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 لضُح االخرهاد

 انرعزَف تانمضُح 

مف أبرز القضايا التي كاجيت المسمميف في العصر الحديث كأىميا؛ قضية إعادة  إف       
يضاح مكقؼ اإلسبلـ منيا سكاء  بناء الفكر اإلسبلمي؛ أم تحديد أحكاؿ العصر بدقة، كا 

 أكاف ىذا المكقؼ سمبيا أـ إيجابيا.   

ع دكنو في ككاف ينبغي أف تككف ليذا العمؿ األكلكية المطمقة؛ إذ ال يمكف الشرك      
حياء العمؿ اإلسبلمي في ىذا العصر.   االجتياد الصحيح الفع اؿ مف أجؿ إحياء األمة كا 

لكف  ىذا العمؿ لـ يقع في حينو، كلـ يكضع في حاؽ مكضعو؛ فكانت الخسارة الفادحة      
التي ميني بيا المسممكف الفتقادىـ الخطة الصحيحة لعمميـ

 ؛ إذ ما زالكا يييدركف طاقاتيـ1
مكاناتيـ في محاكالت فاشمة غير ميجدية.   كا 

أف جيؿ  مف تصد كا ليذا العمؿ في اليند، كمصر،  -في الغالب-إف  سبب ذلؾ الخطأ      
مف المجتيديف. كأف ىؤالء عندما عقدكا مراجعاتيـ عقدكىا في  كتركيا مف المصمحيف ال

 ))ت يمثمو كتاب السيد فيضي جكىر اإلسبلـ نفسو. كيمكف مطالعة نمكذج مف ىذه المراجعا

 . 2((مقاربة جديدة لئلسبلـ

كج في األمة اإلسبلمية، فقد       كالحؽ أف ىذا األسمكب لـ يكف لييكافؽ ركح اإلسبلـ، أك يىري
 محبلًّ لمنزاع كالجدؿ.  تراجع ىذا النكع مف األساليب بعد أف صار

لقد بزغت الحركة اإلصبلحية في المسيحية بأكركبا في القرف السادس عشر. كنجـ      
. فماذا عف ىذه الفرقة الجديدة؟ لقد ((البركتستانتية))عنيا ظيكر فرقة مسيحية جديدة سيميت 

 ان ى النظـ الكنسية الراسخة؛ إذ كفقكانت تمؾ الفرقة في الحقيقة ثكرة الفطرة اإلنسانية عم

                                                           
1
 line of action. 

2
 A.A.A. Faiz, A Modern Approach to  Islam. 
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ليكي؛ لـ يكف لمصمة بيف اإلنساف كربو أف تنعقد إال عف طريؽ الكنيسة كحدىا. لمنظاـ الكاثك 
في حيف كانت الفطرة اإلنسانية ترغب في االتصاؿ المباشر باهلل دكف كسيط، كىذا ىك 

 الخبلؼ الجكىرم الذم تسبب في ظيكر تمؾ الحركة اإلصبلحية في المسيحية. 

في األدياف األخرل. كمع ميضي  -فيما بعد -لقد ظير صدل ىذه الحركة الدينية     
الكقت لحؽ تمؾ الديانات التغييري كالتبديؿي. كىك ما ترتب عميو تبلشي ىيئاتيا األكلى التي 
 كانت عمييا في مبدئيا. كصارت ىيئاتيا المستحدثة ال تبلئـ اآلف الفطرة اإلنسانية السكية. 

ذلؾ اإلصبلح في ب القياـتمؾ التجارب العامة؛ رأت طائفة جديدة ضركرة  بناءن عمى     
ديف اإلسبلـ؛ حتى يبلئـ العصر كيكاكب متغيراتو. كىذا قياس مع الفارؽ؛ إذ إف التحريؼ 
الذم لحؽ األدياف األخرل أفقدىا قيمتيا الركحية، كمكانتيا الراسخة. كرغـ ىذا صار 

 الديف مع األحكاؿ المتبدلة، كالنكازؿ المتغيرة.اإلصبلح ضركرة ممحة، حتى يتكافؽ 

؛ ألنو ديف محفكظ ال يفارؽ ان حاالت اختبلفا بيِّنبيد أف حالة اإلسبلـ تختمؼ عف تمؾ ال     
نقاءه، كىك يحمؿ صفة السرمدية التي تحفظ ركحو في كؿ زماف كما تحفظ قكانيف الطبيعة 

 نزكلوفطرة اإلنسانية كما كافقيا في لحظة كينكنتيا. كاإلسبلـ ما زاؿ يكافؽ إلى اليـك ال
 األكلى. 

عمى سبيؿ المثاؿ تكجد في بعض األدياف األخرل عقائد تقسـ الناس إلى طبقات؛      
طبقات عميا كطبقات دنيا. كىذا التمييز لـ يكف عمى أساس الحالة التعميمية أك الحالة 

ب تمؾ العقائد؛ إما أف يككف االجتماعية؛ بؿ كاف عمى أساس المكلد كحده. أم أنو بحس
ما أف يككف ذا شأف كضيع. كفقا لذلؾ التمييز ال  اإلنساف منذ لحظة ميبلده ذا شأف رفيع، كا 

 . 1يككف ثمة أمؿ إلنساف الطبقة الدنيا إال في المكت كحده

                                                           
1
 .(المترجم. )الشودرا الهندوسً الطبقات نظام فً الدنٌا الطبقة ٌقصد 
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      . ربما القى ىذا النكع مف العقائد قبكالن في العالـ القديـ؛ لكنو لف يسرم في عالـ اليـك
ليذا كاف مف الضركرم إصبلحو حتى يناسب األفكار السائدة في ىذا العصر. أما اإلسبلـ ك 

فإنو ال يعاني في الحقيقة مف مثؿ ىذه القضايا؛ ألنو يمتمؾ مبادئ كاضحة لممساكاة 
 اإلنسانية، كما أف تصكره لئلنسانية ال يتعارض مع تصكر العصر الحديث ليا. 

كمع ذلؾ فإف التغيير الزماني مسألة مختمفة؛ فالتغيير ىك عيف الفطرة، كلقد كقع      
طبيقا جديدا؛ فإف حؿ تالتغيير في ظؿ اإلسبلـ كثيرا؛ لكنو لـ يكف إصبلحا؛ بؿ كاف 

يككف باإلصبلح بؿ يككف باالجتياد؛ إذ إف اإلصبلح ال يعدك أف  المشكبلت الطارئة ال
فسو، أما االجتياد فإنو يستيدؼ الدراسة العميقة ألحكاـ يككف تصحيحا في أصؿ الديف ن

اإلسبلـ الراسخة، كيتغيا فيميا مف أجؿ إعادة تطبيقيا عمى األحكاؿ الجديدة مع الحرص 
 ((المراجعة))عمى اإلبقاء عمى ركحيا األصمية. كيمكف القكؿ بأنو إذا كاف اإلصبلح نكعا مف 

 .  ((إعادة تطبيؽ)) فإف االجتياد ىك 

تنقسـ القضايا المستحدثة إلى قسميف أساسييف: قضايا ذات صفة جرئية، كأخرل ذات      
خصكصية كمية. كرغـ أف االجتياد ضركرة قائمة في كبل القسميف؛ فإف تعاممو معيما يككف 

 متفاكتا كمتباينا. 

ظير لقد ظير االجتياد في القضايا الجزئية في الماضي في مكاطف كثيرة، كيمكنو أف ي     
في ىذه األياـ كما ظير في الماضي. كمف أمثمتو أف العرب لـ تكف تعرؼ قديما كتابة 
معامبلتيا في السجبلت؛ إذ كانت تعتمد عمى الذاكرة كاإلحصاء البدائي، كقد كرد في 

( أف رسكؿ اهلل  إنا أمة أمية ال نكتب وال ))قاؿ:  األحاديث النبكية في )كتاب الصـك
 . 1((نحسب

                                                           
1
البخاري صحٌح بشرح الباري فتح)) 

))
 (4 /151.) 
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أف انضكت تحت لكاء دكلتو دكؿ متحضرة؛   كاف في خبلفة الفاركؽ عمرثـ      
فأخذت دكلتو عف تمؾ الدكؿ الحساب كالتقييد المنتظـ في الدفاتر. كقد ألـز عمر الدكلة 
بإدراج ىذه النظـ الكتابية في إدارتيا فيما عرؼ بالدكاكيف. ككاف ىذا مثاال كاضحا 

كلـ يجتيد في  ((النكتب وال نحسب)) لفظ الحديثلبلجتياد. كلك أف عمر كقؼ عند ظاىر 
ىذا الشأف لظؿ الحاؿ عمى ما ىك عميو، كما عرفت الدكاكيف طريقيا إلى دكلة اإلسبلـ. 

عمى تفصيبلت ىذا االجتياد في المجمد الثاني مف كتاب مكالنا شبمي  االطبلعكيمكف 
 . ((سيرة الفاركؽ)) النعماني

لقد ظيرت في العصر الحالي كثير مف القضايا الجزئية المستحدثة عمى ىذا النحك؛      
 1أفتى فييا المفتكف كفقا لما أداه إلييـ االجتياد كالقياس التي ((زراعة األعضاء))مثؿ قضية 

 كالقضية مثاؿ كاضح لبلجتياد الجزئي.          

لكف األمر يتفاكت فيما يتعمؽ بالقضايا الكمية، ألف الحاجة اآلف إلى االجتياد في تمؾ      
ذا كاف ترؾ االجتياد في  القضايا صارت ضركرة ممحة، كباتت عمى رأس األكلكيات كافة. كا 

تخمفو خسارة يسيرة؛ فإف ترؾ االجتياد في القضايا الكمية تخمفو ببل شؾ  ةيئالجز القضايا 
  خسارة فادحة.

إف العصر الحالي ىك عصر الطفرات كالتغيرات غير العادية. فقد ظيرت فيو قضايا      
جديدة كثيرة لـ تكف معركفة لدل األسبلؼ؛ لذا كجب عمى األمة أف تستعيف عمى معالجتيا 
ال فإنيا لف تتبكأ مكانتيا البلئقة بيا في ىذا العصر، كسيبلحقيا الفشؿ الذريع  باالجتياد، كا 

 دكرىا. في أداء 

الشؾ أف غياب الرؤية االجتيادية في ىذا العصر سيككف لو عكاقبو الكخيمة كنتائجو      
المدمرة. كأمثؿ ليذا بأنو عندما دعا المكحدكف في الزمف الغابر إلى كحدانية اهلل تعرضكا 

                                                           
1
اإلسبلمً العالم)) 

))
 .(هـ1416) رجب ،(11-5) مكة، ،
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؛ ظف بعض الناس أف الدعكة إلى  لظمـ الحكاـ كبطشيـ. كلما ندر حدكث ىذا البطش اليـك
ـ لـ تعد مستقيمة، كأف الدعاة ال يدعكف إلى اإلسبلـ الصحيح ألف الناس تسالميـ، اإلسبل

ليـ. فيـ قاسكا ىذا الكاقع عمى ذاؾ كأنشأكا لئلسبلـ مفيكما سياسيا  ال يتعرضكفكالحكاـ 
ثكريا يجعؿ منو خصمان أزليا لمحكاـ. كزعمكا أف التكحيد ىك التكحيد السياسي. كىك ما يعني 

ضركرة  أف اإلسبلـ ليس سكل ثكرة سياسية عمى الحكاـ كميـ إال اهلل الكاحد، كيعني أيضان 
قامة حككمة مسممة لمدنيا كميا تككف خبلفة هلل الحاكـ انتزاع السمطة مف حكاـ ال بشر، كا 

 األكحد. 

لقد آمف كثير مف الشباب المسمـ بيذا المفيـك السياسي لئلسبلـ. كبعد أف ثاركا في      
قكف عمى الدعاة كجو الحكاـ، كأشاعكا ثقافة القتؿ كالتفجير في األرض؛ بدأ الحكاـ يضيِّ 

ىك ))ا التضييؽ أعمف المفكركف اإلسبلميكف صراحة أف ىذا الجدد في كؿ مكاف. كعقب ىذ
ألف المفيـك السياسي لو قد أعاد المكاجية المفقكدة التي كانت بيف دعاة  ((اإلسبلـ الصحيح

، كما يعني أنيـ قد  -في ظنيـ-األزماف الغابرة كحكاميـ، كىك ما يعني صحة ىذا المفيـك
 لزمكا بو الجادة.   

غياب االجتياد أنو لـ يتحقؽ شيء ذك باؿ يفيد في إقامة اإلسبلـ  ككاف مف عكاقب     
الصحيح. فبل يعدك ما يحدث أف يككف ثكرات سياسية عنيفة، ال تحقؽ أم نيكض بالدعكة 
اإلسبلمية . كالحؽ أف ىؤالء المفكركف قد حرمكا فضيمة االجتياد كبصيرتو؛ لذا لـ يتمكنكا 

مف الكقكؼ عمى ما يقتضيو كؿ زماف مف األزمنة،  مف التفريؽ بيف القديـ كالجديد، كال
 كدفعكا بذلؾ األجياؿ الجديدة إلى نفؽ التشدد المظمـ ببل داع أك فائدة ترجى. 

لقد انبثؽ عف ثكرة اإلسبلـ في عيده األكؿ فكر جديد في التاريخ اإلنساني، ىك فكر      
كاف ال يسع الفرد فيو الخركج عمى ديف  الحرية كالديمقراطية، جاء بو اإلسبلـ لينيي عيدان 

حكامو؛ فقد كاف الفرد الذم ال يؤمف بديف حاكمو آنذاؾ ال يسمـ مف المبلحقة كال ينجك مف 
التنكيؿ. كلـ تكف المبلحقة تقتصر عمى الدعاة إلى التكحيد كحدىـ؛ بؿ شممت كؿ مف داف 
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نا استبد الحكاـ الييكد بمذىب غير مذىب السمطة أك آمف بعقيدة تخالؼ عقيدتيا. كمف ى
عمى ىذا  -د ذلؾعب-بالمسيحييف في الشاـ كفمسطيف، كما استبد الحكاـ المسيحيكف بالييكد

ظمما  فالبكذييما حدث في اليند حيث ظمـ ممككيا الكثنيكف  األساس نفسو. كىك أيضان 
 شديدا. 

نكيؿ القائـ عمى كقد كاف لئلسبلـ الفضؿ العظيـ في السعي إلى إنياء االستبداد كالت     
أساس الديف كالمذىب. كالشؾ أف تمؾ المساكئ كالرذائؿ الراسخة لف تنتيي بيف عشية 

نما يككف زكاليا عمى نحك   . تدريجيكضحاىا، كا 

كعندما أكشكت الثكرة اإلسبلمية عمى االنتياء مف ىذه الميمة كانت قد أقامت في ىذا      
اعد ىذا النظاـ لبنة أساسية في التاريخ اإلطار نظاما عمميا في محيطيا، كصارت قك 

 اإلنساني استمرت حتى بمغ ىذا النظاـ كمالو في القرف العشريف. 

ذلؾ انتيى الظمـ الديني القديـ في العالـ كمو. كأضحت قافمة اإلسبلـ تنعـ بعيد كب     
 الحرية الدينية، بعد االنفصاؿ التاـ عف زمف المبلحقة كالتعذيب الديني. 

، كقد مف  اهلل عمى إنساف العصر بكسائؿ ف ىذا التغيير نعمة عظيمة مف اهلل كا     
جديدة لمدعكة في الكقت الذم ساد فيو االعتراؼ بالحرية الدينية المطمقة في العالـ كمو، 
كبذلؾ استطاع دعاة التكحيد ألكؿ مرة في التاريخ أف يبمغكا رسالة اهلل في األرض كميا دكف 

  عكائؽ أك عقبات.

لكن في الوقت نفسو ظيرت فتنة التفسير الثوري والسياسي المصطنع والمتشدد      
مفتعمة كعديمة النفع بيف الداعي كالمدعك. رغـ أف اهلل  ؛ كىي فتنة أثارت حربان لإلسالم

قضى عمييا، كرغـ ما أنفؽ مف جيكد طائمة استغرقت مئات السنيف مف أجؿ القضاء عمى 
تمؾ الحالة المزرية. كلقد ترتب عمى ىذه الفتنة تدمير كسائؿ الدعكة الجديدة كميا حيث 
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لت العبلقة االيجابية بينيما إلى لمداعي بشكؿ غير كاقعي، كاستحا صار المدعك خصمان 
 عبلقة منافسة كخصكمة. 

كبالقدر الذم كانت الحاجة فيو إلى إعادة تشكيؿ الفكر اإلسبلمي ضركرة ممحة، زادت      
الصعكبة في تحصيؿ ىذه الحاجة. فمثؿ ىذا العمؿ يحتاج إلى دراسة عميقة لمعصر 

المرء ركح اإلسبلـ، كأف يتمثؿ  الحالي، كما يحتاج بجانب تمؾ الدراسة إلى أف يتشرب
ف أدنى تقصير في استيفاء ىذا الشرط بطرفيو كفيؿ باإليقاع في  تعاليمو تمثبل كافيا. كا 

 أخطاء فادحة. 

كىي نظرية  ((ةاإلمامة الصالح)) رؼ بنظريةكمف أمثمة ىذا التفسير السياسي ما عي      
سبلـ. كبحسب ىذه النظرية ال جديدة لبعض مفكرم اإلسبلـ قدميا بكصفيا نيجا ثكريا لئل

 المكانةف اهلل اختص المسمميف كحدىـ بيذه إمـ قائدا كحاكما لمعالـ كمو؛ إذ بد أف يككف المس
التي لف يبمغكىا إال بتنحية حكاـ البشر جميعا؛ ليقيمكا حكـ اهلل في األرض كيستبدلكا 
نما يقيمكف حكميـ  اإلمامة الصالحة باإلمامة الفاسدة. كىـ في الحقيقة ال يقيمكف حكـ اهلل كا 

 ىـ. 

ليس في القرآف الكريـ أك األحاديث النبكية دليؿ كاحد يعضد تمؾ النظرية الثكرية      
نما يي ا ، كذلؾ في سياؽ متمس دليميا مف حادثة كقعت في عيد الصحابة لمزعكمة. كا 

إلى رستـ قائد الفرس ربعي بف عامر  معركة القادسية عندما أرسؿ سعد بف أبي كقاص 
اهلل ))ليفاكضو؛ فتحدث إليو ربعي كأفاض في حديثو كعندما سألو رستـ: ما جاء بكـ ؟ قاؿ: 

لنخرج مف شاء مف عبادة العباد إلى عبادة اهلل، كمف ضيؽ الدنيا إلى  ابتعثنا، كاهلل جاء بنا
 .  1((..دؿ اإلسبلـسعتيا، كمف جكر األدياف إلى ع

                                                           
1
الطبري تارٌخ)) 

))
 (3 /524). 
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لقد استندت تمؾ النظرية إلى رد ىذا الصحابي الجميؿ. كال شؾ أنيا جرأة غير      
محمكدة؛ إذ جعمت اإلسبلـ مناظرا لئلفساد. كالقكؿ المذككر لمصحابي ال يشير إال إلى 

لكف آفة الفيـ السقيـ جعمتيـ ينتيجكف نيجان خاطئان في تأكيؿ انفتاح اإلسبلـ عمى اإلنسانية؛ 
 تمؾ اإلشارة معنى التكسع السياسي لئلسبلـ.  فمنحكاىذا الكبلـ؛ 

صحيح أف الحرب كقعت بيف المسمميف كالفرس في ذلؾ الكقت؛ لكنيا كانت حربا      
 طارئة، اقتضتيا ضركرة الكقت، كلـ تكف مقصكدة لذاتيا. 

ففي ذلؾ العصر انقسـ الناس في العالـ كمو إلى طبقتيف اثنتيف: طبقة عميا، كطبقة      
ثقؿ ككاىؿ آخريف بالكاجبات حيث يظفر بعض الناس بالمزايا كالحقكؽ كميا، كتي دنيا؛ 

كاألعباء كتنتيؾ حرياتيـ كحقكقيـ، كقد صار نفر مف الناس ممثميف لئللو، يستعبدكف الخمؽ 
كا كمف سكاىـ ليسكا عدكف أنفسيـ مبل  باسمو كيستبدكف بيـ. كذلؾ كاف ممكؾ الفرس آنذاؾ يي 

 ليـ، كلـ يعرؼ ذلؾ الزماف أم تصكر لمعدالة الشاممة. إال عبيدا مممككيف 

، كأىؿ اإليماف بأعباء الرسالة اإلنسانية في ذلؾ الكقت نيض أصحاب النبي      
. كقد رغبكا في إرساء تعاليـ ىذا الرحيمة، ككانكا مدفكعيف إلى ذلؾ بحب الناس جميعان 

 ةى ك  خي ألي حيا لمعنى ا قيـ تجسيدان الحب كبذرىا في نفكس اآلخريف. كصاركا بإيمانيـ كأخبل
كالمساكاة كالعدؿ. كسعكا سعيا حثيثا إلى أف يؤمف اآلخركف بتمؾ التعاليـ كما آمنكا ىـ بيا. 
كخبلصة القكؿ أف ىؤالء القـك كانكا رسؿ محبة يرسمكف بنسمات السبلـ إلى اإلنسانية، كلـ 

 إقامة حكميـ السياسي فكؽ رقاب الخمؽ.  يككنكا يكما رسؿ سبلح كعنؼ يتغيكف

إف التفسير الجديد لئلسبلـ عسير جدان مف الناحية العممية؛ إنو عمؿ اجتيادم ذك      
جديدة يسمككنيا. كىذا العمؿ في حاؿ تمامو  سببلن  طبيعة خاصة؛ ألنو يكضح لمناس دائمان 

قكؿ المأثكر: المرء عدك ما سيككف ضحية لمحالة النفسية لدل العامة الذيف ينطبؽ عمييـ ال
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إلى التفسير الجديد لئلسبلـ  -انطبلقا مف ىذا الضعؼ النفسي-يجيؿ. ألنيـ سينظركف
 عمى أنو ديف جديد ينبغي تعقبو كالتربص بو مف أجؿ تقكيضو كمحكه. 

الشؾ أف ىذا العسر غير مألكؼ؛ ألنيـ يضطركف أنفسيـ إليو اضطرارا، شأنيـ في      
، ال يسمـ مف ينتقده مف رميو عظيمان  ؼ الناس ليصير في أعينيـ بطبلن ىذا شأف مف يخال

قدمكف عميو بكصفو رصيدا باالنحطاط؛ لذا فإنيـ يحتفظكف بيذا العمؿ العسير الذم يي 
 لجرأتيـ كيقينيـ غير العادم. 

. لقد حدثني يكما مفكر مسمـ فقاؿ لي شاكيا: المسألةتكضيحيا ليذه  أقدـ ىنا مثاالن      
ال تعبر في كتاباتؾ إال عف كجية نظر كاحدة. كتتجاىؿ دكما الظمـ كالتعصب الكاقع  أنت

عمى المسمميف في ىذه الببلد كال تستنكره أبدا. كتبدك لي كتاباتؾ دكما  خيالية ال تمت 
لمكاقع بصمة. كبعد ذلؾ امتدح الرجؿ سيد أحمد خاف، كقاؿ: إف سيد أحمد خاف قاد 

خبلص. ف السير سيد أحمد  قمت لو: إنؾ لـ تفيـ رسالتي. كقد مدحتى المسمميف بصدؽ كا 
ميزم، ككاف يعمـ كؿ االن. لقد كاف الرجؿ في زمف االحتبلخاف، كلـ تستطيع أف تفيمو أيضان 

ميز حريصكف عمى كمسمميف، كقاؿ السير خاف: إف اإلنأف قادتو ىـ العدك األكؿ لئلسبلـ كال
ف أكؿ عمؿ يجب القياـ بو ىك  جعؿ المسمميف في ساقة األمـ بكؿ الكسائؿ الممكنة، كا 
ف المسمميف لف يتمكنكا مف الرقي كالتطكر دكف ىذا الحؿ السياسي.  طردىـ مف الببلد، كا 
غير أنو لـ يذكر شيئا عف المظالـ الكاقعة ما صح منيا أك لـ يصح؛ بؿ لـ يقـ بأية حركة 

ارضة لئلنكميز، كلـ يسع في إقصائيـ مف الببلد. كبدالن مف ذلؾ كجو المسمميف إلى مع
 : ((مسدس))التعميـ الحديث؛ حتى قاؿ فيو ألطاؼ حسيف حالي في قصيدة 

 ففتحت جميع طرق التطور        منحتك الحكومة الحريات                   

ي ذلؾ الكقت تتعمؽ بالحككمة اإلنكميزية؛ فقد فكرغـ كجكد قضايا كمشكبلت كثيرة      
أحمد خاف يغض الطرؼ عف تمؾ  استثمارىا، ككاف سيدأتيحت فرص كثيرة يمكف 
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 .تاحة مف أجؿ تحقيؽ التطكر كالرقيالمشكبلت المثارة، كيسعى إلى استثمار الفرص الم
. ((دة البعثإعا))، كلكنؾ تعارض رسالتو كمنيجو في شخصيان  مدحان سيد كأنت مدحت السير 

كىذا تناقض عجيب كقعت فيو، كالحؽ أف ىذه حالة عامة؛ فقد امتدح الناس حركة سيد 
 .   1أحمد خاف؛ لكنيـ عارضكا في الكقت نفسو حركتو الحالية

لقد راجت في الزمف الحالي مفاىيـ خاطئة كمتشددة عف اإلسبلـ أكصمتو إلى أف      
يصير عند الناس ديف تشدد كتعصب بعد أف كاف ديف تيسير كرحمة. قاؿ نبي اإلسبلـ عف 

مسممي العصر كأتباعو يصركف عمى إظياره في مظير نبي  لكف  ، ((أنا نبي الرحمة))نفسو 
 العنؼ.

باالدعاء أف ثمة مؤامرة تحاؾ لئلسبلـ،  ال يككفمؾ التيـ تإف حؿ ىذه القضية كدفع      
أك أف دعاية سكداء يثيرىا األعداء عمى أىمو؛ فالحؽ أف العبلقة بيف تمؾ المشكمة كبيف 
التفسير الجديد لئلسبلـ تبدك عبلقة قكية ككطيدة، ألف ىذه المشكمة لـ تظير إال بسبب 

التي لـ يسمؾ أىميا سبيؿ االجتياد في تفسير اإلسبلـ مف جديد. لذلؾ  التفسيرات المتشددة
فند في الكقت نفسو مفاىيـ لـ تكؼ األفعاؿ المتشددة لممسمميف عف التكالد كالتكاثر، كلـ تي 

 المعارضيف الخاطئة عف اإلسبلـ. 

نصاؼ يمكنيا أف تؤكد لنا أف تمؾ التصكرات ا إف دراسة ىذه القضية بتأف        لخاطئة لـ كا 
تخمقيا أم مؤامرة خارجية، كأف سبب ظيكرىا الحقيقي ىك حاجة اإلسبلـ إلى تفسير جديد، 
كأف عمماءه كمفكريو قد فشمكا في تقديـ ىذا التفسير. كعمى ىذا فإف الدعاية السمبية ضد 

تقصير ىؤالء العمماء كالمفكريف كال شأف لمؤامرات األعداء  إالاإلسبلـ ما أكجدىا 
 يف بيا. المفترض

                                                           
1
 .(المترجم) خان أحمد سٌد لحركة مشابهة حركة شكل فً التجدٌدٌة أفكاره ٌضع فالمإلؾ هو؛ حركته ٌقصد 
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ـ( 1995نكفمبر ) 27عمى ذلؾ، كىك أنو قد أتى إلى مكتبنا في  كأقدـ لؾ مثاالن      
مثقفاف مف دىمي؛ ىما السيد نسيـ نقكم، كالسيد إرف كمار، كىك صديؽ مقرب مف السيد 
نسيـ نقكم. كاف أمامي بالمصادفة كتاب السيد أركف شكرم الجديد )دنيا الفتكل(. فبدأنا 

 كضكع الفتكل.الحديث حكؿ م

قمت: إف السيد أركف شكرم قاؿ في كتابو ىذا: إف الفتكل ىي الصكرة التطبيقية      
لمشريعة كما قاؿ، فيي ال تعدك أف تككف  لمشريعة. كقكلو غير صائب؛ فالفتكل ليست تطبيقان 

كقد يككف غير صحيح. إف  رأيا رآه عالـ في قضية جزئية ما، ىذا الرأم قد يككف صحيحان 
نيا لتعمك بعمك منزلة العالـ.   الشريعة مقدسة أما الفتكل فبل قدسية ليا كا 

عد مف أصدؽ األقكاؿ كأصحيا في ىذه القضية؛ إذ إف قكؿ اإلماـ الشافعي في الفتكل يي      
رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ومن جاء بأفضل من ))قاؿ: 

أف المسمـ الفارسي حديث   حنيفة كب. كعمى سبيؿ المثاؿ فقد أفتى اإلماـ أ((لنا قبمناهقو 
العيد باإلسبلـ الذم ال يعرؼ العربية يمكنو أف يقرأ سكرة الفاتحة في الصبلة بالفارسية. 
كأختمؼ معو الصاحباف القاضي أبك يكسؼ ك اإلماـ محمد رحميما اهلل في ىذه المسألة، 

 رجع عف فتكاه.  فال أإ فما كاف منو 

كىذا يعني أف الفتكل ميما بمغت مف درجات العمك كاإلتقاف تظؿ رأيا بشريا فحسب،      
كأيا كانت منزلتيا فمف تككف قسما الزما مف أقساـ الشريعة المقدسة؛ فكبلـ اهلل ككبلـ رسكلو 

ختبر بو صحة األحكاـ الشرعية ال كبلـ البشر؛ ألف كبلـ البشر يدركو ىما المعيار الذم تي 
 الخطأ كما يدركو الصكاب. 

إف السيد إرف كمار رجؿ شريؼ كغير متعصب، كأبعد ما يككف عف العناد كالمراء؛      
لمغاية عندم فقد قاؿ: إنؾ أطمعتنا عمى معافو أخرل لمفتكل؛ كقد كنا  لكنو قاؿ كبلما محيران 

 . ((العقكبة بالمكت))حتى ىذه المحظة أف معنى الفتكل ىك  نفيـ
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أف الفتكل ليست إال حكما بالمكت،  -مثمما رأل صديؽ مسمـ-لقد رأل السيد إرف كمار     
ـ أىدر بيا 1985يا لو مف خطأ كبير في الفيـ تسببت فيو فتكل أفتاىا الخميني في سنة 

ت . كقد جد   الرسكؿ كذلؾ ألنو سبٌ  ((يةآيات شيطان))دـ سمماف رشدم. بعد نشر كتابو 
ذاعتيا عمى نطاؽ كاسع.   كسائؿ اإلعبلـ العالمية كميا في نشر ىذه الفتكل كا 

كفي إثر إذاعة تمؾ الفتكل شاع في العالـ كمو أف حكـ اإلسبلـ فيمف ينتقد أحكامو أك      
رمى ألدنى شبية باإلجراـ يكفي لقتمو إصدار فتكل ينتقد رسكلو ىك القتؿ الذريع. كأف مف يي 

 تماثؿ تمؾ الفتكل. 

المسمميف قبؿ تمؾ الحادثة يعرفكف لفظة فتكل كال المقصكد بيا. أما اآلف  لـ يكف غيري      
. كأنو إذا ما فقد صارت الكممة تترد عمى أسماعيـ كثيرا، كعرفكا أنيا تعني القتؿ لمسابِّ 

أنيا صدرت في حؽ  سبلـ فإف قتمو يعني الفتكل. كعرفكا أيضان عكقب شخص بالقتؿ في اإل
 إنساف ما فإنو يجب عمى المسمميف كافة أف يقتمكه حيثما كجدكه. 

. كقد ذاع في العالـ كمو ةفتكل ال أساس لو في اإلسبلـ ألبتإف ذلؾ التصكر األخرؽ لم     
كفي  -رغـ أنو ال يعدك أف يككف رأيا شاذا لفرد مف أفراد المسمميف. لقد جعمت ىذه الحكادث

الناس ينظركف إلى اإلسبلـ في ىذا العصر عمى أنو ديف تشدد كقتؿ  -مقدمتيا تمؾ الكاقعة
 ال ديف رحمة كرفؽ. 

الجزئية أك غير المنصكص  األمكر فيل دائرة ضيقة كمحددة؛ فالفتكل إف دائرة الفتك      
يمكف أف تككف في حاؿ مف  عمييا في الشريعة ليست سكل رأم عالـ مف العمماء، كال

 األحكاؿ بديبلن عف أحكاـ القضاء. 

عقكبة لو يرتبط ارتباطا كثيقا بالقضاء ال  المكتى  الشريعةي  قرري كذلؾ  الجـر الذم تي      
صدار الفتاكل في مثؿ  عد جرأة غير محمكدة. لذا يجب في حؽ مف األمر يي  اىذبالفتكل، كا 

يرتكب مثؿ ىذا الجـر أف يحاؿ إلى محكمة قانكنية مختصة، تنظر في قضيتو، كتعرض 
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الشيادات المتعمقة بيا، كتمنح المتيـ فرصة الدفاع عف نفسو حتى يبرأ ساحتو. كبعد 
استيفاء الشركط الضركرية في ذلؾ األمر، يحؽ ليذه المحكمة كحدىا أف تعمف حكميا 

 بيف يدييا.  المتكفرةالمناسب عمى ضكء الدالئؿ كالشكاىد 

الفتكل، كاف ينبغي لمعمماء كافة أف في إيراف تمؾ  ((آية اهلل الخميني))عندما أصدر      
يستنكرىا كيؤكد رفضيا، كأف يذيعكا ىذا البياف في الناس كيعممكىـ أف عقكبة  ينشركا بيانان 

ىذا االستسياؿ الذم يتيح ألم  ال يعرؼالمكت مجاليا القضاء ال الفتكل، كأف اإلسبلـ 
 صدر حكما بالقتؿ عمى مف شاء عف طريؽ الفتكل. امرئ أف يي 

المكت عمى أم مجـر في حالة كاحدة فقط، ىي ثبكت الجـر الذم ارتكبو  تجب عقكبةي      
عمف القاضي . كبعد استيفاء اإلجراءات الضركرية كميا في المحكمة اإلسبلمية يي قاطعان  ثبكتان 

المختص قراره في القضية. كلقد ارتكب العمماء الذيف أيدكا تمؾ الفتكل، ككذلؾ الذيف صمتكا 
 بيا.  يعد إقرارافعبل مخالفا لمشريعة؛ ألف التأييد المباشر ليا كالسككت عنيا كبلىما  حياليا

دت جزءا مف اإلسبلـ نفسو، إف قضايا العصر الحالي التي تأثرت بأحكالو ككاقعو عي      
رغـ عدـ كجكد عبلقة حقيقية بينيا كبيف تعاليمو كأحكامو؛ فيي ليست سكل حصيمة لمتأثر 

 اتو. بالعصر كمبلبس

عندما  -مف الناحية العممية-فإف كؿ مسمـ ((القكمية)) كمف بيف تمؾ القضايا قضية     
كال يكتب في خانة القكمية: ىندم، أك ألماني، أك أمريكي، أك فرنسي،  يستخرج جكاز سفرو 

مسمـ ميما بمغت مكانتو؛ لكف ىذا األمر قد خمؽ صراعا صار جزءا  مف ذلؾ أم   ستثنىيي 
فريسة ليذا الصراع -كمنيـ مسممك اليند-مف شعكر المسمـ الداخمي، كقد كقع مسممك العالـ

 . ((أزمة ىكية)):  ر عنو أمريكي مف أصكؿ مصرية بأنوالداخمي الذم عبٌ 

ؼ األخير مف القرف التاسع عشر إلى النصؼ األكؿ مف القرف العشريف نصمف ال بدءان      
عمى تكعية  -لضركرة سياسية ال شرعية–عممت بعض الحركات في العالـ اإلسبلمي 
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قكمية عالمية، كأنيـ مكاطنكف في تمؾ القكمية العالمية. إف الحركات المسمميف بأف اإلسبلـ 
ة الخبلفة، كالحككمية اإلليية العالمية، كمقاـ اإلسبلمية مثؿ: الجامعة اإلسبلمية، كحرك

الكعبة، كاإلخكاف المسممكف، كحركة باكستاف كغيرىا، أرست جميعيا في عقكؿ المسمميف 
 ىذا الفكر الذم الزميا بطريقة شعكرية أك ال شعكرية. 

لقد اصطدـ ىذا الفكر بالتصكر الجديد لمقكمية اصطداما كاضحا. ففي الكقت الذم      
بر فيو االنتماء إلى الكطف في ىذا العصر ىك االنتماء إلى القكمية، ربط المسمـ اعتي 

كنجـ عف ىذا االختبلؼ انتقاص  .بمذىبو كفكره -تحت تأثير الحركات اإلسبلمية -قكميتو
مسممي العصر كحسبانيـ مف المتمرديف في بمدانيـ؛ كذلؾ ألنيـ ال يؤمنكف بالقكمية 

نظر المكاطف الخركج كالتمرد، كمف ثـ كاف البديؿ ىك المجكء الكطنية، كىذا ما يساكم في 
إلى أسمكب النفاؽ الممتكم؛ أم أنيـ صاركا ينكركف القكمية الكطنية في دكاخميـ، أما في 

 حياتيـ العممية فإنيـ يظيركنيا كفؽ ما تقتضيو المصمحة ككفؽ ما تتطمبو أحكاؿ الببلد. 

ظيرت ىذه القضية مرات عدة بأشكاؿ مختمفة بيف غير المسمميف؛ فقد نشر السيد      
ـ( بمجمة 1995نكفمبر ) 25-19مقابمة شخصية مفصمة في الفترة مف  ((أركف شكرم))
 جيدان  ليس بالضركرة حتى يككف شخص ما مسممان ))اإلنكميزية قاؿ فييا:  ((صاندم ميجزيف))

 . ((جيدان  ، أك ألمانيان جيدان  ، أك فرنسيان جيدان  أف يككف في الكقت نفسو ىنديان 

أركف ))ـ( فياتفت بعدىا السيد 1995نكفمبر) 28ىذه المقابمة الصحفية في  قرأتي      
فإنني  لو: أم أمر ىذا الذم قمتو؟ فكفقا لقكلؾ أنا مسمـ جيد، كمع ذلؾ أيضان  كقمتي  ((شكرم

لست ىنديان جيدان؛ فمف يككف ىناؾ أم ىندم جيد في نني أ: لك ىندم جيد قطعا. قمتي 
أف يعتبر المياتما  فعميو أيضان  جيدان  لـ يعتبرني ىنديان  قمت: لك أف شخصان الببلد. حتى إنني 
 . جيدان  غاندم ليس ىنديان 
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؛ فأنت ىندم جيد بكؿ إليو. كقاؿ: أنا أقدرؾ كثيران  ما ذىبتي  ((أركف شكرم))رفض السيد     
نني قد ذكرتي ىذه الكممة مف معافو ما تحممو  ؛ عميؾ كثيران  اسمؾ في ذلؾ المقاء كأثنيتي  ، كا 

لكف القائميف عمى المجمة لـ ينشركا مقابمتي كاممة. كلـ يكف السؤاؿ ىؿ أم شخص ىندم 
يمكف أف  جيدان  يككف جيدا أك ال؛ بؿ كاف السؤاؿ الحقيقي ىك ىؿ ككف ىذا الشخص مسممان 

 أـ ال؟  جيدان  نسيان أك فر  يجعؿ منو ىنديان 

كأبي  كفي ىذا اإلطار فإني ألقي بالمـك عمى المفكريف المسمميف أمثاؿ العبلمة إقباؿ،     
األعمى المكدكدم كأحمميما المسؤكلية أكثر مف تحميمي إياىا ألمثاؿ أركف شكرم ممف 

مكالنا حسيف ينسبكف أفكارىـ الشخصية الخاطئة إلى اإلسبلـ. كفي ىذا الشأف فإف ما قالو 
كىذه  ((نبعت القكميات مف األكطاف ))ـ(: 1947؛ إذ قاؿ قبؿ سنة )أحمد مدني كاف صحيحان 

ىي رؤية اإلسبلـ الصحيحة. كأحد كجكه التفسير الجديد لئلسبلـ في العصر الحديث ىك 
ترتيب تمؾ األصكؿ كتكضيحيا لمناس عمى ضكء الحقائؽ كالدالئؿ، كأما الشخص ضعيؼ 

 .   1ذم يظف أنو ال يمكف الجمع بيف الحسنييفالفكر فيك ال

لقد أدرجت في ىذا الكتاب دراسات عف ىذا القسـ بشكؿ مبدئي. كألقيت فيو الضكء      
عمى أسمكب االجتياد عند المسمميف الذم يمكف بو فيـ المتطمبات الجديدة لئلسبلـ في 

كميا. كما بيف أيدينا  العصر الحالي، كتجنب األخطار التي تحبط المحاكالت كالتضحيات
جامعا يمـ بأطراؼ القضية. كقصاراىا كتابا قصد بيا أف تككف ليس سكل محاكلة أكلية لـ يي 

أف تبيف لمناس األىمية الخاصة لذلؾ المكضكع. فالكبلـ ىنا ال يعدك أف يككف تمييدا 
 قصد بو أف يككف الكممة األخيرة فيو. كافتتاحا لو، كلـ يي 

 أهًُح االخرهاد:

قاس إلييا في ، كعيدم الصحابة كالتابعيف؛ ىي العيكد الذم يي  إف عيد الرسكؿ     
رؼ . كىذه العيكد تمثؿ ما عي ((القركف خير))قد جاء في الحديث النبكم أنيا تاريخ اإلسبلـ؛ ف

                                                           
1
 المترجم(.. )واإلسبلم القومٌة ٌقصد 
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بعصر صدر اإلسبلـ. كسكؼ ندرس العيكد البلحقة عمى ضكء ذلؾ العصر، كلف ندرس 
 اإلسبلـ عمى ضكء العيكد التالية لو.             صدر عصر 

أف الفقو اإلسبلمي في  ان مؤكد ((حجة اهلل البالغة))في كتابو  ((ه كلي اهلل الدىمكمشا)) كتب     
دكف تدكينا منتظما، كلـ يكف عمى صكرتو الفنية الحالية. إف بداية الفقو صدر اإلسبلـ لـ يي 

العباسية، كقد تميز الفقو في صدر اإلسبلـ باألسمكب المدكف كانت في عيد الخبلفة 
ما؛ فانتقؿ بذلؾ مف الطكر يالفطرم البسيط، ثـ ازداد في العيكد التالية عمقا، كتقصيا، كتقس

 الفطرم إلى الطكر الفني. 

عف الطبلؽ ككانت صكرة  . سأؿ شخص مفتيان كلكي نفيـ الفقو الفني نقدـ مثاالن بسيطان      
سؤالو عمى النحك اآلتي: إذا كاف الطرفاف مختمفيف في المذىب؛ أم أحدىما حنفي، كاآلخر 

حكم غير حنفي، فما قرار القاضي في ىذه الحالة، ككيؼ ينفذ فييما قراره؟ أجاب المفتي: 
 . القاضي في مسائل االجتياد يرفع الخالف

بة فنية، كقد راج مثؿ ىذا األسمكب في العيكد التالية تعد ىذه اإلجابة المتقدمة إجا     
ىذا  د  لعصر صدر اإلسبلـ، كلـ يكف معركفا مف قبؿ في عيد الصحابة كالتابعيف. كلك عي 

أساسيا مف عمـ الفقو؛ فإنو في حاؿ عدـ كجكد مف يمتمككف تمؾ  األسمكب المخصكص جزءان 
ؽ باب االجتياد كالتفكير الفقيي بحجة البراعة كالميارة الفنية سيطالب بعض الناس بإغبل

 عدـ كجكد المؤىميف لو. 

إف ىذا التقنيف الفني خمؽ قضايا غير فطرية في الديف الفطرم، كمف أمثمة ذلؾ ىذه      
بعد الخكض -ي الشريعة؛ فقد كضع ليا الفقياءالقضية التي تدكر حكؿ أساس االستدالؿ ف

شارة النص، كداللة النص، كاقتضاء النص.  أربعة أصكؿ ىي: عبارة النص، -الفني فييا كا 
كقد بدا لي أف ذلؾ التدقيؽ غير ضركرم، كيمكف اختزاؿ تمؾ األصكؿ األربعة في أصميف 
فقط ىما: االستدالؿ النصي، كاالستدالؿ االستنباطي؛ فاالستدالؿ الذم يبنى عمى نص 
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م نص ىك صريح كبشكؿ مباشر ىك استدالؿ نصي. كاالستدالؿ الذم يستنبط مف أ
 استدالؿ استنباطي. 

فالبحث في قضية االجتياد عمى ذلؾ النحك جعميا قضية معقدة ببل مسكغ، كخمؽ ىذا      
التعقيد الزائؼ في القرف الرابع اليجرم تمؾ العقمية التي أغمقت باب االجتياد بحجة عدـ 

بو اآلف أمر ال خذ االجتياد بمفيكمو الفطرم لبدا أف غمؽ باتكافر مف يصمحكف لو. كلك أي 
معنى لو؛ ألف االجتياد ليس قضية شرعية صرفو، بؿ ىك ضركرة حياتيو؛ فاالجتياد في 

ضركرة إنسانية ال يمكف التخمي عنيا في أم  كاالستنباطالحقيقة أعمى صكرة لبلستنباط، 
 كضع أك معاممة حياتية. 

، ككاف نقميا تصاديةاالقلقد راجت قديمان العمبلت الفضية كالذىبية في المعامبلت      
كحمميا صعبا لمغاية. كفي بداية القرف العشريف بدأ استعماؿ العممة الكرقية عمى نطاؽ 

سرا. مف الناحية الفنية الخالصة يكاسع، فذلمت بذلؾ الصعاب كصار األمر أكثر سيكلة ك 
الناس لـ ينتظركا اجتياد العمماء  كانت ىناؾ شبية في إباحة التعامؿ بالعممة الكرقية؛ لكف  

إلباحتيا، كبمجرد ظيكر تمؾ العممة استعممكىا مف فكرىـ. تكضح تمؾ الحادثة كيؼ أف 
االجتياد ضركرة حياتية، كأف الشيء الذم يمثؿ ضركرة حياتية ال بد أف يظؿ باقيا ما بقيت 

 تاحو. الحياة قائمة؛ فميست قضية االجتياد إذا قضية غمؽ بابو أك فقداف مف

كمعنى الجيد؛ بذؿ الكسع كالمجيكد.  ((جيد))إف لفظة االجتياد مأخكذة مف كممة      
في األمر؛ أم اجتيد بقكة في أمر ما، كاستعمؿ فيو كفاءتو الكاممة.  كمعنى اجتيدى 

طمؽ لفظ كاالجتياد؛ ىك بذؿ الكسع كاستفراغو في طمب األمر. كفي قضايا الشريعة عندما يي 
ما يراد بو استفراغ الكسع كالجيد في معرفة األحكاـ الشرعية الفرعية مف أدلتيا االجتياد؛ فإن
 التفصيمية. 
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ينقسـ المجتيدكف إلى قسميف رئيسيف: األكؿ المجتيد المقيد، كاآلخر المجتيد المطمؽ؛      
 يتجاكزهال فأما المجتيد المقيد فيك الذم يقدـ فتكاه كفقا لتعاليـ المذىب الفقيي الذم تقيد بو 

عد الطبلؽ ثبلث مرات في مجمس كاحد ثبلث طمقات، في شيء؛ فمثبلن في الفقو الحنفي يي 
 كعمى ذلؾ فإف المجتيد المقيد بالمذىب الحنفي سيفتي بو، كلف يخرج عنو قيد أنممة. 

فيك ذلؾ المجتيد الذم ال يتقيد بمذىب فقيي معيف، كيستنبط أما المجتيد المطمؽ؛      
 و في ضكء الدالئؿ الشرعية مف القضايا التي تعرض لو مباشرة.األحكاـ بنفس

 مذاىب الفقيية، ككبل المصطمحيف المطمؽ كالمقيد يتحدداف بالنسبة لمكقعيما مف ال     
ئجة لمحكـ في القضية المعركضة عميو، افالمجتيد المقيد ىك الذم يتقيد بالمذاىب الفقيية الر 

 ب الفقيية المعركفة في أحكامو. كالمجتيد المطمؽ ال يتقيد بالمذاى

ـ المجتيد المقيد إلى عدة أقساـ مثؿ: المجتيد المنتسب، سِّ كبعد مزيد مف التدقيؽ قي      
ىذا  ((شاه كلي اهلل الدىمكم))لمذىب، كمجتيد الفتيا. كقد ذكر كالمجتيد المستقؿ، كمجتيد ا

كلكف لك زدنا في التدقيؽ ألمكننا  ((عقد الجيد في أحكاـ االجتياد كالتقميد))التقسيـ في كتابو 
 أف نضيؼ إلى تمؾ القائمة مزيدا مف أصناؼ المجتيديف. 

يسرة ألمكف تقسيـ المجتيديف إلى قسميف فقط: مظر إلى ىذه القضية نظرة كلك ني      
لمقكاعد الفقيية  مجتيد كمي، مجتيد جزئي. المجتيد الجزئي؛ ىك ذلؾ الذم اجتيد طبقان 

المسممة في األحكاـ الفرعية لمشريعة. كالمجتيد الكمي ىك ذلؾ الذم يعمك عمى اإلطار 
 الرائج في القضية المقدمة كيضعيا أماـ المتطمبات العميقة كالكاسعة لمشريعة، كيضع أسسان 

 إبداعية فريدة. 

قضايا كالمعامبلت؛ كفي حياة صحابتو نظائر لكؿ ال  سكؿجدت في حياة الر لقد كي      
. كبعد االطبلع عمى تمؾ لذا فإنو قد تكافر لكبل االجتياديف الجزئي كالكمي نظائر أيضان 

 النظائر كاألمثمة يمكننا أف نسترشد بيا في األزمنة التالية. 
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بعد أف انتيت غزكة الخندؽ في   ثمة حادثة ممثمة لبلجتياد الجزئي فييا أف الرسكؿ     
ىجرية أرسؿ جماعة مف صحابتو؛ ليحاصركا ييكد بنك قريظة، كأمر  5ذم القعدة سنة 

 أحد يفمصي ال)) المتكجييف إلى ىناؾ أال يصمي أحد منيـ العصر حتى يصؿ إلى ىناؾ
 . 1((يظةقر  بني في إال العصر

 فكاف أف أدركيـ العصر كىـ بالطريؽ، فأخذ بعض الصحابة بظاىر لفظ النبي      
صمكا العصر بعد أف غربت الشمس. في  ((بني قريظة)) كأكممكا مسيرىـ، كعندما كصمكا إلى

إنما أراد  حيف تكقؼ آخركف كصمكا العصر حيف حؿ كقت الصبلة؛ حيث رأكا أف النبي 
 أخير صبلة العصر. تعجيؿ المسير إلى بني قريظة ال ت

كىذه الحادثة مثاؿ كاضح عمى االجتياد الجزئي؛ فرغـ أف استجابة الصحابة قد تظير      
؛ لكنو قد أقر كبل الفريقيف عمى اجتيادىما، في بعض الصكر عمى أنيا عصياف لمنبي 

جدت النية لمظاىر. فمك كي  كمف ىنا نستنتج أنو ال يجب في االجتياد أف يككف مطابقان 
 . صحيحان  سميمة في الحكـ الشرعي فسيككف االجتياد اجتيادان ال

كمف أمثمة االجتياد الكمي في صدر اإلسبلـ حادثة صمح الحديبية؛ إذ ترتفع ىذه      
 معياريان  المعاىدة عمى رأس القضايا الظاىرية كافة. كمف ىذا المنطمؽ؛ فإنيا تعد نمكذجان 

 لفيـ نكعية االجتياد الكمي. 

كانت معاىدة الحديبية تتغيا تحقيؽ اليدنة، كالتكقؼ عف الحرب لعشر سنكات، كقد      
 ًلم ًذيفى  أيًذفى  :عقدت بشركط مجحفة أمميت مف طرؼ كاحد. كنزؿ في ذلؾ الكقت قكلو 

ف   ظيًمميكا ًبأىن ييـٍ  ييقىاتىميكفى  مىى   الم وى  كىاً  . ففي كقت المعاىدة كقبميا يتضح ]39الحج:[ لىقىًديره  نىٍصًرًىـٍ  عى
أف المسمميف قد تعرضكا لظمـ كعدكاف كبير، كرغـ ىذا لـ تعمف الحرب عمى الطرؼ اآلخر. 

                                                           
1
النبوٌة السٌرة)) 

))
 (.225/ 3) كثٌر البن 
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 أداء العمرة إىانة بالغة؛ لكف الرسكؿ  فكقد رأل الجميع أف في العكدة مف الحديبية دك 
 عف ذلؾ.  ضىتغا

مف كرقة المعاىدة، ككأف في األمر تيكينا مف شأنو  ((رسول اهلل))حيت لفظة لقد مي      
إلى قريش، كىك مثخف بجراحو  ((أبك جندؿ))كمكانتو، كرغـ ىذا استجاب لمحكىا. كما رد 

اث كثيرة مي الصحابة بالحجارة في الحديبية. كىكذا جرت أحدالتزاما بتمؾ المعاىدة. كري 
بؿ ترفع عنيا، مغمبا المصمحة الكمية أك ينتقـ؛  ض ليا الرسكؿ فاستفزت المسمميف لـ ينت
 عمى المصالح الجزئية. 

لقد ماؿ الجميع إلى االعتراض عمى تمؾ األحداث في كقت صمح الحديبية كبعده،      
اجتيد، فترفع  ككاف اعتراضيـ جائزان في الظاىر كفقا ألحكاـ الشريعة، غير أف النبي 

عف تمؾ المظالـ، كغض الطرؼ عف المصمحة القريبة، كآثر عمييا المصالح البعيدة، 
 كارتضى ىذا الصمح الذم تحكؿ بشيادة القرآف كالتاريخ إلى فتح مبيف. 

لبلجتياد الكمي في تاريخ صدر اإلسبلـ.  متينان  كالحؽ أف صمح الحديبية كضع أساسان      
ًلتىكيكفى  يحتذيو أىؿ اإليماف: الحادثة مثاالن  كقد جعؿ القرآف مف تمؾ يىٍيًديىكيـٍ  لٍِّمميٍؤًمًنيفى  آيىةن  كى  كى

. ككأف تمؾ الحادثة كتب ليا أف تككف النمكذج المعيارم لبلجتياد [20:الفتح] م ٍستىًقيمنا ًصرىاطنا
 الكمي حتى قياـ الساعة. 

عد في ىذا العصر ضركرة ممحة لممسمميف كما كاف مف الشؾ أف االجتياد الكمي يي      
قبؿ. فيك أنجع الحمكؿ لمشكبلتيـ المستحدثة، كأحسميا لمستقبميـ، مثمما كاف صمح 

 الحديبية حدثا حاسما في تاريخ اإلسبلـ. 

كفي القركف التالية خطا القادة المسممكف في شبو القارة اليندية، كفي العالـ اإلسبلمي      
كظمت ىذه الخطكات ببل  يرة اشتممت عمى تضحيات كبيرة باألمكاؿ كاألنفس.خطكات كث
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نيت جميعا عمى اجتيادات جزئية، في ذا باؿ؛ كذلؾ ألنيا بي  نيا لـ تنتج شيئان إثمرة حيث 
 حيف أف األمكر التي عرضت ليـ كانت تقتضي رؤية اجتيادية كمية ال جزئية. 

شرعي في أساسو عمى حكـ  -ستنباط الجزئيأك اال-كبينما يقـك االجتياد الجزئي     
عمى المصمحة الشرعية بكجو عاـ؛ أم  -أك االستنباط الكمي-كاحد؛ يقـك االجتياد الكمي

 تقديـ المصمحة الشرعية الكمية ككضعيا نصب العينيف. 

اليجرة مف مكة إلى المدينة تربصت بو  ((صييب الركمي))عمى سبيؿ المثاؿ عندما أراد      
جرتو، كلـ تتركو إلى حيف دليـ عمى مكضع مالو في مكة. كلك أف ىكحالت دكف قريش، 

كأراد الحفاظ  ((..شييد وفي مالو دون لُقت من)) :صييبا استحضر كقتيا حديث النبي 
 . عمى مالو فقاتؿ قريش، لكاف اجتياده ىذا اجتيادا جزئيان 

لكنو كضع نصب عينيو المصمحة اإلسبلمية العميا، فدليـ عمى مالو كمنحيـ إياه كمو،      
كلـ يفكر لحظة في اإلبقاء عميو؛ بؿ فكر في نجاتو بنفسو كىجرتو إلى مدينة رسكؿ اهلل، 

 كىذا األسمكب يعد مثاالن داال عمى االجتياد الكمي.    

 -كما أكثرىا-ت في العالـ اإلسبلميكفي العصر الحالي فإف اإلجراءات التي أجري     
تمت دكف االستناد إلى نص مف قرآف أك سنة؛ كرغـ ىذا فإنيا كانت اجتيادات جزئية، 
 ككاف حريا بيا أف تتأسس عمى االجتياد الكمي الذم يرعى المصمحة اإلسبلمية العميا. كبناءن 

 عمى الخطأ االجتيادم.  كاضحان  عمى ىذا التقصير فقد أصبح ما يجرم في الكاقع مثاالن 

كافة القكل التي كاجييا ليخضعيا لحكـ اإلسبلـ،  أورنكزيب عالمكيرعندما كاجو      
بعد ذلؾ خطة لمجياد ضد المراىتا، كجاىد سيد أحمد شييد  ((شاه كلي اهلل الدىمكم))ككضع 

تمؾ  البريمكم السيخ. كجاىد عمماء ديكبند اإلنكميز بالسيؼ. كانت أحكاـ اإلسبلـ في
 األحداث كميا قد استنبطت مف مكاجية األعداء. 
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لمحككمة المسممة، كالحركات التي ظيرت بعد  ((إقباؿ))كبالطريقة نفسيا؛ فإف نظرية      
د أخذت التقسيـ مثؿ حركة المسجد البابرم، كحركة قانكف المسؤكلية اإلسبلمية، كانت ق

أساس تقديـ المصمحة الشرعية العامة  االجتياد الكمي عمى إف بأحكاـ الشريعة التحفظية.
محة إلحياء اإلسبلـ كالمسمميف؛ لكف المصمحيف كافة صار في العصر الحالي ضركرة مي 

لجأكا إلى االجتياد الجزئي فقط، كلـ يتمكنكا مف تحقيؽ االجتياد الكمي، لذا لـ يكف 
 ية. استنباطيـ مطابقا لمكاقع، كمف ثـ فشمكا في الكصكؿ إلى أية نتائج حقيق

في بعض األحكاؿ يكفي االجتياد الجزئي كما اتضح في كاقعة بني قريظة، كفي  
بالمصمحة العامة. كرغـ أف  ىعنأحكاؿ أخرل تستكجب األحداث االجتياد الكمي الذم يي 

الحاجة إلى ىذا النكع مف االجتياد تعد ضركرة ممحة في ىذا العصر؛ فإف عمماء اإلسبلـ 
 أك اقتراحو لؤلمة مع ما فيو مف تحقيؽ لممصالح العامة. لـ يتمكنكا مف العمؿ بو، 

يحتاج العالـ لبصيرة اجتيادية لبلستنباط الكمي، يعتمد فييا عمى أصكؿ الديف ككمياتو      
أكثر مف اعتماده عمى جزئياتو، كما يستند فييا إلى المعرفة بفاعمية التاريخ إلى جانب 

كأسرارىا مع الدراية بظاىرىا. كىذا الكصكؿ  أحكاـ الشريعة؛ ليصؿ إلى أغكار الشريعة
بالعمـك  بانية ييبو إياىا إيمانو حتى يرل بنكر اهلل، كحينئذ يككف عارفان ر تتيحو فراسة 

 اإلليامية، التي تصؿ بو إلى درجة البصير بزمانو. 

ىذا ىك عالـ الشريعة الذم يتجاكز القضايا الكقتية ليصؿ إلى قضايا أبعد كأعمؽ؛      
الذم يقع نظره عمى األحكاؿ المستقبمية أكثر مف كقكعو عمى األحكاؿ القائمة. كيقدر دكما 

ردكد الفعؿ  فكيتمكف مف التفكير مع التغاضي ع عمى فيـ النتائج المترتبة عمى أم خطكة،
مف اكتشاؼ االحتماالت كالفرص القائمة في أم مشكمة أك قضية.  ، كيتمكف أيضان النفسية

كيتجاكز دائرة األماني اإلنسانية ليصير قارئا لئلشارات اإلليية، كىك الذم يعرؼ متى تككف 
الضركرة التي تقتضي كشؼ السر، كمتى ال تككف، كيعرؼ متى يفعؿ كمتى ال يفعؿ، كما 
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رة التي ربما تككف اليزيمة فييا مجرد خطكة مف يعرؼ العكامؿ الخفية بيف األحداث الظاى
 الخطكات.
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 إيثزاطىرَح انذعىج
 

ـ( أف يؤسس إمبراطكرية سياسية لئلسبلـ في 1707-1618أراد أكرنكزيب عالمكير)     
شبو القارة اليندية، كرغـ كثرة التضحيات المبذكلة كالسعي المتكرر عمى امتداد الزمف، فإنو 

لزعماء مف بعده ما يقرب اإلمبراطكرية. كظؿ ىذا الحمـ يداعب أحبلـ ا لـ يفمح في بناء تمؾ
ئة سنة؛ فسعى بعضيـ إلى تحقيقو بحد السيؼ، كحصر آخركف جيدىـ في الجياد مف ثبلثم

، كالتضحيات الكبيرة باألمكاؿ كاألنفس فقد المتطاكلةبالقمـ كالمساف. كرغـ تمؾ المحاكالت 
 أضحت كميا ىباء منثكرا. 

كقد كاف السبب الرئيس في ذلؾ أف تفكير ىؤالء الزعماء جميعا انحصر في دائرة      
 شديدة الجزئية لـ يستطع الفكاؾ منيا أك تجاكزىا ليرتقي إلى آفاؽ كمية بعيدة. 

كالسر الحقيقي في ذلؾ الخطأ االجتيادم يكمف في أف التحدم الذم أعمنو المسممكف      
غربية أمتزج فيو اليسر كالمنفعة بمقدار كافر مف العسر في العصر الحالي عمى الشعكب ال

كالضرر، لكف الزعماء كافة لـ يتمكنكا مف رؤية جكانب اليسر كالمنفعة في التعقيدات 
 المكجكدة في جانب العسر. 

ككانت النتيجة المبدئية لتغمب الثقافة الغربية منحيا تمؾ القكميات الغمبة السياسية.      
ليذه  كرة التي أحدثتيا ىذه الثقافة في المعامبلت اإلنسانية قد فتحت بابان الث كمع ذلؾ فإف

اإلمكانية الكبيرة؛ فؤلكؿ مرة في التاريخ يمكف إقامة صرح كبير يفكؽ اإلمبراطكرية السياسية 
 . ((إمبراطكرية الدعكة)) كىك الذم أطمقنا عميو

فحسب، أما القكة في  السياسيةالقكة في السياسية تنحصر القكة في اإلمبراطكرية      
اإلمبراطكرية الدعكية فإنيا مبنية عمى القكة الفكرية. كالقكة العسكرية أك السياسية ال تساند 
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ًتٍمؾى  :  أم شعب مف الشعكب كما أنيا متحكلة متقمبة كما قاؿ ـي  كى  بىٍيفى  نيدىاًكلييىا اأٍلىي ا
كتمؾ سنة إليية راسخة، كىذه القكة يمكف أف يسيـ فييا أم شعب مف  [140عمراف: آؿ] الن اسً 

الشعكب. أما القكة الفكرية كالتنظيرية فالمسممكف فقط ىـ مف حصمكا عمى المساندة فييا؛ 
ألف اإلسبلـ ىك الديف الكحيد الذم ظمت لو مكانو معتبرة مف الناحية التاريخية، كقد 

رات الحادثة. كبذلؾ فإنو يىذه الناحية؛ بسبب التغي ضاعت مكانة األدياف األخرل كافة مف
 لف يككف ألم ديف أخر غير اإلسبلـ الصبلحية الحقيقية لتأسيس اإلمبراطكرية الدعكية. 

كانت األىمية في األزمنة القديمة لئلمبراطكرية السياسية كحدىا، كقد أسس المسممكف      
ي فة بيـ، رغـ أف السياسة كالحككمة اآلف عمى مستكل العالـ إمبراطكرية سياسية خاص

الكقت الحالي صارتا في منزلة ثانكية، كصارت المنزلة األكلى ألشياء غير سياسية. كلـ 
يتمكف المصمحكف في الكقت الحالي أف يفيمكا ىذا السر، كظمكا يرطمكف رؤكسيـ باألحجار 

مبراطكرية الدعكية يـ عمى تشييد اإلنيائدة، ككاف لدييـ مف الفرص ما يعالسياسية دكف ف
 الئقا إذا ما أحسنكا استعماليا.  تشييدان 

لمحاكـ كحده.  مكان االقتصاد في الماضي ينحصر في األرض، ككانت األرض مً  فكا     
كليذا لـ يستطع أم شخص سكاه أف يمتمؾ قكة اقتصادية فاعمة. أما في ىذا العصر فقد 

ة. كفاز بالمكانة األكلى المعامبلت الثانكي االقتصادم لؤلرض المكانةى  جعؿ التطكري 
قسـ يتسـ  -كما ىك معركؼ-االقتصادية المتمثمة في كؿ مف الصناعة كالتجارة. كالصناعة

شخص أك مجمكعة أف تممؾ أىـ الكسائؿ االقتصادية بعد  كيمكف ألمِّ  بالحرية الكاممة،
 اإلفادة مف فرص التصنيع.

تأثير ألنو لـ يكف يمتمؾ أم شخص قدرة الفي الماضي كاف الناس عمى ديف ممككيـ؛      
لت كسائؿ االتصاؿ الحديثة ىذا ما في ىذا العصر فقد بد  أفي عقكؿ الناس إال الممؾ. 

الكاقع تبديبلن. إذ مكنت ىذه الكسائؿ الداعية مف مخاطبة أىؿ القصكر الحاكمة، كمكنتو مف 
 ذكر. تلى أم مكاف في الدنيا دكف عكائؽ الكلكج إ
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لماضي لـ يكف عيد االضطياد الديني يسمح بحرية الدعكة ألىؿ أم ديف آخر في ا     
سكل الديف الرسمي، أما العصر الحالي فقد صار عيد الحرية الدينية. كيمكف اآلف أف 
يحمؿ أىؿ الحؽ رسالتيـ كأف يبمغكىا ألم شخص دكف قيد أك عائؽ. كما أصبح مف 

 كالمناقشة الحرة.  الممكف إثبات صدؽ الديف الحؽ عف طريؽ البحث

كىكذا حدثت في زماننا تغييرات عميقة مكنت المسممكف مف إنشاء المدارس المرمكقة،      
كالمراكز اإلسبلمية، كالمساجد، كاألنظمة الدينية في كؿ بمد. كمكنتيـ كذلؾ  مف االستمرار 

ى تشييد . كىك ما منح اإلسبلـ حركة قكية، كأعاف عمأساليبوفي النشاط الدعكم كتنكيع 
 إمبراطكرية الدعكة باالستعانة بالكسائؿ الحديثة. 

إن الغاية الحقيقية لإلسالم ىي إصالح الباطن ال تبديل الظاىر. ووسيمتو الحقيقية      
ىي المصارحة، ولم تكن السمطة يوما ىدفو الرئيس؛ ألن ىدفو األسمى ىو الغمبة الفكرية 

 ال الغمبة السياسية. 

كانت اإلدارة السياسية إدارة كاحدة قكية؛ لذا ما كاف ينبغي اإلعراض عف في الماضي      
في  لكف الكاقع تغير تمامان األىداؼ غير السياسية لئلسبلـ.  السياسة مف أجؿ الحصكؿ عمى

العصر الحالي، كعميو فبل ينبغي لممسمميف أف يحزنكا عمى ما فاتيـ مف الغمبة في اإلدارة، 
ة، ثؿ شيء بعيدا عف الحككمة كذلؾ باستعماؿ الكسائؿ الحديإذ يمكنيـ الحصكؿ عمى ك

 حيث لـ يعد كؿ شيء بيد اإلدارة الحككمية كحدىا.

مكف اآلف عمى دراية باإلمكانات القديمة؛ لكنيـ ليسكا عمى مقد يككف المصمحكف المس     
ارة قكية يمكف بناء حكـ ذم إد ومعرفة عممية باإلمكانات الجديدة، لذلؾ لـ يدر بخمدىـ أن

 عف الحككمة.  بعيدان 

كألكؿ مرة في العصر الحالي أمكف االستمرار في نشر األفكار بسرعة فائقة دكف أم      
إسبلمية لتككف منارة لمعمـك اإلليية في الدنيا  ةعكائؽ عمى مستكل العالـ، كأمكف بناء جامع
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العالـ كمو في كقت  كميا. كما أمكف تأسيس محطات راديك كتمفزيكف بكسعيا أف تتكاصؿ مع
 كاحد. 

لقد تيسر بناء المؤسسات االقتصادية التي تستغني عف مساعدة الحككمات، كتستمر      
في تقديـ األنشطة اإلسبلمية كفؽ المبادئ اإلسبلمية الخاصة. ىذا باإلضافة إلى إمكاف 

المؤسسات عرض األخبلقيات اإلسبلمية عمى المؤل ألكؿ مرة، كبناء المستشفيات الحديثة، ك 
 الخدمية، كخدمة المعكقيف، كغير ذلؾ مف األعماؿ المماثمة دكف استعانة بالحككمة. 

إف مجمكعة األعماؿ المختمفة المندرجة تحت ىذا القسـ ىي ما نطمؽ عميو      
جتياد الكمي؛ بلالمصمحيف في ىذا العصر يصمحكف ل. كلك أف ((اإلمبراطكرية الدعكية))

فإنيم سييمكون الناس عمى ألدرككا تمؾ الفرص كاإلمكانات كأفادكا منيا. كلك لـ يفعمكا؛ 
مكا الناس ضركرة اإلفادة مف اإلمكانات الحديثة، كأف يبنكا ، بؿ عمييـ أف يعمِّ مذبح السياسة

 و. اإلمبراطكرية الدعكية حتى يصمكا باإلسبلـ إلى مقاـ القيادة الفكرية لمعالـ كم

كاقعا فسكؼ  تقع اإلمبراطكرية الدعكية ىذه في دائرة غير سياسية، كعندما تصير أمران      
تؤثر بالضركرة عمى اإلدارة السياسية. بؿ سيأتي زماف تككف فيو اإلدارة السياسية نفسيا 

 تحت لكاء اإلمبراطكرية الدعكية نفسيا.  منضكيان  جزءان 

باالجتياد الجزئي ىك معرفة الحكـ الشرعي فيما يتعمؽ بالكضع كجممة القكؿ أف المراد      
الراىف كالعمؿ عميو في الكقت نفسو. كالمراد باالجتياد الكمي ىك اختيار مكقؼ يتعمؽ 

، يجمع في معالجتو بيف ركح الشريعة كمراعاة المصمحة العامة. بالكضع الراىف القائـ فعبلن 
ؼ األكسع لئلسبلـ. ككأف تحديد اتجاه عممو كىك في حمو لمكضع الراىف يصؿ إلى اليد

حاؿ مراعاتو المصمحة الكقتية يسمى اجتيادا جزئيا، أما في حاؿ مراعاتو المصمحة العامة 
 . كميان  فيسمى اجتيادان 
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إعادج تُاء انفكز اإلساليٍ
1   : 

ـ( في مدينة غازم بكر 1933غسطس سنة )أكلد البرفسكر مشير الحؽ في األكؿ مف      
ا يتجاكز عمره في ذلؾ ـ( في مدينة سرينجار، كلم  1990تؿ في أبريؿ )، كقي ((يكبي))مف إقميـ 
صفحة( مف مجمة  23شرت خطابات التعزية كبيانات تأبينو في )سنة(، كقد ني  57الكقت)

التأبيف الذم أصدره معيد الشيرية التي تصدر في دىمي، ككاف مف بينيا بياف  ((كتاب نما))
 ذاكر حسيف لمدراسات اإلسبلمية، كىك مرتبط ببحثنا ارتباطا كثيقا، كننقؿ ىنا جزءا منو: 


في الدراسات اإلسبلمية بمزجو بيف  جديدان  لقد شؽ البركفسكر مشير الحؽ طريقان )) 

القديـ كالحديث، كما منح ىذه الدراسات كجية جديدة مف خبلؿ تطبيؽ قكاعد 
لمفكر الحديث في  في العمـك االجتماعية عمييا، ففتحت أبحاثو بذلؾ بابان البحث 

 . 2((المجتمع اإلسبلمي

ككانت معظـ مقاالت المرحكـ ككتبو تدكر حكؿ ىذا المكضكع بخاصة، كقد قرأت لو      
المكضكع: ال يجب أف يقع سكء  قاؿ في آخره مكضحان  ((تفسير جديد لمشريعة))عنكانو  مقاالن 

فيـ يتيمني بأنني أدعك إلى إجراء تعديؿ ما في الشريعة اإلسبلمية، فيذا غير صحيح 
 .3ألبتة، فأنا إنما أدعك إلى التغيير في التفكير

 
 

      
 
 
 

                                                           
1
        أبرٌل من العاشر فً( دهلً نٌو)اإلسبلمٌة  الملٌة بالجامعة المإتمرات قاعدة فً ألقٌت محاضرة على مبنٌة المقالة هذه :ملحوظة 

: وعنوانها ،(م1995)  
((
الحق مشٌر البروفسور ذكرى فً خطبة 

))
 .اإلسبلمٌة للدراسات حسٌن ذاكر معهد نظمها 

2
 (.47/ ص) 
3
اإلسبلمً الفكر بناء إعادة)) 

))
 .(274/ )ص ، 
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 يقول الدكتور سيد جمال الدين:         
 االستاذ بجامعة ميؾ ((Charles J. Adamsتشارلز. ج آدمز ))إف البركفسكر)) -

بالتسمسؿ  كامبلن  نو كاف يؤمف إيمانان إجؿ قاؿ عف البركفسكر مشير الحؽ 
 .  1((في كؿ عيد مف عيكده المعنكم لئلسبلـ

مؽ بيا عمى البركفسكر مشير إنني أحسب أف ىذا الكبلـ مف أفضؿ التعميقات التي عي      
ية اإلسبلـ في ىذا إمكاف إثبات أىمالحؽ، كعميو يككف مدار ىذا المقاؿ الذم يبحث في 

كقد كاف ىذا المكضكع مف أحب المكضكعات إلى قمب البركفسكر مشير  .الزمف المتغير
بو  باعتبار أف ىذه الجمسة تنعقد احتفاءن  ،المناسب أف نناقشو في جمسة اليكـالحؽ؛ لذا مف 

 في ذكراه. 

 يا انًمصىد تئعادج انثُاء؟ 

لمقضايا  فكر اإلسبلمي؟ المقصكد بو ىك أف نجد حمكالن لبناء اما المقصكد بإعادة      
الفكرية كالعممية الجديدة التي تطؿ برأسيا في الكقت الحالي، عمى أف تراعي ىذه الحمكؿ 
ركح اإلسبلـ كطبيعتو مراعاة كاممة مف ناحية، كتراعي مقتضيات العصر كحداثتو مف ناحية 

 أخرل.

عف إعادة بناء الفكر اإلسبلمي في ىذا العصر، كأكؿ مف تب كما قيؿ ما كي  ما أكثر     
-1838كتب عف ىذه القضية كلفت األنظار إلييا كاف السيد جماؿ الديف األفغاني )

سيد أحمد خاف كالسيد  رـ( في الغالب، ككذلؾ الشيخ محمد عبده في مصر، كالسي1897
الء إلى إيجاد تفسير جديد أمير عمي في اليند، كنامؽ كماؿ في تركيا كغيرىـ، فقد سعى ىؤ 

لئلسبلـ، ككانكا يتغيكف مف ذلؾ غايتيف؛ األكلى إثبات تناغـ األفكار الجديدة مع المبادئ 

                                                           
1
 Mushirul Haq was very much convinced that Islam had a continuing relevance. 
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اإلسبلمية، كاألخرل طمأنة المسمميف بأف اإلسبلـ ال يزاؿ يمتمؾ إلى اليـك المقدرة عمى 
 .   1إرشادىـ كىدايتيـ

مدراس كحيدر آباد كعميكره ما بيف عامي لقد ألقى العبلمة محمد إقباؿ ست خطب في      
ـ(، ككانت ىذه الخطب الست تتعمؽ بيذا المكضكع، كقد طبعت كأطمؽ 1928-1929)

 .  2((إعادة بناء الفكر الديني في اإلسالم))عمييا 

قدت ندكات كمؤتمرات كثيرة عف ىذا المكضكع برعاية مجمع البحكث اإلسبلمية عي  كما     
قد ، كقد عي ((االجتياد في اإلسالم))بالقاىرة، ككاف عنكاف ىذه الندكات كالمؤتمرات يدكر حكؿ 

 ـ( في األزىر. 1962ق( مارس)1383أكؿ مؤتمر في ىذا الشأف في شكاؿ )

ة عالية المستكل بالتعاكف مع حككمة الككيت، قد كؿ عاـ ندكة دكليكفي الككيت تع     
 . ((مستجدات الفكر اإلسالمي))كيجتمع فييا أشخاص مف أنحاء العالـ كمو، كمكضكعيا ىك

ـ( ندكة عالية المستكل 1976كقد عقد البركفسكر مشير الحؽ في ديسمبر مف عاـ )     
كعيا ىك المكضكع ، ككاف مكضفي دىمي برعاية معيد ذاكر حسيف لمدراسات اإلسبلمية

، كقد اجتمع فييا كككبة مف أىؿ العمـ كالفكر، قدمكا أبحاثيـ في جكانب المشار إليو آنفا
دىمي بطبع ىذه األبحاث كنشرىا في مفة، كقامت مكتبة الجامعة في نيك المكضكع المخت
 صفحة(. 480كىك في ) ((إعادة بناء الفكر اإلسبلمي))كتاب عنكانو: 

كىناؾ جيكد أخرل مضنية بيذلت في العالـ اإلسبلمي كمو؛ لكنيا مع كفرتيا الكاضحة      
كانت ببل ثمرة، فقد كانت غاية ىذه الجيكد إرشاد المسمميف كقيادتيـ مف الناحية الفكرية 

 كالعممية بما يساير العصر الحديث، لكف ىذا اليدؼ الميـ لـ يتحقؽ إلى اآلف.

                                                           
1
 All undertook to reinterpret  Islam with the dual purpose of accommodating modern ideas and outlooks within the framework of Islamic 

principles and at the same time insuring to the Muslims that Islam was capable of modern orientation .(9/924). 
2
 The Reconstruction of Religious Thought in Islam.  
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ؾ؟ يرجع السبب إلى أف إعادة بناء الفكر اإلسبلمي أمر اجتيادم فما السبب في ذل     
يحتاج إلى جيكد رفيعة المستكل، ككما نعمـ فقد ساد األمة اإلسبلمية بعد القرف الرابع 

 اليجرم جمكد عقمي كفكرم حاؿ دكف االستعداد لبلجتياد.

 : أىمية االجتهاد

حقيقتيا قضية اجتياد في القضايا إف قضية إعادة بناء الفكر اإلسبلمي ىي في      
الراىنة. كلما كاف عمماء العصر الحاضر غير مستعديف لبلجتياد، لـ يستطيعكا حتى اآلف 

 إعادة بناء الفكر اإلسبلمي، رغـ أف اإلسبلـ حث المسمميف كثيران عمى مكاصمة االجتياد.

كتاب ))حيح مسمـ كفي ص ((كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة))جاء في صحيح البخارم      
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم ))قاؿ:  : أف النبي عف سيدنا عمرك بف العاص  ((األقضية

 . ((أصاب فلو أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر

فاألكؿ لو أجراف؛ أجر االجتياد ))قاؿ ابف حجر العسقبلني في شرحو ليذا الحديث:      
 .1((االجتياد فقطكأجر اإلصابة، كاآلخر لو أجر 

عمـ مف ىذا الحديث فضؿ االجتياد كأنو مطمكب بشدة في اإلسبلـ، كأف صاحبو كيي      
ف لـ يي يؤجر كيي  عمـ صب فيو، كشرط ذلؾ أف تككف نية المجتيد صالحة صادقة. كيي ثاب كا 

ف مف  الحديث أيضان أنو ال يجكز إىماؿ االجتياد كتركو في أم حاؿ مف األحكاؿ، حتى كا 
فيو مخاطرة. ككـ يبدك عجيبان ترؾ الناس االجتياد بعد القرف الرابع اليجرم خكفا مف كانت 

الذم أمر باالجتياد لـ يغفؿ عف كقكع الخطأ فيو  الكقكع في الخطأ، رغـ أف نبي اإلسبلـ
 بؿ بش ر صاحبو باألجر.

                                                           
1
فتح الباري)) 

))
 (13/331.) 
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كال يمكنو يقتضيو كيتطم بو كترجع األىمية الفائقة لبلجتياد إلى أف نظاـ الحياة      
ىمالو يستشرم الجمكد العقمي، كالجمكد  االستمرار مف دكنو. كفي حاؿ غياب االجتياد كا 

 العقمي في حقيقتو مكت لمعقؿ يستحيؿ معو حدكث أم تطكر أك تقدـ في الحياة.

