احتجاجات املناوئني للخطاب الشرعي
مناقشة علمية
إبراهيم السكران
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مدخل:طوال السنوات السابقة كنت أمسع وأقرأ حزمة من "املقوالت النقدية" اليت توجه ضد اخلطاب الشرعي،
وعادة ما تبدأ هذه اجلمل بعبارة (مشكلة اإلسالميني أهنم...اخل) أو (مشكلة املشايخ أهنم..اخل)  ،وتارة
أخرى أالحظ أن العبارة تبدأ بلغة أكثر انتماءً مثل (مشكلتنا أننا  ..اخل).
والذي لفت انتباهي طوال هذه الفرتة يف هذه املقوالت النقدية أن الفكرة تقريباً متشاهبة بني هؤالء النقاد
الذين ينتقدون ،بل ويف كثري من األحيان جتد العبارة ذاهتا متشاهبة ،فأمسع وأقرأ ذات املفردة يف احلوارات
اليت تدور يف اجملالس العامة ،ويف املقابالت اإلعالمية اليت ُجترى مع بعض املنتسبني للثقافة ،ويف املنتديات
الفكرية اإللكرتونية ،بل وكثرياً ما أتلقى رسائل على الربيد اإللكرتوين من بعض األصدقاء تتضمن الفكرة
ذاهتا وبالعبارات ذاهتا!
هذا التشابه اهلائل يف تلك األفكار والعبارات النقدية اليت تُشهر يف وجه اخلطاب الشرعي كان بالنسبة
يل سراً غامضاً ،حىت أنين وأنا أمسع وأقرأ وأالحظ سعة هذا القدر املشرتك بينهم ،أقول يف نفسي يا ترى
هل تََاثُل املخرجات يعكس وحدة املصدر؟ أي أن هذا التناسخ التوأمي يف األفكار والعبارات هل ميكن
أن يدل على أن املصدر "شخص واحد" وهم ينقلون عنه مجيعاً؟!
املهم أنين الحظت أن أكثر هذه "املقوالت النقدية" شيوعاً سبع مقوالت تقريباً:
أوهلا :أن اخلطاب الشرعي ال يعتين بالقضايا احلقيقية والفعلية وأسئلة وإشكاليات الناس املدنية ،واثنيها:
أن اخلطاب الشرعي يهتم بالقضايا الشكلية وال يعتين بقضايا األخالق حىت أصبح التدين تديناً مظهرياً
وليس تديناً حقيقياً ،واثلثها :أن اخلطاب الشرعي ال يعتين بالعلوم غري الشرعية بل ويشيع التزهيد فيها
وأنه ال ثواب فيها مما أدى إىل ختلفنا يف هذه العلوم ،ورابعها :أن اخلطاب الشرعي ال يعتين مبقاصد
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الشريعة ومنهج الشاطيب مما تسبب يف إغراقه يف احلرفية يف تفسري النصوص واجلزئية يف االهتمامات،
وخامسها :أن اخلطاب الشرعي منهمك ومشغول يف صراعات ومعارك تارخيية طواها الزمن مثل قضايا
الصفات واجلهمية وخلق القرآن ،وسادسها :أن اخلطاب الشرعي خلق موقفاً سلبياً ضد االستفادة من
املنجزات املدنية الغربية مما تسبب يف ختلفنا املعاصر ،وسابعها :أن اخلطاب الشرعي جمرد ذيل وتابع
للنظام السياسي ،وغارق يف مديح الوالة والتزلف هلم ،فهو أداة حيركها كما يشاء ،وليس خطاباً شرعياً
مستقالً.
هذه املقوالت السبع أكاد أمسعها يف كل جملس تثور فيه حوارات فكرية حول الواقع احمللي ،وأكاد أقرؤها
يف كل مقابلة إعالمية يتم إجراؤها مع أحد املنتسبني للثقافة حني يتحدث عن رؤيته للخطاب الشرعي.
بل إنه من الطريف أن التشابه املتكرر بني هؤالء النقاد يصل ليس فقط إىل الفكرة والعبارة ،بل إىل
أسلوب العرض ذاته ،فقد الحظت شخصياً أهنم كثرياً ما يستخدمون أسلوب السؤالني (أين حنن
عن..؟) و (إىل مىت وحنن نتحدث عن..؟)
فرتاهم يقولون لك بصيغة السؤال األول( :أين حنن عن مصاحل واحتياجات وحقوق الناس؟ أين حنن عن
قضايا األخالق وقيم العمل؟ أين حنن عن منجزات العلوم املدنية الغربية؟)
مث يعقبوهنا بصيغة السؤال الثاين( :إىل مىت وحنن نتحدث عن معارك الصفات واجلهمية؟ إىل مىت وحنن
غارقون يف القضايا اجلزئية الصغرية؟)
فال أدري عن سر هذا التطابق يف الفكرة ،واملفردة ،واألسلوب ذاته؟! وهذا التطابق يف احلقيقة ميثّل
بالنسبة يل ظاهرة طريفة فعالً.
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وهذه "املقوالت النقدية" يف احلقيقة حتمل أحكاماً ضمنية ،مبعىن أهنا تقرر أحكاماً عن واقع اخلطاب
الشرعي (بأنه يهمل قضايا معينة ..ويغايل يف االهتمام بقضايا أخرى) ،ولذلك كنت حني أمسع شخصاً
يردد بعض هذه املقوالت النقدية فإين كنت أفضل دوماً أن أبدأ بالسؤال املنهجي :هل فعالً أجريت
دراسة مسحية أو استطالعية -ولو كانت عابرة -على منتجات الدروس الشرعية والبحوث اليت ينتجها
الباحثون الشرعيون؟ وكنت دوماً أتفاجأ بردود خميبة لآلمال.
غالب الشخصيات اليت تردد مثل هذه املقوالت التقييمية ليس حبوزهتا أية دراسة علمية تربهن هذه
األحكام الضخمة اليت يكرروهنا يف جمالسهم بشكل معتاد.
ومن هاهنا فإنين قررت أن أقوم بكتابة ورقة موجزة تتضمن فحصاً ملدى الدقة العلمية يف هذه (املقوالت
النقدية) اليت تتداوهلا بكثرة اجملالس العامة ،والصوالني األدبية ،والندوات الثقافية ،واألعمدة الصحفية،
واملشاركات املنتدياتية.
ما مدى موضوعية هذه األحكام وعلميتها؟ ما الذي يصح منها وما الذي ال يصح؟ أين أخطأ نقاد
اخلطاب الشرعي وأين أصابوا يف هذه االحتجاجات اليت يوجهوهنا دوماً ضد اخلطاب الشرعي؟.
ومثل هذه املناقشات حبكم أهنا تدور أساساً حول (واقع اخلطاب الشرعي) فإين اضطررت منهجياً يف
غالب فقرات هذه الورقة إىل التخلي عن التأصيل والتنظري العام ،وحماولة فرز وفحص واقع اخلطاب
الشرعي ذاته ،وأريد أن أصل من هذا الكالم إىل القول بأنين كنت حباجة إىل (أدلة ملموسة) ،حباجة إىل
عرض (منتجات حية) لندرس على أساسها مضامني اخلطاب الشرعي ونواقصه ،ولذلك أكثرت من ذكر
أمساء شخصيات فقهية ودعوية تنتسب للخطاب الشرعي املعاصر ،ألنه ال ميكن يل مناقشة واقع
اخلطاب الشرعي دون عينات مستلة من داخل هذا اخلطاب الشرعي ذاته.
4

وقد مجعت حصيلة املناقشات هلذه املقوالت النقدية يف األقسام التالية:
أوالً :وظيفة اخلطاب الشرعياثنياً :اخلطاب الشرعي واحلقول املدنيةاثلثاً :اخلطاب الشرعي وقضااي األخالقرابعاً :اخلطاب الشرعي والعلوم غري الشرعيةخامساً :اخلطاب الشرعي واالستفادة من الغربسادساً :اخلطاب الشرعي واالستقالل السياسيسابعاً :اخلطاب الشرعي ومقاصد الشريعةاثمناً ًً :اخلطاب الشرعي ومعارك الصفات-اتسعاً :خالصات واستنتاجات

هذه هي حماور هذه الورقة بشكل عام ،ولكن مثة سؤال أساسي يفرتض أن يكون اآلن يطوف بذهن
القارئ الكرمي وهو :ما الدافع لكتابة هذه الورقة؟ أو ما األمهية اليت تدفع للقيام هبكذا مناقشة من
األساس؟ احلقيقة أن اإلفصاح عن دافعي اجلوهري للقيام هبذه املناقشات سأرجئه إىل ختام هذه الورقة،
ولنغادر اآلن إىل أوىل فقرات هذه الورقة وهي حتليل الوظيفة األساسية للخطاب الشرعي.
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أوال :وظيفة العلوم الشرعية
ال ميكننا أن نبدأ باستعراض موضوعات واهتمامات البحث الشرعي املعاصر قبل أن حندد بالضبط
املعيار الذي جنري عملية التقييم على أساسه ،أعين بالضبط تعيني (مهمة العلوم الشرعية) ،أي أننا جيب
أوالً أن جنيب على "سؤال الوظيفة" ،فما هي وظيفة الفقيه جتاه قضايا العلوم املدنية وأسئلتها
وإشكالياهتا؟ فإذا حددنا وظيفة العلوم الشرعية والدور الذي جيب أن تقوم به أمكننا علمياً ٍ
حينئذ أن
ننتقل إىل دراسة منط تعاطي الباحثني الشرعيني مع األسئلة واإلشكاليات املدنية املعاصرة.
يف اعتقادي أن "املفتاح الذهيب" الستيعاب إشكالية (ما وظيفة العلوم الشرعية؟) هو التمييز العلمي
الواضح بني حمورين( :احملور املوضوعي) و (احملور الفين) ،فاحملور املوضوعي هو الذي يدرس احلكم
التكليفي الشرعي ملعطيات العلوم املدنية باعتماد الوحي بشكل رئيس ،أما احملور الفين فهو الذي يدرس
التفاصيل التقنية للعلوم املدنية باعتماد اخلربة البشرية بشكل رئيس.
ومن الواضح أن احملور املوضوعي/التكليفي هو مهمة الفقيه الشرعي ،واحملور الفين/التقين هو مهمة اخلبري
املسلم.
ولذلك إذا كان الفقيه جاهالً بالتفاصيل الفنية لعلم مدين معني فال جيوز له شرعاً أن يضلّل الناس ،وإمنا
اسأ َْل
جيب عليه أن يرجع لكالم اخلرباء ،فالشريعة أسست مرجعية اخلرباء كما أشار لذلك قوله تعاىل{ :فَ ْ

ِِ ِ
ك ِمثْ ُل َخبِ رري} [فاطر.]14:
ريا} [الفرقان ]59 :وقوله تعاىلَ { :وال يُنَ بِئُ َ
به َخب ً
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ولذلك لو جاءنا فقيه وقال" :هذا العقد فيه جهالة" ،وجاءنا اقتصادي أو حماسب موثوق وقال" :هذا
العقد ليس فيه جهالة؛ ألننا نستطيع قياس املخاطر بنظريات علمية منضبطة" ،فهاهنا تقرير اخلبري
املوثوق مقدم على رأي الفقيه ،تبعاً ملرجعية اخلرباء اليت أسستها الشريعة.
ولذلك يقول اإلمام ابن تيمية:
(وكون "املبيع معلوماً أو غري معلوم" ال يؤخذ عن الفقهاء خبصوصهم ،بل يؤخذ عن أهل اخلربة بذلك
الشيء ،وإمنا املأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة األحكام أبدلتها ،فإذا قال أهل اخلربة أهنم يعلمون
ذلك كان املرجع إليهم ىف ذلك ،دون من مل يشاركهم ىف ذلك ،وإن كان أعلم ابلدين منهم ،كما قال
النيب  هلم يف أتبري النخل" :أنتم أعلم بدنياكم فما كان من أمر دينكم فإيل" ،مث يرتتب احلكم الشرعي
على ما تعلمه أهل اخلربة)

[الفتاوى]493/29 ،

وحني حتدث اإل مام ابن تيمية عن تفريقات الفقهاء بأنه ينظر يف سبب التفريق ،فإن فرقوا بني أمرين
لسبب شرعي فالقول قول الفقيه ،وإن فرقوا بني أمرين لسبب جترييب فالقول قول أهل اخلربة:
(إن كان سبب الفرق مأخذاً عاداي أو حسيا -وحنو ذلك مما قد يكون أهل اخلربة به أعلم من الفقهاء
الذين مل يباشروا ذلك -فهذا يف احلقيقة ال يفرق بينهما شرعاً ،وإمنا هو أمر من أمر الدنيا مل يعلمه العامل)
[الفتاوى]40/29،

وهذه القضية ،يف تقدمي رأي اخلبري املدين على رأي الفقيه الشرعي فيما خيتص به اخلرباء املدنيون من
التفاصيل الفنية ،أكدها اإلمام ابن القيم يف كتابه الدقيق "إعالم املوقعني" حيث يقول:
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(وقول القائل "إن هذا غرر وجمهول" فهذا ليس حظ الفقيه ،وال هو من شأنه ،وإمنا هذا من شأن أهل
اخلربة بذلك ،فإن عدوه قماراً أو غرراً فهم أعلم بذلك ،وإمنا حظ الفقيه حيل كذا ألن هللا أابحه ،وحيرم
كذا ألن هللا حرمه ،وقال هللا وقال رسوله وقال الصحابة ،وأما أن يرى هذا خطراً وقماراً أو غرراً فليس
من شأنه ،بل أراببه أخرب هبذا منه ،واملرجع إليهم فيه ،كما يرجع إليهم يف كون هذا الوصف عيباً أم ال؟
وكون هذا البيع مرحباً أم ال؟ وكون هذه السلعة انفقة يف وقت كذا وبلد كذا؟ وحنو ذلك من األوصاف
احلسية واألمور العرفية ،فالفقهاء ابلنسبة إليهم فيها مثلهم ابلنسبة إىل ما يف األحكام الشرعية)

[إعالم

املوقعني.]5/4 ،

وقد عقد اإلمام ابن القيم لتوضيح ذلك فقرة مكثفة يف غاية الدقة التنظريية يف كتابه بدائع الفوائد ،حيث
يقول:
(الفرق بني "دليل مشروعية احلكم" وبني "دليل وقوع احلكم" :فاألول متوقف على الشارع ،والثاين يعلم
ابحلس أو اخلرب أو العادة ،..فدليل مشروعية احلكم :يرجع فيه إىل أهل العلم ابلقرآن واحلديث ،ودليل
وقوع احلكم :يرجع فيه إىل أهل اخلربة) [بدائع الفوائد].

ونص ابن القيم السابق أطول من ذلك ،وفيه روعة أصولية يف تصوير هذه القضية ،أعين التمييز بني
حدود سلطة الفقيه الشرعي وسلطة اخلبري املدين ،لكين جلأت الختصاره لضرورة اإلجياز يف مثل هذه
الورقة.
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وملا حاول بعض متأخري الفقهاء أن حيدد نسبةً معينة للغنب يف العقود التجارية ،انتقد اإلمام ابن عثيمني
ذلك وجعل املرجع فيه أهل اخلربة املهنية ،كما يقول:
(وقال بعض العلماء :إن الغنب الذي خيرج عن العادة هو واحد من مخسة ،ونسبة واحد من مخسة إىل
املائة عشرون يف املائة ،ولكن يف القلب من هذا شيء ،بل يقال :إذا جعلنا األمر مرتبطاً ابلعادة فهو
أحسن ،فإن اختلفنا نرجع إىل أهل اخلربة ،إىل الداللني املعتربين يف البلد) [الشرح املمتع]296/8 ،

ويالحظ الدارس لعلم الفقه اإلسالمي يف شىت أبواب الفقه  -كجزاء الصيد الذي حيكم به ذوا عدل
منكم ،وخرص الثمار ،وتقومي العيوب ،وتقدير الشجاج ،والقيافة ،وضابط الغرر والغنب واحلرز،
واختالف املتبايعني يف اجلودة والرداءة ،وتعيني أنواع األضرار الطبية اليت تسبب احلرج ،ومعيار التفريط يف
يد األمانة كالوديعة واملضاربة وحنوها..،اخل  -جيد أن احملققني من الفقهاء حييلون األمر دوماً إىل مرجعية
ا خلرباء من أطباء ومهندسني واقتصاديني وغريهم ،ولذلك فأي دارس للفقه اإلسالمي يالحظ تكريس
الفقهاء لـ"سلطة اخلبري" يف التفاصيل الفنية والتقنية واإلجرائية والتجريبية للعلوم املدنية.

واملراد أن هذا أصل شرعي معترب ،وهو التمييز بني وظيفة اخلبري املسلم (الطبيب ،االقتصادي ،املهندس،
اإلعالمي ،اخل) املختص بالتفاصيل الفنية للعلوم املدنية ،ووظيفة الفقيه الشرعي املختص ببيان حكم اهلل
ورسوله يف الوقائع ،والذي يعتمد على ما يقرره اخلرباء املدنيون يف حقوهلم ،كما يقول ابن تيمية( :مث
يرتتب احلكم الشرعي على ما تعلمه أهل اخلربة)[ .الفتاوى]493/29،
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ومما يلفت االنتباه يف هذه القضية أن الشريعة حني أسست مرجعية اخلبري فهذا يعين أن له حقاً وعليه
واجباً ،مبعىن أن هذه القضية تتضمن معطيني متقابلني ،فحق اخلبري أن يكون هو املرجع يف التفاصيل
الفنية ،وواجبه أن يرجع إىل أهل العلم يف معرفة احلكم الشرعي ،مبعىن أنه اليفيت نفسه واليفيت غريه.

حسناً ،يبدو يل أننا اآلن انتهينا من تعيني وظيفة الفقيه الشرعي (املختص ببيان احلكم التكليفي يف
اإلشكاليات املدنية) وتييزها عن وظيفة اخلبري املسلم (املختص بالتفاصيل الفنية يف العلوم املدنية)،
ولننتقل اآلن إىل استع راض واقع اخلطاب الشرعي يف عالقته بالعلوم واألسئلة واملستجدات واإلشكاليات
املدنية املعاصرة ،وبطبيعة احلال ال ميكننا استعراض كافة الدراسات الشرعية لكن سننتقي عينات كاشفة
يف بعض احلقول املدنية حمل النقد واالحتجاج.
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اثنياً :اخلطاب الشرعي واحلقول املدنية

سبقت اإلشارة إىل أن جزءاً من االحتجاجات الشائعة جتاه اخلطاب الشرعي تدور حول موقف اخلطاب
الشرعي من إشكاليات احلقول املدنية املعاصرة ،وقد مسعت وقرأت الكثري الكثري من العبارات اليت تدور
حول هذا املعىن ،فبعضهم يقول (مشكلة اخلطاب الشرعي هي الغياب املدين) وبعضهم يقول (اخلطاب
الشرعي يعاين من جهل خطري باألسئلة احلديثة واالشكاليات املعاصرة) وبعضهم يقول (اخلطاب
الشرعي ليس له أي مسامهة يف فهم ومعاجلة املتغريات االقتصادية والقانونية والسياسية والتكنولوجية
املعاصرة).
وبعضهم يصل باملوضوع إىل هنايات فكرية فيقول( :أزمة انفصال العلوم الشرعية عن األسئلة
واإلشكاليات املعاصرة هو يف حقيقته نوع من العلمانية املقنّعة واليت هي أشد مما يتهمون به الناس)،
وبعضهم يزيد اللغة حدة فيقول( :أفيقوا أيها الشرعيون ،العامل اليوم مل يعد قضايا احليض والسواك) ،بل
وقد قرأت ألحدهم يوماً يقول( :هؤالء الباحثون الشرعيون أكثرهم دكاترة يف أحكام االستجمار!).
وعبارات كثرية جداً تؤكد هذا املضمون وتعلن التذمر من غياب البحث الشرعي املعاصر عن دراسة
املستجدات واإلشكاليات املدنية املعاصرة.
حسناً ،حنن هاهنا حباجة إىل التحليل العلمي املوضوعي هلذه اإلشكالية ،مبعىن أننا معنيون بفحص واقع
الباحثني الشرعيني املعاصرين ،وهل هم غائبون –فعالً -عن األسئلة املعاصرة واملستجدات املدنية يف
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االقتصاد والقانون واإلدارة واالجتماع والعالقات الدولية والقضايا الطبية والتكنولوجية واألفكار احلديثة
وحنوها ،أم أن هذه صورة غري دقيقة عن الباحثني الشرعيني املعاصرين؟

مناذج من الرموز الكربى:لن نستطيع استعراض كل نتاج رموز اخلطاب الشرعي فيما يتعلق باملستجدات املعاصرة ،ولكننا سنأخذ
عينتني لعاملني كبريين ينتميان للجيل السابق ،مث عينات أخرى تنتمي جليل العلماء الشباب وطالب
العلوم الشرعية والباحثني الشرعيني.
فأما جيل العلماء الكبار فنالحظ أهنم يأخذون مسارين يف إنتاج اخلطاب الشرعي ،أوهلما :مسار
التدريس والرتبية ،وثانيهما مسار التأليف والبحث.
أفضل
فأما أصحاب التدريس والرتبية فمعاجلاهتم للمسائل املعاصرة مبثوثة يف ثنايا دروسهم ،ولذلك ّ

هاهنا أن نأخذ منوذجني من فريق التأليف البحث ،وليكن هذان النموذجان مها فضيلة الشيخ العالمة

املتفنن بكر بن عبداهلل أبو زيد ،وفضيلة الشيخ عبداهلل بن منيع ،وسنرى أن "جزءاً" من أحباثهما
ودراساهتما كان معنياً بإشكاليات الواقع والقضايا املعاصرة واحلديثة:
فمن حبوث فضيلة الشيخ بكر بن عبداهلل أبو زيد:
حبث بعنوان (أجهزة اإلنعاش وعالمة الوفاة) ،وحبث بعنوان (طفل األانبيب) ،وحبث بعنوان (التشريح وزراعة
األعضاء) ،وحبث بعنوان (طرق اإلجناب يف الطب احلديث) ،وحبث بعنوان (خطاب الضمان البنكي) ،وحبث
بعنوان (بطاقه االئتمان املصرفية) ،وحبث بعنوان (بطاقة التخفيض التسويقية) ،وحبث بعنوان (التأمني)،
وحبث بعنوان (التقنني واإللزام) ،وحبث بعنوان (البوصلة) ،وحبث بعنوان (الرقابة على الرتاث) ،وحبث
بعنوان (أدب اهلاتف) ،وحبث بعنوان (التحول املذهيب) ،وحبث بعنوان (الرد على املخالف) ،وحبث بعنوان
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(خصائص جزيرة العرب) ،وحبث بعنوان (نظرية اخللط بني اإلسالم وبقية األداين) ،وحبث بعنوان (املدارس

العاملية األجنبية االستعمارية) ،وحبث بعنوان (عيد اليوبيل) ،وحبث بعنوان (حكم االنتماء إىل الفرق
واألحزاب واجلماعات اإلسالمية).

وغريها كثري ،وتالحظ يف النماذج السابقة اهتمام الشيخ د.بكر ابوزيد ببحوث الفقه الطيب ،والفقه
االقتصادي ،والقضايا الفكرية املعاصرة له.

وأما فضيلة الشيخ عبداهلل بن منيع فمن حبوثه:
حبث بعنوان (الورق النقدي :حقيقته ،اترخيه ،قيمته ،حكمه) ،وحبث بعنوان (قبض الشيك :هل هو قبض
حملتواه؟)  ،وحبث بعنوان (ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبستوى األسعار) ،وحبث بعنوان (حكم تداول
أسهم الشركات املسامهة) ،وحبث عن (حكم اإللزام ابلوعد يف العقود) ،وحبث عن (العقوبة املالية للماطل يف
السداد) ،وحبث عن (خصائص الذهب)  ،وحبث بعنوان (سندات االستثمار وسندات املقارضة) ،وحبث عن
(العربون يف عقود البيع واإلجارة) ،وأما (التأمني) فقد نشر الشيخ عدة أوراق وأحباث حوله ،وغريها من
الفتاوى والتعقيبات املتناثرة حول مسائل وتفاصيل الصيغ االستثمارية والتمويلية املعاصرة.
ومن املالحظ أن الشيخ ابن منيع برغم عنايته الشديدة بفقه املستجدات املالية املعاصرة ،إال أنه أيضاً
مشارك يف اإلنتاج العقدي (انظر :كتابه حوار مع املالكي يف رد منكراته وضالالته ،رده على من أفىت
ٌ
جبواز أعياد امليالد).
حسناً ،هذان منوذجان لعاملني كبريين هلما وزهنما املرجعي يف اخلطاب الشرعي املعاصر ،وال ميكن اجلدال
يف كوهنما ممثلني منوذجيني هلذا اخلطاب الشرعي ،ويتضح من عرض جزء من أحباثهما عنايتهما
باإلشكاليات املعاصرة هلم.
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حسناً لننتقل اآلن الستعراض الدراسات واألحباث التخصصية لعدد من العلماء الشباب ،والباحثني
الشرعيني ،وطالب العلوم الشرعية بشكل عام ،يف قضايا ومسائل العلوم املدنية املعاصرة( .مع االعتذار
املسبق بأنين يف سائر النماذج القادمة حذفت من أمساء الباحثني الشرعيني كلمة "الشيخ" و كلمة
"الدكتور" مراعاة لالختصار).

اخلطاب الشرعي والظواهر املالية العامة:من أكثر وأشهر اإلطالقات اليت يثريها مناوئو اخلطاب الشرعي ما يتعلق بتعقيدات الظاهرة املالية
واالستثمارية واالقتصادية احلديثة ،وكثرة مستجداهتا ،وأن العقل الشرعي املعاصر ال زال يفكر يف البيوع
التقليدية ،بل إنين يف حوارات فكرية كثرية جداً مسعت اإلشارة على سبيل السخرية بالقول( :االقتصاد
احلديث حبر ال ساحل له وأنتم إىل اآلن تفكرون بتلقي الركبان وبيع احلصاة) .أؤؤكد جمدداً أننا لن
نتعرض هاهنا إىل املخاطر العقدية للسخرية بألفاظ حديثني نبويني شريفني ،وسنتجاوز ذلك إىل اختبار
مدى علمية هذا النقد ،وهل البحث الشرعي املعاصر ال يعرف الظواهر املالية احلديثة؟
طالع معي هذه النماذج املنتقاة من األحباث والدراسات اليت طرحها الباحثون الشرعيون يف هذا اجملال:
(اخلدمات االستثمارية يف املصارف) يوسف الشبيلي( ،احلوافز التسويقية) خالد بن عبداهلل املصلح،
(التضخم النقدي) خالد بن عبداهلل املصلح( ،اإلغراق السلعي :دراسة فقهية مقارنة) مساعد بن عبدالعزيز
العقيلي( ،التسويق الشبكي :تكييفه وأحكامه الفقهية) بندر بن صقر الذيايب( ،الصراف األيل ،وحجية
األوراق الصادرة منه :حبث فقهي مقارن) شايف بن حممد العمراين( ،خدمات ما بعد البيع :دراسة فقهية)
بدر بن عبداهلل اجلدوع( ،مدة الصالحية يف األطعمة ،وآاثرها يف البيوع) نبيل بن عبدالرمحن اجلربين( ،محاية
14

املعلومات التجارية السرية :دراسة فقهية مقارنة) حممد بن صاحل بن املطوع( ،اندماج الشركات) أمحد بن
عبداهلل الغامدي( ،املنافسة غري املشروعة :حبث فقهي مقارن) صويان بن شايع اهلاجري( ،قروض البنك
الزراعي :دراسة فقهية مقارنة) محود بن عواض الساملي( ،قروض بنك التسليف السعودي :حبث فقهي مقارن)

إبراهيم بن عبدالرمحن احلميضي( ،األحكام الفقهية خلدمات املكاتب العقارية) زياد بن عبداحملسن العجيان.
وهذه الدراسات الطريفة -اليت تناولت أسئلة ذكية وتنم عن وعي واضح بالظواهر املالية املعاصرة -إمنا
هي جمرد مناذج فقط ،أما الدراسات واألحباث واألوراق واملناقشات الفقهية اليت أجنزها طالب العلوم
الشرعية يف قضايا (بيع التقسيط) و (التورق املصريف) و (األسهم) و (التأمني) و (البطاقات االئتمانية)
وحنوها من املسائل الشائعة فهي كثرية جداً ومتناثرة ،وبعضها حمفوظ يف أعمال املؤترات الفقهية،
وبعضها مبثوث على شبكة اإلنرتنت ،وبعضهما مبحوث ضمناً يف ثنايا كتب مطولة ،حبيث يشق
حصرها أصالً ،بل إنين الحظت شخصياً أن الفتاوى واملناقشات واجلدل الفقهي الذي كتب عن (أسهم
الشركات) من حيث جواز املسامهة ،أو زكاة األسهم ،أو االكتتابات ،وحنوها ،يفوق كل ما كتبه الفقهاء
املعاصرون من دراسات وحبوث عن اللحية أو اإلسبال أو السواك أو احليض والنفاس وحنوها.
لنواصل مناذج أخرى يف حماور أخرى.

البحث الشرعي والعقود احلديثة:من العبارات اليت يرددها احملتجون ضد اخلطاب الشرعي املعاصر قوهلم( :عامل املدنية املعاصر أفرز العديد
من أمناط وصيغ العقود احلديثة ،بينما الباحثون الشرعيون املعاصرون ال زالوا يعيدون اجرتار بنت لبون
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وبنت خماض اخل) ،طبعاً بعيداً عن بشاعة االستهتار بألفاظ النيب  الواردة يف مقادير الزكاة ،لكن دعونا
نتجاوز ذلك ،وننظر يف مدى "الواقعية العلمية" هلذا االحتجاج ،هل البحث الشرعي املعاصر ال يعرف
–فعالً -العقود املعاصرة؟
سأستعرض هاهنا مناذج خمتارة لبعض "دراسات العقود احلديثة" اليت أجراها باحثون شرعيون ،واليت
تكشف حدود اهتماماهتم ،واملناطق املدنية اليت تاسوا معها ،فمن مناذج تلك الدراسات اليت أجراها
املشايخ وطالب العلوم الشرعية والباحثون الشرعيون املعاصرون يف العقود احلديثة ما يلي:
(عقد نقل التكنولوجيا:دراسة فقهية مقارنة) حممد بن عبداحملسن العبيكان( ،عقد احلراسة األمنية اخلاصة يف

الشريعة والنظام السعودي) بندر بن عيسى النعمي( ،عقد إجيار اخلزائن احلديدية :دراسة فقهية مقارنة)
إبراهيم بن فرج الفرج( ،عقد استضافة املواقع على شبكة اإلنرتنت :دراسة فقهية مقارنة) سطام بن صاحل
النمي( ،أحكام إبرام العقود التجارية عرب اإلنرتنت) سامي بن عبدالعزيز القاسم( ،عقد االمتياز :دراسة فقهية
مقارنة) خالد بن حممد الزومان( ،عقد العمل البحري :دراسة فقهية مقارنة) سعد بن علي القرين( ،عقد

الصيانة اإلداري يف الفقه اإلسالمي) حممد بن صقر القحطاين( ،العقد الفندقي :دراسة فقهية مقارنة) فهد
بن عبدالعزيز الداود( ،عقد مقاوالت البناء واملنشآت الثابتة يف ضوء الشريعة اإلسالمية) سامل بن خويتم
الراشدي( ،عقد اإلذعان :حبث فقهي مقارن) أنس بن عبداهلل العيسى( ،عقد التأجري التمويلي :دراسة فقهية

مقارنة) ماجد بن قينان النتيفات( ،عقد التوريد اإلداري :فقهاً ونظاماً) عبداجمليد بن عبدالعزيز الزاحم،
(عقد البوت "البناء والتشغيل" :دراسة فقهية مقارنة) عبدالعزيز بن عايض العتييب( ،أحكام عقد املقاولة من
الباطن) حممد بن عبدالعزيز املاجد( ،عقد السمسرة :دراسة فقهية مقارنة) حممد بن صاحل املقبل( ،أحكام
عقد أتجري عقارات البلدية) حممد بن عايض العتييب( ،عقد العمل حتت االختبار والتجربة :دراسة فقهية
مقارنة) خالد بن حممد الشمراين( ،عقد إجيار السفينة :دراسة فقهية مقارنة) حممد بن موسى الفيفي( ،عقد
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العالج الطيب :يف الفقه والنظم املعاصرة) خالد بن حممد الزامل( ،عقد النقل اجلوي :حبث فقهي مقارن)
عبدالعزيز بن علي الطويلعي.

واملراد أن هذه كلها جمرد مناذج لدراسات يف صيغ العقود احلديثة ومسائلها ،طرحها وتساءل يف مداها
باحثون شرعيون ،مما يعين أن املؤسسة البحثية الشرعية ليست غائبة عن العقود احلديثة ،وقد كان لدي
يف مسودة هذه الورقة أضعاف هذه النماذج ،لكنين حذفتها ألنين شعرت أن طول سردها قد يكون
باعثاً لسآمة القارئ ،وعلى أية حال إذا رغب القارئ الكرمي املزيد من دراسات الباحثني الشرعيني
وطالب العلوم الشرعية يف قضايا العقود احلديثة فما عليه إال أن يزور مكتبة امللك فهد الوطنية ،ومكتبة
امللك فيصل ،ومكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود ،ومكتبة املعهد العايل للقضاء ،وحنوها من املكتبات
املتخصصة ،وسيجد أكداساً غزيرة من الدراسات الشرعية املمتعة يف العقود احلديثة.
هذا فيما خيتص هبذا النموذج ،أعين دراسات العقود احلديثة ،لننتقل اآلن إىل مظاهر أخرى يتم طرح
االحتجاج حوهلا.

البحث الشرعي واملسؤوليات احلديثة:من العبارات اليت يكثر تردادها بني احملتجني ضد اخلطاب الشرعي قوهلم إن (األمناط املهنية والوظيفية
احلديثة يف حياتنا املعاصرة ولّدت أشكاالً جديدة من املسؤوليات املدنية واملهنية واإلدارية واجلنائية ،وكل
هذه املسؤوليات ال يعلم البحث الشرعي املعاصر عنها شيئاً ألنه ال زال يفكر يف مسؤولية الفالح
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وصاحب احلانوت يف القرن اخلامس!) ،وربط الفقه اإلسالمي مبشكالت الفالح وحوانيت بغداد على
سبيل التهكم مسعتها وقرأهتا مر ٍ
ات عديدة ،وحاصل هذا النقد هو اإلشارة إىل تطور فكرة "املسؤولية
املدنية واملهنية واإلدارية واجلنائية" وأن البحث الشرعي املعاصر ال يعرف عنها شيئاً.
فما مدى "الواقعية العلمية" هلذا النقد؟ هل الباحثون الشرعيون املعاصرون ال يعرفون فعالً صيغ وأمناط
املسؤولية املدنية واجلنائية للمهن واألعمال احلديثة؟
حسناً ،هبدف فحص علمية هذا النقد سأضطر جمدداً لعرض مناذج من دراسات أشكال املسؤولية
املعاصرة وصورها اليت طرحها طالب العلوم الشرعية والباحثون الشرعيون املعاصرون ،فمن ذلك:
(مسؤولية الطبيب املهنية :بني الشريعة واألنظمة املعاصرة) عبداهلل سامل الغامدي( ،مسؤولية الصيديل :حبث

فقهي مقارن) عبداهلل بن صاحل العبداللطيف( ،مسؤولية البنك عن األخطاء اإللكرتونية :حبث فقهي مقارن)
سلطان بن عبدالرمحن النويصر( ،مسؤولية احملاسب القانوين :دراسة فقهية مقارنة) ملحم بن ناصر امللحم،
(مسؤولية القاضي :دراسة مقارنة بني الفقه واألنظمة) حممد بن إبراهيم اخلنني( ،املسؤولية التقصريية ملصممي
برامج احلاسوب :دراسة فقهية مقارنة) أمحد بن عبداهلل العمران( ،مسؤولية وكاالت السفر والسياحة يف الفقه

اإلسالمي) بكر بن عبداللطيف اهلبوب( ،املسؤولية اجلنائية لصانع الدواء :حبث فقهي مقارن)

خالد

بن عبدالعزيز آل حسني( ،مسؤولية الناقل الربي :حبث فقهي مقارن) إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش،
(مسؤولية املؤسسات الطبية اخلاصة عن أخطاء الطبيب ومساعديه :دراسة فقهية مقارنة) أديب بن عبدالعزيز
الدبيخي( ،املسؤولية اجلنائية ملهندس البناء :بني الشريعة والنظام) سلمان بن رضي السهلي( ،مسؤولية
اإلدارة عن أخطاء موظفيها :حبث فقهي مقارن) مروان بن عبدالعزيز الشعالن( ،مسؤولية مشيد البناء اجلنائية:
بني الفقه واألنظمة) طارق بن عبداهلل العيدان( ،املسؤولية التأديبية للموظف يف النظام السعودي يف ضوء

الفقه اإلسالمي) أمحد بن إبراهيم الشهراين( ،مسؤولية املدير اإلداري :بني الفقه واألنظمة) خالد بن ناصر
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اهلياف( ،مسؤولية اإلدارة عن اإلنظمة والقرارات املؤثرة على العقد اإلداري :دراسة فقهية مقارنة) داود بن
ناصر الداود( ،مسؤولية الشركاء يف الشركة املسامهة :يف النظام السعودي والفقه اإلسالمي) عبداحملسن بن
عبداهلل الزكري( ،دفع املسؤولية املدنية يف حوادث املرور :دراسة فقهية مقارنة) سعد بن حممد السليمان،
(مسؤولية اإلدارة على أساس املخاطر :دراسة مقارنة بني القضاء اإلداري والفقه اإلسالمي) علي بن حممد
السلطان.
والقائمة تطول وتطول من الدراسات واألحباث اليت ف ّكر فيها طالب العلوم الشرعية ،وتدور حول
املسؤوليات املدنية واملهنية واإل دارية واجلنائية اليت تثريها احلياة املعاصرة ،مما يعين أن القول بأن البحث
الشرعي املعاصر ،أو أن املؤسسة البحثية الشرعية املعاصرة ،ال يعرفان هذه املسؤوليات؛ كالم غري علمي
وال موضوعي.

اخلطاب الشرعي والفكر القانوين:
ومن االحتجاجات الشائعة أن البعض يقول( :الباحثون الشرعيون جاهلون بأسئلة وإشكاليات الفكر
القانوين املعاصر) ،وهذه أيضاً شائعة غري علمية كلياً ،فإن الباحثني الشرعيني طرحوا دراسات كثرية جداً
يف القضايا القانونية املعاصرة ،ومن ذلك مثالً:
(سن األنظمة :أسسه و ضوابطه) لشيخنا الفاضل يوسف بن عبداهلل اخلضري( ،أصول تفسري النظام :دراسة

فقهية مقارنة) معمر بن عبدالرمحن العمر( ،عيوب صياغة القاعدة النظامية :حبث فقهي مقارن) عزمي بن
عبدالعزيز املزروع( ،قاعدة ال عذر ابجلهل ابلنظام بعد إعالنه :دراسة فقهية) عيد بن سليم البلوي( ،التقنني

امللزم وآاثره) حممد بن عبدالعزيز املوسى( ،الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي) عبداهلل بن فهد
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اهلديب( ،اكتساب اجلنسية :دراسة فقهية مقارنة) حافظ بن علي الفيفي( ،فقد اجلنسية وآاثره :حبث فقهي

مقارن) خالد بن عبدالعزيز الرتكي( ،متلك الثروات الطبيعية الربية :بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي)
ماجد بن عبداهلل الطريف( ،املؤسسات العامة :دراسة فقهية مقارنة) ماجد بن سليمان اخلليفة( ،ضوابط

سري املرافق العامة :حبث فقهي مقارن) يونس بن أمحد املشيقح( ،ترقية املوظف العام :بني الفقه والنظام) عمر
بن حممد الصمعاين.
ويزعجين أن أكرر أنين حذفت –أيضاً -مناذج أخرى كثرية كانت يف مسودة هذه الورقة حتاشياً مللل
القارئ ،والعتقادي أن هذه العينات البحثية تبقى شواهد دالة على مسارات البحث الشرعي ومناطق
التفكري اليت طرقها يف األسئلة القانونية احلديثة ،ولنواصل الفحص يف حماور أخرى يشيع فيها االحتجاج
حوهلا.

اخلطاب الشرعي واجلرمية املعاصرة:من األمور اليت يكثر إثارهتا أيضاً بني نقاد اخلطاب الشرعي قوهلم أن (احلياة احلديثة خلقت أشكاالً
جديدة من اجلرائم ،بينما الباحثون الشرعيون ال زالوا يفكرون يف مسائل الديات وتغريب الزاين) ،وهذه
أيضاً صورة غري علمية وليست موضوعية ،فإن الباحثني الشرعيني طرحوا الكثري من الدراسات الفقهية يف
جمال اجلرمية املعاصرة ،ومن ذلك مثالً:
(جرمية خطف الطائرات :دراسة فقهية مقارنة) فهد بن عبداهلل الغامدي( ،جرمية إخالل املوظف بواجباته
استجابة للواسطة :دراسة فقهية مقارنة) عبدالعزيز بن عبدالرمحن السامل( ،جرمية غسل األموال :دراسة

مقارنة) عبداهلل بن ثنيان الثنيان( ،اجلرائم الضارة ابلبيئة :حبث فقهي مقارن) عبدالرمحن بن عبدالعزيز
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العثمان( ،جرمية انتحال صفة رجل السلطة العامة :يف الفقه والنظام) عبدالعزيز بن سامل العويف( ،جرمية

البالغ الكاذب :بني الشريعة واألنظمة) حبيب بن جمري القحطاين( ،جرمية اهلرب من السجن :فقهاً ونظاماً)
فهد بن عطية املطريي( ،جرائم الشيكات :حبث فقهي مقارن) يوسف بن سليمان القرزعي( ،اجلرمية
الصحفية :حبث شرعي مقارن) مهدي بن عماش الشمري( ،جرمية التالعب والتضليل يف السوق املالية:
دراسة فقهية مقارنة) حممد بن عبداهلل املرزوق( ،جرائم املعلومات الداخلية يف السوق املالية :حبث فقهي

مقارن) عبدالعزيز بن أمحد املزيين( ،جرمية تزوير بطاقة االئتمان :دراسة شرعية مقارنة) فهد بن عبداهلل
العرفج( ،جرمية خيانة األمانة يف الشبكة العاملية :دراسة فقهية مقارنة) حممد بن عبدالكرمي املطوع( ،اجلرمية
املستحيلة :حبث فقهي مقارن) عبداللطيف بن عبداهلل اجلريان( ،جرمية السب والقذف على شبكة اإلنرتنت:
دراسة فقهية مقارنة) عبداجمليد بن حممد اللحيدان( ،تعدد اجلرمية واجملرمني بني الفقه اإلسالمي والقوانني

الوضعية) حممد عيسى عسريي( ،جرمية العرض املرفوض للرشوة :دراسة فقهية مقارنة) عبدالعزيز بن عبداهلل
الناصر( ،إثبات اجلرائم ابلتصوير والتسجيل الصويت :دراسة فقهية وتطبيقية) عبدالرمحن بن شائع العريين،
(إثبات اجلرائم ابلبصمة الوراثية :دراسة فقهية وتطبيقية) عبداهلل بن مبارك األمحري.
وهذه أيضاً جمرد مناذج منتقاة من الدراسات واحملاوالت الفقهية ملعاجلة مستجدات ظواهر اجلرمية يف عامل
اليوم ،ولنواصل فحص حماور أخرى.

