتاب المتنوعة الشرعية امتقراءالفرؤع حلال من ، أوتعرف
الشريحةمقاصد إدراك إلى بنا فتقضي تشريعها في الحكمة وجه إدراك من تمكننا والتي 
الكبرى. ١٣^-

نصوصهاحلال من تحرف ؤإنما الشريحة، عن معزولة تدرك لا فالمقاصد 

مقاصدمن بآن العلم أمكننا الفرؤع وتللث، النصوص هذْ تتبعنا ومتى وفروعها. 

١١٣



الشمنمةبر،قح التمسك 

ومنعازس، حقوق في التشديد أيضات مقاصدها من وأن مثلا، النفس حفغل الشريعة؛ 
وهكذا.الخاصة، المصلحة على تقدم العامة الصيحة وأن عليهم، أوصرر تعد أي 

فهيالتفصيلية، الشرعية الأحكام في نظر حلاصة الحقيقة في هي المقاصد فهدم 
الشريعة.هدم عليها تقوم التي الكلية القواعد لإدراك توصللئج التي 

مواجهةفي يقال أن يمحح لا بدهية، تكون أن ينيعي التي المقدمة هذه على وبناء 
أصلا'منتعرف إنما القاصد لأن يالمقاصد؛ نتمسك، دعونا ت تفصيلي شرعي حكم 
لردذريعه القاصد من اتخاوا.ث، فإذا التفصيلية، الشرعية الأحكام هذه تتبع خلال 

إلىعمدت أنك وهي واصعحة، منهجية مشكلة في تقع الحقيقة في فأنتج الجزئيات 
مقاصدكعلى ت، أبنبل الشريعة، نصوص إليها حاكمتا ثم حديدة، مقاصد وصع 
الشرعية!، وصفهذه 

أرادالشريحة أنزل حين الله أن وادعاء لاوث.ارع، تقصيد فيه إذ خهلر، مزلق وهو 
تعالى،الله على الركب، الكلمحب، في وقحت كذللث، الأمر يكن لم فإذا أردمت،، ما منها 

بحدعليه وكذبت، وكل.ا، كل.ا الشريعة إنزال في مقاصده من أن ادعست، حين عليه فكذبت، 
تالشريعة إلى بتها نتوهم فرؤع من الكذوم—، القصد هذا من سيتناسل ما يعدد ذللئ، 

٢[.١ ]الأنمام: شخالفالموذه لا يناأز'كنبُاوتهإنه ايئه غل مثنانئزى ٣١ؤزس 
امتقراءفى الشدين. الفقر عن نتجت، هائلة منهجية ثغرة تمثل الإشكالية وهذه 

أصلا.لهذا لاداعي أنه توهم ~ وهوالأسوأ أو~ الشريعة، نصوصي 

إلىبالنلر الشريعة مقاصد عن ، يكثفكاشف، علم الشريحة مقاصد فعلم 
الطرطريق عن منها تحصيله يمكن أوما نصا، القاصد من حددته وما ذاتها الشريعة 

الوافر،بالحلم صاحبه يتحلى أن يجب، رفح علمي وهومقام لجزتياتها، والأستقراء 
عالم.بلا وشريعته الله على الحبي يقول أن من خوفا الشديد، والونع التام، والامتقراء 



اُشر؛بمةبراوح التمسك 

أهميهفأكد للمقاصد، المنحرف التوظيم، هدا حطر مدركا الشاطئي كان وند 
شانفي مؤلم، كتاب أشهر مقدمة في فقال والخؤهلأت، الحصائ۵رر بهده التحلي 

فيهينظر أن الكتاب هدا في للناظر يمح لا هنا، لاومن الخوافقات١ت وهو المقاصد، 
مقولهاوفروعها، أصولها الشريعة، علم ْن ريال يكون حتى مستفيد؛ أو مفيد نظر 

حيفهكذا؛ كان إن فانه للمدهب، والتعصب التقاليد إلى مخلد عير ومعقولها، 

واااوات،الاا.حكمة لكن ؤإن يالعرض، فتنة فيه أرتع ما عليه يتقلب أن 

أوالكفار مع بالتعامل أو بالمرأة متعلقا شرعيا حكما فيرد أحد ياتي فحين 
مقصداحاش لأنه الحكم يرد فهو الشرعية، مقاصد معارضتها بدعوى ؛العقويايته 

يعرف،إنما الشرعي المقصد لأن فعلا؛ الترعى المقصد حالف لأنه وليس هو، وصعه 
إلىمثلا أحدهم يأتي حنن الجناية حجم يتضح وبه مر، كما الشريعة فرلع حلال، ْن 

هداويقول: [ ١ ١ ]الماء: الأسنؤ< خظ >ؤللثممثو فيه: الله قال الذي الميرايثح قمة 
منالبراءة من الثريعة في حاء ما إلى أويأتي المساواةأ في الثريحة لمقصد مخالف، 

الأحرأعلى الانفتاح من الشريعة لقصد مناف-، هدا فيقول: توليهم عن والهي الكفار 
الشريحةلقصد مانح هدا فيقول: الربا عن الهي من الشريعة في جاء ما إلى أوياتي 

فيوهي القاصد، ، يفيالفقهية الفرؤع على فيجهز الأموال! وتحريلث، التيير في 
حاكمةأصحتؤ والأذواق للأهواء حديدة مقاصد بل للشريعة، مقاصد ت، ملالحقيقة 

الشريعة.على 

وماالقاصدية بذيول التعلقة الخعلا؛ادت، من كثير عبثية حجم من تتأكد وحتى 
لمالباب، هذا في يسوقونها التي الصْللحاته من كثيرأ فإن الشريعة، روح يسمونه 

فإذاواضحة، وغير وفضفاضة عائمة ممحيللحاتؤ مجرد هي بل علميا، تحريرأ تحرر 

لموافقاتا ١





تتساقطالش البتة تلك عن تختلف ترى كما الموصوعية العالمية الحال وهده 

حديثإلى مثلا أحدهم نيأتي والبحث، النفلر ومناهج الموصوعية الشروط كل فيها 
وحولمن تمع أحرى أدلة مع داةتا-وها*أا، دينه يدل لأمن ت هيه يقولن الّتي ص صحتح 

الحرية.ش الشريعة مقصد يخالف هدا أن على بناء فيردها الإسلام، عن الردة حرية 

صحيحاحديثا به ليرد الخاصى رأيه على بناء شرم عنده من مقصدا أولا فيضع 
الحريةيفسر شخصي فكل واصح، بشكل مسرا المقصد هدا تجد لا ثم ه، النبي عن 

يمكنبأنه التعارض، يدغ الذي الجمع وجه هي ينظر ولا وصوابمله، حدوده وفق 
غيرهإلى الدين عن الخروج عدم منها: ضوابط، مقيدة الإسلام في الحرية تجعل أن 

هذاتثت سالمة صحيحة أدلة يقدم لا ثم مباثرة، الحديث برد يبادر ؤإنما جهارآ، 
الصالحرية أن تثت التي الأحرى الأدلة عن يجيب ولا إليه، ذهب الذي الخض 

أصلا.الإسلام في موجودة غير عنها يتحدتون 

أحكامبعض بين الماؤلر عين في تعارض وحول توهم في ليس إذآ هنا فالخلل 
منه،أقوى قاعدة يعارض حكما أوأن حكماآحر، يعارض حكما أن مدوله الشريعة، 

وفرؤعأحكام سم الأمر حقيقة ؤإنما معتبر؛ شرعي اجتهاد وفق ذلك دفع في فيجتهد 
مودعي.منهج بلا صربها؛المقاصد حلال من وموص 

مردالحقيقة في هي الفرؤع أن الشأن هدا في أيضا عليه التاكيد ينغي ومما 
يقعما وكثيرا عامة، كلية قضايا القاصد إذ للمقاصد، الداخلية للتفاصيل شارح 

يختلفونعليها اتفاقهم مع لكنهم الكليامت،، من عدد اعتبار على الناص بين الاتفاق 
حنفي يتنازعون لا مثلا فالناس يخرج؛ وما مها يدخل دما تحقيقها، سل كشرآقمح، 
تعنيلا الكلي الشأن هذا على التوافق حالة لكن الشريعة، نفلر في كن.لائه وهو العدل، 

الخاري.اخرجه )١( 

١٧



اممر|بدةمؤح 

فروعهومذهب وثقافة مجتمع لكل إذ ، aJL>-IjJ1العدل مضامين على توافقا هناك أن 
ماهي التفصيلات وهده التفصيلية، العدل حمائق حلالها مجن يحدد التي التفصيلية 

العدلأن ترى مثلا ءالاليبراب وصورته؛ ملامحه ويحدد الواغ في العدل إطار يشكل 
سببأحد مع في للسانملات تدخل دون حميعا للناس الحرية فتح في يتحقق إنما 

بالدين،صررا بالتاّس يلحق ما مغ فيا يكون عنده فالحيل الملم أما ديني، صرر 
كليعتمدها التي الحاكمة بالمرحعية تفاصيله في يتاتر العدل مقصد أن ترى وهكذا 
فىفهو العدل لمقصد مخالف، أنه بدعوى شرعيا حكما ورد أحد حاء فإذا طرف، 

ويريدأحرى بثقافة متأثرا بالعدل يأتي بل الشريحة، وفق على العدل يعتمد لا الحقيقة 
إليها.الشريحة محاكمة 

عالتعامل والمقاصدت الفرؤع بين القطتعة تصور من المولدة الإشكاليان ومن 
بعيرهااستبدالها يمكن لمقاصد وسائل مجرد باعتبارها الجرئية والتشريعات الفرؤع 

المقصدإذ المهلالوبة، المقاصد المستحدثة الوسائل تللث، حققت ما مش الوصائل من 

فيتشددلذاتها، مقصودة تكون أن يصح محلا الوصائل أما يه، الأستمسءاك يحب هوالذي 
لتحقيقصييل هناك كان فإذا للمقاصد، م«>ققة دامت ما يها يتمساك بل بها، التمسلثح في 

الومائل.ثان في التشدد العقل من فليس دونها، هنا المقاصد 

الشرعيةالمقاصد استخراج منهج مشكلة عن فنع هي، ترى كما الإشكالية وهذه 
وهمإليها اتصاف مجا فإذا ومعرفتها، عليها الاطلاع وكيفية المقولة هذه صاحب، عند 

المشكالة،تعاظمّتا فقط، الدنيوية المصالح تحقيق في محصورة الشريعة محقاصد أن 
حسفي التفصيلية والمنهيات الشرعية المأمورات قيمة تترا-ما أن الطبيعي من وصار 

الواهم.هذا 

١٨



بهمؤحالتمسك 

عينتحقق أخر بأحكام التفصلجة الشرمة أحكام اسيدال إمكانية دعوى إن 
المقصدتفاصيل معرفة باذعام المعرفي الغرور من عاليه جرعة تتضمن مقاصدها، 

المقصدعين تحفق أخر وصائل لم أن ادعاء لم وحدودها، الأحكام كلك الشرعي 
عنبها الاستغناء يمكن الوسائل هده وأن اكشريعات، يتلك الشريعة قصدته الذي 

الشريعة.قررتها التي الوسائل 

مجردالشريعة أبواب مختلف فى التفصيلية التشريعات هذه وتلنا تنزلنا أننا وهب 
لأنلغاياتها؛ محققة عليها المتموصى الوسائل هدْ بأن حازمون فإننا لغايات، وسائل 
وحكمته،صبحانه عالمه كمال، مع الغايات تللث، تحقيق يها أراد وضعها الذي الشاؤع 
أوزيادة غير من الغايات تللئ، عين تحقق أحرى ائل ومإحداُث، بالإمكان أنه وادعاء 

والإسات.البرهنة إلى تحتاج دعوى نقعس 

اقترحوهما أن ستلحفل الوسائل استحدايثخ فى هؤلاء ممارسات في تاملت، ؤإذا 
أنعن مثلا أحوهم يتحديثج فحين والنقد، الاعتراض من يسلم لا البديلة الوسائل من 

الريعيحقق بما تبدل، تأن ويمكن رقة العن للريع سرعّتق سعيرة السارق، يد تعبع 
بمقصديتعلق، ما تفاصيل معرفة في عفليم إحلال، من يخلو لا المثل، فهذا جن، كال

الذيبالقدر تحقيقه بل الريع، معللث، تحقتث، هو المقصود فلتس وحدوده، )الريع( 
فهلأيضا، الريع يحقق فالقتل أونقصان، زيادة غير من ^ ٠٥١١تشريع حلال، من يتحقؤ، 
الريع.معللق في اشتراكهما لمجرد به القطع شريحة تتبدل، أن يسوغ 

البديلةوالعقوبة )القطع( الشرعية تتصل؛العقوبة ملابسات فم أحرى، جهة ومن 
فيتقاطعتا ؤإن العقوبتين هاتين استعمال، أن فيها الماطر يجزم )الجن( المقترحة 

لعينتوصل لا المانية الوسيلة بان القول، يوجّب، الافتراق، من قدر فثم المتائح من شيء 
الأولى.المتيجة إليه توصل ما 



اوشريع4بيوح التمسيك 

بماالرقة عن الزجر إلى يودي مثلا القطع عفوية إقرار عن الإعلان فمجرد 
ثقافةلث محضنا يشكل قد الجن أن كما السجن. عقوبة عن الإعلان يحققه لا 

ذلكوعير ^٠٠ ٥٥١١عقوبة في س لما . المفامحلمن ففيه السجناء، بين ال والفالإجرام 
السجنعقوبة ؤإقرار القطع حد إقرار عر يترتب ما بين الموضوعية الفوارق من 

رقة.المشكلة لمعالجة 

النتيجةتلك تحقيق والغرض حقيقة واحدة نتيجة إلى يوصل الكل لكن إن ثم 
الثارعاعتبرها التي الوسيلة تعطل على الإصرار هدا فلم يالمقاصل.، عنها المعبر 

أحرى؟!بوسيلة واستبدالها 

الخهلاءبهدا اسّتحضار؛واعث، من ذكره سيق بما ا ينكمالحققة في بب الإن 
الفلرية،بهدم الموضوعي الاستمساك هو القصد فليس المقاصد، بنفيرية التعلق فى 

فمتىولدا الشريعة، أحكام من هدره أرادوا ما هدر الذ.ييحقق بالقدر منها الأحد ؤإنما 
علىينقلبون أولثك رأيت فقهيا تشددا يتوهمونه ما إلى النفلرية بهدم التمسك أفقي ما 

كموحهالهوى حضور ينكشف وبه حدا، ٠لاهريين حرفيين ويصبحون النفلرية هده 

الموجه.هي ذاتها الشريعة تكون أن لا الدينية، خياراته في للشخص 

هنفالوقت فى يقتضى الشريحة بمقاصد التمسك أن إلى ّبق مما نخلص إذا، 
لمفهو الفرؤع يعفس لهدم بمقاصدها التمسك إلى يدعو من وأن بفروعها، التمسك، 
ولامقاصدها ولا الشريحة روح ليس إليه يدعو فما الأساس، س بالمقاصل- يتمسك 
وهوحق، بلا الشريعة أحكام بعفس لإمقاهل تكأة يتخذ.ْ عنها أجنبي هوثيء ل كلياتها، 

الشرعيةالأحكام ح التعامل عند منه الحذر الملم على يجمب، الذي الهوى جنس من 
[.٢٦]ص؛ ه اممه سبيل ض نثضلملئا الهوى سبع ولا ؤ يقول؛ والله الحق، عن يصد لأنه 



باسموارصلق 

وقشور، k_Jت إلى الدين ائل ميم تقالناس من كثير عند الشائعة الأمور من 
الدينأمر من وثانويا هامشيا يظنه ما على حهله مع ليا يرام بما حفاوته يبدي ترام ثم 

الناقد،حال بحي، ونتع تضيق قد الأمور وهدم فيها، تزهيدآ بالقشور ؤيصفها 
الأحكامجعل إلى الناس ببعض الحال فيمل للشريعت.. تعغليمه مقدار و؛ح_، 
يطلمهاقد وبعضهم الشريعة، مقاصد شأن تعظيم مقابل فى قشورا التفصيلية التشريعية 

فىدونها هو مما الشريحة نغلر في أهم هو بما الاعتناء على التاكيد قاصدا نية بحن 
الرتبة.

المستعمل،اللفظ في إشكالية مركزيتين; إشكاليتين تتممن المقولة وهده 
وإشكالية٠يالخض.

أحكامبعض وصم، في القشور مفردة استعمال في فهي اللفظية، مشكلتها فأما 
أربأنها بها، الموصوفة الأحكام تلك، حيال لبيا مإيحاء تعطي لفظة دهي، الشريعة، 

القشور.حيال طيعي إجراء هذا إذ منه، والتخلص بل تركه، يمكن 

شيءيوصف، أن س وأشرف، أعز أحكامه بتفاصيل الدين أر أن في ثلث، من وما 
تعظيمرصع فجميعها رتبها، تفاوتت، ؤإن أحكامه فإن الوصفسا، هلءا بمثل منها 

ادئلواآننوا اك؛ى أيها يا ؤ تعالى; قال كاملا، بالإسلام يآحن. أن مأرر فالمسلم وتقدير، 
أرنكمؤإذا فاجتنبوه، شيء عن نهيتكم افإذا وقال؛و; [. ٢٠٨كاثهه الننم ؤ، 

مااستطعتم'أا،.بأرفأتوامنه 
الخاوي.أحرجه )١( 



الأعاوقطممث.ور

حديثة،ت، لسأحكامها بعضى أو للشربمة التخيسة التسمية هده أن واللافت 
الحقيقة،عالم مقابل نشرآفي الشريعة علم يمي القديم *ي المتصوفة بعمى كان فلقد 
اللفنلةهده اصتعمال على تحففلهم منلهرين الإطلاق، لهدا العلم أهل تصدى ومد 

يقولأن يجور أهل اللام! عيد بن العز محئل فحين الشرعية، الأحكام توصيق، في 
يجوزءلأ أحاُّح! يجوز؟...*، لا أم لته، الحقيقة علم ظاهر فشر الشؤع إن I المكلف، 

يكونوكيف، والخير، ال٠ناني محن فيها ما كثرة من مثر بأنها الشريعة على التعبير 
علمأحزاء مجن حزء الحقيقة بعلم الملم، العلم وأن أ قشرا؟ والإيمان بالطاعق الأمر 

لأحدهم:ولوقيل الأدب،! فليل ثقئ إلأًغئ الألقاب، هذه مثل ولاثفلق الشربمة؟! 
الشريعة؟إعلى القشور لفظ. نيللق الإنكار، غاية ذللئ، لأنكر نشور، شيخالث، كلام إن 

بمثليليق تعريرا الجاهل هذا قيعرر هو، رسوله وسنة الله كتاب إلا الشريعة وليست 
\ذذبهمشذ\

محسألةفى له جواب صمن الاستعمال هدا إنكار الجكى الدين نقى عن جاء وكدا 
ومعرفةالعلم من عاليه الفقهاء ما يه أراد إن القشور، أهل من أرونولهم' فقالت السماع 

استحئالقشور، من إنه عليه؛ قال ومن اللب، من بل القشور من فليس الأحكام 
ببل٢/طها الأدب،والشربمة 

وأنالشريعة، مسائل رتب يتفاوت الإقرار فمع اللفظ، استعمال عر تحقظ فهذا 
توهمهلما اللففلة هدْ إطلاق يجوز لا فإنه للب، القشر كحففل فوقها مجا يحفغل بعضها 

أوواجيا، أمرآ يمثل مجا على يهللقها ند يطلقها ممن كثترأ أن خصوصا فاسد، معنى مجن 
شرعيةكبرى.ركائز 

(.)١٧اللام عد بن العز الفتاوى ( ١> 
الكتابآخر في اسمة الفتاوى ضمن س الكي وكلام الشم، لأبن ماع الالة معر الكلام ( ٢> 

(٤٥٢.)

١٢٢





الحمىحول يرعى لكلراعي الحرام، في ليع الشبهات في ويع ومن وعزصه، لديته 
فيؤإن ألا محارمه، الله حمى ؤإن ألا حمى، ملك لكل ؤإن ألا فته، يرتع أن يوثلث، 
وهيألا كله، الجد مد فدمتخ ؤإذا كله، الجد صلح صنت إذا مضغه الجد 
.٢١١٠القالب

أولءإن جون قال وتقصير، نقص من الواحبايت، تللث، ني يقع لما مكملة أيضا وهي 
ؤإنوأنجح، أفلح فقد صلحت فإن صلاته، عماله من القيامة يوم العبد به يحاسب ما 

انظروات وجل عز الرب تال شيء، فريضته من انتقص فإن وحر، حاب فقد فدت 

علىعمله سائر ي؛كون ثم الفريضة، من انتقص ما بها فيكمل تْلوع من لمدي هل 
ذلاك،«>أ/

وهوأمروعلوشأنه، الدين، أمر حلهور على يدل المندوبات هذه بمثل الالتزام بل 
هوالنبي أن ُه هريرة أبي فعن الشريعة، إليه تتشوف وشيء شك، بلا ممللوب إيجابي 

يؤحرون*أى.والمصارى اليهود لأن الفطر، الناس عجل ما ظاهرأ الدين يزال لا * تال؛ 
ْتهوقع لمن نبحت اللفظة هده إطلاق، إلى أحيانا بعضهم الخمتة تحتمل وئد 

قيامعلى حرص كن الرنة، منهافي أئل بشيء التزامه مع الواجبات، بعض ش تفريط 
الاو_إ.وتترك بالقئور تتمك لا له فيقول الفجر، صلاة يون حتى الليل 

البالواجب، للالتزام التحفيز في يكون إنما الحالة هذه علاج إن هدات لجثل فيقال 
مقابلفي فيه فرط ما رتبة ببنان الإنكار يتوجه بان بأن دلا بإحللاق، المتم، بإهدار 

الشاؤعوضعها الي الرتبة عن تح—ا المبرتبة تنزل لفغلة استعمال دون يه، التزم ما 
الحكيم.

مسالم.أحرجه ( ١ ) 
الألباني.وصححه حجر، ابن إصنادم حئن وأحمد. ماجه، وابن ار، والن\محبىذي.1 أحرجه ( ٢) 

الألبار.إسناده وحن الووى، صححه وأحمد. أبوداود، أحرجه )٣( 
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ر'ااآالأضغالصاسمأيم

عنهاأوينهى الشرعية الأحكام ببعض يامر لمن توجه التي الدارجة المقولات من 
الكليات،حاب على الجزئيات في وهوإغراق أهم، هو عما انشغال هو تفعله ما بأن 

ونحوذك.المركز، حاب على الهوامش في ودوران 

بالحجاب،كالأمر معينة، بموصوعات الاهتمام أو العناية تنكر المقولة هده 
علىوالمحافظة اجد، المفي الصلوات على والحث، الحرم، الاحتلاؤل عن والنهي 
ضرورةمع بالجزنيات، انشغال كله هذا بأن الحرمات؛ بعض على والإنكار المنن، 
الكبرى.والأصول بالكليات العناية 

موقفين•'بتن نميز أن يجب هنا ونحن 

غيرأحكام أنها بمعنى الأحكام، بيات متحلقا الإنكار يكون أن الأولت الوش 
فالواجبعليه وبناء شرعية، أحكام بأنها أصلا يعترف، لا المقولة هده فقائل صحيحة، 

بممدأن بل والأصلي، والهامثي والكلي، الجزئي إر القاش يحول لا أن مثله على 
يكونحتمحا بها، يعتد ولا معشرة غتر الأحكام تللث، كون وجه ؤينن الموضوع إلى 

منرأيه وصواب عدمه، أو اعتبارها في التثاحث، فيكون موضحه في البحث، محل 
حطنه.

أوزانهاعن يتحديث، ؤإنما الأحكام، هده إلى بالإنكار يتجه لا أن الثاثيت الوم، 
ضرورةؤيوكد والهوامس، والفصيلأت الجزئيات بعض على الحرص فينكر بيه، الن

والك0ت.عرالأصول التركيز 
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Iعما الانشغال 

بينكبير وفرق المقولة• هال>ه أصحاب عند الأظهر المعتر هو الثاني والموقف 
اعتبار،أي لها يرى ولا الأساس من الأحكام بهذه معتل- غير القولة عد0 3للق يس 

منعي إذ فيها، الإغراق يعدم يطالب لكنه شرعية أحكام أنها ويعتقد بها يعتد من وين 
والك0ُت،.الأصول على أكثر والتركيز انماية وجوب في.قابل الجنيات 

الأحكام،^؛٠ من واضح موقف يد تحل• عن غافلا الحقيقة في بعضهم يكون وقل- 
•المقولة هن«ه عير يالجرئيات للعناية رفضه عن يعبر ؤإنما 

فيمحليا توير أنها نجد أهم(، هو عما )الانشغال المقولة هد0 في التدقيق وعند 
إليهد.ءوة أو به عناية أي لأن قاتالها؛ عتل- فيه مرغوب غير شرعي حكم أي في الترهيل- 

ينجرهامشي، أنه بسبب القاتل هل-ا من ورقص تاذمر مجحل سيكون سه إنكار أو 
كبيرةمغالطات تتضمن الحقيقة في المقولة وهن،ه بالأصول، العناية في التفريط إلى 

التالية:الحقائق إدرالت. عنل- أمرها سيتجلى 

الأولى:الحقيقة 

إلىتنن• يلا وأصول، وهوامش وكليات، جزئيات إلى هنا الأحكام يم تقأن 
منينطلق لا التقسيم فهذا شرعية، اعتبارات إلى فته يرجع ولم موصوعي، سب 

هىؤإنما جريانها، من وكلياتها فروعها، من الشريعة أصول ليعر؛، ها نفالشريعة 
لجزتياتاالناكردعوة بعضرعني، هي مثلا التوحيد إلى فاللسءوة مزاجية، ذوقية يمات تق

وأعمالبالعبادات والعناية الأصول، أصل يمثل الشرعي الميزان في أنه *ع وهوامس، 
الأصولتثقى ينما نغلرهم، في مهمشة أمور هي آخرته في الإنسان ينجي دما القلوب 

يسالذي الدنيوي المائي الجانب وهي الهمة المالح س جزء فير والكليان 
المباشرة•الل.نيوية مصالحهم 
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مواهمعما الأتسغال 

يميحين واضطرابا سوءأ ليزيده أساس، غتر عر مني الأصل في فالقيم 
بينالتسمية باضطراب يكتف لم فهو بالهوامس، المعتبرة الشريعت أحكام بعمى 

والتقاليلالأحكام بحص ص والتقص الإساءة إر تجاوزه بل واعليات، الجزئيات 
سبب.بلا درها قس 

الثانية:الحقيقة 

بممميلأتينشغل فمن بالكليات، العناية ني يضر لا بالجزنيات الانشغال أن 
الذيهو الجزئيات في يفرط س إن بل مفرط؛كلياتها، أته يعي لا الشرعية الأحكام 
عنؤيتويع العادات، نوافل عر يءمءس فمن العكس، وليس الكليات سيضيع 

السكر،عن ؤينهى بالمعروف، ؤيأمر ه، الني سنة تتح عر ؤبمحرص المجرمات، 
عنها.بمنشغل وليس ومقولها، الشرعية الكليات على محافنل فهوالحقيقة 

الثالثة:الحقيقة 

علىمعينة بجزئيات بالأنشغال علاقة له ليس والكليان الأصول في التفربمل أن 
تقصيرآفىالناس فى يرى صاحبها كان فإذا المقولة، هده صاحّب يصوره الذي النحو 
والرشوة،الفساد أومحاربة الفللم، أومغ أواّلي، الإداري كالإصلاح مهم جانب 
هوفيالحل فإن ونحوذلك؛ الفاضلة، الأخلاق أوتعزيز والبطالة، الفقر مشكلة وحل 

أحرى،قضايا في التزهيد في وليس المهمة، القضايا هذه في للاهتمام الهمم ا؛تماُث، 
الفقر،مشكلة عن ذللث، ؟_، منشغلا؛ليس ثثه بفينصحلث، منكرا عليلثف يرى فمن 
مشكلةلحل دفعه في هم متالإنكار عن للتوفقح دعوته أن تتصور أن ذاحة الوس 

الفقرا

ناصحكل وجه في ترمى إنما الانشغال؛الجزئيات دعاوى أن هنا الطريف، وس 
المثلكدتوبجميع والكليان بالأصول فيذكرحينها منكر، عن أوينهى بمعروف يأمر 
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صمامواممالأذشغ1ل 

الصمتالتزم أنه ولو به، يقوم عما صرفه بهدف والاجتماعية والسياسية الاقتمادية 
شيثاأالناس هؤلاء من أحد له قال لما متكر عن ينه ولم ثمعروف يأهمر فلم 

وليتالشرعية، الأحكام ببعض للتزهيد توظف مالفايت، أصمت، للأمف فهي 
طريقهفليس الإصلاح يريد فمن مهمة، كيري ملفايتح في للإصلاح حقيقيه جادة دعوة 

الموصوعات.هده مثل في يزهد أن 
بموضعالاهتمام تعزيز في يرغب لمن المستقيم الموضوعي فالتفكير ولهذا، 

الأفكاروينشر به، العناية على الناس يحث، أن الكبرى والأصول الهماُت، من يراه 
ناشثاما بموصؤع العناية ، صعقفليس المعززة، المشاؤيع ويفتح لذللث،، المعينة 

يتوقف،لا همام حارُث، فالإنسان أحرى، ؛موضوعات الناس انشغال محن بالضرورة 
تفكيرهيتونف، ولا متفرقة، بقضايا ؤيهتم كثيرة، بأعمال فهويقوم والنظر، الممل م، 
بياناتالأمر هذا ؤيزيد أحرى• أمور في يفكر أنه بسبب، الأصول هل«ْ عن 

الرابعة:الحقيقة 

بكثير،القضايا هذه دون هي كثيرة ياهتمامات ينشغلون الحقيقة في الناس أن 
والرياضةوالنزهة والترفيه المفر في كثيرة أوقاتا ؤيقضون بالماحان، ينشغلون فهم 

ةومشاالتلفاز متابعة في طويلة أوقاتا الناس س كثير يقضي كما الهلويلة. واللقاءات 
ولاوغيرف، التواصل شبكات في الاجتماعية الأحبار تفميلأت وملاحقة الأفلام 

هوأهم(.عما مقولة)الانشغال لهم أحدآيذكر تجد 
يأمرمحن كل وحه في تتفجر التي المقولة فهذه عجيبح، لأفت، شيء وهذا 
صاحبنانفلر متى ذكرآ لها تجد أن تكاد لا بخير، ينصح أو منكر عن ينهى أو بمعروف 

داعةصادف إن عه والجهد، للونت لمتهالكة التفصية الناص انشغالات ني 
والتقرعبالتيكيت وهجم النفاثة، النقدية تورييناته تحركتا محتسبا أو ناصحا أو 



مواهممما ١لأذس٠Jال 

التفريطمغبة من ومحذرا والأصول، بالكاليات الاشتغال بضرورة مذكرآ والتهكم، 
مهال

المباحانهذ0 من غير0 مه غرق فيما أذنيه محي غارقا الاقاJ هذا تجد وربما 
منوجه في إلا الغاصبة النفثة بهدم يرمي تجده لا ثم المحرمالتا، بل والمفمولأيتإ، 

الشرعية!الأحكام ببعض ينصحه 

الموصؤعوأن صحيحة، موضوعية عالمية ت، ليالمقولة هذه أن للث، يؤكد وهذا 
لقيمةتوفليم، هو ؤإنما وكليايتح؛ ؛جزتيايت، ولا حقيقي، انشغال بأي علاقة له ليس 

قدرها.من والحهذ الأحكام بعض في للتزهيد ومكانتها الكبرى الأصول 
الخامة:الحقيقة 

الجزتيايت،بنفس يشغل تجده أهم هو عما بالجزيائنا الانشغال ينتقد من أن 
معينتفصيلي شرعي حكم عن يتحديث، من يجد فحين لها، المقابلة الجهة في لكن 

وانصراف،للأعمار، وتضيح انشغال؛جزيايث،، هذا يقول: تجدْ مثلا العازف، كحرمة 
بهلفرح الإباحة هو كاف العازف، في القول أن ولو الكبرى• الأصول عن يالوقت، 
الاجتهاد.هذا مثل إلى الحاجة يس ومالرأي هاذ'ا انتشار أهمية وبين ونصره، 

غيرالحكم ؤإنما ذاتها، المألة هي تعد لم الحقيقة في المهمشة فالجزيامت، 
فيها.معين هوقول المرفونحن ؤإنما الجزنيامت،، بهذه العناية فى إشكال فلا المرغوبج، 

حالةهي هوأهم( عما رالأنشغال مقولة أن أدركثؤ الحقائق هذه اء٠تحفررته إذا 
فيالتزهيد لأجل معينة وقضايا مالفارت٠ مكانة تستغل فكرية، حصومة في توظيف، 

صحيحة.حجة على تقوم لا وأنها فتها، المرغوبف غير الأحكام بعض 
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هوأهمعما الانشغال 

كبرى؛بأصول العتاة على بالتأثير علاقة ل4 ليس هنا الخلاف محل فالموصؤع 
الجزئيات،من أكثر بالكليات والعناية دونها، هو ما على الكبرى الأصول فتقديم 

وأنالحاحى، من أهم الضروري أن نى شاك فلا عليها، غبار لا صحيحة مقدمة هى 
يمسمما أهم الناص عموم يمس ما وأن الخاصة، المصلحة من أولى العامة المصلحة 
لهاعلاقة لا كلها المقدمات هده لكن الخلافيان، من أولى القطعيان وأن بعصهم، 
وليسالمعاتى، هده توحليف إلى تسعى فهي المقولة، هده فيه تأتي الذي بالسياق 
السياقأثر بملاحنلة كثيرا ينكشف أمر وهو المعاني، هذه لتحقيق الطاقات توحليف 

المقولة*هده فيه تأتي الذي 
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سرتالدنيا ( ١٣)

أن injjJLالشرعية، المقررات بعض على للاعتراض المهولة هده توظف، 

يعيوقد الثابت. على نجمد أن يمكن لا ولدا متغير، والواقع ثابتة الشرعية النصوص 
استجابةحجم عن يتحدث فهو للشريعة المعفلم بمغلهر تْلهره مقاربة إلى بعضهم 
تقبللا صلبة حامدة موص مجرد لت فهمحا وتقيانه، الوايع لمتغيرات الشريعة 

فييوول والذي معه، للتفاعل الواقع تمملور ح تتطور هي بل المملوير، أو الزحزحة 
الوحي.على حكمأ الواقع جعل إلى الحقيقة 

بيزتانحرافها حجم في تتفاوت الإشكالية وهده 

إنماالديني النص أن بالعام النص مع ومكانيه زمانيه قهليعه تدعي مغالية ور ص~ 
الزمنيسياقه عن عزله يمح فلا محددة، ومكانية رمانية وفلروف أوصاع خلل في نزل 

الواقعهازا مع التفاعل الواجب بل اليوم، حياتنا في للتْليق واستجلابه والمكاتي 
النهى.صغعل. عن بعيدا المستجد 

ؤإنماترىالزمان، هازا في الشريعة لمدأتهلبيق لاتفلهرالصادمة صورأحف و~ 
علىتتكئ وقد فتدعولتجاوزها، الزمان هذا في الشرعية الأحكام بحمى تهلبيق صعوبة 

الشرعية.الأحكام هذه مثل لهدر والمكان( الزمان بتغير الأحكام تغير قاعدة؛)لاينكر 

عدميتبهلن قد شرعي، حكم لرد تغيرت( )الدنيا القولة؛ هذه يوخلفج فمن 
هذاتهلبيق مناميه على الاعتراضي مقصوده يكون وقد للتهليق، كلها الشريعة مناسبة 
الشريعة.مبدأتعلبيق على الاعتراض لا العين الشرعي الحكم 
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تغيرتا1دني، 

مطلمآ،بحانه الحكم م فالله والمكان، الزمان قيد عن الإطلاق مماته ومن القرآني 
مكان،أو بزمان نتقيد لا والطاءة مطلي أحكامه عن الخروج وحرمة طاعته ووجوب، 

والحياة.والمكان الزمان لتفاصيل مستغرق عو بل 

عندمتعادة مثكلأيت، في يوقعنا الشريعة حاكمية لواغ التمرير هدا ئل• فإن 
بكثيرالتعااقة التفصيلية الشروحايتح من حالية فالشريعة ١^١^، أرض على إعماله 

ذللث،وغير الإجرائية، والقضايا الإداؤية والإحراءاُت، العمرانية، الحياتية الجوانبه من 

ءتُااقالدين إن نلنات ولدا القمى، هدا د لعماليا البشرى للدهن إعمالا يستل«ءي مما 
وعقولهم.الناس فإر الدنيا أما الأجرة، بشان 

فيعميقة إشكالية عن يم الإسلامي التشريع لهلبيعة التصوير هدا أن والحق 
وطبيعةوتعالى، تبارك الله ذامتح في الحكم حق وحصر الشريعة، حاكمية معنى تصور 

نظرتناعاليه نوص أن ينبغي قاليي الناس، بدنيا المتعلقة الإسلامية التشريعايتج 
الشريعةنصوصي تصفح ومن والاحرة" الدنيا لجانبي ؛شموليتها الإيمان للشريعة 

سككثير الدنيوي بالشأن تتعلق التي والجزئية الكلية التشريعاين، من كبيرة مادة سيجد 
الشرعية،المياسة وأبواب، والحنايامحت، بالحدود المتعلمة والأحكام العاملأيت، مائل 

ذللثح.وغير 

فيداخل الحياة واقع في ؤإعمالها والتفصيلية الكلية التشريعامحنح هده بمثل فالخمل 
هائلةمساحة تمثل التي العفووالماج منهلقة هناك ثم وحاكميتها. الشريعة هيمنة تقرير 

والتقنينامت،التشريعامحنف من الصالحة ؤيحقق إليه يحتاج ما استحدامث، في الإنساني للعقل 
لوحولالألتفا١تح وهدا الشرعي، العارض وحول وهوعدم واحد بشرط والإحراءاُت، 

النفسأحوال حمح في )مراعاتها للشريعة الهيمنة طابع يؤكد الشرعي العارض 
المابق.الاعتراض في الوارد الإشكال يزيل المسألة هده ومهم الإنسانية، 

١٣٥



تغيرتالدنيا 

مقصودوذلك والإدايية، الإحراتية بالقضايا يتعلق ما سان يأت لم فالإسلام 
احتياجاتيحب والتغير التهلور الأمور هذه طابع فإن الناس، على توسعه للشاؤع 
وهووحيد باشتراط وتغييرها تهلويرها قي فسحة للإنسان الشارع فجعل الواقع، 
أحكامالتغيير أو التهلوير هذا يتجاوز لئلا التفصيلية وأحكامها الشريعة كليات مراعاة 

الإشكال.هذا ينزاح وبهذا الشريعة، 

والمكان:الرمان يتجر الأحكام تمر لابمكر 
عبرالزمان( رتغير بذريعة للشريعة الغالية يالمعارصة التعلق البيان هذا بعد 

ببعضالمتعالمة المخصوصة الجزنية المعارصة لمناقشة ننتقل التاريخانية، بوابة 
يراها.معينة لاعتبارات لها مجعارصة يعصهم ي يبل. ند والمي الشرعية، الأحكام 
انملماء،لمان على تجري فقهية عاءل.ة مناقشة عبر القضية هذه مجعالجة وستكون 

قاعدةوهي الأحكام، بعض معالجة في يفعلونها وقد مصنفاتهم، في ويتداولونها 
والمكان(.الزمان يتغير الأحكام تغير ينكر )لا 

شرعياغهناء تشكل أنها ؤيفلن مشكلا، معنى القاءالة هن.ه من يتوهم الناس فبعض 
الفقهيةالقواعد من واحلّة هن.0 أن والحق الشريعة، أحكام من يراه لما معارضته لتمرير 

ابنالإمام فيها القول، ووثع بحثها من أشهر ومن العلم، أهل من ك؛ر عيد ذكرها التي، 
أدلتها،وبيان شرحها، في النفس أطال فإنه الموقعين، إعلام كتابه في وذللث، القيم، 

وحدودءصوابخ محن يتعلقبها وما وأمثلتها، 

لهاالمنضبط الفقهي الإعمال يين والخوارق القاءل.ة هذه معالم تتضح وحتى 
يلي:مجا ملاحظة ينغي المخالفين، من عدد يبديه الذي والتيب، 

شرعيأصل هو والشمول والثبات بانمموم الشريعة أحكام ، وصفأن أولا: 
لاقلب،والمكان، بتغيرالزمان تغيرالأحكام محالة بحثح في منه الانطلاق يجب محكم 

١٣٦



تقيرتالدنيا 

والشمولالعموم معنى امتصحاب عدم إذ السياق، هذا عن معزولة أوبحثها المسألة 
أنؤيمكن انضباط، غير من واسر أي في للمست، قابلة متالة مائة إلى الشريحة ميحيل 

الراء.عر ونقيضه الحكم منها تخرج ي

الشريحةتصرف ملاحظة هو القاعدة هذه تأصل ني العلم أهل منطلق أن ثانيا؛ 
واقكانالزمان تغير عن الماشة عرالواقع الطارئة الخغيرات راعت، الشريعة فإن ذاتها، 

الفقهي،والفلر التأصيل هذا حاء الشاؤع تصرفات، وبملاحظة والعوائد، والأعراف 
التاؤيخيقفكرة على التعويل أو المجرد العقلي الطر هو عندهم القاعدة منشأ فليس 

الشريعة.لتصرفاتج هوالمتابعة ؤإنما المعاصرة، الحياتية الخطاباتج في هوالشأن كما 

التوظيف،حالة فى سسب، القاعدة هذه صياغة في الأحمال من قدرآ هناك أن ثالثا؛ 
لديهمبما العلم أهل بين والتداول الفقهي النطاق في القاءل.ة دوران ولعل لها، لي ال

سوءمن الفقهية الدائرة في صمانة شكل مسبقة فقهية وحالفيات، معرفي انضباط من 
المفاهيملبعض الشكلي التدقيق إر الحاجة من قلل وهوما القاعدة، لهذه التوظيف، 
هذاعلى سيستغل الأصل هذا مثل أن منهم أحد ببال يخطر كان فما بها، المتصلة 

ناسخاالوا؛غ حكم يجعل أو الواقع، على الشريعة هيمنة حلاله من ليلغى النحو 
الشريعة.لأحكام 

فييكمن القاعدة لهذه السلبي التوظيف، حالة في والأشكال الخطأ منشأ رابعا؛ 
هذاظثيحة وتفكيلث، أوالفتوى. الحكم لأحله تغير الذي الوازع طيعة نمور في الخلل 
يتوهمالناس فبعض القاعدة، لهذا الخاطئ ، التوظيفشبهة قدرآكبيرآمن سحل الوايع 

تطرألتغيرات، تبعا الشرعي الحكم على يجري تغيرأ ثم أن أساس على تقوم القاعدة أن 
هوما غير معين مكان أو زمان في الشرعي الحكم فيكون المكان، أو الزمان طبيعة في 

أحر.مكان أو زمان فى عليه 
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تغيرتالياني، 

علىواقع أمر هو هل المدعى التغير هدا أن هنا ؤإدراكه ملاحظته يجغي والذي 
الحكماسع الواغ هذا تغير وحين الواغ، على هوطارئ أم ه، نفالشرعي الحكم 

له؟المناسب الشرعي 

والذيالاصطلاحي، اللس حالة عن يكشف ما هو الموال هذا عن والجواب 
القاعدة.لهذ0 الخاطئة التوطيفان من عدد في وب القضية، بهذْ أحاط 

الشرعيفالحكم والأمكنة الأزمنة تغير مع واحدآ الحكم مناط كان متى فنقول: 
فلومتعمدآ، آخر نل على مثلا رحل يقدم كان أوالمكان، الزمان ولوتغير واحد فيها 

وكذاسواء، فالحكم آخر مكان في الزمان ذاُت، في ونمت، ايتح الملأبذات أن نمور 
وقؤعمجرد في فليس أيضا، سواء فالحكم الت، الملأببذايت، آخر زمان في ونحتا لو 

بقاءالأصل بل الشرعي، الحكم تغير توحِ، يما آخر مكان أو آخر زمان في الحادثة 
الواقع.في مناطه هولتحقق كما الحكم 

قدالفوارق فهده الحكم، بها اتصل التي الوانمة طبيعة في تغير هناك كان إن أما 
فهذامؤثرة كانت، فإن تكون، لا وقد مختلفة أحكاما الوانحين اعمتاء في مؤثرة تكون 
حكمهالواغ على ميترتبا وبتغيره تغير، قل. الواغ في الشرعي الحكم مناط أن يعني 

ياولماما وهو هناك، مناطه عين ليس هنا المحكم مناط إذ الشريعة، نظر في الخاب 
علىكل يتنزل شرعتتن حكمتن أمام نحن بل واحدأ، ليس الحقيقة في الحكم أن على 

الشريعة.وضع بحميح الماس، مناطه 

خهلآالقتل فلوكان القصاص، فحكمه متعملءأ لم مقتل على رحل أقل>م لو كما 
بينالفوارق بأن التذكير مع الأولى، الواضة تخالف، أحكام لهذا فسيكون للولد أو 

امرأءرحل قتل لو كما المحكم، في مؤثرة تكون أن بالضرورة تلزم لا الوقاع طيعة 
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تغيرتالدنيإ 

إلىراجع عدمها من الأوصاف بتأثير فالحكم واحد، فالحكم رحلا امرأة أو مسلمه 
معتبرا.فليس يعتبره لم وما متعين، اعتباره الفروق من الثايع اعتبره فما الثارع، تقدير 

الكمولهم الشرعية، الأحكام مناط تنقح في دقيقة تفاصيل العالم ولأهل 
للنظرعندهم متروكا الأمر وليس مناطاتها، ومعرفة عللها، استخراج في منضبطة 

الزمانفي التغير مهللق اعتبار أو فقعل، المصالح على التعويل أو الجرد، العمالي 
والمكان.

الشريعةإن حيث العرف، ت الشرعي الحكم محرفة في الموترة الأوصاف ومن 
تأثيرفي الطر دققن، ؤإذا الشرعية. الأحكام من كثير ترتيب، في أثرا للعرف ، lijc-؛

الشريعةفي هو حيث، من مزرآ ليس أنه وحدت، الشرعية الأحكام تنزيل في العرف 
منيحمل ما فبقدر الأحكام، بحض في بالحرف الحكم الشاؤع أناطء ؤإنما ها، نف

الحكم.في هذا يزثر الخرف في تغير 

فيوالفطر الصلاة كقصر الرحمن مجن بجملة للمّافر الشريحة رحصمتج فمثلا 
أومسافة،كزمجان به ينضبهل تقث م ثابته معنى ل ليس الراجح على والفر رمضان، 

آحرزمن في سفرا يكون لا قد زمن في سفرا يكون فما الرف، إلى يده تحل. مرد ؤإنما 
الشرعيالحكم وحديت، المثال هدا في تدبريتؤ فإذا الأحوال، وتجدد الأعراف لتغير 

متصفاكان من فكل يتغير، لم هو هو ~ والفطر بالقمر للمسافر الترحيمى هو و~ 
الوصفبهيا الرحمة علق الشاؤع إذ الرحمن، بهده الترحمى ل حاز فر البوصمج 

ؤإنالرحمة، فتتنزل الوا؛غ في قائم الحكم فمناط عرفا وحوله تمحقق فإذا وهوالسفر، 
كونوهو المناط، تحقق لخدم تبعا الرحمة تخلفتؤ الخرفي الوصف، هدا يتحقق لم 

الترحمىل يجوز لا المسافر أن يرى من وبين التأصيل هدا بين ففرق مسافرآ، المرء 
تغير.الزمان لأن 
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تسمرتالدنيا 

يالثئواممن يؤا-جئءفلم لا ؤ تعالىI نوله في اليمين كفارة على الشارع نمى احر• مثال 
ماأوسط بى •ساكتن عشن؛ إ؛لعام نكمارئه الأيناث ءسدلم بما يواجديفم ولًقن بمان>ءكلم أي 

'كمارةذلك أئاو يلائة فصام نجن لنإ منن رئتة 'همربر أد كحديئم أو أنليطم ئتلعنوث 
[.٨٩]IU_: صكزوذه _؛ ٣آتاني اممذ نم كذلك أبمامحلم زانمفلوا خك؛ إذا 

يقعمما وهو مقداره، وتحدياي صطه فى العرف فيها يراعى معان والكسوة فالإطعام 
يتطلبالشرعي الحكم لكن ومكانا، زمانا الأعراف فى الواغ للتفاويت، التفاويت، فيه 

الكفارةحصلت الواغ فى العرفية الكوة أو الإطعام تحقق فإذا الوافر، فى مناطه 
عرفاالكوة أو الإطعام وصف تحت، لحولها لعدم تخلمتإ ؤإن شرعا، ١ل٠علالولة 
تكونأن نمح فلا الوام في حاصل غير الشريعة حكم عليه يتنزل الذي فالمناط 

لليمين.كفارة 

أحكامبها تتعلق الش المناطايت، في يوثر والحاجة الضرورة وصف، أن كما 
لكنهاالسعة، حال في شرعا محرمة الخنزير ولحم والدم الميتة كون فع الثريعه، 

أجلوما الخرير ولحلم والدم ال—نسه ءالن٠ءفلم حزم ؤ١دلأن١ تعارت نال تباح، الاضطرار سمر 
[.١  ٧٣زالبقرة: ه نحيت; عفوئ س إن غ،و4ي إن؛ نلأ غاد زلا ناغ عض اضئلز من انثه لغش يه 

الذيالمناط طبيعة في وفر إنما فالتغير الإباحة، هر المطُومات لهد0 المضملر فحكم 
تغترولما التحريم، حكم يه تعلق الضرورة من خاليا المناط كان فلما الحكم، به تعلق 

الإباحة.حكم به تعلق الضرورة على مشتملا وصار المناط 

الئنمدؤإتما والحاجة، الضرورة أحكام في الكلام تفصيل هنا القصد وليي 
والحاجة،الضرورة حال في الترخص أ؛احت( من هي هنا الشريعة أن على التأكيد 

مفارقبأمر وفر الشريحة وضع في التغير أن لا له، المناب حكمه مناط لكل فجعلتا 
•لها 



CjjjLiui الدنيا

المناططيعة تغير عدم *ع يتغتر أن يمكن الشرعي الحكم أن أحد ادعى ومتى 
والمخالشرعي، ليحكم نسخا الحقيقة في فهوميع حكمها، في الشريعة راعته الذي 
بعديدعيه أن أبدا لأحد فليس نمها، الشريعة من هوواخ ؤإنما البشر من لأحد ليس 

ؤإنماالنص، ينخ لا الجرد الإ-حملع أن على العلم أهل نص حتى الوحي، انقضاء 
فردزمانه انقضاء بعد المسخ يدعي أن يمكن فكيف الناسخ، النصر عن، كاشفا يكون 

أوأفراد.