 :االخرهاد انًطهك أو االخرهاد انًمُذ
ما ىك االجتياد؟ معنى االجتياد في المغة ىك بذؿ الجيد، كفي اصطبلح أصكؿ الفقو      

استفراغ الوسع في معرفة الحكم الشرعي في أمر لم يرد فيو نص في الكتاب ))ييقصد بو: 
 .((والسنة

كىناؾ اعتقاد عاـ فحكاه أف باب االجتياد قد أيغمؽ، كأف الميراث الذم تركو األئمة      
تيدكف األكائؿ يكفي لؤلبد، كأنو ال حاجة بنا اآلف إلى االجتياد؛ لكف  العمماء الجاديف المج

كم عنيـ القكؿ بغمؽ باب االجتياد؛  اتخذكا مكقفان مناىضان ليذا الرأم، كما أف األئمة الذيف ري
نما عمييـ البحث عف حمكؿ  الظمكا يؤكدكف أنو  يجكز لمعمماء أف يقمدكا أحدا بعينو، كا 

يطمؽ عميو  سبة لما يستجد في عصرىـ عمى ضكء القرآف كالسنة، كىذا ىك مامنا
 . ((االجتياد))

يقكؿ:  ((االجتياد))عف  ((المكافقات))كتب العبلمة الشاطبي في المجمد الرابع مف كتابو      
ال يمكف أف ينقطع االجتياد حتى ينقطع أصؿ التكميؼ، كذلؾ عند قياـ الساعة ... 
نما أتت بأمكر كمية كعبارات مطمقة  كالشريعة لـ تنص عمى حكـ كؿ جزئية عمى حدتيا، كا 

كلك فرض ارتفاع االجتياد  .تنحصر فكيؼ يمكف العمؿ بيا دكف اجتياد؟ تتناكؿ أعدادا ال
كعمكمات كما  مى أفعاؿ المكمفيف إال في الذىف؛ ألنيا مطمقاتعالشرعية  لـ تتنزؿ األحكاـ

نما  يرجع إلى ذلؾ، منزالت عمى افعاؿ مطمقات كذلؾ، كاألفعاؿ ال تقع في الكجكد مطمقة، كا 
تقع معينة مشخصة؛ فبل يككف الحكـ كاقعا عمييا إال بعد المعرفة بأف ىذا المعيف يشممو 

يككف، ككمو اجتياد... فبل بد مف  كقد يككف ذلؾ سيبل كقد الذلؾ المطمؽ أك ذلؾ العاـ، 
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ىذا االجتياد في كؿ زماف؛ إذ ال يمكف حصكؿ التكميؼ إال بو، فمك فرض التكميؼ مع 
إمكاف ارتفاع ىذا االجتياد؛ لكاف تكميفا بالمحاؿ، كىك غير ممكف شرعا، كما أنو غير 

 ممكف عقبل. 

الخالصة أقساـ كثيرة، لكننا سنقسمو إلى قسميف كبيريف؛ كلبلجتياد مف الناحية الفنية      
 أحدىما االجتياد المطمؽ، كاألخر االجتياد المقيد. 

ذا أردنا بياف تعريؼ كتب أصكؿ الفقو ليذيف القسميف بمغة يفيميا إنساف العصر؛       كا 
ليا مثاؿ  فيمكننا القكؿ بأف االجتياد المطمؽ يتعمؽ بتمؾ المسائؿ المستحدثة التي لـ يكف

قاس عميو مف أجؿ تحديد حكـ الشرع فييا، كفي ىذه الحالة تككف ميمة المجتيد ىي سابؽ تي 
 االسترشاد بركح اإلسبلـ ليقرر ما ينبغي في المسائؿ المعركضة كما ال ينبغي. 

عمى العكس مف ذلؾ فإف االجتياد المقيد يتعمؽ بالمسائؿ غير المستحدثة استحداثا      
مكف القياس عميو، كفي ىذه الحالة تككف ميمة المجتيد أف ليا مثاؿ سابؽ يي تاما، كالتي 

يسترشد بالمثاؿ السابؽ في بياف حكـ المسائؿ المعركضة عميو. كعمى ىذا يمكف القكؿ بػأف 
سترشد فيو بركح اإلسبلـ، أما االجتياد المقيد فيك االجتياد المطمؽ ىك ذلؾ االجتياد الذم يي 

 المثاؿ السابؽ. سترشد فيو بالذم يي 

 جد ليا نظيران نرمة الخركج عمى الحاكـ، التي ال كمف أمثمة االجتياد المطمؽ مسألة ح     
في التاريخ اإلسبلمي قبؿ أحداث كرببلء، كليذا فإف ما أفتى بو العمماء فيما يتعمؽ بحرمة 

لبلجتياد  تاريخيان  عد مثاالن يمكف أف يي  -حتى لك كانت ظالمة -الخركج عمى الحككمة القائمة
كقد قاؿ العبلمة ابف كثير في طي حديثو عف أمر  .رشد فيو بركح اإلسبلـالمطمؽ الذم استي 

عزؿ بمجرد فسقو عمى أصح اإلماـ إذا فسؽ ال يي )) :فاسدان  الحسيف كيزيد الذم كاف إمامان 
الخركج عميو لما في ذلؾ مف إثارة لمفتنة، ككقكع اليرج، كسفؾ  ال يجكزقكلي العمماء، بؿ 
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الدماء الحراـ، كنيب األمكاؿ، كفعؿ الفكاحش مع النساء كغيرىف، كغير ذلؾ مما في كؿ 
 .  1((كاحدة فييا مف الفساد أضعاؼ فسقو كما جرل مما تقدـ إلى يكمنا ىذا

كمف  ((مة حق عند سمطان جائرأفضل الجياد كم))كقد جاء في الحديث الشريؼ أف      
تؿ كىك يجاىد السمطاف الجائر بالكممة كاف مف أفضؿ الشيداء كأعبلىـ منزلة؛ كما في قي 

سيد الشيداء حمزة بن عبد المطمب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونياه ))الحديث: 
في الظاىر لفتكل حرمة الخركج عمى الحاكـ الفاسؽ؛  كقد يبدك ىذا الكبلـ معارضان  ((فقتمو

لكف األمر ليس بيذه الصكرة؛ فالحقيقة أف العمماء استميمكا في فتكاىـ تمؾ ركح اإلسبلـ، 
كاستحضركا مقاصده، فإف األصؿ في الحكـ عمى األمكر االجتماعية ىك قياس الضرر 

ف كاف كالنفع الذم سيترتب عمييا، فإذا زاد الضرر عمى النفع ف ي أم عمؿ فإنو ال يجكز كا 
يؿ ، عمى سبيؿ المثاؿ قجائزا في نفسو، كقد ركعي ىذا المبدأ في المعامبلت الفردية أيضان 

ا : فإفي أسباب حرمة الخمر كالميسر  ا ًمف أىٍكبىري  ًإٍثميييمى فرغـ ما فييما  [219:البقرة] ن ٍفًعًيمى
فيو، كىذا المبدأ ىك ما يقاؿ فيو بمغة أصكؿ د مف منفعة فقد ركعي فييما ىذا المبدأ كاشتي 

 . ((ترك المصمحة لمفسدة أرجح منيا)) :الفقو

أما االجتياد المقيد فيمكف التمثيؿ لو بمكضكع االستعانة بالكفار أك مسألة مكاالة غير      
المسمميف. عندما اختار عمماؤنا في أكائؿ القرف العشريف االنضماـ إلى حزب المؤتمر 

بغرض تفعيؿ حركة المطالبة بالحرية، كحتى يمكف لممسمميف كاليندكس أف يتحدكا اليندم 
فيما بينيـ بغرض مكاجية االحتبلؿ اإلنكميزم، قامت طائفة مف العمماء في ذلؾ الكقت 

كأفتكا بكفرىـ. ككاف ىؤالء ينظركف إلى اآلية التي تمنع مصادقة غير  الذعان  بانتقادىـ انتقادان 
ف معيـ، كلـ يكف العمماء األخركف يجيمكف تمؾ اآلية بالطبع، كلكف كاف المسمميف كالتعاك 

بالتعاكف  قراران  كاتخذكا، فاجتيدكا عمى ضكئو،  أماميـ مثاؿ عممي مف زمف رسكؿ اهلل 
 مع غير المسمميف. 

                                                           
1
 كثٌر، ابن 

((
والنهاٌة البداٌة

))
 (8/223، 224.) 
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رة، فأعد ليا العدة. جبالي ، أمره اهلل عندما أجمع كفار مكة عمى قتؿ الرسكؿ      
قد اتخذ دليبل في ىجرتو يرشده في الصحراء؛  كفي جميع كتب السيرة المعتبرة نجد أنو 

حتى يصؿ إلى المدينة دكف أف يفطف لو كفار مكة أك يمحقكا بو. كقد كاف ىذا الدليؿ 
 ريقط، كىذا المثاؿ يدؿ عمى جكاز االستعانة بالكافر. ، كىك عبداهلل بف أي مشركان 

عمى ىذا المثاؿ العممي السابؽ قرر عمماؤنا التعاكف مع غير المسمميف، كقد  كقياسان      
ببل شؾ، أما فيما يتعمؽ باآلية القرآنية المذككرة؛ فإنيا تتحدث في الحقيقة  كاف قرارىـ صائبان 

عف غير المسمميف الذيف يعادكف اإلسبلـ كيحاربكنو، كمف ثـ فإف التعاكف مع أمثاال ىؤالء 
 ف خيانة ال خبلؼ في حرمتيا. يكك 

 شزوط االخرهاد: 

االجتياد اسـ الستنباط المسائؿ غير المنصكص عمييا عمى ضكء مصادر الشرع،      
كالكاضح أف ىذا عمؿ دقيؽ كخطر إلى أبعد حد، كلكنو ضركرم بقدر دقتو كخطكرتو، كليذا 

كجد في كقت مف األكقات سكل شخص كاحد يمتمؾ إمكانية يقاؿ عمماء األصكؿ بأنو إذا لـ 
جد عدة أشخاص يمتمككف ىذه ما إذا كي أعميو، االجتياد يككف االجتياد حينئذ فرض عيف 

القدرة؛ فإف االجتياد حينئذ يصبح فرض كفاية، بمعنى أنو إذا قاـ أحدىـ بتحديد الحكـ 
  يسقط الفرض عف البقية الباقية منيـ. الشرعي مجتيدان 

عمى االجتياد؟ لقد  كالسؤاؿ اآلف ... ما شركط االجتياد؟ كمتى يككف شخص ما قادران      
لمعربية،  عدة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ أف يككف المجتيد مجيدان  حدد العمماء لبلجتياد شركطان 

ا بآراء العمماء كالمجتيديف السابقيف، كأف يككف عمى دراية بالقرآف كالسنة، كمممًّ  كعالمان 
بأصكؿ االستنباط، كمقاصد الشريعة، كباإلضافة إلى ىذه الكفاءة العممية يجب أف يككف 

 تقيان، كغير ذلؾ.
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مف الناس يمتمؾ  ىذه الشركط كميا كاضحة كصحيحة؛ لكف كيؼ لنا نعرؼ أف فبلنان      
؛ اتمؾ الشركط التي تجعمو أىبل لبلجتياد؟ ال شؾ أف بعض الشركط ال يمكف الفصؿ فيي

شرط التقكل؛ ألنو يتعمؽ بسريرة اإلنساف كما ينطكم عميو صدره، كىذا ما ال يعممو إال مثؿ 
يصمح لبلجتياد؟ إننا ال نممؾ في ىذا الصدد إال أف نبيف شركط  أف فبلنان  اهلل، فمف يقرر إذان 

 لو االجتياد.  كط متكافرة في شخص ما كعمييا يحؽاالجتياد، كليس لنا أف نقرر أف الشر 

 دفعي حؽ أف االجتياد ييشبو تمؾ األمكر التي ال تيفعؿ إال باستعداد كنداء داخمي يى كال     
بؿ آخريف. كقد اجتيد أئمة الفقو الذيف كاله المرء مف قً إلييا. فيك ليس منصبا يي  المؤىؿى  المرءى 

ش االجتياد تفكقكا في اجتيادىـ مدفكعيف بيذا الدافع الداخمي، كلـ يتربع أحدىـ عمى عر 
 خركف. منحو إياىا اآل بشيادة

ال شؾ أف الخكؼ مف كقكع االجتياد ممف ليسكا لو بأىؿ خكؼ قائـ كمشركع؛ لكف      
ىؤالء ال يمكف التعرؼ إلييـ كفؽ قاعدة أك ضابط معيف، فيؤالء ال يكاد يخمك منيـ عصر 

ال يكتب االنتشار كالمككث إال  مف العصكر. كالضامف الستقامة ىذا األمر ىك أف اهلل 
بغي لنا أف نتكمؼ في كضع الضكابط نفسرعاف ما يزىؽ كيزكؿ. لذا ال ي لمحؽ أما الباطؿ

كالقيكد غير منطقية، كعمينا أف نثؽ في سنة اهلل األبدية، فيذا ىك الممكف، كىك المطمكب 
 كذلؾ. 

 : انسثة األصهٍ -ذمذَس األشخاص

ا، عمى االجتياد حضًّ  مقاـ فيقكؿ: إذا كاف اإلسبلـ يحض  قد يسأؿ سائؿ في ىذا ال     
المصيب كالمخطئ فيو إذا صمحت نيتيما مف ناحية، كمف ناحية أخرل يرل ضركرة  كيكافئ

 بابو؟  غمؽ إذان الحاجات المتغيرة كالمتقمبة؛ فمماذا أي  يه حتى يمباالجتياد ككجكب استمرار 

 خمكشاع في ىذا األمر يمكف القكؿ بأف السبب الرئيس ليس ىك كما يي  النظربعد      
نما ىك تقديس األشخاص كاالعتقاد في ك الزماف ممف بمغكا رتبة االجتياد مف العمماء،  ا 



41 
 

عصمتيـ، كليس كراء ذلؾ أم سبب عممي أك دليؿ نظرم. كيبدك أف ىؤالء قد أباحكا 
االجتياد المقيد؛ ألنو ال يتعرض لؤلكابر كال يمس قداستيـ، أما االجتياد المطمؽ فقد منعكه 

 خشية التعرض لؤلكابر كمف يظنكف فييـ العصمة. 

رة. لقد كاف النقد كاالختبلؼ إف اإلبقاء عمى االجتياد متصبل يتطمب بيئة نقدية ح     
مباحا في القركف األربعة األكلى مف تاريخ اإلسبلـ؛ فمف المعركؼ أف اإلماـ محمد بف 

لئلماـ أبي حنيفة؛ لكنو خالؼ أستاذه في مئة مسألة أك يزيد، أما بعد  الحسف كاف تمميذان 
راء أك ذلؾ فقد منع تقديس األشخاص النقد كاالختبلؼ، كحاؿ دكف مناقشة بعض اآل

االقتراب منيا. ىذا ىك الكاقع الذم قضى عمى االجتياد. كحتى يسكغكا غمؽ بابو عممكا ذلؾ 
 ا. الزماف مف العمماء المجتيديف كىك ما يقتضي غمقو عممين  خمكب

ف ما أي باب االجتياد لـ يي  : إف  ومن ىنا يصح أن نقول      غمؽ غمؽ في العيكد البلحقة، كا 
قد كاالختبلؼ، حتى صارت القاعدة الحاكمة اآلف أف االجتياد الذم في الحقيقة ىك باب الن

تعرض بالنقد لشخص مف األشخاص اجتياد جائز، أما الذم يتعرض لشخص مف ي ال
 األشخاص فغير جائز. 

إف الحاجة إلى االجتياد تظير عندما يطرأ كاقع جديد ال تنطبؽ عميو آراء العمماء      
مجئ المستجدات إلى ضركرة تحديد الحكـ الشرعي فييا عمى كعندما تي فتاكاىـ،  القدامى كال

ـ( لك أف 1196اكل قاضي خاف )ت تضكء القرآف كالسنة. فقد جاء عمى سبيؿ المثاؿ في ف
أقسـ أنو سيطير في اليكاء، كلـ يستطع الطيراف فبل تمزمو كفارة اليميف؛ ألنيا يميف  شخصان 

، لغكان  دٍ عي ، كعميو فإف مثؿ ىذه اليميف لـ تى آلف ممكنان لغك. لكف الطيراف في اليكاء أصبح ا
دت فتكاه نقدا لفقيو المذىب كمف ثـ إذا اجتيد شخص كأصدر فتكل في ىذا الشأف، عي 

 الحنفي قاضي خاف، كالشؾ أف الفتكل الجديدة لف تكجد إال بمحك الفتكل القديمة.
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متأخرة يخشكف إبداء رأييـ ىذا ىك السبب األساسي الذم جعؿ الناس في العيكد ال     
االجتيادم في بعض األمكر، إذ ربما صادـ رأييـ رأم عالـ سابؽ. كألننا نؤمف بأف العمماء 
القدامى منزىكف عف العيب كالخطأ، أغمقنا باب االجتياد حتى ال يباح ألحد أف ينتقدىـ أك 

 أف يتعرض آلرائيـ. 

 :دار الحرب أم دار اإلعداد

عندما زاد نفكذ اإلنكميز في شبو القارة اليندية أفتى الشاه عبدالعزيز الدىمكم عاـ      
ي اليند أصبح في خطر، فـ( بأف اليند صارت دار حرب، كمعنى ىذا أف اإلسبلـ 1806)

لذا كجب عمى المسمميف مف الناحية الشرعية أف يحاربكا اإلنكميز كأف يطردكىـ كيطيركا 
 الببلد مف فسادىـ. 

لقد ظيرت ىذه الفتكل المتطرفة في كقت كاف المجتمع المسمـ كمو قد ابتمي بداء      
؛ بؿ لـ يجرؤ أحد عمى القكؿ بأف ةتقديس األشخاص، فمـ يظير أم نقد لتمؾ الفتكل ألبت

نما كاف ينبغي لو أف ي صدر عف ىذا اإلعبلف الضخـ ال يمكف أف يصدر عف فرد كاحد، كا 
 فيما بينيـ.  اىيئة عمماء يتشاكر أعضاؤى

ـ( مع رفاقو 1831كظمت ىذه الفتكل سارية إلى أف خرج سيد أحمد بريمكم عاـ )     
، في ذلؾ الكقت كاف داء تقديس األشخاص قد استحكـ في لمجياد العممي كىمككا جميعان 

. كلـ يظير المسمميف، فمـ يكف أحد يجرؤ عمى معارضة الكبار، أك التفكير في ذلؾ أصبلن 
ق( قاؿ 1280-1200في ذلؾ الكقت سكل عالـ كاحد يدعى مير محبكب عمي الدىمكم)

نما ينبغي  لسيد أحمد شييد إف قرار الجياد ال يكجبو كشؼ صكفي أك حمـ مف األحبلـ، كا 
أف يتقرر بالشكرل كحدىا، لكف كبلمو لـ يمؽ قبكال، كلـ يكف لو تأثير في بيئة تقدس 

 األشخاص. 
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ـ( خالفيـ 1857ذلؾ حيف بدأ عمماء ديكبند الجياد المسمح ضد اإلنكميز عاـ ) بعد     
عالـ يدعى الشيخ محمد؛ إذ قاؿ: إف ىذا الجياد غير جائز؛ ألننا غير مستعديف لمقاء 

نما ىي انتحار، كفي ىذه المرة أيضان  حاؿ تقديس الشيكخ دكف  العدك، فيذه ليست حربان، كا 
 االستجابة لرأم الرجؿ. 

ند، كأبدل بلـ العربي محمد رشيد رضا إلى ديك ـ( أف جاء العا1914ثـ كاف في عاـ )     
مخالفتو في مسألة جياد اإلنكميز في خطبة ألقاىا، كقاؿ فييا: يجب عميكـ االنشغاؿ 
بالدعكة كشئكنيا بدال مف ذلؾ؛ لكف رأيو كاف يتعارض مع رأم األكابر، فمـ يعره أحد 

 ال قيمة لو في المحضر السنكم لدار العمـك بديكبند.  مان انتباىو، كصارت خطبتو كبل

في صكر مختمفة إلى أف أنياه المياتما غاندم عاـ  كلقد ظؿ جياد اإلنكميز قائمان      
 ـ(، كلـ تنتو ىذه الحرب العقيمة إال عف طريؽ االجتياد كحده، رغـ أنو كاف اجتيادان 1919)

 .شرعيان  ، كلـ يكف اجتيادان عممانيان 

لـ يعرؼ العمماء بسبب تفكيرىـ التقميدم سكل سبلح التشدد الذم رفعكه في مكاجية      
عيف عمى التحرر االحتبلؿ، كلـ ينتبيكا إلى أنو قد ظير في ىذا العصر سبلح عظيـ يي 

كلقد  ((حؽ تقرير المصير))طمؽ عميو كالتخمص مف ربقة االحتبلؿ، ىذا السبلح ىك ما يي 
قرف الثامف عشر الميبلدم في أثناء الثكرة الفرنسية، كىك مبدأ يمنح عمف ىذا المبدأ في الأي 

الشعكب الحؽ في أف تكافح مف أجؿ أف تحرر نفسيا بالطرؽ السممية كدكف استعماؿ 
 العنؼ. 

سست في لقد كاف قائد المسمميف محمد إقباؿ ال يعرؼ عف عصبة األمـ التي أي 
ـ( بعد الحرب العالمية األكلى سكل أنيا عصبة مف لصكص األكفاف، نظمكا 1919سنة)

 أنفسيـ ليتقاسمكا تمؾ القبكر فيما بينيـ، قاؿ ما معناه: 
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 يا عصثح األيى؟ 

 ها عصبة من لصوص األكفان. أنشأوا منظمة لتقاسم القبور! إن  
أف لكؿ شعب مف  -بتصديؽ دكلي -كالحؽ أف عصبة األمـ ىي التي قررت ألكؿ مرة     

الشعكب الحؽ في أف يحكـ نفسو بنفسو بمحض إرادتو، كلما قامت األمـ المتحدة في سنة 
 رؼى ؽ عمى ىذا المبدأ بإجماع الدكؿ كافة، كاعتي دِّ ـ( بعد الحرب العالمية الثانية؛ صي 1945)

 .   1راسخان  بو مبدأ سياسيان 

بتمؾ التغيرات الزمنية،  الدكلية، ككاف عمى عمـ كاؼو درس المياتما غاندم السياسة      
كليذا عاد إلى اليند مف جنكب أفريقيا، كمف خبلؿ اجتياده العمماني أخبر شعب اليند 

عانة بيذا السبلح كعمماءه أنيـ ليسكا بحاجة إلى سبلح العنؼ، كأنو يمكنيـ االست
ا تفكؽ رأم غاندم االجتيادم ليككف في صالحيـ. كىكذ ((حؽ تقرير المصير))األيديكلكجي 

 لمناس كافة.  معمكمان  عمى رأم العمماء التقميدييف، كحدث ما حدث بعد ذلؾ، كصار تاريخان 

ظمكا مشغكليف فيما  في ىذه المسألة برمتيا كستكتشؼ أف عمماءنا جميعان  النظرى  أنعـً      
ضكا شبو القارة يزيد عمى مئة عاـ في عمؿ دمكم ال ثمرة لو إال الدمار كالخراب، كقد عر  

اليندية بيذا الجياد إلى خراب يصعب كصفو. إف المياتما غاندم كحده ىك الذم أخرجيـ 
 مف ىذا العار المدمر. 

كاحد فقط؛ ىك أف عمماءنا الكراـ ؟ لقد كاف ليا سبب ما سبب ىذه التجربة الميمكة إذان      
مكا كحبسكا أنفسيـ في شرنقة التقميد بعد أف حر   ،قاطعان  مكا عمى أنفسيـ االجتياد تحريمان حر  

 النقد كالبحث كالتحقيؽ كاالختبلؼ. 

: دار عهً فكزِ انرمهُذٌ سىي حانرٍُ هًا وهكذا نى َكٍ انشاِ عثذانعزَز َعزف تُاء       
 دار إسبلـ حسب أنيا صارت اآلف دار حرب، الحرب، كلما لـ ير اليندى اإلسبلـ كدار 

                                                           
1
 IX/41.  
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نظرة اجتيادية رصينة لحقؽ األمر في  وت لدي، كلك كانالفيـعمى ىذا  فأصدر فتكاه بناءن 
بمعنى أف  1دائرتو الكاسعة، كألعمف أف اليند كفقا أللفاظ القرآف الكريـ صارت دار إعداد

دفاعنا التقميدم صار دفاعا غير مؤثر، كأنو يجب عمينا أف ندرس المغات الغربية، كأف 
نسافر إلى أكركبا، كأف نعرؼ سر تقدـ تمؾ الشعكب، كأف نفيـ جيدا التغيرات الزمانية، ثـ 

 نخطط لحياتنا كفقا ليذه المعارؼ. 

خركج مف شرنقة التقميد، كاالنتفاع الحؽ أف االجتياد حياة، كأف التقميد مكت، كأف ال     
قضينا عمى  -لؤلسؼ يا–عـ بحرية التعبير كالنقد، كنحف باالجتياد ال يككف إال في بيئة تن

 حرية التعبير كالنقد منذ قركف خمت. 

 يسأنح انهىَح: 

يقاؿ بصفة عامة إف المسمميف في ىذا العصر يكاجيكف أزمة في اليكية؛ ألنيـ فقدكا      
إن المسممين في العصر الحاضر لم كر بيكيتيـ، كقد قاؿ أحد مفكرم العرب: عالش

 ؟ يستطيعوا أن يجدوا جوابًا لسؤال جوىري ىو: من نحن

كأنا أحسب أف ىذا ىك التحدم األكبر لممجتيد في العصر الحاضر؛ ألف تكجيو األمة      
 السؤاؿ.  المسممة إلى الكجية الصحيحة يعتمد عمى الجكاب الصحيح عف ىذا 

كجدت إجابة ىذا السؤاؿ في  صاؼو  إنؾ إذا درست القرآف الكريـ كالحديث النبكم بذىفو      
 عمى الناس يسر كسيكلة؛ فالقرآف يخبرنا أف مكانة المسمميف مكانة سامقة؛ فيـ شيداء اهلل

 مىى شييىدىاءى المؤمنكف شيداء  )) :في الحديث الشريؼ ما جاء، كىذا ىك ]143:البقرة[ الن اسً  عى
 .  2((اهلل في األرض

                                                           
1
 .64:  رقم اآلٌة األنفال، سورة 
2
 (3/274. ) 



46 
 

كانتو في ىذه الدنيا ال مككفقا لتمؾ النصكص الكاضحة الصريحة؛ فإف ىكية المسمـ ك      
كما أراد لو  اير ذىذا شييدا كن ونية كميا؛ ليككف بببلغتتحقؽ إال بإببلغو ديف اهلل إلى اإلنسا

 . المكلى 

مكانة المسمـ يجيمو أكثر المسمميف في عصرنا إف ىذا الكبلـ الكاضح الصريح عف      
الحاضر، رغـ أنو ينتيي إلى قركف متطاكلة، كالحقيقة أف الكاقع القكمي لممسمميف في عيد 

عف كاقعيـ  تمامان  الدكلة األمكية كالدكلة العباسية كمف بعدىما الدكلة العثمانية كاف مختمفان 
العظمى الكحيدة عمى األرض، ككما قاؿ أحد اآلف، فقد كاف المسممكف يمثمكف حينذاؾ القكة 

 الشعراء ما معناه: 

 ، ولم تكن تفوقنا أمة من األمم في ىذا العالم. وغرباً  دنا الدنيا شرقاً لقد سُ      

لقد كانت ىكية المسمميف في ذلؾ الكاقع ىكية الغمبة كالسمطة، فقد قالكا: إف مكانة      
 ((خميفة))، كلفظ ((نحف خمفاء اهلل في األرض))المسمـ في أف يككف خميفة اهلل في األرض 

 يتيـ. ك عمى ىذا التصكر ى كحددكا بناءن  ((اهلل))مكجكد في القرآف؛ لكنيـ أضافكا إليو لفظ 

لو أك يأتي بعده. كقد استعمؿ  ىك مف يخمؼ سابقان  ((خميفة))كالمعنى الحرفي لمفظ  
القرآف الكريـ ىذا المفظ في حؽ البشر، فالشمس كالقمر كالجباؿ كالبحار مكجكدة كميا عمى 

د مئة عاـ مف مكلده كربما في أقؿ عىذه الحاؿ منذ مبلييف السنيف، أما اإلنساف فإنو يمكت ب
فو إنساف آخر بعكس تمؾ المكجكدات المذككرة آنفا. كىكذا يتتابع الناس في مف ذلؾ؛ ليخم

الحياة عمى األرض، كيبتمى كؿ كاحد منيـ في مدة ابتبلئو، ثـ يرحؿ ليخمفو آخركف كفقا 
ـٍ  ثـ   المعنى الذم ذكره القرآف الكريـ ، كىذا ىك لخطة اهلل عىٍمنىاكي ًئؼى  جى بلى  اأٍلىٍرضً  ًفي خى

ميكفى  كىٍيؼى  ًلنىنظيرى  بىٍعًدًىـٍ  ًمف  .]14: يكنس[ تىٍعمى
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بحيث أصبح المراد بالخميفة  سياسيان  مفيكمان  يعطىذا التصكر لمسألة االبتبلء أي  لكف       
أما إنفاذ القوانين قد أنفذ قكانينو الككنية في الكائنات مباشرة،  ، أم أف اهلل ((خميفة اهلل))ىك 

 . أىل اإلسالم، وجعلهم خلفاء لو إلنفاذىا في بني البشر بالقوةالشرعية فقد فوض فيو 

؛ لكنو بدا لمناس مكافقا لكاقع ىذا المفهوم السياسي للخالفة ال يعدو أن يكون اختراعا       
الغمبة كالسمطة الذم يعيشكنو في ذلؾ الكقت، كليذا انتشر المفيكـ بيف معظـ المسمميف، 
رغـ أف العمماء المحققيف عارضكه بشدة، كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ ابف تيمية الذم قاؿ: 

 .        1((فمف جعؿ لو خميفة فيك مشرؾ بو))

األكركبية مسمحة بقكة حديثة في القرف التاسع عشر، كتغمبت عندما ظيرت الشعكب      
نحن ))عمى المسمميف في كؿ مكاف، كاف المسممكف في ذلؾ الكقت غارقيف في ذاؾ التصكر

، كلـ يككنكا يعرفكف ألنفسيـ سكل ىكية كاحدة، ىي أنيـ ما كلدكا إال ((خلفاء اهلل على األرض
، كقد لخص أحد   يزاؿ ىذا التصكر باقيان ليككنكا أئمة في األرض كقادة لمناس، كال إلى اليـك

 الشعراء ىذا المعنى فيما ترجمتو: 

 مثلما كان أحمد المختار إمام األنبياء؛ فإن أمتو ىي قائدة األمم.       

كبيذا لـ يكف لدل العمماء كالمفكريف المسمميف سكل ىدؼ كاحد يسعكف إليو، ىك      
كال يزاؿ كفاحيـ الذم بدأ منذ ما يقرب مف مئتي عاـ مستمرا استعادة حاكميتيـ المفقكدة. 

، كرغـ تضحياتيـ التي ال تي   ذكر. يي  حصى لـ يحققكا شيئان إلى اليـك

خمفاء اهلل في ))أراد العمماء كالمفكركف المسممكف أف يستعيدكا مكانتيـ بكصفيـ      
نفكسيـ، كشعركا أنيـ منبكذكف ، كلما لـ ينجحكا في مسعاىـ أصابيـ اليأس كاىتزت ((األرض

رغـ أنيا أزمة افتراضية  ((أزمة اليكية))طمؽ عمييا في ىذا العالـ، كىذه ىي الحالة التي أي 
 نجمت عف عدـ التطابؽ بيف الخياؿ الذىني كالكاقع الخارجي. 

                                                           
1
 تٌمٌة، ابن 

((
الكبرى الفتاوى

))
 (2/553.) 
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ىذا الكاقع كضع المسمميف في مستنقع فكرم عجيب؛ ألنيـ لـ يعرفكا سكل ذلؾ الشكؿ      
و ال يؤثر فييـ إال تمؾ األصكات التي تغذم ىذا الشعكر كتحييو مبة كالتسمط؛ لذا فإن  مف الغ

في نفكسيـ. ككذلؾ ال يؤثر فييـ إال القادة الذيف يخاطبكنيـ بكممات صاخبة جكفاء، 
كأسمكب مجمجؿ يدغدغ أحبلميـ. أما مف يخاطبكنيـ بأسمكب ىادئ رزيف فبل تأثير ليـ، 

كاسعا عند المسمميف، أما  قبكالن  ىنفعالية كحدىا ىي التي تمقسة االكىكذا صارت السيا
 صيب مف القبكؿ. ناسة الكاقعية فمـ يكف ليا حظ أك السي

مية، كمازالت تمؾ ىي الصكرة لقد جعؿ الكاقع مف قيادة المسمميف تجارة في آماؿ كى     
نحك ىدؼ عظيـ، كألف ىذا  ، يأتي شخص ما ليقكدىـ مسرعان دة منذ مئتي عاـ تقريبان ئالسا

 ال تتحقؽ أم نتيجة تذكر، كىكذا تنتيي كؿ خطكة يخطكنيا إلى دمار جديد.  ،اليدؼ كىمي

إخراج المسمميف مف ىذا المستنقع الفكرم كتمؾ األزمة العقمية إال باالجتياد  ال يمكف     
. كالحاجة الماسة األكلى في أيامنا ىذه ىي أف يخرج العمماء كالمفكركف المسممكف الجرمء

خمفاء اهلل في ))مف شرنقة تمؾ اليكية التي تككنت في عيد قكتيـ كسمطتيـ كىي أنيـ 
كا عمى أف تنيض األمة مف جديد كفؽ اليكية التي منحيا ليـ القرآف مم، كأف يع((األرض

، كبذلؾ تنتيي أزمة اليكية مف تمقاء نفسيا، كيجد ((اهلل في األرض شيداء))كالسنة، كىي أنيـ 
، كسيعممكف ساعتيا ((مف نحف؟))المسممكف حينئذ إجابة عمى ذاؾ السؤاؿ الذم الزميـ طكيبلن 

مكانتيـ كحيثيتيـ، كما الذم ينبغي ليـ أف يقدمكه لشعكب العالـ، كىذا االكتشاؼ سكؼ 
 مسمميف. يفتح أبكاب الحياة كميا أماـ ال

     اخرالف انعهًاء انًحممٍُ:

غمؽ منذ القرف الرابع أي عكف إف باب االجتياد المطمؽ قد رغـ أف أكثر العمماء يد       
ال مف العمماء المحققيف  ان سكل باب االجتياد المقيد؛ فإف عدد اليجرم، كأنو لـ يعد مفتكحان 



49 
 

حة. كأحسب أف ىذا لو مف الص ، كينكركنو، كيعمنكف أنو ال أساساالدعاءبيذا  يؤمنكف
 .       1((إف اهلل ال يجمع أمتي عمى  ضبللة))اء فيو جعمى الحديث الشريؼ الذم ي مبن

كالرأم القائؿ بأنو ال يمكف االجتياد خارج نطاؽ المذاىب الفقيية األربعة، ىك في      
مينظر سئؿ أحدكـ فإذا )) : . يقكؿ سيدنا عبداهلل بف مسعكدالحقيقة انحراؼ عف ديف اهلل
في سنة رسكؿ اهلل، فإف لـ يجده فييا فمينظر فيما اجتمع عميو ففي كتاب اهلل، فإف لـ يجد 

ال فميجتيد  .2((المسممكف كا 

ليذا األثر المذككر آنفا؛ كاف ينبغي لمعمماء أال يقعكا في ىذا االنحراؼ، كرغـ  ككفقان  
 تنكركف االنحراؼ الفكرم، كىؤالء الذلؾ فما زاؿ بيننا عمماء يجيركف بكممة الحؽ، كيس

 يخمك منيـ زماف مف األزمنة، كنحف ننقؿ ىنا بعض أقكاليـ: 

 العمي الحنفي:  مة بحر العموم عبديقول العالا      

 ((  ا االجتياد المطمؽ فقالكا إنو اختتـ باألئمة األربعة حتى أكجبكا تقميد كاحد كأم
ىكساتيـ لـ يأتكا عميو بدليؿ كال يعبأ مف ىؤالء عمى األمة، كىذا كمو ىكس مف 

نما ىـ مف الذيف حكـ الحديث أنيـ أفتكا بغير عمـ فضمكا كأضمكا  . 3((بكبلميـ، كا 
ـ( كاحد مف أكابر العمماء في 1945-1881إف الشيخ محمد مصطفى المراغي )     

، كمف الذيف بذلكا جيكدا إصبلحية كتجديدية كبيرة لتطكير األزىر الشريؼ ةمصر الحديث
بشدة  كما يتصؿ بو مف إدارات تعميمية كتربكية بما يتطمبو العصر الحديث، ككاف مؤيدان 

، ((االجتياد في اإلسبلـ)) وائميف باستحالة االجتياد في كتابلبلجتياد حتى أنو فند رأم الق
 كقاؿ: 

                                                           
1
 (.9/196) الرسول، أحادٌث فً األصول جامع كتاب عن نقبل الفتن، كتاب الترمذي، 
2
 (.196/ 9) ، األصول جامع 
3
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت)) 

))
 (.624، مطبع نول كشور لكهنو، المجلد الثانً، )ص/
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 ((ني أخالفيـ في رأييـ كأقكؿ:  -احترامي لرأم القائميف باستحالة االجتيادمع -كا 
إف في عمماء المعاىد الدينية في مصر مف تكافرت فييـ شركط االجتياد كيحـر 

 . ((عمييـ التقميد
أف  ـ( قرر أيضان 1834-1760كالعالـ اليمني المعركؼ محمد بف عمي الشككاني)     

 : ((إرشاد الفحكؿ)) وفقاؿ في كتابعمماء األمة االجتياد فرض عمى 
 ((لـ  تيسيران  -ال يخفى عمى مف لو أدنى فيـ أف االجتياد قد يسره اهلل لممتأخريف

كنت، كصارت في الكثرة إلى ألف التفاسير لمكتاب العزيز قد دي  -يكف لمسابقيف
كنت، كتكمـ األئمة عمى التفسير حد ال يمكف حصره، كالسنة المطيرة قد دي 

كالتصحيح كالتجريح بما ىك زيادة عمى كؿ ما يحتاج إليو المجتيد...  كالترجيح،
يخالؼ  فاالجتياد عمى المتأخريف أيسر كأسيؿ مف االجتياد عمى المتقدميف، كال

       .1((في ىذا مف لو فيـ صحيح، كعقؿ سكم

 م( في االجتياد: 1121-1111وقال سمطان العمماء عبدالعزيز بن عبد السالم)

 ((االجتياد مقدكر عمى تحصيميا، كىي شرط في الفتكل كالقضاء، كىي  إف رتبة
مكجكدة إلى الزماف الذم أخبر عنو عميو الصبلة كالسبلـ بانقطاع العمـ، كلـ نصؿ 

ال كانت األمة مجتمعة عمى الخطأ كذلؾ باطؿ  . 2((إليو اآلف، كا 
 

 : وعمق العالمة السيوطي عمى قول ابن عبد السالم ىذا قائالً 
 ((نظر كيؼ صرح بأف رتبة االجتياد غير متعذرة، كأنيا باقية إلى زمانو، كبأنو فا

 .3((يمـز مف فقدىا اجتماع األمة عمى الباطؿ كىك محاؿ
 وقال موالنا أشرف عمي التيانوي في ىذا الخصوص: 

                                                           
1
إرشاد الفحول)) 

))
 (2/214.) 

2
الحاجب ابن مختصر شرح)) 

))
 .القضاء باب ،

3
األرض إلً أخلد من على الرد)) 

))
 .(24/ص) 
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 (( رغـ أنو كرد إجماع األمة عمى أنو ال يجكز استحداث مذىب خامس، بمعنى أف
يجكز العمؿ بيا باعتبار أف الحؽ يدكر  المذاىب األربعة ال المسألة التي تخالؼ

كينحصر في ىذه المذاىب األربعة، كلكف ليس ىناؾ دليؿ عمى ىذا القكؿ؛ ألف 
أىؿ ىكل، كلكنيـ  جدكا في كؿ زماف، كليس معنى ىذا أنيـ جميعان أىؿ الظاىر كي 

ناؾ إجماع عمى ظمكا مختمفيف عمى ىذا االتفاؽ، كحتى لك ثبت االجماع فمـ يكف ى
 .  1((التقميد الشخصي

 

 

 : انفزق تٍُ انمذَى واندذَذ
 قال أحد المفكرين المسممين: 

 كىذا الكبلـ ليس خطأ في ذاتو، 2ينبغي أف يككف االجتياد في إطار األرثكذكسية ،
قصد بو المذاىب الفقيية األربعة كلكف ما إطار األرثكذكسية، كما المقصكد بو؟ أيي 

قصد بو القرآف كالسنة. كأحسب أنو ال دليؿ القرف الرابع اليجرم، أـ يي التي راجت في 
عمى االدعاء بأف المقصكد باإلطار األرثكذكسي ىذا مذاىب األئمة األربعة، فمـ يقؿ 
بيذا األئمة األربعة أنفسيـ، كال دليؿ عميو في القرآف كالسنة، كليذا فإف المراد 

 لسنة عمى كجو اليقيف. باإلطار األرثكذكسي ىك إطار القرآف كا
ىكذا يمكف فيـ االجتياد بقسميو عمى ضكء ما كضحناه، حيث يمكف معرفة الحكـ مف      

خبلؿ إنعاـ النظر في القرآف كالسنة كىذا ىك االجتياد المطمؽ. أما االجتياد المقيد فإف 
أف ذلؾ التقسيـ المجتيد يمتـز فيو بإبداء رأيو دكف الخركج مف دائرة الفقو المدكف. كالحقيقة 

ـ اآلف ال يستطيع أف كاف سببا رئيسا في تعطيؿ الفكر اإلسبلمي في ىذا العصر؛ فالعالً 
يفكر خارج إطار الفقو المدكف، سكاء أكاف ذلؾ بكعي منو أـ ببل كعي؛ لذا فيك يعجز عف 

 في المسائؿ الفكرية الحديثة.  عميقان  أف يقدـ إرشادان 
                                                           

1
الرشٌد تذكرة)) 

))
 (1/131.) 

2
 (.المحرر) والتؤوٌل. التفسٌر وفً النص فً بعدها ما على حاكمة أصٌلة سابقة مرجعٌة وجود: األرثوذكسٌة 
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ء األربعة يسبؽ العصر الحديث بأزماف متطاكلة، فمف ككما نعمـ فإف عصر الفقيا     
الطبيعي أال يحيط الفقو الذم دكنكه باألزماف البلحقة بيـ. كما أف استرشاد األزمنة التالية 
ليـ يككف بالقرآف كالسنة ألنيما أبدياف ال عارضاف أك مرتبطاف بزمف معيف مثؿ الفقو 

 المدكف.
ف في العصر العباسي، كفي ذلؾ كِّ المكجكد حاليا قد دي كيمكف التمثيؿ ليذا بأف الفقو      

كاممة عمى األرض، ككفقا ليذا السياؽ يخبرنا الفقو  لممسمميفالكقت كانت الغمبة كالسيادة 
المدكف باألحكاـ الشرعية الخاصة بو في أبكاب كثيرة، أما إذا أردنا أف نعرؼ الحكـ الشرعي 

ف دكلتيـ؛ فإننا لف نظفر بجكاب كاضح في في حاؿ عدـ سيادة المسمميف كتضعضع أركا
 الفقو المدكف. 

فيو الفقو الحالي ىك عصر الحكـ الفردم،  فى كِّ كبالطريقة نفسيا فإف العصر الذم دي      
نؾ لك  كغياب الديمكقراطية الشعبية؛ لذا فإف أكثر ما فيو يتعمؽ بالخميفة أك السمطاف. كا 

كاف المسممكف ىـ الحكاـ الكحيدكف لبمد ما أك أردت أف تعرؼ الحكـ الشرعي اآلف في حاؿ 
كانكا شركاء لغيرىـ في الحكـ في نظاـ جميكرم؛ فإنؾ لف تجد شيئا في الفقو المدكف 

 . في ىذا الشأف يرشدؾ
 ىذا النقص يتعمؽ بالفقو المدكف فقط، فإذا تركتو إلى القرآف كالسنة فسكؼ تجد إرشادان      
 ث. حدك فييما لكؿ حالة  كامبلن 
ا الم وى  فىات قيكا: إف القرآف الكريـ يرشدنا إلى مبدأ قكيـ في قكلو        اٍستىطىٍعتيـٍ  مى

بمعنى أف التكميؼ كالمسئكلية يككناف عمى قدر االستطاعة. كليذا قسمكا حياة  ،[16التغابف:]
إلى أربع مراحؿ؛ مرحمتيف مكيتيف، كمرحمتيف مدنيتيف، أما المرحمة المكية األكلى  النبي 

يصمي فييا كحده. كأما المرحمة  فيي السنكات التي كانت الدعكة فييا سرية ككاف النبي 
المكية الثانية فيي النصؼ الثاني مف الفترة المكية، كىي التي جاء فييا األمر بالدعكة 

 عبادة بشكؿ معمف. الجيرية كأداء ال
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كاألمر نفسو ينطبؽ عمى المرحمة المدنية بعد اليجرة، فالسنكات األكلى مف ىذه الفترة      
ىي التي كاف فييا النظاـ المشترؾ بيف المسمميف كالييكد، أك بيف المسمميف كغير المسمميف 

، أما النصؼ األخير مف الفترة ((لمييكد دينيـ كلممسمميف دينيـ))عف طريؽ كثيقة شعارىا 
 المدنية فيي التي تغيرت فييا الظركؼ كصار النظاـ نظاما كاحدا فقط في المدينة. 

النظر في ىذا المثاؿ كستجد أف فقينا المدكف كاف يرشدنا في حالة كاحدة فقط،  أنعـ     
مف دراسة القرآف  كىي الصكرة التي كنا نحكـ فييا األرض كتككف لنا فييا الغمبة، لكننا نعمـ

، فإذا كانت لدينا الظركؼ نفسيا التي كانت في النصؼ األكؿ مف كالسنة أف لدينا ىاديان 
ذا كانت الظركؼ تماثؿ ظركؼ النصؼ الثاني  الفترة المكية فمدينا اإلرشاد الخاص بيا، كا 

فمدينا  مف الفترة المكية، أك تماثؿ النصؼ األكؿ مف الفترة المدنية أك النصؼ الثاني منيا
 كذلؾ اإلرشاد المناسب لكؿ حالة. 

أما في حالة المجكء إلى االجتياد المقيد فنككف كمف حبس نفسو في حارة مغمقة، في      
 حيف أف االجتياد المطمؽ يفتح أمامنا كؿ أبكاب الحياة، كال يبقى أم باب مغمؽ بعد ذلؾ.  

 

 : انًسأنح نُسد فٍ فمذاٌ اإليكاَاخ
أمر غير منطقي في  ((المجتيد المطمؽ))كمكلد  ((االجتياد المطمؽ))ربط بيف أعتقد أف ال     

، ((مجتيد مطمؽ))ذاتو، كالحقيقة أف ىذه المسألة مرتبطة بالتفكير كالعقمية، ال بفرضية مكلد
فييا،  فمك لـ تصب األمة حالة مف الجمكد الفكرم كالعقمي، ككاف جك الحرية الفكرية متاحان 

، كلكف عدـ كجكد بيئة مف الستمر عمؿ االجتياد المطمؽ، فالمجتيد المطمؽ مكجكد دائمان 
 مف أداء دكره المنكط بو.  نومكِّ ال يي الحرية الفكرية 

نما ىك مستمر كمتكاصؿ، كىكذا إف كجكد أصحاب الفكر الرفيع ال يتكقؼ أبدان       ، كا 
رفيعة بعد ظيكر اإلسبلـ كفقا لقانكف الفطرة، تكرر كجكد أىؿ العمـ مف أصحاب المقدرة ال
ـ(، كاإلماـ الشاطبي )متكفى 1111-1058كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ اإلماـ الغزالي )
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 ـ(، كشاه كلي اهلل  الدىمكم1505-1445) ـ(، كاإلماـ جبلؿ الديف السيكطي1388
 ـ( كغيرىـ. 1934-1875) ـ(، كأنكر كاشميرم1703-1762)

د األئمة األربعة أمثاليـ مف أصحاب المكىبة عاألمة المحمدية لـ تنجب بكؿ بأف فالق     
الرفيعة إنما ىك إىانة بالغة ليذه األمة. كالحؽ أف ىؤالء كجدكا بكثرة بعد القرف الرابع 

، ككانكا عمى كفاءة عالية تمكنيـ مف أداء دكر المجتيد المطمؽ بفضؿ اليجرم أيضان 
 درتيـ الفكرية الرفيعة، كحبيـ الخالص لئلسبلـ. دراساتيـ العممية الكاسعة، كمق

ثـ ما السبب في ظيكر كثير ممف تكممكا بمغة المجتيديف في عيد الصحابة كالتابعيف      
،   ، كسيدنا عمر بف عبد العزيزيقة دكتابعي التابعيف، مثؿ السيدة عائشة الص

براىيـ النخعي، كسفياف الثكرم، كاإلماـ الشعبي كعمماء الفقو في العصر األكؿ كغيرىـ،  كا 
في حيف أف مف ظيركا بعد القرف الرابع اليجرم لـ يتمكنكا مف الحديث بمغة المجتيديف رغـ 

 قدراتيـ العممية الفائقة. 
نما يتعمؽ بحرية إف السبب في ذلؾ ال يتعمؽ بالقدرة الذاتية لدل أكلئؾ أك ىؤ       الء، كا 

التعبير التي كفمت لمناس في عيد الصحابة كالتابعيف كتابعييـ، فقد كاف ىؤالء يختمفكف فيما 
بينيـ بحرية كاممة، كال يقسمكف الناس إلى أكابر كأصاغر، كلـ يكف الناس في ذلؾ الكقت 

أم الحؽ في إبداء يمتفتكف إلى مف يقكؿ، بؿ كانكا يمتفتكف إلى ما يقاؿ. ككاف لكؿ صاحب ر 
رأيو بالدليؿ، كىكذا شجعت تمؾ البيئة االجتياد فظؿ حيا مستمرا، كعندما اختمت تمؾ البيئة 

 لـ يعد ثمة اجتياد. 
لقد شاع في الماضي تقديس الحؽ، كشاع اآلف تقديس األكابر، كصار الناس ال      

ا الجك انتيى يبدكف رأييـ في شيء خشية أف يعارض رأم أحد األكابر. كفي مثؿ ىذ
االجتياد المطمؽ، كلـ يعد يقاؿ إال ما يطابؽ أقكاؿ السابقيف المتقدميف، كىذا ىك اإلطار 
الذم أغمؽ فيو باب االجتياد المطمؽ، كلـ يبؽ معو إال االجتياد المقيد. كلـ يكف إغبلقو 

 بسبب حكـ شرعي أك بسبب انعداـ العمماء المجتيديف كما زعمكا. 
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إف شخصا كاحدا في تاريخ العصكر اإلسبلمية البلحقة ىك الذم كبحسب عممي ف     
ف كاف اجتياده 1406-1332استطاع أف يتحدث بمغة المجتيديف؛ إنو ابف خمدكف) ـ(، كا 

اجتيادا جزئيا؛ فقد اجتيد ببل شؾ في مجاؿ عمـ االجتماع كفمسفة التاريخ. أما في نطاؽ 
 مقيد إال قمة مف العمماء.  األمكر الدينية الخالصة فمـ يجتيد اجتيادا غير

 : تذاَح انعصز انحذَث
المشكبلت الحديثة مع القرف الثامف عشر الميبلدم، كىك الزمف الذم ظير فيو  تأدب     

ـ(، كالغالب أف شاه كلي اهلل قد أكحت إليو إشارة 1762-1703) ((شاه كلي اهلل الدىمكم))
رأيتني في )): ((فيكض الحرميف))لد عمى رأس عصر جديد، كليذا قاؿ في كتابو منامية بأنو كي 

خرج نفسو مف القالب التقميدم، كال أف ، لكف شاه كلي اهلل لـ يستطع أف يي ((المناـ قائـ الزماف
 يعبر عف األفكار اإلسبلمية في العصر الجديد.

حديثة ال يككف إال ليس ثمة خبلؼ في أف الكصكؿ إلى جكاب عمى المسائؿ ال     
باالجتياد كحده؛ لكف شاه كلي اهلل أعمف مف ناحية أنو قائـ الزماف، كمف ناحية أخرل أغمؽ 
عمى نفسو باب االجتياد، ككاف مف الضركرم لو أف يمـز االجتياد حتى يفمح في أداء دكر 

 قائـ الزماف. 
كفي بعض  ((جتياد كالتقميدعقد الجيد في أحكاـ اال))كقد تناكؿ شاه كلي اهلل في كتابو      

كتبو األخرل مسألة االجتياد، كخبلصة رأيو فييا أف االجتياد قسماف: األكؿ االجتياد 
المطمؽ، كالثاني االجتياد المقيد، كيمكننا أف نطمؽ عمييما االجتياد الكمي كاالجتياد الجزئي 

ؽ، ألنو لف يكلد غمً عمى سبيؿ التكضيح، كشاه كلي اهلل يرل أف باب االجتياد المطمؽ قد أي 
 ـ(. 820-767مجتيد مطمؽ بعد اإلماـ الشافعي رحمو اهلل )

االجتياد ))كما يرل شاه كلي اهلل أنو حتى قياـ الساعة لـ يبؽ سكل النكع الثاني      
، كعميو فإف الذم يريد االجتياد عميو أف يجتيد مف خبلؿ الطرؽ التي قررىا األئمة ((المقيد

دكف قيكد، كرغـ أنو ال حؽ ألحد اآلف في االجتياد ، إذ ليس لو أف يجتيد األربعة سابقان 
 إلى ما ال نياية.  المقيد مفتكح كسيظؿ مفتكحان المطمؽ ، فإف باب االجتياد 
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، فالسؤاؿ عما إذا كاف االجتياد قد انقطع أـ كأحسب أف ذلؾ التقسيـ لـ يكف ضركريان      
االجتياد المقيد ضركرة ال مفر  المطمؽ كحده؛ ألف   ال، ينبغي أف يككف في إطار االجتياد

ف  منيا، كسيستمر عمى كؿ حاؿ، سكاء أغمقنا بابو أـ لـ نغمقو، فيك مستمر بقكتو الذاتية، كا 
 .لـ نعمف نحف عنو لفظيان 

 قيك ةو  مِّف اٍستىطىٍعتـي م ا لىييـ كىأىًعد كاكمثالنا عمى ذلؾ أنو قد جاء األمر في القرآف الكريـ     
 القكة إف أال الرمي، ةالقك  إف أال))كجاء شرح اآلية في الحديث الشريؼ:  ،[60األنفاؿ:سكرة ]

 . ((الرمي

عت القنبمة كالبندقية في العصر الحديث استعمميا المسممكف في الحرب، رً كعندما اختي      
أعمنكا فيو أف المقصكد  ((مقيدان  اجتيادان ))مف قبؿ أف اجتيد العمماء  مع أنو لـ يحدث أبدان 

بالقكة في الزمف القديـ كاف السيـ، كالمقصكد بيا في الزمف الحالي البندقية كالقنبمة. كلقد 
انتيج المسممكف في العالـ كمو ىذا النيج االجتيادم في ىذا الشأف دكف حاجة إلى اإلعبلف 

 عنو. 

د ىك االجتياد المطمؽ أك كليذا فإف األمر الذم يستحؽ المناقشة في مكضكع االجتيا     
يمكف بحاؿ مف  االجتياد الكمي فقط، ألف االجتياد المقيد قائـ، فيك ضركرة فطرية، كال

 األحكاؿ أف يتكقؼ . 

لـ يستطع أف  ((شاه كلي اهلل الدىمكم))إال أف تقسيـ االجتياد عمى ىذا النحك يثبت أف      
ف يحسب أف العصر التقميدم منذ أياـ اإلماـ كا يقدر األىمية الكبيرة لبلجتياد، كأنو ظاىريان 

، مع أف الزمف كمو قد تغير، كأصبحت  ـ( اليزاؿ مستمران 820-767الشافعي ) إلى اليـك
 الحاجة ماسة لبلجتياد المطمؽ بسبب األحكاؿ المستجدة. 

، فإذا إن اليدف من االجتياد ىو إعادة تطبيق الشريعة عمى ضوء الظروف المتغيرة     
ف ىذا التبدؿ إفكيؼ يكفي االجتياد المقيد. بؿ  لظركؼ عما كانت عميو في الماضيتبدلت ا
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يمزمنا باالستعانة باالجتياد المطمؽ ثانية كما استعاف بو الفقياء األربعة أنفسيـ، حتى يمكننا 
 تطبيؽ اإلسبلـ عمى الظركؼ العصرية الجديدة. 

ظركؼ  العصر العباسي؛ ألف   لقد كاف لؤلئمة األربعة حؽ االجتياد المطمؽ في     
المجتمع كانت قد تغيرت في ذلؾ الكقت، ككانت ثركة القرآف كالحديث مستقرة بيف أيدم 
الناس، كاليكـ عمى المستكل اإلنساني تغيرت الظركؼ كفاقت في تغيرىا ما كانت عميو إباف 

ذا كاف االجتياد المطمؽ ممكنا في كجكد القرآف كالسنة ك  أراء الصحابة العصر العباسي، كا 
في ظؿ حدكث تغييرات طارئة محدكدة في الماضي، فكيؼ ال يككف ممكنا في ىذه األياـ 

 رغـ أف التغيرات كالتحكالت الحادثة فيو أضخـ كأكثر مف تغيرات الماضي كتحكالتو. 

ىذا الكبلـ لـ يكف جرأة في غير محميا، بؿ كاف حقيقة ثابتة مف حقائؽ الحياة أدركيا      
 نا القدامى، عمى سبيؿ المثاؿ يقكؿ أبك داكد سمعت اإلماـ أحمد بف حنبؿ يقكؿ: مجتيدك 

                        ، وال الثوري، وال األوزاعي، وخذ من حيث تقمد مالكاً  ، والال تقمدني))           

 .1((أخذوا        

في مكقؼ شاه كلي اهلل الذم أشرنا إليو آنفا أنو لـ يكف عمى عمـ  النظركنعمـ مف      
مناسب بالتغيرات المحمية، كال بالتغيرات العالمية التي جرت مف حكلو، كال يتبيف مف كتبو 

 أنو كاف ممما بالتطكرات العممية التي ظيرت في األندلس اإلسبلمية قبؿ مكلده. 

دلس اإلسبلمية كاف عبلمة عمى دخكؿ الدنيا في كالتطكر العممي الذم حدث في األن     
، كقد خرجت رحمة التطكر العممي ((السيؼ))فيو رمزا لمقكة في مقابؿ  ((العمـ))عيد جديد كاف 

ىذه مف بيف أيدم المسمميف في القرف الخامس عشر الميبلدم لتصؿ إلى أكركبا البلتينية، 
 ف يعممو.لـ يك ((شاه كلي اهلل الدىمكم))كىذا ما يبدك أف 

                                                           
1
الموقعٌن أعبلم)) 

))
، (2/139، 144.) 
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نكمترا كغيرىا(،       كاطرد ذلؾ التطكر العممي في بمداف أكركبا المختمفة )إيطاليا كفرنسا كا 
حتى كقع التنافس كالعداء بيف تمؾ البمداف، فيما عرؼ بالصراع االستعمارم، كقد كصؿ ىذا 

ـ( 1756الصراع إلى أكجو فيما اشتير بحركب السنكات السبع التي استمرت مف عاـ )
 ـ(.   1763عاـ ) حتى

قدت معاىدة باريس التي أنيت قراراتيا حرب السنكات السبع، ـ( عي 1763كفي عاـ)     
ككانت فاتحة النتصارات بريطانيا في أمريكا الشمالية كاليند، حتى تبكأت مكانة القائد 

 .1األكحد في االستعمار عابر الحدكد

عشر الميبلدم عصر كيطمؽ عمى المدة مف القرف الخامس عشر كحتى القرف الثامف      
ر، كالفنانكف، كالسياح كالمبشركف، امماء التجريبيكف، كخبراء البحعكاصؿ ال االكتشافات؛ إذ

كالتجار نشاطيـ، الذم تمخض عف تكسع الشعكب األكركبية عمى المستكل العالمي فيما 
ت، ككاف ىذا النشاط الكاسع مؤثرا إلى درجة أنيـ عبركا البحار أطمؽ عميو نظاـ المستعمرا

 ـ(1661عاـ ) ((بكمبام))ـ( ثـ 1639عاـ ) ((مدراس))ـ(، ك1611عاـ ) ((مسكلي بتـ))كاحتمكا 
 .2كغيرىا

، ((شاه كلي اهلل الدىمكم))قبؿ مكلد ىكذا احتؿ االكركبيكف كؿ سكاحؿ اليند تقريبان      
كتقمصت الدكلة المغكلية كصارت محصكرة في الدائرة البرية، كأخذت رايات القكل 
االستعمارية ترفرؼ عمى جزء كبير مف أرض اليند، كقد حدث كؿ ىذا عف طريؽ تدفؽ 

 المعمكمات الحديثة كالتطكرات العممية الجديدة. 

عمى عمـ بتمؾ التغيرات  أنو كاف أبدان  ((شاه كلي اهلل الدىمكم))كلـ يثبت في كتابات      
ألكؿ مرة في القرف التاسع  ((حجة اهلل البالغة))بع أشير كتبو، كىك كتاب التاريخية، كلقد طي 

ـ( حيف كانت أكركبا تستخدـ الطباعة الحديثة منذ القرف الخامس عشر، كىك 1870عشر)
                                                           

1
 By the treaty of Paris (February 10, 1763), which settled the colonial aspects of the war. Britain won North America and India and 

became the undisputed Ieader in overseas colonization.(16/580)  
2
 (4/884-887.) 
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لفكر فارؽ رمزم يدلنا إلى أم مدل كاف فكر شاه كلي اهلل كفكر أصحابو متخمؼ عف ا
 العالمي بعدة قركف. 

 انىالع انحانٍ: 

عندما كاجو المسممكف في العصر العباسي العمـك كاألفكار الكافدة حددكا مكقؼ      
اإلسبلـ منيا عمى كجو السرعة، كىذا ما لـ يحدث في عصرنا، كالسبب في ذلؾ أف 
المسمميف في عصر بني العباس كانكا أصحاب نفسيات منتصرة، فحممكا العمـك كاألفكار 

 بعقؿ منفتح غير ىياب. 

كس مف ذلؾ حدثت تغيرات العصر الحاضر في كقت صار فيو المسممكف كعمى الع     
ميزكميف نفسيا ينظركف إلى كؿ شيء نظرة شؾ كارتياب، ككمما كاجيكا الشعكب األكركبية 

مساسا بكرامتيـ كعزة أنفسيـ، كىذا ىك في أمر ما استشعركا مف فكرىـ أف في المكاجية 
كا عمى ماضييـ ك فارؽ ترتب عميو أف مف تغذ  كالمحدثيف، كىالفارؽ النفسي بيف القدماء 

رث أجدادىـ كحده صاركا يعادكف كؿ ما ىك جديد كيجعمكف بينو كبينيـ حجابان   .كثيفان  كا 

ا عف الحقائؽ كاف مف الطبيعي أال يعمـ عمماؤنا كال مفكركنا شيئن  في مثؿ ىذه الحالة     
الكاقع الراىف، بؿ يعدىا نتيجة لممكر  ال يعتد بحقائؽ الجديدة. كنظرية المؤامرة تخمؽ ذىنان 

كالخداع، في حيف أف مف أكليات البحث العممي أف تنظر في الكاقع عمى ضكء األسباب 
مت نظرية المؤامرة غير الكاقعية المسمميف مف دراسة رى التاريخية الحقيقية كي تفيمو.  كقد حى 

ا كتقدميا، كىكذا الشعكب األخرل دراسة مكضكعية محايدة لمتعرؼ عمى أسباب قكتي
انشغمت العقكؿ بالبحث عف جذكر المؤامرة، بدال مف البحث عف العكامؿ التاريخية 

 مكجكدة أصبلن.  -في نظرىا-كالحقيقية، ألنيا لـ تكف

لقد مضى ما يقرب مف ثبلثة قركف عمى ظيكر العصر الحديث، كرغـ ىذا فقد خمت      
الرد عمى ))لمغزالي، ك ((تيافت الفبلسفة))مكتباتنا مف كتب ميمة مصنفة عمى غرار كتاب 

البف تيمية، كىي الكتب التي يمكنيا أف تقكم مكقؼ اإلسبلـ في مكاجية األفكار  ((يفالمنطقي
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لمتعريؼ باألفكار الحديثة مثؿ كتاب  معتبران  كتابان  د  عً العصرية؛ بؿ إننا لـ نستطيع أف ني 
 . ((مقاصد الفبلسفة))

يـ، بؿ كانت متىذه المشكمة لـ تكف بسبب غياب المتخصصيف كقإال أنني أقكؿ إف      
بسبب عدـ االنتفاع بيـ، بمعنى أف مف لدييـ القدرة عمى التصنيؼ في ىذه المعارؼ 

كال البيئة المناسبة التي يمكف أف تثمر  الصحيحةمكجكدكف، لكف قدراتيـ لـ تجد الكجية 
 فييا. 

الصحؼ كالمجبلت في عصرنا، لرأيت أف عمماءنا كمفكرينا قد غمبت عمى  إذا طالعتى      
تابنا كخطباءنا اليكفكف عف نسبة تخمفنا كىزيمتنا كلذلؾ فإف كي  ((نظرية المؤامرة))أذىانيـ 

الساحقة في ىذا العصر إلى األعداء، كالزعـ بأف االستعمار األمريكي كالصميبي 
 بلت القائمة كميا. كالصييكني ىك الذم اختمؽ لنا المشك

إلى اكتشاؼ المؤامرة ال إلى اكتشاؼ الحقائؽ،  في مثؿ ىذه الحاؿ يتكجو الذىف دائمان      
لفت مئات الكتب في زماننا عف اكتشاؼ المؤامرات، في الكقت الذم ال كمف ىذا المنطمؽ أي 

ؼ باألفكار الحديثة، أك كتابا قكيا يبيف لنا مكقؼ اإلسبلـ كيشرحو يعرِّ  معتبران  نجد فيو كتابان 
في مكاجية تمؾ األفكار، كالسبب الكاضح كراء ذلؾ أف أذىاف الناس نشطت بشدة في 

، كلـ تتحرؾ قيد أنممة في االتجاه الثاني اتجاه ((اكتشاؼ المؤامرات))االتجاه األكؿ اتجاه 
 . ((التعريؼ باألفكار الحديثة))

  ادج ذُظُى األدتُاخ اإلساليُح:إع

ت كميا في عصر القكة كالسيادة،  ككانت عد  إف األدبيات اإلسبلمية في العيد األكؿ أي      
النتيجة الطبيعية أنيا تأثرت كقتيا بالظركؼ كاألحكاؿ المحيطة بيا، كعمى سبيؿ المثاؿ لدينا 

إلٌه، وكلها كتبت فً  والمسٌا في مكتباتنا عدد مف الكتب التي تتحدث عف شاتـ النبي 

 عهد قوة المسلمٌن وؼلبتهم ومنها: 
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 ((الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ))  .البف تيمية 
 ((تنبيو الكالة كالحكاـ عمى أحكاـ شاتـ خير األناـ))  .البف عابديف الشامي 
 ((السيؼ المسمكؿ عمى مف سب الرسكؿ))  .لتقي الديف أبي الحسف عمي السبكي 

أف ))، ك((احدًّ  ؿي تى قٍ يي ))كىك أنو جاء في ىذه الكتب الحكـ القاطع المتعمؽ بشاتـ الرسكؿ      
 .((يقتؿ سكاء كاف مسممان أـ كافران  الرسكؿ شاتـ

، أك كما نقكؿ في مطمقان  تبت ىذه الكتب كاف المسممكف يحكمكف األرض حكمان عندما كي      
كاف يقكلو أك يكتبو المفتي كالعالـ في ذلؾ أيامنا ىذه كانكا القكة العظمى الكحيدة. كما 

ت تمؾ الكتب في ذلؾ السياؽ كتحت تأثير ىذا أيلفمممكسا، كقد   الكقت يصير كاقعان 
 الشعكر. 

 القدامىلكف في عصرنا الحالي ظيرت صكرتاف جديدتاف لـ يكف المفتكف أك العمماء      
د انتقمت القكة كالغمبة إلى الشعكب عمى عمـ بيما، إحداىما أف المسمميف اليكـ ميزكمكف، كق

التي تحرص عمى حؽ اإلنساف في حريتو المطمقة في التعبير، كلما أفتى المسممكف بقتؿ 
بطبلن، لذا  ـاتشلأحد رعايا تمؾ الشعكب؛ ألنو شتـ الرسكؿ في أحد مؤلفاتو صار عندىـ ا

بكؿ كسيمة ممكنة بحيث يعجز المسممكف عامتيـ كخاصتيـ عف البطش بو،  يحمكنوفإنيـ 
 كبيذا تستحيؿ فتكل القتؿ إلى مجرد إعبلف لفظي مضحؾ. 

طمؽ عمييا كسائؿ اإلعبلـ، فاإلعبلـ كمف أشد الكسائؿ قكة كفعالية في ىذا الزماف ما يي      
لغالبة، كىي تستخدـ فتاكل المكتكب كاإلعبلـ اإللكتركني كبلىما في قبضة ىذه الشعكب ا

عمماء المسمميف لتشكيو اإلسبلـ كالمسمميف في كؿ أنحاء العالـ عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ 
تمؾ. فيـ يقدمكف مف خبلليا اإلسبلـ عمى أنو ديف ىمجي يحض الناس عمى التقاتؿ ألتفو 

نما ىك ديف عنؼ كتطرؼ.   األسباب، كأنو ليس ديف سبلـ كا 
مف تنفيذ أحكاميا، بؿ أسيمت في تشكيو  الرسكؿ  فتاكل قتؿ ساب   كىكذا لـ تتمكف     

 ، كلـ تأت إال بنتائج عكسية. كبيران  صكرة اإلسبلـ تشكييان 
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تؤكد الكقائع أف اإلسبلـ ميز في ىذا الخصكص بيف الظركؼ كاألحكاؿ، كعميو فإف      
االستشياد بكقائع شاتـ الرسكؿ التي قدميا ابف تيمية كالعمماء اآلخركف تتعمؽ  كميا بالعيد 
المدني، أم كقعت في الزماف الذم كصؿ فييا اإلسبلـ إلى السمطة كالحكـ، كذلؾ عمى 

لـ يكف فيو اإلسبلـ عمى رأس السمطة. لقد أعمنت أـ جميؿ زكجة عكس العيد المكي الذم 
 ، كمع ذلؾ لـ يبيف رسكؿ اهلل ((أبينا مذممان )) أبي ليب عمى المؤل قكليا عف رسكؿ اهلل 

 ا لمشاتـ، كلـ يسارع أصحابو في قتؿ تمؾ الشاتمة. حدًّ 
ط باألحداث التي كقعت حً كالحقيقة التي ال يمكف إنكارىا ىي أف مثؿ تمؾ الكتب لـ تي      

في العصكر التالية ليا، كىي رغـ مميزاتيا فإنيا ال تمت إلى ما يحدث في العصر الحاضر 
بصمة، كىذا في الغالب األعـ حاؿ كؿ تمؾ الثركة التأليفية التي نطمؽ عمييا اليـك المكتبة 

 اإلسبلمية. 
المعتبرة، كستجد أف آيات  عمى سبيؿ المثاؿ يمكنؾ مطالعة أم كتاب مف كتب التفسير     

ذفت كألغيت منيا، كتفسير الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي عمى الصبر كاإلعراض قد حي 
ىك ))إنو منسكخ  ]106األنعاـ: [ اٍلميٍشًرًكيفى  عىفً  كىأىٍعًرٍض سبيؿ المثاؿ قاؿ فيما يتعمؽ بقكلو :

الكريمة  باآلية، كجاء األمر نفسو فيما يتعمؽ (([5:التكبة] اٍلميٍشًرًكيفى  فىاٍقتيميكامنسكخ بقكلو 
 ا كىاٍصًبٍر مى ٍبريؾى  كى ىي )) إذ قيؿ: إنيا نسخت بعد نزكؿ آية الحرب ]127: النحؿ] ًبالم و ًإال   صى

 .((منسكخة بالقتاؿ
الصبر كاإلعراض مف أىـ األحكاـ في اإلسبلـ، كقد جاء تأكيدىما في القرآف الكريـ ك      

أحيانان كبشكؿ غير مباشر في أحاييف أخرل، بحيث يصح أف نقكؿ إف القرآف بشكؿ مباشر 
كمو كتاب لمصبر، لكف مف يقرأ كتب التفسير ىذه يخرج بتصكر مفاده أف آيات الصبر 

لقتاؿ كاإلعراض ىذه ليست إال لمتبلكة فحسب، كأف الحكـ القرآني الذم يخصنا ىك الجياد كا
عيد الضعؼ، أما المسممكف اآلف ففي قكة كمنعة،  ، كأف الصبر كاإلعراض كانا فيفقط

نما عمييـ أف يقاتمكا كأف يي   خضعكا غير المسمميف لسمطانيـ.كليس عمييـ أف يصبركا، كا 
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كعمى ىذا النحك تمتمئ كتب الحديث بتعاليـ قيمة ال حصر ليا، لكنيا تككف سببان في      
كتاب مف كتب الصحاح الستة أك  الفيـ الخاطئ بكضعيا الحالي، خذ عمى سبيؿ المثاؿ أم

 لمدعكة كالتبميغ.  الحديث كتأممو، فمف تجد فيو بابان أم كتاب معتبر آخر في  
بطبيعة الحاؿ تحت أبكاب التراجـ، كىكذا  يقرؤكنيافالذيف يقرأكف كتب الحديث ىذه      

القارئ سكل فكر غير دعكم سكاء بطريقة شعكرية أـ بطريقة ال  للد ال تكلدفإف قراءتيا 
شعكرية، فيصبح عمى معرفة كبيرة بأبكاب الجياد كالقتاؿ، لكنو يظؿ غافبلن تمامان عف أىمية 

 الدعكة كالتبميغ. 
لفت جميعان عمى أساس كنجد األمر نفسو إذا تناكلنا كتب السيرة النبكية الطاىرة فقد أي      

نجد مجمدان كامبلن كبعض مجمد مف المجمدات األربعة لكتاب السيرة المعركؼ الغزكات، ف
عامان(، كالمجمدات الثبلثة الباقية 13دث عف العيد المكي الذم استمر)البف ىشاـ يتح

تتحدث عف العيد المدني، كاألبكاب التي تتحدث عف العيد المدني في كؿ كتب السيرة 
أدؿ عمى ذلؾ مف تسمية الكتب األكلى التي كتبت جاءت مرتبة عمى أساس الغزكات، كال 

. كرغـ أف الكتب المتأخرة التي كتبت في السيرة لـ يطمؽ عمييا ((المغازم))في السيرة باسـ 
 اسـ المغازم؛ فإنيا ألفت جميعا مرتبة عمى أساس المغازم. 

ذا نظرنا في كتب التاريخ لكجدنا األمر أكثر خطكرة؛ إذ إف كؿ ما كتب       في التاريخ كا 
اإلسبلمي يكاد يككف مجرد حكاية لمحركب كفتكح البمداف كاألمصار، كصارت تمؾ الكتب 
مجرد تراجـ لمفتكحات كاالنتصارات السياسية، كحياة السبلطيف كمكتيـ. ككاف العبلمة ابف 
خمدكف أكؿ مف شعر بيذا النقص، كسعى إلى كتابة التاريخ الجامع لئلسبلـ بطريقة أكثر 

مبادئ كتابة التاريخ، ككانت محاكلة مكفقة؛ لكنو  ((مقدمة التاريخ))فكضع في كتابو  شمكالن،
 لـ يستطيع ىك نفسو كتابة تاريخ اإلسبلـ عمى النيج الذم قرره. 

فكانت كميا  -غير المعتبرة المتصكفةكدع عنؾ كتب -أما الكتب التي ألفت بعد ذلؾ     
حجة اهلل ))عمى ذاؾ النيج، كعمى سبيؿ المثاؿ قاؿ مكالنا سيد أبك الحسف الندكم عف كتاب 
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لشاه كلي اهلل الدىمكم إنو كتاب متفرد كرائع، كقاؿ: إف فيو خريطة جامعة كدالة  ((البالغة
 .  1كمترابطة ألقصى درجة عف الديف كنظاـ الشريعة

يخمك مف  في الكاقع أبكابا عف المسكاؾ كعف السرة أيضان  كلكف ىذا الكتاب الذم يضـ     
كجكد باب عف الدعكة كالتبميغ؛ بؿ إنو يؤكد أف الجياد كالقتاؿ أىـ عمؿ إسبلمي، كال شؾ 

تحت تأثير ظركؼ زمانو؛ ألف أىـ تعاليـ اإلسبلـ في ضكء التاريخ  أف الدىمكم كاف كاقعان 
م أف الدعكة عمى فيك عمؿ يقع بحسب الضركرة، أ ((بمعنى القتاؿ))ىي الدعكة، كأما الجياد 

أمر عارض ككقتي يرتبط بظركؼ  ((بمعنى القتاؿ))إطبلقيا مستمرة في كؿ حاؿ، كالجياد 
 معينة كشركط مخصكصة.

كلقد كقع في التصكر العاـ ألىؿ زماننا أف المسمميف أمة محاربة، كمنيـ مف ىك      
شريؾ في ىذه الحركب بشكؿ مباشر كمنيـ مف يشارؾ فييا بشكؿ غير مباشر، كقد بيف 

 زعيـ المسمميف المحبكب إقباؿ ىذا التصكر فيما يمي: 
                 

 رمزنا الوطني. ىو ف وكبرنا، وىالل الخنجرتربينا في ظالل السيو 
كشباب المسمميف اليـك في كؿ أنحاء العالـ يحممكف البنادؽ كاألسمحة، كعمماء      

المسمميف كمفكركىـ يقكلكف: إنو جياد، كىـ يصدقكف عمميا عمى ىذا التصكر كيضعكف 
 بصمتيـ عميو. كنشيد الشباب كما يقكلكف ىـ ىك : 

 الخوف، وفي اليد الكالشنكوف.في القمب من اهلل                      
ىذا اإلسبلـ القتالي ليس ىك اإلسبلـ الذم أراده اهلل كرسكلو عمى كجو اليقيف، فإسبلـ      

اهلل كرسكلو ينشر ثقافة الرحمة ال ثقافة الكبلشنككؼ، فمف أيف جاء ىذا اإلسبلـ القتالي؟ إنو 
آنفا، كزد عمييا في العصر مف الناحية النظرية مأخكذ مف األدبيات التي أشرنا إلييا 

الحاضر ذلؾ التفسير الثكرم لئلسبلـ الذم جاء بو أمثاؿ سيد قطب، كأبك األعمى 
بيات القديمة لم يكن سوى اضمحالل فكري، وقد زاده ومثل ىذا التفسير في األدالمكدكدم، 

                                                           
1
 (.215/ ص) 
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ة وأوصمو إلى درجة منحط التفسير السياسي واالنقالبي الجديد اضمحالاًل إلى اضمحاللو
 في السوء الفكري.

و مكتبتنا اإلسبلمية جرل إعداده ا تضمكيتضح مف التفصيؿ السابؽ بجبلء أف معظـ م     
بتأثير مف ظركؼ عصره، كليذا يفقد جدكاه في أيامنا ىذه، فبل يكجد فيو ما يطمئف إليو 

ذا كنا نريد ألجيالنا الحديثة أف تنيض عمى أساس الركح ك العقؿ اإلنساني الحديث.  ا 
الصادقة لئلسبلـ؛ فميس أمامنا سكل أف نعترؼ بكجكد نقص في تمؾ األدبيات، كأف عمينا 
إعداد أدبيات جديدة صحيحة يطالعيا الناس، ىذه األدبيات تككف مبنية في األصؿ عمى 

مع  متكافقةلكنيا في ترتيبيا كأسمكبيا إعدادىا بمنأل عنيا،  ال يمكفالثركة القديمة؛ إذ 
األسمكب العصرم كما يقتضيو، كذلؾ حتى تصير غذاء فكريا صالحا إلنساف العصر 

 الحديث. 