اخلطاب الشرعي والفقه الطيب:
ومن صور النقد اليت يثريها احملتجون ضد اخلطاب الشرعي قوهلم (الطب احلديث تطور وتعقدت
إشكالياته ،والباحثون الشرعيون ال زالوا يفكرون يف الطب النبوي البن القيم ،واحلبة السوداء وأبوال
اإلبل ،وأساطري حار يف األوىل يابس يف الثانية ،إخل) .وعلى أية حال هذا التهكم الذي خيلط مفاهيم
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نص عليها الوحي بتجارب تراثية من قبيل اخلربة البشرية غري امللزمة ،مث يسقطها على واقع اخلطاب
الشرعي املعاصر ،كل ذلك غري علمي ويفتقد للموضوعية ،ذلك أن معاجلات الباحثني الشرعيني
للمسائل الطبية كثرية ومتنوعة ومنها:
(أحكام اجلراحة الطبية) حممد بن حممد املختار الشنقيطي( ،حتديد جنس اجلنني :حبث شرعي) خالد بن
عبداهلل املصلح( ،زراعة االعضاء) يوسف األمحد( ،اهلندسة الوراثية) سعد الشويرخ( ،االستنساخ احليوي،

وآراء الفقهاء فيه) أحالم بنت حممد العقيل( ،الرتقيع اجللدي :دراسة فقهية) أمحد بن عبدالرمحن احلمد،
(العمليات اجلراحية :دراسة فقهية) يوسف بن عبداللطيف اجلرب( ،الفحص الطيب وتطبيقاته القضائية) حممد
بن فرحان الفيفي( ،اإلجهاض وأحكامه الفقهية) عبداهلل بن حممد الداود( ،األخطاء الطبية يف الفقه والنظام)
عبداهلل بن ناصر اجلربوع( ،التلقيح الصناعي وأطفال األانبيب :دراسة فقهية مقارنة) فهد بن حممد الداود،
(واجبات الطبيب حنو املريض) إبراهيم بن عبدالعزيز احليدر ،وغريها كثري.

اخلطاب الشرعي والفكر احلقوقي:من القضايا اليت يرددها بكثرة نقاد اخلطاب الشرعي قوهلم أن اخلطاب الشرعي يهمل كلياً دراسة
"احلقوق" ،ولذلك فالناس جتهل حقوقها بسبب غياب اخلطاب الشرعي عن "البحث احلقوقي" وأن عامل
اليوم تتنامى فيه الدراسات احلقوقية بينما ال يزال اخلطاب الشرعي املعاصر جيهل هذه احلقوق جذرياً،
ويرددون دوماً (قولوا لنا باهلل عليكم أين دراساتكم الشرعية حول حقوق املرأة والطفل واملتهم والعمال..
إخل؟).
وهذه أيضاً صورة غري علمية عن واقع اخلطاب الشرعي ،فمن مناذج الدراسات احلقوقية اليت نفذها
باحثون شرعيون مقارنني ذلك بالفقه اإلسالمي ما يلي:
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(حقوق وواجبات املرأة يف نظام اخلدمة املدنية السعودي :دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي) خالد بن عبدالعزيز
اجلريد( ،حقوق الزوجة يف الفقه اإلسالمي) عبدالعزيز بن صاحل اجلوعي( ،حقوق املرأة املتوىف عنها زوجها يف

الفقه اإلسالمي) عبداهلل بن حممد العيسى( ،احلقوق غري املالية الناشئة عن عقد الزواج)

خالد بن عبداهلل

احلقباين( ،حقوق اجلنني يف الفقه اإلسالمي) عبداهلل بن عبدالرمحن الدويش( ،حقوق األوالد يف الفقه

اإلسالمي) مسفر بن دخيل العتييب( ،حقوق األحداث يف اإلجراءات اجلزائية :دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي)
حممد بن معيض الشهراين( ،حقوق العمال وواجباهتم يف الشريعة اإلسالمية) علي بن عبداهلل الغامدي،
(حقوق اجلند وواجباهتم :دراسة فقهية مقارنة) فهد بن حممد الرفاعي( ،حقوق احملامي وواجباته :حبث شرعي
مقارن) هالل بن علي الراحلة( ،حقوق األجنيب وواجباته يف نظام اإلقامة السعودي :دراسة مقارنة ابلفقه

اإلسالمي) عبدالرمحن بن عياض السلمي( ،حقوق املخ ِرتع :دراسة فقهية مقارنة) منصور بن عبدالعزيز
املنصور( ،املتهم وحقوقه يف الفقه اإلسالمي) فهد بن سليمان اخلليفة( ،حقوق املتهم يف الشريعة اإلسالمية)
صاحل العقيل( ،ضماانت حرية املتهم يف مرحلة االستدالل :دراسة فقهية مقارنة) عبداهلل بن مشبب
القحطاين( ،ضماانت املتهم يف مرحلة التحقيق اجلنائي :حبث شرعي مقارن) عبداحملسن بن علي الفقيه،
(حقوق املتهم يف مرحلة احملاكمة :دراسة فقهية مقارنة) عادل بن عبدالرمحن املنيع( ،ضماانت التحقيق اجلنائي
مع املرأة :دراسة فقهية مقارنة) عبداهلل بن عبدالعزيز الشتوي( ،انتزاع االعرتاف من املتهم ابلتعذيب ،واآلاثر
املرتتبة عليه ،وتطبيقاته القضائية) عبداهلل بن فيصل الفيصل( ،أحكام تفتيش املساكن يف نظام اإلجراءات
اجلزائية :حبث شرعي مقارن) طالب بن عبداهلل بن طالب( ،تفتيش األشخاص يف نظام اإلجراءات اجلزائية:

دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي) أمحد بن عبدالكرمي العثمان( ،أحكام التفتيش اجلنائي :حبث فقهي مقارن)
عبدالعزيز بن ناصر الفريدي( ،حقوق املدعى عليه يف جملس القضاء) بدر بن عبداهلل الغامدي( ،حقوق

اجلاين :دراسة فقهية مقارنة) فواز بن ذعار العتييب( ،بدائل السجن :دراسة فقهية مقارنة) حجاب عائض
الذيايب( ،التعويض عن أضرار سجن اخلطأ :حبث فقهي مقارن) إبراهيم بن حممد احليدر.
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وغريها كثري كثري جداً ،وحني اطلعت على هذا الكم اهلائل من الدراسات واألحباث الفقهية يف موضوع
"احلقوق الشرعية" سواء حقوق املرأة أو الطفل أو املتهم أو غريهم ،شعرت بأمرين ،أوهلما أنين شعرت
بالضعف العلمي الفظيع ملن يردد مسلمات تلقاها من اجملالس العامة بأنه ال يوجد حبوث فقهية يف جمال
احلقوق ،والشعور الثاين الذي استوىل علي هو أنين شعرت بالرثاء واألسى ملن يتوهم أن سبب ضياع
حقوق الناس هو عدم وجود حبوث فقهية يف جمال احلقوق! كم هو حتليل ساذج بكل ما تعنيه الكلمة!
هذه املكتبة الفقهية مكتظة بالبحوث الشرعية عن احلقوق ،فلماذا غابت احلقوق إذن؟ اجلواب بسيط
جداً ملن أراد أن يفتح عينيه.
على أية حال ،دعونا نواصل مع حماور أخرى يكثر احلديث عنها أيضاً.

اخلطاب الشرعي والفقه السياسي:يردد كثرياً املعنيون بالقضايا السياسية أن اخلطاب الشرعي املعاصر مل يعاجل كلياً قضايا الفقه السياسي،
كنظام احلكم واالنتخابات واملال العام واستقالل القضاء والعالقات الدولية وحنوها ،ومن أكثر ما
يرددونه من املقارنات قوهلم (أنتم مشغولون بدار احلرب ودار اإلسالم وأحكام أهل الذمة ،وال تعرفون
شيئاً عن قضايا الفكر السياسي احلديث) ،وهذه أيضاً صورة غري علمية ،وسأعرض هاهنا جزءاً من
دراسات الباحثني الشرعيني يف قضايا الفقه السياسي الداخلي والدويل:
(أحكام االنتخاابت يف الفقه اإلسالمي) فهد بن صاحل العجالن( ،احلمالت االنتخابية البلدية :دراسة فقهية

مقارنة) حممد بن سعد الغامدي( ،الشورى يف الشريعة اإلسالمية) صاحل بن عبدالعزيز بن عبداهلل العامر،
(احلكومة اإلسالمية بني نظم احلكم األخرى) عبداهلل بن ابراهيم الطريقي( ،الرئيس األعلى للدولة اإلسالمية:
دراسة فقهية مقارنة) طنف بن حممد الدعجاين( ،تولية اإلمام بني النظرية والتطبيق عرب اتريخ اإلسالم
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السياسي) علي بن فهيد السربايت( ،طرق تولية اإلمام األعظم عند أهل السنة) حممد بن عبداهلل املعال،
(أركان الدولة :حبث فقهي مقارن) صاحل بن علي املري( ،البيعة يف نظام احلكم الشرعي) عبدالعزيز بن
عبداهلل املزروع( ،البيعة والنص يف الفقه السياسي) عبدالعزيز بن فهد العجالن( ،والية املرأة يف الفقه
اإلسالمي) فؤاد بن عبدالكرمي العبدالكرمي( ،العالقة بني احلاكم واحملكوم يف الفقه اإلسالمي والنظم

الدميقراطية :دراسة مقارنة) حممد بن عبدالرمحن احلقيل( ،الوزارة واألمارة :حبث فقهي اترخيي) ناصر بن أمحد
الراشد( ،ضوابط التصرف يف املال العام يف الفقه اإلسالمي) خالد بن حممد املاجد( ،احلماية اإلدارية للمال

العام :حبث فقهي مقارن) فيصل بن رميان الرميان( ،احلماية اجلنائية للمال العام :دراسة فقهية مقارنة) مبارك
بن عبداهلل بن هقشة( ،مصارف بيت مال الدولة اإلسالمية) عبداهلل بن سليمان املطلق( ،ضماانت العدالة

يف القضاء) أمحد بن عبداجمليد الغامدي( ،مدى استقالل السلطة القضائية يف الفقه اإلسالمي) فهد بن
إبراهيم املشيقح( ،استقالل عضو هيئة التحقيق واإلدعاء العام :دراسة فقهية مقارنة) ياسر بن سليم القرشي،
(حقوق عضو جملس الشورى وواجباته :دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي) نايف بن عبداهلل احمليميد( ،احلرايت

العامة يف الفقه اإلسالمي) عبداهلل بن إبراهيم العريين( ،التدرج يف تطبيق الشريعة وعالقته ابلسياسة الشرعية)
زياد بن عبداهلل الفواز( ،العالقات الدولية يف الفقه اإلسالمي) عبداهلل بن إبراهيم العريين( ،البحر اإلقليمي

للدولة :حبث فقهي مقارن) فهد بن حممد املهيزع( ،بعثة التمثيل السياسي :بني الشريعة واألنظمة) سلمان بن
جابر اجمللهم( ،العرف الدويل :دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل) قاسم بن مساعد الفاحل،
(املقاطعة االقتصادية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي) تركي بن عبداهلل الرشودي( ،احلياد الدويل :دراسة أتصيلية

مقارنة) صاحل بن حممد التابعي( ،التحفظ على املعاهدات الدولية يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل) فيصل
بن عبداجمليد احلصني( ،املنازعات الدولية وتسويتها ابلطرق السلمية يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل)
أسامة بن عبداهلل املوسى( ،التمثيل السياسي يف ضوء الفقه اإلسالمي) عبداهلل بن صاحل الصرامي،
(معاهدات التحالف العسكري يف الفقه اإلسالمي مقارنة ابلقانون الدويل) سعد بن مطر العتييب( ،فقه
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املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني) سعد مطر العتييب( ،نقض املعاهدات يف الفقه اإلسالمي

والقانون الدويل) عبداهلل بن حممد الشهري( ،أعمال السيادة يف الفقه اإلسالمي) فهد بن حممد اجلوعي،
(أحكام اللجوء يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل) حممد املورقي( ،حصاانت وامتيازات املمثلني السياسيني يف
الفقه اإلسالمي والقانون الدويل) عبد اجمليد بن علي البلوي( ،تسليم املطلوبني بني الدول وأحكامه يف الفقه

اإلسالمي) زياد عابد املشوخي( ،أحكام األسرى يف الفقه اإلسالمي والنظام الوضعي) صاحل بن عبدالعزيز
التوجيري( ،قواعد احلرب بني الشريعة والقانون) عواض بن حممد الوذيناين.

اخلطاب الشرعي واألفكار احلديثة:
ومن صور النقد الشائعة أيضاً قوهلم ( :عامل اليوم ميوج بأنواع التيارات واألفكار واملدارس والتحوالت
الفكرية ،بينما اخلطاب الشرعي ال يعرف عنها شيئاً وال زال يصارع اجلهمية والكالبية) .وهذا الكالم
غري علمي وال ميثل دراسة موضوعية لواقع اخلطاب الشرعي ،فمن دراسات اخلطاب الشرعية حول
األفكار والتيارات والتحوالت احلديثة:
(موقف االجتاه الفلسفي املعاصر من النص الشرعي) حسن بن حممد األمسري( ،نظرية املعرفة يف الفلسفة
األوربية خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر) صاحل بن عبد الرمحن الشريدة( ،نظرية الواجب األخالقي

عند كانط :دراسة ونقد) أمحد معاذ حقي( ،مفهوم الوحي عند التأويلية املعاصرة) لطيفة املعيوف،
(التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية :دراسة عقدية) هيفاء بنت ناصر الرشيد( ،الربجمة اللغوية
العصبية املعربة :دراسة عقدية) هند بنت علي املطرود( ،أتثري النظرايت العلمية احلديثة يف الفكر التغرييب
العريب املعاصر) للشيخ د.حسن بن حممد األمسري( ،االجتاه العقالين لدى املفكرين اإلسالميني املعاصرين)
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سعيد بن عيضة الزهراين( ،االحنراف العقدي يف األدب العريب املعاصر) سعيد بن ناصر الغامدي( ،احلداثة

يف العامل العريب) حممد بن عبد العزيز العلي( ،حزب البعث مبادؤه وأهدافه) إبراهيم بن حممد الدوسري،
(دعوة التقريب بني األداين :دراسة عقدية) أمحد بن عبد الرمحن القاضي( ،اليزيدية ،وعالقتها بعبادة

الشيطان :دراسة عقدية) فهد بن علي املساعد( ،املدرسة العقلية احلديثة) ناصر بن عبد الكرمي العقل،
(التيار الوجودي يف الفكر العريب املعاصر :دراسة نقدية عقدية) هاين بن عبداهلل امللحم( ،التحوالت العقدية
احملمودة يف صفوف اإلمامية يف الفرتة ( :)1420-1320عرض ونقد) خالد حممد البديوي( ،التكفري عند
مجاعات العنف املعاصرة :عرض ونقد) إبراهيم بن صاحل العايد( ،حديثو العهد ابإلسالم ومشكالهتم :دراسة

عقدية) أمحد بن عبداهلل احلسني( ،موقف الصوفية من االستعمار :دراسة عقدية) وفاء بنت محد اخلميس،
(احلضارة اإلنسانية يف القرآن :عوامل منوها واحنطاطها) عبدالكرمي عبدالعزيز الشمالن( ،علماء الشريعة و بناء

احلضارة) وهي دراسة موسعة لشيخنا عبداهلل بن ابراهيم الطريقي.
بل ال تكاد توجد طائفة ومدرسة فكرية مشهورة وهلا أثر وامتداد إال وجتد املختصني العقديني قد طرحوا
حوهلا كثرياً من املعاجلات والدراسات حبسب اجتهاداهتم ،ويبدو أن هذا االهتام قدمي نوعاً ما ،حيث إنه
يف احلقبة املاضية حني كانت التيارات الفكرية يف العامل العريب هي القومية واالشرتاكية وحنوها ،كان بعض
املعنيني مبناقشة هذه األفكار يرى أن اخلطاب الشرعي غائب عن هذه األفكار ،مما استدعى شخصية
بوزن "ابن باز" وهو األب العلمي للخطاب الشرعي املعاصر أن يرد على هذه الفكرة حيث يقول رمحه
اهلل:
(العلماء يف السعودية يعرفون مشاكل العصر ،وقد كتبوا فيها كثريا ،وأان منهم حبمد هللا ،وقد كتبت يف
ذلك ما ال حيصى)

[جمموع فتاوى ابن ابز.] 242/8 ،
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على أية حال  ..هناك أيضاً حماور أخرى يرى نقاد اخلطاب الشرعي أن الشرعيني مل يقدموا حوهلا أية
دراسات ،لكن يبدو يل أنه من غري ا لالئق بوقت القارئ أن نواصل عرض النماذج حىت ال تتحول هذه
الورقة إىل ببليوجرافيا ،ويف تقديري أن الباحث املوضوعي يستدل هبذه النماذج على ما سواها ،أعين أن
الباحث املوضوعي إذا رأى أشهر ما يطرح الناقدون نقدهم حوله -كقضايا االقتصاد والقانون واحلقوق
والسياسة والطب واألفكار والفلسفات -وأن هذه التعميمات اليت أطلقوها تعكس بعدهم الكلي عن
موضوع نقدهم ،وجهلهم الفظيع بواقع اخلطاب الشرعي  ،فإن ذلك سيورثه –على األقل  -حتفظاً جتاه
الدعاوى األخرى ومدى صلة اخلطاب الشرعي بإشكالياهتا.
ولذلك سننتقل اآلن إىل إشكالية خمتلفة.
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اثلثاً :اخلطاب الشرعي وقضااي األخالق
يردد كثري من مناوئي اخلطاب الشرعي قوهلم بأن الفكر الديين احمللي استغرق يف القضايا الشكلية
كاللحية واإلسبال ،وترك قضايا اجلوهر األخالقي كاألمانة واإلحسان إىل الناس وحقوق الغري وحنوها،
حىت صار التدين شكلياً ،وصار مفهوم التدين مرتبطاً يف الوعي الشعيب بقضايا القشور ،وقد الحظت أن
أكثر قضية أخالقية يرددها هؤالء املناوئني هي قضية "قيم العمل" أو "احرتام املهنة" ،وأهنا قيمة أخالقية
غائبة كلياً يف اخلطاب الشرعي ،مما أدى إىل حتوله إىل تدين مظهري جموف غري حقيقي.
هذه الفكرة/الشعار تتكر كثرياً كثرياً ،فما مدى يا ترى علمية هذا االحتجاج؟ وهل فعالً أن اخلطاب
الشرعي يهمل قضايا األخالق كاألمانة وقيم العمل والوظيفة؟ ،حنتاج يف فحص مصداقية هذا النقد
وموضوعيته إىل عرض مناذج من منتجات اخلطاب الشرعي يف قضايا األخالق.
سنأخذ عينينت يصدق عليهما أهنما ممثل منوذجي ،فنموذج من الفقهاء أصحاب الفتيا ،ومنوذج من
الدعاة واسعي االنتشار ،لكي ميكن أن نكون قدمنا حكماً أقرب للدقة يف تصور واقع اخلطاب الشرعي.
فمن شرحية الفقهاء أصحاب الفتيا :لنأخذ العالمة اإلمام ابن عثيمني ،وهو أهم مرجعية فقهية سنية
معاصرة على اإلطالق ،فبسبب كثرة نتاج الشيخ يف قضايا "قيمة العمل وأخالقيات املهنة" مجعت فتاواه
املبثوثة فبلغت جملداً كامالً خمصصاً فقط لفتاوى املوظفني ،كما مجعت له رسائل أخرى عن الطبيب
وغريه.
والشيخ ابن عثيمني معروف بكثرة احتياطه يف جانب (أمانة العمل الوظيفي) باعتباره عقداً ،والشارع
عظّم الوفاء بالعقود ،حىت بلغ احلال بالشيخ أنه كان يفيت للمؤسسات املهنية إذا كان خروج املوظفني
29

للصالة يف املسجد سيرتتب عليه التفريط يف حقوق العمل بأن يصلوا يف مقرات العمل ،ومن ذلك مثالً
قوله يف الشرح املمتع:
(بعض املوظفني ال خيافون هللا ،فإذا خرجوا إىل الصالة خرجوا إىل بيوهتم ،ورمبا ال يرجعون ،ففي هذه
احلال نقول :صلوا يف مكانكم ،ألن هذا أحفظ للعمل وأقوم ،والعمل جتب إقامته مبقتضى االلتزام
والعهد) [الشرح املمتع  ، 249/4وانظر أيضاً :مثرات التدوين ،م] 121

ومن الفروع الفقهية اليت نتجت عن احتياط الشيخ جلانب (أمانة العمل الوظيفي) أنه كان يرى حترمي
أخذ اإل جازة االضطرارية من أجل الذهاب للعمرة ،ألن العمرة مستحبة والعمل عقد واجب ،كما يقول
الشيخ مثالً:
(أسئلة كثرية حول موضوع اإلجازة االضطرارية ملن يريد العمرة أو غري ذلك؟ على كل حال كلمة
اضطرار تعين :أنه ال بد من ضرورة ،والعمرة ليست ضرورة أبداً ،حىت لو كانت فريضة واإلنسان موظف
فإهنا ال جتب عليه؛ ألنه مشغول بوظيفة ،فكيف وهي تطوع .وكذلك –أيضاً -ابلنسبة ألئمة املساجد،
هؤالء الذين يذهبون إىل العمرة ويَ َدعون مساجدهم ،هم يف احلقيقة كالذي يبين قصراً ويهدم مصراً،
يذهبون إىل التطوع ويَ َدعون الواجب ،وهذا من قلة الفقه ،عندهم رغبة يف اخلري وال شك ،ومل حيملهم
على هذا إال رغبة اخلري؛ لكن عندهم قصور يف الفقه ،ال يعرفون وال مييزون بني األمور؛ ألن بقاءهم يف
عملهم الذي يؤدون فيه واجباً أفضل من ذهاهبم إىل العمرة؛ ألن البقاء يف العمل من ابب الواجبات،
إيل مما افرتضتُه عليه).
وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن هللا قال( :ما َّ
إيل عبدي بشيء أحب َّ
تقرب َّ

[جلسات رمضانية ،ابن عثيمني]
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وكان الشيخ يكرر هذه الفتوى يف حمافل كثرية ،وهذا املبدأ –أعين "احرتام األنظمة" ،-صحيح أنه أصل
مشرتك بني فقهاء أهل السنة ،لكن للشيخ ابن عثيمني -ملن تتبع فتاواه -مزيد اختصاص يف التمسك
هبذا األصل وكثرة مراعاته والفتيا على أساسه ،يعرف ذلك من له أدىن خربة بنصوص الشيخ رمحه اهلل،
حىت أن القارئ يستطيع أن يعرف موقف الشيخ مبجرد أن تكون القضية مما يتصل باحرتام األنظمة،
وهذا األمر لفت انتباه كث ٍري من طالب العلوم الشرعية ،حىت خصص هلا أحد الباحثني دراسة أكادميية
فقهية مستقلة بعنوان (ربط احلكم الشرعي ابلنظام عند الشيخ ابن عثيمني :دراسة فقهية مقارنة) طرحها
الباحث حممد بن عبداهلل الطريقي.
فهذا منوذج من فقهاء اخلطاب الشرعي ،بل هو أهم مرجعية فقهية مؤثرة يف اخلطاب الشرعي بال
منافس ،فتأمل كيف كان تعظيمه ألمانة وقيمة العمل كقيمة أخالقية ،تأمل كيف أثر هذا األصل
األخالقي على فتاواه الفقهية ،ومل جيعل التدين قضية ظاهرية شكلية ،ولننتقل اآلن إىل شرحية الدعاة.

فمن شرحية الدعاة واسعي االنتشار :لنأخ ذ الشيخ حممد صاحل املنجد ،وله دروس وخطب وفتاوى
وبرامج كثرية وغزيرة جدا تتحدث عن قضايا األخالق بشكل عام وأخالق العمل بشكل خاص،
باإلضافة إىل جهوده يف بيان القضايا العقدية والفقهية األخرى ،ومن ذلك:
(أكل أموال الناس بالتأويالت) ( ،الدين ليس مظهراً فقط) ( ،قيمة اإلتقان) ( ،سلسلة احلقوق الزوجية)
( ،مهالً أيها الزوجان) ( ،خطوات عالجية عند النفرة الزوجية) ( ،سلسلة األخالق احلسنة) ( ،الواجب
حنو كبار السن) ( ،كيف نضبط انفعاالتنا؟) ( ،صيانة العالقات األخوية) ( ،التنافر والتجاذب يف
العالقات الشخصية) ( ،كيف نتعامل مع أخ طاء الناس) ( ،االستشارة يف حياة املسلم) ( ،اعتناء
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اإلسالم بنفسية املسلم) ( ،الغيظ املكتوم بني الظامل واملظلوم) ،ومثل هذا النمط من املوضوعات أكثر
الشيخ املنجد من العناية به.
وأما دروسه يف القضايا العامة للناس فمن مناذجها:
(غالء األسعار) ( ،الفقر :رؤية شرعية) ( ،احللول اإلسالمية ملشكلة الفقر) ( ،أسباب األزمة املالية
العاملية) ( ،أثر األزمة االقتصادية يف نفوس الناس) ( ،رسالة إىل الطبيب املسلم) ( ،مصادر املعلومات) ،
(اجلهل عدو املرأة) ( ،خطر الشائعات) ( ،سبل مقاومة الضغوط النفسية) ( ،قواعد يف حل املشكالت)
( ،كيف تثبت املرأة جدارهتا؟) ( ،أهل الباطل هم اإلقصائيون) ( ،التفاؤل يف أجواء اإلحباط) ،
(البدائل الرتفيهية).
وبالتايل فالقول بأن اخلطاب الشرعي أو الدعوي غائب عن األخالقيات واألسئلة احلديثة إمنا هو كالم
غري علمي.

ومن املهم أن نفهم منهجية اخلطاب الشرعي يف تناول كثري من القضايا املدنية ،ذلك أن اخلطاب
الشرعي ال يفرد كثرياً من املشكالت املدنية حتت أبواب خاصة ،لكنه يتحدث عنها حتت مظلة املفاهيم
الشرعية ،فيتحدث العامل الشرعي عن (األمانة) ويذكر أمانة األسرة وأمانة الوظيفة وحنو ذلك ،ويتحدث
العامل املسلم عن (العدل) فيتحدث عن تطبيقاته كالعدل يف القضاء ،والعدل يف الوالية ،والعدل مع
العمال ،والعدل مع الزوجة ،إخل ،فالقضايا املدنية يف الغالب ال يفرد هلا الفقهاء أبواباً خاصة ،بل
يدرجوهنا كتطبيقات حتت مظلة املفاهيم الشرعية ،ولذلك فكثري من املفاهيم السياسية الذي يظنها
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البعض غائبة هي أصالً تندرج عندهم حتت موضوع (احلكم مبا أنزل اهلل) ،مث يتحدثون عن أن احلكم مبا
أنزل اهلل يتضمن الشورى والعدل واحلقوق والعناية بالرعية وحفظ كرامة املسلمني وحنوها.
وحني يتحدثون عن احلقوق يتحدثون عن حق الطريق ،وحق الزوجني على بعضهما ،وحق الراعي
والرعية ،وحقوق احليوان يف الصيد والذكاة واإلحراق وحنوها .فاملفاهيم الشرعية كالعدل واألمانة واحلقوق
وإعداد القوة ،وحترمي السرقة والغش وقول الزور ،هذه كلها يُدخل فيها العلماء القضايا املدنية.

واحلقيقة إنين حني مسعت البعض يكرر أن (اخلطاب الشرعي ال يعتين باألخالق وإمنا بالشكل) عدت
من جديد للمكتبة املقروءة والصوتية لرموز اخلطاب الشرعي من فقهاء ودعاة وخطباء ،وأخذت أتصفح
مواقع املشايخ ،وفهارس اخلطب والدروس ،وواهلل العظيم إنين تفاجأت من املغاالة يف النتاج الشرعي
حول قضايا (بر الوالدين) (وصلة الرحم) و (الوصية باجلار) و (حقوق الزوجني) و (الصدقة على
احملتاجني) ،ويف كثرة التحذير واالستبشاع جتاه (الغيبة) (التنابز باأللقاب) و (احلسد) و (أكل أموال
الناس بالباطل) و (الرياء) و (الغرور) وغري ذلك من قضايا أخالقية نبيلة تتكدس فيها آالف احملاضرات
والدروس واخلطب والفتاوى والكتيبات واملطويات والبحوث والدراسات.
بل إنين أحتدى كائناً من كان أن يأيت بأي تيار فكري معاصر يف الشرق أو الغرب ويزعم أنه تكلم عن
موضوع (بر الوالدين) مبا يقارب ُعشر ما حتدث به اخلطاب الشرعي املعاصر! فكيف يقال بعد ذلك أن
اخلطاب الشرعي مغرق يف التدين الشكلي؟! هذا ال يقوله إال جاهل هبذا اخلطاب ،أو مصمم على

التشويه ألغراض آيديولوجية.
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أما حديث اخلطاب الشرعي عن أخالقيات تزكية النفوس ،كاحلض على التعلق باهلل ،والثقة به سبحانه،
وحسن الظن باهلل ،واليقني به ،والتوبة إليه ،واالستخارة ،والتحذير من الرياء ،والتسخط من القدر،
وحنوها فهذه أمور ال يعرفها الفكر املادي الغريب والشرقي على حد سواء.

واملراد أن من زعم أن علماء اخلطاب الشرعي ال يتحدثون عن قضايا املدنية وقضايا األخالق اليت تتصل
مبصاحل الناس ،فإما أنه ال يعرف أصالً هذا اخلطاب الشرعي ،وإمنا يبين تصوراته من خالل مستهلكات
اجملالس ،وإما أنه يعرف ذلك لكنه يريد إلغاء بقية االهتمامات ويتوسل ببعضها ضد بعضها اآلخر.
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رابعاً :اخلطاب الشرعي والعلوم غري الشرعية
يرى مناوئوا اخلطاب الشرعي بأننا (اليوم يف ختلف مدين شديد وحباجة ماسة إىل العلوم املدنية املعاصرة،
ولكن أزمة اخلطاب الشرعي أنه يزهد الشباب املسلم يف تعلم العلوم املدنية ،وأهنا ضياع وقت ،وأنه ال
ثواب فيها) ،ولذلك يعتقد هؤالء النقاد أن ضعف اجلوانب املدنية يف اجملتمع املسلم املعاصر ليست أوالً
بسبب ضعف كفاءة املسؤولني عن التعليم ،وإمنا بسبب اخلطاب الشرعي الذي يضخ -وال يزال -صورة
منحطة عن العلوم املدنية.
هل يا ترى كان اخلطاب الشرعي فعالً يشيع التزهيد يف العلوم املدنية وأنه ال ثواب فيها؟ هذا تصوير غري
دقيق للواقع ،فرموز اخلطاب الشرعي لديهم تكييف فقهي شائع جداً ال يوجد أحد منهم خيالف فيه
البتة ،وهي أهنم يلخصون رؤيتهم بقوهلم (العلوم املدنية اليت حيتاجها املسلمون يف حياهتم "فرض كفاية" جيب

شرعاً أن يوجد يف املسلمني من يقوم هبا) هذا التكييف الفقهي ملنزلة العلوم املدنية حمل االحتياج -أعين
كاملسلمة العريقة داخل اخلطاب الشرعي ،وسنستعرض هاهنا شواهد خمتارة
اعتبارها "فرض كفاية" -هو َ

على ذلك:

يقول األب العلمي للخطاب الشرعي املعاصر اإلمام ابن باز عليه رمحات اهلل يف حماضرة بعنوان (العلم
وأخالق أهله) ،وهي موجودة كمادة صوتية وكنص مكتوب:
(أنواع الصناعات املباحة ،واستخراج املعادن ،والزراعة ،وغري ذلك ،كلها أمور مطلوبة ومع صالح النية
تكون عبادة ،ومع خلوها من ذلك تكون أموراً مباحة ،وقد تكون "فرض كفاية" يف بعض األحيان إذا
دعت احلاجة إليها)
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ولننتقل إىل رمز آخر من رموز اخلطاب الشرعي وهو اإلمام ابن عثيمني الذي ميثل مرتبة الفقيه رقم واحد
يف اخلطاب الشرعي املعاصر ،حيث يقول مؤكداً مفهوم "الفرض الكفائي" للعلوم املدنية اليت حيتاجها
املسلمون:
(قال بعض أهل العلم" :إن تعلم الصناعات والطب واهلندسة واجليولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفاايت"
ال ألهنا من العلوم الشرعية ،ولكن ألهنا ال تتم مصاحل األمة إال هبا ،وهلذا أنبه اإلخوان الذين يدرسون مثل هذه

العلوم أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخواهنم املسلمني ورفع أمتهم اإلسالمية ،فاألمة اإلسالمية اآلن
ماليني ،لو أهنا استغلت مثل هذه العلوم فيما ينفع املسلمني لكان يف ذلك خري كثري ،وال ما احتجنا إىل الكفار

أحياان ،فهذه العلوم إذا قصد هبا اإلنسان القيام مبصاحل العباد
يف حتصيل كمالياتنا ،بل ويف حتصيل ضرورايتنا ً
صارت مما يقرب إىل هللا ،ال لذاهتا ولكن ملا قصد هبا) [جمموع فتاوى ابن عثيمني]50/26 ،

وهنى الشيخ عما يقع من البعض من ازدراء العلوم الدنيوية:
(وإذا كانت العلوم اليت تتعلق ابلدنيا انفعة للخلق وال تشغل عما هو أهم منها كان طلبها حمموداً ملا توصل إليه
من النفع العام أو اخلاص ،وال ينبغي لنا أن حنتقرها حىت ال جنعل هلا قيمة يف حال تكون مفيدة للخلق) [فتاوى
ابن عثيمني]31/26 ،

ويقول ابن عثيمني أيضاً يف حكم تعلم الطب:
(ال شك أن هلم –أي األطباء -أجراً حبسب نيتهم وعملهم ألن الطب نفسه ليس مقصوداً لذاته ولكنه مقصود

لغريه ،هلذا ذهب بعض أهل العلم إىل أن تعلم الطب "فرض كفاية" ،ال بد للمسلمني أن يكون فيهم أطباء ،
فأحلقوه بفرض الكفاية  ،ألن هذا مما حتتاجه األمة ،فإذا قصد اإلنسان بعمله هذا القيام هبذا الفرض واإلحسان

إىل اخللق فسينال أجراً كثرياً) [ارشادات للطبيب املسلم]
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وال أعتقد أنه من املنطقي التوسع يف نقل اقتباسات أخرى ،ألن هذه القضية -أعين اعتبار العلوم املدنية
اليت حيتاجها املسلمون فرض كفاية -أشبه بالثابت الفقهي الراسخ.
ولكن من الطريف أن حناول التقاط الصورة من زاوية أخرى ،ذلك أننا حني نتأمل كتابات املفكرين
العلمانيني العرب املعاصرين جند أهنم كثرياً مايطرحون إشكالية للتساؤل مؤداها (أن اإلسالميني يتواجدون
بكثافة يف ميدان العلوم الطبيعية/التجريبية/التطبيقية كالطب واحلاسب واهلندسة وحنوها ،ويسيطرون على
أنشطتها الطالبية ،بينما جند غياهبم الفادح يف حقول اإلنسانيات كالفلسفة واالنثروبولوجيا والقانون
وحنوها؟ فهل هذا هو السبب يف دوغمائيتهم؟) هذا السؤال الذي يطرحه الفكر العريب املعاصر بإحلاح
حيمل داخله شهادة ضمنية بأن اخلطاب الشرعي مل يكن من ّفراً عن العلوم غري الشرعية كما يزعم أحياناً،
وحنن هاهنا لن نناقش هذا السؤال لكن سنكتفي فقط بالتقاط مايعنينا منه وهو هذا االعرتاف الضمين
الذي سبقت اإلشارة إليه ،وتأيت أمهية شهادة مثل هؤالء املفكرين العلمانيني يف كوهنم ألد خصوم االجتاه
اإلسالمي عقائدياً ،وبالتايل فليسو حمل هتمة يف هذه الشهادة.
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خامساً :اخلطاب الشرعي واالستفادة من الغرب

يكرر كثري من مناوئي اخلطاب الشرعي القول بأن ( :احلضارة الغربية اليوم تثل منبع العلوم ومنوذج التفوق
املذهل يف كل امليادين واجملاالت ،ومن أعظم أسباب ختلفنا أن اخلطاب الشرعي اليوم يقف حجر عثرة
بني اجملتمع املسلم واالستفادة من الغرب ،وما مل يصحح اخلطاب الشرعي موقفه االنفصايل هذا فهذا
يعين أننا سنبقى يف قعر التخلف)
نالحظ هاهنا أن هذا التفسري لضعف االستفادة من منجزات العلوم املدنية الغربية ال يرده هؤالء إىل
ضعف اإلنفاق احلكومي يف العامل العريب على البحث العلمي ،وضعف الكفاءات املسؤولة عن التعليم،
وإمنا يردونه إىل عنجهية اخلطاب الشرعي يف رفض االستفادة من جتارب الناجحني.
إىل أي مدى يا ترى ميثل هذا التفسري تفسرياً علمياً صحيحاً؟ لنحاول قراءة مناذج من مواقف فقهاء
اخلطاب الشرعي املعاصر جتاه االستفادة من املنجزات الغربية:
يقول األب العلمي للخطاب الشرعي املعاصر الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل:
(إن األفكار والنظرايت املستوردة فيها احلق والباطل ،فال جيوز للمسلمني أن يقبلوها مطلقاً ،وال أن
يردوها مطلقاً ،بل الواجب هو التفصيل يف ذلك ،فما كان منها حقاً أو انفعاً للمسلمني مع عدم خمالفته
لشرع هللا سبحانه فال مانع من قبوله واالنتفاع به)

[فتاوى ابن ابز]473/27 ،

ويشري إىل األساس الذي جيعلنا نستفيد من هذه املنجزات فيقول رمحه اهلل:
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(وال حرج علينا يف أن أنخذ مما وقف عليه غريان من أسرار الكون واكتشف من العلوم النافعة الدنيوية
اليت ال ختالف الشرع املطهر ،وإمنا تعني على محايته من كيد أعدائه وتغين أهله عن احلاجة إىل الغري ،بل
جيب ذلك ويتعني على أهل اإلسالم ،ال أتسياً ابلكفار ،بل ألن دينهم الكامل أيمرهم ابحلرص على ما
ينفعهم ،واحلذر عن كل ما يضرهم ،كما تقدمت األدلة على ذلك ،وهؤالء الكفار الذين بلغوا يف
االخرتاع الغاية مل يزدهم ما وصلوا إليه من العلم إال كفراً وإحلاداً وهبوطاً من األخالق الفاضلة) [فتاوى
ابن ابز]393/1 ،

وذات مرة سألت امرأةٌ اإلمام ابن باز عن حكم االستفادة من "املنتجات التجميلية الغربية" فكان يف
جوابه داخالً يف هذه القاعدة العامة أيضاً ،كما يقول:
(أنخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا وندع ما يضران ،إذا جاءان من الغرب أو الشرق شيء ينفعنا أنخذه
ونستفيد منه ،كما أنخذ منهم ما أخذان من سالح ومن طائرات ومن سيارات ومن بواخر وغري ذلك،
أنخذ منهم من الدواء ،ومن غري الدواء ،ومن وجوه الزينة ما ينفعنا ،وال يكون فيه مشاهبة لغريان من
أعداء هللا)

[فتاوى ابن ابز]223/21 ،

ويقول أهم مرجعية فقهية معاصرة وهو الشيخ ابن عثيمني يف عبارة حزينة على تضييع املسلمني لكافة
أنواع العلوم واملنجزات فيقول:
(وأما ما حصل يف الدول الغربية الكافرة امللحدة من التقدم يف الصناعات وغريها ،فإن ديننا ال مينع منه
لو أننا التفتنا إليه ،لكن مع األسف ضيعنا هذا وهذا ،ضيعنا ديننا ،وضيعنا دنياان ،وإال فإن الدين
اإلسالمي ال يعارض هذا التقدم) [فتاوى ابن عثيمني]49/3 ،
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وأنكر الشيخ ابن عثيمني أن يكون األخذ مما عند الكفار تشبهاً فقال:
(وأما الصناعات واحلرف اليت فيها مصاحل عامة ،فال حرج أن نتعلم مما صنعوه –أي الكفار -ونستفيد
منه ،وليس هذا من ابب التشبه ،ولكنه من ابب املشاركة يف األعمال النافعة اليت ال يعد من قام هبا
متشبها هبم[ ).فتاوى ابن عثيمني]40/3 ،

