
الثاني الباب

النصوص تأويل

المعاصرين قراءات في الشرعية والمفاهيم 

التالية: الفصول على ويحتوي

المعاصرين. المؤولين الول: قراءات الفصل

المؤولين. قراءات في الثاني: قراءة الفصل
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الول الفصل

المعاصرين المؤولين قراءات

التالية: والمطالب المباحث على ويحتوي

العقيدة. مجال في الول: التأويل - المبحث

. وعلومه القرآن مفهوم في الثاني: تأويلهم - المبحث

. الشريفة السنة مفهوم في الثالث: التأويل - المبحث

. الفقه أصول في الرابع: التأويل - المبحث

السإلمي: الجاتماعي النظام في الخامس: التأويل - المبحث

0 والفكر والراي العتقاد حرية في : التاويل الول المطلب

الذمة). أهل (أحكام المواطنة مفهوم في الثاني: التاويل المطلب

والمحرمة الشرعي للحجاب الموجابة النصوص الثالث: تاويل المطلب

0والسفور للخاتلطا

القوانين السإلمي.( شرعية السياسإي النظام في السادس: التأويل - المبحث

والسلطة)

). وحكمه الربا (مفهوم القاتصادي النظام في السابع: التأويل - المبحث

الول المبحث

العقيدة مجال في التأويل

العقيدة: في التجديد مجال

مجال في المعاصر التأويل إلى أتطرق لن إنني البحث بداية في قالت حين

والتي وأفعاله، وأسإمائه وجال، عز الله صفات إلى ذهني انصرف فقد العقيدة
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يأتي لقائل قاول يدعوا لم أنهم حتى وأكثروا، الولون المتكلمون فيها خااض

المضمار. هذا في ويزيد بعدهم

وأسإمائه وجال عز الله صفات في والبحث الكلم أن ذلك إلى أضف

للفكر محورا يشكل يعد ولم الزأمنة هذه في شره الله كفانا قاد وأفعاله

بين الفكرية والمطارحات السجالت محور هو يعد لم أعني المعاصر، السإلمي

والمفكرين. العلماء

وإشكالياته قاضاياه زأمان لكل يكون تعالى- أن –الله سإنة على جاريا ولكن

إعادة عاتقها على أخاذت الزمان هذا في نابتة نبتت فقد والجاتماعية، الفكرية

عليها تمليه ما حسب والسنة القرآن من الشرعية النصوص وتفسير قاراءة

عليها اجاتمعت التي والشروطا والقيود بالضوابط تقيد دون وأهواؤها، عقولها

اللغة عقال من حتى تفلتوا بل سإلف، بعد خالفا وارتضوها وعلماؤها، المة

حائرا الباحث يجعل السإلم. مما قابل العرب عن تواتر الذي ومنطقها ودللتها

القوم. هؤلء بها خارج التي الفجة والتأويلت الجاتهادات من سإاخارا بل

والمفكرين الدعاة على نفسها تطرح التي القضايا أخاطر من "إن

في التشكيك السإلمي الفكر خاصوم محاولة هي اليام هذه بحق المسلمين

) ( القطعيات ) و ( ظنيات ) إلى ( اليقينيات تحويل في الجهد وبذل المسلمات،

والقال. والقيل والشد، والجذب والرد للخاذ ) قاابلة ( محتملت إلى

( تذويبها بغية مناطحتها ) أو الثوابت ( زأحزحة النتيجة هذه إلى الوصول وحسبهم

على أو المة حصون يهدموا أن يريدون الذين أمام منيعا سإدا تقف ل ) حتى

.)1(أسإوارها" القال: يخترقاوا

كان ولقد غيره، من خاطرا أكثر يعد العقيدة فهم في النحراف وإن هذا

المسلمين. ول حياة في تلت التي الفكرية النحرافات كل أسإاس النحراف هذا

جاوانب كل في عام ضعف من المسلمون يعانيه ما إن قالت إذا مبالغا أكون

للعقيدة. فهم سإوء إلى يرجاع إنما الحياة

يقود لنه الدين أصـل في الخاتلف من وتعالى تبارك الله حذرنا ولقد
ُنوا َولَ……   الصريـح الكفر إلى صاحبه ُكو ِكيَن ِمْن َت ْلُمْشِر ّلِذيَن (*) ِمْن ا ا
َنُهْم َفّرُقوا ُنوا ِدي َكا َيًعا َو ْيِهْم ِبَما ِحْزٍب ُكّل ِش َد  َفِرُحوَن َل

.5ص والنصارى اليهود كفر من العقدي السإلم القرضاوي: موقاف د. يوسإف) (1
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والذي  بقوله  رسإولنا والخاتلف الفرقاة هذه من وحذرنا )،32-31(الروم/

الجنة، في فواحدة فرقاة وسإبعين ثلثا على أمتي لتفترقان بيده محمد نفس

الدين. أصل في الخاتلف لخطورة إل ذلك  وما) )1 النار في وسإبعون واثنتان

من اليام هذه والثقافة الفكر عالم إلى ينتسبون ممن كثير به يقوم وما

جاوهر وهو التجديد ل التبديد عين هو والعقيدة الدين لمفاهيم صياغة إعادة

البداع. ل البتداع

تنقية أي والتصفية، التنقية على يقتصر العقيدة في التجديد أن ذلك

وبدعهم وأباطيلهم الناس أوهام من وداخالها شابها مما وتصفيتها العقيدة

سإلفهم فهمها كما لها المسلمين فهم تصحيح تعني كما وتأويلتهم، وخارافاتهم

والمراقابة بالخالص النفوس جاذوة إشعال في وأثره التوحيد دور وإبرازأ الول،

بدورها. والنهوض الجهاد على وحثها

مفاهيمها تغيير أو جاديدة مفاهيم إضافة بحال، العقيدة تجديد يعني ول

.)2(ونظر اجاتهاد محل هي وليست المعنى، بهذا جاديدا تقبل ل العقيدة لن الصلية

والنصارى: اليهود بتكفير القاضية النصوص تأويل

وتحريفهم تأويلهم وهو أل هنا المقصود البحث موضوع إلى الن وآتي

القيامة. يوم النجاة به تكون الذي الصالح والعمل والسإلم اليمان لمفهوم

لليمان جاديد بمفهوم والمفكرين الكتاب من جاديد نفر علينا خارج فقد

مهما الناس بين تفاضل ل أن الدعاوى تلك ومضمون الصالح، والعمل والسإلم

أو اليهودي على للمسلم تميز ول أفضلية فل ومعتقداتهم، أديانهم اخاتلفت

السإلم مسلما. فهذا كونه لمجرد الصابئ أو المشرك أو المجوسإي أو النصراني

وأخايرا!. أول الصالح بالعمل هو التمييز إنما و تكفيه ول تنفعه " ل لفتة  " مجرد

وقافا ليست والجنة الناس، من نفر على حكرا ليس السماء إلى والطريق

نفسه يسمي من الله يحابي أن يعقل ول بالمسلمين، أنفسهم يسمون من على

الجميع " لن " اللقب بمجرد نصرانيا أو يهوديا يسميه من على ويفضله مسلما

عند أجاره فله الخار واليوم بالله الطوائف تلك من يؤمن ومن سإواء، الله أمام

). 1082( رقام وزأيادته الصغير الجامع انظر: صحيح اللباني،  وصححه2/332 أحمد رواه)(1
العك: خاالد الشيخ ،86ص وتطوره آفاقاه السإلمي محمد: الفقه حسني  انظر: عباس)(2

.751ص والقرآن الفرقاان
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تتخذه وما دين من به تدين وما الشعوب وأنساب حزن، ول عليه خاوف ول ربه

الشرق منطقة في الناس و غضبه، ول الله رضا في له أثر ل ذلك كل من

الفكر في الثلثة القاانيم حتى لنه بأخارى، أو بطريقة موحدون الوسإط. كلهم

لن موحدين كانوا القديمة مصر في الفراعنة حتى واحد، باله تختم المسيحي

كبير. إله لها كان ظاهرا متعددة كانت وإن اللهة

، هويدي فهمي الصحفي الكاتب هم والقاوال الدعاوى هذه وأصحاب

السنة على المعروف الهجوم صاحب رية أبو محمود للمشيخة المنسوب ومنهم

العزيز عبد والدكتور الصلح رواد من جااويش العزيز عبد والشيخ ومصنفاتها،

الكبير"، السإلمي " بالمفكر دوما ينعت الذي عمارة محمد والدكتور كامل،

قاوله، تفصيل وسإيأتي جاارودي وروجايه عشماوي، سإعيد محمد والمستشار

.)1(المعروف الطبيب محمود مصطفى والدكتور

" " المسلمين مسمى في ودخاولها الطوائف تلك إسإلم على الدليل وأما
الصالح العمل من هو عقائدها على وهي أعمال من به تقوم ما وان هؤلء، عند

ّلِذيَن ِإّن  تعالى فقوله ُنوا ا ّلِذيَن آَم ُدوا َوا ّنَصاَرى َها ِئيَن َوال ِب َمْن َوالّصا
ّلِه آَمَن ِم ِبال َيْو ْل ِلًحا َوَعِمَل الِخِر َوا َلُهْم َصا َد َأْجُرُهْم َف ْن ّبِهْم ِع َولَ َر

ْيِهْم َخْوٌف َل ُنوَن ُهْم َولَ َع َيْحَز
الخار واليوم بالله آمن من كل والمثوبة بالجار الله وعد  ) حيث41/  ( البقرة 

بقي ولو صالحا وعمل

نصرانيته. أو يهوديته على

ِلَحاِت ِمْن َيْعَمْل َوَمْن  تعالى قاوله عموم له يدل كما َكٍر ِمْن الّصا َأْو َذ

َثى ِئَك ُمْؤِمٌن َوُهَو ُأن َل ُأْو ُلوَن َف ْدُخ ّنَة َي ْلَج َلُموَن َولَ ا ْظ ( النساء/  َنِقيًرا ُي
يره،ومن خايرا ذرة مثقال يعمل فمن  تعالـى قاوله ) وعموم124

على أم  محمد ملة على كان إذا ما تفصيل بدون  يره شرا ذرة مثقال يعمل 
أخارى. ملة

 انظر: )1(
معتزلة كمال: العصريون يوسإف بعدها،  وما192ص والسلطان هويدي: القرآن - فهمي

.112-108ص اليوم
جاارودي: السإلم روجايه ،48،129-46ص غواية أم هداية بسيوني: العقلنية السلم - عبد

.18-16ص الحي
.8ص الغرب في - جاارودي: السإلم

.69-57ص والعصر كامل: السإلم العزيز - د. عبد
.137-134ص للقرآن عصري لفهم محمود: محاولة - د. مصطفى

 –338 عدد مصر – الهلل ،دار114-113ص الوطنية والوحدة عمارة: السإلم - د. محمد
م.1979 هـ- فبراير1399 أول ربيع
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َتِغ َوَمْن  تعالى قاوله السابقة الدلة بزعمهم- إلى – يضاف آخار ودليل ْب َي
ْيَر ِم َغ ِلْسلْ ًنا ا َلْن ِدي َبَل َف ْنُه ُيْق ْلَخاِسِريَن ِمْن الِخَرِة ِفي َوُهَو ِم ( آل  ا

).85/ عمران
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النبياء عليه كان الذي والنقياد التسليم أصل بالسإلم المراد فقالوا

وعيسى موسإى بالطبع ومنهم عليهم الله صلى محمد حتى نوح لدن من جاميعهم

.)1(أيضا مسلمون فأتباعهم

أن يعقل - كيف المشايخ بعض مع مناظرة - في متعجبا رية أبو ويتساءل

مساجادنا حتى كله العالم أضاء أن بعد النار الكهرباء مخترع أديسون يدخال

.)2(وبيوتنا

على الخطباء أحد يدعو كيف ويتعجب هويدي فهمي يتهكم منواله وعلى

و ألمانيا في مصنوع المسجد وسإجاد الشمل وتفريق بالتدمير والنصارى اليهود

الترهات. هذه ،)3(هولندا... الخ في الصوت ومكبرات أمريكا في المكيفات

التالية: النقاط في الباطلة التأويلْت هذه على الرد وسيذكر

تحصر لَ بنصوص كفار والنصارى أولَ:- اليهود

نقض، و نقد إلى معه تحتاج ل بدرك التهافت من كانت وان الدعاوى وهذه

من  محمد على المنزل بالسإلم يدين ل من وكل والنصارى اليهود كفر أن إذ

ردها في بأسإا أرى فل ذلك ومع بالضرورة، الدين من المعلومة البدهية المور

الكاتبين. من فئة بين لشيوعها

، محمد على أنزل ما به يراد فإنما أطلق " إذا " السإلم لفظ أن فمعلوم 

الديان سإائر دون    محمد ملة اتبع من إلى انصرف أطلق :مسلم" إذا لفظ وأن

والملل.

فأخابره جابريل سإأله لما  الله رسإول هو واليمان السإلم عّرف من وخاير

تقيم وأن الله، رسإول محمدا وأن الله، إل إله ل أن تشهد أن هو السإلم بأن

سإبيل، إليه اسإتطعت إن البيت وتحج رمضان وتصوم الزكاة وتؤتي الصلة

وشره، خايره والقدر الخار واليوم ورسإوله وكتبه وملئكته بالله تؤمن أن واليمان

.)4(معروف والحديث

المثبتة. بأرقاامها السابقة  المراجاع)1(
.112ص اليوم معتزلة  العصريون)2(
.110السابق: ص المصدر  نفس)3(
.1/157 النووي بشرح مسلم  انظر: صحيح)4(
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هادوا والذين آمنوا الذين إن  تعالى قاوله وهي بها اسإتدلوا التي الية أما

… المم من أحسن من أن على تعالى  نبه…"  تفسيرها في كثير ابن فقال

هم ول يستقبلونه فيما عليهم خاوف ول الحسنى، جازاء له فان وأطاع، السالفة

سإلمان أصحاب في قاال: نزلت ان إلى … ويخلفونه يتركونه ما على يحزنون

فقال: كانوا خابرهم فأخابره أصحابه ذكر إذ   النبي يحدثا هو بينما الفارسإي

من سإلمان فرغ فلما نبيا، سإتبعث أنك ويشهدون بك ويؤمنون ويصومون يصلون

على ذلك " فاشتد النار أهل من هم سإلمان : يا الله نبي له قاال عليهم ثنائه

وأخاذ بالتوراة تمسك من اليهود: أنه إيمان الية. فكان هذه الله فأنزل سإلمان

تمسك من كان عيسى جااء فلما عيسى، جااء حتى السلم عليه موسإى بسنة

إيمان و هالكا، كان عيسى يتبع ولم يدعها فلم موسإى بسنة وأخاذ بالتوراة

حتى منه مقبول مؤمنا كان عيسى وشرائع منهم بالنجيل تمسك من أن النصارى

عيسى سإنة من عليه كان ما ويدع منهم  محمدا يتبع لم ،فمن محمد جااء

هالكا. كان والنجيل

عباس ابن عن طلحة أبي بن علي روى ما ينافي ل كثير: وهذا ابن قاال ثم

منه يقبل فلن دينا السإلم غير يبتغ ومن  ذلك بعد الله قاال: فأنزل الية هذه في

ابن قااله الذي هذا - فان منسوخاة أنها - أي  الخاسإرين من الخارة في وهو

لشريعة موافقا كان ما إل عمل ول طريقة أحد من يقبل ل انه عن إخابار عباس

في الرسإول اتبع من فكل ذلك قابل فأما به، بعثه بما الله بعثه أن بعد  محمد

.)1(" ونجاة وسإبيل هدى على فهو زأمانه

صالحا يعتبر القاوام هؤلء عمل أن ومعناها منسوخاة، ل محكمة فالية

يكون ول عمل يقبل فل  بعثته بعد فأما ، محمد بعثة قابل بشروطا ومقبول

ل وحده الله وجاه به يقصد فبأن إخالصه أما صوابا، خاالصا يكون أن إل صالحا

. محمد شريعة يوافق فبأن صوابه وأما له، شريك

وهي المائدة سإورة في تشبهها التي الية تفسير في آخار موضع في وقاال
ّلِذيَن ِإّن  تعالى قاوله ُنوا ا ّلِذيَن آَم ُدوا َوا ُئوَن َها ِب ّنَصاَرى َوالّصا َمْن َوال
ّلِه آَمَن ِم ِبال َيْو ْل ِلًحا َوَعِمَل الِخِر َوا ْيِهْم َخْوٌف َفلْ َصا َل ُنوَن ُهْم َولَ َع َيْحَز

الجامع ،257-1/252 البيان وانظر: جاامع بتصرف، ،180-1/179 العظيم القرآن  تفسير)1(
من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير : فتح الشوكاني ،436-1/432 القرآن لحكام

.252-1/253 المعاني روح ،94-1/93 التفسير علم
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  وهو الخار واليوم بالله آمنت فرقاة كل أن قاال: والمقصود   )،69/ ( المائدة
والجزاء الميعاد

للشريعة موافقا يكون حتى كذلك ذلك يكون ول صالحا، عمل وعملت الدين ويوم

خاوف فل بذلك اتصف فمن الثقلين، جاميع إلى صاحبها إرسإال بعد المحمدية

.)2(يحزنون هم ول ظهورهم وراء تركوا ما على ول يستقبلونه، فيما عليهم

َذاتعالـى قاوله والنصارى اليهود كفر في الصريحة اليات ومن ِإ ِقيَل َو
ُنوا َلُهْم ّلُه َأنَزَل ِبَما آِم ُلوا ال َنا ُأنِزَل ِبَما ُنْؤِمُن َقا ْي َل ْكُفُروَن َع َي ِبَما َو

ُه َء ْلَحّق َوُهَو َوَرا ّدًقا ا ِلَم ُقْل َمَعُهْم ِلَما ُمَص ُلوَن َف ُت َء َتْق َيا ِب ْن أ
ّلِه َ ِمْن ال

ْبُل ُتْم ِإْن َق ِنيَن ُكن ُمْؤِم
إيمانا كان قابل من الله أنزل بما إيمانهم أن على نص  ) وهذا91/ (البقرة
أنزل بما منهم يؤمن لم من تكفير على أيضا نص وهو له، صحة ل مزعوما

.)(3 محمد على ذلك بعد الله
َتاِب َياأْهَل ُقْل تعالى وقاال ِك ْل ْكُفُروَن ِلَم ا َياِت َت ّلِه ِبآِ ّلُه ال ٌد َوال َشِهي
َلى ُلوَن(*) ُقْل َما َع َأْهَل َتْعَم َتاِب َيا ِك ْل ّدوَن ِلَم ا ِبيِل َعْن َتُص ّلِه َس ال
َنَها آَمَن َمْن ْبُغو ُتْم ِعَوًجا َت ْن َأ ُء َو َدا ّلُه َوَما ُشَه ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ال َتْعَم

 بأنهم الكتاب أهل على الحكم في نص ). وهو99-98عمران/ (آل
كافرون.

التجزيئية القراءة هو الخاطئ الفهم هذا في وأمثاله هويدي أوقاع الذي وإن

بعض إلى تلتفت العضينية" التي "بالقراءة بعضهم دعاه ما أو الكريم، للقرآن

الله عاب الذين الكتاب، أهل يفعل كان كما تماما الخار بعضها وتهمل النصوص،

والموضوعية العلمية إلى يفتقر الذي المسلك، هذا عليهم

ُنوَن   بها التزيي على هؤلء يحرص التي  ُتْؤِم َبْعِض َأَف َتاِب ِب ِك ْل ْكُفُروَن ا َت َو
َبْعٍض ُء َفَما ِب ِلَك َيْفَعُل َمْن َجَزا ُكْم َذ ْن َياِة ِفي ِخْزٌي ِإلَ ِم ْلَح َيا ا ْن ّد َيْوَم ال َو

َياَمِة ْلِق ّدوَن ا َلى ُيَر ّد ِإ َذاِب َأَش ْلَع ّلُه َوَما ا ُلوَن َعّما ِبَغاِفٍل ال / ( البقرة َتْعَم
). وقاد85

ُلوَن  حقا الكافرون هم بأنهم النهج هذا أصحاب على الله حكم َيُقو ُنْؤِمُن َو
َبْعٍض ْكُفُر ِب َن َبْعٍض َو ُدوَن ِب ُيِري ُذوا َأْن َو ّتِخ ْيَن َي ِلَك َب ِبيلْ َذ ِئَك َس َل ُأْو ُهْم (*) 

َكاِفُروَن ْل َنا َحّقا ا ْد َت َأْع َكاِفِريَن َو ْل ًبا ِل َذا ًنا َع ) وكـان151-150(النساء/ ُمِهي
فهمها في النزول بسبب والسإتعانة المفسر، إلى المجمل رد عليهم الواجاب

لم وكأنه عمومها على طردها  المفسرين. قابل بأقاوال والسإترشاد وتفسيرها،

بها. اسإتشهدوا التي اليات تلك إل والنصارى اليهود في ينزل

.4/6/311 البيان وانظر: جاامع ،1/614 العظيم القرآن  تفسير)2(
.219 اليمان، : فقه العمري  وميض)3(
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ويتبعون الصالحات يعملون الذين المؤمنين أن الكريم القرآن بين ولقد

فهو  عليه نزل بما يؤمن لم من وأما ، محمد على أنزل بما آمنوا من هم الحق

الباطـل أهـل ومن الكافرين، من

ًءء بل صالحا، عمل ليس وعمله  ًءا، هبا تعالى:   قاال مبين، ضلل وفي منثور
ّلِذيَن ّدوا َكَفُروا ا ِبيِل َعْن َوَص ّلِه َس ّلِذيَن َأَضّل ال َلُهْم(*) َوا ُنوا َأْعَما آَم

ُلوا ِلَحاِت َوَعِم ُنوا الّصا َلى ُنّزَل ِبَما َوآَم ْلَحّق َوُهَو ُمَحّمٍد َع ّبِهْم ِمْن ا َر
ْنُهْم َكّفَر ِتِهْم َع َئا ّي َلَح َس َأْص َلُهْم َو  ).3-1/  ( محمد  َبا

إل يكون ل والنصارى اليهود من الكتاب أهل فلح تعالى- أن –بين كما
ّلِذيَن    الرسإول باتباع ِبُعوَن ا ّت ِبّي الّرُسوَل َي ّن ُلّمّي ال ّلِذي ا َنُه ا ُدو َيِج

ًبا ُتو ْك َدُهْم َم ْن ّتْوَراِة ِفي ِع ِلنِجيِل ال ْأُمُرُهْم َوا ْلَمْعُروِف َي ْنَهاُهْم ِبا َي َعْن َو
َكِر ْلُمن ُيِحّل ا َباِت َلُهْم َو ّي ّط ُيَحّرُم ال ْيِهْم َو َل ِئَث َع َبا ْلَخ َيَضُع ا ْنُهْم َو َع

َلْغلَْل ِإْصَرُهْم ِتي َوا ّل َنْت ا ْيِهْم َكا َل ّلِذيَن َع ُنوا َفا ُه ِبِه آَم ُه َوَعّزُرو َنَصُرو َو
َبُعوا ّت ّنوَر َوا ّلِذي ال ِئَك َمَعُه ُأنِزَل ا َل ِلُحوَن ُهْم ُأْو ْلُمْف ).157(العراف/  ا

" أن يقول أن البينات اليات هذه كل بعد لنفسه هويدي يستحل فكيف

نصرانيا أو يهوديا يسميها من على ويفضله مسلما نفسه يسمي من يحابي ل الله

قاول - بعد كفرهم ثبت - وقاد الكتاب لهل يبقى صالح عمل اللقب.وأي بمجرد

ّلِذيَن   تعالى الله ُلُهْم َكَفُروا َوا ُبُه ِبِقيَعٍة َكَسَراٍب َأْعَما ّظْمآُِن َيْحَس ًء ال َما

ّتى َذا َح ُه ِإ َء ُه َلْم َجا ْد ًئا َيِج ْي َد َش ّلَه َوَوَج ُه ال َد ْن ُه ِع َبُه َفَوّفا ّلُه ِحَسا َوال

ْلِحَساِب َسِريُع َثُل  تعالى قاوله ) وبعد39( النور/  ا ّلِذيَن َم ّبِهْم َكَفُروا ا ِبَر

ُلُهْم ّدْت َكَرَماٍد َأْعَما َت ٍم ِفي الّريُح ِبِه اْش ِمّما َيْقِدُروَن لَ َعاِصٍف َيْو