فيالشريعة راعتها التي الناطات، طيعة يراعي الفقيه نفلر أن والمقصود 
وادعاءعنها، أحنبية مناءلات« بوضع الشريعة على الأفتيايت، العقل منر وليس أحكامها، 

والتحريف،الله، علؤر الكدم، من، الحقيقة فير فهدا وتغيرها، الأحآكام فير توثر أنها 
الشتثلانحظوات ئثثنوا ولا ؤ عنته؛ الله نهانا وقد ١لشيهلان، لخهلواُت، اتثاعا وشرعه، نمينه 

ئنلنوزهلا ما اممه ؤ ئمولوا وأن واشحئاء يالثوء تأمنْكم اثنا غيدبيف لطم ؛ٌن 
ا/ا"ا،ا،ا"ا[.]البقرة: 

أكثربألفاظ النا<٠رر من، كثير فهمها أماء المح، القاعدة هده عن بعضهم عبر وتد 
فهدهوالمنكان. الزمان تغتر تتغير الفتوى فقالوا: والإيهام، اللبس، عن، انضاؤلآوأبعد 

استنباطفي، الفتي، اجتهاد نتاج الفتوى إذ الأحكام، بتغير التعير من أملم الصياغة 
ولاالواخ، علير المستنبعد الحكم لدللث، وتنزيل الشريعة، أدلة محن، الشرعيه الحكم 

،العرفوتتأثر؛مراعاة يعرم،، ما التغير عوارض، من، لها يعرض الفتوى أن في، شلئ، 
تغيرذكر من، مقصود وهو والمفاسد، الصالح موازنامت، أو المناط وحول تحقق أو 

الأزمنةلجمح وصلاحيتها الثريعة مرونة لإثبامحتح التعبير، في، تجوز فهر الأحكام، 
الواقع.في، الحاصلة التغيرات، ومرالأيها والأمكة 



تغيرتالدنيا 

منالعالم أهل يدرجه ما أن تماما واضحا يكون أن ينبغي فالذي حال، وبكل 
تلكمع إمحللاقا ينجم لا والمكان(، الزمان لتغير الأحكام )تغير قاعدة نحست، المعاني 

القاعدةهده فان الإح٠اع؛ ومحال الشريعة لثوابت المتجاوزة المعاصرة التوظيفات 
ماقصارى ذاتها، الشرعية الأحكام على طارا حقيقيا تغيرا ثمة أن إطلاقا تعي لا 

الأحكامإعطائها في والشمول السعة الشريعة طبيعة من أن إليه الإلماح يريدون 
التفريقعدم أحكامها في تراعي وأنها ورسوخها، شاتها مع الوافر، لظروف المناسبة 

الشريعة.^٥ عظمة من وهال.ا المختلفات، بين الجمع أو المتماثلات بين 

!٤٢



^راداسيسالوص

والتيالناس، بعص على المجتمعي الضغهل سطوة عن تعبر التي لمقولات اس 
يفعلونالناس أكثر بأن التحجج ت بباطل الالتزام أو حق، عن التتازل على تحملهم 

الأكثريةبرأي مكونا ويكون نعور، أوبغير بشعور العيار هدا فيستبطن الفعل، هذا 
الفكرية.ليوصلته كموحه 

الكثرةبين بالضرورة ملازمة لا أنه البداية س واضحا بتنا يكون أن يجب والل.ي 
عددفي الوحي أكدها قضية وهي الباطل، أومع الحق مع تكون قد فالكثرة والحق، 

يكونقد الحق وأن باطلة، حيارايت، في يقعون قد الأكئرية أن وبين ا/ذآيات، س كبير 
ئئكزوذهلا أًتئرالقاص وليقن القاص ي فصل لدر اممة ءؤإ0 تعارت قال عنهم، حارحا 

أًئرولًكق ربك بن الحق إيه بئه برية ق ثلث ملأ ؤ ت سبحانه وقال [. ٢٤٣ت لبقرة ات 
بنؤبي؛ثهحرصث وأد القاص أًئز ٠^^١ وحل؛ عز وقال [. ١٧يؤبنو0ه لا القاص 

الحقريك بن اصق أنزل والذي الكتاب آيات تلك المر ؤ تعالى؛ وقال [. ١٠٣]يوسف!
هذاذ للئاص ضزئئا ولمي ؤ I سبحانه وقال [. ١ ]ارعين ه يؤمنون لا القاص أًئز ولخقن 
صزيئاةزلمذ ؤ تعالى؛ وقال [. ٨٩]الأمراء؛ 'كموراه إلا أًغرالقاص فاق مثل بن"قل المزآن 

وجدناوما ؤ • وجل عز وقال [• ٥٠]الفرقان؛ محوراه إلا أًقئرالقاص فاف، لتي'كروا بينهم 
تعالىالله حدر ولذا [. ١٠٢]الأعراف؛ لقاسقينه أْ=قمئلم وجيئا وإن عهد ين لأكرهم 

شثوذإن اممه نبيل عن نضئولئ الأرض ق أيفرمن يطخ وإن ؤ فقال؛ الماس، أكثر تثيع اس 
الكثيرة.الأنائ، ص وغيرها [. ١ ١ ٦ ]الأنعام؛ بجزئدزه إلا ئب زان الظن إلا 

١٤٣



يفعلوصالناس أكم 

الحججالحق ميزان بل والاطل، الحق به يوزن ميزانا تجعل أن يصح لا فالكثرة 
،!Jliحين ه عود مبن الله عيد بواعث تفهم يمكن هنا وس دالبراهثن، والأدلة 

هذ0غور موصحأ حماد بن نعيم قال وحدكءرآ،• كنث ؤإن الحق وافق ما ءالجماعق 
الجماعةعاليه كانت بما فعاليالف الجماعة ادت فإذا رائعتي المهمةت المنهجية الكلمة 

حيتثذ،؛روالجماعة أنت فإنك وحدك، كنت ؤإن يقتدوا أن فبل 

يعودوحدته باؤللهم على الباطل أهل احتجاج أنماثل من كثير في تأملت ؤإذا 
مثلاوالأجداد للاباء الاكفار عصبية ففي الحق؛ معرفة في الأكثرية معيار اعتبار إلى 

حميعاوهي الضاغط، الاجتماعي والعرف والعادة، بالكثرة، احتجاج نؤع يتضمن ما 
منالتحلمى التامس من كثير على يصحب النفي، على الوطأة ثديية ثوى تشكل 

والعقديةالدينية لخياراتهم ومبررا ذؤيعة منها ؤيتنخذون لها، فيرصخون سهلوتها، 
بينالإشكالية هده وتمدد الحق، رد في العصبية أثر مبيتا تعالى الله يقول والفكرية، 

نأزمذاإناز.غنئ\آتائن\قال نذيرإلا ض فزنة ق ملك ناأزنلئامن ؤزكذلك والشعوب: الأمم 
فتأملكيفجيتكررذاتالأحتجاجس! ٢٣

فيوالأسلاف، للاباء العصبية تاثير عمق يؤكد بما الأنبياء مختلف، مع الأمم مختلف، 
بلالحق إلى تهدي لا زائفة بأدلة الحق يعارض وكيفط المنحرفة، التصورات استبقاء 

تصدعنهء

طالِطأبي حال في اتل الحق رد في العامل هدا لأثير عمق من تتيمن وحتى 
وصدقوصدقه ه النبي بحال معرفتته مع الموت لحفلة حتى الكفر على ؤإصراره 

الوفاة،طالب، أبا حضرت لما أنه أحبره أنه أبيه؛ عن المست، بن سعيد فعن دعوته، 
المغيرة،بن أمية أبي بن الله وعبد هشام، بن جهل أبا عنده قوفوجد الله رمول جاءه 

اويهقينىسض)\/هاأ(.)؛(أحرجه 
اوٍبمنينىاودحل)؛/-مآأ(.):آ(أحرحه 

!٤٤





يسدون4اهترالناس 

والعرفالساند التيار مقاومت ني فان يشعر، لم أم ُدللئا صاحبه صعر الهوى متاسة 
الموانقةهوى من وتخلصا صاحبه، من عزيمة قوة يستدعي ما الأكثرين ورأى الدارج 

للمألوف.

الحق،عن الانحراف بواعث عامة على يشتمل غطاء الحقيقة في يشكل والهوى 
وقدالنفس. على الهوى لغلبة هي فإنما للحق الاستجابة عن صاحبها تمد ذريعة فكل 

تعالى;فقال للهوى، الاستجابة أو للحق الاستجابة ثنائية عن صراجه القرآن كشف 
إفاينه س هدى بفير هوام ائح مثن أصل وس أهواءهم بينوذ أئنا ناغلم للن، يسجتبوا لم إن فؤ 

الأسجابةلأوحي،«ه[.بمإلأ>يقان:لقمص:
إناداوود يا ؤ تعالى: قال أحر، دلالات تؤكده وهومعنى الهوى، أفخاخ في أوالونؤع 

اممبهنبيل ض ننضللئ، انحوى ئئج ولا بالحق القاص بمح، ناختفم الأرض ؤ، حليفه جعلنالئ 
انحليض بنطق وما ؤ ت بحانه ونال الهوى• حكم ؤإما بالحق، الحكم فإما [• ٢٦تءس؛ 

عنقلبه أغفلنا من ^٠^ رولأ تعالى؛ وقوله [• ٤ ٣، ]النجم؛ يوزه رخ هوإلا إذ 
هواه(.واتع ذكرنا 

بصدقالإقبال محن ليتمكن أهوائه من التخلص إلى بحاحة المرء أن والمقصود 
سماءالفوسطيحةالتكوينالأحتماءي

فيالمرء ويجد الخيارات، هده مع ألفة توحد فهي الأكثرية، السائدوحيارات والرأي 
الخياراتتلك عن والخروج الممادمة إلى اضطر إن ه يجل. لا ويرا مهولة موافقتها 

له.ونصرة للحق طلثا 

!٤٦



العدليتحقق بالمساواة ( ١٥)

فإذاواحل، شيء والعدل المساواة أن توهم الناس بعض عند الواقعة لأوهام اس 
هذافي ان توهم ينهما، الوية ؤإلغاء حكم، فى ئن حمبين بالتفريق السريعه حاءمتإ 
والمساء،الرحال أو والكفار، يالومنين التعااقة الأحكام س ككثير للعدل، مخالفه 

اقتضىمواء حقه، حق ذي كل إعهلاء في يكون إنما العدل أن والحق ذللثح. غير أو 
يفارقه.وقد يجامعه ففد للماواة، صرورة ملازما العدل فليس لا. أو المساواة ذللثح 

إلىمواردها جمح في تتثوفه وحدتها الشريعة أحكام واح في تأملتح إذا وأنتح 
أحكامامتقراء حلال من ملاحظته يمكن أمر وهو المساواة، دون العدل، قيمة تحقيق 

حيثحميس، كلويس الأمة، هده نج عن حارحا كان س لاحنله هوأمر بل الشريحة، 
٢.العدالةل١ بتحقيق الإسلام يهتم بينما بالمساواة، يهتم الغربيح الوضعي القانون أن ذكر 

فيه،المهللق الثناء محل وهو الإسلام، في المركزية القيمة يمثل ما هو فالعدل 
هنفعلى حرم بل حلقه، به وألزم ه، نفبه ووصقط وتعالى تبارك الله تمدح وبه 

كله،حق فالحيل المقام، بهذا تا قليالمساواة أما تجاوزه؛الغللم، حلقه وعلى الحلتة 
؛إمحللاق.عليها يثنى أن يصح فلا المساواة أما كله، ومحمود 

المقصودلكن بإطلاق، أومعتبرة محمودة ليتح المساواة أن هذا معنى وليي 
فلا.حالفته إن أما للعدل، محققة كانتؤ إذا وممدوحة معتبرة تكون إنما أنها 

J>.JUJ1ممابه:)إلى واحالح . ١ ٢ النامي وذكادمهالعلأل الإملامت الشريعة مقاصد ننلر: ا( 
الفرنسة.والمكتوب الإسلامية( الشريعت درامة إلى 

!٤٧



العدليتحقق بائساواة 

بينوالمغايرة المتماثلات، بين التسوية الشريعة حلييعة من أن هذا يؤكد 
العدلمن ص المختلفين يين والتفضيل المتماثلين بين *التسوية ذ: المختلفات، 

وتعارارا،.سحانه الرب يوصفابه الذي الحسن والحكم 

كانفيما فالتسوية والغائرة، التسوية ثنائية وفق العدل أصول تبني فالشريعة 
عدمالعدل فمقتضى الحكم في تغايرآ يقتضي تغاير فته كان ما أما هوالعدل، متماثلا 
كلبان القول إمحللاق المحح من فلتس وعليه؛ الغائرة، إحكام بل بينهما، النسوة 
كدللث،.ليس ما ومنه ^3LJ؛،، يكون ما منه بل المكس، أو عدلأ ليت، مساواة 

فيللهلعن المساواة فكرة على الاتكاء هو والتشويه التغبيس مجذلاهر أكثر ومن 
سطحيةعقلية من صادر التشويه هذا مثل أن والحقيقة الإسلام، تشريعات من كثير 

لسهولةمعللقة معيارية قيمة المساواة جعل إلى بعلبعه يميل الإنساني إذالعقل متعجلة، 
فرضفي التفاوت توجب التي التعقيدات دراسة في وكده الذهن إعمال بخلاف ذلك 

الحقوق.ومنح الواجبات 

هوالمساواة،فالأصل موجبامعتبرللتفريق، ثم لايكون فحين عرماسق، وبناء 
فتأكيدناالحيل، لقاعدة ومجانف، فللم، معتبر، غير ث، بأو؛>__،، بلا التفاصل لأن 

وصف،إذإلغاء فيها، التنهيد لايعنى للعدل، موافقة بالضرورة ليست، المساواة أن على 
معتبرموئر.سسبج عطلي ا متنيكون أن يجب، سنن بين المساواة 

التمييزيجوز فلا هوالأصل، إذ جدا، واسعة تكون المساواة ةاءالة أن يعني وهذا 
الشرعيةبالأسباب هذا نربط فنحن معتبر، سبا بلا نقول وحين معتبر، سبا بلا 

فالأسبابللتفاضل، الممكة الأسباب في التفكير مجال يضيق وهذا المعتبرة، 

٧٠ / ه تيمية لأبن البرية السنة نهاج ما 

!٤٨



،J_JIيتحمق بائساواة 

تمددعن ويكشف السابق الأصل يؤكد ما وهو ومحددة، معروفة المؤثر؛ الشرعية 
المساواة.مساحة 

الأحوالفي يكون إنما والمرأة الرجل أحكام بين يحصل الذي فالاختلاف 
فيوأما التفاوت، هذا يفرض الجنسن بين موتر اختلاف وجود فيها يتحقق التي 
فيسيان أنهما نجد ولهذا بينهما، المساواة هو فالأصل الأوصاف شذ0 غياب حال 

ؤغوأوأنى دم ين صالحا غبل ءؤس يهان التعلقة الجزاءان وفي الشريعة، تكاليف، 
®إنما[، ٩٧ت ]النحل ه يعنلول ^١ ١٤"ما يآحنن أ-مهم وكيزينه.لم تلتته حتاة فشصنة موس 

يج—،معتبر سست، وحول حال فى بينهما التفاوت وياتى ا. الرحال،،أ شقائق اء الن
[.٣٦عمرازت ]آل الئ'كزمالأنىب< ونيش ؤ بينهمات الءاو.ل ليتحقق مراءاته 

والألبانى.القطان، ابن وصححه واكر»اوي. وأبوداود، أحمد، حرجه أا 

!٤٩



(لأكهتوتضالإذم١٦)

ليسعنه والحديث أحكامه ومعرفة الدين فهم أن تقرير على المقولة هذه تقوم 
لهمالدين في يتكلم ومن تخصمسا، علما ليس فالدين الناص، من معينة بفئة خاصا 
رحال.ونحن رحال وهم عقول، ولنا عقول 

مكلفلم موكل جميعا، للناس دين الإسلام ولأن فيقول! تأكيدا الأمر يزيد وقد 
كمافيه الكلام حق تحتكر لهلقة فيه وحوي فلا العلم؛ يستلزم والتكليف، بأحكامه، بالالتزام 

فييتكلم أن الحق لم ملكل أن يعني الإسلام(، في )فلاكهنوت الكنيسة، في هوموجود 
فيه.الكلام حق وللكل للكل، فالدين مسبقة، اشتراطات بلا ذلك، في رأيه يبدي وأن دينه، 

الناسمن معينة لثريحة وجود لا أنه ادعاء على اقتصر المقولة هده قائل ولوأن 
المقدمة،نصوصه على أوالاحللاع أحكامها ودراسة الشريحة تعلم تحتكروحدهاحق 

أولونلمسي، اعتبار ولا بهيا، الماس ص لأحد اختصاص لا إذ نلائ<، في مصيبا لكان 
الشريحةفي للكلام للجمع مفتوح المجال بل الإسلام، عن للحديث، متمحسيذ أو 

يصلحتى والمظر والبحح، المعلم في والوقت، الجهد الكلام يريد س يبدل أن ثريهلة 
عنه،الحديث، في يرغي، الذي الموصؤع في للحا..يثإ تخوله التي الاجتهاد درجة إلى 

الثرع٠جهة من بدهية هي كما العقل، جهة من بدهية تكون أن ينبغي مسألة وهده 
كلأكله الإسلام لمجحل ه، نفالعلم أهمية لإلغاء المقولة هده ، نوظفأن أما 

عنه،امع ينزه ب فهدا الاجتهاد، لأدواُت، امتلاك ولا علم بلا متحدُث، وكل مباحا 
أيفي الكلام حق س للمسلم حرمان هدا في وليس السليمة، ذووالعقول عنه ؤيتنزه 
نوعين!على اتلها مإذ الشريعة، مسائل س مسالة 



المبانيكوجوب الناس عموم يعرفها قْلعية صروينة أحكام الأووت التؤع 
لكلفيحق ملم، كل يعرفها فهدم وتحوذللتا، القهلعية، الحرمات، ومعرفة الخمسة، 

منعنده ملم فكل دينه عن ملما كام سأل غلو فيها، يحرفه بما يتكلم أن لم م
الدائرة.هدْ ني للكلام يؤهله ما المعرفة 

أوالعبادات يتفميلأت يتعلق مما الأحكام س ذللث، دون ما ت الثاني النؤع 
التيالشرعية الحرفة امحتللث، س إلا فيها يتكلم أن يمح لا فهدم أوغيرها، المعاملات 

ويدرستفصيلا المائل هذ.ه مثل ، يعرفأن لم مكل على يجب، ولا للكلام، تؤهله 
الخلق.على وتوسعتها الشريعة رحمة س وهدا ونحوه، حلاف، س بها يتمل ما 

كتابهفي الله أبانها ؤلريقة فعند.ْ منها، شيء معرفة إلى المسالم احتاج ومتى 
الملمينلجمهور نافعة ؤلريقه وهي تثريب، أو حرج غير من بها الحلم لتحصيل 

إلتبمقإج رجالا إلا يبمبلق ص أنسلنا وما ؤ تحار• نال دينهم، بتفاصيل يتعلق ما لحرفة 
البعثفملم كل س مطلوبا فليس [. ٤٣ت ]الحل ئنلنوزه لا الذرإن'كنتم أهل نانألوا 

أهلسؤال يعه ؤإنما والطر، الاجتهاد أدوات وتمللتخ الشريعة، أحكام في والممتيش 
ذمته؛ذللئ،ّوتبرأ عليه، أثكل فيما العلم 

فيالعالم كحقيق الشرعي الاجتهاد بواجب، جميعا الخلين كلم، الله أن ولو 
ولتعطلت،الخلق، أكثر عنه ولعجر عليهم، ذللث، لشق إليها يحتاجون شرعية مسالة 

ومصالحهم؟معايشهم 

أليمن دائرة البشر، س دائرتين عن لما تكثم، القرآنية الأية تلل؛، أن والمقمود 
علىالثانية الد.ائرة أهل وامتياز الدكر، أهل من المؤول ودائرة الماس، أكثر وهم 

للسؤال.موصعا يكونوا أن احتماصا لهم جعل مما العلم مجن حققوه هوفيما الأور 



لأةهتوت_هنالإذم

الأمامطبيعة وعن الوحي، طيعة عن تكثفا ة نميعبارة ه عباس ولابن 
تعرفهوجه اوجه! أربحة على ااالممسير ه.' يقول حيث بتمره، يقوم فيمن الممكنة 

وتمرالعلماء، يحلمه ير ونف؛جهالته، أحد يعذر لا وتفسير كلامها، من العرب، 
لأيعلمهإلأاش«را؛.

مجالفتم وعليه العلماء، يعله يرا نفهناك أن من ه إليه نبه ما هنا يهمنا والذي 
فيهمانعتهم وأن العلم، أهل من ذووالاحممبماص إلا فيه يتحديث، لا أن يججا يري نف

المعارف،من حملة امتللن، من منازعا علم بلا يتحدث لأنه بين؛ خظ مؤهلا ليس ممن 
بانوشرعية، عقلية بدهية وهذه الكريم، القرأن في الشرعي للنظر المؤهلة والعلوم 

غيره.عن العلمي مجاله في امتيازا للمختص 
والنفلرالبحث، فروض تائية دون العالخاء امتة مه نففي يدعي من أن والحقيقة 

رحال(وتحن رحال )هم فعبارة امنتهم، ميريد من وبقدر بقدره جاهل فإنه الواجي،، 
الموصوعيةالعلمية الشروط يحقق لم ممن صدرين، ما متى والجهل الغرور في موغلة 
تكونأن تعدو لا وهي فيها، يتكلم أن يريد التي الشرعية الوصوعايته أحد لتناول 

الشريعةأحكام يتناول أن ودب، هت، من لكل الباب، فتح صاحبها يريد ومقوله شبهة 
الضعيفة.العلمية أدواته له مح تويما يحلوله، كيفما 

فيتهلبيقها جرب، حقيقية إشكالية من المقولة هذه تتضمنه ما حجم تدرك وحض 
فيمختص كلام على يعترض أن أحد يقبل فهل الفللثج، أو أوالهندمة الط_إ مجال 

أالعبارة؟ هن.ه بمثل معرفي مجال أي 

٧(.٠ / )١ يره نففي الطري أحرجه 



الإسلامكهنوت.ق لا 

البشرية.المعارف على يقاس أن يمح فلا تخصصا ليس الإسلام إن قيل• فإن 
الشريعةطيعة تصور في شديل. نمور عن الحقيقة في يكثف الجواب هدا فيقال! 

التفاصيلتلك لتتح مضنية عالمية جهود من بذله يجب وما كثيرة، تفاصيل فيهامحن وما 
كمعرفةأصلا، فيها للفلر تؤهله علمية أدوات محن إليه يحتاج ما تحصيل بل ؤإدراكها، 

إلىاحتاج حمالها إذا ثم وغيرها، الاصعللاح وعلوم الفقه وأصول العربية علوم 
يثبت،،لا وما منها يشت ما ومعرفة يبحثها، التي المسألة في الشرعية الدلائل إحماء 
والعاموالمنؤخ، الناصح ومحال بمعانيها، الإحاطة نم القبول، مراتب، ؤإدراك 

ذلك.وغير والخلاف، الإحماع ومواصع والقيل.، والطلق والخاص، 

المفصل،نحار غريب، أويجهل وجهه، على القرآن لأوْ يعن لا بمن يلتق فهل 
للكلوأن واحل.ة، درجة على العلم وأهل بأنه يتبجح أن والطلق؛ العام أولايميزبين 

العلم!في حقا 

أنلاحنل الواغ! في انحرافات من يحدثه وما هذا مثل حهلورة تدرك وحتى 
رجؤعدون فهمه على قدرتهم زاعمين القرآن على تسلطوا حين صلوا إنما الخوارج 

المعرفةمن عندهم أن مع الأمة، خيار تكفير إلى الغرور هذا جرهم ثم الصحابة، لعلماء 
منقوصةالقراءة كانت، فإذا المقولة، هل.ْ أصحاب مجن كثير عند ليس ما العرب بلسان 

يذكر.شيئا منها ؛، JULuلم بمن فكيف الضلال، هذا مثل تحديث، أن يمكن الأدوات 
الدمأخل نانألوا ؤ العلم! أهل موال جاهلا كان من على الواجب، أن والخلاصة! 

فيؤيجتهل. التعلم، فروض أداء على يصبر أن أو ٧[• ل-الأتياء• ئنلنوذه لا "يئم ؛ن 
مااض عل ئمولوا وأن ؤ الله! على الجرأة في الوتؤع مجن بدلا عالما، يكون حتى الثحثر 

لأئشونه]اوقرة!ها-ا[.



لأءنوت.قالإ.لأم

تالصحابة فهم مكانة 

فهمعن الامتياز ننع معرض في ومو المقولة، هذه فيه تأتي آخر سياق وهنا 
الطقةفهم التزام يوجب ما نم أن يرى فلا بعدهم، من فهم على هوللدين النير صحابة 
الإسلام.في كهنوت ولا رجال، ونحن، رجال النهاية في فهم الأمة، هده من، الأولي، 

تللشطبيعة إدراك عن وغفلة حقيقية، مغالطة تضمن المقولة هده أن والحق 
بماالأمة، طبقات سائر على والإيمانية الخالخية الامتيازات من لها تحقق وما الطبقة، 

نفسها.الشريعة أقرنه وهوأمر بعدهم، لن، ليس، الدين، فهم خربملة من، موقعا لها جعل، 
الشريعةأن فلوةا-ر السليم، المقل هومقتضى هذا أن علم أحوالهم ش تدبر ومن، 

المقلمقتضى لكان ه، فهمهم الالتزام ووجوب، فضلهم عر يا.ل ما ذكر من حالت، 
منهاتالموصوعية، الأمباب، من لمدد وذللث، قدرهم، ومعرفة لهم الإذعان 

منمقام فلهم وروحيه، وشية عقلية ملكايت، من به تعار الله حياهم ا م— 
اصهلفىفقد البشر، من هؤ نبيه اصعلفى الله أن فكما بعدهم، لخن ليس الاصعلفاء 

هو.نبيه صحابة 

تدبروس لإصابته. وااتوفتو، الحق، ب، تهللعلي، الباعثة الديانة من لديهم كان،  ١٠—
ممنللحق الهداية بتءام أور أنهم أدرك الشريعة وتعغليم والتزهد اكمد ش أحوالهم 

هم.؛عل. 

الخرب،فلغة وأصلها، معدنها هم بل المربية، بعلوم الإحامحلة من عندهم كان  ١٠—
وفروعهاأصولها من، ريال المرء كان فكلما الشريعة، فهم في الشرعية الأدوايت، أم هي 
امتيازاهد.ا في للصحابة أن في شلف من وما مراميه، ؤإدراك الوحي، فهم عر أندر كان 

أحل،هفيه يشركهم لا 





لأءه>تِقالإذم

عئهم:تعالى الله ورصي هدايتهم، وكمال محلهم، بيان الأووت المسار 
نمىإحنان اسغوئم والأنصار النهاجرس ص الأولوث ءؤوالثاموف تحار* قال 

الفورالنظينإهذللف أبدا فيها الأئغارحاليين ^١ ٥٤محرى جنات لهم وأغث غنة ورقوا غثهم الثة 
تيئهبالكمارنحتاء غل أشداء منة 3^_ يولانثه ؤمحثد بحانه؛ وقال ١ء. ٠ * • I-التوبة 

قظهب أقرالتجردذلك بن وجوههم ل 3رص3اداستائم اممب ص مصلا نسقوذ رمحاتثذا نراهم 
^^3ىينوذبساؤ3اغسمنيجئتلأثفاززثف\حل 

[.٢٩]الفتح: غئاه 3نيا ئئفزة بنثم الفالحات بجلوا الذينآنندا افن الكقا3بم ب،م 
يلونهم،اأا،•الذين ثم الذينيلونهم، ثم قرر، الناس *حتر الني وقال 
ولاوالعالم، المعرفة كمال عن ناشئ الاهتداء كمال أن ودينا عقلا المتمرر ومن 

هذهبمنع جاهل هو مم تامة وهداية سوية حلريق على المرم يكون أن إحللاقا يتصور 
والسيرةالمتكاثرة الشرعية بالدلائل وثبت تقرر ؤإذا الوحي، وهو ومصدرها الهداية 

هأنهم في ثالث، من فما اهتداء، الأمة هذه أكمل هم الصحابة أن المتواترة التاريخية 
ومرادالله مراد إصابة في هو الاهتداء حقيقة بل بالوحي، ودراية علما الأمة هذه أكمل 

الطم•فرع وم الوحمحاء نيههْن 

ه؛تته بالآحنون؛حق، هم وأنهم فهمهم، صواب بيان الثاني؛ ار الم

ئتتكفيكيبشقاق ف، هم نإقنا ^١ وإن اهثذوا ففد يه ماآمنتم بمئل مإنآمنوا ؤ تمار• قال 
[.١٣٧]البقرة؛ 3ئ3اشيع افن 

بالنعل،النعل حذو إسرائيل بتي، عر أنتم، ما أمتي، عر ه•' الني، ونال 
إسرائتلبني يإن ذلك، يميع من أٌتي، ر لكان علانته أمه أم، من منهم كان إن حتيء 

)ا(متفقءاوه.

!٠٦



V الإسلام•4 منون

إلاالمار في كلهم مله وسمن ئلأب على أمتي وتفترق مله، وبمن متتن على تفرقت 
وأصحابيا٠١عليه أنا اما قال؛ الله. رسول يا هي ومن نالوا• واحدة'ا. مله 

وأصحابحواؤيون أمته من له كان إلا ملي أمة في الله بعثه بي من ُما ه• ونال 
يفعلونلا ما يقولون حلوق يعدهم من تخلف إنها تم بأمره، ؤيقتدون نته بيأحن.ون 
نهوبلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو ييدْ هم جاهل. فمن يؤمرون، لا ما ؤيفعلون 

-حردلءلأآ.حبة الإيمان من ذلك وراء وليس مومحى، فهو بمه جاهدهم ومن مرمى، 

كإيمانإيمان تمحقيق في تكون إنما الحق موافقة أن على تدل التموصى غهل>ْ 
كانواإذ إلا؛متابعتهم؛ ابلكة ١^ ^ في الوقوع مجن نجاة لا وأنه الصحابة، 
الأحدفي أن ولولا نجاة، سبيل على بهديه والملتزم الميقو، بهدي للألمزام الموفقين 

هميقوله ولأكتفى هو، ذكره لما قو النيئ هدى استانة في رائدا قدرا الصهحابت بهدى 
عليه"أنا ما مثل على كان ْن 

تبنتهم الأحد ؤإيحاب يمتامتهم، الأمر الثالثت المسار 

النومحنعيرنبيل وبئغ امحذى لئ ثم ما بمد بذ الثنول قئاثق ومن ؤ تعالى• الله تال 
آ.١ ١ ٥ تالنساء1 ه نتصيزا ؤناءت جهنم وئصبه ئول ما يولي 

منفإنه حبشي، عبد ؤإن والطاعة، والسمع الله، بتقوى قوت ونال 
ذلكأدرك فمن صلاله، فإنها الأمور ومحدثات ؤإياكم كيرآ، اختلافا يرى منكم يعش 
ؤإياكمبالنواحد، عليها عضوا المهديين، الراشدين الحلفاء ومنة نتي بفعليه منكم 

٠٢٣صلا٧^٠^يدعة وكل بدعة، محدثة كل فإن الأمور، ومحدثات 

الألباني.وحنه جياد. اصانيدمحا المراهي؛ وقال المربي• ابن تال وكذا ا ثابت الغوي• نال الترمذي• أحرجه  ٢١١
ملم.أحرجه ( ٢ ) 

وتالصحيح. حن حديث هذا الترمذي; قال وأحمل. ماجه، وابن والترمذي، أبوداود، أخرجه  ٢٣١
الألباني.وصعححه مشهور. صحيح الخراتي: 

١٥٧



لأةهنوتثالإذم

وأنعنها، الخروج من وتحير بتهم، الأحد توجب صريحة نصوص فهذه 
بالنار.ومتوعد الضلال، قي واسر بالكلية أقوالهم عن الخارج 

للأمةتحفظ دينية صمانة يمثل وجودهم وأن حياتهم، بركة بيان الراع• المسار 
وعقيدتها:دسها 

نالوحلقلنا: ثم ه الله رسول مع المغ.رب، صلينا قال: الأشعري موسى أبي فعن 
يارسولقلنا: هاهنا. مازلتم فمال: علينا، فخرج نا، فجلالعثهاء.قال: معه نهلي حتى 

أوأحنتم قال: العشاء. معك نصلي حتى نجلس ملنا ثم المغرب،، معلث، صلينا الله 
فقال:الماء، إلى رأسه يرنع مما كثترأ وكان الماء، إلى رأسه فرفع قال: أصتم. 

فإذالأصحابي، أمنة وأنا توعي-، ما الماء أتى النجوم ذهبت، فإذا للماء، أمنة ®النجوم 
أمتيأتى أصحابي ذهب فإذا لأمتي، أمنة وأصحابي يوعدون، ما أصحابي أتى ذهبت، 

يوءد.ون،(را،.ما 

عنتكشف—، وحدها العلم في وأقوالهم النبي. صحابة فقه تفصلان، في نفلر ومن 
الصحابة،فقه حيال التابعون أبداه الذي الشديد النهم ذلك ر وتفالماضية، الحقائق 

فيهاما ويهللبون آية كل عند يستوقفونهم مرارآ، الله كتاب يتعرضون عليهم، فأقبلوا 
يستكشفونوالحل.يثر، الرواية شأن في عليهم إقبالهم إلى إضافة والتفسير، الفقه من 
الفقه.من فيها النبي.وما سنة حلالهم من 

ماأن يظن ولثلأ التفصيلات،، توى م على الصحابة عبقرية إلى تْلمئن وحتى 
منه لهم كان ما على يدل فقعل واحدا مثالا وق نالأمثلة، تعوزه إنشائي كلام ذكرناه 

نيلها،يصحيإ رفيعة علمية بمقامات، يفوزون جعلهم ما التأمل، وحن النفلر، دقيق 
العلمير:تميزهم على تل.ل جؤ الني من غالية بشهاداته ذللئ، لأجل ويعحفلون 

الم)ل'آه:آ(ّ)ا(أحرجهم

!٥٨





منون-4الإسلاممد 

،.١١٠لأنفا،رأينا من خير لنا ورأيهم هدى، به يدرك أو علم به ينال سبب دم لفضل، 
إلىوالدحموة الصعحاية فقه رد على المترتة اللوازم استحضار هدا فى ؤيكفي 

كماالدين لإدراك الصحابة يوفق لم فإذا قو، الني في الطعن أبشعهات ومن منابذته، 
اللهابمثه الذي الدور وهو وتركتهم، تعليمهم في قو الني فثل فمقتضاْ يجسما، 
الفشل.قومن وحاثاه لأحله، 

عنمع التابعين فقه إذ الصحابة، بعد لمن تسلسله المثل هدا لازم أن خصوصا 
الذيالكبر هذا وعجيسح يعده. فيمن وهكذا فمهم، في طعن فيه والعلعن الصحابة، فقه 

بوحهفاز المت3لاولة القرون هن.ه مرور وبعد أته لندعي الصحابة لفقه المنابذ هذا يحمل 
هذاتصور في إن ؤ وفته. حتى قو الني زمن من الأمة بقية دون الدين فقه في الموابا 

الباطلة.الدعوى هذه رد في يكفي ما 

وعدم؛إحماعهم الالزام هوت فالمقصود الصحابة بهدي الأخذ لزوم نقرر وحين 
يقولوه،لم محول بإحداث خلافهم حال في أقوالهم عن الخروج لعدم عنه، الخريج 
فهمأو الإسلام، فهم في كلي مبدأ فكل والاستدلال، الفلر في الكهم بموالالتزام 

يمثلفهو عليه؛ تواطووا وما الصحابة طريقة مع يتناقض مسائله، لأحاد حاص جزئي 
يره.ونفالإسلام فهم سؤال ح تعاملنا أسلوب ينفلم عظيم لمبدأفراتي صريحا انتهاكا 

(.١  ٥٧)؛/ تيمية لأبن الفتاوى جمؤع عا 



يفهمونولا يحفظون ( ١٧)

متهملكن من حصوصا الشريعت، لعلماء انتقاصأ تداولها يكثر التي الاتهامات من 
دونالحففل إلى مصروفا لكن جهدهم بأن اتهامهم والرواية، الحديث بعلوم مشتغلا 
النظرإعمال دون الرواة ونقد الإستاد بجانب الاهتمام إلى بهم أدى هدا وأن الفهم، 

المخالفةالأحاديث من كثير لحول فى تب ما وهو المتن، ونقد نمها، الرواية في 
الكتبالخديثية.^ ٣٠٧١لأعقلوالمkق

جهات؛ثلاث في تحور من ناشثة الثسهة هده أن والحق 
الحففل.مكانة معرفة فى القصور الأولى؛ 

وفقهه.الحديث حفظ فى العلم أهل رتب تفاوت فهم في القصور الثانية؛ 
وعلاقتها؛الفهم.الحد.يث، علوم طيعة إدراك في القصور الثالثة؛ 

الأول:الجانب 

جزءاأساسياوهويمثل فهوجديربذللثؤ، به، والاهتمام الحفظ بقغية فأمامايتعلق 
مجحلوأنه الحفظ، على بالثناء الشريعة جاءت فقد ولذا الشرعي، التعلم منظومات في 

تيثائآيات خز تل ؤ تعالى؛ الله فول القرآن حققي فضل في حاء فمما والفضيلة، للإثابة 
والأحاديث[٠ ٤٩]العنكبوت؛ أوتوااسازنابجظياتاثاإلاالقالنوذه ل>ئنور
علىتال.ل أيما أحاديث فيه وردت فقد السنة حففل أما كثيرة، الشأن هن.ا في المرؤية 

يبلغهحتى فحفظه حديثا متا سمع امرأ الله *نضر قال؛ النبي. فول في كما فضله، 



يفهمونولا 0هغطون 

بفقيه*لاأ.ليس فقه حامل ورب منه، هوأفقه من إلى فقه حامل فرب غيره، 

كمثلوالعلم، الهدى من به الله بعشي ما *مثل قال،: M المي عن مجومى، أبي وعن 
الكثير،الكلأوالعشب، فأنمت، الماء، قالت، منهانقية، فكان أرصا، أصاب الكثير الغيث، 

وزرعوا،ومقوا فشربوا الناس، بها الله في الماء، أمكث، أجالب، منها وكانت، 
منمثل فذللث، كلأ، ماءولانست، لاتمسلثج قيعان إنماهي أحرى، ءلائفة منها وأصابت، 

ولمرأسا، يرفع؛دلك، لم س ومثل وعلم، فعلم به الله بعثني ما ونفعه الله، دين في فقه 
بهءأأرملته الذي الله هدى يقبل 

بتفاوتالوعي، في الثاني الجانب عن للحديث الباب يفتحان الحديثان وهدا 
العلم.أهل رم، 

الثاني:الجانب، 

بلذما، بياته الوصف هذا يتممن ولا فيها، فقيها يعل. بالسنة اشتغل س كل ليي 
وغيرالتبليغ، ومنها• الفهم، ومنها• الحفغل، فمنها: متعددة، بالسنة التعالقة ؛;، ١^١^١١٠

مندورآ الحلم أهل بعض أدى فإذا إجمالا، الكفايارت، فروض من حميها وهال.ه ذللث،؛ 
صنعلمن ه النبي دعا وقد أحن، فقد نبيها، منة للأمة وحفغل الواجبة، الأدوار هذه 

فنفعالماء، أمسكت، أحادب، منها *وكانتط ه: التبي، قال وفته الوجه، بنقرة ذللثط 
تعالىالله س له ؤيرجى ؤإحان، فضل فله وزرعواء• وسقوا فشربوا الناس، بها الله 

والأجر.المثوبة 

وصححهصحيح. حن حديث، هذا وءال،ت وأحمل.، ماجه، وابن والترماوي، داود، أبو أحرجه )١( 
١لألاتي•

عليه.)٢(.^، 

١٦٢



يفهمونولا يحفطون 

قالولذا والمهم، الفقه قضية قي ؤإحان فضل ءنالْ لكن من العلم أهل من إن ثم 

هوأفقهمن إلى فقه حامل ءفرب الطاتفتيزت بين تجمع التي الصلة إلى مجها هق الّما 
يفقيه،.ليس فقه حامل ورب منه، 

وهو^، ١١دون أحدهما على اقتصر ممن وأتم فهوأكمل البابين بين جمع ومن 
داود،وأبي رالخاري، وأحمد، مالك،، لكلإمام الألكبر، الحدين، أئمة من عدد حال، 
الثالث،.الجانب، يتضح وبه إلح• حزيمة.•■ وابن 

اكاسالجاني، 

فيها،والتأمل متونه، في بالتفقه مشتغل هو من ونقلته الحديث، رواة من أن 
منصرفةوتضعيفا تصحيحا الحديث، فى النفلر اللث، مأن إشكالية تنحل ويه ودرامتها، 

فيعجلي ونفلرة مطلقا، صحح غير فهدا المتن، دون الإسناد في النظر إلى الأئمة عند 
حينالعلماء فإن الثمهة، هده وهاء عن ، تكثفالأولية، ومبادئه الحديث،، علوم واسر 

غيرمن منتهاه إلى مثله عن الضابهل العدل، نقاله ما هو ئالوات الصحيح الحديث، عرفوا 
فيهو الرواية في تقدح عالة أو شذوذ وحول عدم من فالتحقق قادحة. علة ولا شذوذ 

والعلةالثذوذ أن فكما وحده، الإسناد دراسة على يقتصر لا يفيق عالمي، نظر الحقيقة 
حكايةمخالفا الحديث، إستاد حكاية في مثلا راو يشذ بأن بالإسناد، متعلقا يكون قد 

أيضا.المتن في والعلة الشذوذ يقع فقد قادحة، علة فيه أوتقع غيره، 
إنالحديحج بشذوذ فيحكمون وناقلها، الرواية طيعة يراعون لكنوا فالعلهاء 

ماوهو بالنكارة، لفظ. على يحكمون وقل ثقة، لكن ؤإن به تقرئه لايحتمل من تفردبه 
المتنفى التفلر ينظرون بل وحده، الإستاد مراعاة على مقتثصرآ ليس نفلرهم أن يولك 

هذارواية وبين وغيره، الحديث، بين ؤيقارنون ألفاظه، ؤيزنون معناه، في ؤيدققون 
وتضعيفا.تصبحبحا فيها بأحكامهم للخروج وذاك، الراوي 

١٦٣



يفهمونولا يحفظون 

الموصؤعالحديث عن تكشف قواعد من الأئمة وضعه ما هذا لك يكشف ومما 
حيثالمنيف، النار كتابه ني القيم ابن الإمام صغ كما متنه، من تتبان بأمارات 

حلال،من الرواية في الكدبح معرفة من فيها الناؤلر تمكن التي القواعد من عددآ جمع 
مثلهايقول لا التي الجازفايتح على )اشتماله ك! فقط، الحديثية المتون ملاحفلة 

ومماجنها،الحديث، ألفاخل )ركاكة أوت له(، الحس )تكذب أوت قو(، الله رمول 
العالممن غيرها إلى لالفطن(ب. معناها ؤيمج الهلع، ويدفعها المع يمجها بحيث، 

كتابه.في أوردف الش 

يحنونلا الذين أولثلت، لا العلم، أهل وتطيقها تفعيلها يحن إنما الأصول وهذْ 
أولغويشرعي ذوق عندهم وليس العادي، والمتحيل العقلي المستحيل بين الفرق 

وآخر،نص بين المعارصة أوهام لهم أوتقع أوصماجنه، اللفغل ركة حلاله من يدركون 
حقه.العلمي البحث، ؤيعهلوا الحديثؤ، في الفلر ينعموا أن دون رده فيتعجلون 

فيالأصعب، الخعلوة التحقيق عند يمثل الإستاد نقد أن عليه التأكيد ينبغى ومما 
ميسورأمر المتن في الغلعل وحول عن الكشف، لأن صعيفها؛ من الرواية صحح معرفة 
يلزمحبثؤ شاقة، عملية فهويمثل الإسناد، في الواقعة الأغلاط إدراك بكيفية مقارنة 
اتصالفي ينفلر ثم التوتيق، من ودرحته حدة، على راو كل حال في ينفلر أن الماطر 
التحملصغ من الرواة محن و؛ع ما ؤيتامل حفي، أو ظاهر انقءلاع فيه وهل المني، 

منالإمحناد سلامة من ليتأكد الأحرى، الحديث، بأسانيد نتائجه يقارن نم والأداء، 
مضنيه.واجبات من ذللي غير إر والعلة، الشذوذ 

جهودعلى المعترصين من كثير انحياز سبب معرفة على ساعرك هدا وفهم 
شأنفي نظر أدنى لهم يكون أن دون متنه، حلال من الحاJي٠ثا نفد لخنهلمة المحدثين 

فيرفعونالباب، هدا فى التخوصن عن مهليق عجز إلى الغالب فى يعود وهو الإسناد، 
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يفهمونولا يحفظون 

سراالحفظ شأن من والتهوين المتون، نقد شأن ني الكلام بتعفليم وجهلهم عجزهم 
جهلهم.على 

الجهل،جديدمن نؤع لنا انكشف، للمتون النقدية جهودهم إلى ذلك يعد نغلرنا فإذا 
أحكاموطبيعة العربية، سعة بإدراك معرفي هزال عن تكشفط ما كثيرا هدا في فأقوالهم 
يصح.لا ومجا بالحقل مكينا يكون أن يصح وما الشريعة، 

الحديثأنمة من مسبوقين وجدتهم الحا.يث متن نفد في أصابوا إن فإنهم ولدا؛ 
فيأوقعهم الذي الجهل حجم بتر بتأمل أدركت أحهلووا ؤإن القد، ذللث، بتقديم 

دونعليها الحديث، حمل يمكن كثيرة بأجوبة اعتراضاتهم لغ يمكن وأنه الخطأ، هدا 
فيه.الطين إلى حاجة 

يمكنفق3ل المتون بنقد العناية طريقة وفق فعلى الإسناد، دور أهمية تدرك وحتى 
حويثاكونه على دليلا الصحيح متنه وتجعل ه، للٌكا صحح معنى أي نشتا أن 

المييناله ند الصحيح المحنى ^ا أن من تتوثق قانت، ني بالالعناية مع وأما صحيحا، 
^فعلأ.

فيهالباحث، يعترض وما الإسناد بشأن العناية أهمية على التأكيد هنات والمقصود 
يمكنوهل هو، حبحإ من الخبر صدق لمعرفة إليه يحتاج بما قورن ما إذا مشاق من 
لا.أم صدقا يكون أن 

فيبالفلر يكون صحتها من للتوتق الأهم فالشق عموما، الأحبار شأن في هدا واعتبر 
حبر0،سلامة فالعالم، والضثمل بالصلءق صاحبه م انفإذا ومحبطه، وصدقه الخبر طبيعة 

احةفملا، أم الوقؤع ممكن هو حيثا من الخر هل إدراك ذلك بعد العقل على يسهل 
ماوهو وقوعه، يإمآكان المتعلقة بالخساحة بالمقارنة ضيقة هنا بكذبه العقل يجزم ما دمع 
الشفهية.والروايات، الخقولأت، صحة إدراك في المساحتين بين ما فرق يؤكد 
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يفهمونولا يحفملون 

حضهومن الفهم، دون الحفظ بمجرد بالعناية الإمحلأم عد\ء اتهام أن والقصد 
فينظر أو الشريعة بعلوم حقيقي اشتغال دون تتائلمها يشح التي الفكرية الشاتمات 
وماالشبهة، هدْ وهاء بيان في بذاته كافيا لكان هدا حصل ولو العالم، أهل مصنفات 

أغاليط.من تتضمنه 





اوشر|سةتطبيق على مقدمة ادح^|يات 

فهنا٧^٤، ومنامه للإسلام مخالفة حرية الحرية هذه أن الجواب كان إن أما 
لالثؤرعمناقضا ميثا يجعل أن ه ورسوله لله الملم المؤمن تلب يقوى كيف • نتعجب 

لهذاالشرعية أععلى الذي ومن ا للشيع؟ مخالف أنه ومحويعلم تحكتمها، على مقدما 
أنيمكن وكيف الله؟! شريعة تحكيم على مقدما ليكون للإسلام الماقفى الأصل 

االمعصية؟ ممارسة إلى الدعوْ الهلاءة مدخل يكون 

فهيالمقولة، هده مثل في الماري الخلل حقيقة لفهم جدا مهمة مقدمة هده 
لوازممن تؤولءلثه وما إشكال، من فيها ّ تنقطن ولا الألمن، تتلقفها مضللة مقولة 

فاسدة.