ولنعرض أيضاً منوذجاً لشخصية فقهية شديدة احلضور يف اخلطاب الشرعي وهو الشيخ صاحل الفوزان
حيث يقول:
(الدول الغربية اآلن عندها الكثري من املستجدات اليت يفتقدها املسلمون ،وعندهم شرور كثرية ،هلذا أرى
أنه ال جيوز للمسلمني أخذ كل ما لدى الغرب أو رفضه كله ،بل الواجب عليهم التمحيص وأخذ ما ينفع
منه وما يوافق دينه وما أرشد إليه كتابنا ،وترك ما حذر منه الدين وهناان عنه) [فتاوى الفوزان ،س]206

فإذا كان هذا هو املنظور الفقهي الذي يقدمه الفوزان والذي يعتربه البعض أكثر فقهاء اخلطاب الشرعي
حتفظاً جتاه األفكار الغربية ،فكيف مبن هو أقل منه حتفظاً؟
يبدو يل أنه ليس من املنطقي أن نواصل استعراض نصوص بقية فقهاء اخلطاب الشرعي يف هذا اجملال،
ألن هذا املوقف "وهو االنتفاع مبا ال يعارض الشريعة" ليس جمرد فتوى ،بل هو أشبه باملبدأ شديد
الشيوع والعمق يف اخلطاب الشرعي املعاصر.
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ولو رأينا انعكاسات هذه الرؤية على واقع اخلطاب الشرعي لرأينا املختصني الشرعيني شديدي االهتمام
بالربامج الكمبيوترية وتطبيقاهتا واستعماهلا يف علومهم الشرعية ،والكثري منهم شارك يف برامج االبتعاث
للدراسة يف اخلارج يف ختصصات علمية دقيقة يف شىت العلوم.
ولذلك يبدو يل أن من يردد أن اخلطاب الشرعي يقف حائالً دون االستفادة من املنجزات الغربية ،فهو
يقدم طرحاً ًً إنشائياً غري موضوعي ال يستند للواقع النظري والتطبيقي للخطاب الشرعي ،إال إذا كان
قائل هذا الكالم ينتقد على اخلطاب الشرعي تفصيله بني املوافق للشريعة واملعارض هلا ،وأنه يريد استبعاد
هذا التفصيل والتمييز وأخذ كل ما لدى الواقع الغريب ،فهذا شيء آخر.
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سادساً :اخلطاب الشرعي واالستقالل السياسي

من األمور اليت يشيعها بعض مناوئي اخلطاب الشرعي قوهلم( :اخلطاب الشرعي املعاصر جمرد تابع للنظم
السياسية حيركها كيف يشاء ،فيبيحون ما أراد السياسي إباحته ،وحيرمون ما يريد السياسي حترميه)،
وبعضهم يقول بلهجة دارجة (مشاخينا اهلل خيلف عليهم ورا احلكومة اللي تبيه يقولونه) ،ويذكرون لذلك
بعض النماذج التارخيية لفتاوى تغريت هبدف تدعيم رؤيتهم هذه.
نريد هاهنا أن خنترب حجم (الدقة العلمية) هلذا التصوير للخطاب الشرعي؟ هل فعالً اخلطاب الشرعي
جمرد تابع وذيل للنظام السياسي كما يرى هؤالء النقاد؟
دعونا أوالً نتأمل بعض الوقائع ،مث ننتقل إىل استعراض بعض النصوص النظرية:
أقر صانع القرار النظام البنكي الربوي ووضع له واحداً من أقوى األجهزة اإلشرافية وزوده بصالحيات
واسعة ،ووضع له نظاماً بعنوان "نظام البنوك" ،ومع ذلك فإن اجلميع يتذكر كيف قام فقهاء اخلطاب
الشرعي ودعاته وخطباؤه حبملة تارخيية طويلة األجل للتعبئة االجتماعية ضد البنوك الربوية ،وحترمي العمل
فيها ،وحترمي فوائدها.
كما أن النظام السياسي أتاح بيع السجائر ،واستمر الفقهاء يف إشاعة املوقف السليب الغليظ ضدها،
كما أن النظام السياسي أتاح نشر اجملالت املاجنة وتوزيعها ،واستمر فقهاء اخلطاب الشرعي يف بث
استبشاعها ،وأيامها نشر ابن عثيمني رسالة بعنوان "فنت اجملالت" ،كما أن النظام السياسي أتاح إقامة
كث ٍري من "الفعاليات الغنائية" يف االحتفاالت الرمسية السنوية واملناشط السياحية ،ومع ذلك استمر
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اخلطاب الشرعي يصدر الكثري من اخلطب والدروس والبحوث يف مهامجة املعازف ،وابتهج النظام
السياسي باملئوية اليت تثل بالنسبة له أعظم رمز لكيانه السياسي ،ومع ذلك حترك اخلطاب الشرعي
معارضاً ذلك باعتباره عيداً غري مشروع حىت مت ترك كثري من املظاهر وإعالن ذلك رمسياً ،وفرض النظام
السياسي -بشيء من القوة واحلساسية جتاه املمانعني -التوسعة األفقية للمسعى ومع ذلك بقي كثري من
فقهاء اخلطاب الشرعي ميانعون "التوسعة األفقية" ويرون جواز "التوسعة العمودية" فقط ،بل وحيذرون
الناس من السعي يف التوسعة األفقية اجلديدة ،وفرض الفريق الوزاري الليربايل احمليط بالنظام السياسي -
بشيء من الصلف والعنجهية اليت تصل حلد التشويه اإلعالمي واإلقالة من الوظيفة للمانعني -االختالط
يف جامعة كاوست ،ومع ذلك قاد كثري من فقهاء اخلطاب الشرعي محلة ممانعة وكتبوا يف ذلك بعض
الفتاوى واألحباث ومئات املقاالت على الشبكة.
ومن املعلوم أن النظام السياسي احمللي حريص جداً على بقاء صورته كنظام متميز يف عامل اليوم بتحكيم
الشريعة ،فهذه الصورة بالنسبة له مكتسب تارخيي وواحد من أهم أسس الشرعية السياسية حبيث ال
ميكن التفريط فيها ،ومثل هذه املعارضة الفقهية تشوش هذا املكتسب ،خصوصاً أن خاليا العنف كانت
تستغل هذه املظاهر املخالفة للشريعة لتزود أفعاهلا وتفجرياهتا بالشرعية املطلوبة ،ومع ذلك كله بقي رموز
اخلطاب الشرعي يعارضون ما يرونه خمالفاً للنصوص الشرعية.
السؤال الذي يطرحه الباحث العلمي على نفسه هاهنا :لو كان اخلطاب الشرعي جمرد أزرار حتت يد
السياسي كما يقول هؤالء النقاد ،فما ا لذي مينع السياسي إذن من توجيه هؤالء الفقهاء إلهناء هذه
امللفات املزعجة ،والفتيا مبوافقة ما هو واقع ،وتغطية القرارات السياسية بفتاوى فقهية ،وختليص صورته
الشرعية من هذه اإلحراجات؟!
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ومثة أيضاً صور كثرية جداً من هذا القبيل ،واستعراضها وحتليل مضامينها يكشف للباحث املوضوعي
الضعف العلمي لفكرة أن "اخلطاب الشرعي جمرد تابع لرغبات وميول النظام السياسي".
حسناً ،ما سبق هي مناذج واقعية تتناقض جذرياً مع هتمة التبعية السياسية ،لننتقل اآلن إىل النصوص
النظرية اليت تصب أيضاً يف هذا املسار ،وهو وجوب استقالل اخلطاب الشرعي عن الرغبات السياسية،
فمن ذلك:
أن الشيخ اإلمام ابن عثيمني –وهو أهم مرجعية فقهية سنية معاصرة على اإلطالق -كان لديه مصطلح
يكرره كثرياً يف دروسه ،ويريب طالبه عليه ،ويعمقه يف نفوسهم ،وقد رأيته يف كتبه وحماضراته يف عشرات
املواضع ،وهو مصطلح "علماء الدولة" ،ويعين هبم الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل املنتسبني للعلم الذين
يفتون مبوجب ما يريده النظام السياسي ،ولنقرأ تعريف الشيخ نفسه هلذا املصطلح ،حيث يقول الشيخ:
("عامل دولة" :هو الذي ينظر ما تشتهيه الدولة  ،فيلوي أعناق النصوص إىل ما تريد)

[شرح عقيدة أهل

السنة ،ابن عثيمني].

ويعرفه يف موضع آخر من كتبه فيقول:
("علماء الدولة" هم الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشاهبة ،فيتبعون ما تشابه من
األدلة إرضاء للدولة ،وهلم أمثلة كثرية يف غابر الزمان وحديثه) [الشرح املمتع]463/9 ،

وعرفهم يف موضع آخر من كتبه أيضاً فقال:
(وأما "علماء الدولة" فينظرون ماذا يريد احلاكم ،يصدرون األحكام على هواه ،وحياولون أن يلووا أعناق
النصوص من الكتاب والسنة حىت تتفق مع هوى هذا احلاكم ،وهؤالء علماء دولة خاسرون) [لقاء الباب
املفتوح ،ل ]49
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ويكثر من التشنيع على هذا املفهوم فيقول مثالً:
(عامل الدولة :الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتيهم مباشرة ،ينظر ماذا يقول الرئيس أو الوزير وما أشبه
ذلك ،ما أحله الرئيس فهو حالل ،وما حرمه فهو حرام ،هذا عامل الدولة)

[لقاء الباب املفتوح ،ل.]210

ويستحضر الشيخ هذا املفهوم يف كالمه كلما ثار موضوع ذي صلة به ،لرتسيخ الوعي باالستقالل يف
نفوس طالبه ،فيقول مثال يف الربا واجلمارك:
(يوجد بعض العلماء وإن كانوا خمطئني يقولون :إن مسألة املعامالت ال تعلق هلا ابلشرع ،بل ترجع إىل ما
يصلح االقتصاد يف كل زمان حبسبه ،فإذا اقتضى احلال أن نضع بنوكاً للراب أو ضرائب على الناس؛ فهذا
ال شيء فيه .وهذا ال شك يف خطئه؛ فإن كانوا جمتهدين غفر هللا هلم ،وإال فهم على خطر عظيم،
والالئق هبؤالء أن يلقبوا أبهنم من "علماء الدولة" ال علماء امللة) [القول املفيد]161/2 ،

وقال مرة يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل:
(علماء الدولة ،حيرفون الكلم عن مواضعه من أجل إرضاء احلاكم ،فيقولون مثالً :إن مسائل الدنيا
وإعطاء موكول إىل البشر؛ ألن املصاحل ختتلف ،مث ميوهون عليه بقوله صلى هللا
اقتصادايً وزراعياً وأخذاً
ً
عليه وسلم "أنتم أعلم أبمور دنياكم" .وغالب احلكام املوجودين اآلن جهلة ،ال يعرفون شيئاً ،فإذا أتى
إنسان كبري العمامة طويل األذايل واسع األكمام وقال له :هذا أمر يرجع إىل املصاحل ،واملصاحل ختتلف
حبسب الزمان واملكان واألحوال ،والنيب  قال" :أنتم أعلم أبمور دنياكم" ،وال أبس أن تغريوا القوانني
اليت كانت مقننة يف عهد الصحابة ويف وقت مناسب إىل قوانني توافق ما عليه الناس يف هذا الوقت،
فيحللون ما حرم هللا)

[لقاء الباب املفتوح ،ل ]87
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وهذا االستحضار الكثيف من الشيخ ابن عثيمني بشكل سليب متكرر ملفهوم "علماء الدولة" له آثار
تربوية عميقة جداً يف نفوس طالبه ومستمعيه واملتأثرين به ،حيث يصبح "استقالل الفقيه" عن
اإلمالءات السياسية وارتباطه بالوحي قيمة مركزية يف وعيهم.
على أية حال ..تبعاً هلذا املبدأ ال شرعي عند الشيخ ابن عثيمني فإنه انعكس على فقهه بشكل رئيس،
ينجر الشيخ رمحه اهلل لتقدمي غطاء فقهي للقرارات السياسية إذا كان ذلك خمالفاً لألحكام الشرعية،
فلم ّ

وقد سبق ذكر بعض النماذج ،لكننا نفضل هاهنا أن نعرض مناذج أخرى لربط هذه التطبيقات هبذا املبدأ
الذي سبقت اإلشارة إليه.
فمن ذلك مثالً أن النظام السياسي من أجل تنظيم املرور وضع رسوماً على إصدار رخص القيادة ،وهي
مسألة اجتهادية وال شك ،ولكن ألن الشيخ كان يرى حترمي ذلك فقد جهر به ومل جيامل يف هذه املسألة
الشرعية ،حيث جاء يف فتاواه:
(فضيلة الشيخ ،الرسوم اليت تؤخذ لتجديد االستمارة أو الرخصة هل تعترب من الضرائب؟ إي نعم ،كل
شيء يؤخذ بال حق فهو من الضرائب ،وهو حمرم ،وال حيل لإلنسان أن أيخذ مال أخيه بغري حق)

[لقاء

الباب املفتوح ،ل.]65

طبعاً حن ن هاهنا لسنا يف معرض التحرير الفقهي حلكم الرسوم اإلدارية ،ولكن املهم يف املثال السابق هو
توضيح استقالل الشيخ الفقهي ،وعدم جماملته يف املسائل الشرعية.
ومن النماذج -أيضاً -أن النظام السياسي وضع نظاماً مجركياً ضخماً وشرع له األنظمة وأقام له املؤسسة
املعنية ،ومع ذلك استمر الشيخ يرى حترمي "الضرائب اجلمركية" ،ومل يلتفت لضغوط الواقع السياسي،
حيث يقول الشيخ:
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(ويف املكوس ظلم ،وهذا يعين أن اجلمارك ظلم)

[شرح السفارينية]

وقال مرة يف التخلص من اجلمارك:
(أصحاب اجلمارك لو قدران أنك تعطيهم ماالَ ًً ليكفوا عن أخذ اجلمرك فال أبس؛ ألن هذا دفع للظلم،

مع أن األفضل يف هذا احلال أن ختضع ،لكنه ملا مل يكن به منابذة صار جائزاً) [لقاء الباب املفتوح ،
ل.]106

بل إن الشيخ حرم على ويل األمر أن يقاتل البغاة ،بل أوجب عليه أوالً أن حياورهم ،كما يقول الشيخ:
(لو قال –أي ويل األمر -مثال :ارجعوا وراءكم أان اإلمام ،وال ألحد علي اعرتاض ،ال أسأل عما أفعل،
وأنتم تسألون ،فماذا نقول؟ نقول :هذا ال جيوز ،وحرام عليه أن يقول هذا القول)

[الشرح املمتع،

]401/14

ومن أصول الشيخ يف باب السياسة الشرعية (سد الذريعة لفساد السالطني) ،ولذلك فإنه ملا قال بعض
متأخري الفقهاء يف كتاب اجلنايات بأن "القاتل إذا كان سلطاناً فإنه ال يقتل وال قصاص عليه" ،وعللوا
ذلك بأن "قتل السلطان يرتتب عليه فتنة وفوضى وضياع األمة" ،فرد عليهم الشيخ حممد -رمحه اهلل-
بعبارة جازمة وقال:
(أرى أن تعليلهم عليل؛ ألن النصوص الواردة عامة ،ولو فتح الباب للسالطني الظلمة العتدوا على
الناس يقتلوهنم عمداً وعدواانً ،وبدون أي سبب ،وبكل جرأة على هللا وعلى خلقه والعياذ ابهلل) [الشرح
املمتع]45/14 ،
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أما ما يقوله بعض الناس إن الشيخ ابن عثيمني كان يرفض اإلنكار العلين ويرى حصر األمر يف اإلنكار
السري ،فهذا غري دقيق ،ومن قال هذا الكالم مل يستوعب نصوص الشيخ ابن عثيمني وليس له هبا
خربة ،فالشيخ حممد له قواعد يف هذا الباب أراد هبا حتقيق التوازن بني أصول الشريعة ،فمن أصوله أن
"اإلنكار العلين مرتبط مبصلحة اإلنكار ذاته" ،وليس لدى الشيخ إطالقات عامة يف هذا الباب ،بل هي
موازنات ،حيث يقول الشيخ يف شرح هذا املبدأ:
(فإذا رأينا أن اإلنكار علناً يزول به املنكر وحيصل به اخلري فلننكر علناً ،وإذا رأينا أن اإلنكار علناً ال
يزول به الشر وال حيصل به اخلري بل يزداد ضغط الوالة على املنكرين وأهل اخلري ،فإن اخلري أن ننكر
سراً ،وهبذا جتتمع األدلة ،فتكون األدلة الدالة على أن اإلنكار يكون علناً فيما إذا كنا نتوقع فيه
املصلحة ،وهي حصول اخلري وزوال الشر ،والنصوص الدالة على أن اإلنكار يكون سراً فيما إذا كان

إعالن اإلنكار يزداد به الشر وال حيصل به اخلري) [لقاء الباب املفتوح ،ل]62

وهبذا التفصيل الذي شرحه الشيخ يف عدة مواضع تلتقي أقواله رمحه اهلل ،فإنه يف بعض املواضع هنى عن
اإلنكار العلين ،ويف مواضع أخرى -أكثر وأشهر -أنكر علناً يف كل املنكرات اليت وقعت ومل جيامل،
فاجلمع بني موقفي الشيخ أنه يرى أن اإلنكار العلين مرتبط بظهور املصلحة الراجحة ،فإذا كان اإلنكار
العلين فيه بيان احلق للناس وليس فيه مفسدة اإلضرار بالدعوة شرع اإلنكار العلين ،وأما إذا رجحت
مفسدة اإل ضرار بالدعوة على مصلحة بيان احلق يف هذا املنكر يرى الشيخ أن الراجح أفضلية اإلنكار
سراً ،وهذا من عمق الشيخ ودقته يف مراعاة األصول الشرعية وصدق الرغبة يف احلفاظ على الشريعة.
وحنن هاهنا منحنا مواقف ابن عثمني املزيد من األمهية والتحليل ألنه يعترب أهم مرجعية فقهية سنية
معاصرة على اإلطالق ،وهو أصدق ممثل منوذجي للخطاب الشرعي املعاصر ،بل إن كثرياً من الناس ال
يعرف أن طالب العلم الذين يفتون للناس إمنا عنايتهم الشديدة مبا يف الشرح املمتع للشيخ رمحه اهلل،
نظراً خلصائص فقهية تيز هبا ليس هذا حمل عرضها ،لكن أمهها هو :االطراد الفقهي ،واستخالص
توازنات املعطيات الشرعية ،باإلضافة إىل التفوق املذهل يف "مهارات التعليم الفقهي" كحسن العرض
والتمثيل وحتريك أذهان الطلبة وحنوها.
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حسناً ،ناقشنا اآلن فكرة "التبعية السياسية" عرب وقائع للخطاب الشرعي ،ومناذج من التنظري الفقهي
ملسألة االستقالل السياسي للفقيه ،وظهر من خالل هذه املعطيات عمق االستقالل السياسي للخطاب
الشرعي نظرياً وعملياً ،لكن يبدو يل أننا مل ننته بعد من هذه اإلشكالية ،فال يزال هناك اعرتاضات
جانبية مل نناقشها بعد ،وهي تستحق فعالً التحليل العلمي نظراً لشيوعها.
فمن ذلك مثالً أن بعض الناس يقول (اخلطاب الشرعي يغايل يف مسألة طاعة والة األمور) وهذا الكالم
غري دقيق ،ألنه أخذ جزءاً من قواعد أهل السنة يف مسألة الطاعة السياسية وترك أجزاء أخرى ،فأهل
السنة يقررون دوماً ثالث قواعد متوازية :القاعدة األوىل "وجوب طاعة والة األمور" ألن هذا أمر قطعي
وارد يف القرآن والسنة ،والقاعدة الثانية "أن تكون الطاعة باملعروف" فطاعة والة األمور مربوطة باملعروف
فقط ،فإذا أمروا مبا خيالف الشريعة فال طاعة هلم (وال أدري أين اإلشكال هاهنا إذا قلنا جتب الطاعة
فيما ال يعارض الشريعة؟!) ،والقاعدة الثالثة "وجوب اإلنكار مبراتبه" ،فإذا وضع ويل األمر منكراً وجب
إنكاره ،وبالتايل فإذا صارت الطاعة مربوطة باملعروف وباإلنكار ،فهذا غاية التوازن ،وليس يف النظر
املصلحي أعقل من ذلك .مث إن قضية طاعة والة األمور (مبعروف وإنكار) ال أحد جيادل فيها أصالً،
فال أعرف تياراً فكرياً يدعو للعصيان حىت لو وافق الشريعة!

ومن االعرتاضات أيضاً أن بعض الناس يقول (انظروا إىل مشاخينا كلهم حيرمون اخلروج على ويل األمر)
مث يستدل بذلك على التبعية السياسية ،وهذا الكالم غري دقيق ،فرفض اخلروج املسلح ال يعين التبعية
السياسية ،ولتوضيح ذلك جتد أن أكثر املعارضني واإلصالحيني السياسيني يرفضون اخلروج املسلح ،فهل
هذا يعين أهنم تابعون للنظم السياسية؟!
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وأما اخلطاب الشرعي فمربراته يف ذلك إمنا هو االلتزام باحلكم القطعي املتواتر يف حترمي اخلروج املسلح،
الذي جاء يف أحاديث كثرية يبلغ املعىن املشرتك بينها درجة التواتر املعنوي ،لكن ذلك ال يعين عندهم أن
يكون الفقه تابعاً للسياسة ،كما أن اإلصالحيني السياسيني يرفضون اخلروج املسلح ومع ذلك ليسوا
تابعني سياسيني ،بل ينتقدون أخطاء النظام.

ومن االعرتاضات املتصلة هبذه القضية قول بعضهم (هناك شخصيات غريت فتاواها طبقاً لتغري اإلرادة
السياسية) فقائل هذا الكالم إما أن يقصد أن مثة شخصيات رمسية تنتسب للخطاب الشرعي وأهنا تقدم
من الفتاوى ما تريده النظم السياسية ،فهذه قضية ليست حمل جدل أصالً ،بل طوال تاريخ اإلسالم
كانت هناك شخصيات تنسب نفسها للتدين وتستثمر ذلك ملصاحل شخصية ،بل اخلطاب الشرعي يردد
هذه القضية وحيذر منها ،وهي اليت سبق عرض كثرة حتذير الفقيه ابن عثيمني منها بعنوان (علماء
الدولة) ،واخلطاب الشرعي ذاته ينتقد هذه الشخصيات ويعلم أهنا تقوم بدور وظيفي حبت ،ولتأكيد
ذلك لنأخذ على ذلك مثالً (حادثة اختالط كاوست) فحني أفتت بعض الشخصيات الرمسية جبواز
االختالط واجهت نقداً واستهجاناً واسعاً من اخلطاب الشرعي.

ومن االعرتاضات أيضاً ذات الصلة قول بعضهم (هناك الكثري من دعاة وفقهاء اخلطاب الشرعي يدجبون
املديح واإلطراء للنظام السياسي فكيف يقال إهنم مستقلون سياسياً) وهذا الكالم منتشر وحيتاج إىل
قراءة دقيقة ،لكن لنحاول أوالً تأجيل احلديث عن (حكم املديح السياسي) من حيث األصل الشرعي
وماجاء فيه من األحاديث وعمل السلف ،ولنحاول حتليل الواقع ،أعين واقع "املديح السياسي" الذي
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تطرح حوله اإلشكالية .لو قرأنا واقع اخلطاب الشرعي بطريقة علمية حمايدة الكتشفنا عدة مالحظات
مفيدة يف فهم هذه القضية:
أوهلا :أن من يستعمل "املديح السياسي" إمنا هم فريق حمدود جداً من احملتسبني ،وأما مجاهري طالب
العلوم الشرعية فهم معرضون عن هذا املوضوع من األصل فال مديح وال هجوم ،وهذه الشرحية احملتشمة
عن إراقة املديح السياسي هي األكثر واألوسع.
واثنياً :هؤالء الذين يستعملون "املديح السياسي" هل يستعملونه ملصلحة خاصة (كمنصب أو مال أو
حنوه) أو يستعملونه لتحقيق مصلحة دعوية (كمقاومة منكر شرعي)؟ هذا سؤال جوهري ويف غاية
األمهية ،فإن كان هؤالء الذين يستعملون "املديح السياسي" يستخدمونه لتحقيق مصاحل شخصية فهم
قطعاً حمل إدانة وهذا نوع من التسول العلين املمقوت.
وأما إن كانوا يستعملونه لتحقيق "مصلحة دعوية" فنحن هاهنا سنكون أمام "أسلوب مشرتك" تستخدمه
مجيع التيارات بال استثناء ومل ينفرد به هؤالء املادحون.
ولنضرب على ذلك مثالً :أكثر من يشنع على بعض احملتسبني باملديح السياسي هم اإلصالحيون
السياسيون ،فهل كانوا يا ترى بعيدين عن املديح السياسي؟ لو نظرنا إىل أول وأشهر بيان هلم وهو "بيان
الرؤية" املعروف؛ لرأيناهم يستفتحونه بتدبيج املديح لويل األمر بقوهلم (لقد أثلج صدور املواطنني أسلوب
الشفافية الذي انتهجتموه يف تلمس مشكالت الوطن وحلوهلا).

مث يف البيان الذي أعقبه والذي كان بعنوان "اإلصالح الدستوري أوالً" دجبوا فيه الدعاء لويل األمر
وإخوانه أيضاً بقوهلم (ونسأل هللا أن يوفق القيادة السياسية ،ممثلة بكم وإخوانكم).
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ويف البيان الثالث الذي أعقبه والذي كان بعنوان "معامل يف طريق امللكية الدستورية" استفتحوا البيان
بثالث نصوص للملك مث أعقبوها مدحياً واستنباطاً فقالوا عن عباراته الثالث (وهذه الكلمات واملواقف

املضيئة) ( ،هذا التصور الواعي لطبيعة التعاقد السياسي) إخل.
مث ختموا هذه املرة بالدعاء إلمام املسلمني كما قالوا (ويف اخلتام ندعو هللا للقيادة واإلمام ابلسداد
والصالح).

ويف بياناهتم الالحقة صاروا يستفتحون ويتغنون بعبارة امللك (سأضرب ابلعدل هامة الظلم) ويصدرون هبا
بياناهتم وكأهنا وحي منزل ،بل وختموا أحد بياناهتم بالدعاء لوالة األمور بلغة تبجيلية (وسدد هللا خطى
قائد مسريهتا املباركة خادم احلرمني الشريفني).

ومل يكن (املديح السياسي) الذي استعمله اإلصالحيون السياسيون خمتصاً بامللك فقط ،بل أثنوا على
عبارة أحد املسؤولني السياسيني بشأن تسليم العراق إليران ،وأثنوا على توجهات األمري طالل وشرفوه يف
بياناهتم قبل غريه ،بل وبعضهم صار يثين على أشد الوزراء استبداداً باعتبار أنه يقوم بدور تنموي عميق
داخل النظام!  ،وغري ذلك من الشواهد اليت تؤكد أن اإلصالحيني السياسيني ذاهتم استخدموا (املديح
السياسي) فيما خيص قضاياهم اليت يسعون من أجلها.
وأما الليرباليون فال حاجة لذكر الشواهد ،ألهنم ال يستخدمون املديح لتحقيق مصلحة فكرية أصالً ،وإمنا
يستخدمون املديح السياسي لتحقيق مصاحل شخصية تتعلق غالباً باملناصب اإلعالمية.
وبالتايل فالقول بأن بعض الدعاة واحملتسبني استعملوا املديح السياسي لتحقيق مصلحة دعوية ليس شيئاً
انفردوا به أصالً.
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وثالثاً :هذا الفريق من احملتسبني الذين استعملوا "املديح السياسي" هل بدلوا األحكام الشرعية تلقاً
وتزلفاً ،أم أهنم مدحوا من باب االستقواء بالسياسي حلماية املفاهيم الشرعية؟ أي :هل غريوا الشريعة
ألجل املديح ،أم مدحوا حلفظ الشريعة من التغيري؟ هذا السؤال يقودنا إىل فهم أفضل وأكثر إنصافاً مع
هذا الفريق.
هذا بالنسبة لواقع املديح السياسي الذي استعمله بعض الدعاة مؤخراً ،وأما مايتعلق بعمل السلف جتاه
املديح السياسي ،فالذي الحظته شخصياً أن السلف حيتشمون عن اإلطراء واملديح ،وإذا احتاجوا إىل
املداراة تبلغوا منها باحلد األدىن ،حبق وبالمغاالة ،وليس هذا حمل التفصيل ،وإمنا القضية األهم هاهنا أنه
جيب نكون منصفني وموضوعيني يف قراءة موقف بعض احملتسبني الذين استعملوا املداراة لتحقيق
مكتسبات دعوية ،ولنواصل اآلن بقية االعرتاضات ذات الصلة بقضية التبعية السياسية.
يتحدث البعض معرتضاً بالقول بأن (اخلطاب الشرعي ال يتحدث عن احتياجات الناس واحلقوق املالية،
ومفهوم الفساد املايل ،وكل ذلك مراعاة للسياسي ،مما يدل على عدم االستقالل) فهذا أيضاً غري دقيق،
فباإلضافة إىل ما سبق من مناذج البحوث عن "املال العام" اليت سبق ذكرها يف فقرة (اخلطاب الشرعي
والفقه السياسي) ،وما سبق ذكره من مناذج دروس العلماء والدعاة يف "األخالق املالية" ،وما سبق
اإلشارة إليه من طريقة تعاطي العلماء مع مفاهيم "العدل واحلقوق" حيث يعرضوهنا بشكل عام مث
يستعرضون تطبيقاهتا يف كل اجملاالت ،وكثرة ما تتعرض له اخلطب الشرعية من حترمي "الرشوة والغش
والسرقة وعدم الوفاء بالعقود" وحنوها ،إال أننا نشعر أنه من املناسب إضافة املزيد من الشواهد حول هذه
القضية ،ولنأخذ هاهنا أربعة مناذج من األحداث العامة:
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يف بدايات "كارثة العنف" حتدث كثري من علماء ودعاة اخلطاب الشرعي عن مجلة من القضايا ذات
الصلة باملوضوع ،ومن ضمنها احلقوق املالية للناس ،ولنأخذ على ذلك بعض النماذج من دعاة اخلطاب
الشرعي:
(اإلصالح للواقع من كافة اجلوانب ،ولتكن املبادرة ابإلصالح السياسي واالقتصادي) [د.عبدهللاالزايدي ،رؤية حول أعمال التفجري].
(ووجد بني املسؤولني من يبخس الناس حقوقهم ،وأيكل أمواهلم ابلباطل ،و يتعاطى الرشوة واليت لعنرسول هللا الساعي فيها ودافعها وآخذها) [عبدالعزيز اجلليل ،األحداث املعاصرة]
وانتشار اجلرائم ،وتفشي املنكرات ،حتمل بعض الشباب على
(البطالة ،والفساد اإلداري واملايل،ُ
ِ
انر ِ
واحلقد على اجملتمع والنظام مجيعاً ،فيجد يف هذه
احلنق
التسخط على األوضاع ،وتذكي يف قلبه َ
األعمال التخريبية َّ
متنفساً للتشفي والشماتة ،ألنه يرى أن اجملتمع قد خذله ومل ينصر قضيته)[سامي
املاجد ،وقفات حول حادثة التفجري].

ومثل هذا النمط من التنبيه على إصالح اجلوانب املالية كجزء من اإلصالح الشامل تتلئ به مقاالت
دعاة اخلطاب الشرعي ومواقفهم يف تلك املرحلة اليت ولدت فيها ظاهرة العنف ،وأتذكر يف تلك احلقبة
أن كثرياً من الدعاة كان يصر على أن ظاهرة العنف هلا أسباب اقتصادية وحقوقية وحنوها توفر املناخ
الالزم لدعمها ،بينما كان التيار املمسك بزمام اإلعالم يصر على أن القضية (ثقافية) حبته مرتبطة
باخلطاب الديين ،ويرى أن القول بأن األزمة هلا ارتباطات مدنية إمنا هو نوع من التضليل.
ولكن من املوضوعية –أيضاً -أن نقر بأن حديث الدعاة يف تلك األيام عن (الفساد املايل) مل يكن هو
موضوعهم الوحيد ،بل هو جزء من اهتماماهتم ،وهذا هو الفرق بني دعاة اخلطاب الشرعي وبني غريهم
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من املنتسبني لإلصالح السياسي  ،فالدعاة يف مقاالهتم يرون أنه جيب احلديث عن (إصالح شامل)
فيذكرون الفساد العقدي وفساد األعراض والفساد املايل ،وأما غريهم من املنتسبني لإلصالح السياسي
فال يتحدثون إال عن (الفساد املايل) ،واالختالف بني الفريقني راجع الختالف منهجي لسنا اآلن يف
صدد مناقشته ،ولكن لنؤجله إىل القسم األخري الذي بعنوان (خالصات واستنتاجات) ولنستكمل اآلن
مناذج األزمات.
بعد كارثة العنف جاءت "كارثة األسهم" وحتدث فيها –أيضاً -كثري من علماء ودعاة اخلطاب الشرعي
عن عدد من القضايا الشرعية ومن ضمنها (احلقوق املالية للناس) ومن ذلك:
(انتهى السوق إىل سرقة كربى لشعب أعزل من كل وسائل الدفاع عن نفسه ،..فمع طول ما حبثت
ونقبت وسألت ونظرت يف التاريخ واحلاضر؛ مل أجد أحداً سرق تريليون ونصف من شعب أبكمله يف
سوق واحدة وخالل مدة مل تتجاوز شهرين!) [د.خالد املاجد ،من الذي يسرق الشعب؟]

وأمثال هذا النمط من املقاالت اليت كتبها متخصصون شرعيون وتتلئ باحلزن على وضع الناس املايل
كثرية جداً ،وحنن قريبو العهد باألسهم وكارثتها ،واجلميع يعلم كيف شارك اجلميع يف شجب ضعف
العناية باحلقوق املالية للناس أيامها ،لنواصل احلديث عن أزمات أخرى.

يف "كارثة الغالء" أصدر جمموعة واسعة ومتنوعة من علماء ودعاة اخلطاب الشرعي بياناً واضحاً كله يف
"احلقوق" املالية للناس ،ومن مجلة ما ذكروا فيه خمتصراً قوهلم وفقهم اهلل:
( على والة األمر أن يسعوا يف معاجلة هذه األزمة مبا خيفف على الناس معاانهتم ،وهذه بعض املقرتحات:
دعم السلع األساسية اليت حيتاج إليها الناس مثل األدوية واملواد الغذائية ،صرف مبلغ مقطوع لكل مولود
يساعد على ختفيف التكاليف املناطة بويل األسرة ،وقد خصص عمر رضي هللا عنه رواتب اثبتة للمواليد
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فجعل للمولود أول ما يولد مائة درهم فإذا ترعرع جعلها مئتني فإذا بلغ زاده"رواه أبو يوسف يف اخلراج
وأبو عبيد يف األموال" ،مساعدة األسر احملتاجة وابلذات الذين ليس هلم مورد اثبت أو رواتب ،إعادة
النظر يف رسوم بعض اخلدمات كالكهرابء ،معاجلة مشكلة السكن اليت يعاين منها نسبة كبرية من الناس
من خالل ختطيط املدن ،وتوزيع املخططات على احملتاجني ،ودعم صندوق التنمية العقاري ودعم مواد
البناء) [نشر البيان أساساً يف موقع الشيخ انصر العمر]

ووقع على هذا البيان جمموعة واسعة ومتنوعة من الشخصيات الشرعية ،وتداوله الناس حينها.

ويف "كارثة سيول جدة" أصدر جمموعة أخرى من علماء ودعاة اخلطاب الشرعي بياناً واضحاً تضمن
تركيزاً على احلقوق املالية للناس ومن ضمن ما جاء فيه قوهلم وفقهم اهلل:
(إن من أسباب الكارثة" :عدم التخطيط اجليد" حملافظة جدة يف عدة جماالت منها تصريف السيول
والصرف الصحي وعدم مراعاة أماكن األودية وغريها ،ومن األسباب أيضاً" :الفساد اإلداري" وما ينتج
عنه من صرف للمال العام بغري وجه حق من جهة ،وتضييع حلقوق املواطنني من جهة أخرى) [البيان
منشور يف املواقع اإلخبارية على الشبكة]

ما مضى هو منظوم ة من مواقف اخلطاب الشرعي يف األزمات فيما يتصل بقضايا احلقوق املالية للناس،
وأما معاجلة هذه القضية يف ثنايا الدروس واخلطاب واملقاالت فهو كثري جداً ًَ ،لكن لنأخذ مناذج إضافية
على ذلك:

فمن خطب الداعية واسع االنتشار "حممد املنجد" خطبة بعنوان (رواسب اجلاهلية) عاجل فيها جزءاً من
قضايا احلقوق املالية ،ومن ذلك قوله وفقه اهلل:
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(ألسنا قد نعتدي على املال العام ،فنأخذ منه ،حبجج مزيفة؟ ونعتدي على حقوق النشر والطبع احملفوظة
لآلخرين ،ورمبا قال بعضنا :هذا للكفار ،وهل كل أموال الكفار مباحة ،أم أموال الكفار احلربيني هي
املستباحة؟ فنعتدي حبجج واهية ،أليس الواحد منا إذا صار يف مكان أو وظيفة مهمة ،رمبا استكرب ومدح
فاسقاً ،وتعاىل على اخللق وظلم ،ورمبا هو يظهر شيئاً من عالمات الدين؟)

ومن مناذج املرجعيات الرتبوية الداعية املعروف عبدالعزيز اجلليل ،ومن معاجلاته هلذا املوضوع مقالة نشرها
يف اجمللة ذائعة الصيت داخل اخلطاب الشرعي وهي "جملة البيان" ،حيث يقول الشيخ وفقه اهلل حني
تعرض ملفهوم الظلم:
(من صور ظلم العباد يف أمواهلم  :االعتداء على أموال املعصومني سواء بسرقة أو إتالف أو ابلتحايل
واخلداع  ،وسواء كان املسروق عيناً أو نقداً .ويدخل يف ذلك السرقة من األموال العامة للمسلمني كبيت
املال ،..ويشتد اإلمث إذا كان االعتداء أو التفريط يف حفظ املال العام).