ُبوا َلى َكَس ٍء َع ِلَك َشْي ُد الّضلُْل ُهَو َذ َبِعي ْل تعالى قاوله وبعد )،18(إبراهيم/ ا

َنا  الكفار أعمال عن َلى َوَقِدْم ُلوا َما ِإ ُه َعَمٍل ِمْن َعِم َنا ْل ًء َفَجَع َبا ُثوًرا َه ْن َم

).23(الفرقاان/

ألقاب مجرد والعتقاد والسإلم اليمان كان إذا إل الفهام في هذا يصح ل

قاال. كما وشعارات ولفتات

 عليه أنزل وبما  بمحمد آمنوا الذين فهم الكتاب أهل من المؤمنون وأما
ِلَك َأّن َذ ْنُهْم ب ًنا ِقّسيِسيَن ِم َبا ّنُهْم َوُرْه َأ َذا لَ َو ِإ ِبُروَن(*) َو ْك َت َسِمُعوا َيْس

َلى ُأنِزَل َما َنُهْم َتَرى الّرُسوِل ِإ ُي ّدْمِع ِمْن َتِفيُض َأْع ِمْن َعَرُفوا ِمّما ال
ْلَحّق ُلوَن ا َنا َيُقو ّب ّنا َر َنا آَم ْب ُت ْك ) وقاال83 - 82/ ( المائدة  الّشاِهِديَن َمَع َفا
ِكْن  تعالى ِم ِفي الّراِسُخوَن َل ْل ْلِع ْنُهْم ا ُنوَن ِم ْلُمْؤِم ُنوَن َوا ُأنِزَل ِبَما ُيْؤِم

ْيَك َل ِلَك ِمْن ُأنِزَل َوَما ِإ ْب ْلُمِقيِميَن َق َة َوا ُتوَن الّصلْ ْلُمْؤ َة َوا َكا الّز
ُنوَن ْلُمْؤِم ّلِه َوا ِم ِبال َيْو ْل ِئَك الِخِر َوا َل ِتيِهْم ُأْو ُنْؤ ِظيًما َأْجًرا َس / ( النساء َع

162.(
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على أنزل بما يؤمنوا بأن يخاطبهم والله مؤمنين، مسلمين يكونون وكيف
ّيَها  المؤمنين من يكونوا حتى محمد َأ ّلِذيَن َيا ُتوا ا َتاَب ُأو ِك ْل ُنوا ا َنا ِبَما آِم ْل َنّز

ّدًقا ُكْم ِلَما ُمَص ْبِل ِمْن َمَع ْطِمَس َأْن َق ّدَها ُوُجوًها َن َنُر َلى َف َباِرَها َع ْد َأ
).47/ ( النساء

الله كلم تحريفهم على القرآن نص وقاد والسإلم باليمان يوصفون وكيف

ابن المسيح النصارى قاول وبعد الله بن عزير اليهود قاول وبعد مواضعه، بعد من

وأنهم مريم، ابن المسيح هو وأنه ثلثة - ثالث يقولون عما الله - تعالى وأنه الله

شهد أن وبعد مغلولة، الله يد وأن أغنياء، وهم فقير الله وأن وأحباؤه، الله أبناء

النبياء؟ بقتل القرآن عليهم

الكهرباء اخاترعوا لنهم الجنة أهل من يكونون المركب الكفر هذا أفبعد

والمكيفات؟!. السجاد لنا وصنعوا

نؤمن البداية: ل من صراحة قاالوها " قاد " المجتهدين هؤلء أن لو

 –واسإتراحوا لراحوا النسانية في أخاوة كلهم والسنة. والبشر القرآن بمرجاعية

يخرجاهم ما فذلك النهار، رابعة في الشمس ينكروا أن أما –الدنيا في القال على

السإوياء. العقلء دائرة من بل فحسب المسلمين دائرة من ليس

بي يسمع ل بيده نفسي والذي  قاوله  الله رسإول عن الحديث في صح وقاد

.النار أهل من كان إل بي يؤمن لم ثم نصراني ول يهودي ول المة هذه من رجال

وبلغه به، أرسإل وما بالنبي سإمع من أن في نص اللباني: " والحديث قاال

فرق ول النار إلى مصيره أن ، به يؤمن لم ثم عليه، الله أنزله الذي الوجاه على

)1(" ديني ل أو مجوسإي أو نصراني أو يهودي بين ذلك في

أهل من وكونهم والنصارى اليهود - كفر القضية هذه أن قاائل يقول وقاد

الدلة حشد إلى تحتاج ول الواضحات، وأوضح البينات أبين من - هي النار

والبراهين.

فأقول:

التشكيك أو بها المساس محاولة يجعل والقطعيات اليقينيات من كونها

هذا في بمكان الخطورة من تكن لم ُيحتمل. ولو ل جادا خاطيرا أمرا بقطعيتها

تأليف عناء نفسه القرضاوي يوسإف الشيخ كيوسإف جاليل شيخ كلف لما الزمان

،292-291/ص1/ق1م الصحيحة الحاديث الدين: سإلسلة ناصر محمد اللباني  الشيخ)1(
).157( رقام
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ٌا فيه كتاب إحدى في مطول مقال الحافظ" نشرت "سإراب تدعى كاتبة على رد

كتاب" أهل "بصفتهم "مؤمنون والنصارى اليهود أن إلى فيه ذهبت الخليج صحف

- كما فيه حذر والنصارى" والذي اليهود كفر من العقدي السإلم "موقاف وسإماه

وبذل المسلمات في التشكيك السإلمي الفكر خاصوم محاولة وبينت- من سإبق

). ( محتملت ) إلي (القطعيات ) و ( اليقينيات تحويل في الجهد

بالنسبة الواضحات أوضح من والنصارى اليهود كفر " فان فيه قااله ومما

اخاتلف على المة عليه أجامعت ومما السإلم، علم من ذرة عنده مسلم لي

ول شيعي ول سإني ذلك في يخالف لم العصور، طوال وطوائفها، مذاهبها

خاارجاي. ول معتزلي

والجعفرية والزيدية السنة أهل من اليوم الموجاودة المة طوائف وكل 

محمد برسإالة يؤمن ل من وكل والنصارى، اليهود كفر في يشكون ل والباضية،

بل وعمـل نظرا عليها المتفـق الدينية المسلمات من فهذا والسـلم، الصلة عليه

معرفته على يتفـق مما الضـرورة) أي من الدين من المعلـوم ( من من هي

صحته. على للبرهنة جازئـي دليل إقاامة إلى يحتاج ول والعام، الخاص

عشرات بل آيتان، أو آية عليه يدل ل والنصارى اليهود كفر ذلك: أن وسإر

.)"(2 الله رسإول عن الحاديث وعشرات تعالى، الله كتاب من اليات

وخطورة الديان، بين والحوار البراهيمي، ثانيا: اليمان

إليهما. الدعوة

الخايرة الونة - في والنصارى اليهود - إيمان الدعوة هذه نشطت وقاد

و"الديان الديان بين الحوار منها: شعار مختلفة وشعارات لفتات تحت

حملوا إبراهيم" وممن أبناء البراهيمية" ومقولة "الديانة الثلثا" أو التوحيدية

روجايه الصل  الفرنسي)1("المسلم" - المفكر ذكرت - كما الدعوة هذه لواء

جاارودي. 

والسلم، الصلة عليه إبراهيم دين هو السإلم أن الفكرة هذه وملخص

السماوية فالديانات ولذلك وعيسى، وموسإى النبياء: محمد أبو هو وإبراهيم
. 7-6ص والنصارى اليهود كفر من العقدي المسلمين  موقاف)2(
في السم دس عليه ليسهل عليهم وانطلت المسلمين على سإوقاها دعوى مجرد  واسإلمه)1(

 –بازأ بن العزيز لعبد العقيدة لسإس المناقاضة مقالته حكم في بيان صدر وقاد الدسإم،
وإلحاده. فيها بكفره وحكم – الله رحمه

 ،9/193 متنوعة ومقالت فتاوى العزيز: مجموع عبد بازأ - وانظر: ابن
.45ص والفتراء الحقيقة بين جاارودي حلمي: اسإلم د. مصطفى - وانظر
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فعلى وجال، عز الله توحيد وهو يجمعها مشترك وأصل واحد جاذر لها الثلثة

واحد أصل من ينحدرون لكونهم بسلم، معا يتعايشوا أن الديانات هذه أصحاب

ودينا.  نسبا

بين الصـراع لنهاء توفيقية صيغة إيجاد إلى الدعـوة تجب أنه أي

- التي إبراهيم - أبناء الدعـوى وهذه فلسطين أرض على واليهود المسلمين

والزعماء. الملوك من كثير إليها دعا طالما

جاديد مفهوم بلورة ضرورة إلى دعا " فقد الحي " السإلم كتابه وفي

عصري، إسإلم إنما و " وضوابطه، " المعروف السإلم حدود عند يقف ل للسإلم

والهندوسإية البوذية حتى كلها الديانات على ينفتح إسإلم العشرين، القرن إسإلم

المذاهب على حتى ينفتح بل فحسب هذا وليس "، " و" يحتويها " ويستوعبها

.وغيرها والعلمانية الشيوعية من الوضعية

النبي أرسإل الله أن من إليه ذهب ما المبحث هذا بداية في ذكرت وقاد

التي التشوهات من ويطهرها وليتممها عليه السابقة "ليؤكد" الرسإالت   محمدا

"جاميع أبو والسلم- هو الصلة -عليه إبراهيم وان التاريخ، عبر بها لحقت

الله سإمو على تقوم للسإلم والكونية السإاسإية الرسإالة أن المؤمنين" ومن

تماما يتطابق الخالص سإورة محتوى وأن البشر، جاميع وحدة وعلى ووحدانيته

الخارى الديان بين للحوار دعوته ومن ،)2(التثليث في النصارى مقولة محتوى مع

"المقدسإة" وهي الرسإالت أصل هي "المشتركة" التي القواعد من انطلقاا

المنفتح، السإلم هو . فهذا)3(للسإلم جاديد انتشار أجال من وذلك الله توحيد

في والنصـارى اليهود اسإتوعب والذي الندلس، في ومزدهرا موجاودا كان والذي

-المرابطين- الجانبية بالقوى اسإتنجدوا الذين الفقهاء دمره  السإلم هذا بوتقته،

تستوعب للقرآن- والتي الكونية الرسإالة إلى أسإاءوا والفقهاء النصارى، لمقاومة

العرب. السإلمية- يقصد المة أقاسام "من " قاسما -وقالدوا والملل الديان أهل

أقاسام من -قاسم للعرب وفلكلور تقاليد مجرد " هو " المعروف والسإلم

القرآنية. الرسإالة يمثل السإلمية- ول المة

.18-16ص الحي  السإلم)2(
.71ص المصدر  نفس)3(
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لليمان الثلثة الروحية "التقاء" التقاليد نقطة على العثور إلى ويدعو

.)1(السإلم المسيحية، البراهيمي: اليهودية،

كتاب لمحتوى تلخيصه في الصدر مهدي د. محمد المترجام قااله ومما

منها:  أمور على يقوم الغرب) أنه في (السإلم جاارودي

هي السماوية الديان كل أن "الحقة": أي والثقافات السماوية الديان . وحدة1

وكل واحد، منبعها رسإالت لنها تتناقاض ول عراها تنفصم ل متكاملة، وحدة

بمحمد وانتهاء وموسإى بعيسى ومرورا بإبراهيم بدءا والمرسإلين النبياء

" الرسإالة " ليؤكد محمد جااء الواحد. وقاد الله رسإل عليهم- هم الله -صلوات

الديان هذه أنجبت وقاد وليتمها، التاريخية التحريفات عنها وينفي السماوية

-هي اعتبارها ذاته. ويمكن الرسإالي الخط هذا في تندرج خاالدة ثقافات

عن تصدر جاميعا أنها حيث من بعضا بعضها يكمل مترابطة الخارى- ثقافات

والنسان. للعالم ذاته التصور

أحد. كفوا له يكن ولم يولد، ولم يلد، لم أحد، واحد وتعالى سإبحانه الله . إن2

سإماوية أديان هي واليهودية، والمسيحية الثلثا: السإلم البراهيمية والديانات

.)2(موّحدة"

جاارودي كبيرهم الملفق" بلسان "الدين دعاة وطروحات دعاوى هي هذه

التالية:  المور في السإلم قاطعيات الدعوات هذه خاالفت وقاد

كلها. والمذاهب الديان يحتوي للسإلم جاديد مفهوم بلورة إلى - دعوته

بالعرب. خااصا وفلكلورا تقاليد إياه واعتباره المعروف " للسإلم - رفضه

السابقة "ومتممة" للرسإالت " و "مؤكدة بأنها  محمد لرسإالة - وصفه

السابقة. للشرائع ونسخها لهيمنتها إنكار هذا وفي

"مؤمنين". والنصارى اليهود - اعتباره

التثليث. مفهوم يطابق الخالص سإورة محتوى - إن

مساواة هذا وفي البشر، جاميع وحدة على تقوم السإلمية الرسإالة - إن

العقائدية. للفروق وإلغاء بالمسلمين للكافرين

- وموحدة. عليه هي ما "مقدسإة" على السماوية الرسإالت - اعتباره

.252-249ص والفكر الروح عاصمة قارطبة – الغرب في : السإلم جاارودي  انظر: روجايه)1(
.7،8ص المصدر  نفس)2(
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خاارج المسلمين جاعل حين للسإلم قاومي قاطري مفهوم من - انطلقاه        

قاوى الندلس حدود

أجانبية.           

خابيثة غربية فكرة هي اليوم لها يروج التي الديان بين الحوار فكرة إن

الديان، بين مشتركة قاواسإم إيجاد إلى تدعو لنها السإلم، في لها أصل ل دخايلة

لن السإلم، من بدل المسلمون يعتنقه ملفق، جاديد دين إيجاد إلى تدعو بل

.)1(الغربيين الكفار من هم لها والداعين الفكرة أصحاب

الديان بين الحوار باسإم عقدت التي المؤتمرات توصيات أهم من وكان

يلي: ما وأوروبا السإلم وبين والحضارات

واليمان والشرك، واللحاد الكفر لكلمات جاديدة وأبعاد معان - إيجاد

الكلمات تلك تكون ل بحيث والصولية، والتطرف، والعتدال والسإلم

الديان. أصحاب بين تفرقاة عامل

والخالق العقيدة تشمل الثلثة، الديان بين مشتركة جاوامع - إيجاد

لن والحضارات، الديان بين اليجابي المشترك على والتأكيد والثقافة،

الله. يعبدون مؤمنون، الكتاب أهل جاميع

ومحو الرأسإمالية، الحضارة بصبغة العالم صبغ إلى يهدفون ذلك في وهم

عن تميزه التي خاصائصه أهم من السإلم وتجريد الصيلة، السإلمية الثقافة

صياغة المسلم شخصية صياغة إلى ذلك وراء من يهدفون الديان. كما سإائر

والشياء. للفكار جاديدة معايير وزأرع ذوقاه وإفساد جاديدة،

علماء من المضبوعين وبعض الكفار يرعاه الذي الحوار هذا أن وباخاتصار،

الدين فصل عقيدة على مبني للمسلمين جاديد دين إيجاد منه القصد المسلمين

.)2(البشر تعالى- خاالق –لله يكون أن بدل للبشر التشريع فيه الحياة، عن

ماسإونية، الدعوات هذه خالفية أن أكد حين بعيدا الباحثين بعض يذهب ولم

اجال من وكتبهم، والنصارى اليهود في المسلمين عقيدة تغيير إلى تهدف

غيرهم، في المسلمين تذويب إلى وتهدف سإماوية، أديان كاتباع بهم العتراف

انظر: مفاهيم أجالها، من عقدت التي والمؤتمرات الفكرة نشأة تاريخ على  للطلع)1(
حزب منشورات من بعدها،  وما18ص الغربية الحضارة وتركيز السإلم لضرب خاطرة

التحرير.
.28-20ص المصدر  نفس)2(
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في قايل .      وما)3(والسإتعمار التبشير أحضان في نشأت دعوة أنها بينوا، كما

"وحدة إلى الدعوة إبطال في يقال والنصارى اليهود إسإلم دعوى إبطال

العلمية للبحوثا الدائمة اللجنة من فتوى الدعوة هذه في صدر الديان". وقاد

المبحث: لهذا كخلصة اجاعلها أن رأيت السعودية العربية بالمملكة والفتاء

والتي بالضرورة، الدين من المعلومة السإلم في العتقاد أصول من  أنأولَ:

دين سإوى حق دين الرض وجاه على يوجاد ل أنه المسلمون، عليها أجامع

والملل الديان من قابله ما لجميع وناسإخ الديان خااتمة وانه السإلم،

والشرائع.

) هو الكريم ( القرآن تعالى الله كتاب أن السإلم في العتقاد أصول  ومنثانيا:

من أنزل كتاب لكل ناسإخ وانه  العالمين، برب وعهدا نزول الله كتب آخار

وغيرهـا، والنجيل التوراة من قابـل

َنا  تعالى قاال عليها ومهيمن ْل َأنَز ْيَك َو َل َتاَب ِإ ِك ْل ْلَحّق ا ّدًقا ِبا ْيَن ِلَما ُمَص َب
ْيِه َد َتاِب ِمْن َي ِك ْل ًنا ا ْيِم ْيِه َوُمَه َل ُكْم َع َنُهْم َفاْح ْي ّلُه َأنَزَل ِبَما َب َولَ ال
ِبْع ّت َءُهْم َت َءَك َعّما َأْهَوا ْلَحّق ِمْن َجا  ).48( المائدة/  ا

قاد وانه الكريم، بالقرآن نسخا ) قاد والنجيل ( التوراة بان اليمان  يجبثالثا:

من آيات في ذلك بيان جااء كما والنقصان، بالزيادة والتبديل التحريف لحقها

تعالى قاوله منها الكريم الله كتاب

 ِبَما َثاَقُهْم َنْقِضِهْم َف ّناُهْم ِمي َنا َلَع ْل َبُهْم َوَجَع ُلو َيًة ُق ُيَحّرُفوَن َقاِس
ِلَم َك ْل  ). ولهـذا13/ ( المائدة َمَواِضِعِه َعْن ا

محرف فهو ذلك سإوى وما بالسإلم، منسوخ فهو صحيحا منها كان فما

الخطاب بن عمر مع رأى حين غضب انه  النبي عن ثبت وقاد ومبدل،

والسلم الصلة عليه وقاال التوراة، من شيء منها عنه- صحيفة الله -رضي

 أخاي كان ولو نقية؟ بيضاء بها آت ألم الخطاب؟ ابن يا أنت شك أفي

.)(1 اتباعي إل وسإعه ما حيا موسإى

خااتم هو  محمدا ورسإولنا نبينا أن السإلم في العتقاد أصول  ومنرابعا:
ٌد َكاَن َما  تعالى قاال كما والمرسإلين، النبياء َبا ُمَحّم ُكْم ِمْن َأَحٍد َأ ِل ِرَجا
ِكْن َل ّلِه َرُسوَل َو َتَم ال ّييَن َوَخا ِب ّن َكاَن ال ّلُه َو ُكّل ال ٍء ِب ِليًما َشْي َع

تابعا يكون الزمان آخار في نزل إذا عيسى الله ) ونبي40/ ( الحزاب
أجامعين للناس عامة  محمد بعثة أن العتقاد أصول من أن كما ، لمحمد

.41-35 والديان : السإلم عوض الرحمن عبد  انظر: محمد)3(
5/312 شيبة أبي ابن  .مصنف)1(
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َناَك َوَما  تعالى قاال ْل ّناِس َكاّفًة ِإلَ َأْرَس َنِذيًرا َبِشيًرا ِلل ِكّن َو َل َثَر َو ْك َأ

ّناِس َلُموَن لَ ال ).28/  ( سإبأ  َيْع
السإلم في يدخال لم من كل كفر اعتقاد يجب أنه السإلم أصول  ومنخامسا:

ورسإوله لله عدو وأنه كافرا، تسميته و وغيرهم والنصارى اليهود من

ُكْن َلْم       تعالى قاال كما النار أهل من وأنه والمؤمنين، ّلِذيَن َي َكَفُروا ا

َتاِب َأْهِل ِمْن ِك ْل ِكيَن ا ْلُمْشِر ّكيَن َوا ّتى ُمنَف َيُهْم َح ِت ْأ َنُة َت ّي َب ْل (البينة/ ا

ّلِذيَن ِإّن   وعـل جال ) وقاال1 َتاِب َأْهِل ِمْن َكَفُروا ا ِك ْل ِكيَن ا ْلُمْشِر َوا

ّنَم َناِر ِفي ِلِديَن َجَه ِئَك ِفيَها َخا َل ّيِة َشّر ُهْم ُأْو َبِر ْل )6( البينـة/   ا

كافر فهو والنصارى اليهود يكفر لم فمن ولهذا – اليات من وغيرها      

كافر". فهو الكافر يكفر لم "من الشرعية للقاعدة طردا

إلى الدعوة فان الشرعية والحقائق العتقادية الصول هذه  وأمامسادسا:

ماكرة، خابيثة دعوة واحد قاالب في وصهرها بينها، الديان" والتقارب "وحدة

وهـدم بالباطل الحق خالط منها والغرض

قاوله في ذلك ومصداق شاملة، ردة إلى أهله وجار دعائمه وتقويض السإلم
ُلوَن َولَ تعالى ُكْم َيَزا َن ُلو ِت ّتى ُيَقا ُكْم َح ّدو ُكْم َعْن َيُر ِن ِإْن ِدي

َطاُعوا َت ّدوا وعل-  ) وقاوله: -جال217( البقرة/   اْس ْكُفُروَن َلْو َو َكَما َت
ُنوَن َكَفُروا ُكو َت ًء َف ).89( النساء/  َسَوا

والكفر، السإلم بين الفوارق إلغاء الثمة الدعوة هذه آثار من  وإنسابعا:

المسلمين بين النفرة حاجاز وكسر والمنكر، والمعروف والباطل، والحق

الرض. في الله كلمة لعلء قاتال ول جاهاد ول براء، ول ولء فل والكافرين،

ردة تعتبر مسلم من صدرت " إن الديان وحدة إلى الدعوة إن ثامنا:

فترضى العتقاد، أصول مع تصطدم لنها السلْم، دين عن صريحة

من قابله ما لجميع ونسخه القرآن، صدق وتبطل وجال، عز بالله بالكفر

قاطعا محرمة شرعا مرفوضة فكرة فهي ذلك على وبناء والديان، الشرائع

وإجاماع. وسإنة قارآن من السإلم في التشريع أدلة بجميع
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إلى بخاصة الكتاب وأهل بعامة، الكفار دعوة أن يعلم أن يجب ومما

ل ولكن والسنة، الكتاب من الصريحة بالنصوص المسلمين على واجابة السإلم

بالتي والمجادلة البيان بطريق إل يكون

السإلم: شرائع من شيء عن التنازأل وعدم أحسن، هي 
 َأْهَل ُقْل َتاِب َيا ِك ْل َلْوا ا َلى َتَعا ِلَمٍة ِإ ٍء َك َنا َسَوا َن ْي ُكْم َب َن ْي َب َد َألَ َو ُب َنْع

ّلَه ِإلَ ًئا ِبِه ُنْشِرَك َولَ ال ْي َذ َولَ َش ّتِخ َنا َي ًبا َبْعًضا َبْعُض َبا ّلِه ُدوِن ِمْن َأْر ال
ِإْن ّلْوا َف ُلوا َتَو ُدوا َفُقو ّنا اْشَه َأ ِلُموَن ِب ).64عمران/ (آل ُمْس

رغباتهم عند النزول لجال ومحاورتهم معهم واللقاء مجادلتهم أما      
الله يأباه باطل فهذا اليمان ومعاقاد السإلم عرى ونقض أهدافهم وتحقيق
َذْرُهْم  والمؤمنون ورسإوله ُنوَك َأْن َواْح ِت ّلُه َأنَزَل َما َبْعِض َعْن َيْف ْيَك ال َل  ِإ