أصحابها،مقاصد فى وتتعمق المقولة، هده لنحالل المقدمة هن.ه بعد دخلنا فإذا 
فىؤيوقون الإسلام، مقاصد أهم من نرعى مقصد الحرية أن يقررون أنهم سجد 
الشريعة،من جزء هى هنا الحرية أن ينلهر وهدا كثيرة، وأحاديث، آيايت، ذللث، إثباُت، 
لأننتهم؛ ألعلى تتردد أن ينبغي ولا الأساس من خاؤكة المقولة فهده عليه وبناء 

تقدم.كما عليها تقدم لأن معنى فلا الشريعة س حزء عندهم الحرية 

ينالونالش الحرية ءذْ طيعة فحص لص منا، مهمة مسألة في المصثج مض لكن 
الشريعة؟حقاحرءآمن تمثل وهل بها، 

سيمنعه أن دون مشيئته بمحضى الاختيار على الإنسان بقدرة تتعلق قيمة الحرية 
قانونايكون قد الحاكم والقانون القانون، بالهلة واقعا كان ما إلا ماغ هدا اختياره 

تعالىالله سنن فهو العلبيعي القانون فأما والمياسة، الحكم قوانين أو مائيا طيعيا 
هوبل أوتجاوزها، المنن تاللئح عامة اختراق في حرا ليس فالإنسان الكون، هدا في 

يناقضها.ما ممارسة في حرا وليس بإطارها، محكوم 
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السريعةتطبيق على مقدمة 

البحثهذا مثل يه يتعلق الذي فهوالمجال الحاكم، السياسي النظام ئوانين وأما 
حينخصوصا الحرية، فضاءات وبين بيته الاشتباْ غالث، إلى عى نما وهو أصاله، 

الناس.يحكم الذي العام التغلام تمثل والتي وتشريعاته، الدين بأحكام الأمر يتعلق 
ضوءفي وتصرفات أفعال من شاء ما ممارسة فى حؤ — الجملة فى — فالإنسان 

البل لها، وجود لا وأنه المطلقة، الحرية خرافة عن يكثف، ما وهو الحدود، هذْ 
الناصمحن اعتر التاين يقع وهنا وضوابط، حدود إلى متنيه وهي إلا لحرية وجود 

فالمرجعيةالحاكمة، المرجعيان بحسا وذلك، والضوابط، الحدود هذْ تحديد فى 

بالأصولالماس أو الضرر وقؤع من تمغ للحرية معينة حاوودا تضع الليبرالية 
كذللث،.والإسلام حدودها، تضع الاشتراكية الرجعية وكذا المركزية، الليبرالية 

بالشؤع،مقيدة حرية الحقيقة في هي الشريحة محن جرء هي الك، فالحرية عليه؛ وبناء 
كماحقه، بحفغل وتلزم عليه، الفللم ومع وتمغ له، الله أباحه ما الإنسان تمتح فهي 

لمأم الأحرين على اعتداء هذا فى كان سواء عليه، الله حرمه فيما الوقؤع ص تمتعه 
اعتداء.فيه يكن 

دينوحففل وأجاد أحن فقد الثّرع متزان وفق الحرية سيقدم الشخص كان فان 
وليت،الشريحة، تحكيم س جزء هي الحرية هذه أن باستحضار لكن ودنياهم، الناس 

بلالشريحة، تطيق على زمنيا متقدمة تكون لأن بطبيعتها قابلة غير فهي له، ميايتا سيثا 
الشريعة•بعض تْلثق إلمح، دعوة حقيقتها في إليها الدعوة 

إشكالعن يكثف، ما فهو الضابط. بهذا مضبوطه بها المنادى الحرية تكن لم إن أما 
لمإذ منه، ليت، الحقيقة في لكنها الإسلام، س أنها أصحابها يزعم الُي، الحرية هده 

بدعاوىتتدثر ليبرالية حرية فهي، الليبرالتة، بقترد مثقله جاءت ؤإنما الإسلام، بقيود تلتزم 
الثريعة.مقاصد س تعد والتي الشرعية، الحرية تمثل أنها أصحابها ويزعم الشريعة، 



الضمييةتطبيق على مقدمة اسرأي4 

فالتزأعالحرية، دعاة من كثير مع النزلع أساس عن يكثفا ما ص الأمر هذا ونمور 
الحدودوني تحكمها، الش المرجعية في الزلع ؤإنما هي، حيثا من الحرية في ليس 

لها.المقيدة 

أصحت،العاصر اللييرالي الزاج غلبة بحكم الناس س كثير عند فالحرية 
برهنة~ موتها أو نية بحن — الناس بعمى يمارس وند المزاج، هذا لقيم حاصعة 
أنوالتااقي الناخلر توهم إسلامية، شرعية الحرية؛أدوايت، س الثممل هذا على وتدليلا 
مجمؤعإلى وحاكمتها النظرفيها، دقمت، إذا لكتلث، إسلامية، قيمة بها المحتفى الحرية 
•عنها تفاصيلها من كثير في أجنبية وجدتها الا.ين؛ وقواس الشرعية، الأدلة 

ثشتجإن أو والفردانية، الحرية ت أمحامتين ركيزتين على تقوم اللمرالية فالحرية 
يفر،لم ما يريد ما كل ممارسة في حر كفرد فالإنسان الفردية، الحرية في! احتصرتها 

هدافي فالحرية شاء، ما يمارس أن عليه صير فلا بغيرْ الإصرار من الما مدام فا 
منهيع ألا بئرؤل الإنسان، فيها يهلع الش المارالتا جمع ني التحرك هي التصور 

فهيذللثط عدا وما أونحوذلالثا، بح، في أوغش ماله، أوسرقة بقتل، غيره على اعتداء 
الثريعة،لقطعيايت، مخالفة ذللئا في ولوكان منها، الخغ يحق لا شخصية حرية 

الدين.ومءحكمارت، 

الهلرفين،بين التراضي على قاتما دام ما شخصى حيار هي مثلا الجنسية فالحرية 
منه.أحد مغ يحق فلا عليه وبناء أحد، على اعتداء أي على يشتمل ولا 

تفضيفإنها شأنها من وتعلى الفردانية على تركز حين فاللمرالية الحقيقة، وفي 
فمنوأهوائهم، الناس رغايتط إلى متروكه لتجعلها العامة، القيم شأن س التهوين إلى 
همومهإلى ؤينصرف الأمر يترك أن شاء ومن ذللث،، فله نصرتها في يتحره أن شاء 

والخيرالفضيلة إشاعة إلى عي الأجئدأتها في فليس أيضا، ذللئ، فله الخاصة الفردية 
أصلا.هن.ا من بشيء الإلزام مشروعية ترى لا بل التا'ص، بين 
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السريعةتطبيق على مقدمة المية 

عنوالهي بالمعروف الأمر فئعيرة قطعا، الإسلام لمنهج مخالفة الحرية وهذه 
والإلزاموالفضيلة الخير إشاعة على تقوم قهي تامة، منافاة الأمر هذا نّافي المنكر 
العامة.الأحكام من بجملة 

نتعبل الأخر، على اعتداء فيه ما على تقتصر لا الإسلام في المع دائرة أن كما 
الواقعالضرر في محصور غير الشريعة نفلر في الخغ فداترة كلها، الشريحة لمنهيات 

الإصرارأن كما أو؛الذاُت،. بالأحر ضررآ يلحق أن يمكن ما كل يثمل يل الغير، على 
الاسبدين يفر ما يشمل بل فمهل، الدنيوي الضرر على مقصورا ليس الممتؤع 

ونجاتهمفيالآحرْ•
متتقضةفدعواه فيها، الضرر ءل.م أحل. ادعى ولو وممنؤع، محرم الخمر فشرب 

الفاحشالتقصير هذا هوفي الإشكال لكن ثلث،، بلا مضرة فهي لها، الشريحة بتحريم 
ونظرةالأخر، على الاعتداء وهي وحيدة صورة في وحصره الضرر معامل قياس في 

مر.كما أومع الثاؤع 
علىمائي تعد فيه ما على يقتصر اللمرالي الفلر في والضرر الاعتداء فمفهوم 

قالكما واعتداء، تعل.يا ونواهيه الله أوامر مخالفة الشريحة نمى ييتما مال، أو جسد 
معنيينالله فماهم [، ٦٥]اوقرْت ه الثنت، ق اغثدوا؛تًكم الذين عينئم ولقن ؤ ت تعالى 

للصيدتالحرم قتل في سبحاته وفال بتا. اليوم انمياو عن الله نهي مخالفتهم ت، بب
مخالفةالقرآن في الله ويمي [. ١  ٧٨]البقرة; هأه غواب، عله ذللق، تنذ اءقJى تن نؤ 

ئ،وةنوهانلأ اممي حدود ؤتللئ، سبحانه; فيقول الله، حدود على تعد بأنه والنواهي الأوامر 
[.٢٢٩]البقرة: فز فأزلك اممه ي تثنت زنن 

تعدفيه بما خاصا وليس ونواهيه، الله أوامر تجاوز يشمل الشريعة في فالتحدي 
ه،لتفالحبل. ظلم الحرم الغللم من عد ولال١ الشخص، على مباشر أومالي، حدي 
تعالى.لربه وفللمه الخلوقين، من لغيره وفللمه 
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الشرسةتطبيق على مقدمة 

الملمينويعجزكثترمن الرمان، هذا يعرش الشريعة مملمق لكن أحيرأت ميقال، 
ننريدذلك، قي سواء المجتمعات وليمت، كيره، لأساب، أحكامها يعفى تطبيمح، عن 

الشرمة.تحكيم يتحقق ذلك بعد نم الدعرة حرية تضمن أدلاحرية 
معين،والمر مراعاة وهوحاب آحر، جانب إلى حانبا من الموله تحركت، وهنا 

للحرياتليبراليا مفهوما يقدم ولا الشريعة، على تقدم بياتها الحرية أل يقصد نهولا 
وأنالشريعة، تخالف، اللييرالية الحرية بأن أقر أنا يقول،ت إنما الشريعة، على يقعله 

التحريف،من هنا تذكر التي الأدلة وأن الأصل، فى الشريعة تقرها لا الردة حرية 
عدة.لأصاب، فيه الشريحة تهليق يمكن لا معين وانع عن أتحدثا ؤإنما ، والعن، 

بالقدرةمتعلقا الأمر كان فإذا مبق، عما حذريا يختلفؤ هنا البحث، أن فالجواب 
تعالى؛قال الواجبات، بكل ، تكليفمرهل والاصتهناعق فالقدرة الشريعة، مملييق على 

ماايثة عاقْوا ؤ سبحانه؛ وقال [ ٢٨٦]البقرة؛ وسنهاه إلا ئمنا انثن ا يءءكيمِلا ؤ 
بالأستطاعة،موط المكر عن والنهي فالأمر؛المعروف، [ ١٦]التغابن؛ ه ١،؛^^ 

بعدالفلر ويبقى الجملة، فى مقبول التفلير هذا فثل أعفلم، منكر عليه يترتب، لا وان 
بحثحوهو أحكام، من به يتمل وما الواغ، وطيعة الموصؤع، تفصيلأت في ذللث، 

المؤسسة.المقولات عن حادج 

فهيمغلوؤلة، عبارة على مبنية الشريعة، تهلبيق قبل الحرية مقولة أن فالخلاصة 
خارجةتكون ، فكيفالشريعة، من الحرية أن تقرر كونها *ع الشريعة قيل الحرية تجعل 

خملا،الشريعة من جزء هي وهل الحرية، هذه طيعة قمح، النظر لتقنا إذا ثم الشريعةأ عن 
فهيالليبرالية، الحرية مع كثيرآ تتفق يل الشريعة، بضوابط تلتزم لا حرية وجدناها 

معارصةإلى يدعو أن لم ميستبح ، فكيفالأمر، حقيقة قي للشريحة مخالفة حرية 
أالشريعة؟ لمملبيق ثرؤلآ المعارصة هذْ يجعل بل الشريعة، 
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يدعوإلىالإسلام ( ١٩)

فإذاواعتبارا، قتمة للإنسان تعطى إلهية، وعطية راق، ومقصد نيلة، قيمة الحرية 
لكنوهوان، ذلة حياة وعاش إنسانيته، من سلخ فقد بالكلية حريته من الإنسان نلح 
محاطةهي بل إءلار، أويضبطه حد يحده لا الفضاء في متمددا أمرا ت، ليالحرية هد0 

منهدْ يعبوديته تحرر لله، مصروفة العبودية هذه كانتا فإن وحضؤع، عبودية بلون 
العبوديةوسجين الذل أسير صار ؤإلأ والتراب، الأرض فيم من دونه ما كل عبودية 

كملتاءيودية،اأا،.وحرية أوجبتاحرية، عبودية ررفيالهامن ت تحق م لغتر 

كانت،فإن تعالى، لله طاعه الإسلام ياحكام ملتزمة تكون أن الحرية هذه وحقيقة 
يهاحاء قد الإسلام أن وادعاء مهللوب، مشرؤع إليها والدعوْ وطلبها فقصدها كذللثج 
مقبولة.صادقة دعوى إليها ودعا 

إنأ؟االإشكال فأين 

وهوالشريعة، حدود عن يخرجها ما الحرية هذه تقدم حين هنا ياتي الإشكال 
بسببالغالتج، في وعي، بغثر الملمين من الحرية دعاة يعضى فيه وغ ما للأسف 
الإسلاميقرؤون لا صاروا حتى الغريية، الثقافة لضغهل لمين المأبناء من كثير رصوخ 

فباتوامنطقها، صوء في إلا وتشريعاته أحكامه في ينفلرون ولا عدستها، حلال من إلا 
الإسلام،في الحرية صورة تفارق لا أنها متوهمين الليبرالية، للحرية يثظرون وهم 

الحريات،.ملم، مع التعاطي في عميقة إشكالية أفرز وهوما 

(.٣١• • لأبنالشم)؛/ ١دارجالمالكن 
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الميةيدعوإلى الإسلام 

حريةعلى الشرعية ثوب يإصاغ الحرية مفهوم في انحراف عر الأمر يقتصر فلم 
أحكامعلى بماء تجريم ولا إلزام فلا الناس، خيارات عر التأثير من الدين أنر مع 

بلخارجي، إلزام أدر دون إرادته بملء لنفسه يراه ما الإنسان يختار ؤإنما دينية، 
وهذاعنها، الأجشي المفهوم هذا لتمرير جرأ الوحي نصوص جعل إر الأمر مملور 

العفويالتأثر حالة تجاوز متهجي، انحراف إر تحول إذ الأمر، خهلورة يضاعف ما 
فيه.الشريعة رؤية بميان إزالته يسهل وافد بمفهوم 

إرالاJيرالية الحرية أنماط س المتحرق النمعل. هاوا لتسوغ أولتك استند وند 
الباب،هذا ر إليها الاستناد يتم أصول ثلاثة أبرز هتا ومحتعرض عدة، شرعية أصول 
وهي:

الدين(ر )لاإكرام تحار: بقوله الأمثللأل )١( 

ق\ؤ\>' لا ؤ تمار: قوله بمثل المحترفة الحرية مفهوم بتقرير بعضهم يستدل ند 
فلابالدين، يتعلق فيما إكرام أي س تمغ الشريعة إن ليقول؛ [ ٢٥٦لالبقر٠؛ ه الدين 

معينفعل من أوتمنعه متحرقا، رأيه كان مجهما رأيه عن التمير من أحدآ تمنع أن يسوغ 
الدين.في الإكراه ص كله هذا لأن دينية؛ بذريعة يختاره 

عمومتوهم عن ناشئ فيه الخلل ووجه وخلل، إشكال يخلوس لا استدلال وهذا 
دينر الصور من صورة بأي إكرام لأي وجود لا أنه يمض هنا، الإكرام من المع 

فهوولذا الناس، حياه يحكم شامل نظام فالإسلام بداهة، باطل محعتى وهو الإسلام، 
حوولوفيها ومحرمات، واجبات الشريعة ففي ملزمة، تشريعان عر صروره يشتمل 

إلزاممنها واحده كل ور والتزامات، عقود وفيها وليات، كفارات وفيها وعقوبات، 
كله.هذا بمفي أن فيلزمه إكرام لأي وجود لا أنه يتصور فمن ومغ، وفرض 
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ايميةيدعواش الإسلام 

إلاالممكنة الإكراه صور جميع تحم أنها الأية من يفهم أن لأحد يمح لا ولهدا، 
روحيةعلاقة مجرد هو الإملائي الدين إن فقال؛ كاملا، العلماني بالمهج التزم إذا 

الدينإنما الناس، تحكم التي بالقوانين ولا بالنظام علاتة له وليس وربه، انمد بين 
الله،إلى ويتقرب ؤيموم الشخص يملي الثخمية، العبادات ب، يجانمختص 
منم؛ ونحوذلك، الفواحش وفعل الخمر شرب من يريده لا عما يمتع أن ليمكن 

الأحرين•عر رأيه يفرض أن دون 

فيالتعميم فهم مع متوافقا يكون أن يمكن هوالذي للدين العلماني التصور هدا 
بدليليستدل أن الصارخ التناقص س فإن ؤيعاديها، العلمانية يرقص من أما الأية، 

يحاربها.التي العالماب الفكرة يؤيد 

إذأئسنى)لأإكراْفىانمين(؟
علىلايكره الكافر إرأن تر-؟ع حميعا لكنها الأية، تفسير في عدة أقوال للعلماء 

معنىإن العلماء من أحد يقل ولم دينه، على البقاء حرية له بل الإسلام، في الدحول 
إكراهأنه بسبب، الناس على بحدوده والإلزام الإسلام أحكام إقامة معنى يشمل الأية 

هذاوليس الشريعة وتحكيم الدين إقامة هوس الحرام ومتع الحدود فإقامة الدين، في 
الشرعية.الواجبات هومن بل شيء، في عنه المنهي الإكراه من 

نلتزمدعنا الأية، لدلالة المحرف الفهم ذللث، في الإشكال وجه يتضح وحتى 
فمنالدين، ر إكرام لا فنقول؛ منها، المعاصرين بعض توهمه ما وفق الأية بفهم 
سشاء ما ؤيمارس الشعائر، عن ؤيرتد الإسلام دين برفص يجاهر أن أحد كل حق 

وقدحقوقه، س حق هذا لأن ذللئ،، س يمنعه أن لأحد يحق ولا علانية، الحرمات 
حريته.عليه تضتق ممارسة أي عن بالنهي الشريعة جاءت 
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ايميةيدعورش الإسلام 

مخالفتهحجم بداهة يكثف هزلأم عند الإكراه عدم لمفهوم التموير هذا إن 
ورنتالمحرمات، من كثيرآ ومنعت بواحيات ألزمت التي الشريعة لمحكمات 

إيجابنفهم أن يمكن وكيف المحرم. أوترك الواجب، بالتزام الإحلال، على عفويات 
وغيرها،رقة والالخمر وشرب كالزنا يوجبها، بما أش من على مثلا الحدود إقامة 

هدْيمارس ص ومعاقبة الزنا لخغ الدولة محعى وهل الإية.. لا-لألة النمور هدا •ع 
ألها؟ موافق أم للشرمة مخالفج الشرعي بالحد الكبيرة 

المي:بالايات )؟(الأسدلأل 

أنخيفلن ت التحرق، الحرية لمفهوم الاصتدلألى النفس هدا فى يترمل ويعضهم 
[.٢٩ت ]الكهف نلحكمزه ثاء ونن نلثوبن ثاء منن ؤ تعالى. فوله بمثل تتعقد رؤيته 

اكلاغ^إلا غلبم، قوله: أو [ ٢٢]الخاشية: بمطرب< محم ؤلأغ قول: أو 
الأنماح!،هدم مثل فهل آية؟ مائة إلى أوصلها؛عضهم كثيرة آيات إلى [. ٤٨]الشورى: 

صحيحة؟!الأّتدلالية 

أحدبه يقل لم هوفهم النصوصى علىتللئ، يرتب أن يراد الذي الفهم هذا مثل إن 
عمرناحتى ه المحابة عمر من أحد عن متقولا وليس بتاتا، الإسلام فقهاء من 

الإسلام،في الحرية لهن.ْ وجود لا أنه على قهلعيا اتفاقا جميعا متفقون هم بل الحاضر، 
مثالألما يذكر أن اوكلأم هذا في يشكك لن ؤيمأكن سلعية. مناقضه ل مناقضة وأنها 

الحاصر.عمرنا قبل هذا مثل قرر أومذهب، أوممر عمر أي في لخالم واحدآ 
علاقةل ليس ياحلل، فهم الايات لهذْ المزعوم الفهم هذا مثل أن يؤكد وهذا 

تعهليالتي اللمرالية، القثم لملوة الرضوخ بعد للأية ير هونفؤإنما الأية، في بالننلر 
الصدفةقبيل س وليس شخصه. التدين هال.ا يتجاوز لا أن ثريهلة التدين حرية الإنسان 
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اسميةيدعوإش الإسلام 

الثتافيالنموذج ممنة هع التزامن الإسلام قي للحرية الغريب الفهم هذا يستحدث أن 
واليولة.الحداثة بقيم المتؤع الغربي، 

الدينية،الحرية من اللون هذا إلى بالدعوْ الراتع الإمكال، حجم تدرك وحتى 
يمارسأن في الإنسان حرية عن نتحدث فنحن الردة( )حرية عن نتحدث حين فإننا 

منلكثير الحال طيعة يروق لا الذي المرتد( نقتل حكم عن نتحدث أننا لا ردته، 
إقامةوعدم للمرتد، معينة بعقوبة يتعلق المرتد فتل حكم إذ اللسرالية، بالقيم المتأثرين 

حدفى التثكيلث، حدود يتجاوز هنا فالخلاف الردة، حرية له أن يعنى لا العقوبة هذه 
الشريعقوأن الردة، مشروعية تقرير وهو بكثير أحْلر أمر إلى بالقتل المتعلق الردة 

وخروجالشؤع، على صريح كذب وهذا فيها، صاحبها حق وحففل ؛كفالتها، جاءته
بتض•الأمة إجماع عن 

الايات؟هده يمعتي المراد ما إذا 

يكنولم شنعت، قد الإسلام راغ ث أكثر تكن ولم مكة، في نزلت، الايات هذه 
إقامةأو المنكر عن والمهي بالمعروف الأمر بشعيرة إلزام أو ظام وقتها للمسلمين 

تشرعية أوعقوبة مغ أو إلزام أي وجود يمح علاقة لا سياق في وكانت، الحدود، 

فيهو [ ٢٩،؛ ٥٠٠١]مك=ققزه ثاء ومن فلتؤبمن ثاء نتن ؤ تعالى؛ فقوله 
نزادئياه؛جأ أحاظ نارا للعلال_مإن أءثننا ؤإد١ بعدها حاء ولذا للكفار، تهديد سياق 

حدبلا الأحكام ممارسة حرية أن إلى يشير معنى أي الأية في فليس [، ٢٩]الكهف؛ 
دلأمغُنالثرع•

إلاغك،، ^إن وقوله؛ [ ٢٢]الغاشية؛ سلره غلتهم ^jJ؛، تعالى؛ وقوله 
والقيامالهداية إلا عليه قوليس الّك، بأن محكم معنى هو [، ٤٨]الشورى؛ ه البلاغ 

المعنىهذا في وليس الإسلام، في لحولهم ولا هدايتهم، عليه وليس عليه، يجتؤ بما 
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الحميةيدعوإلى الإسلام 

الأمرمن ثرعآ يجب بما قيام أي أونفي شرعي، حد بلا الحريات يتقرير علاقة أى 
المكر.عن والنهي بالمعروف 

فهمهاالتي اليرالية الحرية لتقرير احتمال لأي الأيات هزه في وجود لا ولأنه 
حلالذلك على بها استدل ولا ذلك، مها فهم احدأ تجد لم المعاصرين، يعص 

كله.الإسلامي التاؤيح 

الخافقين:حرية )٣( 

مقولاتمن M المي عصر في جرى ما ذكر الشامة: العصرية الأساولألأت من 
حقحاميا بل بها، سامحا لها، صآاّ كان هؤأ المي أن لإبات ذلك وتوظيف للمنافقين، 

الإسلاميالمياسي  ٢١١٥^١١حلل في الحرية فحدود عليه؛ وبناء ممارستها. في أصحابها 
المارّات.تلك ويتوءم_ا المئْ، الحريات تلك باتساع يتسع أن يجب، 

إذالمسالة، هذه في المكنة الاستدلال أنمامحل أمح من الحقيقة في وهن.ا 
أن:فى ان الإنحرية تحمى أن يجبا الشريحة أن مضمونها 

فه•ؤيطعن مقامه، من هزأ؛المب.محيتتقص ي- 
فيهم•ويطعن ؤيلمرم، الصحابة، من يسخر ؤ- 

بهم.الاستهزاء ؤيعلن للمزمين، يفلهربغضه ؤ- 

حوله.الشبهات ؤيثتر الدين، عن يصد ؤ- 

بالشريعة.الالتزام وعن الخير، فعل عن المجتمع يخدل ؤ- 

صدهم.ويحرض المزمنين، على يزلّا حم- 
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إشبدعو الإسلام 

قيوموثقه حاصرة نواهدها تجد والتي المنافقين، قبائح من مملول قائمة في 
الومنين•حهلرهمعلى وشدة وحنتهم، المنافقين لوم عن تكشف الكريم، ١اقرTن 

هدهمثل على يالحاففلة جاءت الإسلامية الشريعة أن حقا عائل يتصور فهل 
المجتمعأن يظن وهل فعالها؟؛ في أصحابها حق بصيانة الصارخة الانتهاكات 
هلبل أصحابها؟! ؤيحمي فعلا، الممارسات هدْ مثل يتحمل أن يمكن الإسلامي 

الممارساتهده بعض يتحمل أن مرجعيته كانت، مهما ما، مجتمع يتمكن أن يتصور 
يكونأن يمكن والتاليم، التحريض وهل عاليها؟! الإقدام في أصحابها حق ويصون 
بشري؟!تجمع أي في مجحمتا بل متقبلا، 

نزيدتم الاستدلال،، هذا في الغلعل عمق عن الكشف، في كان، اللازم هذا مثل 
فنقولتتوضيحا البيان 

منحالين بين تفريقه عدم عنا الشبهة صاحّط فيها وقع التي المشكلة أصل 
العامالمجتمع في وحالهم الغلق، الخاص مجتمعهم في )حالهم النافقين: أحوال( 

المشكلةنشأت ؤإنما الملن، في حالهم تخالف، الر في حال، فلال٠نافقين المفتوح(؛ 
واحدة.حاله وصيرهم الحالين بين صاحبنا حلعل حين 

هووهدا العلن، دون المر في الاعتداءات هده عامة على أقدموا فالمنافقرن 
علناؤإنما الكفر، استبهلان مع الإسلام إظهار الفاق إذ منافقين، كانوا إذ بهم، الغلن 

الصدور،تحفي وما الغيب، يعلم الذكا تعالى الله بإخبار هذه الخفية باعتداءاتهم 
أنفي مبرر لهم كان لما صراحة موقفهم يعلنوا أن النافقين مقدور في كان ولو 

منيعئ. لأنه الخفاء، في الميئ الل.ور هدا ممارسة إلى اصعلروا ؤإنما منافقين، يكونوا 
محاسبة.محل وهير العلن، فى المحنلورة المنوعات 
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الميهيدعورلى الإسلام 

هدماستحضر النبوة، زمن نى حمآ للمنافقين المتاحة الحرية مساحة تدرك وحتى 
الموة:زمن ني الفاق لقطات من اللقطة 

تنفقوالا ت يقول أبي بن الله عبد فسمعت غزاة في كنت؛ 3الت أرقم، بن زيد عن 
الأعزليخرجن عندْ من رجعنا وكن حوله، من ينفقوا حتى الله رسول عند من عر 
فأرمحلفحدثته، فدعاني ه، للّك، فيكرم لعمر، أو لعمي ذللئا فدكرت، الأذل. منها 

اللهرسول بني فكل. قالوا، ما فحالفوا وأصحابه، أبي بن الله عبد إر قو الله رسول 
ماعمي• ر فقال البيت،، في فجالت، ئْل، مثله يصبني لم هم فأصابني صينه، وه 

الثاغموذهجاءك إذا ؤ تعارت الله فأنزل ومقتلثج؟ وؤ الله رسول كن.؛لئ، أن إر أردت، 
زيد«اا؛.يا ئدصدقلث، الله ررإن فقرأفقال: M إرالبي فبعت، [ ١ تالنافقون: 

معها،وحقق ال٠ت١رالقة؛الواقية، الأطراف مختلف، ه الّك، جمع كتف ذأُّل 
وهيالكلمة، هانْ نال أن له بق يلم أته الأيمان باغلفل. يحلف، لأن المنافق هذا فاصهلر 

صحابيإلا بها عليه يشهد ولم وأصفياءْ أقاربه يقم مختصر مجلس ر فالها كلمة 
يعداالبلؤخ مس يتجاوز لم واحد 

اللهبإخار بها عالما هق دام ما الجرائم بهدم ه الم يواحدهم لم فلماذا ت مل فإن 
له؟تعار 

ومجاالواطن أما ظواهرهم، بمقتضى إلا الناس يؤا"ءن• ه الّم، يم، لم فيقال• 
كانت،ؤإن ر، الفي الواقعة المناتع وهده تعار، الله إر فأمره الخفاء ر يدور 

ماالشريعة تقتفيه ما يمّبؤ للعقوبة متوجثة ذللئ، بمجرد تكون لا لكنها مجرمة، 

للمعاقية.الموجبة الشرعية البينة تقم لم 

امفنرفه.
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ايماقئمحيث الإسلام باحلكم الإلزام ( )٠٢

اللبراليت،الحرية بمفهوم المتاثرين من كثير يباها التي المقولات من 
فكرةاسندعاء للإسلام؛ المفهوم هذا مصادمة يرى لن إلزامية أداة ويستخدءولها 

متتوعقنميران الفكرة مد0 عن النعير في يستعملون وفد النفاق. يولد الإلزام أن 
تحتوالمر تدين من فانية لا أو النفاق، سمووث الشريعة أحكام على الإكرام ت كقولهم 

الصادقليظهر الديتي الإلزام من الماحة نخلية من بد لا أو والفرض، الإلزام سلطة 
ديتيمسوغ إلى مستند إلزام كل أن تستبطن التي التميرات، من وغيرئ النافق، من 

الالشريعة أحكام من ئرض بما الالتزام إذ المجتمعي، للنفاق واسعا تمددآ محيفرز 
مثله،من فائدة لا وهوأمر النظام، من النفس حماية لمجرد بل ذاتية، هناعة عن يكون 

وقناعةالقاو_ا إيمان على مبني الديني فالألتزام التكليف؛ في الشؤع حك٠ة يمثل، ولا 
القيمغرس على الانتصار هو فالمعللوب ثم ومن للإكرام. قابل غير وهوأمر النفس، 

حتىووعفلهم نصحهم في والاجتهاد وهويتهم، لدينهم الناس انتماء وتعزيز الإيمانية 
إلزام•أو فرض دون هم أنفذات من بالدين يقوموا 

تأساسية أركان ثلاثة علهم، مبنية الثاثعة المقولة هذه 

يتعلقلا أمر وهو القالي،، إيمان مجرد وحقيقتته ليه في الدين أن الأول،ت الركن 
منهناك فليس باطته أما الإنسان، ؛غلاهر يتعلؤ، إنما فالإكراه واضح، هو كما إكرام به 

إيقاعمن مانعر عير الكفر عر الإكرام أن عر العالماء اتفق ولدا فيه، الإكرام إلى سيل 
تحت،الكفر أظهر إن أنه على مجمعون ذلاائ، ح لكنهم صاحبه، على التكفير حكم 
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النفاقبؤرث الإسلام بأحكام الإلزام 

ياطنه.في يكفر أن بحال له يؤخ فلا الإكراه، وطأة 
الذيالعلماني المفهوم وفق تصوره يمكن والإيمان التدين لحقيقة التصور وهذا 

هنفالأمر يقال أن يمكن هل لكن وربه، المد بين الروحية العلاقة في الدين يختزل 
أمرآلتس أولا الشريعة في المعتبر فالإيمان الإسلامي؟ التصور في الدين طبيعة في 

الخارجيفالإلزام وعمل، قول الصحيح على الإيمان بل القلبي، الإيمان في محصورآ 
ظاهرعلى وقوعه تصور يمكن لكن القلبي، بالإيمان بالضرورة متعلقا يكن لم ؤإن 

وأفعال.أقوال من منه يصدر وهوما الإنسان 

مطلوب،ليس وأنه فيه، إكراه لا القلبي التدين أن حقيقة التصور صفوهذا ولايعكر 
مقدور،غير كونه عن فملأ فيها، ما لامتكئافخ الناس قلوب، عن نشق أن شرعا منا 

الرند،قاو_، في الإيمان لإحدايث، إكراها هوليس الردة حرية ص الخع في الإكراه فان 
والمنعالإكراه هذا لكن لإقناعه، ومحاورته ثلاثا لأمتنايته ذللث، في عى نكنا ؤإن 
برفقييجهر لا أن ومنها يتجاوزها، لا أن الظاهرة الإسلام بأحكام هوإلزام الردة من 

علنا.الإسلام 

الشيءفرصث، إذا فهويقول القناعاُت،، فيإحداُث، أثرللالزام لا أنه الثاني: الركن 
نفوسهمفي تتشكل ولن قلوبهم، لعمق يمل ولن نفاقا الناس به ميلتزم به وألزمتا 

المغ.أو بالإلزام تتأثر لا القناءارتc أن يتصور فهو عليهم، فرصي بما قناعة 
فالإلزامالماس، طباتع وفقه الواقع فهم في كترة سياحة عن يتم اذكلأم وهذا 

يبحنظام أي سمح فإذا وسلوكهم، الماس ةتاء١تا على المأثير في كبير أثر له والمح 
لها،الكثير ومحبة الا|س، بين الخمور شري، انتشار في موئر هن.ا فإن البلد في الخمور 

هذهس الحد في أيضا قويا سيكون المع أثر فإن الخمور تمح وحين بها، وقناعتهم 
يدهي.شيء وهذا بها، لبنة الالقناءا>تإ ومعحاصرة النلاهرة، 
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النفاقيؤدث الإسلام باحكام الإلزام 

الإلزامبمظاهر متعلقآ الأمر كان إذا الاعتراض هذا مثل يورد من تجد لا ولهذا، 
الإلزامإن ت يقول عاقلا تجد لن الحياة، مناحي لجمح المقلمة العاصرة القوانين في 

يلتزمونمنافقين، مجموعق إلى الناس بمحول لأنه له ثمرة لا المرور بانغلمة 
به!قاعة دون 

مصالحمن تحققه وما التشريعات هذه بمثل الإلزام أهمية يدرك الجمع بل 
بالضرريعود فيما ه نفالأمر وتل بها. القناعة داترة نومع الوانع في وألها ومكتنماتا، 

المخدراتبيع منع على شخص يعترض أن يصح هل وأرواحهم، الناص أبدان على 
سخوفا منها يمتنعون منافقين إلى المجتمع متحول أنها بذليمة الضارة والسموم 

المعفى وأن التشريعات، هذه بمثل والإلزام الالتزام بأهمية يشهد الواح أن أم النفنام، 
المجتمع.عن عفليمة لمقاصد ودفعا المنوعات، لهذه جدا كبيرا تضييقا منها 

ويحمييضيمها، والخمور الفواحش فمغ الأحكام، بقية في ذللت، مثل وقل 
الناس.يتقبلها التي الأمور بقية وبين الأحكام هذه بين فرقا فلا صررها، من المجتمع 

التيالمرجعية في ؤإنما الإلزام، مدأ عاندآش ليس الأمر حقيقة في فالإثكال 
هذابان بعضهم عند الشبهة وقعت، دينية الرجعية كانتا فإذا الإلزام، عليها يتكئ 

بالنظامواقعا الإلزام وكان الدين، مرجعية عن الإلزام تجرد ما فإذا نفاقا، سيوريث، 
ل.u١على الإشكال هذا يخطر لم والقانون، 

تقريروهذا مرا، الناس يفعلها بأن النفاق يورث الأحكام فرض أن الثالثرت الركن 
مصهللحإمحنار في النفاق لمفهوم نموره انحصر قل أو النفاق، حقيقة يفهم م لص 

إظهارهو الشرعي التصور في فاللهاق الشريحة، لمان في الفاق عن أجنبي شعبي 
بمحكميلتزم ص لأن الإسلام، بالإلزام؛أحكام لهذا علاقة ولا للكفر، ؤإخفاء للأيمان 
عنهيقال لا العقاب، س خوفا الجرانم يترك وص منافق، إنه عنه يقال لا ظاهرآ الإسلام 
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سكالخميقةاسس

أوية، نالحقيقة تولهم: الألسة من كثير على الراتجة الصكرية المقولات من 
منذلك ونحو أحد، على حكرآ ليس الحق أن أو المعللقت، الحقيقة يمتللته أحد لا 

عنالحق حلاله من يتميز ثابت معيار وجود تلغى ميالة رؤية عن تكشف عبارات 

غيرك،عند حقأ يكون أن يلزم لا عندك حق هو فما الخلمأ، مجن الصواب أو الباؤلل 
آراءمصادرة يصح فلا وعليه؛ بالعكس، والعكس ه، نفالأمر في حقا يكون أن ولا 

إلأ•لص نظر وجهات وعي نص، النهاية في فالحق بخهلثهم، الجزم أو الاحرين 
الاجتهاد،إمحتار في تدحل معينة أوقضايا محدودة مسائل ني هنا الإشكال وليس 

فييصح والتي الاجتهادية، الظنية الأمور هدْ مثل في الحقيقة بية بنفالقول أوالغلن، 
يحتملحطأ غيري ونول الخنأ، يحتمل صواب *فولي الشافعي؛ الإمام فول مثلها 

إدراكالمسي ؤإنما ه، نفالأمر في حق بوجود الإقرار *ع فيه، إشكال لا الصواب*؛ 
الاسله.

سلبؤلردها من يلزم والتمح، الكلمة، هده تدعيه الدي الإءللأق في الإشكال إنما 
هدْيهللق من بعمى عند مقصود معنى وهو وصفها، الدينية والقعلعيات المحكمات 

الإحكام.وصف البشرية الخرقة نملاق في ١نماحلة ماترالمحكمات ّلب وربما المقولة، 

الوحيلحكمات مخالفة للحقيقة المتالة الرؤية هده أن في شك هن وما 
تقبللا التي المحكمات من حزمحة وحول بوصوح تقرر فالشريعة الشريعة، وقعلعيات 
مبادئمن يضادها ما يعللان مقابل في اعتقاده، يجب، معللقا حقا فيها وترى الخانعة، 

ومعتقدات.



ستلأكلا 

تعالى:الله كقول القرآنية، التقريرايت، من كبير عدد في ه تلميمكن أمر وص 
[.٨٥عمران: ]آل اناح\سرينه ين الاجز؛ وفوذ مئإ نقنق نلن بيئا عيرالإنلأم يبمغ ^3_ 

^^١^١وكقوله: [. ٧٩زالمل: النيزه وكقوله: 
والرسولحق، فالإسلام [... ٣١]فا>: ه ندتي م لتا ننذئا الخق فؤ الكتاب بن إلك 
ئهنرئوثهناف الملأل إلا الحق بمن نناذا ؤ المبين.. الحق ص والله حق، والقرآن حق، 

[.٣٢]يونس: 

الشريعةائل مبين المساواة إلى الحقيقة في يؤول الطلقة بالنسبية والقول 
والإسلامالإيمان أركان عن يننع ما وص الظيات«، برتبة قهلعياتها ؤإلحاق حميعا 

اتلمحميعا الشريعة مساتل وتجعل به، تتمع الذي القطعية وصم، الدين وأصول 
منلها وير ومهما قطعية، المسائل تلك أدلة كانت، مهما الخلافح، فيها يؤخ خلافية 
تم،•محن إجماع 

أنتتطاو_، فهي محكماتها، فى لتقريرْ بداهة الشريعة تسعى مجا حلاف، على وص 
انتكأتزلئا متا شك ق 'كث، نإن ؤ تعالى: الله قال مرتايته، غير متيقنا فيها المرء يكون 
الننرشهص مكدس نلأ ربك بن المحي، جاءق لقد فنلك الكثاب،بن نئزءوذ ش نانثل 

[٩٤تيونم،ت 

إنكارإن إذ ال٠قالية، لابال.اعة أيضا معارصة الحقيقة فى المهللقة النسبية ودءى 
مجنالموضوعي والحهلآ انموامبج انتماء إلى حتما مودي بي، بالنوالإيمان المهللق، 
جميلاحنا كان وما عندآخر، خطأ يكون قد شخصى عند صوابا كان ما فإن الوجود، 

أنيمكن بالنسبية القول على فبناء احرين، عند قبيحا سيئا يكون أن يمكن جماعة عنلء 
وفودأللطبخأجسادهم وجعل الأطفال وقتل وظلهم، الضعفاء على الاعتداء يكون 
لكنهاالطالقة: النسبية يتبنى من للت، قال ؤإن حنة. أصر١ القباتح، من تتصوره ما وكل 



الطالقةادمحقمات يبمتس احد لا 

نيبقبحها الجزم يستطع لا بالمنة هوبقوله إذ الشناعة، يدفع لا فهذا عندي.. محة 
غيرىوفول الخطأ، يحتمل فبح بأنها قولي يقول* أن هنا حاله ولمان ه، نفالأمر 

ترى.كما تبح وهوتقرير الصوايبا. يحتمل بحسنها 

فإنهالفطرة، ومقتضى المرح للمل مخالفته ،ع الحقيقة يية بنالقول إن بل 
موصعاتكون أن يمح لا اليقالية الضروريات فإن مصراعيه، على علة الفباب يفتح 

المطلقة قاعدة سب، أمرحادث لكل بأن يقول والذي العامة، ببية فمبدأالبية؛ للن
وميشيء، لا مجن شيء يحدث أن إمكان ادعاء يلزمه المبية ومدعي بيه، النتدحلها 
الممتنعفمن المانغس، عدم مبدأ في ه نفالأمر وفل العقلية، لالداهة وتنكر سفسطة 

هدهبتسمية فال فمن ه، نفالونت، في وساكن متحرك حم يوحد أن عقلا المستحيل 
ظاهرة.سقطة وهي هال*ا، مثل وقؤع تجويز لنمه الحقيقة 

سهلةبطريقة النسبية هذه قاعدة بنفس الحقيقة ثية ينالقائل قول إبطال ويمكن 
قال:فإن نسبية؟ قضية هي أم مطالقة حقيقة هو هل ه نفالقول هذا له: يقال بأن حدآ، 

هيقال: ؤإن دائما. نسبية لمست، الحقيقة بأن فاعترفح دعواه، نقص معللقة حقيقة هي 
مطلقة,كحقيقة معهّا يتعامل أن معنى فلا نسبية دامت فما أيما، دعواه نقمس نسبية 

حيانين:أحد من حاله يخلو لا بالنسبية القائل فإن توضيح ولمزيد 

ويلزمحدود، أو صوابعل بأي صبعله دون مفتوحا بيه النباب يجعل أن الأول؛ 
أمرآشريفا.والرذيلة حقا، الباطل جعل إمكان عنه 

مطلقة،النسبية بأن دعواه فينقض؛ذلك وحدودآ، صوابعل بية للنيجعل أن الثاني؛ 
إليها.بيه النلحول يمح لا ومجالأيت، حدودا هناك بأن مصرحا وصار 

المثالالتصور من براءْ هو بية للنوحدود صوابعل بوجود المحمى ؤإقرار 
تحمرلايالحقيقة ثية ينالقول يعللق من عامة أن إدراكنا فمع جدا، وهومهم للنسبية، 



ائطلقةالحقيقة بمتس احد لا 

بجديةيتبنى أن عن فضلا فاسدة، لوازم ْن القول هدا إطلاق على يترتب ما بالضرورة 
تحتالمعرفة ونفلرية الإستمولوجما أبحاث في عادة يدكر الذي الشكي الاتجاه روية 

المعرفة.يقينية سؤال 

ماوهو معينة، ماحان في يوظفونها العبارة هده يستعملون من أكثر فإن 
يتبنىلا بأنه قائلها اعتراف وانتزلع فسادها، وجه وبيان العبارة هده معالجة يستوجب 

مشتركةأرصية إلى منه عودة وهي مجال، كل في اطرادها يعتقد ولا الكاملة، حقيقتها 
تلكفي والنقاش والبحث المحاورة من يمكننا ما وهو مهللقة، قيم بوجود تحترف 

هدهتحلفه أن يمكن الذي الفاسد الوهم هذا عن يحيدا فيها المختلف المساحات 
•فيها نسبي الحق إي المسائل هذه مناقشة في التفصيلي للدخول داعي لا بأنه المقولة، 

يقرعقلاني موقف إلى الانحياز صاحبها من يستلزم المقولة هذه فساد فاستبانه 
للتعرفوالمجادلة البحث فيع مطالقة، حقائق تمثل وصرورات قعلعيات بوجود 

فييحدد حاكم معيار وفذ والعلوم العارف من نسبيا يكون أن يمكن ما ؤإلى إليها، 
هوباطل.وما حق هو ما صوئه 

فيإليه الرجؤع صواب أو الحاكم، العيار هذا طبيعة في الاختلاف يع وقد 
فيوالأمر فيها، والتشابه الإحكام احان موتحديد والأفكار، التصورات محاكمة 

ومدىالخوصؤع، في الأدلة إلى الحال بعلبيعة يعود هنا والخaلأ الصواب تحديد 
الالتي القعليعات تتضح ذلك مجمؤع فمن يعارصها، ما ووجود وتضافرها، قوتها، 

النسبية.تحتمل التي والسّائل النسبية، تحتمل 
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ادل4شؤع فثم العدل كان حيثما ( ٢٢)

فضلهعلى اتفقت مما فالعدل العدل، قيمة حسنها؛ على المتفق الخالقية القيم من 
ؤإنمامقامه، للعدل يرون وهم إلا ملة أهل أو أمة من وما والعقول، والفهلر الشراع 

الداخلية.العدل مقامين تحرير في والارتباك الاختلاف 

التمييزفي ويحن والغللم العدل مقامات من كثيرا يدرك أن أمكن ؤإن فالعقل 
أنبنا تعار الله رحمة تمام ومن أيضا، المواطن من كثير في الأثتبا0 له يقع فقد بينها، 
الاشتباْ.مقامات ني واكمييز للكشف الوحي إلنا أنزل 

ثميعفثم المصلحة أو العدل كان )حيثما مقولة من المتوهم ال الفومكمن 
أوالعدل وقيمة التفصيلية الشريعة أحكام إدراك بين الانفكاك دعوى على قائم الله( 

فيجبترعي لحكم مخالفا يكون قد الحيل أن الناس بعض يتوهم بحيث المصالحة، 
الشريعةحكم على يدلنا الذي هو العدل أن يتوهم أو الشريعة، وترد بالحيل يوخد أن 

منالشخص يقبل لا أو المسألة، في الشريعة حكم في الفلر عن بعيدأ المسألة في 
المبينهو والكتاب متلازمان والعدل ءالكتاب أن؛ والحق عدلا. يرام ما إلا الشريعة 
،٤٠٣١١؛حكم فقل. بالعدل حكم ومن الشؤع، هو والعدل العد.لإ هو فالشّرع لالشرع؛ 

ذلكيقولون بل الشرع؛ من وليس \ذمأ إر يقولونه ما ينون الناس س كثترآ ولكن 
أصحابهيستحق الذي المبدل الشؤع هو وهذا وافتراء، عمدا ؤإمحا غلaلا ؤإما جهلا إما 

المرسلين،خاتم إر الله عند من جريل به حاء الذي المنزل هوالشيع ليي العقوبة؛ 
حكنثوإذ ؤ تعار؛ قال جهل، ولا ظالم فيه ليس عدل كله المنزل الشمع هذا فإن 

اشكموأن ؤ تحار؛ وقال [ ٤٢تالمائدْ؛ النهسطينه نجب اثئن إذ يالئنّط تينهم ناضغم 

١٩٥



اللهشمع فثم العدل كان حيثما 

أنزلالذي هو والقط هوالقط الله أنزل فالذي [. I٤٩ ندة [ ٠١١]ه افن أنزل ينا تينهم 
أنالقاص بش حكنتم وإذا أهلها إل الأمانات نودوا أن تأ*مآءقم ايئة إق ؤ تعالى. ونال الله. 

تئلثخًفم بالخق الكتاب التلف أنزلئا تعالىI ونال [. ٥٨تالنساءت ه يالغدل محكنوا 
هوالعالل«لا،.كتابه في الله أرام فالذي [. ١٠٥]الماء: ه ١طن اأزاق مبص 

والعدل،الثّرع بين الانفكاك بتوهم الله( شؤع فثم ااعل.ل كان حيثما )بأنه والقول: 
الالتزامإل العل.ل، بقيمة المطلوب الالتزام طييعة تصور في عميقة إشكالية عن يعبر 
متويان:له القيمة ؛هال.ه 

الحل.للتفاصيل تناول دون ها نفالقيمة شأن إعلاء في يتمثل إجمالي: متوى 
والمخالفله، والعظم للإسلام المنتسب الكل، فيه يتفق مقام وهو اكا-حلية، 
منالعدل قيمة تعنليم ْع الشريعة مرجعية يرقص من إشكالية فليست أيضا، للإسلام 

الحيل.تفاصيل من الشريعة تقرره ما بعض في مشكلتهم ؤإنما هي، حنث 
الفرق،يبرز الذي وهو التفصيلية، العل.ل تحققان، في يتمثل تفصيلي: متوى 

إلىبه يفضي هوما بها الالتزام بان المهتقد التشريعية، بالأحكام الملتزم اللم بين 
التشريعية،التفصيلات، عن منفلث، أمر العاا_ل أن يعتقد الن.ي والخالق، العدل، تحقيق 

هوءللمّما التفصيلات بحمىتللئ، في أن فديعضد بل 

فيوطاقته جهده ويستفرغ عينيه، نص، الشريعة ضع أن شرعا مامور فالمسلم 
الحكمبأن اعتقاده مع يديه، بين التي المسألة في تعالى الله حكم معرفة إلى التوصل 

وعلامةالعدل على أمارة فالشريعق به، الالتزام هوفي والمصلحة العدل فان ثبت، متى 
و؛غومتى يتناقضان، لا هما إي عليها، دالة الشريحة على أمارة المحمق والعدل عليه، 

 I(.٣٦٦)0م/ تمة لأبن اكأوى جموع م



اللصشمع فتم العدل كان حيثما 

مماالعدل وأن متوهما العدل كون إلى عائدأ الأمر يكون أن فإما المنانفة، توهم 
نيالغلهل منه قوقع للشرذ مور0 في غلهل الماظر أن أو حكمه، الشريعة حققت 

الحيل.من مجوقفه 

فامي.هال.ا فإن عنها، استقلالا للعدل حللبا الشريحة حكم يتلرح أن لم للموليس 
التزممتى بأنه ثقة عالي ولتكن للشيع، بالاحتكام الملم يلزم الذي الدين جهة من 

مناقضةفي مضر خالفها متى وأنه العدل، تحقيق إلى الأمر به نيوول الشريعة حكم 
أيما.للعدل اْلراح هده والحالة الحكم اطراح إذ العل.ل، 

كانت،إذا صحيحة مقولة هي الله( شسع فثم العدل كان )فحيثما عليه؛ وبناء 
قلعيظاهر عدل م دام فما الظاهر، الحق العدل من هي عنها تحديثه التي الصورة 

العبارةبهده جيء إذا وأما مثاله، تخالف ولا به حاءيت، فل. الشّريعة أن في شلثح فلا بين 
تتفعلنلم ة فاسل. مقولة فهده للعدل، مخالفة أنها بدعوى الشريعة أحكام بعض لنقض 

أخرى.بعوامل تائرْ بِّ، بعدلا ظنه توهم هو عدلا ميه يما أن لإثكالية 

العدلأن ميرى المساواة فى العاصرة الليبرالية الثقافة بضغهل مثلا يتأثر فمن 
كلفي والكافر، المسلم بين والمساواة الترامحث،، في والأنثى الذكر بين المساواة في 

مخالفاكان مهما يثاء ما يفعل أن في أحد لكل ماح الفي العدل أن ويرى شيء، 
بمرحعياتتأثر ؛UJ العدل مفهوم أن ، ينكثفويه أحدآ، به يمر لم أنه دام ما سيع 

اللهشيع وهوينانخس الله ثؤع من هذا إن عاقل يقول أن يمكن ، فكيفمختلفة، ثقافية 
يبا؟أ

فييكمن الخلاف محل أن غير عليها، الجمع يتفق عليا قيمة إذا فالعد.ل 
وصفكثيرة وقائعر على الناس أحكام تفاوُت، إلى يودى ما وهو التفاصيل، 

الاقتصاديةالحرية تبنى فمن ومرجعياتهم، تصوراتهم على بناء إياه سلبها أو العا-ل 

!٩٧







هذؤةوالسياسة طاهر الداين 

المعاصرةالعلمانية أفقدت الش الدوام في يتمثل الشهد في الحقيقي الفاعل إن 
والتيالدين، 0ع التاريخية الغرب، تجربة صوء في تشكلت دوافع وهي بالدين، ثقتها 
ؤيلأتمن الصراعات هده جئته ما وعاينوا الدينية، الصراعات من فيها عانوا 

الدينهدا نزح جديدة بمرجعية دينهم استبدال على حملهم الذي الأمر ومشكلات، 
القيادة.كبينة عن 

لإقماءالحقيقية الدوام فيه أنضجت، الذي المطخ هو التاريخي الياق فهذا 
الماذجة:هذه مثل إلى ممل عائدآ الأمر يكن ولم المياسة، فماء من الدين 
الأمربل المياسة.. بقذارة التالويث، من نقائه على المحامملة ويجن، ونقي، نفليف الدين 
ولومكيالعام، النذلام يحكم أن يوجج، ما فيه ليس الدين بأن العلمانية لاعتقاد يعود 

والملحة.الخول حلاله من يتحقق فلن وحكم منه 

يبديأن ذللن، يرى من فعلى الحاكم، عن الدين لإبعاد المقيقير المسا هو فهذا 
الماذجة.الأستغفالية المقولات هذه بمثل يحتمي أن لا عنها، ويجادل الحقيقية الأسثاب، 

تق3لأن يمح لا وأثقالها ؛حمولتها للعلمانية التاؤيخية التجربة أن ؛خاف، وليس 
ه،حريقمن النصرانية لحق لما المباين؛ الحق بدينه الإسلامي التاريخ وام على 

؛واعث،من سيئا تفهمنا فلئن التجربة" لتللث، المباين والحكم المياسة في ولتجربته 
العلمانيين؛واعن، تفهم المع—، ضن ، الحرف، الا"ين ذللت، لإفصاء الأوروبي التفكير 
التجربمحنبتن، الوام الجذري التاين مع الحثه، الدين بائصاء ١لهلالة في العرب، 

المجتمعمشكلات جنص من تكن لم الإسلامي العالم فمشكلأت التاريخيتين، 
للمعالمجة.مطابقة العالجة تكون لا أن العلبيعي نمن نم ومن الغر؛يا، 
هن.اعلى يتأيى الحياة لتفاصيل المتعرفة الشمولية بهلبيعته الإسلام دين إن بل 

الوحي،محكمات مخالفة في بل. ولا سيم له والممارس الإقصاء، أنماط. من المط. 