ومن متخصصي اخلطاب الشرعي املعنيني بكتابة املقاالت العامة د.يوسف القاسم -عضو هيئة التدريس
يف املعهد العايل للقضاء وهو متخصص يف الفقه املقارن -وقد أنتج مقاالت عامة كثرية كان جزء منها
يدور حول قضايا احلقوق املالية للناس ،ومن كتاباته يف هذا اجملال( :دعم السلع..رؤية شرعية) ،
(احملافظة على املوارد) ( ،محاية الريال من التضخم) ( ،خداع املستهلك) ( ،تأخري البت يف القضايا:
الواقع واحللول) ( ،أزمة الدقيق)  ،وغريها من نفس هذا النمط ،وكلها منشورة على شبكة اإلنرتنت.
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أعتقد أنين أطلت على القارئ الكرمي هبذه النماذج ،لكين وجدت نفسي حمتاجاً لذلك ألن مثل هذه
الشائعة غري العلمية تزايد ضحاياها يف الفرتة األخرية ،وما تركت من العينات أضعاف ذلك ،فأمثال هذه
املعاجلات ملوضوع احلقوق املالية ،واملال العام ،واملنتشرة يف الدروس واخلطب واحملاضرات اليت ينتجها
اخلطاب الشرعي؛ كثرية جداً حبيث يعسر ضبطها ،بل ال يوجد فقيه وال داعية واحد –وأنا أعين ما أقول
هبذا التعميم -إال وسبق أن طرح عدة معاجلات شرعية يف التحذير من منظومة املنكرات املالية مثل
(الرشوة ،والغش ،والسرقة ،وأكل أموال الناس بالباطل) وحنوها.
وبالتايل فإن القول بأن "احلقوق املالية" ليست جزءاً من مضامني اخلطاب الشرعي ،ال يعدو إال أن
يكون جمرد شائعة غري علمية وال يسعفها الربهان الواقعي.
يبدو يل أننا انتهينا اآلن من مناقشة أشهر الشائعات غري العلمية حول االستقالل السياسي للخطاب
الشرعي ،وعالقته باحلقوق املالية للناس ،لنغادر اآلن إىل حمور خمتلف نوعاً ما.
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سابعاً :اخلطاب الشرعي ومقاصد الشريعة
تعتقد الطوائف الفكرية املعاصرة املناوئة للخطاب الشرعي بأن اخلطاب الشرعي غائب تاماً عن مقاصد
الشريعة ،ويرددون دوماً بأن اخلطاب الشرعي لو تبىن "الشاطيب" لكنا يف غري احلال اليت حنن فيها اآلن،
وحني حياول الباحث حتديد النتائج اليت يعولون على الشاطيب واملوافقات ،وما املخرجات اليت يراهنون
عليها من توسيع وجود الشاطيب وموافقاته يف العقل املسلم ،جيد أهنا تدور حول حمورين:
األول :أهنم يعتقدون أن تواجد الشاطيب يف العقل الفقهي سيدفع باجتاه "تكثيف حضور املصاحل
الدنيوية" يف اخلطاب الشرعي  ،باعتبار أن مقاصد الشريعة تتضمن أولوية احلفاظ على النفس ،واحلفاظ
على املال ،وحنوها ،ومثل هذه األمور ال يوفرها الفقه التقليدي.
والثاين :أهنم يعتقدون أن الشاطيب ومقاصد الشريعة سيولدان ثورة فقهية لـ"حترير العقل املسلم" من
التعقيدات الفنية الفقهية ،ألن علم مقاصد الشريعة يدور حول "كليات عامة" يستطيع اجلميع املشاركة
فيها ،وبالتايل ستضمن هذه املنهجية التخلص من سلطة النصوص اجلزئية ،وسلطة السلف ،وسلطة
الشيخ ،وسلطة سد الذرائع ،وحنوها من السلطات اليت كبلت العقل املسلم ،وهذا ما يفتح اجملال واسعاً
لدور العقل ،والرحابة مع االختالف ،والتسامح الفقهي ،وحنوها.
هذان احملوران ( تكثيف حضور املصاحل الدنيوية ،وحترير العقل املسلم من السلطات الفقهية التقليدية)،
مها أبرز الرهانات اليت دفعت الطوائف الفكرية املعاصرة لكثرة استحضار الشاطيب واملوافقات ومقاصد
الشريعة ،ونقد اخلطاب الشرعي املعاصر بأنه يقوم بعملية مقاطعة صامتة للشاطيب وموافقاته.
ما مدى يا ترى صحة هذا النقد؟ وما مدى علمية هذه الرهانات؟
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لن أذيع سراً إن قلت للقارئ الكرمي أنين مل ألتق ٍ
بأحد من مناوئي اخلطاب الشرعي الذين يتحدثون عن
الشاطيب إال وسألته :هل قرأت املوافقات؟ فهل تصدق أن اجلواب يأيت دوماً برفض خجول!
وأنا إىل هذه الساعة مل أقابل أحداً ينتقد اخلطاب الشرعي بعدم تبنيه للشاطيب وهو قد قرأ فعالً املوافقات
للشاطيب.
يف كل مرة أحاور شخصاً من مناوئي اخلطاب الشرعي عن الشاطيب واملوافقات ال أستطيع كظم تبسمي،
ألن هؤالء لو قرؤوا الشاطيب واملوافقات فعالً لفروا منها فرار املستجري من الرمضاء بالنار.
الشاطيب أصالً يقع يف اجلناح احملافظ من الفقهاء ،وحياته رمحه اهلل كانت صراعاً مع ظاهرة التساهل
الفقهي والعقدي ،وكتابه املوافقات من أعنف الكتب يف تقويض األطروحات العلمانية والليربالية
والتنويرية واليسارية يف قراءة اإلسالم  ،ملا يتضمنه من فصول رصينة التصميم والربهنة يف ترسيخ تعظيم
النصوص اجلزئية ،ومرجعية السلف يف فهم اإلسالم ،ومركزية اآلخرة ،وحنوها من أصول أهل السنة
املصادمة لطريقة الطوائف الفكرية املعاصرة.
فكيف ال أتبسم وأنا أرى مدعياً خيتار أقسى القضاة عليه؟!
حسناً ،لنحاول أوالً أن نفهم من هو الشاطيب عرب التعرف على السياق الفقهي/التارخيي الذي حترك فيه،
مث نعرض جزءاً من مفهومه وتصوره ملقاصد الشريعة ،وخنتم هذا الفصل بعرض شيء من منتجات
اخلطاب الشرعي املعاصر يف علم املقاصد.
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أزمة الشاطيب مع ظاهرة التساهل الفقهي:كان الشاطيب يف "بداية طلب العلم" يدرس عند الشيخ أيب سعيد ابن لب (782هـ) خطيب جامع
غرناطة يف األندلس ،وك ان الشيخ ابن لب معروف بـ"التساهل الفقهي" يف الفتيا يف بعض األحيان ،فإذا
ٍ
مستفت يف مسألة خالفية مل يبحث يف األرجح دليالً بل يفيت بأهون القولني على املستفيت ،وهي
جاءه
طريقة "أخذ األهون على الناس يف اخلالفيات" ،وكان الطالب إبراهيم بن موسى الشاطيب غري مقتنع يف
بداية األمر هبذه الطريقة ،وحتاور الشيخ مع طالبه –مبن فيهم الشاطيب -وانفض اجمللس ومل يقتنعوا
بطريقته ،فدعاه شيخه هو وجمموعة من الطلبة ذات يوم وناقشهم طويالً حىت أقنعهم بقضية "ختيري
املستفيت يف املسائل اخلالفية" ،وقد روى الشاطيب نفسه هذه القصة يف كراسة صغرية كتبها أثناء بداية
الطلب وكان امسها "اإلفادات واإلنشادات" (وهي مطبوعة حالياً) وأكثر فيها من الفوائد عن شيخه أيب
سعيد بن لب هذا ،سندع اآلن الشاطيب حيكي لنا هذه الواقعة ،وأعتذر مسبقاً عن نقل النص بطوله
ولكن قيمته التارخيية أجربتين على ذلك ،يقول الشاطيب:
(إفادة :كنت يوماً سائراً مع بعض األصحاب إذ لقينا شيخنا األستاذ املشاور أاب سعيد بن لب -أكرمه
هللا -بقرب املدرسة ،فسران معه إىل ابهبا مث أردان االنصراف ،فدعاان إىل الدخول معه إىل املدرسة ،وقال
أردت أن أطلعكم على بعض مستندايت يف الفتوى الفالنية وما شاكلها ،وأبني لكم وجه قصدي إىل
التخفيف فيها -وكان قد أطلعنا على مكتوب خبطه جواابً عن سؤال يف ميني أفىت فيها مبراعاة اللفظ
وامليل إىل جانبه ،فنازعناه فيه يف ذلك اليوم ،وانفصل اجمللس على منازعته -فأراان مسائل يف "النهاية" و
"أحكام ابن الفرس" وغريمها ،وبسط لنا فيها مبا يقتضي االعتماد على لفظ احلالف وإن كان فيه خالف
ما لنيته ،بناء على قول من قال بذلك من أهل املذهب وغريهم ،وقال :أردت أن أنبهكم على قاعدة يف
الفتوى وهي انفعة جداً ومعلومة من سنن العلماء وهي أهنم ما كانوا يشددون على السائل يف الواقع إذا
جاء مستفتياً .وكنت قبل هذا اجمللس ترتادف علي وجوه اإلشكاالت يف أقوال مالك وأصحابه ،فلما كان
61

بعد ذلك اجمللس شرح هللا بنور ذلك الكالم صدري ،فارتفعت ظلمات تلك اإلشكاالت دفعة واحدة،
هلل احلمد على ذلك ونسأله تعاىل أن جيزيه عنا خرياً ومجيع معلمينا بفضله) [اإلفادات واإلنشادات،
ص]153

مث شاء اهلل سبحانه وتعاىل أن يواصل الطالب إبراهيم بن موسى الشاطيب طلبه للعلم ،ويتبحر يف
االطالع على أقوال السلف وفحص النصوص الشرعية ،فاكتشف أن طريقة شيخه أيب سعيد بن لب يف
"األخذ باأليسر يف اخلالفيات" أهنا طريقة مناقضة ألصول الشريعة ،فلما صار اإلمام الشاطيب معدوداً
من "أهل الفتيا" يف األندلس يف زمن شيخه أيب سعيد بن لب ذاته ،صار ال يفيت الناس هبذه الطريقة اليت
اعتاد شيخه أن يفيت الناس هبا ،بل صار حيمل الناس –يف املسائل اخلالفية -على األرجح وليس على
األيسر ،وصار ينافح عن هذا املنهج عرب التنظري الفقهي والتطبيق الفتوي.
مث كتب كتابه املوافقات ،وسيطر عليه يف جزء كبري من الكتاب الرد على طريقة أيب سعيد بن لب ،فعقد
فصوالً كثرية كلها تدور حول نقض هذه الطريقة ،أي نقد طريقة "التيسري على املستفيت باألهون يف
اخلالفيات" ،ومن الفصول اليت عقدها لذلك :تتبع رخص املذاهب ،أن مقصد الشارع إخراج املكلف
عن داعية هواه ،وغريها.
مث ملا انتهى من الفصول النظرية لنقض هذه الطريقة التيسريية ،عقد فصالً آخر جاء يف مطالعه قوله:
(ولقد وجد هذا يف األزمنة السالفة ،فضالً عن زماننا؛ تتبع رخص املذاهب اتباعاً للغرض
والشهوة)]84/5[.

وحكى يف هذا الفصل من حكايات وطرائف املفتني الذين يتساهلون يف الفتيا على أساس اخلالف.
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ومع براعة هذه الفصول اليت عرضها الشاطيب ،وقوة الربهنة فيها ،إال أنه يبدو يل شخصياً أن أعمق
برهان عرضه هو توضيحه بأن هذه الطريقة التيسريية جتعل "اخلالف" أقوى حجية من "الوحي" فيصري
اخلالف حاكماً على الوحي ،وليس العكس ،كما يقول الشاطيب:
(مما يف اتباع "رخص املذاهب" من املفاسد :االنسالخ من الدين برتك "اتباع الدليل" إىل "اتباع اخلالف"،
وكاالستهانة ابلدين إذ يصري هبذا االعتبار سياالً ال ينضبط) []102/5

وشرح تساؤالت أصحاب هذه الطريقة التيسريية اليت تتذرع باخلالف فقال:
(فصل :وقد زاد هذا األمر على قدر الكفاية؛ حىت صار "اخلالف يف املسائل" معدوداً ىف حجج اإلابحة،

ووقع فيما تقدم وأتخر من الزمان االعتماد ىف جواز الفعل على كونه خمتلفاً فيه بني أهل العلم ،..فرمبا
وقع اإلفتاء ىف املسألة ابملنع؛ فيقال ِ"ملَ متنع واملسألة خمتلف فيها؟" فيجعل اخلالف حجة ىف اجلواز جملرد
كوهنا خمتلفاً فيها ،ال لدليل يدل على صحة مذهب اجلواز ،وال لتقليد من هو أوىل ابلتقليد من القائل
ابملنع ،وهو عني اخلطأ على الشريعة) []92/5

وأشار الشاطيب إىل احتجاج أصحاب "التيسري على أساس اخلالف" بذريعة أن "اخلالف رمحة" وتلمس
من حكايته ألقواهلم ما عايشه معهم من مواجهات يف هذه القضية كما يقول:
(جعل بعض الناس "االختالف رمحة" للتوسع ىف األقوال ،وعدم التحجري على رأي واحد ،ويقول "إن

االختالف رمحة" ،ورمبا صرح صاحب هذا القول ابلتشنيع على من الزم القول املشهور ،أو املوافق
واسعا ،وملت
للدليل ،أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر املسلمني ،ويقول له "لقد حجرت ً
ابلناس إىل احلرج ،وما ىف الدين من حرج" وما أشبه ذلك ،وهذا القول خطأ كله ،وجهل مبا وضعت له
الشريعة) []94/5

63

ويشري الشاطيب إىل أن التذرع باخلالف للتيسري يفضي إىل اإلباحة املطلقة كما يقول:
(إذا أفىت ابلقولني معا على التخيري فقد أفىت ىف النازلة ابإلابحة وإطالق العنان) []95/5

وعرض الشاطيب هذا األمر يف صورة إميانية مؤثرة جداً حيث يقول:
(إذا عرض العامي انزلته على املفيت؛ فهو قائل له "أخرجين عن هواي ودلين على اتباع احلق" فال ميكن

واحلال هذه أن يقول له" :ىف مسألتك قوالن فاخرت لشهوتك أيهما شئت؟" فإن معىن هذا حتكيم اهلوى
دون الشرع ،..وتسليط املفيت العامي على "حتكيم اهلوى" بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه؛ رمي يف

عماية ،وجهل ابلشريعة) [املوافقات]96/5 ،

ونتيجة هلذا الواقع الفقهي املتدهور فقد اعتىن بشكل كبري بإشكالية "مسائل اخلالف" وخطورهتا على
سلطة الوحي ،ومن معاجلاته هلا قوله:
(فإن يف مسائل اخلالف "ضابطاً قرآنياً" ينفى اتباع اهلوى مجلة ،وهو قوله تعاىل{ :فإن تنازعتم يف شيء

فردوه إىل هللا والرسول} ،وهذا املقلد قد تنازع يف مسألته جمتهدان؛ فوجب ردها إىل هللا والرسول،
فاختياره أحد املذهبني ابهلوى والشهوة مضاد للرجوع إىل هللا والرسول ]81/5[ )

وملا صار الشاطيب حيارب طريقة "التيسري على أساس اخلالف" من خالل التأصيل الفقهي والعمل
الفتوي؛ نشبت بينه وبني أستاذه أيب سعيد بن لب وحشة ومنافرة ،وصار أستاذه ابن لب يتهم الشاطيب
بـ"التزمت الفقهي" ،وانتشرت هذه التهمة بني طالب أيب سعيد بن لب وعامة مستمعيه يف دروسه،
فكتب الشاطيب بعد ذلك كتابه "االعتصام" ،وخصص له مقدمة حزينة روى فيها جمموع التهم اليت توجه
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له ،وحتدث فيها عن "غربة اإلسالم" بكالم يزفر باملعاناة ،ومن هذه التهم اليت وجهت له أهنم محّلوه
ونسبوا إليه هتمة "التنطع الديين" كما يقول:
(واترة أُمحل على "التزام احلرج والتنطع يف الدين" وإمنا محلهم على ذلك أين التزمت يف التكليف والفتيا
امللتزم ال أتعداه ،وهم يتعدونه ويفتون مبا يسهل على السائل ويوافق هواه
احلمل على مشهور املذهب َ
امللتزم أو يف غريه ،وأئمة أهل العلم على خالف ذلك وللمسألة بسط يف كتاب
وإن كان شاذاً يف املذهب َ
"املوافقات") [االعتصام.]28/1 ،

وعرض هتماً أخرى كان يبدؤها بقوله (وتارة نسبت إىل ..وتارة نسبت إىل ..اخل).
واحلقيقة أن اخلالف مع ا بن لب مل يتوقف فقط عند قضية "التساهل الفقهي"  ،بل تعداه إىل مشكلة
تساهل ابن لب يف "البدع العبادية" املنشرة بني عامة الناس يف األندلس ،حيث كان ابن لب يتبىن تقسيم
البدعة إىل األحكام التكليفية اخلمسة ،مما يعين أن بعضها بدعة مستحبة وبعضها بدعة مباحة اخل ،وهذا
أوجد أرضية خصبة لرتسيخ تساهل الناس يف البدع العبادية التقليدية ،فبعد أن رد الشاطيب يف كتاب
املوافقات على طريقة ابن لب يف "التساهل الفقهي" ،ألف االعتصام ورد عليه فيه –أيضاً -يف قضايا
"التساهل العقدي" مع البدع ،ولذلك كانت اإلشكالية اجلوهرية يف كتاب االعتصام هي أن "ذم البدع

واحملداثت عام ال خيص حمدثة دون غريها" كما هو عنوان الباب الرئيسي يف الكتاب ،وهو استحضار واضح
لتأصيالت ابن لب يف قضايا البدع التقليدية.
بل ومل يتوقف األمر عند هذا احلد ،فطالب الشاطيب أنفسهم ،يردون على ابن لب انتصاراً لشيخهم
الشاطيب ،كما يقول امل ّقري :
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(وأليب سعيد ابن لب كتاب يف مسألة األدعية إثر الصلوات على اهليئة املعروفة ،وقد رد عليه يف هذا
التأليف تلميذه أبو حيىي ابن عاصم الشهيد يف أتليف نبيل؛ انتصاراً لشيخه أيب إسحاق الشاطيب) [نفح
الطيب من غصن األندلس الرطيب]514/5 ،

ما سبق جزء رئيس من مكونات السياق التارخيي/الفقهي الذي سيطر على اهتمامات اإلمام الشاطيب،
ويظهر فيه مناهضته لظواهر التساهل الفقهي والعقدي ،ومدى معاناته من الضغوط االجتماعية يف هذا
اجملال.
لننتقل اآلن إىل فحص وحتليل الصور اليت يتخيلها مناوئوا اخلطاب الشرعي عن الشاطيب.

الشاطيب وتصورات املناوئني:أول التصورات الشائعة بني الطوائف الفكرية حول مقاصد الشريعة واملوافقات والشاطيب ظنهم أن هذا
العلم يؤدي إىل "التقليل من قيمة اجلزئيات" ،وبالتايل –كما يعربون -حترير الناس من مراعاة النصوص
اجلزئية ،واالكتفاء باالحتكام إىل كليات ومقاصد الشريعة العامة ،بل يزيدون على ذلك برد كثري من
النصوص اجلزئية ألهنا يف نظرهم ختالف ما يرونه كلياً أو مقصداً من مقاصد وكليات الشريعة العامة،
ولكن الشاطيب/املقاصدي  -الذي حيتجون به  -على خالف ذلك ،كما يقول الشاطيب يف ضرورة
مراعاة اجلزئي والكلي كليهما:
(كما أن من أخذ ابجلزئي معرضاً عن كليه فهو خمطئ ،فكذلك من أخذ ابلكلي معرضاً عن جزئيه)
[]174/3
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وأكد على ضرورة مراعاهتما كليهما فقال:
(الكلي ال يعترب إبطالقه دون اعتبار اجلزئي ،وهذا كله يؤكد لك أن املطلوب احملافظة على قصد الشارع،

ألن الكلي إمنا ترجع حقيقته إىل ذلك اجلزئي كذلك أيضاً ،فال بد من اعتبارمها معاً يف كل مسألة)
[]176/3

وله من العبارات املتناثرة يف ثنايا الكتاب يف التأكيد على قيمة اجلزئيات الكثري ومن ذلك:
(فاجلزئيات مقصودة معتربة يف إقامة الكلي) []96/2

(اجلزئيات داخلة مدخل الكليات يف الطلب واحملافظة عليها) []96/2

(اجلزئيات لو مل تكن معتربة مقصودة يف إقامة الكلي ،مل يصح األمر ابلكلي من أصله) []96/2

وأما يف حالة تعارض الكلي واملقصد الشرعي العام مع نص جزئي ،فليس صحيحاً أن
الشاطيب/املقاصدي يشطب النص اجلزئي ويلغيه مباشرة ،بل جيمع بينهما كما هي طريقة أئمة اإلسالم
مجيعاً ،كما يقول يقول رمحه اهلل:
(إذا ثبت ابالستقراء قاعدة كلية ،مث أتى النص على جزئي خيالف القاعدة بوجه من وجوه املخالفة؛ فال
بد من اجلمع يف النظر بينهما ،ألن الشارع مل ينص على ذلك اجلزئي إال مع احلفظ على تلك القواعد،
[إذ كلية] هذا معلومة ضرورة بعد اإلحاطة مبقاصد الشريعة؛ فال ميكن واحلالة هذه أن خترم القواعد
إبلغاء ما اعتربه الشارع ،وإذا ثبت هذا؛ مل ميكن أن يعترب الكلي ويلغى اجلزئي) []176/3

ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب يتضمنان "تضخيم شأن املصاحل الدنيوية" لتخليص اخلطاب الشرعية
من مركزية النظرة األخروية ،وسبب ومههم أهنم يقرؤون بعض العبارات املنقولة عن الشاطيب يف أن الشريعة
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موضوعة ملصاحل العباد ،فيظنون أن املقصود هي املصاحل املادية الدنيوية ،بينما الشاطيب ليس هذا
مقصوده ،بل املصلحة عنده هي املصاحل الدنيوية واألخروية ،واملصاحل الدنيوية ليست إال وسيلة للمصاحل
األخ روية ،كما أن املصدر يف تعيني املصاحل ليس ميولنا ورغباتنا الشخصية بل الشريعة هي اليت تعني
املصاحل ،كما يقول الشاطيب:
(املصاحل اجملتلبة شرعاً واملفاسد املستدفعة؛ إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى ،ال من

حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية أو درء مفاسدها العادية ،والدليل على ذلك أمور،

أحدها :ما سيأيت ذكره إن شاء هللا تعاىل من أن الشريعة إمنا جاءت لتخرج املكلفني عن دواعي أهوائهم
حىت يكونوا عباداً هلل ،وهذا املعىن إذا ثبت ال جيتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء
النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت) []63/2

ولذلك فإن الشاطيب يؤكد يف مواضع كثرية من املوافقات بأن األصل العام أن مصلحة حفظ الدين
مقدمة على مصلحة حفظ األموال أو النفس وحنوها ،ومن أمثلة أقواله:
(واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغريها يف نظر الشرع) []265/2

(وجدان الدين أعظم األشياء ،ولذلك يهمل يف جانبه النفس واملال وغريمها) []511/2

وهذه اهلرمية اليت يقررها الشاطيب استنبطها من استقراء األحكام الشرعية كاجلهاد الذي فيه قتل النفوس
من أجل إعالء كلمة اهلل ،وقتل نفس املرتد من أجل مصلحة الدين ،وقتال نفوس تاركي الزكاة من أجل
احلفاظ على ظ هور هذه الشعرية ،وحنو هذه التطبيقات الشرعية اليت تتضمن أن مصلحة حفظ الدين
أعظم من بقية املصاحل ،وقد أشار لذلك يف مواضع كثرية ،وكان يكرر أن حفظ الدين أعظم من حفظ
النفس ،وحفظ النفس أعظم من حفظ املال ،على هذا الرتتيب ،ومن ذلك مثالً قوله:
(النفوس حمرتمة حمفوظة ومطلوبة اإلحياء ،حبيث إذا دار األمر بني إحيائها وإتالف املال عليها ،أو إتالفها

وإحياء املال؛ كان إحياء النفوس أوىل .فإن عرض إحياؤها إماتة الدين؛ كان إحياء الدين أوىل وإن أدى

إىل إماتتها ،كما جاء يف جهاد الكفار ،وقتل املرتد ،وغري ذلك) []64/2
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ومن تصوراهتم الشائعة ظنهم أن املقاصد والشاطيب يؤديان إىل توسيع "سلطة العقل" على حساب
النصوص ،بينما الشاطيب/املقاصدي يضع العقل يف "مرتبة تبعية" للنصوص ،كما يقول الشاطيب:
(إذا تعاضد النقل والعقل على املسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً ،ويتأخر
العقل فيكون اتبعاً ،فال يسرح العقل يف جمال النظر إال بقدر ما ِ
يسرحه النقل) []125/1

بل إن الشاطيب/املقاصدي يشكك يف قدرة العقل على معرفة املصاحل باالستقالل عن النصوص الشرعية
كما يقول:
(العادة حتيل استقالل العقول يف الدنيا إبدراك مصاحلها ومفاسدها على التفصيل ،اللهم إال أن يريد

القائل "إن املعرفة هبا حتصل ابلتجارب وغريها بعد وضع الشرع أصوهلا" فذلك ال نزاع فيه) []78/2

ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب تدفع باجتاه "تضيق سلطة النصوص" على احلياة العامة ،والتخلص
من ما يسمونه "املغاالة يف تديني احلياة العامة" ،بينما الشاطيب/املقاصدي يرى عكس ذلك كما يقول:
(ليس مث مسكوت عنه حبال؛ بل هو إما منصوص ،وإما مقيس على منصوص) []274/1

ويقول أيضاً:

(ال عمل يُفرض ،وال حركة وال سكون يدعى ،إال والشريعة عليه حاكمة ،إفراداً وتركيباً ،وهو معىن كوهنا

عامة) []108/1

ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب تعين "فتح ابب االجتهاد" للجميع مبجرد النظر الشخصي اخلاص يف
النصوص ،بينما الشاطيب كان يدفع باجتاه تضييق باب االجتهاد إال ملن ملك أهلية دقيقة جداً ،حىت أنه
أوجب بلوغ مرتبة االجتهاد يف لغة العرب للمجتهد يف الشريعة كما يقول:
(ال غىن للمجتهد يف الشريعة عن بلوغ درجة االجتهاد يف كالم العرب) []57/5
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وحتدث عن هؤالء الذين ينظرون يف النصوص بال دراسة لكالم العرب:
(فإن كثرياً من الناس أيخذون أدلة القرآن حبسب ما يعطيه العقل فيها ،ال حبسب ما يُفهم من طريق
الوضع ،ويف ذلك فساد كبري)[]39/1

ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب حترر املسلم املعاصر من "سلطة السلف" ،بينما الشاطيب/املقاصدي
يغايل يف ترسيخ مرجعية السلف يف مواضع كثرية متناثرة يف املوافقات سنلتقط منها هذه الشواهد:
(وليس مث إال صواب أو خطأ ،فكل من خالف السلف األولني؛ فهو على خطأ) []281/3

(كل ما جاء خمالفاً ملا عليه السلف الصاحل فهو الضالل بعينه) []284/3

(احلذر احلذر من خمالفة األولني ،فلو كان مث فضل لكان األولون أحق به) []280/3

(فإن ظواهر األدلة إذا اعتربت من غري اعتماد على األولني فيها مؤدية إىل التعارض واالختالف)

[]288/3

وغريها كثري من هذا النمط.
ومن االعتبارا ت اليت دفعت الشاطيب للتمسك بـ"مرجعية السلف" يف فهم النصوص إيقاف دائرة التأويل
الباطل للنصوص وتضييقها ،كما يقول الشاطيب:
(ال جتد فرقة من الفرق الضالة ،وال أحداً من املختلفني يف األحكام ،ال الفروعية وال األصولية؛ يعجز عن

االستدالل على مذهبه بظواهر من األدلة ،بل قد شاهدان ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل

الفسق أبدلة ينسبها إىل الشريعة املنزهة ،ويف كتب التواريخ واألخبار من ذلك أطراف ما أشنعها يف
االفتئات على الشريعة ،فلهذا كله جيب على كل انظر يف الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه األولون)

[]289/3
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ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب ستحرر الناس من "سلطة الشيخ" اليت كبلت املسلمني كما يقولون،
بينما الشاطيب/املقاصدي يتوسع كثرياً يف تأسيس سلطة علماء الشريعة مبا ال يوجد عند غريه من علماء
املسلمني أصالً ،حىت أنه جعل العامل يف األمة يقوم مقام النيب  فيهم ،كما يقول:
(املسألة األوىل :املفيت قائم يف األمة مقام النيب ]253/5[ ) 
مث ذكر األدلة الشرعية من آيات وأحاديث على ذلك.
بل واعترب املفيت يقوم بدور تشريعي ولذلك جيب التسليم له كما يقول:
(املفيت شارع من وجه ،ألن ما يبلغه من الشريعة؛ إما منقول عن صاحبها ،وإما مستنبط من املنقول؛

فاألول :يكون فيه مبلغاً ،والثاين :يكون فيه قائماً مقامه يف إنشاء األحكام ،وإنشاء األحكام إمنا هو
للشارع ،فإذا كان للمجتهد إنشاء األحكام حبسب نظره واجتهاده؛ فهو من هذا الوجه شارع واجب

اتباعه والعمل على وفق ما قاله ،وهذه هي اخلالفة على التحقيق) []255/5

ويف ختام هذا الفصل الذي كرسه لـ"مرجعية علماء الشريعة" ختمه هبذه اخلالصة:

(وعلى اجلملة :فاملفيت خمرب عن هللا كالنيب ،وموقِع للشريعة على أفعال املكلفني حبسب نظره كالنيب،

وانفذ أمره يف األمة مبنشور اخلالفة كالنيب ،ولذلك مسوا أوىل األمر ،وقرنت طاعتهم بطاعة هللا ورسوله)

[]257/5

بل إنه هنى عن "االعرتاض على العلماء" ووضع لذلك فصالً مستقالً فقال:

املعرتض فيه مما يُفهم أو ال
سواء كان
(املسألة الثالثة :ترك االعرتاض على الكرباء حممود،
َ
ً
يُفهم)[]393/5

مث ساق منظومة من اآليات واألحاديث لالستدالل على هذه القاعدة مث قال:
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(فالذى تلخص من هذا أن العامل املعلوم ابألمانة والصدق ،واجلري على سنن أهل الفضل والدين

والورع ،إذا سئل عن انزلة فأجاب ،أو عرضت له حالة يبعد العهد مبثلها ،أو ال تقع من فهم السامع
يواجه ابالعرتاض والنقد ،فإن عرض إشكال فالتوقف أوىل ابلنجاح) []400/5
موقعها؛ أن ال َ

ويظن هؤالء بربط يف غاية الغرابة أن "الشاطيب امتداد البن رشد" ،ويضعوهنما يف منظومة تشريعية
وفلسفية واحدة ،ويقول بعضهم أن منهج الشاطيب يف "أصول الفقه" هو العمل املكمل ملنهج ابن رشد
يف "الفلسفة" ،وأهنما يشكالن منظومة تشريعية جديدة ،وهذا الكالم عكس الواقع تاماً ،فالشاطيب
مارس قطيعة مع ابن رشد وليس امتداداً له ،وفكرة أنه امتداد له ال يقوهلا من قرأ املوافقات فعالً،
فالشاطيب لديه موقف حاسم يف رفض طريقة ابن رشد ،وكان الشاطيب حيتج يف مناهضة طريقة ابن رشد
مبنهج السلف ،ومن ذلك قول الشاطيب:
(وزعم ابن رشد احلكيم يف كتابه الذي مساه ب "فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من االتصال" أن

علوم الفلسفة مطلوبة؛ إذ ال يفهم املقصود من الشريعة على احلقيقة إال هبا ،ولو قال قائل "إن األمر

ابلضد مما قال" ملا بعد يف املعارضة ،وشاهد ما بني اخلصمني شأن السلف الصاحل يف تلك العلوم ،هل
كانوا آخذين فيها ،أم كانوا اتركني هلا أو غافلني عنها؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن ،يشهد هلم

بذلك النيب  واجلم الغفري؛ فلينظر امرؤ أين يضع قدمه) []198/4

بل اعترب أن البحث الفلسفي ال يزيد املرء إال خباالً كما يقول:

(ونشأت مباحث ال عهد للعرب هبا وهم املخاطبون أوالً ابلشريعة؛ فخالطوا الفالسفة يف أنظارهم،
وابحثوهم يف مطالبهم اليت ال يعود اجلهل هبا على الدين بفساد ،وال يزيد البحث فيها إال خباالً)

[]404/5

واعترب الشاطيب أن البحوث النظرية إمنا هي طريقة الفالسفة املخالفة لطريقة املسلمني كلهم ،كما يقول:

(تتبع النظر يف كل شيء ،وتطلب علمه؛ من شأن الفالسفة الذين يتربأ املسلمون منهم ،ومل يكونوا كذلك
إال بتعلقهم مبا ُخيالف السنة؛ فاتباعهم يف ر
حنلة هذا شأ ُهنا خطأ عظيم ،واحنراف عن اجلادَّة]54/1[ ).
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بل اعترب الشاطيب أن كل العلوم النظرية اليت ال ينبين عليها مثرة تكليفية أهنا سبب للفتنة كما يقول:

(فإن عامة املشتغلني ابلعلوم اليت ال تتعلق هبا مثرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة واخلروج عن الصراط

املستقيم) []53/1

ولذلك ذم علم املنطق وقرر أنه ال حاجة له أصالً يف فهم الشريعة ،كما يقول الشاطيب يف عبارات كثرية
هذا بعضها:
(ال احتياج إىل ضوابط املنطق يف حتصيل املراد يف املطالب الشرعية) []421/5

(التزام االصطالحات املنطقية والطرائق املستعملة فيها مبعد عن الوصول إىل املطلوب يف األكثر؛ ألن

الشريعة مل توضع إال على شرط األمية) []418/5

ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب تعين التخلص من "أغالل سد الذرائع" ومنح احلياة فسحة كما
يقولون ،بينما الشاطيب/املقاصدي يعترب "سد الذرائع" أحد أعظم مقاصد الشريعة ،وخصص له فصوالً
طويلة ساق فيها األدلة عليه ،بل هو ال يسيغ املخالفة فيه باعتباره عنده أصالً مقطوعاً به كما يقول:
(سد الذرائع مطلوب مشروع ،وهو أصل من األصول القطعية يف الشرع) []263/3

ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب تدفع باجتاه "حتجيم أدلة الشريعة" ليتسع للناس حرية احلركة يف احلياة
العامة كما يقولون ،والواقع أن الشاطيب/املقاصدي ليس كذلك ،بل إن الشاطيب يتوسع يف األدلة لدرجة
أنه يعترب "عمل الصحابة" نوعاً من السنة النبوية ،كما يقول:
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(ويطلق أيضا لفظ "السنة" على ما عمل عليه الصحابة ،وجد ذلك يف الكتاب أو السنة أو مل يوجد؛

لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم مل تنقل إلينا ،أو اجتهاداً جمتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن إمجاعهم
إمجاع ،وعمل خلفائهم راجع أيضاً إىل حقيقة اإلمجاع من جهة محل الناس عليه) []290/4

مث قال يف تلخيص ذلك:
(وإذا مجع ما تقدم؛ حتصل منه يف اإلطالق أربعة أوجه :قول النيب  وفعله وإقراره ،..وهذه ثالثة،

والرابع :ما جاء عن الصحابة أو اخللفاء) []293/4

ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب تدفع باجتاه "التساهل الفقهي" ،بينما الشاطيب بضد ذلك كلياً ،ومن

أمثلة فتاواه أنه اعترب تارك صالة اجلماعة ال تقبل شهادته كما يقول:

(صالة اجلماعة ،من داوم على تركها جيرح ،فال تقبل شهادته؛ ألن يف تركها مضادة إلظهار شعائر الدين،

وقد توعد الرسول  من دوام على ترك اجلماعة؛ فهم أن حيرق عليهم بيوهتم) []211/1

واعترب أن كشف الرجل لرأسه إذا جرت العادة بتغطيته قادح يف عدالة الرجل كما يقول:
(كشف الرأس ،فإنه خيتلف حبسب البقاع يف الواقع ،فهو لذوي املروءات قبيح يف البالد املشرقية ،وغري

قبيح يف البالد املغربية ،فاحلكم الشرعي خيتلف ابختالف ذلك ،فيكون عند أهل املشرق قادحاً يف
العدالة ،وعند أهل املغرب غري قادح) []489/3

بل ويرى الشاطيب أن "النهي عن املنكر" لن خيلو من اإلساءة لآلخرين عرضاً ،ومع ذلك فإن هذا ال
يقدح يف شرعيته ،كما يقول:
(األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ فإنه أمر مشروع ألنه سبب إلقامة الدين وإظهار شعائر اإلسالم،
وإمخاد الباطل على أي وجه كان ،وليس بسبب يف الوضع الشرعي إلتالف مال أو نفس ،وال نيل من
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عرض ،وإن أدى إىل ذلك يف الطريق ،وكذلك اجلهاد موضوع إلعالء كلمة هللا ،وإن أدى إىل مفسدة يف
املال أو النفس) []374/1

وقرر أيضاً منع املرأة من الوالية العامة ،ومنع املرأة من والية إنكاح نفسها ،كما يقول يف املصاحل اليت
راعتها الشريعة يف جانب املعامالت ما يلي:
(ويف املعامالت ،كاملنع من بيع النجاسات ،وسلب العبد منصب الشهادة واإلمامة ،وسلب املرأة منصب
اإلمامة وإنكاح نفسها) []23/2

ويظن هؤالء أن املقاصد والشاطيب تتضمن "ترسيخ ظاهرة االختالف" واعتباره ظاهرة صحية ،بينما
الشاطيب/املقاصدي أكثَـَر من احلط على االختالف يف فهم الشريعة واعتباره ظاهرة مرضيّة ،كما يقول يف
بعض معاجلاته هلذه القضية:

(فإنه –أي الشارع -رد املتنازعني إىل الشريعة ،وليس ذلك إال لريتفع االختالف ،وال يرتفع االختالف

إال ابلرجوع إىل شيء واحد) []60/5

(واآلايت يف ذم االختالف واألمر ابلرجوع إىل الشريعة كثرية ،كلها قاطعة يف أهنا ال اختالف فيها ،وإمنا

هي على مأخذ واحد وقول واحد) []61/5

وعندما عرض عبارة "اختالف العلماء رمحة" رد عليها من خالل الداخل املذهيب نفسه ،كما يقول:
(وأما قول من قال "إن اختالفهم رمحة وسعة" فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال" :ليس يف اختالف

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعة ،وإمنا احلق يف واحد") []75/5
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هذه جولة خاطفة يف املقارنة بني الصورة اليت يتم تروجيها حول الشاطيب ،والشاطيب الفعلي كما هو ،وكل
من مسع كالم هؤالء عن املقاصد والشاطيب ،مث قرأ كتابه ،فإنه سيكتشف حتماً أن هناك شاطبيني وليس
شاطبياً واحداً ،هناك الشاطيب احلقيقي الذي كتب املوافقات ،وهناك الشاطيب املزيف الذي تت دبلجته
يف املعامل الفرانكفونية وتسويقه كنسخة مقرصنة للمستهلك الكسول الذي ال يفحص مدى موثوقية ما
يسمع.
هذا يعين أن الشاطيب تعرض حلملة تغريب مكثفة ،وجنحت هذه احلملة –لألسف -ألننا أمام جيل
يستهلك الشائعات الفكرية عن الرتاث اإلسالمي دون أي حس علمي يف تحيصها ،وهذا يعين أيضاً أن
(علم مقاصد الشريعة) و (املوافقات) و (الشاطيب) حباجة حلملة مضادة الستنقاذها من عمليات التزييف
املنظم ،واحليلولة دون استغالهلا يف تربير مفاهيم اإلباحية الفقهية.
هذا هو احملور األول وهو حتليل حقيقة الشاطيب وكتابه وعلم املقاصد الذي توسع يف شرحه ،لننتقل اآلن
إىل احملور الثاين هلذه اإلشكالية :هل يعرف اخلطاب الشرعي املعاصر أحباث املقاصد؟
احلقيقة أنه إذا اتضحت حقيقة املقاصد والشاطيب فيبدو أننا لسنا حباجة هلذا السؤال الثاين أصالً ،ولكن
مع ذلك سنشري لبعض النماذج من دراسات الباحثني الشرعيني يف علم املقاصد:
(املختصر الوجيز يف مقاصد التشريع) عوض القرين( ،مقاصد الشارع الضرورية :دراسة نظرية تطبيقية) حممد
بن علي املري( ،اعتبار املقاصد يف الشريعة) عبدالعزيز بن عبدالرمحن السعيد( ،هتذيب املوافقات) للجيزاين،
(مقاصد الشريعة يف حفظ املال وتنميته) حممد سعد املقرن.
فضالً عن الدروس الشرعية املنتشرة واملسجلة يف شرح كتاب املوافقات للشاطيب (وممن هلم شروح على

املوافقات :الشيخ ابن غديان ،الشيخ عبدالكرمي اخلضري ،د.مساعد الطيار ،د.يوسف الغفيص،
وغريهم).
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يبدو اآلن أننا انتهينا من مناقشة أهم ما يتصل بإشكالية عالقة اخلطاب الشرعي بعلم املقاصد
والشاطيب ،لننتقل اآلن إىل إشكاليات أخرى.
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اثمناً :اخلطاب الشرعي ومعارك الصفات
تتفق مجهور الطوائف الفكرية املعاصرة على نقد عالقة اخلطاب الشرعي مبباحث "األمساء والصفات
اإلهلية" ،ويرون أن اخلطاب الشرعي يقيم معارك ال داعي هلا حول قضايا املعطلة واملمثلة وحنوهم ،يف
زمن حنن بأمس احلاجة فيه إىل تكثيف اجلهود يف قضايا املدنية واحلقوق واألخالق.
ولكن هذا االتفاق العام بني هذه الطوائف الفكرية على إدانة اخلطاب الشرعي يف عالقته مبباحث
الصفات خيفي خلفه تفاوتاً جوهرياً يف طرح رؤيتهم حول قضية "األمساء والصفات واإلهلية" ،وعرب
حوارات متعددة مع هذه األطياف الفكرية اتضح يل أهنم ليسوا على مرتبة واحدة يف النظر هلذه القضية،
بل هم –حىت نكون موضوعيني أكثر -يتفاوتون إىل ثالث مراتب ،كل مستوى منها يطرح اإلشكالية
مبنظور خمتلف ،وهذه اإلشكاليات الثالث هي :عدم شرعية املبحث ،وغياب املخالف ،ومغاالة اجلهد
املبذول.
وللتوضيح أكثر ،فاملرتبة األوىل منهم يرون أن مبحث الصفات اإلهلية من األساس هو مبحث تريف ال
قيمة له ،وأن اشتغال أئمة السلف به كان من األصل خطأً تارخيياً جيب أالّ نكرره.