 انمضاَا لذًَح واألدنح خذَذج: 

ارئ محمد طيب الق لقد قرأت مقاالن طكيبلن لممسئكؿ السابؽ عف دار العمـك بديكبند مكالنا     
عركؼ بمقب حكيـ األمة، كالمقاؿ يدكر كمو حكؿ مكضكع ـ(، كىك الم1895-1983)
 ، لكنني لـ أجد فيو جكابان صريحان عمى سؤالي. ((إعادة بناء الفكر اإلسالمي))

 كتب مكالنا الطيب يقكؿ:      
 (( إف خبلصة إعادة بناء الفكر اإلسبلمي في كممتيف: أف تككف المسائؿ قديمة

كاألدلة جديدة، كذلؾ حتى نستطيع أف نؤدم حؽ خبلفة اهلل كالنيابة عف رسكلو 
 االنطبلؽ. إف ىذه ىي أكؿ خطكة، كىي النقطة المركزية التي يجب عمينا 

منيا في عممية إعادة بناء الفكر اإلسبلمي. عمينا أف نبذؿ كؿ كسعنا في ىذه 
    .1((النقطة تحديدان 

ىذا الكبلـ لك قيؿ عف القرآف الكريـ فيك  ((أن تكون المسائل قديمة واألدلة جديدة))     
اؿي  :صحيح مئة بالمئة، كعمى سبيؿ المثاؿ جاء في القرآف الكريـ قكلو   قىك اميكفى  الرِّجى

                                                           
1
 (.83/ ص) اإلسبلمً، الفكر تشكٌل إعادة 
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مىى قاؿ العمماء القدامى في تفسير ىذه اآلية: إف سبب أفضمية الرجؿ  ]34النساء:[ النِّسىاءً  عى
. كأصبح مف 1((كالتفضيؿ لمرجاؿ لكماؿ العقؿ كالتدبير)) عمى المرأة أنو أكثر عقبلن كتدبيران 

ثبت في عمـ األحياء الممكف في زماننا ىذا أف نقدـ أدلة عممية جديدة تؤيد ذلؾ الرأم، فقد 
بالميبلد، فكؿ خمية مف خبليا جسد المرأة ككذلؾ ديث كجكد فرؽ بيف الرجؿ كالمرأة الح

عمى ىذا فإف المرأة تككف انفعالية المزاج،  تككينيا العقمي مختمؼ تمامان عف الرجؿ، كبناءن 
ى طى عٍ الطبيعي أف تي نيا مف مكاجية تحديات الحياة؛ لذا كاف مف مكِّ سريعة التأثر، كذلؾ ال يي 

 لمرجؿ درجة القكامة عمييا في البيت كالمجتمع. 
ىكذا ىيأ لنا العمـ الحديث فرصة تقديـ أدلة جديدة لمناس في مسألة قديمة مدعمة      

 بالبراىيف المقنعة. 
يمكف أف تككف صحيحة صحة  ال ((أف تككف المسائؿ قديمة كاألدلة جديدة))لكف نظرية      

 مطمقة فيما يتعمؽ بالفقو؛ ألف القرآف باعتبار نكعيتو أبدم دائـ، أما الفقو فكقتي كزمني. 
: دار اإلسبلـ كدار الحرب. داريفف العالـ كمو إلى عمى سبيؿ المثاؿ يقسـ الفقو المدك       

كأما دار الحرب فيي الببلد التي ذ فيو قانكف اإلسبلـ، ف  نى أما دار اإلسبلـ فيي الببلد التي يي 
ال ينفذ فيو قانكف اإلسبلـ. كعمى ضكء ىذا الفقو فإف المسمميف في مكاجية دار الحرب 
يمكف أف يككنكا قكمان محاربيف، كطبقان لممبدأ الذم ذكره مكالنا الطيب المشار إليو آنفا، 

جديدة، لكنني أحسب أف ىذا ة الينبغي لنا أف نقكم ىذا المبدأ الفقيي كنؤكده مف جديد باألدل
نيج الفكرم ليس صحيحان صحة مطمقة، كأننا اليـك في أمس الحاجة إلى أف نعيد النظر ال

 في ذلؾ التقسيـ الفقيي. 
ع الناس ظيرت لدينا مسائؿ كثيرة، لـ يستطعمى الفقو الجديد كالكاقع الجديد  كبناءن      

 د حؿ ليا. بسبب التقميد الجامد فيميا، كلـ ينجحكا في إيجا

                                                           
1
 (.1/274) التفاسٌر، صفوة 
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 انرفكُز عكس انزيٍ: 

ا إلى أف في كتب الفقو لمصطمح دار الحرب النتيين دائرلك أننا اعتمدنا التعريؼ ال     
 حرب. العالـ كمو اليـك دار 

دار حرب يمـز المسمميف كفقا ليذا الفقو أحد أمريف: إما أف  ة مف الببلدكحيف تصير بمد     
ما أف يياجركا منيا إلى دار اإلسبلـ؛ لكف  ةالبمد هيحاربكا حتى يجعمكا مف ىذ دار إسبلـ، كا 

فيك كما يقكؿ مكالنا  -أم اليجرة-المسمميف اليكـ ال يستطيعكف الحرب، كأما االختيار الثاني
لى متى يستمر السبلـ في ))شبمي النعماني:  ف ىاجرنا يا شبمي فإلى أيف نياجر، كا  حتى كا 

 . ((الشاـ كنجد كالقيركاف؟
وىكذا يدفع بنا التمسك بالفقو القديم إلى طريق مسدود، في حين يقول موالنا القارئ      

الطيب ىو وأمثالو من حكماء األمة: إن عمينا أن نزين ىذا المبدأ القديم باألدلة الجديدة 
 ونقدمو إلى العالم. 

د سعى في كقد فعؿ مكالنا سيد أبك األعمى المكدكدم الشيء نفسو عمى طريقتو، فق     
تقديـ المسائؿ القديمة في لباس األدلة الجديدة، كيمكف تمخيص فكره ىذا بمغة الفقو بأنو: 

 . المحاربة من أجل إحالة دار الحرب إلى دار إسالم
ذا درست مؤلفات مكالنا      خمص منيا إلى أف الميمة أبي األعمى المكدكدم ست كا 

، كىذا العمؿ ال يتحقؽ إال بالسمطة كالقكة، األصمية لممسمـ ىي إقامة حكـ اهلل في األرض
كليذا عميو أف ييب كينتزع مفاتيح الحكـ مف أىؿ السمطة، فكما يجر الجرار عربات 
القطار، فإف أىؿ الحكـ أيضان يقكدكف عربة الحياة، فإذا أراد المسممكف تحريؾ عربة الحياة 

 رار. في اإلسبلـ؛ فعمييـ تنظيـ قكتيـ كاالستيبلء عمى محرؾ الج
إف الشباب المسمـ في أيامنا ىذه ينشر ثقافة البندقية في كؿ أرجاء العالـ، كىك متأثر      

الثكرييف، مف أجؿ تحكيؿ  المفكريففي ذلؾ بأفكار مكالنا المكدكدم كمف عمى شاكمتو مف 
، بؿ إف مكالنا المكدكدم فعؿ األمر نفسو في أفضؿ سني ((دار اإلسبلـ))إلى  ((دار الحرب))
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إلى أف تكفي عاـ  ((مفاتيح السمطة))عمره بباكستاف، كسعى سعيا دؤكبا في سحب 
 ـ(. 1979)

ـ( حاكؿ ىك كرفاقو االستيبلء عمى مفاتيح 1947فبعد أف قدـ إلى باكستاف عاـ )     
السمطة مف لياقت عمي خاف، ثـ مف الجنراؿ أيكب خاف، ثـ مف ذم الفقار عمي خاف؛ لكنو 

مؾ المحاكالت. كفي نياية المطاؼ آلت مفاتيح السمطة إلى كاحد ممف لـ ينجح في أم مف ت
شارككه فكره، كىك الجنراؿ ضياء الحؽ، الذم شيد لو كؿ اإلسبلمييف بالصبلح مف لدف 

 ((دار إسبلـ))مكالنا المكدكدم إلى مكالنا عمي مياف، كمع ذلؾ ظؿ أمر تحكيؿ باكستاف إلى 
في باكستاف بمشاركة جماعة مكالنا  ((ية اإلسبلميةبالج))لـ يتحقؽ. ثـ بعد ذلؾ تككنت  حممان 

المكدكدم، كحققت نجاحان كبيران في االنتخابات، كىكذا كصمت مفاتيح السمطة إلى جماعة 
 إسبلمية، كمع ذلؾ لـ تتحكؿ باكستاف إلى دار إسبلـ. 

إف ىذا الفشؿ الذريع كقع؛ ألف ىؤالء اإلسبلمييف لـ يفكركا إال في إطار فقو الماضي      
كحده، كلـ يككنكا عمى عمـ بالمتغيرات الجديدة؛ فقد تشكؿ ذىف ىؤالء في إطار العصكر 
القديمة التي كاف الناس فييا عمى ديف ممككيـ، حيث كانت السمطة كميا تتركز في يد 

، كعندما ينجح مغتصب في اغتصاب مفاتيح السمطة تنتقؿ ((مطافالس))شخص كاحد فقط ىك 
ىذه المفاتيح فكران مف يد السمطاف األكؿ إلى يد سمطاف آخر، كتأثران بيذا التقميد القديـ ركزكا 

 كؿ جيكدىـ عمى اغتصاب مفاتيح السمطة السياسية. 
ديث فشمكا في أف كلكف لعدـ معرفتيـ العميقة بالتغيرات التي تجرم في العصر الح     

يستكعبكا أنو إذا كاف الناس قديمان عمى ديف ممككيـ، فإف الناس حاليا عمى ديف عصرىـ، 
كأف حيثية الحاكـ السياسي اآلف صارت حيثية ضمنية، فيأتي إلى السمطة لسنكات قميمة 

 بانتخابات ديمكقراطية، كال يمبث فييا طكاؿ حياتو كما كاف يمبث السبلطيف القدامى. 
كما أف العكامؿ غير السياسية أصبحت في عصرنا أكثر تأثيران، كصار الحاكـ      

السياسي اليـك ال يممؾ مف مفاتيح السمطة إال مفتاحا كاحد فقط، أما بقية المفاتيح فقد 
 صارت في يد آخريف بشكؿ دائـ. 



69 
 

نت كقد شي نا قد كقعكا في سكء الفيـ الذم كقع فيو المكدكدم. كىكذا فإف أكثر عممائ     
حركب عمى االحتبلؿ الغربي منذ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كحتى النصؼ 
األكؿ مف القرف العشريف كمفت كثيرا مف التضحيات، ككاف أكبر دافع لتأييدىا أنو إذا انتيى 

 االحتبلؿ الغربي لميند فسكؼ تتحرر بعد ذلؾ كؿ دكؿ العالـ اإلسبلمي. 
لكف العمماء  -القرف العشريف -التحرر ىذا في منتصؼ القرف الحاليكقد تحقؽ أمر      

كالمفكريف جميعان مشغكلكف اليـك في الشككل كاالحتجاج بأف الغرب قد قاـ بغزك حضارم 
خطير عمى العالـ اإلسبلمي، في حيف أف ىذه الحممة االحتجاجية في الحقيقة ما ىي إال 

ذا ال يعني سكل أف عمماءنا كقادتنا لـ ف ىبلف عف الجيؿ بالعصر الحديث؛ إذ إإع
يستطيعكا إلى اآلف استيعاب أف العصر الحاضر مختمؼ تمامان عف كؿ األزمنة السابقة، فقد 

مكنيـ مف الدخكؿ إليؾ عف طريؽ البحر إف أعطت الكسائؿ الحديثة لمشعكب فرصة تي 
ف لـ تسمح ليـ بالدخكؿ إلى أراضي ؾ فسكؼ يشقكف استطعت أف تبعدىـ عف طريؽ البر، كا 

ف اختطفت منيـ مفاتيح السمطة السياسية فإنيـ سيعثركف عمى  ألنفسيـ طريقان مف السماء، كا 
مفاتيح أخرل كثيرة يدخمكف مف خبلليا إلى بيتؾ كببلدؾ، بؿ إف التقدـ الحديث قد مكف 

مف أف تجعؿ أفضؿ شبابؾ يطيركف -في حاؿ إخراجيا مف ببلدؾ نيائيان  -األخرل الشعكب 
 ؛ ليستقركا بيا كيعيشكا في كنفيـ، كيحققكا الحياة التي يشتيكنيا. برضاىـ ببلدىـإلى 
، فقد كانت األدلة النقمية في الماضي تكفي ة أف الزمف الحالي زمف مختمؼ جداكالحقيق     

إلقناع الناس، أما اآلف فقد تزايدت أىمية األدلة العقمية. كبينما كانت المسائؿ العقمية في 
، كعمـ الكبلـ القديـ البدييياتقـك عمى القياس، صارت تتأسس نظيرتيا الحديثة عمى القديـ ت

كؿ عمى ضكء الفرؽ اإلسبلمية في الداخؿ، أما عمـ الكبلـ الجديد فيحتاج في تشكيمو أف شي 
الخارجية، كالعيد القديـ كاف عيدان تكنيكيان تقميديان، كاليـك  الضبلالتتؤخذ في االعتبار 

لكجيا العممية العالـ كمو. ككاف العصر القديـ عصر المجتمعات المحدكدة، سادت التكنك 
كاليـك جعمت كسائؿ االتصاالت الحديثة مف العالـ كمو قرية كاحدة، ككانت األمكر المالية 

ت تعتمد عمى الزراعة، كصارت تتأسس اليـك عمى الصناعة. كفي الزمف الماضي كان



74 
 

لحياة األخرل، كاليـك جعمت الكسائؿ الحديثة التي ال ي االسياسة ىي الغالبة عمى كؿ مناح
 حصر ليا مف السياسة تابعان ليا، كغير ذلؾ مف األمكر. 

 انرمصُز فٍ االخرهاد: َرائح 

ية، كقد تمثمت في األمة ىي فقدانيا البصيرة االجتياد إف أكبر خسارة منيت بيا     
قدـ فييا مف الحديث، فقد ظمت التضحيات تي الحركب التي أعمنتيا عمى النظاـ االستعمارم 

جانب كاحد لمدة طكيمة بسبب عدـ المعرفة الصحيحة بالكاقع، في الكقت الذم تأكد فيو أف 
 تمؾ التضحيات لف تعكد عمى األمة بفائدة تذكر. 

فحيف ظيرت مسألة االستعمار الغربي كاف التفكير التقميدم مسيطرا تمامان عمى عمماء      
ىذا الحضكر حضكرا  عد كاإلسبلمي كمو، كعندما حضر الغرب إلى العالـ اإلسبلمي العالـ ا

سياسيا مثمما حدث مف قبؿ مع العالـ اإلسبلمي في مرات عدة، كلـ يستطيعكا بسبب 
تفكيرىـ التقميدم إال أف يعتبركا ىذا الحضكر عدكانان سياسيان، كأف عمييـ اتخاذ التدابير 

 التي كانت تتـ في الماضي في مثؿ ىذه األحكاؿ.  الدفاعية بالطريقة نفسيا
كلك كاف عمماؤنا يعرفكف بالتغيرات التي تجرم في زمانيـ ككظفكا في سبيؿ ذلؾ      

نما كانكا  بصيرتيـ االجتيادية، لما اعتبركا قدكـ الشعكب الغربية اعتداء سياسيا، كا 
كا ىذا السر في كقتو الصحيح سينظركف إليو عمى أنو خطكة عممية متقدمة. كلك أنيـ اكتشف

، كحاكلكا أف تجيدكا ةلقالكا لشعكبيـ المسممة تحممكا سيطرتيـ كتفكقيـ السياسي لفترة مؤقت
 العمـك التي أجادكىا كتقدمكا بيا. 

ىذا ىك التدبير نفسو الذم اتخذه الصميبيكف األكركبيكف في مكاجيتنا مف قبؿ، فقد      
ف كانشغمكا بنقؿ عمكميـ؛ بؿ إنيـ أضافكا إلييا حتى غيركا سممكا بالتفكؽ السياسي لممسممي

عداد العدة ال  كجو التاريخ. كالحؽ أف المكاجية مع الغرب كانت أحكج إلى التعمـ منيـ كا 
العمماء في تقديـ النصيحة  شؿى إلى الصداـ كالقتاؿ؛ كلكف لما غاب االجتياد كتكارل فى 

 الخالصة لؤلمة. 
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أعممكا بصيرتيـ االجتيادية في الكقت المناسب الستحاؿ تاريخ األمة كلك أف قادتنا      
 ف في الماضي. ياإلسبلمية اليكـ إلى تاريخ مجد كعظمة، كما استحاؿ تاريخ الصميبي

لصكاب تمؾ الكجية. فقد سيطرت  اكفي كقتنا الحاضر تعد الياباف نمكذجا كمثاالن مؤكد     
ـ( عمى الياباف سياسيان كعسكريان، لكف 1945في عاـ )أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية 

المفكريف في الياباف استكعبكا مف فكرىـ أف تفكؽ أمريكا العسكرم كالسياسي ليس نتيجة 
، بؿ ىك ثمرة التفكؽ في ميداف العمـ كالتكنكلكجيا، كأف ىذا ىك الفارؽ الذم ىيأ ((مؤامرة))

لياباف بتمؾ القيادة الفكرية التفكؽ السياسي ألمريكا ىزيمة الياباف كاحتبلليا. تجاىمت ا
كالعسكرم ألمريكا، كصبت كؿ جيكدىا عمى تعمـ العمـك الحديثة، ككانت النتيجة المذىمة 

 تغمب الميزـك عمى المنتصر. لح الياباف، ففي أقؿ مف نصؼ قرف في صا
االجتيادية لفعمكا لك أف عمماء القرف التاسع عشر الميبلدم كانكا يتصفكف بالبصيرة      

ألفتكا بتحصيؿ  جيادمف تمقاء أنفسيـ ما فعمو الصميبيكف كاليابانيكف، كبدالن مف أف يفتكا بال
العمـ، كبدالن مف أف يكجيكا الناس إلى االستعداد لمحرب لكجيكىـ إلى االستعداد العممي، 

مع الحماية الشعكب اإلسبلمية كميا تركز جيكدىا عمى تحصيؿ العمـك الحديثة  جعمكاكل
قد ىيأ  الضركرية لمديف، أما نتيجة ذلؾ كمو فبل تحتاج إلى افتراض أك قياس؛ إذ إف اهلل 

لنا مثاليف تاريخييف في غاية الكضكح؛ ىما أكركبا كالياباف، كيستطيع أم فرد يتمتع ببعد 
 نظر أف يستكعب ىذيف المثاليف جيدان إذا أحسف مطالعة التاريخ. 

ـ اقتراح عممي دِّ يستحؽ الذكر فيما يتعمؽ باالجتياد، كىك أنو إذا قي  كىناؾ أمر آخر     
لمعالجة كاقع بعينو، كنتج عف ىذا االقتراح شيء إيجابي مف ناحية، ككاف يتفؽ كركح 

ف كاف اإلسبلـ كال يتصادـ معيا مف ناحية أخرل؛ عي  د ىذا االقتراح رأيان اجتياديان، حتى كا 
كما يجب تقبؿ الرأم الصحيح في حؽ أىؿ اإلسبلـ في الكقت  مقدمو كافران منكران لئلسبلـ،

 المناسب، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ الشاطبي في قكلو:
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كقد أجاز النظار كقكع االجتياد في الشريعة مف الكافر المنكر لكجكد الصانع كالرسالة ))     
كذلؾ في نفس كالشريعة؛ إذ كاف االجتياد إنما ينبني عمى مقدمات تفرض صحتيا كانت 

 .1((األمر أكال
قد اختاركا  ((حركة الخبلفة))كليذا فإف أكثر أكابر عمماء اليند كالعالـ اإلسبلمي في أياـ      

سياسة غير عنيفة بدالن مف سياسة العنؼ،  يتخذكاأف  -بطريقة شعكرية أك غير شعكرية-
 كىك االقتراح الذم جادت بو قريحة شخص غير مسمـ. 

نما يتعمؽ كىذا في       الحقيقة أمر فطرم تمامان؛ ألف االجتياد ال يتعمؽ بأمكر اآلخرة، كا 
 بأمكر الدنيا، كيمكف اإلفادة فيو مف أم شخص. 

 : مساوئ التقليد
إف المقابؿ لبلجتياد ىك التقميد، كعندما يتكقؼ االجتياد يتكاصؿ التقميد، كالتقميد ىك      

حكـ بالمكت عمى القدرات اإلنسانية، كلك أف ىناؾ سببان لما يعيشو المسممكف مف كاقع مرير 
 اآلف؛ فمف يككف إال غمؽ باب االجتياد في كجو األمة كالزج بيا في غياىب التقميد. 

رماف المسمميف مف شد العيكب المدمرة التي ترتبت عمى تكقؼ االجتياد؛ ىك حإف مف أ     
ديف أبدم  ات الجديدة في دينيـ. إف الديف الذم جاءنا بو محمد العربي اكتشاؼ اإلمكان

يمكف  راسخ، كليذا كاف مف الطبيعي أف ينطكم عمى كؿ إمكانات العصكر التالية. كال
نع راج خبلؿ بصيرة اجتيادية، كلكف لما تكقؼ االجتياد كمي اكتشاؼ تمؾ اإلمكانات إال مف 
ي يمكف لممسمميف التعرؼ منيا د أغمقت النافذة الكحيدة التالتقميد كانتشر، كىذا يعني أنو ق

 عمى إمكانات دينيـ الحديثة.
في القرآف الكريـ آيات كثيرة جاءت بصيغة المستقبؿ، عمى سبيؿ المثاؿ خاطب اهلل      
 شر جميعان فقاؿ: بني الب ًٍفي اآٍلفىاؽً  ًفي آيىاًتنىا سىنيًريًيـ ت ى أىٍنفيًسًيـٍ  كى  أىن وي  لىييـٍ  يىتىبىي فى  حى

ؽ   . كعمى النيج نفسو جاءت بعض األحاديث النبكية الشريفة؛ فقد جاء جبريؿ ]53:فصمت[ اٍلحى
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  إلى النبي   ا سألو رسكؿ اهلل كأخبره أف فتنان ستثكر في المستقبؿ، كلم  عف سبيؿ
كتاب اهلل ... فيو نبأ من كان قبمكم، وفصل ما بينكم، ))الخركج مف ىذه الفتف قاؿ لو: 

. كقاؿ سيدنا ((عجائبوتنقضي  وال))، كقاؿ عف القرآف الكريـ: ((وخبر ما ىو كائن بعدكم
واآلخرين، وعمم  جمع اهلل في ىذا الكتاب عمم األولين)) رضً هللا عنهما عبداهلل بف عباس
 .  1((يكون ما كان وعمم ما

ينطكم عمى كؿ شيء حتى قياـ الساعة، فبل بد مف  إذا كاف الديف الذم أرسمو اهلل      
ظيكر األشياء الكامنة فيو في كؿ عصر مف العصكر. كربما ال نككف مبالغيف إذا قمنا إف 
األمة اإلسبلمية لـ تستطع عمى مدل ستة القركف الماضية أف تقدـ كتابان يمكف أف يقاؿ فيو 

كتابان عف االجتياد، ثـ  ((م الدىمك شاه كلي اهلل))إنو عمؿ إبداعي، ككـ ىك عجيب أف يكتب 
، كآخر كتاب ((عقد الجيد في أحكاـ االجتياد كالتقميد))و اسمان تقميديان خالصان ىك يضع ل

، كبعد ذلؾ كانت كؿ الكتب ((مقدمة ابف خمدكف))ىك كتاب -في الغالب-إبداعي قدمتو األمة
ت عمى مدل القركف الستة التالية تقميدية كتبت بأسمكب تقميدم، كلـ تكف عى بً ت أك طي بى تً التي كي 

 إبداعية ذات أسمكب اجتيادم. 
رم الذم كاف معاصران لسيدنا كيمكف تكضيح ىذا األمر بمثاؿ، كىك أف الفرعكف المص     

في القرآف الكريـ مخاطبان ىذا  في البحر كما نعمـ، كقد قاؿ اهلل  ؽى رً غٍ قد أي  مكسى 
يؾى  فىاٍليىٍكـى الفرعكف  ٍمفىؾى  ًلمىفٍ  ًلتىكيكفى  ًببىدىًنؾى  نينىجِّ ف   آيىةن  خى  لىغىاًفميكفى  آيىاًتنىا عىفٍ  الن اسً  مِّفى  كىًثيرنا كىاً 

 .         ]92يكنس:]
بشكؿ معجز ليستعممو  ظي فى حٍ جاء في ىذه اآلية إعبلف حتمي يؤكد أف جسد فرعكف سيي      

أماـ األجياؿ اإلنسانية القادمة، ككاف ىذا  سبلـ في إظيار صدؽ الكتاب اإللييأىؿ اإل
ىراـ األف العمماء المصرييف لـ يعرفكا عف مصر، لك أىراـالكنز العممي محفكظان في 

كاحد  ، كمرت قركف طكاؿ لـ يتمكف فييا عالـ مسمـ((ة الفراعنةلعن))الشامخة سكل أنيا تحمؿ 

                                                           
1
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مف إزاحة النقاب عف تمؾ اآلية الكامنة، ليقدـ لمعالـ حقيقة ال تقبؿ اإلنكار عف القرآف 
 الكريـ. 
لكريت ))البركفسكرفرعكف المحفكظ ىك العالـ الفرنسي ككاف أكؿ مف أخرج جسد ال     

Loret))( كجاء بيذا الجسد المحنط في مكمياء إلى المتحؼ 1898، كذلؾ في عاـ ،)ـ
، ليفؾ أربطة ىذه (( Smith  Elliotإليكت سميث ))القكمي بالقاىرة، ثـ جاء بعده البركفسكر 

ـ(، كيشاىدىا كيدرسيا، ثـ ألؼ كتابان اشتير باسـ 1907يكليك عاـ ) 8المكمياء في 
 ـ(.    1912عاـ ) ((The Royal Mummiesالمكمياكات الممكية ))

كبعد كؿ ىذه االكتشافات المتتالية جاء مف أفاد منيا في إثبات صدؽ اإلسبلـ، كىك      
ـ(، 1975العالـ الفرنسي الدكتكر مكريس بككام، الذم كصؿ إلى القاىرة في يكنيك عاـ )

تـ بككام بحثو عمى أكمؿ كجو تعمـ المغة ليدرس المكمياء في المتحؼ مباشرة، كلكي يي 
كفرعكف في القرآف الكريـ، كبعد ذلؾ أخرج لنا سفره  العربية؛ حتى يطالع قصة مكسى 

 إلى لغات عالمية مختمفة.  ـى جً رٍ العظيـ بالمغة الفرنسية، كقد تي 
 ؽى فِّ كي فقد كاف السبب في إثبات صدؽ نبكءة القرآف الكريـ بشكؿ عممي عالمان فرنسيان،      

في ىذا األمر. كصرح بككام بأف الذيف يريدكف أدلة إلثبات صدؽ الكتاب المقدس عمييـ 
بالذىاب إلى المتحؼ المصرم كزيارة المكمياكات فيو، كسكؼ يجدكف الدليؿ العظيـ عمى 

 .   1صدؽ آيات القرآف التي تحدثت عف جسد الفرعكف
ظر إلى الحرب نٍ الشامؿ أصبح يي  كفي العصر الحاضر بعد اكتشاؼ أسمحة الدمار     

ب لدل الجاديف؛ ألنيا أصبحت شيئان مدمران بعد كجكد تمؾ عمى أنيا أمر سيئ، كغير محب
 األسمحة الفتاكة. 

                                                           
1
 Those who seek among modern data for proof of the veracity of the Holy Scriptures will find a magnificent illustration of  the verses of 

the Quran dealing with the Pharaoh's body by visiting the Royal Mummies Room of the Egyptian Museum , Cairo(p.241).    
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شيع أف اإلسبلـ لـ يعد مناسبان لمعصر الحديث، كأنو أعجز مف في ظؿ ىذه الظركؼ أي      
مى القكة الحربية، كالقكة الحربية كحدىا اء في ىذا العصر؛ ألنو يعتمد عأف يككف لو دكر بن  

 ال تفمح أبدا في القياـ بأم دكر حضارم كتعميرم. 
ما كاف أحكجنا في ىذا الكضع إلى تكضيح قكة اإلسبلـ السممية باألدلة كالشكاىد      

كالبراىيف؛ لكف أكثر العقكؿ المسممة في ىذا العصر انصرفت إلى الدفاع عف القكة الحربية، 
كتبان ضخمة في قكانيف الحرب في اإلسبلـ. ككاف أكؿ مف قدـ قكة اإلسبلـ السممية، فألفكا 

أك بمعنى آخر قكة الدعكة اإلسبلمية بشكؿ منظـ كمقنع المفكر المسيحي الدكتكر تي دبميك 
الذم بذؿ فيو جيدان كبيران، كقد نشره في عاـ  1((دعكة اإلسبلـ))آرنكلد، كذلؾ في كتابو 

ـ(، كأثبت فيو بالحجج القاطعة أف قكة اإلسبلـ الحقيقية تكمف في أيديكلكجيتو، فيي 1896)
 القكة التي تممؾ القدرة الفعمية عمى تسخير اإلنساف. 

 ت الحقائؽ العممية في العصر الحاضر، كآمف الناس بعظمة العمـ،فى شً تي كعندما اكٍ      
ع أم مفكر مسمـ إثباتا عمميا مقنعا، كلـ يستط ظيرت الحاجة إلى إثبات صدؽ ديف اهلل 

الذم  ((مكريس بككام)) أف يمبي تمؾ الحاجة الممحة، ككاف أكؿ مف لباىا ىك المفكر الفرنسي
 ـ(. 1976، طبع في عاـ ) 2((الكتاب المقدس كالقرآف كالعمـ))ذكرناه آنفا، كاسـ كتابو: 

لمعالـ بما يكافؽ الذكؽ  ككانت الحاجة ماسة أيضان إلى إظيار عظمة النبي      
يستطع العمماء المسممكف تمبية ىذه الحاجة  ديث، ككفؽ معيار تاريخي خالص، كلـالح

لفت كؿ الكتب المعاصرة في السيرة النبكية مف منظكر اعتقادم كجاءت مجافية أيضان؛ إذ أي 
الذم صنؼ  ىذه الحاجة ىك الدكتكر المسيحي مايكؿ ىارت،لؤلساليب الحديثة. كالذم لبى 
)الخالدكف مائة،  ـ عنكانو:1978ة شخص في التاريخ عاـ سفران ضخمان عف أعظـ مئ

ىذا يؤكد ما جاء في أنجح إنساف في التاريخ كمو. ك  أعظميـ محمد(، كأثبت فيو أنو 
 .   3((ىذا الديف بالرجؿ الفاجرإف اهلل ليؤيد )) ي صحيح البخارم في قكلو كتاب الجياد ف

                                                           
1
 The Preaching of Islam. 

2
 The Bible , The Quran, and the Science.  

3
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كرت؛ فإنني عندما أنعـ النظر في ذلؾ الحديث كبالنظر إلى الكقائع الدالة التي ذي      
النبكم أفيـ أنو إذا كجدت الركح االجتيادية في رجؿ كافر؛ فإنو ينجز أعمبلن إبداعية 
عظيمة، كأف الرجؿ المؤمف لك فقد تمؾ الركح لما قدـ شيئا يستحؽ الذكر في ىذه الدنيا، 

مامان لمقافمة البشر  ف ظف نفسو تاجان لئلنسانية كا   ية. حتى كا 

 سٍُ َثٍ اإلسالو: 

ف العمماء ف دك  يكأفعالو في القرنيف الثاني كالثالث اليجري معت أقكاؿ النبي عندما جي      
 ، كبعضيا اآلخر في أبكاب مختمفة ثـ جمعكىا في ىيئة كتب. ((السنف))بعضيا في أبكاب 

ىذه الكتب فيما بعد مصدرا مف مصادر الديف، كاعتبر الناس ما أدرج فييا سننا،  دتٍ عي      
درج أخرجكه مف قائمة السنف، كبيذا صارت المحية سنة، كاإلزار كالمسكاؾ مف كما لـ يي 

السنف. كفي الكقت نفسو لـ تجد بعض األشياء مكانا ليا عندىـ رغـ أنيا مف السنف. 
لعقكؿ المتفتحة كسيطر التفكير التقميدم عمى الناس ازداد ىذا كعندما غاب التفكير كانزكت ا

 الخطأ رسكخان كثباتا، كسيطر عمى عقكؿ العامة كالخاصة عمى السكاء. 
 

ليكم بعض األمثمة الدالة عمى ما أشرنا إلييا من السنن الميمة التي أخرجت من قائمة  وا 
  سنن ولم يدرجيا القدامى في كتبيم:ال

كفي الباب ركاية عف  ((باب فضؿ مكة كبنيانيا))في صحيح البخارم باب عنكانو  (1

فييا أف جدراف الكعبة تيدمت في الجاىمية، فأعاد ؛ رضي اهلل عنيا السيدة عائشة
طكيمة، كلما لـ يكف لدل  المشرككف بناءىا، ككانت الكعبة التي بناىا إبراىيـ 

المشركيف ما يكفي مف األدكات بنكىا مربعة، كترككا جزءان منيا خاليان، كىك الجزء 
 . ((الحطيـ))طمؽ عميو اآلف الذم يي 
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 لـ ال)): -بعد فتح مكة-بيلمنقالت  رضي اهلل عنياكفي الركاية أف السيدة عائشة      
 كفرقومك حديثو عيد ب لوال أنا )): ، فقاؿ ليا ((عمى قكاعد إبراىيـ؟ -الكعبة أم:- تردىا؟

      . 1((لجدر في البيت، وأن ألصق بابو في األرضالفعمت، فأخاف أن تنكر قموبيم أن أدخل 
فضائؿ مكة، أك  فإذا قرأ امرؤ ىذا الكبلـ كفقا لمتقسيمات المكجكدة، فإنو سيعده ضمف     

استنباط ما يفيده كيرشده  بناء الكعبة كيكاصؿ قراءتو، كلف يسعى إلى يدرجو في سياؽ قصة
رشادا عظيما؛ إذ نعمـ مف تمؾ الكاقعة النبكية أنو في حيا تو، مع أف في ىذه الركاية حكمة كا 

ينظر إلى أف عمى اإلنساف أف ينظر إلى الجانب العممي في األمكر االجتماعية بدالن مف 
ف   . اف األمر يتعمؽ بأىؿ اإليماف الصادقيف مثؿ صحابة النبي كالجانب المثالي، حتى كا 

يحدث كثيران في الحياة االجتماعية أف تكجد حمكؿ مثالية لبعض القضايا كالمشكبلت      
القائمة؛ لكف األحكاؿ تؤكد أف إصرارنا عمى تمؾ الحمكؿ المثالية أك المعيارية يزيد األمكر 

التي ترشدنا إلى تقبؿ الحمكؿ  سنة النبي  ؿنيفىعِّ  أفسكءا عمى سكئيا؛ لذا ينبغي لنا 
 ية كالتخمي عف الحمكؿ المثالية. ممالع

ذا       البيئة الصالحة التي تعيف عمى التفكير الحر؛ فإنو مف اليسير عمى  ما تكافرتكا 
شؼ تمؾ السنف النبكية الشريفة التي تنطكم عمى فكائد جمة، أما إذا لـ تاإلنساف أف يك

راثو، كسيظؿ محركمان تتتكافر تمؾ البيئة؛ فإف اإلنساف لف يتعرؼ أبدا عمى تمؾ السنف في 
 مف فكائدىا. 

سنة يمكف أف يقاؿ ليا سنة الحديبية، كالمسممكف  ((المجيكلة))كمف بيف ىذه السنف  (2
يعرفكف الكثير عف تمؾ السنة العظيمة، كلك  يكادكف الفي العصر الحاضر 

 جميعا بكصفيا جبنان كتراجعان:  ستنكركنيارضت عمييـ ال عي 
 اهلل ال يتصفون   دُ س  دستور العظماء ىو قول الحق والشجاعة، فأُ                 

 الثعالب.  بصفات                 

                                                           
1
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جت في كتب السيرة النبكية رً دٍ النبكية؟ السبب أنيا أي لماذا كؿ ىذا البعد عف تمؾ السنة      
   . 1((غزكة الحديبية)) تحت عنكاف

في السنة السادسة  أصحابوانطمؽ مع  ىي أف النبي  ككاقعة الحديبية باختصار     
لميجرة مف المدينة المنكرة إلى مكة المكرمة بقصد أداء العمرة، كعندما كصؿ إلى الحديبية 

 حاؿ مشركك مكة دكف تقدمو، كقالكا: لف ندعؾ تدخؿ مكة. 
أف  -عمى كجو اليقيف-الغة الحساسية، ككاف مف المعمكـكانت ظركؼ تمؾ الكاقعة ب     
مكة فسكؼ تقع الحرب ال محالة، كلف ينتج عنيا سكل  إذا أصر عمى دخكؿ النبي 

قريشا، كقضت المفاكضات باليدنة بيف الطرفيف،  اليبلؾ كالدمار؛ عندئذ فاكض النبي 
مصالح  -في الظاىر-ككانت أكثر بنكد الصمح تصب في صالح قريش، كتعارض

 ذلؾ الصمح ثـ قفؿ إلى المدينة.  المسمميف، كمع ذلؾ أنفذ النبي 
كنو عمى ؤ سنة، كلكف أكثر الناس يقر  كأربعمئةىذا الصمح مكجكد في الكتب منذ ألؼ      
مكجكد في الكتب بيذا االسـ، رغـ أنو اتفاؽ سبلـ يركف إلى قكة مجرد غزكة؛ ألنو أنو 

 السبلـ الفاعمة. 
ـي يي        مف ذلؾ الصمح أف العمؿ اإلسبلمي عمؿ سممي ال يتأسس عمى قكة العنؼ، فإذا عم

استجدت ظركؼ تنذر بالحرب بيف المسمميف كغير المسمميف؛ فإف القكة السممية لئلسبلـ 
يتكقؼ ظيكرىا، لذا عمى أىؿ اإليماف في ىذه الحاؿ أف يصالحكا الفريؽ اآلخر كيسممكا 

 بشركطو؛ حتى يييئكا بذلؾ حاال يمكف اإلفادة فييا مف القكة السممية لئلسبلـ.  
الفتح المبيف بشيادة ك كفي ىذا العمؿ الحكيـ يكمف سر االنتصار إنيا لحكمة عظيمة،      

رمكا اتباع تمؾ السنة التسخيرية؛ ألف عقكليـ القرآف الكريـ. بيد أف مسممي العصر قد حي 
 .  يعترفكف بأنيا مف سنف النبي  التقميدية جعمتيـ ال

طمؽ عمييا غزكة الخندؽ أك األحزاب، كقعت في في التاريخ اإلسبلمي كاقعة يي  (3
شكاؿ مف السنة الخامسة لميجرة، كفييا حاصر المدينة المنكرة جيش مسمح قكامو 
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القرآف عشر ألؼ رجبل، ككانت الظركؼ بالغة العسر كالشدة، كقد صكر  اثنا
اءيككيـ ًإذٍ : الكريـ ىذا األمر في قكلو ًمفٍ  فىٍكًقكيـٍ  مِّف جى ـٍ  أىٍسفىؿى  كى ذٍ  ًمنكي  زىاغىتً  كىاً 

اري  بىمىغىتً  اأٍلىٍبصى نىاًجرى  اٍلقيميكبي  كى تىظين كفى  اٍلحى  اٍلميٍؤًمنيكفى  اٍبتيًميى  ىينىاًلؾى  * الظ نيكنىا ًبالم وً  كى
ٍلًزليكا زي  .]10،11:األحزاب] شىًديدنا ًزٍلزىاالن  كى

لدل المسمميف في ذلؾ الكقت طاقة عمى المكاجية، فحفركا خندقا حكؿ المدينة  لـ يكف     
يتحاشكف بو لقاء األحزاب لقاء مباشرا؛ لكف المشكمة لـ تنتو بيذا اإلجراء، فقد استمر 
حصارىـ حكالي خمسة كعشريف يكمان، كفي ىذه الظركؼ الحالكة قاـ أحد المسمميف، كىك 

ليبلن كقاؿ لو:  بف مسعكد بدكر بالغ األىمية. جاء نعيـ إلى النبي ـ صحابي يدعى نعي
ف قكمي ال  يعممكف بإسبلمي، فمرني بما شئت. كعندما سمع النبي  إني قد أسممت، كا 

نما قاؿ لو في استبشار: إنما أنت فينا  كبلمو لـ يقؿ لو: اذىب عنا، فأنت عيف لعدكنا، كا 
. كيمكف االطبلع عمى تفصيبلت 1إف الحرب خدعةؿ عنا إف استطعت، فرجؿ كاحد، فخذِّ 

 ىذه الحادثة في كتب السيرة النبكية. 
لقد لعب نعيـ بف مسعكد في ىذه الكاقعة الدكر الذم يمعبو ما نطمؽ عميو الكسيط.      

كتكريمو، كالثقة فيو، كاالعتماد  احتراـ الكسيط عمـ مف ىذه الكاقعة أف مف سنف النبي كيي 
عميو كاستعمالو فيما تقتضيو الكساطة مف إصبلح المعامبلت، كلكف يبدك أف مسممي 

 العصر لـ يجدكا ىذه السنة مدكنة في كتب السنة، فمـ يعترفكا بيا.
خسر المسممكف في العصر الحاضر خسارة فادحة بسبب غفمتيـ عف تمؾ السنة      

مي اليند كاإلنكميز؛ لكف عمماءنا لـ العظيمة. لقد كاف السير سيد أحمد خاف كسيطا بيف مسم
يقدركه حؽ قدره، بؿ أفتكا بكفره كفسقو، كسعكا إلى عزلو عف المجتمع اإلسبلمي. ككذلؾ 

جيؿ المسمميف كاف مكالنا أبك الكبلـ آزاد كسيطا بيف المسمميف كاليندكس في اليند؛ لكف 
الكلد ))، كلقبكه بمقب بيذه السنة النبكية جعميـ ينظركف إليو نظرة شؾ كريبة، فأىانكه

                                                           
1
هشام ابن سٌرة)) 

))
 (3/247.) 
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مكا مف الفكائد الجمة كالخدمات الجميمة التي كاف يمكف أف رً ، كمف ىنا حي ((االستعراضي
 يسدكىا لببلدىـ عف طريؽ مكالنا أبي الكبلـ آزاد. 

ككانت الطبقة المتعممة تعمما حديثان في العالـ اإلسبلمي كسيطا بيف المسمميف      
ممكف أف يتجنب المسممكف مف خبلليـ كثيران مف الضرر كالشعكب الغربية، ككاف مف ال

الكاقع عمييـ، كأف يفيدكا منيـ كذلؾ؛ كلكف طبقة رجاؿ الديف في العالـ اإلسبلمي نظرت 
 إلييـ نظرة شؾ كريبة، كاعتبرتيـ عمبلء لمغرب، ككضعتيـ في صفكؼ األعداء. 

 

  ...:يثال آخز يٍ ذارَخ إسثاَُا
التي نعانييا في ىذا القرف بسبب افتقادنا البصيرة االجتيادية قد  أضيؼ ىنا أف المأساة     

حدث مثميا في الماضي باألندلس لمعمة نفسيا؛ فعندما دخميا المسممكف في القرف الثامف 
الميبلدم لـ يكف كجكدىـ فييا مجرد كجكد سياسي فحسب؛ بؿ كاف كجكدا عمميا أيضان؛ إذ 

كقيـ عمى التفكؽ التقنيات الحديثة، كبيذا لـ يقتصر تفجمبكا معيـ إلى تمؾ الببلد العمـك ك 
ن ما أحدثكا تغييرا جذريا في تاريخ تمؾ الببلد، كجعمكا منيا أرقى بمداف السياسي كحده كا 

 أكركبا كأكثرىا تقدمان. 
رميا لقد كاف عمماء المسيحية في ذلؾ الكقت محركميف مف البصيرة االجتيادية كما حي      

عمماء المسمميف في القرف التاسع عشر الميبلدم، فقد انصبت رؤيتيـ عمى الجانب 
السياسي لمغزك اإلسبلمي، كغفمكا عف الجكانب األخرل التي تتعمؽ بما جمبو المسممكف مف 
عمـك جديدة كتقدـ تقني رفيع. كقد دفعيـ غياب البصيرة االجتيادية إلى محاكالت مجنكنة 

مميف مف الببلد، رغـ أف اإلسبانييف في ىذا الكقت كانكا قد بمغكا في إخراج المس بيغيت
تخمفيـ العممي مبمغا عظيما. كعندما أجمكا المسمميف مف الببلد لـ يككنكا يعرفكف كيفية إدارة 

 إلى كنائس كأبراج ساعات.  فأحالكىاالمراصد التي خمفيا المسممكف كراءىـ؛ 
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ـ(، ككجدت أنيا قد صارت أقؿ 1994) فمبر مف عاـإلى إسبانيا في نك  سافرتي لقد      
تقدما كتحضرا مف بقية البمداف األكركبية عمى نحك محير. رغـ أنيا كانت في طميعتيا قبؿ 
ثمانية قركف. إف السبب الكحيد في ذلؾ أف عمماء إسبانيا المسيحييف لـ يعنكا بالجانب 

ركا سكل الجانب السياسي فحاربكا العممي عند المسمميف كلـ يحاكلكا االنتفاع بو، كلـ ي
المسمميف حربان انتقامية. كقد اعترؼ المفكركف المنصفكف مف أىؿ أكركبا في عصرنا بأنو 
لك لـ يتكرط اإلسباف في تمؾ الحرب االنتقامية التي شنكىا، كشارككا المسمميف عمكميـ 

 المتقدمة. كتقنياتيـ الحديثة؛ لكانت إسبانيا اليـك في صدارة الدكؿ األكركبية 
إف القيادة االجتيادية التي كنا بحاجة إلييا في القرف التاسع عشر الميبلدم لـ تكف      

سكل فتكل يصدرىا العمماء المسممكف تكجب تجنب الصراع السياسي مع األمـ الغربية، 
كتدعكا إلى مسالمتيـ، كأف يشاركيـ المسممكف في التعميـ الحديث في الكقت نفسو، كبيذا 

ر دعكة اإلسبلـ، كيكاصؿ المسممكف رحمتيـ في العمـك كالتطكر الحديث الذم انتيى تنتش
كتكقؼ في إسبانيا في القرف الخامس عشر الميبلدم، بسبب فقداف البصيرة االجتيادية الذم 

 حاؿ دكف تحقيؽ شيء مف ىذا. 
ىب  ببلد المسمميف كاحتمتيا،ندما  تسممت األمـ الغربية إلى في ىذا العصر ع     

المسممكف لمحاربتيا بالسيؼ كالسيـ كفقا لتقاليد القتاؿ العتيقة، كقد خمؼ ىذا دمارا كامبل 
، بؿ كاف السبب شاعي كىزيمة ساحقة، كلـ يكف السبب في ىذه المأساة تآمر تمؾ األمـ كما يي 

 عدـ كفاءة القادة المسمميف مف الناحية االجتيادية. 
مرتبطة بالظركؼ الزمانية؛ فقد كاجو أجدادنا  كالحؽ أف مسألة األسمحة مسألة     

خصكميـ في القديـ بسبلحيـ ككاف السيؼ كالسيـ. أما في حالة االستعمار الغربي فقد 
تبدلت األمكر كاختمفت؛ إذ فرض الغربيكف معايير جديدة لمقكة بفضؿ عمميـ الدؤكب لقركف 

، كلك استكعب القادة المسممكف معياران كأساسان لمقكة -ال السيؼ-طكيمة؛ حيث صيركا العمـ 
 ىذا التحكؿ لسعكا إلى تبني خيار قكة العمـ في مكاجية الخصـك الجدد. 
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ضركرة  إف بعض المفكريف المسمميف في عصرنا الحاضر لفتكا أنظار المسمميف إلى     
عمى  صكص بآيات القرآف الكريـ التي تحثكاستشيدكا في ىذا الخ االىتماـ بالعمـك الحديثة،

لعمـ، لكف عمماءنا أثاركا جدال كانت ثمرتو القكؿ بأف المراد بالعمـ في القرآف الكريـ عمـ ا
الديف ال العمـك الطبيعية الحديثة التي تأتينا مف أكركبا، كاستغرؽ عمماؤنا في ىذا الجداؿ 

 قرنيف مف الزماف إلى أف تخمفت الشعكب المسممة عف الركب في ميداف العمـك الحديثة. 
ستدؿ عمى كلك أف عمماءنا لـ يغمقكا باب االجتياد؛ لعممكا أف العمـك الحديثة ال يي      

نما يستدؿ عمييا بآيات القكة  -بكجو عاـ-أىميتيا كضركرتيا بآيات العمـ في القرآف الكريـ، كا 
الكاردة فيو. إف العمـك الحديثة ىي قكة العصر الفاعمة؛ لذا كجب عمينا أف نحكزىا كنتقنيا 

 استجابة لمقرآف الذم أمر بإعداد القكة.  إتقانا
أئمة  كانكاثمة مشيد عجيب في عصرنا الحاضر، يكشؼ لنا كيؼ أف المسمميف الذيف      

العالـ في العصر الزراعي تخمفكا عف الدنيا كميا في العصر الصناعي، كلقد ردكا ىذا 
عمينا، كقد عبر مكالنا لصياينة إلى تآمر الغرب الصميبي كا -بشكؿ عاـ -المأساكمالمشيد 

 ي النعماني عف ىذا التصكر قبؿ ثمانيف عامان بقكلو: مبش
  تخوضون معنا  ا النتصار األيوبي عميكم، إلى متىإلى متى تنتقمون من       
 الحرب الصميبية.       

لى اليـك مازالت تعج صحفنا كمجبلتنا بتفصيبلت      سكاء أكانت ىذه  ((نظرية المؤامرة))كا 
الصحؼ كالمجبلت بالمغة األردية أـ بالمغة العربية أـ بغيرىا مف المغات. كالحؽ أف نظرية 
المؤامرة تمؾ ليست مجرد لغك فحسب، بؿ إنيا تنطكم عمى إنكار كاضح لمقرآف الكريـ؛ ألف 

 بب أعمالو. القرآف قد أعمف بكضكح أف ما يمقاه اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا إنما يمقاه بس
مف الكاضح الجمي أف السبب الرئيس في تخمؼ المسمميف ىك انقطاعيـ عف العمكـ  إذان      

الحديثة، التي تراجعكا فييا كثيران، فتأخركا في مجاؿ الصناعات الحديثة، مما ترتب عميو 
 تخمفيـ في المياديف كميا؛ ألف األشياء كميا صارت مرتبطة في ىذا العصر بالعمـ. 
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 :انرغُُز فٍ يُذاٌ انعًم

في عصرنا الحاضر يقدـ إلينا باستمرار تصكران  -بصفة خاصة-الغربي اإلعبلـ  إف       
مفاده أف اإلسبلـ التقميدم ليس دينا متسامحا، كال يمكنو أف يساير عالـ اليـك المتسامح، 

إلى ديف  فيو تغييرات تحيمو جرلعاد تشكيمو مف جديد، كأف تي ليذا مف الضركرم أف يي 
ال فإف العالـ كمو سيتبرأ منو، ألف العالـ ال يمكنو أف يتقبؿ أم أيديكلكجيا غير  متسامح، كا 

 متسامحة كما حدث مع الشيكعية. 
نما تكمف في اإلعبلف عنيا مف جديد، ألف       لكف المسألة ال تكمف في إعادة التشكيؿ، كا 

ث العممية التي تقع في أماكف متفرقة ف تمؾ النظرية عمى ضكء األحدااإلعبلـ الغربي كك  
باسـ اإلسبلـ، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يحدث مع الشعكب غير المسممة في الفمبيف 
ككشمير، كالشيشاف كالبكسنة كغيرىا، حيث تكافح الجماعات اإلسبلمية مف أجؿ استقبلؿ 

يحدث أيضان مف قبؿ  بعض المناطؽ ذات األغمبية المسممة عف تمؾ الببلد، كىك ما
 الجماعات اإلسبلمية نفسيا في باكستاف، كمصر، كالجزائر، كأفغانستاف كغيرىا. 

إف ىذه المعارؾ التي يخكضيا المسممكف في بعض المكاطف ضد الحكاـ غير      
المسمميف، كفي مكاطف أخرل ضد الحكاـ المسمميف، كميا معارؾ ال أساس ليا في اإلسبلـ، 

عان في  الفقو اإلسبلمي الخالص ىك الحرمة، ىذا ىك حكـ اإلسبلـ فييا بؿ إف حكميا جمي
 في الفقو بكضكح بالغ.  ف بعده قبؿ أربعة عشر قرنان، كديكِّ  أعمنو النبي 

لقد كردت أحاديث كثيرة تتعمؽ بالعصكر التي تمت عصر النبكة، يمكف االطبلع عمييا      
رؼ فييا بكتاب الفتف، كفي بعض ىذه األحاديث مف كتب الحديث المشيكرة فيما يع في أم  

ستككف مف بعده أثرة كأمكر ينكرىا المسممكف، حيث يفسد الحكاـ كتفسد  وأن يخبر النبي 
السياسة، كيأمر النبي المسمميف في ىذه الحاؿ بأال ينابذكا حكاميـ بالسيكؼ، كأف عمييـ أف 

 يؤدكا إلى الحكاـ حقيـ، كيسألكا اهلل حقكقيـ. 
  في شرح بعض ىذه األحاديث:                                 -شارح صحيح مسمم-وقد قال اإلمام النووي      
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 ((تنازعكا كالة األمكر في كاليتيـ، كال تعترضكا عمييـ إال أف تركا منيـ منكرا  ال
محققا تعممكنو مف قكاعد اإلسبلـ؛ فإذا رأيتـ ذلؾ فأنكركه عمييـ، كقكلكا بالحؽ 
ف كانكا فسقة  حيثما كنتـ. كأما الخركج عمييـ كقتاليـ فحراـ بإجماع المسمميف، كا 
ظالميف. كقد تظاىرت األحاديث بمعنى ما ذكرتو، كأجمع أىؿ السنة أنو ال ينعزؿ 

 . ((السمطاف بالفسؽ
 وأضاف النووي قائاًل: 

 (( الفتف كسبب عدـ انعزاؿ الحاكـ، كتحريـ الخركج عميو ما يترتب عمى ذلؾ مف
راقة الدماء كفساد ذات البيف فتككف المفسدة في عزلو أكثر منيا في بقائو  . 1((كا 

قصد بتحريـ الخركج عمى الحكاـ أف يككف المسممكف مستسمميف لمظمـ كالفساد، كال يي      
نما القصد منحيـ طريقا يجنبيـ استعماؿ قكة العنؼ، كيحثيـ عمى استعماؿ قكة السبلـ،  كا 

إصبلح الفرد ضركرم في اإلسبلـ؛ فإف مف الضركرم كذلؾ إصبلح المجتمع فكما أف 
ىذا اإلصبلح في أمف كسبلـ، كأف ييعتبر فيو بالظركؼ  جرلكالحككمة، كلكف يجب أف يي 

 كاألحكاؿ المحيطة. 
لقد حدث فساد كبير في عيد الدكلتيف األمكية كالعباسية، ككاف المجتمع يعج كقتيا      

العمماء كالصالحيف، لكنيـ لـ يخرجكا عمى الحكاـ، كلـ يكف ىذا تراخيا  بمئات اآلالؼ مف
نما كاف ابتعادان عما ال يفيد مف األعماؿ، كطمبا لمجد كاالجتياد فيما  منيـ أك تقاعسا، كا 
يفيد. ىكذا يخبرنا التاريخ أف أىؿ العمـ كالديف لـ يصطدمكا في ذلؾ العصر بحككماتيـ، بؿ 

ميداف القرآف كالسنة، كالسيرة كالتاريخ، كالعمـك كالفنكف المختمفة،  بذلكا جيكدا رائعة في
كنشطكا في ميداف الدعكة كاإلصبلح، كنذركا أنفسيـ لمكفاح مف أجؿ تعميـ األجياؿ الجديدة 

 كغير ذلؾ. 
كلقد أثمرت تمؾ الجيكد المدنية اإلسبلمية العظيمة في العيد األكؿ، كلك أف الصداـ      

 لعمـ كبيف حكاميـ لدمركا ىذا التاريخ المجيد كلـ يككنكا أبدا مف صانعيو. كقع بيف أىؿ ا
                                                           

1
النووي بشرح مسلم صحٌح)) 

))
 (12/229.) 
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كثمة مكاقؼ أخرل تشبو ىذه النكعية كاف مف المناسب ذكرىا ىنا، كلـ يكف مكقؼ      
نما إعبلنيا مف جديد. كمف ىنا يككف عمينا  اإلسبلـ منيا إعادة البناء بالمعنى المعركؼ، كا 

 لذم عبل القرآف كالسنة، كأف نعيد اكتشاؼ ركحيما مف جديد. أف نزيح الغبار البشرم ا

 :ال ثىرَا   ذذرَدُا  
يقكؿ بعض المفكريف الغربييف: إف أمريكا بعد سقكط االتحاد السكفييتي في عاـ      

ليا، كقد أبدل المفكركف المسممكف رد فعؿ شديدان إزاء  ـ( اتخذت مف اإلسبلـ عدكان 1991)
ف أمريكا تقدـ اإلسبلـ في ثكب العدك  ىذا األمر، كقالكا: إف اإلسبلـ ليس عدكان ألحد، كا 

 مدفكعة بمؤامرة افتراضية ال أصؿ ليا. 
 المسألة الحقيقية أف أمريكا ال يعنييا اإلسبلـ مف حيث ىك نظرية أك أيديكلكجيا، لكف     

نما مف حيث ىك تطبيؽ عمى أرض الكاقع؛ إذ يرل المراقبكف األمريكيكف أف المفكريف  كا 
مت مف قبؿ االشتراكية أك المسمميف في ىذا العصر يقدمكف اإلسبلـ في ثكب ثكرم كما قيدِّ 

االشتراكية عدكان لمنظاـ الصناعي الجديد. فإذا كاف رأم المفكريف  تٍ رى بً تي الماركسية، كقد اعٍ 
يف الحالييف ىك أف اإلسبلـ أيضان نظرية ثكرية مثمو مثؿ االشتراكية، فإف أمريكا المسمم

عندئذ تككف عمى حؽ عندما تتخذ مف اإلسبلـ عدكا ليا بعد سقكط االتحاد السكفيتي؛ لكنني 
أقكؿ: إف ىذا التفسير العسكرم أك الثكرم لئلسبلـ ليس صحيحان، كلذلؾ فإف مف يعتبر 

 غيرىا.  عمى حؽ سكاء أكاف أمريكا أـ و ليساإلسبلـ عدكان ل
كالحؽ أف كارؿ ماركس قد قدـ نظرية ثكرية اجتماعية في العصر الحاضر انتشرت      

في العالـ كمو ألسباب مختمفة، حتى أنيا صارت لمدة مف الزمف أكثر النظريات قبكالن بيف 
لمثكرييف ىك الناس. كماركس يرل أف السياسة في حاجة ماسة إلى القكة، كأكؿ عمؿ 
 . 1االستيبلء عمى السمطة السياسية، أما ما بعد ذلؾ فيتكقؼ عمى ىذا االستيبلء

                                                           
1
 In Marx's view power and politics are crucial, the seizure of power by the revolutionaries is the first step that all determines all the 

rest.(15/788). 
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كعندما انتشرت ىذه النظرية الثكرية في العالـ تأثر بيا المفكركف المسممكف بقكة مثمما      
تأثر بيا اآلخركف، كصاغكا عمى ىذا النحك الجانب العممي في اإلسبلـ، فشرحكا الحركة 

بلمية بطريقة جعمت األجياؿ الجديدة مف المسمميف ترل أف اإلسبلـ مثؿ االشتراكية اإلس
عبارة عف نظرية ثكرية، كىدفو االستيبلء عمى السمطة بالقكة، ثـ فرض نظاـ الشريعة عمى 

 الحياة كميا. 
تقرر أف أكؿ عمؿ يجب القياـ بو  -كما في االشتراكية-كفي ىذا التصكر اإلسبلمي  

ىك االستيبلء عمى السمطة السياسية، كألف مف بيدىـ مفاتيح السمطة لف يتنازلكا عنيا في 
يسر، فقد صار مف الكاجب عمى أىؿ اإلسبلـ أف يحاربكا الحككمة كأف يستكلكا عمى السمطة 

 انيف الشريعة اإلليية. حتى يمكنيـ تنفيذ قك 
ىذا ىك التفسير الثكرم لئلسبلـ الذم حرؾ األجياؿ المسممة في كؿ مكاف في  

العصر الحاضر، كأصبحت ىذه األجياؿ في كؿ بمد منيمكة في العمؿ عمى االستيبلء عمى 
مفاتيح السمطة، كمثمما بمغ االشتراكيكف في تحقيؽ مقصدىـ أعمى درجات العنؼ، انيمؾ 

 المسممكف كذلؾ في تجريب كؿ كسائؿ العنؼ المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ.  الثكريكف
إف الكاقع الذم خمقو الثكريكف المسممكف بالعنؼ في أنحاء العالـ، ال يضر الحضارة  

نما يتعدل خطره إلى اإلنسانية بأسرىا، كلك أف ىذا ىك اإلسبلـ  الغربية كحدىا فحسب، كا 
حقا تماما إذا رأل في اإلسبلـ خطران يتيدده، كقد شرع الحقيقي؛ فإف العالـ سيككف م

 .((خطر اإلسبلـ كتيديده))المفكركف الغربيكف بالفعؿ في تأليؼ كتب عدة تنبو عمى 
كالحؽ أنو مثمما كانت الماركسية تفسيران غير حقيقي لمتاريخ اإلنساني، فإف التفسير  

 عبلقة لو باإلسبلـ مف قريب أك الثكرم لئلسبلـ كذلؾ تفسير ال أساس لو مف الصحة، كال
 بعيد، ذلؾ اإلسبلـ الذم جاء إلينا في القرآف كالسنة. 
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 :وفٍ كهًح واحذج َمىل     

  إف منيج اإلسبلـ منيج تدريجي ال ثكرم؛ إذ إف نظاـ الفطرة كمو ييتدم بالمنيج
نظاـ تدريجي كليس نظامان  التدريجي، كاإلسبلـ ديف الفطرة، كعميو فيك أيضان 

 ثكريان كما زعمكا. 
تقكؿ فييا : إنما نزؿ أكؿ  رضي اهلل عنيا ح البخارم ركاية عف السيدة عائشةفي صحي     

سكرة مف المفصؿ، فييا ذكر الجنة كالنار، حتى إذا ثاب الناس إلى  -أم القرآف-ما نزؿ منو
ندع الخمر  اإلسبلـ نزؿ الحبلؿ كالحراـ، كلك نزؿ أكؿ شيء: ال تشربكا الخمر، لقالكا: ال

 .  1ان تزنكا، لقالكا: ال ندع الزنا أبدأبدا، كلك نزؿ: ال 
ىذه الركاية كما يماثميا مف ركايات تثبت أف طريقة اإلصبلح كالتغيير في اإلسبلـ      

طريقة تدريجية، أما الطريقة الثكرية المزعكمة فميست مف اإلسبلـ في شيء، كمف كجية 
نظر اإلسبلـ الخالصة فإف كؿ الحركات اإلسبلمية المعاصرة التي تستيدؼ االستيبلء عمى 

يؽ النظاـ السياسي كالقانكني لئلسبلـ؛ ىي في الحقيقة حركات السمطة بالعنؼ بغرض تطب
خطران عمى السمـ العاـ.  -ببل شؾ-غير إسبلمية، كأكلئؾ الذيف يقكدكف تمؾ الحركات يمثمكف

أما اإلسبلـ ديف اهلل فإنو ليس خطرا عمى السمـ العالمي عمى كجو اليقيف؛ ألنو يحرص كؿ 
 لتدريجي ال عمى القكة كالعنؼ كاإلجبار. الحرص عمى مبادئ السبلـ، كالترغيب ا

إف االجتياد يتطمب معرفة جانبيف: الجانب األكؿ اإلسبلـ، كالجانب اآلخر الظركؼ      
المستجدة. كلك نظرنا إلى العصر الحديث مف ىذا المنظكر االجتيادم الختمفت النتيجة 

مف ركح اإلسبلـ مف  عما ىي عميو تمامان؛ إذ يبدك أف نظاـ السياسة الجديد قريب جدان 
الناحية النظرية عمى األقؿ، بؿ إنو في الحقيقة ثمرة ضمنية لمفكر الثكرم األكؿ الذم جاء 

 بو اإلسبلـ. 

                                                           
1
البخاري صحٌح بشرح الباري فتح)) 

))
 (8 /655.) 
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يتضح ىذا في الفصؿ بيف السمطة التنفيذية كالقضائية في عصرنا، كالتسكية بيف      
كالمساكاة اإلنسانية، كقطع الناس أماـ القانكف، كاالعتراؼ العالمي بقيـ العدالة االجتماعية 

 صمة الحككمة بالقير كاإلجبار الديني كغير ذلؾ. 
رؼ بيا في العصر الحاضر، تتكافؽ مع اإلسبلـ؛ بؿ ىي ككثير مف المبادئ التي اعتي      

ثمرة مباشرة مف ثمار الثكرة الفكرية كالعممية لئلسبلـ. كلك أفدنا مف البصيرة االجتيادية 
ر تكافؽ جميعا اإلسبلـ، كأننا بحاجة إلى استعماؿ تمؾ العكامؿ لكجدنا أف تمؾ األمك 

 . ((الحكمة ضالة المؤمف))اإليجابية بحكمة ككاقعية، كقد جاء في الحديث الشريؼ 
لكف الذىف المقمد يثكر كيرفض كؿ جديد، كلك كاف الجديد مف عنده ىك نفسو، كىذه      

 كتحكؿ دكف فيميـ مستجدات األمكر. النفسية المقمدة تقؼ عقبة في طريؽ المسمميف، 

 :يسائم أخزي يرفزلح

كر الحديث مف بيف المسائؿ الجديدة مسألة القكمية؛ فيناؾ مف يرل أف التص (1
كر التقميدم لمقكمية في اإلسبلـ، حيث إف األمة لمقكمية يتصادـ مع التص

مثؿ كحدة عالمية، كالمسممكف في كؿ مكاف جزء المسممة في التصكر التقميدم تي 
مف ىذه الكحدة، في حيف أف ما يحدد األمة )الشعب( في تصكر القكمية الحديثة 

 ىك الحدكد الجغرافية. 
ذا تأممنا ىذا المكضكع فسيبدك أنو بغير حاجة إلى مناقشة؛ إذ إف ىذا التصكر       كا 

ذائعا قط. لقد كاف المسممكف متفرقيف طكاؿ الركمانسي لمقكمية في تاريخ اإلسبلـ لـ يكف 
عشرة قركف في مجمكعات مستقمة مف حيث الكحدة السياسية، عمى سبيؿ المثاؿ كاف 
المسممكف الذيف تظميـ مظمة الدكلة العباسية في بغداد كحدة كاحدة، ككاف المسممكف الذيف 

في باكستاف كحدة  تظميـ الدكلة األمكية في قرطبة كحدة أخرل، كاليـك يشكؿ المسممكف
 سياسية مستقمة، ككذلؾ المسممكف في بنغبلديش كغير ذلؾ. 
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مف ىذا المنطمؽ فإف التغيير الذم حدث في تصكر القكمية برمتو لـ يكف شيئان  
نظر إليو عمى جديدان، إنما كاف محض تغيير لفظي، فإذا كاف النظاـ السياسي في الماضي يي 

فرؽ  -كما يبدك-كىك الجغرافية أساس ىذه الكحدة،  فقد صارت الحدكدأنو أساس الكحدة، 
 ظاىرم كليس فرقان حقيقيان.

كيبدك لي أف نظرية ابف خمدكف صحيحة في ىذا الشأف، فقد رأل اتحاد أىؿ اإلسبلـ      
نما عمى الكحدة الركحية، بمعنى أنو ليس مف  ليس مؤسسان عمى الكحدة السياسية، كا 

ككف كؿ مسممي العالـ تحت حكـ كاحد؛ إذ مف الممكف أف الضركرم لمكحدة اإلسبلمية أف ي
يككنكا منقسميف في كحدات سياسية متعددة بحسب الضركرة، كلكف االشتراؾ الفكرم 

 كالركحي ىك الذم يمنح األمة كميا اإلحساس بالكحدة. 
كمما يبدك في ظاىره مصادما لئلسبلـ في العصر الحاضر نظرية حرية الرأم،  (2

، ككفقا لمنظرية الجديدة فإف لكؿ فرد الحؽ عمىنا تعد الخير األفالحرية في زمان
في حرية الرأم دكف قيد أك شرط، كشرطو فقط أال يسبب ضرران لآلخريف، كجرح 

 يدخؿ في ىذا الشرط عمى كجو اليقيف. المشاعر ال
عد اإلساءة إلى اإلسبلـ أك كىذا الحؽ مما يثير غضب المسمميف بشدة؛ فبناء عميو ال تي      

كمف عمى  ((سمماف رشدم))إىانة رسكلو مف األمكر المحظكرة؛ لذا ظير في المسيئيف 
 شاكمتو. 

يستحؽ عناء االلتفات إليو، كيبدك أف قادة المسمميف في زماننا رأكا في  كىذا أمر ال     
ف مزاياىا كحسناتيا بعض المثالب كالنقائص؛ لكنيـ لـ يركا شيئا م ((حرية الرأم))مسألة

الكثيرة. كالحؽ أف مثالب حرية الرأم إذا كانت تمثؿ كاحدان بالمئة، فإف مزاياىا كحسناتيا 
 تمثؿ تسعة كتسعيف بالمئة. 

ذا تأممت ىذا األمر عمى ضكء التاريخ لكجدت أف المسمميف قد قدركا حرية الرأم       كا 
لـ كمو كاف مبنيا عمى القير كالجبر. كلـ يكف كىا منة عظيمة؛ ألف النظاـ القائـ في العاد  كعي 

الناس يعرفكف مف حرية الرأم شيئا سكل أف مف أظير رأيا يخالؼ فيو رأم الدكلة يمقى 
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جزاء قاسيا ككاف ىذا الجزاء ىك القتؿ، كقد حاؿ ىذا االستبداد في الكاقع دكف نشر اإلسبلـ 
 نشرا حرا. 

جية لرأيت أف حرية الرأم الممنكحة حاليان إذا نظرت في ىذا المكضكع مف تمؾ الك      
ليست سكل نعمة عظيمة ألىؿ اإلسبلـ؛ ألنيا تفتح الطرؽ المغمقة أماـ التبميغ كالدعكة ببل 
ذا ظير لدينا اآلف أمثاؿ سمماف رشدم فعمينا أف ننظر إليو كما ينظر الفبلح إلى  حدكد. كا 

لطريؽ؛ لكنو ال يغفؿ عف أف ضرر الغيث النازؿ؛ فيك يعمـ أنو سيترؾ كحبل معرقبل في ا
 ىذا الكحؿ ال يقاس بالفكائد العظيمة المترتبة عمى نزكؿ الغيث. 

كالحؽ أف ردكد أفعاؿ المسمميف العنيفة عمى أمثاؿ سمماف رشدم كتسميمة نسريف؛ إنما      
كانت بسبب غفمتيـ عف اإلفادة مف الفرص الجديدة كالحرية المتاحة في ميداف الدعكة، كلك 
أنيـ كظفكا تمؾ الفرص في سبيؿ الدعكة لتجاىمكا أمثاؿ ىؤالء كما يتجاىؿ الفبلح الكحؿ 

 ه لينتفع بالمطر. كيبذؿ قصارل جيد
مف بيف المسائؿ الفكرية الحديثة في ىذا العصر ما يتعمؽ بالعممانية؛ فالعممانية  (3

مف أكثر النظريات التي تناسب الدكلة في العصر الحديث، كقد صار قياـ الدكؿ 
 عمى العممانية يعني تقدميا، كعدـ قياميا عمييا يعني تخمفيا. 

ة اإلسبلميكف منيـ يعارضكف العممانية معارضة كىناؾ فئة مف المسمميف كبخاص     
شديدة، كينظركف إلييا عمى أنيا معادية لئلسبلـ، كيقكلكف: إف العممانية تعني تأسيس الدكلة 

اإلسبلـ ال يرتضي ئلسبلـ كمنكرة لو؛ ألف دنيكية بحتة، كبيذا تككف مجافية لعمى أسس 
 ليي. إقامة دكلتو إال عمى أساس الكحي اإل

ا ال أتفؽ مع ىذا الرأم، كالحؽ أف رأم السادة اإلسبلمييف قد أسس عمى النظر إلى كأن     
العممانية المتطرفة، كىك خطأ جسيـ، يشبو ما يفعمو بعض المفكريف غير المسمميف حيف 
 يقدمكف صكرة لئلسبلـ عمى أساس األفكار العسكرية الشائعة لدل الشباب المسمـ المتطرؼ. 
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نية ألىؿ التكحيد فرصة تاريخية لينشركا عقائدىـ في حرية كدكف خكؼ لقد كفرت العمما     
مف االضطياد، أما فيما يتعمؽ بالحككمة اإلسبلمية؛ فإنيا لف تقاـ بمجرد أف نيتؼ بقكلنا: 

 كباكستاف خير مثاؿ عمى ما نقكؿ.  ((أقيمكا الحككمة اإلسبلمية))
العالـ كمو بطريقة سممية، كسيككف مف إف العممانية تمنحنا فرصة لنشر اإلسبلـ في      

قيـ حككمة إسبلمية فيمكنيا إقامتيا بالفعؿ، ثمارىا أنو إذا رأت األغمبية في أم مجتمع أف تي 
تقـك أبدان بمجرد المطالبة  عمى رغبة المجتمع كطمبو، كال كالحككمة اإلسبلمية تقـك دائمان 

 السياسية بيا. 
كىذه مسألة أخرل تتعمؽ بالجياد. قد شاع أف اإلسبلـ يفرض عمى معتنقيو أف  (4

يحاربكا الدنيا بأسرىا إلجبار أىميا عمى الدخكؿ فيو، فإذا دخمكا فيو فبيا كنعمت، 
ال فيـ مضطركف لمعيش في ظؿ  ف ىذا الحكـ اإلسبلمي بكصفيـ أىؿ ذمة. إكا 

المي المتفؽ عميو الذم يرل كر العر لمجياد اإلسبلمي يتصادـ مع التصالتصك 
 أف عمى كؿ بمد أف يحتـر حدكد الببلد األخرل كأال يتدخؿ في شئكنيا الخاصة. 

نما ىك تصكر       أما ذلؾ التصكر لمجياد فبل عبلقة لو مف قريب أك بعيد باإلسبلـ، كا 
اختمقو بعض المنظريف المسمميف المتطرفيف، أك ىك مف اختراع بعض المفكريف غير 

 ميف. المسم
إف الجياد)بمعنى القتاؿ( في القرآف الكريـ يقع في قسميف: أحدىما يستيدؼ استئصاؿ      
قاًتميكىيـٍ الفتنة  ت ى كى قىاًتميكا كاآلخر يستيدؼ الدفاع:  ،]193البقرة:[ ًفٍتنىةه  تىكيكفى  ال حى  سىًبيؿً  ًفي كى
ـٍ  ال ًذيفى  الم وً   .]190البقرة:[ ييقىاًتميكنىكي

نما المراد بيا ((الفتنة كالفساد))كالمراد بالفتنة ليس المعنى المستعمؿ في األردية       ، كا 
، كقد كانت ىذه الفتنة مكجكدة في الماضي عند العرب، كفي سائر ببلد ((االضطياد الديني))

النبي كأصحابو أف يزيمكا عكائؽ االضطياد، كأف يقضكا  العالـ كذلؾ، كقد أمر اهلل 
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تحقؽ ليـ ذلؾ، أما اليـك فقد اختفت ىذه الفتنة مف العالـ كمو، لذا لـ تعد عمييا، كقد 
 الحاجة قائمة إلى ىذا النكع مف الجياد. 

أما حكـ الجياد بغرض الدفاع فيضؿ باقيا إلى قياـ الساعة؛ لكف ىناؾ شركطا عدة ال      
ذا لـ تي  ؽ ألحد أف يشف ستكؼ ىذه الشركط فبل يحبد أف يستكفييا حتى يككف مشركعا، كا 

 حربان عمى أحد باسـ الدفاع. 

كىناؾ مسألة خبلفية دار فييا جدؿ كخبلؼ كبير، كىي مسألة فكائد البنكؾ،  (5
فالنشاط االقتصادم في العصر الحاضر يعتمد كمو عمى البنكؾ التي تعمؿ بمبدأ 

إلى  )الفكائد البنكية(، فيـ ال يمجأكف الفكائد، كألف المسمميف يعتقدكف بحرمة الربا
تمؾ البنكؾ، كىك ما ترتب عميو ابتعاد المسمميف في العصر الحاضر عف 

 األنشطة االقتصادية الكبرل ابتعادان تامان. 
عالـ الصناعات الحديثة، كقد ترتب عمى ىذا تأخرىـ  لـ يعد لممسمميف أم مكانة في     

الحيكية المؤثرة،  عد في عصرنا قكة القكلفي أمكر أخرل كثيرة مثؿ الصحافة؛ فالصحافة تي 
افة ال تقكل إال بالصناعة كىي ما يفتقر حكقد تخمؼ المسممكف في ىذا المجاؿ ألف الص

 إليو المسممكف اآلف. 
كلست في كضع يمكنني فيو أف أقطع في أمر الفكائد برأم، فيذه مسألة ينبغي أف      

كؿ: إف رأم بعض تخذ فييا قرار جماعي في مجمس شكرل العمماء، إال أنني أتجرأ فأقيي 
الناس في ىذا الخصكص يستحؽ إنعاـ النظر فيو؛ فيـ يركف أف فكائد البنكؾ فكائد تجارية، 

 كأنو عمينا التفرقة بيف الفكائد التجارية كالفكائد االستغبللية )الربا(. 
فالفكائد االستغبللية )الربا( قائمة عمى انتفاع طرؼ كاحد فقط، كىذه ال شؾ في      

ما الفكائد التجارية فقائمة عمى التشارؾ في المنافع، كىي بيذا االعتبار تشبو إلى حرمتيا، أ
حد ما المضاربة اإلسبلمية، مع مبلحظة أف المضاربة اإلسبلمية تقكـ عمى االشتراؾ في 

 المنفعة كالخسارة، في حيف أف المشاركة في البنكؾ ال تككف إال في المنافع فقط. 
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؛ فنجاحو يرجع إلى أف المنافع فيو أكثر، كلك ربة مبدأ ناجحاكف إذا كانت المضال     
ذا كضعنا ىذا الجانب نصب أعيننا  كانت أخطار الخسارة فيو جسيمة لتعطؿ العمؿ بو. كا 
لكجدنا أف الفارؽ بيف المضاربة كالتعامؿ التجارم في البنكؾ فارؽ يسير كنسبي، كليس فارقان 

 كميان حقيقيان. 

  :حكى يا راج وساد

جرل التعامؿ في اليند أكؿ مرة بالعممة الكرقية بدالن مف العمبلت الفضية كالذىبية في      
عيد االحتبلؿ البريطاني، ككاف مكالنا عبدالحؽ حقاني عمى قيد الحياة في ذلؾ الكقت، 
فاستفتى بعض الناس الشيخ في ىذا األمر، فتجنب الفتكل المباشرة كقاؿ إف فتكاه لف تجدم 

 التعامؿ بالعممة الكرقية.  ألنو سيتـ
ذا نظرنا إلى المكضكع مف كجية النظر الفقيية الخالصة؛ فإف السؤاؿ عف جكاز       كا 

سأؿ؛ لكف مكالنا عبدالحؽ حقاني تجنب استعماؿ العممة الكرقية أك عدـ جكازه يستحؽ أف يي 
لما راج كانتشر ال اإلجابة عميو، ألنو شعر أف األمر قد انتشر كعـ، كدائمان ما تككف الغمبة 

 لمفتكل. 
كأذكر أنني رافقت البركفسكر المرحـك مشير الحؽ في إحدل السفرات في أغسطس      
ـ(، ككنا 1991-1926ـ(، ككاف يرافقنا المرحـك مكالنا محمد تقي أميني )1982عاـ)

نجمس عمى طاكلة الطعاـ في مطار أثينا، كعندما حضر الطعاـ كاف بو لحـ، فتساءؿ 
تقي أميني : أيجكز لنا أكؿ ذبيحة غير المسمميف؟ كقبؿ أف تنتيي المناقشة قاؿ  مكالنا

 البركفسكر مشير الحؽ: إنكـ تتجادلكف، أما أنا فسأبدأ طعامي باسـ اهلل. 
كأحسب أف ىناؾ كثيران مف األمكر المشابية التي يتعمؽ البت فييا بالضمير الفردم ال      

عمى سبيؿ المثاؿ صابكف كؼ الراىنة عمى األقؿ، مف ذلؾ في الظر بالفتكل الجماعية كذلؾ 
صناعتو بعض الدىكف الحيكانية، أك المبلبس الجمدية التي في الحمامات الذم تستخدـ 

 تحكم شيئا مف جمكد الخنازير، كغير ذلؾ . 
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فتكل المفتي فييا ليككف  ثمة نماذج كثيرة لمثؿ ىذه األمكر الرائجة في عصرنا، ال     
يؽ عمى الناس فيما ال ستككف مف الناحية العممية محض تضيذكر؛ بؿ إف الفتكل تأثير ي

ما إلى النفاؽ  يطيقكنو، كىذا التضييؽ قد يدفعيـ إما إلى التمرد عمى الديف عبلنية، كا 
كالمداراة لبللتفاؼ حكؿ الحكـ؛ لذا فإف العقؿ كالشريعة يقضياف بأال نفتي في ىذه األمكر، 

 لناس. كأف نتركيا لضمائر ا
إنني أحسب أف أصؿ ىذا المبدأ مكجكد في السنة النبكية، فقد جاء في إحدل الركايات      

نما قاؿ:  أف النبي  ، ((استفت قمبؾ))سئؿ بعض األسئمة فمـ يجب عمييا بشكؿ مباشر، كا 
 في حيف أف ىناؾ أمكرا كثيرة حكـ فييا بشكؿ قاطع كمباشر. 

استفت ))عمـ مف ىذا أف المعامبلت قسماف: األكؿ معاممة يككف المطمكب فييا ىك كيي      
، ((استفت القمب))عمؿ بفتكاه. كاآلخر يككف المطمكب فيو ، أم سؿ المفتي أك العالـ كا((المفتي

يعني أف يستعمؿ الناس في ىذا القسـ ضمائرىـ كحسيـ العاـ، كما يبدك ليـ صحيحان 
 يتبعكنو. 

ف صحيحان في الغالب أف نقكؿ إف المعامبلت المذككرة آنفا تتعمؽ في الكقت كسيكك      
ار، ال عامبلت أف نترؾ لمناس مبدأ االختي، كعمينا في ىذه الم((استفت القمب))الحالي بمبدأ 

 أف نجبرىـ عمى اتباع مذىب بعينو.

 إضاعح انفزص اندذَذج 

ب االجتياد أنيا لـ تعرؼ بالفرص الجديدة إف أكبر خسارة منيت بيا األمة حيف غييِّ      
القيمة التي أتيحت في ىذا العصر، كمف ثـ لـ تتمكف مف االنتفاع بيا، كقد كنا بحاجة إلى 
العمؿ االجتيادم لمتعرؼ عمييا، كألف االجتياد قد غاب بسبب الجمكد العقمي فمـ يعد مف 

 الممكف استكشاؼ الفرص الجديدة كاإلفادة منيا. 
القكة ضركرية لتحقيؽ أم مقصد، ككاف العنؼ لدل بني اإلنساف في  تٍ رى بً تي اعٍ  لقد     

راد أرادكا إحبلؿ قكة السمـ محؿ قكة فالماضي كسيمة القكة، كمع ذلؾ فقد ظير في القديـ أ
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الذم تحدث  ((آيسككريتس))العنؼ؛ منيـ عمى سبيؿ المثاؿ المفكر اليكناني القديـ المشيكر
 338ب بيأس شديد في آخر حياتو دفعو إلى االنتحار في أثينا عاـ )عف السبلـ، لكنو أصي

 .                                 1ؽ.ـ(
مف المفكريف الذيف قدركا السبلـ لقد ظير في خبلؿ الخمسة آالؼ عاـ الماضية كثير      

كأعمكا مف شأنو في مقابؿ حطيـ مف شأف العنؼ كالتشدد؛ لكف التمكيف لمسبلـ لـ يتحقؽ 
 مف الناحية العممية أبدان، كلـ نجد لذلؾ مثاالن إال في القرف العشريف. 