قذؤةمروانمياط، ٧٠الدين 

ؤ،اذحلوا آمنوا الذين أيها يا ؤ كاملات تاما الدين بهيا والأ-حد الرباني الأمر مع حموصا 
عندص م لب آمنا ؤ كله؛ بالدين الإيمان هذا بإعلان وأمرْ [. ٢٠٨]البقرة؛ التلمه 

يتنغنالدين؛ زبعيض في الوانعتن أولثك وذمه ٧[. عمران؛ ]آل زبثاه 
[.٨٥]البقرة؛ ه ببمقى وق«=ٍكمزووا ١لكئاب 

عنصيانته ياييامة التلوث عن الدين بصيانة المقصود شخمى؛ يقول ربما 

اليامةثان في للدين المجال ففتح مكانته، في يوثر بما والاستغلال التوظيف 
يوغونثم تجاوزهم أو ظلهم تمرير في الدين لامتغلأل للمامدين الباب يفح 

مكانته.من ويضس الدين سممعة يلوث وهدا الدين، باسمم هده ممارساتهم 

الدين،تضر لا الحقيقة في فإنها وحرمتها المارّات شذْ مثل اد يفالإقرار وْع 
الدميتوجه أن يجب هذا مثل ؤإلى الاستغلال، هلءا وتدم الشخصي هذا تضر ؤإنما 

الأفكارفكل ؤإلأ عليه، التضييق أو الدين لذم ذريعة ذللثج يكون أن لا والمحاصرة، 
إنفهي حاكمة، مرجعيان على تقوم فالياسة تستغل، أن يمكن والمرحعيات 

وأصولمفاهيم إلى تستند أيضا وهي أخرى، تأتي؛مرجعية أن من بد لا الدين أبعدت 
أنيمكن المفاهيم وهذه وغيرها، والتتمؤية والنهضة والمساواة والحقوق كالحريات 

الحريةباسم ذللث، فيّوغ حقوق على ويعتدي انتهاكات في يقع من فتأتي أيضا تستغل 
مقدسمفهوم الحرية إن هنا؛ يقال لا فلماذا غيرها، أو المساواة أو الديمقرامحلية أو 

السياسة؟!في تلويثه يمح فلا جميل 

معنىلأي استغلال فوجود بتاتا، عقلاني غير ير نفلأنه مقبولا، الأمر هذا يبدو لا 
الخحافثلةإلى عي الالواجب، ؤإنما بالكلية، المعنى هذا تععليل إلى يفضي لا جميل 

اليتغلوه، أن من الفاسدين على العلريق وقطع الاستغلال، سوء ص المعنى هن.ا على 
متزنة.وغير جدا متهلرفة حالة فهن.ْ الوجود، من المعنى هذا إلغاء إلى حي ال



قذؤةطاهم^والسياسة اتدين 

الاسغلألْن الدين عر الحفاظ هو ١^ دافع كان إذا أنه القول نمملع إذآ، 
بالكلية.الدين يتعطل وليس الاستغلال، هدا دون تحول ماتات ص وصع هوفي فالحل 

منواحد حد تجالياتها بكل وأنها الطريقة، هده بمثل السياسة نمور إن ثم 
يحفظما حلياته في يختزن السياسي فالغلام للمياسة، موصوعي غير هوتيشح المدارة، 

ووقؤعالسياسة، في انحرافايت، ووجود الأمن، ويحمي المفلالم، ؤيمغ الحقوق، 
أصبحت،أحوالها بكل نفسها السياسة أن بمي لا هذا كل تجاوزات؛ وتحقق ، ألاعيس، 

والعلاقةالأقاربه، بين العلاقة إن نقول فهل الخياة، حواني، كل في متحقق فهدا ملوثة، 
هدهمثل وحول بسبس، ملوثة كلها التجاري؛ والتبادل الاس، بين والصداقة الزوجية، 

حياتي؟مجال أي يخلومنها أن يمكن لا التي والتجاوزات الأ-جهناء 
هدف،لتحقيق إنماوصمت، وهي جوانبها، كل من مثقوبة المقولة هده أن فالخقيقة 

الدينتعطي فهي لمين، الممشاعر تستفز لا مهيبة بطريقة الدين إقماء هو معين 
هدهعن إبحاده الدين حفظ من أن تدعي ثم للسياسة، شتيمة وتظهر لفظيا، احتراما 

وتعطلهوتهميثه الدين إنماء إر المقدمامحت، هذه حلال من لنصل الدميمة، السياسة 
الصغير بصى ثخص أنبه؛تلاعي، المجادلة أو التفكير ر الطريقة فهده الخياة؛ من 

•ولع إنسان عقل في مؤثرة تكون أن تليق ولا سيئا، يفقه 

٢٠٢



غيرمقدسواثفهم مقدس المي ا ٢ ر٤ 

المضمون،في نتحد لكنها التعبير من متعدية أشكالا الواقع في تتخذ المقولة هذه 
علىالمحافغلة )يجب، أو مقدس(، غير فهمه ولكن مقدس )النص مثلان كقولهم 

ذلكأوغير هوالنص(•• ليس للنص فهملثح )أو النص(، قارئ وبتن النص بين مسافة 
سيمكن لالنهس، قدسية نؤع على للمحافظة عى نإءللأئادتs وهي التميرامت،• من 

واحدةتمثل المقولة هذه فإن ولذا المقامين، يعص تريب، الجمل إءللأنها حلال، 
الشبهةعدها يمكن بل العربي، العلماني الخaإاربi في حضورآ الشبهايتم أشهر من 

الخطاب.هذا عليها يدور التي المركزية 

الإقرارعدم نتيجة زائفة قدسية تكتسب، الشريعة أن النهاتية الشبهة ومحملة 
وفعلاللوحي، بشرية قراءة تكون أن نفلرهم في تعدو لا هي إذ الحقيقية، بطيعتها 

هانفر تفلا فالشريعة والصواب، الخهإأ من البشرى الفعل ينتاب ما ينتابها إنسانيا 
قراءتهملخلة ومع الناس إلى الوحي نزولي وبمجرد الإنسان، يفرها ؤإنما بنفسها، 

بشرى.مفهوم مجرد يكون أن إلى إلهنا مغلوقا كونه من ؤيتحول يتانن، له 
هؤالنبي حاله عن يتغافل والذي هنا، الرسوم الشهد تفاصيل عن ويعيدا 

مسالةفي صمانه يشكل بما وسنة( )قرآنا صورتيه في الوحي يأتيه كان الزى المعصوم 
تصويرهوفي محا الرئيس الإشكال، مكمن فإن ؤإفهامه؛ وسليغه وفهمه الوحي تلقي 

جهةمن شيء عن شيء منه يتمايز لا متشابه هلامي مزيج وكأنها الشريعة موص 
انفتاحومع متكاثرة. متعددة لقراءات نابل غيه ما كل بل والقعلعية، والوضوح اليان 

٢٠٣



مقدسغير والفهم مقدس التعس 

هدهازدادت الوحي، فهم في توظيفها إلى عي والوتعددها، الأجنبية القراءة مناهج 
كيفا.وتباعدت كما يرات والتغالقراءات 

فيهو الذي ه ينفالبين الواضح المحكم فيه الوحي أن عنه محيي لا الذي والحق 
هذهذاته الوحي أوضح وقد ذللث،. هودون ما وفيه البشري، والاجتهاد التأويل عن غض 

واحزالكتام، أم ض نحكنات آيات منه الكتاب غنبلق انزل الذي م ؤ ت تعالى فقال( فيه الهلبيعة 
وتوالتشابه، الحكم ثنائية على مشتمل القرآني فالنص ٧[• عمراذ(ت ]آل نثئادءاتؤ< 

مامنه! والتشابه واحد؛ وجه غير التاؤيل من يحتمل لم ما الكتاب،! آي من *المحكمات 
جهدعن استغناءبعفرالحكم عن كاشفا الهلبري نال - ونل ؛٠ أوجهاءا التاؤنل من احتمل 
علىتحمل الحكم بعض أن ين ثم يان عن بماعه استغض *وند ت المحن 
كانؤإن محكما، *اويكون فقال؛ معناه، هوعن أورسوله تعالى الله لبياؤ، الإحكام وصفح 

يانمن إما منه الراد المعنى على بالدلالة كثيرة، معان( في وتصلف، وتأويلات( وجوه ذا 
الأمةاال'ا؛.علهاء عن ذللثج علم يدهس( ولن هولأمته، رسوله أويان عنه ذكره تعالى الله 

إلىكله القرآني النص يحيل الذي التصور ذاك بمللأن على التأكيد والمقصود 
أبدا.معانيها استثبات يمكن لا ستالة طبيعة 

مايان فى جدأ مهمه كلمه عباس بن الله عبد القرآن وترجمان الأمة هذه ولحبر 
وجهت أوجه أربعة على *التفسير المشهور؛ الأمر في فقال التفسير، لفظ تحت( يندرج 
وتفسيرالعلماء، يعلمه وتفسير بجهالته، أحد لايعذر ير ونفكلامها، من العرب، تعرفه 

لأّعالخهالأالأثلأ،؛لأ

)ا(تمرالطرى)ه/يبما(.
•٢(.١/٥)٢(تفسراسرى)

•٧(./ فيتفسيره)ا الطبري )؛(أحرجه 



صرمقدسوالضم مضلس ايتصٍخ 

الانضباطقبل لا المتشابهات من نصية قطعة بأنه الوحي يصور أن يمح فلا 
يحتاجما ومنه بذاته هوبين ما منه المقدس التنس أن استحضار مجن بد لا بل التميري، 

العماليوالمعنى الشرعية الحقيقة هده عن والعمالة الخلاف، ؤيحتمل اجتهاد إلى 
بلمحدد، معز إلى يوصل ولا له قمة لا لفظي قالب مجرد الوحي من يجعل الظاهر 
ونقيضه.بالشيء ر ويقوصدها للنتيجة يوصل أن يمكن 

ااتاليةتالأوجه ني حلل من ماب وييان الإشكال، ط! مناقشة ؤيمكن 

آولأ:

اللهثناء وتناقض ووضوحه، وبيانه الوحي هذا شأن محن به المقعلؤع ، تخالفأنها 
آياته.أحكمت، وكتاب، وفرنان وهيثم( ونور وتبيان وبيان مبين ت بأنه كتابه على 

والردوهيمنتها، الشريعة حاكمية عن التكرر القرآني الحديث، جعل منه ويلزم 
فائدةلا عبثا الجاهالية؛ حكم وبين بينها الفرق وبيان الاختلاف، حاله في نصوصها إلى 
يطاق.لا بما وتكليفا معدوم، على ؤإحاله منه، 

بينمن الاطإا يأته لا اليتم، بالوحي فكتف الثشر كلام في نجل لا دعوتم، أنها 
لمجردالتوقير فجعلنا التعامل، شذ\ بمثل البشر كلام مع فلوتعاملنا حلفه، من ولا ياّيه 

أنيمكن وما أمزجتنا بحسب كلامهم نفير في النفلر حرية نا أنفوأعطنا ألفاظهم، 
العلماءنصوصي أن زّاءم يزعم وكتف الناس• حياة استقامت، لما العاني؛ من نقدرْ 

واضحةبينة كلها عموما، البشر وكلام الأرضية، والأنظمة والدساتير والفلاسفة 
!^^؟ ٥١١على معناه يدرك لا لففلآ مقدس تعالى الله كلام بينما معان، إلى توصل 
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غيرمقدسوالفهم مقدس التمس 

الفكرةمحاكمة عن ذاته المنهلق يلتزم لا اكريقة بهدم النص مع يتعامل من أن 
المذاهبفي مثاله وغ الديني النص ير نففي الواقع فالاختلاف منها، ينطلق التي 

فيمتعددة ليبراليات ثم بل واحدا، نيئا ليت مثلا فالنيرالية الحديثة، الوضعية 
وغيرها؛والديمفراطة والشيوعية مالية والرأسوالاشتراكية الماركسية وكدا الواغ، 

يلتزمونفهل مختلنة، وتنفليرات تْلبيقات ئم ؤإنما واحدا شيئا الواقع في ليست كلها 
ويكونوعباراتها، المفاهيم هده لألفاظ القداسة تكون أن والاختلاف التباين هدا مع 
التناففات؟فيه لواحتمعن، حتى يريد معنى باي مصطلح أي يفر أن أحد كل حق من 

تصوراتتحمل لا هلامية والتيارات الأفكار هده بأن نقر أننا هنا القصد ليي 
عندبمكيالين الكيل سياسة في الخلل تجلية المقصد ؤإنما مشتركة، كلية وأصولا 
الدينيالنص داخل الاختلاف على مركز بغتره، مقارنة الإسلامي التشرح محاكمة 

وتباينالتطبيقات تعدد من تخلو الأفكار بقية وكأن مطلقا، الفهم قدسية لإلغاء 
النظريات.

رابعات

كثيرلها يتفعلن لا نتيجة إلى ستوول، المقدس النص من المعتى نفي حقيقة أن 
فيغلو فيه أوفعل فوق أي يرد أن يستطع لن أنه وهي العارة، هده مثل يهللق ممن 

معياريةقراءة يستدعى الغلو سؤال عن الجواب إذ النص، إلى تند م وهو الدين 
القولأطلمت، فإذا وحفاء، غلو أهل إلى الأخرين تصنيف، خلالها من يصح للوحي 

لكفليس الثابتة، المعيارية القراءة هذه مثل انعدام وزعمت، الفهم، في الحق ثية ين
فالخوارجأوحافيا، غاليا المخالف كان مهما الفهم في للئ، ، مخالفتخطتة إلى محبيل 

للوحيقراءتهم إن أولئلث، يقول فهل الديني، للنص قراءتهم لهم والحدث القديم في 



مقدسغير والفهم مقدس النص 

ينكرأن أو بإطلاق تخطقهم إلى يادر أن لأحد يصح لا مئولة اجتهادية نراءة 
حقه لتفيبح أن يريد سن كثير نظر قصر على تدل معرفية إشكالية وهده أ عليهم؟ 

الضفةفى يقف لمن أيضا الحق مذا سيعطى أته يتنبه أن دون أدواته بغير القرآن ير نف
Jتماما.له قابلة ١

يمرادالجزم فيها الناظر يتهلح مما النموصى من دائرة هناك أن والمقصود 
جزمنافد دمنا وما ومعناه، النص ْوروح الفهم إذ وفهمه، النص يتطابق فهنا قاتلها، 

يكونأن يعدو لا هو إذ مقل.مرر، هتا الفهم أن ندعى أن فلنا عليه، والوقوف بتحصيله 
وفهمه.تحميله لنا أريد الذي المقاّ.س التمى معنى 

لمعنىففاء تمثل الأفهام فهدم متعل.دة، أفهاما تحتمل التي الظنية التموص أما 
أحدوأن مقدس، المعنى هلوا وأن معنى، للنصر أن حقيقة يرفع لا الاختلاف إذ الصر، 
المعنؤرهغ.ا تحصيل فير عير اليكون أن ثريهلة صادفه، قل. فهمه فير الخلاف أطراف 

يرهنفبصواب يقي لم ؤإن هنا فالثخصر صحيح، ومقصل. موصوعير منهج وفق 
أوأنه ويعقل. لإصايته، باجتهاده عهم، يوهو المعنى، هذا وجود يعتقد لكنه للمعنى، 

له.مدرك نخالوس لا الأمة وأن صادفه، قل غيره 
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من؟فهم على ايشؤيمة ( ٢٥)

مرجعيةفهي الشريعة، إلى المعاصرة القضايا في التتانع موضوعات في يحال 
شهيراعتراضن يأتي الياق هدا وفي إليها، وينقادون بها يلمون لمين للمحاكمة 

_؟فهم عر الشريعة يقول: الأصل هدا على 

فهمفي متباينة واتجاهات مختلفة تفسيران هناك أن الاعتراض هدا ؤيعني 
نحتكم؟أن تريدنا فهم أي فعلى الشريعة، 

فأيمتعددة، إمحلامات أمام نحن بقوله: الإشكالية هدْ عن بعضهم يعبر وقد 
نطق؟إسلام 

البحثُلريق ثق إر الحقيقة في يقصد لا السؤال هدا فإن الحال وبطسعة 
فيللتشكيك يقصد ؤإنما الحكم، هي تكون حتى الحقة المرجعية إلى للوصول 

ؤيتضمنمعروف، غير شيء إر تحيلنا أنك بدؤيحة الشريعة، على الإحالة هده أصل 
والفيصل.هوالحكم يكون أن يمكن فلا متباينة، تفسيران 

فيه.احتلأف وجود بسبب الشيء حجية علىإس،قاءل إذا المقولة هده تعتمد 

أيفي الاحتلأف، وجود فإن القطعي: العقلي بالدليل مدرك فاصد معنى وهذا 
المحيحالهلريق عن البحث يوجبا ؤإنما مكاممه، ولا حجيته ولا وحوله لايلغي شيء 

الاحتلافح.هدا مع للتعامل 

واتجاهاتمدارس إر وتباينوا وصفاته وتعالى سبحانه الله فى الماص تتانع فإذا 
بلمعلومة، غير صفاته أن أو موجودة، تحل. لم الإلهية الدات أن يعني لا فهدا شتى، 
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نى؟فهم على ا1شريعة 

وهذاوصفاته، تعالى الله ذات الحق،ي القول، عن الاختلاف هذا ني البحث، يجب 
جميعا.المختلفين باتفاق 

تعدلم كلها الأديان أن يعني فلا المم،، هوالدين الأديان أتم، في الناس تنانع ؤإذا 
وكلالحق، الدين عن للبحث، الشخص يعي أن الواجب ل الله، إلى طريماموصلأ 

فىالحق اختيار وجوب على متفقون فالمتتازعون هذا، وجوب يرى دين أصحاب 
العقول،تقبله لا فاسد معنى فيه خلاف، وجود ي، ثبؤإزالته الحق تغييب، لأن ذلك؛ 

المستقيمة.والفطرة الصحيحة 

فانو■حياتهمت الناس بمعيئة يتعلق فيما حش بداهة مدرك العقلي المعتى وهذا 
المزلععن بينهم والحكم مختلفة، قضايا في ؤيتنازعون أموركثيرة، في يختلفون الناس 

علىأح،وأيستدل، تجد لا الحق، إلى الموصل والدليل والبرهان الحجة عن هوالبحث، 
إن،ذهوا مم>، مالمح، حق مح، اختلفوا فإذا اعتباره، إلغاء على أمر في خلاف، وجود 

مالكيتهفي اختلافهم أن أحد يفكر ولن الحقيقي، الماللث، ؤيحدد بينهم ليفصل القضاء 
يتعلقحياتي ثان كل في ه نفالأمر وقل له؛ حقيقي ماللئ، وجود في الثلث، على دليل 
غيرأو تخصص أو جامعة اختيار أو مكن أوبناء سيارة ثراء أو كزواج ان، بالأت

إلىللتوصل سعى الملفات هاذ.ه في عليه واختلفوا الناس الشخص امتشار فإذا ذللث،، 
والصواب.الحق إلى أقرب يكون الذتم، الخيار 

المقولةهذه أصحاب أيضا يدركه هنا، إدراكه يهل الذتم، العقلي، المعنى وطا 
ممهلء،الشريعة ْع إلا الأصل حجية لإسقاط. الخلاف يستعملون لا فهم هم، أنف

طبقوافلو الفكرية، والمذاهبح الاتجاهات في موجود الخلاف أن مدركون ضم ؤإلأ 
ولاحرية أيدينا في يثقى ولن المفاهيم، هذه لكل الاعتبار قعل- لهن0 النفلرية قاعدتهم 

هذهفي واغ الخلاف لأن آخر، شيء أتم، ولا إنسان، حقوق ولا ديمقراطية ولا عدالة 
هطعيتثن؛دهيتتزتحقيقتين لايزيل الخلاف يضع أن يدركون لكنهم جميعا، المفاهيم 
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مذ؟فهم صلى السؤيعم 

حلاف.محل ليس عليه متفقا قدرآمشتركآ ثم أن الأولى؛ الحقيقة 
الحق،إلى اJوصل والدليل الحجة إلى الخلاف محي الخكم أن الثانية: الحقيقة 

ه.نفالخق وجود الخلاف يلض، ولا 

الضعيف، خاطر على قانم امحراض من،؟( فهم علك، القاتل؛)الشريعة فول إذآ، 
صحح.عقلي نظر أمام يصمد أن يمكن، 

مفهومني الموجود الاختلاف ْع التعامل كيفية فى؛ المشرؤع الموال سقى 
الثريعة؟

تركيجوز ولا الشريعة، مرجعية إسقاط سخ لا مز،؟آ فهم علم، فوال)الشريعة 
لها.الناس وخفؤع بها، الجمع أوإلزام تحكيمها، إلى اكءوة 

الحق.إلى للوصول الاحتلأفايت، هن.ه ْع التعامل كيفية عن الإجابة يقتضى إنما 

قواعدتأرع سيان محه والجواب مشرؤع، موال وهدا 

بها؛الجرم مرتبة فى درجات علم، المريعة أحكام أن الأوني،؛ القاعدة 

الية ظاهرة دلائل عليها دك التي وهى القهلعية؛ الأحكام الأولى؛ المرّة 
منفهي جميعا، الملمين طبقايتح بين شائعا بها العلم كان فإذا عرفها، من فيها يشلثح 

الزنا،وتحريم والزكاة، الصلاة، وجوب، كاعتقاد بالضرورة، الإسلام دين من العلوم 
بينالإجماع موارد من ككثير المسلمين، من كثير علمر تخفى كانت إن أما والخمر• 
منككثير ؤإحكامجها، أدلتها لفلهور القعلعية، وصفح محها يمئ لا بها فالجهل العلماء، 

ذللقح.وغير والموايس—، والبيؤع الحبادامحت، أحكام 
لمتصلإلىحديلمحعليهادلائلعها 





مذ؟ضم على اد٣يعة 

الشرعي:بالأصل اكلم مع نمل الاجتهاد قي الخطأ أن الخالة: القاعدة 

الطرفي ترعي منهج ووجود الشريعة، أحكام ني مراتب، وجود تين إذا 
فيسائغا يكون قد الخطأ وهذا الخلاف، في أ-خهلاء وقؤع يقتضي هدا فان للأحكام، 

غيريكون وقد له، معارمحى لا ظاهر نمى فيها لير الخي الاجتهادية الأحكام مرتبة 
السائغ غير بأنه الخلاف على والخكم عليها، والمتفق القطعية الأحكام في سائغ 
وأمادلائلها، بحسب المسألة على حكم هو ؤإنما ولا؛نأثيمه، الخالق، يق تفيمك؛، 

وسعها.إلا ا نفالله يكلف فلا فأحطأ وسعه غاية وبدل، اجتهد من 

يكنأولم لقطعي، مخالفة في الشخص فوفر الخد، هدا الخهنأ لوتجاوز حتى بل 
أحنحال، كل على لكنه فرط، ما بقدر عليه ويحاب< منه، تقصير هذا فان معن.ورا؛ 

الأصلفي التفريهل حطورة يؤكد وهذا بالكلية، الشرعي الأصل تقضى ممن بكثير حالا 
إلىالتحاكم أصل في الخهوين حطورة من الملم يتفطن وأن حلاف، وجود بب ب

أحكامها.بعمى في احتلاف، وحول بسسسح إليها والرجؤع الشريعة، 

منأكبر احة ميحتمل الواع على الشريعة تحكيم أن الرابعة: القاعدة 
الاجتهاد:

بالقدرةتتعلق حديدة موثرايتؤ مراعاة يفرفس معين وا؛ع في، الشريعة فتْلتوا 
عواملوهذه وغيرها.. الأعراف وتغير المرتبة، والمفاسد والصالح والإمكان، 

إذالوافر، بهذا المعلق الاجتهاد مساحة من نومعر وهي الشريعة، تحكيم في مؤثرة 
الشرعي،الخكم لاستنباط الشرعية الأدلة في نغلر منمسألتين: مركب هنا الفقيه عمل 
علىالختنبْل• الشرعي للحكم وتنزيل الخلاف؛ يعفى فيها يسر قل احة موهم، 

دائرةتوسع، يفر ما وهو أيضا، الخلاف فيها يقع قل. أحرك، مساحة وهمير الوافر، 
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ض؟ضم ظى الشؤيعم 

فيهمايقع أن يمكن احين مأمام نحن إذ الواتير، على الأحكام تنزيل عند الخلاف 
الخلاف.

إلىالرحؤع أصل يمس لا أن يجب هنا الخلاف اتساع أن إدراك هو والمهم 
أنيجوز فلا المنطقة هذه فى متباينا حلافا الشخص وجد فإذا فيه، يْلعن أو الشريعة 

دايعفي الشريعة تحكيم في الخلاف لأن الشريعة؛ إلى الرجهمع أصل من سه يهون 
وايعفي الشريعة تطيق في لخلافهم الشريحة، إلى الرجوع من أخرى هودرجة ممن 
حاكمةالشريعة فكون عليه وبناء الشريعة، تحكيم أصل في اختلافهم بمي لا ممن 
ماوتنزيل وطبيعته، الواقع شروط فى الخلاف ؤإنما خلاف، محل ليي الواقع على 

الساعا.للاجتهاد كبيرة مسّاحة وهويحتمل شرعية، أحكام من يناسبه 
مرجعيةمن التهوين في محلبي أثر ذات من؟( شريعة )على مقولة أن والخلاصة 

فييحمل ولا حاكمة الشريحة أن ويرى لم مفهو الناص، بحض نفوس في الشريعة 
الاعتدادلعدم سببا هدا يكون فقد عليه، مثاكلأ الاختلاف يجد لكنه لها، رفضا قلبه 

فكرفى يوثر خطر مدخل وهدا نظريا، بها يرمن كان ولو عمليا الشريعة بمرجحية 
يلغيلا شيء في اختلاف فوجود بهذا، واعيا يكون أن والواجب وقلبه، لم الم

الشريعةكل في واقعا ليس الخلاف إذ فيها، خلاف وقع ولو حجة فالشريعة حجيته، 
كيفيةفي الطر في علمي بمنهج محكوم الخلاف وهدا أحكامها، بعض في ؤإنما 

ولوالشؤع حاكمية بأصل واكتفى؛التسليم هدا كل لم المجهل ولو معه. التعامل 
فيتشكيك بسبب ينقص أن يجوز لا باصل متمك فهو التفصيلات، عليه خفبت 

عنها.الجواب لم الميحن لا جزئيات 
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محددسياسي بنظام تأت ثم ( ٢٦)

أونظر كبير تستدعي ولا لمة مأنها أصحابها يتوهم مقدمة المقولة هده لمثل 
نتيجةأي منانثة في الخوض ونل النتائج، من عدد ترسب في بعدها ؤتنطلق تامل، 

سيامي)نظام الكلمة هذه من المقصود نحرر أن المهم من المقولة، هده نتائج من 
التفصيل.من بقدر تعالج أن يستدعي الإجمال من بقدر تتم هي إذ محدد(، 

معتيزتأحد يحتمل المحدد السيامي فالنظام 

المهاموتوزع الدولة، شؤون إدارة كيفية في التفصيلية الجوانب، الأول؛ المعنى 
ومامعاصر، سيامي نغل١م أي في لالناس المعيشة الصالح يحقق وما والصلاحيات، 

موجودةتكن لم حديثة وأدوايت، كثيرة تجدات، ممع التعامل من العصر طيعة تقتضيه 
القضاياهده في تفصيلية أمورا علينا نوحت، لم الشريعة أن بهيا القائل فيقصد فبل، من 

ؤيمكنوالعفو، الإباحة لأصل كله هدا تركت، فد أنها كما بها، التقيد يلزمنا الإجرائية 
الميامىالمجال بمعنى الشرعية، المياسة من المفوصة المعنى؛الل.ائرة هدا مي نأن 

وتشريعات.أنظمة من الصلمجة يحقق ما لوصع الناس اكريحة فوصت، الن.ي 

جاءتالتي المياسة هي ليت، لالثريعة الوافقة فالمياسة صحيح، المعنى وهدا 
هيالفاسد عنهم وتدغ الناس مصالح تحقق سياسة كل بل علتها، بالنمى اكريعة 

اكريعة.تخالف، لم أنها دام ما الثميع في عليها ينص لم ؤإن شرعية سياسة 

والأحكامالقوانين توى م على بشيء تات لم اكريعة أن الثاني؛ المعنى 
ومقاصدهاوحدودها الخريعة أحكام تتعلق فلا المياسي، ب، الجانفي التشريعية 







سياسيسظام تأت ني الثميط 

يمادئإلا السامي النظام قي تأت لم الشريعة إن ت تقول ائدة ممقولة متا تأتي 
فهيالأحكام يقية وأما العليا، القيم وتحوهذْ والثوري كالعدل عامة، كلية وقواعد 

الذيالعصور بين الكبير الاحتلأن، وءليي٠ة والمكان، الرمان تغير تراعي مملحين 
كسرأ.مملحيا اجهادآ يفرض 

فيالبارز حضوره في منازعي ولا المصلحي، الاجتهاد صرورة في ثلثا ولا 
والتشريعاتالأحكام لهدر دؤيعة التقرير هدا مثل يكون أن يصح لا لكن الشريعة، 

الشريعة،فى محالفا مقرر المصلحة بأهمية فالعناية الشريعة، فرصتها الش التفصيلية 
إلاالسياق هدا مثل في بها الإتيان في حديد ثم فليس الفقهي، النفلر في علته ومتفق 

التفصيلية.الأحكام في التنهيد 

والشورىوالحرية كالعدل العامة القيم من الموقف في النفلر يتمن، ومش 
موصعفليس الكلي، متواها في منها مشتركا إيجابيا موقفا وحدت ونحوها، 
الم،متوائ ش القيم بهده الجملي الاعتراف في والعلمانية الإسلام بين الخلاف 

ومدىالكلية، القيم لتللثح الواحلية التفاصيل في الإسلام مع العلمانية أزمة ؤإنحا 
التشريعاتهده وهل والقانوني، التشريعي المستوى على الجزئية الأحكام إلزامية 
أومرتهنةوالزمانية، المكانية بغلروفها مربوؤلة تاريخية أحكام هي أم للمامحي، ملزمة 

يامحي؟اليراه ما بحسم؛، وفقها تتحرك بالملحة 

تدعووهي الواقعية، وتمثلاتها القيم تللث، تفاصيل من كثير في تنانع فالعلمانية 
وهووالنبوية، القرآنية الأحكام عن التشريعية الإلزامية الصفة رغ صروره إر أيضا 

يقاوم١^۶٠٠ الإسلام بخلاف الدولة، عن الدين فمل لمفهوم الفعلي التمنلهر يمثل ما 
لحقيقةالداحلية المضامين كثيرآمن ويبتن القيم، لتللث، التفصيلية التفسيرات من جمله 

وأناليامحي، الفنام على الشرعية الأحكام هيمنة إيجاب، مع الحرية، وحدود الميل، 

٢١٧



محددسياسي بنظام تات لم اتسراوبوة 

الواقع،في بها والإلزام رعايتها الدولة عر يجب التي الإلزامتة صفة لها الأحكام هده 
النصبه يرد لم وما شرعا، ال٠الزم داترة في هو السياسة شان من النصر به ورد فما 

منوطالرعية على فالتصرف، المعتبرة، بالممالحة المرهون الياصير اجتهاد فهومججال، 
بالمصلحة.

المضامينرمنر فارغة شعاراُت، مجرد ليست، الكلية الميمية المبادئ أن والحقيقة 
فالعدللها، المحددة التفصيلية التشريعايتؤ عن تنملث، أن يمكن، لا فالمبادئ الداخلية، 
العدلماهية تحدد كثيرة بتفميلأت جاءت الشريعة لكنر عليه، الجمع يتفق مبدألكي 

تشرحتفصيلأت لها ودينر وحضارة أمة وكل فيه. الإسلام تميز وتوضح الإسلام فؤر 
فليسوثقافتهم، ودينهم فكرهم تميز التي هي التفصيلات وهده الكلية، المبادئ هن.ْ 

لها.جزئية محددات أي دون من شل الكلية بالأصول متملث، أنا ت يقول أحد هناك 

فيرالصور بعض فير الأشر عر الذكر يقتضي الإسلام في فالعدل 
علؤروجورا ظاّما المعاصرة العلمانية الثقافة فير التفضيل هاوا يعد بينما الميرايثح، 

فيوالرحمة العدل محر هو الله حرمات علؤر التعدي بمغ النامر دينر وحفغل المّرأة، 
لهخيار لا الله حكم في والمسالم غيرهم. عنله وعدوان ظلم لكنه الشرعي، المفهوم 

الحريةضوء فير والطغيان الأّتثاواد منر لونا يمثل هذا لكن، القهلعير، الله حكم أمام 
مرجعيتها.وفق الكلية القيم هذه تصؤخ ثقافة كل أن ستجد وهكذ.ا الليبرالية.. 

يعتدأن دون من، والحرية والشورى بالعدل سألتزم أنا لم؛ ميقول فحين، 
؛بعمؤ،إلا الإسلام منر الحقيقة فير يلتزم لم فهو الشرعية، الأحكام بتفميلأت 
الإسلامي،.التصور امتياز تمثل ولا أصلا، للمنازعق محلا ليت، الك، الشعارات 

اكالامتمانمايتجلؤرفؤرمدى بالمبادئ متمسكون نحن، منريقول فحقيقة ولهذا، 

من،هكذا )الحرية( اممه لشمئء وجود فلا المثادئ، لهذه وشارحه محددة بتفصيلأت 
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محددسياسي بنذلام تإت لم الشر|يعة 

ويقلكن ملتزم أنه هؤلاء من الكثير حال حقيقة إن وفالسمة- تحديد أي دون 
بمبثم عام، كلي كأصل بالحرية إلا يأت لم الإسلام أن ؤينلن الليبرالية، مرحمتها 

ليبراليةامفاهيم من ثاء ما الإسلامي الوعاء داخل في 

الملميلتزم أن فإما مفصلة، تشريعات بلا كلية لمبادئ وجود لا أنه والخلاصة 
تحففلأنها يتوهم ريعالت، تث بين يلفق لأن سيضهلر أوأنه الشريعة، أحكام في جاء بما 

مختلفة.مرجعيان من لكن الكليات بتلك استمساكه له 

التعلقةالتفصيلات المعتبرفي للاجتهادوالخلاف، واسعة مساحة نم لكن صيقالأ 
أحرى.أجراء في بالإباحة متعلقة مساحة هناك أن كما المالئ، بهذه 

إلى؛ااا.ءوة يكتفي لن متوجها كان ح،-يئنا لكن هذا، ننكر نا لت نقول، وهنا 
بالكلياتلم يمن أما والجزئيات، التشريعات في ذلك ؛ُد يزهد نم الكلية البادئ 

بالأدواتالفلنيات مساحة ويحالج بها، الحكم بالقدر فيلتزم جميعا والجزتيات 
يه.متحلقا الرد هذا فليس اللكليات، لتلك الأقرب، التمثل أنه يعتقد ما لترحح الشرعية 

هداتيسالاا.ين؟ألايعدمثل هنات ميقال 

نفسفي تثير أن يتبعي لا هي حيمثآ من المصهللحات أن نتذكر أن يجبؤ وهنا 
أحكامهأوبعض الدين استغلال به يقصد كان إن الدين يتس فتأوفزعا، خوفا الملم 
مناقضهو بل بداهة، من.موم أمر فهو جماعة، أو لشخص صيقة مصالح لتحقيق 
غيرارتكب،، ما بقدر والتقمس الحيبإ من صاحبه وينال ومقاصدها، الشريعة لأحكام 

سيئ،يثكل توفلفج أن يمكن جميلة قيمة فكل بالدين، خاصا ليس الالحرافح هال.ا أن 
أوتيسمنالأ>افكافة.

والالتزامالشريعة، بتحكيم ال3لالبج لمز الدين ييس بتالمقصود كان إن وأما 
غمجن.'يتضمن اللمز فهذا عام، ثان أي في بأحكامها 

٢١٩



محددسياسي بنظام تات لم السريعة 

للطعن،موجب بغير فيهم بالطعن على والبغي الظلم الأولت الغلط 
والمدح.للثناء موصعا يكون أن بيغي بأم بل 

هذاصاحب أن يظهر ومدا له، تسييس بأنه الإسلام تطبيق تسمية الثاتيت الغلط 
صباب-ة،فاىتطبيقلهفىالخاب

بالمرجعيةواضح تآر ترى كما وهذا الخهلأ، المكان ش له استخدام هو السياسي 
العام.الشأن عن ؤإنمائه السياسي الظام عن الدين تحييد في العلمانية 

كانإن المصطلح فهذا السيامي(، )الإسلام عن بعضهم حديثا هذا ؤيشته 
بأسمائهميميهم أن فيمكن معينة، ■جماعات، أو أشخاص عن حديثا به المقصود 
منمتحددة نح وحول يوهم لفظ لأي استعمال، دون والإنمافط، ؛العدل، ؤينممدهم 
فاسدة،أو مضللة تسمية فهذه السيامي، الشأن في الدين يقحم إحداها وأن الإسلام، 

وربهالعبد بين دينية علاقة نثلرْ في الإسلام لأن العلماني، اللسان من متربة وهي 
أحكامفأي ومعاشهم، النامي حياة تنقلتم في شأن له يكون أن يمح ولا له، شأن لا 

الإسلامهو ليس أنه بمعنى سياسيا(، )إسلاما يسمونه الحلماي راجهم تخالف، 
للدين.العلمانية هوتصور كما العثادات، حوانس، على يقتصر الذي الحقيقي 
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الحلهي النلمانية ( ٢٧)

منالسبممعية النفور حالة بحب آحر حين فى ونخفت حيتا العبارة هده تظهر 
م

الفكرةبحميقة الوعير لانتشار معين مجتمع في النفور حدة ارتفعت فإذا العلمانية، 
وصعقالمشهد من العبارة هذه انسحبت له، وعداء للدين رفضي من فيها وما العلمانية 

السطح.إلى المقولة هده ؤلفتخ المجتمعي النفور حدة حقت فإذا تداولها، 
انعداميعني لا لها، ورفقه المجتمع تدين ثا بيالعام التداول ففاء من وانسحابها 

مقولاتصورة في لتفلهر تتقتن، المقولة هذه لكن الفضاء، هذا في بالكلية حضورها 
مفاهيمتقديم إلى نحى م؛كاسفة، وأقل مواربة، بماراي—، لكن الدلالة، ذات تحمل أحرى 

العلمانية.لففلة عالي صراحة تنمى لم ؤإن لمة المللمجتمعات نجاة كهلوق العلمانية 

أنفثالإمكان شيء؟ لأي حل العلمانية اءلتات وتالمقولة هده بدقة فحمنا ؤإذا 
معالجة;إلى تحتاج خاصة مقولة إجابة كل تثكل عدة إجابات تخرج ن

والطغيانالاستبداد من للخلاص حل العلمانية الأولي: المهولة 

أنيريد الذي فمن والهلغيان، الاستبداد تبغض السوية النفوس أن في شك من ما 
والكلعليه، الجميع يتفق فهلرى أمر فهذا والفساد؟ والطنيان الامتداد ظل في يعيش 
طغيانأو ظلم فيه يفع ولا والحريات، الحقوق وحففل العدالة تسوده مجتمعا ينشد 

محبةفي الجياشة العاطفة طْ وتر على لتلعب هنا المقولة هذه تأتي وهكذا تعد. أو 
الدعوىهذه بحب فهي العلمانية، فكرة لتمرير سعيا والحرية، والعدالة الحقوق 

المنشودة.الجنة هذه إلى الموصل والهلريق الحل 
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الحلمي اسماسة 

منالتخلمى هي العالماب علاقة ْا جوابان يستدعي والدي الصعب السؤال لكن 
الهلغياني؟الأمشدادي الظام هذا 

التيالمتعثرة الإحابات وتأتي والتحلح، الاختزال هذا إشكال ينكشف وهنا 
بالكامل،المقولة هذه قيمة لتفعف، صحح، موصوعي علمي جواب إلى تستند لا 

هيبل كلمايتح، وتنميق شعاراُته رير بمجرد نتحقق لا والكرامة والحرية فالعدالة 
صوئيةنوات بيتجاوز وهذا قوية.* وموسامتج عامة وثقافة متكاملا ذفل1ما تتطلب 

قبيلمن هذا أن فالحقيقة الحل، هي أوليت، الحل هي العلمانية بأن الساذج التفكير 
فحإلى المشكلة لعلاج الحقيقية الأسباب في الثءحن، عن يسعد الذي الفمي ، الترف

علاج!اي لها علاقة لا جديدة مشكلة 

قؤيانموذجا قدم الذي الغربي العالم في العلماني الطام عن وماذا هنات سيقال 
لأوءلانه٠إ؟لحففلالحقوقوالحرياُت، 

الحقوق،وحفغل الحرية مفهوم في يندرج ما تفاصيل متاقشة عن يعيدأ والجواب 
أومكان في معينة علمانية تجرية نجاح لا. أم الشرعي التصور في مقبولة هي وهل 
ومكان؛زمان كل في للجاح الحري الحل م، العلمانية أن يعي لا ممن زمان 

المتشابكةبالعلأقا>ت، مليئة طويلة تاريخية بتجربة مرتبهلة الغربية الثقافة في فالعلمانية 
هذاالمرهقة التجربة هذْ وتمخضت، الدنيوية، وحكوماتهم الدينية عقائدهم بين 

لهخيار فهو ثقافتهم، وعززوا أنفلمتهم، وشكلوا مومحاتهم، عليه بتاء نشؤوا فأ الخيار، 
والحريةالعدل مظاهر بعض تحقيق في معين سياق في العلمانية ونجاح خصوصيته، 

منءاز، قدر لاJيها علمانية أنظمة محتج وجل. وكما سياق، كل في ستنجح أنها يعني لا 
منالعلمانية الأنظمة من المقابل في وجد فلقد والحريايتح، المحقوق على الحافظة 

منالحقوق حففل فى فالتفكير الحقوق، وأنهلث، الجتمعايت،، ودمر الإنسان، سحق 
والتاريخي.الفكري الوعي في سذاجة العلمانية بوابة 
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الحلهي النلماتجت 

نبيلمن هو الناءس جم؛ع على وتعميمه الخيار هدا فاستنساخ ذللثح، على وبناء 
بلمطار بغير يفكر كاد فلا الإنسان عقل فيه يتعطل الذي الفكري الكل 

طريقامحاك أن يظن فلا للشخص الذاتية الماعة فيه تتهشم نمي اكسار عن هويعبر 
١^.^•حش بمقلد إلا للنهوض 

أودتمفناهر من الوافر في ولدته وقتما فيها، ونظرنا العلمانية بتي فككنا ما فإذا 
القيممن الحياتية الجوانب مختلف سلح إلى وأقضت سيء، كل عن القداسة بمنع 

منذلك وغير استهلاكية، أداة مجرد وجعله الإنسان تسلع إلى وأدت والأخلاق، 
لتعقيداتحالول لتقديم الشعارات هده بمثل التعلق سذاجة مدى علمنا مشكلات؛ 

الوافر.