وأما املرتبة الثانية  :فريون أن هذا املبحث مشروع وحمرتم ،وأن اشتغال أئمة السلف به كان اشتغاالً مربراً
ويعكس عمق فقههم يف دين اهلل ،ولكننا يف عصرنا اليوم ال حنتاجه لغياب املخالف فيه ،فلم يعد لدينا
اليوم "جهم بن صفوان" وال "املريسي" ،وال يوجد أحد يف عامل اليوم كله يتبىن "خلق القرآن".
وأما املرتبة الثالثة :فريون أن هذا املبحث مشروع ومربر ،وأن املخالف فيه موجود وحاضر يف عامل اليوم،
لكنهم ينتقدون اخلطاب الشرعي باعتبار أنه أوىل هذا املوضوع أكرب من حجمه ،فحجم التعبئة الصفاتية
يفوق حجم املخالف يف الصفات يف عامل اليوم ،فهم ال يدعون إىل إلغائه ،وإمنا إىل تقليص اجلهود
العقدية فيه لتتناسب مع حجم املخالف.
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هذه ثالثة مراتب من النقاد يتفاوتون هرمياً يف منط النظرة إىل قضية الصفات ،فبعضهم ينكر شرعية
املبحث من األساس ،وبعضهم يثبت شرعية املبحث وينكر وجود املخالف ،وبعضهم يثبت شرعية
املبحث ووجود املخالف لكن ينكر تضخيم اجلهود مبا يفوق االحتياج الفعلي.
يبدو يل أنه ال ميكن أن نناقش هذه القضية إال بفرز املناقشة حسب هذه املراتب اهلرمية الثالث ،وهذا
ما سنحاوله يف الفقرات التالية.
شرعية مبحث الصفات:فأما اإلشكالية األوىل املتعلقة جبدوى هذا املبحث العلمي من األساس فهي تقودنا إىل التساؤل حول
قيمة الصفات اإلهلية ذاهتا ،أين تقع "الصفات اإلهلية" يف جدول أولويات الوحي؟ أو ما املوقع الذي
حتتله "الصفات اإلهلية" من اإلسالم؟
حسناً ،حني نتأمل (أركان اإلميان الستة) اليت يقوم عليها الدين كله جند أن أعظم ركن من أركان اإلميان
هو (اإلميان باهلل) واإلميان باهلل ليس إمياناً جمرداً ،أي ليس إمياناً جبهل أو حتريف ،بل هو إميان مبين على
العلم باهلل ،وبأمساء اهلل ،وصفات اهلل اليت تليق به والصفات اليت ال تليق به ،فلو أن إنساناً يؤمن بالنيب
حممد  لكنه حيرف أوصافه فيصفه بصفات ال تليق به ،أو جيحد صفات الكمال اليت اختص هبا نبينا
حممد ؛ فإن إميانه بالنيب  يكون إمياناً مقدوحاً فيه بقدر ما جحد من أوصافه صلى اهلل عليه وسلم،
وكل من كان بأوصاف النيب  أعلم فإنه يف اإلميان به أكمل.
وكذلك (ركن اإلميان باملالئكة) ،فلو أن إنساناً يؤمن باملالئكة لكن ينسب إليهم أعماالً وأوصافاً ال تليق
هبم ،أو جيحد أوصافهم الالئقة هبم واليت أتت يف النصوص؛ فإن إميانه باملالئكة يكون مقدوحاً فيه بقدر
ما جحد ،وكل من كان بأوصاف املالئكة الالئقة أعلم كان إميانه هبم أكمل.
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وهكذا (ركن اإلميان باهلل) وهلل سبحانه املثل األعلى ،فكل من كان بأوصاف اهلل الالئقة به أعلم كان
إميانه أكمل ،وكل من جحد شيئاً من صفات اهلل الالئقة به نقص إميانه بقدر ما جحد.
وحني حناول حتليل مبحث "الصفات اإلهلية" جند أنه ببساطة يدور كله حول ركن اإلميان باهلل ،أي حول
حتقيق الصفات اإلهلية الالئقة باهلل ،والرد على التحريفات والشبه اليت تريد جحد شيء من هذه الصفات
العظيمة ،ومل يأخذ هذا املبحث وزنه عند السلف إال لتعلقه بأعظم أركان اإلميان وهو اإلميان باهلل ،وكل
مساس بالصفات فهو مساس باملوصوف جل وعال.
فهل ميكن أن يكون العلم املسؤول عن أعظم أركان اإلميان "اإلميان باهلل" مبحثاً ترفياً ال قيمة له؟
مث إذا تدبر املرء كتاب اهلل فال بد أن يلفت انتباهه عناية القرآن الشديدة بتضمني أغلب اآليات شيئاً من
أمساء اهلل وصفاته ،فكثري من اآليات ختتم مبثل قوله تعاىل (السميع البصري) ( ،عليم خبري) ( ،غفور
شكور)  ،إخل .فهل ميكن أن يكون حضور األمساء والصفات اإلهلية مبثل هذه الكثافة يف القرآن وتكون
شيئاً ثانوياً ال قيمة له؟
مث إذا تدبر املرء اآليات والسور اليت عظمها رسول اهلل ،واليت بني أهنا أعظم القرآن ،رأى ذلك راجعاً ملا
تضمنته من الصفات اإلهلية ،وسنشري لبعض األمثلة:
فأعظم آية يف كتاب اهلل هي آية الكرسي ،وإذا حاول القارئ حتليل مضامني آية الكرسي وجدها من
أوهلا إىل آخرها يف توصيف اهلل سبحانه وتعاىل ،بل اآلية أصالً خمصصة لسرد أوصاف اهلل جل وعال،
فذكرت من أوصافه جل وعال إثباتاً أو سلباً :األلوهية ،احلياة ،القيومية ،نفي السنة والنوم ،ملك
السماوات واألرض ،العلم ،نفي األود ،العلو ،العظمة.
واحلديث الذي بني فيه النيب  أن هذه اآلية أعظم آية؛ كان يل معه قصة طريفة ،لنقرأ احلديث سوياً،
حيث جاء يف صحيح مسلم:
(عن أىب بن كعب قال قال رسول هللا" :اي أاب املنذر أتدرى أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟" قال:

قلت :هللا ورسوله أعلم .قال "اي أاب املنذر أتدرى أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟" قال :قلت :هللا ال
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إله إال هو احلى القيوم .قال" فضرب يف صدرى وقال" :وهللا ليهنك العلم أاب املنذر" ) [صحيح مسلم،
]1921

وأما قصيت مع هذا احلديث فهو أنين حني قرأته ألول مرة ،كنت مشدوداً جلواب أيب بن كعب ،كيف
أيب مبحض تأمله الشخصي أن آية الكرسي هي أعظم آية؟ كنت أقول الحقاً رمبا لو سئلت أنا
عرف ّ

مثل هذا السؤال لدار يف خلدي أهنا "آية الدين" ملا فيها من تنظيم احلياة العامة ،أو آية "يا أرض ابلعي
ماء ويا مساء اقلعي" ملا فيها من روعة البيان التصويري األديب ،أو حنوها من اآليات ،لكن أن تكون آية
الكرسي فليس لدي أي خلفية توحي يل بأهنا أعظم آية ،لكن أصحاب النيب  ملا كانت تربيتهم على
يدي رسول اهلل علموا أن "األمساء والصفات اإلهلية" هي أعظم موضوع من موضوعات القرآن ،وبالتايل
فاآلية اليت تتضمن ذلك ستكون حتماً هي أعظم آية ،وهذا احلديث ال أعرف حديثاً يف التدليل على
عبقرية فقه أصحاب النيب  وعمق فقههم يف دين اهلل وتبحرهم يف حقائق الوحي أكثر منه ،ولذلك
أيب حىت أنه ضرب يف صدره وقال
أيب شدة عجب النيب  وفرحه جبواب ّ
ظهر يف هذه القصة اليت رواها ّ
"ليهنك العلم" ،والحظ أنه خص "العلم" أي أن معرفة أن األمساء والصفات اإلهلية هي أعظم موضوع
من موضوعات القرآن يدل على علم صاحبه.
لننتقل لقصة أخرى تتحدث عن أعظم آيات القرآن وسوره وسنرى فيها –أيضاً -حضور موضوع
الصفات اإلهلية وعمق فقه الصحابة يف دين اهلل ،هذه القصة هي القصة اليت تضمنت منزلة سورة
اإلخالص ،دعونا نطالع القصة ،حيث جاء يف صحيح البخاري يف مطلع كتاب التوحيد:
(عن عائشة أن النيب  بعث رجال على سرية ،وكان يقرأ ألصحابه يف صالته فيختم ب "قل هو هللا أحد"
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب فقال" :سلوه ألى شيء يصنع ذلك؟" فسألوه فقال :ألهنا صفة الرمحن وأان

أحب أن أقرأ هبا .فقال النيب " : أخربوه أن هللا حيبه") [صحيح البخاري]7375 ،

هذه القصة يقشعر هلا جسد املؤمن  ،فسورة اإلخالص بآياهتا الثالث كلها مكرسة لصفات اهلل ،من
مفتتحها إىل ختامها ،فوصفت اهلل بأنه :أحد ،صمد ،نفي الوالدية والولدية ،نفي املكافئ واملثيل.
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فانظر باهلل عليك كيف كان ع مق فقه هذا الصحايب يف تعظيم هذه السورة ملا تضمنته من الصفات
اإلهلية.
فهذه النماذج يف عناية الصحابة وتعظيمهم لسور وآيات معينة بسبب تضمنها للصفات اإلهلية ،مث
سرور النيب  لذلك ومدحهم بكمال العلم ،وإخباره عن حب اهلل لصنيعهم ،كل ذلك يؤكد أن
أصحاب النيب  ال مقارنة بينهم وبني من بعدهم يف الوقوف على أسرار معاين اإلسالم واإلميان
وأولويات الوحي ،فإذا قارنت ذلك بكثرة من يتساءل اليوم متهكماً جبدوى العناية بالصفات اإلهلية
انكشف للباحث فعالً حجم الفارق الفلكي بني الصحابة وبني الطوائف الفكرية يف فهم اإلسالم.

مث إذا تدبر املرء –أيضاً -كيف نبه النيب  أصحابه على أن عامة املطالب الشرعية هي أصالً من
مقتضيات أمساء اهلل وصفاته ،فالتشريعات هي آثار لصفات اهلل ،ويربط النيب  كثرياً بني (الصفة
اإلهلية) وبني (التشريعات) ليبني هذه العالقة ،ومن ذلك مثالً أنه قال كما يف البخاري:
(إن هللا وتر ،حيب الوتر)

[صحيح البخاري]6410 ،

وقال أيضاً يف ربط آخر كما يف مسلم:
(إن هللا مجيل حيب اجلمال)

[صحيح مسلم]275 ،

فانظر يف هذه النماذج كيف أن تشريع فضيلة الوتر إمنا هو فرع عن كون اهلل موصوف بكونه وتراً،
وتشريع فضيلة اجلمال فرع عن كون اهلل سبحانه من صفاته أنه مجيل ،وهكذا ،بل حىت (الرحم) اليت أمر
اهلل بصلتها؛ إمنا هي مشتقة من امسه تعاىل كما يف البخاري:
(إن الرحم شجنة من الرمحن) [صحيح البخاري]5988 ،

واملراد أن هذا الربط بني (الصفة اإلهلية) و (التشريع) له نظائر كثرية يف النصوص ،كما أن اهلل حيب
املؤمن القوي ألنه سبحانه موصوف بأنه القوي ،وحيب احملسن ألنه سبحانه موصوف بأنه احملسن.
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وهكذا سائر املطالب الشرعية األخرى تراها يف حقيقتها "فرع عن صفات اهلل" ،فتوحيد األلوهية هو
موجب أمساء اهلل (األحد ،اإلله) وحنوها.
وتوحيد التشريع ،أعين إفراد اهلل باحلكم والتشريع؛ هو موجب ومقتضى أمساء اهلل (احلكم ،السيد)
وحنوها.
ورجاء اهلل هو مقتضى أمساء اهلل (الرمحن ،الرحيم) وحنوها.
واخلوف من اهلل هو مقتضى أمساء اهلل (اجلبار ،املنتقم) وحنوها.
وهذا املعىن يف عالقة (الصفات اإلهلية) بـ (التشريعات) وأن سائر أنواع العبودية هي من آثار صفات اهلل؛
أشار له أئمة السنة كثريا ،حىت قال ابن القيم يف مدارج السالكني( :رجعت العبودية كلها إىل مقتضى
األمساء والصفات) ولذلك كله قال تعاىل َ(وَِِّلِل األ ْمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن فَا ْدعُوهُ ِهبَا) [األعراف ]180:فأمرنا أن نتعبده
مبقتضى أمسائه جل وعال.
ومن أشد األمور إثارة لالنتباه يف موضوع الصفات اإلهلية مقارنة موقف السلف من (فاعل الكبرية) و
(فاعل التأويل) ،فنحن نعرف أن السلف وقفوا مدافعني ضد تكفري أصحاب الكبائر كالزاين واملرايب
وشارب اخلمر ،وحشدوا النصوص الكثرية اليت تدل على أن أصحاب الكبائر الجيوز تكفريهم.
ضع هذه الصورة السابقة يف ذهنك ،مث قابلها مبوقف السلف حني ظهرت أفكار (تأويل الصفات
اإلهلية) وكيف استفظعوا األمر وحاربوه ووقفوا مجيعاً حبزم صارم ضد املؤولني ،وأطبق مجاهري السلف على
تكفري اجلهمية ،وك ّفروا شخصيات أخرى اشتهرت بتعطيل الصفات.
ياترى هل كان هذا التطابق يف املوقف جمرد تو ٍ
افق عرضي؟ هل يقف أئمة أتباع التابعني املنتشرون يف
أمصار اإلسالم يف الشام واحلجاز ومصر وغريها ذات املوقف الرهيب ويكون هذا شيئاً عرضياً وليس
هناك مربرات موضوعية دفعته إىل الوجود؟
ملاذا شنع أئمة اإلسالم يف توافق عجيب وأطلقوا عبارات غليظة يف شأن من أنكر صفة الكالم أو
االستواء وحنوها ،ومل يقولوا عشر معشار هذه العبارات يف الزاين واملرايب وشارب اخلمر؟
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يستحيل حبسب العادة أن اليكون هناك براهني ظاهرة جداً قادهتم إىل هذا التوافق ،يستحيل أن التكون
هناك أدلة قاطعة محلتهم على تعظيم باب العلم باهلل وشناعة تأويل الصفات وأن الضالل فيه أشنع من
الكبائر.
حنن حباجة هاهنا إىل مناذج من مواقف السلف ،ولكن نصوص السلف يف هذه اإلشكالية غزيرة جداً،
لذلك سنكتفي بشواهد من مواقف (األئمة األربعة) الذين سارت األمة على مذاهبهم ،وسنرى كيف
استفظعوا تأويل الصفات اإلهلية.
فأما اإلمام (ابوحنيفة) فقد جاء إليه جهم بن صفوان شخصياً وتناقش معه يف وجوب تأويل الصفات
اإلهلية لتنزيه اهلل فلما مسع ابوحنيفة مقالته قال له (اخرج عين ايكافر) [املسايرة البن اهلمام ،وأصول البزدوي].
وأما عمرو بن عبيد أشهر شخصيات املعتزلة يف عصره فقال عنه ابوحنيفة (لعن هللا عمرو بن عبيد فإنه
فتح للناس الطريق إىل الكالم) [ذم الكالم للهروي ،وابن أيب العز على الطحاوية].
بل هنى عن الصالة خلف من يعطل الصفات اإلهلية فقال ابوحنيفة (من قال القرآن خملوق فاليصلني أحد
خلفه)

[اتريخ بغداد للخطيب]

وأما اإلمام (مالك بن أنس) فوصل ا ألمر عنده إىل الفتيا بالقتل ملن جحد الصفات ،كما سئل مرة عن
صفة الرؤية (قيل ملالك :إهنم يزعمون أن هللا ال يرى؟ فقال مالك :السيف السيف) [ الاللكائي]
وأفىت مرة أخرى بالسجن واجللد حىت املوت (عن بن انفع قال :كان مالك بن أنس يقول :من قال القرآن

خملوق يوجع ضرابً وحيبس حىت

ميوت) [ االعتصام للشاطيب املالكي ،الشريعة لآلجري]

وكان يعرف املتأثرين بأفكار التأويل ويغلظ عليهم ،كما قال عبد الرمحن بن مهدي(:دخلت على مالك

وعنده رجل يسأله ،فقال :لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن هللا عمرو بن عبيد)

[ذم الكالم للهروي]

وأكثر ما يلفت االنتباه يف تعامل اإلمام مالك مع الصفات اإلهلية مايعرتيه من الرهبة من اهلل عندما
يسمع كالم املؤولني ،كما يف قصته املشهورة:
الر ْمحَ ُن َعلَى
(عن جعفر بن عبد هللا قال :كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال :اي أاب عبد هللا { َّ
ال َْع ْر ِ
استَ َوى} كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته ،فنظر إىل األرض ،وجعل
ش ْ
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ينكت بعود يف يده ،وقد عاله الرحضاء -أي العرق ،-مث رفع رأسه ورمى ابلعود ،وقال  )..والقصة
بطوهلا معروفة.

[التمهيد البن عبدالرب املالكي ]

فانظر باهلل عليك هذه القلوب احلية ،وستعرف مل اختصهم اهلل باإلمامة يف الدين؟! وقارن هذا التعظيم
لباب العلم باهلل مبا تتجرأ به الطوائف الفكرية من استهتار مبنزلة هذا الباب العظيم.
ويهمنا هاهن ا بالطبع أن نشري إىل أن اإلمام مالك نفسه نبه إىل أن اخلطأ االعتقادي أفدح من الكبائر
ذاهتا ،كما يقول:

(عن ابن انفع قال :مسعت مالكا يقول :لو أن رجال ارتكب الكبائر كلها بعد أالَّ يشرك ابهلل ،مث ختلى من

هذه األهواء والبدع دخل اجلنة)

[حلية األولياء أليب نعيم]

وأما اإلمام (الشافعي) رمحه اهلل فقد جاءه حفص الفرد وكان يتبىن –أيضاً -تأويل الصفات لتنزيه اهلل عن
مشاهبة املخلوقني ،ولذلك كان جيعل القرآن خملوقاً ليسلم من إثبات كالم مسموع ،فك ّفره الشافعي
صراحة:
(مسعت الربيع يقول :ملا كلم الشافعي حفص الفرد ،فقال حفص :القرآن خملوق .فقال له الشافعي:

كفرت ابهلل العظيم) ( .قال الربيع :فلقيت حفصاً ،فقال :أراد الشافعي قتلي)

[تبيني كذب املفرتي البن عساكر،

سري النبالء للذهيب]

ومن أخطر األمور اليت نبه إليها الشافعي هي أن حتريف الصفات يفضي إىل اختالف املوصوف ذاته:

(قال اجلارودى :ذُكر عند الشافعي ابراهيم ابن امساعيل بن علية ،فقال :أان خمالف له ىف كل شئ ،وىف

قول ال إله إال هللا ،لست أقول كما يقول ،أان أقول ال إله إال هللا الذى كلم موسى عليه السالم تكليما
من وراء حجاب ،وذاك يقول ال إله إال هللا الذى خلق كالما أمسعه موسى من وراء حجاب)

[االنتقاء يف

فضائل األئمة الثالثة الفقهاء ،البن عبدالرب]

ونبّه الشافعي أيضاً على قضية أن التأويالت يف الذات اإلهلية أخطر من الكبائر ،كما يقول الشافعي بعد
أن تناقش مع املعطّلة:
(لقد اطلعت من أهل الكالم على شئ وهللا ما تومهته قط ،وألن يبتلى املرء جبميع ما هنى هللا عنه ما خال

الشرك ابهلل؛ خري من أن يبتليه هللا ابلكالم)

[تبيني كذب املفرتي البن عساكر]
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وأما اإلمام أمحد فنصوصه يف هذا الباب أشهر من أن تذكر ،ومعروف أنه ك ّفر من أنكر الصفات وقال
خبلق القرآن ،وتعرض لالعتقال الشهري على يد ثالثة خلفاء املأمون واملعتصم والواثق.
وهذا القول ليس خاصا فقط بـ(األئمة األربعة) أصحاب املذاهب اليت سار عليها املسلمون ،بل حىت
أصحاب املذاهب الفقهية املتبوعة اليت اندثرت ،والحظ معي هذا العرض التارخيي الذي يلخصه اإلمام
ابن تيمية:
(وقد حكى األوزاعي وهو أحد األئمة األربعة يف عصر اتبع التابعني :الذين هم مالك إمام أهل احلجاز،

واألوزاعي إمام أهل الشام ،والليث إمام أهل مصر ،والثوري إمام أهل العراق؛ حكى شهرة القول يف زمن

التابعني ابإلميان أبن هللا تعاىل فوق العرش وبصفاته السمعية ،وإمنا قال األوزاعي هذا بعد ظهور مذهب
جهم ،ليعرف الناس أن مذهب السلف خالف ذلك)

[الفتاوى ]39/5

الشواهد السابقة كانت لتوضيح املوقف اجلذري لـ(أئمة الفقه املتبوعني) من قضية تعطيل الصفات ،وأما
موقف (أئمة احلديث) فسنأخذ النماذج من أصحاب الكتب الستة اليت عليها مدار اإلسالم ،فأما
اإلمام البخاري فقد ختم صحيحه بـ(كتاب التوحيد والرد على اجلهمية)  ،وأما اإلمام مسلم فلم يضع
أبواباً لصحيحه أصالً ،وأما اإلمام ابوداود فقد بوب يف سننه وقال (ابب يف الرد على اجلهمية) .وأما
اإلمام الرتمذي فبعد أن ساق أحاديث الصفات اإلهلية قال (وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة
واجلماعة وأما اجلهمية فأنكرت هذه الرواايت وقالوا هذا تشبيه)  ،وأما اإلمام ابن ماجة فقال (ابب فيما
أنكرت اجلهمية).

فهؤالء هم أئمة الفقه املتبوعني ،وهؤالء أئمة احلديث املعتمدون ،وكلهم مطبقون على استفظاع تعطيل
الصفات اإلهلية ،فهل ميكن أن يكون هؤالء كلهم ضلوا يف هذه القضية ،ومنحوا الصفات اإلهلية أكرب
من حجمها؟!
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وسنضطر هاهنا أن نتوقف عن عرض املزيد من الشواهد ،ولكن كلي أمل يف القارئ الكرمي أنه إن أراد
املزيد من الشواهد أن يراجع واحداً من ألذ املصادر يف عرض معاجلات أئمة السلف للصفات بنزعة
تارخيية مرهفة ،وهو كتاب (العلو) ملؤرخ اإلسالم الذهيب.
واملراد أننا حني نرى كيف تتابع أئمة السلف املتبوعني يف التشنيع البليغ على تأويل الصفات اإلهلية،
وأهنم قالوا فيها مامل يقولوه يف املرايب والزاين وشارب اخلمرة ،واعتربوها قضية يف غاية اخلطورة ،واستحضر
اإلنسان مع ذلك عبقرية أولئك األئمة ،وسعة إحاطتهم بالنصوص ،ودقة معرفتهم بلسان العرب،
وصدقهم يف البحث عن مراد اهلل ورسوله بعيداً عن ضغوط األهواء اخلارجية ،وكمال ورعهم وتقواهم
وعبوديتهم ،وإطباق أمة حممد  على التدين بفقههم ،وشهادة الشارع هلم بأهنم خري القرون ،وتوافقهم
العجيب مع تباعد األمصار على ذات املوقف ،حني جيمع الباحث أطراف الصورة التارخيية ،مث ينتقل
للطوائف الفكرية املعاصرة ويرى كيف يستهرتون بباب الصفات اإلهلية ،ويستهينون بالغرية واحلمية لباب
العلم باهلل ،ويتهكمون بسعي أهل السنة إلصالح التصورات اخلاطئة حول هذا الباب العظيم ،إذا مجعت
ذلك كله فإنك ال ميكن أن تنفك عن الشعور بالرثاء والشفقة هلؤالء املساكني ،كيف بلغوا هذه املراتب
من اجلهل الفظيع يف دين اهلل.
وخالصة ذلك أنه إذا كانت "األمساء والصفات اإلهلية" هي طريق العلم باهلل الذي هو أعظم أركان
اإلميان باهلل ،وإذا كانت أعظم آيات القرآن وسوره إمنا استمدت عظمتها مما تضمنته من الصفات
اإلهلية ،وإذا كانت العبودية كلها اتباع ملقتضى األمساء والصفات اإلهلية ،وإذا كان أئمة السلف املتبوعني
عظموا شأن الصفات اإلهلية وقالوا يف تأويلها مامل يقولوه يف أصحاب الكبائر؛ فكيف يقول مسلم عاقل
بأن األمساء والصفات اإلهلية موضوع هامشي ال قيمة له وال داعي لتصحيح التصورات اخلاطئة حوله؟
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وبعض الناس -نتيجة جهلهم مبنزلة الصفات اإلهلية يف الوحي -لوجاءهم رجل وأنكر (اليوم اآلخر) لوقع
يف أنفسهم وقعاً شديداً أعظم مما لو أنكر (صفات اهلل) سبحانه وتعاىل ،وهذا بسبب غياب الوعي
برتاتبية القضايا يف الوحي ،ولذلك يقول ابن تيمية:
(إنكار صفات هللا أعظم إحلاداً يف دين الرسل من إنكار معاد األبدان؛ فإن إثبات الصفات هلل أخربت به

الرسل أعظم مما أخربت مبعاد األبدان) [درء التعارض]309/5 ،

مث استدل ابن تيمية على ذلك بأن السور اليت عظمها اهلل ورسوله كآية الكرسي والفاحتة واالخالص كلها
تتضمن من أمساء اهلل وصفاته أعظم مما تتضمن من تفاصيل اليوم اآلخر.
وبعض الناس يقول( :حسناً حنن نعرف أن الصفات اإلهلية هلا منزلة عظيمة ،لكن ما عالقة ذلك بكوننا
جيب أن حنارب التأويل فيها) وهذا يف احلقيقة كالم غري علمي بتاتاً ،فأمهية الصفات اإلهلية تقتضي أمهية
تنقيتها من أي حتريف حتت أي غطاء كان ،وهل يعقل أن يكون املوضوع يف غاية األمهية ،ويكون
حتريف نصوصه يف غاية اهلامشية؟! ولذلك قال تعاىل (وذَروا الَّ ِذين ي ل ِ
َمسَائِِه) [األعراف]180:
ْح ُدو َن ِيف أ ْ
َ ُ
َ ُ
فأي حتريف ألمساء اهلل إحلاد فيها ،وأمر النيب  حبفظ األمساء اإلهلية كما يف صحيح مسلم من حديث
أيب هريرة( :هلل تسعة وتسعون امساً من حفظها دخل اجلنة) [مسلم ]6985،وحفظها يتضمن حفظها من

التحريف يف معانيها.

واحلقيقة أن االستهانة يف صيانة الصفات اإلهلية من التحريف ال يصدر إال عن شخص تساهل أصالً يف
قيمة الصفات اإلهلية ذاهتا وعظمت يف قلبه شؤون دنيوية أخرى ،ويستحيل أن نصدق عقالً أن مثة
شخصاً يعظم صفات اهلل ،ويستهني يف ذات الوقت بتحريف نصوصها! هذا افرتاض ال يقبله العقل.
ومثة فريق آخر يقول( :أن ما جرى من الفرق العقدية املخالفة ألهل السنة يف الصفات اإلهلية مل يكن
حتريفاً عن عمد ،بل نيتهم حسنة ،وإمنا أرادوا تنزيه اهلل عن مشاهبة املخلوقني ،فلماذا نضخم ونشنع على
أقواهلم؟) وقائل هذا الكالم مل يستوعب تفريق أهل السنة بشكل إمجايل بني الفعل والفاعل ،أو بني
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النوع والعني ،فكون اإلنسان نيته حسنة ووقع يف خمالفة شرعية متأوالً فهذا ال يربر هذه الفعلة ،وإمنا هذا
قد ينفعه عند اهلل يف العفو عنه ،فحسن النية ال يربر أن نرتك اخلطأ على ما هو عليه ،وكون مقصوده
"التنزيه عن مشاهبة املخلوقني" ال يعين صحة عمله.
ولنضرب مثالً يوضح ذلك ،لو أن إنساناً جاءنا وقال أنا أؤمن بالنيب (حممد )لكين أنكر أن يكون من
صفاته أنه أسري به إىل بيت املقدس وعرج به إىل السماء يف ليلة ،ألنين لو أثبت له هذه الصفة
فسيفضي به ذلك لكونه يشابه الطيور ،ولتنزيه النيب  عن مشاهبة الطيور فإين أنكر اإلسراء واملعراج
وأتأول اآلية (سبحان الذي أسرى بعبده) بأن املراد هبا مسو روحه وصفاء نفسه وامتدادها وحنو ذلك،
ولغة العرب ال تأىب مثل هذه اجملازات .فمثل هذا الكالم هل سيقبله العاقل؟! بل سيبلغ هذا اجلحد يف
نفوس املؤمنني مبلغاً عظيماً ،وسيستبشعون أن تنكر صفات النيب  اليت أثبتها القرآن جملرد تومهك أنه
سيشابه من هو دونه بذلك .واملراد أنه لو قام هذا الشخص وقدم لنا مئات التأويالت لتأويل قوله تعاىل
(سبحان الذي أسرى بعبده ليالً) مشفوعة بعشرات القرائن الدالة على حسن نيته يف هذا التأويل ،ملا
شفع ذلك يف قبح فعله عند أهل اإلميان ،فكذلك من جاءنا وجحد كون اهلل يف العلو ،أو أن اهلل مست ٍو
على عرشه ،أو أن اهلل يتكلم ،أو أن اهلل ينزل للسماء الدنيا ،وجاءنا باألدلة العقلية الكثرية لتأويل
نصوص هذه الصفات مبيناً حسن نيته يف تنزيه اهلل عن مشاهبة املخلوقني ،ملا كان ذلك كله شافعاً له يف
قبح هذه الفعلة ،وإن كنا نكل الفاعل إىل اهلل.
وهكذا أيضاً لو جاءنا شخص وألغى "احلدود اجلنائية الشرعية" كلها كقطع السارق ورجم احملصن
وحنوها ،وأقام من القرائن ما ال حيصى على أن مقصوده حسن ،وإمنا أراد دفع الشناعة عن اإلسالم بأنه
دين وحشي وحنو ذلك ،فهل نيته احلسنة تربر فعلته وتأويالته تلك؟ واملراد أن حسن نية املؤولني التشفع
هلم يف ترك التأويالت على ما هي عليه.
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واحلافظ ابن حجر حني رأى أئمة القرن الثالث الذين رجع الناس إليهم يف الفتيا مطبقني على التشنيع
على هذه التأويالت احتج بذلك على رفض التأويل إمجاالً يف عبارة تضمنت تصويراً تارخيياً أخاذاً كما
يقول يف فتح الباري:
(وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث ،وهم فقهاء األمصار كالثوري واألوزاعي ومالك والليث ومن

عاصرهم ،وكذا من أخذ عنهم من األئمة؛ فكيف ال يوثق مبا اتفق عليه أهل القرون الثالثة ،وهم خري
القرون بشهادة صاحب الشريعة)

وجوهر املسألة كلها وسرها الدقيق أن حتريف الصفات اإلهلية حتريف لباب العلم باهلل ،والعلم باهلل أشرف
وأجل مطلوب للعباد ،وكلما عظم املوصوف عظمت صفاته ،وكلما عظمت الصفات عظم شأن
التحريف فيها ،فإذا كان امللك من ملوك األرض ال يرضى حتريف أوصافه ومناقبه ،فكيف مبلك امللوك –
وهلل املثل األعلى -أن يرضى بتحريف صفاته جل وعال.
حسناً ،انتهينا اآلن من اإلشكالية األوىل يف الصفات اإلهلية وهي (منزلة الصفات اإلهلية يف اإلسالم)،

لننتقل اآلن إىل إشكالية الفريق الثاين الذي يقر بأمهية الصفات اإلهلية وتنقيتها من التصورات اخلاطئة،
ولكنه ينكر وجود املخالف يف هذه القضايا يف عامل اليوم.
-هل هناك معطلة للصفات يف هذا العصر؟

هذا الفريق الذي ينكر وجود املعطلة يف هذا العصر يردد دوماً :أن قضية (خلق القرآن) صارت جزءاً من
التاريخ واملاضي  ،ومل يعد أحد يف عامل اليوم يدعو أو يكتب أو يقرر مسألة (خلق القرآن) ،ويقول
بعضهم( :أنتم تصارعون املقابر ،فكل الذين يقولون خبلق القرآن قد واراهم الثرى منذ قرون) ،ويؤكد
هؤالء أيضاً أنه مل يعد هناك جهم وال جهمية ،والبشر املريسي ،إخل .وقد الحظت شخصياً أن أكثر
مثال يشنعون به على قضية الصفات اإلهلية هي مسألة (خلق القرآن) وأهنا قضية ولدت يف قصر املأمون
وقربت يف قصر املتوكل.
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واحلقيقة ال أخفي أن مناقشة هذا الفريق تسبب يل شيئاً من احلساسية واحلرج ،ألن ذكر واقع التعطيل
املعاصر جيرنا إىل ذكر شخصيات هلا فضل وجهود يف أبواب فقهية ودعوية أخرى ،وذكرها هاهنا قد
يفهم منه التقليل من قدر جهودها األخرى ،لكين أثق كثرياً بسعة أفق القارئ الكرمي بأن يضع هذا
الكالم يف سياقه العلمي دون أية امتدادات أخرى.
لو أجرينا استطالعاً سريعاً لواقع التعليم يف املعاهد الشرعية التقليدية يف العامل اإلسالمي اليوم لرأينا
(تعطيل الصفات اإلهلية) منتشراً بشكل واسع ومؤمل جداً ،ففي األزهر والزيتونة وحنوها من معاهد العلم
العريقة ينتشر تعطيل الصفات بسبب االعتماد على متون كالمية يف مناهج التعليم الرمسية مثل جوهرة
التوحيد وأساس التقديس وحنوها من كتب التعطيل.
وأما قول من يقول بأن "خلق القرآن" قضية تارخيية طواها إيوان املتوكل ومل يعد هلا ذكر اليوم ،فهذا كالم
شخص بعيد كلياً عن متابعة الرموز الدينية يف العامل اإلسالمي ،وسنذكر بعض النماذج على مضض:
فهذا اإلمام العالمة الطاهر ابن عاشور يرى أن القرآن الذي مسعه جربيل ،وكالم اهلل الذي مسعه موسى،
أنه خملوق ،كما يقول( :جيوز أن خيلق هللا الكالم يف شيء حادث مسعه موسى) [التحرير والتنوير]274/8 ،
ولكن ابن عاشور كان يتوهم –غفر اهلل له اللهم آمني -أن أئمة أهل السنة مل يصرحوا بأن القرآن خملوق
لكي ال يشوشوا على العامة فقط ،كما يقول:
(وهذا –أي كالم هللا -ال ميرتي يف حدوثه من له نصيب من العلم يف الدين ،ولكن أمسك بعض أئمة

اإلسالم عن التصريح حبدوثه ،أو بكونه خملوقاً ،يف جمالس املناظرة اليت غشيتها العامة) [التحرير والتنوير،
]320/4
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وهذا اإلمام اجلهبذ حممد أبو زهرة ،كان يتوهم أيضاً صحة القول بـ(خلق القرآن) فيقول غفر اهلل له:

(ولكن إن نظران من وجهة احلكم يف القضية ،من حيث كون القرآن خملوقاً أو غري خملوق ،فإن األدلة اليت
ساقها ابن أيب دؤاد يف تلك الكتب ،والعقل والبداهة؛ حتملنا على احلكم للمعتزلة بصحة نظرهم ،فإن

القرآن وإن كان كالم هللا؛ خملوق) [ابن حنبل ،ابوزهرة ،ص]67

وهذا الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي وهو أكثر الشخصيات الفقهية نفوذاً يف بالد الشام ،ردد يف
مواضع كثرية ظنه بأن القرآن خملوق ،ويقول يف كتابه واسع االنتشار ،والذي تعاد طباعته دورياً ،واملسمى
"كربى اليقينيات"؛ مقرراً صحة القول بـ"خلق القرآن" ما يلي:
(وأما الكالم الذي هو اللفظ ،فاتفقوا -أي املعتزلة واألشاعرة -على أنه "خملوق" وعلى أنه غري قائم

بذات هللا سبحانه ،ابستثناء أمحد بن حنبل وبعض أتباعه) [كربى اليقينيات ،البوطي]126 ،

وهذا الشيخ الفاضل املفسر عبدالرمحن حبنكة امليداين يقول يف كتابه الشهري (العقيدة اإلسالمية
وأسسها) مقرراً "خلق القرآن" ما يلي:
(النوع الثاين –أي من الوحي -ما كان بواسطة إمساع الكالم اإلهلي من غري أن يرى السامع من يكلمه،
كأن خيلق هللا األصوات يف بعض األجسام من حجر أو شجر ،ومن هذا النوع ما كان ملوسى عليه

السالم حني مناجاته ربه يف جانب الطور ،وهذا النوع الثاين هو ما أشار إليه هللا بقوله يف اآلية "أو من
وراء حجاب" أي وحياً من وراء حجاب ،بواسطة خلق هللا األصوات كما ذكران ،أو بصورة أخرى خيتارها

هللا عز وجل) [ص]249/2

فالشيخ حبنكة هاهنا –عفى اهلل عنه -يعترب تكليم اهلل ملوسى صوت خلقه اهلل يف الشجر واحلجر ومسعه
موسى ،وليس الكالم الذي مسعه موسى هو كالم اهلل حقيقة ،فهوكالم خملوق.
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واملراد أن تعطيل الصفات اإلهلية الواردة يف نصوص القرآن والسنة وقع من كثري من املعاصرين املنتسبني
للفقه واحلديث والتفسري والدعوة ،ومن ذلك الشيخ املفسر الصابوين يف تفاسريه الكثرية الشائعة ،ومنهم
الشيخ احملدث عبدالفتاح أبو غدة ،ومنهم الشيخ الداعية احلركي سعيد حوى يف كتابه "اهلل جل جالله"،
ومنهم الشيخ حسن أيوب صاحب الكتاب املنتشر بني عامة الناس يف العامل اإلسالمي املسمى "تبسيط
العقائد اإلسالمية" ،وغريهم.
بل هذه األيام القريبة تفاجأ أهل السنة بصدور كتاب جديد بعنوان (القول التمام يف إثبات التفويض
مذهباً للسلف الكرام) يدعي أن أئمة السلف رضوان اهلل عليهم مل يكونوا يعرفون معاين الصفات أصالً
(=التفويض) ،وقد استاء الكثري من احملبني أن يكون قدم للكتاب الدكتور الفاضل يوسف القرضاوي
وأثىن عليه ،فكيف يقدم لكتاب حيرف أعظم مطلوب للعباد ،وهو العلم باهلل ،وعهدنا بالدكتور يوسف
أنه كان إذا رأى أهل السنة يتكلمون يف هذه املباحث أوصاهم بأن ال يشغلوا األمة يف قضايا ال جدوى
منها ،مث نراه اليوم يساهم يف ترويج كتاب خيلط األمور ويعيد دعوى التفويض من جديد!
لست أفهم كيف يدعونا الدكتور الفاضل يوسف القرضاوي إىل ترك االنشغال بتصحيح التصورات
العقدية يف باب الصفات اإلهلية ،مث نراه يشارك يف نقيض ذلك ،أي يشارك يف دعم بدعة ضاللة يف
أعظم باب من أبواب الدين وهو باب صفات ملك امللوك سبحانه وتعاىل ،فال هو الذي ساهم يف
تصحيح التصورات ،وال هو الذي ترك الباب كله من أصله ،بل ذهب يعزز أحد أنواع اخللل يف هذا
الباب ،أال ساحمك اهلل وغفر لك يا شيخ يوسف.
هذه مناذج وال نريد أن نتوسع أكثر من ذلك.
وأمثال هذه النماذج املذكورة –حفظ اهلل األحياء ورحم اهلل األموات -هم أهل فضل وهلم جهود يف
أبواب شرعية أخرى ،وما نشروه من تعطيل الصفات (سواء تعطيالً صرحياً كما يف التأويل ،أو تعطيالً
ضمنياً كما يف التفويض) مل يكن مقصوداً هلم –إن شاء اهلل -باألصالة بل كان شيئاً عرضياً ملشروعاهتم،
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ولذلك ال يزال أهل السنة يأملون أن جيتمع اجلميع على طريقة أصحاب النيب  ومن تبعهم بإحسان
من التابعني وأئمة األمصار ،يف تعظيم (الصفات اإلهلية) ومقاومة كل أشكال حتريفها حتت أي غطاء
كان ،ليسلم لنا باب العلم باهلل نقياً صحيحاً وهو أشرف معلوم.
ويف النماذج السابقة إمنا تداولنا أمساء شخصيات فاضلة هلا حضور وقراء ،وهي تتبىن تعطيل الصفات أو
القول خبلق القرآن أو جتويز القول بأن الصحابة كانوا جيهلون معاين الصفات ،وقد أعرضنا عن ذكر
(األشاعرة العدوانيني) كسعيد فودة والسقاف وأضراهبم ،ممن يصرحون بتسفيه أئمة السلف ،وحيتقرون
اإلمام الدارمي ويبالغون يف اإلزراء به (بسبب تأثر ابن تيمية بطريقة الدارمي يف كتابه النقض على
املريسي) وهلم اليوم مواقع إلكرتونية ،وحضور على بعض الفضائيات ،ومطبوعات متنوعة ،يصرحون فيها
بتضليل اإلمام ابن تيمية وابن القيم واعتبارمها منحرفني ،نسأل اهلل العافية.
واملعاصرون الذين صرحوا بالقول بـ"خلق القرآن" تسرب إليهم هذا القول من كتب متأخري األشعرية
الذين وثقوا فيهم ،لكن املشكلة أن متأخري األشعرية احنرفوا كثرياً كثرياً عن األشعرية املتقدمني،
فاألشعرية املتقدمون كالبيهقي وابن عساكر وحنوهم كانوا قريبني من السنة ،ومل يبلغ خطؤهم هذا املبلغ،
ولكن األشعرية املتأخرين بلغوا مراحل يف غاية اخلطورة ،وخصوصاً بعدما أدخل عليهم الرازي إهليات ابن
سينا متظاهراً بأنه يرد عليه ،ولذلك وصل متأخروا األشعرية إىل القول بـ"خلق القرآن" بكل صراحة كما
يقول اإلجيي يف املواقف:

(فاعلم أن ما يقوله املعتزلة وهو خلق احلروف واألصوات فنحن نقول به وال نزاع بيننا وبينهم يف ذلك)

[ص ]294

واألشاعرة املتأخرون يعلمون حساسية هذا املوضوع ،وهو أن يعيدوا قول املعتزلة يف خلق القرآن ،ولذلك
قال البيجوري شارح اجلوهرة:

(لكن ميتنع أن يقال "القرآن خملوق" إال يف مقام التعليم) [شرح اجلوهرة ،ص]73
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وأما يف الداخل السعودي فيوجد يف بعض مناطق اململكة اليوم مايسمى (املدارس الشرعية) تدرس فيها
تقاليد بعض املذاهب الفقهية كاملالكية والشافعية وحنوهم ،ويدرس يف هذه املدارس تعطيل الصفات
اإلهلية ،كما كتب األستاذ الباحث (حسن فرحان املالكي) عدة كتب يرى فيها أن طريقة نفي الصفات
أصح من طريقة أهل السنة يف إثباهتا ،كما أنين قرأت عدة أحباث نشرت يف الشبكة الليربالية كتبها كتّاب
سعوديون (يغلب على الظن أهنم من الشيعة) يستدلون فيها على وجوب نفي الصفات اإلهلية الواردة يف
القرآن.
وبصورة بعامة فإن كثرياً من الفرق العقائدية املعاصرة تتبىن تعطيل الصفات اإلهلية عن معانيها ،ولذلك
تلجأ إىل القول خبلق القرآن ،ومن ذلك اإلباضية يف عمان ويف املغرب العريب ،كما يقول اخلليلي مفيت
عمان:
(إن احملقق اخلليلي رمحة هللا عليه قال :قد اتفقنا حنن واألشعرية أنه خملوق ،واتفق عليه أصحابنا املغاربة،
وفاقاً للمعتزلة ،وال ِ
منكر ذلك فيما قيل إال بعض احلنابلة) [احلق الدامغ]113 ،