ـ( في 1945لقد تخمى زعيـ الياباف ىيرك ىيتك عف العنؼ بعد ىزيمتو في سنة )     
التعميـ، حتى نجحت الياباف اليـك نجاحان كبيران في  مكاجية أمريكا، كصرؼ جؿ عنايتو إلى

 الكصكؿ إلى ىدفيا. 
ـ( في تأسيس حركة تحرير اليند عمى مبدأ 1919كبدأ المياتما غاندم في سنة )     

 ـ(. 1947إلى أف تحررت اليند في سنة ) ((البلعنؼ))
تحرير ببلده مف كتبني نيمسكف مانديبل زعيـ جنكب أفريقيا مبدأ غاندم كعمؿ عمى      

سيطرة األقمية البيضاء، كظمت محاكالتو ىذه في إطارىا السممي حتى ناؿ السكد حريتيـ في 
 ـ(. 1993سنة )
كالسبب في ىذا الفارؽ بيف الماضي كالحاضر أف الظركؼ لـ تكف مييأة في الماضي      

 لتشدد. تيمؾ في العنؼ كاسٍ التدابير السممية مثؿ تمؾ التي كانت تي في لخمؽ قكة 
أما في العصر الحاضر فقد تييأت الظركؼ المكاتية نتيجة لمتغيرات الجذرية التي      

 مكنت الناس مف أف يحققكا نجاحا كبيرا في استعماؿ قكة األمف كالسمـ. 
إف ىذه التغيرات قد اتسمت بأمريف؛ أكليما أف العنؼ في عصر السيؼ كاف ضيقان      

ف استعماليا صار دائرتو اليـك أكبر كأكسع، بحيث إ الحديثة جعمتكمحدكدان، كلكف األسمحة 
 ال يخمؼ إال دمارا شامبل كال يحقؽ انتصارا لطرؼ عمى طرؼ. 

                                                           
1
  (9  /1431.) 
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كاألمر اآلخر؛ ىك أف الثكرة الفكرية الحديثة قد أكجدت قكة فاعمة في أىـ الكسائؿ      
مفيكميا يقتصر مف قبؿ عمى دائرة  تمؾ القكة التي كاف ((العمـ))، ك((الرأم العاـ))السممية مثؿ 

يفكر في ذلؾ إال  السيؼ كالرمح، أما اليـك فمـ يعد أحد يفكر في تحقيؽ أىدافو بالعنؼ، كال
 مف يجيؿ قكة السمـ في ىذا العصر كتأثيرىا الكاسع. 

لقد تييأت الظركؼ المكاتية في العصر الحديث بحيث يمكف تحقيؽ أم ىدؼ مف      
راقة الدماء. كالحؽ أف ىذه الظركؼ كاألسباب تناسب األىداؼ دكف المجك  ء إلى العنؼ كا 

اإلسبلـ بشكؿ كبير، لكف العمماء كالقادة المسمميف لـ يستطيعكا فيـ التغيرات الحادثة لجيميـ 
 بالعمـك الحديثة، كلذلؾ لـ يتمكنكا مف تعريؼ الشعكب بيا. 

مسمميف سكل درس كاحد فقط ىك درس مكف الإف قادة المسمميف في العالـ كمو ال يعمِّ      
يؤالء ال يعرفكف إال قكة العنؼ، كىـ منيمككف في ترغيب المسمميف فيو، فالصداـ كالقتاؿ، 

ف كاف ىذا العنؼ مرادفان لما قالو إقباؿ  . ((يقاتؿ الصقر العصفكراجعؿ ))حتى كا 
لقد قيؿ إف المؤمف بصير بزمانو؛ كلكف مف يتأمؿ حاؿ المسمميف يشعر أنيـ يعممكف      

اليميف، فيقكدكف السيارات  إلىفي ببلد تسير مركباتيا إلى اليسار بمبدأ المخالفة؛ فيسيركف 
في اتجاىات خاطئة محدثيف فكضى شاممة تيمكيـ كتيمؾ غيرىـ. قاؿ الشاعر المعركؼ 

 ا الشأف: ألطاؼ حسيف حالي في ىذ
 

خرجنا ىنا بعممة قديمة نبتاع بيا، وكانت العممة الجارية موجودة في 
 المدينة منذ مدة.

السيؼ في الفترة األكلى لئلسبلـ عند الضركرة القصكل، كفي دائرة  ـى دً خٍ تي لقد اسٍ      
تنبأ أف أىؿ اإلسبلـ لف يككنكا بحاجة إلى السيؼ في  محصكرة لمغاية، لكف النبي 

 المستقبؿ، كأف قكة السمـ ستكفي النتصارىـ. 
سمعتـ بمدينة جانب منيا في البر كجانب ))قاؿ: كجاء في صحيح مسمـ أف النبي      

تقكـ الساعة حتى يغزكىا سبعكف  ال))، قاؿ: ((رسكؿ اهلل! نعـ، يا))، قالكا: ((منيا في البحر؟
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ألفا مف بني إسحاؽ، فإذا جاءكىا نزلكا، فمـ يقاتمكا بسبلح كلـ يرمكا بسيـ، قالكا: ال إلو إال 
اهلل كاهلل أكبر، فيسقط أحد جانبييا الذم في البحر، ثـ يقكلكا الثانية: ال إلو إال اهلل كاهلل 

 إلو إال اهلل كاهلل أكبر، فيفرج ليـ، فيدخمكىا خر، ثـ يقكلكا الثالثة: البيا اآلأكبر، فيسقط جان
 .     1((فيغنمكا ...

كقد تحققت تمؾ النبكءة في ىذا العصر بحذافيرىا، كتييأت كؿ األسباب السممية التي      
راد، دكف الحاجة إلى إراقة دـ إنساف أك استعماؿ العنؼ يمكف مف خبلليا تحقيؽ أم ىدؼ يي 

 كب أفريقيا خير مثاؿ عمى ذلؾ. معو، كالياباف كاليند كجن
ىذه الكسائؿ السممية تفيد اليدؼ اإلسبلمي أيما إفادة؛ ألف لدل اإلسبلـ باإلضافة إلى      

ذلؾ قكة تسخيرية أخرل ليست ألحد غيره، كىي ايديكلكجيتو، فاإلسبلـ بيذا االعتبار قكة 
 أيديكلكجية عظمى. 

  :انحاخح إنً خايعح إساليُح

عد العصر الحالي فصبل جديدا مف فصكؿ التاريخ اإلنساني، ففيو خرج اإلنساف مف يي      
العصر التقميدم إلى العصر العممي، ككاف ىذا التحكؿ ثمرة مف ثمار الثكرة اإلسبلمية التي 
جاءت في العصر األكؿ لئلسبلـ، فقد كاف ىك األساس الذم قامت عميو ثكرة العصر 

 ف في عصرنا عجزكا عف فيـ تمؾ الثكرة كعف اإلفادة منيا. الحديث؛ لكف القادة المسممي
حيف جاء ىذا العصر الثكرم ظيرت مشكبلت جديدة أماـ األمـ، كاستطاعت كؿ أمة      

ما في كقت الحؽ كمتأخر، كلـ يي  ستثف أف تحدد مكقفيا مف تمؾ المشكبلت إما في الحاؿ، كا 
ة الكحيدة التي فشمت في تحديد مكقفيا مف ىذا العمكـ سكل المسمميف؛ فالمسممكف ىـ األم

 مف مشكبلت العصر في آخر القرف العشريف. 
كيرجع السبب إلى أف األمـ بمجرد حمكؿ العصر الجديد سارعت إلى االنضماـ لتياره،      

فظيرت فييا أجياؿ كثيرة عمى دراية بمغة العصر كعمكمو كمعارفو إلى جانب درايتيا بالعمـك 

                                                           
1
النووي شرح مسلم صحٌح)) 

))
 (18  /33.) 
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ندنا فقد كاف األمر عمى عكس ذلؾ؛ فإف الذيف يعرفكف العمـك القديمة التقميدية، أما ع
 كالحديثة فينا قمة نادرة كشاذة، كالشاذ كالمعدـك كما يقاؿ. 

إف حؿ ىذه المسألة عمى ضكء الظركؼ الحالية يكمف في إعداد فئة كبيرة مف الناس      
امو معرفة جيدة مف ناحية، ليككنكا عمى دراية شاممة بالجانبيف؛ يعرفكف ركح الديف كنظ

كيككنكف في الكقت نفسو عمى كعي تاـ باألفكار الحديثة مف ناحية أخرل. كأمثاؿ ىؤالء ىـ 
 الذيف سيممككف البصيرة االجتيادية البلزمة إلرشاد األمة إرشادان صحيحان. 

محؽ الية ني كالصكرة العممية القابمة لمتنفيذ في الظركؼ الحالية ىي إنشاء إدارة مركزية ع     
بيا الخريجيف مف الشباب مف أجؿ تدريبيـ، كنمحؽ بيا أيضان خريجي المدارس الدينية 
ليتعممكا اإلنكميزية كغيرىا مف المغات العالمية، كيدرسكا األفكار الحديثة ليصيركا عمماء 

 صالحيف لقيادة العصر الحديث. 
ميات كالجامعات، ببيئة كعمى الجانب اآلخر نمحؽ بعض المختاريف مف خريجي الك     

كندرس ليـ فركع  ،دينية في تمؾ اإلدارة، كنعمميـ المغة العربية كالمغات اإلسبلمية األخرل
 العمـك الدينية المختمفة مباشرة. 

كيمكف أف تستغرؽ ىذه الدكرة التعميمية عاميف أك أكثر، كىدفيا تمكيف الفريقيف مف      
دراسة العمـك المتعمقة بالجانبيف، حتى يستطيعكا مكاصمة رحمتيـ العممية المزدكجة بعد 
تخرجيـ في اإلدارة المشار إلييا. فمف ناحية يككف العمماء عمى معرفة بالعمـك الحديثة، كمف 

 ككف الدارسكف في اإلدارات العممانية عمى معرفة كدراية بعمكـ الشعب الدينية. ناحية أخرل ي
إن )): جاء في البخارم كمسمـ مع اختبلؼ يسير في األلفاظ حديث يقكؿ فيو النبي      
يقبض العمم انتزاعا ينتزعو من الناس، ولكن يقبض العمم يقبض العمماء، حتى إذا  اهلل ال

   .1((الناس رؤوسا جياال، فسئموا فأفتوا بغير عمم، فضموا وأضموالم يترك عالما، اتخذ 
عمـ مف ىذا الحديث أف النقص يككف دائمان في أىؿ العمـ، فأىؿ الكفاءة يزينكف كيي      

 المعمكمات، كفاقدكىا يشكىكنيا. 
                                                           

1
البخاري صحٌح بشرح الباري فتح)) 

))
و ،(1/234) 

((
النووي بشرح مسلم صحٌح

))
 (16/225.) 
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كمف جانب  ،لقد حث القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ عمى تحصيؿ العمـ مف جانب     
كالشؾ أف مف يقكد األمة اإلسبلمية  ((المؤمف بصير بزمانو))آخر جاء في بعض اآلثار أف 

بحاجة إلى ىذيف النكعيف مف المعرفة؛ فبلبد أف يككف عارفا بالقرآف كالسنة، كعمى عمـ في 
التي نعيشيا في العصر الحاضر  الكقت نفسو بما يدكر حكلو مف أحداث. إف المأساة

مف  أننا نممؾ عدد كبيرا مف أىؿ العمـ، لكنيـ مف النكع الذم يحمؿ طرفا كاحدان  ص فيخمتت
ما ممف تمقكا العمكـ  فقط. إف  الدنيكيةالعمـ، فيـ إما مف المتعمميف في المدارس الدينية، كا 

ترتبت كميا عمى ىذا النقص العممي  الحاضرالمشكبلت المختمفة التي نكاجييا في العصر 
 كالفكرم. 

د عمماء ليـ معرفة كاممة ككافية بالجانبيف، عً إننا في حاجة ماسة في اآلف إلى أف ني      
   .   1حتى يمكنيـ االضطبلع بمسئكلية االستنباط كما جاء في القرآف الكريـ

عني بتخريج أىؿ االستنباط، كأنسب تعريؼ ليذه اإلدارة أك الجامعة اإلسبلمية أنيا تي      
عمى معرفتيـ الجيدة بالجانبيف المذيف أشرنا  أفرادا يتمتعكف بالصفات االجتيادية بناءن  عد  أم تي 

إلييما، لكي يرشدكا األمة كيقكدكىا باجتيادىـ، كىذه ىي الميمة األصمية التي ينبغي لنا أف 
 نضطمع بيا اليـك مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ لؤلمة المسممة.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2
 .83: رقم اآلٌة النساء، سورة 
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 فً تارٌخ االجتهاد
 

إف لفظ االجتياد يعني استنفادؾ طاقتؾ كميا في عمؿ ما. كفي االجتياد معنى      
المبالغة؛ فقد كرد في لساف العرب أف معناه: المبالغة كاستفراغ ما في الكسع كالطاقة مف 

 قكؿ أك فعؿ. كفعمو في اإلنكميزية يعني أيضان الجد، كبدؿ ما في الكسع، كالمصارعة.
عي فإف االجتياد يعني استفراغ الكسع كالمجيكد في معرفة أما في االصطبلح الشر      

 الحكـ الشرعي لما لـ يرد فيو نص في الكتاب كالسنة. 
تغييرا في تعاليـ اإلسبلـ، بؿ المقصكد  أك اصطبلحاكاالجتياد ال يقصد بو أف يككف      

الثابتة عمى  بو أف يككف سبيبل إلعادة تفسير اإلسبلـ فقط، أك إعادة تطبيؽ مبادئ اإلسبلـ
 زمف متغير. 

 فٍ انمزآٌ

إف أصؿ االجتياد مكجكد في القرآف الكريـ؛ فقد كرد في سياؽ ذكر األمف كالخكؼ في      
القرآف الكريـ، حيث جاء أنو إذا بمغ قـك أمر غير مؤكد فعمييـ أال يسارعكا في إذاعتو كنشره 

مككف صبلحية االستنباط، حتى يردكه إلى الرسكؿ كأكلي األمر منيـ؛ ألنيـ ىـ مف يم
ذىاكتحديد الحكـ الشرعي، يقكؿ سبحانو كتعالى:  اءىىيـٍ  كىاً  ٍكؼً  أىكً  اأٍلىٍمفً  مِّفى  أىٍمره  جى  أىذىاعيكا اٍلخى

لىكٍ  ًبوً  د كهي  كى لىى   الر سيكؿً  ًإلىى رى لىٍكالى  ًمٍنييـٍ  يىٍستىنًبطيكنىوي  ال ًذيفى  لىعىًممىوي  ًمٍنييـٍ  اأٍلىٍمرً  أيكًلي كىاً   الم وً  فىٍضؿي  كى
مىٍيكيٍـ  رىٍحمىتيوي  عى ت بىٍعتيـي  كى  .]83النساء:[ قىًميبلن  ًإال   الش ٍيطىافى  الى

. قاؿ القرطبي في ]83النساء:[ ًمٍنييـٍ  يىٍستىنًبطيكنىوي  ال ًذيفى كردت لفظة االستنباط في قكلو:      
. 1كىك يدؿ عمى االجتياد إذا عدـ النص كاالجماع ((االستخراج))تفسيره: كاالستنباط في المغة 

أم: إف االستنباط معناه االستخراج. كيتضح مف ىذا أنو ينبغي القياـ باالجتياد في أم 
 يككف ثمة نص أك إجماع.  قضية عندما ال

 قال اإلمام الرازي في تفسيره عمى ىامش ىذه اآلية: 
                                                           

1
القرآن ألحكام الجامع)) 

))
 (5/292.) 
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يعرؼ بالنص بؿ  ... اآلية دالة عمى أمكر: أحدىا: أف في أحكاـ الحكادث ما ال ))-
 . 1((باالستنباط. كثانييا: أف االستنباط حجة ...

  انحذَث

مما كرد في كتب األحاديث النبكية ركاية فييا أف الرسكؿ  عندما أراد إرساؿ معاذ  
، قاؿ: أقضي بكتاب اهلل، ((؟كيؼ تقضي إذا عرض لؾ قضاء))سألو: بف جبؿ إلى اليمف ف

فإف لـ تجد في سنة ))، قاؿ: فبسنة رسكؿ اهلل ، قاؿ: ((فإف لـ تجد في كتاب اهلل؟))قاؿ : 
، قاؿ: أجتيد رأم، كال آلك؛ فضرب رسكؿ اهلل  صدره، ((رسكؿ اهلل ، كال في كتاب اهلل؟

 .   2((الحمد هلل الذم كفؽ رسكؿ رسكؿ اهلل لما يرضي رسكؿ اهلل))كقاؿ:

يتضح مف ىذا الحديث األىمية البالغة لبلجتياد في الديف، كأنو ينبغي أف يطبؽ في  
كؿ حاؿ. ركم عف عمرك بف العاص في صحيح مسمـ)كتاب األقضية( كفي صحيح 

إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ ))البخارم )كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة( أف الرسكؿ قاؿ: 
ذا حكـ فاجتيد   . ((ثـ أخطأ فمو أجرأصاب فمو أجراف. كا 

يتبيف مف ىذا الحديث أيضان أىمية االجتياد في الديف، فمك افترضنا أف المجتيد لـ  
يخطئ في مكضع ما فينبغي لو االستمرار في االجتياد. كلك أف العمـ كحسف النية تكافرا 

 فمف حؽ المرء أف يجتيد. 

النظر الدينية في ىذه القضية  كجية ((عبداهلل بف مسعكد))لقد أكضح الصحابي الجميؿ      
بألفاظ كاضحة لمغاية، قاؿ: إذا سئؿ أحدكـ فمينظر في كتاب اهلل؛ فإف لـ يجده ففي سنة 

ال فميجتيد  .     3رسكؿ اهلل، فإف لـ يجده فييا فمينظر فييا فمينظر فيما اجتمع عميو المسممكف، كا 

                                                           
1
الؽٌب مفاتٌح)) 

))
 (14/154.) 

2
 (.3/243)داوود  أبً سنن 
3
الحسنة المقاصد)) 

))
 (.717/ 1)للسخاوي  
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 كرة فٍ لضُح االخرهاد

شاه ))كثيرة تقميدية كغير تقميدية، كيمكف مطالعة كتاب كتب في مكضكع االجتياد كتبان      
بكصفو نمكذجا تقميديا،  ((عقد الجيد في أحكاـ االجتياد كالتقميد))المسمى  ((كلي اهلل الدىمكم

 كالذيف يريدكف قراءة ما كتب في المكضكع بأسمكب غير تقميدم يمكنيـ مطالعة اآلتي:

 بلـ. محمد إقباؿ، تجديد الفكر الديني في اإلس (1
مجمكعة الدراسات التي نشرت في مجمع البحكث اإلسبلمية بالقاىرة ضمف أعماؿ  (2

 . ((االجتياد في شريعة اإلسبلـ))ـ( بعنكاف 1962) مؤتمر
 .((مستجدات الفكر اإلسبلمي))أعماؿ مؤتمر كزارة األكقاؼ في الككيت كعنكانيا:  (3
ـ( في الجامعة الممية اإلسبلمية التي 1976مجمكعة الدراسات الصادرة عف مؤتمر عاـ) (4

 . ((تطكير الفكر اإلسبلمي))صدرت بعنكاف 
 .((بحكث في التشريع اإلسبلمي))الشيخ محمد مصطفى المراغي (5
 . ((القكؿ المفيد في أدلة االجتياد كالتقميد))محمد بف عمي الشككاني (6
 . ((الرد عمى مف أخمد إلى األرض))طيكتاب جبلؿ الديف السيك  (7

 االخرهاد فٍ عصز انزسانح 

بكصفيا مقاببل لمتقميد، لكف ىذا غير صحيح؛ ألف  -بكجو عاـ-تطمؽ لفظة االجتياد     
االجتياد في حقيقتو مقابؿ لمجمكد. ففي إحدل الصكر يككف الناس في حالة جمكد عقمي 
يخمكف فييا مف فضيمة التفكير اإلبداعي. كفي صكرة أخرل يككف لمناس فكر متجدد، 

ي. فالعمؿ باالجتياد يتكقؼ في حالة الجمكد العقمي، كيفكركف في القضايا بأسمكب إبداع
 كيتتابع في حالة اليقظة الذىنية. 

لقد بدأ العمؿ باالجتياد منذ عيد الرسالة األكؿ، كمازاؿ قائما إلى يـك الناس ىذا دكف      
، فمك حياتيةيتكقؼ؛ ألنو ضركرة  تكقؼ، كيزيد العمؿ بو كينقص في أكقات مختمفة، كىك ال

 كألـز نفسو بذلؾ؛ فإنو لف يتكقؼ بؿ سيظؿ مستمران بيف الناس.  إيقافوخص ما أراد ش
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أمر جماعة مف أصحابو في العاـ   كمف أمثمة االجتياد في عيد الرسالة، أف النبي     
 ال))الخامس اليجرم بعد غزكة األحزاب بالتكجو إلى بني قريظة. كعند خركجيـ قاؿ ليـ: 

 . ((بني قريظةيصميف أحدكـ العصر إال في 
خرج القـك عمى ظيكر اإلبؿ امتثاالن لؤلمر، كلما حانت صبلة العصر كقع الخبلؼ      

ال فاتيـ كقتيا، كرأل فريؽ آخر  بينيـ؛ فقد رأل فريؽ أنو ال بد مف إقامة صبلة العصر كا 
متابعة المسير كقضاء صبلة العصر عند بمكغيـ بني قريظة ألف الرسكؿ  أمرىـ بذلؾ. 

 عمـ الرسكؿ  بيذا الخبلؼ أقر كؿ فريؽ منيما عمى اجتياده.كلما 
لقد كتب العمماء كثيران عف ىذه الحادثة فكفقا لقكؿ المحققيف منيـ؛ فإف الفريؽ الذم      

آثر إقامة الصبلة كخالؼ ظاىر أمر النبي قد اجتيد اجتيادا صحيحا ألنيـ فيمكا أف غرض 
ديار بني قريظة، كلـ يكف ىدفو أف يؤخركا الصبلة الرسكؿ  كاف تعجيؿ المسير حتى يصمكا 

 .  1عف كقتيا

 فٍ عهذ انخالفح انزاشذج

نقدـ اآلف مثاالن لبلجتياد في عيد الخبلفة الراشدة. ركم في أكثر كتب الحديث في      
( أف الرسكؿ  قاؿ في كيفية حساب شير رمضاف  كال نكتيبي  ال أمِّي ةه  أم ةه  إن ا)))كتاب الصـك

...  . 2((نحًسبي
كانت أكثر النظـ في عيد رسكؿ اهلل  قائمة عمى تمؾ األصكؿ؛ فمـ يكف ثمة تسجيؿ      

لحساب الكارد كالخارج مف بيت الماؿ؛ بؿ كاف األمر قائما عمى المشافية كالذاكرة. كبداية 
عف عيد الخميفة الثاني عمر بف الخطاب اتسعت رقعة الدكلة اإلسبلمية اتساعا كبيرا 

ضمت مناطؽ متحضرة في ذلؾ الكقت كالشاـ، كمصر، كالعراؽ؛ كثقمت األعباء، كلـ يعد ك 
في اإلمكاف استعماؿ النظاـ الشفيي في اإلدارة، كرأم عمر رضي اهلل عنو أف في تمؾ 

                                                           
1
والنهاٌة البداٌة)) 

))
 (.4/118)كثٌر  البن 

2
البخاري صحٌح بشرح الباري فتح)) 

))
 (4/151) 
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البمداف تكجد دفاتر منظمة تحفظ فييا المعامبلت كميا، فسعى في نقؿ ىذا النظاـ إلى 
 إدارتو. 
ر الفاركؽ بمفظ الحديث كظاىره لتغاضي عف استعماؿ الكسائؿ الحديثة، لك التـز عم     

. لكنو أنشأ الدكاكيف في حاليا القديـ في صكرة غير كتابية كلظمت المعامبلت كافة عمى
المدف كميا، كنظـ بيا كؿ شيء كإحصاء السكاف، كنظاـ المنح، كحسابات بيت الماؿ، 

دارة األرض، كلـ يغير عمر لغة دكاكيف البمداف المفتكحة، ككانت الفارسية ىي لغة  كا 
الدكاكيف قبؿ اإلسبلـ، ككانت القبطية كالركمية لغة الشاـ، فقد أبقى عمر كؿ شيء عمى 
حالو. كمف ىنا تتضح قضية االجتياد؛ فمك لـ يجتيد عمر ما كاف لو أف يستخدـ التدكيف 

 بي  المذككر آنفا. كالكتابة في األعماؿ الرسمية في ظؿ الفيـ الحرفي لحديث الن

 انعهىد انرانُح 

استمر االجتياد متصبل عمى ىذا النحك بعد الخبلفة الراشدة، كمف أمثمتو الكاضحة      
ق( عمى حكـ 61سنة )  همانرضً هللا عالتي تؤكد اتصالو، خركج اإلماـ الحسيف بف عمي 

األمكم. كقد أشار المؤرخكف إلى أف الحسيف رفض مبايعة يزيد كدعا إلى  ((يزيد بف معاكية))
 ((يزيد))تغيير الحكـ االستبدادم الفردم. فكقع إثر ىذا التحريض صداـ مسمح بيف جيش

التي سقط فييا الحسيف كأكثر رفاقو شيداء ثـ  ((كرببلء))في ساحة  ((الحسيف))كقافمة اإلماـ 
 ضعافان مضاعفة. كاف أف زادت مظالـ الحكاـ أ

يبدك في الظاىر أف مسمؾ اإلماـ الحسيف كاف ذا أىداؼ مشركعة كطيبة؛ إذ كاف يريد      
أف يقضي عمى نظاـ الحكـ الظالـ، كأف يستبدؿ بو نظاما عادال، كلكف باعتبار ما آؿ إليو 

 .     1((نتيجة عكسية))األمر فقد كانت النتيجة 
ي الفقو تدعك إلى ترؾ المنكاؿ صارت ثمة أصكؿ ثابتة فكبعد تجارب متعددة عمى ىذا      

لممفسدة، كتحت ىذه القاعدة اتفؽ العمماء عمى أنو الينبغي الخركج عمى  ان المصمحة درء
 الحككمات القائمة أبدان. 

                                                           
1
 Counterproductive. 
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عزؿ يي  ق( كبلمان كافيان عف ىذه القضية فيو أنو ال774كتب ابف كثير المتكفي عاـ)     
 اإلماـ إذا كاف فاسقان تأسيسان عمى الفسؽ فقط، فقاؿ: 

  يجكز  يعزؿ بمجرد فسقو عمى أصح قكلي العمماء، بؿ كال كاإلماـ إذا فسؽ ال)) -
 . 1((الخركج عميو لما في ذلؾ مف إثارة الفتنة    

ه( في كتاب الفتن في شرح صحيح مسمم القول 272وقد فصل النووي المتوفي )     
 : ىذا الموضوع فقال في شرح بعض األحاديثفي 

 يـ إال أف تركا منيـ منكرا   تنازعكا كالة األمكر في كاليتيـ، كال تعترضكا عمي ال)) -
 فأنكركه عمييـ، كقكلكا   تعممكنو مف قكاعد اإلسبلـ؛ فإذا رأيتـ ذلؾ محققا     
 ماكنتـ. كأما الخركج عمييـ كقتاليـ فحراـ بإجماع المسمميف، بالحؽ حيث     
ف كانكا فسقة ظالميف. كقد تظاىرت األحاديث بمعنى ما ذكرتو، كأجمع       كا 
 . 2((ينعزؿ السمطاف بالفسؽ أىؿ السنة أنو ال    

يتضح أف الحكـ في ذلؾ األمر كاف ثمرة االجتياد، كترتب عمى العمؿ بيذا الجياد      
عدـ خركج عمماء األمة عمى الحكاـ المسمميف عمى مدل التاريخ. ككانكا يكتفكف بنصح 

 الحاكـ المخطئ؛ لكنيـ لـ يخرجكا عمى حكاميـ بشكؿ منظـ قط. 
 : االجتياد في العصر الحاضر

ماضي إلى الحاضر يزداد كضكحا في القرف الثامف عشر الميبلدم. لقد بدأ تجاكز ال     
كبناء عمى التغيرات غير العادية في العصر الجديد ازدادت الحاجة لبلجتياد. فاجتيد 
العمماء مرات عدة، كرغـ أف اجتياد العمماء لـ يعد مؤثرا كما كاف األمر منذ ألؼ سنة؛ فإف 

. كلـ كاالختبلؼحياف خطأ، ككقع فريسة لمفراغ االجتياد المعاصر قد اثبت في بعض األ
 يمؽ مف الناحية العممية قبكالن بيف الناس. كلنسرد عدة أمثمة فيما  يتعمؽ بيذا الشأف. 

                                                           
1
والنهاٌة البداٌة)) 

))
 (8/224) كثٌر البن 

2
النووي بشرح مسلم صحٌح)) 

))
 (12/229) 



146 
 

كاف كاضحا أف المسمميف باتكا حتى أكاخر القرف الثامف عشر ميزكميف في أنحاء      
كف، كدمرت قكة األتراؾ في ـ( دمر أسطكؿ العثماني1770الدنيا أماـ الغرب. ففي عاـ )

 ـ( تأكدت اليزيمة. 1799.كبعد شيادة السمطاف تيبك عاـ )1معركة شيسما
ككاف ما يدكر في عقؿ مسممي العالـ كافة ىك الحرب ضد الغربييف. ككانت اليند في      

ـ( بأف اليند 1806ذلؾ الكقت أكبر مركز لقكل الغرب فأفتى شاه عبد العزيز الدىمكم عاـ)
ف كيحطمكا قكتيـ ليجبركىـ عمى الرحيؿ مف يرب، كذلؾ لكي يحارب المسممكف الغربيدار ح

العالـ اإلسبلمي. كاف التصكر الفكرم في ىذا الكقت يرل أنو إذا انتيى االستعمار في اليند 
ميز في فسكؼ ينتيي في العالـ اإلسبلمي كمو. بعد ىذا بدأت حرب دمكية مع الحكاـ اإلنك

صكرىا المختمفة ما يقرب مف مئة عاـ. حرب سيد أحمد الحرب ب اليند كاستمرت ىذه
مثمة االقتتاؿ. ـ( كغير ذلؾ مف أ1859ء ديكبند )ـ(، كحرب عمما1831البريمكل في )

كعندما فشمت مكاجية اإلنكميز استمر العمماء في المكاجية بمساعدة دكؿ خارجية )تركيا 
 يعا. ر كغيرىا( تحت مسمى حركة المنديؿ الحريرم إال أنيا فشمت أيضان فشبل ذ كأفغانستاف

ككما ىك معركؼ لـ يفد أم طرؼ مف ىذه الحرب خبلؿ مئة عاـ؛ بؿ زادت خسائر      
ـ( تقريبان، كرفع شعار الكفاح السممي بدالن 1920المسمميف؛ ثـ ظير المياتما غاندم في )

العمماء ىذه الدعكة مثؿ مكالنا محمكد حسف ديكبندم،  مف الكفاح المسمح. كتقبؿ أكثر
بالمئة( مف عمماء اليند ىذه  99كمكالنا أحمد مدني، كمكالنا أبك الكبلـ آزاد، لقد قبؿ )

 الدعكة. 
ككاف ىذا نكعا مف التراجع عف االجتياد السائد كاستبدالو بآخر. فقد اختاركا الجياد      

العنيؼ. كثبت بالتجربة أف الرأم األكؿ كاف خطأ السممي بعد أف تخمكا عف الجياد 
 اجتياديا، كأف الرأم الثاني اجتياد صائب. 

                                                           
1
 Battle of Chesma.   
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 انمضاَا اندذَذج

مف القضايا الجديدة التي تتطمب االجتياد قضية القكمية. فقد ظؿ المسممكف لعدة      
قكمية قركف خمت تجمعيـ إخكة كاحدة. ككانت الدنيا كميا كطنيـ، كلـ يكف ثمة أم تصكر لم

أف كؿ مسممي العالـ يحممكف قكمية  -الشعكرياأك -ة. ككاف التصكر السائد شعكرياالجديد
 كاحدة، كالمسمـ ينتمي إلى أخكة عالمية. 

كفي القرف التاسع عشر تشتت قكة المسمميف السياسية كتحطمت الدكلة الفاطمية      
ميف. كظيرت ىذه الحركات كالعثمانية كالمغكلية، بدأت حركات اإلحياء تنيض بيف المسم

تحت رد فعؿ نفسي؛ فاختار أصحابيا تمؾ الكجية كذلؾ التصكر الذم داـ لقركف. كمف 
أمثمة الحركات؛ االتحاد اإلسبلمي لمسيد جماؿ الديف األفغاني، كحركة الخبلفة لمكالنا محمد 

عالميكف. عمي كمكالنا أبك الكبلـ آزاد. نظرت تمؾ الحركات لممسمميف عمى أنيـ مكاطنكف 
 كمف ىذه الناحية حاكلكا أف يكجدكا ليـ مرة أخرل مكانا عمى خريطة العالـ. 

كمف األسماء التي تميزت بالفكر االجتيادم مكالنا سيد حسيف أحمد مدني قبؿ تحرر      
ـ( كقد أعمف أف القكميات تخرج مف رحـ األكطاف. كليذا فإف مسممي اليند مف 1947اليند)

 .  1ىنكد، كمسممي إيراف ىـ ايرانيكف كمسممي أفغانستاف ىـ أفغاف ناحية الكطنية ىـ
القي مكالنا حسيف أحمد المدني معارضة في ىذه القضية. كمف أسماء المعارضيف لو؛      

العبلمة إقباؿ، كمكالنا أبك األعمى المكدكدم كغيرىا. كالحقيقة أف مكالنا حسيف أحمد مدني 
ية اجتيادية، أما مخالفكه فقد قاـ فكرىـ عمى التقميد. كالشؾ أثبت في ىذه القضية امتبلكو رؤ 

أف اجتياد مكالنا مدني كاف صحيحان؛ ففي العصر الحالي ترتبط القكمية بالكطنية، كقكمية 
 المرء تحدد اآلف بكطنو ال بدينو. 

لقد ارتضى المسممكف ىذا األمر عمميا في ظؿ مقتضيات العصر كمتطمباتو؛ كصار      
 ((أمريكي))أك ((ىندم))ليند كالبمداف األخرل يكتبكف بجكاز السفر في خانة الجنسية: مسممك ا

ككذلؾ يفعؿ الباكستاني كاإليراني كغيرىما. فقد اختار المسممكف كافة  ((مسمـ))يكتبكف  كال
                                                           

1
 .الثالث الجزء اإلسبلم شٌخ كتابات راجع التفاصٌل من المزٌد 
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لضركرتو األمنية. كلـ يكف ثمة تعارض بيف الفكر كالتطبيؽ  األجزاءبإعماليـ فكرىـ ىذا 
فيك ال يكرط  ((اختيار الشائع عالميان ))يؽ اإلسبلـ في مثؿ ىذه القضايا ىك العممي. كطر 

 الناس في مشكبلت غير طبيعية بناء عمى العقيدة. 

 لضُح انعهًاَُح

العممانية في العصر الحالي بكصفيا أفضؿ نمكذج لمحكـ في المجتمع  تقبمتي      
المشترؾ، كأكثر األنظمة في بمداف العالـ تنضكم تحت لكاء ىذا النمكذج. كلقد ظير في 
المسمميف مف يرفض العممانية بقكة كيعدىا نظرية مضادة اإلسبلـ؛ مثؿ أبك األعمى 

 المكدكدم كغيره. 
يمكف القكؿ بأنو رد فعؿ إيجابي مبني  فعبل متشددا لمغاية، كال كىذا الرفض ليس إال     

 عمى أم فيـ. 
صحيحة مثؿ مكالنا سعيد أحمد أكبر  كقدـ بعض الناس في ىذه القضية آراءن      
ـ( كغيره. كفيما يتعمؽ بيذا نشر مكالنا أكبر آبادم مقاال في ثبلثة 1985-1908آبادم)

ـ( 1962أعداد مايك، كيكنيك، كيكليك ) رة مف دىميالصاد ((برىاف)) أجزاء بالصحيفة الشيرية
كتب  ((العمماني))طمؽ عميو كقد رأل أف أفضؿ نظاـ لميند اآلف ىك النظاـ التكافقي الذم يي 

العممانية نمط مف أنماط الحككمة، كمف محاسنيا أنيا تحرر األدياف كافة، كيحصؿ ))يقكؿ: 
طبقان ))، كقاؿ: ((لمكصكؿ إلى الرئاسةفي ظميا كؿ شخص عمى حقكؽ مدنية متساكية 

لؤلكضاع الحالية لميند فإف النظاـ الكحيد األنسب ليا ىك العممانية كىك نظاـ قابؿ 
يكجد أم تعارض بيف  ال)). كأضاؼ أنو: ((كىذا ىك ما تطمبو أحكاؿ الببلد)). كقاؿ: ((لمتطبيؽ

 . ((النظاـ العمماني كاإلسبلـ
اجتيادم كىك رأم صحيح، كىذا ال يعني أنو ال يكجد أم نظاـ آخر تقدـ ذكره رأم  ما     
سكل العممانية. كتكمف أىمية ىذا النظاـ في الجانب العممي فيو ال النظرم؛ إذ  ينمكذج
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اجعمكا المثالية في )): المشتركة. ككجية نظر اإلسبلـ ىي يمكف تطبيقو في المجتمعات
 . ((كف االجتماعيةالقضايا الذاتية كالتطبيؽ العممي في الشئ

الرسول في العيد المدني، والعيد المدني ينقسم إلى  ا يؤيد ىذا المسمك سيرةُ ومما      
 فترتين كبيرتين: 

  : عاشت فييا ثبلث مجمكعات بالمدينة؛ المسممكف، كالييكد، األولى -      
 كالمشركيف.         

 كاني عندما دخؿ جؿ قاطني  : انتيى ىذا التشكيؿ السوفي الفترة الثانية -      
 في اإلسبلـ. المدينة          

كضع في المرحمة األكلى ما عرؼ  كمف كتب الحديث كالسيرة نعمـ أف الرسكؿ      
بصحيفة المدينة التي كانت دستكرا مميزا لمحكـ فييا. كقد نظـ بيذه الصحيفة العبلقات 
القائمة بيف سكاف المدينة، ككفؿ بيا حرية االعتقاد كالديف لكؿ طائفة، كحفظ بيا عاداتيا 

 كخصكصيتيا كمنع التدخؿ في شئكنيا. 

 لضُح اندهاد 

فسر اآلف عمى أنو مرادؼ الميمة في ىذا العصر قضية الجياد. كالجياد يي  مف القضايا     
لمعنى الحرب. كىذا غير صحيح؛ ألف الجياد يعني في لغتنا الكفاح، كقد جاء في القرآف 

عمؿ الكريـ بيذا المعنى في غير مكضع؛ أم بمعنى الكفاح الديني كالكفاح الدعكم، كقد استي 
 مرادفان لمحرب ال الجياد.  لفظ القتاؿ في القرآف الكريـ

تقتصر عمى  إف الكفاح الديني أك الجيكد الدينية بكصفيا معنى مف معاني الجياد ال     
 فيي تتعدد كتتنكع بحسب األحكاؿ المختمفة، كقد جاء في الحديث الشريؼ نمط كاحد فقط

اًىدي )) اىىدى  مىفٍ  اٍلميجى فالحديث يقرر أف مجاىدة النفس معنى مف معاني  ((اهللً  طىاعىةً  ًفي نىٍفسىوي  جى
 الجياد، كعمى ىذا يككف لمجياد اتجاه نفسي. 
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طمؽ لفظ الجياد في القرآف عمى الجيكد الدعكية الساعية في تكسيع نطاؽ الفكر كما أي      
ًيٍدىيـاإلسبلمي يتضح مف ىذه اآلية أف الدعكة إلى اإلسبلـ  ]52الفرقاف:[ كىًبيرنا ًجيىادنا ۦًبوً  كىجى 

 مف الجياد، كىي بحسب ألفاظ القرآف جياد كبير، كغير ذلؾ. 
كفي العصر الحالي قدـ بعض مفكرم المسمميف تفسيران لمجياد يتكافؽ مع ركح العصر،      

ـ( لمسممي اليند: جاىدكا لمتعمـ، فإنكـ إف تعممتـ؛ 1857فقد قاؿ سيد أحمد خاف بعد عاـ )
 الدينية كمعضبلتكـ الدنيكية.  كجدتـ بأنفسكـ حمكال لكؿ مشكبلتكـ

م( وكان 1111إلى ديوبند عام ) ((صاحب المنار))العالمة السيد رشيد رضا م  وقد       
عمماء اليند في ذلك الوقت مشغولين بجياد اإلنكميز جيادا سياسيا، فقال سيد رشيد 

 رضا: 
إف كاجب الكقت ىك العمؿ ال الجياد السياسي؛ كعميكـ أييا الناس تحمؿ مسئكلية )) -

غايتكـ التي الدعكة إلى اإلسبلـ بطريؽ السبلـ، كسكؼ تصمكف بيذا الطريؽ إلى 
 . ((نحك أفضؿ مف كصكلكـ إلييا بطريؽ الجياد المسمحتطمحكف إلييا عمى 

ت فيما بعد أنيا اجتيادية، كقد ثب راءن خاف كالسيد رشيد رضا أأحمد كانت آراء سيد      
رغـ أف اجتيادىما لـ يمؽ قبكالن في ذلؾ الكقت. كلـ يقدر لؤلمة أف  كانت آراء صحيحة

تسير عمى ىذا الطريؽ، كلك قدر ليذا االجتياد أف يمقى ركاجا آنذاؾ الختمؼ تاريخ 
 الختمفت األكضاع القائمة.  المسمميف عما ىك عميو اآلف، ك

أننا أردنا أف نعبر عف مشركعي سيد أحمد خاف كرشيد رضا بكممات أخرل لقمنا: كلك      
إنيما غضا الطرؼ عف القضايا السياسية؛ كدعكا إلى االنتفاع بفرص التعميـ كالدعكة. كأفيـ 

ببصيرة مؤمنة  مفعمةمف ىذا أف اجتيادىما كاف صحيحا كمبلئما لكقتو، ككانت ركحو 
 . ((المؤمف بصير بزمانو)): مت مف القكؿ المعركؼميً استي 
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 :لضُح انثُىن

لبلقتصاد  مف أىـ قضايا العصر الحالي قضية فكائد البنكؾ التي صارت أساسان      
 ميا أكثر العمماء ككاف لبعضيـ فييا رأم آخر. الجديد، كىي مسألة خبلفية؛ فقد حر  

كة الصادرة في م ((اإلسبلميأخبار العالـ ))يفتيانشرت رابطة العالـ اإلسبلمي في صح     
 24، ق(1415ذم القعدة/ الثاني مف ذم الحجة ) 24بالمممكة العربية السعكدية في عدد 

عمى صفحتيا مكتكبا بالمغة اإلنكميزية، أنقؿ فيما يمي الخبر  ـ( خبران 1995مايك ) 1أبريؿ /
قد دكف أم تغيير فيو. قاؿ مفتي مصر الدكتكر محمد سيد طنطاكم في لقاء كبير عي 

بالسفارة المصرية في أبكظبي: إنو ال يكجد أم سكء في فائدة البنكؾ كىي قريبة جدان مف 
معقكلة؛ فيك حبلؿ، كأجاز لمبنؾ  كرةضر اإلسبلـ، كقاؿ: لك أف القرض البنكي أخذ ألم 

 أيضان تحصيؿ الفكائد مف ىذه القركض. 
صدر فييا مؼ في ىذه القضية إلى أقصى حدكد االختبلؼ، كال يمكف لي أف أي لقد اختي      

رأيان قاطعان؛ فالعصر الحالي ىك عصر الصناعة، كالصناعات الحديثة تتأسس عمى مساندة 
قؽ أم تغيير مممكس فييا، كالسبب الرئيس يرجع إلى أننا ما لـ نحالبنكؾ، كنحف إلى اآلف 

 في ذيؿ الدكؿ المصنعة.زلنا 

 :طُطاوٌ َىافك عهً فىائذ انثُىن واألرتاذ

في فتوى غير مسبوقة في مسألة اختمف فييا أئمة األمة ومشرعوىا قال الدكتور      
 :محمد سيد طنطاوي مفتي مصر

 معدؿ ألرباح البنكؾ!يكجد أم خطأ في تخصيص  إنو ال -
    بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ كأكد أف البنكؾ التي تحدد معدؿ أرباحيا ىي              

  األقرب إلى اإلسبلـ. كفي لقاء مكسع عقد في السفارة المصرية بأبكظبي              
 قاؿ طنطاكم:              
 ذلؾ فعميو أف يثبت  -ألسباب خارجة عف يده-إذا خسر أحد المصارؼ -
 ناسب تبما ي أماـ المحاكـ، كعمى كؿ مكدع أف يتحمؿ جزءان مف الخسارة،   
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 مع حجـ رأسمالو المكدع.    
كتجدر اإلشارة إلى أف ىذا الرأم قد أثار جدال ساخنا مف قبؿ بيف المفتي كالييئات      

اإلسبلمية في مصر، كفي مقدمتيا مؤسسة األزىر. ككانت ىذه ىي المرة األكلى التي نقؿ 
 فييا طنطاكم ىذا الجداؿ خارج الحدكد المصرية. 

مى الكدائع المصرفية ليس كقد أكد عمى مسئكليتو الخاصة أف تحديد سعر الفائدة ع     
اإليداع بمثابة كالية مطمقة يقـك فييا المكدع بتفكيض البنؾ الستثمار أمكالو.  تكينا. كعد  

. ((لذلؾ ينبغي أف نجعؿ ىذه المسألة سيمة كمرنة، كلكف ضمف الحدكد التي حددىا اهلل))
ؿ العبلج الطبي إذا كاف القرض لحاجة مث))كقاؿ طنطاكم فيما يتعمؽ بالقركض المصرفية: 

 . ((أك إنشاء مشركع استثمارم، فإنو حبلؿ
غ طنطاكم الفكائد أم يجكز، كشرطو أف يككف بعيدان عف الخداع أك االستغبلؿ. كما سك       

عمى القركض بقكلو: إف البنكؾ ال تقرض أك تقترض، كلكنيا تمعب دكر الكسيط بيف 
. كالبنكؾ عمى ىذا النحك، تحصؿ عمى العمبلء )المقترضيف( كالمكدعيف)المقرض الحقيقي(

أمكاؿ الفئة األخيرة مف أجؿ استثمارىا نيابة عنيـ. كمف ثـ، عندما يقرض البنؾ بعض 
األمكاؿ لرجؿ أعماؿ يعتـز االستثمار في شيء ما، يككف لو في ذلؾ الحيف الحؽ في 

 1 -ابريؿ 24الحصكؿ عمى بعض األرباح مف الصفقة. )العالـ اإلسبلمي، مكة، 
 ـ(. 1995مايك
لقد حؿ المسممكف في مؤخرة األمـ في كؿ مياديف الحياة، كذلؾ لتدىكر الصناعات      

ي زماننا لـ يعد لممسمميف أم ؿ فإف الصحافة التي تعد أىـ قكة فعندىـ، كعمى سبيؿ المثا
لدييـ، كمف ال  تفمدكر فييا؛ ألف الصحافة تتغذل عمى الصناعة، كقد غابت الصناعة كتخ

 يمكف أف تككف لديو صحافة.  صناعة لو ال
ىذه القضية تحتاج حتما إلى االجتياد، كاالجتياد الفردم فييا ال يكفي كحده، كما أنو      

يكجد إجماع فييا. لذا ينبغي أف يقدـ مجمكعة مف العمماء رأيان اجتياديان مشتركان في ىذه  ال
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أعباء ثقيمة حتى إنني أزعـ أنو لكال كجكد النفط في  القضية. كالحؽ أف ىذه القضية ذات
 البمداف اإلسبلمية لصارت فريسة القتصاد العصر الحديث.

 :اسرًزار االخرهاد

غمؽ، كأنو ال يجكز االجتياد ألم لقد فيـ بعض الناس أف باب االجتياد المطمؽ قد أي      
 يؤيده عالـ محقؽ.  معتبر، كالده دليؿ رف الرابع اليجرم، كىك فيـ ال يعضشخص بعد الق

 فمنذ صدر اإلسبلـ حتى اآلف أعمف كثير مف العمماء بكضكح جمي أف االجتياد عمؿه      
الديف بف ، كالسيكطي، كابف خمدكف، كعز مستقؿ، كىك مستمر في ىذه األمة منيـ: ابف تيمية

 تيانكم كغيرىـ. عبدالسبلـ، كالشاطبي، كالشككاني، كالمراغي كفي اليند مكالنا أشرؼ عمي 
العمي الحنفي بعض اآلراء التي ذىبت إلى القكؿ بأف االجتياد  سجؿ بحر العمـك عبد     

المطمؽ اختتـ باألئمة األربعة كأنو انتيى اآلف، لكف ىذا القكؿ غير مقبكؿ عمى اإلطبلؽ كال 
إف البلفت  1((عبأ بكبلميـكىذا كمو ىكس مف ىكساتيـ لـ يأتكا بدليؿ كال يي ))دليؿ عميو قاؿ: 

لمنظر ىك نسبة القكؿ بغمؽ باب االجتياد إلى بعض عمماء العصر العباسي، كىـ لـ يقكلكا 
ىك نبي آخر الزماف، كقد قاؿ:  . كأقكؿ: إف رسكؿ اهلل تمميحاىذا الكبلـ ال تصريحا كال 

في ىذا  أك أم فقيو كبير-كلـ يقؿ أم مف الفقياء األربعة ((نبي بعدم أنا خاتـ النبييف ال))
 بمثؿ ىذا القكؿ في حؽ االجتياد. -العصر
بؿ إنيـ عمى العكس مف ىذا أعمنكا صراحة أف آراءىـ ليست مطمقة أك مقدسة،      

كأكصكا بعرضيا عمى القرآف كالسنة؛ ألنيما أصؿ االستنباط في الشريعة ال رأم األئمة، 
 كأنقؿ فيما يمي بعض أقكاليـ في ىذا الصدد:

المعصكـ  رد إالؤخذ مف كبلمو كيي كؿ يي ))قاؿ اإلماـ مالؾ:  -
)) . 

 ض رٍ إذا صح الحديث فيك مذىبي، كاضربكا بقكلي عي ))كقاؿ اإلماـ الشافعي:  -
ة في قكؿ أحد دكف النبي ال حج  )). كقاؿ أيضان: ((الحائط   

)) . 
 ، ((يفتي بكبلميينبغي لمف لـ يعرؼ دليمي أف  ال))كقاؿ اإلماـ أبك حنيفة:  -

                                                           
1
الثبوت مسلَّم شرح الرحموت فواتح)) 

))
 .الثانً المجلد ،
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 ىذا رأم النعماف بف ثابت، كىك أحسف ما قدرنا عميو؛ ))ككاف يقكؿ إذا أفتى:    
 .((فمف جاء بأحسف منو فيك أكلى بالصكاب   
 الشافعي، كال  ، كالد مالكان تقمِّ  دني، كالال تقمِّ ))كقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ:  -
                        .((كخذ مف حيث أخذكااألكزاعي، كال النجفي، كال غيرىـ،          

يتضح مف أقكاؿ األئمة األربعة أف القرآف كالسنة كانا أساس االستنباط عندىـ، كأنيـ      
 .كانكا ينكركف عمى أم شخص تقميدىـ في آرائيـ دكف عرضيا عمى القرآف كالسنة

)كىك مستحب لو عند أبي لشافعي أف االجتياد ضركرم لمقاضي لقد رأل اإلماـ ا     
ذا كاف القضاء قائما في كؿ عيد فمف  ال( كالقضاء عمؿ حنيفة ينتيي إلى قياـ الساعة، كا 

 يخمك زماف مف مجتيد.  الضركرم أف يستمر في كؿ زماف؛ لذا قاؿ الحنابمة: إنو ال
يقكؿ بعض الناس: إف األصؿ في القضية ليس االجتياد بؿ صبلحية االجتياد؛ كألف      

ال كقع  الزماف يخمك ممف يصمحكف لبلجتياد، فبل مناص مف غمؽ باب االجتياد عمميا، كا 
 ممف ال أىمية ليـ فيضمكف كييضمكف. 

تبدؿ أحكاليا، قد أكجد الدنيا، كىك عميـ ب إال أف ىذا القكؿ غير صحيح، فاهلل      
لنكازؿ كالقضايا ي ايمكف أال يخمؽ مف األفراد مف ىـ أىؿ لبلجتياد ف كتجدد قضاياىا، كال
 .  باهلل أف ندعي ذلؾ عمى الخالؽ  المستحدثة. كنعكذ

إذ قاؿ: ما كاف ليكقعنا في الحرج في ديننا؛  كقد جاء في القرآف ما يفيد بأف اهلل      
اًىديكا ؽ   الم وً  ًفي كىجى ـٍ  ىيكى  ًجيىاًدهً  حى ا اٍجتىبىاكي مى عىؿى  كى ـٍ  جى مىٍيكي رىجو  ًمفٍ  الدِّيفً  ًفي عى م ةى  حى ـٍ  مِّ  أىًبيكي

ـى  ـي  ىيكى  ًإٍبرىاًىي ًفي قىٍبؿي  ًمف اٍلميٍسًمًميفى  سىم اكي ذىا كى مىٍيكيـٍ  شىًييدنا الر سيكؿي  ًليىكيكفى  ىى  تىكيكنيكا عى  شييىدىاءى  كى
مىى ةى  فىأىًقيميكا الن اسً  عى ـٍ  ىيكى  ًبالم وً  كىاٍعتىًصميكا الز كىاةى  كىآتيكا الص بلى كي ـى فى  مىٍكالى ـى  اٍلمىٍكلىى   ًنٍع ًنٍع  كى

كقد ركل  1((إف الديف يسر))، كىك المعنى الذم تؤيده األحاديث النبكية: ]87الحج:[ الن ًصيري 
 . 2((خير دينكـ أيسره))أنو قاؿ:  سعيد بف المسيب عف رسكؿ اهلل 

                                                           
1
الباري فتح)) 

))
 (1/116.) 

2
القرطبً تفسٌر)) 

))
 (12/99.) 
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كمف تمؾ النصكص يتضح أف االجتياد تفسير ديني يسير كصحيح، كصالح لمتطبيؽ      
في أكانو. كعمى ىذا ال يمتفت إلى االجتياد الذم يشؽ عمى األمة كيعسر عمييا أمكرىا، كما 

 أنو ال يصح غمؽ بابو عمى الدكاـ. 
طقية؛ فقد كالحؽ أنو رغـ إشاعة القكؿ بغمؽ باب االجتياد بصكرة غير شرعية أك من     

ظؿ مستمران إلى القرف الثالث اليجرم، كلـ يكف يجرؤ أحد عمى غمؽ بابو؛ فيك يجرم كماء 
 البحر، كالعمؿ بو قائـ كدائـ إلى قياـ الساعة.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالو وانعمالَُح
 

  :انعمُذج واالسرذالل

 Paul Badhamـبكؿ بادىا))لمدكتكر  ((العبلقة بيف اإليماف كالعقؿ))عنكانو  مقاؿه  رى شً ني      
التي كانت تصدر مف  ((اإليماف كالعقؿ))ـ( مف مجمة 1922( لسنة )134)العدد رقـ في  ((
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كمية مانشستر بأكسفكرد في إنكمترا، كقد قدـ البركفسكر بادىاـ مقالتو ىذه في مؤتمر لمفمسفة 
  لمذككرة آنفان: ـ(، كقالت عنو الصحيفة ا1991بمكسكك في نكفمبر عاـ ) دى قً عي 

بكؿ بادىاـ أستاذ الدراسات الدينية كالبلىكتية في كمية ديفيد، المبيتر، بجامعة كيمز، ))     
في مؤتمر عقده معيد الفمسفة باألكاديمية الركسية لمعمـك  تٍ مى دِّ كمقالتو في ىذا العدد قي 

 . (((ـ1991بمكسكك في نكفمبر مف عاـ )
في عدد  تٍ رى شً جماؿ الديف المقالة إلى المغة األردية، كني  ىذا كقد ترجـ الدكتكر سيد     

دىمي،  التي تصدر مف نيك ((اإلسبلـ كالعصر الحديث))( مف مجمة 1992أبريؿ لعاـ )
 كأمامي اآلف العدد المذككر مف المجمة اإلنكميزية. 

أنني ال أكافؽ ، إال سى رى دٍ إف مقالة البركفسكر بادىاـ مقالة مثيرة لمتفكير، كتستحؽ أف تي      
يجكز أف نخمط القطعية  البركفسكر في بعض ما جاء في مقالتو؛ فقد قاؿ فييا: إنو ال

الفمسفية باليقيف الديني، كأضاؼ قائبلن: إنني أجدني بكصفي فيمسكفان دينيان مضطران إلى 
 االعتراؼ بأنو ال يمكف أبدان قياس اإليماف بدرجة القطع في العمـ التجريبي، كلكنني عمى

 ـي م  سى العكس مف ذلؾ أشعر بأنو يمكف التسميـ باإليماف كالعقيدة بدرجة القطع نفسيا التي يي 
 يكجد فرؽ حقيقي بينيما عمى األقؿ في القرف العشريف. فييا بالنظريات العممية، إذ ال

عمـ ))كاألصؿ أف عمـ الحقائؽ يشتمؿ عمى قسميف؛ أحدىما ما أسماه برتداند رسؿ      
، كىذه القسمة الثنائية مكجكدة في الديف، كمكجكدة ((عمـ الحقائؽ))، كالثاني ما أسماه ((األشياء

في العمـ كذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ العمماء التجريبيكف الذيف يطمقكف عمى التطكرات الحياتية 
حقيقة عممية، ليا في رأييـ جانباف؛ أما الجانب األكؿ فيك ما يتعمؽ بالمظاىر الجسمانية 

ع المختمفة، كأما الجانب اآلخر فيك قانكف التطكر الذم يعمؿ بطريقة خفية في تغيير لؤلنكا
 األنكاع. 

عندما يدرس عالـ مف عمماء التطكر المظاىر الجسمانية ألنكاع الحياة؛ فإنو يدرسيا      
، كعمى العكس مف ذلؾ عندما يدرس قانكف التطكر، فإنو يدرس ذلؾ ((األشياء))كما يدرس 

 في التقسيـ السابؽ.  ((حقيقة))مف مكضكعو، كالذم قيؿ عنو الجانب 
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ـ مف عمماء التطكر يعرؼ جيدا أف ىناؾ فرقان نكعيان بيف الجانبيف، كفي ىذا إف كؿ عالً      
السياؽ فإنو فيما يتعمؽ بدراسة األشياء أك شكاىد التطكر، يمكف الحصكؿ عمى دالئمو بشكؿ 

عمييا يمكف دراستيا عمى مستكل  رى ثً التي عي مباشر، عمى سبيؿ المثاؿ الحفريات 
 المشاىدات. 

يمكف االستدالؿ  كعمى العكس مف ذلؾ فإنو فيما يتعمؽ بالحقائؽ أك قانكف التطكر، ال     
عمييا بشكؿ مباشر، نظران لعدـ كجكد الشكاىد المكضكعية، كالمثاؿ عمى ذلؾ نظرية التغيير 

ثناء عممية التطكر، فيي مبنية عمى القياس بشكؿ المفاجئ المتعمقة بالتغيير الحادث في أ
كامؿ، كليس عمى المشاىدات المباشرة، كفي ىذا األمر الثاني يظير لنا التغير الخارجي، 
لكف قانكف التغير ال يظير أبدان، كليذا فإف كؿ عالـ مف عمماء التطكر يستخدـ االستدالؿ 

عميو في عمـ المنطؽ  ؽي مى طٍ ك ما يي غير المباشر في ىذا الجانب الثاني مف المكضكع، كى
 .((االستدالؿ االستنباطي))

إف نظرية التغيير ىي أساس التطكر، إال أف ليذا األمر جزأيف؛ يأتي األكؿ منيما      
بفمسفة االرتقاء كالتطكر بعد  ؽى حً لٍ ضمف المشاىدة، كأما اآلخر فبل يمكف مشاىدتو، كقد أي 

 اإلفادة مف مبدأ االستنباط. 
كمف المعركؼ أف صغار اإلنساف كصغار الحيكاف ليسا مف قسـ كاحد، كبينيما بعض      

منو أف  ـي مى عٍ ىذا المظير الحياتي في عصرنا الحاضر دراسة عممية، كيي  سى رً الفركؽ، كقد دي 
ىناؾ تغيرات مفاجئة تحدث مف تمقاء نفسيا في جينات الجنيف في رحـ أمو، ىذه التغيرات 

 ىي التي تكجد الفكارؽ بيف األطفاؿ الذيف يكلدكف ألب كاحد كأـ كاحدة. 
 تٍ سى سِّ كمف األمكر المشاىدة أيضان كجكد فرؽ بيف األكالد، كلكف فمسفة التطكر التي أي    

نما يمكف التسميـ بيا مف خبلؿ االستنباط عمى ىذه المشاىدة  ال تقبؿ المشاىدة بنفسيا، كا 
يمكف مشاىدة حقائؽ  القياسي فقط، ككأف األشياء التي تتطكر يمكف مشاىدتيا، بينما ال

 االتقاء. 
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كىنا يقكـ عالـ التطكر بكضع شاةو في جانب، كيضع في الجانب المقابؿ زرافة،      
حكاىا أف عنؽ أحد صغار الشاة الحفريات، ثـ يقدـ نظرية ف مف بعضكيجعؿ بينيما نماذج 

األكلى قد استطاؿ مصادفة، كبعد ذلؾ أصبح ليذا الصغير أكالد فيما بعد، فكانت أعناقيا 
تميؿ إلى الطكؿ بشكؿ أصبح ليذا الصغير أكالد فيما بعد، فكانت أعناقيا تميؿ إلى الطكؿ 

ي األجياؿ التالية عمى مدل عشرات المبلييف مف بشكؿ أكبر، كىكذا ظؿ العنؽ يزداد طكالن ف
السنيف، بحيث أصبحت ذرية الشاة األكلى في نياية األمر حيكانات مثؿ الزرافة، كقد قاؿ 

: إنني أعمـ عمما شبو يقيني أنو النظرةمتأثران بيذه  ((أصؿ األنكاع)) تشارلز داركيف في كتابو
 الحكافر إلى حيكاف مثؿ الزرافة.مف الممكف أف يتحكؿ حيكاف صغير مف ذكات 

كفي ىذا الخصكص فإف كجكد فرؽ بيف صغار الشاة يبدك أمران معركفان، لكف اجتماع      
ىذه الفكارؽ في أجياؿ الشاة عمى مدل عشرات المبلييف مف السنييف، ثـ تحكليا إلى زرافة، 
نما يمكف استنتاجو باالستنباط فقط بناءن عمى المشاىدة،  أمر ال يمكف مشاىدتو أك تجربتو، كا 

 المشاىدة المباشرة. كليس مف خبلؿ 
ىذا األمر نفسو نجده فيما يتعمؽ بالديف، فيناؾ جانب مف جكانب دراستو يدرس فيو      

كفقا لمتقسيـ السابؽ،  ((أشياء الديف))تاريخو كأعبلمو، كأحكامو، كتقاليده، كىك ما يعني دراسة 
اسة الديف عمى كالمعمكمات المكضكعية في الديف متكافرة عف ىذا الجانب، كليذا يمكف در 

 في الجزء األكؿ مف التطكر الحياتي.  ؽي ب  طى أساس الشكاىد المباشرة، بالطريقة نفسيا التي تي 
كأما الجانب اآلخر مف دراسة الديف؛ فيك الذم يطمؽ عميو بصفة عامة الغيبيات،      

كالمبلئكة   كالغيبيات ىي تمؾ العقائد التي تتعالى عمى عالمنا المحسكس، مثؿ كجكد اهلل 
كحقيقة الكحي، كالجنة كالنار كغيرىا. كال يكجد في ىذا الجانب شكاىد مباشرة، كليذا  ، 

بناءن عمى الشكاىد، يعني ذلؾ المبدأ  طي بى نٍ تى سٍ الديف عمى ضكء المبدأ المنطقي الذم يي  سي رى دٍ يي 
 الذم يستخدمو عمماء التطكر في دراسة الجانب الثاني مف نظريتيـ. 

فإذا نظرنا إلى الديف كالعمـ كفؽ ىذا التحميؿ لكجدنا بينيما تطابقان تامان، ففي كمييما      
جانباف مختمفاف؛ جانب يقـك عمى القطعية العممية، كىك الذم يمكف االستدالؿ عميو بشكؿ 
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مباشر، كجانب آخر يقـك عمى االستنباط العممي، كىك الذم يمكف إثباتو باستخداـ مبدأ 
ر المباشر فقط، كلك كضعنا ىذا التقسيـ العممي في االعتبار لـ نجد بيف االستدالؿ غي

 . ري كى ذٍ االثنيف أم فرؽ يي 
؛ ألنو يخمط بيف هدىاىذا الشعكر بالنقص الذم ال محؿ لو لدل البركفسكر بادىاـ      

مقارنات غير  االثنيف بسبب عدـ مراعاتو لذلؾ الفرؽ المشار إليو سابقان، فكقع في خطأ عقد
الجانب األكؿ لمعمـ بالجانب الثاني لمديف، كينظر إلى الجزء الثاني  صحيحة؛ إذ إنو يقارف

مف الديف عمى ضكء الجزء األكؿ مف العمـ، كىكذا أدت ىذه المقارنة الخاطئة إلى الصكرة 
 التي كردت في مقالو. 

ف الديف، ككذلؾ كلك أف البركفسكر المذككر قارف الجزء األكؿ مف العمـ بالجزء األكؿ م     
إذا نظر إلى الجزء الثاني مف العمـ عمى ضكء الجزء الثاني مف الديف، لزاؿ إحساسو 
بالنقص، كلشعر أنو ال فرؽ بينيما مف حيث المبدأ، ألننا نستعمؿ في جزئي العمـ طريقتي 
استدالؿ منفصمتيف، فاالستدالؿ المستعمؿ في الجزء األكؿ مف العمـ يمكف إدراكو في الجزء 

ستعمؿ في الجزء الثاني االستدالؿ المتطبيؽ األكؿ مف الديف أيضان، كبالطريقة نفسيا يمكف 
 ي الجزء الثاني مف الديف. مف العمـ ف

إمامان في فمسفة اإللحاد،  د  عى تراند رسؿ الذم يي كىذه حقيقة اعترؼ بيا رجؿ مثؿ بر      
دايتو ما ىك االستدالؿ ناقش في ب ((لماذا أنا لست مسيحيان؟))كلبرتراند رسؿ كتاب عنكانو

قكؿ: إنني أعتقد بشكؿ شخصي أف األدياف الكبرل في العالـ مثؿ البكذية المعقكؿ. ي
كاليندكسية كالمسيحية كاإلسبلـ كميا خاطئة كال حقيقة ليا، كال يمكف إثبات معقكليتيا، كأف 

 يس بقكة األدلة. مف يعتنقكف األدياف إنما يعتنقكنيا بضغط مف تقاليدىـ القكمية، كل
إال أف برتراند رسؿ يقكؿ معترفان بيذه الحقيقة: إف ىناؾ دليبلن مف بيف دالئؿ أصحاب      

غير عممي بشكؿ كامؿ، أقصد ذلؾ الشيء الذم يقاؿ لو  الديف ليس منطقيان خالصان، كال
 االستدالؿ باإلنشاء كالخمؽ، إال أف داركيف قد فند ىذا الدليؿ. 
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بأنو إذا كاف في الدنيا إنشاء كخمؽ،  اهلل عمى كجكد  ؿ  دى تى سٍ ند رسؿ أنو يي يقصد برترا     
فبل بد مف كجكد خالؽ كمنشئ، يعني كجكد التصميـ يقتضي كجكد المصمـ، كيعترؼ 
برتراند رسؿ أف ىذه الطريقة في االستدالؿ في ذاتيا ىي طريقة االستدالؿ نفسيا التي 

يقبؿ ىذه الطريقة  إلثبات نظريات العمـ، كرغـ ىذا االعتراؼ فإف برتراند رسؿ ال ؿي مى عٍ تى سٍ تي 
 قائبلن بأف داركيف قد فندىا. 

نما       لكف ىذا الكبلـ كمو ببل أساس، ألف نظرية داركيف ال تتعمؽ بكجكد الخالؽ، كا 
 في الدنيا لـاألنكاع التي نراىا  الخالؽ، كخبلصة الداركينية ىي أف مختمؼ ؽً مٍ بعممية خى 

نما تحكؿ نكع كاحد خبلؿ عممية تطكر طكيمة إلى  ؽٍ مى خٍ تي  منفصمة بعضيا عف بعض، كا 
 األنكاع المختمفة. 

نما تتعمؽ بعممية       مف الكاضح أف ىذه النظرية ال تتعمؽ بكجكد الخالؽ أك عدـ كجكده، كا 
عضيا عف بعض، خمؽ األنكاع منفصمة ب الخمؽ، يعني لك أف ىناؾ اعتقادان بأف اهلل 

فسيككف ىناؾ اعتقاد آخر ناتج عف االعتقاد األكؿ كىك أف اهلل قد خمؽ النكع األكؿ كأكدع 
فيو إمكانية أف ينقسـ إلى أنكاع ال حصر ليا، ثـ أطمقو في الكائنات طبقان لذلؾ مف خبلؿ 
 عممية فطرية محكمة، كبيذه الطريقة أظير النكع األكؿ مف خبلؿ ىذه العممية الفطرية
الطكيمة إمكانية التحكؿ بداخمو، كتحكؿ بالفعؿ إلى أنكاع ال حصر ليا، كبألفاظ أخرل 
نما ىي دراسة لكيفية إظيار  يمكننا أف نقكؿ إف نظرية التطكر ليست دراسة لمذات اإلليية، كا 

  :((أصؿ األنكاع ))في نياية كتابو اهلل لقدرتو في عالـ الكائنات، كليذا قاؿ داركيف نفسو
  إف ىناؾ جماال كجبلال في ىذه النظرة عف الحياة بقكاىا المتعددة التي نفخيا )) -

 الخالؽ ألكؿ مرة في عدد قميؿ مف الصكر أك في صكرة كاحدة. كبينما ىذا     
 تتطكر مف مثؿ  -كمازالت-الكككب يدكر طبقان لقكانيف الجاذبية الثابتة كانت    
 يا مف الحياة غاية في الجماؿ كغاية تمؾ البداية البسيطة صكر ال حصر ل    
 . ((في العجب    
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شفت في القرف العشريف قد أحدثت انقبلبان كالحؽ أف الحقائؽ العالمية الجديدة التي اكتي      
عظيمان في عالـ المنطؽ، كلـ تعد تكجد تمؾ التفرقة التي افترضت قبؿ القرف العشريف بيف 

كاآلف صار العمـ باعتبار االستدالؿ إلى المقاـ نفسو.  االستدالؿ الديني كاالستدالؿ العممي.
 عد خاصان بالديف كحده. كقد كاف يي 

ـ( النظاـ الشمسي بصفة خاصة، كتكصؿ إلى قكانيف 1727-ـ1642درس نيكتف)     
دكراف الككاكب حكؿ الشمس، ككانت دراستو في معظميا منحصرة في األجراـ السماكية، 

-العالـ الكمي. كفي العالـ الكبير عمييا دراسة العالـ الكبير أك كبألفاظ أخرل يمكف أف نطمؽ
ب كثير مف سً ، كبناءن عمى ىذا، حى يمكف رؤية األشياء كقياسيا بؿ كزنيا أيضان  -أك الكمي

مكف مشاىدتيا، كأف االستدالؿ الصحيح كالمعتبر ىك الذم يككف مبنيان الناس أف الحقيقة يي 
 . ((اإليجابية))عمييا فمسفة  ؽى مً طٍ ليذا التصكر تشكمت فمسفة أي عمى دالئؿ المشاىدة، ككفقا 

شفت في الربع األكؿ مف القرف العشريف اقتمعت النظريات لكف ىناؾ حقائؽ اكتي      
منيا كجكد عالـ غير ظاىر داخؿ العالـ الظاىر كعمى  ـي مى عٍ المذككرة آنفان مف جذكرىا، كيي 

مستكل كبير أيضان، كال يمكف فيـ ىذا العالـ غير الظاىر أك االستدالؿ عميو إال بشكؿ غير 
 مباشر، يعني التعرؼ عمى كجكد شيء ما مف خبلؿ رؤية آثاره. 

ر ىذا االكتشاؼ األمر كمو، فعندما كاف عمـ اإلنساف محدكدان بالعالـ الكبير أك غي       
العالـ الكمي، ظؿ فريسة لمفيـ الخاطئ الذم أشرنا إليو، كلكف حيف كصؿ مدل عمـ اإلنساف 

 إلى العالـ الصغير تبدؿ الكاقع العممي مف نفسو. 
لعمـ  تٍ فى ان لمغاية، فقد تكش  كاآلف أصبح معمكمان أف ميداف االستدالؿ صار محدكد     

اإلنساف حقائؽ في غاية الدقة ال يناسبيا سكل االستنباط أك االستدالؿ بشكؿ غير مباشر، 
في أثناء تجربة قاـ بيا أثران ما يظير  1كعمى سبيؿ المثاؿ اكتشؼ العالـ األلماني رانجتاف

الزجاج، فقاؿ: إف  عمى الزجاج أمامو، رغـ عدـ كجكد عبلقة معركفة بيف تجربتو كبيف

                                                           
1
 Whilhelm Conrad Rontgen. 
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أشعة ))ميؿ( في الثانية، كسماه رانتجاف  186000ىناؾ شعاعان غير منظكر ينطمؽ بسرعة )
 .     1بكصفيا أشعة غير معركفة ((إكس: األشعة السينية

شفت أشعة أخرل مثؿ أشعة إكس أك األشعة السينية في القرف العشربف، ككميا كقد اكتي      
لئلنساف مشاىدتو، كلكف مف غير الممكف إنكار كجكدىا باعتبار آثارىا التي  مما اليمكف

تعرؼ عمييا اإلنساف، كمثمما حدثت تغيرات عدة في فركع العمـ األخرل نتيجة لتمؾ 
 األبحاث الحديثة، أحدثت ىذه األبحاث أيضان تغييران في عمـ المنطؽ. 

باطي بكصفو معياران مف االستدالؿ ثـ كقع بعد ذلؾ االعتراؼ باالستدالؿ االستن     
 ان شعة دكنو، كلـ يكف مف الممكف أيضالمعقكؿ؛ ألنو كاف مف غير الممكف شرح ماىية األ

 التسميـ دكنو بكجكد الييكؿ العممي لمذرة، كال التسميـ بكجكد مقياس الظممة كىكذا. 
دالؿ عمى كبعد ىذا التكسع في معيار االستدالؿ في العصر الحاضر أصبح االست     

المعتقدات الدينية مناسبان بالقدر نفسو الذم يناسب النظريات العممية. كصارت العقائد الدينية 
تثبت بشكؿ كامؿ عف طريؽ المنطؽ االستنباطي نفسو الذم تثبت بو النظريات العممية 

 نع في السابؽ بيف االثنيف. الجديدة. كبذلؾ انتيى الفرؽ االستداللي الذم اصطي 

  :ً سؤالإخاتح عه

 قاؿ كاتب المقاؿ في النياية:      
 أقكؿ لنفسي إف كثرة مف أرباب العمـ الممتازيف أصحاب الفكر،  إنني دائمان )) -

 يركف أنو مف غير الممكف االتفاؽ مع عقائدم الدينية، رغـ أنيـ ينظركف     
 أف في الدنيا مساكئ  ر  قً إلى المكضكع بقدر كبير مف الجد كاالىتماـ، كأنا أي     
 كمصائب كثيرة تقؼ حائبل دكف االعتقاد في كجكد إلو قادر مطمؽ يحب     
 .   2((مخمكقاتو    

                                                           
1
البرٌطانٌة المعارؾ دابرة)) 

))
 (19/1485.) 

2
 (.7/ص) 
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ل شيء عمى أنو سيئ في الظاىر ألنو رى كأنا أقكؿ إف لفظ مساكئ ىذا لفظ نسبي، فقد يي      
جسد المريض، كالقاضي يأمر بتعميؽ مجـر عمى  عً ضى  يمكف تسكيغو، فالطبيب يشؽ  بالًمبٍ ال

؟ ألف لدينا تسكيغا لمو ،المشنقة، كىذا يبدك في الظاىر ظممان، لكننا ال نقكؿ عنو إنو سيئ
معقكالن لما يقـك بو الطبيب كالقاضي، كىذا بالضبط ىك ما يتعمؽ بأمر المساكئ التي أشار 

 إلييا الكاتب. 
مكجكدة في المجتمع اإلنساني فقط، كليست في الكائنات األمر األكؿ ىك أف المساكئ      

كميا، فالكائنات الكاسعة بعيدان عف دنيا اإلنساف المحدكدة كائنات معيارية إلى أقصى حد 
 كىي منزىة عف ىذه المعايب.   

 : لماذا تككف المساكئ في العالـ اإلنساني؟ والسؤال اآلن ىو
، فخطة الخمؽ ىذه ىي المقياس الكحيد  لفيـ ىذا عمينا معرفة خطة الخمؽ عند اهلل      

 الذم يمكننا مف خبلؿ القياس عمييا تحديد نكعيتيا. 
التي أخبرنا بيا عف طريؽ أنبيائو تتمخص في أف ىذه الدنيا  كخطة الخمؽ عند اهلل      

االختبار يتحدد المصير األبدم  ؿِّ جً فقا لسً تي باإلنساف إلييا الختباره، كك دار ابتبلء، كقد أي 
منح تمؾ الحرية نح اإلنساف الحرية في االختيار، كلك لـ يي لكؿ إنساف، كلتماـ ىذا االختبار مي 

 ألصبح االختبار ال معنى لو كال طائؿ كراءه. 
يريد أف يختار أكلئؾ  كالمساكئ المذككرة ىي في الحقيقة ثمف تمؾ الحرية، فاهلل      

البشر الذيف يعيشكف حياة ممتزمة رغـ حرية االختيار المكفكلة ليـ، كالختيار أمثاؿ أكلئؾ 
البشر ال بد مف تكفير بيئة الحرية عمى أم حاؿ، كرغـ أف كجكد ىذه البيئة قد يدفع بعض 

تكتمؿ خطة الخمؽ دكنو،  الناس إلى ارتكاب الظمـ، فإف ىذا الثمف ال مفر مف دفعو، كال
 ر كجكد خطة أفضؿ منيا في ىذه الحياة الدنيا. ك  صى تى لتي ال يي كىي الخطة ا

ة عف اآلخرة، لكنيا إذا إلييا عمى أنيا منفصم ري ظى نٍ إف الدنيا تبدك ببل معنى عندما يي      
ذات مغزل عميؽ، كتستحؽ  عندئذو  بحي صٍ خرة، فإف األمكر كميا تتغير تمامان، إذ تي قرنت باآل

 كؿ تقدير. 
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 انعصز انحذَثاإلسالو فٍ 
 

ٌدرس المتخصصون فً علم اإلنسان فً عصرنا الحاضر الدٌن بصفة عامة بوصفه      

مظهرا  اجتماعٌا ، وهذا ؼٌر صحٌح بالنسبة لئلسبلم، فاإلسبلم لٌس نتاجا  للظروؾ 

االجتماعٌة، إنما هو دٌن إلهامً سماوي، وهو نظام دٌنً مقدس أبدي، ولتكوٌن رأي ما 

 ً أوال  أن نضع خصوصٌته فً حسباننا .عن اإلسبلم ٌنبؽ

والسإال الذي ٌبرز هنا فً ظل تبدل الزمن المستمر، هو كٌؾ نطبق اإلسبلم فً هذا      

الزمن المتحول؟ وكٌؾ نجعله متوافقا معه؟ واإلجابة على هذا السإال ٌمكن أن تكون سهلة 

لٌس مجموعة من ٌسٌرة بدراسة القرآن الكرٌم والكتب المقدسة األخرى، فاإلسبلم 

التفصٌبلت ؼٌر المنحصرة كما فً األدٌان األخرى، وإنما هو فً معظمه مجموعة من 

القٌم األساسٌة، والصدام الواقع بسبب التؽٌر الزمنً ٌكون دابما  مع التفصٌبلت، ال مع 

 القٌم األساسٌة.

 شك، وبالطرٌقة على سبٌل المثال ٌرشد اإلسبلم إلى التوحٌد، والتوحٌد حقٌقة أبدٌة ببل     

نفسها قد قرر اإلسبلم قاعدة الحدود القاطعة لبعض الجرابم الشنٌعة، وهذه أٌضا  حقٌقة ال 

ٌإثر فٌها شًء من تؽٌر الظروؾ أو تبدل األحوال، على األقل لم ٌثبت حتى اآلن مثل هذا 

ٌُسلَُّم بمبدأ العقاب الصارم من أجل القضاء على ا لجرابم الشنٌعة التؤثٌر، فما زال إلى الٌوم 

 واجتثاثها من جذورها.

فً عصرنا الحاضر ٌظن بعض الناس أن هناك حاجة إلى إصبلح اإلسبلم نفسه، لكن      

ُم فً هذا الصدد ال عبلقة لها  هذا الظن مبنً على سوء الفهم ال أكثر، واألمثلة التً ُتَقدَّ

بدو أن الحاجة إلى تطهٌر باإلسبلم أصبل ، وإنما هً إضافة من عند المسلمٌن أنفسهم، وٌ

اإلسبلم من هذه اإلضافة باتت ضرورة ملحة، فاإلسبلم لٌس بحاجة إلى إصبلح أو إلى 

 إعادة النظر فٌه.

على سبٌل المثال فً عصرنا الحاضر طبقة من العلماء المسلمٌن قررت أن دراسة      

ال عبلقة له باإلسبلم من هإالء العلماء، و خاطاالعلوم الؽربٌة أم ؼٌر إسبلمً، وهذا حكم 

 من قرٌب أو بعٌد.