.)1()49( المائدة/ 
الرابطة إلى " دعوة إبراهيم " أبناء مقولة أن سإبق ما إلى ويضاف

لربط تصلح ل لنها إنسانية غير وهي والعرق، النسب على القائمة القومية

النسب. في اخاتلفا إذا بالنسان النسان

لن الحياة، واقاع في موجاودة تعد فلم الزمن، عليها عفى قاد رابطة وهي

الخارى، القاوام من بغيرهم اخاتلطوا قاد وذريته، إبراهيم إلى ينتسبون الذين

الن يستحيل بل فيصعب، والحروب والهجرة والمخالطة المصاهرة بسبب

العالم، وقابائل شعوب جاميع من الثلثة الديان اتباع ولن الناس، بقية عن فرزأهم

إطلق: فيكون عرقاي أسإاس على ل ديني أسإاس على بينهم المتزاج تم قاد

حول يعيشون الذين وعلى والنصارى، واليهود المسلمين ) على إبراهيم (أبناء

منه المقصود صحيح، غير عشوائيا إطلقاا غيرهم على أو القاصى المسجد

وكيانهم اليهود مع والتطبيع المزعوم السلم عمليات وتبرير السإلم محاربة

المسلمين. أرض اغتصاب على القائم

إن أولياء والبناء الباء اتخاذ عن نهى الله لن شرعا مرفوضة رابطة وهي

أهله، من ليس الشرع مقياس في نوح وابن اليمان، على الكفر اسإتحبوا

.)2(بالمامة الله عهد من مستثنون إبراهيم ذرية من والظالمون

ًءا السإلم غير يبتغ ): ( ومن92( رقام  نشرة)1( للبحوثا الدائمة اللجنة منه)، يقبل فلن دين
الوطن: الرياض. دار نشر والفتاء، العلمية

.35-33ص خاطرة  انظر: مفاهيم)2(
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الثاني المبحث

وعلومه القرآن مفهوم في تأويلهم

أدلة بصفتها والحاديث اليات تأويل على المعاصرون الكتاب يقتصر لم

العرب لسان وفق عليها دلت التي الصلية معانيها عن وتحريفها جازئية،

لرد التأويلت تكلف في بالقليل ليس جاهدا يكلفهم ذلك لن الشرع، ومقررات

والتشريعية. العقائدية المختلفة الموضوعات في بعينه نص كل

جاملة القرآن فيؤولوا القرآني النص جانس إلى ذلك يتجاوزأوا أن فرأوا

النسان. بحيث وسإلوك الحياة على وهيمنته لطلقايته فاقادا تجعله نظريات وفق

حيث من المسلمين عند المعهود المعروف هو " ليس الكريم " القرآن يغدو

ووظيفته. ماهيته

القرآني النص أن إثبات محاولة على أسإاسإا قاائم التأويلت هذه وجال

أدبي لغوي نص فهو إلهيا، وليس الصياغة حيث من بشري نص هو المكتوب

نقده وبالتالي عنه، القداسإة إسإقاطا لهم ليتسنى وذلك الدبية النصوص كسائر

النصوص. سإائر عن بها انفرد التي لخصائصه مراعاة ودون ضوابط دون

إلى اللفاظ لظاهر صرف هو حيث من النصوص تأويل عن الكلم كان وإذا

هذا في المؤولين مسلك أن نجد بدليل، اللفاظ تلك تحتملها مرجاوحة معان

بالضوابط ناهيك العقلء، عليها تعارف التي الضوابط كل تجاوزأ قاد الموضوع

أشكلت بعينها قاضية أو معينا نصا هنا يناقاشون ل أنهم إذ الشرعية، أو اللغوية

مناقاشة يحاولون ول يحملها، الذي النص رد فحاولوا لبعضهم، ترق لم أو عليهم،

المنقول. أو المعقول من بدليل ليقووه اللفظ يحتمله مرجاوحا معنى

معجز مقدس أزألي الهي كنص القرآن بتحويل جاديدا مذهبا يبتدعون إنما

السهو من مماثل بشري نص أي يعتور ما يعتوره عادي تاريخي بشري نص إلى

والزمان والثقافة البيئة وتأثير الحكام وقالة والنقص. والنسيان والزيادة والغفلة

المؤثرات. تلك . الخ…والمكان

- وهم المعاصرين من الموضوع هذا في تكلموا من أقاوال لهم وسإنعرض

والبطال. بالتفنييذ واقاتراحاتهم نظرياتهم على نأتي - ثم كثر
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*)( زيد أبي حامد نصر عند النص أولَ: مفهوم

عن البحث وهو التراثا، في المفقود البعد عن البحث إلى زأيد أبو يدعو

وعي لتحقيق وذلك المنضبط، غير المفتوح التأويل طريق " للنص" عن مفهوم

أصول وفق المستنبط السإلمي الفكر ويصف يدعي، حسبما بالتراثا علمي

مفهوم عن البحث في ومنهجه الرجاعي، بالفكر المعروفة والتفسير السإتنباطا

وأثرها الكبر العربية كتاب باعتباره وتفسيره القرآن تناول طريق عن يتم للنص

الخالد. الدبي

اعتبار أي إنزاله، من البعد والغرض الول، المقصد - هو رأيه - في وهذا 

بهذا الوفاء بعد مقصد صاحب أو غرض ذي لكل " ثم غير ل أدبيا كتابا القرآن

يريد ما منه ويقتبس يشاء، ما منه فيأخاذ الكتاب، ذلك إلى يعمد أن الدبي الدرس

.)1(" أخالق أو اعتقاد أو تشريع من احب فيما إليه ويرجاع
- المدرسإة هذه أصحاب إليه يسعى الذي الهدف عرفنا إذا العجب ويزول 

لم وهو للنص، جاديد مفهوم لبلورة دعوتهم وراء - من بالطبع زأيد أبو ومنهم

الشريعة  تطبيق اسإتبعاد هو هدفه أن صراحة قاالها بل حيرة، في يتركنا

على وثب السإلمية الشريعة أحكام بتطبيق المطالبة يقول:"إن السإلمية،

.)2(له" وتجاهل الواقاع

الشريعة، أهداف و الوحي لمقاصد يتنكر سإلفيا، حل الحل هذا ويسمى

كله الرسإمية. ولذلك الثقافة تيار المسيطرة، الثقافة اخاتلقته رجاعي فكر وهو

إلى العودة في يتمثل الحقيقي خالصنا أن يقول من على النكير يشدد فهو

.)3(حياتنا في وتحكيمه أحكامه بتطبيق  السإلم

" مدار  على وحجاج بجدل بلورته حاول الذي للنص مفهومه إلى ولنأت

النص. مفهوم كتابه صفحات مجموع هو  " صفحة260

 للنص: مفهومه

منتج القرآن بان يقول المصرية، الجامعات في اللغة علوم أسإتاذ و مصري كاتب هو) *(
القرآن في لرائه والردة؛ بالكفر المصرية السإتئناف محكمة عليه حكمت وقاد ثقافي

أبرزأ من ويعد هولندا، في الن يقيم وهو مصر، فترك زأوجاته وبين بينه بالتفريق وقاضت
الكريم. القرآن ووظيفة مفهوم تحديد لعادة الداعين

.12-11ص القرآن علوم في دراسإة – النص حامد: مفهوم نصر زأيد  انظر: أبو)1(
.17ص المصدر  نفس)2(
.16،18ص المصدر  نفس)3(
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انه بذلك والمقصود ثقافي منتج وجاوهره حقيقته في النص يقول:"إن

وجاود ينكر عاما". وهو العشرين على تزيد فترة خالل والثقافة الواقاع في تشكل

زأعمه- طمس -حسب ذلك شأن من لن إنزاله قابل المحفوظ اللوح في القرآن

ثقافي. كمنتج فهمه إمكانية

النص تحليل مع يتعارض ل  أمُر للنص اللهي بالمصدر اليمان ويقول:"إن

بالقرآن  رسإوله إلى أوحى حين الله إن إليها، ينتمي التي الثقافة فهم خالل من

الول. بالمستقبل الخاص اللغوي النظام اخاتار

ألوهية إن والواقاع، للثقافة مفارق نص عن نتحدثا أن يمكن ل ذلك وعلى 

إن البشر، ثقافة إلى انتماءه ثم من تنفي ول محتواه، واقاعية تنفي ل النص مصدر

إلى تحتاج ل بدهية قاضية الحالة هذه في يكون ثقافي منتج النص بأن القول

. )1(إثبات"

وهو البشر، بلغة أنزله الله لن البشر، ثقافة إلى ينتمي القرآن أن يدعي انه أي

.  محمد

البشرية، النصوص كسائر للنقد قاابل بشري نص القرآني النص أن ولتأكيد

ومعناه بلفظه وليس فقط، بمعناه  محمد إلى بالقرآن أوحى بأن:" الله يقول

لغة إلى المعاني هذه بترجامة قاام  ومحمد المسلمين، كل عند شائع هو كما

بشري. نص النهاية في فهو يفهمونه، بما قاومه

إهدار فيه المحفوظ اللوح في سإابق خاطي نص وجاود ادعاء أن إلى وذهب

- محذورين في يقع لئل الدعاء هذا يرفض وهو والواقاع، النص بين العلقاة لجدلية

يزعم-: كما

النص. تقديس في - المبالغة1

تصويريا". نصا يكون أن إلى للفهم قاابل دال لغوي نص من -  تحوله2

مرة  محمد ومهمة مرة جابريل مهمة كانـت للوحي اللغوية فالصياغـة

تملك  وانه الخاصة بالمعاني  النبي على نزل جابريل بان ويصرح أخاـرى

العرب. بلغـة عنها وعبر المعاني

.28-27السابق: ص  المرجاع)1(
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حاول انه إل خاللها، من تشكل التي الثقافة إلى القرآن انتساب يؤكد وهو

المألوف. غير السإم هذا نفسه على بإطلقاه عنها التميز

على الشديد الحرص هذا يحرصوا لم ماء القد العلماء أن لو ويتمنى

الحروف يفسروا أن لمكنهم وإذا الخارى، والنصوص القرآني النص بين التفريق

.)2(للنص الثقافي بالسياق بربطها المقطعة

اللوح في المنسوخاة اليات تكون أن ينفي النسخ مفهوم أن إلى ويذهب

يبطل لنه المحفوظ

.38،42،46،48،49،50،60،92-36ص السابق  المرجاع)2(
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.)1(قارآنا كونها

والنصوص القرآني النص بين التمايز  لينفي العجازأ قاضية ودرس

.)3(الخارى

على قاادرين يكونوا لم النص لتشكيل المعاصرين العرب أن وادعى

مرة وصفوه ولذلك لديهم التي والنصوص النص بين والمخالفة التغاير اسإتيعاب

بالكاهن. وأخارى بالشاعر

إلى ذلك يؤدي أن وينفي مصراعيه، على التأويل باب فتح إلى يدعو فهو ولذلك

للنص جاديدة دللت اكتشاف بالمكان أن المة. ويقول بين والخلفات الشقاق

والعقلية النقلية العلوم أن عصر. ويرى كل في وطرائقه  التحليل أدوات بتطور

عقل أن إل منها بد ل كانت وان وهي للتأويل، أدوات مجرد حديثة أو قاديمة

المعنى تحديد أن التأويل. ويرى حركة في أسإاسإي دور ذو المؤول أو القارئ

وعقله. القارئ بأفق مرهون الراجاح المعنى من المرجاوح

فعل ثم من ويكون والقارئ، النص بين مشترك فعل النص دللة "فإنتاج

أخارى". جاهة من القراءة ظروف باخاتلف ومتجددا جاهة، من القّراء بتعدد متجددا

.)4(" اللغوية معطياته تشكيل تعيد ول النصوص، دللة تشكيل تعيد "فالثقافة

ما وفق النصوص مدلولت يرفض حين جاارودي روجايه الطرح في ويقاربه

البحث وفرض – حرفية قاراءة كل اسإتبعاد " يجب - يقول العرب لسان عليه يدل

التي والكلمات زأمنية إل ليست التي اللغات حدود خاارج الداخالي المعنى عن

.)5(" رموزأا إل ليست

.*)( حرب علي عند النص ثانيا: مفهوم

.131السابق: ص  المرجاع)1(
.137السابق: ص  المرجاع)3(
.178 ،182 ،241 ،240 ،239السابق: ص  المرجاع)4(
.43ص سإابق مرجاع الحي،  السإلم)5(
لعبة والفناء، الحب مداخالت، والحقيقة، منها:- التأويل المؤلفات، من عدد له لبناني،  كاتب*)(

نقد والممتنع، الممنوع الفكر، ورهانات الحقيقة أسإئلة النص، نقد الحقيقة، نقد المعنى،
وبيار غوشية لمراسإيل والدولة العنف منها:- أصل ترجامات عدة وله المفكرة، الذات

من يقرب تفكيره – بالفلسفة مختص جااكوب، لفرانسوا الحي العالم ومنطق كراسإتر،
كتبه. عناوين ومن عنه ذكرته مما ذلك - يظهر السفسطائية المدرسإة

.286-  النص نقد )،1( والحقيقة النص حرب: سإلسلة - انظر: علي 
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كل قالب إلى والسعي شيء كل في النظر إعادة إلى حرب علي يدعو

أزأمتنا سإبب هو التراثية للنصوص الخضوع فان الرؤية هذه . وضمن)6(المفهومات

قاراءات أسإرى أننا يرى وهو زأنزانتها، في تسجننا فالنصوص نعانيها التي الفكرية

التراثا قاراءة عن للتخلي ويدعو نظر إعادة إلى تحتاج صور أو ونماذج ومفاهيم

تفكيك على تقوم حية عصرية قاراءة إلى والتحول ميتة، ثبوتية جاوهرية قاراءة

تركيبها إعادة اجال من ومكوناتها أصولها واسإتكشاف العربية الثقافة بنى

وتحديثها.

كانت سإواء تأتي وجاهة أي ومن وصاية كل من التحرر اجال من ذلك كل

يصف حدا الشطط به . ويبلغ)1(وأئمتها الشريعة وصاية أم وأهلها الفلسفة وصاية

هذه سإلطة من والتحرر للتمرد ويدعو الوثان، بعباد النصوص متبعي فيه

معها التعامل عن ونكف النصوص، سإلطة من به نتحرر ما هو النصوص. ... بل

والحجب الرمز " أهل العلماء من لسفسطاته المتصدين ويسمى تعبد"، كأوثان

النصوص". وحراس الغائب باسإم الناطقين

يعالجه فهو ولذلك عليه نفسه يفرض أن يحاول الذي بالنص ذرعا ويضيق

يريد فإنه النصوص قايود من يتخلص أن يريد وطأته". ولنه من ويسعى" للتحرر

به النص من التحرر إلى سإعيا المفتوح الحر للتأويل " فضاء بوصفه النص يقرأ أن

.)2(زأعمه " حسب وله

وعلماء الصول أهل عند المعهودة التفسير مناهج يصف فهو لذلك

جاملة أو مبرمة، أحكام مجموعة بوصفه يقرؤونه لنهم الميتة، بالقراءة التفسير

النهائية والحقائق الجاهزة للمعلومات معرضا بوصفه يقرؤونه أو مقررة، قاواعد

" بانسحاب ودعواه المقدسإات نقد على لجرأته حنفي حسن يكبر وهو الثابتة،

ذلك وإرادته، بعقله مكانهم النسان " وحيلولة الحياة مسرح من والنبياء اللهة

اليقين، بلوغ على بذاته يقدر الذي العقل إلى الزمام وسإلم انتهت، النبوة لن

ٍة من تدخال دونما النسان رسإالة تحقيق وعلى .)3(خاارجاية إراد

العقل، بنقد أنفسهم يشغلون الذين من امتعاضه حرب على يخفي ول

وقاواعده. الخطاب آليات عن والكشف ذاته النص نقد إلى ويدعوهم

.29النص: ص  نقد)6(
.43،44السابق: ص  المرجاع)1(
.13،25-24،25،23،12ص المصدر  نفس)2(
.29 ،28 ،24ص المصدر  نفس)3(
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غير، ل القرآني النص به يعني فانه بإطلق، هكذا النص عن يتكلم وحين 

ًءا وإلهيته بقدسإيته النبوي" غمزا "النص ويسميه يمكن بشريته: "هنا إلى وتلميح

)4(النبوي" والنص الفلسفي النص بين الجمع

عصرية قاراءة على يعتمد فانه تفسيره، وكيفية النص لماهية رؤيته عن أما     

وتفكيك الثقافية والبنى النصوص، نقد في الحديثة البنيوية النظريات على تقوم

نص أي النص معاملة على تقوم النظرية تركيبها.وهذه إعادة اجال من مكوناتها

القرآن ويسوون النصوص، بين يفرقاون ل فهم ولذلك صرفا، لغويا نصا بوصفه

تستوي النص، نقد في القول "قاصارى ونثر شعر من البشرية البداعية بالنصوص

والمجالت". واللغات الثقافات عن النظر بصرف النصوص

تتعلق المسألة دامت ما وتباعدها النصوص اخاتلف يهم ويقول: "ل

وتفكيكه. نقده النص على بالشتغال " ويقصد به العلم بغية النص على بالشتغال

والمحتويات، المضامين حيث من وآخاره نص بين الفرق هنا يهم "فل

نص أي يحلل كما ويحلله بشري نص كأي القرآني النص يعامل فهو ولذلك

النقد في الحديثة المنهجية على منه اعتمادا الكتاب، من لكاتب بشري إبداعي

البداعية القراءة وان قاائله، عن منفصل كائن أنه على النص إلى تنظر التي

لم أخارى نصوص وقاراءة اسإتنباطا منها يمكن حيث للنص ثان إبداع هي للنص

.)1(الصلي النص صلب في تأت

بها كتبت التي اللغة ودللت مقتضيات وفق تتم ل النصوص فقراءة

له" يخطر ولم القائل، يرده لم لو حتى النص من يريد ما يفهم أن حر "القارئ

ترى عين إلى يحتاج " فالنص جاديدا نصا تنتج للنص زأعمهم- القراءة - حسب لنه

له". يخطر لم وما المؤلف، يره لم ما فيه

قاائله عن ومستقل منفصل كائن النص أن يعتبر دام ما ذلك في عجب ول

عن المخلوق يستقل كما مؤلفه، عن يستقل الثر إن يبين المؤلف "ونقد

مخلوق. القرآن أن يلمح  وكأنه)2(خاالقه"

ل ولهذا النهاية في لعب " هو به ويتلعب يمثله ما يحجب ممثل عنده والنص

حجاب". فالخطاب مفرطة ثقة بالكلم الوثوق ينبغي

.11ص المصدر  نفس)4(
.43،12،11السابق: ص  المرجاع)1(
.22المصدر.ص  نفس)2(
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بين أبدا يقع مراوغ متشابه عمل وهو مخاتل، مخادع كلم عنده والنص

النصوص مع التعامل ينبغي "فل ولذلك واللعب الجد بين أو والغموض الوضوح

وبما تقوله ول عنه تسكت بما بل به، وتصرح تعلنه بما أو عليه وتنص تقوله بما

وتستبعده". تخفيه

المدلول، على مباشرة يدل ل والدال المراد، على بطبيعته ينص ل والنص

للمعنى، خاادما هو وليس وأعراضه وزألته وفراغاته صحته له أن النص سإر وهذا

والمحو. الحجب في آلياته ويمارس والمخاتلة بالخداع يتصف هنا ومن

تسميته يمكن ما وهي الخفية وإجاراءاته السرية ألعيبه للنص وباخاتصار

. )3(الحجب باسإتراتيجية

يسير). (بتصرف11،15-10ص المصدر  نفس)3(
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وهو التصور إمبريالي الواحد والمعنى الواحد البعد ذا المحكم النص ويعتبر

عليه يحكم أو يعمله سإلبي قاـارئ إلى يحتاج بل القراءة يستدعي ل عمل

.)1(وإسإكاته فإفحامه سإيطرته،

الحقيقة "نقد إلى يدعو حين العقلء منه يستحي حدا السفسطة به وتبلغ

يولد بهما واليمان مغلقتان، لنهما بهما والوثوق اليمان واليقين" ويرفض

علم المور بعض يعلم انه زأعمه حسب يدعي ومن والرهاب والعنف التعصب

.)2(مغلقة سإفسطة يمارس فهو اليقين

*)(شحرور:  محمد عند القرآن ثالثا: مفهوم

فقد إليه، يسبق لم للقرآن جاديد وتقسيم بمفهوم شحرور محمد أتى وقاد

للكتاب: تعريفه حسب يقول كما كتب "المصحف" إلى الكتاب قاسم

الكتاب: تفصيل و المثاني والسبع . القرآن1

سإبع تعريفه حسب - وهي المثاني والسبع القرآن أسإماه ما أن واعتبر

التي اليات وهي والرسإل، النبياء قاصص هي الكتاب وتفصيل للسور، فواتح

فقط. القرآني العجازأ فيها وقاع

الكتاب تفصيل وآيات بالمتشابهات، المثاني والسبع القرآن آيات ووصف

على تحتوي حيث النبوة من ولكنها متشابهة، ول محكمة ليست التي باليات

اليات بهذه  محمد سإيدنا نبوة معجزة. وحصر جاميعها أنها إل معلومات،

المحتوى. وحركة النص ثبات بأنه التشابه وعرف فقط،

20السابق: ص  المرجاع)1(
.23ص المصدر .نفس)2(
جااءت وقاد المدنية، الهندسإة في دكتوراه ويحمل سإوري شحرور، ديب بن محمد  واسإمه*)(

دمشق في طبع " والذي معاصرة قاراءة والقرآن " الكتاب سإماه الذي كتابه في دعاواه
يظهر ولم والباحثين العلماء وخااصة المثقفين عامة لدى عميقا قالقا أحدثا وقاد ،1990 عام

أفردت مطولة كتب ومنها وأبحاثا، مقالت منها عليه عديدة ردود وظهرت يؤيده، من له
منير محامي " للدكتور المعاصرة القراءة "تهافت أبرزأها: كتاب أباطيله، وكشف عليه للرد

" والقرآن و" الفرقاان الكاتب، لفكر الماركسية الصول فيه بين الشواف طاهر محمد
و" الجابي، " لسليم تنجيم المعاصرة: مجرد " القراءة و العك، الرحمن عبد خاالد للشيخ
سإتمائة على يزيد ما فيه أحصى عفانة، جاواد " للمهندس المعاصرة القراءة وأوهام القرآن

فيه بين لغوي نقد وهو الصيداوي " ليوسإف الديك و" بيضة وفقهي، عقدي فاحش خاطأ
باللغة الفاضح لجهله والتفسير للجاتهاد أهليته عدم إثبات قاصده وكان اللغوية أخاطاءه

المذكورة. الكتب وصرفها. انظر: مقدمات نحوها
-58،68،72-55الصفحات:{ معاصرة، قاراءة – والقرآن شحرور: الكتاب وانظر: د.محمد

 باخاتصار.19-17ص المعاصرة القراءة تهافت }،75،86-87،95-96،112،113،131
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الكتاب، أم أيضا وهي المحكمات، اليات وهي التشريع، آيات  وهي. الرسالة:2

العباد لعمال الحلول وتعطي الناس مشاكل تعالج التي اليات هي أي

والقاتصادية الجاتماعية والظروف الحاجاة حسب اليومي وسإلوكهم

والسياسإية.

الوجاود قاوانين آيات  هيبالقرآن: أسماه ما آيات أن الكاتب . قرر3

فهي النساني الوعي خاارج موجاودة وهي التاريخ وأحداثا الطبيعة وظواهر

بالقدر.  عنها عبر ولذلك حتمية، قاوانين

الوجاود هذا ضمن والثبات النفي بين واعية إنسانية حركة  فهوالقضاء: . أما4

ّير ونصائح، ووصايا وأحكام مواعظ ) وهي (التشريع الكتاب أم من وهو خُا

النساني القضاء مناطا فهي ولذلك بها القيام بعدم أو بها بالقيام النسان

أن ويمكن أزألي غير الله قاضاء فان ولذلك النسانية، الحرية ضمن وتدخال

وان للناس، منذرين والمرسإلون النبياء جااء لذا الناس، أحوال بتغير يتغير

كان ولو النسان، بموقاف مشروطا قاضاء هو النسان في النافذ الله قاضاء

ضروب من ضربا والدعاء والنبوات الرسإالت لصبحت مبرما أزأليا الله قاضاء

العبث.

أم آيات وان "التشريع"، – الكتاب أم آيات من هو القضاء لن ونظرا

مطلقة - ليست والتشريع الكتاب أم آيات فتكون القرآن من ليست الكتاب

أي فيها يوجاد ول للتقليد، وقاابلة للتزوير قاابلة وهي والجاتهاد للتبديل وتخضع

إعجازأ.