هذا ما يتعلق بقضية (خلق القرآن) ،وأهنا نتيجة ومثرة لتعطيل الصفات ،فمن أنكر أن يكون اهلل متكلماً
فإنه سيلجأ إىل أن جيعل القرآن خملوقاً وأن اهلل مل يتكلم به ،ولذلك فإن تكليم اهلل ملوسى يعتربونه صوتاً
خلقه يف الشجرة فسمعه موسى (كما سبق النقل عن ابن عاشور والشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين عفا
اهلل عنهم اللهم آمني) ،وحنو هذه التأويالت.
وإذا تأمل املرء اآليات اليت ت ّدح اهلل فيها بكالمه ،وفخم شأن كالمه سبحانه وتعاىل كقوله:

ات َِّ
( َولَ ْو أ ََّمنَا ِيف ْاأل َْر ِ
الِل) لقمان27:
ض ِم ْن َش َج َرةر أَق َْالم َوالْبَ ْح ُر ميَُدهُ ِم ْن بَ ْع ِدهِ َس ْب َعةُ أ َْحبُ رر َما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ِ
ادا لِ َكلِم ِ
ات َرِيب) الكهف109،
ات َرِيب لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَ ْب َل أَ ْن تَ ْن َف َد َكلِ َم ُ
ومثل قوله تعاىل(:قُ ْل لَ ْو َكا َن الْبَ ْح ُر م َد ً َ

فإنه حيزن حلال كثري ممن آثر تقليد املذاهب الكالمية وسلب اهلل تعاىل هذه الصفة العظيمة اليت حيبها.
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ولكن من املوضوعية أن نثبت هاهنا أنه برغم اتفاق املعتزلة واألشاعرة على القول خبلق القرآن ،إال أن
بينهم فرقاً دقيقاً وهو أن األشاعرة جيعلون هلل (كالماً غري مسموع)  ،فيثبتون هلل كالماً اليسمعه أحد
يسمونه الكالم النفسي ،فإذا سئلوا عما مسعه جربيل وموسى وحممد ليلة املعراج قالوا هذه أصوات خملوقة
خلقها اهلل يف الشجر أو احلجر أو السحاب أو غري ذلك وليست كالم اهلل ،ألن كالم اهلل الصوت له
فال يسمع ،وواهلل ال أ دري كيف يتجرأ املرء على الذات اإلهلية ويتحدث عن اهلل وكأنه جمال للتنظريات
والفرضيات.
ومن أخطر نتائج هذا التأويل الذي ذهبت إليه األشاعرة أنه يتضمن اإلساءة إىل الذات اإلهلية ،ذلك أن
اهلل جل وعال احتج على بطالن آهلة املشركني بكوهنا التتكلم بصوت يسمعونه فقال:

َّ
وسى ِم ْن بَ ْع ِدهِ ِم ْن ُحلِيِ ِه ْم ِع ْج ًال َج َس ًدا لَهُ ُخ َوار أََملْ يَ َرْوا أَنَّهُ َال يُ َكلِ ُم ُه ْم)
(واختَ َذ قَ ْو ُم ُم َ
َ

األعراف148 ،

وجاء يف القرآن يف موضع آخر يعيب آهلة املشركني بكوهنا التتكلم بصوت مسموع:

وه ْم إِ ْن َكانُوا يَ ْن ِط ُقو َن)
اسأَلُ ُ
(فَ ْ

األنبياء63 ،

فإذا كان اهلل جل وعال يعترب عدم الكالم املسموع بصوت صفة عيب ونقص وقصور يكشف بطالن
آهلتهم ،فكيف ننسب هذا العيب والنقص والقصور إىل اهلل؟! اهلل سبحانه يعيب آهلة املشركني بكوهنا
(التتكلم بصوت مسموع) ،مث نأيت حنن ونقول (إن اهلل اليتكلم بصوت مسموع)! ،كيف ننسب صفة
النقص هذه إىل اهلل؟! أين ذهب توقري اهلل من القلوب؟!
واهلل إن القلب احلي املؤمن املعظّم هلل -جل وعال -إذا رأى مثل هذه اللوازم البشعة فإنه البد أن جيد يف
نفسه وحشة ونفوراً من التأويل ،واحلقيقة أن هذا شأن شائع يف غالب تأويالهتم حيث يلزم عليها
اإلساءة للذات اإلهلية والحول والقوة إال باهلل.
وبالتايل فإن من يقول أن (تأويل الصفات) وجهة نظر جيب أن النتوتر إزاءه ،هو كمن يقول أن
(اإلساءة إىل الذات اإلهلية) إذا كان بتأويل فهو وجهة نظر جيب أن النتوتر جتاهها!
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وأما مايتعلق بـ(اجلهم بن صفوان) ،وقوهلم مل يعد هناك وجود جلهم وال للجهمية ،فقائل هذا الكالم
واضح أنه بعيد عن حقل العقيدة ،ومعرفة االصطالحات الفنية فيها ،فكثري ممن ينكر وجود جهم
واجلهمية يتوهم أن هذا الوصف علَ ٌم على فرقة معينة انتهت ،وهذا تصور خاطئ كلياً ،فوصف اجلهمية
والتجهم هو املظلة العامة الذي يدخلون فيها كل فرق التعطيل ،بدأً من اجلهمية احملضة وانتهاء باجلهمية
اجلزئية كاألشعرية واملاتريدية .ويف كالم طويل لإلمام ابن تيمية شرح فيه مراتب التجهم جنتزئ منه هذه
العبارات:
(اجلهمية على ثالث درجات ،فشرها "الغالية" الذين ينفون أمساء هللا وصفاته ،..والدرجة الثانية من

التجهم :هو "جتهم املعتزلة" وحنوهم ،الذين يقرون أبمساء هللا احلسىن يف اجلملة لكن ينفون صفاته ،..وأما

الدرجة الثالثة :فهم الصفاتية املثبتون املخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم ،كالذين يقرون
أبمساء هللا وصفاته يف اجلملة لكن يردون طائفة من أمسائه وصفاته اخلربية ،أو غري اخلربية ،ويتأولوهنا كما

أتول األولون صفاته كلها ،..ويف هذا القسم يدخل أبو احلسن األشعري وطوائف من أهل الفقه والكالم

واحلديث والتصوف) [الفتاوى الكربى]372-370/6 ،

وكان اإلمام ابن تيمية يشري دوماً إىل اختالف نفاة الصفات يف مراتب التجهم ،كما يقول مرة:
(ليس الناس يف التجهم على مرتبة واحدة)

[الفتاوى الكربى]368/6 ،

ولذلك فإن أئمة السنة اعتربوا من أنكر صفة إهلية واحدة فقد دخل التجهم ،ولذلك كانوا يرددون :من
قال القرآن خملوق فهو جهمي ،برغم أهنا صفة واحدة وهي صفة الكالم ،ومع ذلك أدخلوه يف وصف
التجهم.
وسبب إطالق أئمة أهل السنة وصف التجهم على التعطيل اجلزئي هو كونه ذريعة إىل التعطيل الكلي،
أي أن اجلهمية اجلزئية ذريعة إىل اجلزئية احملضة ،كما يقول اإلمام ابن تيمية:
(فالكالم الذي فيه جتهم هو دهليز التجهم ،والتجهم دهليز الزندقة)
97

[الفتاوى]230/2 ،

وبسبب مثل هذه األوهام والتصورات املغلوطة لدى الطوائف الفكرية جتدهم يقولون (أنتم ترددون
اجلهمية ..اجلهمية ..واليوجد جهمية اليوم!) ،حىت أن أحدهم يقول (كتاب ابن تيمية "بيان تلبيس
اجلهمية" مل يعد له أمهية ألن اجلهمية انتهت) ،وال يعرف أن هذا الكتاب رد يف األصل على (تأسيس
التقديس) للرازي األشعري ،لكن مساه ابن تيمية رداً على اجلهمية جرياً على طريقة أئمة أهل السنة يف
تسمية كل فرق التعطيل جهمية.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن أصول مقاالت جهم بن صفوان ثالثة مقاالت( :التعطيل واجلرب
واإلرجاء) ،وكلها اليوم تشربتها األشعرية املتأخرة ،كما يقول اإلمام ابن تيمية:
(واألشعرية األغلب عليهم أهنم :مرجئة يف ابب األمساء واألحكام ،جربية يف ابب القدر ،وأما يف الصفات

فليسوا جهمية حمضة ،بل فيهم نوع من التجهم) [الفتاوى]55/6 ،

وأما ما يتعلق بـ(بشر املريسي) ،فمن يقول أنه ال وجود اليوم للمريسي وال للمريسية؛ فهو يف احلقيقة ال
يعرف بالضبط ماهي إشكالية بشر املريسي ،وأنا هنا أعين ما أقول ،وحاول عزيزي القارئ أن تتحقق من
ذلك بنفسك ،فأي شخص يقول لك مل يعد وجود اليوم لبشر املريسي ،فاسأله ما هي أصالً أقوال بشر
املريسي؟ وستتفاجأ بالنتيجة!
فالتأويالت اليت أخذ هبا بشر املريسي وصار بسببها النزاع الشديد بينه وبني أئمة السنة يف عصره ،هي
اآلن بعينها موجودة يف كتب متأخري األشاعرة ،وهذه مشكلة معقدة فعالً ،ولذلك يقول اإلمام ابن
تيمية:
(وهذه التأويالت املوجودة اليوم أبيدي الناس ،مثل أكثر التأويالت اليت ذكرها أبو بكر بن فورك يف
كتاب التأويالت ،وذكرها أبو عبد هللا حممد بن عمر الرازي يف كتابه الذي مساه "أتسيس التقديس"،

ويوجد كثري منها يف كالم خلق كثري غري هؤالء ،مثل أيب علي اجلبائي وعبداجلبار بن أمحد اهلمداين وأيب

احلسني البصري وأيب الوفاء بن عقيل وأيب حامد الغزايل وغريهم :هي بعينها أتويالت بشر املريسي اليت
ذكرها يف كتابه،..وإن كان قد يوجد يف كالم بعض هؤالء رد التأويل وإبطاله أيضاً وهلم كالم حسن يف

أشياء ،فإمنا بينت أن عني أتويالهتم هي عني أتويالت بشر املريسي ،ويدل على ذلك كتاب الرد الذي
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صنفه عثمان بن سعيد الدارمي -أحد األئمة املشاهري يف زمان البخاري -صنف كتااب مساه "رد عثمان بن

سعيد على الكاذب العنيد فيما افرتى على هللا يف التوحيد" ،حكى فيه هذه التأويالت أبعياهنا عن بشر

املريسي ،بكالم يقتضي أن املريسي أقعد هبا وأعلم ابملنقول واملعقول من هؤالء املتأخرين الذين اتصلت
إليهم من جهته وجهة غريه ،مث رد ذلك عثمان بن سعيد بكالم إذا طالعه العاقل الذكي :علم حقيقة ما
كان عليه السلف ،وتبني له ظهور احلجة لطريقهم ،وضعف حجة من خالفهم ،مث إذا رأى األئمة  -أئمة

اهلدى  -قد أمجعوا على ذم املريسية ،وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم ،وعلم أن هذا القول الساري يف
هؤالء املتأخرين هو مذهب املريسي :تبني اهلدى ملن يريد هللا هدايته وال حول وال قوة إال ابهلل)

[الفتاوى]23/5،

حسناً ،انتهينا اآلن من ذكر اإلشكاليتني األوليني يف موضوع الصفات اإلهلية ومها شرعية مبحث
الصفات اإلهلية ،وغياب التعطيل يف هذا العصر ،لنناقش اآلن اإلشكالية الثالثة ،وهي إشكالية الفريق
الذي يستنكر فقط اجلهود العقدية املبذولة ملقاومة بدع الصفات بأهنا تفوق االحتياجات الفعلية.

اجلهود الصفاتية وحجم االحتياجات:احلقيقة أننا حني حناول حتليل أنشطة اخلطاب الشرعي كالدروس واخلطب والربامج الدعوية التلفزيونية
واإلذاعية وحنوها ،نالحظ بشكل واضح أن قضية "الصفات اإلهلية" ال تلك إال حضوراً ثانوياً تاماً.
فالدروس العلمية الشرعية –مثالً -متنوعة بني دروس العقيدة ،والفقه (وخصوصاً فقه املعامالت املالية
املعاصرة) واحلديث ،واملصطلح ،وأصول الفقه ،وقواعد الفقه ،وحنوها.
وأما دروس العقيدة فهي ليست كلها يف "الصفات اإلهلية" ،فبعضها يف كتب األلوهية (كتاب التوحيد،
كشف الشبهات ،األصول الثالثة ،وحنوها) وبعضها يف كتب العقيدة العامة (الطحاوية الواسطية
وحنوها) ،وما ُجيعل للعقيدة العامة ليس كله يف الصفات اإلهلية ،بل يعم مباحث القدر ،والصحابة،
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وأمور الربزخ ،وأمور املعاد (كاحلوض والشفاعة وامليزان والصراط) ،واألمساء واألحكام (التكفري) وطاعة
والة األمور  ،وأشراط الساعة (الدجال وعيسى والدابة وخروج الشمس من مغرهبا وحنوها) وأمثال هذه
املسائل.
والشاهد من ذلك أن الصفات اإلهلية ال تشكل إال مبحثاً واحداً من مباحث العقيدة ،ودروس العقيدة
ال تشكل إال فناً واحداً من فنون الشريعة.
وأما اخلطب ،فأكثر اخلطباء يهتمون مبوضوعات املواسم كرمضان ،وعشر ذي احلجة واحلج،
واالختبارات ،واإلجازة الصيفية ،وأحداث العنف ،وحنوها ،ويندر أن جتد خطيباً مهموماً بقضية الصفات
اإلهلية.
وأما الربامج الشرعية التلفزيونية فأكثرها حول قضايا العالقة الزوجية واإلميانيات وقصص السرية والتاريخ
وحنوها ،وأما برامج الفتيا فهي مرتبطة بأسئلة عامة الناس يف الطهارة والصالة والبيوع وأحكام الزينة
والتجمل للنساء ،وحنوها.
وأما جمالس املتخصصني العقديني فأكثرها تدور حول الرافضة والعلمانيني والليربالية وحوار األديان
وحنوها.
فال أدري أين هذه الكثافة يف التعبئة الصفاتية كما يقولون؟ بل إن من تأمل حال املعاهد الفقهية
التقليدية يف العامل اإلسالمي وما فيها من مناهج كالمية عريقة تبث التعطيل ،مث رأى اجلهود املبذولة يف
قضايا الصفات؛ تأكد له قطعاً أن هناك تقصرياً فادحاً يف إصالح التصورات يف أعظم أركان اإلميان
وأعظم مطلوب للبشرية كافة.
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اتسعاً :خالصات واستنتاجات
حزمة من أشهر "املقوالت النقدية" اليت ترفع عاد ًة يف وجه
ناقشنا سوياً يف اجلوالت الثمان السابقة ً
اخلطاب الشرعي ،وحاولنا أن نقوم باختبار مدى دقة هذه املقوالت النقدية بناء على الفحص العملي
ملنتجات اخلطاب الشرعي من (دروس ،حماضرات ،خطب ،حبوث ،إخل) ،وجيوز لنا منهجياً أن نتساءل
اآلن :من أين تنبع هذه األفكار املناوئة للخطاب الشرعي؟ ومن الذي خيلق هذه الشائعات ويروجها؟
واحلقيقة أن هذه "املقوالت النقدية" اليت ترفع يف وجه اخلطاب الشرعي دوماً تصدرها وتبثها "طوائف
فكرية" خمتلفة ومتباينة ،باتت معروفة يف الساحة احمللية اليوم بنغمتها هذه.
وهذه الطوائف الفكرية املنتشرة يف الساحة احمللية ،وما تفرع عنها من جيوب فكرية وانشقاقات حزبية
خاصة ،ليست متطابقة يف أفكارها ،وال جيوز بتاتاً وضعها يف سلة واحدة ،ويوجد بينها -وال شك-
فروق جوهرية ،ولكن مع ذلك يوجد بينها قسمات مشرتكة كثرية ،وأهم اتفاق بني كافة هذه الطوائف
الفكرية إمجاعهم على رفض (منهج أهل السنة يف اإلصالح والنهضة وعمارة الدنيا) وإن كان بعضهم
يوافق أهل السنة يف بعض األبواب األخرى.
وسنحاول يف الفقرات القادمة أن نقدم (مستخلصاً) ألهم ما توصلنا إليه سوياً يف هذه الورقة خبصوص
املقوالت النقدية اليت توجه ضد اخلطاب الشرعي ،وسأتبعه ببعض (االستنتاجات) اليت الحظتها حول
خطاب هذه الطوائف الفكرية بشكل عام:
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 -1ما يردده كثري من هذه الطوائف الفكرية من أن البحث الشرعي املعاصر غائب عن القضايا الفعلية
املتصلة حبياة الناس كاألسئلة االقتصادية والطبية واحلقوقية والسياسية وحنوها ظهر لنا مجيعاً أنه جمرد شائعة
فكرية ال تصمد أمام الدراسة العلمية لواقع البحوث والدراسات الشرعية ،بل إنه تبني يل شخصياً من
خالل حماورات وماقشات كثرية جداً أن كثرياً ممن يردد دعوى جهل الباحثني الشرعيني باإلشكاليات
االقتصادية والطبية والقانونية وحنوها أنه هو ذاته من أجهل الناس هبا ،وقد جربت ذلك فعالً يف مرات
كثرية ،ح ىت أن أحدهم حني اعرتض مبثل هذا االعرتاض الشائع قلت له :هل سبق لك أن قمت بأي
استعراض بسيط للدراسات الشرعية يف املكتبات املتخصصة كمكتبة امللك فهد وفيصل وجامعة اإلمام
وجامعة أم القرى واملعهد العايل للقضاء؟ فكان اجلواب بالنفي طبعاً.
وشخص آخر قال مرًة( :مشاخيك ذوال مايدرون راسهم من ساسهم يف قضايا االقتصاد!) قلت له :يا
عزيزي لو حضرت مرًة أي ندوة فقهية يشارك فيها فقهاء املعامالت (من أمثال د.األطرم و د.الشبيلي
ود.العصيمي ود.خالد املصلح وحنوهم) ورأيت نقاشاهتم الفقهية املالية يف قضايا فنية متخصصة من
مثل :أثر التضخم النقدي وانكماش العملة على العقود اإلقراضية ،وعقود التحوط (هيجينج) ،وصيغ
التصكيك والتوريق ،والتمويل باهلامش (املارجني)  ،وإشكاليات التسوية يف بيوع العمالت واألسواق
املالية (سيتيلمنت) ،واملشاركة املتناقصة ،والقيود االبتدائية يف العمالت ،وصيغ العالقة بني أطراف
البطاقة االئتمانية ،ومنتجات اخلزينة ،وحنو هذه املفاهيم املالية املعاصرة لعلمت أنك ال تفهم أنت يف
هذه القضايا إال كما يفهم كتّاب األعمدة الليربالية يف املستصفى للغزايل! فال أدري كيف استطعت أن
ختدع نفسك بكل هذا األوهام املعرفية؟!
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لو جاءنا عاملٌ يف حقل معني وازدرى نظراءه من العلماء يف ذات احلقل الستهجنا هذا املستوى من
الغرور ،فكيف يأتينا شخص جاهل أصالً ويزدري العامل يف نفس احلقل ،إننا نصبح هاهنا أمام ظاهرة
استعالء جموفة ال منلك أمامها إال التبسم فقط ،هذا غاية ما ميكن أن نصنع.
-2ما تردده هذه الطوائف الفكرية من أن قضايا احلقوق بعامة ،واحلقوق املالية بشكل خاص ،ال تثل
جزءاً من اهتمامات اخلطاب الشرعي ،إمنا هو جمرد دعوى تتناقض مع واقع الدراسات الشرعية وبيانات
الدعاة ومقاالهتم  ،واليت تضمنت الكثري من املواد حول حقوق املتهم ،والفساد املايل ،وقضايا الرشوة
والتزوير والغش والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وحنوها.

-3ما تردده هذه الطوائف الفكرية من أن اخلطاب الشرعي ال يعتين بالقضايا األخالقية حىت حتول الدين
إىل قضايا شكلية؛ جمرد مزاعم تتناقض بشكل صارخ وحاد مع كثرة منتجات الدعاة واخلطباء يف الرتغيب
يف بر الوالدين ،وصلة الرحم ،والوصية باجلار ،وكفالة اليتيم ،وعيادة املريض ،وتشييع اجلنازة ،وإفشاء
السالم ،وتبسمك يف وجه أخيك صدقة ،وتقدمي النفع املتعدي على النفع اخلاص ،واملؤمن للمؤمن
كالبنيان ،ومن كان يف حاجة أخيه املسلم ،وإصالح ذات البني ،وأداء األمانة ،وتوقري كبار السن .فضالً
عن كثرة الدروس العامة يف آداب اللباس ،وآداب النوم واالستيقاظ ،وآداب الطعام ،وحنوها.
صحيح أنين اكتشفت بطالن عامة دعاوى مناوئي اخلطاب الشرعي ،لكن دعواهم هذه –أعين أن
اخلطاب الشرعي ال يعتين بقضايا األخالق -على سبيل اخلصوص هي أشد ما وجدت زيفاً وكذباً
وتناقضاً م ع واقع اخلطاب الشرعي ،بل اخلطاب الشرعي يفوق كل التيارات الفكرية –بال استثناء -يف
احلديث عن تفاصيل األخالق واآلداب الشرعية ،وال يستطيع أحد أن يزايد عليه يف هذا اجملال إطالقاً،
وكلي أمل من القارئ الكرمي إذا أتيحت له فرصة زيارة متاجر الصوتيات اإلسالمية أن يقوم باستطالع
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عام على املواد الصوتية املسجلة للدعاة واخلطباء وسريى غزارة ملفتة لالنتباه يف احلديث عن قضايا
األخالق ،وإذا وجدت فرصة أخرى مناسبة فأتىن أن تزور املكتبات املتخصصة يف الكتب الشرعية
وسيذهلك حجم املطبوعات اليت تدور حول قضايا األخالق والسلوك واإلميانيات والرقائق وحسن الصلة
باهلل وحنوها ،فكيف يقال إن اخلطاب الشرعي ينتج تديناً شكلياً جموفاً؟! هذه الدعوى هي أكثر دعاوى
املناوئني للخطاب الشرعي نصباً واحتياالً.

-4مل يستوعب كثري من الطوائف الفكرية منط معاجلة الفقهاء لالحتياجات املدنية ،فهم يظنون أنه جيب
أن تفرد هذه املشاكل حسب أوعيتها وتصنيفها املعاصر ،وفقهاء اخلطاب الشرعي ال يلتزمون يف
معاجلتهم لالحتياجات املدنية هذه األوعية ،بل يدرجون كل قضايا الواقع واحتياجاته حتت املفاهيم
الشرعية ،فإذا حتدثوا عن (فريضة العدل) سواء حني تر يف اآليات القرآنية يف دروس التفسري أو يف
األحاديث النبوية يف دروس احلديث ،فإهنم يتحدثون عن تطبيقاهتا عامة ،فيستعرضون عامة املظامل
كالغش والرشوة وسرقة املال العام واخلاص ،وحنوها ،وهكذا بقية املفاهيم الشرعية ذات الصلة ،فإهنم
يتحدثون عنها حبسب مرورها يف دروسهم يف تفسري القرآن واحلديث.

-5ما تقوله هذه الطوائف الفكرية عن كون اخلطاب الشرعي يشيع االستهانة بالعلوم غري الشرعية
كالطب واالقتصاد والعلوم التقنية وحنوها مبا سبب لنا ختلفاً مدنياً؛ هذا كله غري صحيح إطالقاً ،وإمنا
اخلطاب الشرعي ألهل السنة فيه مبدأ واضح وهو أن (العلوم غري الشرعية اليت حتتاجها األمة فرض
كفاية) ،فكيف أصبحوا يزهدون يف ذلك وهم يقولون أنه فرض كفاية؟! من أراد أن يزهد يف الشيء قال
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إنه مكروه أو مباح ،أو مستحب على أقل األحوال ،فأما من جيعله فرض كفاية ،مبا يعين أن املسلمني
يأمثون إذا مل يوجد فيهم من يتعلمه ،فكيف يقال أن هذا تزهيد وتنفري عن العلوم غري الشرعية؟!
مث إن هذه الفرضية الكفائية ليست أصالً حكماً تنفرد به العلوم غري الشرعية ،بل حىت العلوم الشرعية
يقسموهنا إىل مرتبتني( :ما ال يقوم دين املرء إال به) مثل كيفية وضوئه وصالته وحجه (إذا أراد احلج)
واليت افرتضها اهلل عليه ،فهذه املرتبة من العلم الشرعي فرض عني ،وطلب هذه املرتبة من العلم أشرف
وأوىل من كل ما على األرض من أنواع العلوم والثروات املادية ،ومن شك يف شرف هذه املرتبة فلديه
مشكلة مع اإلسالم ذاته وليس مع قضاياه التفصيلية ،ومن كان جيهل هذه املرتبة من العلم الشرعي مبعىن
أنه جيهل كيف يتوضأ ويصلي ويصوم تفريطاً وهتاوناً ،فهو يف أحط املراتب البشرية ،وإن كان ميلك من
العلوم الدنيوية ما تنحين له األكادمييات الغربية ،واإلنسان قبل هذه املرتبة من العلم كامليت يف ظلمات
األرض ،وهذا النور الشرعي حيييه ويضيء له الطريق ،فهو التنوير احلقيقي ،كما قال تعاىل يف هذه املقارنة
األخاذة

ِ
ِ
ورا ميَْ ِشي بِ ِه ِيف الن ِ
ِج ِمْن َها)
س ِخبَار ر
(أ ََوَم ْن َكا َن َم ْي تًا فَأ ْ
َحيَ ْي نَاهُ َو َج َعلْنَا لَهُ نُ ً
َّاس َك َم ْن َمثَلُهُ يف الظلُ َمات لَْي َ

[األنعام .]122:فمن شك يف احنطاط هذا اإلنسان اجلاهل مبعاين الوحي اليت حيتاجها فهو مرتاب يف مثل
هذه القواطع القرآنية.
وأما املرتبة الثانية من العلوم الشرعية ،فهي (العلوم الشرعية التفصيلية) كاستيعاب األحاديث النبوية،
ومعرفة قواعد القبول والرد وتييز العلل ،والعلم بلسان العرب وأوجه تصرفها فيه ،وتييز مواضع اإلمجاع
من مواضع االختالف ،وحنوها من العلوم الشرعية التفصيلية فهذه أصالً "فرض كفاية" وال جيب على كل
مسلم تعلمها ،بل لو انصرف مجيع املسلمني لتعلم العلوم الشرعية على التفصيل لفاتت على املسلمني
ْم ْؤِمنُو َن لِيَ ْن ِف ُروا َكافَّةً فَ لَ ْوال نَ َف َر
(وَما َكا َن ال ُ
مصاحلهم املدنية الكفائية األخرى ،ولذلك أشار القرآن يف قوله َ
ِمن ُك ِل فِرقَ رة ِمْن هم طَائَِفة لِي ت َف َّقهوا ِيف ِ
الدي ِن) [التوبة.]122:
ََ ُ
ْ
ُْ
ْ
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واملراد أن هذين النوعني من العلوم (العلوم غري الشرعية اليت حتتاجها األمة)  ،و (العلوم الشرعية
التفصيلية) أهنما كليهما فرض كفاية ،وأما املفاضلة بينهما فتختلف من املفاضلة الذاتية (ملا يف ذات
األمر) واملفاضلة االعتبارية (أي باعتبار كل شخص وما تأهل له) وليس هاهنا موضع تفصيل ذلك.
واخلالصة أن القول بأن اخلطاب الشرعي هو املسؤول عن ختلف العلوم املدنية يف اجملتمع املسلم ،هذا
كله ال يقوله إال من هاب مواجهة املسؤول احلقيقي عن ضياع مصاحل املسلمني املدنية ،فصار يرمي
املسؤولية فوق ظهر اخلطاب الشرعي متظاهراً بالشجاعة النقدية يف عصر املقلدين!

-6ما تشيعه الطوائف الفكرية من أن اخلطاب الشرعي يرفض االستفادة من املنجزات الغربية ،تبني يل
أهنم ال يقصدون العلوم االقتصادية والطبية واإلدارية وحنوها مما ثبت عدم معارضته للشريعة ،ألن هذه
يعرفون جيداً أن اخلطاب الشرعي دائم اإلشادة والتنويه هبا ،ويعرفون أن أكثر اإلسالميني ليسوا أصالً يف
ختصصات فقهية ،بل أكثر اإلسالميني يف ختصصات مدنية ،وإمنا تبني يل أهنم يقصدون "اجلزء املعارض
للشريعة" ،ولكنهم لصعوبة مواجهة الناس بذلك ،يفضلون الغمغمة واستخدام الشعارات اجململة.
فمثالً حني يقول( :ملاذا ال تستفيدون من العلوم االقتصادية الغربية؟) تقول له( :هذه املصرفية اإلسالمية
أخذت كثرياً من صيغ وأمناط االقتصاد الغريب) فيقول لك( :ولكنهم ال زالوا يرفضون نظام الفائدة الذي
تقوم عليه بنوك العامل كله ،وال زالوا يرفضون كثرياً من العقود متعللني أن فيها غرراً ،وحنو ذلك) .فهو يف
احلقيقة ال يقصد االستفادة مما ثبت عدم معارضته للشريعة ،وإمنا يقصد اجلزء املتعارض مع الشريعة،
لكن ألنه جيد صعوبة اجتماعية يف أن يقول( :ملاذا التأخذون االقتصاد الغريب خبريه وشره؟) فإنه يقول:
(ملاذا أنتم ضد االستفادة من الغرب؟) .وهكذا من يقول( :ملاذا ال تستفيدون من آليات التفوق
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اإلعالمي الغريب) جتده يقصد التساهل يف تربج املرأة واملعازف وحنوها ،وليس يقصد اآلليات اإلجيابية اليت
تضمن لإلعالم مهنية وجاذبية.

-7ما تكرره الطوائف الفكرية من أن اخلطاب الشرعي جمرد ذيل وتابع للسياسي يتناقض جذرياً مع
الواقع التارخيي للخطاب الشرعي ،فقضايا البنوك الربوية ،وحوار األديان ،والفعاليات الغنائية ،والتوسعة
األفقية للمسعى ،واختالط كاوست ،وحنوها من األمثلة كلها كانت قضايا حساسة بالنسبة للنظام
السياسي احمللي ،ومع ذلك تسك عامة رموز اخلطاب الشرعي فيها بالتحرمي ،وأنا إىل هذه الساعة -
على كثرة ما تابعت من تاريخ اخلطاب الشرعي -ال أعرف مسألة واحدة ب ّدل اخلطاب الشرعي فيها
حكم اهلل ورسوله ألجل صفقة سياسية مع السياسي.
وأما ما يقال من أن دعاة اخلطاب الشرعي ال يطالبون باحلقوق املالية للناس ،فهذا غري صحيح،
فاحلديث عن احلقوق املالية والفساد املايل صار اليوم شأناً مشرتكاً يكتب فيه اجلميع ،وما أكثر ما شارك
الكتّاب اإلسالميون غريهم من الناس يف الكتابة عن مشكالت سوء القطاع اخلدمايت كوزارة الصحة،
وانتشار الرشوة يف بعض الدوائر احلكومية ،وكارثة لصوص سوق املال ،وكارثة الغالء ،وحنوها.
وأما ما يقال من أن بعض احملتسبني استعملوا (املديح السياسي) فهذا األسلوب –أعين أسلوب
االستقواء بالسياسي لتعزيز القضايا حمل االهتمام -هو اليوم أسلوب مشرتك تستعمله مجيع التيارات
الفكرية بال استثناء ،حىت اإلصالحيون السياسيون أنفسهم ،فقد دجبوا املديح لرأس اهلرم يف كثري من
افتتاحيات بياناهتم اإلصالحية ،وأثنوا على شخصيات سياسية رفيعة أخرى تشاركهم اهتماماهتم .على
أن القضية األهم يف إشكالية (املديح السياسي) هي :هل كان املديح لتحقيق (مصلحة شخصية)
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كمنصب وأعطيات وحنوه؟ فهذا تزلف وتلق ممقوت ،أم أن املديح لتحقيق (مصلحة دعوية) كمقاومة
منكر وحنوه؟ فهذا اجتهاد لبعض الدعاة وحيكون فيه أدلتهم.

-8من املالحظات الطريفة أن كثرياً ممن يتهم اخلطاب الشرعي بأنه خاضع للسياسي ،أنه هو ذاته
ضحية لـ(اإلعالم املسيّس) ،وسأضرب لذلك أمثلة يعترب هبا ماكان من جنسها :جتد أهل العلم عندنا
يتكلمون ويفتون يف الفكر الشيعي منذ عقود يف دروسهم ،فإذا كانت الظروف السياسية تيل للتهدئة
مع القوى الفارسية غيّب اإلعالم املسيس هذه الفتاوى ،وإذا توترت األجواء التقط اإلعالم املسيس تلك

ٍ
مكثف يومي ،فيأيت البسطاء
الفتاوى وضرب هبا صدر صفحاته بالبنط العريض ،وبشكل متتاب ٍع
ويقولون :مشاخينا تبع لالجتاهات السياسية ،أين هم عن الشيعة ،ملاذا اهنمرت فتاواهم هذه األيام؟!
وماعلم هذا املسكني أنه هو الذي وقع ضحية أدوات اهليمنة اإلعالمية السياسية!
ومثال آخر :جتد أن العلماء أفتوا يف مسائل متنوعة مما يهم شؤون املسلمني العامة وبفتاوى كثرية جداً،
فيغيبها اإلعالم املسيس ،مث يأيت سائل ويسأل العماء عن حكم لعبة (البوكيمون) فيفتون هذا السائل
كما هي عادهتم بفتوى واحدة يف وقتها وينتهي األمر بالنسبة هلم ،فيأيت (اإلعالم املسيس) ويصنع دوياً
ويتفجعون أياماً ًَ على قضايا األمة اليت ضيعت
هلذه الفتوى الوحيدة ،ويستكتب نائحاته املستأجرات،
ّ
وانشغلنا بالبوكيمون ،وميضي املأمت يزداد عويالً يوماً بعد يوم ،فيأيت املستهلك الضحية ويبتلع الطعم
ويقول :ملاذا علماءنا مشغولون بالبوكيمون؟ أين هم عن قضايا األمة الكربى؟!
وماعلم هذا املغدور أنه ضحية لإلعالم املسيّس الذي أظهر فتوى حول لعبة ،وغيب جملدات حول
قضايا أخرى ،فهذا التحكم اإلعالمي املنظم يف احلاضر والغائب من فتاوى العلماء هبدف التأثري السليب
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طويل املدى على صورة الفقيه الشرعي يف الوعي االجتماعي صار له ضحايا كثريون لألسف الشديد،
وهم يتومهون أهنم خارج الطبخة السياسية ،بينما هم حيركون داخل القدر منذ سنوات.

-9تبني يل أن مجاهري الطوائف الفكرية الذين يتحدثون عن الشاطيب واملوافقات ومقاصد الشريعة،
ودورها يف إعادة صياغة العقل الشرعي املعاصر؛ تبني يل أهنم مل يقرؤوا املوافقات أصالً ،وال يعرفون
السرية الذاتية للشاطيب ،ويبدو يل أهنم رأوا (الشاطيب) يتلقى اإلطراء الفكري اهلائل يف الكتب
الفرانكفونية ،ويعرض كمخلص ألزمة اخلطاب الشرعي املعاصر ،فقاموا بربط تلقائي بني ما يطالبون به
وما كتبه الشاطيب ،حىت أن بعضهم إذا نقلت له أقوال الشاطيب يف تعظيم اجلزئيات الشرعية ،وجعل
مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة حفظ األموال والنفوس ،وتشنيعه املستمر على األخذ باأليسر
يف اخلالفيات وتتبع رخص املذاهب الفقهية ،وانتصاره لقاعدة سد الذرائع بأدلة وبراهني كثرية ،واعتباره
أن سد الذرائع جزء من مقاصد الشريعة ،ووضعه العقل يف مرتبة تبعية للنص ،واعتباره العقل غري قادر
على معرفة تفاصيل املصاحل ،وتكريسه ملرجعية السلف وتشنيعه على كل التفسريات والقراءات املعارضة
لطريقة السلف ،وكثرة احلط على االختالف وذمه ،وترسيخه العجيب ملرجعية العلماء وأهنم قائمون يف
األمة مقام النيب  وأنه ال ينبغي االعرتاض عليهم ،وحنو ذلك من أصول وقواعد الشاطيب املقاصدية اليت
عرضها يف املوافقات ،أقول إذا رأى هؤالء مثل هذه النصوص تصيبهم دهشة وحرية يف غاية الغرابة ،بل
بعضهم يعود ويسألك :أنت متأكد أن هذه النصوص قاهلا الشاطيب؟! بل أحدهم وكان منهمكاً كلياً
طيلة عدة سنوات بصياغة تأصيالت فقهية يدعم فيها ما يسميه التسامح الفقهي (وهو يف احلقيقة
تساهل حمض) قال يل صراحة( :اجلابري خدعنا بالشاطيب!) هكذا واهلل بكل وضوح ،فيا ضيعة األعمار
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مسرتخ على طرف مكتبه يف جامعة حممد اخلامس
أن تذهب الطاقات واجلهود ضحية كذبات أطلقها
ٍ
بالرباط!

-10اكتشفت أن هناك هناك ظاهرة جديدة امسها (اإلميان بكليات اإلسالم والكفر جبزئياته) وهذه
الظاهرة اجلديدة خالصة معتقدها أهنم يرددون دوما (اإلسالم دين العدل واحلقوق واحلرية واحلضارة
والتس امح اخل) وهذا الكالم كله حق ،فهذه املعاين كلها موجودة يف اإلسالم ،فإذا قلت هلم وهل تؤمنون
حبد الردة؟ قالوا :ال ،وهل تؤمنون بالرباء من الكفار؟ قالوا ال ،وهكذا ،فصارت عقيدهتم اإلميان باملعاين
اإلمجالية والكفر باألحكام التفصيلية.

-11ما تردده هذه الطوائف من ا لتزهيد يف (علم الصفات اإلهلية) ناشئ إما من اجلهل بقيمة الصفات
اإلهلية ،وكوهنا متعلقة بأعظم أركان اإلميان وهو اإلميان باهلل ،وشدة حضورها يف القرآن ،وكون أعظم
آيات القرآن وسوره فرع عن تضمنها لصفات اهلل ،وكون التشريعات وأنواع العبودية كلها من مقتضيات
أمساء اهلل وصفاته ،وبالتايل فاملساس بالصفات اإلهلية مساس باملوصوف جل وعال ،والتحريف يف
نصوص الصفات أعظم من التحريف يف نصوص التشريعات كاحلدود أو الربا وحنوها ،وكون أئمة السلف
يف شىت األمصار –وهم أعلم باإلسالم من املنتسبني للفكر املعاصر -أطبقوا على التشنيع على تأويل
الصفات وقالوا فيها مامل يقولوه يف فاعل الكبائر كالزاين واملرايب وشاب اخلمر.
وإما ناشئ من اجلهل بوجود املخالف يف هذا العصر يف قضايا خلق القرآن والتجهم وحنوها ،وخصوصاً
أهنم ال يعرفون ماذا يعين مصطلح (التجهم) وال ما هي أفكار (بشر املريسي) ،وال يدرك هؤالء أن غالب
110

املعاهد الفقهية التقليدية يف العامل اإلسالمي متأثرة إما باألشعرية أو اإلباضية أو الشيعة ،وأن مجاهري
هؤالء ال زالوا يقررون يف كتبهم ودروسهم أن (القرآن خملوق) ،أي أن القرآن الذي مسعه جربيل من اهلل
أنه خملوق ،وأن الكالم الذي مسعه موسى خملوق إما يف الشجر أو احلجر أو حنوها.
وهذا كله جترؤ على صفة إهلية عظيمة بالتحريف املناقض لطريقة السلف يف اإلثبات والتسليم ،وطريقة
أئمة السلف طريقة سهلة قريبة ،خالصتها أن (القول يف الصفات فرع عن القول يف الذات) فكما أنكم
يا معاشر الفرق العقدية مجيعاً تثبتون لذات اهلل صفة (الوجود) على وجه يليق به ،فلتثبتوا له كل صفة
أثبتها لنفسه على وجه يليق به ،وال داعي للتدخل والتجرؤ على الذات اإلهلية بالتحليالت الذهنية
اجملردة ،فإن مثل هذا مما يضعف توقري اهلل يف القلب ،وهذا أمر مشاهد حمسوس ،وكثري من هؤالء
املعاصرين فيهم فضل وخري ،وهلم جهود فقهية ودعوية وإميانية مشكورة انتفعت هبا أمم من الناس،
لكنهم -عفى اهلل عنهم -وثقوا يف الكتب الكالمية للمتأخرين ،واهلل وحده املأمول أن يبهجنا باجتماع
املسلمني مجيعاً على طريقة أئمة السلف يف فهم اإلسالم والوحي.