واألمر نفسه ٌنطبق على الدٌمقراطٌة، فقد ساد النظام الملكً فً بعض الببلد      

اإلسبلمٌة بعد العهد األول لئلسبلم، وال ٌزال هذا النظام السٌاسً قابما  فً عدة دول 

تعالٌم اإلسبلمٌة، بل إسبلمٌة، ولم ٌكن هذا النظام فً أي مرحلة من مراحله جزءا  من ال
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ظل ٌمثل التشوه السٌاسً الذي وقع فً الببلد اإلسبلمٌة، أما النموذج األصلً لئلسبلم فهو 

، والحقٌقة التارٌخٌة  ، وعهد صحابته الكرامالذي جرى تطبٌقه فً عهد رسول هللا 

لنا أن نقول ، وٌصح ((الشورى))تإكد أنه كان نظاما دٌمقراطٌا راقٌا، سماه القرآن الكرٌم 

إن اإلسبلم أول نظام فً التارٌخ قضى على الملكٌة، وأحل محلها نظاما  سٌاسٌا  مبنٌا  على 

 الدٌمقراطٌة، وقد اعترؾ بهذه الحقٌقة بصدر رحب المإرخ الفرنسً هنري برٌن.

ُم دلٌبل  على الحاجة إلى إجراء إصبلحات فً اإلسبلم ال والحق أن األمثلة التً ُتَقدَّ      

تعلق بإصبلح اإلسبلم نفسه، وإنما تتعلق بإصبلح االنحرافات التطبٌقٌة والعملٌة ت

للمسلمٌن، ومثل هذا اإلصبلح ضروري على وجه الٌقٌن، لكنه ال بد أن ٌكون بتطهٌر 

 اإلسبلم من اآلثار الخارجٌة واألجنبٌة عنه، ال بإصبلح اإلسبلم نفسه.

مكن أن تواجه اإلسبلم الحقٌقً بسبب التؽٌر ومع ذلك فإن هناك بعض القضاٌا التً ٌ     

الزمانً، وهذه القضاٌا هً التً نحتاج فٌها إلى االجتهاد، والمراد باالجتهاد هنا هو إعادة 

 تطبٌق حكم اإلسبلم، ال إحداث تبدٌل أو إصبلح فً أصله.

ٌد على سبٌل المثال كان االعتماد فً العهد األول لئلسبلم على رإٌة الهبلل لتحد     

التوارٌخ وبداٌات الشهور، والٌوم بعد اكتشاؾ وسابل علمٌة فً المشاهدات الفلكٌة ُتحدُد 

ٌُعد إصبلحا  لئلسبلم أو تجدٌدا  له،  بداٌات الشهور عن طرٌق المراصد، وهذا كما ذكرنا ال 

وإنما هو إعادة تطبٌق أحكامه من جدٌد، وهكذا فإن إثبات النظرٌة المطالبة بإصبلح 

 من خبلل تقدٌم مثل هذه األمثلة لٌس صحٌحا  على اإلطبلق.اإلسبلم 

ٌُقدم حكم اإلسبلم فٌما ٌتعلق بالمرأة مثاال  فً هذا الخصوص، ٌعنً أن       وكثٌرا  ما 

مكانة المرأة فً اإلسبلم جرى تقلٌلها بضؽط من الظروؾ واألحوال القدٌمة، والٌوم فً 

 ُنْصلَِح هذا الخطؤ فً حق اإلسبلم. هذه الظروؾ واألحوال الجدٌدة نحتاج إلى أن

لِّؾ كتاب ضخم فً هذا أُ ال ٌعدو أن ٌكون سوء فهم، وقد  ولكن مثل هذا الكبلم     

، وخبلصته أن حكم اإلسبلم بخصوص المرأة ٌتعلق ((السٌدة المسلمة))الموضوع عنوانه: 

بضرورة عملٌة، ولٌس بالرفع من شؤن جنس والتقلٌل من شؤن جنس آخر، أما وجهة نظر 

السادة الراؼبٌن فً التجدٌد فهً أنهما متساوٌان تماما ، رؼم أن اإلسبلم ٌرى أنهما 

 متساوٌان لكنهما مختلفان. 

الرجل والمرأة من جهة االحترام والتقدٌر، أما فً مسؤلة واإلسبلم ال ٌفرق مطلقا بٌن      

الحقوق فمبدأ المساواة قابم بٌنهما، إال أن دابرة عمل كل منهما فً الحٌاة العملٌة تختلؾ 

عن دابرة اآلخر، فدابرة اختصاص المرأة هً الداخل بشكل أساسً، ودابرة اختصاص 

 الرجل هً الخارج بشكل أساسً أٌضا .
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لتمٌٌز بٌن الجنسٌن لم ٌكن على أساس الفاضل والمفضول، وإنما كان بناء  على وهذا ا     

الفروق البٌولوجٌة القابمة بٌنهما، فالمرأة جنس رقٌق بالمٌبلد، والرجل جنس خشن 

بالمٌبلد أٌضا ، ولهذا أُْسِنَد إلى كٍل منهما فً دابرة الحٌاة العملٌة من العمل ما ٌتوافق مع 

هذا النوع من التقسٌم ضرورة عملٌة عامة، وموجودة فً كل مكان، تركٌبه الَخلقً، و

 وستظل قابمة بناء  على هذه الفروق الفطرٌة.

ولهذا أُْسِنَد إلى كل منهما من العمل ما ٌناسب تكوٌنه الفطري، وال عبلقة لهذا التقسٌم      

رة فرقا  بٌن مطلقا  بؤي رجعٌة فكرٌة، إنما هو مجرد اعتراؾ بالفطرة، فقد جعلت الفط

ًٌ إلى درجة أن المجتمعات التً ال  الرجل والمرأة من حٌث المولد، وهذا الفرق حتم

 تعترؾ نظرٌا  به تطبقه عملٌا بضؽط من الفطرة.

ٌُقض على هذا التقسٌم كلٌا  فً الدول الؽربٌة، رؼم الحرٌة       على سبٌل المثال لم 

َعِب الخارجٌة الكاملة التً تتمتع بها المرأة هناك. والٌوم  تجد الرجل مسٌطرا  على كل الشُّ

َعِب الٌسٌرة نسبٌا ، والسبب فً هذا الفرق أن  الكبٌرة، وإن أُِتٌَحت للمرأة الفرصة فً الشُّ

المرأة بطبٌعة تكوٌنها تستطٌع العمل بؤصابعها على لوحة مفاتٌح الحاسوب الرقٌقة، لكن لم 

 فً مصانع الحاسوب على أحسن وجه.ٌكن لها أن تقوم باألعمال الثقٌلة الشاقة 

وقد جاء فً القرآن الكرٌم أن بعض آٌاته من المحكم، وبعضها اآلخر من المتشابه،      

فاستنتج بعض الناس من ذلك أن كثٌرا  من تعالٌم القرآن الكرٌم إنما هً فً أسلوب الكناٌة 

الحقٌقٌة. وعلى سبٌل المثال ٌرى عطى معانٌها واالستعارة والمجاز والتمثٌل، وبالتؤوٌل تُ 

هإالء أن مفهوم األمر بقطع ٌد السارق لٌس هو المفهوم الحرفً له، وإنما هو أسلوب 

 مجازي، ومعناه أن امنعوا اللص من السرقة.

وهذا االستدالل بؤلفاظ المحكم والمتشابه لٌس صحٌحا ، واألصل أن آٌات القرآن      

ً تتعلق بالدنٌا المعلومة، واآلخر ٌمثله تلك التً تتعلق قسمان؛ أحدهما ٌمثله اآلٌات الت

 بالدنٌا الؽٌبٌة.

أما اآلٌات المحكمة فتتعلق بالدنٌا المعلومة، وعقاب السارق ٌتعلق بهذه الدنٌا نفسها،      

 ومن ثم فإن القرآن الكرٌم فً هذه اآلٌات ٌتكلم بؤسلوب مباشر ولؽة مباشرة.

فهً التً تتعلق بالدنٌا الؽٌبٌة، وفٌها اختار القرآن الكرٌم وأما اآلٌات المتشابهة      

األسلوب التمثٌلً؛ ألنه لم ٌكن من الممكن بٌان هذه األمور بؤسلوب مباشر، على سبٌل 

دُ  المثال فإن لفظة الٌد كما فً قوله  ِدٌِهمْ  َفْوقَ  هللاَِّ  ٌَ ٌْ ، وحٌثما وردت فً [01الفتح:] أَ

 منها المعنى الحرفً؛ فهً صفة لموصوؾ، تعنً القدرة.القرآن الكرٌم ال ٌقصد 
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إن اإلسبلم فً األصل هو نظام الفطرة، واإلسبلم لٌس إال تطبٌقا للمبادئ الفطرٌة التً      

تعمل بشكل أبدي فً الحٌاة اإلنسانٌة، وكما أن عالم الفطرة أبدي، كذلك أصول اإلسبلم 

ار الحقٌقة، والقول بإعادة النظر فً اإلسبلم إنما ومبادبه أبدٌة أٌضا ، وال فرق بٌنهما باعتب

 هو قول خارج الموضوع، ومثله كمثل القول بإعادة النظر فً قانون الفطرة.

   :شبهة من الشبهات

بٌنما ٌوافق أتباع الدٌانات األخرى فً ٌسر على إجراء إصبلحات فً دٌاناتهم، ال      

صبلحات فً دٌنهم، وقد استنتج بعض الناس ٌوافق علماء اإلسبلم على إجراء مثل هذه اإل

 من ذلك أن اإلسبلم دٌن جامد، ألنه ال ٌسمح بهذه اإلجراءات فً أصوله.

ٍؾ، وقد أصبحت المذاهب والدٌانات       والحق أن اإلسبلم دٌن محفوظ وؼٌر ُمَحرَّ

 األخرى محرفة بسبب التبدٌل والتؽٌٌر فً أصولها، وهذا هو السبب فً أن اإلسبلم ال

ٌحتاج إلى إصبلح، فً حٌن تحتاج إلٌه الدٌانات والمذاهب األخرى، بل هو عندها 

 ضرورة ال بد من تلبٌتها.

على سبٌل المثال بعض األدٌان تذهب إلى القول بتفضٌل العزوبة على الزواج، وهذا      

ٌٌِّن فً أصل الدٌن. وبما أن هذا التحرٌؾ جعل تعالٌم تلك األدٌان ؼٌر فطرٌ ة، تحرٌؾ ب

ٌُطهَّر بذلك  فإنه إذا طالب أحد بإصبلحها وافقه األتباع من فورهم، ألنهم ٌعتقدون أن دٌنهم 

 اإلصبلح من تعالٌمه ؼٌر الفطرٌة وؼٌر المنطقٌة.

واإلسبلم ٌخلو من هذه التعالٌم ؼٌر الفطرٌة ألنه دٌن محفوظ، فبل ٌمكن إدخال مثل      

ٌن اإلسبلم وؼٌره من األدٌان مبنً على الفرق هذه اإلضافات والتعدٌبلت إلٌه، والفرق ب

 بٌن المحفوظ وؼٌر المحفوظ، ولٌس على الفرق بٌن الجامد وؼٌر الجامد.

 

 التصوف: الجوانب اإلٌجابٌة والجوانب السلبٌة:

إننا الٌوم فً حاجة ماسة إلى إبراز الجوانب الروحٌة واإلنسانٌة لئلسبلم من أجل      

بٌن المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن من ناحٌة، ومن أجل إزالة سوء الفهم تؤكٌد التعاٌش السلمً 

 حول اإلسبلم من ناحٌة أخرى. والتصوؾ هو أحد أبرز الجوانب الروحٌة المشار إلٌه.

ألنفسهم، وٌؽلب على الظن أن  ((الصوفٌة))أو  ((التصوؾ))لم ٌختر أهل التصوؾ اسم      

ا وتركوا التكالب على السٌاسة، واختاروا بعض الناس فً العهد األول اعتزلوا الدنٌ

ُ ألنفسهم الزهد والعمل لآلخرة، وكان طلق علٌهم لقب وا لزهدهم ٌلبسون الصوؾ الخشن، فؤ
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، وهو اختٌار الحٌاة الصوفٌة، ومن ((التصوؾ))أي البسو الصوؾ، ومنه اشتق  ((صوفٌة))

 هنا شاعت تلك األلقاب.

ربه، وخمسون بالمبة من هذا المقصد تتعلق وهدؾ اإلسبلم هو تقرٌب العبد من      

بالشرٌعة الخارجٌة، فً حٌن تتعلق الخمسون الباقٌة بقلب اإلنسان وباطنه، فؤما الشرٌعة 

فتقوم بالعمل األول؛ أي تضع اإلطار األساسً حتى ال ٌضل طالب الحق طرٌقه، وٌواصل 

فتعتمد اعتمادا  كلٌا  على االستعداد الفطري  سٌره، وأما المراحل التالٌة من معرفة هللا 

أو البحث الروحً لدى اإلنسان، وكلما قوٌت رؼبته الفطرٌة زاد تقدمه وتطوره فً هذا 

 الجانب.

ل علمنا األولً به من كتاب هللا  -على سبٌل المثال–إن القرآن الكرٌم       ، ُنحصِّ

بصٌرة على أنه كتاب هللا حقا، وأنه لٌس من ، ثم إذا قرأناه بفهم وتدبر دلتنا الرسول هللا 

 وضع البشر، وأنه لٌس مجرد عقٌدة موقوتة؛ بل هو علم ذاتً دابم ال ٌحده حد.

ٌعلمنا العبادة، وٌرشدنا إلى طرٌقة  وهذا األمر ٌنطبق على الشرٌعة كلها، فالنبً      

صلت بالروح الكبرى أدابها، وعندما ننشؽل بالصبلة مثبل نشعر كؤن الروح الصؽرى قد ات

على المستوى النفسً، وال تكون الصبلة بالنسبة لنا مجرد عبادة تقلٌدٌة تعلمنا طرٌقة 

، وقد تعلمنا الذكر أدابها، وإنما تصبح اكتشافا للذات. وعلى اإلنسان كذلك أن ٌذكر هللا 

جربة روحٌة ونستؽرق فٌه، نُمرُّ بت ، وعندما نشؽل أنفسنا بذكر هللا ابتداء  من النبً 

الحجب بٌننا وبٌن هللا، ونشعر عندها أن الذاكر تجاوز مرحلة الذكر اللفظً  كل ُتْرَفُع فٌها

 بعد أن وصل إلى حضرته. إلى آفاق سامقة، وأنه ٌمر بتجربة الكبلم مع هللا 

، فالشرٌعة فً البداٌة تكون وهذا هو حال الشرٌعة التً وصلتنا عن طرٌق نبً هللا      

ة الخبر الخارجً، ولكن حٌن ٌتبناها عبد صادق فً حٌاته بشكل عملً، فإنه ٌجد بمثاب

على نحو مدهش أن هذا الشًء الذي لم ٌكن سوى خبر خارجً قد استحال إلى معرفة 

 ذاتٌة.

كان هذا هو موقؾ الدٌن الحق، ولقد بذل بعض باحثً العلوم ؼٌر الدٌنٌة جهدا  كبٌرا       

وقعوا فً خطؤ كبٌر حٌن فصلوا بٌن جانبً الحٌاة اإلنسانٌة، فمن  فً هذا المٌدان؛ لكنهم

جانب ظهرت أنظمة اجتماعٌة وسٌاسٌة مبنٌة على النظام الخارجً، ومن جانب آخر ظهر 

التصوؾ أو الروحانٌة التً جعلت من موضوع الوصول إلى الحقٌقة مجرد شًء ٌعتمد 

أن ُحِرَم نظاُم التفكٌر الداخلً من  كلٌا على البحث الذاتً لئلنسان، وكانت نتٌجة ذلك

 الروحانٌة الداخلٌة، وُحِرَم نظاُم الفكر الروحانً من الهداٌة الخارجٌة.

واإلسبلم فً هذا الصدد ٌوفر اإلرشاد الصحٌح لئلنسان، فهو ٌحدد معالم الطرٌق      

ته األساسٌة لمسافر الحق، بما ٌضمن صحة السفر وسبلمته من ناحٌة. وبما ٌوقظ فطر
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الصحٌحة كً تصل إلى المنزل النهابً فً رحلتها إلى هللا باتباعها لمعالم الطرٌق من 

 ناحٌة أخرى.

ل الفقه نصفه التصوؾ فً شكله الصحٌح ٌمثل النصؾ الثانً من الدٌن، فً حٌن ٌمث     

 حده، وٌكونان معا  كبل ّ مكتمبل  اسمه اإلسبلم.قص واألول، وكل منهما ن

إن أفضل ما ُكِتَب عن التصوؾ كتب باللؽة الفارسٌة، وقد ظهرت اآلن كتب كثٌرة     

باللؽة األردٌة، وباإلضافة إلى ذلك هناك كتب قٌمة باللؽة العربٌة واإلنكلٌزٌة واأللمانٌة 

م( مقاال  معلوماتٌا  جامعا  عن 1984والفرنسٌة، كما تضم دابرة المعارؾ البرٌطانٌة )

 . ((لتصوؾ اإلسبلمًا))التصوؾ بعنوان 

 فما معنى التصوف؟ ومن أي لفظ جاء هذا المسمى؟

هناك اختبلؾ كبٌر فً هذا األمر، فهناك من ٌقول: إن أصله من الصوؾ، وقٌل: إنه      

فَِّة )الظلة( وقٌل: مؤخوذ من الصفاء أو من الصؾ، وهناك رأي آخر ٌقول  مؤخوذ من الصُّ

إنه تعرٌب للفظ
1
ومعناه الحكمة اإللهٌة، وٌرى كاتب هذه السطور أن  ، وهو لفظ ٌونانً، 

 الرأي األول هو األقرب إلى الصواب.

وعبادته الخوؾ والمحبة، إال أن  جاء فً القرآن الكرٌم أن أساس طاعة هللا      

الصوفٌة صرفوا عناٌتهم كلها إلى المحبة، ومستندهم فً هذا آٌات عدة منها على سبٌل 

ُهمْ  :المثال قوله  وَنهُ  ٌُِحبُّ ٌُِحبُّ  ٌحبهم، وهم ٌحبونه. ، ٌعنً أن هللا [54المابدة:] َو

 ((محبة اإلنسان))وكانت نتٌجة العناٌة بجانب الحب أن ظهرت لدى الصوفٌة نظرٌة      

بوصفها مبدأ مطلقا ، فركزوا بها على العطؾ والشفقة بدال  من الكراهٌة والؽلظة، وعلى 

من الحرب واإلخافة، وعلى التصالح بدال  من الصدام، وكانت نظرٌتهم األمن والسبلم بدال  

هذه منبعا ثرا للرحمة فً المجتمع اإلنسانً، وٌخبرنا التارٌخ أن المجتمعات التً قوي فٌها 

 أثر الصوفٌة انتهت فٌها الصراعات اإلنسانٌة من تلقاء نفسها. 

ٌَُعدُّ كتابا  ((نافع السالكٌن))فً كتاب  ((الجشتٌة))جاء عن الصوفٌة من الطرٌقة       الذي 

معتبرا  من كتب التصوؾ أن أصل الطرٌقة هو التصالح مع المسلم والهندوسً على 

 السواء.

لقد جاء فً بعض حكاٌات الصوفً الكبٌر بابا فرٌد كنج شكر أن أحد مرٌدٌه أهداه      

الشٌخ لمرٌده: أي هدٌة هذه ٌوما مقصا حٌث كانت هذه المقصات تصنع فً بلدته، فقال 

التً جبت بها إلٌنا؟ المقص آلة للقطع، وعملنا ال ٌبؽً سوى الوصل، ولو كنت ترٌد 

 اإلهداء فقدم لنا إبرة وخٌطا ؛ ألن المقص ٌقطع الموصول، واإلبرة تصل المقطوع.
                                                           

1
 Theosophy.   
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ً وكان العبلمة محمد إقبال متؤثرا  بالتصوؾ إلى حد كبٌر، وقد تحدث عنه كثٌرا  ف     

 إبداعه الشعري والنثري، ومن هذا قوله:

 مع أن شأن الجالل قد ظهر فً هذه األمة؛ إالَّ أنَّه بقً أن ٌظهر فٌها شأن الجمال.

وهذا البٌت من الشعر ذو مؽزى عمٌق ٌوافق أٌامنا هذه بقوة، فعامة بنً اإلنسان فً      

مون بالقدر نفسه اإلسبلم هذا العصر ٌحتاجون إلى السبلم ال الحرب، وكذلك ٌحتاج المسل

الصوفً أكثر من حاجتهم إلى اإلسبلم الحربً، لذا علٌنا الٌوم أن نعنى بهذا الجانب فً 

 اإلسبلم.

وهذه قصة تمثٌلٌة تبٌن بؤسلوب جمٌل شخصٌة الصوفً وسلوكه، ومضمون هذه      

مر القصة أن قافلة لشٌخ صوفً كانت تسٌر، ثم حطت رحالها فً الطرٌق بمكان ما بؤ

الشٌخ، وكان المكان ٌمتلا باألشجار، وبعد هنٌهة مرَّ سرب كبٌر من الٌمام حلقت ٌماماته 

 فوق األشجار، وأصدرت أصواتا ممٌزة، كؤنها تشٌر ؼاضبة إلى أمر ما.

سؤل الشٌخ الٌمام عن األمر؛ فؤجابه زعٌمها أن زوجا  من الٌمام كان ٌسترٌح وٌستظل      

مرٌدٌك بحجر فؤسقطه، ثم ذبحه. عندبٍذ استدعى الشٌخ المرٌد ببعض األشجار، فرماه أحد 

وسؤله عن األمر، فقال المرٌد: ٌا سٌدي، إننً لم أرتكب خطؤ، فهذا الطٌر ؼذاإنا، وذبحه 

 حبلل لنا، ثم إننً ذبحت ٌمامة، فؤي خطؤ فً هذا؟

نشكوه أنكم أهل أبلػ الشٌخ زعٌم الٌمام بما قاله مرٌده، فقال: إننا ال نشكو هذا، وما      

تصوؾ لكنكم جبتم صٌادٌن، وكنا قد اطمؤننا لهٌبتكم الصوفٌة، ولم نستشعر الخطر فً 

 جماعتكم وإال لكنا احتطنا وأعددنا لنجاتنا العدة.

هذه هً خصوصٌة التصوؾ التً كانت وسٌلة لنشر اإلسبلم فً العهد القدٌم،      

ءوها فً هٌبة صٌادٌن، فسعى الناس إلى فالسبلطٌن المسلمون الذٌن جاءوا إلى الببلد جا

إنقاذ أنفسهم منهم، وابتعدوا عن اإلسبلم، وعلى العكس من ذلك قدم الصوفٌة أنفسهم فً 

صورة المحبٌن المسالمٌن، فدنا الناس منهم، فعرفوا اإلسبلم، ودخل عدد كبٌر منهم فٌه 

 بعد أن شهدوا مزاٌاه.

لده الصوفً الكبٌر؛ كان كثٌرا  ما ٌتمثل ببٌت شعر أن وا ((شاه ولً هللا الدهلوي))كتب      

مضمونه أن راحة الدارٌن كامنة فً كلمتٌن: اللٌن مع األصدقاء، وحسن السلوك مع 

 األعداء.

وقد بٌن الشاعر الصوفً المعروؾ حافظ الشٌرازي وجهة نظر أهل التصوؾ      

مثل اإلسكندر ودارا، فإذا  بؤسلوب رابع فً بٌت شعر ٌقول فٌه: إننا لم نقرأ قصص الملوك

 أردت أن تسؤلنا فاسؤلنا عن حكاٌات الحب والوفاء.
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وقد حبب هذا المسلك الصوفً الناس فً المتصوفة؛ خاصتهم وعامتهم على حد      

سواء، فانجذب إلٌهم من هم على ملتهم ومن هم على ؼٌرها، وعندما ٌؤتٌهم من ٌخالفهم 

، وبهذا المسلك انتشرت قٌم السبلم والمحبة فً كان ٌنحنً لهم تؤثرا  بحسن أخبلقهم

 المجتمع وتعاٌش الناس فً حب وود.

ومن فوابده أن هذا االنتشار الكبٌر للمحبة والسبلم قد قضى على الخصومة القومٌة      

بٌن المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن، فالتقى الناس وتآلفوا فً جو من االعتدال. وكان من ثمار 

ي أن مزاٌا اإلسبلم صارت واضحة لدى الناس، فشرعوا ٌدخلون فٌه هذا االختبلط الفطر

 أفواجا .

وقد وقع سوء فهم للتصوؾ، حٌث رأى بعض الناس أنه ٌدفع إلى اعتزال الدنٌا؛ لكن      

سور خلٌق أحمد التصوؾ الحقٌقً، وقد أصاب البروفهذا الكبلم ؼٌر صحٌح فً حق 

عتزلوه لم ٌكن الدنٌا، وإنما كان اإلقبال ؼٌر إن ما تركه الصوفٌة وا))نظامً حٌن قال: 

1((المعتدل علٌها
. 

إن أحد المعاٌٌر المعٌنة على معرفة مدى صحة أي نظرٌة؛ هو أال تصطدم النظرٌة      

بؤي جانب من جوانب الحٌاة، بل ٌجب أن ترعى كل جانب من جوانبها، وهذه الصفة 

ٌتمٌز بها التصوؾ تمٌزا كبٌرا، ففً التصوؾ ٌكون التركٌز على القٌم الداخلٌة، وبه ُتوقظ 

ث بدال  من الصدام الخارجً، وهذا مبدأ كله رحمة، وٌمكنك أن الحقابق الداخلٌة وُتبع

 ُتسِقَطه على أي جانب من جوانب الحٌاة، وسترى كم هو مفٌد وصحٌح.

على سبٌل المثال تبدو مسؤلة الصحة الجسمانٌة ؼٌر متعلقة بموضوعنا، ولكن عند      

ٌُبلحظ أن المتصوفة ُعنوا بالصحة الجسمانٌة، ألن التصو ٌَُعلُِّم القناعة والرضا تؤملها  ؾ 

بقضاء هللا والعٌش بروح إٌجابٌة، وهذه األمور تتعلق كلها مباشرة بالصحة الجسمانٌة، 

 وٌمكنك أن تقٌس المسابل األخرى على هذا المثال.

 انداَة انثاٍَ نهرصىف:

إن مؤساة التارٌخ أن كل شًء به ٌهتدي فً أول أمره بهدي الفطرة، ثم سرعان ما      

قه بعد ذلك الُؽلُو، وهذا عٌن ما حدث للتصوؾ، فقد كان الصوفٌة األوابل فً دابرة ٌلح

ٌَُؽلُِّبوا الصبؽة اإلسبلمٌة  الفطرة ال ٌرٌمون، ولكن الؽلو لحق بهم فٌما بعد، وبدال  من أن 

ٌَُؽلُِّبون صبؽة التصوؾ على اإلسبلم نفسه، فلحق التصوؾ من  على التصوؾ راحوا 

 رر واختلط بما فٌه من فوابد.جراء ذلك بعض الض

                                                           
1
 (1/32.) 
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إن اإلسبلم ببل شك دٌن الروحانٌة، لكن روحانٌة اإلسبلم مرتبطة بالكٌان اإلنسانً      

ُمدُّ الوجود اإلنسانً بالؽذاء؛ لكن الصورة التً ظهر بها التصوؾ فٌما بعد  ٌَ كله، فهو 

القوة المحركة  جعلته بعٌدا عن أصل وجود اإلنسان، وأضحى مجرد تابع للحٌاة، ولم ٌعد

 لها.

من سوء الحظ أن هذا األمر وقع حٌن كانت الدنٌا تقؾ على أعتاب عهد جدٌد، وكان      

العهد التقلٌدي ٌلفظ أنفاسه وٌنعى وجوده؛ حٌث ظهر العلم بوصفه قوة ؼالبة، وؼابت 

الحكمة فً تلك المدة عن المجتمع المسلم، وهكذا انقطع المسلمون فً المجمل عن ذلك 

وجه العالمً، وهو ما ترتب علٌه التراجع المشهود فً كل أرجاء العالم اإلسبلمً. لقد الت

مهد التصوؾ فً العهد األول الطرٌق إلى البحث فً علوم الفطرة؛ لكنَّ تصوؾ العهود 

 المتؤخرة صار عقبة فً طرٌق هذا البحث.

ا  كتابا عنوانه م( قبل سبعٌن عاما  تقرٌب1946-م1869ألؾ األمٌر شكٌب أرسبلن )     
، وقد صدرت منذ ذلك الوقت وحتى اآلن آالؾ ((لماذا تؤخر المسلمون ولماذا تقدم ؼٌرهم))

اصر الكتب فً هذا الموضوع، ومع ذلك بقً السإال األصلً ببل جواب، فؤهل الفكر المع

ن متخلفون علمٌا ، لكن ما السبب فً هذا التخلؾ؟ لم نر متفقون جمٌعا  على أن المسلمٌ

 بٌنهم على جواب هذا السإال.فٌما ى اآلن اتفاقا  حت

وكاتب هذه السطور ٌرى أن من أكبر األسباب التً أدت إلى التخلؾ، التصوؾ      

المتطرؾ الذي ظهر فً القرون الماضٌة، وساد المجتمع المسلم كله فً تلك الفترة، فالعلم 

ضوعا  للتفكٌر، والتصوؾ المتطرؾ على العكس منه؛ إذ صار وٌجعل من حقابق الواقع م

 َعلَما  على االستؽراق فً األحبلم، والمكاشفات، والمظاهر الؽامضة.

ولقد أبعد ذٌوع التصوؾ فً القرون الماضٌة عقول المسلمٌن عن الحقابق الخارجٌة،      

وتفكرهم فً الحقابق بحثهم  -فً القرون نفسها–وعلى الجانب اآلخر واصل أهل الؽرب 

الخارجٌة، ونتٌجة لهذا الفرق الفكري ظهر الفرق العملً الذي نرى أثره جلٌا فً تخلؾ 

 العالم اإلسبلمً مقارنة بالعالم الؽربً.

وأنا هنا أنقل واقعة لصوفً معروؾ ٌتضح فٌها أبعاد هذه الؽلبة وأثرها اتضاحا ،      

 ٌة كلها.وهً مثال رمزي ٌكاد ٌنطبق على طبقة الصوف

صوفٌا  عظٌما  باتفاق اآلراء. ٌقول: لقد كان عطؾ والدي  ((شاه ولً هللا الدهلوي))كان      

ًَّ ٌندر أن تجد له مثاالسٌدنا شاه عبد  فً عطؾ اآلباء على أبنابهم، أو األساتذة  الرحٌم عل

م البنه؟ على تبلمذتهم، أو الشٌوخ على مرٌدٌهم. فكٌؾ كان أسلوب تربٌة الشاه عبد الرحٌ

: ذهبت ٌوما فً ((شاه ولً هللا الدهلوي))ٌمكننا أن نتعرؾ على ذلك من هذه الواقعة. ٌقول 

طفولتً للتنزه فً حدٌقة من الحدابق برفقة جماعة من األحباب، فلما ُعْدُت قال لً والدي: 
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ثٌرا فً ٌا ولً هللا، ما الذي ستحصله مما تبقى من ٌومك اللٌلة، فإننا قد صلٌنا على النبً ك

هذا الوقت؟ ٌقول السٌد شاه: ما إن سمعت هذا الكبلم حتى رؼب قلبً عن التنزه، ولم 

أرؼب بعدها فً الخروج إلى الحدابق أبدا  
1
 . 

هذه الواقعة الرمزٌة تخبرنا عن ذلك المزاج الذي ساد لدى الصوفٌة؛ فقد كانوا      

إللهٌة فحسب، وكانت تنحصر ٌتخذون التدابٌر الصوفٌة من أجل الحصول على المعرفة ا

، وحسبوا أن التدبر فً الكون هذه التدابٌر فً أعمال مثل المراقبة، والصبلة على النبً 

)والحدٌقة جزء منه( شًء ؼٌر مفٌد ال بد من التخلً عنه، وأصبح هذا التخلً سببا  ؼٌر 

 مباشر من أسباب تراجع المسلمٌن وتخلفهم فً علوم الفطرة.

من أكابر الصوفٌة فً العصر الحدٌث هو زمن نشؤة العلوم التجرٌبٌة وعلوم لقد كان ز     

 الفطرة وتطورها، وٌمكننا التعرؾ على هذا التقابل الزمنً من الخرٌطة اآلتٌة:

 (.1214-1117خواجه معٌن الدٌن جشتً: ) -

 (.1273-1247جبلل الدٌن الرومً: ) -

 (.1325-1243نظام الدٌن أولٌا: ) -

 (.1517-1427)سٌد محمد ؼوث:  -

 (.1624-1593الشٌخ أحمد السرهندي: ) -

 (.1739-1624خواجه نقشبند حجة هللا: ) -

 (.1762-1743: )((شاه ولً هللا الدهلوي)) -

 (.1831-1786سٌد أحمد برٌلوي: ) -

 (.1899-1817حاجً إمداد هللا مهاجر مكً: ) -

 (.1943-1863أشرؾ علً تهانوي: ) -

جدٌد للعلم، ابتعدت الشعوب اإلسبلمٌة عن الفطرة فً الوقت الذي حل فٌه العهد ال     

بتؤثٌر من الصوفٌة؛ إذ حسبت أن الدٌن هو االعتكاؾ فً الزواٌا والخلوات؛ فكان من 

 البدهً أن تتخلؾ تلك الشعوب عن األمم األخرى فً عصر العلم.

العلوم إننً ال أقصد من هذا أن أهل التصوؾ قد دعوا الناس مباشرة إلى االبتعاد عن      

التجرٌبٌة، ونفورهم من دراستها، وإنما أقصد أن المزاج العام الذي ساد العالم اإلسبلمً 

 بؤثر من التصوؾ المتطرؾ كان ٌتعارض تماما  مع ذلك المزاج العلمً. 

 التصوؾ أهل لكن الخارجٌة، الحقابق دراسة إلى بصاحبه ٌؤخذ العلمً المزاج إن     

 لكن اإلبداعً، الفكر ولَّد قد العلمً والمزاج وحده، الؽامض الباطن إلى الناس وجهوا

                                                           
وعزٌمت دعوت تارٌخ)) 1

))
 (.5/143) الندوي، علً الحسن أبو موالنا 
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 ؼرٌزة اإلنسان فً أحٌا العلمً والمزاج العقلً، بالجمود الناس أصاب الصوفً المزاج

 .العقل أبواب دونه وأؼلق شٌخه فً الثقة له زٌن فقد الصوفً المزاج أما االكتشاؾ،

 إحراق إلى الناس دعوا الصوفٌة لكن ،((اْقَرأْ )) هً الكرٌم القرآن من نزلت آٌة أول إن     

 : واألوراق الكتب

 . ورقة ومئة كتاب مئة فً النار أشعل     

 هذا فً والتدبر التفكر هو مؽالٌقها وفاتح المعرفة سر بؤن الكرٌم القرآن أخبرنا لقد     

الكون
1

 فانتسبوا كلها، الكماالت خزٌنة هو الشٌخ أن الناس أوهموا البلحقٌن الصوفٌة لكن  

 .والدنٌوٌة الدٌنٌة الكماالت تحصٌل فً رؼبة وباٌعوه له

 جعلوا إذ العلم؛ مٌدان فً عظٌما   تطورا   فحققوا بالقرآن، األُول المسلمٌن فكر تؤثر لقد     

 موضوع كل فً عظٌمة بمإلفات اإلسبلم مكتبة فؤثرْوا أوال ، ألبحاثهم مٌدانا   الدٌنٌة العلوم

 إنجازات فٌها وحققوا ،((الفطرة علوم أو)) الدنٌا علوم إلى ذلك بعد اتجهوا ثم إسبلمً،

 .الحدٌثة العلمٌة الثورة فً سببا بذلك صاروا حتى أٌضا ، عظٌمة

 األجٌال عقول أصاب بعد، فٌما المسلم المجتمع على المتطرؾ التصوؾ طؽٌان ولكن     

 ساقة فً العلمٌة القافلة مقدمة فً كانت التً األمة أضحت حتى والتخلؾ بالجمود المسلمة

 .القافلة هذه

 الروحً السلوك أجل من التالٌة العهود فً المتصوفة تبناه الذي االجتهاد نظام إن     

 المتفق واألمر التعبدٌة، باألمور تتعلق االجتهادات هذه ألن ذلك؛ فً شك ال خبلفً نظام

 األمور فً االجتهاد ٌجوز وال فقط، المعامبلت بؤمور ٌتعلق االجتهاد أن العلماء بٌن علٌه

 بطرق للعبادة المسنونة الطرق مع فجاءوا الفاصل، الخط هذا المتصوفة ٌرع ولم التعبدٌة،

 شك ببل تصرفهم وكان مرٌدٌهم، بٌن التدابٌر هذه ونشروا المساعدة، التدابٌر باسم إضافٌة

 .تصوٌبه الصعب من وكان الشرعٌة، للحدود متجاوزا  

 أم منهم بقصد كان سواءٌ  المتصوفة، طرٌق عن آخر شًء ظهر ذلك إلى وباإلضافة     

 األشخاص تقدٌس وهو الكرام، الصحابة عهد فً موجودا   ٌكن لم الشًء هذا قصد، بؽٌر

 ،  هللا إلى ٌتوجه الصحابة عهد فً المسلمٌن عند والتقدٌس اإلجبلل كان لقد. والذوات

 التقدٌس بدعة انتشرت ،ولكن  ولرسوله وحده  هلل كلها الدٌنٌة األهمٌة وكانت

 فً منه ولٌس اإلسبلم عن ؼرٌب كله هذا أن رؼم طرٌقهم، عن اإلسبلم فً لؤلشخاص

 .((اإلسبلم فً كهنوت ال)) قٌل ولهذا شًء،

 :منها إؼفالها ٌنبؽً ال مهمة أعماال -آنفا   ذكرنا كما– الصوفٌة أنجز ذلك ورؼم     
                                                           

1
 .194سورة آل عمران، اآلٌة رقم:  
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 .المسلم المجتمع فً لئلسبلم اإلنسانٌة القٌم نشر -    

 .مباشر ؼٌر بطرٌق اإلسبلم النتشار القٌم تلك نشر مهد وقد -    

ًَ  وإذا تسخٌرٌة، ذاتٌة جاذبٌة ٌملك اإلسبلم إن       وؼٌر المسلمٌن بٌن الكراهٌة على قُِض

ٌَِّبتْ  المسلمٌن،  جهودا المتصوفة قدم وقد بنفسه، ٌنتشر اإلسبلم فإن المعتدلة، البٌبة وُه

 الطبقة لدى مقبوال   اإلسبلم جعل إلى ماسة حاجة فً أننا إال المضمار؛ هذا فً ضافٌة

 زمانهم فً اإلسبلم انحصر لذا به، القٌام المتصوفة ٌستطع لم ما فهذا عالٌا ، تعلٌما   المتعلمة

 .الناس من العامة طبقة فً

 القوم علٌة عن بعٌدا   وظل األمة، هذه فً الدنٌا الطبقة أبناء بٌن اإلسبلم انتشر لقد     

 فلم الكٌؾ مستوى على أما كمٌة، زٌادة اإلسبلم فً الداخلٌن عدد ازداد وهكذا وأذكٌابهم،

 .رفٌع مستوى على فٌه الداخلون ٌكن

 الفكر فً جذرٌة تؽٌرات فٌه تحدث العلمً، التطور عصر هو الحاضر العصر إن     

 عصر إلى فٌه جمٌعا   الرفٌعة العقول أصحاب وصل وقد العلمٌة، للثورة نتٌجة اإلنسانً

 علمً بؤسلوب اإلسبلم نقدم أن إلى بحاجة كنا لذا المتطور، العلمً بالتحصٌل جدٌد فكري

 الجدٌدة الطبقة إلٌه تلتفت حتى العصرٌة؛ والبراهٌن باألدلة علٌه وندلل العصر، ٌناسب

 المسلمٌن أن والسبب ٌنجز، لم العصر ٌقتضٌه الذي المهم العمل هذا ولكن به، وتهتم

 .عنه ؼفلوا قد أنفسهم

 طبقة ولكن الناس، من العامة بٌن اإلسبلم انتشار إلى التصوؾ انتشار أدى لقد     

 كانت الزٌادة هذه أن ؼٌر قبل ذي عن الٌوم المسلمٌن عدد فزاد به، تتؤثر لم الخواص

 ٌقعان ال والتؤثٌر فالقوة كثرتهم، رؼم األمم أضعؾ من المسلمون صار إذ األثر؛ عدٌمة

 فً استمالتها على المسلمون ٌعمل لم العقول وهذه الراقٌة، القوٌة العقول أصحاب من إال

 المسلمٌن؟ لؽٌر الراقٌة العقول تلك استمالة ٌمكن إذا فكٌؾ دعوتهم،
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 اإلسالمً النشاط

 

الدعوي العمل
1
 : 

 دٌسمبر 31 بتارٌخ البرٌطانٌة برمنجهام مدٌنة من الفاكس على خطاب وصلنً     

 الكابن الدولً اإلسبلمً للمركز مدٌرا   ٌعمل الذي خان محمد شمشاد السٌد من( م1995)

 ،B 10 OJS هو البرٌدي والرقم برمنجهام، كوفنتري، بشارع( 481/رقم) عمارة فً

 .41217668566 رقم فاكس ،41217734137 رقم تلٌفون المتحدة، المملكة

 بسإال ٌتعلق فٌما وذلك الخطاب، هذا على جوابً فً تفصٌلٌا   ارّد   أرسلت وقد هذا     

 .علٌه المفصل وجوابً الخطاب إلٌكم أنقل هنا وأنا لئلسبلم؟ العملً النشاط هو ما: هو

           :برمنجهام من الوارد الخطاب

 أن هو األول األمر عونك، إلى فٌها نحتاج برٌطانٌا فً مختلفة تطورات حدثت لقد -

 شدٌد، بتطرؾ سمونٌتَّ  الحركة لهذه والمنتمون الخبلفة، إلى تدعو حركة هنا لدٌنا

 ما هو فهذا أقصد، ما إلى لتتعرفوا منشوراتهم من بنموذجٌن إلٌكم مرسل وإنً

 الكلٌات من الطبلب بعض طرد فً األمر هذا تسبب وقد هنا، لطبلبنا ٌعلِّمونه

 التً اإلسبلمٌة الجمعٌات على القٌود بْعضُ  فرضت ذلك إثر وعلى والجامعات،

 .طبلبنا ٌدٌرها

 صار والمحلٌٌن الدعاة بٌن وعوابق عقبات وجود احتمال فإن ذلك على وعبلوة

: عنوانه ٌكون صؽٌر كتٌب فً ٌنشر مقاال تصدروا أن منكم ألتمس فإنً لذا قوٌا؛
 .((إسبلمٌة ؼٌر ببلد فً ٌعٌشون الذٌن للمسلمٌن شرؾ مٌثاق))

 من نرسل أن استطعنا إن ولكننا مباشرة؛ الناس أولبك مواجهة إلى نمٌل ال إننا

 .تماما   مناسبا   ذلك فسٌكون المسلمٌن، عامة إلى برسالة مقالكم خبلل

 هللا رسول زمن فً الحبشة إلى الكرام الصحابة هجرة عن علمٌة مادة تتوافر هل

 الببلد؟ تلك فً حٌاتهم عاشوا كٌؾ لنا توضح 

                                                           
1
م فً الملتقى اإلسبلمً األول لدول آسٌا )كولومبو( فً    م(، وقد ُعقَِد هذا المإتمر بإشراؾ وزارة األوقاؾ   1993أؼسطس ) 27هذا المقال قُدِّ

 والشبون اإلسبلمٌة السعودٌة.  
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 ٌعنً– الكفار نتخذ أن لنا ٌنبؽً ال أنه على ٌركزون بالخبلفة المطالبون: مالحظة

 هذا فً واضحٌن حكمٌن الكرٌم القرآن فً ألن وأصدقاء؛ أولٌاء -والنصارى الٌهود

 .الصدد

 منعا   هناك فإن وإال أٌدٌنا، بٌن الذي الموضوع سٌاق خارج الكبلم هذا أن الظاهر

 سورة من 54 رقم اآلٌة فً جاء كما الناس، أولبك مصاهرة من الكرٌم القرآن فً

 االحترام ٌستحق  هللا شرع إن: أٌضا   بالخبلفة المطالبون أولبك وٌقول. المابدة

 وما السٌارات على نإمِّن أال لنا ٌنبؽً لذا الدنٌا، هذه فً آخر قانون أي من أكثر

 ومن. ٌقولونه مما ذلك وؼٌر إسبلمٌة، ؼٌر أمور ألنها قضاٌا، من ذلك شابه

 عنها تتمخض أن ٌمكن ال الناس أولبك بها ٌقوم التً األعمال هذه مثل أن الواضح

 .طٌبة نتابج

 برمنجهام خان، محمد شمشاد

 :اإلسالمً النشاط

 ٌحثه وإنما فحسب، به ٌعمل أن اإلنسان على ٌوجب ال وهو حٌاة، طرٌق اإلسبلم     

 عالمٌة مهمة ٌصٌر اإلسبلم تبلٌػ فإن هذا على وبناء   اآلخرٌن، إلى ٌبلؽه أن على أٌضا  

 .شخصٌا سلوكا كونه جانب إلى

 فً اإلسبلمً النشاط اإلسبلمً؟ النشاط ما أخرى بعبارة أو اإلسبلم؟ نشر طرٌقة فما     

 والتحرك والصدام، المواجهة عن كامل بشكل اإلعراض ٌعنً الدعوي، النشاط هو األصل

 القرآن فً الوضوح بالػ اإلسبلمً للنشاط التصور وهذا واإلقناع، الترؼٌب دابرة فً

 .الشرٌؾ والحدٌث الكرٌم

رْ  : قوله الكرٌم القرآن فً جاء فقد      َما َفَذكِّ رٌ  أَْنتَ  إِنَّ ِهمْ  لَْستَ ﴾ 21﴿ ُمَذكِّ ٌْ  َعلَ

ِطرٍ  ٌْ  .[21،22: الؽاشٌة] ِبُمَص

ٌُْعلَمُ        تطبٌقا اإلسبلمً النظام تطبٌق تستهدؾ ال الدعوة أهل مهمة أن اآلٌة هذه من و

 بعٌدا   سلمٌا تعرٌفا النظام بهذا الناس تعرٌؾ األساس فً تستهدؾ وإنما الناس، على عملٌا

 أو الدعوة ٌقبل أن ذلك بعد وللمدعو فقط، التبلٌػ هً المسلم الداعً فمهمة العنؾ، عن

 .ٌرفضها

ٌِّرَ  ما  هللا رسول أن ُعلِم فقد الشرٌؾ، الحدٌث فً المبدأ هذا ورد وقد       أمرٌن بٌن ُخ

أٌسرهما اختار إال
1

 فً اختٌارٌن إزاء ٌكون ما دابما   اإلنسان أن وشرحه هذا وتفصٌل ،  

                                                           
1
 البخاري. 
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 الشرٌؾ للحدٌث وفقا  النبً طرٌقة وكانت صعب، واآلخر سهل، أحدهما معامبلته،

 .األٌسر واختٌار األصعب ترك المذكور

 السبل أٌسر هو واإلقناع الترؼٌب أسلوب أن االجتماعٌة المعامبلت من وٌتضح     

 هو األٌسر واالختٌار. دوما األصعب االختٌار فهو والصدام المواجهة طرٌق أما وأسهلها،

 القابمة الطرٌقة وهً تطبٌقها، ٌمكن التً الطرٌقة إلى تطبٌقها ٌمكن ال التً الطرٌقة ترك

 .اختٌاره فً دوما اإلسبلم سٌاسة وتلك واإلقناع، الترؼٌب على

 أساسً حق به والعمل اآلمن المنهج اختٌار أن كله العالم ٌعترؾ الحاضر عصرنا فً     

 فإن االعتبار وبهذا به، مسموح ؼٌر أمر فهو العنؾ باستعمال ٌتعلق فٌما أما إنسان، لكل

 أما اإلسبلمً، المنهج جوهر ٌمثل زماننا فً المعروفة السلمٌة الوسابل دابرة ضمن العمل

 .ٌقٌنا إسبلمً ؼٌر منهج فهو العنٌفة الطرق استعمال

 حكما   ولٌس مشروط حكم فهو لئلسبلم السٌاسً النظام أو بالخبلفة ٌتعلق فٌما أما     

 ألنه الحرب؛ أو العنؾ منهج استعمال األحوال من حال بؤي اإلسبلم فً ٌجوز وال مطلقا ،

 اللجوء إلى النظام ٌضطر مما القابم؛ النظام مع وصراعا صداما إال ٌثمر لن اسُتعمل إذا

 شر إلى الٌسٌر الشر معه ٌستحٌل ما وهذا. الصدامٌة الحركات هذه على ٌقضً حتى للقوة

 وتنعدم ستتراجع اآلمنة السلمٌة الدابرة فً العمل فَُرصَ  فإن ذلك إلى وباإلضافة. عظٌم

 بؤنها الخطوات تلك من خطوة كل عن الكرٌم القرآن عبر وقد والمواجهة، الصدام لوقوع

ٌُْفِسدَ  اأْلَْرِض  ِفً َسَعى   َتَولَّى   َوإَِذا األرض فً فساد ٌُْهلِكَ  ِفٌَها لِ ْسلَ  اْلَحْرثَ  َو ُ  َوالنَّ  اَل  َوهللاَّ

م العمل هذا أن ٌعنً ما وهو ،[245: البقرة] اْلَفَسادَ  ٌُِحبُّ   .اإلسبلم إلى نسبته تصح وال مجرَّ

 ألن قسرا ، علٌهم ٌُفرض وال الناس، برضا دابما   ٌقوم لئلسبلم السٌاسً النظام إن     

 .إلٌه ٌندب لم والشرع ممكن، ؼٌر قسرا فرضه

بالحرب اآلخرٌن ابتداء األحوال من بحال ٌجوز ال الكرٌم للقرآن ووفقا     
1
 فالحرب ، 

لبلعتداء ال للدفاع تكون اإلسبلم فً
2

 بالعداء طابفة بدأت إذا ذلك إلى وباإلضافة ، 

 ٌمكن اإلسبلم فً الدفاعٌة والحرب المستطاع، قدر إلٌها االنجرار عدم ٌنبؽً فإنه والحرب

 .الحرب سوى أخرى خٌارات إتاحتهم وعدم علٌنا اآلخرٌن تعدي حال فً خوضها

 فً علٌهم إسبلمً، ؼٌر بلد فً أم إسبلمً بلد فً ٌعٌشون أكانوا سواءٌ  والمسلمون     

 أو ٌخالفهما، ما ارتكاب لمسلم ٌجوز وال وقانونه، البلد بدستور االلتزام الحالتٌن كلتا

 أن بد ال أي عملنا، حدود هً القانون فحدود اإلسبلم، باسم قانونٌة ؼٌر أنشطة فً التورط

                                                           
1
 . 13سورة التوبة، اآلٌة رقم:  
2
 .194سورة البقرة، اآلٌة رقم:  
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 ال بالصبر نلقاه ما مواجهة ذلك بعد علٌنا ثم القانون، فً به المسموح إطار فً عملنا ٌكون

 .والمخالفة بالصدام

 ؼٌر من سكانها أكثر ببلد فً أي إسبلمٌة؛ ؼٌر ببلد فً ٌعٌشون الذٌن المسلمٌن إن     

 وضع هناك وضعهم ٌكون األؼلبٌة؛ رؼبة وفق مإسس السٌاسً ونظامها المسلمٌن،

 المسلمٌن على وٌجب. ال أم مكتوبة معاهدة الببلد تلك وبٌن بٌنهم أكانت سواءٌ  المعاهد،

 مخالفتها لهم ٌجوز وال الببلد، تلك فً المرعٌة والقواعد بالقوانٌن االلتزام هناك المقٌمٌن

 .األعذار من عذر ألي

 وال معٌنة أعماال ٌجٌز قد وقانونً، دستوري نظام مكان كل فً المسلمة ؼٌر وللببلد     

 وتنشؤ لنظامه، مباشرة ٌخضع فإنه البلدان؛ تلك من بلدا المسلم ٌدخل وحٌن أخرى، ٌجٌز

 ال كامبل، التزاما بنظامه التزامه علٌها ٌترتب وبٌنه، بٌنه صامتة معاهدة إٌاه دخوله بمجرد

 .خفٌة أم علنٌة المخالفة أكانت سواء األحوال من حال أي فً ٌخالفه

 ثبلثة سوى مسلم ؼٌر بلد أي فً ٌعٌش الذي المسلم أمام ٌكون ال الحالة هذه مثل فً     

 لم إن عنه وٌرحل ٌتركه أن وإما بنظامه، كامبل   التزاما   ملتزما   فٌه ٌعٌش أن إما خٌارات؛

 وهذا قوانٌنه، وٌخالؾ فٌه ٌقٌم أن فهو الثالث، االختٌار وأما وقوانٌنه، نظامه ٌرتض

 فً مجرما   ٌكون ٌختاره من إن بل بصلة؛ لئلسبلم ٌمت ال وهو إطبلقا ، ٌجوز ال الخٌار

 . هللا من العقاب وٌستحق اإلسبلم،

 هذه فإن قانونه، مخالفة نتٌجة البلد فً القابم النظام مع مواجهة أو صدام حدث وإذا     

 الشرٌعة وحكم إجرامً، عمل محض ستكون ماوإنَّ  النفس، عن دفاعا تكون لن المواجهة

 حربه فً ٌتمادى أن ال والمواجهة، للصدام منعا   المسلم ٌتراجع أن الوضع هذا مثل فً

 .مشروع دفاع ٌفعله ما أن وٌظن

 الشرعٌة وبؤسالٌبها الدعوة طرٌق عن ٌكون ما هو اإلسبلمً النشاط أن والخبلصة     

 السبٌل هً وهذه ، هللا من ونصرة توفٌقا شك ببل ٌلقى جهد من فٌه ٌبذل ما وأن فقط،

 معه ٌتحقق وال أبدا، ٌفلح فبل منحرفة جهود من ٌبذل ما أما الدنٌا، فً تفلح التً الوحٌدة

 .((قرآنً جهد)) أو ((إسبلمً جهد)) مسمى زورا علٌه أطلقنا وإن هدؾ أي

 بلؽوا قد األنبٌاء وأن بالحق الناس على ٌشهد المسلم أن الكرٌم القرآن فً جاء لقد     

عنهم وٌدافع  هللا ٌنصرهم بالحق ٌشهدون والذٌن. رسالتهم
1
 ربط  هللا كان وإذا ،

 سبٌل فً والعون النصر نجد أن ٌمكن فكٌؾ والشهادة، بالدعوة وإعانتهم المسلمٌن نصرة

 .سبٌله ؼٌر

                                                           
1
 فًِ َوَجاِهُدوا  ِ ُكمْ  َجَعلَ  َوَما اْجَتَباُكمْ  ُهوَ ۚ   ِجَهاِدهِ  َحقَّ  هللاَّ ٌْ ٌنِ  فًِ َعلَ اُكمُ  ُهوَ ۚ   إِْبَراِهٌمَ  أَبٌُِكمْ  ِملَّةَ ۚ   َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ َذا َوفًِ َقْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسلِِمٌنَ  َسمَّ ٌَُكونَ  َه  ُسولُ لِ ا الرَّ ُكمْ  َشِهٌد  ٌْ  َوَتُكوُنوا َعلَ

بَلةَ  َفؤَقٌُِمواۚ   النَّاسِ  َعلَى ُشَهَداءَ  َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ِ  َواْعَتِصُموا الزَّ  . [78: الحج] النَِّصٌرُ  َونِْعمَ  اْلَمْولَى   َفنِْعمَ ۚ   َمْواَلُكمْ  ُهوَ  بِاهللَّ
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 ما وفق العمل هو واحٌد، هللا وطرٌق طرٌقه، فً ٌسٌرون الذٌن أولبك ٌعٌن  هللا إن     

 .الدعوة فً شرعه

 الدعوي العمل فً ٌرؼب وال نظامها، ٌرتضً وال قابمة حكومة تروقه ال امرئ وأي     

 له ولٌس. عنها والرحٌل الهجرة علٌه وإنما وقتالها، جهادها له ٌجوز ال ظلها؛ فً السلمً

 وإنما علٌها، الحرب وٌعلن العداء ٌناصبها أن أجل من نظامها عن رضاه بعدم ٌتعلل أن

 .المستطاع قدر الصراع ٌتجنب أن علٌه

 أما المكانٌة، الهجرة واألخرى المٌدانٌة، الهجرة األولى صورتان؛ الهجرة ولتلك     

 بعٌدة دابرة فً وٌعمل السٌاسة، مٌدان عن المسلم ٌبتعد أن بها فالمقصود المٌدانٌة الهجرة

 . آخر بلد إلى البلد هذا عن ٌرحل أن بها فالمقصود المكانٌة الهجرة وأما عنها،
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 الحدٌثة والتحدٌات المسلم

 

 وبدأوا عام، مبة من أكثر منذ عدة مشكبلت الحاضر العصر فً المسلمون لقً لقد     

 الزعماء أكثر وَحِسبَ . عشر التاسع القرن من الثانً النصؾ منذ مواجهتها فً كفاحهم

 الؽلبة هو إنما المشكبلت تلك وقوع وراء الربٌس السبب أن الوقت ذلك فً المسلمٌن

 طرٌقها تجد سوؾ مشكبلتهم فإن الؽلبة؛ هذه أنهوا إذا وأنهم الؽربٌة، للشعوب السٌاسٌة

 .الحل إلى

 من كلها اإلسبلمٌة الببلد تحررت إذ الثانٌة؛ العالمٌة الحرب بعد الهدؾ هذا تحقق وقد     

 من علٌه كانت عما حدة ازدادت بل بعد، تنته لم مشكبلتها لكن للؽرب، السٌاسٌة الؽلبة

 .قبل

 سٌاسٌة ؼلبة مجرد تكن لم للؽرب السٌاسٌة الؽلبة أن هو السبب ذلك؟ وراء السبب فما     

 المباشرة؛ السٌاسٌة الؽلبة انتهت فلما الصناعً، للتقدم ثمرة األصل فً كانت ألنها فحسب؛

 ؼلبتها استمرار وٌدعم الؽربٌة، الشعوب صالح فً ٌصب قابما، الصناعً التفوق ظل

 .مباشرة وؼٌر متخفٌة ؼلبة الؽلبة هذه صارت وإن السٌاسٌة،

 هو تراجعنا فً السبب إن: قالوا السلبٌة النهاٌة هذه المسلمون المفكرون رأى عندما     

 قوة إلى نتحول وأن التخلؾ، هذا على نقضً أن أوال   علٌنا لذا الصناعة، مٌدان عن تخلفنا

 .ألبتة تتؽٌر لن أوضاعنا فإن وإال األخرى، الشعوب تحولت كما كبٌرة صناعٌة

 تطور فً هو بل ٌتوقؾ، ال الزمن ألن لمشكبلتنا؛ حاسما حبل   ٌكون لن هذا ولكن     

 العصر ولوجنا أثناء فً فإننا الصناعً، التطوٌر إلى اتجهنا لو أننا هذا ومعنى دابم،

 الصناعة عصر فً دخلت قد توفلر ألون ٌقول كما الؽربٌة الشعوب ستكون الصناعً،

 هً كما األصلٌة مشكبلتنا وستبقى اآلن، الحال هو كما خلفهم نحن وسنظل جدا ، المتطورة

 .حل دون

 على ٌواجهونها التً والتحدٌات هذه، أٌامنا فً المسلمون ٌعانٌها التً المشكبلت إن     

 فقد مستجدة، مشكبلت لٌست والحضاري، والصناعً واالقتصادي السٌاسً المستوى

 والتارٌخ للمسلمٌن، الطوٌل التارٌخ مدار على مختلفة بوجوه مرارا   الظروؾ هذه تكررت

 عن واستحكاما   قوة ازدادت والتحدٌات األخطار بهذه مرت كلما المسلمة األمة أن ٌخبرنا

 .قبل ذي
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 تعرض عندما ٌجري كان الذي ما لنعرؾ السابقة األمة أحوال فً ننظر أن لنا ٌنبؽً     

 ضوء على السإال هذا وجواب. تواجهها كانت وكٌؾ التحدٌات، وتواجهها المشكبلت لها

 الدعوة قوة خبلل من ٌتحقق كان المواجهة فً األمة نجاح أن وهو واحد، التارٌخ أحداث

 .اإلسبلمٌة

 بالؽا ضررا   اإلسبلمً بالعالم التترٌون ألحق المٌبلدي عشر الثالث القرن أواسط فً     

 قوة لكن الظاهر، فً ُتْقَهرُ  ال قوة الهمج الدموٌٌن التترٌٌن قوة كانت وقد مسبوق، ؼٌر

 بهذا اعترؾ وقد إخضاعا، التترٌة األمة فؤخضعت بعد، فٌما ظهرت اإلسبلمٌة الدعوة

أسلحتهم فشلت حٌث من المسلمٌن دٌن انتصر لقد: قال حٌن المستشرقٌن أحد األمر
1
. 

 هللا إلى بالدعوة قاموا إذا فإنهم الدعوة؛ هذه بقوة ٌنهضوا أن للمسلمٌن ٌنبؽً والٌوم     

 استحالة وهو الكرٌم القرآن به أنبؤ ما ٌقع ثم شك، ببل أحوالهم تبدلت الصحٌح، وجهها على

أحباء أصدقاء إلى األلداء األعداء
2
 . 

 منقطع اازدٌاد الحاضر عصرنا فً اإلسبلمً الدعوي العمل إحٌاء فَُرصُ  ازدادت لقد     

 موثوق ؼٌر أدٌان اإلسبلم باستثناء كلها األدٌان أن العلمٌة الدراسات أثبتت كما النظٌر،

 العلمٌة المحكات فً هو حازها كما التارٌخٌة الثقة ٌحوز أن سواه دٌن أي ٌستطع ولم. بها

 .تذكر منافسة دون ؼٌره على فٌه ٌتفوق أن ٌستطٌع وضع فً اإلسبلم وكؤن كافة،

 فاصلة واقعة وآخر جمٌعا ، فشلها ثبت فقد البشرٌة الوضعٌة بالنظرٌات ٌتعلق فٌما أما     

 لدٌها أن العالم ظن التً الشٌوعٌة اإلمبراطورٌة انهٌار واقعة كانت الخصوص هذا فً

 كل معها انتهت( م1991) عام اإلمبراطورٌة تلك انهارت عندما ولكن صالحة، أٌدٌولوجٌا

 اإلسبلم إال ٌسده ال كبٌر وأٌدٌولوجً فكري فراغ كله العالم فً الٌوم وحل دعاواها،

 .وحده

 جدٌدا   تارٌخا   لٌصنعوا اإلسبلم، إلى بالدعوة المسلمون ٌنهض لكً الوقت حان واآلن     

 .فكرٌا   األخرى األمم بإخضاعهم له

 نجاحها أثبتت التً التارٌخٌة تجربتنا تكرار هو اآلن الشاؼل شؽلنا ٌكون أن ٌنبؽً     

 المشكبلت نواجه أن بد فبل مختلفة، جدٌدة ظروؾ فً سٌكون التكرار هذا كان وإن مرارا ،

 تارٌخهم مدى على انتصروا المسلمٌن ألن اإلسبلمٌة، الدعوة بقوة الحالٌة والتحدٌات

 .نفسها بالطرٌقة االنتصار ٌمكنهم والٌوم الدعوة، هذه بقوة الطوٌل

                                                           
1
 ( .488)ص/ 
2
 . 34سورة فصلت، اآلٌة رقم:  
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 أن األرض فً  هللا فقانون تكتنها؛ التً المنفعة هً للدعوة التسخٌرٌة القوة سرَّ  إن     

 فهو للبشر، إفادة األدٌان أعظم واإلسبلم. بٌنهم وٌثبت قبولهم، ٌلقى الذي هو الناس ٌنفع ما

 لئلنسان ٌهٌا الذي وهو للحٌاة، الصادقة النظرٌة وهو الحق، عن ٌبحث لمن الجواب

 اآلخرة إلى سفره به ٌطوي أن ٌمكنه هدٌه على إنسان سار وإذا. الذهنٌة والراحة السكٌنة

 .منه له قبوال أكثر وال اإلسبلم، من لئلنسان أنفع شًء ٌوجد ال أنه شك ال. وأمان أمن فً

 فرصة لدٌك تكن لم فإن ومشهورة، معلومة حقٌقة لئلسبلم التسخٌري الجانب إن     

 أو الرٌاض، فً تصدر التً ((األسبوعٌة الدعوة)) مجلة تقرأ أن فٌمكنك والدراسة، البحث

 عن أخبارا   تقرٌبا   منها عدد كل فً وسترى مكة، فً تصدر التً ((العالم أخبار)) صحٌفة

 .اإلسبلمٌة للدعوة التسخٌرٌة القوة

 خبر( م1993) أؼسطس( 12 عدد) الرٌاض، الدعوة مجلة فً جاء المثال سبٌل على     

 من شخص تسعمبة أن فٌه وجاء ((اإلسبلم ٌعتنقون شخص 944)) ممٌز بخط عنوانه ُكتب

 .مسٌحٌون قساوسة أربعة بٌنهم من الماضٌة القلٌلة الشهور فً اإلسبلم قبلوا أفرٌقٌا جنوب

 العالم مجلة من أؼسطس( 22-16 عدد) من اإلنكلٌزي الجزء فً خبر وجاء     

 .((المتحدة العربٌة اإلمارات فً اإلسبلم ٌدخلون شخصا   653)): عنوانه( مكة) اإلسبلمً

 الهجري العام خبلل اإلسبلم فً الداخلٌن عدد أن الخبر فً جاء العنوان هذا وتحت     

 .الخارجٌة الدول أبناء من( شخصا   653) بلػ فقط( هـ1413)

 الدعوٌة الوقابع هذه مثل فإن وإال فقط، بهما للتمثٌل هنا الخبرٌن هذٌن نقلتُ  وقد     

 .تقرٌبا   العالم فً مكان كل وفً ٌوم كل تحدث

 فقد العملٌة الناحٌة من أما النظرٌة، الناحٌة من بها ُمَسلَّمٌ  اإلسبلمٌة الدعوة أهمٌة إن     

 مستوى على للدعوة منظما   برنامجا   ُنعد أن إلى اآلن نحتاج ونحن الكبٌرة، إفادتها ثبتت

 .ومنظم مخطط بشكل به العمل نبدأ ثم األمة،

 أو بانتظام ٌنفذ ال أنه رؼم جزبٌة، تبدو هذه أٌامنا فً الدعوي المنهج نجاح شواهد إن     

َمتْ  لقد. قومً مستوى على  الماضٌة، عام المبة خبلل لها حصر ال سٌاسٌة تضحٌات قُدِّ

 المدة هذه فً اإلسبلمٌة الدعوة أن حٌن فً اآلن، حتى ملموسة نتابج تتحقق لم ذلك ومع

 أثرها زال وما اإلسبلم دابرة فً وأدخلتهم البشر من اآلالؾ مبات فً أثرت قد نفسها

 .قابما  

 :الفصل القول
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 ٌدعوا أن وقضاٌاهم؛ اإلسبلم أهل لمشكبلت األمثل الحل أن الكرٌم القرآن من ٌتضح     

 أكثر إن أخرى وبعبارة هللا، إلى المشكبلت تلك لهم وتصدر تواجههم التً الشعوب تلك

 صحة على أدل وال هللا، إلى دعوتها هو الشعوب تحدٌات مواجهة فً وفبلحا نفعا التدابٌر

ا : قوله من المسلك هذا َها ٌَ ٌُّ ُسولُ  أَ كَ  أُْنِزلَ  َما َبلِّػْ  الرَّ ٌْ  َفَما َتْفَعلْ  لَمْ  َوإِنْ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَ

ُ  ِرَسالََتهُ  َبلَّْؽتَ  ْعِصُمكَ  َوهللاَّ  .[67:المابدة] النَّاسِ  ِمنَ  ٌَ

 هللا، إلى الدعوة فً كامنٌ  الناس من العصمة سر أن بوضوح تثبت القرآنٌة اآلٌة هذه     

رَ  فقد  من مؤمن فً تظل حتى األمم من ؼٌرها تدعو أن المحمدٌة األمة على  هللا َقدَّ

 .وشرورهم مظالمهم

 عزوؾ فً السبب فما بوضوح، الكرٌم القرآن فً موجودة الهداٌة هذه كانت فإذا     
 مشكبلت من ٌعانونه ما رؼم علٌها المنصوص التدابٌر هذه اتخاذ عن العصر مسلمً
 إلى للدعوة الحتمً الثمن هو فالصبر بالصبر، تحلٌهم عدم هو ذلك فً السبب إن. وقضاٌا

 فً تطالع أن وٌمكنك هللا، إلى الدعوة ٌمكنهم ال الثمن هذا أداء ٌستطٌعون ال والذٌن هللا،
ُتُموَنا  َعلَى  َما  َولََنْصِبَرنَّ : الكرٌمة اآلٌة الشؤن هذا ٌْ لِ  هللاَِّ  َوَعلَى آَذ َتَوكَّ ٌَ لُون َفْل  اْلُمَتَوكِّ

 .[12:إبراهٌم]
      

 فً وأخذوا خالفوهم، عندما ألقوامهمعلٌهم السبلم  الكرام األنبٌاء قاله الكبلم هذا     

 من بعض ٌد على الحق دعاة عادة ٌلحق واالعتداء الظلم وهذا علٌهم، واالعتداء إٌذابهم

 تزهد، أو نفسه تفتر ال حتى واالعتداء، اإلٌذاء على ٌصبر أن الداعً على لكن ٌدعونهم،

 .دعوته ٌواصل أن ٌستطٌع وحتى

 ٌتوكل أن بد ال أي. علٌه دلنا الذي بمنهجه الثقة اآلٌة هذه فً هللا على بالتوكل والمراد     

 ٌدعوهم؛ ممن سٌلقاه الذي الظلم رد فً تفكٌر دون إلٌه وٌدعو كامبل توكبل هللا على الداعً

 لرسالة إببلؼا كونه جانب إلى القومٌة والقضاٌا للمشكبلت مإكدا حبل التوكل هذا فً ألن

 .بها كلفنا التً هللا

 فإذا ، هللا على التوكل هذا على دلٌبل   ٌقدموا أن إلى حاجة فً الٌوم المسلمٌن إن     

 .قبل من موجودة تكن لم وكؤنها جمٌعا ُتحل سوؾ مشكبلتهم فإن التوكل، هذا حقا أثبتوا
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 شرعٌة مسألة

 

 حدٌثنا أثناء وفً المسلمٌن، ؼٌر العلماء بؤحد أوروبا إلى سفراتً إحدى فً التقٌت     

 لٌس هذا إن: قاببل   وأردؾ المسلمٌن، من هم عصرنا فً البلجبٌن من% 95 إن: لً قال

 معارضٌن به المإمنٌن ٌجعل محارب دٌن اإلسبلم أن ٌعنً ألنه عادٌا ؛ أو ٌسٌرا أمرا  

 الببلد من ٌفرون ثم والعنؾ، بالثورة مكان كل فً علٌها فٌتمردون ودولهم، لحكوماتهم

 مصابب فً أنفسهم المسلمٌن اإلسبلمٌة التعالٌم هذه وضعت وقد أخرى، دول إلى وٌلجؤون

 .لها حصر ال ومشكبلت

 ٌراها عامة رإٌة هو بل فحسب، واحد فرد رإٌة ٌمثل ال الؽربً البروفٌسور قاله وما     

ق واقعٌة حقٌقة بل افتراضٌا ، اتهاما   لٌس وهو. المسلمٌن عن كثٌرون  المسلمون علٌها صدَّ

 ترتب وقد حكوماتهم، وٌصارعون دولهم، ٌعارضون مكان كل فً فهم الشاذة، بؤفعالهم

 الذي الدمار ذلك وجوه من واحدا وجها إال البلجبٌن كثرة وما دمارهم، الصراع هذا على

 .لحقهم

 من طابفة أو المسلمٌن، من طابفة الوقابع هذه مثل تخص العادٌة األحوال فً     

 أن هً اآلن المشكلة لكن فقط، المسلمٌن ببعض متعلقا ٌكون فٌها الفهم وسوء زعمابهم،

 أن الطبٌعً من فكان اإلسبلمً، الجهاد باسم المسلحة بعملٌاتهم ٌقومون الناشطٌن هإالء

 .بها سمعته خُتلطَّ  وأن اإلسبلم، إلى أعمالهم ْنَسبَ تُ 

 فبة وأن العنٌؾ، السٌاسً النشاط ذلك فً جمٌعا ٌتورطون ال المسلمٌن أن صحٌح     

 ال ومفكرٌها اإلسبلمٌة األمة علماء أن أٌضا   الصحٌح لكن فٌه؛ تتورط التً هً منهم

– مإٌدٌن جمٌعا   المسلمون ٌصبح هنا ومن جادا، إنكارا ٌنكرونها وال األفعال هذه ٌدٌنون

 ٌعنً الجرابم على الصمت ألن المسلحة، األعمال تلك -مباشر ؼٌر أو مباشر نحو على

 .بها الرضا

 المتشددة الحركات تلك أن الناس ٌتصور أن الطبٌعً من ٌكون األحوال هذه مثل فً     

 عنؾ دٌن فهو اإلسبلم؛ صمٌم من العمل ذلك أن ٌظنوا وأن اإلسبلم، ُتمثل إلٌها المشار

 هذه بتحلٌل أقوم وسوؾ والحكومات، األنظمة وال المؽاٌرة المذاهب ٌتقبل ال وتشدد

 .علمٌا   تحلٌبل   المشكلة

 لِْلَعالَِمٌنَ  َرْحَمة   بعث والسبلم الصبلة علٌه ونبٌه وسبلم، أمن دٌن اإلسبلم إن     

 .حرب نبً ال رحمة نبً فهو بؤسرها، للدنٌا رحمة هو أي ،[147:األنبٌاء]
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 :العنف ال الصبر  منهجه

 مصالح تتصادم حٌث حتمٌا، أمرا   المعاصر العالم فً والصراع االختبلؾ صار لقد     

 أن ٌمكن فماذا ببعض، بعضها الجماعات مصالح كذلك وتتصادم ببعض، بعضها األفراد

 القرآن أوصى لقد. الصبر: هً السإال هذا على اإلجابة إن األحوال؟ هذه مثل فً نفعل

 .الصبر فً كتابا إال لٌس الكرٌم القرآن بؤن القول ٌمكننا إنه حتى بالصبر كثٌرا   الكرٌم

 ال ما حدوث حالة فً الفعل رد أسلوب نتبنى أال هو واإلعراض الصبر ومعنى     

 األمر ٌنتهً وبذلك ٌشكونا، لمن الفرصة نمنح ال حتى نصبر أن علٌنا وإنما. عنه نرضى

 .بدبه فً

 وصراع نزاع إلى األولٌة الشكوى وتتحول األحداث، تتطور أن ٌمكن هذا ورؼم     

 هو األمر؛ بهذا ٌتعلق أساسً مبدأ هناك عندبٍذ؟ فعله اإلسبلم أهل على ٌنبؽً فماذا واضح،

 ُْلح رٌ  َوالصُّ ٌْ  من موضع أي فً ٌرد ولم األفضل، هو الصلح أن ٌعنً ،[128:النساء] َخ

ٌُْعلَمُ  أفضل، الصلح أن هو ورد الذي وإنما ((خٌر الَحْرب)) أن الكرٌم القرآن  روح أن منه و

 .الحرب إلى ال الصلح إلى الخبلفٌة األمور فً تمٌل اإلسبلم

 ٌتعلق األمر أكان سواءٌ  أساسٌا ، اجتماعٌا   مبدأ المسالمة من اإلسبلم جعل هكذا     

 مناسبة كل فً ٌجب أي بٌنها، فٌما الجماعات بعبلقات أم بٌنهم، فٌما األفراد بعبلقات

 ٌجب الصراع، وقوع حال وفً الصراع، إلى األمر ٌتطور ال حتى المبدأ هذا مراعاة

 ٌحلها وال المشكبلت ٌعقد الصدام ألن وهلة؛ أول فً الصلح مبدأ بتبنً إنهابه على العمل

 .اإلطبلق على

 :المسلمٌن بالحكام ٌتعلق ما

 وٌمكن وحاكمه، الشعب بٌن تقع التً تلك االجتماعً النزاع صور أشد من إن     

 الحكام طبقة ٌقٌس أن إلى تدفعه عامة اإلنسان وطبٌعة السٌاسً، بالصراع أٌضا   تسمٌتها

 المستحٌبلت، من ٌعد الدنٌا هذه فً النموذجً المثال بلوغ أن مع مثالٌة بمقاٌٌس دوما

 فً فورا   الناس ٌبدأ الحكم سدة إلى ما جماعة أو فرد ٌصل حٌن أنه فً العلة هً وهذه

 .والحرب الصراع إعبلن إلى تصل حتى الشكوى تتطور وقد منه، الشكوى

 هذه الشرٌفة؛ النبوٌة األحادٌث ببعض األمر هذا فً مفصلة إرشادات وردت وقد     

 بدال   الممكن مٌدان فً الجهود بذل إلى االتجاه ٌعنً العملٌة، الحكمة على بنٌت اإلرشادات

 .الممكن ؼٌر وطلب الصخور مناطحة من
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 أبواب)) عنوان تحت األحادٌث كتب فً ورد فٌما اإلرشادات هذه على االطبلع وٌمكن     

 أال إلى وتدعونا الفاسدٌن، بالحكام المتعلق الشرعً بالحكم تخبرنا األحادٌث فهذه ((الفتن

 .الصدام لنتجنب السٌاسٌة ؼٌر الدوابر فً أنفسنا نشؽل وأن أبدا ، معهم نتصادم

 من ٌؤتون جابرٌن فاسدٌن بحكام وأنبؤ سٌكون بما  النبً أخبر األحادٌث هذه فً     

 وإلى حال، كل على الصبر إلى ودعا األمر، ومنازعتهم علٌهم الخروج عن ونهى بعده،

 .والطاعات باألعمال االنشؽال

 كلها، األحادٌث كتب فً موجود   اإلسبلم نبً من القاطع الواضح اإلرشاد هذا     

 تقم لم أنه الراشدة، الخبلفة بعد الحكم نظام أصاب الذي الكبٌر الفساد رؼم ثماره من وكان

 وقع فقد. الحكام وأولبك النظام هذا على القضاء أجل من معارضة سٌاسٌة حركة أي

 والعلماء والفقهاء التابعٌن وتابعً والتابعٌن الصحابة لكن والعباسٌٌن؛ األموٌٌن بٌن صراع

 .السٌاسة عن الحكام هإالء عزل تستهدؾ سٌاسٌة حركة بؤي ٌقوموا لم

 ٌجوز ال أنه على العلماء اتفق فقد النظرٌة الناحٌة من أما العملٌة، الناحٌة من هذا     

 ما إلى هنا حٌلوأُ  وفسقه، ظلمه من بدا مهما القابمة، وحكومته المسلم الحاكم على الخروج

 :األحادٌث بعض شرحه أثناء فً النووي اإلمام قاله

 منهم تروا أن إال علٌهم تعترضوا وال والٌتهم، فً األمور والة تنازعوا ال)) -

 علٌهم، فأنكروه ذلك رأٌتم فإذا اإلسالم؛ قواعد من تعلمونه محققا منكرا

 بإجماع فحرام وقتالهم علٌهم الخروج وأما. كنتم حٌثما بالحق وقولوا

 ذكرته، ما بمعنى األحادٌث تظاهرت وقد. ظالمٌن فسقة كانوا وإن المسلمٌن،

 فً المذكور الوجه وأما. بالفسق السلطان ٌنعزل ال أنه السنة أهل وأجمع

 من فغلط -أٌضا   المعتزلة عن وحكً– ٌنعزل أنه أصحابنا لبعض الفقه كتب

 الحاكم، انعزال عدم وسبب)): قائال   النووي وأضاف. ((لإلجماع مخالف قائله

 ذات وفساد الدماء وإراقة الفتن من ذلك على ٌترتب ما علٌه الخروج وتحرٌم

1((بقائه فً منها أكثر عزله فً المفسدة فتكون البٌن؛
  . 