اللوح في ما تشكل الوجود تحكم التي العامة النواميس بأن . قرر5

 المكنون: الكتاب وفي المحفوظ

المحفوظ اللوح وفي للكون، العام البرنامج يوجاد المكنون الكتاب ففي 

الطبيعة قاوانين فيه فيوجاد المبين المام أما يعمل، وهو البرنامج، هذا يوجاد

على وبناء وقاوعها، بعد التاريخ وأحداثا خاللها، من التصرف يتم التي الجزئية

المحفوظ اللوح في المخزن فقط - هو تعريفه - حسب القرآن أن يقرر ذلك

مبين.  إمام وفي
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والوصايا والمواعظ العبادات ومنها الحدود على يحتوي الذي الكتاب أما    

مبين، إمام أو المحفوظ باللوح علقاة لها فليس الكتاب وتفصيل والتعليمات

الكتاب. من وإنما القرآن من ليست أي

لصبح مبين إمام في مخزنا رمضان صوم كان لو بأنه ذلك على ويستدل  

مواضيع وكذلك أبوا، أم شاؤوا الناس رمضان ولصام الطبيعة ظواهر من

.)1(بالتشريع المتعلقة الكتاب

والتقاليد اليهودية بين المشترك القاسإم هو الفرقاان أن الكاتب . يرى6

السإلمية. والتعاليم المسيحية

هما:  الفرقان من نوعين بين الكاتب ويميز

وهو الناس، لكل الملزمة الخالقاية التعاليم من الدنى الحد العام: وهو - الفرقاان

- الجاتماعية التقوى تتحقق ومنها الديان، بين المشترك القاسإم

من ) يصبح المسلمين أو اليهود أو النصارى (من بها يلتزم ومن

المتقين.

الجاتماعية التقوى حققوا للذين فقط وهو  لمحمد جااء الخاص: وهو - والفرقاان

ليصبحوا ذلك في زأيادة ) ويريدون العام الفرقاان (أي الدنى بحدها

التزامهم إلى إضافة الخاص، بالفرقاان فيلتزموا المتقين "أئمة

العام. بالفرقاان

فقهاء منهم وليس المادي، العلم أئمة فهم   زأمانه في المتقين أئمة أما

ْوا أحل، مما كثيرا حرموا لنهم المسلمين .)1(وجامود تأخار حالة في المة وابق

.*)(أركون محمد عند النص رابعا: مفهوم

.19-17 المعاصرة القراءة  تهافت)1(
.27-26السابق: ص  المرجاع)1(
السوربون جاامعة من الدكتوراه على  حاصل1928 عام مواليد من أركون: جازائري  محمد*)(

من بالعديد وحاضر الهجري الرابع القرن في العربية النسية  حول1969 عام بباريس
والعربية. الفرنسية الجامعات

- ينكر العرب العلمانيين بشيخ وصفه - يصح العربية إلى وترجامت بالفرنسية مؤلفاته معظم
خاليطة لقيطة مناهج وفق القرآن ويفسر والصحابة، الفقهاء شتم من ويكثر القرآن قاداسإة
المور من العديد - ينكر الفكري الرهاب مصطلحات اجاتراح في متفنن وتاريخية، لغوية

سإيتبين. كما الجاتهاد باسإم بالضرورة الدين من المعلومة
.126-  غواية أم هداية وانظر: العقلنية
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حيث من بشريا نصا القرآني النص في يرى زأيد أبو حامد نصر كان إذا

أركون محمد فان قاائله، عن منفصل أدبيا نصا فيه يرى حرب علي وكان الصياغة،

الله كلم القرآن أن مرة يعترف نجده فبينما نفسه، مع تناقاض في يقع كسابقيه
له ليتسنى للقرآن، جاديدا تقسيما يختلق أن يحاول آخار مكان في  نجده)2(

القرآن من أركون موقاف تلخيص ويمكن القرآني، النص ثبوت في التشكيك

التالية:- النقاطا في الكريم

مستويات أو مراحل بأربعة مر الكريم القرآن . أن1

المحفوظ. اللوح في وجاوده - مرحلة

قارآني خاطاب إلى المحفوظ اللوح في المكتوب النص هذا تحول - مرحلة

. محمد ثم ومن جابريل عبر شفهي

أي مكتوب نص "إلى الشفهي القرآني " الخطاب هذا إعادة - مرحلة

يسميه ما وهي عنه، الله رضي عثمان عهد في القرآن تدوين

الرسإمية النصية "المدونة هو يسميها " وما " المصحف المسلمون

). عهده في القرآن جامع ويتجاهل ينكر أنه والمغلقة." (إذ الناجازة

.)3(الكلسإيكي التفسير مجموعات إلى المكتوب النص تحول - مرحلة

.194ص واجاتهاد السإلمي-نقد أركون: الفكر  محمد)2(
ًءا. له ،269ص علمية قاراءة– السإلمي الفكر ،88ص المصدر  نفس)3( أيض
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كل يحتويها التي والدلَلَت والميزات القيم بين يفرق . وهو2

المستويات: هذه من مستوى

سإماه فيما والميزات القيم هذه كل التقليدي" حشر "السإلم أن ويدعي     

أدوات من أداة وصار ،)1(اللمحدود للتلعب مادة المصحف "المصحف" فصار

شرعيتها". تثبيت على به تستعيض السلطة

هو الول أن حيث من القرآني والنص القرآني الخطاب بين يفرق أنه أي

القرآن دللة بين يفرق آخار بمعنى مكتوب، نص هو والثاني المسموع الخطاب

واللسنية النقدية المدارس منهجية على اعتمادا المقروء، والقران المتلو

الرؤية هذه  وضمن)2(والمقروءة المسموعة المادة بين التفريق في الحديثة

اللغة في الحاصل التمييز طريق عن الوحي لمفهوم تأويل إعادة يحاول فهو

.)3(المحفوظ اللوح الكتاب بأم يعني وهو القرآن، وبين الكتاب أم بين العربية

يعنيه ما حسب وقاراءته القرآن فهم المسلمين المفكرين على يعيب وهو

في القرآن. والصح علماء عليها تواضع التي القراءة أصول حسب أو مباشرة

آليات وتعري تكشف التي الحديثة، اللسنيات مناهج ضمن يقرأ أن رأيه

العملية عن التأسإيسي النص فصل على تقوم التي التقليدية، القراءة

.)4(الخارى النصوص من عدد لنجازأ وذلك الجاتماعية،

المزعوم:  التفريق هذا في حجته . أما3 

النص حالة الثانية) إلى (المرحلة الشفهية الحالة من مرور حصل قاد أنه  

كتابه أن حيث نسبيا، طويل وقاتا اسإتغرقات هذه المرور المكتوب. وحالة

فترة وهي عنه، الله رضي عثمان عهد في إل تحصل لم وتدوينه القرآن

النص " وثبتوا النصية المدونة في الوحي كلية " جامعوا حيث نسبيا متأخارة

والناجازة". المغلقة الرسإمية النصية المدونة " في أبدا يتغير ل بشكل

( عام في   النبي موت أثر ابتدأ القرآن جامع أن يعلن حين نفسه ويناقاض

دقاة في اليات". ويشكك بعض حياته في دونوا قاد أنهم ويبدو م) "بل632

في " تم والتدوين الجمع  هذا أن فيعلن القرآني للنص التوثيق وصحة التدوين

.88ص واجاتهاد نقد – السإلمي  الفكر)1(
.77،89ص المصدر  نفس)2(
.80 المصدر  نفس)3(
القرآنية للدراسإات خاتامي عنوان: حساب تحت ، علمية قاراءة السإلمي  انظر: الفكر)4(

.245 ص  وآفاقاها
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نسخ تشكلت "وهكذا قاوله هذا قاصده الهيجان". ويؤكد شديد سإياسإي مناخ

.)5(المسطحة" والعظام كالّرق مرضية أو كافية غير أشياء على مدونة جازئية

السياسإية الظروف بسبب القرآني النص توثيق وصحة دقاة ولعدم 

والتحقق والضبط النقد وجاوب على ويلح يدعو فهو عليها نسخ التي والمواد

تم التي للرسإالة الكتابة بوسإاطة تثبيت "حصـل جامعه وظروف النص من

والضبط التاريخي، للنقد تتعرض أن ينبغي تاريخية، ظروف ضمن جامعها

. )1(التاريخي"  والتحقق التاريخي

بحذافيره القرآني النص  نقل البحث: هل في تكمن النقد هذا وضرورة

يغفُل المكتوب النص أن رأيه حسب والسبب ذلك، مستبعدا يتساءل وبأمانة؟

من جازء رأيه في وهي النزول"، "أسإباب ومناسإباته ودوافعه الخطاب حيثيات

.)2(النص

التي الظروف ومحتواه" بسبب القرآن مضمون تحديد الصعب "من لهذا

الكتاب-، - أم المحفوظ اللوح مرحلة من فيها انتقل التي والمراحل بها مر

النصية. المدونة أو المصحف حالة إلى

منطقي وغير عقلني غير واليات السور " ترتيب بأن الشكوك هذه ويعززأ

.)3(فوضوي" ترتيب فهو حقيقي زأمني ترتيب لي يخضع ول

الذي للمصحف النهائي الصلح عن المسؤول هو مجاهد ابن بأن ويدعي 

القراءات في الفقهاء لتنافس حدا ليضع ذلك صنع وأنه هـ،324 عام حصل

إلى أدت التي الصراع حلقات تجاهل التقان كتابه في السيوطي وان القرآنية،

في لساعد ذلك عمل ولو القرآنـي، النص تثبيت إلى أدى الذي الصلح هذا

هذه للتعالي، مولدا رسإميا نصا أصبح الذي الخطاب، تاريخية مشكلة حل

فيه. اللمفكر سإاحة في رميها على السإلمي الفكر عمل التي المشكلة

يحمل جاعله وما المحترم، والمطلق المقدس صفة القرآن اكتسب هنا من

الحياة في منذئذ فدخال م،1924 عام القاهرة في طباعته الصفات هذه

.)4(للناس اليومية

.81،85،86ص واجاتهاد السإلمي-نقد  الفكر)5(
.81السابق: ص  المرجاع)1(
.89 المصدر  نفس)2(
.92– 90 المصدر  نفس)3(
.258-257ص علمية قاراءة– السإلمي  الفكر)4(
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وصحيح القرآن فيه -بما كله التراث بنقل المفكرين يطالب . وهو4

فيه: المفكر ساحة  إلى فيه اللْمفكر ساحة السنة- من

ولذلك للنقد، القابل فيه المشكوك سإاحة إلى المسلمات سإاحة من أي  

التراثا لن مكتمل، حقيقي كنموذج إليه النظر ول السإلم اعتبار يصح فل

للتغير خااضع للزيادة قاابل فهو مغلق، نهائي بشكل محدد وغير مفتوح بنظره

.)5(التاريخ يفرضه الذي المستمر

كل داخال وتعريفه تجديده إعادة ينبغي بل أبدا يكتمل ل عنده فالسإلم  

تاريخية، صيرورة عملية السإلم معين. لن ثقافي اجاتماعي تاريخي سإياق

جازءا يعد وهذا إسإلمي، بأنه موصوفا تراثا أخارى صيرورات جاملة مع َشكلت

.)1(السإلمي  والفكر القرآني للخطاب والتفكيك النقد عملية من

فهمت التي الجاتهادية العمال فكل تاريخيا، تراثا والسنة القرآن كان وإذا

.)2(أولى باب من تاريخية والتابعين الصحابة وفهم الفقه فيها بما القرآن من

عقلنه إلى فيدعو والمسلمات، الثوابت نقد إلى دعواه في ويستمر    

هذا وتفاسإير المقدس، الوحي كلم من ابتداء العربي، الفكر مستويات جاميع

الواقاع. أرض على له العملي والتطبيق الوحي

والتحريات النقدية للتساؤلت موضوعا القرآن يصبح أن يعني وهذا  

للوحي المعرفية المكانة مثل والتاريخية، اللغوية بمكانته المتعلقة الجديدة

عملية فيها تمت التي الشروطا ثم نقله، عملية فيها تمت التي والشروطا

إلى والوصول ذاته، السإلم في التفكير لعادة أسإاسإا يشكل بما تأويله،

في حاليا السائدة العقلية الحداثة مستوى على جاذرية اجاتهادية ممارسإة

.)3(المعاصر العالم

علماء أصلها التي الصحيحة القراءة أصول لهدم منه محاولة . وفي5

القرآن: وعلوم التفسير أصول في السلْم

.18ص واجاتهاد نقد– السإلمي  الفكر)5(
.123ص منشورة غير ماجاستير رسإالة القرآني والنص : الحداثة ريان أحمد رشيد  محمد)1(
.121ص المصدر  نفس)2(
ص القرآني والنص الحداثة بعده،  وما246ص علمية قاراءة– السإلمي  الفكر)3(

115،128،142.
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ليصل انتقادات له ويوجاه للسيوطي التقان كتاب حول بدراسإة يقوم   

مطابقة غير وإما بالية إما أدبيات القرآن علوم كتب "أن مفادها نتيجة إلى

التي القرآن" هي "علوم المعارف هذه كافية". ويقول غير صحيحة) وإما (غير

مقدسإا يكن لم القرآن (الرثوذكسية) للقرآن. وكأن التقديسية النظرة خالقت

المعارف. هذه نشوء قابل

دغمائي وهو أرثوذكسي، ديني عقل "صاحب رأيه في والسيوطي

.)4(المزورة" بالحاديث ويستشهد وانهزامي مهلوس،

القرآن نصوص رد الذي وهو الصحيحة، الحاديث يقبل أركون وكأن

الصريحة. الصحيحة

القرآني: النص صحة في واضح وتشكيك صريح طعن . وفي6

التوراة جامـع وبين وتوثيقه، الكريم القرآن جامع بين المقارنـة على يلح  

المبلغ. الرسإول موت بعد متأخار عهد في جامع منهما كل أن بجامع والنجيل،

مثلما وزأيادة نقص شـابه الكريم القرآن أن القارئ وعي في ليرسإخ وذلك

الكبرى: التوراة، النصوص تشكلت  يقول" وهكـذا والناجايل التوراة مـع حدثا

.)1(مغلقة نصية مدونات هيئة على رسإخت ثم … والمصحف النجيل،

القرآن إلى السإرائيليات بعض تسرب بإمكانية مغالطاته في ويستطرد

من كلها السإماء آدم وعلم  آية اسإتعار القرآن بان يصرح حين ذاته،

. )2(التوراة

" النظر يجب يظنها- فانه -كما الحقائق هذه على . وترتيبا7

والَجتماعية التاريخية الزاوية " من المقدسة للكتابات

والنثروبولوجية:

.)3(" التقليدي اللهوتي للعقل والمتعالية التقديسية التركيبات لزعزعة  

إنما - والقدسإية بذاته مقدسإا -ليس ذاتيا تقديسا يحمل ل القرآني فالنص

.262-246ص علمية قاراءة– السإلمي  الفكر)4(
.78،81ص واجاتهاد نقد السإلمي  الفكر)1(
. 80ص المصدر  نفس)2(
.87ص المصدر  نفس)3(
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عن السإطورية الرؤى "نزع فان ولذلك الرثوذكسي"، "اليمان عليه أضفاها

.)4(" منه مفر ل حتمي أمر المقدسإة الكتابات

يستنبطون كانوا الذين الفقهاء سإمى فقد القرآن بقدسإية يعترف ل ولنه  

خالعة القداسإة أن أي التقديس"، شؤون "مديري والسنة القرآن من الحكام

الرأي أن أسإفه يخفي لذاته. ول مقدس هو وليس القرآن، على الفقهاء خالعها

الفللوجاي النقد أن المؤسإف "من النقد هذا يرفض يزال ل السإلمي العام

العام الرأي قابل من مرفوضا يزال ل المقدسإة للنصوص التاريخي اللغوي

.)5(السإلمي"

زعمه- -حسب والنقصان الزيادة شابه قد القرآن . ولن8

ل فانه مقروء، نص إلى شفهي نص من وتحوله الجمع ظروف بسبب  

فهو لذلك بالذات الله كلم هو أيدينا بين الذي المصحف أن يعتقد ول يؤمن

كلم هو المصحف دفتي بين ما بان اليقيني اعتقادهم المسلمين على ينعى

.)6(بالذات الله

منتشرا: ولَ مقدسا يكن لم عنده . والمصحف9

من جازءا صار قاد المكتوب، النص إلى الشفهي النص من بتحوله وأنه  

الثقافـي التوسإع والقداسإة"  إن التعالـي صفة عنه يخلع مما الرضي، التاريخ

إلى يؤدي الوسإاطا كل في الطباعة بسـبب وانتشاره المقدس للكتاب

.)1(" تعاليه ذروة من تدريجيا اقاتلعه وبالتالي الرضي التاريخ في انخراطه

التنزيل: يعني الذي للوحي السلْمي التصور . ويرفض10

،)2(" تفاسإير أو ثانوية نصوصا تنتج القرآني للنص قاراءة " كل أن ويرى  

وحي هي والفهوم القراءات زأيد.  وهـذه وأبي حرب علي مع يتطابق هنا وهو

إن … جاديدة لغة فيها تظهر مرة كل في وحي بوجاـود القول كذلك" يمكننا

.88ص المصدر  نفس)4(
.88ص المصدر  نفس)5(
.86ص المصدر  نفس)6(
.82السابق: ص  المرجاع)1(
.92ص المصدر  نفس)2(
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بمفهوم (القلب للنسان الداخالي الفضاء في جاديد معنى حدوثا يعني الوحي

.)13القرآن)"

والنصارى اليهود تعاليم فيه ادخال حتى الوحي مفهوم في توسإع إنه بل   

المذاهب وأهواء آراء وحتى وكنفوشيوس، بوذا وتعاليم الفارقاة والحكماء

بحقيقة يمتازأ الوحي عن نقدمه الذي الخاص " وتحديدنا الرضية الوضعية

الفارقاة. والحكماء وكنفوشيوس بوذا انه: يستوعب هو فريدة

من ما، بشرية لفئة الجماعية التجربة جاسدت التي الكبرى الصوات وكل 

انه اللهي عن البشرية التجربة إغناء و جاديد تاريخي قادر في إدخاالها أجال

هذا وعلى التوحيدي، الوحي أديان على فقط يقتصر ول ذلك، كل يستوعب

ديني فكر باتجاه السائد: أقاصد غير آخار ديني فكر باتجاه نسير أن يمكننا النحو

السإلمية باللغة للحرام " أو للتقديس المعروفة التجارب كل يتجاوزأ

.)4(" الكلسإيكية

بعض مع التعامل كيفية عن المقابلْت إحدى في ُووجه . وعندما11
كقوله بحال التأويل تحتمل لَ التي القاطعة الصريحة النصوص

َكِر  تعالى ّذ ْثُل ِلل ْيِن َحّظ ِم َي َث ُلن  قال:" بالعقل.)11 – النساء( ا
التفسير مسألة طرح إعادة إل شيء أي فعل يمكن ل الحالة هذه ففي        

فعندما عادلة، قاسمة للمرأة يكون أل قابول في نستمر أن يمكننا القرآني: ل

اجاتماعي وضع عن منبثقا يكون عندما الحالي، العالم مع النص تكييف يستحيل

تغييره.  على العمل ينبغي الحاضر، عالمنا مع شيء في يتناسإب ل

.83ص المصدر  نفس)13
.84ص المصدر  نفس)4(
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التنزيل مسألة في التفكير يعاد أن بشرطا جاائزا دائما يبقى التفسير إن         

.)1(التاريخانية" ضوء على

*)(الله خلف أحمد محمد عند النص خامسا: مفهوم

يفهمه كما دين كتاب انه على القرآن يفهم ل الله خالف احمد محمد

قايود من البشري العقل ليحرر السماء من نزل كتاب أنه على يفهمه بل الناس،

.)2(الدين رجاال وسإلطات والمرسإلين، النبياء وسإلطات اللهة، سإلطات

غير النسان أعمال تكون أن عنده يعني اللهة سإلطات من العقل وتحرير

.)3(ورضاها ورغباتها اللهة بمشيئة مرتبطة

التي الهالة على فبالقضاء والمرسإلين، النبياء سإلطات من تحريره وأما

مكانهـم إلى وبردهم والمرسإلين، النبياء بها ويحيطـون قادسإية الناس يراها

العقل أعطى القرآن كان . وإذا)4(أقال ول أكثر ل بشر مجـرد انهم وهو الطبعي

مناقاشة في الحق من يمنعه فكيف السماء سإلطة مناقاشة في سإلطة البشري

.)5(الرض سإلطة

والنبوة اللهة بمؤسإسة الزمن مر على سإمي ما لينهي نزل فالقرآن

- التقاعد على يحيلها أخارى بعبارة أو البد، والى واحدة مرة ينهيها الدين ورجاال

من الباطل يأتيه ل الذي للعقل الناس شؤون وإدارة الحياة زأمام يسلم أن بعد

وما حنفي حسن لواءها حمل التي الدعوة ذات - وهي خالفه من ول يديه بين

زأال.

يعترف ل " ولكنه الدين ورجاال والنبوة اللهة " مؤسإسة وجاود ينكر ل فهو

هداية إلى بحاجاة يعد ولم النضج، سإن وصل البشري فالعقل ووظيفتها، بدورها

.128ص غواية أم هداية  العقلنية)1(
المعايير يعتبر الذي المتطرف القومي الفكر أركان من مصري الله، خالف أحمد  محمد(*)

أن إلى - وذهب ثبوته وقاطعية القرآن قاداسإة في - طعن له وضوابط أسإسا الماركسية
الكافر. من المسلمة تزوج - وأجاازأ خااصة للعرب دين السإلم - وان وأسإاطير خايال قاصصه

.134ص غواية أم هداية انظر: العقلنية
7ص جاديدة، عصرية نظرة الكتاب: القرآن من  انظر: مجموعة)2(
11 نفسه: ص)3(
17،18 نفسه: ص)4(
17 نفسه: ص)5(
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الحقيقي يقول: " الموقاف وهو إليه لننظر والماورائيات اللهة من وإرشاد

 هذا بانتهاء القرآن إعلن في يتمثل إنما للقرآن،

بإنهاء الرض على السماء وصاية ينهي الكريم . والقرآن…والرسإالة النبوة نظام

".)1(والرسإالة النبوة

كنه إدراك في قادما ويمضي المسؤولية، العقل ليتحمل ويقول: "وذلك 

- أن الله مكان  بشرع" الحياة بها تمارس التي والقوانين النظم ووضع الحياة،

ومرحلة الرشد سإن بلغت قاد النسانية - أن القرآن - يقصد الوثيقة هذه معنى

.)2(السماء" وحي إلى اليوم بعد حاجاة في وليست العباء، تحمل

وأهداف خالفيات عن للكشف التحليل مؤنة كفانا قاد الصراحة بهذه انه

وأحكامها وقاوانينها الشريعة إقاصاء "، " التشريع - إنه للقرآن العصرية نظرته

من المفرطة العداوة بل الشديدة، الحساسإية إنها الحياة شؤون إدارة عن

السإلمي. بالنظام ذرعا والضيق وأحكامها الشريعة تطبيق إلى الدعوة هاجاس

"!!! القوانين وسإن التشريع في دوره للعقل ليعطي انتهى النبوة "نظام

هدفا لنفسه أحدهم يضع آذاننا، بها يصمون العلمية" التي "المنهجية إلى أرأيت

في يتعسف ذلك إلى طريقه وفي العنكبوت كخيوطا أدلة عن ينقب يروح ثم

كالشمس. سإاطعة حقائق طمس

الدولة على القضاء على يعمل سإماوي كتاب وآخار أول عنده والقرآن

.)3(محلها الديمقراطية المدنية الدولة وإحلل الدينية

أحيلت و البشري، العقل إلى زأمامه أسإلم اللهي التوجايه نظام ولن

ترك يرى العقل فان لذا التقاعد، على  الرسإول وتعاليم الشرعية الحكام

بنفسه النسان بها يقوم التي الشخصية للجاتهادات العبادات وأمر المعتقدات

لنفسه.