-12تالحظ يف هذه الطوائف الفكرية اشرتاكها يف التهكم بكثري من التصورات العقدية والفقهية عند
أهل السنة ،ومن األمثلة على ذلك اتفاق هذه الطوائف الفكرية مجيعاً على االستهانة بباب الصفات
اإلهلية يف العقيدة ،والتربم بقاعدة سد الذرائع يف أصول الفقه ،والتهاون يف الوزن الثبويت لصحيحي
البخاري ومسلم يف علم احلديث ،وحنوها من األصول العقدية والفقهية واحلديثية واملنهجية اليت اتفق
عليها أهل السنة ،بينما اتفقت هذه الطوائف الفكرية مجيعاً على خمالفتهم فيها.
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-13الحظت أن من أهم أسباب اخللل عند الطوائف الفكرية مجيعاً هو (التفسري املادي لإلسالم) أو
التفسري املادي ملفاهيم الوحي ،فيأتون إىل مفاهيم قرآنية نبوية ،مث يفسروهنا مادياً ،أي يربزون اجلوانب
املادية منها ،ويستبعدون بقية احملتويات العقدية والفقهية ،مث يستحضرون النصوص اليت تعظم هذه
املفاهيم ويتساءلون ملاذا أهدر اخلطاب الشرعي هذه اجلوانب ومل يوهلا العناية اليت أولتها النصوص
الشرعية؟!
وسأضرب أمثلة لتوضيح ذلك ،وليكن املثال مما يكررونه هم كثرياً ،أال وهو قضية العدل والظلم ،فهم
يأتون ملفهوم (العدل والظلم) وخيتزلوهنا يف العدل املايل ،واملظامل املالية ،مث يأتون للنصوص اليت تعظم
العدل وتشنع الظلم وحيملوهنا على تفسريهم ،مث حياججون اخلطاب الشرعي ويقولون ملاذا أمهلتم العدل
املايل واملظامل املالية برغم أن النصوص جعلت العدل أعظم قيمة ،وجعلت الظلم أشنع رذيلة؟! وهذه
قضية مسعتها وقرأهتا كثرياً ،وهي قوهلم إن اخلطاب الشرعي غائب كلياً عن قضايا العدل والظلم.
ومصدر اخللل هاهنا أهنم فسروا (العدل والظلم) حبسب أهوائهم ،ال حبسب تفسري بقية النصوص ملعىن
العدل والظلم ،واإلنسان الصادق يف البحث عن مراد اهلل يرجع يف تفسري املفاهيم الشرعية للنصوص ال
إىل هواه الشخصي ،وهذا واحد من أجبديات أسس البحث العلمي ،وهو الرجوع إىل صاحب النص يف
تفسري نصوصه ،ال إسقاط أغراضك الشخصية على مفاهيم اآلخرين!
فإذا قرأ اإلنسان القرآن وجد أن العدل مفهوم شامل لكل مطالب الشريعة ،والظلم مفهوم شامل لكل
مناهي الشريعة ،وهذه قضية شرحها أهل السنة كثرياً ،ولنقرأ سوياً حواراً دار بني النيب  والصحابة يف
تفسري جزء من معىن الظلم والعدل الوارد يف النصوص ،حيث جاء يف البخاري:
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(عن عبد هللا بن مسعود قال  :ملا نزلت هذه اآلية "الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم" شق ذلك على
أصحاب النيب ،وقالوا :أينا مل يظلم نفسه؟ فقال رسول هللا" :ليس كما تظنون إمنا هو كما قال لقمان
البنه {اي بين ال تشرك ابهلل إن الشرك لظلم عظيم} ) [صحيح البخاري.]6937:

حنن هاهنا أمام حالة تصحيح نبوي لتفسري مفهوم الظلم اعتماداً على استقراء موارد لفظ الظلم يف
القرآن ،ففسر النيب" الظلم" الوارد يف اآلية بأنه الشرك ،ونبههم إىل اآلية األخرى اليت شرحت ذلك.
هذا املنهج الذي وضحه النيب هاهنا ،أعين فهم املفاهيم القرآنية على أساس استقراء معانيها يف القرآن
والسنة ،وليس باختزاهلا فيما هنوى ،ال تزال الطوائف الفكرية يف تعاملها مع مفهوم الظلم والعدل ختالفه
كلياً!
ومن تتبع القرآن وجد فيه الشاهد على طريقة النيب يف التفسري والفهم للنصوص ،وباملناسبة فهذا
احلديث من أعظم األدلة يف بيان أن (مناهج قراءة النص) موجودة يف النص ذاته ،وهي جزء من مضمون
النص ،فبعض الناس يقول( :حنن نؤمن بالنص ،لكن ما هو منهج قراءة النص ،هل نقرؤه باملنهج
األلسين أم الفيلولوجي أم اهلرمنيوطيقي أم التفكيكي..؟) وحنو هذه االمساء للعلوم واملدارس واملفاهيم
الغربية ،وهذا السؤال من أساسه سؤال زائف ،فمنهج تفسري النصوص موجود يف النصوص ذاهتا ،وليس
منهجاً خارجياً يتم إسقاطه من اخلارج ،وليس هاهنا حمل التوسع يف هذه القضية ،لكن لنعد إىل قضية
مفهوم الظلم والعدل كما فسرها القرآن ،ال كما تفسرها الطوائف الفكرية حبسب أهوائها ،ولنحاول أن
نقرأ شيئاً من موارد العدل والظلم يف القرآن:
فباإلضافة إىل اآلية اليت ذكرها رسول اهلل واليت جعلت (الشرك) ظلماً ،فإن اهلل يف آيات أخرى جعل

(والْ َكافِ ُرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) البقرة254 ،
(الكفر) ظلماً فقالَ :
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وجعل تعاىل انتهاك (الوالء والرباء) ظلماً فقال تعاىل:
ِ
ِ
َّ ِ
اإلميَ ِ
استَ َحبوا الْ ُك ْف َر َعلَى ِْ
ان َوَم ْن يَتَ َوَّهلُ ْم ِم ْن ُك ْم
اء إِ ِن ْ
ين َ
آمنُوا ال تَ تَّخ ُذوا َ
َ
آاب َء ُك ْم َوإِ ْخ َوانَ ُك ْم أ َْوليَ َ
(اي أَي َها الذ َ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) التوبة23 ،
فَأُولَئِ َ
وجعل هؤالء الذين (يفرتون على الشريعة) ليضلوا الناس من أعظم الناس ظلماً فقال( :فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِممَّ ِن
افْتَ رى َعلَى َِّ ِ ِ ِ
َّاس بِغَ ِْري ِعل رْم) األنعام144 ،
الِل َكذ ًاب ليُض َّل الن َ
َ
َّ ِ ِ
وجعل (حتريف النصوص) من الظلم فقال( :فَ بد َ َّ ِ
يل َهلُ ْم) البقرة59 ،
َ
َّل الذ َ
ين ظَلَ ُموا قَ ْوال غَْي َر الذي ق َ
وجعل (الفتيا بغري علم) ظلماً فقال( :فَم ِن افْت رى َعلَى َِّ ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)
ك فَأُولَئِ َ
ب ِم ْن بَ ْع ِد َذلِ َ
الِل الْ َكذ َ
َ ََ
املائدة45 ،
َّ ِ
ين ظَلَ ُموا أَ ْه َو َاء ُه ْم) الروم29 ،
وجعل (اتباع اهلوى) من الظلم فقال( :بَ ِل اتَّ بَ َع الذ َ
وجعل (انتهاك األشهر احلرم) من الظلم فقالِ ( :م ْن ها أَرب عة حرم ذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِ ُم فَ َال تَظْلِ ُموا فِي ِه َّن
ك الد ُ
َ َْ َ ُ ُ
أَنْ ُف َس ُك ْم) التوبة36 ،
(و َد َخ َل َجنَّتَهُ َو ُه َو ظَ ِامل لِنَ ْف ِس ِه)
وجعل (الغرور) ظلماً فقالَ :

الكهف35 ،

ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم ال تَظْلِ ُمو َن َوال تُظْلَ ُمو َن)
وجعل (الربا) من الظلم فقالَ ( :وإ ْن تُ ْب تُ ْم فَ لَ ُك ْم ُرُء ُ
َّ ِ
ْما)
ين َأيْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
ال الْيَ تَ َامى ظُل ً
وجعل (أكل أموال اليتامى) ظلماً فقال( :إِ َّن الذ َ

البقرة279 ،

النساء10 ،

وهذه مناذج فقط مما مساه القرآن ظلماً ،واملراد أن كل أم ٍر أمر اهلل به ،وكل هن ٍي هنى اهلل عنه ،فحفظه نوع
من العدل ،وانتهاكه نوع من الظلم ،والدليل على هذا قوله تعاىل يف توصيف عام لكافة حدود اهلل:
(ومن ي ت ع َّد ح ُدود َِّ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن)
الِل فَأُولَئِ َ
َ َ ْ ََ َ ُ َ

البقرة229 ،
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(ومن ي ت ع َّد ح ُدود َِّ
الِل فَ َق ْد ظَلَ َم نَ ْف َسهُ)
َ َ ْ ََ َ ُ َ

الطالق1 ،

وهذه اآلية شاملة لكل املطالب الشرعية ،ألن احلدود يف القرآن تشمل كل (األوامر والنواهي) ،وأما
ختصيص لفظ احلدود يف (احلدود اجلنائية) فهذا اصطالح حادث للفقهاء.
والعجيب أنك جتد كثرياً ممن يتحدث عن العدل والظلم ،يقول لك :انظر يف الدولة الفالنية فهي دولة
منوذجية فعالً يف إقامة العدل ،وهذا هو املثال الذي جيب أن حنتذيه ،برغم أن هذه الدولة املذكورة ال
حتكم بالشريعة أصالً ،بل حتكم بقوانني وضعية مناقضة ألحكام الشريعة ،فكيف تكون منوذجاً يف إقامة
العدل وهي ال حتكم بالشريعة؟ ،جمرد رفضها للحكم بالشريعة هذا نوع من أشنع أنواع الظلم ،كما قال
تعاىلَ ( :وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبَا أَنْ َز َل َّ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن) املائدة45 ،
الِلُ فَأُولَئِ َ

فهو ال يعرف أن ترك حتكيم الشريعة نوع من أشنع أنواع الظلم ،وحتكيم الشريعة نوع من أعظم أنواع
العدل ،وما ذاك إال بسبب ما قام يف نفسه أن العدل هو (العدل املايل) وأن الظلم هو (الظلم املايل)،
فإذا رأى دولة فيها حماسبة للظلم املايل (وهذا مطلب من أعظم املطالب وال شك) ظن أن هذا هو كل
الظلم الذي حذر القرآن والسنة منه ،وظن أن هذا العدل املايل هو كل العدل الذي أمر اهلل ورسوله به،
وهذا جهل فظيع مبنهج النيب يف فهم النصوص ،وجهل مبفهوم العدل والظلم يف القرآن والسنة.
وبالتايل فإن كل نصوص الفضائل الواردة يف العدل ،وكل نصوص الرتهيب الواردة يف الظلم ،ليست
خمصوصة بالعدل املايل والظلم املايل ،بل هي شاملة ملظامل التوحيد ،ومظامل البدع ،ومظامل األعراض،
ومظامل األموال ،وغريها من املظامل الشرعية.
بل يصل سوء الفهم إىل ما هو أسوأ من ذلك ،وأنا أحتدث هاهنا واهلل العظيم عن وقائع شاهدهتا،
فأحدهم مرًة ذهب ينقل نصوص ابن تيمية وابن القيم يف أن العدل هو أعظم قيمة شرعية ،وأن الظلم
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هو أشنع قيمة شرعية ،مث يبين على ذلك :ملاذا هتتمون بقضايا العقيدة وبقية املنكرات وهتملون العدل
والظلم الذي يصرح ابن تيمية وابن القيم بأنه أعظم شيء يف الشريعة؟!
تصرفات جتعلك أحياناً ختجل من مناقشتها ،يتوهم أن ابن تيمية وابن
أرأيت كيف يصل سوء الفهم؟!،
ٌ

القيم إذا قاال أن العدل هو أهم قيمة والظلم أشنع رذيلة فإمنا يعنون بذلك العدل املايل والظلم املايل!

كنت أتساءل :هذا الذي نقل نص ابن تيمية وابن القيم ،هل فعالً قرأ الكتاب املنقول منه أم هي مروية
باخلطأ؟! ألنه ببساطة ال يكاد ابن تيمية وابن القيم يتحدثان عن العدل والظلم إال ويوضحان هذه
الق ضية حىت جفت حمابرمها ،وهو أن العدل مفهوم عام يشمل كل ما أمر اهلل به ،والظلم مفهوم عام
يشمل كل ما هنى اهلل عنه ،ومن ذلك على سبيل التمثيل -وال أدري هل يليق ضرب املثال يف هذه
البدهيات -أن اإلمام ابن تيمية يقول( :ما هنى هللا عنه راجع إىل الظلم ،وكل ما أمر به راجع إىل العدل)
[الكربى]130،

وقال اإلمام ابن تيمية يف املوازنة بني نوعي العدل :العدل يف األمور الدينية ،والعدل يف األمور الدنيوية:
(ومن أعظم العدل :العدل يف األمور الدينية ،فإن العدل يف أمر الدنيا من الدماء واألموال ،كالقصاص
واملواريث ،وإن كان واجباً وتركه ظلم؛ فالعدل يف أمر الدين أعظم منه)

[الفتاوى]251/24 :

ومثل هذا يقال أيضاً يف بقية املفاهيم الشرعية اليت يتداولوهنا ويفسروهنا مادياً ،أي خيتزلوهنا يف ٍ
جزء من
معناها ،وهو غالباً املعىن املادي ،وينبذون بقية احملتويات الشرعية للمفهوم .ومن ذلك مثالً مفهوم
(احلقوق) تراهم يقولون كثرياً :أين أنتم عن قضايا احلقوق؟ أين أنتم عن حقوق الناس؟ كيف يغفل
اخلطاب الشرعي قضايا احلقوق وقد عظم اهلل قضايا احلقوق إىل الغاية؟ فإذا تأمل الباحث ماذا يقصدون
بقضايا (احلقوق) وجدها حمصورة يف (احلقوق املالية) فقط! فأما حقوق اهلل ،وحقوق رسول اهلل ،وحقوق
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الوالدين ،وحقوق العلماء ،وحقوق األرحام ،وحقوق الزوجني على بعضهما ،وحنوها ،فهذه ال ختطر على
باهلم أصالً أهنا جزء من مفهوم (احلقوق الشرعية) ،ولن نطيل باستعراض النصوص الشرعية يف احلقوق،
ألنين أزعم أن القارئ اآلن يتذكر أحاديث احلقوق الكثرية ،من مثل (فإن حق هللا على العباد أن يعبدوه وال
يشركوا به شيئاً)( ،إن لربك عليك حقاً ،ولنفسك عليك حقاً ،وألهلك عليك حقاً ،فأعط كل ذي حق حقه)،

(حق املسلم على املسلم مخس)( ،أعطوا الطريق حقها) ،وغريها كثري كثري ،وكل األحاديث السابقة نقلتها
من صحيح اإلمام البخاري.
واملراد أن كثرياً من هؤالء حني يقولون( :أين أنتم عن قضايا "احلقوق" اليت عظمها اهلل؟) ال يعرفون
مفهوم (احلقوق الشرعية) أصالً ،وسأوضح أمثلة جلهلهم بقضايا احلقوق ،فحني تستعلن إحدى الطوائف
العقدية بسب أصحاب رسول اهلل ،فال يعلمون أننا اآلن إزاء قضية (حقوق) عظيمة ،فإن من أعظم
(حقوق أصحاب رسول اهلل) الذب عنهم ،وصيانة أعراضهم ،وكف األذى عنهم .وهكذا حني يقوم
جمموعة من الكتبة الصحفيني بتحريف آيات قرآنية ،فإن من أعظم (حقوق كتاب اهلل) أن ننفي عنه
انتحال املبطلني ،وهؤالء ال يعلمون أننا اآلن إزاء قضية حقوق ،وهكذا.
بل واأل طرف من ذلك كله ،أنه رمبا قام متخصص عقدي بالذب عن صحابة رسول اهلل ،أو قام
متخصص يف التفسري بالذب عن آيات اهلل ،فرتاهم يستهرتون هبذه اجلهود ويقولون (أين أنتم عن قضايا
احلقوق؟)  ،فهؤالء قد استغلق على عقوهلم قضية احلقوق املالية ،ومل يعودوا يفهمون من قضية العدل إال
العدل املايل ،وال يفهمون من قضية الظلم إال الظلم املايل ،وال يفهمون من قضية احلقوق إال احلقوق
املالية ،وال يفهمون من قضية اإلصالح إال اإلصالح املايل .وهذه الشؤون املالية ال شك أهنا جزء من
أصول الشريعة اليت عظمتها ،وورد فيها أحكام كثرية لضبطها ،كالسرقة والرشوة والغش واالحتكار وقول
الزور وأكل أموال الناس بالباطل وحنوها ،ولكن جوهراملشكلة أن هؤالء اختزلوا اإلسالم كله يف هذه
القضايا املالية ،وجحدوا بقية الشرائع واملطالب العقدية والفقهية األخرى.
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وهذا التفسري املادي ليس خمتصاً مبفاهيم الشأن العام ،بل حىت املفاهيم العبادية جتدهم مييلون الختزاهلا
يف البعد املادي ،فإذا جاؤوا للصالة قالوا هي رياضة ،وإذا جاؤوا للصيام قالوا للصحة ،وإذا جاؤوا للحج
قالوا للوحدة السياسية ،وهكذا ،وأما املعاين العبادية هلذه التشريعات فهي مغيبة ومستبعدة عندهم ،وهذا
شئ الحظه الفقيه العالمة ابن عثيمني رمحه وقال:
(بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات ،حيولوهنا إىل فوائد دنيوية .فمثال يقولون :يف الصالة
رايضة ،وإفادة لألعصاب ،ويف الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات ،واملفروض أال جنعل الفوائد
الدنيوية هي األصل؛ ألن هللا مل يذكر ذلك يف كتابه ،بل ذكر أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،وعن
الصوم أنه سبب للتقوى؛ فالفوائد الدينية يف العبادات هي األصل والدنيوية اثنوية)

[القول املفيد ]138/2

-14يالحظ املتابع للنشاط الفكري املعاصر نوعاً من التآلف واالنسجام واالرتياح النفسي املتبادل بني
كثري من أفراد هذه الطوائف الفكرية ،يف مقابل ضيق الصدر وفقد القدرة على احتمال فقهاء ودعاة
أهل السنة ،وهذا شيء طريف فعالً ،ومثري لشهية الدراسة والتحليل.

-15من أهم مشكالت هذه الطوائف الفكرية أهنا دوماً تقع يف (تنقيض الفروض الكفائية) أي وضع
املطالب الشرعية أضداداً لبعضها ،فهم ال يقولون مثالً :شكر اهلل ملن اعتىن بنشر السنن وإماتة البدع،
وحنن فريق آخر سنعتين بقضايا احلقوق املالية ،بل جيعلون هذه نقيضاً هلذه ،بل ويصرحون أحياناً بأن أي
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اشتغال بقضايا العقيدة أو الفضيلة أو مقاومة الربا وحنوها أنه تضييع للجهود وتشتيت للرتكيز وصرف
لالنتباه عن القضية احلقيقية اليت هي القضايا السياسية واملالية! فانظر كيف أفسدوا جهودهم مبثل هذه
املتضادات اليت يفتعلوهنا ،مع أن أهل السنة كانوا ينتظرون منهم أن يكونوا عوناً هلم على استكمال
جهود اإلصالح الشامل فتحولوا إىل معاول هدم جبعلهم بعض الشريعة نقيضاً لبعضها.
ولذلك كان بعضهم يستاءل :ملاذا وقف اإلسالميون واخلطاب الشرعي ضد شخصيات إصالحية
معروفة مادام أن اإلصالح السياسي واملايل جزء من الشريعة؟! وهذا تزييف للواقع ،فكل الشخصيات
اإلصالحية اليت انتقدها اخلطاب الشرعي مل ينتقدها ألهنا طالبت باإلصالح املايل ،وإمنا انتقدها ألهنا
توسلت بالقضية اإلصالحية لتمرير حتريفاهتا للشريعة كاإلزراء بعلوم السلف ،أو التهوين من مرجعية
الصحيحني ،أو جحد حد الردة ،وحنو ذلك ،بل إنين أعمم -وأنا مسؤول عن هذا التعميم -وأقول أنه
طوال تارخينا احمللي فإن كل الشخصيات اليت اعتنت بشكل عام بـ(النقد السياسي) وأظهرت يف نفس
الوقت احرتاماً للشريعة وعلومها ومنهج أهل السنة؛ فإهنا القت تقديراً واحرتاماً وإعجاباً يف الوسط
اإلسالمي ،وتداوالً ملقاالهتا ،وهذا املوقف من أشد نقاط التميز يف االجتاه اإلسالمي –وهلل احلمد -وهو
أنه حيرتم الشجاعة السياسية بشرط أن التتحول إىل جسر لنفي شئ من أحكام الشريعة ومنهج أهل
السنة ،ونظري ذلك :أننا حنرتم الطبيب املبدع بشرط أن اليستغل إبداعه العلمي لرتويج االختالط بني
اجلنسني ،وحنرتم الروائي املبدع بشرط أن اليستغل أدبه لتمرير اجملون ،وحنرتم اإلعالمي املتميز بشرط أن
اليستغل مهنيته للتأليب ضد األنشطة اإلسالمية ،وهكذا.
منوذج أكثر داللةً من ذلك ،وهو أن الشخصيات اليت تكلمت عن (اجلهاد الشرعي)
بل تأمل معي يف ٍ
لقيت احرتاماً بني اإلسالميني ،لكن ملا صار بعضهم يستغل عنايته باجلهاد للتهكم بدروس العقيدة ،أو
تكفري علماء أهل السنة ،أو هتديد أمن البلدان اإلسالمية واغتيال العاملني يف املؤسسات األمنية وإتالف
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الثروات العامة للمسلمني ،فإن اخلطاب الشرعي واإلسالميني بعامة أطبقوا على منافرته وذم طريقته ،ال
ألنه اعتىن باجلهاد ،ولكن ألنه استغل عنايته باجلهاد لتمرير أفكار منحرفة.
وهكذا كل الشخصيات اليت تاجرت باإلصالح السياسي لبث أفكارها املنحرفة فإنه جيب مقاومة
حتريفاهتا ،ال ألهنا اشتغلت باالصالح السياسي ،وإمنا ألهنا استغلت اإلصالح السياسي لشرعنة تأويالهتا
للنصوص.

-16الحظت أن كثرياً من الطوائف الفكرية ال تعرف اخلطاب الشرعي باطالع فعلي على الدروس
والبحوث الشرعية ،وإمنا هم يستمعون لربامج الفتيا على اإلذاعة أو الفتيا يف بعض الربامج التلفزيونية،
فإذا رأوا –مثالً-كثرة أسئلة النساء املتصالت عن قضايا احليض ظنوا أن اخلطاب الشرعي كله مشغول
بقضية احليض ،فانظر كيف ش ّكلوا تصوراهتم عن اخلطاب الشرعي بناء على أسئلة النساء يف برامج الفتيا
العامة!
وهذه املناقشة التعين اإلزراء بفقه احليض ،معاذ اهلل ،فلفظ احليض ورد يف كتاب اهلل يف مخسة مواضع،
وكل كتب السنة النبوية اليت صنفت على األبواب أفردت له أبواباً خاصة مجعت فيه سؤاالت نساء
الصحابة للنيب عن أحكام احليض ،ووضح اهلل يف كتابه :حكم طهارة احلائض ،وحكم معاشرة احلائض،
وضبط ع َدد النساء باحليضات ،وهو شأن متكرر على املرأة ،ويغمض شأنه على كثري من النساء ،بل
كثري منهن يبقني حيارى ال يعرفن ماذا يصنعن ،ويرتددن كثرياً هل يصلني أم ال؟ وهل يصمن أم ال؟
بسبب غموض كثري من حاالته عليهن ،وترتتب عليه أحكام ثالثة من أركان اإلسالم اخلمسة ،وهي
الصالة والصيام واحلج ،فكيف لنا بعد ذلك أن نستخف هبذا احلكم الشرعي؟! ولكن املقصود هو
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توضيح الواقع ،وأن قضايا احليض ال توجد إال يف أسئلة النساء املتصالت بربامج الفتيا العامة ،أما
الدروس الشرعية والبحوث العلمية واحملاضرات واخلطب وحنوها فأكثرها مشغول بقضايا أخرى.

-17تالحظ أن كثرياً من النقد الذي توجهه الطوائف الفكرية ضد اخلطاب الشرعي يقولون فيه الشيء
ونقيضه ،وهذا شيء مثري لالستغراب فعالً ،فمثالً تراهم يقولون لك :ملاذا اخلطاب الشرعي غائب عن
القضايا املعاصرة؟ مث تراهم بعد ذلك ينقلبون ويقولون لك :ملاذا يدس الفقيه أنفه يف كل شيء؟!
وتراهم مرةً يقولون لك :ملاذا اخلطاب الشرعي عنده موقف سليب من االستفادة من الغرب؟ مث ينقلبون
يف موطن آخر ويقولون لك :ملاذا تشتمون الغرب وأنتم تستفيدون منه يف كل شيء من اإلبرة إىل
الطائرة؟!
وتراهم مرةً يقولون لك :ملاذا اخلطاب الشرعي يكرس االستبداد السياسي واخلنوع للنظام السياسي؟ مث
ينقلبون ويقولون لك :جيب أن ننقي اخلطاب الشرعي من األفكار اخلطرية حول اخلروج والتكفري
والعنف؟!
وتراهم مرًة يقولون لك :ملاذا أنتم تقدسون مرجعياتكم العلمية وتنحوهنا سلطة مستبدة وتضيقون ذرعاً
بوجود اجتهادات متنوعة؟ مث ينقلبون عليك يف موطن آخر ويقولون :إىل مىت وأنتم ال جتيدون إال التفرق
واالختالف حىت أصبح عندنا أقوال فقهية بعدد طالب العلم أنفسهم؟!
وتراهم مرة يقولون لك :مشكلة اخلطاب الشرعي أنه يتدخل يف نيات اآلخرين حني ينقدهم ،فهذا
قصده كذا وهذا قصده كذا .مث ينقلبون يف موضع آخر ويقولون :الدعاة اإلسالميني ال ينطلقون من
منطلقات عقدية وإمنا مغازلة للجمهور وحبث عن تصفيق األتباع وحنو ذلك؟!
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وهكذا يف سلسلة تناقضات تبدأ وال تنتهي ،حىت أنين أحياناً صرت أستمتع بتخيل النقد النقيض ،فإذا
مسعت أحدهم ينتقد اخلطاب الشرعي بقضية ما ،صرت أختيل القضية النقيضة لذلك ،وأتوقع أنه سيقوهلا
يوماً ما.

-18تالحظ أن هذه الطوائف الفكرية تردد دوماً سؤاالً يدور حول قضية (احللول والبدائل) فيقولون لك
كثرياً :أين احللول والبدائل اليت قدمها اخلطاب الشرعي يف قضايا االقتصاد واإلعالم والسياسة وحنوها؟
(طبعاً لألمانة فكل من مسعته يطرح هذا السؤال مل أره قدم هو حالً واحداً ،لكن دعنا نكمل حتليل
اإلشكالية) وهذا السؤال ناشئ عن غياب التمييز بني احملور املوضوعي/التكليفي الذي هو مسؤولية
الفقهاء ،واحملور الفين/الوضعي الذي هو مسؤولية اخلرباء ،وبالتايل فإن خرباء االقتصاد هم الذين ينتجون
احللول والبدائل االقتصادية ،وخرباء اإلعالم هم الذين ينتجون احللول والبدائل االعالمية ،وحنو ذلك،
وأما الفقهاء فمسؤوليتهم حتليل الشرعية ودراستها على ضوء علوم الوحي.
مث إن مطالبة الفقهاء بابتكار احللول يف (العلوم الطبيعية واإلنسانية) ينطوي يف حقيقته على االستهانة
هبذه العلوم! ألن القدرة على فهم هذه العلوم (الطبيعية واالنسانية) واستيعاهبا فقط حيتاج إىل دهور
وسنوات طويلة من الدراسة املنهجية املنظمة ،مث مواصلة القراءة والبحث ،وورش العمل مع املختصني يف
ذات اجملال .ومع ذلك فكثري ممن يدرسها ويفهمها ويستوعبها جيد مشقة كبرية يف اإلبداع فيها وابتكار
احللول والبدائل ،لصعوبتها وصعوبة اإلبداع فيها وتقدمها املستمر ،فكيف نطالب الفقيه واحملدث
واملفسر أن يبدع احللول يف هذه العلوم ،وأرباهبا وخرباؤها املختصون فيها منذ دهور يشق عليهم ذلك؟!
وكون الفقيه ال ميكنه أصالً أن يقوم فنياً بابتكار احللول يف العلوم الطبيعية واالنسانية ،ال ميكن أن يتضح
إال باألمثلة :فهل يستطيع علماء الشريعة أن يبتكروا حلوالً فنية يف طرق اإلجهاض احلديثة ،والتلقيح
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الصناعي ،وطفل األنابيب ،واهلندسة الوراثية ،وهرمونات التوأم ،وزراعة األعضاء ،واآلليات الفنية
للتجميل ،وحنوها من النوازل الطبية؟
وهل يستطيع علماء الشريعة أن يبتكروا حلوالً يف قضايا اقتصادية فنية متخصصة مثل التحكم يف
التضخم ،وإدارة املخاطر ،والقياسات االكتوارية حملفظة التأمني ،أو ربط العمالت ،أو آليات التسويق،
وحنوها؟
بالطبع ال  ..ألهنم غري مؤهلون تفصيلياً بالعلوم الطبيعية واإلنسانية اليت تكنهم من القيام بالدور الفين،
بل كل متخصص من الباحثني ميلك تأهيالً إمجالياً فيما ختصص فيه ،ففقهاء املعامالت لديهم تأهيل
إمجايل يف العلوم املالية ،املتخ صصون يف الفقه الطيب لديهم تأهيل إمجايل يف الصور الطبية حمل البحث،
وأما التأهيل التفصيلي فهذا ليس من صميم عمل الفقيه ،وال ميكنهم أن يدعوا ختصصاهتم ويعيدوا تأهيل
أنفسهم تفصيلياً يف هذه العلوم الدقيقة واملتخصصة ،اليت تستدعي دهوراً ليبدع االنسان فيها ،إذن ما
احلل؟ احلل أن نعزز تواصل الفقهاء واخلرباء ،ونزيد ميزانيات البحث العلمي الرمسية.

-19الحظت لدى بعض الفضالء املهمومني مبعاجلة ظواهر االحنراف الفكري مقولة يرددوهنا ،وهي أن
(االحنراف الفكري احمللي إفراز لفشل اخلطاب الشرعي يف حتقيق النهضة وعمارة الدنيا) ،وبعضهم يقول
(االحنراف الفكري احمللي نتيجة عكسية خلطاب التزمت الفقهي).
وهذه بكل صراحة مقوالت تفسريية ال تصمد أمام التحليل العلمي ،فالقول بأن االحنراف الفكري
انعكاس لفقهنا املتزمت مقولة غري دقيقة بتاتاً ،يؤكد ذلك أنه من املعلوم أن الفقه السائد يف مصر وتونس
واملغرب العريب وتركيا وغريها من بالد اإلسالم هو فقه متسامح مييل للروحانية أكثر من االلتزام الفقهي؛
123

ومع ذلك خرج من هذه البلدان أعىت رموز العلمنة والزندقة واإلباحية ،فلماذا وجدت العلمنة والزندقة يف
بلدان ال تعرف الوهابية والسلفية؟! اجلواب أن قانون "الكفر والنفاق" مرتبط أصالً باألهواء اليت جتد يف
اإلسالم والوحي قيوداً تزعجها ،فتبني أن هذه املقولة التفسريية مقولة مغلوطة كلياً.
كما أننا لو أتينا لدراسة التاريخ الكتشفنا أن (االحنراف عن الوحي) ليس ناشئاً أصالً عن القصور
الدنيوي للمسلمني ،بل وجد (االحنراف عن الوحي) يف أزهى عصور الوعي والتقدم ،ففي عصور
احلضارة اإلسالمية يف أواسط اإلسالم ويف األندلس وجدت أعىت أشكال الزندقة العقائدية واألدبية،
وأمناط من حتريف معاين الكتاب والسنة مبا ال يعرفه االحنراف املعاصر أصالً! ويف جتارب األنبياء اليت
بلغت الكمال واليت هي القدوة ،وجدت أعىت أنواع االحنرافات من (كفر) خارج الدولة املسلمة،
و(نفاق) داخل الصف املسلم ،فهل وجود (الكفر والنفاق) يف جتارب األنبياء الدعوية دليل على فشل
األنبياء يف حياهتم املدنية؟ وهل وجود الزندقة والضالالت العقدية واألدبية يف عصر احلضارة اإلسالمية
دليل على فشل هذه احلضارة اإلسالمية يف بناء الدنيا؟
إذا كانت جتارب األنبياء هي الكمال والقدوة ،فلماذا إذن وجد يف عصورهم أغلظ صور (الكفر
والنفاق)؟ هل ذلك دليل على فشل األنبياء والرسل -حاشاهم -يف منهجهم الدعوي؟ أم ذلك دليل
على أن قانون الكفر والنفاق مرتبط بـ(األهواء) كما بني ذلك القرآن؟
الدليل التارخيي يؤكد أن (الزندقة واالحنراف) ليست يف األصل انعكاساً للقصور الدنيوي ،بل هي يف
الغالب أهواء ولذائذ جتد الوحي يصادمها ،لكنها تستغل القصور الدنيوي لتربير وجودها.
وبناء على التجربة التارخيية للزندقة واالحنراف ،نستطيع أن نؤكد بكل وضوح أنه لو بلغ املسلمون اليوم
أرقى مراحل التقدم املدين فسيبقى أهل األهواء يكتبون ضد " :إمنا اخلمر..رجس" " ،للذكر مثل حظ
األنثيني" " ،والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما" " ،وأحل اهلل البيع وحرم الربا" " ،والذين كفروا يأكلون
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ويتمتعون كما تأكل األنعام" " ،ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض"  ..إخل من
احملكمات اليت تتعارض مع أهوائهم.
هؤالء الزنادقة واملنحرفون لديهم موقف سليب جوهري من قيود الوحي  ،لديهم مشكلة مع أحكام شرعية
نص عليها القرآن ،وليست القضية كلها هنضة وال حضارة وال عمران.
وأين تكمن خطورة هذه الفكرة املغلوطة وهي (أن االحنراف الفكري إفراز لفشل اخلطاب الشرعي يف
حتقيق النهضة)؟ تكمن خطورهتا أهنا تقود بعض األفاضل إىل الرضوخ لتبديل بعض األحكام الشرعية
ال ستمالة هؤالء املنحرفني ،مث يكتشف بعد فرتة أن املشكلة لدى هؤالء أكرب بكثري مما يتصور ،وأهنم
يريدون مسلسل الت خفيضات من األحكام الشرعية أن يستمر ،ألن األصل املنحرف يتسرب منه من
التطبيقات املنحرفة ما ال حيصى ،فال هو الذي حافظ على الشريعة ،وال هو الذي استمال هؤالء
للتدين.

-20تالحظ أن الطوائف الفكرية يرون حياة الناس وصحافتهم وجمالسهم مألى بشؤون خمتلفة ،من
أخبار سياسية ،وحد يث عن الرياضة ،والفن والسينما ،والشعر النبطي ،وأخبار احلوادث واجلنايات،
وترهات أخرى كثرية ،فرتاهم يشاركون الناس يف كل هذه القضايا بكل أرحيية ،فإذا حتدث أحد الفقهاء
أو الدعاة عن قضية عقدية أو فقهية قفز حرصهم على األولويات كأمنا نشط من عقال ،وصاروا ينوحون
أنتم أشغلتم الناس بقضايا العقيدة والفقه عن مصاحلهم إخل ،وال أدري ملاذا ال يرون أن هذه األوقات
اهلائلة اليت تذهب سدى أهنا هي املسؤول احلقيقي عن إضاعة أوقات الناس؟! ال أدري ملاذا مينحون
الرتفيه شرعية عظيمة يف أن يأخذ أوقات الناس ،وال مينحون ُعشر هذه الشرعية لتداول معاين الكتاب
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والسنة؟! ال أدري ملاذا ال يتذكرون القضايا الكربى ومصاحل الناس إال حني جييء احلديث عن اإلميان
والدعوة!

-21من املفارقات الطريفة اليت الحظتها عند كثري من الطوائف الفكرية أهنم يقولون (الكالم عن جهم
نبش يف قبور التاريخ وحنن اليوم يف
بن صفوان وبشر املريسي وعمرو بن عبيد والنظام وحنوهم هذا كله ٌ
عصر جديد خمتلف كلياً له مفكروه وإشكالياته) مث إذا ذهبت وأخذت أقلب مقاالهتم وجدهتم
منهمكون يف النبش يف مقابر التاريخ األورويب! فتجدهم يف غاية الزهو ووهم األمهية وهم ينسخون
ويلصقون من أمساء فالسفة القرن السابع عشر (بيكون ،هوبز ،ديكارت ،سبينوزا ،جون لوك ،وحنوهم)
أو فالسفة القرن الثامن عشر (فولتري ،روسو ،هيوم ،كانط ،وحنوهم) ،بل وأكثر طرافة من ذلك حديثهم
التبجيلي املستفيض عن سقراط أفالطون وأرسطو وحنوهم من فالسفة التاريخ السحيق ،فصارت
اإلشكالية عندهم ليست يف (القبور) ،وإمنا يف (جنسية صاحب القرب) نفسه ،فتكتشف أن ذلك الذي
يؤذيهم ويسمونه غبار التاريخ يتحول بقدرة قادر إىل رذاذ التاريخ املنعش اللطيف!
فإذا قلت هلم :أنتم تتكلمون اآلن عن فلسفات أوروبية بائدة هلا مئات السنني ،فلماذا تستغربون من
أهل السنة إذا عرضوا يف دروسهم للجهم واملريسي والنظام؟ قالوا لك( :أنت جاهل ،هذه الفسلفات
التزال هلا امتداداهتا ،وآثارها املعاصرة موجودة إىل اليوم ،وكثري من النظريات املعاصرة تعود جذورها إىل
تلك الفلسفات!) فتقول هلم :وكذلك أفكار اجلهم واملريسي ال تزال آثارها موجودة إىل اليوم ،وكثري من
املدارس العقدية املعاصرة تعود جذورها إىل أفكار تلك الشخصيات! فما الفرق إذن؟! لن جتد جواباً !

126

-22الحظت يف هذه الطوائف الفكرية أهنا مل تستوعب بشكل عميق الفارق بني (علم السلف) و
(علم املفكرين املعاصرين) باإلسالم والوحي ومراد اهلل ورسوله ،واليزال كثريٌ منهم جيّوز أن تكون طريقة

املنتسبني للفكر املعاصر أعلم وأصح يف فهم اإلسالم من أئمة املسلمني يف القرون املفضلة ،ويقول لك

ماملانع أن يكون كالم هؤالء املعاصرين عن املقاصد والسنة النبوية وأصول الفقه وحنوها أصح من طريقة
السلف؟!
أتذكر أحد هؤالء حيب القراءة لبعض الفرانكفونيني العرب الذين يكتبون يف إعادة تفسري الرتاث ،ويردد
دوماً بأنه يريد فهماً عقالنياً لإلسالم! قلت له يوماً :إن كنت تتوقع أن هذه الشخصيات اليت تقرأ هلا
واليت تعرف أنت أهنا أخذت نصوص الرتاث عن املستشرقني ،وكثري منهم معاقر ألم اخلبائث ،ومع ذلك
تتصور أ ن هؤالء سيفهمون اإلسالم بأصح مما فهمه أمثال سعيد بن املسيب وابن املبارك وعطاء والزهري
واألوزاعي والثوري ومالك وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ،وحنوهم ممن أفنوا أعمارهم يف مجع السنة،
وتحيصها حديثاً حديثاً ،واستيعاب فتاوى أصحاب رسول اهلل ،مع دقتهم يف معرفة لسان العرب ،وشدة
احتياطهم من الفتوى بال علم ،وفوق ذلك كله تصوهنم وتقواهم وتعلقهم باهلل ،إذا كنت ترى أن
أصحابك الفرانكفونيني رمبا يكونون أفضل فهماً ملراد اهلل ورسوله من هؤالء ،فهذه واهلل غاية اخلرافة
والسذاجة ،وليس يف ذلك من العقالنية حبة خردل!
ياعزيزي أرجوك ف ّكر بعقالنية :كيف تقارن أمثال سعيد بن املسيب وعلقمة وعطاء ومسروق وحنوهم من
كبار التابعني الذين درسوا بني يدي أجلة أصحاب رسول اهلل ،بأصحابك الفرانكفونيني الذين درسوا
على يدي املستشرقني؟!
ياعزيزي سعيد بن املسيب حامل علم عمر بن اخلطاب حىت كان ابن عمر يسأله عن أقضية عمر،
واختص بأيب هريرة حىت ّزوجه ابنته ،وجماهد بن جرب عرض القرآن على ابن عباس ثالث مرات يوقفه
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عند كل آية يسأله عن معناها ،وعطاء بن أيب رباح كان يفيت يف املناسك وأصحاب رسول اهلل شاهدون،
واحلسن البصري لقي مخسمائة من الصحابة ،ومن قرأ يف تاريخ كبار التابعني ورأى مؤهالهتم العلمية
وقف مشدوهاً إكباراً ألولئك العظماء ،فهل تتوقع أن يكون هؤالء املنتسبون للفكر املعاصر الذين
اليعدون أن يكونوا جمموعة من اهلواة للكتابة حول الرتاث اإلسالمي ،هل تتوقع أن يكونوا أعلم وأكثر
جدية يف البحث عن مراد اهلل ورسوله من أولئك؟! هذا تدمري للعقالنية يا عزيزي ،وال صلة له بتاتاً هبا،
أرجوك العقالنية أشرف بكثري من هذه التصورات الساذجة ،قل أي شئ إال أن تقول يل هذا مقتضى
العقالنية ،تصوراتك هذه الختتلف عن من يتصور أن جمموعة من الشباب الذين اقتنوا مؤخراً عدداً من
الكتب التعليمية املرتمج ة عن الفلسفة من معارض الكتاب أهنم من املمكن أن يكونوا أعلم بالفلسفة من
أساطني الفلسفة املعاصرين اليوم .فهل هذا كالم معقول؟!