 القرن فً سعت التً الحركات كل أن علمنا الشرعً المبدأ هذا إلى احتكمنا فإذا     

 كان شعارها أن صحٌح باطلة، حركات هً إنما السلطة من الحكام عزل إلى الحالً

 للشرع؛ نفٌا كانت أنها الحقٌقة لكن الشرع، حكم إقامة ٌمكن حتى الفسقة الحكام استبعاد

 .عملٌا   قابمة حكومته زالت ما مسلم حاكم على الخروج تجٌز ال الشرٌعة ألن

 سعت ألنها شرعٌة، ؼٌر حركات المذكور، الشرعً للحكم وفقا كلها الحركات هذه     

 أثارت التً الحركات تلك أن فً السبب هو وهذا السلطة، من مسلم حاكم عزل إلى
                                                           

1
صحٌح مسلم بشرح النووي)) 

))
 (12/229.) 
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 رؼم والخراب الدمار سوى لببلدها تقدم أن تستطع ولم تثمر، لم وصخبا ضجٌجا

 إسبلمٌة ثمارا إسبلمً ؼٌر عمل أي ٌثمر أن ٌمكن فبل بذلتها، التً الضخمة التضحٌات

 .أبدا  

 والبلمباالة، الجمود إلى ندفعهم أن السٌاسً الصراع من المسلمٌن منع معنى ولٌس     

 المفٌد العمل مٌدان إلى المفٌد ؼٌر العمل مٌدان من إخراجهم هو األساسً الهدؾ وإنما

 .فٌه وتنشٌطهم

 ٌُْكَتبُ  لم والمصاعب، المشكبلت دنٌا هً أخرى وبعبارة وابتبلء، امتحان دار الدنٌا إن     

 فإنك السٌاسٌة، المشكلة على القضاء باسم حربا   أشعلت فإذا عناء، دون الحٌاة فٌها ألحد

 .علٌها القضاء من انتهابك بعد جدٌدة أخرى مشكلة ستواجه

 على القضاء باسم بالكثٌر الهندٌة القارة شبه فً العلماء ضحى المثال سبٌل على     

 هً تواجههم؛ جدٌدة مشكلة أن علموا المشكلة هذه انتهت حٌن ولكن اإلنكلٌزي، االحتبلل

 سٌاسٌة مشكلة فاروق الملك المسلمون اإلخوان جعل مصر وفً. األؼلبٌة سٌادة مشكلة

 الدكتاتورٌة مشكلة بوجود فوجبوا فاروق الملك عهد انتهى أن بعد ولكن علٌه، فتمردوا

 بوتو علً الفقار وذو خان أٌوب اكستانب فً اإلسبلمٌون واعتبر أخرى، مرة تواجههم

 لم وبوتو خان أٌوب عهد انتهاء ولكنَّ  لهما، المعارضة الحركات وأسسوا سٌاسٌة مشكلة

 . البتة المشكبلت لهذه حدا ٌضع

 الحاضر، العصر فً حٌاتنا من ٌتجزأ ال جزءٌ  والمصاعب المشكبلت أن هً والحق     

 الصحٌحة الوحٌدة والطرٌقة أحمق، فعبل ٌكون أن ٌعدو ال الحاالت هذه مثل فً والصدام

 حكم هو وهذا المتاحة، الفرص من واإلفادة الصدام تجنب هً العالم؛ هذا فً للعمل

 .العقل ٌقتضٌه ما وهو اإلسبلم،

 ال إلٌه اللجوء أن كما ألبتة، ٌحلها ال العصر مشكبلت لحل الصدام فً الجهد بذل إن     

 وهكذا ظهرت، جدٌدة أخرى مشكلة على القضاء بحجة آخر صدام أثره فً ٌبدأ بل ٌنهٌها

 .الساعة قٌام إلى المفٌدة ؼٌر التضحٌات سلسلة تستمر

 فقط، الحالٌة الظروؾ فً ٌنحصر ال المتاحة الفرص من واإلفادة الصدام تجاهل إن     

 الممكن، ؼٌر مٌدان عن وابتعاد الممكن، مٌدان فً للجهود استعمال الحقٌقة فً فهو

 مٌدان فً جهودهم وٌبذلون طاقاتهم ٌستعملون الذٌن بؤن تشهد كله التارٌخ وتجارب

 .أٌضا   ممكن وؼٌر ممكن هو ما كل ٌحققون الممكن

 :المسلم غٌر بالحاكم ٌتعلق ما
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 الشرٌفة، األحادٌث فً وثابتة صرٌحة حرمة المسلم الحاكم على الخروج حرمة إن     

 والسإال. قبل من أوردناها التً االقتباسات من تبٌن كما ذلك على مجمعون كلهم والعلماء

 به؟ ٌتعلق فٌما اإلسبلمٌة الشرٌعة ُحكم فما مسلم ؼٌر الحاكم كان لو: اآلن

 مصادر أن الفقه أصول فً به المسلم فمن الشرٌعة، فً القٌاس بمبدأ هنا نسترشد     

 فً ٌرشدنا أن ٌمكن والقٌاس والقٌاس، واإلجماع والسنة القرآن: أربعة الشرعٌة األحكام

 .النقاش محل الموضوع

 كتاب أي فً علٌه االطبلع وٌمكن القٌاس، موضوع المهمة الفقه كتب كل ناقشتْ  لقد     

 الشرعً؟ القٌاس هو فما. منها

 هو وموجز ٌسٌر بشكل القٌاس تعرٌؾ فإن الفنٌة المصطلحات عن النظر بصرؾ     
1((الحكم علة فً الشتراكهما آخر معلوم فً معلوم حكم مثل إثبات))

 صبلح الدكتور ٌقول.  

 التماثل إلى ٌإدي الحكم علة فً التماثل)): السابق البٌضاوي لكبلم شرحه فً زٌدان الدٌن

2((الحكم فً
 . 

 اتخذت التً الخمر لكن الحرمة؛ هو بالخمر ٌتعلق فٌما الثابت الحكم المثال سبٌل على     

 محرمة؛ أنها قرروا الفقهاء لكن الحدٌث، أو القرآن فً صرٌح حكم فٌها ٌرد لم التمر من

َمتْ  الشرٌعة وألن ُمْسِكٌر، كلٌهما أن وهو والخمر، النبٌذ بٌن مشتركا   قاسما   هناك ألن  حرَّ

 والشراب الطعام من ُمْسِكرٍ  شًء وكل النبٌذ حكم ٌكون لهذا العلة، هذه على بناء   الخمر

 .نفسها الخمر حكم هو

 أن لعرفنا علٌنا المعروض األمر وتؤملنا أعٌننا نصب هذا القٌاس مبدأ وضعنا فإذا     

 هو ذلك فً والسبب العادل، ؼٌر المسلم الحاكم على الخروج صرٌح بشكل منع  النبً

 األرواح وتهلك األمنٌة األحوال معه تسوء عظٌم ضرر علٌها سٌترتب الخطوة هذه أن

 .واألموال

ٌُْعلَمُ        العادل ؼٌر المسلم الحاكم على الخروج من المنع فً األصلٌة العلة أن هذا من و

 مسلم، ؼٌر الحاكم كان إذا أٌضا   ٌقع قد الضرر هذا ومثل أعظم، ضرر إلى ٌإدي أنه

 وفقا ٌكون الحكم فإن مشتركة العلة أن وبما الحالتٌن، بٌن العلة فً اشتراكا   هناك وكؤن

 .أٌضا   مشتركا   الشرعً للمبدأ

 الخروج فإن جابز، ؼٌر الظالم المسلم الحاكم على الخروج كان إذا أنه هذا من نستنتج     

 .أٌضا   ٌجوز ال المسلم ؼٌر الظالم الحاكم على

                                                           
1
ناصرالدٌن البٌضاوي،  

((
منهاج الوصول

))
 (2/3.) 

2
الدكتور صبلح الدٌن زٌدان:  

((
حجٌة القٌاس

))
 (.23)ص/ 
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 نسبً، فرق المسؤلة هذه فً المسلم ؼٌر والحاكم المسلم الحاكم بٌن الفرق أن والحق     

 وقوع فً ٌتسبب الذي بالخروج ٌتعلق وإنما بدٌنه، ٌتعلق ال الحاكم على الخروج منع ألن

 بخروجه أنه ٌتصور الحاكم على والخارج. عكسٌة نتابج من علٌه ٌترتب وبما عظٌم، شر

 .أعظم ظلم وقوع فً ٌتسبب الحقٌقة فً لكنه الظلم؛ على ٌقضً

 أحدٌ  ٌتحداه وحٌن القوة، أسباب كل عادة ٌملك الحاكم ألن ٌقٌنً، أمر الظلم هذا ووقوع     

 العنؾ إلى اللجوء المتوقع من لذا وجوده، على للحفاظ جمٌعا قواه ٌستعمل وجوده، ٌهدد أو

 الشر من أعظم شر وظهور واألمان، األمن ضٌاع علٌه ٌترتب ما وهو الدماء، وسفك

 .األول

 على ٌترتب فٌما وإنما مسلم، ؼٌر أو مسلما   الحاكم كون فً لٌست إذا الحكم علة     

 العلة تكون عندما الشرعً للقٌاس ووفقا بالمجتمع، ٌلحقان ودمار فتنة من الخروج

 جابز ؼٌر المسلم ؼٌر الحاكم على الخروج أن ٌعنً مشتركا ، أٌضا   الحكم ٌكون مشتركة

 .علٌهما المترتبة النتٌجة باعتبار واحدٌ  كلٌهما ألن المسلم، الحاكم على الخروج مثل مثله

 إقامة دون ٌحول ال دام ما ٌجوز ال الحاكم على الخروج أن الحدٌث فً جاء لقد     

 أنه هذا ومعنى الدٌنٌة، الحرٌة على عبلمة ألنه هنا بالصبلة اإلذنِ  ِذْكرُ  جاء وقد الصبلة،

 هذا أكان سواءٌ  السٌاسً، حاكمهم عزل إلى تسعى حركة بؤي القٌام للمسلمٌن ٌجوز ال

 .والعمل التعبٌر وحرٌة العبادة بحرٌة ٌتمتعون داموا ما مسلم، ؼٌر أم مسلما   الحاكم

 مسلمة، ؼٌر حكومات ظل فً الدٌنٌة بالحرٌة المسلمون ٌتمتع الحاضر عصرنا وفً     

ٌُمنحون  وفً للدولة، المعادٌة األنشطة باستثناء الدٌنٌة األنشطة ممارسة فً الكامل الحق و

 أمرا   الببلد تلك فً السٌاسٌٌن للحكام معارضة حركة أي تؤسٌس ٌصبح األحوال هذه مثل

 تسمَّت وإن حتى الٌقٌن، وجه على إسبلمٌة ؼٌر السٌاسٌة الفوضى هذه فمثل جابز، ؼٌر

 .اإلسبلم باسم

 أو خطؤ فً حاكم وقع إذا أنه السابق، الشرعً والحكم األحادٌث مطالعة من نعلم كما     

 عامة إلى موجه خطاب فً اإلنكار هذا ٌكون أال بشرط بالقول، علٌه اإلنكار ٌجوز ظلم

:  عمر بن هللا عبد الجلٌل الصحابً قال كما خاصة، لقاءات فً ٌكون وإنما الناس،
 . ((وبٌنه بٌنك ففٌما فاعبل   بد ال كنت فإن))

 ؼٌاب وعن اإلعبلم عنها ٌتحدث كثٌرة إسبلمٌة ؼٌر دول جدوتُ  الحاضر عصرنا وفً     

 مذموم فعل والتطفٌؾ تطفٌؾ، سوى لٌست الطرٌقة وهذه. فٌها الظلم واستشراء العدل

 .الكرٌم القرآن فً للؽاٌة
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 فً واالعتداء الظلم وقابع بدأت متى هو األمر؛ هذا فً نفحصه أن لنا ٌنبؽً الذي إن     

 استشراء بعد وقعت األحداث هذه أن لنا سٌتبٌن نحللها وعندما المسلمة، ؼٌر الببلد تلك

 بحرٌة ٌتمتعون الببلد هذه فً المسلمون كان فقد قبله، ولٌس للمسلمٌن السٌاسً الجهاد

 باسم ((السبلح ثقافة)) انتشرت وعندما وسبلم، أمن فً هناك ٌحٌون وكانوا كاملة، دٌنٌة

 فً ةٌالحقٌق المسبولٌة فإن األحوال هذه مثل وفً بالعنؾ، ٌواجهونها الحكام بدأ الجهاد،

 وقد المعارض، بنشاطها فٌها تسببت التً المتطرفة القٌادات عاتق على تقع المظالم تلك

 من هو الحقٌقً المجرم أن ٌبٌن وهو ،((أٌقظها من هللا لعن نابمة الفتنة إن)) الحدٌث فً جاء

 . الفتنة أٌقظ

ً   مبدأ  :شرع

ْدُعونَ  الَِّذٌنَ  َتُسبُّوا َواَل  الكرٌم القرآن فً الحكم جاء      ُسبُّوا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  ٌَ ٌَ َ  َف ا هللاَّ  َعْدو 

رِ  ٌْ لِكَ   ِعْلمٍ  ِبَؽ
ا َكَذ  نَّ ٌَّ ةٍ  لُِكلِّ  َز  عمل أي أن نفهم الكرٌمة اآلٌة هذه من. [148: األنعام] َعَمَلُهمْ  أُمَّ

 خطوة أي على اإلقدام قبل ٌنبؽً لذا. ما شًء علٌه ٌترتب أن بد ال اإلسبلم أهل به ٌقوم

 تجنب وجب مطلوبة، ؼٌر النتٌجة كانت فإن علٌه، ٌترتب فٌما ننظر أن الخطوات من

 جابز ؼٌر عمل منه المراد بعكس ٌؤتً الذي العمل إن أخرى وبعبارة الخطوة، تلك اتخاذ

 .اإلسبلم فً

 رسول ٌا: قالوا ((والدٌه سب من ملعون)): قال  النبً أن الشرٌؾ الحدٌث فً جاء     

 .((أمه فٌسب أمه وٌسب أباه، فٌسب الرجل، أبا ٌسب)): قال والدٌه؟ الرجل ٌسب وكٌؾ هللا،

 أرجح لمفسدة المصلحة ترك)) بؤنه عرؾ مستقل موضوع الفقه فً وجد هذا وعلى     

العمل هذا تم إذا سٌقع كبٌرا   فسادا   ألن فٌه؛ مرؼوب عمل عن التخلً ٌعنً ،((منها
1
 . 

 هً الجهاد باسم اتخذت التً الخطوات كل فإن الشرعً؛ المبدأ هذا ضوء وفً     

 بمسؤلة فقدوا المسلمون وألن عظٌم، دمار من علٌها ترتب لما شرعٌة، ؼٌر خطوات

 فٌما مكاسب أي تحقٌق من ٌتمكنوا لم كما قبل، من حققوها التً مكتسباتهم كل هذه الجهاد

 .بعد

 :اعتراض  

 نظر وجهة عن ٌعبر بؤنه السابق الكبلم على المسلمٌن المفكرٌن معظم ٌعترض     

ةِ  ٌإمن ثوريٌ  دٌنٌ  اإلسبلم وأن االنفعال، على مبنً وأنه مسٌحٌة، ٌَّ  ال كرذُ  وما. بالَفَعالِ

 القرآن على مبنً نحن قلناه ما أن والحق. األشخاص من شخٍص  رأي ٌكون أن ٌعدو

 علٌه المعترضٌن اعتراض أن حٌن فً الشرعٌة، النصوص على كله ومإسس والسنة،

                                                           
1
تفسٌر ابن كثٌر)) 

))
 (2/164.) 
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 عن بدٌبل   الشخصً المنطق ٌكون أن ٌمكن وال شخصً، منطق من ٌنطلق الذي هو

 .الشرعٌة النصوص

 دٌن اإلسبلم أن ٌرى المسلمٌن، المفكرٌن بٌن منتشر له أساس ال تصور وهناك     

 صرٌح مع ٌتنافى الكبلم هذا أن حٌن فً متطورة، ؼٌر األخرى األدٌان وأن متطور،

 بٌن والفرق واحد، بدٌن جاءوا الكرٌم للقرآن طبقا   األنبٌاء فكل اإلسبلمٌة، النصوص

 .التطور مسؤلة فً ولٌس والتبدٌل، التحرٌؾ فً فرق هو األخرى واألدٌان اإلسبلم

 إلى المنسوب القول هذا من المسلمون الخطباء ٌسخر ما كثٌرا   المثال سبٌل على     
َصرَ  َما أَْعُطوا)):  المسٌح ٌْ َصَر، لَِق ٌْ  حكٌم إرشاد أنه رؼم ،([21/22) ((متى إنجٌل))] ((هلل هلل َوَما لَِق
 اإلمامان نقل فقد وٌشاكله؛ ٌضاهٌه ما اإلسبلم فً وٌوجد الخاصة، األحوال ببعض ٌتعلق

 أثرةَ  بعدي سترون إنكم)): نصه  مسعود بن هللا عبد عن مروٌا   حدٌثا   ومسلم البخاري
1((حقكم هللا وسلوا حقهم، إلٌهم أدوا: قال هللا؟ رسول ٌا تؤمرنا فما: قالوا. تنكرونها وأمورا  

.    

 

 :شبهة   إزالة

 اإلسبلم أهل من تجعل اإلسبلمٌة الشرٌعة أن المذكور الشرعً المبدأ معنى ولٌس     

 فً لعملنا انطبلق نقطة على الحصول هو الهدؾ وإنما كابن، هو بما قانعٌن خانعٌن أناسا

 مرادفا   هذا فسٌكون الخبلفٌة األحوال فً الفعل رد طرٌقة اخترنا فإذا الحرجة، الظروؾ

 ولن الصخور، ٌناطحون المسلمون سٌظل الحالة هذه مثل وفً العملٌة، الناحٌة من للجمود

 .األمام إلى للتقدم طرٌقا   ٌجدوا

 على الصبر ٌعنً السابق، بالحكم اإلسبلم أهل اإلسبلمٌة الشرٌعة أمرت ولهذا     

 ٌإكد الفطرة وقانون. المراد على فٌحصلون مواتٌة تصٌر حتى المواتٌة، ؼٌر الظروؾ

 الوحٌد الثمن وأن نفسه، الوقت فً مواتٌة ؼٌر وأخرى مواتٌة جوانب واقع لكل أن هو

ن الذي  المذكور الحكم وهذا علٌه، والصبر منها المواتً ؼٌر هو المواتٌة الجوانب من ٌَُمكِّ

 .المطلوب الثمن سوى الحقٌقة فً لٌس

. بداٌة نقطة من إال تبدأ ال الحٌاة ألن النهاٌة، من تبدأ أن ٌمكن ال الحٌاة رحلة إن     

 بالعثور إذ الصحٌحة، البداٌة نقطة المرء ٌجد عندما تتحقق الحٌاة فً الناجحة والرحلة

 بعد إال ٌكون ال النهار ضوء بزوغ أن كما ٌقٌنٌا ، أمرا   الهدؾ إلى الوصول ٌصبح علٌها

 .اللٌل ظبلم انتهاء

 

                                                           
1
مشكاة المصابٌح)) 

))
 (2/1487.) 
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 :اإلسالم تفسٌر مسألة

 الحكام محاربة اإلسبلم فً الجابز ؼٌر من كان إذا: هو سإال الذهن إلى ٌتبادر هنا     

 كل فً المسلمون أثاره الذي السٌاسً الصراع هذا كان فلماذا السلطة، من عزلهم بؽرض

 فسروا الذٌن المسلمٌن المفكرٌن عاتق على كاملة تقع ٌحدث ما مسبولٌة إن العالم؟ ببلد

 القوى كل مع الصراع هً الؽاٌة أن للمسلمٌن صوروا ألنهم سٌاسٌا ، تفسٌرا   اإلسبلم

 .كلها الدنٌا أرجاء فً اإلسبلمً الحكم وإقامة المخالفة

 ولكن اإلنسان، قلب تؽٌٌر الشرٌفة األحادٌث بٌنت كما اإلسبلمٌة الدعوة هدؾ كان لقد     

 للدعوة سامٌا هدفا السٌاسً النظام تؽٌٌر من جعل هإالء قدمه الذي الخاطا التفسٌر

 اإلسبلم، فً واألسنى األعلى المطلب إلى المشروع ؼٌر األمر تحول وبذلك اإلسبلمٌة،

 .صنعا ٌحسنون أنهم ٌحسبون وهو السلطة، أهل لٌنازعوا الناس هب هنا ومن

 بؤعمال القٌام إلى الناس وٌدفع أحٌانا ٌفسد قد اإلنسانً الفكرَ  أن الكرٌم القرآن بٌن لقد     

ُبُكمْ  َهلْ  قُلْ : عظٌمة إنجازات ٌحققون أنهم ٌحسبون وهم ورابهم، من طابل ال  ُنَنبِّ

ٌُُهمْ  َضلَّ  الَِّذٌنَ ﴾ 143﴿ أَْعَماال   ِباأْلَْخَسِرٌنَ  اةِ  ِفً َسْع ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ْحَسُبونَ  َوُهمْ  الدُّ ُهمْ  ٌَ  ٌُْحِسُنونَ  أَنَّ

ا  فقد الحاضر، عصرنا فً المزعومٌن الثورٌٌن المسلمٌن حال هو وهذا ،[143،144:الكهؾ] ُصْنع 

 أقل اإلسبلمٌة الدعوة أن لهم صوروا إذ لهم، الفاشلة القٌادات تحرٌض جراء فكرهم فسد

 .اإلسبلمٌة الثورة اسم علٌه هم أطلقوا مما مكانة وأدنى شؤنا

 هذا فً أفكارهم وتقوٌم المسلمٌن أذهان تصحٌح سوى األمر هذا لمثل حل هناك ولٌس     

 فً اآلخرة فً التفكٌر وزرع الثوري، بالفكر عندهم اإلصبلحً الفكر واستبدال العصر،

 الفكر من بدال   الصادق الربانً بالفكر وتعرٌفهم السٌاسة، فً التفكٌر من بدال   أنفسهم

 .المزعوم السٌاسً

 لقد ُفسَِّر اإلسالم في العصر الحاضر بثالث طرق، واختصارىا على النحو اآلتي:     

 هللا على المتمردٌن إخضاع وهدفه ،  هلل خلٌفة الدنٌا إلى النبً جاء: لىاألو -

 .الدنٌا فً حكمه وتطبٌق

 اإلنسانٌة، الحٌاة من مراده على الناس ٌُْطِلُعوا حتى األنبٌاء  هللا أرسل: الثانٌة -

 بحسب ٌكونان اآلخرة فً والعقاب الثواب وأن ابتبلء، دار الدنٌا أن ٌعلموهم وحتى

 .الدنٌا فً قدموه ما
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 الترتٌب فً كابن السابقٌن الرأٌٌن بٌن التفاوت أن ترى الثالثة النظر وجهة: الثالثة -

 األولى النظرٌة تشٌر اإلسبلمٌة، الدعوة نهاٌة إلى الثانٌة النظرٌة تشٌر فبٌنما فقط،

 .الدعوة تلك بداٌة إلى

 النظر وجهة أن على تدلنا المطهرة النبوٌة والسنة الكرٌم للقرآن الدقٌقة والدراسة     

 أما األمر، بهذا تتعلق التً النصوص كل فً الثابتة وهً وحدها، الصحٌحة هً الثانٌة

 ٌإٌدهما، السنة أو القرآن فً مباشر صرٌح نص ٌوجد فبل والثالثة األولى النظرٌة

 وحده كافٌا   لٌس االستنباطً والدلٌل فقط، االستنباط على مبنً علٌهما أصحابهما واستدالل

 .اإلسبلمٌة الدعوة هدؾ لتحدٌد

 مع الخلق، من اإللهً بالمراد الناس تعرٌؾ هً أصلها فً اإلسبلمٌة الدعوة إن     

 الدعوي العمل هو هذا. المراد هذا على بناء   األفراد داخل ثوري فكر تولٌد إلى السعً

 العمل على أٌضا   ٌنطبق ما وهذا كثٌرة، ضمنٌة نتابج اجتماعً عمل لكل أن إال األصلً،

 الحكم قٌام لكن اإلٌمان، ألهل الحكم قٌام والنسبٌة اإلضافٌة النتابج هذه بٌن ومن الدعوي،

  هللا إرادة على ٌتوقؾ أمر فهو اإلسبلمٌة، للدعوة المباشر الهدؾ لٌس اإلسبلمً

 .ٌستخلفهم ال وربما أقواما ٌستخلؾ قد عنده وؼاٌة لحكمة فاهلل وأمره،

 :وهً لً، اآلتٌة الكتب إلى الرجوع ٌمكنك الموضوع هذا فً التفصٌل من ولمزٌد     

 .وؼٌرها اإلسبلم إحٌاء – العمل طرٌق – الكامل الدٌن – اإلسبلم – التفسٌر خطؤ

   

 للعلماء الرائد الدور

 

 ،(م1992) عام( الهند) لكهنإ فً ندوة للطبلب اإلسبلمٌة الخٌرٌة الجمعٌة عقدت     

 دعوته على بناء   الندوة فً المقال كاتب وشارك ،((للعلماء الرابد الدور)) موضوعها وكان

َمتْ  وقد الندوة، لتلك خصٌصا   أُِعدَّ  أٌدٌكم بٌن الذي المقال وهذا علٌها، القابمٌن قبل من  قُدِّ

 (.م1992) مارس من األول جلسة فً خبلصته

 ووجهة الحاضر، عصرنا فً للعلماء الرابد للدور نقدٌا   تحلٌبل   قدمتُ  المقالة هذه فً     

 البعض بعضهما عن أمرٌن فصل هً النقدي التحلٌل هذا علٌها َبَنٌتُ  التً الشرعٌة النظر

 التدابٌر تلك هو اآلخر واألمر وإخبلصهم، وإٌمانهم الناس نٌة هو األول األمر تاما ، فصبل  

 .المشكبلت مواجهة فً المسبولون األفراد اختارها التً
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 طبقا   تماما   جابز ؼٌر أمرٌ  للنقاش موضوعا   وإخبلصهم وإٌمانهم الناس نٌات اتخاذ إن     

 تحلٌبل   فقدمت كاملة، مراعاة والفصل التقسٌم ذلك المقال هذا فً راعٌت وقد للشرٌعة،

 أو النٌات إلى بالنقاش أتطرق أن دون الحدٌث، العصر فً علماإنا اختارها التً للتدابٌر

 .واإلخبلص اإلٌمان

 موافقة تكن لم العلماء اختارها التً التدابٌر أن هً أٌدٌكم بٌن التً الدراسة وخبلصة     

 كان هذا أن إال شٌبا ، تضحٌاتهم وال جهودهم تثمر لم ولهذا الحاضر، العصر لمقتضٌات

 أجران، فله فؤصاب اجتهد من أن الحدٌث فً ثابت هو وكما العلماء، من اجتهادٌا خطؤ

 .أجر فله فؤخطؤ اجتهد ومن

 منهج تحدٌد وهدفه اقتراح، مجرد الحقٌقة فً لكنه نقدا ، الظاهر فً ٌبدو المقال هذا     

 فً ٌحقق لم ما تحقٌق المستقبل فً ٌمكننا حتى وذلك الماضً، تحلٌل ضوء على للمستقبل

 .الصحٌح بالتخطٌط الماضً

 فقط، تتبع وقدوة معتبر نموذج  فالنبً النبوي، الدور هو هو لٌس القابد دور إن     

 هو بٌنهما الفرق هذا مراعاة فإن لذا النبوة؛ مقام عن وحٌثٌتهم العلماء مكانة وتختلؾ

 .نقدمها التً الدراسة لصحة الضامن

 

 تحلٌله أود الذي الموضوع هو هذا. . .   ((الحاضر العصر فً للعلماء الرابد الدور))     

 اإلسبلم حدده الذي الدور ما شًء كل قبل نعرؾ أن علٌنا الخصوص هذا وفً مقالً، فً

 الحاضر العصر فً العلماء جهود تقٌٌم خبلله من نستطٌع معٌارا   نجد لكً وذلك للعلماء،

 .الجهود تلك قٌمة وتحدٌد

 

 :اإلسالم فً العلماء دور

: العلماء بدور ٌتعلق فٌما ومرشدا هادٌا ُتَعدُّ  اآلتٌة اآلٌة أن المقال هذا كاتب ٌحسب     

نِفُرواْ  ٱۡلُمۡإِمُنونَ  َكانَ  َوَما ٌَ   لِ
ۡنُهمۡ  ِفۡرَقة   ُكلِّ  ِمن َنَفرَ  َفلَۡواَل  َكآفَّة   َتَفقَُّهواْ  َطآِبَفة   مِّ ٌَ ٌنِ  ِفً لِّ  ٱلدِّ

ٌُنِذُرواْ  ِهمۡ  َرَجُعٓواْ  إَِذا َقۡوَمُهمۡ  َولِ ٌۡ ۡحَذُرونَ  لََعلَُّهمۡ  إِلَ ٌَ [122:التوبة]. 

 التفقه أو الفقه معنى نحدد أن أوال   وعلٌنا بٌان، إلى اآلٌة هذه فً ((التفقه)) لفظة تحتاج     

 الذي ما أو اآلٌة، هذه ضوء على العلماء دور معرفة إلى ذلك بعد نسعى ثم اللؽة، فً

 .الدور هذا علٌه ٌكون أن ٌنبؽً
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 هذا ولكن والفرعٌة، الجزبٌة المسابل معرفة وٌعنً الفروع، علم على الفقه لفظ أُطلق     

 الكرٌم القرآن فً والفقه طوٌل، بزمن اإلسبلم رسوخ بعد راج باالستعمال خاص مفهوم

 .األصلً اللؽوي معناه فً هو وإنما المعروؾ، المعنى له لٌس

 بعلمٍ  ؼاببٍ  علمٍ  إلى التوصل هو الفقه إن))( هـ542 متوفى) األصفهانً الراؼب ٌقول     

1((العلم من أخص فهو شاهٍد،
. 

 ،((الفهم األصل فً الفقه)) بؤن منظور البن العرب لسان فً اللفظ هذا تفصٌل وجاء     

َتَفقَُّهواْ   وشرح ٌَ ٌنِ  ِفً لِّ  لعبد  النبً دعا وقد ،((به علماء لٌكونوا)) بقوله [122:التوبة] ٱلدِّ

ٌنَ  َعلِّْمهُ  اللَُّهمَّ )): عباس بن هللا ؤِْوٌلِ  ِفً َوَفقِّْههُ  الدِّ ْمهُ )) أي ،((التَّ  .((ومعناه تؤوٌله َفهِّ

  :لألزهري القول هذا العرب لسان فً منظور ابن ونقل     

: - قال كبلمه عن فرغ فلما شٌبا ، لً ٌصؾ وهو – كبلب من رجل لً قال))  -
 ((أََفِهْمتَ : ٌرٌد ،((أََفِقْهَت؟))

 :وهً الخصوص هذا فً أخرى واقعة أٌضا   العرب لسان فً جاء كما     

 نظٌؾ مكان هنا هل: لها فقال بالعراق، نبطٌةٍ  على نزل أنه سلمان حدٌث فً)) -

 َفِهْمت أي َفِقْهت،: سلمان فقال. شبت حٌث وصلِّ  قلبك طهِّرْ : فقالت فٌه؟ أصلً

2((للحق وفطنت
 . 

ٌُْعلَمُ        واإلدراك، والبصٌرة الفهم هو الفقه معنى أن اللؽة لعلماء الشرح هذا من و

 فؤن بالحقٌقة، عارفا   اإلنسان ٌجعل والذي المعرفة، درجة إلى ٌصل الذي العلم منه والمراد

 .عالما   كونه جانب إلى العارؾ هو فالفقٌه فقٌها ، صرت أنك معناه لٌس عالما   تكون

 :العمل دائرة تقسٌم

 القرآن فً عاب  هللا أن هو فٌه أنزلت الذي سٌاقها فإن السابقة، اآلٌة تؤمل واآلن     

ًِّ  َعنِ  نتخلؾ هللا ٌرانا ال: فقالوا ،(هـ9) تبوك ؼزوة فً المسلمٌن من تخلؾ من على ِب  النَّ

 ًالنبً فكان سرٌة، أو ؼزوة ِف  وبذلك األجر، فً رؼبة فٌها رؼبوا سرٌة بعث إذا 

 العلم ٌتلقى من المدٌنة فً ٌبق ولم السراٌا، من سرٌة عن المدٌنة أهل من أحد ٌتخلؾ لم

 .العام الخروج من الناس لتمنع اآلٌة هذه فنزلت  هللا رسول عن والوحً

 بٌن عملٌا فصلت حٌث مستقلة، نوعٌة ذا إرشادٌا   مبدأ األمة ُمنحت اآلٌة هذه فً     

 السٌاسً الجهاد بعبء األمة من فبة تقوم أن وتقرر العلم، ومٌدان بالسٌؾ الجهاد مٌدان

                                                           
1
المفردات فً ؼرابب القرآن)) 

))
 (.384)ص/ 

2
لسان العرب)) 

))
 (13/522.) 
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 أن تستطٌع لن ألنها علٌه؛ نفسها وحبس العلم أمر على القٌام أخرى فبة إلى وُعِهدَ  كامبل،

 .له تخلص لم ما مقتضٌاته كل تلبً

 فً لبلجتهاد التفرغ التخلؾ من لٌس إنه قابلٌن الشرح من مزٌدا   المفسرون وقدم     

 :المعروفة باألسلحة الجهاد من أهم والعلم العلم، بقوة جهاد فهو العلم، مناحً

 ال حتى ٌتفقهون سابرهم وٌبقى الجهاد، إلى طابفة منهم فرقة كل من ٌنفر أن فؤمروا))      

 الجهاد من أثرا   أعظم بالِحَجاجِ  الجهاد إذ األكبر، الجهاد هو الذي التفقه عن ٌنقطعوا

1((بالنصال
 . 

 بٌن اإلٌمان أهل تقسٌم هو وإنما والسٌاسة، الدٌن بٌن التفرٌق المبدأ هذا معنى ولٌس     

 .الشرٌعة روح تماما   ٌطابق التقسٌم وهذا بتخصصها، ُتعنى منهما طبقة كل طبقتٌن

 متساٍو، بشكل الدٌن بهذا ُمَخاَطبٌ  منهما وكل واحد، اإلسبلم فً والرجل المرأة دٌن إن     

 تربٌة هً المرأة فمسبولٌة منهما، كل عمل إطار بٌن فُِصلَ  العملٌة الناحٌة من ولكن

 نجد النهج هذا وعلى اإلنسانً، بالعمل القٌام الرجل ومسبولٌة اإلنسان، بنً من األجٌال

 أهل تخصص بٌن الفصل التقسٌمات هذه بٌن ومن أنفسهم، الرجال بٌن متنوعة تقسٌمات

 كل فً ٌإدوا وأن اإلنسانً، للوعً رعاة ٌكونوا أن العلم أهل فعمل السٌاسة، وأهل العلم

 اإلنسانً الفكر أو البشري العقل ٌضل ال حتى الوعً، هذا ٌشكل الذي المعلم دور عصر

 .الفطرة طرٌق وٌتنكب

 فً لٌس إذ خاصة، ومقدرات إمكانات تتطلب فإنها العملٌة بالسٌاسة ٌتعلق فٌما أما     

 ألمح البشر بنً بٌن الفروق هذه على وبناء السٌاسٌة، بالمسبولٌات الوفاء إنسان كل مقدور

 ذر أبا نصح آخر جانب ومن بعده، من  الصدٌق بكر أبا تختار أن أمته إلى  النبً

 هذه على وبناء حكومً، منصب أي ٌقبلوا ؤالب   ثابت بن وحسان هرٌرة، وأبا الؽفاري،

 ال واإلسبلم الحكومة، وأعمال الحكم ألمور ٌصلحون الناس بعض نجد الفطرٌة الفروق

 مناحً مختلؾ فً األمة الباقون ٌخدم حٌن فً. لها مإهبل كان لمن إال األمور بهذه ٌعهد

 التنظٌم هو السٌاسة أهل عمل كان إذا فإنه هذا وعلى وطاقته، إمكاناته بحسب كل الحٌاة

 .اإلنسانً التعلٌم هو العلم أهل عمل فإن اإلنسانً؛

 السٌاسة وأهل العلم أهل بٌن التخصصات تقسٌم موضوع الشرٌؾ الحدٌث أبان وقد     

 وهً الفتن، بكتاب الحدٌث كتب فً ُعرؾ ما ٌتضمنها كثٌرة أحادٌث فهناك واضحا، بٌانا

 من وأن وفسادهم، فسقهم رأٌنا وإن حتى الحكام مع الصدام إلى نلجؤ أال على تحثنا

 .ومصارعتهم هإالء منازعة نقرر أن على سٌوفنا نحطم أن األفضل

                                                           
1
تفسٌر النسفً)) 

))
، و

((
مدارك التنزٌل

))
. 
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 أي األمثل، شكله فً المذكور التقسٌم على اإلبقاء ضرورة ٌإكد األمر هذا أن والحق     

 على ٌقتصر أن ٌنبؽً ال المهمة بهذه وقٌامهم. اإلنسان بتعلٌم ٌقوموا أن األمة لعلماء بد ال

 حتى كذلك، الطبٌعٌة ؼٌر الظروؾ فً بها ٌقوموا أن علٌهم بل فقط؛ الطبٌعٌة الظروؾ

 الجلٌلة المهمة هذه عن التخلؾ لهم ٌجوز ال إذ فسادهم؛ واستشراء الحكام فسق حال فً

 .األحوال من حال بؤي

 :شرٌف حدٌث

 هللا عبد بن لمحمد ((المصابٌح مشكاة)) كتاب من ((والقضاء اإلمارة كتاب)) فً جاء     

 ٌحً عن)): دراسته من بد ال الخصوص، هذا فً شرٌؾ نبوي حدٌث التبرٌزي، الخطٌب

 َكَذلِكَ  َتُكوُنونَ  َكَما : هللا رسول قال: قال أبٌه عن إسحاق أبً بن ٌونس عن هاشم بن

رُ  ُكمْ  ٌَُإمَّ ٌْ  .  ((َعلَ

ٌُْعلَمُ        البشري، والتشكٌل التكوٌن جانب أحدهما جانبٌن ثمة أن الحدٌث هذا من و

 فٌه، الناس ٌفكر ما هو البشري والتشكٌل بالتكوٌن والمراد البشرٌة، اإلمارة جانب واآلخر

 على سٌاسٌا   حاكما   تكون أن فهو البشرٌة باإلمارة المراد أما. ٌحبونه ال وما ٌحبونه وما

( اإلمارة أي) السٌاسً الهٌكل فإن البشري والتشكٌل التكوٌن وباعتبار البشر، من مجموعة

 .المجتمع هذا علٌها ٌكون التً للحالة وفقا ٌتشكل مجتمع ألي

 تصحٌح هو وواجبهم البشري، والتشكٌل التكوٌن على األبدٌون الحراس هم العلماء إن     

 أو اإلنسانٌة اإلمارة بتولً السٌاسة ألهل ٌعهدوا وأن اإلنسانً، الوعً تشكٌل أو الفكر

 سٌبقى فإنه هذا، التخصصات تقسٌم مبدأ على ٌسٌر الحٌاة نظام دام وما السٌاسً، الهٌكل

 للحكم الصحٌح فالنظام الحٌاة، نظام الفساد ٌصٌب فسوؾ التقسٌم هذا ٌبق لم وإذا صحٌحا،

 التشكٌل عن ٌنشؤ الخاطا الحكم ونظام اإلنسانً، والفكر للوعً الصحٌح التشكٌل عن ٌنتج

 .اإلنسانً والفكر للوعً الخاطا

 البشرٌة، اإلمارة أهمٌة إلى قٌاسا   األهمٌة ؼاٌة فً البشري والتشكٌل التكوٌن أمر إن     

 أن ورؼم الخارجً، الهٌكل تمثل البشرٌة واإلمارة األساس، ٌمثل البشري فالتشكٌل

 الذٌن البصٌرة أهل فإن األساس، من أهمٌة أكثر الخارجً الهٌكل أن ٌرون السطحٌٌن

 العلماء درجة أن فً السبب هو وهذا دابما ، لؤلساس الكبرى األهمٌة ٌعطون الحقابق ٌرون

 .أعظم كذلك وثوابهم الحكام، درجة من شؤنا وأرفع أعلى

 فانصرفت لؤلمة، المستقبلً النشاط وجهة اإلسبلم به جاء الذي اإلرشاد هذا حدد وقد     

 جماعة وانشؽلت الجهاد، أعمال إلى األول العهد فً  هللا رسول أصحاب من جماعة

 عباس، بن هللا عبد سٌدنا مثل علٌها، نفسها ووقفت والدعوٌة العلمٌة بالجوانب منهم أخرى

 .وؼٌرهم  عمر بن هللا عبد وسٌدنا مسعود، بن هللا عبد وسٌدنا
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 من كثٌر عمل فقد التابعٌن، وتابعً والتابعٌن الصحابة عهد فً قابما   التقسٌم هذا كان     

 من بها ٌتعلق وما والفقه والحدٌث التفسٌر: مثل العلمٌة المٌادٌن مختلؾ فً الناس

 تقرٌبا ، عام أللؾ قابما   الواقع هذا وظل تخصصه، دابرة وفً مجاله فً كل تخصصات،

 والفقهاء المحدثٌن من كافة التخصصات فً وحماسة بنشاط واجبهم الجمٌع أدى حٌث

 .ذلك وؼٌر والمعلمٌن والمتصوفة والدعاة والعلماء

 لؤلمة عظٌمة مفخرة الٌوم حتى ٌَُعدُّ  عظٌما   ودعوٌا   علمٌا   تارٌخا   التقسٌم هذا أثمر وقد     

 تارٌخ فً كبٌر فراغ لوقع والقتال بالجهاد حٌنبذ جمٌعا   الناس انشؽل ولو اإلسبلمٌة،

 .الساعة قٌام حتى ملإه ٌمكن ال اإلسبلم

 :عالمكٌر أورنكزٌب السلطان

 عالمكٌر أورنكزٌب السلطان عهد فً مرة أول ُحطم قد الراسخ التقلٌد هذا أن أحسب     

 ولٌا   شكوه دارا أخٌه من ٌجعل أن جهان شاه السلطان أبوه أراد إذ ،(م1747-م1618)

 لكنه سلطانا؛ ال عالما عالمكٌر أورنكزٌب ٌكون أن الظروؾ شاءت وهكذا منه، بدال   للعهد

 عام وفً آجرا، قلعة فً واعتقله العرش عن م1658 عام فً أباه فعزل بذلك، ٌقنع لم

 الدولة سبلطٌن من سلطانا   قرن نصؾ قرابة وظل شكوه، دارا أخاه قتل( م1659)

 . الهندٌة القارة شبه فً المؽولٌة

 أنه ولو التاج، من حرمانه رؼم فابقة بإمكانات ٌتمتع عالمكٌر أورنكزٌب كان لقد     

 ونبراسا مشعبل تكون كبٌرة إنجازات لحقق السلطان مقام إلى ٌطمح ولم العالم بمقام رضً

 . متطاولة قرون مدى على به ٌهتدون بعده من للعلماء

 هذا آثار وكانت أوروبا، فً الحدٌثة العلوم تؤسٌس لزمن معاصرا أورنكزٌب عهد كان     

 لقد. المإقتة بالسٌاسة منشؽبل عنها، ؼافبل   ظل لكنه الهند، سواحل إلى وصلت قد األمر

 عظٌمة فرصة أورنكزٌب أمام وكانت الهند، فً( التاج قصر) محل تاج جهان شاه بنى

 دارا ألخٌه السٌاسٌة باإلمبراطورٌة ٌعهد أن ٌمكنه وكان الهند، فً العلم قصر ٌبنً لكً

 واألمة اإلسبلم ألفاد هذا أورنكزٌب فعل ولو التعلٌم، إمبراطورٌة لبناء هو ٌفرغ كً شكوه

 .هذا فً ٌنجح لم لكنه والحرب، السٌاسة فً أفادها مما بؤكثر اإلسبلمٌة

 قد أنه لعلم ((الدكن)) باتجاه ٌسافر أن من بدال   أوروبا باتجاه سافر أورنكزٌب أن لو     

 الوقت فً السٌؾ، بسٌاسة اإلسبلم شؤن من ٌرفع أن أراد إنه كله، العصر ضد بعمل ابتلً

 .البشر لرفعة فعالة وسٌلة العلم سٌاسة من ٌتخذ عصر إلى العالم فٌه ولج الذي
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 فقط، التطورات هذه كل عن ؼفلة فً كانوا عصره وعلماء أورنكزٌب أن ٌُظن وقد     

 حكمهم عهد فً المسلمون حققها التً السابقة التطورات عن كذلك ؼفلة فً كانوا لكنهم

 (.م1492-م711) باألندلس

 ورحلوا إسبانٌا من العلماء خرج الزوال فً األندلس فً اإلسبلمٌة الدولة أخذت عندما     

 وتتمٌز تركٌا فً قابمة( م1924-م1344) الوقت ذلك فً اإلسبلمٌة الخبلفة وكانت عنها،

 فً ترحٌبا   هناك ٌلقوا لم لكنهم آنذاك؛ تركٌا إلى المسلمٌن علماء بعض فرَّ  وقد بالقوة،

 الهند فً المؽولٌة اإلمبراطورٌة قامت األندلس فً اإلسبلمٌة الدولة سقوط وبعد الببلط،

 لكً واستدعابهم العلماء هإالء جلب فً ٌفكروا لم المؽول السبلطٌن لكن م،1526 عام

 .إسبانٌا فً أسبابه انقطعت الذي التطوٌر ذلك الهند، فً العلمً التطوٌر ٌواصلوا

 ٌجد لم ولما حكومٌة، رعاٌة ظل فً إال ثماره لٌإتً ٌكن لم والتحقٌق البحث إن     

 لهم توافرت وهناك أوروبا، إلى اتجهوا اإلسبلمً العالم فً المناسبة الرعاٌة العلماء

 فً ٌُستكمل لم إسبانٌا فً بدأ الذي العمل أن فً السبب هو وهذا الملوك، ِقَبلِ  من الرعاٌة

 .أوروبا أرض على استكمل وإنما اإلسبلمً، العالم

 وانهماكه ؼفلته بسبب الجانب هذا فً خطوة أي اتخاذ من أٌضا   أورنكزٌب ٌتمكن ولم     

 .أوروبا إلى كله العلمً التطور فضل ذهب وبذلك السٌاسة، فً الشدٌد

 عهد فً األولٌة أسبابه وبرزت الحدٌث، للعصر األولى المظاهر كل برزت لقد     

 بدال  ( م1544) عام ألمانٌا فً البندول ذات الساعة من األول النموذج ظهر فقد أورنكزٌب،

( م1499) عام كالكتا سواحل إلى البرتؽالً داجاما فاسكو ووصل التقلٌدٌة، الساعة من

 الطرٌق فتح على أعان ما وهو البحار، وعلوم الجؽرافٌا فً الحادث التطور على بناء  

 فً( جوا) منطقة على البرتؽال استولت( م1514) عام وفً وآسٌا، أوروبا بٌن البحري

 الشرقٌة الهند وشركة ،(م1644) عام البرٌطانٌة الشرقٌة الهند شركة وتؤسست ،الهند

 انشؽاله بسبب األحداث تلك عن ؼافبل   ظل أورنكزٌب لكن ،(م1664) عام الفرنسٌة

 اإلسبلمً العالم ستواجه التً المشكبلت أن إلى تشٌر كانت األحداث هذه أن مع بالسٌاسة،

داخلٌة ال خارجٌة مشكبلت هً وحدها الهند ال القادمة المرحلة فً كله
1

 . 

 الطرٌقة اْخُتِرَعتْ  المٌبلدي الثانً القرن أواخر فً طوٌل، بوقت أورنكزٌب والدة قبل     

 األلمانٌة الطباعة دار أُْنِشَبتْ  أن إلى ترتقً الطباعة وظلت الصٌن، فً للطباعة األولى

                                                           
1
 (9/392.) 
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 بالخشب أصبحت ثم بالخشب، البداٌة فً الطباعة وكانت ،(م1624) عام فً المعروفة

(م1795) عام إنكلترا فً الحدٌد على كلها تعتمد صارت أن إلى والحدٌد،
1
 . 

 أن ٌعلم ال وهو بٌدٌه، الكرٌم القرآن بكتابة ٌقوم كان إنه أورنكزٌب فضل عن ٌقال     

 خرج وبهذا ،(م1455) عام جوتنبرج مدٌنة فً طبعت المقدس الكتاب من نسخة أول

 بهذا ٌعلم أورنكزٌب كان ولو اآللً، العصر إلى الٌدوي العمل عصر من المسٌحً التبشٌر

 من بدال   ببلده فً المطابع لصناعة ٌإسس وأن نفسه، باألمر ٌقوم أن علٌه أن لعرؾ األمر

 .بالٌد المصحؾ كتابة

 وجامعة بارٌس جامعة وأنشبت ،(م1571) عام برٌطانٌا فً كمبرٌدج جامعة تؤسست     

 القرن فً أورنكزٌب وكان المٌبلدي، عشر الثانً القرن فً كمبرٌدج جامعة قبل أكسفورد

 وأن الهند، فً المختلفة لعلومل جامعة ٌنشا أن علٌه ٌجب وكان المٌبلدي، عشر السابع

 ٌقٌم وأن المعاصرة، الموضوعات فً البحث بمهمة تضطلع ةٌبحث ومعاهد إدارات ٌإسس

 ٌحصلون للعلماء أكادٌمٌة ٌبنً وأن الؽربٌة، العلوم بترجمة ٌُعنى للحكمة بٌتا   ًلهد فً

 األعمال، هذه من عمل بؤي ٌقم لم لكنه فٌها، البحث على وٌعملون المعاصرة العلوم فٌها

      .التخصصات تقسٌم بفكرة المإمنٌن من ٌكن لم ألنه

 اإلَساَُح فٍ عهذ خذَذ:

إن هذا األمر لٌس باألمر الٌسٌر؛ بل هو فً ؼاٌة األهمٌة، وٌنبؽً لنا حتى نفهمه حق      

 الفهم أن ننظر إلٌه فً نظرة أوسع وأعمق.

لقد كان اإلنسان فً العصر الوثنً ٌعبد مظاهر الطبٌعة، وقد حال هذا األمر دون      

ظهور العلم التجرٌبً )علوم الطبٌعة( إذ كان من الضروري لتظهر هذه العلوم أن ٌجري 

البحث فً الطبٌعة نفسها، لكن عندما اتخذ اإلنسان الطبٌعة معبودا وجعلها موضوعا 

 عابقا  ٌعرقل البحث فً الطبٌعة وتسخٌرها. للعبادة؛ صار هذا المزاج

أما اإلسالم فقد أحدث ثورة فكرٌة مؤسسة على التوحٌد، وفتح الباب للتطور العلمً.      

 ومرت العلوم التجرٌبٌة بثالثة أطوار بحسب تطورها:

       تحطٌم العقبات الفكرٌة، وهذا العمل أنجز فً المرحلة التارٌخٌة من الطور األول: 

 م(.1258-م614ة إلى بؽداد )مك

فتح أبواب البحث العلمً فً الطبٌعة والتجرٌب فٌها على أساس  الطور الثانً:

 م(.1492-م711الفكر الجدٌد، وقد بدأ هذا العمل فً العصر األندلسً )

                                                           
1
 EB-(14/1054). 
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استكمال هذه البداٌة إلى نهاٌتها، وقد جرى هذا العمل فً أوروبا  الطور الثالث:

 ادس عشر المٌبلدي وحتى القرن التاسع عشر المٌبلدي.الؽربٌة من القرن الس

والسإال هنا عن العمل الذي بدأ فً العالم اإلسبلمً، واجتاز مرحلتٌن من مراحله      

فٌه، كٌؾ اكتمل فً أوروبا؟ ثمة عوامل نفسٌة لعبت دورا مهما فً هذا األمر؛ إذ ظلت 

الخصومة قابمة فً الدولة اإلسبلمٌة بٌن بؽداد والدولة اإلسبلمٌة فً إسبانٌا منذ البداٌة، 

اد جدٌا فً فهم عمل الدولة اإلسبلمٌة فً األندلس، وربما كان من آثار هذه ولم تشرع بؽد

الخصومة أنه لم ٌفكر أحد من الكبار سواء فً الهند أم خارجها فً التعرؾ على هذا 

 بذل الجهد من أجل النهوض به واستكمال مسٌرته.فً التطور الذي جرى فً األندلس وال 

أذهان حكام المسلمٌن وقادتهم؛ لكانوا على أهبة  ولو أن تلك الحقٌقة اتضحت فً     

إلى االستعداد وألخذوا لؤلمر عدته، وقد كان هذا كفٌبل بتوجه العلماء إبان سقوط األندلس 

العالم اإلسبلمً بدال  من فرارهم إلى أوروبا الؽربٌة، وهو ما ٌضمن استمرار الثورة التً 

سلمٌن بدال من هجرتها إلى أوروبا. وفً هذه حققها اإلسبلم واستمرار تسلسلها فً ببلد الم

الحالة كان ٌمكن نسبة الفضل إلى اإلسبلم أٌضا  فً استكماله الثورة التً بدأها، ولسنا فً 

 حاجة إلى القول بؤن خارطة التارٌخ كانت ستختلؾ تماما  عما هً علٌه اآلن.

 )شاِ ونٍ هللا انذههىٌ(:

ٌُْطلََق علٌه عصر إن العصر الثانً لدور العلماء هو      شاه ولً هللا ))الذي ٌمكن أن 

م(، فقد قدم شاه ولً هللا أعماال مفٌدة ببل شك، منها على سبٌل 1762-م1743) ((الدهلوي

فت نشاء المدرسة الرحٌمٌة، كما أنه لالمثال ترجمة معانً القرآن إلى اللؽة الفارسٌة، وإ

وؼٌره من   ((حجة هللا البالؽة))الحدٌث، وألؾ كتبا قٌمة مثل كتاب انتباه الناس إلى علوم 

 الكتب.

كانت بحسب نوعها   ((شاه ولً هللا الدهلوي))ولكن هذه األعمال المتنوعة التً جاد بها      

أعماال للصٌانة والحفظ ولم تكن أعماال قٌادٌة. والصٌانة والحفظ ال شك فً كونهما خدمتٌن 

والتقدٌر؛ لكن هناك فرقا  بٌن أعمال الحفظ وأعمال القٌادة، ألن الحفظ تستحقان اإلشادة 

ٌتعلق بحفظ الماضً، والقٌادة تتعلق بتعمٌر المستقبل، وكان من الممكن أن ٌكون كتاب 
من النوع القٌادي إذا وافق اسمه مسماه؛ لكن الكتاب كما سٌتضح فٌما  ((حجة هللا البالؽة))

 عرضا تقلٌدٌا للدٌن اإللهً ال عرضا عقلٌا له.ْعُد أن ٌكون ٌَ بعد لم 

ٌكفً للقٌام بمهمة الحفظ أن ٌكون المرء على علم ودراٌة بتراثه، أما مهمة القٌادة فإنها      

أحوج ما تكون إلى عٌن فاحصة للمستقبل؛ ألن هذه المهمة ٌقوم بها شخص فً الحاضر 

التقلٌدي كاؾ للقٌام بمهمة الحفظ، أما وال تتحقق ثمرتها إال فً المستقبل. لذا فإن الفكر 
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مهمة القٌادة فبل ٌمكن أن تنعقد إال لشخص ٌتحلى بقدرات اجتهادٌة عالٌة إلى جانب 

 معرفته بالزمن وخبرته به.

رأٌتنً فً المنام قابم الزمان، أعنً بذلك أن ))عن نفسه:  ((شاه ولً هللا الدهلوي))قال      

1((لخٌر جعلنً كالجارحة إلتمام مرادههللا إذا أراد شٌبا  من نظام ا
 . 

هذا كان صحٌحا ، ولكن لم ٌكن معناه أنه  ((شاه ولً هللا الدهلوي))وأنا أعتقد أن منام      

 قابم الزمان بالفعل، وإنما كان معناه أنه ٌجب علٌه أن ٌصبح قابم الزمان.

فً مقام تارٌخً كان  وأهمٌة شاه ولً هللا أنه ولد فً بداٌة العصر الحدٌث، وولد     

مقدرا  له فٌه أن ٌفهم اتجاه الزمن، وأن ٌإسس تقلٌدا  للعمل اإلسبلمً ٌستمر من بعده 

لقرون عدة، فٌجعل من العصر الحدٌث عصر اإلسبلم مرة أخرى، لكنه فشل عملٌا فً 

 أداء هذا الدور التارٌخً.

المٌبلدي، وكانت بذرة  هو القرن الثامن عشر ((شاه ولً هللا الدهلوي))إن عصر      

العصر الحدٌث قد ُؼِرَسْت قبل ذلك فً القرن السابع عشر المٌبلدي فً أوروبا، التً 

ستفٌض ثمارها على بنً اإلنسان، ألنها ستحول العصر التقلٌدي إلى عصر العلم. لقد 

كانت األحداث الكونٌة فً الزمن الماضً )بما فٌه عصر الشرك( ُتَقدم وتشرح فً اإلطار 

لعقدي، لكنها صارت ألول مرة فً التارٌخ البشري ُتشرح وتقدم فً إطار األسباب المادٌة ا

 ((شاه ولً هللا الدهلوي))الخالصة، وبعبارة أخرى كان ٌمكن تؽٌٌر الفكر اإلنسانً؛ لكن 

انهمك فً األحداث القرٌبة منه، ولم ٌستطع أن ٌمد بصره إلى المستقبل أو ٌخطط له بما 

 م الزمان.ٌبلبم عمل قاب

ُر بالمصطلحات العقدٌة، بمعنى أن ما       لقد كانت األحداث الكونٌة فً الزمن القدٌم ُتَفسَّ

ٌُْعَزى إلى عدة ٌحدث فاعله هو هللا  ، وفً عصر ؼلبة الشرك قبل اإلسبلم كان األمر 

آلهة بؽرض التفسٌر العقدي لؤلحداث، أما بعد اإلسبلم فً ظل ؼلبة التوحٌد فقد فسرت 

وأما العصر الحاضر فقد كان أول عصر األحداث كلها على أساس اإلٌمان بإله واحد، 

 باب المادٌة.تفسر فٌه األحداث وتشرح على أساس مصطلحات األس

لقد بدأ البحث العلمً بشكل منتظم فً مظاهر الطبٌعة فً القرن السادس عشر      

م( القمر والكواكب والمظاهر األخرى للفطرة، 1642-م1564المٌبلدي، فدرس ؼالٌلٌو )

إن كتاب الطبٌعة ))وشعر أن الفطرة تعمل تحت قوانٌن محكمة ٌمكن بٌانها رٌاضٌا ، وقال: 

2((اضٌاتكله كتاب رٌ
. 

                                                           
1
الحرمٌن فٌوض))  

))
 (.89/ص) 

2
  (15/534.) 



164 
 

وظل هذا النوع من التفكٌر ٌتطور رؼم معارضة الكنٌسة له، وظهر فً أوروبا فً      

القرن السابع عشر المٌبلدي كثٌر من العلماء الذٌن حاولوا شرح األحداث الكونٌة شرحا  

اهً، وكبلر وؼٌرهم، وهذا هو البرنامج الذي آلٌا ؛ منهم على سبٌل المثال بوب، وتاٌكو بر

له الفلسفة اآللٌة، وكان هو الموضوع الؽالب على التفكٌر فً القرن السابع عشر ٌقال 

المٌبلدي
1
 . 

لقد أكمل السٌر إسحاق نٌوتن هذا العمل الفكري فً القرن الثامن عشر المٌبلدي،      

المعروؾ باسمه المختصر  ((المبادئ فً الرٌاضٌات والفلسفة الطبٌعٌة))فصدر كتابه 
شاه ولً هللا ))م( باللؽة البلتٌنٌة قبل وفاة 1687عام ) ((Principiaبٌا المبادئ: برنس))

م( صدر الكتاب باللؽة اإلنكلٌزٌة، وهكذا كانت 1729عاما (، وفً عام )75بـ ) ((الدهلوي

العقول العلمٌة المختلفة تعمل على موضوعات مثل الفضاء، والزمن، والجاذبٌة، والقوة 

وؼٌرها، لكن الفضل فً النجاح فً هذا الجانب ٌعود إلى نٌوتن، وقد أثبت نٌوتن فً كتابه 
بشكل نهابً عن طرٌق المنطق الرٌاضً ((اذبٌة الكونٌةالج))قانون  ((المبادئ))

2
 . 

، وكان الجانب ((شاه ولً هللا الدهلوي))لقد ظهرت إرهاصات الثورة الجدٌدة فً عصر      

الفكري من هذه الثورة فً ؼاٌة األهمٌة بالنسبة لئلسبلم، فقد كان ٌرفض شرح الحقابق 

والمعترؾ به هو الذي ٌعتمد على المعاٌٌر  شرح  تقلٌدٌا ، وكان ٌعتبر أن الشرح المعقول

 كان ؼافبل  عن كل هذه التؽٌرات. ((شاه ولً هللا الدهلوي))العلمٌة، لكن 

ً ال ٌتجاوزه، لهنظر إلى األحداث فً نطاق مدٌنة دٌ ((شاه ولً هللا الدهلوي))لقد كان      

، ودرس األحداث على خلفٌة ًلهحٌة إلصبلحها، ولو أنه سافر من دوٌقوم بتدابٌر سط

الظروؾ العالمٌة؛ لعلم أن القضٌة الحقٌقٌة هً قضٌة طوفان عالمً، ال قضٌة جهود ال 

تتؽٌا إنقاذ اإلمبراطورٌة المزعومة التً وصلت بالفعل إلى نهاٌة عمرها طابل من ورابها 

 . ((بالم ً إلىلهإن حكومة شاه عالم من د))الطبٌعً، وأصبح ٌنطبق علٌها المثل القابل 

إلى إحٌابها كانت قد اضمحلت  ((شاه ولً هللا الدهلوي))إن اإلمبراطورٌة التً سعى      

حتى فقدت القدرة على الحٌاة، ومع ذلك كان ٌعقد علٌها آماال كبٌرة، فٌقول فً كتابه 
عند  أٌها الملوك، المرضًوأقول للملوك ))متحدثا  عن سبلطٌن العصر:  ((التفهٌمات اإللهٌة))

الزمان أن تسلوا السٌوؾ، ثم ال تؽمدوها حتى ٌجعل هللا فرقانا  بٌن  المؤل األعلى فً هذا

المسلمٌن والمشركٌن، وحتى ٌلحق مردة الكفار والفساق بضعفابهم ال ٌستطٌعون ألنفسهم 

ِتلُوُهمۡ  : وهو قوله ،((شٌبا   ُكونَ  ِفۡتَنة   َتُكونَ  اَل  َحتَّى   َوَق  ٌَ ٌنُ  َو ِ   ُكلُُّهۥ ٱلدِّ [39األنفال:] هلِلَّ
3 . 

                                                           
1
  (14/387.) 
2
  (6/888.) 
3
اإللهٌة التفهٌمات))  

))
 (.216 ، 1/215) ،(م1936) ،
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بحٌث لم ٌكونوا  هإالء الملوك المزعومون كانوا قد بلؽوا من الضعؾ مبلؽا  كبٌرا       

ٌستطٌعون فعل شًء سوى الجلوس فً المحمل واالنتقال من مكان إلى آخر، ففً عام 

جهاندار شاه ً بتنصٌب ابن لهزٌر إمداد الملك ؼازي الدٌن فً دم( قام الو1754)

م( قدم 1757عالمكٌر الثانً، وفً عام )المعاصر لشاه ولً هللا على العرش ولقبه بلقب 

ً، ولقبه بلقب ملك ملوك الهند، ولكن سرعان ما لهأحمد شاه إبدالً إلى دالحاكم األفؽانً 

م(، وهو الذي أجلسه على 1759قتل هذا الوزٌر عالمكٌر الثانً بعد مدة وجٌزة فً عام )

رش قبل سنوات قلٌلة، وهكذا فإن الخطاب من أجل الجهاد بالسٌؾ فً هذه الع

 اإلمبراطورٌة لم ٌكن سوى قراءة األراجٌز أمام جثث الموتى.

ُم على أنه حاول أن ٌعٌد إلى دولة المؽول  ((شاه ولً هللا الدهلوي))لكن ما قام به       ٌَُقدَّ

المتراجعة قوتها، فقام بدعوة أحمد شاه إبدالً حاكم كابل إلى الهند عن طرٌق نواب نجٌب 

وهزم المراهتة فً موضع بانً بت وسحق بذلك أعداء الدولة المؽولٌة، ولكن فجاء الدولة، 

ل إلٌها فإن هذا األمر سٌوضع فً خانة إذا نظرنا إلى الموضوع باعتبار النتٌجة التً وص

 فقدان البصٌرة عند شاه ولً هللا بدال  من أن ٌوضع فً خانة إنجازاته العظٌمة.

والحقٌقة أن اإلنجاز األكبر لشاه ولً هللا الدهلوي فً هذا األمر لو أنه قرأ من مقدمة      

لدولة لها أعمار إن ا))م( تلك الصفحات التً قال فٌها بحق 1446-1332ابن خلدون )

1((طبٌعٌة كما لؤلشخاص
2((إن الهرم إذا نزل بالدولة ال ٌرتفع))، و 

 . 

لو كان شاه ولً هللا ٌعلم هذا السر لكؾ عن بذل الجهد فً إحٌاء دولة واهٌة نخر فٌها      

السوس وصار سقوطها حتما مقضٌا، ولعلم أن ما ٌنبؽً له أن ٌعمل علٌه هو فهم الظروؾ 

 الجدٌدة، وبناء تارٌخ جدٌد لؤلمة على ضوبها.

 دور عهًاء انًسرعًزاخ:

 لعلماء فهو الذي ٌبدأ طبقا  للتقسٌم الذي اعتمدناه بشاه عبدأما العصر الثالث لعمل ا     

م(، فقد ظلت مشكلة المراهتة والزط والسٌخ مسٌطرة على 1822-1762الدهلوي )العزٌز 

أذهان الزعماء المسلمٌن منذ عهد أورنكزٌب إلى عهد سٌد أحمد برٌلوي، فانشؽلوا 

شر، وواضح أنه لم ٌكن لدٌهم وعً بمجاهدة هذه القوى الداخلٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مبا

الشعوب االستعمارٌة التً خرجت مسلحة باألسلحة بؤن الخطر فً األصل قادم من 

 الحدٌثة، وأصبح العالم اإلسبلمً كله بما فٌه الهند فً مرمى تلك األسلحة.

                                                           
1
 (.174/ص)  
2
 (.293/ص)  
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ها فً الهند إلى أن إن هذه القوى الؽربٌة دخلت عن طرٌق السواحل، وازداد نفوذ     

م( ٌعٌش مباشرة تحت رعاٌة شركة الهند الشرقٌة 1843ً فً عام )لهأصبح سلطان د

البرٌطانٌة، ولٌس له من الحكم إال االسم فقط
1
 . 

ولم ٌنتبه العلماء المسلمون حٌنذاك إال عندما بلػ الحال هذا المدى، وبعد ذلك أصدر      

وإنً ))م( فتوى تقول بؤن الهند صارت دار حرب. ٌقول: 1846العزٌز فً عام ) شاه عبد

 .((ً وكابللهأصحاب ثروة، لقد أفسدوا ما بٌن داإلفرنج ألرى 

وبعد ذلك بدأ الصراع السٌاسً بٌن العلماء واإلنكلٌز، وفً أفرٌقٌا وقع الصراع هناك      

لهذا الجهاد أن ٌفشل منذ الٌوم األول؛  بٌن العلماء وبٌن الفرنسٌٌن، ولكن كان من المقدر

ألن هإالء العلماء حسبوا أن هذه المشكلة إنما خلقها أهل الفساد وحدهم، فً حٌن أنها 

كانت نتٌجة المتبلك الؽرب الطاقات العلمٌة والعملٌة الحدٌثة، لذا تفوق بشكل قاطع على 

الهند الشرقٌة بمد خطوط م( قامت شركة 1853أهل المشرق، على سبٌل المثال فً عام )

م( لم 1857سكك الحدٌد فً الببلد، ولكن العلماء الذٌن هبوا للجهاد من أجل التحرر عام )

 ٌكونوا ٌعرفون بهذا التؽٌٌر الزمنً.

لقد كان هذا الصدام ؼٌر سلٌم من الناحٌتٌن العملٌة والمبدبٌة؛ فلم ٌكن صحٌحا  من      

دخلوا حربا  لم تجلب ألهل اإلسبلم سوى الهبلك والدمار، الناحٌة العملٌة؛ ألن هإالء الناس 

وعلى الجانب اآلخر كان أهل الؽرب مسلحٌن  فقد حمل العلماء فٌها أسلحة تقلٌدٌة،

باألسلحة العلمٌة الحدٌثة، ولم ٌقتصر الفرق بٌن الفرٌقٌن على الكم وحده فحسب كما كان 

فٌه الؽرب، وعلٌه فإن الصدام  الحال فً الماضً؛ بل تجاوزه إلى الكٌؾ الذي تفوق

 المسلح لم ٌكن لٌتوافق مع اإلسبلم وال مع المنطق.

أما من الناحٌة المبدبٌة فإنه لٌس من واجب العلماء أصبل  وال من عملهم أن ٌورطوا      

السٌاسة؛ ألن عملهم بالسٌاسة سٌلحق الضرر البالػ باألعمال األساسٌة أنفسهم فً أعمال 

لى العلماء أن ٌتمسكوا دابما  بمبدأ التخصص، وأن ٌعهدوا بؤمر النزاعات المنوطة بهم. وع

السٌاسٌة إلى أهل السٌاسة، وأن ٌنشؽلوا هم باألعمال العلمٌة والدعوٌة واإلصبلحٌة؛ فهذا 

 هو ما ٌلٌق بالعلماء، وما ٌجب علٌهم القٌام به.

ة وحتى نهاٌة عهد وقعت فً العصر اإلسبلمً األول منذ نهاٌة الخبلفة الراشد     

معارك سٌاسٌة عدة على األصعدة كلها،  -حوالً ستمبة عام تقرٌبا  –األموٌٌن والعباسٌٌن 

وفً هذه المدة ُدونت كل العلوم اإلسبلمٌة، فكٌؾ تحقق هذا العمل البناء رؼم التشرذم 

ة السٌاسً؟ إن السبب الربٌس فً ذلك أن طبقة أهل العلم كانت بعٌدة عن السٌاسة العملٌ

                                                           
1
  (9/936.) 
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العلمٌة، وهذا التخصص مكن العلماء من المحافظة على قوتهم، ومن  منشؽلة باألعمال

 تحقٌق تلك اإلنجازات العلمٌة العظٌمة رؼم استشراء الفساد السٌاسً واستفحاله.

 ثمانمابةوهو ما مرت به الدولة اإلسبلمٌة فً األندلس التً استمرت إلى ما ٌقرب من      

عام، فقد وقعت صدامات وصراعات سٌاسٌة عدة فً خبلل هذه المدة، واستمر التمرد 

السٌاسً هناك، ورؼم ذلك تمكن العلماء من تحقٌق إنجازات علمٌة عظٌمة ومدهشة، وكان 

السبب فً هذا أن أهل العلم نؤوا بؤنفسهم عن صراعات السٌاسة العملٌة، وانصرفوا إلى 

 جد وإخبلص.العلوم والفنون ٌخدمونها ب

وفً العصر االستعماري الحدٌث تخلى أكثر العلماء عن عملهم األصلً )تشكٌل وبناء      

الوعً(، وانشؽلوا بجهاد سٌاسً ال طابل من ورابه، ورؼم هذا لم ٌخل هذا العصر من 

من الواجب علٌهم االبتعاد عن السٌاسة وبذل طاقاتهم فً بعض العلماء الذٌن فهموا أن 

بناءة، لكن أمثال هإالء العلماء قلٌلون إلى الدرجة التً ٌعسر معها النجاح فً األعمال ال

 تؽٌٌر الواقع.

م( مجاهدة اإلنكلٌز بالسٌؾ، كان فً دٌوبند 1857عندما قرر العلماء فً أٌام ثورة )     

عالم كبٌر هو موالنا الشٌخ محمد، وكان رأٌه مخالفا لرأي العلماء اآلخرٌن؛ إذ رأى أن 

اإلنكلٌز فً الظروؾ الحالٌة ال ٌجوز للمسلمٌن أصبل ، فضبل عن أن ٌفرض علٌهم، جهاد 

ثم ُعِقَد اجتماع تشاوري فً دٌوبند، وكان موالنا رشٌد أحمد جنجوهً وموالنا محمد قاسم 

 نانوتوي مشاركٌن فً هذا االجتماع.

 ٌقول موالنا حسٌن أحمد مدنً موضحا  تفصٌالت هذا اللقاء:     

عن قضٌة الجهاد، فسؤل سٌدنا الشٌخ نانوتوي حدٌث فً هذا االجتماع دار ال)) -

موالنا الشٌخ محمد بكل أدب قاببل : ما السبب فً أنك ال تفرض الجهاد لمواجهة 

أعداء الدٌن والوطن، بل ال تجٌزه كذلك؟ فؤجاب الشٌخ محمد قاببل : لٌس لدٌنا 

. فقال موالنا نانوتوي: ألٌس أسلحة وال أدوات للجهاد، فنحن ال نملك شٌبا  مطلقا  

لدٌنا من األسباب والمتاع مثلما كان فً ؼزوة بدر؟ فصمت الشٌخ محمد ولم 

1((ٌقل شٌبا  
. 

هذه المقارنة كانت خاطبة ببل أدنى شك؛ إذ كان الفرق بٌن الفرٌقٌن المتصارعٌن فً      

رجل( فً الجانب اآلخر،  144رجبل ( ) 313ٌواجه )ؼزوة بدر فرقا كمٌا فحسب حٌث 

م( كان فرقا  كٌفٌا فً المقام 1857وعلى العكس من هذا فإن الفرق بٌن الفرٌقٌن فً ثورة )

األول، حٌث حمل أحد الفرٌقٌن أسلحة ٌدوٌة بدابٌة، وحمل اآلخر أسلحة متطورة بعٌدة 

                                                           
1
حٌات نقش))  
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ة حدٌثة وجماعات مسلحة المدى؛ أي كانت المواجهة بٌن جٌوش مسلحة بؤسلحة علمٌ

بؤسلحة تقلٌدٌة. واألولى تمتلك قوة بحرٌة كبٌرة بجانب قوتها البرٌة الضخمة فً حٌن أن 

الثانٌة ال تمتلك سوى قوة برٌة ضعٌفة. وٌقؾ وراء الجٌوش األولى شعوب تدعمها ممتلبة 

ماعة عزما  ورؼبة فً التقدم، وعلى الجانب اآلخر ٌقؾ أفراد من شعوب متخلفة تدعم ج

 بدابٌة.

لم ٌكن العلماء الذٌن ٌقودون التمرد آنذاك ٌدركون تلك الفروق، ولو أدركوها لقالوا: ما      

ٌنبؽً لنا فً هذه األحوال هو الصبر ال الجهاد، وما ٌجب علٌنا هو إعداد العدة، ال 

 االنسٌاق وراء حرب مندفعة ال تخلؾ سوى الدمار والهبلك.

رٌ       ولجت عصر ثورة ٌكشؾ ؼفلة العلماء عن أن الشعوب الؽربٌة قد  وهذا مثال ُمَدمِّ

االتصاالت، ووفقا للسجبلت تبٌن أن العلماء كانوا فً ؼفلة عن هذا التؽٌٌر الزمانً، 

م(، وقد دخل الهند قبل 1857والواقع أن نظام االتصاالت كان له القول الفصل فً ثورة )

 فٌما خلفه هإالء العلماء من أدبٌات. م(، لكننا لم نجد له ِذْكرا  1851ذلك عام )

وقد استشهد هٌرنشاو أحد الكتاب البرٌطانٌٌن فً بعض كتبه بؤحداث كثٌرة مإكدا  أنه      

، وعنوان الباب ((لو فً التارٌخ))لو لم ٌحدث هذا لكان للتارٌخ شكل آخر، وعنوان كتابه هو 

، وفٌما ٌلً ((اكُتِشَؾ فً الخمسٌناتلو لم ٌكن التلٌؽراؾ قد ))التاسع عشر من هذا الكتاب 

 :جزء مما كتبه المإلؾ تحت هذا العنوان

ألؾ(  45م( )1857كان تعداد الجنود البرٌطانٌٌن فً الهند )ٌعنً أٌام ثورة )) -

ح فً لٌفألفا (، ولم ٌكن ألي شًء أن  254جندي فقط، وكان تعداد الجنود الهنود)

سواء أكان عسكرٌا  أم مدنٌا ، لم ٌكن  مواجهة اإلنكلٌز المقٌمٌن فً وادي جنجا،

ألي شًء أن ٌفلح ولو إلى حٌن فً القضاء على الؽلبة البرٌطانٌة فً البنؽال لو 

أن الثورة قد حدثت قبل إنشاء نظام التلٌؽراؾ، فقد طلب الحاكم العام اللورد كاننج 

قطعه(، من إنكلترا مزٌدا  من الجند عن طرٌق التلٌؽراؾ )الذي لم ٌستطع الثوار 

لهذا اللورد عن طرٌق التلٌؽراؾ أٌضا  أن ٌجمع كتابب الجٌش بسرعة كما أمكن 

ْت له فرصة استدعاء ذلك الجٌش القوي ن مدراس وبمباي ولندن وبورما، وأُِتٌحَ م

من إٌران الذي أُْرِسَل إلى هناك بقٌادة الجنرال أوترام، لكن ما كان أكثر فصبل  فً 

لورد كٌننج أن ٌرسل برسالة سرٌعة واجبة التنفٌذ هذا الموضوع هو أنه أمكن ل

إلى سنؽافورة ٌستدعً فٌها كتٌبة من الجٌش قوامها خمسة آالؾ من الجنود 

إٌلجن بؽرض  مسلحٌن باآلالت الحربٌة كانت متجهة إلى الصٌن بقٌادة اللورد 

التدخل، كما أمكن عن طرٌق التلٌؽراؾ أٌضا  طلب بطارٌتً مدافع من منطقة 

 .((اإلضافة إلى مخزن وخٌول وذهب بقٌمة ستٌن ألؾ جنٌه استرلٌنًكٌب ب
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 صىخ عهً حك:
 

بدعوة من دار  م(1912م( إلى الهند عام )1935-1865سافر السٌد رشٌد رضا )     

، وألقى هناك خطابا  مفصبل باللؽة العلوم بلكهنإ، ثم توجه بعد ذلك إلى دار العلوم بدٌوبند
العربٌة على الطبلب واألساتذة، والخطاب موثق فً سجبلت دار العلوم بدٌوبند 

 م(، وفً هذا الخطاب قال الفتا  انتباه العلماء إلى نشر اإلسبلم:1912هـ/1324)

ٌنبؽً أن ٌكون الجزء الثانً من نشر اإلسبلم متعلقا  بالوثنٌٌن، ففً الهند مبات )) -

اُد ا اُد من الجماعات الوثنٌة، هنا ُعبَّ اُد األشجار واألحجار، وُعبَّ ألصنام، وُعبَّ

الشمس والقمر والنجوم وؼٌرهم، ولو كان لدٌنا جماعة قوٌة من الدعاة 

والمبلؽٌن؛ ألمكن نشر اإلسبلم بٌن هإالء بسرعة كبٌرة، وٌمكننا أن ننجح بهذا 

أن ٌنتبه كل مسلم بعٌد النظر، إلى نجاحا كبٌرا فً مواجهة المسٌحٌٌن، وٌجب 

أن عدد المسلمٌن فً الهند أقل كثٌرا من عدد ؼٌر المسلمٌن وهو ما ٌإكد أن 

وجودهم فً هذه الببلد عرضة للخطر دابما ، والحكومة اإلنكلٌزٌة التً هً 

حكومة العقل والعدل، قد أحدثت توازنا  بٌن المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن، ولو اختل 

ٌوما  فبل ٌمكن تصور ما كان ٌمكن أن ٌإول إلٌه األمر. وال شك أن  هذا التوازن

فً إلٌه مصٌر المسلمٌن  إلى ما آل -فً الؽالب–سٌإول مصٌر المسلمٌن 

ولهذا ٌجب أن تكون لدٌنا جماعة تسعى فً رد االتهامات والشبهات  األندلس،

التً تثار حول اإلسبلم، وهً اتهامات ظهرت بسبب علوم العصر، والقضاء 

لذا ٌجب على أفراد هذه  بالتعرؾ إلى الفلسفة الحدٌثة، علٌها ال ٌكون إال

1((الجماعة أن ٌكونوا على علم تام بؤهم قضاٌا الفلسفة الحدٌثة
. 

كان هذا إرشادا  صحٌحا  ببل شك، ولكن لم ٌكن بٌن علماء الهند من ٌرى فً تلك      

النصٌحة ما ٌستحق االلتفات إلٌه والعمل به. وهناك أمثلة أخرى، لفت فٌها أصحاب 

السٌاسً الذي ال فابدة فٌه، وبذل الجهود البصابر أنظار العلماء إلى ضرورة ترك العمل 

ء هإالء لم تكن مإثرة، ولم تلق استجابة مناسبة؛ فاستمر العلماء فٌما هو مفٌد، ولكن آرا

 فً االتجاه إلى السٌاسة المدمرة.

إلى أن العلماء فً القرون األخٌرة كانوا ٌعدون النقد شٌبا   -فً الؽالب–وٌرجع هذا      

ه فً بؽٌضا  ؼٌر مفٌد، ولم ٌتقبلوا التفكٌر فٌه بجد، وأكثرهم لم ٌكن ٌرى سوى اتباع شٌوخ

هذه الطرٌقة، ونظروا إلى اآلراء الفردٌة على أنها نقد لشٌوخهم ال ٌستحق القبول أو 

، أو أن ٌقولوا عنها إنها ((شٌوخهم))االلتفات إلٌه. لم ٌتقبل هإالء أن ٌعٌدوا النظر فً طرٌقة 

 خاطبة، وٌختاروا ألنفسهم طرٌقة أخرى.

                                                           
1
 للجمعٌة األسبوعٌة المجلة  

((
وٌكلً الجمعٌة

))
 (.م1974) فبراٌر 6 دهلً،: 
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برٌلوي، فقد اختلؾ معه أحد مرٌدٌه وهو وهناك مثال آخر نجده فً تارٌخ السٌد أحمد      

فٌه الجهاد ضد الراجا السٌخً م( فً الوقت الذي قرر 1284-1244موالنا محبوب علً )

فقال له موالنا على الكشؾ،  ٌد أحمد برٌلوي هذا القرار بناء  فً البنجاب، وقد اتخذ س

  :محبوب علً

 .((ؾ والحلمٌا سٌدي، إن الجهاد ٌعتمد على المشورة، ال على الكش)) -

ومنذ ذلك الوقت أصبح كل أفراد قافلة السٌد أحمد برٌلوي من أشد المعارضٌن لموالنا      

ٌجب أن تكون طاعتك استماعا  فً )) محبوب علً، وقد رد علٌه السٌد أحمد برٌلوي قاببل :

، ولم ٌوافق موالنا محبوب ((صمت دون جدال، صمت مثل صمت الجبل الواقؾ أمامً

فقال سٌد أحمد علً ما قاله سٌد أحمد برٌلوي، وانفصل عنه وقرر العودة إلى وطنه، 

 برٌلوي:

1((من ذهب من عندي إلى وطنه فقد ذهب إٌمانه)) -
 . 

الشورى األمور االجتماعٌة فً اإلسبلم هو إن أساس     
2

، والشورى هً الضامن لصحة 

إتً الشورى أكلها أن توجد البٌبة التً تتقبل االختبلؾ فً الرأي، ومن الضروري حتى ت

الرأي وتفسح المجال للنقد، فإن ؼٌاب هذه البٌبة الصحٌة فً عصرنا الحاضر حال دون 

 وجود الشورى الصحٌحة بٌن العلماء.