المور هذه وحتى والمعتقدات، والحرام الحلل العبادات، هو عنده فالدين

مؤمنا النسان وكون والعقيدة يحددها، الذي وهو وخاالقه العبد بين شخصية أمور

وخاالقه. هو إل يدركه ل نفساني ذاتي أمر كافرا أم

.24السابق: ص  المرجاع)(1
.20المصدر: ص  نفس)2(2
.7ص المصدر  نفس)3(3
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فهي الدنيا شؤون وسإائر والحرب والسياسإة القضاء من الحياة أمور أما

.)4(الجماعة اجاتهاد و المر أولي إلى المفوضة الدنيوية المسائل من

*)(القرآني والنص عمارة سادسا: محمد

فهم في جاريء عقلي والقرآن: منهج ( المعتزلة بعنوان له بحث في

بأنه ووصفه القران، تفسير في البحث في ومنهجهم المعتزلة عن ) تكلم القرآن

نظرة قادم بأنه ووصفه القرآن، خالق في قاولهم على وتكلم جاريء، عقلني منهج

أن واعتبر القرآن، خالق في قاولهم عن ودافع الله، لكتاب ومتقدمة معاصرة

.)1(القرآن بخلق يقول أنه - أي خاصومهم حجة من أقاوى فيها حجتهم

وأصوات وحروف كلمات هو حيث من القرآن "أن النظرة هذه وملخص 

فعل الصفات بهذه هو بل مخلوق، محدثا هو الصحائف في مكتوب ومداد

" نحن "نحكيه كما فالقرآن وعليه لياته، والكاتب له والقارئ به المتكلم النسان

" " المحكي " في "الحكاية وان سإبحانه، الله " من " المحكي ذات هو ليس الن

الله " عن " المحكي أما ومداد، وحروف وأصوات " نحن: كلم " نحكيه والذي

جااء التي العرب بلغة المعنى هذا عن  الرسإول عبر ولقد المعنى، فهو سإبحانه

.)2(الكريم القرآن بها

للقرآن، العصرية بالنظرة وثيقة علقاة ذا القرآن بخلق القول يعتبر وهو

اللغة حيث من الكتاب هذا ببشرية "القول تعنيه ما مقدمة في تعني، أنها ذلك

واللهجات". والحروف والصوات

الناس، عليها اتفق قاواعد أثمر بشري جاهد ثمرة هي الشياء أن وبما

في أكبر مجال النساني للعقل "يجعل ذلك فان … والصول القواعد لها ووضعوا

.)3(والتأويل" بالتفسير الكتاب هذا إلى النظر

.23-22ص المصدر  نفس)4(
القاهرة، - جاامعة العلوم دار كلية من  - تخرج1931 عام مواليد من عمارة: مصري  محمد*)(

والدكتوراه. الماجاستير منها ونال
الباطنية الحركات - وإبرازأ والقومية والشعوبية العلمانية المفاهيم لتأصيل حثيثة جاهود له

من والمئات الفكرية المؤلفات من العشرات له والعقلنية، الثورية بثوبي والمنحرفة
منها. المزيد وسإيأتي بعضها مر وقاد والفكرية، والفقهية العقائدية النحراقاات
ص الجندي أنور العصريين، كتابات في النظر . وإعادة129/  غواية أم هداية انظر: العقلنية

294.
.89-87 ص جاديدة، عصرية نظرة كتاب:  القرآن ضمن 1
.88 المصدر نفس 2
.90 المصدر نفس 3
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اللغة وأما بالمعنى القرآن  الرسإول إلى - أوحى - عنده وجال عز فالله

.)4(المعنى ذلك تحكي للنسان فعل - فهي القرآن - نظم والصياغة

لمقولة الخاطئ توظيفه بعد عمارة إليها انتهى التي النتيجة هي هذه

القرآن. خالق وهي أسإاسإا السيئة المعتزلة

.91 المصدر نفس 4
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حيث من بشريا نصا القرآن تجعل التي النتيجة هذه بين ترى يا الفرق وما

ثقافة إلى وينتمي ثقافي منتج بأنه السابق زأيد أبي قاول وبين والصياغة النظم

في تشكل نص  أنه"أركون" وقاول نبوي نص أنه حرب علي البشر:!!! وقاول

التاريخي؟!!! والسياق والجاتماعي السياسإي الواقاع

أخرى سابعا: قراءات

الهواء أهل بتعدد ومتنوعة متعددة القرآني للنص أخارى قاراءات وهناك

الفكرية. وخالفياتهم هؤلء ثقافات تنوع ومتنوعة المعاصرة، الفكرية والبدع

كما القرآني للنص جاديد مفهوم تقديم على يتركز ما منها القراءات وهذه

القرآنية النصوص لبعض جاديدة تفاسإير تقديم يحاول ما الخاطر- ومنها -وهي مر

القضايا. بعض في المسبقة آراؤهم بها تصطدم التي

وخاطورتها وعمقها وأسإاليبها مناهجها، في الدراسإات هذه وتختلف

التخلص محاولة هو واحد شيء على تجتمع أنها لخارى. إل واحدة من وجاراءتها

وتحريفها. بتأويلها كلها أو الشريعة أحكام بعض من

القراءات: هذه ومن

محمود: مصطفى الطبيب . قراءات1

فيها للقرآن) حاول عصري لفهم (القرآن: محاولة كتابه في منها بعضا قادم  

والمخترعات العلمية الكتشافات وبين جاهة من اليات بعض بين يطابق أن

الحكام لبعض جاديدا توصيفا يقدم أن حاول كما أخارى، جاهة من العصرية

بالصبغة المصبوغة العصر روح مع تتفق ل ظنها التي الدينية والمفاهيم الشرعية

الغربية.

تلك: محاولته في طاماته ومن     

والشعر- باعتباره والنحر -الصدور النساء عورة إلى النظر بجوازأ - قاوله

بالضرر مقيدة نظرة في الحرمة ولن الله، خالقه الذي الجمال في تأمل

.)1(وعقله الناظر قالب في يحدثا الذي

.)2(تراب ومن بكلمة خالقه ينفي مما آدم خالق في التطور بنظرية - قاال

.95ص للقرآن عصري لفهم محمود: محاولة د. مصطفى 1
.42،46،240ص المصدر نفس 2
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.)1(الخارى الكواكب في الموجاودة الخفية بالقوى الجن مفهوم - أول

.)2(الفيزيقية بالقوانين الملئكة مفهوم - أول

فوصفه نفسه، به يصف لم بما وصفه حيث يليق، ل بما تعالى الله - وصف

- والفنان الحياة قاطار وسإائق العظم والمهندس العظيم بالمعماري

.)3(المبدع

سإورة - سإمفونية القرآني المعمار سإماه حيث يليق ل بما القرآن - وصف

.)4(الفاتحة

.)5(مؤمنون والنصارى اليهود بأن يقول انه كتابه من - ويظهر

والتحريفات. التأويلت من ذلك غير إلى

كتابها في الشاطئ بنت أقااويله وفندت القراءة في منهجه ردت وقاد

بينه الذي غير للقرآن عصري تفسير إلى دعوة العصري) لنه والتفسير (القرآن

خالبة، جاديدة نغمة بأنها للقرآن عصري تفسير إلى الدعوة ووصفت السإلم،

الثابت نصه تحريف إلى سإبيل ل أنه عرفوا أن بعد وتأويله القرآن لتحريف وسإبيل

.)6(الموثقة كلماته وتبديل

غيرها. ومنهم المعاصرين من كثير التفسير في المنهج هذا على وتكلم

كلما العلمية، النظريات على القرآن نصوص حمل رفض حيث العقاد، السإتاذ

عرضة قاليل بعد وهي مقررة، ثابتة العلماء حسبها نظريه بعد نظرية منها ظهرت

الحديث) "ل العصر في القرآن ( تفسير عنوان تحت فقال والتعديل، للنقض

تفسير على واحدا عصرا تستقر ل وهي العلمية النظريات بتفسير إيماننا نعلق

.)7(التحويل" أو التعديل أو للنقض قاابل غير

التاريخية:  . القراءة2

و التاريخ معطيات وفق وتحليله النبوي والنص القرآني النص تفسير وتعني

ودللته وحكمته دوافعه ويبين النص نزوله. فيحلل عند سإائدا كان الذي الواقاع

بعده.  وما116السابق: ص  المرجاع)(1
.147-146 المصدر  نفس)(2
.48 المصدر  نفس)(3
.22 ،9 المصدر  نفس)(4
.137-134ص المصدر  نفس)(5
.8-5ص العصري والتفسير الرحمن: القرآن عبد  انظر: عائشة)(6
.6/547 العقاد محمود عباس أعمال  موسإوعة)(7
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دللة قاصر ثم سإائدة. ومن كانت التي والتقاليد والعادات والبيئة الواقاع بدراسإة

التاريخية المراحل إلى تعديتها وعدم ومعطياته، الواقاع ذلك على وتطبيقه النص

معين مكان على قااصرا وإطلقايته.ويصبح ديمومته النص يفقد وبذلك اللحقة،

السإتئناس منه موقافنا ويكون أيضا إلزاميته النص يفقد معينين. مما وأشخاص

الجاباري. والتنفيذ التسليم ل الخاتياري والسإتهداء

تبين كما كثر- أركون -وهم المعاصرين من الدعوة هذه لواء يحمل وممن

أشد من وهو الجابري عابد محمد والدكتور كتبه، من نقول من أوردناه مما

الى الن ونأتي وغيرهم، جاارودي وروجايه عمارة، محمد والدكتور لها المتحمسين

الكريم.   القرآن حول دعاواهم على الرد

القرآن: مفهوم في تأويلهم على الرد

ومتنوع جادا، قاديم الكريم القرآن على والشبهات المطاعن إثارة تاريخ

القدسإية نفي محاولة على تقوم أنها المطاعن هذه في والجديد ،)1(أيضا جادا

عبارة حسب ثقافي منتج أو بشري نص أنه واثبات الكريم، القرآن عن والزألية

مفهوم -حسب وقاائله  القرآني النص بين الفصل على أو زأيد، أبي حامد نصر

بين أو والمقروء المتلو بين والفرق نصه، وثاقاة عدم حرب- وعلى علي

كما والقرآن الكتاب بين الفرق على أو أركون، عند هو كما والمكتوب المسموع

عمارة ومحمد جاارودي و الجابري يرى كما تاريخيته على أو شحرور، يرى

على أو عمارة، ومحمد زأيد أبو يرى كما بالمعنى محكي أنه على أو وأركون،

على للنطباق جااهزيته على أو حنفي، وحسن الله خالف يرى كما دوره انتهاء

الخ. … محمود مصطفى يرى كما الحديثة العلمية النظريات

دليل ل دعاوى، مجرد هي جاليا، يبدو كما الشبهات هذه من واحدة وكل

الصريحة الكريم القرآن نصوص صراحة - وتخالف برهان ول منها أي على

وان المصدر، الهي بأنه ظاهريا يسلمون- ولو حال كل على - وهم والقطعية

بنصوص إلزامهم من حرج فل وبالتالي المصدرية، هذه حقيقة تفسير في تخبطوا

واحدة شبههم على الرد وإليك اللهي، النص  هذا ماهية بيان في نفسه القرآن

الخارى. تلو

الكريم: القرآن في المسلمين عقيدة
منتقديه". ضد القرآن عن بدوي: "دفاع الرحمن د. عبد المطاعن هذه بعض تفنيد في  انظر)(1
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المنزل المعجز الله "كلْم هو الكريم القرآن أن المسلمون يعتقد. 1
بالتواتر، عنه المنقول المصاحف في المكتوب  النبي على

". بتلْوته المتعبد
والفقهاء الصوليين بين عليه متفق الوجاه هذا على القرآن وتعريف

.)1(" العربية وعلماء

وحيا" رسإوله على وأنزله قاول، كيفية بل بدأ منه الله، "كلمالكريم:  والقرآن 

ليس تعالى- بالحقيقة،  –الله كلم أنه وأيقنوا حقا، ذلك على المؤمنون وصدقاه

الله ذمه وقاد كفر، فقد البشر، كلم انه فزعم سإمعه فمن البرية، ككلم بمخلوق

ِليِه  تعالى قاال حيث بسقر وأوعده  وعابه ُأْص  ) فلما26(المدثر/ َسَقَر َس

َذا ِإْن  قاال لمن بسقر الله أوعد َبَشِر َقْوُل ِإلَ َه ْل وأيقنا ) علمنا25(المدثر/ ا

.)2(البشر" قاول يشبه ول البشر، خاالق قاول أنه

بشري المعنى، حيث من المصدر الهي القرآن بأن يقول من دعوى وما

الذين والفلسإفة، المعتزلة لمقولت وتطوير إنتاج إعادة إل العبارة حيث من

أو المعتزلة، قاول هو كما الله ذات عن منفصل خالقا الكريم القرآن بخلق قاالوا

.)3(الفلسإفة قاول هو مثلما النفوس على المعاني فيض بأنه

من يفروا أن أرادوا القرآن بخلق قاالوا حين المعتزلة أن الفارق مع هذا

فقالوا المعاصرون أما والتجسيم، التشبيه مشكلة ومن القدماء تعدد مشكلة

كأي وتفسيره نقده يسهل مما بشريا بكونه التسليم إلى ذلك يجر لكي بخلقه

بشري. نص

 تعالى قاال كما بجلله يليق كما وجال- يتكلم -عز الله أن نؤمن ونحن
َيْوَم ْل ِتُم ا َلى َنْخ َنا َأْفَواِهِهْم َع ّلُم َك ُت ْيِديِهْم َو ُد َأ َتْشَه ُلُهْم َو ُنوا ِبَما َأْرُج َكا

ُبوَن ْكِس تتكلم. كيف نعلم ول تتكلم أنها نؤمن ) فنحن65(يس/ َي
هو القرآن بأن زأيد وأبي عمارة محمد قاول وبطلن فساد على يدل ومما   

ِإْن تعالـى قاوله الله عن فهمها التي للمعانـي  النبي ترجامة ٌد َو مْن َأَح
ِكيَن َتَجاَرَك الُمشِر ُه اْس َأِجْر ّتى َف ّلِه َكلَْم َيْسَمَع َح  ال

مما الله، عن مبلغه من يسمعه وإنما الله من الله كلم يسمع ل ) وهو6/ (التوبة

ما يسمع يقل: حتى لم الله لن ترجامته، ل الله كلم عين بلغ  الرسإول بان يقطع

بدليل إل المجازأ إلى صرفها يجوزأ ول الحقيقة والصل الله كلم عن عبارة هو

.21ص القرآن علوم في  التقان)(1
د. وتعليق تحقيق ،1/172 الطحاوية العقيدة علي: شرح بن علي الدمشقي العز أبي ابن)  (2

الرناؤوطا. وشعيب التركي المحسن عبد بن الله عبد
.1/173 المصدر نفس) (3
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عبارة المصاحف في المكتوب قاال: إن " ومن الطحاوية شرح في قاال معتبر،

وكفى المة وسإلف والسنة الكتاب خاالف الله: فقد كلم حكاية أو الله كلم عن

.)1(ضلل" بذلك

ْنِزيُل  تعالى وقاال َتاِب َت ِك ْل ّلِه ِمْن ا ْلَعِزيِز ال ِم ا ِكي ْلَح )1/ (الزمر ا
ِكْن   وقاال َل ْلَقْوُل َحّق َو ّني ا َلّن ِم ّنَم َلْم ّنِة ِمْن َجَه ْلِج ّناِس ا َأْجَمِعيَن َوال

 /13( السجدة.(
من كانت القرآن صياغة بان قاال من على الطحاوية شارح رد وقاد

الله قاال قايل: فقد قاال: "فان زأيد، وأبو عمارة يقول كما جابريل من أو  الرسإول
ّنُه(( تعالى ٍم َرُسوٍل َلَقْوُل ِإ يدل ) وهذا19/ ) ( التكوير40)) (الحاقاة/َكِري
. محمد أو جابريل إما أحدثه الرسإول أن على

قاول يقل: أنه لم لنه مرسإله، عن مبلغ انه معّرف الرسإول قايل: ذكر 

ِلَم نبي، أو ملك ُع .)2(نفسه" جاهة من أنشأه أنه ل به، أرسإله عمن بلغه أنه ف

فإضافته محمد، الخارى وفي جابريل اليتين إحدى في فالرسإول وأيضا

ْذ للتبليغ الضافة أن تبين منهما، كل إلى الخار. يحدثه أن امتنع أحدهما أحدثه لو إ

َطاٍع  أمين بأنه الرسإول فوصف وأيضا ) دليل21/ ( التكوير َأِميٍن َثّم ُم
على أمين هو بل منه، ينقص ول بتبليغه، أرسإل الذي الكلم في يزيد ل أنه على

مرسإله. عن يبلغه به أرسإل ما

جاعله فمن بشر،  ومحمد البشر قاول جاعله من كفر قاد الله فإن وأيضا

أو البشر قاول أنه يقول أن بين فرق ول كفر، فقد أنشأه انه بمعنى محمد قاول

قاائل سإمع ومن مبلغا، قااله من ل مبتدئا قااله من كلم والكلم ملك، أو جاني

ومن القيس امرئ شعر هذا ومنزل" قاال حبيب ذكرى من نبك يقول: "قافا

 يقول سإمعه ومن الرسإول كلم هذا قاال  بالنيات العمال إنما  يقول سإمعه

وإياك نعبد إياك الدين، يوم مالك الرحيم، - الرحمن العالمين رب لله الحمد

الله.... كلم هذا قاال  نستعين

السلف من وغيرهم الربعة المذاهب أهل من كلهم السنة فأهل وبالجملة

لما القرآن فان وأيضا ،)3(مخلوق غير الله كلم القرآن أن على متفقون والخلف

والتعبد بأسإلوبه التحدي وهو آخار شيء بمضمونه العمل مع منه مقصودا كان

القدسإي، الحديث شأن كان المضمون إنزال إنما و لفظه، لنزال احتيج بتلوته

.1/194 المصدر  نفس)(1
.1/183السابق:    المرجاع)(2
والحديث ،8ص ديوانه في معلقته مطلع والبيت  باخاتصار،185-1/183 المصدر  نفس)(3

.1/9 البخاري أخارجاه
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بقوله  . وصدرهالرسإول عند من ولفظه الله، عند من ووحيه معناه كان الذي

تعالى. الله قاال

مكتوب لنه أو مخلوق، به لفظنا لن بالبشرية، القرآن وصف يصح ول

كون ينافي ل المعاني هذه من معنى فكل بشر، بخط مكتوب أو مخلوق، بمداد

في المكتوب باللسنة، المقروء الصدور في المحفوظ الله، كلم القرآن

صفة هو الذي والمقروء القارئ فعل هي التي القراءة بين ففرق المصاحف،

الباري.

من باطل، الله خال ما شيء كل مكتوبا: أل ورقاة في وجاد إنسانا أن ولو 

وهذا حقيقة، فلن خاط وهذا حقيقة، لبيد كلم من هذا لقال معروف، كاتب خاط

المور هذه كون أن والمعنى بالخارى، الحقيقة هذه تشتبه ول حقيقة، حبر

مخلوق. القرآن أن على يدل ل حقيقية مخلوقاة

مصدر: الصل في . والقرآن

ْلَفْجِر َوُقْرآَن  تعالى قاال القراءة، به ويراد يذكر فتارة ُقْرآَن ِإّن ا
ْلَفْجِر ًدا َكاَن ا قاال المقروء به ويراد يذكر .  وتارة)1()78(السإراء/ َمْشُهو
َذا  تعالى ِإ ْأَت َف ْلُقْرآَن َقَر ْذ ا َتِع ّلِه َفاْس َطاِن ِمْن ِبال ْي ِم الّش  الّرِجي

َذا  تعالى ) وقاال98( النحل/ ِإ ْلُقْرآُن ُقِرَئ َو َتِمُعوا ا ُتوا َلُه َفاْس َأنِص َو
ُكْم ّل ).204/ ( العراف ُتْرَحُموَن َلَع

الكلم به ويراد يذكر وتارة الكتابة، محل به ويراد يذكر تارة والكتاب

فإذا عنه المبلغ من أو منه، يسمع ما تعالى- هي –الله كلم المكتوب.. وحقيقة

قااله فإذا محفوظ، معلوم له مسموع الله فكلم وحفظه، علمه السامع، سإمعه

في حقيقة فهو مرسإوم، له مكتوب فهو كتبه فإن متلو، له مقروء فهو السامع

.)2(نفيه يصح ل كلها الوجاوه هذه

مخلوقاا القرآن جاعل من على للرد الطحاوية شارح سإاقاه وإن الكلم وهذا

من على للرد يصلح فانه مخلوقاين، بشر من ومقروء مخلوق بمواد مكتوب لنه

. الرسإول صياغة من وأنه ثقافيا منتجا أو بشريا القرآن جاعل

بين التفريق على أسإاسإا القائمة أركون محمد دعوى على رد انه كما

أنه ) إذ القرآني ( والنص ) و القرآني  ( الخطاب بين أو والمكتوب المقروء

)، زأائل محالة ل نعيم ( وكل وتمامه ربيعة بن للبيد والبيت ،191-190السابق: ص  المرجاع)(1
.254ص ديوانه انظر

.12ص العظيم النبأ درازأ، الله عبد وانظر: د. محمد بتصرف ،194-192ص المصدر  نفس)(2
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هو ما على يطلق القرآن أن إذ اللغة أدلة تعضده ول برهان غير على قاائم تفريق

السابقة. العتبارات بحسب مكتوب هو وما مقروء

الكتاب بين التفريق على والقائمة شحرور، دعوى بطلن يؤكد انه كما
ْذ   تعالى قاوله أيضا الدعوى هذه بطلن يؤكد ومما والقرآن ِإ َنا َو ْيَك َصَرْف َل ِإ

ْلِجّن ِمْن َنَفًرا َتِمُعوَن ا ْلُقْرآَن َيْس َلّما ا ُه َف ُلوا َحَضُرو ُتوا َقا ْنِص َلّما َأ َف
ّلْوا ُقِضَي َلى َو ُلوا َقْوِمِهْم ِإ ْنِذِريَن(*) َقا َنا ُم ّنا َياَقْوَم َنا ِإ ًبا َسِمْع َتا ِك
ْنِزَل ّدًقا ُموَسى َبْعِد ِمْن ُأ ْيَن ِلَما ُمَص ْيِه َب َد َلى َيْهِدي َي ْلَحّق ِإ َلى ا ِإ َو

ٍم َطِريٍق َتِقي  ) 30 - 29(الحقاف/ ُمْس
عنه والمتحدثا الثانية الية في الكتاب نفس هو الولى الية في فالقرآن

.)1(موسإى بعد من أنزل كتاب هو فالقرآن اليتين، في الله كلم هو

أن - وهي إثبات إلى تحتاج بديهيات من للعجب - ويا البديهة هذه وبإثبات

اسإتنتاجااته كل وتنهار شحرور نظرية - تنهار الفرقاان ذاته وهو القرآن هو الكتاب

والكتاب. القرآن بين التفريق على رتبها التي

َلّي ُأوِحَي ُقْل  تعالى قاوله وتوضيحا تأكيدا هذا يزيد ومما ّنُه ِإ َتَمَع َأ اْس
ْلِجّن ِمْن َنَفٌر ُلوا ا ّنا َفَقا َنا ِإ ًنا َسِمْع َيْهِدي ُقْرآ ًبا(*)  َلى َعَج ّنا الّرْشِد ِإ َفآَِم

َلْن ِبِه َنا ُنْشِرَك َو ّب ًدا ِبَر الجن من نفـر هم ) فالمتكلمون2 -1(الجن/ َأَح
) ( الكتاب الحقاف آية في وسإموه نفسه الشيء وسإمعوا أنصتوا وقاد بعينهم 

.)2(( القرآن) بـ وهنا

في كأن التفرقاة، معنى مادته وتفيد القرآن، أسإماء من فهو الفرقاان وأما
أو قاسما الفرقاان فليس والباطل، الحق بين الكتاب هذا بتفرقاة إشعارا التسمية

تعالى  قاوله في الفرقاان معنى يكون أن للزم وإل المعروف القرآن غير آخار كتابا
 ّيَها َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا ّتُقوا ِإْن آَم ّلَه َت ُكْم َيْجَعْل ال ًنا َل َكّفْر ُفْرَقا ُي ُكْم َو َعن

ُكْم ِت َئا ّي َيْغِفْر َس ُكْم َو ّلُه َل ْلَفْضِل ُذو َوال ِم ا ِظي ْلَع ).29/ ( النفال  ا
شحرور كتمها الية وهذه الله كتاب من قاسما لكم يجعل الله تتقوا إن

وكتم معرفة، مواضع سإتة في إل تأت لم ( فرقاان كلمة أن على دعواه بنى حين

سإبيل ول المصدرية أي - حصرا التفريق هو هنا فرقاانا معنى لن الموضع، هذا

كتاب من قاسم بأنها الية في فرقاانا كلمة تفسير إلى سإبيل ل أي ذلك، غير إلى

.)3(الخار لقسمه مغاير الله

دللته عن مكتوب نص هو حيث من القرآن دللة اخاتلف أركون ودعوى

لها. معنى ل سإفسطائية دعوى هي مسموع خاطاب هو حيث من

. 30-29ص المعاصرة القراءة وأوهام عفانة: القرآن  جاواد)(1
.30السابق: ص  المرجاع)(2
.20ص القرآن علوم في الصالح: مباحث صبحي  وانظر: الدكتور63ص المصدر  نفس)(3
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يقرأ أن بين والمضمون الدللة في فرقاا أوجادنا له نقول بذلك يقول ومن
ُق  تعالى قاوله مثل   الرسإول َطُعوا َوالّساِرَقُة َوالّساِر َيُهَما َفاْق ْيِد ًء َأ َجَزا

َبا ِبَما َكالَ َكَس ّلِه ِمْن َن ّلُه ال ِكيٌم َعِزيٌز َوال يقرأها أن  ) وبين38( المائدة- َح
الرقااع؟. أحد في كتابتها بعد الوحي كتاب أحد

آيات بنزول احتفت التي والقرائن والحوادثا الملبسات أن ننكر ل نحن

دون معناها يتضح ل اليات بعض أن بل وتجليها، اليات تلك فهم على تعين معينة

تجلية في النزول سإبب أهمية العلماء ُيغفل ولم نزولها، سإبب على الوقاوف

الوقاوف دون اليات بعض تفسير معرفة يمتنع أنه الواحدي ذكر وقاد الية، معنى

.)1(نزولها وبيان قاصتها على

لها، تفسيرهم عند اليات نزول أسإباب يذكرون دوما المفسرون وكان 

بعض التزم بل والواحدي، كالسيوطي النزول أسإباب في كتبا بعضهم وأفرد

مثلما السور بين التناسإب وبيان المتتابعة اليات بين المناسإبات ببيان العلماء

اليات تناسإب في الدرر نظم كتابه في الدمشقي البقاعي الدين برهان فعل

والسور.