دافروالحريات، الحقوق عن والبحث، والطغيان، الاستبداد من الخلاص إذا، 

حالةوهومجرد كبير، وهم الحل هي العلمانية أن توهم لكن صرورى، ومحقن مهم 
أالعلمانية في يرغبون لأنهم ؛العلمانية المتآيرين تسكن نفسية 

والدينيةالعقدية للخلافات حل العلمانية الثانيةت المقولة 

فيسترسلالناس، بين الكبرى العقدية الخلافات عن الحديث، يأتي وهنا 
طبيعةشارحا الأديان، بين الاختلافات حجم عن متحدتا المقولة هده صاحب، 

ومامتناحرة، مذامت، س الوافر في ما وحاكيا دين، كل داخل الوافة الاختلافات 
والمعتمد،الدين في الاختلاف ب_، بوكله ، واحترام، وقتال تكفير من بينها يقع 

فيهو فالحل الوافر، مععليات وفي التاريخ خلال من تلمه يمكن ما وهو 
الناسوافر في سلبي أثر أي لها يكون فلا جميعا الأفكار هذه تحتي. التي العلمانية 

بعضهم.معر وتفاعلهم 
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المحلمي اسماسم 

الخصوماتومع سات م أحد والعقائد الدين في الاختلاف أن في شك ولا 
الثقافةارتضت وفد حقيقية، وانتهاكات م3لالم بسببها تقع وقد الناص، بين الثديية 

التاريخيةالتجربة لهلبيعة نظرأ الخلافات، هده لحل لكا مالعلمانية تأخذ أن الغربية 
تءحريفه،وجرى فته، الخصومات وكثرت الدين، مفهوم صعق حسثا عندهم، للدين 
بديل.آخر م نقنا من يد لا فكان 

تعيرتعدية فهي الإسلامي، التاؤخ إلى التجربة هده تعدية في هي المشكلة 
معينحضاري سياق بين الفروقات حجم إدراك في فاضح ونمور كبير، غلط عن 

الشريعةلحكم كانت، الإسلامي التارح في فالهيمنة له؛ مثاين اخر حضاري وسياق 
يفكرولم متباينة، وأزمنة مختالفة أمصار في دول فيها تعاقبت قرنا، عشر ئلاثة محليلة 
الغللمأمياين، أرحعتط ؤإنما ه، نفالدين في المشكلة بأن القرون هده محليلة أحد 

فياختلفوا ؤإن الجمع بين اتفاق محل فكان الدين أما أخرى، لأمور والخصومات 
وللفصلليحقوق الضمان هي الدين إلى العودة أن فالحقيقة وأحكامه، تعلثيقاته بعض 

الخصومات.ص المزيد يفتح فإلغاؤْ وأما النزاعات، ولقعلمر الخصومات بين 
بمحاصرتهفالمطالب الناس، بين العدل لإقامة الضامن الدين هو فالإسلام 

الحقيقةهوفي السياسي، أوالمجال العام، الفضاء في انملانه ّؤإلغاء العلمانية، بالفكرة 
وتهلثيقهتئمحكيمه وأن الحق، الدين هو ليس الإسلام أن والمقال الحال بلسان قائل 

ولنالمعللوبة. الحيل ضمانات على يشتمل لا وأنه للبشر، المرجوة الهداية يمثل لا 
وهومتصرر أمر فهدا الا.ين، بهذا كافر لسان على الكلام هدا مثل جريان ص نعجب، 
محاسنمن عاليه يشتمل ما وبيان الإمحلأم دين صحة في الكافر هدا مباحثه يوجب، 

التقرير،هدا مثل يتبهلن ثم الدين هذا صحة يعتقد منلم من اإعجّ_، إنما وفضائل، 
أنيعتقد أن صاحبه على يوجب، الله عند ص وأنه الإسلام بصحة الاعتراف إن حيث، 
وتحكيمه.تحقيقه في إلا يكون لا والعدل الهل.اية تمام 
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الحلمى اسماب 

بينحلاف وحول بب وبأنه هي ساذجة، نكرة على تقوم الدعوى هذه حقيقة إن 
عنكمالإسلام إبعاد في هو فالحل الإسلامي، الحكم جزئيات بعض في الملمين 

فتكرهونصحته، تعتقدون ولا به، ترمحون لا لدينكم، مخاك ؛aj ،Lوفرضى بالكلية، 
الحل.هو لأنه بالقوة، عليه 

الناسعر العلمانية قوانين ففرض صحح، حل أي يضمن لا هذا أن والحقيقة 
حكمتاؤإك حلا، ندمت، أنلئ، يعني لا بالقوة، الشريعة وتحتيد والنار، بالحديد 

أنهاهدا يعني ولا آحر، نظام بأي أو تحكم؛العلمانية أن يمكن والقوة بالقوة، الناس 
لحكمالجبري والإبعاد القرى التعيير دعم هي العلماني الحل فحقيقة الحل، قدمته 

ال~ القوة سلطة بِح ب— لأنكم هوالحل، هذا بأن ذلك بعد الناس إتناع ثم الثريعة، 
الخطقالابقوة القوة بمنطق آحرهومرفومحى حل وأي غيره، حلا تملكون 

الفلمأن وهو هنا، القارئ ذهن في حاصرأ يكون أن يجبا مركزى معنى وثم 
بطريقةالطلام فيتثكل بها، الناس جميع اقتناع على بناء الواقع في تنشأ لا المياسية 

تفرضىفالتفلم البشر، وا؛غ في له وجود لا ٌثالي نمور فهذا للجمح، مقنعة تكون 
مهماأنها مدركة وهي نذإا٠ها، وحن قضيتها بعدالة الناس في تجتهد نم ها نف

تكونلن الناس س شربمجة نم فإن العدل تحقيق وفي الإئناع في الكمال غاية بلغته 
الطام.قيام دون يحول لن هذا لكن التذلام، ا هلل عن راضية 

يمكنلا أنه ندرك فإننا الشريعة حاكمية مشروعية نقرر حين أننا لنقرر هذا نقول 
فليسبه، موس غير يكون حين خاصة الفلام، بهذا بالإسلام سحكم س جميع إقنيع 

سببايكون أن يمح لا المعنى هذا لكن بدينه، بمحكم أن يفضل المسلم غير أن بمحاف—، 
دبهم،لشريعة الخضؤع س المسلمين ونحرم به، نرس الذي الإسلام حكم تلغي لأن 

كلههذا تلغي أن يمكن لا ترون• هليلة يحكمهم كان الذي الفلام س ونعهلل؛لادانهم 
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الحلهى اثمانية 

فهولميتحقق، أن يمكن لا فهذا الخيار، بهذا الناس حميع إقاع عن البحث، لمجرد 
الفلامهذا أن على حليا البرهان يكون أن الواح_، ؤإنما يتحقق، ولن نظام لأي يتحقق 

غيره.س لهم أحن بأنه الجمح يقتغ أن لا للجمع، العدل، سيضمن 
هذاترفقي متياينة شرائح ثم أن يعرف الليبر١لي فالنذإام ،، liijكل سمة وهذ0 

عنللبحح، يذه_ه ولم الحكم، في بأحقيته الأتتناع عن ، يتونفلم لكنه الخيار، 
التهلبيقحلال، من يعي ؤإنما النامحن، لجمح أخضل تكون عته بديلة حديدة حيارات 

الأفضل.هوالخيار أنه يثبت، لأن 

فئةوحوي لأجل العلمانية ؛جالس، التفكير سذاحة أدركتؤ هذا استحضريت، إذا 
القليلةالغثة هذه إرضاء أن هنا والنلريفح الشريعة، بحكم ترضى لن الناس من معينة 

الأكثر!به يقبل لا نفنام فرض يستلزم 

للدينأفضل لفهم حل العلمانية الثالثة: المقولة 

ولاللدين، عداء ؤلياتهأ في تحمل لا المقولة هذه صاح_، نفلر في فالعلمانية 
للدينوعقلأني صحيح لفهم أمثل كسبيل العلمانية تقدم مي بل له، مخالفة أى تحمل 

له.المتشددة والتفلإيراُتإ الضيقة الأفهام مقابل في 

علاقةوربه، الحبل. بين علاقة كونه في الهلبيعي وضعه إلى الدين تعيد فالعلمانية 
هوللدين العلماني المفهوم فهل.ا أوإكراه، خارجي قيد أي يحكمها لا صادقة روحانية 

للدين•الصحح المفهوم نفلرهم في 

هوكما للدين فهما ولمس عنه، أجنم، ممار صوء في للا-ين فهم الحقيقة وهوفي 
يفرضؤإنما وأحكامه، وأصوله انمين مالئ وفق اكدن يفهم لا فالعلماني ه، نففي 

وأدواتالعلمانية الرجعية ب، يحمقيدا الدين فيكون الدين، على العلمانية أصول 
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الحلهي اسماب؛ 

عرفممن القاش من الكثير يتطالب لا الكلام هذا مثل وبطلان بها، المتعلقة الفهم 
فالأملأمبداهة، للدين الروية هدم حْلا يعرف لم مكل إذ وطبيعته، الدين حقيقة 
التي،.صوؤوهقو ييهم وسنة يوم، كل يقرؤونه الذي ربهم وكتاب به، يدينون الذي 

الكلامهدا مثل يقبل أن الإيمان صحح لم لميمكن فلا الصورة، لهذه تماما مخالفة 
يتملصيقة دائرة في محدودة علاقة مجرد ليس الإسلام أن فهويدرك يصدقه، أن ولا 
أيضايدرك أنه كما كله، الدين مت، ليلكنها الدين من جزء العلاقة فهذه بربه، العبد فيها 

مقابلفي للشخص الفردية الحرية تتجاوز لا معينة بحدود مقيدآ ليس الإسلام أن 
الحاكمهو ليكون هدا من هوأومحع بما الواغ في يتمدد هو يل لغيره، مضادة حريالت، 

التفاصيل.مختلفح في الناس حياة في المهيمن 

وفقويفرونه الوين يأحدون أنهم هو العلمانية عند للدين المحح الفهم إذا، 
شيءأي ولا تهلبيقاته ولا أصوله ولا نصوصه ولا الدين في نفلر بلا العلمانية الحدود 

لأنفيه، ونقلدهم عليه ونشكرهم التفسير هذا منهم نقبل أن ذللث، بعد علينا نم آخر، 
التفكيرأوحرية العقل هومنعلق هذا 

السياسيةالخصومامت، في الدين ، توظيفلعدم حل العلمانية ت الرابعة المقولة 

لبيان— والمكذوبة الصحيحة — والأحبار القصص تحثي المقولة هزه وتحت، 

الإسلاميالتاريخ في أو العصر هذا في سواء يامة، الفي الدين توظيفا صور 
اكافرةالعاطفة وتر على كلعب، الأحرى،  ٠٣١والثعوالتقافامتح تواريخ أوفي المتقدم، 

لتقبل؛العلمانية.الدين ا وظيفتس 

صحح،موضوعي يثكل المقولة هذه في ؤيفكر عاطفته العاقل يحيد وحين 
الغريبةالعلمانية النتيجة ^ه مثل إلى يفضي لا للدين اليامية التوظيفات، واقع فإن 

الجميلةوغير الجميلة المعاني كل إذ السياسي، الفضاء س الدين تعطل بوجوب 
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الحلهي النلمابت 

والعدلوالأمن والحقوق والإنسانية والديمفراطية فالحرية نوخلف، أن يمكن 
وففياعاتجرائم باسمها وارتكب سياسيا، وفلقت، كلها وغيرها، والقومية والوطنية 

يهنالبلا فلماذا بها، يتمح كان ممن الإنسان لحقوق عقلتم انتهاك وحرى كثيرة، 
أنوفلمح؟ لا حتى حميعا بإلغائها 

فيالهزيلة الهلريقة هذه معه يمارس الذي هو فقط الدين هذا، يقول أحد لا 
يكونأن الواجب وكان الدين، نلغي أن يعني الدين يتغل من وجود بأن التفكير، 

أوذرة، مثقال فللم ولا -حهنأ ولا فيه سهو لا الحالمين رب عند س حكما الدين حكم 
التهلرق.في موغل تفكير هذا أن في سلث، ولا بالكلية، الوجود س الدين حكم نلغي 

تحول١لتي، الضمانالت، وضع في هو فالحل الثأن هذا تصحح يريد من 
منالضمانالت، هذه يخالفه.. ما ارتكاب فى استغلاله أو حهلآ، الدين توخليف، دون 
فيتعمق وأن الواغ في تتحدمحث، أن يجب التي، هي، عميقة وثقافة وأدوايت، ايت، مومح

لتوظتفاالليل، استغلال من أو أوجماعة سخص أي لتمنع وحسهم الناص وعي، 
فيوهو التفكير، في غلهل، فهو الاستغلال لمع بالكلية الدين إلغاء وأما انحرافاته، 

بلتركته،  ٠٧أنلئ، لمجرد الدين يتركوا لن الناس لأن عملي؛ غير خيار ه نفالوقت، 
يكونولن كذلائ،إ بالباطل توظيفه يريد وس مدق، الدين بتهلبيق يهلاو_، من سقى 

السبهامت،.أتون في ورميه صاحبها بدين العبّثح سوى عملية يمرة أي الهلريقة هذه لمثل 

التاؤخفي ثقافية لمشكلة بليد استنساخ هي بل لشيء، حلا ليست، فالعل.م.انية إذا، 
عالمناإلى فكري بكل نقلها جرى المحزفح، دينهم مع علاقاتهم ولهلبيعة الغربي، 

تْلبيهم،ولا الناس، حقوق حفغل. في حقيقية ثمرة بلا الناس تصورات، لتفسد الإسلامي، 
والحقوق.للعدل حقيقية دعوة أي أمام عاس أكبر الحقيقة في هي بل بينهم، العدل 
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باثمكرإلا يواجه اثفكرلأ ( ٢٨)

صرورةهو صحيحآ، معنى بها ممدون وهم المقولة هاو0 الناس من كير يْللق 
منها،أنوي بفكرة عاليها والرد وقوة، صعق، من فيها ما وبيان ونقدها، الأفكار مناقشة 

المؤيادةوالبراهين الحجج وتعرض الصحيحة، الرؤية تقدم أن س بد لا يةول1 فهو 
تموراتعلى الإيجابي التأثير يغ الهلريقة وبهذه المنحرفة، الأفكار تنقفى حتى لها، 

المغلوؤلة.المفاهيم س كير ونصحح الناس، 

بالأفكارالياحللة الأفكار مواجهة أهمية عن ، يكشفوهو ص^^، المعنى فهدا 
لأنوالبراهين، الحجج على يقوم وْؤثر، مقغ "حهلاب تقديم وصرورة الصحيحة، 

التيالقوالب، ب_، بوالفتيات، الشباب، بعض تستهوى قد الباؤللة المفاهيم س كيرا 
وحنعبارتها، لحلاوة الماس بين راحت، ياؤللة فكرة س فكم حلالها، من تقدم 

لممويبهاوالأدلة الحجج س يكفي بما معضدة تكون أن دون بيانها، وحمالط رصفها، 
المساحيقعتها وتزيل الفكرة، هده نيف، ؤ لمكشفالمقيئة الفكرة فتاتي وتصحيحها، 

معنىلتمرير أحيانا تتداول العبارة هذه أن هنات إليه يتفطن أن يجب الذي لكن 
المعالجةمجرد إلى يدعو فقائلها مقصودا، العبارة فى الضمن الحصر يكون آخر، 

الفكرإن يقول! حين فهو حياله، يمارُس مغ أو إلزام أي رفقي ح للفكر المعرفية 
إلزامأي س الأفكار عالم في فائدة لا مضمونها؛ برسالة يبعث، بالفكر، إلا يواجه لا 

والإلزام.الخغ وليس والحوار، هوالمقاس الوحيد فالهلريق مؤثرة، غير لأنها أومغ 

٢٢٩







باتفكوإلا يواجه اممكرلأ 

هيالأصل وأن مغ، كل في صرورة مطرد الأمر أن نمور الخطأ من معالجة، إلى 
نظامفكل الناس، يدركها بدهية قضية وهده الثيء، في الناس رغبة من يزيد أنه المغ 

والاجتماعيالاقتصادي الجانب في الممنوعات س ؤلويالة قائمة عنده عصرنا في 
كليمتغ الي والتقاليد العادات من حملة مجتمع كل وفي والأمتي، والسياسي 

حضورها،وتحجيم الممنوعات، هده تضييق في أثر له هدا وكل تجاوزها، عن فرد 
ذريعةذللث، يجعل أوأن الرغبة، ميزيد المخ أن في يتاتا أحد يفكر ولم مها، والتنفير 

المخ.هدا منع إلى 

وصعأوأن قطعها، في الرغبة المروريقوي إثارة وصع إن ت يقول يوحد■ءاةل فلا 
والسمومالمسكرات مع أن أو ارتكابها، في الرغبة يقوى الجرائم على العقوبات 

حافيةليت، المح، البدهيات من فهذه علتها، الناسي إقبال يقوى الفاصدة والمطعومات 

أحد.على 

بعمىفي صحتإ ؤإن ومي تمييز، بلا الألسن تتلقفها دارجة شعبية العبارة فهده 
أوحقيقي مبت، بلا فيها الخغ يكون التي الممنوعات ببحمى كتعلقها الجواست،، 

الرغبةزيادة في فعلا يوثر قد الخغ فهن.ا فيها؛ الرغة وجود ْع صحيحة، غير بطريقة 
هوالمخ في الأصل أن على الحكم أو ممنؤع، كل على تعميمها وأما الكثيرين، عند 
منتهدر أن ينبغى لا المحسومان فى مكابرة فهو هدا، 

المجاهرةحرية من فنمخ الإسلامي ديننا أصول بحففل نقوم فحين عليه؛ وبناء 
هذافإن المسلم؛ المجتمع في الفواحش شيؤع من نمتع أو عنه، أوالردة فيه، بالطعن 

جمهورعند أمرها ومشع مجالها، من ؤيحد الموبقات، هذه حضور من يفيق مما 
فيهدا مثل يدور لا ل فيها، الرغبة لزيادة مببا هذا يكون أن يمكن ولا لمين، الم

فقدشرعا المع يوجب ما مع من للتهوين العبارة هذه بمثل يأتي فمن عاقل، حلي 
جهتين،•من اء أّ
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بالصئرإلا يواجه الفكرلأ 

دونمن وواتعا عقلا البطلان ظاهرة حاطثة ثاعدة استعمل أنه الأدرت الجهة 
وءي•

الشرعية.الأحكام ببعفى ١^٥^٠ في ثب تأنه اكاني؛ن؛ الجه،ن 

إلىتستند التي الممنوعات بقية مع القاعدة هذ0 بمثل يؤتى أن يمكن خلا ولهذا، 
شيءأي أوحفظ الدراسة، حففل أو الاقتصاد، أوحفظ الأموال، أوحفثل. الأمن، حفغل 

الدينحفغل مقام يكون أن هق ورسوله بالله يؤمن بمن يليق ولا الناس، حياة يمس مما 
لكنهحقيرا، كان مهما دنيوي بب ٌلأي المغ فيتقهم الضعيف،، المقام بهيا نفسه فى 
الفساد!في مرغبا إلا الشريعة أصول إلى يستند الذي المغ فى يجد لا 

القيمة.الفكرة تهلرد الصحيحة الفكرة يقولون؛ 

بعلريقةتقدم والتي الصحيحة، الراهن ذات فالفكرة ما، حد إلى صحيح وهدا 
وهدابراهين، تحمل لا التي الباطلة الفكرة من أقوى أمرها سيكون سليمة، موضوعية 

الباطل.الحقونقخى لنثر والبرهان بالحجة العناية ضرورة من تقدم ما يؤكد 

باطلا،معنى الناس بعض بها يريد صحيحة مقولة هي أحرى؛ مرة نقول لكن 
باطل،لغرض صحيح بكلام فهويستدل دينية، قاعدة إلى مستند إلزام أي رفض وهو: 

فيمهمة أحرى عوامل أي إلغاء يعني لا الماطلمة الفكرة تعلرد الصحيحة الفكرة فكون 
يضرهم.ومع٠١ الناس دن حففل 

الفكرةتطرد الصحيحة )الفكرة بطريقة التفكير أن على هنا التأكيد المهم وس 
تأثيرالوعي؛ذلاهرة في كبيرة وسْلحية ظاهرة سياحة س تخلو لا مقارنة قيمة( ال

الفكرةكون على يقوم لا مجتمع أي في الأفكار فحضور المجتمعات، في الأفكار 
أكثرتكون أن لزم وأوضح وأحمل أصح كانت، كالما الفكرة أن بمعنى فقعل.، صحيحة 
التآمروأسبامج، الواقع طبيعة إدراك عن يعيدة حالة .ية تجريالصورة فهلوه انتشارا، 
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الأبالفكريواجه الفكرلأ 

الفضاءإلى أصلا ينتمي لا منها وكير كسرة، بعواصل يتأثر الأفكار فتمدد بالأفكار، 
الانتثارعلى أندر هي كبيرة إعلامية أدوات تحملها الخي فالأفكار والمعرفي، الفكري 

برهنةوأكثر وأقوى أصح كانت، مهما ذلك، من شيئا تمللث، لا الي الأفكار تللث، من 
حضورمن تمالك فإنها سياميا، أو ماليا دعما تجد التي الأفكار وكدللث، وعقلا. 

ءل؛يعةواستحضار الامتياز. هذا من الخالية الأفكار من كثير تجده ما أضعاف التأثير 
تعقيدمن يزيد والثمانية الفكرية وهويتها وتصوراتها وعيها يثكل وما البشرية النفس 

المالوحب، والحسد والكبر للعصبية فإن العلرح، سداحة عن ويكشف، المشهد، 
اعتبارعن بعيدا وردها الفكرة قبول في كييرأ تأثيرأ الاعتبارات، من وغيرها والجاه 

والثاؤلل؟الحق ميزان 

ببّنعقلانية مزاحمة على مبني الأفكار انتشار أن فتوهم سبق، ما عر وبناء 
علىمعللق نحو وعلى بياتها قادرة الصحيحة الفكرة وأن والخامحلتة، الصحيحة الفكرة 

وكيفيةالأفكار فهم في ساذج تجريد هو المشهد؛ من ؤإزالتها الخاطئة الفكرة تنحية 
الباطل.أومغ الحق نشر في مؤثرة أدوات في الترهيل. عليه ترتب، انتشارها، 

الل؛>،•إلك، نظام أي فرمه ش للترهد تأتي التي التابمة المقولات ومن 
كلله يتح حرية وسط في تدين فمن أقوى، الممنوحة الحريات ييثة في الترسة أن 

أقوىسيتكون يته ضل به، متملك دينه، على محافظا ذلك، مع وبقي الخيارات 
بالتدنأسبه هذا ن ضل الأحرى، الخيارات وحول عدم ٌع تدين ممن أعمق وتمسكه 

الأول.بخلاف الاضطراري، 

فيالشخص تدن يكون حتى ديتي، أوإلزام مغ أي إسقاط منها يراد الفكرة هذه 
اللببراليةالحرية هي هنا الحرية أن يب فلا الأمر، يلتبس لا وحى كاملة، حرية جو 

كافةالخكرات ارلكدت، حيارات فيها تتوافر التي هي لأنها بالشريعة، تلتزم لا التي 
لله.ديانة الشخصي فيتركها 
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بالفكرإلا يواجه الفكرلأ 

وعيءبلا آثارها نتلقى أن ثبل صحيحة بطريقة الفكرة هذه نختبر دعونا حنا، 

أقوئ؟الكاملة الحرية ذات المجتمعات في التدين هل 

أسابسنر أن بداهة يعرف فالعاتل قاؤلمر، بشكل الدعوى هده يكدب الواغ 
التدينيضعف مكان، كل في المنكرات وتوفر الغرائز، ؤإثاره الخمور، وانتشار اد، الم
وهدهالهناعات، على المحاففلة من ؤيقلل والفجور، الفساد وينشر مجتمع، أي في 

مجتمعاتفي التدين وا؛غ فهل ؤإحصاتيات، دراسات لملاحقة لاتحتاج بدهية نتيجة 
الالتي المجتمعات من كشر في اليوم لمين المتدين من أصعق قرون نل المسلمين 

الله؟بشؤع بينهم يحكم 

مضعفوالأخلاقية السلوكية الحرية أشرعة فتح أن بالضرورة يشهد الواقع 
ويقويدينهم يحففل الذي بينما لدينها، د ومفالمعومب، لأخلاق ومدمر للتدين، 
النكر.عن والنهي بالعروق الأمر هو تدينهم 

أقوى؟الحرية ومعل في التربية بان الوهم حاء أين من إذآ، 
علىمحاففلة بالدين، كة متم قليلة فئة وجود ملاحنلة الوهم هدا سبب قديكون 

إيماناإلا الشرع أحكام في والتفربمل التدين ترك على الدواعي كثرة لاتزيدها أحكامه، 
عفلمعلى دلالة هو البيئة هده مثل في تمسكهم بأن ثلث، لا هؤلاء فمثل وتسليما، 

أوالخناعق، على ناعيه بيئة في وهويعيش التدين في يساويهم ممن أقوى وأنه تدينهم 
بالأكثريةحدآمقارنة قليلة تبقى الفئة هده لكن يجده، ما الفساد دواعي من فيها يجد لا 

بلالمقارنة، معيار هم يكونوا أن يصح فلا المنضعل، غير الحرية بوسعل تأثرت التي 
يتحملونهوما عليهم، التدين وصعوبة فقلتهم العكس، على دلتل هم الحقيقة في 

هدامثل فى يقوى لا التدين أن يكثف، ذللث، كل عليه، المحافنلة سيل في ؤيدلونه 
المطلقة.الحريات من الجو 
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باممكوإلا يواجه اممكرلأ 

فكلمافيه، مشكك أو عنه، منفر أو له، معاد جو في يقوى أن يمكن لا التدين 
التدينمهل يخالفه، عما وتنهى اتاعه، على وتحض عاليه، تشجع التي البيئة وحدت 

علىيحرض أو منه يخوف أو نه يشكك ما وجد ؤإذا وانتشر، ونوى الناس على 
وأنقل،أصعب ستكون التدين فإن مخالفته، على تحض التي الدوافع أووجدت تركه، 

إصعافه.فى هذا وسيتسيب 

الشهواتمختلف ابنه على أن يعرض أن المقبولة والتربية العقل س وهل 
ذللث،يعد ؤيتوثع أمر، كل في ؤيخيره مصراعيه، على الشرور بابح له ؤيفتح المحرمة، 

وأءمذ،أأوثق إيمانه لجعل الابن تدين قمح، إيجابا هم يأن 
تحضالي المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر بقاعدة الشريعة جاءت ولهدا 

عليه،النفوس وتقوى ميسورا يكون حتى عليه والخث، ؤإشاعته الخير نشر على 

تركهؤيسهل مجاله يضيق حتى منه والخغ فاعله ونصح النكر ترك على وتحث 
يصحف،بما تأ؛ي الشريعة أن عانل يتوهمم فهل عليه• المحرصة الدواعي وتخفا 
وأماالإسلام، تهلبيق عدم حال في وأمهل أقوى سيكون بالإسلام التدين وأن التدين، 

اأصعق، فسيكون تهلييقه حال فى 

أنتقرر فهي المقولة، عذْ حقيقة عي لكنها ملم، يقولها أن يمكن لا نتيجة عدْ 
الحقيقة،لهده نائلها يتفعلن لا وربما أقوى• للشريعة الخالق، حوالحرية في التدين 

لمانه،على يرددها التي المقولات في النفلر يدقق بأن ذلك، تبعة من يعفيه لا هذا لكن 
لمعناها.الحقيقي الإدراك بعد إلا بشيء ينهلق فلا 

و)المنوعبالفكر(، إلا يواجه لا )الفكر القولأتت من حرمة عنا وجدنا إذا، 
أةوى(تالحرية ومط في ورالتدين الخاؤلتة(، تهلرد الصحيحة و)الفكرة مرغوب،(، 

حكمبأتم، يتعلق فيما الإلزام أو المع يدأ أصحابها رقمي لتمرير حميحا إليها يستند 
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بالقضإلا يواجه اممكرلأ 

.ء ء منتمرر قد لكن مقبول، نحو على المقولات هذه بعمى مهم أن إمكان فمع ديتي، 
إلىيحتاج الذي المضمر الحمقى جب والباطلة، ومفاهيم حاطئة، معان حلالها 

الشريعة.أحكام لزوم الناس بعض هورقص هنا الكشف 
ولهذاتقبلها، لا العاصرة العلمانية الثقافة لأن الحال بطيعة الفرض هذا حاء 

منالموصؤع فيعرض بابها من الخألة يأتي أن المقولات هذه مثل يردد س فعلى 
مناطأن توهم مجملة مقولات عبر يتخفى أن لا الشريعة، أحكام لزوم عدم جهة 

في)ج(.الحقيقى الإشكال لكن القطة)أ(، فى البحث 
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تهمفلنسسح لنا يسمحون هم ( ٢٩}

محونيوهم الكنائس؟ يناء لهم لانسمح فلماذا الماحي يبتاء لنا محون يهم 
بأعيادنايهنئوننا وهم ذك؟ بمثل لهم لايمح فلماذا الإسلام إلى بالدعوة للملمين 

بالمثل؟قابلهم لا فل١ذا الديية 

ميثامعنا يفعلون المسلمين غير أن كما ذاتهت المعنى تكرر أحرى ومقولأت 
انفسه؟ الشيء لهم فنفعل بالمثل لاقابلهم فلماذا معينا، 

المعروفة،العدل قاعدة نحتا مندرجا يتوهمه ما إلى تند يالمقولة هذه صاحب، 

الناسبعمى يظن قد بل بإحسان، إحسانه تقابل أن عليك ما شخص إليك أحن فإذا 
Jع١مل.أن تحب كما الناس فتعامل هدا تتجاوز أن هنا الأحلأفى الفضل مقتضى أن 

تصغوالتي للواغ، الحالة ية الرومانالقراءاُت، يعفى مناقشة عن وبعيدا 
سكثير عن وتتغافل الواغ، حقائق تتجاوز التسامح س بألوان الغربية الجتمعامت، 

تعاملهمفي يفرنون ما كثيرا وألهم عندهم، الموجودة الإجرائية النظامية التعقيدامحت، 
يتجاوزونوند منها، علهم وافدآ كان وما وأديالهم وتقاليدهم أعرالهم من كان ما محن 

أودينهم، يخالفح ما السالخين عالي يفرصوا كأن الحقوق، من عدد مصادرة إلى ذلك 
ذللثح.أوغير الماذن، أوإعلاء الماجد، أويناء النقاب،، كمغ عليهم يجِح مما  ٢٠٠يمنعو

والعدلالمساواة لأوهام الخفؤع غمرة في تنسى أنها المقولة هده ح فالإثكال 
الصوابمعرفة في إليها يحتى؛ عليا مرجعية له ثخمى كل أن وهي بدهية، لمة م

والهوىئة الفالحالة لضغعل يخضع أن يصح فلا والباطل، الحق وتحديد والخطأ، 
وتعهليلها.الرجعية هده مخالفة في فتقع بمثله الشيء مقابلة في الخاص 
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لهمفالنسمح لنا يسمحون مم 

اياطلعن متمايز فالحق بينهما، المساواة مه وتنتفي الماطل، وقيم الحق قيم بتن 
بضالثربمة ونمز [. ٣٢]يونس: 4 الضلال إلا التق بمد نناذا ؤ ظلم: بينهما والنسوة 

جهزالشتن الأض بمثوى وما ؤ يستويان: لا فالطاضان ؛، ١^١٣وحملة الحق حملة 
إن١ني١ت زلا الأ.ئاأ بمثوى زنا >ق< الخزون زلا الظل زلا الئوز٠ زلا الظلنات زلا 
آمنوانحنل أم [.ؤ ٢٢—  ١٩]فاطر: الموره ذ من سبع أنث زنا فناء نن بمبغ اممة 

حسبأم ؤ . [ ٢ ٨ صى: ] ال_نتقين'هالئجاره نحنل أم الأرض ؤ( كانشدس الصالحات نغيلوا 
Uنائ ننام محام نزاآ الفالحات زغبلوا آنئوا بجمأن النيئان اخرنوا الذين 

خأالجنة أصحاب الجنة زأصحاب الثار أصحاب بمثوى لا ؤ [. ٢١]الجاثية: ه ةكئو0 
[.٢٠المايزوزه]الحشر: 

تفاصيلفي وأصحابهما والباطل الحق بين الممايزة عر والخواهد والأمثلة 
والخدودوالخنايات العبادات أبواب ر تل.كر أن من أكثر العملية التشريعات 
وغيرها.التعبن.، وحرية والحماة والولاية والشهادة والأطعمة والأنكحة والمواريث 

بدهيةتركي التي التشريعية الشبكة سعة عر ليل للتي. مختصرة الشواهد هذه وحن. 

زالثصازىالتهود تتخيرا لا آمنوا أيها يا ؤ الاطلت وحق الحق حق بين المساواة نفي 
الظاوينب<١^ تهدى لا اض إف مم نإئة منْكلم تئزثمم زنن ننض أولياء يخم أولياء 

أنفا^تا [. ١ ٤ ١ ]اكساء: نملاه الزمحن غل للكافرين ه بجز ؤؤلن ه[ه ١ ]اكائدة: 
[.٢٨]التوبة: هذاه بمن'Cامهلم الحزام التنجت يمزنوا نلأ بجس ١لئئركون إقنا آمنوا الذين 

جلأتأ/دلمطلأه]آلعمران:خاا[.ؤؤلأ
النئرقينئنكغوا زلا زلوأغجتئْفب مئزكة غيرنن مؤمنه زلأنه يؤبن خى ت ١^٠^٤١ ئتكحوا 

الجنةنذغرإل القارزاممه نذغوذإل أولك ؤلوأغجتْكم ثئرك يوبنوازمحدئدبذحثربن حق 
مؤمناتعلنتنؤخئ فإذ ؤ • [ ٢ ٢ ١ القرة: ] ه بمن'كروذ ننثئم للئاص آبائي يإدنب زالنئفر؛ 
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تهمفلنسمح ثنا يسمحون هم 

بالمثل،الخقايلة لزوم تقرير يريد من تعارض الحكمة الشرعية الرؤية هذه إن 
الحقبوصف منفردة ها نفمن تجعل حاسمة فكرية روية وجود يستحضر لا فهو 

سيةالقول يتبز هؤلاء من كير بل لها، المضادة الرؤى ببطلان الحكم مقال في 
المقولة،هذه مثل تض مشكلة ر يفأن يمكن ما وهو امتلاكها، إمكان وعدم الحقيقة 

الحدودفي وضوح لديها ليس والباطل، الحق محاكمة في مائلة روية بتبني هومتاثر إذ 
بالباطل.الحق بمساواة اJ٠هلالبة سفرز بما بينهما، الفاصلة 

شرعتا؟الأمورمحرمة هذه أن لانرئ لكنتا معترصنا؛ بعضهم ربمايقول 

الأمرهدا هل الحقيقي; البحث محل إلى بها وعودة للمقولة تصحيح وهدا 
لمحلصحح انتقال فهدا لا؟ أم بمثله المقابلة الشريعة تقبل مما المخموص المعين 

فيها،الشريعة حكم لإدراك عي والالقضايا هده في الفلر وهويوجج، مشرؤع، بمحب 
يخضعلئلا واعيا المسالم يكون أن ؤيججح ردت. ؤإلأ هبلت، شرعا مقبولة كانت، فإن 

يشعر.لا حيث، من الشريعة على حاكمة تأتي التي المقولة هذه لمثل 
يفعلون؟كما لهم نفعل لا فلماذا لتا يفعلون هم يقول; سؤال أي عن الجوامحبح إذا، 

نطلقحلالها ومن ونن.ر، نأتي فيما نصدر وعنها إليها، نحتكم مرجعية لنا إن نقول; أن 
المنجمةومفاهيمهم تصوراتهم فلهم الأحرون وأما ومفاهيمنا، تصوراتنا بناء في 

ْعمرجعياتهم•

ل)تبل. نسميه أن يمكن فيما أحيانا تج، تتأنها المقولات هذه حهلورة ومن 
يشعر.لا وهو أحرى مرجعية إلى مرجعية من الشخص فيتحول المرجعية(، 

المشهور;المزال هذا إلى نأتي فحين 
هوكما المعابد، وبناء واللباس، التدين، في الحرية س الكفار نعهلي لا لماذا 

٢٤٢



لهمفلسسح لنا يسمحون مم 

لحقوقانتهاك أي عليهم سكرون ولماذا الغربي، العلماني الفلام في حريات من متاح 
منعهمفي أن ترون ولا الحقوق، هذه مثل لهم تضمنون لا أنكم مقابل في الملمين 

تباركونه؟قد بل انتهاك، أي منها 

الجوابفي تطرد أن فيضهلر الإلزام هذا عن الجواب في الناص بعض يتورؤل 
بهايحفظون التي العلريقة بذات الإسلامي نظامنا في لهم مكفولة الحريات بل I فيقول( 

بلائهم.في حرية من لنا ى\ والدعوة والتعبد اللباس حرية فلهم الملمين، حريات 

المرجعية(،)تبديل في ثبت( تلنا( يسمحون كما مح )ن مقولة أن هنا حصل الذي 
الحرياتعلى حاكمة مرجعيه الإسلامية( )الشريعة تبنى ص الجيب، هدا مثل فتحول، 

فحقيقةالحاكمة، هي لتكون الليبرالية المرجعية تني إلى الميامي، الطام لها يخضع 
بايتعتد لا التي الحرية على القائم اللمرالي المكر تثني على مبنية الجواب هدا 

الرجعية!تبديل الجيب نحى مشكل جواب من فهحّوبا دينية، محغلورات 

وعيدون ص المقولات هل.0 لمثل الارتهان حهلورة عن للئ، يكشفا وهدا 
لوازم.ص تضمره وما بحقائقها، 

حدودفي معتبرا يكون أن يصح يمثله الاحرين مقابلة منطق أن ت ذللئ، إلى أصف 
ذللثججعل وأما الثميع، يخالفا لا ما حدود في مقابلة الشريعة، اعتبرتها كما معينة، 
منظومةأي نجو ولا علحية، والالداجة في موغل تفكير فهو ذاته بحد كليا أصلا 
يحاففلوأحكاما أصولا يمتللث، تيار أو دين أو مده—، فكل تهلثقه، أن يمكن فكرية 
أنهلمجرد ذللثه ينقص أن يمكن ولا للحياة، رويته يصؤخ عليها اعتماده وص عليها، 

القابلة.مأزق في وع 
لأحد،المقابلة بابه ص يكفلها لم الحريات كفل حين الغربي فالفنام ولهدا، 

ومصلحتهالفكرية مرجعيته معتمدآعلى انعللق إنما أحدآ، فيها مراعيا يصغ ولم 
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لهمفلنسمح لنا يسمحون حم 

عليه،ساء ذلك، تشكيل سيعيد فإنه بمصلحته يضر ذلك، من شيثأ ولووحد الخاصة، 
ينشأالهزيل التفكير هدا إنما يععلوننا، ما مقابل في سعهليهم أننا بطريقة بتاتا يفكر ولن 
وفقاوالاجتماعي السياسي نظامه يمؤخ أن يريد حين الملمين بعض صعقا من 

اعتبارأي بدون مثله، نفعل أن فيجب شيثا يفعلون أنهم دام فما الغربتة، الثقافة لمرآه 
أخرى!أصول، لأي 
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وحطأ.صواب من هيه ما وظهر المفهوم هي أكثر نتعمق دعونا 

الذيالمعتدل التدين به؛ يقصد فقد أوعادي فطرى بأنه ما تدين عن يقال عندما 
أنهبمعش لقطري، وعادى طثعي فهو الشيع، حكم عن زيادة دلا غلوا يتضمن لا 

مساره،عن به تنحرف، حديدة بعوامل يتأثر لم الشؤع، في جاء الذي الأصل وفق على 
الشرعيوالتدين معتنة، بعوامل تأثر الذي التدين محن هوالتمتتز القائل مقصود فتكون 

الشرعي.التدين إلى بالعودة فهويطالب، وحتنثد التاتر، هذا من المزأ الحقيقي 
الشرعيالتدين الحقيقة في هو العادي أو الطبيعي فالتدين المعنى هدا ووفق 

٠مرعية مخالفة يتضمن لا الذي 

وهومهم، مرعي أصل على واكبي حدأ، جميل فهومحنى المقمود هذا كان فان 
المي^.الرجوعإلىالأصلفيكتابسوسة 

الفطري،أو العادي أو بالهلبيعي التدين هذا مثل تسمية في هنا الإشكال يبقى 
عاليهالتحففل على يحمالنا ما والإيهام والفبايية الغموض من الص3لالح هذا ففي 

والذيبالخضامين. المعلمة بالإشكالأُت، مقارنة أهون إشكالا يبقى لكنه واسثكاله، 
للمالوكيانحنقده يكون أن المصهللح هل.ا مثل يتبنى من واجب، على التأكيد هتا يهمنا 

إرجاعفي صادقة رغبة وعلى للشرع، مخالفة كونها على مثنيا والواهف، والأفكار 
الشيع•إر النام، تدين 

يجب،العلبيعي، التدين فهم في المستقيمة الجادة على أنه المسلم يضمن وحتى 
بأُرين•داعتا يكون أن 

أنلا حقا، الشريعة به جاءيت، قد مم-ا هو إليه يدعو ما أن يضمن أن الأولأ الأمر 
بعضفثدحل منها، وليس الشريعة من هو إليه يدعو ما أن وهم تحت، واقعا يكون 

٢٤٦





ا1طببعيالتدين 

منفكل الطبيعي، للتدين الخاص ممهومها وطائفة نخص لكل يكون وحينتد، 
يكونخلا الحكم، هدا مخالفة في عنده الطبيعي فالتدين صرعي حكم حلاف على نشأ 

الفاصدة.للاعرافح بل الشريعة، لمراد تابعا الحقيقة في التدين 

الغربيةالثقافة بطوة الحقيقة في متايرا اخرين عند قديكون العلبيحي التدين كماأن 
المجتمعات،،من كشر على وعاداتها قيمها فرصت، فقد عصرنا، في مزاحها وغلبة 

معللتوافق الشرعية المنظومان ترتيب، يعيدون وصاروا لمين، الممجن كثير بها فتأثر 
بالمعروففالأمر الغربي، المعيار وفق على تدينا ليتتجوا الغالبة، الثقافة تللث، *معلياُت، 

الغربية،الحياة لمعل مخالف، لأنه الهلبيعي التدين عن يعبر لا المنكر عن والنهي 
الولاءأو الكافر، *ع أوالعلاقة بالمرأة، المتعلقة الشرعية المقرراُتح من كثير وصاريت، 
المتخلف،،البالي التدين من صورا تمثل الفنون؛ بعمى من الإسلام ا موقفأو والبراء، 

أوطبيعي بأنه الشيء على فالحكم الحق. التدين عليه يكون أن ينبغي لما المخالف 
يإبحوليس الهيمنة، الثقافة هدْ *ع انسجامه حجم عن تعبير الحقيقة هوفي عادى 

١لوكامحتف المن فكر رعي، الالميزان  ومالوفةمحتالة أصثحت، عمرنا همي ئعة  ١١

الهلبيعي،للتدين مخالفا جعلوه يخالفها ما حاء فإذا عليها، نشؤوا لأنهم نظرآ للناس 
بضغملمتاتر اعتادوه مما وكثير اعتادوه، عما عندهم العلبيعي بالتدين يعبرون فهم 

الغربية.الثقافة 

التدينلمفهوم الحقيقة في يخضع لا الثاغ الاصتعمال في العلبيحي 
الهذا ومثل الوافدة، والثقافاُته والألوفااته ؛العادااته يتأثر ؤإنما المعتبر، الشرعي 

ماإلى ولبى الثميع، إلى يرد إنما فالاختلاف الاختلاف، له نرد أصلا يكون أن يجوز 
علته•الناس تعود 

٢٤٨



الطبيعيالدين 

يكتفيلا أنه الطبيعي التدين إلى الشريعة يخالف ما بة تني الطريقة هده مشكلة 
أمروالمعصية الذنب وقؤع إذ العصاة، يفعل كما المحرم، فحل أو الأمر ترك بمجرد 

شعورلكن وتقصير، صحف من فيه بما الإنسان تكوين طبيعة من جزء وهو طبيعي، 

منالخوف، واستشعار منها التوبة باب له يفح ومعصية ذنب يمارسه ما بان الإنسان 
تتحول،حين الخشكالة به.. ابتلي مما ويئلمر الله يهديه أن ؤيامجل لخطئه، مدرك لأنه الله 
ويتوهمالتصور، في انحراف، إلى لوك الفي حمحنأ مجرد من المنحرفة الظاهر هذه 

مشرؤعسلوك إلى الزمن مع العصية يحول، ما وهو طبيعي، أمر يمارسه ما أن الإنسان 
وأمرمحتحمنها، يالتحذير الشريعة حاءُت، الني اليع جنس من فتكون الفكرية، أصوله له 

اقتلاعها.ويصعّ_، وتنعمي تبقى البلع أن وذللئح الأول،، الأمر إلى بالرد المسلمين 

الذيالمستقيم، التدين ولاحفاء، لاغلوفيه الذي التدين نريد بعضهم• وقديقول 
المستقيم.المراؤل على ير يبل الشمال،، أوذايتج اليمين ذارتi منحرفين يأهله لايجنع 

والمنة،الكتاب إلى بالرد يكون إنما التدين هذا إلى التعرف، سبيل أن والجواب؛ 
يكونمهجور، بأمر أمرآ أو شائع، أمر من منحا أو تحريما، يتضمن قولب كل فليس 

علىوزيادة غلوا الأمور هذه مثل تعد أن ولا الطبيعي، لااتل.ين مخالف، لأنه مرفوصا 
تكونحين كذللئج تكون ؤإنما عليها، تتعود أو تألفها لم النفومى أن لمجرد الشؤع 

وقواعدها.اكريعة لميزان مخالفه 

خطورةللمسلم يكثمج المفهوم هذا هع التعامل في الياق بهذا الوعي إن 
لواحباُتجأوتهوينا لحرما'ت، تمريرا تتضمن قل. وأنها القولأرتإ، هذه مثل ْع التهاون 
أنيريد لن ذريعة المقولة هذه مثل وأصبحت، الطبيعي، للتيين مخالفتها بدعوى 

للتدينمعارضا ذللثج بجعل فيكتفي محرم أي في يرخص أو شرعي أمر أي من يهون 
منه.معين تدين صد بل اكريعة صد ليس نظره فى الإشكال، فيكون الطبيعي، 
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متعايصاكاين 

المقولاتمن ممر فحهس في العاصر السلم يعيها أن يجب جزئية أهم وهده 
الخصطلحاتافي الإجمال مشكلة وهي المعاصر، الفكري الانحراف في المؤثرة 

مسيرها،في الأفهام وتختلف عدة، معاؤ تحتمل مجملة، مقولة شخءس يعتمد فحين 
منتمرر أن هذا على يترتب لها؛ ممن فهم على بناء عنها، وينافح بها، هويتمك ثم 

لها،منكرا الشخعس هذا يكون ربما التي الباطلة المفاهيم بعفس المقولة هذه حلال 
شعور.بدون لايعتمده عما ينافح جعله المقولة إجمال لكن 

المقولاتعلى الاعتماد ترك عليه• ه نفلم الميعود أن يبني ما فأول ولهذا، 
بهالأولى بل وعي، بلا ليردده استخدامه وكثافة الممعللح بريق ياخذْ فلا المجملة، 

البينة.الوامححة المعاتى ؤيتقصد المجملات هذه بمثل التعبير يترك أن 

ؤيجعلهاوباطلا، حقا تحتمل عاتمة يجعلها المص3للحات هذه فى فالإجمال 

رها،يفمن لإرادة مرتهنة فهي باطلة، تكون وفد صحيحة، تكون فد لتفيرات عرصة 
انحرافاتهيتضمن بما فرها ؤإن مقبولأ، المعتى أصح صحيحا تفسيرآ فرها فإن 

فيقعتام، بشكل فكرته عن التعبير الناص بعض يحن لا وند باطل، فالمعنى الفكرية 
والباطل.الحق يحتمل الذي اللبس فى 

وبماالشريحة حدود فى لكن الملمين غير ْع التعايش من يع ما به يقصد فقد 
نصوصإلى المستند العلماء كلام في معروف هو مما وفروعها أصولها يخالف لا 

أوالأفراد بين كان وسواء السياسي، أو الاجتماعي المتوى على سواء الشريعة، 
لمين،المغير مع جنب إلى جنبا عاشوا لمين المأن بذلك فيقصد الجماعات، 

وحسنوشراء بيع من الطبيعية حياتهم في بالحسنى يعاملونهم لمون الموكان 
منطويلة قرون خلال بالعدل، وحكمهم حقوقهم، لهم كفل الإسلام وأن وجوار، 

الإسلام.حكم 
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متعايساك|ن 

فالصوصالشرعية، الأحكام تغرمناطات أحدحق لا )،؛ ١٩أن؛والجواب 
بمنمعلق أنه كما والكفر، بالإيمان معلق والراء الولاء أن على تدل الكثيرة الشرعية 

الكريمIالقرآن في هدا أدلة ومن الأوصاف، هذه بهم مات 

4،الله بن محس ذللق يمغل رض النوبيئث دون بن أولياء الهابرين الئوبندذ يتخذ ~ءؤلأ 
[.٢٨عمران؛]آل الميزب اممب وإل نمه اممن وذخبر»=كم ئفاة منهم ئمموا أن إلا ثيء 

الابنانؤ الخقمز انثحتوا إن أولياء وإ-ئوانْكب ئتخوواآت١ءءكلم لا آمنوا الذين أيها نا ؤ ~ 
[.٢٣]الوبة: الظالنوزه زنننئزلئمسأمحل؟الئ،^١

هبمص أزلقائ بمفطب أنل؛ائ زالئضازى اليثوذ ئقخووا لا آنثوا الذين أنها ؛١ ^- 
اه[ؤ]الماتدة:

نبئابنطم بنآء إقا لموبهم قالوا إي تنه إبرامحم ف، حنئة أسوة لخفم ئد'هانت ؤ ~ 
ياشئوملمؤأ حى أندا والثئصاء اوساوْ بيئثا ^■١ لطم طيأها اش دونر بن ئتثدون 

٤[.تالمتحنةت ه وحده 

\ؤغضهدا وأن الكفر، من يه تلمسوا ما بغضهم مناط الوحي جعل كيف فتأمل 
إيمانهم-حال في سثرتفع 

الفاعل،دون بالفعل والراء الولاء تخصيصر ض التصور هدا مثل أن والحق 
واقعي،غير تصور فهو مجتاعر، من بها يعصف وما القوس طائع فهم عن بعد تصور 
الفاعل،عن الفعل عزل باستسهال، لالو١ني الرومانسية القراءة من نوعا يمثل وهو 

لمسائلالفقه هذا على وبناء الأخر- دون لأحدهما المغص أو الم، طاقة وصرف 
صدهم،المقوس وشحن والظالمن، المعدين يعفى بتاتا يصح فلا والبغصن، الحب 

فالهفاعاله أما فقط، للاعتداء الغص، يكون أن يجسا يل ببغصهم، المشاعر وتلويث 
والتقدير.الم، كامل 
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متعايسالدين 

اللهأن لم الماسحفر ومتى الباب، لهدا واقعي وغير ساذج محور هدا إن 
ئنةابربن4عيد اممة ناف ؤ ت تعالى قال كما ؤيعاديهم ويمقتهم الكفار يغض تعالى 

ثنيي)زلأ وقال: [. ٣٢صران: ]آل امبنب< نجب لا افن ءؤ٠إن وقال: [. ٩٨]القرة: 
العميقالإيماني المعنى هلءا ه تفقي ذللث، استثار نقتا(؛ إلا ربهم عند كنزهم الكافرين 

كانفمن تعالى، الله لحداوة تع الحقيقة ش المؤمن فعداوة الله، أبغضهم هن ليبغفى 
[.١٠١]الماء: ت؟ثاه  ١٣لكنا  ١٣ايقافرين ؤ\0 الإيمان: فهوعدولأهل لله عدوأ 
لمفهومة المزمالمتواترة الشرمة بدلائل تمضي إذا فكيفا بين، عقلي معتى وهو 

لل٠اؤمن.بالمة محوما سيكون الأهر فإن والبراء، الولاء 

فييقع لم من دون الكفار من اعتدى لمن مصروفا وجعله الغض تحليق أما 
وتكاثرالشأن هدا في الشرعية الأوامر وتواتر أيضا، صحح فغير الاعتداء، جريمة 

أنالمرء يتهلع لا طعية جبلية وقضية فهلري، هومعنى المعتدي بغض إذ تأباه، أدلته 
الشرعيةالصوصن مجن المتكايرة اكلأئل هن،ه أن يتوهم فكيف، أصلا، ه نفعن يا..فعها 
الحيوانعالم في اثارها تلمس أن يمكن الش الل.هية، القضية هد.ه مثل لتقرير جاءمتؤ 

ان.ففلاعزالإن

استبانوالمنة، القران به حفل مما وغيرها نمومجى من مبق فيما ملّتن، تآ إذا وأنم، 
ري_حولا ت، بلا؛بالله كفرهم بب، هوبإنما للكفار البغفس منامحل أن للن، 
البغضموجب، يحمر أن يمح معنى ليس لكنه للبغمى، زاني موجبإ الاعتداء أن 

علىواقع اءتل.اء مجرد ؤيجعله الاعتداء مفهوم يضيق لن حمومحا الكفر، دون فيه 
يحبهملا وأنه للكافرين، عدو تعالى الله أن يعتقد أن للم يهليب، فكيف، القس.. 