إن الطوابؾ التً تحٌا بالهند هً طوابؾ مشركة، ووفقا لحكم الشرع كان ٌنبؽً      

وا هدفهم األول هو تؤسٌس حركة دعوٌة تتصدى للشرك وتدعو هذه للعلماء أن ٌجعل

إلى التوحٌد، على أال ٌكون هذا العمل بؤسلوب التنظٌر والجدال، وإنما ٌكون الطوابؾ 

بالموعظة الحسنة، واألمانة فً النصح؛ لكن لم ٌظهر عالم واحد خبلل القرون الثبلثة 

  أنظار الناس إلى أهمٌته، بله جماعة كاملة.الماضٌة ٌملك وعٌا واضحا بهذا العمل، لٌلفت 

، إن تخلت عنه األمة انحط مقامها، وهذا العمل من أجلِّ األعمال وأشرفها عند هللا      

وذهبت خٌرٌتها، وحبطت أعمالها. ومن زهد فٌه لن ٌقدر أبدا على تحقٌق التمكٌن لهذه 

 األمة أو ٌكون سببا فً عزتها وفبلحها.

لقد كان أهل الشرك هإالء فً عهد أورنكزٌب عالمكٌر من رعاٌاه، وكان من الممكن      

القٌام بالعمل اإلصبلحً ودعوتهم إلى التوحٌد، لكن العلماء لم ٌستطٌعوا اإلفادة من تلك 

إخراج هإالء المشركٌن من ضبلل الفَُرِص المتاحة، ولم ٌبذلوا أي جهد حقٌقً فً سبٌل 

 الشرك.

                                                           
1
اإلٌمان وتقوٌة الدهلوي إسماعٌل موالنا))  

))
 (.87 ،86/ص) فاروقً، زٌد الحسن أبو شاه لموالنا 

2
 .38: رقم اآلٌة الشورى، سورة  
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بدأ عهد الحكم اإلنكلٌزي فً الببلد بشكل منتظم منذ أواسط القرن التاسع عشر،  لقد     

وتبنى اإلنكلٌز سٌاسة إقامة التوازن بٌن الفرق المختلفة فً الببلد بدافع الحرص على 

مصالحهم السٌاسٌة، وكان نتٌجة ذلك أن أصبح أهل اإلسبلم وأهل الشرك متساوٌن فً 

توافرت فرص عدة لهذا العمل الدعوي، لكن العلماء لم نً أٌضا  المكانة، وفً هذا العهد الثا

ٌفٌدوا منها، بل على العكس من ذلك اجتمع بعض العلماء تحت راٌة تحرٌر الهند، واجتمع 

 وكلتا الجماعتٌن كانت قاتلة لدعوة التوحٌد.آخرون تحت راٌة تقسٌم الهند، 

دولة مستقلة هً الهند، وظهر ونجحت الجماعتان فً تحقٌق ؼاٌتهما، فقد ظهرت      

وطن قومً مستقل للمسلمٌن هو باكستان، ولكن فرص الدعوة فً كبل البلدٌن تضاءلت 

جدا، تضاءلت فً الهند ألن أهل الشرك فٌها قد حصلوا على األؼلبٌة بناء  على تفوق 

ك عددهم، وأصبح المسلمون أقلٌة مؽلوبة على أمرها، أما فً باكستان فقد أصبح أهل الشر

 فٌها خصوما لوجود قومٌتٌن مختلفتٌن، ومن ثم لم ٌعد باإلمكان دعوتهم .

وهذه ال شك جرٌمة ال ُتْؽَتَفُر، تسبب فٌها العلماء بطرٌق مباشرة، والمخرج الوحٌد      

الذي ٌمكن من خبلله تبلفً ما حدث؛ هو االعتراؾ بالخطؤ بقلب مفتوح، والبدء فً العمل 

 الماضً مع اإلفادة من الفرص المتاحة فً الوقت الحالً. الذي لم ٌتٌسر إنجازه فً

  تعذ انحزب انعانًُح انثاَُح:

لم ٌفلح نشاط العلماء السٌاسً والعسكري ؼٌر الضروري فً إخضاع الؽربٌٌن، إال      

م( 1945-1939) رؾ بالحرب العالمٌة الثانٌةأن صراع الشعوب الؽربٌة فٌما بٌنها فٌما عُ 

قد أضعفها من الناحٌة العسكرٌة كثٌرا ، بحٌث أصبح من العسٌر اإلبقاء على قبضتهم 

السٌاسٌة على الدول الخارجٌة، وهكذا رفعوا قبضتهم عن تلك الببلد فً أواسط القرن 

 العشرٌن، رؼم أن سطوتهم الحضارٌة واالقتصادٌة ظلت مستمرة على تلك الببلد.

هذا أن ظهر فً الوجود حوالً خمسٌن دولة مسلمة فً آسٌا وأفرٌقٌا وقد ترتب على      

ذات استقبلل سٌاسً، وكان على العلماء فً هذه الببلد أن ٌقوموا بالواجب الذي رسمه لهم 

اإلسبلم، أي أن ٌتركوا السٌاسة ألهلها، وأن ٌستفرؼوا جهدهم فً نشر العلوم والدعوة 

 ٌة إلى مٌدان السٌاسة ببل داٍع.واإلصبلح والتعمٌر، لكنهم قفزوا ثان

جعلوا عنوان سٌاستهم  ، واآلن((الحرٌة واالستقبلل))فً البداٌة كان عنوان سٌاستهم هو      
وباكستان، والسودان وسورٌة،  ، وأسس العلماء فً مصر،((تطبٌق القانون اإلسبلمً))

والجزابر وؼٌرها من الببلد اإلسبلمٌة المختلفة جماعات تستهدؾ إقامة حكم ٌطبق القانون 

حرب، مع فارق ٌسٌر هو أن اإلسبلمً، فحولت تلك السٌاسة الببلد اإلسبلمٌة إلى مٌادٌن 

صدامهم مع  صدام العلماء المسلمٌن من قبل كان مع ؼٌر المسلمٌن، أما الٌوم فقد صار

 المسلمٌن أنفسهم، وأخذت الجماعات اإلسبلمٌة فً كل بلد تإدي دور المعارضة.
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ولم ٌترتب على تلك الجهود التً بذلها العلماء قٌام حكومة على المنهج اإلسبلمً      

الخالص، والمإكد أن تلك الجهود قد أسفرت عن انقسام المسلمٌن إلى فرقتٌن متصارعتٌن. 

لقوى ؼٌر المسلمة فً الماضً هً التً تقتل المسلم، أصبح المسلمون اآلن وبعد أن كانت ا

ٌقتل بعضهم بعضا، فكان الضرر األكبر هو تحول المجتمعات اإلسبلمٌة إلى وكر للنشاط 

 التخرٌبً.

لو أن العلماء فً الببلد اإلسبلمٌة نبذوا السٌاسة العملٌة وسعوا فً إصبلح المسلمٌن،      

وإٌقاظ روح اإلسبلم فٌهم، وإعداد األدبٌات اإلسبلمٌة وفق المعاٌٌر الحدٌثة حتى ٌزرعوا 

محبة اإلسبلم فً قلوب األجٌال المسلمة، وأخلصوا فً مثل هذه األعمال لساعدوا حتما فً 

إذ أن بناءهم المجتمع بناء إسبلمٌا  ٌثمر ببل شك نظاما  إسبلمٌا  كما لحكومة اإلسبلمٌة، قٌام ا

1((كما تكونون كذلك يُ َؤم ُر عليكم))أشار الحدٌث النبوي: 
. 

إن السبب الربٌس فً فشل تطبٌق القانون اإلسبلمً ال ٌكمن كما ٌدعً اإلسبلمٌون      

دوما فً مإامرات األعداء أو الحكام العلمانٌٌن، وإنما ٌكمن فً أخطاء الحاملٌن للواء 

اإلسبلم أنفسهم، الذٌن ٌطالبون بتطبٌق القانون اإلسبلمً دون إعداد المجتمع اإلعداد 

جربة باكستان هذا الكبلم على نحو واضح، فقد أتٌحت لئلسبلمٌٌن فً المناسب، وتإكد ت

باكستان عدة فرص فً االستٌبلء على السلطة بشكل كلً أو جزبً، لكنهم لم ٌنجحوا فً 

الشرٌعة فً أي مرحلة من المراحل، وكان من تلك الفرص حكمهم إقلٌم الحدودتطبٌق 
2
 

كمهم الببلد كلها فً عهد الجنرال ضٌاء م( وح1971-1974) فً أٌام المفتً محمد محمود

 م(.1988-1977الحق )

ٌَُعدُّ تعلٌقا صحٌحا على هذا األمر، وقد  رضً هللا عنها روي عن السٌدة عابشة      حدٌث 

منه: إنما  جاء فً كتاب فضابل القرآن )باب تؤلٌؾ القرآن( بصحٌح البخاري، وهذا جزءٌ 

ن المفصل، فٌها ذكر الجنة والنار، حتى إذا سورة م -أي القرآن–نزل أول ما نزل منه 

الحبلل والحرام، ولو نزل أول شًء: ال تشربوا الخمر، لقالوا: ثاب الناس إلى اإلسبلم نزل 

ال ندع الخمر أبدا، ولو نزل: ال تزنوا، لقالوا: ال ندع الزنا أبدا  
3
 . 

لقد افترض العلماء فٌما ٌتعلق بالببلد اإلسبلمٌة أنهم ٌرٌدون تطبٌق الشرٌعة اإلسبلمٌة      

بوصفهم مسلمٌن، وهذا تصور خاطا تماما ، إذ إن حٌثٌة األجٌال المسلمة الحالٌة هً 

حٌثٌة المجموع القومً ولٌس جماعة دٌنٌة على وجه الحقٌقة، بل إن مثل هذا التصور 

عن أولبك الذٌن ٌإدون الصبلة والصٌام منهم أو ٌحجون، ٌعنً أنهم أٌضا  خاطا حتى 

 ٌرٌدون أن ٌكون الحكم فً أٌدي العلماء، وأن ٌطبق هإالء قوانٌن الشرٌعة علٌهم.

                                                           
1
المصابٌح مشكاة))  

))
 (2/1497.) 

2
 (المترجم. )بختونخواه خٌبر إقلٌم اآلن علٌه ٌطلق  
3
البخاري صحٌح بشرح الباري فتح))  

))
 (8/655.) 
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إن الواقع الذي خلقته السٌاسة ؼٌر الواقعٌة للعلماء فً الببلد اإلسبلمٌة لخصته السٌدة      

ٌرٌدون أن ٌطبقوا أحكام شرب الخمر والزنا على الناس بؤن العلماء  رضً هللا عنها عابشة

دون أن ٌربوهم قبل ذلك على اإلنابة إلى هللا ودون تهٌبتهم لؤلمر، ومن هنا ٌجٌبهم عوام 

 الناس بؤننا لن نسمح لكم أبدا  بؤن تطبقوا هذا القانون علٌنا.

فً منطقة بٌشاور فً  لقد أقام السٌد أحمد برٌلوي ورفاقه من قبل الحكومة اإلسبلمٌة     

م(، وانتخب أمٌرا  للمإمنٌن، لكن سرعان ما شجر الخبلؾ بٌنهم إلى 1827ٌناٌر عام ) 11

الدرجة التً تجرأ فٌها المسلمون المحلٌون على قتل المسبولٌن الذٌن اختارهم السٌد أحمد 

بهذه  الحكومة فً وقت قٌامها، ولم ٌتعظ أحد ممن جاءوا بعدهذه برٌلوي، وبذلك انتهت 

التجربة الفاشلة التً سعت فً إقامة الحكم اإلسبلمً دون إعداد المجتمع وتهٌبته، بل إن 

أكثر الناس الٌوم منهمكون فً تكرار التجربة التً أثبتت استحالة العمل بها قبل مبة 

 وخمسٌن عاما .

ثانً من فً العالم اإلسبلمً كله فً النصؾ ال ((الثورة اإلسبلمٌة))لقد نشؤت حركات      

القرن العشرٌن تقرٌبا ، وقادة هذه الحركات هم العلماء والمفكرون اإلسبلمٌون، ٌتفرقون 

 ندونٌسٌاومصر والسودان والشام والجزابر وافً ببلد اإلسبلم فً إٌران وباكستان 

وبنجبلدٌش وببلد إسبلمٌة أخرى؛ ولكن هإالء الناس كانوا سببا  فً تشوٌه اإلسبلم 

سواء أكان هذا فً المدة التً قادوا فٌها تلك الحركات أم فً عهد وصولهم واإلساءة إلٌه، 

إلى السلطة، وٌصح لنا أن نقول: إن الحركات التً نشؤت باسم الحكومة اإللهٌة والنظام 

 اإلسبلمً وتطبٌق الشرٌعة كانت حركات مجدبة ؼٌر مثمرة لم تؤت إال بعكس المراد منها.

ة، فقد أعلنت عقول كبٌرة وناضجة فً النصؾ الثانً من إن هذه حقٌقة تثٌر العبر     

القرن التاسع عشر والنصؾ األول من القرن العشرٌن أن اإلسبلم هو الحل األمثل 

م( وجورج 1942-1863لمشكبلت اإلنسانٌة فً العصر الحاضر مثل سوامً وٌوٌكانند )

نسمع أي اعتراؾ  م(، لكننا لم1975-1889م( وأرنولد توٌنبً )1954-1856برنارد شو )

من هذا القبٌل على لسان أي شخصٌة عالمٌة تستحق الذكر فً النصؾ الثانً من القرن 

 العشرٌن.

اء الثورٌٌن المزعومٌن فً العصر والسبب فً ذلك هو التمثٌل الخاطا للقادة والزعم     

على  الحاضر، لقد تؤثر المفكرون العالمٌون باإلسبلم فً عهده األول وبنوا تصورهم له

ذلك العهد؛ لكن الحركات اإلسبلمٌة عدٌمة الجدوى التً أسسها العلماء والزعماء اآلن لم 

تفلح إال فً زٌادة مصابب اإلنسانٌة، ولقد مل الناس تلك النماذج المزعومة الشابهة، وما 

عادوا ٌصدقون بسببها أن اإلسبلم ٌمكن أن ٌكون وسٌلة لفبلح اإلنسان فً العصر 

 الحاضر.
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 :انُثٍ  يثال
 نواقعة وقعت فً العهد المكً فٌها أ رضً هللا عنهما روى سٌدنا عبد هللا بن عباس     

أن ٌرسلوا  -بعد التشاور فٌما بٌنهم–قرٌش اجتمعوا ٌوما عند الكعبة، فؤجمعوا  أشراؾ

واحدا  منهم ٌستدعً محمدا  حتى ٌتحدثوا إلٌه وٌفاوضوه فً أمر دعوته، وقد أجاب النبً 

 .دعوتهم 

إنا وهللا ال نعلم رجبل من العرب أدخل على ))ولما بدأت المفاوضات قال ممثل قرٌش:      

قومه ما أدخلت على قومك؛ لقد شتمت اآلباء، وعبت الدٌن، وسفهت األحبلم، وشتمت 

 .((اآللهة، وفرقت الجماعة

إن ))أشراؾ مكة أن ٌثنوه عن دعوته فساوموه وأؼروه بالمال والملك، وقالوا:  وقد أراد     

كنت تطلب ماال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال، وإن كنت إنما تطلب الشرؾ 

1((فٌنا سودناك علٌنا، وإن كنت ترٌد ملكا ملكناك علٌنا ...
 . 

ظل ٌدعو إلى ربه، رؼم أنه لم ٌكن هذا العرض من أشراؾ مكة، و لم ٌقبل النبً      

قد أقام حكومته اإلسبلمٌة فً المدٌنة بعد. وهو األمر الذي ٌثٌر تساإال عن السبب فً عدم 

استجابته لهذا العرض، وعدم إقامته حكومته اإلسبلمٌة من خبلل هذا العرض قبل خمسة 

  عشر عاما  فً مكة، وإٌثاره إقامتها فً المدٌنة بعد مضً هذا الوقت.

والسبب فً ذلك أن الحكومة اإلسبلمٌة ال ُتَقاُم بهذه الطرٌقة، أي ال ٌستتب أمرها      

بمجرد جلوس شخص مسلم على كرسً الحكم؛ إذ إن قٌام أي حكومة مقٌد بالمحٌط 

الخارجً والظروؾ الخارجٌة. كما أن قٌام الحكومة اإلسبلمٌة ال ٌكون إال فً وجود 

ى إلى إقامتها. وفً وجود مجتمع تتوافر فٌه كل تسعمجتمع ٌملك وعٌا وإرادة داخلٌة 

 األسباب السٌاسٌة الضرورٌة الستحكام السلطة.

وقتها  وتلك األسباب التً ذكرناها لم تكن متوافرة فً العهد المكً لذا لم ٌسع النبً      

إلى إقامة حكومته فً مكة، فلما اجتمعت هذه األسباب وتوافرت فٌما بعد بالمدٌنة المنورة 

 فً تنظٌم حكومة إسبلمٌة بها. لم ٌتردد النبً 

؛ والفرق بٌن طبٌعة المكانٌن ومدى استعداد المجتمعٌن ٌتضح من معاملتهما النبً      

 فبٌنما واجهت أم جمٌل زوج أبً لهب النبً بهجاء تؽنت به فً مكة تقول فٌه:

ـــــمــــا  عَ   اــــــــنَ ـــــٌْ ـــصَ ــــُمـــــَذمَّ

                                                           
1
والنهاٌة البداٌة))  

))
 (3/54.) 
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 اــــــــــــــنَ ــــــــٌْ ــــــَ َرهُ أَبــــــــــوأَمْ 

 اــــــــنــــــٌـــــلــــــه قــــــنـــــــودٌ

ٌق فً العام الثالث عشر من البعثة بحفاوة  استقبل أهل المدٌنة النبً       ورفٌقه الصدِّ

 وردد أطفال المدٌنة األناشٌد فً استقباله  ((انطلقا آمنٌن مطاعٌن))بالؽة وقاال لهما: 

 ومنها:

 أٌـــهـــا الــمـــبــــعـــوث فـــٌـــنــــا            جـــبــــت بــاألمـــــر الـــمـــطـــاع  

ان مقدرا  لبنً ، فقد كوٌمكن أن نلتمس هذا المثال أٌضا  فً حٌاة سٌدنا موسى      

ٌُمكَّ  السلطة كما ُمكنوا منها من قبلنوا من إسرابٌل أن 
1

جاهدت بنو  ، وبعد موته 

إسرابٌل العمالٌق ٌقودهم ٌوشع بن نون، فؤخضعوهم وأقاموا حكومتهم فً الشام وفلسطٌن، 

 وقد استمرت هذه الحكومة مدة من الزمن.

وهنا ٌتبادر إلى الذهن سإال مهم هو لَِم أخرت بنً اسرابٌل استؽبلل فرصة الحكم      

أتٌحت لها قبل نصؾ قرن فً حٌاة نبٌهم، رؼم أن المٌدان كان خالٌا والعرش ممهدا التً 

فً ممفٌس بعد ؼرق فرعون وجنوده، هذا فضبل عن الرعب الذي أشاعه هبلك فرعون 

فً الناس؛ إذ كان كفٌبل بإخضاعهم وإجبارهم على طاعة الحكومة الجدٌدة. ومع هذا فقد 

ل بقومه إلى صحراء سٌناء، وظلوا هناك ٌعانون المٌدان السٌاسً، ورح موسى ترك 

ق.م( بٌن فاران وشرق األردن، 1444-1444شظؾ العٌش وقسوة الحٌاة ألربعٌن سنة )

حتى مات الشٌوخ فً الصحراء ولم ٌبق سوى الشباب الذٌن نشؤوا فً الصحراء وتربوا 

 فٌها؟

عاش بمصر كان جٌبل  إن السبب الذي ٌقؾ وراء هذا؛ هو أن جٌل بنً إسرابٌل الذي     

منحطا ؼٌر مإهل للقٌادة؛ حتى أن نبً هللا موسى لم ٌكن ٌثق وقتها إال فً نفسه وفً أخٌه 

هارون
2
حتى ٌنتهً الجٌل الكبٌر والمتوسط  ((وادي التٌه))وهكذا ُوِضعت بنً إسرابٌل فً  

لطة منهم، وٌنشؤ جٌل جدٌد ٌتربى فً الصحراء ٌمكن االعتماد علٌه لٌستولً على الس

 وٌقٌم حكومته.

الحكومة ال ٌمكن أن ُتقام إال عند توافر الظروؾ وٌتبٌن من هاتٌن الواقعتٌن أن      

فٌكشؾ لنا أن األوضاع لم تكن مناسبة إلقامة  االجتماعٌة المناسبة، فؤما مثال النبً 

النتهى  حكومته، ولو أنه تعجل فً إقامتها دون تهٌبة الظروؾ الضرورٌة النقلبوا علٌه و

 وما كان لٌحصد شٌبا مما أراده. حكمه،

                                                           
1
 .المابدة سورة  
2
 .25: رقم اآلٌة المابدة، سورة  
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فٌخبرنا أنه من أجل قٌام حكومة جٌدة ال بد من وجود  وأما مثال سٌدنا موسى      

فرٌق ممٌز قوي الشخصٌة، ألنه ال ٌمكن لحكومة أن تقوم أبدا إذا شؽر الزمان من هذا 

 رسلٌن.الفرٌق، وسٌظل الفراغ السٌاسً قابما حتى إن وجد األنبٌاء الم

المثالٌن النبوٌٌن، وستعلم أن كل الحركات التً نادت بالحكم  واآلن تؤمل فً هذٌن     

اإلسبلمً فً عصرنا الحاضر إنما هً نتاج الؽفلة والجهل، وأنه ال ٌمكنها أن تثمر سوى 

 الكوارث والدمار، وتظل الؽاٌة المنشودة بعٌدة كل البعد عن التحقق كما هو واقع اآلن.

  انزيٍُ: انرغُُز
     
إن الخطؤ الذي ارتكبه علماء العصر هو ظنهم أن ؼلبة الشعوب الؽربٌة لٌست سوى       

ؼلبة سٌاسٌة، والحق أنها كانت هجمة حضارٌة قوٌة، ومعنى هذا أن النصر والهزٌمة 
َمْت فً مٌدان الحرب السٌاسٌة، فسوؾ ولو افترضنا أن تلك الشعوب قد ُهزِ أمران نسبٌان، 

 ؼلبتها كما كانت مثلما حدث بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.تبقى 
 

فً القرن الثالث عشر المٌبلدي سٌطر التترٌون على العالم اإلسبلمً بقوة السٌؾ      

وحده، وكان هذا ٌعنً أنه فً حال هزٌمتهم بالسٌؾ تنتهً دولتهم وتزول ؼلبتهم؛ لكن 

ٌُقضى علٌها بالسٌسٌطرة الؽرب  أمرها بمجرد االنتصار فً ؾ أو ٌفصل اآلن أعقد من أن 

 فً مٌدان الحرب.

لقد كان السر فً تقدم الشعوب الؽربٌة وتؽلبها هو أنها ؼٌرت التفكٌر اإلنسانً، فقد      

أجبرت الثورة العلمٌة التً قاموا بها الدنٌا كلها على االقتداء بطرٌقة تفكٌرهم، وأن ٌكونوا 

 آراءهم عن األشٌاء بطرٌقة الؽرب نفسها.

فس هو مٌدان الفكر ال مٌدان الحرب، وكان وقد جعل هذا التؽٌٌر المٌدان الحقٌقً للتنا     

من الضروري لمنافستهم منافسة ناجحة أن نهزمهم فً مٌدان الفكر، ومن الضروري 

لبلنتصار علٌهم أن نؽٌر الفكر اإلنسانً من جدٌد تؽٌٌرا واسعا، لكن العلماء لم ٌستطٌعوا 

لحوا فً أي عمل استٌعاب هذا التحول بسبب انهماكهم فً الصراع السٌاسً، لذا لم ٌف

 متعلق بهذا األمر.

 انكىَُح انثشزَح واإليارج انثشزَح:

وتمثل اإلمارة  إن الكونٌة البشرٌة )العقلٌة اإلنسانٌة( هً األساس فً تشكٌل الحٌاة،     

البشرٌة الهٌكل الخارجً، فإذا صحت الكونٌة البشرٌة فإن الهٌكل السٌاسً الظاهري ال بد 

وال ٌمكن أن تنجح أي مإامرة أو عمل تخرٌبً فً إفساده، أن ٌصلح تبعا  لصحتها، 

رضً  بكر الصدٌق وسٌدنا عمر بن الخطابوالمثال على ذلك هو عهد خبلفة سٌدنا أبً 
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، أما حٌن ٌصٌب الفساد الكونٌة البشرٌة فعندبذ ال ٌستطٌع الحاكم الصالح أن هللا عنهما

 ٌجعل المجتمع صالحا  بقوة السلطة والسبلح.

لقد شاهدنا فً هذا العصر مشهدا مإلما حٌث الحق الفشل الجهود التً بذلها العلماء      

فً مٌدان السٌاسة العملٌة كلها، فكما ذكرنا آنفا  أقام السٌد أحمد برٌلوي حكومة إسبلمٌة فً 

بٌشاور، لكنها انهارت فً زمن قصٌر. وأُِتٌَح لموالنا مفتً محمود تكوٌن وزارة من 

فً إقلٌم الحدود ، لكنها باءت كذلك بالفشل قبل انتهاء مدتها، ن تحت رباسته اإلسبلمٌٌ

وأُِتٌَح لئلخوان المسلمٌن فً السودان فرصة المشاركة المإثرة فً حكومة جعفر النمٌري 

م، لكنهم لم ٌتمكنوا من إحداث أي تؽٌٌر فً األحوال االجتماعٌة فً السودان، 1988عام 

للجنرال ضٌاء الحق فرصة حكم الببلد  أٌضا ، وفً باكستان أُِتٌحَ  وانتهت قبل انتهاء مدتها

حكما كامبل ألحد عشر عاما  ونصؾ عام، وحظً بتؤٌٌد علماء الهند وباكستان جمٌعا لكنه 

 لم ٌنجح فً إحداث أي تؽٌٌر فً أحوال باكستان، وثمة أمثلة أخرى كثٌرة تإكد هذا الفشل.

للعلماء فً مٌدان السٌاسة العملٌة مخالفتهم الخطة  والسبب فً هذا الفشل المستمر     

فً الحدٌث  رضً هللا عنها اإللهٌة، حٌث ٌصدق على نشاطهم كله ما قالته السٌدة عابشة

فهم ٌسعون إلى اإلمارة البشرٌة دون أن ٌسعوا فً إصبلح الكونٌة الذي ذكرناه آنفا، 

فكٌؾ ٌمكنه أن ٌنجح فً عصرنا ، البشرٌة، وما كان لهذا السعً لٌنجح فً زمن النبً 

 الحاضر؟!.

إن كاتب هذا المقال ٌحسب أن علماء العصر ال ٌدركون ما التؽٌٌر الذي حدث فً      

وجه  الكونٌة البشرٌة فً عصرنا، وال ما الفكر اإلنسانً الذي ٌنبؽً فهمه وتصحٌحه على

تحقٌقه وتقدٌمه على أي فعل السرعة فً هذه األٌام. فهذا هو ما ٌنبؽً لهم أن ٌجتهدوا فً 

آخر، إذ ال ٌمكن ألي سٌاسة عملٌة أن تنجح دون تصحٌح الفكر اإلنسانً، وفً السطور 

 القادمة سنوضح هذا الموضوع بإٌجاز.

 

 يسأنح انفكز اإلَساٍَ:

، فلو ((مزاجه الفكري))ٌعمل دابما على شاكلته  ٌتضح من القرآن الكرٌم أن اإلنسان     

ولو كانت شاكلة هداٌة  ،ة ضبلل فسٌصدر عنه عمل فاسد خاطاشاكلكانت شاكلته 

ْعَملُ  ُكل   قُلْ فسٌصدر عنه عمل صحٌح صابب  ُكمْ  َشاِكلَِتهِ  َعلَى   ٌَ  أَْهَدى   ُهوَ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  َفَربُّ

 .[84اإلسراء:] َسِبٌل  
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ؼلبة شاكلة الضبلل فً الناس، وقد  لقد كانت مشكلة البشرٌة قبل بعثة النبً         

تؤسس هذا المزاج الفكري على العقابد الشركٌة، وسماه القرآن الكرٌم فتنة
1

، وقد حطم 

وصحابته الكرام بجهودهم ؼٌر العادٌة هذا المزاج الفكري الضال، ثم بدأ بعد ذلك  النبً 

عهد المزاج الفكري المهتدي الذي تؤسس على التوحٌد، وظل قابما فً العالم لمدة ألؾ عام 

 على األقل.

وفً القرن الثامن عشر المٌبلدي انتهى ذلك العهد، وبدأ عهد جدٌد فً التارٌخ      

ًَ على المزاج الفكري الضال مرة أخرى، وهو مزاج قابم على األفكار اإلنسانً،  وقد ُبِن

مركز التفكٌر اإلنسانً فً العهد اإلسبلمً، وكان ذلك التصور  ((هللا))اإللحادٌة. لقد كان 

هً مركز التفكٌر  ((الطبٌعة))ٌشكل األعمال اإلنسانٌة، أما فً العصر الحاضر فقد صارت 

فكار المبنٌة على الطبٌعة األعمال اإلنسانٌة. وقد ؼٌر هذا التحول اإلنسانً، وشكلت األ

خرٌطة الحٌاة وأعمالها تؽٌٌرا  كلٌا، وكان تؤثٌره بعٌد المدى حتى فً أولبك الذٌن كانوا فً 

 الظاهر ٌإمنون باهلل؛ إذ جرفهم هذا الطوفان الفكري العام.

ثٌرون، ومرت به أزمان ورؼم أن تكوٌن الفكر الجدٌد تضافر علٌه أشخاص ك     

م( مإسسا رمزٌا لذلك 1727-1642متطاولة؛ فإنه ٌمكننا أن نعد السٌر إسحاق نٌوتن )

العهد، فقد درس النظام الشمسً، ودرس حركة الشمس والقمر والكواكب، وشرح هذه 

المظاهر الفلكٌة عن طرٌق القواعد الرٌاضٌة، واكتشؾ قانون الجاذبٌة الذي تلتزم به هذه 

 ام فً أفبلكها.األجر

ٌُعْ       فً القدٌم أن دوران الشمس والقمر وؼٌرهما إنما ٌجري وفقا للقدرة اإللهٌة،  دُ قَ تَ كان 

ولم ٌكن اإلنسان ٌعرؾ كٌؾ ٌفسر ما ٌجري حوله من أحداث وفق األسباب المادٌة لقانون 

 الطبٌعة.

لقد زلزل نٌوتن بؤبحاثه تلك التصورات والتفسٌرات اإلنسانٌة، وبعد مزٌد من البحث      

تبٌن أن كل ما ٌحدث فً السماء واألرض إنما ٌجري وفقا لقوانٌن الطبٌعة التً ٌمكن 

التعبٌر عنها بلؽة األرقام، وبهذا انهار أساس التصورات القدٌمة، وأعلن المفكرون الجدد 

ألحداث تجري وفقا ألسباب الطبٌعة، فإنه ال ٌمكن إذا  أن تجري تبعا ألسباب أنه إذا كانت ا

 مٌتافٌزٌقٌة.

ثم جاءت جماعة أخرى بعد نٌوتن أثرت فً التشكٌل الجدٌد للفكر اإلنسانً تؤثٌرا      

م(، فإذا كان نٌوتن قد أوضح أن 1882-1842واسعا، وكان من أبرزهم تشارلز داروٌن )

حرك وفقا لقانون الطبٌعة، فإن داروٌن أكد أن عالم األحٌاء ٌسٌر أٌضا  العالم الطبٌعً ٌت

                                                           
1
 .األنفال سورة  
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األحٌاء فً هذه الحٌاة الدنٌا منذ بداٌة حٌاة النواة األولى وفق هذه القوانٌن، وكل مظاهر 

 حتى ظهور اإلنسان تخضع جمٌعا لقوانٌن الطبٌعة.

تعدٌبلت فٌها، فقد وجرت أبحاث عدة إثر ذٌوع نظرٌة داروٌن، ورؼم ما جرى من      

صارت نظرٌة النشوء واالرتقاء نظرٌة علمٌة معترفا بها عند العلماء الجدد، وهكذا تشكل 

فً العالم كله بطرٌقة شعورٌة أو ؼٌر شعورٌة فكر ٌقول: إنه ال عبلقة لما ٌخلقه اإلنسان 

 بالخالق، وهذا مظهر من مظاهر قانون الطبٌعة الذي ٌسمى بقانون االرتقاء.

م(، الذي قدم 1883-1818كارل ماركس ) هالوثمة جماعة ثالثة من المفكرٌن الجدد مثَّ      

وقال: إن الكفاح  ((التفسٌر العلمً للتارٌخ))فلسفة مادٌة للتارٌخ اإلنسانً أطلق علٌها اسم 

الطبقً فً التارٌخ ٌجري وفقا لقانونه الداخلً، وهذا الكفاح الطبقً هو الذي ٌشكل حاضر 

  ستقبله.التارٌخ وم

كان اإلنسان فً الزمن القدٌم ٌحسب أن التارٌخ من معجزات القدر، وتصور وجود إله      

، لكن فلسفة ماركس واألدبٌات الماركسٌة د األحداث التارٌخٌة بصورة أو بؤخرىوجِ أعلى ٌُ 

التً ظهرت بعد ذلك قد أثرت بطرٌقة شعورٌة أو ؼٌر شعورٌة فً البشر، وأخذ الناس 

 إلى التارٌخ نظرة ؼٌر إلهٌة تخالؾ تلك النظرة التً كان ٌنظرها اإلنسان القدٌم.ٌنظرون 

 

 انرغُُز فٍ يعُار انمىج:

ما ذكرناه آنفا ٌتعلق بالجانب الفلسفً الكتشاؾ قوانٌن الطبٌعة، ولقد أفاد هذا االكتشاؾ      

القوة ألول مرة فً الؽرب فابدة كبٌرة من الناحٌة العملٌة؛ إذ أتاح لهم أن ٌؽٌروا معٌار 

 التارٌخ، وأن ٌمنحوا الطاقة والقوة مفهوما  جدٌدا  لم تعرفه األمم السالفة من قبل.

لقد أدخل أهل الؽرب بهذا االكتشاؾ العهد التقلٌدي إلى عهد علمً جدٌد، فبدلوا      

 بالصناعات الٌدوٌة الصناعة اآللٌة، وتحولوا من عهد صناعة المراكب الشراعٌة إلى عهد

صناعة السفن البخارٌة، ومن صناعة األسلحة الٌدوٌة إلى األسلحة ذات المدى البعٌد، 

والبحرٌة وسٌلة النقل الجوي، وتحولوا إلى وسابل النقل وأضافوا إلى وسابل النقل البرٌة 

التً تسٌر بالمحركات بدال من الوسابل التً تجرها الحٌوانات، وأخرجوا بذلك التارٌخ 

 العمل الشاق ؼٌر المنظم إلى عصر العمل المخطط له. اإلنسانً من عصر

لقد كانت الفروق فً األدوار التارٌخٌة األولى بٌن فرٌق وآخر ُتقدر فً معظمها تقدٌرا      

كمٌا، أما اآلن فإن الفروق بٌن الؽرب واألمم األخرى صارت تقدر تقدٌرا كٌفٌا، وهذا 

 قاطعا وفاصبل. لشعوب ترجٌحاالتحول هو الذي رجح كفة الؽرب على ؼٌره من ا
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إن تلك الفروق أحدثت تؽٌٌرا كبٌرا فً البشر كما أحدثت تؽٌٌرا فً األحوال      

والظروؾ، وفً الوقت الذي عاش فٌه الؽرب فً إطار هذا االكتشاؾ عاش أهل الشرق 

ن فً إطار نفسٌات العقابد الموروثة، وامتلك الؽربٌون وعٌا اجتهادٌا، ولم ٌمتلك الشرقٌو

سوى أوصاؾ تقلٌدٌة، وسادت لدى الؽرب حرٌة النقد، وساد لدى الشرقٌٌن الجمود 

 الذهنً.

ماء الراكد، وكان األول سارت قافلة الؽرب مثل النهر، وتوقفت قافلة الشرق مثل ال     

ه هدؾ واحد، وانعدم لدى اآلخر تصور الهدؾ. وقد جعلت حٌاة الؽرب الثرٌة ٌتحرك تجا

صفات الشرق الرجعٌة فقد حرمت أفراده تلك الوحدة. لقد نهض  أهله متحدٌن، أما

الؽربٌون منطلقٌن من إحساسهم بؤنهم خلقوا حضارة جدٌدة علٌهم أن ٌنشروها فً العالم 

كله، وظل الشرقٌون ٌحٌون بإحساس من ورث إرثا قدٌما. لقد مؤلت الؽربٌٌن الرؼبة فً 

 لحفاظ على ما ورثوه.ٌون فكان قصاراهم االتقدم والتطور، أما الشرق

وهذا الفرق بٌن الفرٌقٌن كان على المستوٌات كافة ولم ٌقتصر على ما تقدم ذكره؛ فقد      

قوي. وكان الواجب فً هذه  بٌن جٌش ُمْتَعِب ُمْنَهِك وجٌش نشٌطنفسه كان هو الفرق 

ر مجهزٌن الحال أن نعد أفراد فرٌقنا من جدٌد، ال أن تدفعنا الحماسة إلى إثارتهم وهم ؼٌ

 لٌقاتلوا عدوا ال ٌكافبونه ال فً القوة وال فً العتاد كما فعل علماء هذا العصر.

      َّا اْلُعْسرِ  َمعَ  َفإِن   .[5الشرح:] ٌُْسر 

الناجمة عن تسلط السٌاسة والحكم الخاوٌٌن من المعنى على  ضراراألإن من أكبر      

الحدٌثة سوى الظلم والتآمر. وظلوا محرومٌن من أذهان العلماء؛ أنهم لم ٌروا فً الثورة 

رإٌة اإلمكانات الكامنة داخل هذه الثورة. والمحرومون من رإٌة تلك اإلمكانات ٌكونون 

 ن من استعمالها واإلفادة منها.ٌببل شك محروم

من القوانٌن التً أشار إلٌها القرآن الكرٌم أن مع كل عسر ٌكون ٌسر، وأن كل مشكلة      

ا اْلُعْسرِ  َمعَ  َفإِنَّ بها إمكانات إٌجابٌة تتلبس  جاء فً التفاسٌر القدٌمة تفسٌر  .[5الشرح:] ٌُْسر 

ةِ )) فً هذه اآلٌة بمعنى ((عَ مَ ))كلمة  ٌَّ : أن أخبر هللا ))، وقد قال ابن كثٌر شارحا  معناها ((الَمِع

 .((مع العسر ٌوجد الٌسر

لكن المشكبلت الزمنٌة سٌطرت على علماء العصر وحجبتهم عن فهم هذه الحقٌقة،      

، ((بعد))بمعنى  ((َمعَ ))لوا اآلٌة بضؽط من تؤثرهم الفكري ؼٌر الواقعً حٌث فهموا فؤوَّ 

 وشرحوا اآلٌة طبقا  لهذا الفهم. 

 : ((تفهيم القرآن)) أبو األعلى المودودي في سورة االنشراح في تفسيرهموالنا يقول      
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أن الظروؾ  تكررت هذه الجملة مرتٌن فً السورة حتى ٌطمبن النبً )) -

القاسٌة التً مر بها لن تدوم طوٌبل ، وأن األمور ستسٌر نحو األفضل. وٌبدو 

ظاهرا  أن هذا الكبلم متناقض، ٌعنً أن ٌكون الٌسر مع العسر، ألنهما ال 

ا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ ٌجتمعان فً وقت واحد، لكن استعمال جملة   [6الشرح:] ٌُْسر 

ا اْلُعْسرِ  َبْعدَ  إِنَّ ))بمعنى  ٌُْسِر قرٌب للؽاٌة، وكؤنه ٌتوازى  ((ٌُْسر  لٌإكد أن عهد ال

 .((مع العسر فً وقت واحد

هنا له معان عمٌقة،  ((َمعَ ))، فً حٌن أن لفظ ((َمعَ ))فً مثل هذا التفسٌر تنعدم قٌمة كلمة      

 منه أن أي مشكلة فً الدنٌا تظهر بالتوازي معها صور متعددة لحلها، أي أن كلَّ  مُ لَ عْ إذ ٌُ 

 محفز.ٌصحبه  طٍ بِّ ثَ مُ 

كان هذا بالضبط هو ما ٌتعلق بالحضارة الؽربٌة واالستعمار الؽربً، فقد نزل      

االستعمار على العالم اإلسبلمً كؤنه الببلء، ولكنه كان ٌحمل فً طٌه إمكانات عظٌمة 

بة لنا، وأكبر هذه اإلمكانات أنه أتاح لنا فرصا  جدٌدة وقوٌة للدعوة إلى اإلسبلم لم تكن مناس

متاحة من قبل، ولو أن العلماء فهموا هذا السر وعملوا على اإلفادة منه، ألحالوا مؤساة 

 التارٌخ الحدٌث إلى ملحمة إنجازات؛ لكنهم لم ٌستوعبوا ذلك بسبب الفكر الذي أشرنا إلٌه.

 اخ خذَذج نهذعىج:إيكاَ

لقد أصدر كاتب هذا المقال كتبا  ومقاالت كثٌرة فٌما ٌتعلق باإلمكانات التً أُِتٌَحْت      

 للدعوة فً العصر الحاضر، وأكتفً هنا باإلشارة إلى بعض جوانبها:

سس العصر الحدٌث على حرٌة الفكر، حٌث جاءت هذه الثورة فٌما جاءت لقد أُ  -

العصور السابقة،  فلقد ظل االضطهاد الدٌنً رابجا  على مدىبه بالحرٌة الدٌنٌة، 

ٌُعترؾ بحق اإلنسان فً الحرٌة الدٌنٌة وحرٌة الدعوة إال فً هذا العصر.  ولم 

وقد وقَّعت كل دول العالم على هذا الحق فً منشور األمم المتحدة الخاص 

الدعوة بحقوق اإلنسان. وأتاح هذا التؽٌٌر للمرة األولى فً التارٌخ فرصة 

 والنشر دون خوؾ أو مهابة.

أتاح العصر الحاضر حرٌة البحث والتحقٌق، وأثمرت هذه الحرٌة تمحٌص  -

الكتب الدٌنٌة وؼٌر الدٌنٌة. وعلى سبٌل المثال ثبت علمٌا من الدراسة النقدٌة 

للكتاب المقدس أن متنه لٌس معتبرا  من الناحٌة التارٌخٌة، وعلى الجانب اآلخر 

لقد أن متن القرآن الكرٌم متٌن دقٌق بالمعٌار التارٌخً.  اتراسأثبتت تلك الد

أثبت العصر الحدٌث تحرٌؾ الكتب المقدسة األخرى بمقاٌٌس العلم اإلنسانً، 

وأثبت بتلك المقاٌٌس أٌضا  أن القرآن الكرٌم كتاب ؼٌر محرؾ. وبهذا أتاحت 

 لقا  من قبل.دراسة مقارنة األدٌان بابا  جدٌدا  للدعوة اإلسبلمٌة كان مؽ
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طلق علٌه علم اإلنسان من بٌن العلوم المختلفة التً ظهرت فً هذا العصر ما ٌُ  -

)األنثروبولوجٌا( وفٌه ُدرست المجتمعات اإلنسانٌة بؤسلوب موضوعً خالص، 

وثبت من هذه الدراسة أن االعتقاد فً هللا وفً الدٌن لم ٌخل منه مجتمع إنسانً، 

ري، ٌتجاوب مع رؼبة اإلنسان نفسه. وقد منح هذا وأن االعتقاد فٌهما اعتقاد فط

االكتشاؾ الدعوة اإلسبلمٌة مكانتها؛ ألنها تلبً حاجة إنسانٌة مثلها فً ذلك مثل 

 والشراب ونحو ذلك.النظام الذي ٌلبً حاجة اإلنسان من الطعام 

إن الحقابق العلمٌة التً اكتشفت فً العصر الحاضر تإٌد بشكل مدهش ما جاء  -

اِتَنا َسُنِرٌِهمْ ن الكرٌم، فكانت تصدٌقا  لنبوءة القرآن الكرٌم فً القرآ ٌَ  اآْلَفاقِ  ِفً آ

ٌَّنَ  َحتَّى   أَْنفُِسِهمْ  َوِفً َتَب هُ  لَُهمْ  ٌَ ، وبهذا ٌكون العلم الحدٌث [53فصلت:] اْلَحقُّ  أَنَّ

 سبلحا فعاال ٌنبؽً أن ٌتسلح به الداعٌة المسلم.

ى صاالت التً قلصت المسافات إلى أقصوسابل االتمن بٌن المخترعات الحدٌثة  -

حد ألول مرة فً التارٌخ، وهو ما ٌتٌح للداعٌة المسلم أن ٌتخذ من العالم كله 

مٌدانا  لدعوته بؤٌسر السبل وأسهلها. والحق أن هذه الوسابل ال تعدو أن تكون 

 الم.من أن اإلسبلم سوؾ ٌصل إلى كل بٌت فً الع تصدٌقا لما أخبر به النبً 

إن  ((معقوالت اإلسبلم))م( فً مقدمة كتابً 1978لقد قلت فً ٌونٌو من عام ) -

إال أن العالم االشتراكً ، ((العالم الحر))إمكانات ؼٌر عادٌة للدعوة قد ظهرت فً 

مستثنى من هذا؛ ألن النظام فٌه ٌقوم على االستبداد الكامل، ولهذا ال توجد 

فقط مما قلته تؽٌرت عاما   13فرٌص متاحٌة للدعوة اإلسبلمٌة هناك، ولكن بعد 

م( انتهت االمبراطورٌة االشتراكٌة، واآلن أصبحت 1991عام )األحوال، وفً 

سبلمٌة فً العالم االشتراكً بعد أن لم تكن متاحة إال الفرص متاحة للدعوة اإل

 فً العالم ؼٌر االشتراكً.

ُنِشَر فً مجلة  ،((معرفة العصر الحدٌثالحاجة إلى ))لقد كتبت قبل ذلك مقاال  بعنوان      

إن ثورة الفكر والعمل التً حدثت ))م(، قلت فٌه: 1967نوفمبر ) 24الجمعٌة األسبوعٌة فً 

لفت مشكبلت كثٌرة لئلسبلم، ولكن المؤساة الحقٌقٌة تمثلت فً أن األمة التً فً العالم خ

تواجه هذه الظروؾ القاسٌة منذ أمد بعٌد، لم تسع الٌوم فً جد إلى تفهم المشكلة الجدٌدة فً 

 .((الواقع

م( لجنة من كبار العلماء فً الببلد كانت 1894لقد شكلت ندوة العلماء بلكهنإ فً عام )     

ها تقدٌم توصٌاتها بشؤن إصبلح المناهج التعلٌمٌة، وفٌما ٌلً فقرة من المذكرة التً مهمت

 قدمها موالنا شاه محمد حسٌن وفقا للمحضر المطبوع:

فٌه أي تدابٌر لمواجهة الفلسفة  ذْ خَ تَّ من أضرار الدرس النظامً الحالً أنه لم تُ )) -

الحدٌثة التً تهاجم المبادئ اإلسبلمٌة، ولهذا فإنه من المناسب فً رأًٌ أن 
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مخلصون ممن درسوا كتاب فً الفلسفة الحدٌثة، ٌقوم علٌه مسلمون  ؾَ إلَّ ٌُ 

الفلسفة اإلنكلٌزٌة وأتقنوا اللؽة اإلنكلٌزٌة، وعلٌهم أن ٌمحصوا القضاٌا الفلسفٌة 

ة لئلسبلم، وأن ٌترجموها إلى األردٌة، وٌعهدوا بها إلى ندوة العلماء، المعادٌ

لٌرد علماإها على المخالفات والشبهات المطروحة، ثم ُتدرج ردودهم فً مناهج 

 .((التدرٌس؛ لكً ٌقرأها الطبلب بعناٌة فً أٌام العطبلت وفً أوقات الفراغ

ٌُنفَّذ إلى هذه اللحظة، وقد لقد مضى على هذا االقتراح ما ٌقرب من مبة عام      ، لكنه لم 

مناهج  تطورت ندوة العلماء تطورا  عظٌما  وفقا لما ٌقوله القابمون علٌها. وما ٌحٌر هو أن

 ندوة العلماء الدراسٌة تخلو حتى الٌوم من مثل هذه الكتب.

قبل  ((ٌابهموجز تارٌخ تجدٌد الدٌن وإح))ألؾ موالنا أبو األعلى المودودي كتابا  بعنوان      

شاه ))تقسٌم الهند بعشر سنوات، ذكر فٌه الفشل الذي واجهته الحركات اإلسبلمٌة منذ عهد 

 وحتى عصر الشاه إسماعٌل، وفٌه ٌقول: ((ولً هللا الدهلوي

وأما السٌد أحمد وشاه إسماعٌل الشهٌدان فبل رٌب أنهما اتخذا لئلصبلح جمٌع )) -

التدابٌر وتوسبل إلٌه بكل الوسابل المتاحة؛ إال أنهما لم ٌفكرا أن ٌبتعثا وفدا من 

أهل البصٌرة إلى أوروبا لٌدرسوا أحوال تلك األمة الؽربٌة التً ما زالت تكسح 

جدٌد محدث من األدوات، والوسابل،  العالم كالسٌل الجارؾ، وتستعٌن بكل

والعلوم، والفنون. وٌبحثوا كذلك عن سر قوتها المدهشة وسبب ارتقابها 

العجٌب، وٌتعرفوا على المنشآت والمإسسات التً أسست بها مدنٌتها، وٌحددوا 

وفنونها، وما الذي ٌنقصهم من العدد والوسابل قٌاسا إلى ما أصناؾ علومها 

1((عندهم...
. 

مثل هذا اإلحساس ٌتكرر التعبٌر عنه منذ مدة، ومع هذا لم ٌظهر إلى اآلن عالٌِم      

ٌستحق الذكر سافر إلى العالم الؽربً من أجل هذا الؽرض البحثً، أو من أجل أن ٌدرس 

األدبٌات الؽربٌة دراسة عمٌقة وموضوعٌة، وبناء على زٌادة نسبة السفر فً العصر 

العلماء أن ٌسافروا إلى مدن أوروبا وأمرٌكا، ولكن لم ٌكن ألي  الحاضر فقد أُِتٌَح لبعض

من هذه األسفار صلة بهذا الهدؾ، وكل من سافروا إلى أوروبا وأمرٌكا ال ٌذهبون إلٌهما 

حقٌقة، وإنما ٌذهبون إلى المسلمٌن هناك، فلٌس ثمة عبلقة حقٌقٌة بٌن هإالء المسافرٌن 

 الواقع الحقٌقً لتلك الببلد. فًأي جهد للبحث  والعالم الؽربً، كما أنهم ال ٌبذلون

، والثانً ((أمرٌكا التً رأٌت))أحدهما لسٌد قطب هو خذ على سبٌل المثال كتابٌن      

لموالنا أبً الحسن علً الندوي؛ وهو تقرٌر مفصل لرحلة موالنا أبً الحسن إلى الؽرب، 

أي عبلقة بالدراسة الجادة للحٌاة فً ، فلٌس لهذٌن الكتابٌن ((شهران فً أمرٌكا))نشر بعنوان 

                                                           
1
وإحٌابه الدٌن تجدٌد تارٌخ موجز))  

))
 (.136/ص) لبنان، الحدٌث الفكر دار ،
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ٌكتشؾ أن صاحب الرحلة قضى شهرٌن فً  ((شهران فً أمرٌكا))أمرٌكا. ومن ٌقرأ كتاب 

أي معهد أو  بدراسةأمرٌكا؛ لكنه لم ٌلتق خبلل هذه المدة بؤي أمرٌكً هناك، كما أنه لم ٌقم 

 إدارة بها دراسة جادة من أجل فهم نظرٌة الحٌاة األمرٌكٌة.

إن من ٌقرأ مثل هذه الكتب ال ٌخرج منها إال بمعلومات سطحٌة وسلبٌة عن الؽرب، ال      

ٌمكنه أن ٌقؾ من خبللها على سر قوة أمرٌكا، أو على الثروة الفكرٌة لدٌها، تلك الثروة 

 التً تشكل على أساسها هٌكلها النظري.

ربٌة، وال توجد فً أذهانهم والحق أن العلماء فً هذا العصر ال ٌعرفون األفكار الؽ     

سوى صورة مؽلوطة عن اإلنسان الؽربً كونتها معلوماتهم الناقصة، تماما  كما شكلت 

الشابهة لدى المستشرقٌن القدامى. على سبٌل المثال المعلومات الناقصة صورة اإلسبلم 

ود لها، أو الفكرٌة التً ال حدٌقال إن اإلنسان الؽربً إنسان مادي  عقبلنً، ٌإمن بالحرٌة 

 .((إال العقلال موجود ))كما قال أحد العلماء بالنص إن عقٌدة اإلنسان الؽربً هً 

ولكن هذا تفسٌر مؽلوط للؽاٌة للعقبلنٌة الؽربٌة، فاإلنسان الؽربً ٌعد الفكر البحثً هو      

العقل ال الفكر ؼٌر المقٌد، واألمر أن االستدالل فً الزمن القدٌم كان ٌإسس على 

، أما فً العصر الحاضر فإن مقٌاس التفكر والتدبر البدٌهٌاتَسلََّماِت االعتقادٌة أو المُ 

، وإنما ال بد من تمحٌصها البدٌهٌاتالعقلً هو عدم التسلٌم المسبق بؤي عقٌدة على أنها من 

 على ضوء األحداث والحقابق، ثم بعد ذلك ٌتكون الرأي حولها.

عقل مفٌد لنا للؽاٌة؛ ألن اإلسبلم ٌقوم على الحقابق وباإلضافة إلى هذا فإن تصور ال     

على  المحكمة، وتقوم األدٌان األخرى فً صورتها الحالٌة على االفتراضات والتوهمات،

سبٌل المثال بدأت دراسة الكتب المقدسة دراسة علمٌة على أساس التصور العقلً فً 

الؽرب الكتب المقدسة اء العصر الحاضر وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، ومثلما درس علم

 ومحصوها، فإنهم درسوا القرآن الكرٌم دراسة علمٌة ومحصوه أٌضا .

ٌُعتقد فً الكتاب المقدس أنه كبلم هللا بحذافٌره، وهكذا صار       فً الزمن القدٌم كان 

مقدسا دون أي بحث أو تحقٌق علمً فً صحة هذه المسلمة، ثم كان أن ُدرس الكتاب 

المقدس وُحلل متنه وفقا للمقاٌٌس العقلٌة الحدٌثة، وَثَبَت على مستوى العلم اإلنسانً أن 

اآلن لٌس كتابا  معتبرا  من الناحٌة التارٌخٌة، وعلى الجانب اآلخر أثبت الكتاب الموجود 

 هذا البحث العلمً أن القرآن الكرٌم معتبر وموثوق به على المستوى التارٌخً.

لو أن العلماء فهموا الفكر الؽربً على نحو دقٌق لتقبلوه بوصفه فكرا مفٌدا، لكنهم      

 ماتهم السطحٌة عنه.خالفوه وسخروا منه بناء  على معلو
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 تعض األيثهح:

ٌرى السٌد أبو األعلى المودودي أن اإلسبلم حركة ثورٌة سٌاسٌة مكتملة، فٌقول فً      

 حماسة شدٌدة موضحا  وجهة نظره فً هذا األمر:

العالم الٌوم ٌسمع ببل اهتمام صوت المإذن وهو ٌرتفع قاببل : أشهد أن ال إله إال )) -

ٌعرؾ ما الذي ٌنادي به، والمستمعٌن ال ٌعرفون معنى ما هللا؛ ألن المنادي ال 

ٌسمعون وال ٌدركون ؼاٌته. ولو علموا أن ما ٌترتب على هذا النداء الذي ٌرفعه 

المإذن قاصدا هو أننً ال أعترؾ بَملَِك أو حاكم، وال أعترؾ بؤي حكومة أو 

، وال أعترؾ بؤي عادات أو تقال ًَّ ٌد، وال قانون، ولٌس ألي محكمة سلطة عل

وحده، وما سوى ذلك  ، وال بقدسٌة أحد، إال هللا بؤي امتٌازات ألحد من الخلق

فؤنا منحرؾ عنه. عندبذ ربما ٌفهم المرء أنه ال ٌسعه إؼفال معنى هذا النداء. 

وسواء بدأت أنت بالحرب أم لم تبدأها، سٌحاربك العالم نفسه، بل ما ٌرتفع هذا 

النداء حتى تشعر كؤن األرض والسماء قد أصبحتا أعداء  لك فجؤة، وأن الثعابٌن 

1((ترصد بك من كل جانبوالعقارب والوحوش ت
. 

لقد استخدم السٌد أبو األعلى المودودي هذه األلفاظ الممتلبة حماسة؛ ألنه رأى أنه      

ٌُْرَفُع األذان فً أٌامنا هذه من المساجد فإن  أحدا  لن ٌؤتً لٌحاربنا بسببه، فً حٌن أن عندما 

له من كل اتجاه:  التوحٌد فً مكة بدأت المعارضة الشدٌدة عندما رفع صوت الرسول 
فمنهم من طرده أهل بٌته، ومنهم من ُضرب، أو حبس، أو جرجر على الرمال الملتهبة، ))

أو قذؾ باألحجار أو سب وشتم، أو فُقِ 
2

ت َرْأُسهُ  1((َبْت عٌُنُه، أو ُشجَّ
 . 

هذا الكبلم ال ٌدل فً هذا العصر إال على الؽفلة، ولو كان المإلؾ على علم جٌد      

زمن االضطهاد بالعصر لعلم أن العامل الزمنً ٌشكل فرقا مهما، فقد كان الزمن القدٌم 

م ٌكن نتٌجة الدٌنً، أما الزمن الحاضر فهو زمن الحرٌة الدٌنٌة، وعلٌه فإن هذا الفرق ل

إله إال هللا، بل هو نتٌجة للعامل الزمنً، وهذا هو السبب فً أن السٌد لبل المفهوم السٌاسً 

الثورٌة  ((أذان))أبا األعلى المودودي الذي آمن بالمفهوم الثوري، ظل هو وجماعته ٌرفعون 

فً الهند قبل التقسٌم لعشر سنوات، ولم تتعرض الحكومة لهم باالعتقال أو المضاٌقة، كما 

 نشار بسبب هذا األمر.لم ُتَشّق رإوسهم بم

ولو كان موالنا أبو األعلى المودودي ٌعرؾ هذا الفرق الزمنً لرأى فٌه منفعة عظٌمة      

 للدعوة اإلسبلمٌة؛ لكنه لم ٌستطع اإلفادة منه؛ ألنه لم ٌقؾ على حقٌقة هذا الفرق.

                                                           
1
اإلسبلمٌة السٌاسة))  

))
 (.175،176/ص) ،(م1986) دهلً، ،

2
 (.177/ص) نفسه، المرجع  
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المقاالت التً  ، ُجِمَعْت فٌه((تنقٌحات))ثمة كتاب لموالنا أبً األعلى المودودي عنوانه      

كتبها عن الصدام بٌن اإلسبلم والحضارة الؽربٌة، وجاء فً هذا الكتاب أن الحضارة 

الؽربٌة حضارة باطلة من أولها إلى آخرها، وقد صنعها اإللحاد والدهرٌة والبلدٌنٌة 

والمادٌة، وصنعها أٌضا  حرب العقل والحكمة على الدٌن
1

. ومبادئ اإلسبلم فٌما ٌتعلق 

والحضارة الؽربٌةبالمدنٌة والحضارة تختلؾ تمام االختبلؾ عن مبادئ المدنٌة 
2

، فالبذرة 

الخبٌثة التً ؼرست فً زمن النهضة الؽربٌة، تحولت إلى شجرة خبٌثة ضخمة للحضارة 

ؤثٌر، والمدنٌة فً ؼضون عدة قرون، وثمار هذه الشجرة حلوة المذاق، لكنها سامة الت

منظر الربٌع، لكنها تؤتً بهواء  ثمارها حلوة المظهر، لكنها ذات أشواك، وأؼصانها ترسم

سام ال نراه، ٌعمل على تسمٌم دماء بنً البشر فً الداخل دون أن ٌشعروا به
3
. 

مثل هذه المقاالت كان ٌقؾ وراءها الؽفلة عن الحضارة الحدٌثة لٌس إال، وكان من      

ن أصبحت تلك الحضارة مادة للكراهٌة والتحقٌر عند علماء العصر، وقد ثمار هذه الؽفلة أ

 ظلوا عاجزٌن عن اكتشاؾ اإلمكانات الكامنة فٌها، ولم ٌهتدوا إلى استعمالها فٌما ٌنفعهم.

 رأٌ سطحٍ:

أعلن الشاه عبدالعزٌز الدهلوي فً بداٌة القرن التاسع عشر أن الهند قد أصبحت دار      

عالم بؤنه ٌجب على المسلمٌن أن ٌهبوا للجهاد وقتال اإلنكلٌز  544ذلك  حرب، ثم أفتى بعد

بالسٌؾ، وال ٌزال الحدٌث عن الجهاد بالسٌؾ مستمرا  رؼم مرور مبة وخمسٌن عاما  على 

 هذه الواقعة.

م( فً مركز 1951ٌولٌو ) 29لقد ألقٌت خطبة مإثرة للؽاٌة بتارٌخ ))ٌقول المودودي:      

، وقلت فٌها: ٌا أهل الشام اإلخوان المسلمٌن بمدٌنة حمص مرقد سٌدنا خالد بن الولٌد 

وحمص، إن العالم اإلسبلمً ٌحتاج الٌوم إلى سٌؾ هللا مرة أخرى، فهل ٌمكنكم أن تعٌروا 

4((العالم اإلسبلمً السٌؾ الذي فقدوه
 . 

وٌظهر من هذا إلى أي مدى ٌؽفل الزعماء المسلمون عن أصل حقٌقة العصر      

سٌاسٌة وحربٌة فقط ،  الحاضر، فقد اعتبروا فً سذاجة أن مشكبلت العصر هً مشكبلت

لها، ومن ثم لم ٌستطع ٌٌر الذي أدرك الحٌاة اإلنسانٌة كمع أنها فً الحقٌقة تتعلق بالتؽ

ٌراعوا تلك الحقٌقة فً جهودهم التً بذلوها وتضحٌاتهم التً هإالء بسبب من ؼفلتهم أن 

 ذهبت هباء وسدى.

                                                           
1
التنقٌحات))  

))
 (.9/ص) 

2
 (.25/ص)  
3
 (.28،29/ص)  
4
 (.294/ص)  
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لقد أثمرت الجهود الؽربٌة التً تراكمت فً مبات األعوام عهدا جدٌدا، ومن أجل      

 مواجهة هذا العهد ٌنبؽً لنا معرفته أوال . ولهذا العهد جانبان مخصوصان:

 الفكري.التؽٌٌر الذي حدث فً التشكٌل  : أولهما -

هو التؽٌٌر الذي حدث فً معٌار القوة، وسوؾ نقوم بتوضٌح هذٌن : واآلخر -

  الجانبٌن باختصار فً الصفحات القادمة.

لم ٌستطع علماء العصر الحدٌث بسبب الؽفلة أن ٌقدموا أدبٌات مقنعة للعقل، ومنسجمة      

لم ٌستطع  -فٌما أعلم–سٌد قطب وحتى  ((شاه ولً هللا الدهلوي))مع الفكر الحدٌث، فمنذ 

هإالء أن ٌعدوا كتابا ٌوافق معاٌٌر هذا العصر؛ لذا ٌصدق علٌهم ما قاله ألبرت حورانً 

من أن معظم المإلفات اإلسبلمٌة التً ألفها المسلمون فً العصر الحاضر ال ترقى إلى 

 مستوى الفكر العصري.

مبالؽة أنهم لم ٌكونوا إن سجل المطبوعات التً صدرت عن علماء العصر، ٌإكد ببل      

ٌعرفون أصبل  ما البٌان العقلً أو المنطقً، وال مجال لذكر العلماء التقلٌدٌٌن فً هذا 

 األمر؛ ألنهم ال ٌعرفون عنه شٌبا  البتة.

بها حاشٌة من عدة  -على سبٌل المثال–إن بعض كتب موالنا أبو األعلى المودودي      

ٌقول فً طً تفسٌره لسورة الحجرات:  ((ٌما بٌنهمتحارب المسلمٌن ف))صفحات على مسؤلة 
سواء أخرج الناس على الحكومة المسلمة الظالمة أم لم ٌخرجوا، فإن هناك اختبلفا  شدٌدا  ))

 . ((بٌن فقهاء اإلسبلم فً هذا الشؤن

 :وبعد ىذا البيان المبدئي يقول     

مارته، وٌسٌر نظام إن رأي جمهور الفقهاء وأهل الحدٌث أن األمٌر الذي تقوم إ)) -

أكان عادال  أم ظالما ،  الببلد وأمنها وأمانها تحت سلطته، ٌحرم الخروج علٌه، سواءٌ 

وأٌا  كانت الطرٌقة التً أتى بها إلى الحكم، ولكن ٌجوز الخروج فً حالة ما لو 

1((ارتكب كفرا  صرٌحا  ... وقد نقل اإلمام النووي اإلجماع على هذا
. 

تلك العبارتان تناقض كل منهما األخرى؛ ألنه إذا كان لجمهور الفقهاء رأي واحد فً      

مسؤلة من المسابل ٌجمعون علٌه، فبل معنى عندبٍذ ألن نقول إن فً المسؤلة اختبلفا  شدٌدا  

 بٌن العلماء.

ي، ٌقول فً من أهم ما كتب موالنا أبو األعلى المودود ((الجهاد فً اإلسبلم))ٌُعد كتاب      

 :بمقدمة هذا الكتا

                                                           
1
القرآن تفهٌم))  

))
 (5/79-84.) 
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–إن من أكبر االتهامات التً توجهها أوروبا فً العصر الحدٌث إلى اإلسبلم )) -

ٌَُعلَِّم متبعٌه سفك الدماء، ولو كان  -ألؼراض سٌاسٌة أن اإلسبلم دٌن دموي، وأنه 

لهذا االتهام حقٌقة لظهر هذا جلٌا  فً الفترة التً خلقت فٌها سٌوؾ كبراء اإلسبلم 

البتارة ثورة عظٌمة على الكرة األرضٌة، وكان من الممكن أن ٌظن العالم إذ ذاك 

1((أنه ربما تكون هذه الفتوحات نتٌجة تعالٌم دموٌة
 . 

والجزء األخٌر من هذه العبارة ٌنقض أولها، ففٌه ٌعترؾ المإلؾ بؤن المسلمٌن قد      

ما  علماء أوروبا، فكٌؾ ٌمكن أن نسمً نزلوا على العالم بسٌوفهم، وهذا هو ما ٌردده

 ٌقولونه إذا اتهاما وبهتانا.

إن تفسٌر سٌد قطب تفسٌر مشهور للؽاٌة، وقد صدر بالقاهرة فً أربعة مجلدات تضم      

أكثر من أربعة آالؾ صفحة، وهو تفسٌر ؼٌر علمً، وٌخلو من أي استدالل علمً حقٌقً، 

 فً ذلك.وإن كان ٌتمٌز بالجمال األدبً ببل شك 

هُ : من سورة فصلت( 41،42على سبٌل المثال ٌشرح سٌد قطب اآلٌتٌن )       لَِكَتابٌ  َوإِنَّ

ؤِْتٌهِ  اَل  ﴾14﴿ َعِزٌزٌ  نِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  ٌَ ٌْ هِ  َب ٌْ َد  فٌقول: َحِمٌدٍ  َحِكٌمٍ  ِمنْ  َتْنِزٌلٌ ۚ   َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل  ٌَ

صادر من هللا الحق، ٌصدع وأنى للباطل أن ٌدخل على هذا الكتاب، وهو )) -

بالحق، وٌتصل بالحق الذي تقوم علٌه السماوات واألرض؟ وأنى ٌؤتٌه الباطل 

2((وهو عزٌز محفوظ بؤمر هللا؟
 . 

إن هذا التفسٌر كما هو واضح تفسٌر أدبً محض، ال عبلقة له بالتفسٌر العلمً أو      

 العقلً.

وفرعون،  فً سورة األعراؾ المحاورة التً دارت بٌن سٌدنا موسى  ذكر هللا      

وقد والخطاب الذي وجهه فرعون لرجال ببلطه حٌن استشعر تؤثرهم بموسى ودعوته، 

إن موسى ٌرٌد أن ٌخرجكم من أرضكم، وقد  سعى فٌه إلى تحرٌضهم علٌه، وقال لهم:

 بقوله: [114األعراؾ:] أَْرِضُكمْ  ِمنْ  ٌُْخِرَجُكمْ  أَنْ  ٌُِرٌدُ  شرح سٌد قطب قوله

إنهم ٌصرحون بالنتٌجة الهابلة التً تتقرر من إعبلن تلك الحقٌقة، إنها )) -

إنها إبطال شرعٌة الحكم، أو الخروج من األرض، إنها ذهاب السلطان، 

3((محاولة قلب نظام الحكم بالتعبٌر العصري الحدٌث
. 

                                                           
1
اإلسبلم فً الجهاد))  

))
                                              (.15/ص) ،(م1984) دهلً ،

2
القرآن ظبلل فً))  

))
 (5/3127.) 

3
  (3/1348.) 
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هذا الشرح لآلٌة شرح ؼٌر علمً، بل ؼٌر منطقً من أوله إلى آخره؛ ألنه إذا كان      

كبلم موسى وفرعون موجودا  فً القرآن الكرٌم؛ فإن دعوة موسى ٌمكن التعرؾ علٌها من 

من خطاب فرعون  موسى كبلمه هو ال من كبلم فرعون؛ لذا فإن استنتاج ؼاٌة سٌدنا 

 ؼاٌة حركة سٌد قطب من بٌان لجمال عبدالناصر .ال ٌكون إال مثل استنتاج 

 شهادج يٍ انغزب:

م( سافر إلى الدول العربٌة، وتعلم 1942إن مبلٌز روثفٌن صحفً إنكلٌزي )ولد عام      

صفحة( عن اإلسبلم فً  444اللؽة العربٌة، ودرس مإلفات المسلمٌن، وله كتاب فً )

 م(.1984بنٌوٌورك عام ) ((بنجوٌن))العالم الحدٌث، وقد صدر عن دار نشر 

، ((اإلسبلم وتحدي الؽرب))خصص روثفٌن الباب السابع من الكتاب لموضوع عنوانه      

أشار فٌه إلى أن أبا األعلى المودودي بسبب ؼفلته فً كتاباته عن التقالٌد الرفٌعة للثقافة 

نوٌة، أخذها الؽربٌة والفكر الؽربً؛ جاءت أكثر أفكاره عن الؽرب مبنٌة على مصادر ثا

من صحؾ ومقاالت التقطها من هنا وهناك، وقد تحدث فٌها عن بعض المشكبلت 

االجتماعٌة الؽربٌة؛ لكنه لم ٌكن ٌطبق مبادبه على المجتمع المسلم المعاصر، بل كان 

ٌقارن دابما  بٌن المعاٌٌر المبدبٌة لئلسبلم والجانب العملً ؼٌر المعٌاري للمجتمع الؽربً، 

قارن الشًء بنظٌرهأي أنه لم ٌ
1
. 

ٌستشهد بالقرآن  ((الجهاد فً اإلسبلم))وعلى سبٌل المثال فإن موالنا المودودي فً كتابه      

والحدٌث من ناحٌة، وٌستشهد باألحداث الؽربٌة من ناحٌة أخرى، وكؤن المقارنة عقدت فً 

فً العصر  هذا الكتاب بٌن المثال والواقع، وهذا هو حال سٌد قطب والمإلفٌن اآلخرٌن

الؽربً، وٌقدمون ب، وإنما ٌقارنون اإلسبلم ((الؽربً))مع  ((المسلم))الحاضر، فهم ال ٌقارنون 

خطبة حجة الوداع نموذجا  لئلسبلم فً األمور والمعامبلت الدولٌة، فً حٌن أن الطرٌقة 

 الصحٌحة هً أن نقارن خطبة حجة الوداع بمنشور األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ونقارن

 الحكومات الؽربٌة بالحكومات اإلسبلمٌة، وهذا هو حال كل الكتب المإلفة فً هذا العصر.

 حدح هللا انثانغح:

التً حظٌت بالشهرة والذٌوع، وٌعد  ((شاه ولً هللا الدهلوي))حجة هللا البالؽة أحد كتب      

ظن أن وقد ٌُ ))ترجمان اإلسبلم المعتمد على األدلة والبراهٌن، وقد قال المإلؾ فً مقدمته: 

                                                           
1
 (.327/ص)  
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األحكام الشرعٌة ؼٌر متضمنة لشًء من المصالح، وأنه لٌس بٌن األعمال، وبٌن ما جعل 

ن ٌختبر طاعة عبده، فؤمره هللا لها مناسبة، وأن َمَثَل التكلٌؾ بالشرابع كمثل سٌد أراد أ

برفع حجر أو لمس شجر مما ال فابدة فٌه ؼٌر االختبار، فلما أطاع أو عصى جوزي 

 .((بعمله

قدم المإلؾ أمثلة من القرآن والسنة تإكد فساد هذا الظن وعدم صحته؛ وذهب إلى أن      

َع نفسه أشار فً عدد من أحكامه إلى أنها مبنٌة فً  ن ذلك قوله على المصالح، م الُمَشرِّ

اةٌ  اْلِقَصاِص  ِفً َولَُكمْ القصاص:  ٌَ ا َح ، ومنه ما جاء عن الصدقة [179البقرة:] اأْلَْلَبابِ  أُولًِ ٌَ

من أؼنٌابهم  قد فرض علٌهم صدقة ُتْإَخذُ  فؤخبرهم أن هللا ))فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ 

أحكام  الصحابة والتابعٌن تخص، كما أنه حشد بعضا  من أقوال ((َفُتَردُّ على فقرابهم

المصالح، وكذلك أقوال بعض العلماء الذٌن جاءوا من بعدهم مثل الؽزالً والخطابً وابن 

السبلم وؼٌرهم عبد
1
. 

ٌَُعدُّ       ، ألن هذا الكتاب ٌتمحض كله لدراسة أسرار الشرٌعة،  لكن حجة هللا البالؽة  استثناء 

ثم ))ٌقول إلى تؤلٌؾ الكتاب عن طرٌق الكشؾ، وبحسب تصرٌح المإلؾ فقد جاءته اإلشارة 

ثم رأٌت اإلمامٌن الحسن ))وٌقول:  ((ألهمنً ربً ...أن أنتهض ٌوما لهذا األمر الجلً

... فً منام كؤنهما أعطٌانً قلما، وقاال: هذا قلم جدنا رسول هللا  رضً هللا عنهماوالحسٌن 

 وقال حٌن شعر أن روح النبً ((... إلخ ،  :إن الشرٌعة المصطفوٌة أشرفت ))تؽشاه

2((فً هذا الزمان على أن تبرز فً قُْمٍص سابؽٍة من البرهان
 . 

موضوعه، وٌرون أن فً ٌُعد العلماء، وأخص منهم علماء هنود، هذا الكاتب حجة  فً      

كتابه مواد كافٌة شافٌة لهذا العصر العقبلنً؛ بل إنهم ٌجزمون أنه لم ٌوجد حتى ٌومنا هذا 

ب ٌضاهٌه فً معالجة قضٌة التؤٌٌد العقلً للدٌن وتسوٌؽه بحكمةكتا
3

. كتب النواب صدٌق 

م( ٌقول: لم ٌوجد فً خبلل اثنً عشر قرنا مضوا كتاب لعالم 1894-1822حسن خان )

 عربً أو عجمً ٌضاهً هذا الكتاب فً بٌان أسرار األحكام.

 ((دار التراث))أصدرتها  ((حجة هللا البالؽة))وأنا عندي نسخة من طبعة كتاب      

 صفحة(، والجزء الثانً 198هـ(، وٌشتمل الجزء األول منها على ) 1355بالقاهرة عام )

صفحة(، وقد اطلعت على هذا الكتاب كامبل  بجزبٌه فً أثناء كتابتً لهذا  215على )

ه وأقول ببل مبالؽة إننً لم أجد فً الكتاب كل المقال؛ بل قرأت بعض أجزابه عدة مرات،

 الدلٌل وفقا للمعٌار العلمً الحدٌث. كبلما  ٌمكن أن ٌرقى إلى درجة

                                                           
1
 (.6-3/ص)  
2
 (.3/ص)  
3
 (.216/ص)  
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وعنوانه مؤخوذ من أحدى آٌات القرآن الكرٌم،  ((حجة هللا البالؽة))إن اسم هذا الكتاب      

وهو كتاب رفٌع المستوى ببل شك، لكنه ال ٌفسر الشرٌعة اإلسبلمٌة بؤسلوب الحجة البالؽة، 

وإنما بؤسلوب تقلٌدي ال أكثر، وقد التزم المإلؾ فً ترتٌبه ترتٌب كتب الفقه، وهذا مما 

ٌتجاوز الهٌكل التقلٌدي القدٌم؛ ألن أبواب لم ٌستطع أن  ((شاه ولً هللا الدهلوي))ٌدل على أن 

 الفقه فً األصل هً أبواب األحكام ولٌست أبواب األسرار.

، وهً الزمة ترتبط ارتباطا وثٌقا باالتجاه ((ِاْعلَمْ ))تبدأ مباحث الكتاب بشكل عام بلفظة      

ا األسلوب التقلٌدي؛ فقد كان هذا أسلوبا شابعا حٌث المتحدث ٌتحدث من مقام العالم، أم

 ((شاه ولً هللا الدهلوي))الحدٌث فإن الحدٌث فٌه ٌكون من مقام العلم ال من مقام العالم، لكن 

 أبى أن ٌستوعب هذا الفرق.

َنا))ع من الكتاب لفظة وقد وردت فً عدة مواض      ٌُّ ، وهذا أسلوب ؼٌر حٌادي وال ((َنِب

، ال ٌناسب سوى الكتب االعتقادٌة؛ وذلك ألن موضوع البحث العلمً لٌس هو أن علمً

تاب عن ؟ وتحدث الكرسول هللا نبٌنا، بل أصل موضوع البحث هو: هل كان رسوال  هلل 

ْتَرِة حتى سٌاسة المدن، وكل ذلك بؤسلوب تقلٌدي اعتقادي ال بؤسلوب  كل شًء من السُّ

 علمً.

 :لمثال النية والعبادة باأللفاظ اآلتيةفقد شرح على سبيل ا     

1((حٌاة للجسد بدون روح واعلم أن النٌة روح، والعبادة جسد، وال)) -
 .  

 :وقال فيما يتعلق بأسرار الصالة     

من األدنى إلى األعلى،  أحسن الصبلة ما كان جامعا  بٌن األوضاع الثبلثة، مترقٌا  )) -

2((والتذلللٌحصل الترقً فً استشعار الخضوع 
 .     

 :وقال فيما يتعلق بأسرار الحج 

وربما ٌشتاق اإلنسان إلى ربه أشد شوق فٌحتاج إلى شًء ٌقضً به شوقه فبل )) -

3((ٌجد إال الحج
. 

، وهذا الكبلم ال ٌعدو أن ٌكون الكتاب كلهومثل هذه الشروح منتشرة ومتفرقة فً      

للشرٌعة، ال شرحا  علمٌا  أو عقلٌا  بؤي وجه من الوجوه، والذٌن ٌعدونه شرحا   شرحا وعظٌا

 . ((التوضٌح والشرح العقلً))عقلٌا  ال نقول عنهم سوى إنهم ال ٌعرفون معنى 
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  :بعد أن قرأت ىذا الكتاب قلت لنفسي     

األمر لماذا ٌختلؾ رأًٌ فٌه عن رأي العلماء اآلخرٌن إلى هذا الحد، وفً نهاٌة  -

أدركت أن السبب فً ذلك هو أن أولبك العلماء ٌنظرون إلى الكتاب وفق معاٌٌر 

قدٌمة، أما أنا فؤنظر إلٌه وفق معاٌٌر حدٌثة. فهإالء العلماء ال ٌملكون سوى معٌار 

واحد فقط هو الكتب اإلسبلمٌة القدٌمة؛ لذا بدا لهم أن هذا الكتاب متفرد فً فنه وال 

كتاب حجة من الجانب العقلً، ولكننً حٌن أقٌس هذا الكتاب  نظٌر له، وأعلنوا إنه

 وفق المقٌاس العقلً الحدٌث ال ٌبدو لً عقلٌا بؤي وجه من الوجوه.

فإذا قال من امتدحوا الكتاب إنه ممتاٌز قٌاسا  إلى الكتب القدٌمة، فإننً ال أختلؾ معهم      

ر االستدالل العقلً؛ فإن نقدي عندبٍذ ٌبقى فً ذلك أبدا ، لكنهم إذا قالوا إنه نموذج رفٌع لمعٌا

 فً محله، ألن الحقٌقة هً أنه ال عبلقة له من قرٌب أو بعٌد بمعٌار االستدالل العقلً.

 أسهىب غُز عهًٍ:

لموالنا أبً  ((ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمٌن))كتب األستاذ سٌد قطب مقدمة لكتاب      

ال ٌعتمد على مجرد االستثارة ))الحسن علً الندوي، فقال فً طً تعرٌفه بالكتاب إنه: 

1((الوجدانٌة أو العصبٌة الدٌنٌة، بل ٌتخذ الموضوعٌة أداته
 . 

لموالنا سابق  واآلن انظر إلى أصل الكتاب على ضوء هذا الكبلم؛ فالفكرة المركزٌة     

2((قٌادة األمم))ن المسلم ُعِهَد إلٌه بـ الذكر فً هذا الكتاب هً أ
وقد استخدم كاتب التصدٌر  

3((قٌادة اإلنسانٌة))لمفهوم لفظ االدكتور محمد ٌوسؾ موسى لهذا 
، ومقصد هذا الكتاب فً  

4((القٌادة العالمٌة))نظر كاتب المقدمة سٌد قطب هو تحقٌق 
 . 