الية، من جازء هو الية بنزول احتف الذي الواقاع بان قاال أحد من ما لكن

لم لنه ناقاص انه أو وأمانة بدقاة ينقل لم القرآن أن ذلك على يرتب أن فضل

أركون. افترى كما نزوله في سإببا كانت أو صاحبت التي والملبسات الواقاع يذكر

و سإؤال،  أو سإبب أو حادثا بدون نزلت القرآن آيات غالب أن نعلم ونحن

الحديث كتب به احتفظت ما أن على الخ، … وتشريعات عقائد تقرر نزلت إنما

الدب كتب من تراثنا به احتفظ وما المناسإبات، بيان في علماؤنا كتبه وما والسير

فهم على يعين مما وتقاليدهم العرب وعادات الواقاع صورة بيان في كفاية فيه

القرآن.

هذا وقابل القرآن، من جازءا ليسوا وأشخاصه وأحداثه الواقاع فهذا ذلك ومع
والتبديل التغيير من بحفظه وتعهد القرآن هذا وجال- أنزل -عز الله فان ذاك و

ّنا  تعالى فقال َنا َنْحُن ِإ ْل ْكَر َنّز ّذ ّنا ال ِإ ُظوَن َلُه َو ).9( الحجر/  َلَحاِف
أنه ذلك على والدليل واحد، تشكيكي هاجاس عن يصدرون جاميعا وهؤلء

المحفوظ اللوح في وجاوده وعدم القرآن أزألية عدم إثبات زأيد أبو يحاول بينما

مختلفا، القرآن لكان حدوثها ولول شكلته التي  هي طارئة أحداثا وفق نزل وانه

جازء هي والملبسات الواقاع أن بالقول المعنى هذا عن يعبر أركون محمد أن نجد

.3ص النزول النيسابوري: أسإباب  أحمد بن علي الحسن أبو   انظر: الواحدي)(1
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وبالتالي وبيئيته القرآن نسبية إثبات وهو الحالتين في واحد والهدف النص، من

إطلقايته. وعدم تغيره،

له والتقط النص، مفهوم عن دراسإته زأيد أبو عليه بنى الذي المحور وهو

براهينه. جاملة من السجع تشبه التي الفاصلة وجاود جاعل حتى وواردة شاردة كل

أن وهي العناء، هذا وعناها نفسه أرهق لما بسيطة حقيقة إلى تفطن ولو

بطباع عالم والله الزأل، في كائن والحداثا والحوال بالوقاائع وجال عز الله علم

وهو التشريع، في وتيسيرا تدريجيا، وينسخها آيات سإينزل وأنه وقادراتهم الناس

وتعالى، سإبحانه لله صفتان والكلم العلم وكلهما بالقرآن، تعالى لكلمه مقارن

يكون حتى والوضاع، والحوادثا الوقاائع تلك بسبب حادثا تعالى كلمه يكن ولم

حادثا القرآن لكان وإل بها، وتشكله له تشكيلها على دليل بحسبها وتنزله لها ذكره

الباطل. أبطل من وهو مخلوقاا

بما والنجيل التوراة نصوص ليشمل الوحي لمفهوم أركون توسإيع وأما

هذا عجائب من فهو الفلسإفة وأفكار وكونفوسإيوش بوذا وكتب الن عليه هي

المخّرف. الفكر

علينا وحجة لنا ملزم هو والذي باتباعه، ُأِمرنا الذي الوحي أن أول نعلم لننا

التوراة أصل بأن إقارارنا مع غيره، دون  محمد على وجال عز الله أنزله ما هو

عند من وحي همـا والنجيل

َذا  تعالى قاال الله، ِإ ِتِهْم َلْم َو ْأ َيٍة َت ُلوا ِبآِ َتَها َلْولَ َقا ْي َب َت ّنَما ُقْل اْج ِبُع ِإ ّت أ
َما َ

َلّي ُيوَحى ّبي ِمْن ِإ ّنا  تعالى ) وقاال203/ (العراف  َر َنا ِإ ْي ْيَك َأْوَح َل َكَما ِإ
َنا ْي َلى َأْوَح ّييَن ُنوٍح ِإ ِب ّن َوَما  تعالى  ) وقاال163/ (النساء َبْعِدِه ِمْن َوال
ِطُق ْن ِإْن َعْن َي ْلَهَوى(*)  ).3( النجم-  ُيوَحى َوْحٌي ِإلَ ُهَو ا

في المقدس الكتاب قااموس في جااء بما متأثر للوحي هذا أركون ومفهوم

ّتاب روح في الله روح حلول الوحي: "بأنه تعريف على لطلعهم الملهمين، الك

من شيئا بالوحي الكتاب هؤلء يفقد أن غير من الغيبية والخابار الروحية الحقائق

ما أبعد التعبير" وهو في وأسإلوبه التأليف في نمطه منهم فلكل شخصياتهم،

لمفهوم  يكون ما وأقارب الوحي، لمفهوم عليه المصطلح المعنى عن يكون

.)1(والمتصوفين الشعراء عند المعروف الكشف

وحيا فيلسوف أو دين، رجال وكل وكونفوسإيتوش بوذا قااله ما كان وإذا

البشر كلم كان وإذا الكتب"؟ وأنزل الرسإل الله أرسإل فلم أنبياء، بذلك وكانوا

.25ص القرآن علوم في  مباحث)(1
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ما هذا فهل الله؟  وحي إلى البشر حاجاة فما وتعالى، سإبحانه الله لكلم مساويا

إليه؟ يصل أن أركون أراد

وبالمناداة وبأحكامها، بها وتبرمه وأئمتها الشريعة على حملته أن واعتقد

بالنموذج إشادته إلى إضافة وأشباههم؟ حرب وعلي زأيد وأبو هو بتطبيقها

القاطعة. الوافية الجاابة يقدم التاتوركي

بينه التمايز بنفي الكريم القرآن لعجاز زيد أبي حامد نفي . أما3
على قادرين يكونوا لم العرب بان ودعواه الخرى النصوص وبين

بينهما: التغاير استيعاب

ّير ينكر ومن علمية وغير باطلة دعوى فهي التيان ومحاولتهم العرب تح

من بل القرآن في المغيرة بن الوليد قاول ينكر ومن ذلك؟ عن وعجزهم بمثله

ذلك بمستطاعهم كان ولو العرب تحدي على صراحة نصت التي اليات ينكر

محمد دعوة إبطال سإبيل في أزأهقت وأرواحا حروبا أنفسهم على ووفروا لفعلوا

.

بالعلمية، الكاذب تمسحه له يشفع فلن ينكرها ومن تاريخية، حقائق وهذه

بالتراثا. علمي لوعي دعوته في أحد يصدقاه ولن

فقال القرآن كامل بمثل يأتوا أن أول العرب تحدى قاد وجال عز الله إن
ُلوَن َأْم  تعالى َلُه َيُقو ُتوا لَ َبل َتَقّو ْأ َي ْل ُنوَن(*) َف ِلِه ِبَحِديٍث ُيْؤِم ْث ِإْن ِم
ُنوا ).34 - 33/ (الطور  َصاِدِقيَن َكا

في الواقاع يخالف ل الذي الصادق، القرآن بجميع التحدي عن لهم تنازأل ثم
فقال سإند، ول لها أصل ل مفتريات كانت ولو مثله، سإور بعشر التحدي إلى شيء
وادعوا مفتريات مثله سور بعشر فأتوا قل افتراه، يقولون أم  تعالى
).13(هود/  صادقين كنتم إن الله دون من استطعتم من

من بسورة تحديهم إلى تنازأل المفتريات العشر السور عن عجزوا فلما
ِإْن تعالى فقال مثله ُتْم َو ْيٍب ِفي ُكن َنا ِمّما َر ْل َلى َنّز َنا َع ْبِد ُتوا َع ْأ ِبُسوَرٍة َف
ِلِه ِمْن ْث ْدُعوا ِم ُكْم َوا َء َدا ّلِه ُدوِن ِمْن ُشَه ُتْم ِإْن ال ِإْن َصاِدِقيَن ُكن َلْم (*) َف

ُلوا َلْن َتْفَع ُلوا َو ّتُقوا َتْفَع ّناَر َفا ِتي ال ّل ُدَها ا ّناُس َوُقو ُة ال ْلِحَجاَر ّدْت َوا ُأِع

َكاِفِريَن ْل ).24 - 23/ (البقرة  ِل
الفصاحة أمة وهم سإوره من واحدة سإورة معارضة عن عجزوا إذا حتى

ويقين: ثقة في قاائل العالم أمم وتحدى الفاق، في صوته - جالجل والبلغة

      ِئْن ُقْل َتَمَعْت َل ِلنُس اْج ْلِجّن ا َلى َوا ُتوا َأْن َع ْأ ْثِل َي َذا ِبِم َه
ْلُقْرآِن ُتوَن لَ ا ْأ ِلِه َي ْث َلْو ِبِم َبْعٍض َبْعُضُهْم َكاَن َو .)1()88(السإراء/  َظِهيًرا ِل

القرآنية الظاهرة لكتاب شاكر محمود السإتاذ وانظر: مقدمة ،47-46السابق: ص  المرجاع)(1
.17ص نبي بن لمالك
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- وآية سإوره من سإورة كل وفي بجملته القرآن إعجازأ لدينا ثبت قاد وإذ

عن العجازأ نفت التي شحرور ودعوى السابقة زأيد أبي دعوة بطلت آياته من

متبدلة. متغيرة أنها إلى ذلك بنفيه ليتوصل التشريع آيات

النص وثاقة وعدم القرآن جمع حول أركون دعوى إلى الن . ونأتي4
ادخل مجاهد ابن وان مرضية، غير مواد على جمع لنه القرآني،

نهائية: اصلْحات عليه

ّلم كان السلم عليه جابريل أن المعلوم فمن بدء في القرآن   الرسإول يع

بتعليم هم ويقومون للمسلمين، ويقرئه يعلمه بدوره    الرسإول وكان نزوله،

عرفوا الصحابة من جاماعات وجادت ولقد ،  الرسإول من بأمر بعض، بعضهم

وحفظه. وتلوته الكريم القرآن بتعهدهم

في القرآن حفظوا ممن ) سإبعة القراء ( معرفة كتابه في الذهبي ويعد

زأيد، بن عويمر الدرداء وأبو مسعود، بن الله وعبد كعب أبي وهم   النبي حياة

ثابت. بن وزأيد الشعري، موسإى وأبو طالب، أبي بن وعلي عفان، بن وعثمان

ّقب    النبي حياة في القرآن حفظوا أنهم بلغنا الذين بقوله: "فهؤلء وع

.)1(العشرة" الئمة قاراءة أسإانيد دارت وعليهم عرضا عنهم وأخاذ

فضل الصحابة، من هؤلء لغير تيسر الصدور في القرآن حفظ أن والصحيح

السلم عليه جابريل كان حيث الجماع، وأول الحفاظ سإيد   الرسإول أن عن

.)2(مرتين به عارضه فيه توفي الذي العام وفي مرة عام كل في بالقرآن يعارضه

الجمع. معنيي أحد هو الصدور في والجمع

في كتب كله القرآن أن المعلوم الكتابة: فمن هو للجمع الثاني والمعنى

وقاد الصحائف، في مفرقاا كان بل واحد، مصحف في مجموع غير   الرسإول عهد

بن وأبي ثابت بن وزأيد ومعاوية الربعة الخلفاء فيهم للوحي كتابا   النبي اتخذ

من ينزل ما كل بكتابة يأمرهم وكان قايس، بن وثابت الوليد بن وخاالد كعب

ِر حتى القرآن، ِه قاال آية نزلت إذا وكانت الصدور، في القرآن جامع الكتابة ُتظا

زأيد عن وثبت كذا، سإورة من كذا موضع في الية هذه ضعوا   الله رسإول لهم

جامع الرقااع " و الرقااع من القرآن نؤلف   الله رسإول عند قاال: كنا أنه ثابت  بن

. 1/31 والعصار الطبقات على الكبار القراء الدين: معرفة شمس الذهبي)(1
. 71-1/70 القرآن علوم في  التقان)(2
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السور ترتيب الرقااع تأليف ومعنى كاغد، أو ورق أو جالد من تكون وقاد رقاعة

وتوقايفه.   النبي إشارة وفق واليات

واللخاف والقاتاب، والكتاف والعسب اللخاف في اليات يكتبون فكانوا

وهو عسيب جامع والعسب الحجارة، صفائح أو الدقااق الحجارة وهي لخفة جامع

أن بعد عليه يكتبون الشاة أو البعير عظم وهو كتف جامع والكتاف النخل، جاريد

عليه، ليركب البعير ظهر على يوضع الذي الخشب وهو قاتب جامع والقاتاب يجف،

. )1(الجلد هي الديم وقاطع

مواد على مكتوب الصدور في محفوظ كله والقرآن  الرسإول توفي فقد

بضع إل   عهده في يكتب لم أنه من أركون إليه ذهب ما ينقض وهذا متفرقاة،

كفاية بعدم عنه. ودعواه الله رضي عثمان عهد في إل كامل يجمع لم وانه آيات

في له الصحابة بحفظ منقوضة والنقص للزيادة القرآن يعرض قاد مما المواد

أسإاسإا. وارد غير الخطأ يجعل مما بالتواتر له وروايتهم الصدور

من نسخها أن على يزد فلم الصديق بكر أبي عهد في القرآن جامع وأما

  الله رسإول بيت في وجادت أوراق بمثابة ذلك وكان مجتمعا مكان إلى مكان

.)2(شيء منها يضيع ل حتى بخيط وربطها جاامع فجمعها منتشرا القرآن فيها

ول الصدور، بحفظ الكتابة يشفع القرآن بجمع بكر أبو كلفه حين زأيد وكان

يجدها لم حيث التوبة سإورة من آية آخار إل بالجهتين، إثباتها بعد إل آية يثبت

أو آية لقبول بد ل فكان يحفظونها، كانوا الصحابة ولكن خازيمة أبي مع إل مكتوبة

.)3(والكتابة الحفظ هما شاهدين من آيات

ُد فلم عثمان عهد في جامعه وأما ْع بكر، أبو جامعه الذي المصحف أخاذ أن َي

إلى وأرسإلت نسخ، سإبع فنسخه المؤمنين أم عمر بنت حفصة عند كان والذي

إليها بعث التي المصار من مصر لكل خااصا مقرئا مصحف كل مع وبعث المصار

المصر ذلك أهل قاراءته توافق قاارئ مصحف كل مع يكون أن وتوخاى المصحف،

.)4(مصحفهم لرسإم تابعة قاطر أهل كل قاراءة كانت هنا ومن الغلب، الكثر في

القرآن علوم في الله: البرهان عبد بن محمد الدين بدر الزركشي  انظر: المام)(1
.70ص القرآن علوم في  ومباحث1/57 القرآن علوم في والتقان ،1/235-237

.1/57  والتقان1/238  انظر: البرهان)(2
.76–75ص القرآن علوم في  ومباحث1/58  انظر: التقان)(3
.23-22ص وتعريف تاريخ القرآنية الفضلي: القراءآت الهادي عبد  انظر: الدكتور)(4
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فليس للمجموع، ونسخ للمتفرق جامع عثمان، ودور بكر أبي دور كان فهذا

" مثل من أركون ابتدعها التي المتهافتة للدعوى الطلق على صحة هناك

وليس ،  عهده على مدونا كان " فالقرآن والمغلقة الناجازة النصية المدونة

تاما كان والقرآن مصطلحه، يوحي كما رسإمي، غير وآخار رسإمي نص هناك

وليس أسإاسإه من ثابتا كان والنص وأغلقه، أنجزه الذي هو عثمان وليس مكتمل

كانت أن يضره ول الصدور في محفوظا كان والقرآن ثبتوه، الذين هم الصحابة

بدائية. عليها المكتوب المواد

ل  إنه ثم أركون، يدعي كما القرآن محتوى معرفة الصعب من فليس إذن

التوراة فيها جامعت التي والظروف القرآن جامع ظروف بين المقارنة يصح

وعيسى موسإى وفاة من متطاولة عهود بعد إل يكتبا لم الخايْرين لن والنجيل

والسلم. الصلة عليهما

دفتي بين ما بأن يقطع منصف عاقال كل فان سإبق، ما على وتأسإيسا

واحد مصحف في الكريم القرآن يجمع لم بالذات. وإنما الله كلم هو المصحف

أحكامه لبعض ناسإخ وإمكان ،عليه الوحي نزول يترقاب كان لنه   عهده في

.)1(والنسخ للضافة معرضا فكان

أن وإثبات القرآن، عن القداسإة يرفعوا أن يريدون أنهم النهائية والمحصلة

الكتب شان ذلك في شانه الجمع، عند سإقط قاد بعضه وان بشريا، كلما فيه

ضد تعصبا الناس اكثر من حتى المرفوض المر السابقة. وهو السماوية

.)2(السإلم

الصلْح أدخل الذي هو مجاهد ابن بأن أركون دعوى عن . وأما5
الكريم: القرآن على النهائي
ابن به قاام ما آخارها كان عدة لصلحات تعرض القرآن من بأن يشير فانه

العالمين. من أحد من بها سإبقه ما باطلة دعوى مجاهد. وهذه

يزد لم الكريم القرآن في مجاهد ابن دور أن طالب أبي بن مكي بين لقد

والمتعددة، الكثيرة القراءات من قاراءات سإبع اخاتار انه أي السبعة، تسبيع على

وكانوا المصار، حسب اخاتارهم القراء، من لسبعة المصحف رسإم توافق والتي

طالت قاد العلم، وكمال الدين وحسن والمانة بالثقة مشهورين معروفين
.1/235،261 البرهان  انظر)(1
ًء: الشيخ المر هذا  انظر)(2 القرآني. النص توثيق العك: تاريخ الرحمن عبد خاالد مفصل
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ِتهم نقلوا، فيما إمامتهم على العصر أهل واجامع أعمارهم رووا، و قارأوا فيما وثق

عن قاراءتهم تخرج ولم للقراءات راويين ناقالين كانوا فهم يقرأون، بما وعلمهم

المصحف رسإم توافـق التي القراءات من القاتصار هدفه وكـان المصحف، خاط

.)1(به القراءة وتنضبط حفظه يسهل ما على

سإبعة قاراءات على الناس اجاتماع لسبب بيانه سإياق في الطبرسإي وذكر

يغلب كانوا الذين العلماء، من غيرهم من أكثر القرآن لقراءة تجردوا أنهم قاراء،

لفظا مسندة وجادت قاراءتهم " أن آخار والحديث. وسإبب بالفقه الشتغال عليهم

وكثرة فضائلهم من عرف ما مع آخاره إلى القرآن أول من حرفا حرفا وسإماعا،

.)2(القرآن" بوجاوه علمهم

إلى القرآن أول من حرفا حرفا وسإماعا لفظا مسندة وجادت فقراءاتهم

المحفوظة المسندة القراءات تلك جامع سإوى مجاهد ابن عمل يكن ولم آخاره

وتعليمه. وإقارائه القرآن لقراءة عمرهم طول تجردوا لئمة

الئمة قاراءات لخاتيار دعاه الذي السبب نفسه مجاهد ابن ذكر وقاد

على الحفاظ هو السبعة تسبيع إلى دفعه الذي الهام المر أن وبين المذكورين،

النقل إلى به الموثوق النقل طريق عن تخرج لئل القرآنية، القراءات منهج

طريق إلى  العظم الرسإول عن والنقل الرواية طريق عن أو فيه المشكوك

.)3(الشخصية الجاتهادات

عليها: متفقا مقبولة تكون حتى القراءة شرطا من أن المعروف ومن

المصحف. رسإم توافق - أن

اللغة. توافق - أن

. الرسإول إلى السند صحيحة متواترة تكون - أن

ولو تصح فل نقل، متواترة تكن لم أو المصحف، رسإم توافق لم فإذا

.)4(العربية وافقت

بحثهم سإياق في القراءات مسألة يثيرون ممن وغيره أركون أن والحقيقة

تقليدا ويقلدونهم الوربيين المستشرقاين يحاكون إنما القرآني النص لتوثيق

.33ص وتعريف تاريخ القرآنية  انظر: القراءآت)(1
.1/11 القرآن تفسير في البيان الحسن: مجمع بن الفضل علي أبو الطبرسإي  الشيخ)(2
.36ص القرآنية  القراءات)(3
.39-38ص المصدر  نفس)(4
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للنص متعددة كنسخ القراءات إلى ينظرون المستشرقاين أن أعمى. حيث

الواحد.

ُنَسخ القراءات بين كبيرا فرقاا هناك أن والصحيح التجاه هذا - ولعل وال

والبحث للدراسإة قاابل قاديما نصا القرآن يعدوا أن دفعهم الذي هو السإتشراقاي

. )1(عنهم نقل ومن جافري إليه أشار ما نحو على

حرب وعلي زيد أبي عند وتفسيرها النصوص قراءة . منهجية6

وأركون:

وتحليل تفسير بمحاولة المعاصرين الكتاب من وغيرهم هؤلء يقوم

كالبنيوية الغربية والنقدية اللغوية النظريات أحدثا وفق القرآنية للنصوص

واللسانية.

صرفة، لغوية دراسإة ودراسإتها النصوص قاراءة على المنهجية هذه وتقوم

النصوص، مع للتعامل المعتمد الوحيد المنهج هو اللغوي التحليل أن أي

تفكيكا النصوص تفكيك لذلك ينبغي صحيحة. وانه ونتائج معطيات لسإتخلص

من وتشكيلها بنائها وإعادة غربلتها على العمل  ثم بنائية، وحدات إلى تحليليا

جاديد.