ويتغافلعلذأ أواعتدى عاداني من إلا أبغض فلن أنا أما متحديا: يعلن ثم ؤيمقتهم، 
تعالىالرب على واعتداء خللم هو إذ والاعتداء، الظلم أعغلم من هو الكفر أن عن 

YOU



سعايصالدين 

نجئلا ُؤ تحار• نال الكفار، من الراءة مو-مائتا أعظم من وص ودينه، رسوله دعر 
أزاخذامأز \تاء'غلم ^١ زلز ززنولئ اض خ\ذ نن الأخرمائون زال؛زم باش ندمنوث فزنا 

تكونلا تعالى الله محادة أن الوهم بك يذهب ولا [. ٢٢]المجادلةت غيخزظأه أو 
لسانني المحاد بل إلا، ليس المحارب ص الحاد بأن فتقول الحرب، بإعلان إلا 

بجلمونؤ المحالين؛ من صف في يقول نمار الله فإن هدا، من داترة أوسع الشريعة 
محايدمن بمننواأقه ألم موميتث كائدا إن نزصوة أن أحق ورسوله واش محيموكم لًقم باش 
غيرالإيمان بأهل مختلطون قوم فهؤلاء [ ٦٣، ٦٢]التوبة؛ ه نارجيم لت نأق ورسوله اش 

تعالى.لله محاد ص كافر كل إذ له، محالين الله جعلهم ذللث، ومع محاربين، 

منالشريعة أجازته ما •ع لالكفار مبدأالكراهية تقرير سقيم كيفج نائل- ى-يقول 
الب؟مداخل أعظم من والكاح الزواج أليس الكتايياُت،، نكاح 

والحيةالغريزية الطبعية الحبة بين الفرق إدراك ص هنا الإشكال يرغ والدي 
صالكفار وبغض بالأول، لا بالثاني متعلق الشرعي ، التكاليففمناط الشرعية، الد.ينية 

ؤلبعيةمحبة من القلّتإ عليه ينهلوى أن يمكن ما أما الدين، في بغض القبيل هل.ا من 
الكربةأوتفريج أوالإحسان أوالتهادي أوالزوجية أوالقرابة والبنوة كالأبوة لوجب، 

الجهةفإن البغمس، من تحقيقه يجب، ما يعارصى ولا منه، ممنوعا فليس ذللث،، غير أو 
المريضيكمحبة للمحبة، الوجب، الوجه غير للكراهية الوجب، فالوجه منفكة، 

لمرارته.بغضه ْع الشفاء من فيه لما الر للدواء 

تصدقفإذا الخال، حج، على مجبول ان فالإنالخالة هده نمور تحسن وحتى 

أحروجه من لكنه لطوله، وكراهية للمال حب وبغضي، حب ه نففي اجتمع ه بأنف
همحثوث منا ينفقوا حى الثر ثنالوا لن ؤ لله؛ حبا ماله فيخرج تعالى، الله يحبه ما يحث.، 

[.٩٢]آلعمران؛ 
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متعايسين اناو 

واعتداءظلم أحيه من عليه وقع فإذا الملم، أحيه بمحبة مأمور أيضا والمسلم 
يذلمع تعارض لا طبعية كراهية هنا ذاتكراهية وبغضه، كراهته تلبه في سفيح 

الواجب،.الدض الحب 

ندالجبلية عواطفه على المرء سيطرة أن ندرك فنحن الإشكال، يرضر وبهذا 
*اللهمدءاتهت في يقول أن على ه النبي حمل ما وهو مستطاعه، وغير صعبة تكون 

•القل-، يعني أبوداولت قال أ.الكءأاا. ولا تملك مما تلمني فلا أمللت، فيما محمي هذا 

الحيةفي ؤإنما فيها، ليس البحث، ومحل العفو، قبيل من هي الجبلية فالمشاعر 
معانمن يضادها ما مع تعارضها عند أثارها تلحفل- احتيارية طوعية محبة وهي الدينية، 
الأمركان ؤإن التقديم، نلها فعلا أو قولا الشرعية الخحية هذْ أوجت فإذا طثعية، 

تحفزخواشيئاأن وعنى لخفم وهوكرة المثال غلبمًثم كتب ؤ • وجبلة طبيعة للنفس مثغوصا 
•[ ٢ ١ ٦ ث البقرة ] ب ئفلنوذ لا وأنئم بملم والنه كفم وهوفر فنقا نحثوا أن وعنى كفم شن وهو 

رسوليا له! فقال بيده، ووأحدآ الض لكن حين ه عمر من جرى ما تفهم وبه 
شيوالدي »لأ، النبي فقال نحس. من إلا شيء كل من إر أحب لأن الله، 
أحبهلأنت، والله، الأن، فإنه عمر؛ له فقال نفأكاا. من إليلث، أحب أكون حتى بيده، 

»الآنيابلى.قو: ميؤفقالالبي من إلي 

يديرمحي هذا أن مورم على بناء الأصل هذا لتقرير الناس بعضن يرتاح لا وقد 
الإيجابيوالتثادل الاستفادة أوتعهليل حقومحهم، هضم أو الكفار، على الاعتداء نحو 

ونحوذااؤ؛،يممعهم، 

والشوكاني،كير، وابن الملقن، ابن وصححه ماجه. وابن ائي، والنوالترمذي، أبوداود، أحرجه )١( 
الألباني،وصعقه والدارقطتي. كالترمذي، ال بالإرمبعضهم وأعله الأرناووط. وشعيج، 

البخاري.احرجه )٢( 
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متعافسالدين 

انٍةتالإنللإخوة الدعوة ٢( 

فماانية، الأنالأخوة مفهوم التعايش بنود تحت كيرا تمرر التي المفاهيم من 
العقولني وترسيخه لإثاعته اليوم الكثيرون عي يالذي المفهوم هذا مرامي هي 

ت؟الشرعي الخوف وما والأسن؟ 

تالتالية العاتي ملاحظة عبر المفهوم بهذا بمطهم، ما استكشاف يمكن 

شل،صنفين في إلا يرد لم الأخوة لمفهوم الوحي استعمال أن الأول؛ المعنى 
الدين(.و)أخوة السم،(، )أخوة همات 

حظمثل ن4لث'كر وماء زجالا احو؛ وإن'قانوا ؤ والدم• التب أخوة استعمالات فمن 
أ'خائلمئترذ [. ٦٥]الأعراف: نوذاه أثاقب غاد >ؤ3إو [. ١٧٦]الماء: الآشمح،ه 
الأخوةفهذه [. ٨٥]الأعراف: ئغشاه أثاقب م >ؤزإل [. ٧٣]الأعراف: قالخاه 

الرحم،كصلة متعددة، أحكاما الثارع عليه علق ما وهي وتتسع، تفيق قد المبية 
الفقهية.المدونة فى مبسوءل هو مما وغيرها والعاقلة، واليرارثج، والقمة، 

لاحقهموتربهل حميعا، الإيمان أهل تشمل أخوة ُهي، اكلأية: الأخوة أما 
واحددين إلى الكل انتساب، وبواعثها غيرها. أومن الأمة هذْ من كان مواء سائقهم، 

آضبمثل، ؤآعتمنوأ )ؤ تعالى: قال انمين، في للمسلم أخ هو لم مفكل وهوالإسلام، 
ءينعنته نأصحم قلوبكم تثن ، نالقّأعذآء إي'كتئم غتيًكلم آممه وقنأ< وآد'كروا ثفريوأ ولا محتا 

ومنيسلمه، ولا يقلله لا أخوالملم *المسلم ه: وقال [؟ ١٠٣عمران: ]آل ؛حزتاه 
كربةعنه الله فرج كربة لم معن فرج ومن حاجته، في الله كان أخيه حاجة في كان 
،.١١٠القيامةيرم الله ستره مسالخا ستر ومن القيامة، يوم كربات من 

)ا(مممقصبم.
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متعايجىالدين 

نصوصفي يرد لم حادث مفهوم الإنسانة الأخوة مفهوم أن المعش 
المعاصر"الحضاري السياق فى صك^ مم ؤإنما الإسالآم، علماء يستعمله ولم 

لمالداخلية، مضامينها تحليل في هو المص3للحات هده درامة في الشرعي والمنهج 
محنفيض متهما مزيج أم فترفض، اياطل من أم فيمل، الحق من مي هل لإدراك فرزها 

ومحيا.محيا 

كلهاالبشرية أن حموصا المصطلح، هذا استعمال من الماح ما ت نائل يقول ند 
تراب.من وآدم لائم فكلتا واللام، الصلاة عليه آدم إلى تر"؛ع 

إلىولا ورصفها، الكالخات> تركيب، مجرد إلى متوجها هنا الاعتتراخس ليس 

الأخكلمة استعمالألتخ وتعدد المربية، معة ضوء في تويغه يمكن مصعللمحي توليد 
أنيراد وما المصطلح، منشأ مثؤكلأُته إلى التنبيه الهمود ؤإنما اللغة، معاجم في 

ثمنرمنحلألّ

حجمميتجلى الممهوم لهدا المعاصر التداول واغ باستعراض الثالث؛ المعنى 
تمريرهيراد الذي المعنى ما هنات يهمتا الدي والوال فيه، المتدرجة المعاني بين التباين 
الاسعلى يشتمل الأخوة من المهل محيا أن خصوصا انية؟ الأنالأخوة لافتة تحت 

الزانيهوالمعنى فا والكافر، والمسالم والبريء، والم؛رم والمغللوم، الغل-الم جميعا، 
ترتيبهايراد الش الأحكام وما هنا، انية الأنوصفح اشتمال إدراك محن نتفيدْ الذي 
عليه؟

الأنانةفى أخوة أنهم يدؤيجة والكافر لم المبن الفرق تجر ا ؛ذ.للقصي. إن 
فيثركاء جميعا فهم والمفللوم، أوالفلالم والريء، المجرم حق في ذللث، لايقال، فلم 
انية.الأنالأخوة مفهوم في يدخلون ممن وهم أيضا، انية الأن
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متعايسالدين 

لخلقتكريم هو بل سياقها، من يفلهر كما مطلقا تكريما ليس الأية ني فالتكريم 
حثاالامتنان محياق في جاء قد هو ثم الحيوانات، من دونه ما بخالق مقارنا الإنسان 

متىتعالى الله عند الإنسان قدر عن يكثف، ما بعد0 جاء ند نم العبودية، تحقيق على 
نبيلاهأصل نم تل كالأئنام إلا خأ إث أوينقلون ينتعون أءكمئلم أن نحب أم ؤ ت به كفر ما 

المعانيمحن ذكره سق مما يتوهم ما لايقتضي حال( كل على والتكريم [. ٤٤تالفرقانت 
الإنسانية.الأخوة من الفاسدة 

ؤإنماالإنسانية، الأخوة إطلاق أصل في ليس هنا المشكلة جوهر أن والمقصود؛ 
أوالإنسانية، الأخوة على الإيمانية الأخوة أحكام امحقاط إلى دعوة من تتضمنه فيما 
أشلاختهس الذي الإمحلأم أصول ْع يتتاقفى ما وهو الإيمانية، الأخوة أحكام هدر 

فلأشداء نته والذيذ الثه ينول نحني ؤ أحدت فيها يشركهم لا الأخوة من بمعان الإسلام 
صرزخمانئمحلمه]الفتح:هآ[.

التكفير:٣( 

أنالعقائد كتب في والأحكام الأمحماء ءثا-حلأث، في المقررة الشرعية الأصول مجن 
وثخفمُ نثنْقم حشفم نو١^ ؤ ولكفرت مؤمن إلى بينهم فيما يتمايزون الناس 
عقديةأحكاما تتتح ، الأوصافشذ0 وأن ٢[■ ت١لتغابن• تصيره ئنتلوذ ينا واممة نوص 

تحريرهنا القصد وليس والفقه، العقيدة مدونات في تفاصيله تجد ما وهي عملية، أو 
التعايشدعوات بعفى تضمنته ما إلى الإشارة ؤإنما أوأحكامه، الكفر بحقيقة مايتعلق 

علىيحملها ما وهو )الكفر(، الاصطلاح ^ا في مستشكلأ تراه لما ، تخففمن 
السلملتحقيق أدعى هذا أن فلنا مثلا، كالأخر مخففة، بمصهللحات لاستبداله السعي 

القرانفى المتواترة التوصيفامحت، يهده هؤلاء يمح ما أدري ولت المنشود. والتعايش 
كليحفظها محورة مع مشكلتهم محيحلون ، وكيفكافرا؟. الكفر في وقع من بتمية 
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أينالار

المصطلحاتابتلاع خطورة عن يكثف وهوأمر اسمهما)الكافرون(؟! جعل لم م
الواغ.لمعالجة منها والأنمللاق المقللة 

أمرايعد الأفعال أو الأقوال أو الحتميان من عدد على الكفر وصف تعليق إن 
فالذكفيردلائله، على التأكيد في الاسترسال يستدعي لا الوحي، نصوص في ظاهرأ 
تللث،تزل ثم كفرآ، يكون ما تحدد التي فهي الشريحة، إلى مريم شرعي وصف 

اجتملعصرورة على البني القرعي الميزان بحسب الأسخاصى على الأوصاف 
ميةتمن هذا لأن أوطائفة، لشخهس ظلم أي هذا في وليس المواغ، وانتفاء الشروط 

ياسمائها.الأمور 

الإيمانيحيل الفرق هذا ؤإلغاء بدهي، سان والكفر الإيمان بين التمييز أن والحق 
الإيمانمدلول صبهل إلى نحى أن فبمجرد ونقيفه، الشيء تقبل هلامية مادة إلى 

فماولذا بوجوده، وتقر الكفر حدود تلقائيا ترمم فأنت، إطاره، في يدخل ما وتحديد 
صوءوفي كافر، وتصوراتها وعقائل.ها يلتزم لم من أن تعتقد وهي إلا أودين نحلة من 
بدين.ليس فيه تكفير لا دين أحزت وقد بعضهم قال التصور هذا 

هذهعلى ترب متى المقرة تحصل ؤإنما مقرة، القدر بهذا الاعتراف في وليس 
تمهمين أمرين التكفير موصؤع في راعت، فالشريعة ولذا حقيقي.. ظلم الأوصاف 

مالخطورة وذلك، المستحق، لغير الوصف هذأا التعجل عدم الأول؛ الأمر 
أحكام.من عليه يترتب، 

الواقعفي تميزه شرعية أحكام من ، الوصفهذا يناسم، ما ترتيب، الثاني؛ الأمر 
التفريقعلى الشريحة مبنى إذ العدل، تمام الأحكام تاللث، ترسب، وفي الإيمان، عن 
أنالعدل فمآن والإيمان، الكفر بين الفرق من وأجلى أظهر فرق ولا المختلفات، بين 

أوإشكال.غضاضة هذا فى وليي حقه، الكفر يععلى وأن حفه، الإيمان يعملى 
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متعاطيالدقن 

مئمطلقا الأحر لفظة استخدام مغ مبق مما المقصود ليس أنه إر التنبيه بمي 
ملاحظةؤإنما شرعية، مصالحة لأي الكفر وصف ذكر من أوالتحفظ الكافر، توصف 

بغيره.نصيا واستدالخ الشرعي المصهللح تجاوز 

؛(الجهاد:

الجهادمفهوم تحريف، إلى ليصل عصرنا في للتعايش لي الالمفهوم أثر يتمدد 
عاليقائم الشعوب، بين ملام وحوي يقتضي التعايش إن حيث، أيصا، الإسلام في 

الاقتصاديةالعلاقامحت، لكافة الجال، وتفح الحروب،، نيام تمغ مشتركة معاهدامحت، 
تقويضفهويعني الإسلام في جهاد بوجود القول وأما الدول، بين التجاري والتبادل 

الجمح.على الحرب، ؤإعلأن اللام، هذا 

نفيإلى بسببه اصطروا مازق، في العاصرين من كتيرآ الإشكال هذا أوغ وقد 
وجودفلا العدوان، صد القس عن ^٤ ١١١يتجاوز الإسلام في للجهاد مفهوم وجود 

وبناءبالشريعة، بمحكم نظام ؤإقامة الله كلمة إعلاء إلى يقصد جهاد لأي نقلوهم في، 
وحلفائهالييه عهد في الإسلامي التاريخ ووقائع الشريعة، نصوص إلى رجعوا عليه 

الأخرين.عدوان صد محقا دفاعا كونه على ذللث، بحمل بالتأويل الراشدين 

فلاالتتحريفح، هذا مثل يقتضي لا العاصر لمي الالقول؛التعايش أن والحق 
يقولولا بل العصر، هذا في _ح الءلالبجهاد يقول عصرنا في المسلمين علماء من أحد 
الذيالقطعي الاعتبار من وهو ظاهر، اد وفبين، صرر من فته لما عاقل' هذا مثل 

بعلماتهم.فا؛الاك٠ الخلين، عموم على يخفى لا 

التعايشعلى التأثير في اظالب جهاد لمفهوم أر لا أنه ئ هذا أدركث إذا 
بوجودله علاقة لا جديد بحثا محض هو وحود0 ونفى فحريفه العاصر، لمي ال
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ماطسساثدلن 

يدعوإليهمن يوجد لا سق كما نالمفهوم السلمي، التعايش إلى معاصرة ماسة حاجة 
ئقررْ•من ولا عصرنا، في 

وقدموامفاهيمها، فحرنوا الشرعية المحوصى إلى عادوا أنهم إذن، حمل الذي 
يانفأثره كان التعايش فمفهوم الحقيقية، صورتها غير ني الإسلامي التاؤيخ وقائع 

لهداحقيقية حاجة أي وجود دون من المفاهيم تحريفا إلى النفوس بعض دفع في 
الأساس.من التحريف 

فالأدلةمكابرة، هومهحص الملمين أوتاريح الإسلام وجودهداالجهادفي ونفي 
ليدركالراسيين الخالفاء تاريخ في الجهاد وقاغ استحضار ؤيكفي محكمة، ظاهرة فيه 

المحص.١^^ جهاد ميل من كلها تكن لم الوفاح ءذْ أن قْلعا الملم 
لرفضيأوندعو العصر، هدا في مشروعيته هنا نقرر أننا بوجودها القول بمي ولا 

عاقل.ولا عالم بها يقول لا مبق كما فهدم العاصرة، العاهدامحتا 

،،التحريفمجن الشريعة محكمايت، على الحافظة أهمية على التأكيد القصد ؤإنما 
الشؤع،في مكانته لعظيم تحريفه أو تجاوزه يمكن لا ديني محكم الشرعي فالجهاد 

حجلامنه التواري على يبعث، لا وهوأمر ، والدلائل، النموص محن فيه ورد ما وكثرة 
لأعز.لمز أو طاعن طعن تا بي

منيتهللبه بما الموصؤع •ع تتعامل ولا كله، هدا تراعي لا التحريفا فظاهرة 
صنعا،تحن أنها تظن الغالبة الخمارة لقيم انصياعها ثيا ببل علمية، موضوعية 

هدابان تقر حين أنها تدري ولا باطلا، تراه ما بنفي الإسلام صيانة من هذا مثل ترى إذ 
الإسلامعلى للأستْنالة للخصم العنان تهللق فهي محرم، وعدوان صرر وأنه باطل 
بسمعةوتضر باطالة بكونها تسالما دمث، فما أقوى، الأحكام هذه نبوت، أدلة لأن أكثر، 
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استدلالوسطي الإسلام ( )٢٣

أوالإسلامالوسطي، الإسلام مصطلح عصرنا في الناس من كثير ألسنة على يتردد 
تطرف.ولا غلوفيها لا معتدلة روية وفق بالإسلام نتمك أننا به ويقصدون المعتدل، 

العلوونبي باعتدال، بالإسلام فالتمسلثف إشكال، محل لمص هو حيث، من المعنى وهدا 
أحد.عليه يختلف، ولا حن، مسطللئ، والتمريهل؛ التحلل أو والتهلرف، 

تحبيرمجرد وأنها المهولة، بهده يكون أن ينبغي لا المهولة هدْ ْع التعامل لكن 
أمامنحن بل الجفاء، أو بالغلو عنه الانحراف ونبذ بالإسلام لث، التمصرورة عن 

منفيها ما ؤإفلهار فحصها، من بد لا المقولة هلْ تتضمنها ومضمراتا محياقاتا 

تمهمن صاقن هنا منها وسندكر مكلامتج، 

الأول:المياق 

لماذاآخر، أو؛معنى الاعتدال؟ وصفا الوصف بهيا الإسلام تخصيص سبسا ما 
أحثستطؤإن بالمريعة. لث، ونتمبالمنة، لث، ونتمبالإسلام، لث، نتمنحن يقال؛ لا 

الصالح،لف، المنهج أوعلى قو، النبي هدي أوعلى الصحح، النهج وفق فأنحفح: 
■ذللن، ونحو 

الذاته بحد الإسلام وكأن للإسلام، ملازما ليكون )الاعتدال( تخصيص سر ما 
المعنى.^ا عن للإباتة يكفي 

إيحاءاتله التهلرف، ونبي الاعتدال، الإسلام؛وصم، تخصيصي كثرء أن الوافر 
واعتزازابه، افتخارا الإسلام عن حديمثؤ أي عند دائما الوصف، هذا فامتحفار سلبية، 
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ائعتدلالؤسطي الإسلام 

شعرالإسلام من سلثيا موقفا طياته في يحمل إليه؛ والرجؤع لتحكيمه، ودعوة بقيمه، 
التطرفوأن فتها، مشكوك حالة في أصح الإسلام فكان يشعر، لم أم الشخصي هدا يه 

اءيلا حتى التبرؤمنها من يد فلا عصرنا، ش الإسلام سمات من سمة أصح والغلو 
الإسلامميه يما على مقصورة دعوته تكون أن ه نفعلى فيشترط بصاحبها، الظن 

المعتدل،.

الإعلاميةالماكينة صغهل س3لوة نحتا الناس يعصى وفهمع هنا المشكلة من حزء 
زيادةفي وأمهم والتهلرف، بالغلو الإسلام لر؛هل عى نالتي، عصرنا، في الرهيبة 

نفوسفي السلبي الأنهلباع ط! رسخوا المسلمين س وعقول، أدوات( الإشكال، 
وهويتهم،دينهم على فجنوا الدين، إلى ينسبونها مغ-الية بممارسات( الكثيرين 
الانطبيعهذا تايو في المسلمين ص أحرون أسهم ثم وعيِا، تهمة محل وجعلوها 

منلكثير ليتاكد الإسلام يكر عند الاعتدال، ، وصفاستحقار على بالحرصن السلبي 
والوسهلية.الأءتل.ال، قيم يمثل لا هو حيث، س الإسلام أن المراقبين 

الالغالووالتهلرف وصمة س للشخس تبرئه تتضمن القيود هدْ مثل أن والحقيقة 
حباتيفي أمير ؤإنما احر، إسلام أي س بريء أنا ت يقول، فكأنه الإسلام، عن الدفاع 

يزيل،الحقيقة في فهو ■ غيره عن ا يختلفالذي العتدل، الإسلام هو معثثن إسلام وفهم، 
يتوهمحيث، من الإسلام على الاعتداء في الفاجرة الجائرة النمطبة هده تكريس من 
عنه.فلع الو يريد أنه 

،بوصفنقثده لأن حاجة مم فلس الاعتدال،، دين هو الإسلامي ديتنا إدا، 
العدل،دين هو وأصوله، بأحكامه الإسلام فهو الإسلام نقول، وحين الاعتدال،. 
ولابه، الصوت، ونعلي بال.لاث، نفخر والأحرة، الدنيا في والنجاة والرحمة والأءتلالا 

منووجود هناك• أو هنا من يجي،ء إعلامي، ضغط سب الرأس ونطاض منه نخجل 
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الصدلاتؤسطي الإسلام 

بدفلا واضح، غير أو مخيفآ أو مشبوهآ أصبح الإسلام أن يعي لا أوينحرف يغلو 
الحاجةدون نيفها، وتوضيح حالها بيان يجب عنه انحرافالتا فهدم تخصيصه، من 
محلاذاته حد في الإسلام يكون بحي|نا ه، نفالإسلام مفهوم في مؤثرة جعلها إلى 

للشبهة.موضعا وقيود ضوابهل دون إليه الأنمام، ؤيصبح للتهمة، 

الثاني:السياق 

الاعتدال؟هوهذا فما بالإسلام، المقرون الاعتدال بمفهوم وهويتعلق 

والاتجاهايت،التيارايت، مختالف، عند الحاضرة المامت، إحدى الاعتدال يمئل 
ضرورةيحتم ما وهدا التهلرفح، ونبي الاعتدال إلى يدعو فالكل المعاصرة، الفكرية 

يكونلن التحديد هذا بدون إذ له، المحددة والمرجعية الاعتدال حدود معرفة 

اللوكفي الانحرافات، محتلما حلاله من يمرر قاليا وسيكون معنى، أي للاعتدال 
الوسهليالإسلام تمثل ألها يذريعة للأسلأم الانحرافات، تللثؤ تنسب ثم والتصور، 
المعتدل.

ذاتهفي يحمل فالإسلام ها، نفالشريعة هو الممدوح الاعتدال معرفة وضابط 
وحدود0وتشريعاته بأحكامه حقا بالإسلام الث، تمفمن الاعتدال، حدود عن جوابا 

ضابطوليس الجفاء، وصور الغلو مذلاهر من المبرأ الاعتلءال، مرع في الواغ فهو 
الأءتا-ال..مفهوم للإسلام تحدد الإسلام عن حارجة معايير من توحى مالاعتدال 

لهيمنةرضوحه أو الشخصية، أهواءه أو وتقاليده، أعرافه يحكم أن لالمسالم فليس 
الذيالمنشود الأعتل..ال مفناهر هذه ممارسته من فيستخرج الإسلام، على وافدة ثقافة 

فماومحكمالها، الشريعة أصول إلى جميعا هذ.ه محاكمة الواجب، يل صاحبه، يمتال.ح 
صاحبهاملأ ولو الاعتتدال من فليس مخالفا كان وما الاعتدال، فهو لها موافقا كان 

الاعتدال.عن حديثا الدنيا ففاء 
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السدلالوسمش الإسلام 

بمجردفلايكتفي لم، مكل وعي في عميقا يكون أن يجب الذي هوالمنهج هذا 
الشريعةمنهج وفق الدعوى هذْ فحص يجب بل شعارآ، واتخاذه الاعتدال( لافتة رفع 

المغشوش.من الصجح لمعرفة 

ماوالتطرف، بالغلو والاتهام اللمز في اهل النءلاهر٠ شيؤع أن هنا وتلحظ 
الوجوهصرف في الأثر ذاك لها يبقى فلا الواغ، في التهمة هذه مثل تأثير يفحم، 

إلى؛الانتساب يتفاخر ثم الغلو، تهمة الأحر على يهللق طرف كل لأن عته، والقلوب 
الاهكتاب إلى التحاكم في هو والغلو التطرف إشكالات، لمهالجة فالحل الاعتدالء، 

موضعولندرك والتساهل، والجفاء والتهلرف، الغلو مواطن لمعرفة ه رسوله ومنة 
خلال،محن اعتداله يثست، أن طرف، كل على يحتم ما وهو داترته، ونم، حقا، الاعتدال( 

الفارغة.والدعاوى الشعارات، خلال( من لا والمنة، الكتاب بدلائل التزامه 

ييحما ذات، الاختلاف من فيه سيع نة والالكتاب إلى الاحتكام لكن ت سمال، 
ها؟

أمرين:بين الجمع خلال( من يدرك فالجواب 

مواضعثم بل القضايا، كل في موحودآ ليس الاختلاف هذا أن الأول: الأم 
أويمينا عنها انحرف ومن فهوالمعتدل أصابها من دائرة الاعتلءال فيها يمثل محكمة 
منويعدهم قربهم بحسبح درحات، على ذللث، في وهم الاعتدال، حد عن حرج شمالا 

الدائرة.هذ.ه 

المختلفونيسالم، ولا الاجتهاد، والنظر المعتبر، الخلاف تحتمل مواضع وثم 
كانؤإن الدائرة، هذه في يعمالون داموا وما سائغا اختلافهم دام ما الأعتل.ال وصف، 

القطعسبيل على ها إدراكه على القدرة لكن واحدآ، ثيتا الأم نفس في الاعتدال 
الاعتالءاللهذا فضاء الماع الخلاف دائرة يجعل ما وهو مستطاعه، غير والتقين 
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ائعتدلاتوسملي الإسلام 

أمر0يظل لكن الجميع، عند واصح بشكل يستبن لم ؤإن هتا فالاعتدال المنشود، 
عنها'الخروج يسوغ لا التي المعتبرة الأقوال من دائرة في محصورا 

منللأرجح طالبا عاليها المر يجب منضبطه شرعيه منهجيه ُم أن الثاني' الأٌر 
الامحدال.موطن \ذط\ب هذا عض في نمثل اض الأنوال تك 

المعياريزتهذين خلال ْبن حسمه يمكن والمنة يالكتاب التمسك دعوى فى فالخلاف 

النفلر.في إليه ار يالذي المنهج ومعيار فيها، يختلف لا الش المحكمات معيار 

والسنة،بالكتاب للتمك نتيجة هو الشرعي التصور في والاعتدال فالومّهلية 

ليتوهي كذللث،. فليس حالفه ومن المعتدل، الومطي فهو يالث-رع نماك فمن 
هنفؤيضع متخاصمين طرفين بين الوسط نقطة إلى ينطلق بأن الإنسان يتخذه موقفا 

ال~رع•لأتبلع وناع هوأثر ؤإنما بينهما، 

طرفتن،م بين الوسط موقفا اتخاذ في ليس الوسهلية سيل أن تدرك هنا ومن 
استكشافهيمكن ما وهو كذللثه، تكون لا وقد ممدوحة، تكون قد الوسطية هذه بل 

ضوءفي فالومطية الوسطية، موضع من القرأني الموقف حلال من وملاحفلته 
مرغوبة،معللوبة وسهلية ت ومهليتان هي بل الحقيقة، ش واحدة وسعلية ليت الوحي 

مذمومة.مرفوصة وومطية 

المؤمنينمن عليهم الله أنعم من وسطية القرآن! في المعللوبة الوسعلية أمثلة فمن 
غيرغليهم أئعنث الذين صزائل الئنئمتي النزاظ ؤاغين\ بقوله! ربهم الداعين 

ولايصلاتلئ، •محهز >ؤولأ أيضا! ومنها ٧[. ٦، ]الفاتحة! الصالزه زلا ■^؛،"؛١ ال_نئصودا 
ئسرئوالم أنقموا إذا ذؤأئ ؤ أيضا! ومنها [. ١١٠]الإسراء! نبيلاه ذللئ، بض وابئغ ينا قعاغثا 

أنتكشف، قرآنية شواهد من ذللث، وغير [. ^١٦]الفرقان! قزاتاب< تلاك بين؛ ؤان يئئروا ولم 
مطلوبا.ممدوحا يكون قل. الومهذ موصع 
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عقمنخاف حتى هشا نسس اتد،اس رم؟اآ 

ببراهينهثوي الإسلام فدين عليه، يحتلمه لا صحيحا وصفا المقولة هازه تمثل 
العالين،رب دين لأنه المخالفة، والأفكار الشبهات من عليه يخشى ولا وأحكامه، 

دينه.حاففل بعد ومن قبل من والله قوته، من قوته وهويكتسب، 

الله؟سيحففله والذي ذاته الإسلام على هو محا الخوف إن قال من عن 

علىخوفا وليس الإسلام، عن يضل أن المسلم دين على الخوف أن الأمرت حقيقة 
نفه.الإسلام 

عنويتنكب، الهداية، ويترك الحق، عن يضل أن ه نفعلى يخشى فالمسلم 
المقيم.والمراؤل والهداية الحق على الخوف وليس المقيم، المرامحل 

الإسلام،دين على الثبات أهمية عن الحديث، عند القولة هده لن.كر إذا معنى فلا 
ؤيضعفه،يضره فد مما صيانته وصرورة ديته، على المحاففلة فى بواحبه وتذكيرالملم 

اممهاثقوا آمنوا الذين ياأيها ؤ ت تعالى قال، لهليفة، قرآنية إشارة ش به تعالى الله أمر وهوما 
بالموتالرباني، الأمر فهذا C• ١ * ٢ ت عمران لآلا مألنوراه وأنتم إلا ئنوس ولا ئفاته حى 

ليضمنالحياة، مشوار طيلة الإسلام على بالثبات إلا تحقيقه يمكن لا الإيمان على 
الدنيا.وداعه لحفلة إسلامه المرء 

مراتوليلته يومه فى ربه اللم دعاء سثسم، فهم باب له انفتح هازا تدبر ومن 
ماعلم، للثبات متضمنة الهيءاية فهذه ٦[. ت ]الفاتحة اون1ثساه الضز١ظ ١نينا ؤ كثيرة; 
وتعالى.سبحانه الرب هدايات من المزيد وتهلل، منها، تحقق 
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عليهيخاف حض مشا ليس الدين 

فتتركتخيل أن الضعمة أنفسنا على هي ؤإنما الدين، على ليت إذا فالخشية 
المتقين؛ؤإمام البشر ميل ه نبيه حق في تعالى الله نول تستحضر أن ؤيكفي الدين، 

زلزلاخللا>ج< لانحذوك زادا غض؛ غنبما لطرق أز-ذبماإنك ١ئى ض لشنونك ؤؤ؛ن'قاذوا 
اللهمن ص فالتثبيت، [. ٧٤، ٧٣]الأمراء: ثلملاه تجئا ئنْقذإنبجلم كدت لقن قبماك أن 

وتوفيق،هداية هو ؤإنما اصتقلألأ، الفرد يتخذه قرار مجرد وليس وتعالى، سبحانه 

النفسهده على الاتكال وعدم بالله، والاستعانة اللجا صدق مفتاحه والتوفيق 
لهالله تثبيت، لولا أنه ه خليله عن تعالى ربما قال ؤإذا إليها، والأسان الضعيفة، 

اإيمانه؟ على هذا أحدبعد لايخشى فكيف، قليلا، ميئا للكفار يركن أن لكاد 

لها،إدراكه وعميق الحقيقة، هده هو•ع الحم، تفاعل قمح، تتأمل أن هذا ُمحا ليكفيك 
الكورارا،،بعد *الحور من العفليم بالله يستعيد كان حبثإ نتائج، من عليها رنه وما 

الرحؤعإنما؛عنى المعصية، إلى الهنامة أومن الكفر، إلى الإيمان من وهو*الرجؤع 
كلهاآدم بتي فلويبج *إن بقوله؛ صحابته يحديث، وكان ٢. الشرارميءمن شيءإلى من 
*اللهمه؛ يقول ثم يشاءء، حيث، بمرقه واحد كقلمتج الرحمن أصابع من إصعين بين 

الحديثبجملة العالم فمقتضى على قلوبنا صرف القلوب" مصرفح 
الثانية.الجملة هوفي منه الواقع هوالفعل الأولمح، 

جؤالبي شخص في الحقيقة هده حلفته الذي العميق، الأثر ذللث، حقا وعجيب، 
عنهالملاحنلة هذه ملمة أم قيدلت، حتى دعائه، أكثر من الدعوامت، هذه صارمحت، حتى 
دعاءأكثر كان ما المؤمنين، أم يا مالمة؛ لأم قلت، قال؛ حوثستؤ بن شهر فعن ه، 

علىقلص ثبت، القلوب مقيحح دعائه؛»يا أكثر كان ئلت،؛ عندك؟ إذاكان رّولاللهه 

لم.عاحرحه ( ١ ) 
الحديث،.عر معلقأ الترمذي كلام من لص ، ٢١
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عليهيخاف حض هشا ليص اادين 

علىقلى ثبت القلوب مقلب يا دعاءك أكثر ما الله، رسول يا قك؛ ءالت،ت دينلث،اا. 
ثاءفمن الله أصابع من أصبعين بين وقلبه إلا آدمي ليس إنه سلمة، أم ®يا قال؛ دينلث،؟ 

م[لا/عمران: ]آل ^ فلونناتندإذهذسا يزغ رثئالا ؤ فتلامعاذ؛ ثاءأزلغ®. ومن أقام 
أنسفعن بثبته، حارج حتى المستمرة البي. حال هي، كانت الحال هذه إن بل 

فقالدينك'ا. على قلبي مت ®اللهم يقول؛ أن يكثر ه الله رمول كان قال؛ ماللئ، بن 
#إنفقال؛ به. حئت، بما وصدقاك بلثح، آمنا وقد علينا تخاف، الله، رسول يا رحل؛ 

،.يقلبها((١٢وجل عز الرحمن أصابع من إصبمن بين القلوب 
كثرةمن فهم حين الصحابي ذاك أبداها التي الذكية الملاحظة تللئ، أحمل ما ولله 

بهذابالتذكير مقمودون وأنهم يه، للاقتداء لهم دعوة أنها الدعاء لذلك ه الٌك، ذم 
العميق.الإيماني المحنى 

وحشيتهيملك، ما أنفس هو إذ لب، يأو يضعف أن دينه على يخشى فالمؤمن 
متىالخشية وهذه دينه■ بشأن والاهتمام والعناية الصيانة ه نففي يبعث ما هي هذه 

والتيالإيمان، حلاوة لتحصيل للمؤمن ذريعة كانت، النحوالمهللوب على تحققتن، ما 
كمامنه الله استنقذه إذ بعد الكفر إلى يعود أن معه يكره حبا الدين بمحثة إلا تكون لا 

فيالأستغراؤ، للدين المهد.دارنت، أكبر من أن في ثلث، من وما النار، في يقل،فإ أن كره 
حهلاذة{(ل'أ،.والشبه ضعيفة #القلوب إذ وملاحقتها، الشثهاُت، في الفلر 

القاو_افإن القلِط، إفساد في هائل دور ب النفس على الفاسدة الوارداُت، فكثرة 
الفاسدة،التصورايتؤ المتضمنة المواع تصفح أو الكتيؤ مهنالمة في المنهملث، 

الألباني.وصححه حن. حديثه صوا الترمذي! ونال، وأحمد. الترمذي، أحرحه ( ١ ) 
الألباني.وصحأحه الصحيح. رحال رحاله الهي-ميت قال وأحمد. ماجه، وابن الترمذي، أحرجه )٢( 
(.٢٦١)U/ للذهبي البلاء أعلام مير )٣( 
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عليهمط لطس 

ملباينعكس بما المنحرفة، المفاهيم تلكم لتشرب عرضة والشبهات، والتشكيكات، 
حينالقيم ابن لتلميدْ النصح تيمية ابن أحن وقئ الإيمان. وصلابة اليقين، برد على 
إلاينضح فلا فينشربها فنجة المثل والشبهات للإيرادات قلبك تجعل *لا له; قال 
فيراهافتها، تتمر ولا يذلاهرها الشبهات تمر المصمتة كالزجاجة اجعله ولكن بها، 

مقراصار ءليلث، تمر ثبهة كل قلبك أئربث، فإذا ؤإلأ بصلابته، ؤيدفعها بصفائه، 
.٢١١٠ق١لأوكما للشثهات، 

وءللبهالحق عن الانصراف على الناس يحفى يحمل ما هدا في الانهماك إن بل 
قلباويكون قلبه، فيعمى وتنقر، ه نففى تقوى حتى الشبهات من يستكثر فتراه كلتا، 

عنه.ؤيصده الحق، في الرغبة صاحبه من يننع أغلف، 
العشوية،الأبحاث في خصوصا لف، الآثار بتتح المعنية الكتب في تدبرت ؤإذا 

الشبهاتهع تعامحليهم في لف الأئمة يبديه كان الدي التحومحل مدى للن، سينكشف، 
ذلك!صور فمن جدا، كثيرة آثار دهي لي٠اذهم، وصدق تدينهم عقلتم ٌع والإثكالأيت، 

١لحقدىتالتحوحل 

فيأحاصملث، حتى تعال سعيد، أبا يا البصري الحسن إلى جاء رجلا أن 
فالتمهأآ،ّدينلث، أصللت، كنت، فإن ديتي، أبصرت فقد أنا أما الحز! فقال الدين. 

كلمة؛عن أسألك، بكر؟ أبا يا ختياني: اللأيوب الأهواء أصحاب من رجل وقال 
ا.ل كلمة نصم، ولا كلمة نصّف، ولا بإصبعه؛ يثير وجعل أيوب، فولى قال؛ 

:٤ ٤ ٣ / المم)١ لأبن عادة الدار ضاح )١( 

اكربمةللآجرى)ا/آم؛(.)٣( 
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عليهيخاف حتى مشا ليص الدين 

نحييكبكر أبا يا نقالات سيرين، بن محمد على الأهواء أهل من رجلان ولحل 
ؤإلأعز نقوش ،: juلا. قال: الله. كتاب من عالٍكآة فقرأ نالا: لا. تال: بحديث؟ 

إنينال: يقرآآية؟ أن عليك كان ما القوم: بعض فقال فخرجا• الرجلان فقام نمت• 
ءا~يلا،•في فيحرفانهافتقرذلك يقرآآية أن كرهت 

ابنفأدخل قال: ذكلم فجعل المعتزلة، من رجل فجاء جالما، ءلاووس ابن وكان 
ولاواشدد، أذنيك، في ألحلإصعيلثؤ بتي، أي لأبنه: وقال أذنيه، في طاووسإصعيه 

٠؟صعيقذأ القكح أن يعني معمر: قال شيئا. كلامه من تسمع 

عندهمالتصور صحة بل معرفي، صعفإ عن ناتج حقيقته في التحوط هن.ا وليس 
مصلحةفلا الشرعية، الثوابت، هلْ مثل في للحق ومعرفة وبراهين حجج على مبنية 

صوبه.القاو_، يجتذب قد الذي الباطل من شيء إلى لعل.ها الأذن إصغاء من 

الملم،الإنسان حياة في الهمايت، هومتعلق؛أءذلم إذ حد، الأمر أن خصوصا 
مارجل: قال وقال: الادين• في اكتمل العضال الداء قال: إذا أنس بن ماللث، الله ورحم 

؛.^^،١٣تلحس فلا به لأهما كنث، 

وحديتخوالإشكالأين،، الشبه موارد يتمصدون ممن كثير أحوال في تد؛رتا ؤإذا 
علمابقه صاحبه يظن الذ.ى العرفي الغرور من شيء التقصيعائدآإلى هذا قدرأمن 

فاللامهبهامت،، المجن عله ١^^ ما بواكر حهله ، فنكشمكبيرا، وفهما عظيما 
مثلالابتعادعن في هي - معترة شرعية مصلحة ثم تكن ولم - قدر ما متى المرء لدين 
ؤإشكالشبهة لكل البروز أما الصحيحة، بدلأJاله الحق إلى والتعرف الوارد، هذ0 

والخهلآ.الزلل من لتكثير عرضة وصاحبه طويل، فهلريق 

(.١٣٣/١للأللكتي)والجماعات أهلالة اعتماد شرحاصرل، )١( 
لأبن)'آ(الإبان؛ن 

لأبنط؛ن)ما/ا-«ه(.الإبانة )٣( 
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عليهيخاف حش هشا ليس الدين 

لردالشبهات، في والفر ارطل، على الاطلاع الشرعية الملحن اثتضت فإل 
الأمرهذا أن كما وشروطه, محوابطه له بل أحد، لكل متروكا ليس فالأمر مثلا، عليها 

يختلفكما بالث|رع. علمه ومدى الشخمر؛ حال باعتبار متعددة، ؛اعتبارات يتفاوت 
باعتبارأيضا الأمر ؤيختلف النقية. وطبيعته الثخهس عقل بحسب أيضا الأمر 

عمومباعتبار الأمر يختلف، كما تفاصيلها, غير الشبهات فاصول الشبهة، متوى 
عنتختلف، يها البلوى تعم التي العامة ال٠راني في فالقراءة الشبهة، بمصدر البلوى 
باعتبارأيضا الأمر ؤيختلفج , وراءتها حلبها صاحبها يتكلف، التي الممنوعة الكتحت، 

فيؤيراحعه الشبهات عنه يزح متمكن علم طالب أو عالم من وربه السائل حال 
اعتبارات,من ذللئ، غير إلى الأمر.. 

أصونفإنه فيها، والنفر الشبهات، في الخوصى تجتب على لم المقدر ومهما 
رأسالدين حققي أن العلماء بين ولع لا إذ الدين، حفنل يحقق وبه وأبرأ، لدينه 

الرائع'مح، ويثمرْ يزيدْ ما فشؤع ورعايتها، بصيانتها الإسلام حاء التي الضروريات 
دونالشبهات في للطر النفس إطلاق أن في لث، ش ولا به، الضرر يلحق ما كل من ومنع 
الأصل,بهيا الضرر يلحق قد مما معتبرة حاحة 

لمالدى الضعيف،، هوالمؤمن الشبهات هده من يخشى الدى لكن هنات يقال ئد 
القوى؛خلاف، استقلاله، على ؤيعتمد عقله يستعمل ولم والبرهان، بالحجة يتسلح 

ديته.على يخشى لا فإنه المشع ؛^ ٥٠١١

كالقوةالحنة، المعاني بعفى تستغل فارغة، شعاراتية عبارات الحقيقة في وهده 
مقبول,بشكل صيغته لأنها نغترا هشة، صعيفة أفكار وتمرير الناس، لتقليل والعقل، 

تضرالتي المورات أمام صعيف، ان إنكل أن يعرف، الإيمان حقيقة يفقه من إن 
قويأنه لم ميقلن ، وكتفبرحمته, الله يتداركه لم ما ديته لترك معرصى وأنه بالدين، 
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مثيهيخاف حض حشا تببس اثدين 

عدمطردة حال ومي قو، الله نبي حال من سق ما إدراكه بعد إيمانه عر خوف لا 
فهذاالدين؛ على بالثبات الله يدعون عليهم وسلامه الله صلوات كانوا فقد الأنبياء، 
ؤيوسف[. ٣٥تإبراهيمت الأءسامه ثنند أن وبئ واجنبى ؤ ت يدعوربه الخليل إبرامم 

إبراممييوصي [• ١٠١]يومض: يالصالجتذه وألجمق منبتا ثوثى ؤ يقول،ت المديق 
اممةإف بئ تا وبنموب محه إبراجتم بما ورمى ؤ الجامهة: الوصية بهدم ذريتهما ؤيعقوب 

[.١٣٢]البقرة: ننبموذه زأنئم ننوتنإلا فلا إض لطإ انظز 
فهمعر البمح، الواجب الوعي هومن بل الضعف، من ليي الحقيقة ني وهذا 

ماوهو المثارة، الفكرية القضايا ومشكلة القوس، وطبيعة الإيمان، لحقيقة عميق 

والقوةبالضعف الشعور مجرد تتجاوز معها التعاؤلي في صلبة واعية منهجية يفرض 
السيئة.الأثار وتجنب الإيجابية الاستفادة كيفية عن البحث، إر 

إيمانه،على يخاف لا القوى والمؤمن إيمانلئؤ، على تخف لا يكرر؛ من أن فالحق 
حقيقةيفقه لم الحقيقة في هو الإيمان؛ على تخشى لا ما والبرهان العقل من وعندلث. 

العبارات.هازْ مثل تخلفه أن يمكن الذي الضرر حجم ولا الإيمان، 

هي؛الناس، كثيرس عنها يغفل حقائق حمس هتا فعندنا 

>ؤ'كوللئ،عبده؛ عر الله نعم أجل من الإسلام في الدخول أن الأور؛ الحقتقة 
ئثاء^من بجثص ؤ و؛ لها الله يختار [ ٩٤لالن.اء؛غوأ»=قلمه اممه نمى مل من 'لثم 
نشاءهمن يهي.ى اشن وليقي هن١هلم غننك ؤليش سبحانه؛ إليه وأمرها ٤^١[ عمران؛ ]آل 

[.٢٧٢]البقرة؛ 

الحقفهم من فلايتمكن والهداية، الناس بعضي بين يحول الله أن الثانية؛ الحقيقة 
أدرينّولؤ ، [ ٤ ٢ لأنفال؛ ١ ] ه وفني آلتزء نئن محول آست أف وآءلن3أ ؤ له؛ صدره ينثرح لا و 

وبراهين؛حجج من يمعون بما ينتفعوا فلا [• ٨٨]النساء؛ ه آلله أصل مى ئهن.وأ أن 
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طو،اهيخاف حتى مشا ليبس 

ئلموبهمؤ وجنلمئا ؤ ، ٧[ ت ]البقرة ه غفوة ووأبفنربم سنعبم وي شبم ي آيئذ تم حؤ 
•[ ٤ ٦ الإمراءت ] وهماه آذانهلم وق تممهوْ أن أيتكنه 

الناسص كير محلأل ب أن القرآن في حكى مد الله أن الثاكة: الحقيقة 
والدنيا،المال حي، من نقومهم، سكنت، لأمراصى ؤإنما للادلة، فهمهم عدم ليس 

وإثاقثليلأ مننا ياتاف، ئئروا ولا ؤ وغيرها■ والإعراصس، والحد للاياء، والتعص، 
ودؤ [، ٨٣لالبقرةت ه معرصوث وأنتم ينطز فليلا إلا ئولنتم نم ؤ [، ٤ ١ ت ]البقرة ه ناقمون 

]البقرة:ب أنميهم عند ين حندا محازا اينامحكب بمب ين تزذونْفم لن الكئام، أنق ين محيت 
ٍققزراللذين زين ؤ [، ٧٨]يونس: ١^'^ غض ز.خنئ غثا كلفثئا >ؤقاأواأجئثئا [، ١٠٩

انمى.هدا كثيرة-زكي وآيات [. ٢١٢]البقرة: الخ١ة١لثنت١ه 

وانقيادالتزام هو بل والإقرار، المعرفة مجرد ليس الإيمان أن الرابعة: الحقيقة 
للقف.وتعلهيرأ للقس تزكيه يتهللم، الامتثال وهدا قو، رسوله وأمر الله لأمر وامتثال 

يجرىأن الله منة فمن والتمحيمى، الابتلاء على الا.نيا قيام الخامسة: الخقيقة 
نثنتأبمكم زلنا الخه 3و'ظ\ أن ^أم والاختار: الابتلاء الإيمان أهل على 
هاأ.0حكمة الله بتن وند ٢[. ١ ٤ ]البقرة: ه والقراء انتأناء ححض' ملخكم من حلوا الذين 

القتِ،همن انمث، محن خو غص ^ نا ء انذط كذز اممة 'قان ناؤ الرتانية: المنة 
بلتفهم، لا أو تفهم عقلية ائل ممجرد تح ليالإيمان فقفايا [. ١٧٩عمران: ]آل 

الله.مراد وتقديم والصبر الثبارّتح لينلهر وامتحان اختبار إلى ذللثح مع القوس تحتاج 

تحففل■،أي دون س واكبهايت، الأفكار على للأنفتاح توخ المياق هدا في يأتي 
نكتم،يجعلنا الذي هو الانفتاح هذا مثل وأن اليقين، هوؤلريق الشك، أن بدعوى 
الن.يإيمان بخلافح رامح، قوي إيمان وهو والقناعة، الحجة على البني الإيم-ان 
تقاليد.على مبنى لأنه صعيف، فهوإيمان اكبهايتر، على يخشى 
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منهذا يتض هش، ثنجاجي رلكم على مبتة تويمة همارة الحقيقة ني وهذْ 
التالية:الأوجه في فحصها حلال 

مرةيقينه في شالك يعود أن له حاجة لا اليقين إلى وصل من أن الأول؛ الوجه 
النامستدعو أن معنى فما الحق، الله هودين الإسلام بأن حقا موقنا دمت فما أحرى، 

اوقين؟إهدا عن بختا يقينا هوالحق ترام الذي الإسلام في التشكيك إلى 

لمنيقال فهنا الإسلام، في ثالث، وجود حالة قي إلا يستقيم لا الحقيقة في هدا 
حتىشالث، من بك علق ما وتزيل الحق عن تثحث، أن عاليكر يجب، الثلث،: هذا وجد 
نحرضالوقت نفس وفي قطعا، هوالحق الإسلام بأن نوقن أن أما اليقين. إلى تمل 

العبنخ.من صرب، فهذا أحرى؛ مرة إليه العودة لأجل الحق في الشك، على الناص 

موصوعيةغير عبارة فهذه دائما، التقين إلى ًلريقا ليس الشك أن الثاثي! الوجه 
منإن بل موقنآ، يكون قد يشك لم ومن اليقين، إلى بمل لا فد فالشاك واقعية، ولا 

لهيستقيم لن أحواله، كل محي له منهجا هدا وجعل اليقينيان في الشك على نفه عود 
خلليسبب أخرى، مرة الشك عنده سيتحرك اليقين له لوتحصل حتى لأنه بتاتا؛ إيمان 

طريفته-وفاد منهجه 

هشاصعيفا إيمانا ليس الشكوك على يتعود لم الذي الإيمان أن اكالثت الوجه 
الأدلةالحجاج معرفة على القدرة على مبنية وصعقه الإيمان قوة فليس يتوهم، كما 
الإيمانقوة من الملمين عوام من كثير عند تجل ولهذا الجدلية، الدينية القضايا فى 

هوممن كثير عند تجده لا ما باحكامه، واليقين عليه، والتوكل بالله، والثقة بالدين، 

مرتيعلةليست الإيمان قوة لأن والاستدلال؛ والتفكير النظر بملراس معرفة منهم أحسن 
بهينتفع لا قد لكن الإيمان، لزيادة ^١^ سبب فهي والحجاج، الأدلة بمعرفة لزوميا 

وغيرها.والتربية والذكر كالعبادامتج غيرها بعوامل يتأثر الإيمان أن كما الناص. 
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المحيرةوتعميق الشكوك زيادة نى إلا الحقيقة فى تتسبب لن إذا الهلريقة فهذه 

الناسلحال إدراك ولا بحالها دعي بلا الشهات على تحرض لألها الملمين؛ بين 
الملمينإيمان تقوية صرورة على اكآكيد مقصدء ولوكان الإيمان• بحقيقة فقه ولا 

إشكاللا حق لهذا العاصرة، الشبهات تأثير من تصونهم التي والبرامحين بالحجح 
الشبهات.على الفوصوي التحريضي هن-ا مثل عن يختلف هدا لكن فيه، 

نتائش؟ولا ولانأل نمترض فلا عقولنا نعطل أن يمني هن-ا هنات سقال 

منعليه أشكل عما المسالم ر يتفبان الزال مع لمت الحقيقية والمشكلة 
هوالتعامل طريقة فى فالخلل الأسلة، ْع الملم تعامل منهجية مع بل دينه، قضايا 
والانحراف،.الاصهلراب، ثب يالذي 

الصلاةعليه ويجيبهم عليهم يشكل عما ه المى يسألون الصحابة كان وقد 
أمرين;على يدل وهدا واللام، 

تأتيهم،التي للأسثلة والمربين والأمهات الأباء صدر  ٤٧١صرورة الأول; الأمر 
النفوس.في الإيمان ؤيفوي إشكالها يزيل بما عليها بممحوا وأن 

بإطلاق.ولامذموما محرما ليس الدين أمر من يشكل عما الموال أن الثاني• الأمر 
فيؤيشككه اللم، يقين إضعاف في الموال يتب حين الخلل يأتي إنما 

هذْيدفع الذي العلم عن يبحثح فلم معه، التعامل يحن لم لأنه نغلرآ دينه، أصول 
المثهة.