-23من األمور اليت لفتت انتباهي عند الطوائف الفكرية املعاصرة كثرة اخللط بني (النقد) و (التجين) ،
فرتاهم يقولون لك متذمرين :ملاذا ال تقبلون النقد؟ ملاذا ترفضون التصحيح؟ فإذا قلت له :تفضل ما النقد
الذي لديك؟ اكشتفت أنه كله سواليف متناثرة من التجين والبهتان.
من املهم هاهنا أن نؤكد بصورة واضحة أن نقد اخلطاب الشرعي املعاصر ليس مبدأً مرفوضاً من
األساس ،بل وليس مقبوالً فقط ،بل هو مطلب شرعي ألنه جزء من فريضة األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وكل فقهاء ودعاة اخلطاب الشرعي –بال استثناء -مارسوا شيئاً من النقد والتصحيح والتصويب
كل يف جماله ،فالفقهاء ينتقدون دوماً األخطاء الفقهية ،والرتبويون ينتقدون دوماً السلوكيات اخلاطئة،
ٌ
وهكذا .ولكن هذا النقد مشروط دوماً بأن يكون نقداً علمياً مربهناً ،وليس شائعات جمالس يستهلكها
كساىل املعرفة وضحايا اإلعالم املسيس.
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واحلقيقة أن أكثر النقد الذي يطرح هذه األيام الصلة له بالعلمية من قريب وال بعيد ،فالتجين على
االسالميني أصبح موضة رائجة هذه األيام ،وأنا شخصياً صار عندي موقف سليب جذري من أي
شخص يركب هذه املوضة ،فالتجين والشماتة وتصوير احلال على غري ماهو عليه مرفوض بكل حدة.
فبعض هؤالء الذين ركبوا املوجة إذا أتى ذكر االسالميني فال جند عندهم إال غمطهم قدرهم ،وتغييب
حماسنهم ،فاالسالميون عندهم إما أن يتهموهم مبا ليس فيهم ،وإما أن يشتموهم مبا هو من حماسنهم.
فاهتامهم مبا ليس فيهم :كاهتامهم برفض األفكار احلديثة جملرد كوهنا حديثة ،واهتامهم بتهميش قضايا
األخالق ،واهتامهم بالتبعية الفقهية للسياسي .وأما شتمهم مبا هو من حماسنهم :كذمهم لتعظيمهم فقه
السلف وعنايتهم به ،وذمهم لقلقهم من التغريب ،وذمهم لرفضهم العقائدي الصلب لألفكار املنحرفة.
أما ذكر حماسن اإلسالميني ،والتحديات اليت تواجههم ،وغربتهم يف هذا العصر ،وكوهنم القائم بأمر
االسالم يف هذه الظروف العاملية الشديدة؛ فهذا مما الخيطر على بال أولئك أصالً ،فضالً عن أن ينوهوا
به ،وبعض هؤالء يعترب نفسه من اإلسالميني ومع ذلك صار عوناً على إخوانه الذين يهمهم أمر
االسالم ،وصار خطأ آحاد إخوانه يف نصرة االسالم أعظم يف نظره من جرائم الكتاب املنهمكني يف
حتجيم أمر االسالم وتضييق نطاق التدين.

-24من األمور املؤملة أنك جتد كثرياً من رموز الطوائف الفكرية الذين يلمزون أهل السنة بأهنم
اليتحدثون عن الظلم ،وأهنم جيب أن يقاوموا الظلم؛ أنك جتد هؤالء الرموز أنفسهم واقعون يف مراتب
فظيعة من الظلم ،كظلم القرآن بتحريف كثري من آياته ،وظلم السلف بالتهكم بفقههم ،وظلم أهل
السنة بالتجين عليهم ،وحنو ذلك ،مث يتغنون بوجوب مقاومة الظلم ،وليتهم صححوا مظاملهم قبل ذلك.
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-25من األخطاء املنهجية اليت الحظتها يف الطوائف الفكرية حتميل اخلطاب الشرعي مسؤولية املتنكرين
والدخالء واملتسللني ،فنحن نعرف أن الفقيه الشرعي له منزلة يف قلوب املسلمني وهلل احلمد ،فرتى بعض
الشخصيات املرتزقة تتزيا بزي الفقهاء وتتظاهر مبظهرهم لتحقيق بعض املكتسبات السياسية كمنصب أو
أعطيات وحنوه ،فاإلنسان الصادق يف حب الشريعة وأهلها وأهل السنة ،جتده ينفي نسبة هذه
الشخصيات للخطاب الشرعي ،وبالتايل ينزه اخلطاب الشرعي وأهل السنة من أفعاهلم ،ولكن الشخص
الذي يف قلبه هوى وشحن اء ضد أهل السنة جتده يفرح بنسبة هذه الشخصيات للخطاب الشرعي
ليتوصل إىل إدانة اخلطاب الشرعي بسلوكيات هؤالء املرتزقة.
ومن األمثلة احلية على ذلك ،أن املسلمني وهلل احلمد جبلت نفوسهم على حب املتدينني والثقة هبم،
فيأيت بعض احملتالني فيتزيا بزي املتدينني فريخي حليته ويبالغ يف تشمري ثوبه ويضخ تيارات البخور يف
مكتبه ويفتح مسامهة عقارية يقضم هبا أرصدة البسطاء ،فالباحث الصادق ينفي نسبة هذه الشخصية
لألخيار واملتدينني ،وصاحب اهلوى الذي يريد إسقاط اخلطاب الشرعي جتده يتعامى عن ذلك ويقول:
(انظروا إىل املطاوعة يأكلون أموال الناس) فانظر كيف حيمل الفضالء مسؤولية احملتالني!
وأقرب مثل لذلك أنين رأيت مرة أحد الباحثني املاركسيني حيمل الصحابة مسؤولية أفعال بعض املنافقني
اليت ذمها اهلل يف القرآن! فإذا كان هذا املنافق تسلل إىل الداخل املسلم وتسرت بأنه من أصحاب حممد
فكيف حتمل الصحابة مسؤولية هذا احملتال!
ومن أطرف األمثلة أنين مسعت أحدهم يقول (أن هناك عينات من اآلباء حيولون بني بناهتم وبني الزواج
ليستأثروا برواتبهن ،وهذه نتائج اخلطاب الديين الذكوري عندنا لألسف ) فقلت له :ياسبحان اهلل ،اآلن
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تركت كل كالم أهل العلم عندنا يف حترمي العضل والتشنيع فيه وأنه من أفحش الظلم ،وذهبت تستدل
ببعض املقصرين وتنسبه للخطاب الشرعي!

-26الحظت أن مثة شرحية واسعة داخل الطوائف الفكرية لديها (علمانية يف فقه األولويات) فهي تقر
معك بثبوت كثري من القضايا الشرعية ،لكن إذا جئت لرتتيب األولويات تراها ترتب األولويات حبسب
ذوقها وميوهلا الشخصي ،وليس حبسب ترتيب القرآن ،وكثرياً ماكنت أمسع أحدهم يقول يل (ليست
املشكلة يف كون قضايا التوحيد والبدع والفضيلة مهمة ولكن أين فقه األولويات يف عصرنا؟) فإذا بدأت
تتحاور معه حول هذا السؤال اجململ اكتشفت أنه قد صمم جدوالً لألولويات من وحي ميوله
الشخصية .وهذا كله خطأ كارثي ،فكما أن هذه القضايا مصدر شرعيتها القرآن ،فكذلك فإن ترتيبها
مصدره القرآن ،فالقرآن هو املصدر املطلق يف ترتيب األولويات ،فما عظمه القرآن جيب أن نعظمه
فنكثف الدعوة إليه وحنذر من اخلطأ فيه ،وما أخره القرآن جيب أن نقتصد فيه فنقتصد يف الدعوة إليه
ونتسامح يف اخلطأ فيه.
ومثل هذا التفريق عندهم أعين التفريق بني (شرعية القضايا ،وترتيب األولويات بني القضايا) فيحتكم يف
األوىل للقرآن ،وحيتكم يف الثانية لذوقه الشخصي؛ له نظائر عندهم ،من ذلك تفريقهم بني (النص
والتفسري) فيقول لك حنن نؤمن بالنص ولكن خنالف يف تفسري النص ،فهو يتوهم أن منهج تفسري النص
اليرجع فيه للنص ذاته! فكما أن أولئك علمنوا (فقه األولويات) بفصلها عن حاكمية القرآن ،فإن هؤالء
علمنوا (منهج تفسري النص) وفصلوه عن حاكمية النص ذاهتا.
ومنهج تفسري النص منصوص عليه ،ومن أمثلة ذلك :قاعدة فهم القرآن على مقتضى الوضع العريب مبا
ْما َع َربِيًّا )
(وَك َذلِ َ
ك أَنْ َزلْنَاهُ ُحك ً
يتضمنه من أساليبها يف العموم واخلصوص وحنوها من خصائص اللغة العربية َ
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ِ
ِ ِ
ِ
آم ْن تُ ْم بِه فَ َقد ا ْهتَ َد ْو) ،وقاعدة رد املتشابه إىل احملكم (م ْنهُ
آمنُوا ِمبثْ ِل َما َ
 ،وفهم القرآن مبنهج الصحابة (فَِإ ْن َ
آايت ُْحم َكمات ه َّن أُم ال ِ
ْكتَ ِ
ُخ ُر ُمتَ َش ِاهبَات) ،وقاعدة تتبع موارد اللفظ يف النصوص (ليس كما تقولون
اب َوأ َ
َ ُ
َ

أومل تسمعوا إىل قول لقمان البنه "اي بين ال تشرك ابهلل إن الشرك لظلم عظيم" ) ،وقاعدة مراعاة الرتتيب يف
النصوص (أبدأ مبا بدأ هللا به) ،وهذه أمثلة فقط ،ومثة مناذج كثرية لكيفية داللة النصوص على منهج تفسري
النص ذاته.

-27طوال مناقشايت الشخصية مع نقاد اخلطاب الشرعي كنت أحرص على الوصول لرؤية علمية ،لكن
كانت تواجهين عقبات كبرية ،ومن أهم هذه العقبات مشكلة (املراوحة يف حمل النزاع) وهي إشكالية يف
املنهج املعريف ،وخالصتها أن املناقش اليستطيع أن ميسك بالسؤال الذي يدور حوله النقاش بل يتقلب
باستمرار ،ويعيد صياغة السؤال بشكل مناقض ،ويقفز إىل سؤال آخر دون وعي ،وهذه اإلشكالية
تسبب يل شخصياً متاعب كبرية يف النقاش معهم ،وسأضرب لذلك مثالً:
يأتيك شخص متأثر بالتيارات الفكرية املعاصرة ويقول لك (مشكلة اخلطاب الشرعي أنه غائب بتاتاً عن
دراسة وحبث املستجدات املعاصرة) تقول له :حسناً ،لنركز النقاش ،سأذكر لك مناذج كثرية من دراسات
الباحثني الشرعيني يف القضايا املعاصرة ،فإذا ذكرت له بعضها ،يقول يل (ولكنهم يعاجلون املسائل يف
هذه الدرسات بطريقة أصول الفقه املوروثة عن السلف ،وهذه طريقة تقليدية انتهت) .الحظ يف جوابه
هذا كيف قلب اإلشكالية دون وعي ،فإشكاليته األوىل :أن اخلطاب الشرعي اليدرس املستجدات،
وإشكاليته الثانية :أن اخلطاب الشرعي يدرس املستجدات ،لكنه يدرسها بطريقة أصول الفقه عند
السلف! فيتبني بعد ذلك أن مشكلته احلقيقية ليست يف دراسة املستجدات من عدمها ،وإمنا مشكلته
احلقيقية مع منهج السلف يف فهم اإلسالم!
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ومثال آخر لذلك :يأتيك شاب من ضحايا التيارات الفكرية املعاصرة فيقول لك( :مشكلة اخلطاب
الشرعي أنه غائب تاماً عن قضايا احلقوق والفساد املايل والرشوة وحنوها) فتذكر له مناذج من معاجلات
اخلطاب الشرعي ملثل هذه القضايا ،فيقول لك (ولكنهم يتكلمون عن قضايا أخرى مثل الصفات
ومعارك الليربالية الفارغة وغريها) .فانظر كيف قلب إشكاليته كلياً ،ففي البداية كان يدعي أن أهل السنة
اليتحدثون عن احلقوق املالية ،مث حتول وصار يقر بأن هلم طرح حول القضايا املالية ولكن ملاذا يطرحون
قضايا عقدية وفضيلية أخرى؟! فتبني أن مشكلته الفعلية ليست يف منح احلقوق املالية اهتماماً وإمنا يف
إلغاء االهتمامات الشرعية األخرى.
وهكذا جتد التلون واملراوغة والتقلب يف االسئلة واالشكاليات ،وإعادة صياغتها بطريقة تنقض الدعوى
السابقة ،فيبقى يف املراوحة والرتنح بني أسئلة فالشية تنقدح من كل جانب.

-28ومن املشكالت املنهجية الطريفة عند الطوائف الفكرية أنك حني تطالبهم بنماذج يذكرون لك
شواهد تفيد نقيض دعواهم تاماً ،ومن ذلك مثالً :أن يأتيك شخص ويقول لك مشكلة اخلطاب
الشرعي أنه يغايل يف طاعة والة األمور حىت أنه مينع اإلنكار ألنه معصية لويل األمر ،فإذا ذكرت له مناذج
من إنكار الفقهاء والدعاة يف مسائل كثرية وضعها النظام السياسي ،قال لك (ولكنك تعرف أن فرقة
منسوبة للشيخ ربيع املدخلي تنع ذلك كله) فتقول له :وكيف وقف اإلسالميون جتاه هذه الفرقة؟! إن
وقفتهم احلازمة تدل على نقيض مقصودك!
ومن أمثلة ذلك أنك جتدهم يقولون الفقهاء يغريون مواقفهم تبعاً للسياسي ،فإذا قلت أعظين مثاالً لو
مسحت؟ يقول لك :انظر اختالط كاوست كيف أفتت بعض الشخصيات الوزارية الرمسية جبوازه ،فتقول
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له :وكيف وقف اإلسالميون جتاه هذه الشخصيات؟ إن وقفتهم احلامسة واحلادة تدل على نقيض
مقصودك!
وأحدهم قال يل مرة :اإلسالميون يرفضون استنباط شئ جديد من النصوص اليوجد يف كتب السلف،
قلت له :أعطين مثاالً على ذلك قال :موقفهم السليب من ظالل القرآن لسيد قطب ،قلت له:
إذا كان سيد قطب وقع يف هنات يسرية خالف فيها عقيدة السلف ،ومع ذلك جتد تفاين اإلسالميني يف
النقل عنه واستعذاب مقطوعاته فهذا يدل على نقيض قصدك جذرياً! إذا كان هذا موقفهم مع من
استنبط وأخطأ ،فكيف موقفهم مع من استنبط ومل خيالف السلف؟!
وهكذا يذكرون دوماً شواهد تفيد نقيض مقصودهم.

 -29الشك أن هداية اجلميع مطلب شرعي ،لكننا سنتكلم هاهنا عن األولوية أيهما أوىل (هداية أهل
األهواء الفكرية ذاهتم؟ أم حفظ الشاب الداعية الصادق من هذه األهواء الفكرية؟) الحظت بعض
األخيار تأخذه احلماسة يف ا لتأثري على أهل األهواء فيلجأ إىل أن يستميلهم بإرضائهم باملوافقة على
صحة بعض طعوهنم يف اخلطاب الشرعي ،ظناً منه أنه ببذل هذه املداهنة العلمية سيتألفهم ملنهج أهل
السنة ،لكن الواقع أن مثل هذا يعود خبسائر أكرب على طالب العلم والداعية الصادق الباحث عن احلق،
ولذل ك ،فإنه جيب أن تكون األولوية حلماية الشباب الصادق من أهل األهواء ببيان زيف أفكارهم ،فإن
اهتدى أهل األهواء الفكرية فبها ونعمت ،وإن تسكوا بأهوائهم فلسنا على استعداد للتفريط بإميان
الشباب املسلم وديانتهم وعبوديتهم ألجل أهل أهواء يشرتطون على النص.
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-30أوجه القصور يف اخلطاب الشرعي املعاصر:
تعرفنا يف اجلوالت السابقة على الشائعات النقدية اليت تستهلكها الطوائف الفكرية املعاصرة املخالفة
ألهل السنة يف منهج اإلصالح والنهضة ،واكتشفنا سوياً حجم زيفها وبطالهنا ،فالسؤال اآلن :إذاً ماهي
أوجه القصور يف اخلطاب الشرعي املعاصر؟
فاحلقيقة أن الذي يبدو يل شخصياً أن هناك حمورين أساسيني تظهر فيهما جتليات القصور:
احملور األول :نقص التغطية يف كل اجملاالت ،فحجم اجلهود املبذولة يف كل امليادين غري كافية إىل اآلن،
وسأضرب أمثلةً لذلك:
تشهد اجملتمعات املسلمة اليوم ألواناً من الوثنية التقليدية ،كاالستغاثة باحلسني وسؤاله تفريج الكربات،
وهذه املظاهرة موجودة يف جمتمعنا احمللي ذاته ،ومثة دراسات ذكية وممتازة درست واقع املزارات املعاصرة
املنتشرة يف البلدان اإلسالمية وكشفت نتائج مرعبة من شيوع الوثنية التقليدية ،وهذا هو عني الشرك
الذي ذهبت أعمار الرسل واألنبياء يف حماربته ،ومع ذلك التزال جهودنا تتقاصر عن معاجلة أعظم قضية
أمهّت األنبياء واستولت على هرم أولوياهتم ،بل وصلنا إىل درجة أكثر احنطاطاً حيث صار بعض
املنتسبني للفكر عندنا يتعامل مع هذه املظاهر بكل برود وكأن حق اهلل األعظم مل ينتهك! بل وقد
يسخر ممن يؤرقه هذا األمر ويسعى يف معاجلته ،بل وبعضهم يعترب معاجلته نوع من "الطائفية"!
ومن صور القصور أيضاً ،أن كثرياً من اجملتمعات املسلمة تعاين من (شرك التشريع) أي عدم افراد اهلل
بالطاعة يف تشريعاته  ،فتسن القوانني تلو القوانني اليت تنتهك أحكام اهلل يف املعامالت واجلنايات وغريها.
وهذا الشرك الذي قال اهلل عنه {أَم َهلم ُشرَكاء َشرعُوا َهلم ِمن ِ
الدي ِن َما َملْ َأيْذَن بِ ِه َّ
الِلُ} الشورى . 21،فسمى
َ ُ َ
ْ ُْ َ

ون ِ
َحبارُهم ورْهبانَ ُهم أَراباب ِمن ُد ِ
َّ
الِل}
تشريعاهتم شركا .وقال تعاىل عنه أيضاً{ :اختَ ُذواْ أ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ً
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التوبة.31،

فجعل

َنت تَ ُكو ُن َعلَْي ِه َوكِيال} الفرقان .43،فجعل طاعة
ت َم ِن َّاختَ َذ إِ َهلَهُ َه َواهُ أَفَأ َ
طاعتهم شركا .وقال تعاىل {أ ََرأَيْ َ

اهلوى مبا خيالف أمر اهلل نوع من "تأليه اهلوى" .

ومن أعظم مايبني مركزية (توحيد التشريع) يف مشروعات األنبياء للإلصالح أن اهلل تعاىل حني ذكر
"الرسل" و"الكتب السماوية" -ومها ميثالن ثلث أركان االميان الستة -رسم وظيفة الكتب السماوية
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َّ
ني
ين َوأ َ
بصورة أخاذة حيث يقول تعاىل{ :فَ بَ َع َ
اب ِاب ْحلَ ِق ليَ ْح ُك َم بَ ْ َ
الِلُ النَّبِيِ َ
َنزل َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ني ُمبَش ِر َ
الن ِ
َّاس فِ َيما ا ْختَ لَ ُفوا فِ ِيه} [البقرة .]213:فباهلل عليك تدبر هذا الشمول الذي ذكرته هذه اآلية عن وظيفة

الكتب السماوية "ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه" وقارنه بواقع احلال اليوم.

واملراد أن جهودنا يف معاجلة شرك التشريع الذي هو من أعظم نواقض وقوادح التوحيد التزال أقل بكثري
بكثري من املستوى املطلوب ،بل وظهر لدى البعض نغمة جديدة صار يشعر أن قضية (حتكيم الشريعة)
قضية جيدة ولكنها ليست أولوية ،املهم هو احلقوق املالية ،فاختزلت الشريعة كلها يف احلقوق املالية!
ومن أمثلة قصور اخلطاب الشرعي أن املؤسسات اإلعالمية الكربى اليوم تكثف نشر املواد اإلعالمية اليت
تدفع باجتاه تطبيع العالقات غري املشروعة بني اجلنسني ،وتقويض احلواجز الشرعية ،وحفظ األعراض
واحد من أعظم مقاصد الشريعة اخلمسة ،ومع ذلك التزال جهودنا دون مستوى املواجهة.
ومن أمثلة قصور اخلطاب الشرعي أن الطوائف الفكرية املنحرفة تضخ على الشباب اليوم آالف املقاالت
اليت تتضمن شبهات تزين للشاب املسلم تقحم الشهوات دون تأنيب ضمري ،وفيها من حتريف معاين
الوحي والتزهيد بفقه السلف واللهج بتعظيم الكفار شيئاً عجباً ،وغالبها تقريباً يدور حول إعادة صياغة
أحكام اإلسالم مبا يتن اسب مع قيم ومفاهيم الثقافة الغربية عرب االعتماد على اخلالفات والشذوذات
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الفقهية ،فإذا وجدو شذوذاً فقهياً صار املرجح يف املسألة ليس النص ،وإمنا مدى القرب والبعد عن قيم
الثقافة الغربية ،ولذلك تنتهي هذه األفكار دوماً إىل (التفسري املادي لإلسالم) أي إبراز اجلانب املادي يف
التشريعات وتغييب بقية احملتويات العقدية والفقهية ،ومع ذلك التزال جهودنا يف مكافحة هذه الطوائف
الفكرية املنحرفة دون املستوى املطلوب.
ومن أوجه القصور أن كثرياً من املناصب والواليات املؤثرة على حياة املسلمني صارت تعطى لغري
األكفاء ،وكثري من العقود احلكومية صار ينخرها الفساد من الداخل ،وهذا أثر جوهرياً على املصاحل
اخلدمية للمسلمني بشكل عام ،وأزميت اإلسكان والصحة بشكل خاص ،والتزال جهودنا يف املطالبة
باإلصالح دون املستوى املطلوب.
هذه مناذج فقط ،واملراد منها التأكيد على أننا حباجة ملضاعفة اجلهود على مجيع اجلبهات ،العقيدية
والفضيلية واملالية وغريها ،فليست مشكلة اخلطاب الشرعي أنه غاىل يف جانب وترك جوانب أخرى ،بل
مشكلة اخلطاب الشرعي أنه ال يزال غري قادر على تلبية االحتياجات يف مجيع احلقول.
والفرق بني أهل السنة وأهل األهواء الفكرية يف حتديد مواطن القصور ،أن أهل السنة يطالبون دوماً
جبميع األبواب الشرعية ،ويعظمون شأهنا مجيعاً ،ألهنا كلها من الدين عندهم ،وأما أهل األهواء فيضربون
املطالب الشرعية بعضها ببعض ،فأهل السنة يقولون دوماً جيب أن جنتهد يف كل الفروض الكفائية ،وأهل
األهواء يقولون –مثالً -أوقفوا جهود التوحي د والفضيلة وحتدثوا يف احلقوق املالية فقط .ومن يدعو
ملضاعفة اجلهد على كل اجلبهات فهذا دليل على أنه يريد األخذ بالدين كله ،ومن كان يريد ضرب
املطالب الشرعية بعضها ببعض فهذا دليل على أن يف نفسه هوى.
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احملور الثاين :قصور األخطاء الفردية :الميكن القول بأن فقهاء ودعاة اخلطاب الشرعي معصومون ،بل
حيدث من األفراد مجيعاً بال استثناء أخطاء فردية عرضية ،فاإلنسان يضعف أحياناً يف العلم والعمل،
يضعف يف العلم فيتأول ،ويضعف يف العمل فيعصي ،والواجب علينا مجيعاً أن نتناصح يف هذه األخطاء
الفردية.
لكن من املهم التنبيه إىل أن األخطاء الفردية الحتسب على قواعد وأصول أهل السنة ذاهتا املوروثة عن
خري القرون ،فتجد بعض الشباب يأتيك ويقول لك( :اخلطاب الشرعي اليعتين بقضايا األخالق) فإذا
ذكرت له مناذج واسعة من منتجات قضايا األخالق ،قال لك (أنا أتذكر الشيخ الفالين غضب مرًة وقال
كالماً ،والشيخ الفالين يهمل يف عمله ،وحنو ذلك) فمثل هذه الوقائع هي أخطاء شخصية ألفراد
وليست أخطاءً ملنهج أهل السنة ذاته! هل يصح أن نأخذ مثالً القصور البشري الذي اعرتى بعض
الصحابة ونقول إن منهج النيب يف التعليم خاطئ؟! واملراد أن وقوع اخلطأ من األفراد جيب أن يعاجل
كأفراد ،ال أن ننقلب على اخلطاب الشرعي ذاته.
هذان حموران أرى شخصياً أهنما حباجة للعناية لتنمية الواقع اإلسالمي.

138

خامتة :وأخرياً ما الدافع لكتابة هذه الورقة؟احلقيقة أن أعظم دافع يل لكتابة هذه الورقة ،وهذه املناقشات السابقة ،أنين رأيت نتائج مرة هلذه
املقوالت النقدية اليت تروجها الطوائف الفكرية .بكل صراحة ووضوح أعرف الكثري من الشباب الذين
التقيت هبم ،أو جرت بيين وبينهم حماورات ،أو حصل بيننا اتصال باملراسلة ،وحكوا يل شيئاً من
أخبارهم ،فرأيت فيها واهلل العظيم ما ميأل النفس حزناً وكمداً ،ترى الشاب عليه سيماء الصالح واخلري،
مشتغالً بشيء من معاين الوحي أو حفظ نصوصها ،ومهموماً بالدعوة إىل اهلل ،بل حيمل هم املسلمني
يف كل مكان ،وحياول تزكية نفسه بشيء من العبادات ،وميضي بقية وقته يف ٍ
شأن وظيفي من شؤون
دنياه ،مث ال يلبث أن يتعرف على هذه املقوالت النقدية اليت تروجها الطوائف الفكرية ،فيشحنونه ضد
اخلطاب الشرعي ،ويصدعون ثقته بفقهاء أهل السنة ودعاهتم ،فال يزالون به حىت ينفصل عن مقابس
اإلميان ،ومغذيات التدين ،فيهجر القرآن تدرجيياً ،وينسى كثرياً من معاين الوحي اليت تعلمها ،وتتضرر
عبادته بشكل ملحوظ ،بدءاً بالنوافل مروراً بالواجبات وانتهاءً بالشذوذات الفقهية ،وتصبح جمالسه كلها
حنق وتذمر من املتدينني واألخيار ،وتنبين بينه وبينهم احلواجز تلو احلواجز ،ويصورون له أهنم وإياه

سيبنون النهضة واحلضارة ،وهم واهلل ال حضارة دنيوية وال دينية ،بل كثري منهم يتحول إىل اللهو ومساهرة
األفالم ،والشغف بالسفر للخارج.
بل واهلل العظيم أن أحدهم –وهو قارئ هنم -قال يل بكل صراحة( :أنا يل أكثر من عشر سنوات
أصلي الفجر إذا ذهبت للعمل الساعة الثامنة) يقوهلا يل بكل برود واهلل على ما أقول شهيد ،فانظر
كيف مات الدين يف القلب ،إن أسوأ من إطباقه على ترك الصالة ال مباالته مبا وقع منه ،وهذا ال يقع
إال مبن غادر تعظيم اهلل قلبه ،وهذا الشخص ال يكف عن املشاركة دوماً يف قضية (كيف نفهم
اإلسالم؟!) واهلل شيء مقرف جداً.
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شباب صار وقتهم بني األفالم والسياحة وتضييع العبادات ،ال يك ّفون عن توجيه النصائح لعلماء أهل
السنة كيف يفهموا اإلسالم؟!
على أية حال فإن املقصود هاهنا أن (شحن الشباب ضد فقهاء ودعاة أهل السنة) صار له دور فعال
يف توهني التدين يف النفوس ،وكلما الحظت هذا األثر أخذت أتعجب من املعاين العظيمة اليت أشارت
إليها تلك اآلية:
ِ ِ ِِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
آمنُوا) احلشر10 ،
ين َسبَ ُق َ
ين َ
وان ِاب ِْإلميَان َوَال َْجت َع ْل ِيف قُلُوبنَا غ ًّال للَّذ َ
(ربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َوِِإل ْخ َواننَا الذ َ
َ

امتالء القلب بالغل ألهل الفضل واخلري –سواءً أصابوا أم أخطأوا -ليس قضية هامشية بتاتاً ،بل هي
أول عثرةٍ يف منحدرات األهواء السحيقة.
ولتتأكد من كالمي تأمل يف واقع الطوائف الفكرية املناوئة للخطاب الشرعي ،وستجد فيهم مجيعاً ضعف
الصلة بالقرآن ،والضعف العبادي العام.
ولذلك فإن من أعظم ما حيرق هذه الطوائف الفكرية املخالفة ألهل السنة واجلماعة يف منهج اإلصالح
والنهضة :الدعوة إىل تالوة القرآن وتدبر معانيه ،وتدبر األعمال اليت حيبها اهلل ويذكرها ويعيدها وحيث
عليها ،فهذا القرآن العظيم أعظم (منظم لألولويات) ،وهو (اجلدول الصحيح) لرتتيب املطالب الدينية،
وقد رأيت شباباً كثرياً كانت لديهم إشكاليات كثرية بسبب القراءة يف بعض الكتب واملقاالت الفكرية
املنحرفة ،فأوصاهم بعض املتخصصني بتالوة القرآن وتدبر معانيه ،فما هو إال فرتة يسرية حىت زالت
عنهم الغشاوة كلها ،وتبني هلم املطالب اليت يريدها اهلل من العباد ،ودرجاهتا وأولوياهتا ،فصاروا حبمد اهلل
يعظمون ما عظمه القرآن ،ويستهينون مبا استهان به القرآن ،ويقدمون ما قدمه القرآن ،ويؤخرون ما أخره
القرآن ،وأصبحت الرؤية عنهم شديدة الوضوح.
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فما يريده اهلل وحيبه ويريده من العباد ليس لغزاً ،اهلل أنزل هذا الكتاب ليقرأه عموم الناس فيفهموا منه مراد
اهلل تبارك وتعاىل ،وأصول املطالب الشرعية.
خذ مثالً :ذكر اهلل (الصالة) يف كتابه ،بلفظها ومشتقاهتا كاملصلني والصلوات ،يف بضعة وتسعني موضعاً
مفرقة يف عشرات السور املكية واملدنية ،فهل من املمكن أن يذكر اهلل الصالة يف هذه املواضع التسعني
وتكون شيئاً هامشياً بالنسبة هلل؟! هل القرآن يستحضر الصالة هبذه الكثافة بالثناء على أهلها ومعاقبة
تاركها وتكون شيئاً ليست األولوية يف اخلطاب الدعوي واإلصالحي؟! هل ميكن أن تكون الصالة هبذه
الكثافة يف القرآن وليست هي األولوية يف بناء احلضارة والتقدم االنساين؟!
وشرع اهلل أحكام الشريعة كلها على األرض إال الصالة فقد عرج بالنيب  إىل السماء لكي يتلقى
تشريعها من اهلل مباشرة ،فكيف باهلل عليكم يقدم البعض خطابا يسميه (خطاب حضاري وإصالحي
وهنضوي إخل) وتكون الصالة فيه أشبه بالشأن الشخصي!
ومن قرأ كتاب إمام أهل السنة يف زمانه حممد بن نصر املروزي املسمى (تعظيم قدر الصالة) فواهلل إن
كان يف قلبه ذرة صدق يف البحث عن مراد اهلل ورسوله فإنه ال ميكن أبداً إال أن تتأثر رؤيته لإلصالح
والنهضة كلياً ،وباملناسبة فهذا الكتاب من أعظم الكتب يف بيان إشكالية اإلرجاء الفقهي ،وقد كان
الشيخ العالمة عبداهلل السعد يعظم شأن هذا الكتاب جداً ،وقد رأيت من حسن صالة الشيخ عبداهلل
شيئاً كان يهزين هزاً ،فواهلل إن تنفله قبل بداية الدرس (حني كنت أحضر شرحه لسنن الرتمذي قبل عشر
سنوات) وما فيه من حسن القيام والركوع ،وإخباته حني اهلوي إىل السجود ،شيئاً جيعلين أوقن أن الرجل
يعيش مع الصالة عاملاً آخر ،وهذه العبودية أرزاق من اهلل جل وعال نسأل اهلل من فضله.
وتكلم اهلل عن جنس "ذكر اهلل" يف عشرات املواضع من القرآن ،وأما آحاد األذكار وأنواعها كالتسبيح
والتحميد والتهليل والتكبري فهذه ال ميكن إحصاؤها يف القرآن إال بكلفة ،فهل ميكن أن يكون اهلل أفاض
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يف وصف الذكر هبذه الكثافة ويكون ليس من أعظم أولويات اخلطاب الدعوي واإلصالحي؟ ،هل اهلل
جل وعال يغرر بالعباد فيحثهم على ما ال يريده منهم؟!
وكذلك ما جاءت به الرسل من الشعائر العظيمة الظاهرة اليت حيبها اهلل (كالركوع ،والسجود،
واالعتكاف ،والصوم ،والذبح ،والنسك ،واألذكار )..وسائر هذه األعمال العظيمة امتأل هبا القرآن،
وأثىن اهلل على األنبياء حبرصهم عليها.
ومن قرأ هذا القرآن ورأى ما فيه من تعظيم اهلل لتزكية النفوس بالعبادات القلبية الباطنة ،مث رأى غياب
هذه العبادات عند هذه الطوائف الفكرية ،أدركه الرثاء واألمل ألحوال هؤالء املساكني الذين ضيعوا أعظم
مقاصد القرآن ومطالبه.
أعظم وأهم وأمسى إصالحات األنبياء هو ماجاؤوا به من "املعرفة اإلهلية" مبا تتضمنه من تصورات
صحيحة عن اهلل والغيب ،ومبا تتضمنه من عمارة القلوب بالتأله هلل ،وتزكية النفس البشرية بعبودية القلب
هلل ،فهذه العبادات القلبية اليت جاء الرسل بتزكية النفوس هبا (واليت يسميها الفقهاء العبادات القلبية،
ويسميها علماء السلوك اإلسالمي مقامات اإلميان) أطنب القرآن يف تشريفها وبيان حب اهلل سبحانه
هلا.
فما جاءت به األنبياء من تزكية النفوس وترقيتها وتنويرها بالعبادات القلبية هو أعظم ماجاءت به األنبياء
والرسل ،فأول قضية يف جدول أولويات الرسل عمارة القلوب باهلل ،والعبادات القلبية كثرية ومن أصوهلا:
اإلخالص ،واحملبة ،واخلوف ،والرجاء ،والتوكل ،واليقني ،والصدق ،واالنقياد ،والتذلل ،والصرب،
واالستعانة ،والتوبة ،وحنوها.
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وهذه العبادات امتأل هبا القرآن ،فهو يبتدئ باألمر هبا أحياناً ،وأحياناً أخرى يثين على من فعلها،
وأحياناً أخرى يذم من أمهلها ،وأحياناً أخرى يعلق هبا على األحداث والقصص ،فيفسر النجاح
واالستنارة هبا ،ويفسر اإلخفاق واالحنطاط بغياهبا ،إىل غري ذلك من أمناط التعبري اليت استعملها القرآن
يف تأكيد أولوية عمارة القلوب باهلل.
فالرسل –صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني -علموا الناس كيف تتلئ قلوهبم باإلخالص وجتريد النية
وتصفيتها هلل ،وامتالء القلب حبب اهلل ،واخلوف واخلشية والوجل من اهلل ،ورجاء ثواب اهلل ،والتوكل عليه
سبحانه وتفويض األمور إليه واالعتماد التام عليه ،وتشبع القلب باليقني القاطع باهلل والنبوة واملعاد،
وانقياد القلب وتسليمه وخضوعه وانصياعه واستسالمه هلل ورسوله وأوامرمها ونواهيهما ،والتذلل هلل مبا
يتضمنه من التضرع واالستكانة واإلخبات هلل سبحانه وتعاىل  ،واالنطراح بني يديه ،وإظهار االفتقار هلل،
واحلاجة إليه والتمسكن بني يديه .ففي النفوس فاقة فطرية ال ميلؤها إال اإلقبال على اهلل ،ويف القلوب
صدع ال يرأبه إال االحنناء بباب اجلواد الغين سبحانه ،والصرب على قضاء اهلل وأقداره الكونية ،واالستعانة
واالستغاثة واالستنجاد باهلل ليعيننا على عبادته ،وليعيننا على شؤون دنيانا ،ومعاودة التوبة واإلنابة
والتماس املغفرة والصفح من اهلل ،وأن يبوء االنسان ويقر ويعرتف بإمثه وذنبه.
وهذه العبادات القلبية العظيمة اليت اعتىن هبا األنبياء والرسل ،وصرفوا جوهر جهودهم يف تزكية الناس هبا،
تنفي آفات النفوس وأدواءها ،وتطهرها وتنقيها ،فأدواء النفوس هي أضداد هذه العبادات العظيمة ،فإذا
ضعفت هذه العبادات القلبية امتألت حقول القلوب باحلشائش الضارة.
فضعف اإلخالص يورث الرياء وحب الظهور والشرف ،وهوس الشهرة ،ونزوة التصدر والرياسة ،وحب
العلو على األقران ،والتزين للمخلوقني.
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وضعف اخلوف من اهلل يورث اجلرأة على انتهاك املقدسات ،ويسبب اهللع واخلشية من خملوق ضعيف
عاجز مثلك.
وضعف الرجاء يورث القنوط من رمحه اهلل ،وترك العمل حتت ضغوط إحباطات اليأس من عفو اهلل،
والرجاء ال يكون إال مع العمل ،أما الرجاء بال عمل فيسميه القرآن "األمن من مكر اهلل".
وضعف التوكل يورث تعلق القلب باملخلوقني ،وانصرافه إىل مالحظة األسباب والغفلة عن مسبب
األسباب ذاهتا.
وضعف اليقني يورث تسرب شيء من االرتياب والشكوك ،وتزعزع احلسم باهلل وكتابه وسنة نبيه،
ويسبب تصدع الثقة بوعد اهلل وأن اهلل ناصر دينه ورسله.
وضعف االنقياد يورث الرتدد يف التسليم هلل ورسوله ،وتنامي االعرتاضات اخلفية الباطنة على الشريعة،
والتربم بنصوص الكتاب والسنة ،والسعي للتخلص منها بشىت الطرق اخلفية :مثل التأويل والتحريف
امللتوي  ،أو التذرع باخلالف الفقهي ،أو تضخيم دعوى اختالف الزمان ،أو التعلل باملقاصد إلسقاط
النصوص ،أو التعلق بالكليات جلحد اجلزئيات ،وحنو ذلك من التقنيات والوسائل اليت تدور حول شهوة
التخلص من االنقياد للنص.
هذه رأس تعاليم األنبياء ،وتلك جوهر وصاياهم  ..ملن كان فعالً يبحث عن مراد اهلل ورسوله..
فإذا تدبر الباحث الصادق هذه احلقيقة يف القرآن ويف وصايا الرسل واهتماماهتم ،وإذا تأمل عمق
العبادات القلبية يف مشروعات األنبياء لإلصالح ،ورأى غفلة غالب الطوائف الفكرية عنها؛ علم أن
حاجة هذه الطوائف الفكرية إىل التزكي بالقرآن وعمارة القلوب باهلل تفوق كل احلاجات البشرية اليوم.
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وال يوقن هبذه احلقيقة إال من امتأل قلبه بتعظيم األنبياء والرسل واليقني بأن ماجاؤوا به هو أعظم وأمسى
من كل ما تتداوله البشرية من اهتمامات وأولويات وأفكار وفلسفات ونظريات وخطابات.
وهذا القرآن العظيم شرح ماجاءت به الرسل من حفظ "العفة والفضيلة" ومقاومة الرذيلة ،ووسائلها
املفضية إليها ،فثمة منظومة متماسكة كرسها الوحي اإلهلي لقطع الطريق على كل طرق الرذيلة ومسارهبا،
كمنع اخللوة ،واخلضوع بالقول ،واحلجاب ،وغض البصر ،والدخول على احملارم ،وقوله :احلمو املوت،
والتعطر يف الطريق ،ومنع السفر بغري حمرم ،وغري ذلك من النصوص اليت تكشف أن من مقاصد الشريعة
سد الطرق املفضية إىل تطبيع العالقات غري املشروعة بني اجلنسني.
وما جاءت به الرسل من حفظ العالقات االجتماعية يف تراتبيتها كرب الوالدين وحقوق الرحم واجلوار
وغريها ،وحفظ احلقوق املالية ،كمنع الربا ،والغرر ،والغش ،والرشوة ،واالحتكار ،والسرقة ،وأكل أموال
الناس بالباطل ..إخل.
والعقوبات اجلنائية العظيمة اليت جاء هبا الوحي ،وحفظ األرض من الفساد اجلنائي ،وأن الوسيلة اليت
جيلها اهلل ويرضاها هي القصاص ،وقطع السارق وجلد الزاين والقاذف ،ونفي من أقام عالقة غري مشروعة
وهو ال زال غري متزوج إىل غري بلده سنة كاملة ،والرجم باحلجارة للمتزوج الذي يقيم عالقة غري مشروعة
حىت يلفظ آخر أنفاسه.
هذه العقوبات اجلنائية اليت شرحها القرآن الستقرار اجملتمع وليكون متقدماً راقياً ،التزال األمم غري
املسلمة اليوم منحطة حائرة أرساها مل هتتد إليها ،وال تعرف الوسائل اليت شرعها خالق اإلنسان ذاته.
وكذلك ماجاءت به الرسل من األخالق العامة كالصدق وترك الكذب ،وحفظ عرض املسلم وعدم
غيبته ،النميمة ..إخل.
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والعناية بالفروض الكفائية اليت تقوم هبا مصاحل املسلمني ،والوسائل املادية اليت تتحقق هبا رسالة اإلسالم،
وهو ما يعرب عنه الوحي مبفهوم القوة ..إخل.
فهذا جزء من معامل دعوة النيب التغيريية ،ومشروعات األنبياء لإلصالح كما عرضها القرآن ،وهذه هي
احلضارة الشاملة والنهضة املستوعبة وليست حضارة اآللة واملادة واللذة.

واهلل تعاىل أعلم وأحكم ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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