عن التام واسإتقلله به الخاصة كينونته للنص المنهجية: تعطي وهذه

به المحيط واقاعه عن النص وانتزاع وقاائله، النص بين علقاة كل وقاطع مؤلفه،

التعامل الخاص. وينبغي وجاودها لها حقيقة "السإتقلل" إلى بهذا النص ليتحول

الخارى الحقائق عن مستقلة حقيقة أنها أسإاس السإاس. أي هذا على معها

). قاراءته قابل به المحيطة والظروف العلئق كل من النص ( تجريد

ونص أدبي نص بين عندها فرق فل وآخار، نص بين تفرق ل المنهجية وهذه

مستوياتها اخاتلفت مهما النصوص - فكل ديني ونص علمي نص أو فلسفي

التحليل مناهج ضمن معها التعامل ينبغي لغوية نصوص موضوعاتها وتباينت

.)2(الطار  هذا ضمن يدخالن النبوية والسنة الكريم القرآن حتى نفسها، اللغوية

تحليل في اعتمادها يجوزأ ل وقاراءتها النصوص تحليل في المنهجية وهذه

ذلك: وبيان خااصة القرآني والنص عامة الدينية النصوص وقاراءة

.12ص القرآن في خاليل: دراسإات أحمد  السيد)(1
.72-71ص القرآني والنص  الحداثة)(2
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نص فلكل علميا ول سإليما، ليس المنهجية بنفس كلها النصوص تناول  أن-

تحليله. عند مراعاتها يجب التي وسإماته خاصائصه

بحال يمكن ول وحسب، لغوية نصوصا بوصفها والسنة القرآن تفسير يمكن - ل

والتحليل. التفسير في الخارى والنصوص القرآني النص بين المساواة

الخارى والنصوص الحكيم العليم وجال عز الله هو القرآني النص فقائل   

على بشرية. ويترتب نصوص النهاية في فهي العلم من صاحبها -مهما- أوتي

النصوص يعتري ما يعتريه ول يشوبه ل القرآني النص أن الخّصيصة هذه

عدم أو النسيان أو السهو أو الغفلة أو النسبي العلم أو الجهل أثر من الخارى

بالموضوع. الحاطة

الزمان من مطلق فالنص الحكيم العليم هو النص قاائل أن وبما   

لن تعالى، الله إلى بالنسبة اعتبار لهما ليس والزمان المكان لن والمكان،

ول حاضر ول ماضي فل المكان، وكل الزمان كل على وكاشف مطلع الله

البشرية النصوص سإبحانه. أما إليه بالنسبة بعيد ول قاريب ول مستقبل

الخارى. والمؤثرات والبيئة والمكان بالزمان التفكير محدود فصاحبها

سإليما فهما قاائله أو مؤلفه عن نص- بمعزل النص-أي فهم يمكن فل - وعليه

دراسإة من الفهم لحسن بد ل النظرية- بل هذه أصحاب يروج ما -حسب

له نص فكل قاوله، من وغرضه قائله صفات ومعرفة النص نشأة ظروف

.)1(ينطق وبه يتمثل به لنه ومعياره صاحبه مقياس وهو بصاحبه وثيق ارتباطا

وما يريده ما عليه فيسقط للنص، متعسفة قاراءة للقارئ تفسح المنهجية - هذه

.)2(صاحبه إرادة على جاناية يقل. وهو لم ما ويقوله والراء الظنون من يتخيله

أن إل الخالد الدبي وأثرها الكبر العربية وكتاب لغوي نص انه مع القرآني - النص

حضارة عليها قاامت ونظاما شريعة أسإس حيث الديني، بعده في تكمن أهميته

زأيد أبا أن . إل)3(نفسه زأيد أبي بشهادة آخار لنص يتوفر لم ما - وهو عظيمة

قاابل الدبي الثر لن اللهية القرآن قادسإية إسإقاطا الدعوة هذه وراء من أراد

الفجور- يرى حد إلى -تدعو بساطة بكل أنه أي والتمحيص، والتداول للنقاش

.)4(تريد" ما وتترك تريد "ما الدبي الثر هذا من لتأخاذ للهواء متروك المر أن

.73السابق: ص  المرجاع)(1
المذكورة. للرسإالة المشني د. مصطفى مناقاشة  من)(2
.75ص القرآني والنص  الحداثة)(3
.23ص العلمانية قاواصم من كامل: العواصم الله عبد  د. عمر)(4
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إبرازأ هو النقد إذ نقده، يتأتى فل وبالتالي معجز مقدس نص القرآني - النص

وكيف والنقائص، العيوب عن المنزه لقائله صفة القرآني والنص العيوب،

واللمحدود. المطلق ينقد أن المحدود للعقل

المعرفي والمصدر النهائي والمعيار المرجاعي الطار يمثل القرآني النص - إن

ويخضع متطاولة قارون مر على أجايال له وخاضعت سإلمت الذي والخاير الول

آخار. لنص يتحصل لم ما وهو مسلم مليار على يزيد ما الن له

إلى تحتاج ل فارغة، سإفسطة وقاائله القرآني النص بين الفصل إمكانية - تصور

الرهاب باب - من ُغلفت وان سإوي، عقل يتقبلها ل بل "لتفنيدها"، عقلي كدح

بالعلمية. توصف التي والنظريات المصطلحات من بمنظومة الفكري

متأثر - وهو والبيئة والزمان المكان فيه ويؤثر صاحبه يعتري البشري - النص

ورهبة وخاوف ورضا غضب من ومشاعر وعواطف وانفعالت ومعان برموزأ

الوحي لن ،)1(المؤثرات هذه من برئ القرآني والنص وآمال، وآلم وكره وحب

فانه بشرا كان وان  لنه الصحيح، النبوي النص فيه بما الفات هذه عن منزه

حقا. إل يقول ول ينطق ل عنه صح كما

نصا تنتج النص قاراءة بأن وأركون حرب علي بمقولة بحال التسليم يمكن - ل

لم ما أو عنه، سإكت ما منه وتفهم النص من تقرأ أن بالمكان بأنه أو ثانيا،

نفاه. ما منه تفهم أن عن فضل صاحبه بال على يخطر

عن يصرف ول اللغة قاواعد وفق ُيفّسر عربي " نص القرآني النص لن

و العرب أسإاليب حسب ويفهم العقاد، قاال  كما)2(بالتخمين.." ظاهره

للنص والتناول التعاطي باء ألف تشكل القاعدة وهذه الكلم في معهودهم

وبيناه. سإبق كما القرآني

والذي اللفظ، من المتبادر المعنى فهم على أسإاسإا قاائمة العرب ولغة

الحوال. وقارائن الخطاب في الناس عادة هو ل أم متبادر المعنى هذا أن يحدد

جاديدة. باطنية فهذه إليه رمى ما وعكس صاحبه نفاه ما النص من تفهم أن أما

النص وتفسير الناس، بين التفاهم إبطال ثم ومن الظواهر إبطال إلى تهدف

.)3( لهم يحلو كما القرآني

.88ص القرآني والنص  الحداثة)(1
.6/533 العقاد محمود عباس أعمال  موسإوعة)(2
وما17ص القرآن في خاليل: دراسإات القرآن: انظر: السيد خاصائص معرفة في  للتوسإع)(3

.76ص القرآني والنص والحداثة بعده،
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تجيزه ل ما العربية والحديثية القرآنية النصوص من يفهم أن يمكن كان - وإذا

وكيف عربية، بلغة يخاطبوننا فلم الخطاب، في وعاداتهم العرب أسإاليب

ِلَم ونظرياتهم؟ تحليلتهم فهم منا يطلبون يمكن أننا يعلمون وهم يخاطبوننا و

وهل ورفضوه؟ نفوه ما بل بالهم على يخطر لم  ما نصوصهم من نفهم أن

تدل ل اللغة والرموزأ. مادامت الحيوانات لغة إلى الناس إرجااع إل يريدون

مدلولتها؟. على

والتي واضح، نص عليها يدل التي والمعاني بالدللت يسلم ل شخصا إن      

معه تجد أن يمكن ل وعامتهم خااصتهم الناس من المطلقة الغلبية منه يفهمها

للحوار.  وسإيلة

عاقال؟ أي يفهمه الذي ومعناه الكلم بظاهر يسلم ل وهو تحاوره وكيف

الرمزية في لغة- يوغلون بأية – بينهم فيما  يتخاطبون حين الناس وهل

نشغل ول الحياة لتعقدت إذن الناس؟ من النادر إل يفهمه ل حتى والمجازأ

رموزأه. وحل الكلم حجب بفك الناس

ّدوا ما إذا هؤلء يجادل أن العبث من أرى فإني وعليه حديث أو آية دللة َر

من هو اللغة وبراهين الشرع بحجج ُيقاَرع محرم. فمن أو واجاب أمر على

بأنه السإتدلل، في انفلت ما إذا تقارعه أن يمكن فذلك أسإاسإا، باللغة يسلم

نزل التي العرب لغة تسوغه الذي التأويل أو التفسير وقاواعد ضوابط عن خارج

عن فضل كذلك، والحال حديث أو بآية عليهم تحتج أن يمكن القرآن. وكيف بها

المة؟ وسإلف العلماء بإجاماع عليهم تحتج أن

النظر إعادة من حرب علي إليه يدعو لما غرابة فل المعطيات هذه وضمن

بين المساواة واليقين!! ودعواه الحقيقة لنقد دعواته ومن المفهومات كل في

أو ذاته، عن منفصل كائن النص أن دعواه أو بشرية، أو إلهية النصوص

ّلمين تسميته ومن ومخاتل، ومخادع حجاب الخطاب بان سإفسطته للمس

مطلقا، العقل لسيادة ودعوته والحجب، الرمز وأهل الوثان بعباد للنصوص

الحياة. مسرح على من والنبياء اللهة ولنسحاب

نصا تنتج النص قاراءة أن من زأيد وأبو وأركون هو إليه يدعو فيما غرابة ول

متطورة النص دللت أن أو المفتوح، الحر للتأويل فضاء هو النص وأن آخار

حركة في أسإاسإي دور له القارئ عقل أن أو التحليل، أدوات تطور حسب
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عبر المستمر للتفسير ويخضع محدد وغير مفتوح التراثا أن أو التأويل،

الباطيل. تلك التاريخ.. الخ

من العقاد قااله ما سإوى الدعوات هذه به أصف ما أجاد ل أنني والحقيقة

والمرض الغباوة على تدل المتعمدة والمغالطة الحقائق، أن: معاندة

أشباههم: العظيم" في "النبأ صاحب قااله .وما)1(الدفين والهوى النفساني

في أمعنوا وهكذا الهزل، فضاء إل وسإعهم فما الجد، دائرة بهم ضاقات هكذا

.)2(العقل وقاار عن خارجاوا حتى هزلهم

منه يفهم للتأويل يلجأ من أن والتسليم: بمعنى التصحيح فرع التأويل - أن

يلجأ ولذلك ردا، ول دفعا لها يملك ل سإلطة له بنص مسلم أنه بالضرورة

كنص ويعامله القرآني النص عن القداسإة يسقط  من أما تحريفه أو لتأويله

التأويل أو التفسير بقواعد يعبأ أن منه ينتظر ل فمثله بشري

بطريقة العربية الشرعية النصوص لتفسير قاواعد يبتدع أن عجب الصحيح. ول  

أن بعيد، من ول قاريب من يفزعن ل هذا العرب. ومثل فصحاء يعهدها لم

خالف.  بال على تخطر ول سإلف، إليها يسبقه لم وأحكام باجاتهادات يخرج

العبثية بمعيار إل اللهم إبداعا، و اجاتهادا هذا يسمى أن يمكن معيار فبأي

المعاصرة. والباطنية

اخاتيار عليه يحتم القرآني النص أن فيه يدعي الذي الوقات في أركون محمد - إن

أنه على يدل كتبه به تحفل الذي الواقاع فإن القرآن، لتفسيره ملئم منهج

بأنه نفسه هو اعترف بل القرآن، لتفسير مناهج عدة من ملفقا منهجا يطبق

.)3(الخليط المنهج هذا تطبيق في يتعسف

العربية- ل اللغة في -خاصوصا ومعان دللت على النص تفتح المنهجية هذه - إن

والنتائج الحكام وتمييع النتائج اخاتلطا إلى يؤدي الخار،مما على أحدها يترجاح

الحتمالت. دائرة في لوقاوعها

. 6/506 العقاد أعمال  موسإوعة)(1
.64ص العظيم الله: النبأ عبد محمد  د. درازأ)(2
.114ص القرآني والنص انظر: الحداثة ،230ص علمية قاراءة السإلمي  الفكر)(3
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وهذه اللغوي، التحليل في غربية حديثة نظريات على تقوم المنهجية هذه - إن  

بلد في والرفض القبول بين وهي الن، حتى تكتمل ولم تنضج، لم النظريات

.)4(منشئها

على حمله بمنزلة هو حينئذ، النظريات لهذه وفقا القرآني النص وتفسير

أمر وهو الحقائق درجاة إلى تصل لم التي التجريبية العلمية النظريات

مرفوض.

وقاعد إليها، دعا من أول كان النصوص قاراءة في المنهجية هذه أن - يلحظ

إلى دعا حيث اللماني، المستشرق ماشر شلير أصولها، ووضع قاواعدها،

ضرورة والى المقدس، الكتاب نصوص لتفسير الدين رجاال احتكار كسر

الفكرية والتيارات فيها، عاش التي وبيئته النص صاحب شخصية دراسإة

دراسإة من هدي على الديني النص تفسير إلى دعا - كما عصره في السائدة

الكتاب مع العلقاة ذات باللغات وعلقااتها دللتها وتطور نشأتها وتاريخ اللغة

.)2(المختلفة وحداته بين والترابط للنص، الدبية الوحدة تبين والى المقدس،

نفسه النص نقد هو آخار، شيئا الدعوة هذه وراء من يضيف أن يريد وهو

اخاتلف نتيجة نقص، أو تزيد من أحيانا اعتراه قاد عما والبانة وثاقاته، وبيان

وفكرة فيه، المختلفة العقول وعمل له، الكثيرة اليدي ولمس عليه، العصور

وولف. اللماني العالم إليه دعا ما آثار من الدبية الوحدة

السابقة، الخارى النصوص من والقاتباس النقل فكرة إلى شلير نبه كما

حالت يشوب تزويرا.. مما أو وسإهوا خاطأ وقاع أم بدقاة النقل ذلك يتم وهل

لما ذلك من التأكد وأهمية وتحريره، النص توثيق قاضية إلى نبه النقل. كما

وأغلطا. غفلة من النسخ عمليات يشوب

حد إلى والسإس القواعد هذه على الشديد أركون إلحاح ظهر وقاد

على تطبيقها ومحاولة السإس لهذه الناقال المقلد دور دوره يعدو فل التطابق،

أبو حامد نصر ول هو ل لواضعها بعيد أو قاريب من يشير أن دون القرآني، النص

زأيد.

والمفهوم النشأة – الحديث العربي اللساني البحث في السيميائية  انظر: بحث)(4
إلى مهداة دانية كتاب: قاطوف ضمن قاسنطينة، جاامعة خالخال، بو الله عبد والمصطلح،

.1/800 الرباعي القادر د. عبد تحرير السإد الدين ناصر
.141–135ص القرآن في خاليل: دراسإات  السيد)(2
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اللغوي التفسير إلى الدعوة رائد الخولي أمين أن إليه التنبيه يجدر ومما

يشير أن دون ماشر شلير الخار هو قالد قاد زأيد أبو قالده والذي للقرآن الدبي

.)1(يذكره أو إليه

ْوا حيث رضا رشيد محمد وتلميذه عبده محمد التقليد في سإبقهما وقاد وقاادا دع

إصلحية لحركات التقليد من نوع غير تكن - لم القرآني التفسير في تجديد حركة

باعتبار الدين، رجاال عن بعيدا عندهم الديني النص تفسير إلى دعت أوروبا، في

وطرائقها اللغة أسإرار من هدي على يفهم أن ينبغي وانه بلغة، نزل النص هذا أن

بينها التي القديمة اللغات دراسإة إحياء إلى الحركات هذه دعت كذلك البيان، في

.)2(اتصال أو جاوار أو قارابة من وشائج النص لغة وبين

عليها الرد في نطيل فلن طروحاته و الله خالف أحمد محمد دعاوى أما

القرآن نزول من قالته ما تذكر عليها الرد في ويكفي التهافت، في لسإرافها

السابقة، للشرائع خااتمة السإلمية الشريعة كون ومن السماوية، للكتب كخاتم

دور بانتهاء دعواه ينسف مما شريعته، واتباع  اتباعه وجاوب من ذكرته وما

التشريع في المطلقة العقل بسيادة ودعواه واللزام التوجايه في والنبوة القرآن

الحياة. شؤون وإدارة

نسمعها بتنا نغمة فهي ودنيوية دينية إلى الشرعية للحكام تقسيمه أما

عمارة محمد رأسإهم - وعلى المعاصر السإلمي الفكر برواد يوصفون ممن

الدعوى وكذلك الصول في التأويل على الكلم عند والتفنيد بالرد لها وسإنتعرض

ومحمد وأركون الجابري بها يقول التي الشرعية النصوص بتاريخية العريضة

وغيرهم. وجاارودي عمارة

بالقول: هنا وأكتفي

شاملة، دائمة عامة مطلقة نصوص هي وسإنة قارآنا الشرعية النصوص إن

ول بالبيئة اللزام قاوة حيث -من لها علقاة ول والمكان، الزمان كل تشمل

السإتنباطا مناهج حسب المناسإب واقاعها على تنزل بالحوال-وإنما ول بالشخاص

المناطا. بتحقيق الصوليون يعرفه ما وهو الصحيح

.13السابق: ص  المرجاع)(1
.12ص المصدر  نفس)(2
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على قااصرة ويجعلها والشمول، والعموم الطلق يفقدها بتاريخيتها والقول

من حل في الن المسلمين ويجعل فيها، نزلت التي والبيئة والمكان الزمان

بأحكامها. اللتزام

ونظام دور بانتهاء وغيره الله خالف قاول مع نتيجته في يتفق قاول وهو

الباطل. أبطل من وهو مطلقا العقل بسيادة قاولهم مع ويتفق والرسإالة، النبوة

فسوف الدينية، الدولة على ليقضي نزل القرآن بان الله خالف دعوى وأما

وعندها السلطة، شرعية على الكلم عند وفسادها الدعوى هذه  بطلن نتبين

الدين، على القائمة الدولة ليؤسإس نزل كتاب وآخار كتاب أول القرآن أن سإنعلم

المعاصر. بالمفهوم ديمقراطية مدنية دولة كل عن الشرعية هذه وليسحب

من والحرب والسياسإية القضاء أمور في الشرعية الحكام جاعله وأما

دعوى فهي بالشريعة لها علقاة ول العقل إلى مرجاعها التي البحتة الدنيا أمور

متهافتة.

العقيدة لمور شاملة عامة أحكامها جااءت الشريعة أن نعلم أن هنا ويكفي

الدرس لتسهيل جاعل مستحدثا أمر إل التقسيم هذا وما والمعاملت، والعبادات

المر كان ولو الشرع، لغير الدنيا أمور في المرجاعية أن بحال يعني ول الفقهي،

الحديث مصنفات تزدحم أن معنى هناك كان ولما والهوى، للعقل لكان كذلك

كتب ومثلها المعاملت وسإائر والجاارة والبيوع والقضاء الجهاد في وأبواب بكتب

الفقه.

معرفة تتيح ل بالية كتب هي القرآن علوم كتب بان أركون دعوى وأما

التفسيرية والموسإوعات المعارف من الهائل الكم هذا فحسبنا للقرآن، صحيحة

احتوت التي التفسير لصول طيبا نتاجاا كانت والتي والمتنوعة، والغنية الثرية

"كالبرهان" "والتقان". القرآن علوم كتب عليها

العقول أفضل وعصارة البشري الفكر خالصة ضمت التي التفاسإير هذه

عليها احتوت التي التفسير أصول من وضبط بتوجايه ذلك كل الله، كتاب فهم في

القرآن. علوم كتب

علوم كتب عليها اشتملت التي العلوم وأقاسام الفنون أنواع إلى ونظرة

فهم على يعين مما واردة ول شاردة يدعوا لم علماءنا بان انطباعا تترك القرآن

النزول، أسإباب مثل بإسإهاب، عليه وتكلموا تعالى- إل –مراده وإيضاح الله كتاب
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والمدني، المكي ومعرفة السور، بين والمناسإبات اليات، بين والمناسإبات

قاراءاته وتوجايه وجامعه، القرآن وإنزال والمجازأ، والحقيقة والمنسوخ، والناسإخ

.)1(وأحكامه.. الخ ورسإمه

ًءا،47( جاعلها التي العلوم تلك أنواع على لتقف البرهان  انظر: مقدمة)(1 أوصلها والتي ) نوع
ًءا. 80( إلى التقان في السيوطي ) نوع
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الثالث المبحث

الشريفة السنة في التأويل

الفرق طعون إلى الشريفة السنة تعرضت للسإلم الول الصدر منذ

ْوا و دماءهم اسإتحلوا و الصحابة كفروا الذين بالخوارج بدءا المختلفة، اسإتحي

من واهية بتأويلت ذلك في وتذرعوا رواياتهم، قابول بالتالي ورفضوا نساءهم،

تحديثهم ورفضوا الصحابة فكفروا دأبهم دأبوا الذين بالشيعة قارآنية.ومرورا آيات

وصنفوا ومسلم، كالبخاري الحديثية السنة أهل مصنفات وردوا ، الرسإول عن

يزعمون". البيت" كما أهل مرويات من حديثية ومسانيد جاوامع لنفسهم

لدنى الصحيحة الحاديث رد في تساهلوا الذين المعتزلة، إلى وصول

العقل تعارض الفاسإد: إذا أصلهم على بناء العقل، مع تعارضها زأاعمين شبهة،

مطلقا. العقل قادم والنقل

العلم أهل جاهابذة المعتزلة وخااصة كلها الفرق تلك على الرد وتولى 

.)1(وغيرهما فورك وابن قاتيبة، ابن المام مثل والحديث

لوحي المبين المتلو، غير الوحـي الله أرادها كما الشريفة السنة وبقيت 

لحكامـه، المؤكـدة  لغامضه، الموضحة لمجمله (القـرآن) المفسرة المتلو الله

القـرآن. بها يأت لـم بتشريعات المستقلة

بعد الشريفة، السنة في التأويل إلى والمعاصرين المحدثين بعض لجأ وقاد

الضلل فرق من وغيرهم والمعتزلة والشيعة الخوارج مقولت إنتاج أعادوا أن

ًء والمعاندة. وألبسوها العقل سإيادة إلى تدعو غربية بمفاهيم وصبغوها جاديدة حلل

عن الحديث وسإدنة السنة حماة ". وشّمر " الغيبيات سإموه عما والتعالي

المبتدعين. نحور إلى السهام - وردوا سإواعدهم

كلها عليها والرد والمقولت الشبهات تلك ذكر معرض في الن ولست

الغرض. لهذا ألفت التي المخصوصة الكتب به تكفلت ما فذلك

من الوافي والرد الكافي بالهتمام تحظ لم قاضية على سإأتكلم ولكنني

ل بحيث والوهاء التهافت من كانت وإن وهي السنة، عن للدفاع المتصدين قابل

بكر أبي للحافظ وبيانه الثار ومشكل قاتيبة، لبن الحديث مختلف الكتب: تأويل هذه  ومن)1(
القاسإم أبي سإنة عن الذب في الباسإم ومختصره: الروض والقواصم والعواصم فورك، بن

اليماني. الوزأير إبراهيم بن لمحمد
الشبه وبيان والمعاصرين المستشرقاين شبه ورد السنة عن الحديثة: دفاع الكتب ومن   

ًءا السنة عن الواردة ًءا قاديم السنة حجية ينكر من على والرد  شهبة، أبو محمد للشيخ وحديث
البهنساوي. علي سإالم للمستشار عليها المفترى السنة و الخالق، عبد الغني عبد للشيخ
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البراهين أصحابها عقول في تبدو أنها المسلمين. إل من العوام على حتى تنطلي