لِّؾ على أصول موضوعٌة لكان أول ما ٌجب على المإلؾ أن ٌثبت ولو أن الكتاب أُ      

دعواه تلك من نصوص القرآن والسنة؛ أي أن منصب المسلم هو قٌادة الدنٌا وإمامة العالم، 

 326ولكن لم ٌحدث أبدا  فً أي موضع من مواضع الكتاب الذي ٌبلػ عدد صفحاته )

الدعوى. ولم ٌرد فً الكتاب سوى دلٌل  صفحة( أن أثبت دلٌبل من القرآن والسنة ٌإكد تلك

 ((برلمان إبلٌس))واحد ٌدلل به على ذلك، هو بٌت شعر للعبلمة محمد إقبال قاله فً قصٌدة 

المإلؾ فً وفٌها مجلس شورى ُمْفَتَرض إلبلٌس، بث من خبلله إقبال هذه الفكرة. وقد قدم 

لتً قال فٌها إقبال على ( ترجمة لتلك القصٌدة التخٌلٌة، ا287إلى  285الصفحات من )

 إبلٌس هذا البٌت:لسان 
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إني أخشى دائما  من نهضة ىذه األمة ويقظتها، فهذه حقيقة ُتحاسُب 
 عليها الكائنات.

إن االستشهاد بهذا البٌت بالنسبة إلى أصل الموضوع هو استشهاد ؼٌر علمً، فقد كان      

ٌثبت دعواه إما أن ٌؤتً بآٌة أو حدٌث ٌثبت بهما وجهة نظره وٌإٌد بهما على المإلؾ لكً 

ْثِبَت أن مصدر التعرؾ على ؼاٌات الشرٌعة لٌس كبلم هللا ورسوله فقط، دعواه، أو أن  ٌُ

 وإنما ثمة مصدر ثالث هو كبلم إبلٌس.

ْثِبُت أن علماء علمٌة وموضوعٌة  ذه الكتب قد أُلَِّفْت على أُُسسٍ إن االدعاء بؤن مثل ه      ٌُ

العصر الحاضر لم ٌستطٌعوا أن ٌقدموا األدبٌات المطلوبة على أساس الحقابق 

الموضوعٌة، لٌس هذا فحسب، بل إنهم ال ٌعلمون أٌضا  ما المقصود بإعداد أدبٌات على 

 أساس الحقابق العلمٌة.

 يعُار االسرذالل:

ٌُعَ       دُّ أساسا  فً موضوع أصول االستدالل، ذكر العالم الؽرناطً الشهٌر الشاطبً كبلما  

عن قواعد علم الجدل وكٌؾ أنه من  ((الموافقات فً أصول األحكام))فقد تحدث فً كتابه 

الضروري إذا ما قدمنا دلٌبل  على أي دعوى ندعٌها، أن ٌكون من نخاطبه معترفا بؤن ما 

فلٌس عنده بدلٌل، فصار فإذا كان الدلٌل عند الخصم متنازعا  فٌه ))نقدمه دلٌل بالفعل، 

ُل مقصودا   ٌَُحصِّ 1((اإلتٌان به عبثا  ال ٌفٌد فابدة وال 
. 

ومعنى هذا أن الدلٌل الموافق للمعٌار هو الدلٌل الذي ٌعترؾ به الُمَخاَطُب، أما الدلٌل      

 فبل ٌعد دلٌبل  بالنسبة له. بُ الذي ال ٌقوم على أساس المعٌار وال ٌعترؾ به الُمَخاطَ 

 

 أليثهح:تعض ا

م( متكلما  إلى جانب تخصصاته األخرى المتنوعة؛ لكن 1328-1262ٌَُعدُّ ابن تٌمٌة ) -

الشاطبً، وقد تراجعت  هأكثر األدلة التً ٌقدمها ال تتوافق مع المعٌار الذي ذكر

 قٌمتها كثٌرا  على األقل فً الزمن الحاضر.
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كان معراجا  جسمانٌا ،  ابن تٌمٌة فً أحد كتبه دلٌبل  على أن معراج النبً  مقد     

كما  ((إن المسٌح صعد إلى السماء ببدنه وروحه))وخبلصة دلٌله هذا أن النصارى ٌقولون 

1((أن إلٌاس صعد إلى السماء ببدنه)) ٌقول المسلمون، كما أن عقٌدة أهل الكتاب أٌضا  
. 

الجسمانً ٌمكن أن ٌكون دلٌبل  جدلٌا  أو إلزامٌا  لُمَخاَطٍب  هذا الدلٌل على المعراج     

بعٌنه، وهو الذي ٌعتقد بالصعود الجسمانً لسٌدنا المسٌح وسٌدنا إلٌاس، ولكن المسؤلة 

األصلٌة لٌست مسؤلة الدلٌل الجدلً أو اإللزامً، وإنما مسؤلة الدلٌل العلمً والعقلً، 

العلمً والعقلً هو ما أسس على حقابق معلومة معترؾ بها بشكل عام لدى أهل والدلٌل 

العلم، وألن صعود المسٌح وإلٌاس بجسدٌهما الدنٌوي لٌس حقٌقة علمٌٌة ُمَسلٌَّم بها، لهذا فإن 

 الدلٌل المذكور ال ٌعد دلٌبل  عقلٌا  .

كان  بل إنه  ت،مسموحا  له باالحتفاظ بزوجات كثٌرا كما نعلم كان الرسول      

 ٌستطٌع الزواج من أي امرأة دون مهر أو صداق. 

 ((اعتراض المخالفين))( في تفسيره للقرآن مجيبا  على م8191-8111يقول موالنا شبير أحمد عثماني )     
 :على ىذا التعدد عند رسول اهلل 

هذا ِذْكٌر لسٌرة أكمل البشر، الذي أخبر عن نفسه أنه أعطً قوة أربعٌن رجبل )) -

من أهل الجنة، وقوة كل واحد من هإالء تعدل قوة مبة رجل من أهل الدنٌا، 

مساوٌة لقوة أربعة آالؾ رجل من رجال  وبهذا الحساب تكون قوة النبً 

وجة، فإن هذا قٌاسا  إلى له أربعة آالؾ ز الدنٌا، وعلٌه لو افترضنا أن النبً 

ٌعدل زوجة واحدة لرجل واحد، وسبحان هللا فإن هذا أدل على قوة  قوته 

أمضى من عمره ثبلثة وخمسٌن وضبطه نفسه؛ ألنه رؼم هذه القوة  صبره 

 بعد وفاة السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها عاما  فً زهد، ثم تزوج بالسٌدة عابشة

، ثم تزوج بثمانٌة أخرٌات، وكانت الزوجات التسع على قٌد رضً هللا عنها

أعظم خلق هللا،  النبً ، فهل ٌمكن ألي منصؾ أن ٌتهم الحٌاة بعد وفاته 

عة آالؾ زوجة بكثرة األزواج، وهو الذي بالذي كان ٌستحق بقوته الفطرٌة أر

2((توفً عن تسع زوجات فقط
. 

ٌُْقِنْع الجواب المذكور أحدا  من المخالفٌن؛ ألنه ٌنطلق من عقٌدة ترى أن قوة النبً       لم 

 ،تعدل قوة أربعة آالؾ رجل، وهذه العقٌدة ؼٌر متفق علٌها بٌن الُمِجٌِب والُمَخاَطِب 

 ولهذا ال ٌمكن أن ٌكون ذلك الدلٌل دلٌبل  عقلٌا  عند المخاطب.
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لشاه ولً هللا الدهلوي باب مفصل من تسع صفحات  ((ؽةحجة هللا البال))فً كتاب  -

اعلم أن أتم الشرابع وأكمل ))، وٌبدأ هذا الباب بجملة ((مبحث فً الجهاد))عنوانه 

ٌُْإَمُر فٌه بالجهاد 1((النوامٌس هو الشرع الذي 
. 

فما سبب تلك األهمٌة الكبرى التً سبؽها ولً هللا على الجهاد الحربً؟ لقد أرجع      

األهمٌة إلى أن هذا القتال فٌه رحمة لئلنسانٌة، فإن أهل الفساد الذٌن ال المإلؾ تلك 

ال تقتصر الرحمة فً حقهم على إثبات الحجة علٌهم؛ بل  ٌذعنون لما ٌؤمر به النبً 

ٌُقهروا لٌدخل اإلٌمان علٌهم على رؼم أنفهم. فإنَّ قهرهم وقتالهم ٌشبه  الرحمة فً حقهم أن 

قطع العضو الفاسد من جسد اإلنسان عندما ال ٌصح بدنه إال بقطعه، فالشر القلٌل إذا كان 

مفضٌا إلى الخٌر الكثٌر واجب فعله
2
. 

بشؤن القتال ال ٌتفق مع ُمَسلََّماِت  ((شاه ولً هللا الدهلوي))إن هذا الدلٌل الذي ذهب إلٌه      

اإلنسان المعاصر، فإن من ٌسمعه ٌقول إن عاطفة الصبلح لدى شاه ولً هللا تستحق 

مناسبا  لعصر  التقدٌر، لكن مشروعه مبنً كله على الحمق والجهل، وربما كان توجٌهه هذا

لسٌؾ، لكنه ال معنى له فً هذا العصر، ألنه بعد اختراع األسلحة الحدٌثة أصبح القتال با

 القتال فً ذاته أسوأ الشرور كلها.

إن الحرب الٌوم حرب بالقنابل النووٌة، وإذا نشبت الحرب النووٌة فلن ٌكون ضررها      

فً عصر مقتصرا  على األفراد المقاتلٌن أو على مٌدان الحرب وحده مثلما كان ٌحدث 

القتال بالسٌؾ، بل ستعم أضرارها الكرة األرضٌة كلها، ولن تكون األرض بعدها صالحة 

للحٌاة علٌها، وإذا لم ٌبق العالم اإلنسانً نفسه، فؤي مكان إذا  ٌمكن أن تنتصر فٌه، وتقٌم 

 علٌه نظام الخٌر الذي ترؼب فٌه؟!

دي ستة أجزاء، وقد جاء أبً األعلى المودولموالنا  ((تفهٌم القرآن))ٌضم تفسٌر  -

من سورة الصؾ فً الجزء الخامس  6ِذْكُر إنجٌل برنابا فً شرحه لآلٌة رقم 

من التفسٌر، وجاء التعرٌؾ بهذا اإلنجٌل والحدٌث عنه فً عشر صفحات، 

قد ورد  ((محمد))وكبلم هذا اإلنجٌل ٌتفق كثٌرا  مع عقابد المسلمٌن، حتى أن اسم 

فٌه، على سبٌل المثال: سؤل الكاهن الكبٌر السٌد المسٌح عن اسم ذلك القادم، 

 ، وجاء فً هذا اإلنجٌل:((إن اسمه المبارك هو محمد))فقال المسٌح 

 ٌا محمد، انتظر؛ ألننً خلقت من أجلك أنت الجنة والدنٌا ومخلوقات كثٌرة،)) -

ك سؤنعم علٌه بالبركة، ومن وسوؾ أعطٌك إٌاها هدٌة منً، بل إن الذي ٌبارك

 .((ٌلعنك سؤلعنه
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وباإلضافة إلى موالنا أبً األعلى المودودي أبطل موالنا عبد الماجد درٌابادي وؼٌره      

المسٌحٌة الحالٌة عن طرٌق إنجٌل برنابا، وأثبتوا صحة موقؾ اإلسبلم بناء  على الكبلم 

أساس االستدالل ة العلمٌة؛ ألن الوارد فٌه، ولكن هذا االستدالل ؼٌر صحٌح من الناحٌ

 ٌنبؽً أن ٌكون ُمَسلَّما  به لدى كل من المتكلم والمخاَطِب، وصحة إنجٌل برنابا لٌست ُمَسلَّما  

بها لدى المسٌحٌٌن، وفً مثل هذه الحالة ال ٌصح هذا اإلنجٌل أن ٌكون دلٌبل  فً مواجهة 

 المسٌحٌٌن.

، كثٌرة مختلفة لئلنجٌل بعد المرحلة األولى من موت المسٌح  لقد ُعثر على ُنَسخٍ      

وقد اعترفت الكنٌسة المسٌحٌة فً القرن الثانً المٌبلدي بؤربعة أناجٌل فقط ورأت أنها 

صحٌحة وموثوق بها، وأكدت أن بقٌة األناجٌل ؼٌر قانونٌة ومشكوك فً صحتها، وعلى 

م بٌننا وبٌن السادة المسٌحٌٌن، وإن التمسك هذا فإن إنجٌل برنابا لٌس محل اتفاق أو تسلٌ

بحجٌته ٌشبه إلصاق عالم مسٌحً تهمة ما باإلسبلم استنادا إلى رواٌات وأحادٌث 

 موضوعة. 

توجد مبات األلوؾ من األحادٌث والرواٌات الموضوعة تتعلق باإلسبلم والتارٌخ      

ن أن تكون أساسا  معقوال  اإلسبلمً، ال ٌعترؾ العلماء المسلمون بصحتها، لهذا ال ٌمك

 إلثبات أي أمر ٌتعلق باإلسبلم، وهذا ما ٌنطبق أٌضا  على حالة إنجٌل برنابا.

م( من علماء دٌوبند الممتازٌن، وتفسٌره 1949-1888ٌَُعدُّ موالنا شبٌر أحمد عثمانً )     

 2م هـ. قال فً تفسٌره اآلٌة رق1354للقرآن معروؾ ومشهور، وقد كتبه وأتمه فً عام 

 :من سورة النجم فً سٌاق إثباته الخصابص الممٌزة لرسول اإلسبلم 

مثلما تسٌر نجوم السماء منذ طلوعها وحتى ؼروبها بسرعة معٌنة وفً مدار )) -

فإن شمس النبوة تسٌر على  ((كذلك))معٌن، وال تنحرؾ عن هذا أو ذاك أبدا ، 

قٌد أنملة، واألنبٌاء لها، وال ٌمكن أن تنحرؾ عنه  الطرٌق الذي رسمه هللا 

علٌهم السبلم نجوم السماء، تهتدي الدنٌا بسٌرهم ونورهم، ومثلما تطلع الشمس 

بعد ؼٌاب النجوم جمٌعا  واختفابها، فإن الشمس المحمدٌة أشرقت من مطلع 

1((الجزٌرة العربٌة بعد مجٌا األنبٌاء جمٌعا  علٌهم السبلم
 . 

وتقدٌمه على األنبٌاء علٌهم السبلم،  لقد اسُتْعِمَل فً العبارة مثل لتفضٌل الرسول      

ْسَتْعَمُل دلٌبل  فً القدٌم، لكن إنسان العصر الحاضر ال ٌعد مثل هذا  ٌُ ومثل هذا المثال كان 

 المثال دلٌبل؛ لذا فإنه ال ٌصح أن ٌكون دلٌبل  لطالب االستدالل العقلً.

، بِ اطَ لنظر عن هذا؛ فإن المثال المذكور لٌس متفقا  علٌه بٌن المتكلم والمخَ وبصرؾ ا     

فإنسان الٌوم ال ٌإمن بؤن النجوم كلها أصؽر من الشمس، كما أنه ال ٌإمن بؤن النجوم 

                                                           
1
 (.682/ص)  
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تؽٌب أو تؽرب، فهذان المظهران نسبٌان فً العصر الحاضر ولٌسا واقعٌٌن، وإذا لم ٌكن 

 بٌن الطرفٌن، فكٌؾ ٌمكن أن ٌكون دلٌبل  فً نظر الُمَخاَطِب .المثال المذكور محل اتفاق 

المعروؾ لموالنا أبً األعلى المودودي  ((تفهٌمات))فً الجزء األول من كتاب  -

عن طرٌق  ٌستهدؾ إثبات نبوة النبً  ((حكم العقل))م( مقال عنوانه 1943-1979)

َم وفقا للمعٌار المذكور دلٌل اعتقادي  ولٌس دلٌبل   الدلٌل العقلً، لكن الدلٌل الذي قُدِّ

 عقلٌا . 

وخبلصة هذا االستدالل أن أنبٌاء كثٌرٌن ُبِعُثوا منذ آالؾ السنٌن، وهإالء األنبٌاء رؼم      

إلى أمر واحد، ولم ٌحدث فإنهم قد قالوا جمٌعا كبلما واحدا، ودعوا كثرتهم وعدم التقابهم 

قط أن جاء أحدهم برسالة مختلفة عن اآلخر، وبٌنما كانوا جمٌعا  أصحاب فكر متحد، كان 

 مكذبوهم أصحاب أفكار مختلفة ومتفرقة.

ُم أمُر الفرٌقٌن إلى محكمة العقل، لتحكم بؤن أصحاب الفكر المتحد على حق،       ٌَُقدَّ وعلٌه 

حد، ولو لم ٌكن لهإالء جمٌعا  نبٌع واحد لما أمكن أن ٌكون وٌتحدثون بالهداٌة من نبٍع وا

بٌنهم جمٌعا  هذا االتفاق الكامل، أما أصحاب الفكر المختلؾ المتفرق فهم على خطؤ، ولهذا 

 ٌتحدث كل منهم بكبلم مختلؾ.

إن مثل هذا الدلٌل ال ٌقبله عقل اإلنسان المعاصر؛ ألنه أسس على عقٌدة المتكلم      

ما ٌعنً أنه ؼٌر مبنً على قاعدة مشتركة ٌتفق علٌها المتكلم والمخاطب. وإٌمانه، 

واإلنسان المعاصر ٌجعل التارٌخ وحده معٌارا  لهذه األمور، والتارٌخ ال ٌذكر أي شًء 

عنها، فبل ٌوجد ذكٌر لؤلنبٌاء فً التارٌخ اإلنسانً المكتوب، وال ما ٌكشؾ عن كونهم 

 بٌاء ومدى اتفاقهم فً الفكر كذلك.ً األنمتحدي الفكر أو ال، وال عن مكذب

ألبً األعلى المودودي أن موالنا لم ٌكن ٌعرؾ ما معٌار  ((حكم العقل))ٌخبرنا مقال      

االستدالل العقلً فً هذا العصر، وإنما كتب مقاال  أسسه على الدلٌل النقلً، ووضع له 

 عنوانا  هو االستدالل العقلً.

 خالصح انثحث:

اإلسبلم أن ٌبتعدوا عن السٌاسة العملٌة، وأن ٌخلصوا لعملهم  ٌنبؽً لعلماء -

األصلً وهو الدعوة واإلصبلح والعلم والفكر، وٌمكنهم أن ٌبدوا رأٌهم فً 

 األمور السٌاسٌة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ٌجب على العلماء أن ٌكونوا على علم بؤفكار العصر الحاضر إلى جانب التعلٌم  -

 فلن ٌستطٌعوا أداء ما علٌهم من واجبات على النحو الدٌنً السابد، وإال

 المطلوب.
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ٌنبؽً للعلماء أن ٌتقبلوا النقد وأن ٌتبادلوه فٌما بٌنهم وإال فلن ٌنكسر الجمود  -

 الفكري لدى الناس، ولن تتولد لدٌهم البصٌرة والحكمة.

ن ٌنبؽً أن ٌسود بٌن العلماء التقبل والتسامح، وأن ٌتحدوا مهما ٌكن بٌنهم م -

 اختبلؾ، ودون هذا االتحاد لن ٌتحقق لهذه األمة أي إنجاز عظٌم.

ٌجب على العلماء أن ٌقوموا بواجب الدعوة إلى هللا مع سعٌهم فً تعلٌم األمة  -

الحق إلى الشعوب ؼٌر المسلمة، فبل بد الدٌن وتربٌتها، والدعوة هً تبلٌػ دعوة 

تقتضٌه الضرورة فً هذا  أن ٌستمروا فً هذه الدعوة ببل انقطاع مع مراعاة ما

 الشؤن. 

 

 انفصم تٍُ انمضُرٍُ
      

، م( حاكما  مدبرا  للؽاٌة1975-1946كان الملك السعودي فٌصل بن عبد العزٌز )     

: إننً أتمنى أن أذهب إلى أقصى حد فً العالم اإلسبلمً كله، كان ٌقول وكان محبوبا  إلى

لكنه لم ٌستطع تحقٌق هذه األمنٌة إلى أن  القدس، وأن أدخل المسجد األقصى وأصلً فٌه؛

 رحل عن دنٌانا .

؟ السبب أن المرحوم فٌصل كان ٌحسب أنه ما لم ٌنته حكم الٌهود فً فما سبب ذلك     

القدس )فلسطٌن( وما لم تقم حكومة إسبلمٌة هناك؛ فإنه لن ٌكون من الممكن تحقٌق هذه 

لظروؾ الحالٌة سٌكون اعترافا  باالحتبلل الزٌارة، لقد كان ٌظن أن ذهابه إلى هناك فً ا

السٌاسً وباؼتصاب الٌهود القدس، فهو لم ٌذهب إلى القدس بسبب هذه العقبة الفكرٌة، 

 .حامبل  معه أمنٌته التً لم تتحققورحل عن الدنٌا 

، فقد مثل هذا الرأي موقؾ علماء اإلسبلم بوجه نفرد الملك فٌصل وحده بهذا الرأيلم ٌ     

دس من ٌد األتراك ، فقد خرجت القذي احتل فٌه الٌهود القدسلوقت الادوا به فً اعام، ون

( استولى الٌهود بشكل م1948، وفً سنة )وصارت إلى قبضة برٌطانٌا م(1917فً سنة )

 تْ رَ شِ ، وفً هذا السٌاق نُ م(1967علٌها بشكل كامل فً سنة ) ، ثم استولواجزبً علٌها

 :رأي علماء اإلسبلم قوال  وفعبل   ، وهً تمثلأنقلها هنالشٌخ األزهر فً الصحؾ فتوى 

لك المإسسة الدٌنٌة العرٌقة ، تاد الحق على جاد الحق شٌخ األزهرأفتى الشٌخ ج)) -

سبلمً إلى ، بعدم جواز ذهاب المسلمٌن من مصر ومن دول العالم اإلبمصر

أن  ، وأفتى بؤن ذهاب عامة المسلمٌن إلى هناك قبلالقدس والمسجد األقصى

، ولهذا أمر ؼٌر إسبلمً وؼٌر شرعً ((سٌاسٌا  ))تتحرر القدس والمسجد األقصى 
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، إلى ذهب المسلمون من كل أنحاء العالم، باستثناء سكان القدسال ٌجب أن ٌ

، ألن هذا من إسرابٌل ((سٌاسٌا  ))المسجد األقصى قبل أن تتحرر فلسطٌن والقدس 

. ٌل ألراضٌهم المقدسةعلى أن المسلمٌن قبلوا احتبلل إسراب مُ هَ فْ إن حدث فسوؾ ٌُ 

لمصرٌة زٌارة القدس على وبعد هذه الفتوى من شٌخ األزهر حظرت الحكومة ا

1((مواطنٌها
. 

فٌها على أساس من  هذه مسؤلة شرعٌة فً ؼاٌة األهمٌة، وٌنبؽً اتخاذ موقؾ علمً     

، ة القومٌة، أو على أساس الحمٌة والؽٌرٌةالقرآن والسنة، ولٌس على أساس المشاعر الذات

ممكن  ، وعلٌهم أن ٌبذلوا كل جهدل اإلسبلم الحق فً فلسطٌن والقدسومن المإكد أن أله

، لكننا نعرؾ من دراسة القرآن والسنة أنه من ؼٌر الممنوع لتحرٌرها بالوسابل السلمٌة

لوقت الذي ٌقع فٌه على أي مسلم أن ٌذهب لزٌارة مكان مقدس لؽرض تعبدي خالص فً ا

، ومن جانب آخر فإن االعتراؾ الدولً فً العصر ان تحت سلطة ؼٌر المسلمٌنهذا المك

األجٌال المسلمة فً كل  مُ رَ حْ ، وهذا خٌر من أن تُ الحرٌة الدٌنٌة فتح األبواب لذلكالحاضر ب

ة هللا فً ، ومن عبادمن سعادة زٌارة المسجد األقصى –بناء  على هذه الفتوى -أنحاء العالم 

 .وجه األرض ثالث أفضل مكان على

ت رعاٌة جماعة من م( انعقد مإتمر عالمً فً القدس تح1995فً أؼسطس )     

الحروؾ ، وقد شارك كاتب هذه كانت هذه القضٌة هً محور المإتمر، ومسٌحًٌ إٌطالٌا

، ((السبلم فً اإلسبلم))عنوانه  ((باللؽة اإلنكلٌزٌة))، وقدم مقاال  فٌه بدعوة من تلك الجماعة

 . قدم هذا المقالوفٌما ٌلً أ

2((سبل السبلم))قال القرآن الكرٌم عن طرٌقته فً الهداٌة إنها      
، كما أخبر أن سٌاسة  

الصلح هً أفضل السٌاسات
3

ال ٌحب الفساد ، وأن هللا 
4

، وجاء فً الحدٌث الشرٌؾ أن 

  5((أمنه الناس على دمابهم وأموالهم المإمن من))قال  النبً 
. 

، لكن الناس بٌنهم فً الواقع اختبلفات سٌاسٌة أن اإلسبلم دٌن سبلم من هذا مُ لَ عْ وٌُ      

فات واقعة بٌن األفراد والجماعات، بٌن ، وهً اختبلٌر سٌاسٌة تتعدد أسبابها وتتفاوتوؼ

لم ٌتقبل الناس هذه االختبلفات  ، ولوالمسلمٌن والمسلمٌن، وبٌن المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن

، ومعه ٌفقد العالم األمن والسبلم ،فسوؾ ٌقع الصراع وٌحتدم وأصروا على القضاء علٌها

وهذ
6

 ا ما ٌدعو إلى السإال عن كٌفٌة تحقٌق السبلم .

                                                           
1
 (.م1995)ماٌو 19(/ هـ1415) الحجة ذي ،(19 عدد) ، الهور العصر، صوت جرٌدة  
2
  بِهِ  ٌَْهِدي  ُ بَلمِ  ُسُبلَ  ِرْضَواَنهُ  اتََّبعَ  َمنِ  هللاَّ ٌُْخِرُجُهمْ  السَّ لَُماتِ  ِمنَ  َو ْهِدٌِهمْ  بِإِْذنِهِ  النُّورِ  إِلَى الظُّ ٌَ  .[16: المابدة]  ُمْسَتقٌِمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى   َو
3
   ِا َبْعلَِها ِمنْ  َخاَفتْ  اْمَرأَةٌ  َوإِن ا أَوْ  ُنُشوز  ِهَما ُجَناحَ  َفبَل  إِْعَراض  ٌْ َنُهَما ٌُْصلَِحا أَنْ  َعلَ ٌْ ا َب ْلحُ ۚ   ُصْلح  رٌ  َوالصُّ ٌْ     َوإِنْ ۚ   الشُّحَّ  اأْلَْنفُسُ  َوأُْحِضَرتِ ۚ   َخ

قُوا تُْحِسُنوا      َ  َفإِنَّ  َوَتتَّ ا َتْعَملُونَ  بَِما َكانَ  هللاَّ  [.128:النساء] َخبٌِر 
4
  ٌُْفِسدَ  اأْلَْرِض  فًِ َسَعى   َتَولَّى   َوإَِذا ٌُْهلِكَ  فٌَِها لِ ُ ۚ   َوالنَّْسلَ  اْلَحْرثَ  َو  [.245:البقرة] اْلَفَسادَ  ٌُِحبُّ  اَل  َوهللاَّ
5
 .اإلٌمان كتاب الترمذي،  

 



244 
 

عد مثاال حدٌثا على هذا االختبلؾ، فالقدس مدٌنة إن مسؤلة القدس التً ذكرت آنفا  ت     

ٌٌن البشر ، وهً أن مبلافة إلى ذلك فإن لها خصوصٌة أخرى، وباإلضتارٌخٌة قدٌمة

لسماوٌة الثبلثة ارتباطا  ، فمن صفات المدٌنة الممٌزة أنها ترتبط بالدٌانات اٌإمنون بقدسٌتها

 .سامٌا  

، وهً ٌن باإلسبلم والمسٌحٌة والٌهودٌةإن القدس رمز للذكرٌات التارٌخٌة للمإمن     

جدهم الؽابر، ، فهً تمثل للٌهود دلٌبل حٌا على من بتلك األدٌانركز عاطفً للمإمنٌم

، عد تذكارا  جؽرافٌا  لمخلصهم المسٌح ، وبالنسبة للمسٌحٌٌن تُ ومركزا لتارٌخهم القومً

خبلل رحلته إلى اإلسراء عندها  وترجع قٌمتها عند المسلمٌن إلى توقؾ النبً 

 .جد األقصىاما  باألنبٌاء فً المس، وصبلته إموالمعراج

، وهم ٌشدون الرحال إلٌها روحٌا لمإمنً األدٌان الثبلثةوهكذا فإن القدس تعد مزارا       

؛ فكٌؾ ٌمكن أن تكون طلبا للعبادة ، والسكٌنة الروحٌة، وإذا كان األمر على ذلك النحو

الروحٌة القدس مفتوحة دابما لهم جمٌعا؛ كً ٌحصلوا على الطمؤنٌنة، وٌنهلوا من السكٌنة 

 والدٌنٌة التً تفٌض بها تلك المدٌنة.

ٌتعالى من حولنا فً هذه األٌام، وهو شعار ذو مفهوم سٌاسً  ((القدس لنا))إن شعار      

واضح، كل فرٌق ٌرفعه فً وجه اآلخرٌن، وهذا ٌعنً أن كل فرٌق ٌرٌد أن تكون السلطة 

تلك المدٌنة المقدسة من  على القدس واألقصى له وحده؛ ألنه ٌظن أن خروج سلطته على

 ٌده سٌمنعه من أداء عبادته على وجهها الصحٌح.

ولو كان شرط زٌارة األماكن المقدسة أن تكون خاضعة لمن ٌزورها وواقعة تحت      

سلطانه؛ الستحالت إلى مٌدان حرب ال إلى مدٌنة للعبادة؛ ألن السٌطرة السٌاسٌة على 

 ا علٌه، ونفً وجود الجماعتٌن األخرٌٌن.المكان تعنً سٌطرة جماعة دٌنٌة بعٌنه

حتراب بٌن تلك الجماعات، وإلى دٌمومة الحرب وهذا ٌدفع ببل شك إلى الصراع واال     

ومنها الجماعة المسٌطرة  –والنزاع، وبهذا لن ٌتٌسر أبدا  ألي جماعة من تلك الجماعات 

نً السبلم فما السبٌل إلى أن تتعبد وتقٌم شعابرها فً أمان وسبلم. وإذا كانت القدس تع –

 جعلها مدٌنة آمنة تتٌسر زٌارتها لكل فرٌق؟ 

أما ما ٌتعلق باإلسبلم، فإننا نجد ذكرا  ؼٌر مباشر للقدس فً القرآن والحدٌث؛ ففً      

بل   ِبَعْبِدهِ  أَْسَرى   الَِّذي ُسْبَحانَ  :ذاكرا  معراج الرسول  سورة اإلسراء قال هللا  ٌْ  ِمنَ  لَ

هُ  َحْولَهُ  َباَرْكَنا الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ٌَ اِتَنا ِمنْ  لُِنِر ٌَ هُ  آ ِمٌعُ  ُهوَ  إِنَّ  السَّ

 .]1اإلسراء:] اْلَبِصٌرُ 
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مر بتجربة ورحلة ؼٌر عادٌة، وذلك قبل الهجرة فً  تخبرنا األحادٌث أن النبً      

م( ؼالبا ، تعرؾ هذه الرحلة برحلة اإلسراء والمعراج، وقد وصل فٌها 622بداٌة عام )

الصبلة  ، وفً القدس أدى النبً من مكة إلى القدس بترتٌب ؼٌبً من هللا  النبً 

 مٌل(. 844س تقدر بنحو )جماعة، وجدٌر بالذكر أن المسافة التً تفصل بٌن مكة والقد

وأما الذكر ؼٌر المباشر للقدس فً الحدٌث الشرٌؾ فقد جاء فً البخاري ومسلم وأبو      

ال تشد )) داود والنسابً والترمذي ومالك مع اختبلؾ ٌسٌر فً األلفاظ، ومنه قول النبً 

، وفً ((الرحال إال إلى ثبلثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد األقصى

مسجد إٌلٌا، بمعنى مسجد فلسطٌن، بدال  من المسجد األقصى، اسم بعض الرواٌات جاء 

اب العبادة فً وجاء فً رواٌة أخرى؛ أن ثواب العبادة فً هذه المساجد الثبلثة ٌفوق ثو

 .مساجد الدنٌا كلها

هذه النصوص تكشؾ من ناحٌة عن قدسٌة المدٌنة وفضل العبادة فٌها؛ ألنها تالٌة فً      

الذكر للمسجد الحرام والمسجد النبوي . ومن ناحٌة أخرى ٌعلمنا القرآن الكرٌم أن السلطة 

السٌاسٌة والسٌطرة على مكان ما ال تدوم لجماعة من الجماعات إلى األبد؛ بل دابما ما 

 َوِتْلكَ  ع، وتإول السلطة إلى جماعات أخر؛ قال تعالى فً سورة آل عمران:تتبدل المواق

امُ  ٌَّ نَ  ُنَداِولَُها اأْلَ ٌْ  .]144عمران:آل ]  النَّاسِ  َب

 والسؤال اآلن:

ال يمكن أن تظل ثابتة في  -وفقا لهذا القانون اإللهي–إذا كانت السلطة السياسية على القدس 
 ؟الصورة التي يتعبد بها المسلمون ىناك في كل عصريد قوم بعينهم، فما ىي 

إن كل مسلم ٌرجو بفطرته أن ٌزور تلك المدٌنة، وأن ٌسجد هلل حٌث سجد نبً هللا      

لقت هذه العبادة على السلطة السٌاسٌة وقٌل إنه لٌس للمسلم محمد واألنبٌاء جمٌعا ؛ فإذا عُ 

المسلمٌن، فإن مبلٌٌن المسلمٌن  أن ٌزور تلك المدٌنة بحجة أنها لٌست تحت سلطان

سٌموتون حسرة على تلك الزٌارة كما جرى مع الملك فٌصل؛ ألنهم لن ٌحققوا رؼبتهم 

 الروحٌة التً تؽلب على أفبدتهم.

فما حل هذه المشكلة؟ إن حلها موجود فً السنة النبوٌة، وخبلصته أن نفصل الجانب      

نتؽاضى عن المشكلة نفسها ونفٌد مما هو السٌاسً للمشكلة عن الجانب التعبدي، وأن 

، وٌمكن أن نتعرؾ علٌها من ((الفصل بٌن القضٌتٌن))ممكن، وقد أطلقنا على هذه السنة اسم 

  خبلل الوقابع اآلتٌة:
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م(، وظل فً المدٌنة 622وصل نبً اإلسبلم إلى المدٌنة مهاجرا  من مكة فً عام ) -

ٌستقبل بٌت المقدس فً صبلته، م( 623لعام ونصؾ عام تقرٌبا  )حتى آخر عام 

م( جاء الحكم فً القرآن 624واتبعه فً ذلك صحابته الكرام. وفً بداٌة عام )

ثُ ۚ   اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  َفَولِّ الكرٌم  ٌْ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  َفَولُّوا ُكْنُتمْ  َما َوَح

 .]144البقرة:]

احٌن نزل الحكم بتؽٌٌر القبلة نزل معه األمر بالصبر فً الوقت نفسه       َها ٌَ ٌُّ  الَِّذٌنَ  أَ

ْبرِ  اْسَتِعٌُنوا آَمُنوا ، وإن للصبر مفهوما عاما؛ لكنه فً هذا المقام ٌحمل ]153البقرة:[ ِبالصَّ

فً الوقت الذي  مفهوما خاصا. فمن المعلوم أن الحكم بتؽٌٌر القبلة إلى المسجد الحرام جاء

صنما (، وهو ما ٌعنً أن الكعبة كانت مركزا للشرك،  364كان ٌتراص فٌه حول الكعبة )

عكر على المسلمٌن صفو إٌمانهم؛ إذ كٌؾ ٌتخذون من مركز الشرك وكان ٌمكن لهذا أن ٌُ 

بلة لعبادة التوحٌد، فجاء الحكم من هللا بتحوٌل القبلة وهو حكم واجب التنفٌذ، وقرن فً قِ 

 الوقت نفسه باألمر بالصبر على ما ٌجدون مما ٌعكر علٌهم عبادتهم وإٌمانهم.

وٌخبرنا التارٌخ أن هذا الواقع استمر لست سنوات كاملة، أي حتى فتح مكة، وهكذا      

لون الكعبة فً صبلتهم رؼم وجود بظل المسلمون بعد تحوٌل القبلة لست سنوات ٌستق

قرا  كبٌرا  للشرك، وقد انتهى هذا الواقع بعد فتح مكة مبات األصنام فٌها، ورؼم كونها م

 األصنام من الكعبة.  تْ جَ رِ خْ حٌن أُ 

من هذه الواقعة ٌتضح لنا مبدأ جوهري من مبادئ اإلسبلم، هو ما ٌمكن أن نطلق علٌه      
 صل بٌن الكعبة، وطبقا  لهذا المبدأ فُ ((عدم الخلط بٌن الشٌبٌن))أو  ((الفصل بٌن القضٌتٌن))

واألصنام، فاتخذ المسلمون من الكعبة قبلة لعبادتهم وصبروا فً الوقت نفسه على وجود 

 األصنام فٌها.

النموذج الثانً فً هذا الشؤن نجده فً واقعة اإلسراء والمعراج، فقد كان معراج  -

م( ؼالبا ، وفً ذلك الوقت لم ٌكن السلطان على 622قبل الهجرة فً عام ) النبً 

القدس للمسلمٌن، بل كان للفرس المشركٌن. وٌخبرنا التارٌخ أن الملك الفارسً 

م(، وانتزعها من ٌد الروم الذٌن كانوا 641خسرو بروٌز قد احتل القدس عام )

م( حٌن 629فارسً للقدس عام )ق.م(، وقد انتهى االحتبلل ال62ٌحتلونها منذ عام )

 هزم الحاكم الرومً هرقل الفرس واستولى على القدس مرة أخرى.

عندما خرج فً رحلة اإلسراء والمعراج دخل القدس وأدى  ومعنى هذا أن النبً      

الصبلة فً المسجد األقصى والمدٌنة ٌحكمها آنذاك ملك ؼٌر مسلم. إن هذا الموقؾ ٌرشدنا 

 همة تدعونا إلى تجنب الخلط بٌن العبادة و السٌاسة.إلى سنة نبوٌة م

م( كانت 629المثال الثالث لهذه السنة النبوٌة أن السٌطرة على مكة فً عام ) -

وأصحابه لثبلثة أٌام، واعتمروا وطافوا  للمشركٌن، ومع هذا فقد دخلها النبً 
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ر السٌاسة. ولو لم ٌخلط بٌن أمور العبادة وأمو بالبٌت، وقد تمكنوا من ذلك؛ ألنه 

ٌعد السٌطرة السٌاسٌة على المكان شرطا ضرورٌا ألداء العمرة لما  كان النبً 

 أمكنه هو وأصحابه أن ٌإدوا العمرة فً مكة.

ن القضٌتٌن( ٌكون حل المسؤلة الحالٌة للقدس ٌعلى ضوء هذه السنة النبوٌة )الفصل ب     

من فلسطٌن أم  ة، فٌؤتً المسلمون سواءٌ أن نفصل بٌن قضٌة السلطة السٌاسٌة وقضٌة العباد

من ؼٌرها إلى المسجد األقصى لٌعبدوا هللا فً حرٌة تامة، وذلك بعٌدا  عن الخلط بٌن 

 العبادة والسٌاسة، وعن اشتراط السٌطرة السٌاسٌة للمسلمٌن على المكان.

  :وانخالصح

آنفا فً  المذكور ((القضٌتٌنالفصل بٌن ))أن الحل األمثل لمسؤلة القدس أن نتبنى مبدأ      

أي مسؤلة نزاعٌة. وهذا هو الحل األمثل فً الظروؾ الحالٌة؛ حتى ال تحول بٌن الناس 

وعبادتهم أي عقبة نظرٌة أو أٌدٌولوجٌة، لٌتمكنوا من دخول المدٌنة إلشباع عاطفتهم 

 الدٌنٌة.

 انفزق انرارَخٍ:

م(، ثم استولى علٌها 638م )لقد استولى المسلمون على القدس أول مرة فً عا     

استعاد صبلح الدٌن األٌوبً  (عاما  88)م(، وبعد 1499المسٌحٌون بعد ذلك فً عام )

 م(.1187السٌطرة على المدٌنة فً عام )

ومعنى ذلك أن السلطة السٌاسٌة على القدس كانت لؽٌر المسلمٌن فً هذه المدة      

المتطاولة، وفً هذه الحقبة التارٌخٌة التً لم تكن شمس الحرٌة الدٌنٌة قد بزؼت فٌها بعد؛ 

ت قَ لِ ؼْ إذ كان االضطهاد الدٌنً سابدا  فً العالم كله، وباستٌبلء المسٌحٌٌن على القدس أُ 

موا لزمن طوٌل من زٌارة المسجد رِ ٌل عملٌا  بٌن المسلمٌن وبٌن دخولها، فحُ أبوابها وح

 األقصى.

م( كان العصر قد تؽٌر تماما ؛ إذ 1967وعندما استولى الٌهود على القدس فً عام )     

قبل معه إلؽاء حق الفرد فً الحرٌة الدٌنٌة، وكان أصبح هناك اعتراؾ عالمً بالحرٌة ال ٌُ 

انً قوٌا  بحٌث لم ٌعد ممكنا  لحكام القدس الجدد أن ٌحظروا دخول المسلمٌن هذا الفرق الزم

 إلى المسجد األقصى.

لكن المسلمٌن لم ٌفٌدوا من هذه اإلمكانٌة؛ ألنهم عجزوا عن فهم هذا الفرق الزمانً،      

ن بق، ولم تمنعهم الحكومة الجدٌدة أبدا  مٌارة القدس متؤثرٌن بالتقلٌد السافتوقفوا عن ز

الذهاب إلى القدس، وإنما هم الذٌن زهدوا فً السفر إلى هناك ٌدفعهم إلى ذلك تصوراتهم 

 التً جاءوا بها من عند أنفسهم.
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 ذطثُك عاو: 

ال ٌقتصر العمل به على مسؤلة  )الفصل بٌن القضٌتٌن(سابقا   هاإن المبدأ الذي بٌن     

نزاعٌة أخرى. وهو ما ٌصح لنا القدس فقط، ألنه مبدأ شرعً عام ٌصدق على أي مسؤلة 

نعمة زٌارة األقصى –معه القول بؤن المسلمٌن ظلوا محرومٌن من تلك النعمة العظٌمة 

بسبب جهلهم بهذا المبدأ الشرعً، وكذلك على المستوى االجتماعً ترتب  -والصبلة فٌه

الظروؾ على تجاهل هذا المبدأ أن واجه المسلمون فً العالم كله خسارة فادحة؛ إذ أتاحت 

الجدٌدة لهم فرصا  عدة فً النشاط الدٌنً والدعوي فً كل مكان؛ لكنهم أبوا إال أن ٌحرموا 

 أنفسهم من االنتفاع بها بسبب تؽافلهم عن هذا المبدأ.

لقد كان هذا المبدأ ٌقتضً أن ٌفصل المسلمون بٌن الجانب الدٌنً والجانب السٌاسً،      

اصة بها، وأن ٌفٌدوا من اإلمكانات الدٌنٌة والدعوٌة وأن ٌضعوا السٌاسة فً الدابرة الخ

المتاحة أمامهم، لكنهم اصطدموا بالحكام السٌاسٌٌن فً كل مكان باسم الثورة اإلسبلمٌة، 

ونتج عن ذلك أنهم لم ٌفٌدوا من اإلمكانات العظٌمة للعصر الحدٌث، ولم ٌجن المسلمون 

 من هذا كله سوى الدمار والخراب.

اإلسبلم دٌن ))هناك جملة تتردد كثٌرا  فً هذه األٌام لدى طابفة من المسلمٌن هً      

، وفً إحدى سفراتً الخارجٌة سؤلنً شاب عربً: أترضى الفصل بٌن الدٌن ((ودولة

 والدولة؟ قلت: أما من جهة العقٌدة فبل، وأما من جهة الضرورة العملٌة فنعم.

ى دابما  على مبدأ المثالٌة، ولكن التطبٌق العملً ٌتبع دابما  نَ بْ إن العقٌدة أو النظرٌة تُ      

ظروؾ العصر وضروراته، وهذا مبدأ عام فٌما ٌتعلق بكل معامبلت الحٌاة ببل استثناء، 

وٌتعلق باإلسبلم أٌضا  بالطرٌقة نفسها، فمن حٌث االعتقاد ٌضم اإلسبلم الدٌن والسٌاسة معا  

لق األمر بإعداد خطة العمل؛ فإنه ٌصبح من الضروري ال مرٌة فً ذلك، لكن عندما ٌتع

 مراعاة ظروؾ العصر الحقٌقٌة والواقعٌة.

وبناء  على هذا الفرق بٌن العقٌدة والعمل حرم اإلسبلم التمرد على أي حكومة ظالمة،      

وإن كانت هذه الحكومة ؼٌر إسبلمٌة فً الظاهر، وإن رفع الخارجون علٌها سٌاسٌا  

وى إسبلمٌة؛ ألنه من الناحٌة العملٌة ال تفضً هذه الخطوات إال إلى مزٌد شعارات ودعا

 من الفتنة والظلم، ولن تكون أبدا  وسٌلة للقضاء علٌهما.

وٌمكن أن ٌكون لهذه الظروؾ ؼٌر المواتٌة أقسام وصور مختلفة، على سبٌل المثال      

لبك الذٌن ٌرفعون راٌة ٌمكن أن تكون الحكومة قوٌة ومتماسكة، بحٌث ٌمكنها سحق أو

اإلسبلم، بل تحكم قبضتها على المساجد والمعاهد التعلٌمٌة والصحافة وسابر المصالح من 
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أجل وقؾ نمو هإالء الثورٌٌن، وتقضً بذلك على الفرص المتاحة أمامهم، وهكذا فإن ظلم 

 مناحً الحٌاة كلها. حصرا  فً دابرة محددة، امتد لٌشملهذه الحكومة الذي كان من

واألمثلة على هذه الخطوات المدمرة كثٌرة فً كشمٌر و الشٌشان و البوسنة و بورما      

باسم اإلسبلم فً  تْ ذَ خِ و الفلبٌن و مصر و الجزابر وؼٌرها من الببلد، فالخطوات التً اتُّ 

 هذه الببلد كانت سببا  فً مزٌد من الدمار، ولم تحقق أي ثمرة مرجوة.

فهً أال ٌكون المجتمع متقببل  لهذه الخطوات، وفً هذه الحالة أما الصورة الثانٌة      

سوؾ تذهب كل الجهود والتضحٌات سدى رؼم ما بدا من نجاح عملً فً الظاهر، وال 

أدل على ذلك من التؽٌٌرات السٌاسٌة التً جرت فً باكستان و أفؽانستان و إٌران عن 

 السٌاسٌة. طرٌق خطوات ثورٌة سعت إلى الجمع بٌن الدٌن والحكومة

ولكن ما الثمرة الفعلٌة التً أثمرها هذا التؽٌٌر فً الواقع؟ عندما وقع التؽٌٌر السٌاسً      

تبٌن أن النظام المطلوب للجمع بٌن الدٌن والسٌاسة ٌستحٌل إقراره؛ ألن المجتمع لم ٌكن 

ن سادت باكستان على أساس هذا الشعار، ولكن حٌن نشؤت باكستا تْ سَ سِّ مهٌبا  له، وقد أُ 

ن لحكم اإلسبلم، وبهذه مكَّ الببلد المادٌة، واألنانٌة المفرطة، والصراعات البٌنٌة، ولم ٌُ 

الطرٌقة أزٌح الحكام السٌاسٌون فً أفؽانستان إذ قُدمت تضحٌات ال حصر لها، وعندما 

تحققت الؽاٌة السٌاسٌة وصارت أمرا  واقعا تصارعت القبابل األفؽانٌة فٌما بٌنها وصاروا 

اة تعمل على تخرٌب الببلد وتدمٌرها. واألمر نفسه جرى فً إٌران أٌضا ، فقد وقع تؽٌٌر أد

سٌاسً فً ظل صخب وضجٌج عالمً، وبذلت جهود كبٌرة لمدة من الزمن من أجل إثبات 

 ًٌ ، ولكن حٌن تراجعت قوة تلك الدعاٌة تبٌن أن المجتمع أن هذا التؽٌٌر تؽٌٌر إسبلم

كما ٌنبؽً، لهذا فإن الثورة اإلٌرانٌة المزعومة لم تجلب للببلد شٌبا  اإلٌرانً لم ٌكن مستعدا  

 سوى المزٌد من الدمار.

، حٌن تفرقت األمة فً خبلفته فقد قال له  مثلة تذكرنا بما قاله اإلمام علًهذه األ     

أبا  ألنّ )) :فقال ((ما بال المسلمٌن اختلفوا علٌك، ولم ٌختلفوا على أبً بكر وعمر؟))أحدهم: 

 .((بكر وعمر كانا والٌٌن على مثلً وأنا الٌوم وال على مثلك

منه أنه عندما ٌكون الحكام صالحٌن مثل الصحابة فمن الضروري أٌضا  أن  مُ لَ عْ وٌُ      

، ولو لم ٌكن فً المجتمع صالحون فبل ٌكون فً المجتمع صالحون كثر أمثال علً 

على رأسه من هم فً منزلة الصحابة ٌمكن إقامة نظام حقٌقً صحٌح حتى وإن كان 

 الكرام.

ْعلَُم منه أٌضا  أنه رؼم أن الدٌن والدولة من الناحٌة األعتقادٌة شًء      ٌُ واحد، فإننا  و

نراهما منفصلٌن ووفقا  للمقتضٌات العملٌة، فهناك جانب من الدٌن ٌنحصر تطبٌقه على 
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ل واحد وفً كل وقت، ومن رؼبة الفرد نفسه، ومثل هذه األحكام ستظل فرضا  على ك

 الضروري لؤلفراد أن ٌعملوا بهذه األحكام فً كل حال.

أما الجانب اآلخر من الدٌن فهو الذي ٌتوقؾ تطبٌقه على األحوال االجتماعٌة ورؼبة      

المجتمع، ولتطبٌق هذا الجانب ٌنبؽً أوال  محاولة إٌجاد إرادة اجتماعٌة مناسبة له وراؼبة 

 فٌه.

ٌقود فً المرحلة األولى  ((الدٌن والسٌاسة واحد فً اإلسبلم))شخصا  ٌرفع شعار لو أن      

حركة لتطبٌق القوانٌن االجتماعٌة، أو ٌحاول االستٌبلء على الحكم، حتى ٌتمكن من السلطة 

التً بها ٌنفذ القوانٌن االجتماعٌة، فإن مثل هذه الخطوات ؼٌر إسبلمٌة وؼٌر مطلوبة؛ إذ 

ة حتمٌة لكل خطوة من تلك الخطوات، ولن ٌترتب علٌها أي تطبٌق سٌكون الفشل نتٌج

 لمبادئ اإلسبلم وأحكامه.  

إن التفرٌق بٌن العقٌدة والعمل للضرورة موجود بشكل أو بآخر فً كل األحكام      

اإلسبلمٌة، على سبٌل المثال من الضروري لكل مسلم أن ٌعتقد فً أن الزكاة والحج 

ابهما العملً تقع على الشخص الذي تتوافر فٌه شروط أدابهما، فرضان، لكن مسبولٌة أد

 ولهذا من الضروري مراعاة مبدأ الفصل بٌن القضٌتٌن فً كل المعامبلت الدٌنٌة.

إن المسلمٌن فً العصر الحاضر محاصرون بالمشكبلت والمصابب من كل جانب،      

وا المسلمٌن إلى تلك الحال وهم ٌلقون بالمسبولٌة كلها على أعداء اإلسبلم الذٌن أوصل

بالتآمر علٌهم، وهذا الكبلم محض لؽو ال معنى له، بل إنه كبلم ٌناقض اإلسبلم نفسه، ألن 

الكفر أهل  وعد بنصرة أهل اإلٌمان فً القرآن، فكٌؾ ٌمكن أن ٌستهدؾ أهل هللا 

 عن نصرة أهل اإلسبلم؟! كٌؾ ٌتخلى هللا اإلسبلم بمإامراتهم، و

والحق أن أكثر المشكبلت التً ٌواجهها المسلمون الٌوم هً مشكبلت مفتعلة      

ومصطنعة على وجه الٌقٌن، نجمت عن إهمال السنة النبوٌة فً الفصل بٌن القضٌتٌن، فقد 

اخترع زعماء المسلمٌن فً هذا العصر نظرٌة ترى أنه ما دامت السلطة السٌاسٌة فً ٌد 

 ل بالدٌن بشكل كامل، وبناء  على هذه الفرضٌة الخاطبة دخلواؼٌر المسلمٌن فبل ٌمكن العم

السٌاسٌٌن فً كل مكان، وهذا ما أعجزهم عن اإلفادة من مع الحكام  فً صراع ال داعً له

  اإلمكانات الدٌنٌة العظٌمة.

هو الموضع الذي توقفت فٌه رحلة التقدم والتطور عند المسلمٌن فً العصر  اوهذ     

مون ٌشعرون الٌوم أن طرٌقهم مسدود من كل جانب، والحق أنه ال ٌمكن الحاضر؛ فالمسل

أن ٌكون الطرٌق مسدودا  أبدا  أمام جماعة بعٌنها، لكن ٌحدث فً بعض األوقات أن ُتْؽلُِق 

 جماعة ما الطرٌق المفتوح بجهلها وحمقها.
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 التً أشرنا هذا هو عٌن ما وقع للمسلمٌن الٌوم، لم ٌحسنوا فً اتباع سنة رسول هللا     

إلٌها، فلم ٌفصلوا بٌن أمر الدٌن وأمر السلطة السٌاسٌة، ودخلوا فً صراع مع السلطة 

الحاكمة فً كل مكان؛ ألنهم فهموا فهما خاطبا أن السلطة إذا لم تكن فً أٌدٌهم فإن االلتزام 

 الكامل بالدٌن ٌصٌر مستحٌبل.

ة على اإلطبلق، وٌنبؽً إن هذه األفكار هً محض وسوسة ولٌست حقابق دٌنٌ     

للمسلمٌن أن ٌفصلوا الدٌن عن السلطة السٌاسٌة، وأن ٌفٌدوا إفادة كاملة من الفرص المتاحة 

فإنهم إن عملوا بهذه السنة النبوٌة لم ٌعجزهم شًء قبل إحداث التؽٌٌر فً السلطة، 

 وانفتحت لهم كل أبواب الحٌاة المؽلقة.

 دٍَ انعصز انحذَث: 

فً األزمنة المختلفة كانوا  جاء فً القرآن الكرٌم أن كل األنبٌاء الذٌن أرسلهم هللا      

 إَِّل  َرُسىل   ِمنْ  أَْرَسْلنَا َوَما م حتى ٌتحقق الببلغ وتصل الرسالةٌكلمون أقوامهم بلؽاته

 .]4إبراهٌم:[ لَهُمْ  لِيُبَيِّنَ  قَْىِمهِ  بِلَِسانِ 

والمعنى اللؽوي للسان هو اللؽة، ولكن هذا اللفظ ٌستعمل فً متعلقات اللؽة كذلك،      

، فاللسان ]84الشعراء:[ اآْلِخِرٌنَ  ِفً ِصْدقٍ  لَِسانَ  لًِ َواْجَعلْ  ومثاله دعاء سٌدنا إبراهٌم 

هنا لٌس بمعنى اللؽة بالمفهوم المعهود، وإنما هو بمعنى الذكر أو القول، ٌعنً أن ٌستمر 

ذكري بالخٌر فً األجٌال القادمة، وبؤلفاظ أخرى كان هذا دعاء بدٌمومة كلمة الحق التً 

  على ٌدٌه. أظهرها هللا 

والمراد بكلمة اللسان فً اآلٌة المذكورة اللؽة، ولكن عند توسٌع المفهوم ٌكون المراد      

كلموا أقوامهم بلؽتهم وباألسلوب علٌهم السبلم بها األسلوب أٌضا ، ٌعنً أن أنبٌاء هللا 

 المناسب الذي ٌؤلفونه.

تكون لؽة الداعً والمدعو  ال ٌكفً فً تبلٌػ الرسالة إلى األفراد المراد تبلٌؽهم إٌاها أن     

واحدة، فمن الضروري لكً تكون الرسالة مإثرة ومفهومة أن ُتَصاَغ بؤسلوب ٌؤلفه 

 المخاطب، وٌنتبه به إلى قٌمتها وأهمٌتها.

لقد بدأ اإلسبلم فً بٌبة الفطرة، وكانت الدالبل الفطرٌة كافٌة وحدها لبلعتراؾ      

ل فً اإلسبلم بعد ذلك مبات األلوؾ من الناس بصحته عند المخاَطبٌَن األَُول، وقد دخ

بمجرد سماعهم القرآن الكرٌم. ولكن بعد أن وصلنا إلى عصر الخبلفة العباسٌة تبدلت 

األحوال، فقد كانت العلوم الٌونانٌة رابجة فً العالم المتحضر فً ذلك الزمان، ثم انتشرت 

عد ذلك ظهر فً األفق تحدِّ جدٌد، الفلسفة الٌونانٌة والمنطق الٌونانً بفضل الترجمة، ثم ب

ٌَُقاُل إن اإلسبلم ال ٌتوافق مع المقاٌٌس العلمٌة والفكرٌة التً قررتها الفلسفة  فقد بدأ 
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والمنطق، وقد نهض علماء عظام فً ذلك الزمان، ودرسوا علوم الوقت دراسة دقٌقة 

أبدي، وأن صدقه  متؤنٌة، وأكدوا أن هذا االتهام باطل، وأثبتوا أن اإلسبلم حقٌقة وصدق

 ٌتوافق مع مقاٌٌس الفلسفة والمنطق.

ونتٌجة لتلك الجهود ظهر إلى الوجود علم جدٌد ُعِرَؾ باسم علم الكبلم، وظهرت له      

ثبلث مدارس فكرٌة فٌما بٌن القرنٌن الثامن والعاشر المٌبلدٌٌن؛ هً المعتزلة واألشعرٌة، 

الفرع العلمً فً اإلسبلم وعلى تارٌخه فً والماترٌدٌة، وٌمكن االطبلع على تارٌخ هذا 

 كتاب الكبلم )من جزأٌن(.

لقد صارت الؽلبة للعلم فً القرن التاسع عشر المٌبلدي، وبعد ذلك ظهر تحٍد فكري      

ٌَُقاُل إن صدق اإلسبلم ال ٌتفق مع المعٌار العلمً الحدٌث، فنهض بعض العلماء  جدٌد، فبدأ 

مرة أخرى، ودرسوا االكتشافات العلمٌة دراسة متقنة، وقالوا إن هذا االدعاء خاطا، وإن 

سبلم األبدٌة باقٌة كما هً فً العصر الحاضر، وٌمكنك االطبلع على تفاصٌل حقانٌة اإل

وؼٌره من الكتب لصاحب هذا  ((اإلسبلم والتحدٌات الحدٌثة))هذا الموضوع فً كتاب 

 المقال.

وفً أواخر القرن العشرٌن واجه اإلسبلم تحدٌا  جدٌدا آخر، هذا التحدي لٌس منطقٌا       

مختلؾ عن التحدٌات السابقة، وقد تمخض عن التكنولوجٌا الحربٌة  وال علمٌا ، بل هو تحدٍ 

 الحدٌثة.

بعد ظهور العلم الحدٌث حسب اإلنسان أنه اكتشؾ الوصفة النهابٌة لبناء العالم، وأنه      

من الممكن إقرار السبلم وتحقٌق الرفاهٌة عن طرٌق العلم والتكنولوجٌا، وهو الحلم الذي 

 ن منذ آالؾ السنٌن.ظل ٌداعب خٌال اإلنسا

فً الظاهر بالتقدم العلم ولكن هذا الحلم تحطم بعد التطبٌق العملً للعلم، فقد جاء      

والتطور؛ لكنه خلق مع ذلك مشكبلت عوٌصة تفوق المشكبلت القدٌمة فً ضراوتها، وقد 

جعلت هذه المشكبلت بناء عالم آمن من المستحٌبلت، وفوق هذا زاد العلم من وٌبلت 

روب على نحو لم ٌسبق إلٌه، وقد كانت الحربان العالمٌتان األولى والثانٌة فً معظمهما الح

نتاج التكنولوجٌا الحدٌثة، فؤلحقتا بالعالم ضررا  بالؽا لم ٌكن لكل الجٌوش القدٌمة أن ُتْحِدَثُه 

 مجتمعة.

الناس مرة أخرى، وشرع  ((الرجوع للدٌن))وبعد هذه التجربة المرٌرة بدأت عملٌة      

عامة فً االتجاه إلى الدٌن من جدٌد؛ لكنهم فً هذه المرة لم ٌكونوا على استعداد إال لقبول 

الدٌن الذي ٌدعو إلى السبلم، أما الدٌن الذي ٌدعو إلى الحرب فقد صار مرفوضا عندهم؛ 

 ألن مثل هذا الدٌن ال ٌصلح للتطبٌق فً الظروؾ الجدٌدة.
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كامبل فً العصر الحاضر؛ إذ جعلت األسلحة الحدٌثة  ولقد تؽٌر تصور الحرب تؽٌرا     

من ؼٌر الممكن أن تكون نتٌجة الحرب فً صالح أي طرؾ من أطرافها؛ ألنها تلحق 

الدمار الشامل بكل المتحاربٌن، وهكذا أخرج إنسان الٌوم من حٌز تفكٌره فكرة استعمال 

 الحرب والعنؾ فً تحقٌق أهدافه حتى وإن كانت إٌجابٌة.

كان هتلر من أكبر المؽامرٌن بالحروب فً التارٌخ الحدٌث، فقد خاض هو ورفاقه      

ؼمار حرب هابلة للسٌطرة على العالم، وهً التً ُعرفت بالحرب العالمٌة الثانٌة، وبذلك 

قدم أضخم تجربة فً العصر اآللً تسعى إلى تحقٌق هدفها عن طرٌق الحرب، وكما 

 إال دمارا شامبل حل بالعالم كله، وتلظى به هتلر نفسه. نعرؾ لم تثمر هذه التجربة المرٌرة

لقد ثاب هتلر إلى رشده بعد أن رأى النهاٌة المدمرة للحرب العالمٌة الثانٌة، واعترؾ      

أنه بعد ثورة العصر اآللً أصبحت الحرب ببل جدوى وال نفع، وقال فً خطاب له: إنه لن 

ٌمكن أن ٌطمح إلٌه المرء هو نجاة بعض  ٌنتصر امرإ فً الحروب الحدٌثة، وقصارى ما

 الناس من الموت المحقق فٌها.

م( عندما حاول القادة الشٌوعٌون االستٌبلء على السلطة إلقامة 1917قبل عام )     

نظامهم، كانوا ٌتحدثون فً ذلك الوقت عن الحرب واألسلحة، وقال حٌنها الشاب ستالٌن 

لتحقٌق أهدافنا: األول السبلح، والثانً السبلح  فً خطابه: إننا نحتاج إلى ثبلثة أشٌاء

 والثالث السبلح أٌضا .

وهكذا أنفق القادة الشٌوعٌون فً االتحاد السوفٌٌتً السابق طاقاتهم كلها فً جمع أكبر      

قدر من األسلحة؛ لكً ٌقٌموا نظامهم االشتراكً فً العالم كله. ولكن ماذا حدث فً عام 

ألؾ( قنبلة نووٌة  29االتحاد السوفٌٌتً فً نهاٌة ازدهاره )م( عندما كان لدى 1991)

مختلفة األشكال، وعندما تنامت قوته حتى صار بإمكانه تدمٌر أمرٌكا وأوروبا كلها فً 

 وقت واحد.

الذي حدث عملٌا  هو أن االتحاد السوفٌٌتً سقط، ولم ٌستطع استعمال أسلحته ضد      

سلحة مثل أسلحته، ولو أن االتحاد السوفٌٌتً استعملها أعدابه، وذلك ألن األعداء ٌملكون أ

للقضاء علٌهم، الستعملوها هم أٌضا  وقضوا على وجوده، ومن حسن الحظ أن قادة االتحاد 

السوفٌٌتً لم ٌكونوا أؼبٌاء إلى الحد الذي ٌجعلهم ٌقدمون على تلك الخطوة الحمقاء التً لن 

 تكون إال انتحارا للطرفٌن.

الواقع الجدٌد األوضاع تؽٌٌرا  شامبل، ولم ٌعد التحدي الذي ٌواجه اإلسبلم لقد ؼٌر      

على المستوى الفكري اآلن تحدٌا  منطقٌا  أو علمٌا . لقد صار التحدي ٌتمثل فً إمكان إثبات 

أن اإلسبلم دٌن ٌدعو إلى العنؾ، فهل ٌطابق اإلسبلم المعاٌٌر الحدٌثة لؤلٌدٌولوجٌة 

 .السلمٌة
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لقد ٌبس اإلنسان الحدٌث من كل شًء، واتجه إلى الدٌن، لذا درس كل األدٌان من      

الناحٌة العلمٌة والتارٌخٌة، فوجد أن األدٌان الكبرى ال تتفق ومعاٌٌر التارٌخ، ولم ٌثبت 

لدٌه عن هذه األدٌان شًء من الناحٌة العلمٌة، وبهذه الطرٌقة فقدت األدٌان اعتبارها 

 التارٌخً.

واآلن ٌظل دٌن واحد فً المٌدان، هو اإلسبلم؛ فاإلسبلم ٌتفق مع المعاٌٌر التارٌخٌة،      

ٌُقبل على اإلسبلم اآلن تكون لدٌه حساسٌة تجاه أمر عوهو م تبر فً كل نواحٌه، ولكن من 

ما، وهو أن أتباع الدٌن اإلسبلمً قد ألبسوا دٌنهم اللباس الحربً. وإنسان الٌوم ٌرؼب فً 

لكنه ال ٌقبل إسبلما ٌدعوه إلى حروب قد ذاق هو وٌبلتها وأصابته بتعاسة ال حد اإلسبلم، 

لها. وهذا هو الموضع الذي أشكلت فٌه العبلقة بٌن إنسان الٌوم واإلسبلم، وأصبح مستقبل 

 كل منها مرتبطا  به.

 إن اتفاق اإلسبلم مع معاٌٌر الفلسفة والعلم أصبح حقٌقة واضحة، ولم ٌعد هناك أي     

تحٍد جاد ٌواجه اإلسبلم، واإلنسان الحدٌث ال ٌتردد فً االعتراؾ بؤنه إذا تعلق األمر 

 بالمعٌار الفلسفً أو الحقابق العلمٌة، فإن حقانٌة اإلسبلم فً هذا الخصوص مإكدة ببل شك.

لكن الصراعات التً حدثت فً القرون الماضٌة باسم اإلسبلم، وكذلك الحركات      

سست فً العصر الحاضر باسم اإلسبلم، شوهت صورة اإلسبلم لدى المتطرفة التً أُ 

اإلنسان المعاصر وأظهرته دٌنا ال ٌحقق ؼاٌاته إال بالحرب والعنؾ، فشاع فً كل مكان 

أن اإلسبلم دٌن عسكري، والدٌن العسكري ال ٌقبل التطبٌق إطبلقا فً هذا العصر، وهو ما 

 ٌعنً رفض اإلسبلم وعدم قبوله.

ان اإلنسان فً الماضً ٌقول: إننا لن نقبل اإلسبلم ما لم تثبتوا اتفاقه عملٌا مع فإذا ك     

معاٌٌر الفلسفة والعلم، فإن إنسان الٌوم ٌقول: إننا لن نقبل اإلسبلم ما لم تثبتوا أنه دٌن 

 سبلم، وأنه ٌستطٌع أن ٌقدم منهجا  لبناء اإلنسان ببل حروب.

ذه الحالة هو الموقؾ نفسه من التحدي العلمً، فقد وأنا أقول إن موقؾ اإلسبلم فً ه     

كان اإلسبلم متفقا  مع المعٌار العلمً قبل عصر العلم، فلما جاء عصر العلم كان على 

علماء اإلسبلم أن ٌقوموا فقط بدراسة المتن المقدس لئلسبلم، وأن ٌبرزوا تلك الجوانب 

 التً تصدق المعٌار العلمً الحدٌث.

اإلسبلم دٌن ٌدعو إلى السبلم منذ بداٌته، وهو ضد الحرب، ولٌس فً والحقٌقة أن      

اإلسبلم سوى صورة واحدة للحرب، وهً الحرب الدفاعٌة، والٌوم قد أخرجت الشعوب 

كلها الحرب من حٌز تفكٌرها، واتخذت باإلجماع من األمم المتحدة مراقبا  دولٌا  علٌها، 

الواقع الحدٌث مانعا رادعا للحرب، ولم وذلك حتى ال تعتدي دولة على أخرى، وأصبح 
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ُعْد أحٌد مضطرا  ألن ٌدخل فً حرب باسم الحاجة  ٌَ ٌعد بمقدور أحٌد أن ٌُشنَّ حربا ، كما لم 

 إلى الدفاع.

لقد قسم الفقهاء الحاجة إلى األعمال الشرعٌة قسمٌن: األول هو الَحَسُن لذاته، والثانً      

ألول تلك األعمال التً تكون مطلوبة لذاتها، أما المراد هو الحسن لؽٌره، والمراد بالقسم ا

بالقسم الثانً فهو تلك األعمال التً تطلب لؽٌرها، والحاجة إلى القسم األول من األعمال 

 مطلوبٌة بشكل دابم، أما األعمال من القسم الثانً فالحاجة إلٌها وقتٌة وعارضة.

سنا  لذاته، وإنما هً عمل حسن لؽٌره، والقتال أو الحرب فً الشرٌعة لٌست عمبل  ح     

ٌعنً أنه لو ُوِجَد سبٌب مقبول للحرب أبٌحت، وإن لم ٌوجد سبب مقبول فهً ممنوعة، 

 ِفْتَنةٌ  َتُكونَ  اَل  َحتَّى   َوَقاِتلُوُهمْ  وٌمكنك تؤمل هذه اآلٌات القرآنٌة فً هذا الخصوص قال 

ُكونَ  ٌَ ٌنُ  َو الِِمٌنَ  َعلَى إاِلَّ  ُعْدَوانَ  َفبَل  اْنَتَهْوا َفإِنِ  ، هلِلَِّ  الدِّ  َوَقاِتلُوُهمْ  ، وقال:]193البقرة:[ الظَّ

ُكونَ  ِفْتَنةٌ  َتُكونَ  اَل  َحتَّى   ٌَ ٌنُ  َو َ  َفإِنَّ  اْنَتَهْوا َفإِنِ  ، هلِلَِّ  ُكلُّهُ  الدِّ ْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ  .]39األنفال:[ َبِصٌرٌ  ٌَ

هو االبتبلء ((فتنة))والمعنى الحرفً للفظ      
1

بصحٌح البخاري  ((النكاح))، وجاء فً كتاب 

2((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء))قال  أن النبً 
. 

فً اآلٌة الكرٌمة جاء بالمعنى نفسه، وقال اإلمام الحسن البصري التابعً  ((فتنة))ولفظ       

3((حتى ال ٌكون ببلء))هـ( فً تفسٌرها 21-114)
  اربوهم حتى تنتهً حالة االبتبلء.، ٌعنً ح

، إذ لم ٌكن للحرٌة الدٌنٌة ((االضطهاد الدٌنً))والمراد بالفتنة فً هذه اآلٌة هو ما نسمٌه      

على مر التارٌخ وجود قبل اإلسبلم، ولم تكن الطبقة التً تعتلً السلطة تسمح للناس أن 

 نهجها.ٌتبعوا دٌنا آخر ؼٌر دٌنها، أو أن ٌتبعوا منهجا ؼٌر م

فً بداٌة القرن السابع المٌبلدي عندما بدأ اإلسبلم فً شبه الجزٌرة العربٌة كانت الؽلبة      

فً ذلك الوقت للشرك والمشركٌن، فاستهدفوا نبً اإلسبلم وأصحابه وتربصوا بهم، ألنهم 

م خالفوا عقٌدتهم التً وجدوا علٌها آباءهم، وتركوا طرٌقتهم فً العبادة والتمسوا ألنفسه

طرٌقة مختلفة. وقد وصل ظلمهم واعتداإهم فً نهاٌة األمر إلى حدِّ إعبلن الحرب علٌهم، 

وفً ذلك الوقت أُمر المإمنون باتقاء شرهم حتى ٌنتهً االضطهاد الدٌنً، وٌصبح كل 

 امرئ حرا  فً اختٌار دٌنه وعقٌدته. 

ُكونَ  والجزء الثانً من اآلٌة      ٌَ ٌنُ  َو ، ٌوضح الجزء األول منها، ]39األنفال:[ هلِلَِّ  ُكلُّهُ  الدِّ

بطرٌقة سلبٌة تكرر فً الجزء الثانً بطرٌقة إٌجابٌة، وبؤلفاظ األول فما قٌل فً الجزء 

                                                           
1
العرب لسان))  

))
 (13/317.) 

2
الباري فتح))  

))
 (9/41.) 

3
القرطبً تفسٌر))  

))
 (9/248.) 
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أخرى ٌكون معنى هذه اآلٌة اقضوا على الفتنة حتى تستقر األمور بالقضاء علٌها؛ فبل ٌفتن 

   مإمن عن دٌنه.

ولفظ الدٌن فً هذه اآلٌة ال ٌعنً الدٌن الشرعً، وإنما ٌعنً الدٌن الفطري، أي أن      

المراد منه لٌس ألفاظه، وإنما المراد هو قانون الفطرة الذي ٌسري على العالم بؤسره بؤمر 

 هللا.

فً قوله لقد اسُتْعِمَل لفظ الدٌن فً القرآن الكرٌم بهذا المفهوم الثانً، على سبٌل المثال      

  َُماَواتِ  ِفً َما َولَه ٌنُ  َولَهُ  َواأْلَْرِض  السَّ ا الدِّ رَ ۚ   َواِصب  ٌْ قُونَ  هللاَِّ  أََفَؽ  .]52النحل:[  َتتَّ

المراد بالدٌن فً هذه اآلٌة الدٌن الفطري أو القانون الفطري القابم بالفعل فً الكابنات      

 قدم هذه الواقعة المعروفة كشهادة على األمر قاببل  إذا كانت قدرة هللا  كلها، وكؤن هللا 

كبٌرة حٌث إنها جعلت الكابنات كلها مسخرة له إلى األبد، فوجب علٌكم أن تتقوه، وأن 

 تكونوا  أحرارا فً إطار ما أراده لكم.

ن. فمن ناحٌة قد بث فً هذه الدنٌا كل أسباب الهداٌة لبنً اإلنسا والحق أن هللا      

أوجد التوحٌد فً البناء النفسً لئلنسان، ثم جعل دالبل قدرته منتشرة فً كل شًء، ومن 

ناحٌة بثها فً رساالت لفظٌة مباشرة عن طرٌق األنبٌاء، ومع ذلك لم ٌجبر إنسانا  على 

القبول بها مراعاة لمصلحة االمتحان المقصود، فلئلنسان الحرٌة الكاملة إن شاء آمن وإن 

  اء لم ٌإمن.ش

ا قال       هُ  إِنَّ َن  ٌۡ ِبٌلَ  َهَد ا ٱلسَّ ا إِمَّ ا َشاِكر  ا َوإِمَّ ُكۡم   ِمن ٱۡلَحقُّ  َوقُلِ . وقال: ]3اإلنسان:[ َكفُور  بِّ  رَّ

ٌُۡإِمن َشآءَ  َفَمن ۡكفُۡر   َشآءَ  َوَمن َفۡل ٌَ  .]29الكهؾ:[ َفۡل

بد أن تكون لئلنسان  ومنهجه فً الخلق، ووفقا لهذا المنهج ال هذه هً خطة هللا      

الحرٌة الكاملة فً االختٌار؛ لكن االضطهاد الدٌنً الذي ساد فً زمن الملكٌة القدٌم كان 

، فاهلل ٌرٌد أن ُتْعَطى لئلنسان الحرٌة تدخبل سافرا فً هذه الخرٌطة التً رسمها هللا 

ٌُْخَتَبَر على هذا ا ألساس، وبٌبة االضطهاد الدٌنً سلبت هذه الحرٌة من الكاملة وأن 

اإلنسان، لذا لم ٌكن لئلنسان أن ٌختار سوى دٌن حكامه فقط، ومن ثم جاء األمر بؤن 

اقضوا على ذلك االضطهاد )الفتنة( حتى ٌعود الدٌن الفطري إلى سٌرته األولى )وبؤلفاظ 

 على حالته األصلٌة(. أخرى حتى ٌبقى ترتٌب هللا 

وأصحابه بهذا العمل فً الجزٌرة العربٌة، فجاهدوا وقضوا على  وقد قام النبً      

الفتنة، ثم بعد ذلك صارت الثورة االجتماعٌة والسٌاسٌة والفكرٌة شاملة ومستمرة، 

وأصبحت جزءا  من التارٌخ اإلنسانً. وظلت هذه العملٌة تتواصل إلى أن وصلت إلى 

، وبعدها تعهدت الدول كلها تحت راٌة األمم المتحدة صورتها النهابٌة فً القرن العشرٌن
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بؤن تمنح كل دولة مواطنٌها الحرٌة الدٌنٌة الكاملة، ولن ٌكون ألحد الحق فً حظر أي دٌن 

 أو تقٌٌد حرٌته.

لقد استقر هذا الواقع اآلن فً العالم كله، وكانت الهند ممن وقعوا على مٌثاق األمم      

من دستورها كل مواطن هندي الحق فً أن ٌختار  25رقم المتحدة، وأعطت فً البند 

 الدٌن الذي ٌرؼب فً اتباعه والعمل به والدعوة إلٌه.

واآلن بعد أن تحققت الحرٌة الدٌنٌة ال بد أن ٌتوقؾ حكم القتال لدرء الفتنة، وٌنبؽً أن      

بناءة مثل ٌكون عملنا األساسً هو استعمال تلك الحرٌة، وصرؾ الجهود إلى المٌادٌن ال

اإلصبلح والتعلٌم والدعوة والتبلٌػ، وذلك بدال  من تحرٌض الناس ببل جدوى أو إثارة 

 الحروب التً ٌمكنها أن تؽلق كل األبواب المشرعة والفرص المتاحة.

لقد أجرى األستاذ أحمد منصور حوارا  مع السٌد جٌم موران عضو اللجنة العلٌا      

ُنِشَر فً أربع صفحات من مجلة المجتمع العربٌة  اشنطنبون الخارجٌة األمرٌكٌة بوللش

ِخَذ العنوان من ، وقد أُ ((القرن القادم هو قرن اإلسبلم))م( وعنوانه: 1996مارس  5الكوٌتٌة )

1((فؤنا أعتقد أن القرن الحادي والعشرٌن سٌكون قرن اإلسبلم وقرن الثقافة اإلسبلمٌة))قوله 
. 

ال شك أنه من الممكن أن ٌكون هذا العصر عصر اإلسبلم، وهذا هو اتجاه تٌار      

التارٌخ، فقد حدثت عدة ثورات فً العصر الحاضر فً وقت واحد تتوافق كلها إلى أبعد 

مدى مع الدعوة اإلسبلمٌة، وٌمكن لنا باستعمال اإلمكانات الجدٌدة أن ننشر اإلسبلم على 

دؾ الذي جاءت به النبوءة فً ألفاظ الحدٌث الشرٌؾ بؤنه سٌؤتً المستوى العام، وهو اله

زمان ٌدخل فٌه اإلسبلم كل بٌت على وجه األرض
2
 . 

لقد فتحت الحرٌة الدٌنٌة فً هذا العصر كل األبواب لنشر دعوة اإلسبلم كما ذكرنا      

 سابقا ، واآلن أصبح من الممكن القٌام بالدعوة فً كل بلد دون عابق ٌعوقها.

التصال كلمة اإلسبلم أن نحصل على وسابل القد كان من الضروري من أجل تبلٌػ      

هذه الوسابل على أعلى مستوى عن طرٌق الثورة العلمٌة، فقد  المناسبة، وقد هٌؤ هللا 

ومٌسرا ، وظهرت وسابل النقل السرٌعة، كما  ت التواصل أمرا سهبل  جعلت ثورة االتصاال

 ثل الصحافة المطبوعة والصحافة اإللٌكترونٌة متاحة فً أٌدٌنا.أصبحت وسابل اإلببلغ م

وباإلضافة إلى ذلك أثبتت الدراسة الحدٌثة أن اإلسبلم دٌن حق على المستوى العلمً، 

واجتمعت األدلة التارٌخٌة والعلمٌة لتإٌد ذلك، وبعد سقوط الشٌوعٌة صار اإلسبلم القوة 

 األٌدٌولوجٌة العظمى فً العالم.

                                                           
1
 (.23/ص)  
2
 .أحمد مسند  
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قد أتاحت هذه الثورات إمكانات ثرٌة أمام الؽلبة الفكرٌة لئلسبلم، وأصبح المطلوب ل     

من أهل اإلسبلم أن ٌفٌدوا من تلك اإلمكانات الجدٌدة لٌصنعوا بها تارٌخا  جدٌدا  لئلسبلم، 

 .ولٌحسنوا عرض اإلسبلم أمام األجٌال الجدٌدة، وٌحققوا منهج هللا 

ولكً ٌفٌدوا من هذه اإلمكانات القٌمة نحتاج إلى شًء مهم الٌوم، وهو أن نجعل من      

اإلسبلم موضوعا  للدعوة ولٌس موضوعا  للحرب. إن المسلمٌن الٌوم فً حاجة إلى إنهاء 

الصراعات التً ال طابل من ورابها والتً تدور فً أماكن مختلفة باسم اإلسبلم، وأن 

       لئلسبلم. لمٌدان الدعوة، وعندبٍذ فقط سٌكون المستقبل بإذن هللا ٌخلصوا جهودهم كلها 

 

 

 

  