فوجوداعترضه، معين استشكال عن مقنعا جوابا المسلم يجد لم إن حتى بل 
الإسلام،عن والانحراف كله الأصل في الشك إلى يودي لا معينة جزنية في إشكال 

بقاءهع وقْلعياته الدين بأصول موقنا يفلل أن للمرء فيمكن اليقين، بّاُي، لا فالإشكال 
الجزئيامتح.بعفر في عتها الجوابج وجه يدرك لم محددة إشكالاين 
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إنماوالنظر، والبحث التساؤل لإيقاف دعوة ولا للعقل، تعطيلا ليس هنا فالأمر 
حيث،من يه الإصرار ني الشخصي ثس، يتفلا الإيمان حال فقه صرورة على هوتأكيد 

والأنفتاح،بالعقل تتجمل بشعارات متاثرا فاسدة، وتوهمات غملة ت، ببتقويته أراد 
صررها.من والسلامة بها الانتفاع له يقمن موضوعي منهج وفق معها يتعامل بل 

والأنفتاحالاطلاع من يحرمتا التخوف هدا إن التقرير: هدا علي اعتراضا يقال 
وأفكارنافعة؟علوم من الأحرين عند مما والاستفادة 

منهجالواقع ش م بل ناقع، علم وأي الملم محن يحول لن الشهات من التخوف 
محددةجزتيات في والجهد الومت، إصاعة عن المسالم صرف في يسهم موصوعي 

المجالاتفي المما.ة والعلوم النافعة بالأمور منشغلا ليبقى الثمرة، 3اوالة أو صارة 
فيوالضارة النافعة العلوم بين التمييز بضرورة الوعي يعمق الشبهات فتجنب كافة، 

.٠٠٥٧١عن البحث، بدعوى الفار على الانفتاح اكسللم ثقثل لا وأن الانفتاح، 
فليسوقهلحياته، الل.ين فى يشكلث، مما محدد معين ث، ؛جانمتحلقة فالشبهات 

الوحي؛١^١٤ عليه الله مى وقد للمسلم حقيقي نفع من الجزء هذا على الانفتاح في 
الماسةالعلوم بقية وأما منهج، ولا علم بلا عليها يقبل حين حصوصا يهديه، والاستنارة 

منها.الاستفادة على يحث، مما فهي 

الإنسانجهل مع به الانشغال في ؤإنما الاطلاع، أصل في ليس الإشكال أن كما 
نوتها،بح ببلا صعقه ت، يبعليه، الشبهة أثر يقوى يما الكافية المعرفة محرفته وعدم 

منيتهللم، اثمين أصول على والشكوك الشبهات تثير التي المواد على فالاطلاع 
وفتايتْلل—، وهدا باطلها، ؤيرد يناقشها أن يستطيع حتى بدينه عالما يكون أن الملم 
ثمنافعة علمية بدراسة منثغلأ يكون فقد الشبهات، يهلالعون من أكثر يبدله لا وجهدآ 

موازياحهد.آ ي٠لائا ولا وقتا يجد لا فهو متحرقة، كتبا يهنالع فراغه من يسيرة أوقات في 
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وصايةبلا 

وهومعنىوالإيمان، الحق عر معهم والتواصي لهم، الخير وبذل لمين للمبالصح 
الجملة.في المسالمون عليه يختلف لا عليه متفق 

منبأنها توصف أصحن، الشعيرة هذه تطييةاات، بعض أن عمرنا ر حديثح الذي 
وصايتهيمارس فإنه ْتكر عن أوينهاك بمعروف، يأمرك س وأن الخبوذة، الوصاية قبيل 

جهتتن؛من، تضلل ب لهدا عليك، 

تصرفاتهس الإنسان نمتع أن فالوصاية الوصاية: مفهوم جهة من الصليل الأورت 
الحسس،بالفعل أوتأمره الضار الفعل من تمتعه أن منها وليس حق، بلا والبدنية اّلية 

التيالأوامر من مثلها وقائمة الممنوعايتذ، ؤلويلةمن قائمة تفرض المعاصرة فالأنغلمة 
إنأحد يقل ولم يضرهم، لما ولفحا لمصلحتهم تحقيقا فيها ؤيرون بها، الجمع يلتزم 
عليهم.الوصاية نبيل من هدا 

أمحلوبوهذا المتفرةت يالأمحماء الشرعي الحكم تمية جهة من تضليل ت الثانية 
أنأحاف ؤأق فرعوزت قال كما عنه، المنفرة المسميات يتوظيف الحق رفض محي قديم 
[،٦٢ت ]غافر ه ألمناي آلأرض ي نئلهر أوأد دثًكم ي؛تل 

بجنسالأمر في وليس والمكر المعروف، مفهوم ر الخلاف لكن هنات سيقال 
أوبمعروف، ليس بما يأمر هولمن القد ضحل المكر، حض عن أوالهي المعروف 

بمنكر.ليس عما ينهى 

متا٠ل١تهماوتحقيق والمكر، المعروفه ماهية تحقيق في البحث، ينتقل وهنا 
التفكيرس حزء كله وهذا أحطاء، س الباب، هذا في يعرض قد ما وحل الواع، في 

بالضغهلوذللئ، معها، الإيجابي الفاعل وكيفية المعاصرة المقولأُت، في الصحيح 
سفيها عما والكثف، منها، الباطل المعنى كحييي بنيتها وتفكيلث، اءلها ومعليها 

القضيةتحديل. في القاص يكون أن يجت، وهنا كذللث،. يكون أن يحتمل ما أو حق 
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ائخلقعن مسؤولأ نسس ؤهّآآ 

لميلن غالبآ فإنه مخاف، فعل أو قول أي لإنكار الملم يائي حنن 
عمامؤولا رث أوت الخلق،، عن مؤولا رلث القولةت هده مثل سمّاع من 

العباراتمن غيرها أو يخملث،(، بما رعاليك أوت للخالق(، الخلق ريع أو• يحل"ثا(، 
علىدلالتهم أو حطأ، عن بنصحهم للناس الخير يريل• من كل عضل■ في تت التي 

فيوالتدخل التهلفل من نوعا يمثل أنه أو مجووليتلث،، من لمس هدا بان صواب، 
الهملث، نفعلى تجر أن ولا بها، لثح شتشغل لأن حاجة فلا غيرك، خصوصيات 

شل.لث، نففعل عن مؤول فانتن، بسببه، والملق 

وهلحولما؟ من ي«حدرنا عما حقا مؤولين غير نحن هل هنات الهم والسؤال 
منغيرنا تجاه مسؤولية عالينإ وليس وأفعالنا تصرفاتتا عر مووليتتا دائرة تقتصر 

الماص؟

ولمسحوله، من يحالرث< عمّا مؤول فالمسلم باطل، الكلام هدا أن في ملث، لا 
والديالواجب فعاله من بل هوشل.، فعله من مجاكان على تقتصر المسؤولية أن صحيحا 
المحملةالواجبات من فهدا المكر، عن وينهى بالمعروف يامر أن عليه الله يحامته 

القرازتفي العفليم الثناء الأمة هده امتحقتن، وبهيا لمة، وملم مكل عاتق على 
[.١١٠عمران؛]آل المتنكره غن رئنهوذ بال—ننرونح ئأمروف للئاص أحر-بما حيرامة كتئم 'ؤ 

غنألئنكرهوننهوذ ُالتننوذح ند-ءوذإلآ-قثرونآمنوف أمة ينْغم ُؤوكًقدإ • سحانه ونال 
نيمن تكمزوا الذس لعي ؤ تعارت فقال الثعيرة هذه تاركي الله وذم [• ١٠٤عمران؛ ]آل 

غنتثثام0 لا ك١دوا ينئن-وف ؤ'ةادوا غصوا بنا ذلأئ، مريم ابن قبمتى ذاووذ 4—ان ؤ إنرابتل 



الخلقعن مسؤاوملآ لسش 

[.٧٩، ٧٨ت ]الماندة نئغلوذه نا'هاما بض مكرنغلوث 

شرعيوهوحكم المم، عن وتنهى بالمعروف تامر أن الشرعية موولتك فن 
•حول.أو منازعة حوله تكون أن يصح لا محكم 

دينهممح، لهم حر فته ما علك، ودلألتهم النام، نمح يثمل بالمعروف والأمر 
نييضرهم أن يمكن شيء أي عن تحذيرهم يثمل المكر عن والنهي ودماهم، 

تبادرأن موولتالث، من فان أوتسمعه ترام مما حولك، من يحديث، فا ودنياهم، ديتهم 
الحنة.والوعظة بالحكمة الانحراف الخلمأونصحح فتقوم قدرطانلاج، لإصلاحه 

شخصنهو حوله من يحد«ُث، فيما عاليه المحصية المسؤولية هن|ه يستشعر من إن 

ينفعأن على يحرص ؤإنما مبالاة، ولا البية يالأحداث، مع يتعامل فهولا نافع، ايجابي 
يكتفىأناتي هونخص موولأ( )لغ بمقولة يكتفي ومن لهم، الخير و؛يذل، الناُم، 

فىأحدهم يسعى شخصين; بين كبير والقرف( حوله، بمن يبالي ولا الخاصة بداترته 
وثخصوحودْ؛ حال ناغ أثر له ؤيكون حوله، فيمن نفعا ؤيوثر محياهته، قدر الإصلاح 

يستويان؟فهل ه•• نفعلى قاصر وحيرْ فصلاحه لوجوده، أنر لا سلبي 

الكلمات،أقبح من الياق هدا مثل في ينفك،( )عليكف اكلمة هال.0 'كانت، ولل.ا 
يقولأن وحل عز الله إلى الكلام أبغضي ُوإن قالت أنه قو الهي، م، صح الله، عني• 

عليكه؛تفلأ،االاا.فيقول: الله. اتق للرحل: الرحل 

محكمةأصول من فيها حاء ما بالصلحين الشريعة احتفاء عن للن، ، يكثفومما 
الشؤعمطلوب هو اقترانهما وأن الملاح، مجرد على الإصلاح تفضيل عن ه تكثف

دلأتلالمحأكمة الأصول نالك، ومن فقط•، الملاح لصلحة الإصلاح ت، حانإلغاء لا 

مامت،.ورحاله صحح إسناده الألباني: تال الإيمايت،. سعت، في اليهقي حرجه أا 
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الخوثس •ممقولأ لسما 

أنيمكن وما المعنى هذا تحقيق في هوأوصح بما واللام الصلاة عليه صرح بل 
نفيرروالذي صالا الاحتساب، واحب تركوا هم إن الصائب من المجتمع يلحق 

متهعقابا عليكم ييعث أن الله ليوشكن أو النكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن بيده 
^١،.٠٢٠٠٠يستجاب فلا تدعونه ثم 

استحقتالتي الفئة بذكر ختمها الميت أصحاب نمة الله ذكر حين ولهذا 
ضبملأ الذين أنحبما بي ذكزوا U فنوا ؤننثا فقال: ونهى، ام كانت ام وهي الجاة، 

[.١٦٥زالأعراق: يمنمو0ؤ< بتايخوا محبتي بنذاب ظلتوا وأحدنا النوء 
علىمكرها لت، أحد: يقول أن معنى لا محرم فعل عن الحدث عند إذآ، 

علىيرد أن يمكن لا الاعتراض فهذا يحضر، لم ثاء ومن حضر، ثاء فمن الحضور، 
المكر.عن والهي بالمعروف الأمر في الشرعي الأصل معنى ممه لم مذهن 

لمعها.يمتعها أن الله لوأراد تقول: أحرى، مشطة مقولة هنا تأتي 
تريا.هالذي ما لكن لمعها، الحرمات، ط، يمتع أن الله فلوأراد صحيح، وهزا 

هذا؟من 

حميعايبتلينا وأن حميعا، والشر الخير بقاء لحكمة وتعالى تبارك ربنا يمنعها لم 
عنه.الشروتنهى ونترك به، ولأمر بالخير نقوم أن قي 

الحقيقةفي هو الشعيرة هذه من التتييهل سياق في المقولة هذه مثل فتوفليفه 
منوهو باطل، الاحتجاج هذا ومثل الشرعي، الواجب، ترك على بالقدر احتجاج 

شاةلؤ أشركوا الين >ؤنتمول عنهم: الله ذكره بما لشركهم المشركين احتجاج جض 
هلم تآتئ١ د١ئو١ حى قبلهم من الذين 'كدت ئيء'كدللئ،بن حزمنا ولا آباؤدا ولا أفركنا ما افن 

[١٠ ٤ ٨ ]الأنعام: ءئرصو0يم إلا أنتم وإذ الظن إلا ئثمغوذ إن لئا يشحرجدْ عذَ ص عندطم 
الألباني.وحته ثاكر. أحمد وصححه حن. هد.ائ>يثا ت الترميى ثال وأحمل.. الترمنأي، أحرجه ( ١ؤ 
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الخلقعن سيؤولأ نمس 

فيإطلاتآ لها معنى ولا لها وجه لا للناصحن التهمة هذه مثل أن والحقيقة 
١لتاليةتالمعاني ملاحظة خلال من يتجالى وهوما الشريعة، 

الإسلامي،النمور في المركزية المفاهيم من حملة هع يتعارض أنه الأول؛ المعنى 
تركعلى الإلهية العقوبات من يترتب أن يمكن وما والتواصي، اب، الاحتكمفهوم 

الواجبات.هده 

كلعلى متحتم النكر عن والهي بالمعروف الأمر واجب أن اكاثي؛ المعي 
منكمرأى *من ء' قال منه، بريثا أو والعصية، الدنّبؤ في واقعا كان مواء لم، م

أصعقوذلك فبقالبه، يستطع لم فان فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغترْ منكرآ 
واجبترك الملم من يصح ولا منكرآ، رأى لم ملكل سوى أمر فهو الإيمان*لال 

بقلبه.الإنكار ذلك مع عله فيممين عنه، بالمجز إلا خناهرآ الإنكار 
ابن*كل والمعاصي؛ الذنوب في الوقؤع من لم ميخلو لا أنه الثالث• المعنى 

يلزمالاستشراف بتهمة المقمرين فملاحقة الوا؛ون«لى. الخaلائين وخير خهناء آدم 
الذيالذنب، عين في واقعا زكن لم إن فالمحتمب معللقا، الاحتساب واجب، ترك مها 

؛هوايذكره أن الهمة هذه ولمعللق آخر، ذنب فى وا؛ع فهو فته، ءيرْ عر يحتب 
قال؛إذ جدا الشاعر أحن وقد الشريعة، فتتععلل 

ست،مذ هو من ئاس الق ب—ظ ي لر إذا 
محمدعد ب|اص_دن صاليعظ فمن 

أنأخاف إني فقال؛ أصحابلثج. عقل الله؛ عبد بن لمهلرف البمرى الحن قال 
ظفرقد أنه الشيaلان ويود يقولأ ما يفعل وأينا اللهإ يرحملئ، نال؛ أفعل• لا ما أقول 

ملم.أخرح،، ( ١١
الألباني.وحسنه حجر. ابن ونواْ وأحمد. ماجه، وابن اكرميتما، أحرجه ،٢( 
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الظقعن ء<اسؤولأ لسش 

عبدأبي ين ربيعة عن مالك؛ ونال متكررا،. عن ينه ولم بمعروف يأمرأحد فلم بهذا، 
عنينهى ولا بالمعروف يأمر لا المرء لوكان يقول: ■مثر بن معيد سمعت الرحمن: 

مالكتنال منكر. عن نهى ولا بمعروف أحد أمر ما شيء، فيه يكون لا حتى المكر 
شيءرآ،أفيه ليس الزى ذا من وصدق، 

ئقولوذلتر آمنوا الذيى أيها يا ؤ تعالىI الله قول بمثل نقحل وما يقول. أن ولقائل 
وقوله٣[. ٢، ]١١۵^،؛ ئئعلوذ؟ا< لا ما ئمولوا أن ائنه عنذ مقتا كر ئئنلوث لا ما 

هئنقلون أنلأ ئتلوذالكتاب وأنتم ياليزوئسوذأنمسحفم ؤأئأمروذالقاس لليهودت ذما تعالى 
أنتابهفتندلق النار، في فيلقى القيامة يوم بالرحل ءيجاء جون الحم، وقول، [■ ٤٤]البقرةت 

مافلأن أي فيقولون! عليه النار أهل فيجتمع برحاء، الحمار يدور كما فيدور النار، في 
بالمعروفآمركم كنت، قال! المكر؟ عن وتنهانا بالمعروف تأمرنا كنت، أليس شأناك؟ 

قومعلى بي أمري ليلة مررت ١١ه' المي، وقول ،. ٣١٠٠وآتيهالمكر عن وأنهاكم ولأآتيه، 
الدنيا،أهل من حعلياء هؤلاء قال! هولاع؟ ما قلتج: نار، من بمقاريص شفاههم تقرض 

٠٠يعقلون؟ أفلا الكتاب، يتلون وهم هم، أنفوينون بالبر، الناص يأمرون كانوا 
المحتبين؟من العاصين ذم على النصوصى هده تدل ألا 

منبه الناس يأمر يما الالتزام المحب على الواجب، أن في شاك لا فيقال! 
التنانفسمن تنفر يطبيعتها والنامن عيره، على ينكره ما يتجتهبج وأن الشرعية، الواجامت، 

الكريمالقرآن في حاصر وهومعنى والعمل، والقول والملوك، التصور بين يقع الذي 
أرين.إذ غنن أيهايغب ما إل أحالنمقب أذ أربد وما ؤ واللام! الصلاة عليه ثعيبج قصة في 
[.٨٨]هود! ناانثثلنغه الإنلاخ إلا 

(.٣٦٧/ )١ القرطم تمر ( )١ 
ازبق.الرجع )٢( 
البخاري.أحرجه )٣( 

الأرزاؤوءلّشعيب وصححه البغوى. وحسنه أحمد. أحرجه ( ٤ ) 
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الخلقعن سيؤولأ لسس 

ثمولونلم آمنوا أيها يا ؤ فعله؛ توله يحالف من دم الشريعة حكمة من كان ولدا 
فييكون وقد يقول، لما بمخاكته مستحق فهو > 1٤٢الصف؛ ب ثمنلون لا ما 

تركه.ولما يه ينصح ما لأتى صادقا كان لو ١لخنه٠٠وحت فيقول لغيره، فتنة هدا صنيعه 
تالله رحمة عليه القيم ابن يقول الموء علماء وفي العلماء، من المشكلة هده ونتاكد 
النارإلى ؤيدعونهم باقوالهم النامحى إليها يدعون الجنة باب على جلسوا المرء ءاعلماع 

فلومتهم، تسمعوا لا أفحالهمت قالتآ هلموا، ت للتامحي أقوالهم قالت فكلما يافعالهم، 
الحقيقةوفى أدلاء الصورة في فهم له، المستصبين أول كانوا حقا إليه دعوا ما كان 

قطاعاظرق«أا/

أنالمحتسبج على الواجب وأن للنقد، مرصعا ولمن فيه، شك لا حق سبق فما 
مسوغاهدا يشكل هل هنات الموال لكن أقواله، بأفعاله يخالف أن لا بنصائحه يلتزم 
غيره؟على ينكر أن له يجوز لا المدنب وأن العصاة، من الاحتساب لترك 

بمخالخةمتعلقا الدم وحدت وغيرها، القرآنية الياقات تلك في الطر دققث إذا 
ملاحقلتهما!ينبغي أمران هتا فلدينا نفسه، الاحتساب، على واغ أنه لا للعمل، القول 

للعمل.القول موافقة وحوب، الأول! الأمر 

المكر.عن والهي المعروف الأمر وجوب اكاني؛ الأم 

مأم اكاني' الأم فعل على دايع هو أم الأول الأم ترك على دابع الذم فهل 
اكانى؟لفعل الأول يترك محنهما الجمع على وايع 

أنالماصح من شح وأنه الحرمات، وفعل الواجبات ترك على واع أنه والحق 
لإحدايث،نعى إنما الشرعية الممرص فهدم المحرم، وفعل الواجب ترلأ على يمر 

اكم)>ا-(.لأبن )ا(اضامم 
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الحلقعس مسؤاولأ لمستا 

•الواجب الأحتسابا ترك إلى دعوته لا والمُصيه، للذنب المفارق سلوك في التغيير 
رآهمن على الاحتساب وواجب المعصية، ترك واجب واجباذت به يتعلق فالعاصي 

بلالواجب، الاحتساب ترك معصية الذاتية معميته إلى يجمع أن منه فقبيح فيه. واقعا 
مانقيض وهدا لعمله، موفقا نوله ليكون المعصية، وترك حاله إصلاح منه المهللوب 

تركإلى الدعوة مقصودهم إذ يالامتراف، المحتسبين من كثرا يتهم من إليه يعلمع 
والعاصي.الونوب ترك لا الواجب،، الاحتساب 

تحفري لا ؤإمكاتهم المحتسبين يعفى لنقد العترصين هؤلاء أن والحقيقة 
كمنعنقده، لموضع مطابقة الحقيقة في أنها مع أحرى، سياقات في الإشكال هدا 

يقولولا المتع هدا يتفهم الناس فعامة به، مبتلى كونه •ع التدخين من أبناءه مثلا الأب 
ويدعونهبالنصيحة للأب يتوجهون بل يدحنون، أبناءك فاترك مدحنا دمت ما للأب 

الأبناءفان أبع، تأثير للمغ وليكون عمله، •ع متوافقا قوله ليكون التدخين ترك إلى 
للأب.العملي بالمالوك يتأثرون قو 

الأمرتحقيق المنكردون عن التهي على الائتمار في المشكلة بعضهم: يقول ئد 
لمعروفه؟يا 

علاقةلعلبتعة تصور سوء عن تنم وهي لها، معنى لا العبارة هن.0 أن والحقيقة 
أمرفكل واحد، موضع عن بها يعبر التي الأضداد من هما إذ يالتكر، المعروف 

منيفاده يما موأمر النكر عن نهي وكل المنكر، من يفاده عما هونهي بالمعروف 
المعروف.

أمجرهو العقوق عن والهي الصدق، بمعروف أمر هو الكذب منكر عن فالهي 
*نكرم، داكهما الحجاب، بمعروف أمر هو المرج منكر عن والهكب الر، بمعروف 

وهكذا.العفة، بمعروف أمر هو الزنا 
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الخلقعن مسؤوالآ لسش 

والأمرالقطيعة، منكر عن هونهي الرحم صلت ;معروف فالأمر ،، iUJ^والعكس 
الحيل(بمعروف والأمر المحرمة، \دط\ءم منكر عن نهي هو المطعم إطابة بمعروف 
والاعتداء.والغي الظلم منكر عن هونهي 

تأمرونولا المنكر عن تنهون لماذا يقول،ت فمن أكثر، المورم تتضح وحتى 
تركمنكر تنهى لماذا الملأةت شان في لمحتسبج مول، كمن تماما هو بالمعروف؟ 

رمضان;نهار في مقطر على لمحتي، يقول، أو إقامتهاإ بمعروف تأمر ولا الصلاة 
باأصياماولاتأمره الفطر عن لماذاتنهاه 

فارغةبرمتها القضية أن عن ، يكثفأنه أم أ معقول(؟ أم مهبول، الكلام هذا مثل فهل 
مضمون.أى محن 

الحال،بطبيعة سيتمدد المجنح في الإنكار واحي، تمدد أن إدراكه يجب، ومما 
جرعةفي زيادة سعها الواقع في هذه نادين، فكلما فته، المنكرائت، تمدد مع طرديا 

يتطعلم فإن فبالسانه، يستقر لم فإن بيده، فليغيره منكرا منكم رأى( "من الإنكار• 
الإيمان»را/أضعف، وذلالث٠ فبقلبه، 

ضمانةوهو بينهم، الخير وانتثار الماس، تدين سلامة على يد-ل، صحي أمر وهو 
اصتهمواقوم كمثل فيها، والواقع الله حدود في القاتم امثل وحفغله; المجتمع صيانة 

استقواإذا أصفلها في الدين وكان أسفلها، وبعضهم أعلاها بعضهم فصار سفينة على 
فوقنا،س نؤذ ولم حرقا نصيبنا في حرثنا لوأنا فقالوا؛ فوقهم، من عام، مروا الماء من، 
ا.٢١٠ح٠يعااونجوا نجوا أيديهم على أحدوا ؤإن جميعا، هلكوا أرادوا وما تركوهم فإن 

لنانعق إنزابجل نى من ًكفزرا الذين لجن ؤ وغضته؛ الله بمقتا متوعدة له الماركة والأمة 

مسلم.أخرجه )١( 
الخاوي.)آ(أخرحه 
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عنمسؤاولأ لسس 

مغلونمكر غن نتuصذ لا ي حقه ينئدوذ لأي غضوا بنا ذللق نرتم ابن وعيني ذاووذ 
مصلحةقى بمب سق كا الإنكار وهذا [. ٧٩، ٧٨]المائدة: سلوذيم نا^١ يفش 
بيانه.سق كما بينهما الواغ للتلازم الناس، بين ؤإثاعته بالمعروف الأمر 

حينئذالواجب فإن بمور، أن صاحبنا يريد كما بينهما منفصل الأمر أن وهب 
متجهاالنقد يكون أن لا بالمعروف، الأمر على ؤيحرصى الواجب، النقمن يد أن 

النكر.عن الهي بواجِا يقوم ممن للتقلل 

غالباالقولة  ajjhفإن هنا، المؤثرة البواعث، عن الحقيقة في لك« يكنف وهوما 
موازنةإحدايث، إلى نعى أنها لا شرعا، المهللوبة س"الجهود للتثثيهل. إلا بها يؤتى لا 

للأخر.إشباعا أحدهما إشثيع في يكون الحقيقة، في متلازمين محلرفين بين متوهمة 

مظاهرمن جدآ كبيرة حزمة فيه وجد العاصر الدعوي الخaلاب واقع تأمل وس 
واحتراموؤناعتته، ه الكا وتوقير وعبادته، الله بتوحيد كالأمر بالمعروف، الأمر 

والعمرة،والحج، والصيام، والمح.قة، والزكاة، بالصلاة، والأمر ه، صحابته 
ذاتؤإصلاح الجوار، وحن الوالدين، وبر الأرحام، وصلة والإحان، والعدل، 

ذلك•غر إر الظلومين، عن الظلم وريع المحتاجين، ؤإعانة البين، 

بحل.بقوله: أتبعها لو يحيين،( عما مؤولا مقولة)لمت، صاحت، أن والخلاصة 

فيمصيبا لكان النكر، عن واكهير بالمعروف الأمر في الشرعي تقوم؛الواجب، أن 
فيالفريهل مع وأما صاحبها، إلا تمر لن اليئة مخْ أن إلى منبها ولكان صنيعه، 

الأمرترك ومن اليثة، عمل من الجمح، متالحق فالمضرة اب الاحتواجب، أداء 
ارتكب•ما بقدر المعة من كل وعلى المجتمع، عموم بل والنهي،، 
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اقصائياتكن لا )٦٣( 

علىنتوارد فتراها المعاصرة، ثقافتنا في الذعيمة الألفاظ من الإنماء لفظة تعد 
وهيمنها، الناس نفور عن تكثف كثيرة وصياغامحت، متعددة محيافاُت، في الألتة 

ماإلى الدعوة مع أصحابها، وذم الممارسة، هدْ من التحدير في تشترك محيافاُت، 
وغيرها.الأحر، وتقبل الصدر، وسعة والأنفتاح، التسامح، مفاهيم من يقابلها 

مجنسيئا يستدعي الإحمال، من عال يقدر م تتأنها المقولة هده في الإشكالية 
صحح،مقبول محنى عن تعبر قد جهة من فهي الداخلية، تفاصيلها في التفتيش 
فيالخختلفة الطر لوحهامحت، والأستماع المعتبر، للخلاف الصدر اتساع إلى كالدعوة 
التعاتليأو الخالق،، ْع التعامل وحسن الرفق أو المحتمل، الخلاف، ذامحتج القضايا 

الخصومة.في فجور أو أوظلم بغي أي من الملامة يقمن والدي معه، الموضوعي 

عباءةفي تتخفى مساحة وهى مشكلة، تزال لا المفهوم هدا من مساحة تبقى لكن 
يكونوند حقا، تكون قاس معان على الملبية بظلالها فتلقى سلبية، إيحاءايت، ذامحت، مقولة 

ما.فكري انحراف، على أمارة إنماتها في 
الإنماءذ-فى ما، مدهب، أو محخص أو لفكرة ؤإزاحة إيعاد عن يعبر فالإنماء 

وتقبلهاواحترامها حميعا، الأفكار مع الحياد نبي الكامل نموره فى يحتم مطلقا 
أصولوحول على يقوم الدي الإسلامي التمور في حدا مشكل وهدا معها. والتسامح 

ماكل على ؤيرتت، وضلال، باطل بأنه يخالفها ما على فيحكم وقطُيارتج، محكمة 
منيخالفه وما الحق، الدين هو فالإسلام والأحرة، الدنيا في الأحكام من يناسبه 
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لأتكنإهص1ئيا

معتبدي وأن باطلا، تراه ما سطلأن تحكم أن في إشكال لا يعضهم؛ يقول 
رأيك،قلل رأى لبللأن فاعتمادك لحمدك، الخالئة الاعتقادات ْع تسامحا ذلك 

ثاووا.ما يعتمدوا أن حرية وللاحرين 

نظرىوحهة يقول؛ بأن لم المأحقية على ليس هنا اكاكيد محل أن والجواب؛ 
ويجزميقطع أن الحكمة الإسلام احان مظل في عليه الواحّا بل حق. على أنتي 
مخالفيه،أقوال ببطلان أيضا يجزم وأن ذلك، من تيقمتا ميكون وأن الحق، على بانه 

آثارعليه ثترت_، بل ١^١^؛،، الاعتقاد مجرح الحقيقة في يتجاوز بالحق القهلمر وهدا 
سبق.كما كثيرة عم.لية 

النفوره نفوتتثّرب الإنماء، مفهوم عندْ يتفخم من بان الحال واع أن ْع 
ملماكان ؤإن وستجده بالحق، الجزم ء.ياع إلى به سيؤول الأمر فإن منه، يل الشن. 

نتحيويفيه، ريبا لا ١^^، القطعي الحق هو ^ا بان الجزم هن يخجل صائما مصليا 
هوحيث، من ^ا أن مع باطل، عليه هم ما وأن بالإسلام، يؤمن لم من كفر بيان من 

المقولاتهدْ لكن المتاحة، الفكرية الحرية من لأنه اللمرالي، الأصل يعارض لا 
ممافيخجل اعتنزازه من وتكر ثقته من فتهثم الإنسان رؤح في تنخر فكريا الفاسدة 

الثاطاJةاالفكرية معيارالمنفلومة وفق حتى حجل فيه ليس 

كانفيما القْلمر ووجوب الشرعي الإشكال مجرد يتجاوز هتا الأمر أن والحق 
جمعْعر المالية المرونة هد0 مثل ؤإبداء الفكرة هدم طرد فإن الدين، شأن من قهلخيا 

صرورياتفثم والأحلاقية، الفكرية فعلة المن لون إلى صاحبها سيجر الأفكار 
غيراحات المط0 مثل في الإنماء نبد فمعنالبات التثاكيك، تقيل لا وأحلاقية عقلية 

والمغالهلة.فعلة الفي وافعر كان إن وصاحبها وحلقيا، فكريا عليها مقدور 
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تكن؛آ 

ينوهمهلما خلافا الاطراد، تقبل لا وأنها المقولة، هذه إشكالية عن يكشمح وهدا 
فهناكوصدها، الأفكار رد من تمغ ذاتية حجة وكأنها يستعملونها حين أصحابها، 

معينة،مجالأُت، فى إقصائيا يكون لأن حينها وميضهلر يقينا، الئخْس سيتبناها حدود 
محكماتيعارصى لن الإقصاء ممارسة بعدم يهنالما من أكثر مشكلة أن ه يكشفوبه 

لها،يجسما عما الرتبة في ونزولها ه، نففي المحكمات هده صمور في هي الشريعة، 
الجزممن لها يجسما عما تنازل( لما الدينية، الضروريات قبيل من أنها استحقر ولو 

يخالفها.ما بثهللأن والحكم صحتها، واعتقاد بصوابها 
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جيبيكل من التوجس )٧٣( 

الناسس كثير عند شاتع انطباع هي أوبالأصح الشائعة، المقولات، إحدى هذه 
يتوجسوهوأنه عام، بشكل الديني الخطاب وعن عمرنا، في والمشايخ العياء عن 
منحشية عليه الحكم في ؤيالغون ومنعه، حريمه إلى فسادرون حديد، كل من 

وعيهمقصور عن وسين خطأهم، ، تكثفأل الأيام تلن، لا ثم عليه، المترتبة الذرائع 
•يحرمونه كانوا ما ليجيزوا ذلك، بعد فيحولون مواقفهم، وتشدد 

إلىالتحريم من الفتوى تغير فيها حرى ومواقف وفتاوى أمثلة ترد ما وعادة 
حزينةبتراحيديا حديثه بعضهم ليكمل المشاركة، إلى الشديد الرقمي ومن الإباحة، 

ذلكبعد يتراجع به إذا نم الباحات، من وحرمنا أعمارنا استنزفح الخهلاب هدا بأن 
تلقيفي حدر على نكون وأن له، كثيرآ الارتهان عدم يحتم بما مقولاته من كثير عن 

•اليوم تغيرن، كما تقبلا مالفتاوى هده تتعير لا أن يقمن الذي فما مقولاته، 

أمرينتين نميز أن يجب منا لنحن 

والخنأالصواب أوجه ومعرفة الأنهلباع، لهذا الومحوعي التقييم الأول،ت الأمر 
ودراسةأوتجاوز، بغي س تضمنه وما أوسائغ، للحق موافق( حكم من فيه كان وما فيه، 

ليسخاصا يحثا ب، يتطلوهذا تحيز، بلا موضوعيا عليها والحكم الأنهلثاع هذا أسباب 
علىتثغي، لا متصفة موضوعية كتابة في لاحقا إليه نعود ولعلنا فيه، الخوض مجال( هنا 

إليه.دعا حق بت، خهلآ؛عن تسكت، ولا فيه، وفر خطأ ببا يحق صاحت، 
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جديدمحل من التوجس 

الأم واقعا وكونه حقيقته عن النظر بغض ~ اليئ الأنطاع هدا أثر ١^^٠؛ الأمر 
بتربأن يمتكن وما والعملة، العالمية والأنحرافات< الأ■خهلاء بعض في الونؤع ي ف~ 

وتجاوزات.وتصرفات ممارسات من السلبية التمعلية الصورة هدْ على 

الإشكالفإن لا، أم كاملا بصحته سلمنا وسواء الأنطباع، هذا كان حال أي فعلى 
منهاتانحرافات، وقؤع في ب، بتتمحالفة أمور من عليه يترتب، فيما يكمن 

الشرعية:الأحكام عن الإعراض ١( 

للحكمالاعتبار تفكيره من الناس بعض يلغي الئ الأنهلباع هذا على فبناء 
أيعن معرضا تجعله الديني الخهلاب< من نافرة ية نفءندْ وتتثكل رأسا، الشرعي 

منيقبل فلا السلبي ١لأنaلثاع بهذا محكوما نفلره أويكون الشرعية، الأحكام في نفلر 
الإنسانيصد الذي الهوى جنس من الحقيقة في وهذا له، موافقا كان ما إلا الأحكام 

غايةيبذل وأن الله مراد عن الثحمثإ ش يجتهد أن لم المعلى والواحّت، الحق، عن 
الحق،حالفت، ات< أوموّأوجماعات، أشخاصا زمانه في وجد ؤإذا تتبعه، في جهده 

عتهي٠ُرصرا أن لا الحق، عن البمهمث، فى الجهد من مجزيي لبدل هذا يستفزه أن فينبعي 
المخالفات.تللئ، ت، بب

يقول:فكأنه الأحرين، أحهناء ت، ببللنفس معاقبة هي الإعراصى هذا حقيقة إن 
ذللته.بعد متع أو تحريم في نظر أي سأرففى فإنني وفعلتم، وحرمتم تشددتم أنكم بما 

نحولها وحث للنفس، رفض الحقيقة في وهو لهم، رافض موقفإ هذا أن يتوهم فهو 
[.١٥]الإسراء: غلتهاه نضل نإقتا صل ومن لنمه يهئدى ثإئتا امثدى من ؤ الهلاك• 
عليه.الواجب، الشرعي الحكم في يْرءل أن لأحد مسوغا ليت، الأحرين فآحمناء 
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جديدم من التوجس 

فهومصلحي، نظر ولا عقلي تفكير على يقوم لا وشعوري نفي موقف هدا ثم 
يقعلا والعائل طوائف، من ونفورْ جماعات من وغضه لأقوام كرهه بدافع يتحرك 
الفرديالموقفإ يتجاوز حين خصوصا لها، أصيرا ولا النقية المواقف، لهده صحية 

نصبأي الشخص يبالي لا معلردآ مهجا يتكون أن إلى مثلا معين مجلس في الخاص 
السيئ.الأنهلباع بهيا متشع لأنه فتوى، أي يسمع ولا مقولة أي في ينغلر ولا 

الأهواء،جني من لأنها صرعي حكم ترك في لأحد عدرا لست، الأنملباعات هده 
لفحهالممادفةإلى محيا المجاهدة موصع هي بل الحق، ترك عيرافي ت، ليوالأهواء 

وجدتالباطل، شباك في والواقحين المحرفين عامة واقع تأملت، إذا وأنت، الحق. 
لكنحقا، تكون قد الأنهلباعات هد0 وبعضر الحق، أهل عن قبيحة انعلثاعات عنل.هم 

الحق.اتباع وجوب عن يعفيهم لا هدا 

وتركالحرمات فعل في التساهل ميفرصى الحال بهلبيعة الإعراض( وهدا 
يراهما فيقابل عليهم، شدد أنه يرون من رفضهم بسسب، الناس من قطاع عند الواجبات 

مجقا؛لااهل تشددبتمن 

بلاتمييز:الجديدة الأفكار تمل ٢( 

فكرةأي قبول في للتساهل الناس بعمى لغ القبح الأنطباع هذا مشكلات وس 
أوأفكار أي لتقبل الناءس بعضن يدع النفسي في فالحنؤ، لالس.اود، مخالفة دامتح ما 

باطلس فيها ما تمييز فؤ، يتّاهل وقد منه، ينفر الن.ي المائي التيار تصادم مقولات 
فأيمعينة، صورة راقص لأنه هذا وكل ذللئ،، عن يعرض أو تجاوزاتها عن، يدافع أو 

نفسهعن محوول والمسلم الهوى، ص أيضا وهذا نغلرْ، في أجمل هي أحرى صورة 
يجت،بل الباطل، أو الحق بها يدرك معايتر ليت الفدم أو فالجدة كاملة، مسؤولية 
صواباالجديد يكون فقد المححة، الحاكمة لمعايير والقاليم الجديد محاكمة 
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جيبيم من التوجس 

ليمونمطلوبة، الجديد ْع التعامل عند فاليقظة كيلك،، القديم يكون وقد حطأ، أو 
منعته.مع أورده صررْ، مع الجديد تقبل آفتتن• إحدى في الومع من ه نفالإنسان 

الفقه؛إلى سسه اجتهادحديد أي تقبل ٣( 

بهالمتآثرين فتجد فقهي، اجتهاد أي هع التهاون في هم يلي الالأنهلباع هدا 
مته،ينفرون الذي للاجتهاد مخالف، أته لمجرد رأي آو اجتهاد أو فتوى بأي يقبلون 
مؤهلاتهصعمت، مهما ثخص أي فبإمكان الشريعة، بأحكام العبث، مهمة مهل وهوما 

تأييدالها وسيجد الجديدة، الاحتهادايت، من حزمة ليقدم قناة أي في يخرج أن وتفكيره 
المائيّحالم، قد أنه لمجرد ودعما، 

المطلوب،الاجتهاد ني تقصير هناك كان فإذا التفكير، في جدأ كبير نمور وطا 
الحق،وحالفوا قدتشددوا المشايخ ؤإذاكان منه، باجتهادأفضل  oJbJUهوفالواجّس، 
فيالمسلم يتهاون أن لا الصواب، ويقوم الخهلأ يصحح فقهي حطاب تقديم فالواجب، 

الاجتهاد.هدا بامم أمر أي قبول 

عليهفإن المعتبر، للاجتهاد تشددا'ومخالفة فيه بأن الحاصر الاجتهاد ينتقد من 
وتدقيق،وعناية بحّثح مزيد يتهللب، وهدا الأكمل، الاجتهاد عن البحثؤ ش أعظم مهمة 

يدريلا حيار على المرء يقبل أن العقل من وليس اجتهاد! أي لقبول محببا يكون أن لا 
محائدأحيار من أبغضه لما مخالفا أنه لمجرد أم هوصواب هل 

الط١ءامت،:نمل علئ الدم ٤( 

علىالندم على الماس بحمى حمله الأنهلباع لهدا لثية الاكأثيرايت، غريب، ومن 
أضاعهصر على، يتأسفا فتجده صالحة، أعمال من عمرهم نوامت، ٌفي قدموا مجا 
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جديدكل من ايتوجعس 

تأيرهسبب مستحبات، أو لواحيات فاعلا أو مكروهات، أو محرمات عن ممتنعا 
فقهيلقول متابعه واجبا ظنه بمستحب ملتزما كان أنه فهب المرفوضر، الخطاب بهذا 

نائماالملم يكون أن ستدعي ما هذا في هل بواجب، ليس أنه له استبان ثم ماع، 
ليسأمرا ترك قد الملم أن وهب ا تعالى؟ الله إلى يقربه يختر ملزما نشأ أنه على 

ماهذا في فهل الأمر، ذات> في محرمآ ليس فعل عن مْ أو الأمر، نمى في راحا 
منقدم ما على حزين ولكنه صالحة، أعمالط من مضى ما على بنيته يعود أن يستدعي 
احنامحتا؟ من جمع حيروما 

أنهأو الواحباُت،، من واجب به ملتزما لكن ما أن ظنه في مخطئا لكن لو فحتى 
وتركتعالى، الله وجه به يريد أمرآمشروعا فعل قد النهاية ففي بمحرم، ليس ما تجنب، 

فيذمّتا التي الأعمار على التأسف، هدا ماذا فعلى للشرع، واتباعا لله طاعة ترك ما 
طاءةالله؟أ

الفرحهدا مثل لكان للنصوص، مصادم قول أو ببدعة، متعلقا الأمر لكن ولو 
الما على يفرح أن أما نيته، حن على الله يثيبه أن العبد ط«ع ْع متفهما، والندم 

علىيخشى بل له، معنى لا قامر سائغة، اجتهادية ائل مفي فائت، ما على ؤيندم إليه، 
عليها.الله يحاسب، أعمالا للقال._، فان صاحبه، 

الواح:تقؤيم قي القصور ٥( 

بموضوعية،الوافي على الحكم على القدرة الناسي بحفي يفقد النفي الأير هدا 
والتدقيقوالإنصافج والاتزان الحلم من تتهللبط قضايا في فهويتحدح، بعدل، أوتقويمه 

التيالنفوس هدْ بعمى يكن الذي والغثل الاحتقان حالة مع يجتمع أن يمكن لا ما 
معهتعاطيلث، حن في سلبا يوثر قد تكرهه شيء فوجود المقولأُتط، هدم مثل تكرر 
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جديدكل من التوجس 

أهميةعلى بالتآكيد الشريعة جاءت ولدا كيلك، يوثر قد الحب أن كما عاليه، والحكم 
ت١لأنعامته همق ذا وف'ص ماءيلوا ملتم >ؤوإذا ت تعالى نال، المقامات، هل0 مثل في الحيل، 
؟ا<لالقئؤى أهمب نو اعدلوا ئندلوا ألا و قوب فناذ بجرثقت! ولا ؤ بحانه؛ وقال( [. ١٥٢

جاءولهدا للعدل،، عنيف، خصم هي، وحب كراهة من ية النقفالحالة ٨[. تال٠اندة؛ 
الأيات.هالْ في المعي هدا على الأكيال 

التدين!من السلى الموهم، ٦( 

صدالناس شحن حهلورة على بالتاكيد الأنهلياع، لهد<ا ليية الالاثار نختم ويه 
تشويههمفى والمبالغة والملاح، بالخير الناس عرفهم ومن ودعاتها، الشريعة، علماع 

التدين،مغديات عن الناس لعزل، الأدوات أمضى من الحقيقة في فهذا عليهم، والحهل 
الآصينإمقاهل فى إذ الناس، تدين إضعاف فى الباْلل أهل أساليب، أنجح من وهو 

تجرئةالمنكر عن الناهين إثاط وفى يحملون، الذي للمعروف إصحاف بالمعروف 

منيحملون ما على تأثير كافة والدعاة العلماء إمقاحل وفى ينكرون، الذي المنكر على 
ءد؟و-سمو•

أنالناس بعض يتعمد الشريعة أحكام أدلة حول الموصوعى القاص س فبدلأ 
هذاعلى الثا.يد والولع الحرص ر يفما وهذا المعحمول، ليضعف، الحامل يشوه 

لهوالذي بهم، والمهامز المعايب، جمع إلماقا ومحاولة الماس، بحض عند المشويه 
النفوس•في، اكد-يز، نوهتن، قمح، نافذ أثر 

أيمغ أو أحد، على قداسة إصغاء ولا كله، الواقع تصويب، ليس هتا والقصد 
أرينيحتم الن-ي المهم الشرعي المعتى هذا بمثل الوعي ؤإنما عائل، أوتقويم نقد 
امن.أّ
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جديدكل من التوجس 

قيتهم وأخار نمص من يروى مما كبر في التدقيق صروره الأيون الأمر 
الأكاذيبمن كثيرا يتضمن لالو١ني، مشوها انطاعا يخلؤر منها كثير إذ التشويه، هذا 

ثييهالأمر إن الكافية- العلمية بالنزاهة يتسمون لا أشّخاصري فيه ويشارك والشائعات، 
فيمعك يختلف نزيها حطابا كونه من أكثر المفانل التصوير يحترف، فكري ياستديو 

المشاعةالصور هذه مجن كثير تجيء ولذللث، هو• كما الواني نقل في أمثن لكنه التقثيم 
بتمنياتمعالجتها تمت، غريبة فبركة أمام أنلث، تتأملها وأم، تشعر كرتونية، صورة في 

الحادعة,الفوتوشوب 

وادعاءالموصؤع، هذا في وهفوات أ-نتهناء من يتناقل ما كل دغح القصد وليس 
منعريص حسد إلى اكتييه القصد ؤانما فحلا، موجودة فالأحطاء محض، كذب أنه 

الشأنهذا في مثال أي ذكر عند الحيهلة وأحذ التوجس على يبعث والافتراء الكذب 
الجد.هذا من قعلعة فلعله 

ومراعاةوعدل، بعلم تسير بأن والتقويم القد حدود مراعاة صرورة ١^١^؛• الأمر 
فييتسبب تشويه إلى الأمر يؤول كلأ السياقات، هذا لمثل الماس بعض توظيف 
مشرؤع،مفتوح هو يل مغلقا، ليس القد فباب الماس، بعضر نفوس في المدين إصعاف 

فيه.الحكمة أوجه ومراعاة بشروطه، الألمزام شريطة 

الديني،الخهلاب صد شديدة سلبية بحالة المقوس تشحن المقولة هذه إذا، 
فعلفي التساهل في شائعة مخالفات ذللث، على فتترم، والخدين، والفتاوى، والعلماء، 

أوأذكار أي وتقتل الشرعية، الأحكام عن الإعراض أو الواجبات، أوترك المحرمات، 
يكونأن يجب الذي الهوى جنس من ذلك وكل الموجود؛ للمائد مخالفة اجتهادات 

ولاواجب، في للتفريهل ميررأ وليس حق، على دليلا ليس فالكره به، واعيا الملم 
العدل.س شيء لمصثح 
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حلمهمن أحد ئد في تيست الله ؤحمة ؤ٨٣آ 

إشكاللا الأصل في ومي الاس، ألة على ارائجة المقولات من المقولة هذه 
اللهعلى يتألى أن لأحد وليس حلقه، من أحد يد في لت تعالى الله فرحمة فيها، 

يغفرلا والله  ijLiرحلا ®أن الني فول فيه صح جدآ حهلر هومقام بل فتها، تعالى 
قدفإني لفلان، أغفر لا أن علي يتألى الذي ذا س تال: تعالى الاه ؤإن لفلان. 

عليها.غبار لا صحيحة مقولة إذا فهي ،• ءمللث.،اأوأحبطت، لفلان، غفرت 

وتنكررالمقولة، بهذه فيها يستعان التي العينة الياقات بعض في الإشكال إنما 
قالحين علي عن الله ورصي بامحللأ، توهم حق كلمة جعل سياق من وكم بتكرارها، 

باطل•بها أريد حق كلمة هدا؛ حنس في 
والترويجالماطل اعتقاد إلى تجر والتي أحيانا، المقولة هذْ فيه يذكر الذي فالياق 

الكفار.موتى على الترحم هومياق له، 

فإذاالمسلمين، غير من مشهور علم أي موت سمر تتكرر جدلية قضية وهذه 
حولالجدل شرارة فإن كافر، وهو أعمال رجل أو ُّخترع أو ناشط أو عالم مات 
بإثارةالاجتماعي التواصل شبكات وتشتغل المشهد، في تنهللق عليه الترحم حكم 
فعليا،ويمارسه حلق، وحن وفاء ذللثح في يرى للترحم، مؤيد بين ما القضية، هذه 

موتىْع تماما يفعل كما ونحوذلك، بالجنة يدعوله وقد له. وغفر الله، رحمه فيقول: 
وهدمالتمحور هذا مثل أن معقدين ذللئ،، يرفضون الضد على وآخرين المسلمين. 

الشرعية.للأصول محالفة الممارمات 

مسير.أخرجه )١( 
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خلقهمن احد يد طن ليست الله رجصة 

عنالمتحفظ الثاني الفريق كفة يرجحان جرم هدا في الشريعة نصوصر تدبر ومن 
الصوص;نالك ومن الفضل، هدا مثل الكفار إعطاء 

هولولب باش طمروا إثنم فجرم ي قمم ولا أبدا ثاث متيم أحد ■ي صل ولا ؤ ~ 
]الوبة;؛\ر[.

U'كانِلمزالذينآنئواأنمثئفزواصهنذؤ'لإ\أنلؤ- 
[.١١٣]التوبة: ه الخم أن،بسث 

يائهمذلك لهم نئفراممن نلن مر؛ سعى لهم مثئفن إن لهم مثئغن أولا لهم انثئفن ؤ~ 
[.٨٠ًكهّنواداشوزنوكب<]الوبةث 

هالنبي زار تال: عنه، الله رصي هريرة أبي حدث الآدات هدْ دلائل يؤكد ومما 
لي،يؤذن فلم لها أستغفر أن قي ريي *استأذنت فقال؛ حوله، من وأبكى فبكى أمه، نر 

فإلهاندكرالموتا(را،.القبور فزوروا لي، فأذن قبرها أزور أن في واستأذنته 
بت،يللكفار والاستغفار الترحم من المغ في صريحة ترى كما النصوص فهده 

الإسلام،دين من المدركة الضرورية العاني أحد يثكل ما وهر الكفر، على مولهم 
بالإيمانمرتبهلة الإحرة في النجاة أن الملمون بها يؤمن الش الدين نْلعياتا فمن 
فيه؟يختلف، لا ظاهر فلص أصل وهدا له، نجاة فلا به يؤمن لم من وأن ورموله، بالله 

الكفار،مشاهير من كثير وفاة هع انتهاكه يكثر القهلعي الأصل هن.ا أن العجيب، 
المويتهتراعي التي الأنتة العاطفية الحالة تأثير في هو هنا الفاعل المحرك ولعل 

بالرحمةله الدعاء عليه والثنقة معه التعاطف، من أن فترى اليستج، على ونشفق 
أحدبيد رحمته يجعل لم أنه لله الحمِد القولة: هذه تأتي السياؤؤ هدا وفي والمغفرة، 

ملم.أحرجه )١( 
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حلقهمن احد  JU*هن ليست الله رحمة 

المتلذلك الدعاء عن المتحفظض الرافضتن على للرد توقف كمقولة حلقه، من 

هربك رخت شنوذ >ؤأئم تعالى! قوله بمثل فيستدل المعنى هدا يؤكد وقد بالرحمة، 
[.٣٢]الوخرف: 

مننمللق فنحن عليهم، الترحم بحرمة نقول حين أننا اولثلثط بعض ويقلن 
بأنهاتذكيرنا فيريدون بأيدينا، هو الرحمة أمر أن ادعينا وكأننا الخاصة، اختياراتنا 

منيمع فمن النقاش، فى تائهة طريقة وهذه وحده.. الله بيد هى ؤإنما إلينا، ليسستا 
يرحمهم،لا أنه وأخبر ذلالثج، من منعنا الله أن ب، ببيمنعه فإنما الكفار على الترحم 
تيمية:ابن يقول يجوز، لا الدعاء فى محرم اعتداء له منحه بعد ذللئ، تعالى الله فسؤال 
منازليسأله أن مثل: ليفعله، الرب، يكن لم ما العبد يسأل أن الدعاء: في الاعتداء ررومن 

ونحوذلكأ(لآ،.للمشركين، أوالمغفرة منهم، وليس الأنبياء 

بحانه،بيده ؤإنما خلقه من أحد بيد ليت، الله رحمة بأن صادقا كنت، فإذا 
الإيمانلأهل هي ؤإنما الكفار، تنال لن رحمته بأن أخبرك ئد الله بأن نومن أن فيجب، 

يوثندنبآتابثا هم ذض الركاة وبديدذ يثموف إلب؛ث مأًفتنفا ضء مل نمت، به؛ 
بوالإمحل القوزاء ذ بمدهم مكئدبا نجدونه ١^^٠ الأمح، المق الثّرل، يئ؛عدث ين ائب حجه 

زأزيكزخمي من بجنوا زلفابه اممه أنات ْممزوا >ؤزالنين [. ١  ٥٧، ١  ٥٦]الأعرافذ: 
[.٢٣]العنكبوت،: غواثأولمب< لئب 

لغليقبوالرنول، اممه وأطينوا ؤ الرحمة: ب، مبورسوله و٠لاءة ءلاءته جعل ئد فالله 
هتزحمون سظا زاتفوا نابموث مازلئ أنزك كتاب ؤو>؛ووا [، ١٣٢عمران: ]آل تزخموذبم 
[.١ * ]الحجرات،: نزخموذه لش=قلم اممذ وائموا ؤ [، ١٥٥]الأنعام: 

.( ١ ٣ ٠ / ١ ) يمية لأبن الفتاوى جمؤع ما 
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خلمهمن أحف يد طن تيست الله رحمة 

يصيراولا وبئا نجدوذ لا أبدا فيها حالبس نعثرا لثم وأعد ادهافريث لس الثق ؤءئ 
[.٦٦- ٦ ٤ ]الأحزاب: الثنولأب وأثلنا افذ أظنئا لبما نا القارتقولون ؤ نبوتهز تقلي ننم 

الأجر؛وخذق يئن يقبل منن ه عيرالإسلام يبمغ ومن ؤ ت الإسلام دين غير يقبل لا أنه وحكم 
الأئنرشئينمقم فل ءؤ»ؤمل حالهم؛ الله وبتن [• ٨٥عمران: ]آل ه الحاسرين بن 

أولهحئقن1بم صننا بجسئون أقهم بجننوذ وخز ١لئئتا ١لحتاة ؤ! ننثهلم صل الذيى أغتالأ 
]الكهف:ووئا؛* القيامة يوم لثم جيم ملأ أغنالثم نغئظث ولقائه ربهم بابان طمروا 

يالقال_لم تعص وتوم ؤ الرسول: اتباعه عدم على الذلالم يتحسر ولهدا [. ١٠٥— ١٠٣
الأمممصير ذكر القرآن وفي [. ٢٧]الفرقان: ه نبيلا الزنول نغ س لبمى تا نقول نذته 

الأنباء.تكد}بهم يب ال.ادهه 

الجاهليةفي كان جدعان ابن الله، يارسول الهي،. عائشة سألت حين ولدا 
ربيوما: يقل لم إنه ينفعه، لا ١٠قال: ناقعه؟ ذاك فهل المكين، ويطعم الرحم، يصل 
<.١١الدين((يوم حطتي لي اغفر 

ه:الني قال الدنيا، في صنيعه بحن الكافر يجازي أنه تعالى الله عدل تمام ومن 
لهيدحر الله فإن المؤمن وأما الدنيا، من طعمة بها أطعم حنة عمل إذا الكافر ررإن 

،٠طاعتها،أعلى الدنيا في رزقا ؤيحقبه الاحرْ في حنانه 

منهالإنسان خلا ومتى النصوص، عليه دلت، مفتاح فلها الأحرؤية النجاة أما 
عثراتعليه ل تل. قطعي أصل وهن.ا عمل. ما عمل ؤإن للنجاة تحق معير فهو 

فيالله رحمة أن واعتقاد به التصديق على الملم تحمل وهي الشرعية، الموص 
الترحمحرم ولدا الإيمان، من بد لا بل الدنيوي، الإنجاز _، بيلمست والمجاة الأحرة 

لم.مأحرجه )١( 
لم.مأحرجه )٢( 

٣١٨



حلمهمن احد ئد ليست-هن الله رحمة 

الاستغفارفإن ١٠تيمية! ابن قال العالم، أهل لإحماع محلا وبات للكفار، والاستغفار 
،.١١١والإحماعاوالسنة بالكتاب، يجوز لا للكفار 

فييجادل فأصبح الناس بعض على طغت، الي العاطفية الحالة غلبة يؤكد وهدا 
هدهوتفخيم تكرارها على فالحرص لم، معلى تخفى أن ينبغى لا شرعية يدهيان 

استحضارعن الإنسان عقل تعمي حتى العاطفة بوتر اللعب، قبيل من هو الإنجازات 
بالإيمان.النجاة ربط. في القعلعية الشرعية الحقيقة 

والترحمللكفار الاستغفار حكم بين للممريق بعضهم معي هنا الطريف ومن 
تنلهرسديدة حرفية من يخلو لا مسللتا وهو الثاني، ينجون الأول فيمغ عليهم، 

الترحم،تحرم لم أنها ليزعم للأستغفار المحرمة النموص بدلالة ملتزم وكأنه صاحبها 
حتىمن للميت، محناء طل.، هو الميت، على الترحم إذ بداهة؛ باطل للئه موهذا 

جنتهفي ويدحله المست،، حهتايا عن برحمته يتجاوز أن يدعوالله فالمترحم الاستغفار، 
تنصيصحاء ولدا تقريره، سبق كما الكفار تعالى الله حرمها معان وهي ورحمته، 

هفرين  ١٤١١غل اش نننثه ؤ للرحمة! بديلا باللحن للكفار تعالى الله إثابة عر الشريعة 
اللهحكى ولوا الله، رحمة من والإبعاد الهلرد معلوم هو كما واللعن [. ٩٨]البقرة! 

نٍنواولعابه الثه باتات 'ًقفروا ؤ فقال! الله رحمة من ؤإيامهم الكفّار حال 
لأستتهناقاليهود محي المعي هذا يؤكد ما طريف ومن • ٢٣٢]الُتكبودتحت ه يق رص 

يقولأن قويرجون المي عند يتعاطون كانوا حيث، بالرحمة، لهم ه؛ال-ءوة النكا 
يالكم«رآ/ؤيملح الله ®يهديكم فيقول! الله، يرحمكم لهم•' 

(.٤  ٨٩/ ١ ٢ ) س—ة لأن اكاوى 
ابنوصححه صحح. حس حديث هدا هال وأحمد. والترمذي، داود، أبو أحرحه )٢( 

دالألاز،•المم، وابن >-؛^^،، الم/،، 
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خصديداحدمن تيست اك رحمة 

لويالكفار على الترحم سياق في المقولة هذ0 يكرر من أكثر أن نجزم ونحن 
ور-بمر،لأستغفر القعلعية، الشرعية النصوص هده بمثل وذكر غلط، من فيه ومع ما إر 

فيؤيغفل عليه، العاؤلفي الأثر تمكن سياق مي صياغتها بجمال، متأترآ مقولة فهويكرر 
لأصلنقضا ٌب أنه وكيف، المقولة، هان0 على الترتب، الكارثي اللازم عن هذا غمرة 

جاءتالمعارصة لكن ابتداء، يعارصه أن يمكن فلا هوفيه، ينانع لا قطعي شرعي 
المقولامت.هذه مثل تلقى فى التاهل ب، بي

اعتقادعن ناشئا ليس المعنين الكفار على الترحم من الغ أن إلى التنيه بقى 
سببجفالكفر الكفار، بنؤع متعلقة أحكام هده ؤإنما النار، أهل من وأنهم يقنتا هلاكهم 
فمصيرهالمخصوص العين الكافر هدا أما أهلها، هم والكفار النار، ليحول موحب، 

إذوهوالإيمان، فيه شرطه لتخلف، عليه الترحم من ممنوعون فتحن الله، إلى الأحروى 
ممنوعونالكفرفنحن الدنيا فى أمره ظاهر كان من أما الإيمان، بأهل مختص به الدعاء 

فيهيحكم الذي فهو تعالى، الله إلى أمره لكن له، الثاؤع لتحريم عليه الترحم من 
فمنالدنيوية، الكفار بأحكام هذا فى واعتبر وعدله، وحكمته علمه بكمال بحانه 

لونيغلا الكفار فإن الإسلام، أهل من اليتؤ معاملة يعامل لا فإنه الكفار من مامتؤ 
أولهم الاستغفار يجوز لا فكذللئ، المسالمين، مقابر فى يدفنون ولا يكفنون ولا 

تعالى.الله إلى فمفوصة الأخروية الكفر أحكام أما عليهم، الترحم 

النفوسبعض فى وغ إنما الكفار على الترحم فى الإشكال هذا مثل أن والحق 
الكباترأكبر وكونه الكفروخسته، بدناءة الشعور وتبدد ه، نففى الكفر بشاعة لضمور 
الجريمةهذه ؛فغلاءة يشعر أن المسالم على والواجب، الظلم، وأظلم الويفامت، وأعظم 
حلاوةوحد فيه كن س ررثلأيث، ه؛ النحم، قول هذا ش وليتحضر قبحها، وشديل. 
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)مئهواسيل؟

أنهراساشتردساسمبضممؤال:)ئصاواليل؟(صأحر 
عنه،ينهى الذي المنكر محل يحل مناسب بديل بإيجاد الطالة حينها فتأتي ممن، 

عدة:لأمور الجملة، في ؤإيجابي مثرلع >ال وص 

فعلعن تغنيهم التي الخير طرام، للناس تفتح أن المحكمة من أن إلأول؛ الأمر 
عنلهم غنية فيه يكون ما الخير أبواب س لهم فاقنع ثر باب عليهم أغلن، فإذا الثر، 

الثر.عن البحث، 

فإنهابديلا تجد لم إذا وأنها التقوس، يعص لطباع مراعاة فيه أن الثانيت الأمر 
ووعظ•.نصح من سمع بما تنتع ولن عليه، هي بما متمكة متبقي 

وذللث،عليه، الإهبال، حدة س يخفف ما للمنكر البدائل إيجاد في أن ت الثالث، الأمر 
بالغرصنيفي الذي الموازي البديل فوجود عليه، تحفر ووسائل أسبابا للمتكر أن 

الحرام.لأسبابه وصد الوسائل ؛، JJL)أثر ص تخفيف، 

للبداتلما أدركت، الناس، عامة وحال، البشرية النفس طيعة تأملت، إذا وأنت، 
القيمابن الإمام لاحنله أمر وص والمنكرامحتا، الشر محاصرة في إيجابي أثر من الباحة 

فأءء؛ليتإعاليها، الأمور أشق س بالكلية مألوفاتها عن القوس سنام *فإن فقال،ت إليه ونبه 
به،فنعت مرادها يعفى أحذلت، إذا النفس فإن الباقي، ترك عليها لمهل الشيء بعغى 

بالكالية«لا،.حرمت، لو إجابتها س أقرب إجابتهاإليه كانت الباقي ّتاإتإترك فإذا 

لأيناكم)آ/مآاا(\م\دوض 
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مامواُيديل؟

منجزءا المثروعت الداتل تئديم يشكل إذ هو، الّما شدي يوكدْ معنى وهو 
واصحآذلك، وحد واللام الصلاة عليه تدبرصيرته عن فإن النوى، الدعوي الخهلاد_ج 

ذكرعند المشرؤع البديل يبين ما كيرآ كان M فإنه والتعليم، التربية في منهجيته في 
ومنوالبديل، العوض ومحبة الضعفا من النفوس عليه حبالتا بما لعلمه المحرم، 
تالمعنى لهدا المؤكدة الشواهد 

النيله فقال برني، قوبتمر الني إلى بلال جاء ٠الت ه الخيري سعيد أبي ن ع- 
لنطعم، ٤١٥صاعين؛منه فبعت ردي، تمر عندنا كان بلال؛ تال هدا؟اا. أين ُمن ه•' 

إذاولكن تفعل، لا الربا، عين الريا عين أوه، *أوه ذللثجت عند هأ النبي فقال قو. ال~ي 
اشتر0*أا،.ثم آحر، بيع التمر فع تشتري أن أردت 
فيهما،يلعون سنة كل في يومان الجاهلية لأهل كان فال؛ ماللث، بن أنس عن و- 

يهماالله أبدلكم وتد فيهما تلعبون يومان لكم ءكان قال؛ المدينة، النبي. قدم فلما 
الأصحيى*أآ،.ؤيوم اشلر، يوم منهما: خيرا 

بعدالماسب الفعل أو القول إلى التوجيه البابذ: هدا في ه المبي ماس ومن 
النبوية:شواهده ومن يفاده، مما التحدير 

ونالاه قدر قل: ولكن وكدا، كدا كان فعالت، لوأني تقل فلا شيء أصابلئج لن »- 
شاءفعل«رم.

العن_،«ل،؛.قولوا: ولكن الكرم، لاتقولوا: *- 

)ا(مممقءاوه.
والألباني.وصححهالبغوي، التساثي،وأبوداود،وأحمد. )٢(أحرحه 

ملم.أحرجه )٣( 
لم.مأحرجه )٤( 
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مواليديل؟ما 

،.فلأن«١١شاء ثم اس، شاء ما قولوا: ولكن فلأن، وشاء اممه شاء U تقولوا: لأ »- 

لاهالتحيات قولوا: ولكن اللام، هو الك فإن الاه، على اللام تقولوا: لأ »- 
والطساتاالآا.والصلوات 

ومولاي،سيدي وليقل: ربلث،، اسقي ربك، وصئ ربك، أطعم أحدكم: رلأيقل ر- 
وغلأمي<الم.وفتاتي، ضاي وليقل: أمتي، عدي أحدكم: يقل ولا 

الحياةكانت، ما أحيتي اللهم وليقل: به، نزل، لضر الموت أحدكم يتمنين رلأ ا- 
حيرآلأ/الوفاة كان، لي،وتوفيإذا 

الذينأيها U ؤ تعالى: قوله في كما أيضا، الكريم القرآن ض حاضر للث، هومل ب~ 
[.١٠٤]البقرة: زئولواانفلزناه زاعا ئقولوا لا آنثوا 

حهلا؛همحزءأمن هوالأحر فصار نثيهم.، عن الصحابة وعام دعوي ملمح وهذا 
معيشتيإنما ان إنإني عباس، أيا يا فقال(: رحل يأتيه ه عباس ابن فهدا أيضا، الدعوي 

سمعت،ما إلا أحدثلث، لا عباس: ابن فقال، التماؤير. هذه أصغ ؤإني يدي، صنعة من 
فيهاينفح حتى معذبه الله فان صورة، صور رُمن يقونا: سمعته يقول،: الله. رمونا 
ابنله فقال، وجهه، واصفر شديدة، ربوة الرجل فريا أبدأ*• فيها بنافح وليس الردح، 
،•^-^١ فته ليس شيء كل الشجر، بهذا فعليلث، تصخ، أن إلا أييت، إن ويحل—،، عباس: 
فقه®مى القيم: ابن يقول، الربانيين، العلماء إلى الدعوي المنهج هذا سرى ثم 
أنتدعوهإليه، حاجته وكانت، منه، فمنعه شيء عن المتمني سأله إذا ونصحه المفتي 

والألباني.النووي، وصححه وأحمد. أبوداود، )١(أحرجه 
اJخارى.أحرجه )٢( 

صليه.

لم.مأحرجه )٤( 
)ه(متفقءاوه.
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هوالبديل؟ما 

وتضييقالخير لتوسح به العناية تجب ما أعظم من هو المناسب الديل عن فاليحث 
قصورعن ناشئ وهو اخر، شيء أي يعوصه لا كبير خطأ فيه والتفريط عصرنا، فى الشر 

مهممي وقصور الشر، وكشف الخير نشر في الدائل هذه وأثر الناس بواقع الوعي في 
طريقةعلى يقتصر لا وأنه المنكر عن والنهي الأمربالمعروف في ومقصده الشمع دلالة 

الحرام،عن بدائل للناس تورد وجيما الشريعة واقع استقرأ وس معينة• مجالات أو 
إلاشيئا عباده على الله حرم اُغما ت العظيمة الشرعية الحقيقة هده مبينا القيم ابن يقول 

الاستخارة،دعاء منه وعوصهم بالأزلام الأستمام عليهم حرم كما منه، حيرا عوضهم 
منهوأعاصهم القمار عليهم وحرم الرابحة، التجارة منه وعوضهم الربا عليهم وحرم 

الحريرعلهم وحرم والهام، والإل بالخل ١^٠^ في الناقة بالمسابقة اّل أكل 
الزناعليهم وحرم والفهلن، والكتان الموف س الفاخرة الملابس أنولع منه وأعاصهم 

عليهموحرم الحسان، الماء بصنوف والتسري بالنكاح منهما وأعاصهم واللواط 
عليهموحرم واوا«ن، للروح الاiحة اللذيذة بالأشربة عنه وأعاصهم المكر شرب 

الثاني،والمع القرآن يسملع عنها وأعاضهم والثاني العازف اللهوس آلات 
٠الةلماتاا عنها؛المحلاءم وأعاصهم المعلعومات من الخبائث عليهم وحرم 

أمرأي هي حيث من تتممن ولا إشكال، أي هنا إلى المقولة هذ0 قي فلس إدا، 
الشريعةتوسعة أن واستحضر باعتدال، الأمر تلمى إن خصوصا انحراف، إلى يودي 

الحرماتس مساحة ثم أن ينفي لا الباحة، البدال لإيجاد مواردها س كثير في 
الابتلاءالشريعة حكمة من يكون فقد لها، اوية مأو ممامرة بدائل لها تكون لا قد 

كلهاوالمصلحة الخير أن تيقن •ع الأخرؤية، ؤإتابته تعالى الله لمرصاة طلبا بالتحريم 
ذكردون شيء بتحريم ؟قو المي س الفتوى تجيء قد كما الله، حرمه ما اجتناب في 

بدل-لأي 

له)آ/"ااا(.المونمن إعلام وانظر• آ• ١ )٨ القيم لأبن المشتامن ونزهة المحبين روصة ( ١ ) 
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الكممن أنه على والتأكيد البدائل يتهلل الاحتفاء من مريرْ سبق ما فع 
فيها•بديل لا الش المساحات تلك وجود إلى يتنبه أن ينبض لكن الأصيلة، الشريعة 

منطقةض بإيجادبديل والطالبة المساحات، هده مراعاة عدم من يأتي غالإثكال، 
المتاحالبديل عن الجاد الحقيقى يالبحث دورها المقولة تتجاوز وهنا فيها، بديل لا 

الغرصىهدا ليس أحرى مجالات في لتعمل الحرمات، عن الناس أديان يصون الذي 
المجالأت•تللثؤ ومن بينها، من 

ظاهرةمخالفة رأئ فإذا ادديلت وجود عدم سج، المحرم الفعل تؤغ — ١ 
مقبولاعدرآ ليس وهدا هذا؟ غير فعله يمكن ماذا أو لبديل، وجود لا يأته لها تعلل 

عنه،الله نهئ مما شيء أي ارتكاب في بعذر ليس البديل وجود فعدم الشريعة، في 
عذرآليس يها العلم أوغياب غيابها لكن الحرمات، عن للكف معينة هي والبداتل 

الحرم.ارتكاب في لأحد 

معينةمنكرات عن ينهى من رأى فإذا المباشر: والنهي الأمر من التهؤين - ٢ 
عنالبحث، فواحب كبير، غالط وهذا بدائل، يقدم لم لأنه نظرأ وطريقته به استخف 

شرعيةواجبات فكلها المباشر، والهي الأمر واجب في الزهيد يعتي لا البدائل 
فإذالياس، البدائل يوفر أن منكر عن ينهى أو بمعروف يامر من كل يلزم ولا مكملة، 

وجههفي الواتل سؤال لإثارة معنى ولا يفعله، محمود وهو عليه ما أدى فقد نصح 
يه.قام حن أمر في التزهيد إلا الهلريقة بهذه 

علىالقد.رة يالفرورة يملك لا المكر عن والناهي بالمعروف الأمر أن حموصا 
معرفتهحدود يتجاوز أن يستطيع ولا وقدرته، يامحتطاعته محكوم فهو البدائل، صناعة 

المحرما أمرا فأنكر طاقته يحب نمح فإذا وسحها، إلا ا نفالله يكلف ولا وعلمه، 
وهرعاليها، أويدل ينتجها أن يمكنه لا يدائل يتقديم لثة ١١٥٠١ياعليه يعترض أن يصح 
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ماهواليديل؟

جمحفي نوعيه يدائو يقدم بان محتسب كل البعض طالة في الخلل وجه يكشف ما 
لهاعلاقة لا التي المناكفة قبيل من هذا وكل والثقافية، والسياسية الاقتصادية الجوانب 
الشروعة.يالطالبة 

يكونأن بالضرورة وليس مباح، هوبديل فالديل المائي؛ الطالة؛البديل ٣" 
ممتعاالبديل يكون أن يلزم ملأ وجه، كل من الناس يتركه أن تريد الذي للأصل مساؤنا 

الحرمهذا ترك هو الواجب لأن الحرم، الأمر يخلفها اش الإمتلع درجة بنفس 
تكونأن بالضرورة ليس م؛ لهم، وميسرة معينة هي والبدائل ورسوله.، لله طاعة 

يستمعفمن لها، مساوية بدائل إقامة يمكن لا ما الحرمالت، من ثم بل كالمحرم، 
تلتزمقناة في ببديل له تاتي أن يمكن لا القتوايت، في الحرمة الشاهد بمشاهدة 

إلىتح يمن يجده الذي والطرب حاجته، يسد ما عليه فتعرض الشريعة بحدود 
منالثخهس يجدها التي واللذة الباح، ملع المن ألوان في يجده لا قد الموسيقى 

المثرؤع،الكاح من تعالى الله أقامه الذي لليديل وجه كل من مساوئه ليت، الزنا 
منللأول مشابها الثاني فليس الأول، في ليس ما التحددة الالتزامات، من الثاني ففي 
الشرعي.البل.يل متضمنآ كان ؤإن وجه، كل 

فييبالغ ولا الهلييعي، وضعها في وتوصع البدائل حقيقة تفهم أن يؤكد وهذا 
أنيستحفر بأن طالبظ المسلم إذ للث.رع، والانقياد التسليم بمبدأ تضر مبالغه شانها 

راجحةة ل. مقهولدي قاتما عليه الله حرمه ما وأن الله، شرعه هوفيما الخيروالبركة 
ولويغنيه، ما منه أقل هو الذي البديل في ؤيجد الحرم، هذا ترك عليه فيهون عنه، 
لوجوده.بمرتهن للثّرع حضوعه - فليس عدم 

إرالبدائل وجود أصية في م في الماس بعض فيقع البدائل: في المهاون ٤- 
يه،التعلقة والحرام الحلال تفاصيل في المدقيق وعدم بديل، بأي القبول درجة 
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اليديل؟عامر 

بديل،أي عن بحثا والضوابط الشروط من ؤيتخمف سا الترخص داترة من موصع 
فيطمعا صوابعله بعمى في مشاهلا حال، كل على يقبله معينآ بديلا إلا يجل لا وحين 

المشرؤعالمقصد إذ البديل، لوطيفة تجاوز الحقيقة قي وهذا له، أكبر انتثار حصول 
عنذالبح.ث، كان؛ بديل أي عن التفتتش وليس ماح، نرعى بديل عن الحث، هو 

بدعوىالمعامحلامحتا في الشريعة ضوابط في التهاون يؤخ لا مباحة مصرفية معاملأيت، 
تام—،الي وهم، المباحة، الدائل عن البحث، يكون أن يجب بل الربا؟ من حير هدا أن 

البدائل•من تقديمه يمكن ما لضبط سعيا عصرنا في كبيرة علمية جهود أحلها من 
لكنهمثرؤع البدائل طلب، فان هنا، قيل ما والفن والترفيه الإعلام مجالات، في ويقال 

فيها.الشريحة ضوابط من التخفف، أو الترحمى يعنى لا 

ءاولقدالمحرمةت البدائل إقامة في بعضهم تمح في تيمية ابن ذكره ما ؤلريمء ومن 
مثلعلى الناس جمع قد رآه لشيخ قال فارس ملوك بعص أن المشايخ بعمى حدثني 

الجتةهوؤلريق هدا كان إن ثخ يا المحرم السماع مجالس يقصلد — الاحتملع هدا 
فاينءلريقالار«را،.

التعالى، لله هو للحرام تركه أن تحضر يأن لم المعلى يجب، عام وبشكل 
عنه،يتزحزح فلا عدم إذا أما البديل، وحد إذا فيتركه البديل، بوجود مرتهن أمر أنه 

مشكلةوهي البدائل، تهللتإ على النفس تعويد في المبالغة مشكلات إحدى هده فإن 
كلس تعالى الله حكمة معرفة تهللبا في مغالاتها في القوس بعض لمشكلة مشابهة 
فيها،الحكمة وجه له يظهر لم إذا التشريعات بعفى قبول س مانحا يشكل بما تشرع، 
البدائل.في القوس بعمى حال فكن|للث، 

بأنموعود فهو تعالى لله طاعه ممحرما تركه في صدق متى أنه اإعبال وليستيقن 

الاسقامة(
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مامواثبديل؟

إنبل له، متظع غير فإنه الواغ، مشكلات لجمح الحلول بوصع الفقيه ي3لالب فلا 
إدراكوعدم والعلوم، بالمعارف الاسهانة من عاليآ فدرأ هلياتها في تحمل الطالبة هذه 

هييحنها لا علية فضاءات في باكحرك الفقيه فمطالبة بها، التعلقة العقيدان لحجم 
أحنفما وأقدم فعل فإن علتها' ؤيثور غيره، تخصصات على يملوا لأن له صريحة دعوة 

الحال.بطبيعة والوهم الخطأ مفلنة ميكون محينتجه ما إن ثم علم، بغير تكلم إذ بإقدامه 
ء

جمحفي البد.ائل إنتاج عن المحتسبين أو الدعاة أو الفقهاء مسؤولية فافتراض 
وضعالتخممات دائرة اع اتعن يغفل شمولي نمور وهو حطأ، المجالات 
•والخبراء الفقهاء بين معرفي تواصل من البدائل توفير يستدعيه وما المعارف، 

عندالتنلري التفكير مجرد على يقوم لا فعليا البدائل إنتاج أن عن أيضا يغفل كما 
ؤإنمامعرفي، تقرير مجرد على يعتمد لا الأحيان من كثير في فالأمر عنهأ، الحديث، 

فحاجةالخبير، أو الفقيه يملكه لا مما ذللث، غير أو مالية ملاءة أو سلهلة إلى يحتاج 
تقيمموسمات عبر إلا يقوم لا الهابمل الإعلام عن كبديل مثلا هادف إعلام إلى الناس 

الجرد،الرأي تقديم حدود عن جدآتخرج أمورآكثيرة يتْللمت، ما وهو الخشرؤع، هدا 
الالأحرى وهين الربوية، البنوك مقابل في إملأمببة ءك إلى أيضا يحتاجون والناس 

هدهفي فالتقصير إقامتها، كيفية تصوير أو أهميتها، إلى التنثببه بمجرد الواير في تتمثل 
غترهمم•إر يرجع يإنما الخير' أو الفقيه تقصير إلى يعود لا الداتل 

جاذبيةمن للتحقيق الشرعية الدائل توفير ياهمية الاعتراف مع أنه والخلاصة 
منيجعل لا الملم لكن ذلك، في ملموسا حقيقيا أثرا له وأن المنكرات، ْبن كثير 

تتوافرلم ؤإن الالتزام، منه وم توافرت فإذا الشريعة، ياوامر التزامه متزان توافرها 
وأنواختيار، ابتلاء دار في وأنه لله، عبد أنه دوما وليتدكر الحرام، ممارسة في مضى 

منه.خيرا عوصه له سيئا ترك من أن سبحانم كرمه من وأن كريم، الله 
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القلبفي الإيمان ( ٤٠)

المدونةفي حضوره له علي استعمال شهيرازت امتعمالأن لها المقولة هذه 
الاجتماعية.الأوسامحل من كثير ني يشح شعبي واستعمال العقدية، 

مباحث،أحدأهم معالجة عند تناوله يتم فهوإطلاق الأول؛ الاستعمال ففيمايخصى 
حين،وتعريفه، الإيمان ماهية تحقيق وهو العقدى، البحث، في والأحكام الأسماء 

فولوأن القلب،، في الإيمان حقيقة أن والمرحئة الجهمية لمدهت، تبعا بعضهم يقرر 
^لإيمانولأركافيه،ئلإيمانضإلأالعرفة

فهيالأعمال وأما الإيمان، يزول وبزواله القلب،، في المنعقد التصديق أو أوالإقرار 
يخرجولا الإيمان، حقيقة من لمستا لكنها والعقاب،، الثواب علها ويجرى مكملة، 
يبها٠بالإيمان من الملم 

الإيمانأن في والجماعة المنة أهل لاعتقاد مخالفة شهيرة عقدية مقولة وهده 
اللمانفقول الجوارح؛ وعمل اللمان، وتول القالب،، تصديق أركان؛ ثلاثة على يقوم 

يخرجوقد الإيمان، صميم في جميعا داحالة وعمله القلب، كقول الجوارح وعمل 
أوعمل.نول بث، بالإيمان من المرء 

فيه،المخالفين ثبهاُت، ويقضت، أدلته، ببمت، ند الشهير العقدي الخلاف، وهذا 
نتحين،التي المعاصرة المقولأيتط من لمست، لأنها ،، iUJJالتعرض مجال هن.ا ولمس 
عنها.

أصلا،المابق الحقدى المعنى يستحضر لا سياق في فتأتي الثاني؛ الاستعمال أما 
الإيمانمكانة بيان سياق في يجي،ء ؤإنما ممن، فكرى أصل على فيه يعتمد ولا 
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القلبي الإيمان 

يكونند الخير يغلهر من يعفى وأن القالب، إيمان هو الحقيقي الإيمان وأن القلي، 
الخيرذلك من أهم الباطة المعاني وهذه الباؤلن، ذميم النية، ميئ الاعتقاد، فاسد 

الخاهر.

تعدة ستحضرأمورا ئد المقولة هذه يردد ضن 

الر.وفعل الخفي، والعمل القالي، بالجاب، العناية أهمية ~ ١ 

غير٠لا٠رآ أمره حن من يعفى حال يكون فقد الفلاهر، يفعل الاكتفاء عدم ٢" 
الباطن.محمود 

حالاأحن ياطنه فى يكون قد والشر وء المذلاهر عاليه تظهر من يعفى أن ٣" 

سغترْ•

القليالإيمان فشأن فيها، إشكال لا حق الجملة حسثا من الأمور هده أن والحقيقة 
الناص،من كثير فيها اهل ينند الني المهمة الأمور من وبأهمتته به والتذكتر جدا، عظيم 

أيضا.المهمة الأمور من كله ان، الإنحال ؤإصلاح الله، ومرانه ر، البجانبخ والتدكتر 
فيالإنسان حال يكون فقد فقعل، يالفلاهر فيه يكتفي لا النامي على الحكم أن كما 
الاس.يئن الة الفاض.معيار ليي ثل الفلا٠ر أن كما لظاهرْ، مخالفا الحقيقة 

عليها٠غبار لا صحيحة معان إذآ فهذه 

العاصر؟الفكري للانحراف موسة مقولة لتكون المقولة هذه تحوك كيفه إذا، 

المقولةهذه إن حيث فيه، توضع الذي الياق طيعة من المقولة هذه مشكلة تأتي 
يتضمنالذي الموضوعي السياق في تأتي لا الناس من كثير نة ألعلى تجري حين 
فاسالة،سياقات في تجيء ؤإنمأ بالظاهر، الاكتفاء عدم صرورة أو أهمية؛M'^، بيان 
تالغامدة الياقات هده ومن 
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القالبث الإبمان 

علىحريما متمكآ الناس بعمى يرى حين فتراْ الظاهرْت الأعمال قي لتنهيد ا~ 
المقولة.بهدم يدكره ءلاهر عمل 

رالإيمانالعبارة هدم ردد ءلاهرة هخالفة بسبب نصح فإذا المعاصي؛ من لتهؤين ا~ 
دلمرالذلاهرة الثعاتر بعمى في تقصيرْ بسبب نشو مرصع في أنه نعر ؤإذا القلب(. في 
المقولة.هن.ه بمثل النقد هدا 

المقارناتتلك والعاصي، الهناعات في التزمد في الشهيرة الهلرائق ومن 
فيالملأة على بمحاظ نخصى حال يقارن بأن عرصها! ؤلراتق تتتؤع التي الساذجة 
تدينامنه أقل ثخمى مقابل في محرمات، يرتكب، لكنه الليل ؤيقوم مثلا الجد 

لكنهامتحجبة امرأة صورة ينقل أن أو والخير. الصدقة فى منه أحن لكنه النلاAر فى 
أموراتفعل لكنها الحجاب، في متساهلة أحرى مقابل فى معينة، محفلورات ترتكب، 
بأنعميقة صمنية رسالة بعنا هو القارئات شذ0 من والقصد حنة. 

١لذلاهر٠هده بمثل تغتر فلا القلبف، في الإيمان 

استحضرتإذا نتائج من إليه تتوصل ما ، وسخفالمقارنات هدْ مداحة ، ستعرف
تركأو واحدة ؤناعق على يقوم لا الناس بتن التفضيل أن وهوت فقعد، واحدا معنى 

وبيانالحجاب، إلى فالدعوة واليتان، الحسنات بمجمل يكون ؤإنما معينة، محمية 

المحجبات،في المفرطات الماء حمع س حير هي محجبة كل أن نعتي لا فضله 
تقوموما ارأة كل بحال فتتعلق الأمور بقية وأما العبادة، هذْ في منهم حير هي ؤإنما 

•الناس يتفاضل ذللئ، مجمؤع ومن ميتات، محن تجتنبه وما حسنات س به 
عنيقول كمن الفاصدت وينع الصالح تحقيق في الطاعات أثر من التقاليل 

فيالطاعة أثر س فيزهد القلب،، في الإيمان إن الفضيلة في وأثرها للحجاب، الأموة 
والفضيلة،العفة في الحجاب، أنر لقفس المقولة هازه فيستغل القاصد، هد0 تحقيق 
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القلبث الإيمان 

لفلوبْقمأئلهر ذلخفم حجام، وراء ص فانا)وهن مئاعا نالئنوفن ؤزإذا قطعي; معي وهذا 

كلأن يعش لا ذلك، قي مؤثرة وميلة وكونه والطهارة، العفة في الحجاب وأثر 
موترسبب هو ؤإتما عفته، نقض فقد فيه فرط من كل أن ولا كدللتخ، فهو يه نمالئ، من 
جانبهمفي الناس يدركها قفية الحقيقة في وهده هدا. بمثل عليه لاتثغي.سم، معنى فلا 

بعنيفلا الصحة في موئر الدخان استعمال إن قيل; فإذا عاليهم، تخفى ولا المعيشي 
هومعافىيدخن لم من كل أن ولا المدخن، غير من صحة أسوء هو مدخن كل أن هدا 
الناسذهن على تخعلر لا بدهية قضية فهده المدخنون، بها يماب قد أصرار ى أس 
للقضاياحاءيت، إذا لكنها واضحة، تفكير قدمات٠ ٠Jمتعلقة لأنها السياقايت، هده مثل في 

منها;لأساب النفوس، بعضر وصدقتها الفاسدة، التوهمات هده مثل وقعن، الشرعية 
التصورات،بعض فيقبلون الناس، بعض عند الشرعية للأحكام الواحك، التقدير ضعف، 
الهوى•تمكن بسبب الهزيلة 

بصلاحالذلاهر صلاح بين الجدلية العلاقة طبيعة تعي لا أنها ياقات الهده مشكلة 
وصلاحالفلاهر، صلاح يحدث الباطن فصلاح الأخر؛ في يوثر منهما كلأ وأن الباطن، 
الله;رحمة عليه البصري الحسن قال كما الأمر وأن الباطن، صلاح من يزيد الفلاهر 

الأعمال؛؛.وصدقته القلوب في وقر ما ولكنه بالتمني، ولا بالتحلي الإيمان ®ليس 
الأصلفي لكنه باطنه، في الإنسان حملاح كمال على بالضرورة يدل لم ؤإن فالفلاهر 
صلاحفي ذلك، ظهر باطنه صالح فمن والاطن، ١لفلاهر بين الواير للتلازم عنه انعكاس 
باطنه.صلاح في ذلك، أثر ظاهره صالح ومن ظاهره، 

قولالإيمان إذ الفلاهرة، بالواجبات الالتزام وموجباته الباطن صلاح تمام وس 
مواسمفي ه نفس الإنسان به يشحر ما وهو بالمعصية، ؤينقص بالهلاءة يزيد وعمل، 
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اممفالإيمان-ق 

والقيامبالصيام بالتزامه إيمانية وسكينة بهلمانينة يحس فإنه رمضان، كشهر الخير 
أداءعن ذكامل متى والومع يالنكد حياة قلبه في كان إن ينعر كما القرأن، وتلاوة 

فيها.وفرط الواجباُت، يعفى 

علاقةوالباطن الظاهر يئن العلاقة أن يتوهم الكبير الغلعل ذللث، عن وهومايكشمح 
فقهفي كير وقصور جهلكيير؛الشرع، فهذا متباينين، كحقلين معهما والتعامل منفكة، 
ومنوالباطن، الظاهر يئن الملازمة طبيعة عن الشريعة كثفت، وقد القوس. أحوال 

ؤإذاكله، الجل. صالح صالممحّت، إذا ت مضغة الجسد في ؤإن ®ألا الّكا.ت قول ذلك 
والباطنالظاهر أهمية على اكأكيد وفى ،. ١١١٠القاو_، وهى ألا كله، الجسد د فذسدرت، 

ولكنوأموالكم، صوركم إلى لاينظر الله ®إن :٠ يقول الله، عند اامماصالة ميزان وأنه 
وأءمالكم«رآ،.قلوبكم ينفلرإلى 

)ا(متفقطوه.
مسالم.أحرحه )٢( 
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سكيةستة ^لو 

تمخعبارات من أوغيرها ملفي، أومتج سلفية، أوظاهرة ملقية، الغلوهونبتة 
تبعاتهنتحمل الض وهم، الغلو، لفلهور سبب السلفية أن وهي• واحدة، فكرة عن للتعبتر 
ؤيتتدوناللفية، بأصول( ؤيتدلون السلفية، إلى ينتسبون الغلاة أن وذلك وآثاره، 

ها.نفالسلفية في المشكلة أن بمي وهذ-ا ومقولاتها، رموزها إلى 
وهدهلفية(. و)ال)الغلو( بين علاقة وجود إلى تستند ترى كما المقولة هده 

ملقية.بأدبيات واستدلالهم السلفية، إلى غلاة انتاب فى تتجلى العلاقة 

منبدلا هنا الإسلام فنفع المقارنة، هده فى نتثترآيسيرا تحديثه دعونا حنا، 
النتائجتطبيعة فى ونتأمل السلفية، 
علىفييرهتون لغلوهم، بأصوله ويستدلون الإسلام، إلى ينتسبون الغلاة إن 

وأقاؤيللمين، المترامث، إلى كله هل.ا يون ؤينوالستة، الكتاب بأدلة أفعالهم صحة 
إسلامية!نبتة هدا على بتاء فالغلو الصحابة، 

كبيرحضور له بل شل، إلزامنا حجاحثا ربطا ليس والغلو الإسلام بجن واربعل 
بينهى الغربية الإعلام وائل من فكثير المعاصرة، والثقافية الإعلامية الأوساط فى 

الغلوبين علاقة هناك بأن التسليم من تنْللق وهي، له، مقمر أو الربمل، بهذا مصرح 
إلىوامتتادهم الإسلام، إلى الغلاة بعض اب انتمن يرونه ما علهم، بتاء والإسلام 

وأحكامه.نصوصه 
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سالف^.هىطّه ا

ويأديياتها،بها واستدلالهم السالمة، إلى الغلاة انتاب يجعل من أن الأمر فحقيقة 
الغلوينتح من يه يقوم الذي الدور ذات فهويمارس الفيه، حمالغالونبته أن على دليل 

والإنصاف،العدل، وتجاوز المنهجي والغلهل العالمي الخلل ذات نى ؤيسر الإسلام، إلى 
الإسلام.الغلوإلى ينسي، من فيه يع الال.ى 

الإسلاممحن، يربط من، علمح، يرد أن لفية والالغلو محن، يربط من، جرب لو ولهدا، 
لفية.الغلووالبين هلجية والالساذجة مقارنته على ترد أدلة يقدم أنه والغلوميجال. 

بالإسلاممتعلق الغلو أن يعني لا الإسلام إلى ينتمون غلاة وجود يقول،؛ نهو 
ه.تف

فعلا.الإسلام يقرق الأفعال، هدم أن يحي لا بالإسلام الغلاة استدلال، وأن 

ريعلاد فبيان في صحيحة موصوعية يلريقة على ترى كما ير نالردود فهده 
فيلكنها وبغي، وخللم تحيز على مبني قاصر، ساذج جاهل ربْل وأنه بالإسلام، الغلو 

جاهلر؛هل. كذلك هو لفئة بالالغلو ربهذ أن تكشف التي العلريقة ذات تمثل الحقيقة 
دبهم،•وظلم تحنن عل5، دبمح، واذج 

ويتدلونالسلفية، إلى ينتمون غلاة وجود على بناء لفئة يالالغلو فريهل إذا، 

الهزيلة، سطحية ساذجة ؤلريقة علمائها؛ على ؤيثنون كتبها، ؤيقروون بمقولاتها، 

لأنبها، يتفوه أن الحائل، العلمي الحكم ؤيعفلم الموضوعي البحث، يحترم بمن يليق 
عقلي.نفلر بأدنى ٠لاهر مسائها 

والأفكارالمقولات بين التمييز عن عاجز أنه واللفئة الغلو بين يربعل من فمشكلة 
تيمية،ابن مقولات ويكررون سلفي، بمنهج يستدلون الغلاة أن رأى فإذا والأشخاص، 

نعيدأن ويجبمب صّلفيه، فكرة هده إذا مياسرة! قال معروفة، قواعد إلى ويستندون 
الغلوأتنتج لا حتى السلفية تصحح 
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ها،نفالأصول بين التمييز على محيرتهم عدم من عليهم لحل الخلل فمنثأ 
العلملأهل يرجعوا أن عليهم الواجب وكان لها. الغلاة نوفليف وبين عملها، وحدود 

منبدلأ لكنهم وقع، الذي الغالي والتجاوز المعتر، الشرعي الحل لهم يمتزوا حش 
ذاتها.السلفية في للعلعن منه فاطلقوا العلمي، قصورهم إلى امتنل.وا ذللثا 

وجودتثبت، أن الصعحيحة محالعلريهة ملقية الغلونبتة أن تثبت، أن أردت فإذا ولهدا، 
علىدليلا تكون وجملع محل كانت، فان ه، الغلونفمن هي صحيحة سلفية مقولات 

أصحابها،إلى الغالية المقولة ب، تتحلاف، محل كانت، ؤإن عليه، متفق غلو وجود 
قبيلمن هي وشل اجتهادية؟ مخالفة أم هوغلوفهلعي، هل ال٠قولةت هن.ه في ينفلر نم 

منفهمه اء يأن يمكن تتفلرفيما نم عاما؟ منهجا تمثل هي أم الفردي، والغلهل الزلة 
الوهمهدا ندي صمانات ءنا.هم ت وجل. وشل عندهم، حضورها ومدى مقولات 
الخامد.

أيفي أو السلفي المنهج في غلو وجود لإئات الصحيحة الخلريقة هي هده 
ذللثج؟من شيئا قدم لفية ص الغلونتة إن يقول من فهل معينة، جماعة 

على~ وعى بلا ولو ~ فحكموا ذللثج، من شيئا قدموا بهذ.ا القائلين يعفى تحم، 
الشرعيةالأحكام من جملة حاربوا كما الغلو، قبيل من بانها الشرعية النصوص بعض 

مصادمةفى وقعوا وهكازا بالغلو، معشرة فقهية اجتهادات على وحكموا الغلو، بدريعة 

المنهجفي غلو وحول إثبات ميل ففي، الغلو، وجود لإنات ونصوص أحكام ْع 
ذاتهااالمحوص مع بل الغلو، مع لستج مشكلتهم أن أؤلهروا السلفي 

؛ن.كريكتفون ؤإنما أصلا، ذللثط من شيئا يقدمون لا فانهم القائلين أكثر وأما 
لفية.والالغلاة بين المساذجة العلاقة 
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التيالعبارات بعض وتتثكل المقولات يعص تذكر الناقدين من ملة وثم 
طريقةهذه أن هنا نقرر ؤإنما ومناقثتيا، لبيانها المقام وليس الغلو، على دليلا تراها 

معيناغلوا تتضمن أنها ترى التي المقولات تذكر أن وهي الحلاقة، إثبات في صحيحة 
المخالفةحجم بحب عليها نقدك وتضع ~ ممن عالم أد مدرسة أو مدهب ند ع~ 

هوالذيالخهلامب، من المستوى هذا . وعدل. بعلم ذللتا بيان ؤيكون فيها، وقعتا التي 
يناقشأن من بد فلا علاقة، وحول تفلهر قد بعلريقة يتحاوُث< لأنه عته، يجاب أن يستحق 

يذكر.فيما وعدل بعلم 

غلوها،على ودلالة أمارة ؤيجعل الملقية، يه تتهم مما كثيرا تدبرت إذا وأنت، 
ينقممما كثيرا فإن والحل.يث.؛، المد.يم في الإمحملأم فقهاء عامة عند شائعا أمرا وجدته 

حدفي الملقية الأقوال على فالحكم الفقهية، الذاهب في مقرر هو الملقية على 
غلووجود على أدلة بأنها ذللث،، وغير النصارى، وتكفير الاختلاط، وتحريم الردة، 

الحكم،هذا عن خارجون أنهم الخاصم يتوهم مما غيرهم على ينجر عندهم؛ 
أمرهو بل ؤ، المخالفيتوهمه كما سلفية حميمة ليس مثلا الأمور بهذه القول فإن 

مذهباأو إج٠اع، مناطق موارده عامة في وهويمثل الإسلامي، التراُث، في جدآ ساع 
للجمهور•

بهمالغلوتنبسب، الملقية على الأنتقادات كثيرآمن أن يلاحظ أن الهم فمن 
والفقهي،الشرعي الترامث، في موجودة هي بل بهم، مختصّة ليت، بأفعال الغلو إلى 

نقدهميخصون لا فهم هذا، في اتساقا أكثر كان العلماني القد أن تجد ولذلك ه، نف
محله،في أدركوه وما الهمة، بهذه كله الفقهي المياق يتهمون بل معين، فقهي لفصمل 

يتعينالذي الحق هو أم تهمة، هي هل الهمة، هذه تحقيق في معهم النزلع وميمي 
فيالمانعة ؤإتما الفقهي، للتراُث، القولة هذه نسبة في ليس معهم فنزاعنا به؟ الأخذ 
بالغلو.وعلاقتها المقولة، هل.ه حقيقة 
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