انزلق حتى المعاصرين كتابات في وتكرارا رواجاا، تلقى فصارت تدفع، ل التي

قاسمين: إلى السنة تقسيم فهي القضية تلك العلم.  أما أهل بعض إليها

سإبيل على أقارها أو فعلها أو قاالها  الرسإول أن  أيتشريعية: . سنة1

والثوابت الدينية، بالثوابت يتعلق فيما محصورة وهي واللزام، التشريع

بالله  (الغيبيات) كاليمان بالعقائد يتعلق فيما محصورة عندهم الدينية

كالصلة وبالعبادات، والجن.. الخ، والملئكة والنار والجنة الخار واليوم

سإنة هو أحاديث، من الجانبين هذين في ورد والحج. فما والزكاة والصوم

ّكل لنها ملزمة تشريعية ول تتبدل ول تتغير ل وهي وأسإسه، الدين ثوابت تش

ّدل ويؤدوا العقائد بهذه يلتزموا أن المسلمين الساعة. فعلى تقوم أن إلى ُتع

جااءت. كما والشعائر العبادات تلك

على ليس أقارها أو فعلها أو قاالها الرسإول أن  أيتشريعية: غير . سنة2

وفي الفطرية، وجابلته البشرية طبيعته بمقتضى بل واللزام التشريع سإبيل

قاالها البيئة. أو تلك وفي الوقات، ذلك في البشرية وخابرته معرفته حدود

إماما بصفته فعلها أو قاالها بل رسإالته، الله عن مبلغا رسإول نبيا بصفته ليس

َكم أو عسكريا، أو  سإياسإيا وقاائدا من له توفر حسبما قااضيا، بصفته بها َح

ملبسات. من القاضية بتلك أحاطا وحسبما وبيانات، أدلة

بما متعلق لنه بعد، من للمسلمين ملزما فليس شأنه هذا كان قاالوا: وما        

الفقهاء يسميه ما الحياتية" أو "والشؤون الدنيوية" و "المتغيرات سإموه

والبيئة والمكان الزمان حسب والتبدل التغير طبعها من والتي بالمعاملت،

المجتمع وتنظيم والحرب والقاتصاد السياسإية بشؤون يختص والعراف. فما

يجوزأ ول بالدين، له علقاة ول الباب، هذا من هو وأفرادا دول الخارين مع والعلقاة

فيه! الدين يزج أن

أعلم أنتم النخل تأبير قاصة قاضية في للمسلمين  بقوله ذلك على ويستدلون     

طبيعة الية هذه بينت حيثمثلكم بشر أنا إنما قالتعالى وبقوله دنياكم بأمور

.  الرسإول ووظيفة

بصفته  الرسإول قااله ما بين فيه فرق القرافي للمام بنص يستدلون كما       

عمارة د.محمد يكثر الذي قااضيا.وهو بصفته قااله إماما،وما بصفته قااله مبلغا،وما
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أن ذكره الجدير .   ومن)1(ويزيد فيعيد كتبه معظم وحوله،في عليه الدندنة من

عليه وتكلم المبدأ حيث من مسلم أمر تشريعية وغير تشريعية الى السنة تقسيم

التوظيف هو القضية هذه في المحدثا وإنما المحدثا، المر هو وليس العلم أهل

في السنة أن مفادها خااطئة نتائج عليه رتبوا حيث التقسيم لهذا المقبول غير

شرعا. ول دينتا ليست الدنيوية المور

الذريعة: بهذه السنة بإسقاط المنادية المقولَت هذه ومن

حدود  خاارج نقيمه أن يمكن لمجتمع قاياسإيا تصورا يعطنا لم السإلم . أن1

الذين مع ونحن ،دنيانا بأمور أعلم   رسإول قاال كما فنحن والمكان، الزمان

رجاال، ونحن رجاال هم عنهم قاال الذين من حنيفة أبي المام بمنزلة سإبقونا

أو النخل، تأبير من شأنا وأجال وأعقد أوسإع بها  أعلم نحن التي الدنيا وأمور

أن البعض حاول  التي الحالت وهي موقاعه، في الجيش نزول موقاع اخاتيار

بدنيانا. علمنا حدود أنها يوهمنا

الدينية والعبادات الدينية العقائد يلي ما  كل لتشمل تتسع دنيانا أمور إن

باب تحت الفقه في بوب ما كل تشمل تكاد وهي الدينيين والحرام والحلل

.)1(العامة: المعاملت" التسمية

حين.. يغلب كل في للمة لزأما تشريعا كله ليس  الله رسإول عن ورد ما إن. 2 

العبادات  نطاق خاارج الدنيا شؤون في عنه المروي أغلب أن الظن على

.)2(الشرع" من - ليس المحرمات والمقدرات

يرجاع فيما والسلم الصلة عليه أوامره جاميع المتأخارون حمل شيء . فلي3

إلى الناظر الول ) دون ( تعبد الثاني الباب على الدنيوية المعاملت إلى

الدنيوية. المصالح

كالبيع الدنيوية بالوامر المتعلقة ونواهيه أوامره يحملوا لم شيء ولي

أوامر أنها على ونحوها الزراعة و والقرض والسلف والشركة والجاارة

مرتبة الدنيوية للمصالح الناظرة العظمى، إمامته حيث من سإياسإية إرشادية

بشرح مسلم صحيح في الحديث وانظر التالية الصفحات في القرافي نص ذكر  سإيأتي)1(
.15/118 النووي

هـ-  عن1399/  - رمضان15  عدد محرم، رضا المعاصر: د. محمد المسلم  مجلة)1(
.12ص اليوم العصريون: معتزلة

العدد المعاصر، المسلم مجلة العوا، سإليم التشريعية: د.أحمد غير والسنة التشريعية  السنة)2(
.54ص اليوم معتزلة العصريون عن الفتتاحي،
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أو أمر كل مقام يقتضيه ما بحسب سإياسإية، أو مدنية أو حربية مصالح على

التعبد، على إجاماع ول نص فيه يظهر لم فيما الحوال مقتضيات بحسب نهي

بمصالح مربوطة والخالق المامة من له ما حيث من مصلحية أحكاما فتكون

.)3( بتغيرها تتغير

- أحكام الدسإتورية الحكام يخرج الذي متولي الحميد د. عبد قاول . ومنها4

زأمنيا أو وقاتيا تشريعيا يعد يقول: ما التشريعية السنة والقضاء- من المامة

لجماعة العامة والرياسإة المامة من له ما باعتبار  الرسإول عن صدر ما

الحكام ريبأن القضاة.. ول وتوليه الجيوش بعث المسلمين،.. مثل

إسإـلمي دسإتور بوضع المناداة أن ذلك على . ويبني)4(كذلك" تعد الدسإتورية

مصادره

الردة لحد إنكاره معنا . وسإيأتي)1(الصواب عن البعد كل بعيد هو والسنة القرآن

الدسإتورية. الحكام من باعتباره الصحيحة السنة في  ثبوته مع

ما وبعض القرآن جاميع هو  إليه والوحي " …  المجد أبو د. كمال قاول . ومنها5

هذه من عنه صدر ما كل وليس… تقرير أو فعل أو قاول من  عنه صدر

 بالحديث " ويستدل بالنقل وباطل بالعقل باطل فهذا وحيا، الثلثة الحوال

)(2 دنياكم بأمور أعلم أنتم

المام عن بنقل الفاسإد التفريق هذا على فيستدل عمارة د. محمد . أما6

بوصفه  عنه صدرت التي السنة بين فيه يفرق الحكام، كتابه في القرافي

إماما. أو قااضيا بوصفه عنه صدر ما وبين الله، عن ومبلغا ورسإول نبيا

أو ملزم تشريع أنه حيث من ليس القرافي عنه تكلم الذي التفريق هذا  

دون بنفسه الول يباشر المكلف الفرد أن حيث من بل ملزم، غير تشريع أنه

الحاكم.  حكم أو المام أمر بعد إل يتحمله ل والثاني وسإاطة،

ومناهجه، أصوله السإلمي مقال: القاتصاد ،45 ص التاسإع العدد السإلمية، البنوك  مجلة)3(
.57-56ص اليوم العصريون: معتزلة عن القادر،  عبد د. حسن

.41-40ص الحديثة الدسإتورية بالمبادئ المقارنة مع السإلم في الحكم نظام  مبادئ)4(
.43السابق: ص  المرجاع)1(
ص الـيـوم معتزلة العصريون عن المجد، أبو : د.كمال1977 سإنة أغسطس العربي  مجلة)2(

.72-53اليوم" ص معتزلة "العصريون في هؤلء لغير أخارى مقولت وانظر ،58
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اسإتنتاجاات منه واسإتنتج القرافي كلم فهم عمارة د. محمد أن إل    

د. منه فهمه ما نذكر ثم منه الشاهد مواضع نأخاذ النص ولطول خااطئة،

عمارة. محمد

تعالى الله عن إخاباره هو بالفتيا  الرسإول تصرف القرافي: " إن يقول   

هو بالتبليغ  وتصرفه … وتعالى تبارك الله حكم من الدلة في يجده بما

هذا في فهو … التبليغ بذلك له الله أمر هي والرسإالة الرسإالة، مقتضى

تعالى. الله عن وناقال مبلغ المقام

والرسإالة الفتيا لن والفتيا، للرسإالة مغاير فهو بالحكم،  تصرفه وأما    

يسنح ما بحسب  قابله من وإلزام إنشاء والحكم صرف، واتباع محض تبليغ

والرسإالة الفتيا وفي منشئ، المقام هذا في  والحجاج... فهو السإباب من

الحكام ينشئ بان له تعالى الله لمر متبع أيضا الحكم في وهو مبلغ، متبع

والسإباب... الحجاج وفق على

والفتيا والرسإالة النبوة على زأائد وصف فهو بالمامة،  تصرفه أما و   

الخلئق، في العامة السياسإة إليه فوضت الذي هو المام لن والقضاء،

الطغاة...  فما وقاتل الجناة وقامع المفاسإد، ودرء المصالح معاقاد وضبط

المال بيت أموال وتفريق الغنائم كقسمه المامة، بطريق السلم عليه فعله

وتوزأيع البغاة، وقاتال الجيوش، وترتيب الحدود، وإقاامة المصالح على

إل عليه القادام لحد يجوزأ ذلك.  فل ونحو والمدن، القرى في القاطاعات

إل اسإتبيح وما المامة بطريق فعله إنما  لنه الحاضر، الوقات إمام بإذن

ُه  تعالى لقوله مقررا شرعا ذلك فكان بإذنه، ِبُعو ّت ُكْم َوا ّل ُدوَن َلَع َت َتْه

).158 –(العراف

وفسوخ بالشفعة كالتمليك الحكم بطريق والسلم الصلة عليه فعله وما   

ونحو والفيئة واليلء النفاق، تعذر عند بالعسار والتطليق والعقود، النكحة

الوقت في الحاكم بحكم إلَ عليه يقدم أن لحد يجوز فلْذلك: 

بعده أمته فتكون بالحكم إل المور تلك يقرر لم لنه  به اقاتداء ،الحاضر

فذلك والتبليغ، والرسإالة بالفتيا والسلم الصلة عليه تصرفه كذلك. وأما

الدين. يوم إلى الخلئق على يتقرر شرع
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حكم اعتبار غير من بسببه ربه عن إلينا بلغه فما حكم، كل نتبع أن يلزمنا  

تحصيل ثم العبادات، وأنواع الزكوات و (.. كالصلوات إمام إذن ول حاكم،

التصرفات). لكل أنواع من ذلك وغير والهبات البياعات من بالعقود الملك

حاكم إلى احتياج غير من حكمه له ويترتب سإببه، ويحصل يباشره أن أحد

.)1(إذنا" يجدد إمام أو حكما ينشئ

إلى السنة قاسم القرافي أن السابق النص من عمارة د. محمد ويفهم   

العقل يستقل ل وما بالغيب ) تتعلق الشرع من (أي " تشريعية قاسمين

ل دائمة، أحكامها وهذه مثل لها يضرب ولم الدنيوية علته.. وبالثوابت بإدراك

أي بالرسإالة الرسإول تصرفات لكل شاملة وهي تغير،  ول اجاتهاد معها يجوزأ

للوضع شاملة أنها النبوية. أي وللفتاوى ربه رسإالة يبلغ رسإول كونه بحكم

المتغيرات فروع في  الرسإول اجاتهاد إطار عن الخارج السنة، في اللهي

الدنيوية.

الرسإول باجاتهادات ).. تتعلق الشرع من ليست ( أي تشريعية غير وسإنة   

 وكل المال، أو الحرب أو السياسإة في الدنيوية. سإواء المتغيرات فروع في

هو الذي المنازأعات في بقضائه السإلمية. أو " للدولة " بإمامته يتعلق ما

وفيها … معصوما، وحيا وليس ،النزاع أطراف حجج على مؤسإس اجاتهاد

.)2(" الحكام بجديد يأتي الذي الجاتهاد يجوزأ ومعها

لجاتهاد جاديدة وسإلطة جاديد، مصدر  على توقاف دون ملزم فالول   

القائمة والدولة الوقات، إمام على عرض إذا إل فيه إلزام ل والثاني جاديد،

في  قاضائه مع المر للمصلحة،.. وكذلك وتحقيقه للحال لموافقته فأجاازأته

.)3(المعاصر القضاء إجاازأة على المنازأعات.. فموقاوف

 ،109-99ص والمام القاضي وتصرفات الحكام عن الفتاوى تمييز في  القرافي: الحكام)1(
وتصرف. بحذف

.115ص السإلمي المنهج  معالم)2(
.116-115ص المصدر  نفس)3(
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في فتيا ول رسإالة تبليغ ل ) اجاتهاد، التشريعية غير ( السنة إذن فهي   

التي المقاصد تحقيق على مضاؤها ويتوقاف جاديد، من تستأنف الرسإالة،

.)1(اسإتهدفتها"

يتوخ الدينية. ولم والسلطة السإلم كتابه في وضوحا أكثر خاطؤه كان ولقد

قابل من المجازأ السإلمي المنهج معالم هذا كتابه في فعله كما هناك، الحذر

( السإلم كتابه في السإلمي.  يقول للفكر العالمي والمعهد الزأهر

). الدينية والسلطة

أمور في معصوم غير  الرسإول وان التبليغ، أمور في فقط " … العصمة

حتى المعاملت، أمور في بها يؤخاذ التي السنن من بذلك وضيق الدنيا،

باب تحت النبوية السنة من اندرج . فما…جاملة تركها إلى بعضهم وصل

والتفصيل له، التفسير أو الوحي، لمانة والداء السماء عن التبليغ

المؤمن يتلقاه دينا كان وعقائده، الدين أصول في الفتيا أو لمجمله،

السياسية أمور تحت النبوية السنة من اندرج ما أما…بالتسليم

كان قاد فإنه ثم ومن ،دينا ليس فهو كلها، الدنيا وشؤون جميعا،

والخاذ والجاتهاد والرأي للشورى موضوعا النبوي العهد على وحتى

. )2(والتعديل" والضافة والرفض والقبول والعطاء

السياسإية المجتمع وشؤون السياسإة وليست والقضاء، الحكم " فليس   

و وقاائع من السنة في بما والهتداء التأسإي فيها يجب وبلغا وشرعا دينا

ٍه أوامر غيرها، نرى قاد بينات على بناء تقررت أمور لنها وتطبيقات، ونوا

.)3(ومتغيرة" متطورة بالضرورة  هي مصالح وعالجت

بين حتى عمارة د. محمد " الجاتهاد" تفريق مبحث في معنا وسإيأتي   

من الدينية بالثوابت -متعلق - عنده فبعضها القطعية، القرآنية النصوص

- نصوص الغيب عالم للجاتهاد. ( نصوص خااضعة غير وهي وعبادات عقائد

).  تعبدية

.116السابق: ص  المرجاع)1(
-61ص اليوم معتزلة العصريون عن ،104ص الدينية والسلطة : السإلم عمارة  د. محمد)2(

62.
.120ص المصدر  نفس)3(
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مصلحية- -نصوص دنيوية نصوص – الدنيوية بالمتغيرات متعلقة ونصوص   

العباد مصالح ومع وعلتها حكمتها مع تدور وهي الشهادة، عالم نصوص

طبعا). المجرد بالعقل المقدرة

خايبر،  قاسم كما قاسمتها، وعدم السواد، لراضي عمر بتوزأيع واسإتدل   

موضوعها سإنة خايبر" لنها أرض توزأيع "سإنة بحرفية اللتزام "رفض أنه على

ولن المعامـلت، ثوابت أو الدينية الثوابت ل الدنيوية، المتغيرات فروع

التعبدية أو الغيبية المور مـن فليست مدخال، حكمها علة تحديد في للعقل

لمتغيرات من السنة موضوع كون هو التوزأيع عمر رفض في . فالسبب)1("

عمارة. د. محمد يفهم بالعقل. كما المدركة الدنيوية

إجاماع عليها قاام وأنه العملية، بالسنة ثابت وأنه أربعون، الخمر حد أن . واعتبر7

ّد عمر وأن الصديق، وعهد ؟  عهده على وما ثمانين، عهده في الشارب ح

الدنيوية. فالمصلحة المتغيرات من وهو ذلك، في المصلحة رأى لنه إل ذلك

ثابتة حدودا كانت لو حتى الدنيوية بالمتغيرات المتعلقة الحكام تغيير تجيز

الجاماع؟. عليها وقاام بالنص،

التنفيذ. وانه وقاف مع فقط يجعله بل السابق، النص يلغي ل وذلك   

مصلحة تدعو أن الممكن اسإتجدت.. ومن مصلحة إليه دعت جاديد اجاتهاد

الحكمين كل عن متميز حكم إلى السابق.. أو الحكم إلى العودة إلى مستجدة

الحكم معها يدور التي والحكمة العلة هو ) فالمعيار ثمانين أو – أربعين ( جالد

 )2(). وعدما وجاودا

مطول عليها تكلمت وقاد كلها، عمر اجاتهادات في المنوال هذا على وجارى

الول. الباب في

لنا يذكر لم أنه إل المعاملت، في ثوابت على تكلم أنه من الرغم وعلى

يتغير. ل ثابتا يعتبره الدنيا احكام من واحدا مثل

الدنيوية، المتغيرات من عنده هي المقدرة الشرعية الحدود دامت فما 

بغيرها؟. بالك فما والمصالح للتعليل تخضع التي

السنة في تأويلهم على الرد

.106ص السإلمي المنهج  معالم)1(
.112ص المصدر  نفس)2(
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 والجماع والسنة بالكتاب تشريع كلها السنةأول: 

لتشريعاته، وتمام لصوله، وبسط لحكامه، وشرح للقرآن، بيان السنة

محالة. ل التباع وواجابة وهداية تشريع ،فهي المعصوم عن تثبت متى والسنة

السلم، عليه جابريل الوحي أمين طريق عن جالي بوحي بعضها والسنة

 النبي علم ما حسب على بالجاتهاد وبعضها القلب، في والقذف باللهام وبعضها

… الوحي فيوضات من قالبه به امتل وما الشريعة، وقاواعد القرآن، علوم من

الله من إقارارا هذا اعتبر اجاتهاده، عن الوحي وسإكت  النبي اجاتهد ومتى

ما كل يعتبر المعنى به. وبهذا إليه أوحى ما صفة واكتسب له، وتعالى سإبحانه

ِمتعالى: قاـال كما وحيا  النبي عن صدر ّنْج َذا  َوال ُكْم َضّل َما َهَوى ِإ ُب َصاِح

ِطُق َوَما َغَوى َوَما ْن ْلَهَوى َعْن َي -1 (النجم/)(1ُيوحى َوْحٌي ِإلَ ُهَو ِإْن ا

4.(

ّلها السنة حجية كانت ولذلك فيها يجادل ل التي الدينية، الضرورات من ك

واسإتقللها المطهرة، السنة حجية ثبوت "أن الشوكاني المام قاال مسلم،

في له حظ ل من إل ذلك في يخالف ول دينية، ضرورة الحكام بتشريع

.)2(السإلم"

ما كل بحجية الثابتة الصحيحة والسنة القرآن استفاض وقد

ومنها: الرسول عن ثبت

ُتْم ِإْن  تعالى . قاوله1 ْن ّبوَن ُك ّلَه ُتِح ِني ال ِبُعو ّت ُكْم َفا ْب ِب ّلُه ُيْح عمران ( آل ال
العقائد. أو بالعبادات يخصه ولم وأطلقه، المحبة، دليل التباع ) فجعل31–

ّيَها  تعالى . قاوله2 َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا ِطيُعوا آَم ّلَه َأ ِطيُعوا ال َأ ِلي الّرُسوَل َو ُأْو َو
َلْمِر ُكْم ا ْن ِإْن ِم ُتْم َف َناَزْع ٍء ِفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر ّلِه ِإ ِإْن َوالّرُسوِل ال
ُتْم ُنوَن ُكن ّلِه ُتْؤِم ِم ِبال َيْو ْل ِلَك الِخِر َوا ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ ْأِويلْ َو – (النساء َت

59.(
من بجانب يقيدها ولم باسإتقلل، رسإوله وعل- طاعة -جال الله فأوجاب

في التنازأع عند إليه الرد غيره. وأوجاب دون الوامر من بنوع أو الدين جاوانب

أو فرق دون الدين أمور كل فتعم الشرطا، سإياق في نكرة وشيء شيء،

لليمان.  شرطا الرد ذلك وجاعل تميز،

.6-5ص السنة عن شهبة: دفاع أبو محمد  د. محمد)1(
.33ص الفحول  إرشاد)2(
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ّبَك َفلْ  تعالى . قاوله3 ُنوَن لَ َوَر ّتى ُيْؤِم ّكُموَك َح َنُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَح ْي ُثّم َب
ُدوا لَ ْيَت ِمّما َحَرًجا َأنُفِسِهْم ِفي َيِج ّلُموا َقَض ُيَس ِليًما َو / ( النساء َتْس

65.(
بعد سإنته إلى أو حياته في  الرسإول إلى يحتكم ل عمن اليمان فنفى

بل العقائد، ول العبادات تخص ل " عامة " وما بينهم، شجر ما كل في وفاته

الواقاع هو " كما " المعاملت نطاق وفي الدنيا أمور على الشجار الغالب

العبادات. تخص فقهية مسائل في وليس المشاهد،

أمره مخالفة من وتحذر سإنته واتباع  الرسإول طاعة توجاب التي . واليات4
ِطْع َمْن  ومنها حصرها يصعب ْد الّرُسوَل ُي َطاَع َفَق ّلَه َأ ).80( النساء/ ال
َذْر  تعالى وقاوله َيْح ْل ّلِذيَن َف ِلُفوَن ا َبُهْم َأْن َأْمِرِه َعْن ُيَخا َنٌة ُتِصي ْت َأْو ِف

َبُهْم َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع ُكْم َوَما  تعالى ) وقاوله63(النور/ َأ َتا الّرُسوُل آ
ُه ُذو ُكْم َوَما َفُخ ْنُه َنَها َتُهوا َع ْن ).7/ ( الحشر َفا
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تميز. دون كلها   سإنته اتباع بوجاوب تقضي عامة، نصوص وهي

بين تمييز دون مطلق بشكل  سإنته اتباع توجاب التي الحاديث ومن    

  قاوله والمعاملت العبادات

عضوا بعدي، من المهديين الراشدين الخلفاء وسإنة بسنتي عليكم   . قاوله5

.)(1بالنواجاذ عليها

بسنة الحتجاج على عصر كل في والعلماء والتابعون الصحابة أجامع . وقاد6

أو والعقائد، العبادات بشؤون يتعلق نص بين فرق دون ،)3(كلها المصطفى

أصل. التفريق هذا لديهم يعرف لم بل الدنيا، بشؤون يتعلق نص

تيميه: ابن قاال

سإواء ورسإوله، لله طاعة بأنه عليه، الشرعي الدليل قاام ما هي "السنة

ِعَل أو ،  الله رسإول فعله ْفعل ولم يفعله، لم أو زأمانه، على ُف لعدم زأمانه على ُي

.)4(" منه المانع وجاود أو لفعله حينئذ المقتضى

ولم عليه، وأقار النبوة، بعد والسلم الصلة عليه قااله ما ويقول: "كل

لما  وهو شرع، منها يستفاد أقاواله جاميع تشريع.. والمقصود" أن فهو ينسخ،

عن ينههم لم  وهودنياكم..  بأمور أعلم أنتم لهم قاال النخل يلقحون رآهم

.)5(نهاهم" أنه ظنهم في غلطوا لكنهم التلقيح

مصدرا تعتبر السنة أن عليها المتفق المور النبهان:"من فاروق محمد ويقول

بين فرق ل دسإتوريا، أو عاديا التشريع هذا كان سإواء التشريع مصادر من رئيسا

الثاني القرن في ظهرت قاليلة فئة عدا ما أحد ذلك في يخالف  وحكم.. ولم حكم

اخاتفت الفئة هذه أن غير السنة، على العتماد إمكانية في وشككت الهجري،

. )6(" بها ووجاهت التي الدامغة الدلة أمام بعد فيما

 القرافي المام لكلْم الخاطئ ثانيا: الفهم

صحيح. حسن حديث وقاال ،5/44 سإننه في  الترمذي)1(
.16ص السنة عن  دفاع)3(
. 318 – 317 / 21 الكبرى الفتاوى  مجموع)4(
.21/12 المصدر  نفس)5(
.317ص السإلم في الحكم النبهان: نظام فاروق  محمد)6(
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من وقااضيا، وإماما مبلغا بوصفه  عنه جااء ما بين فّرق القرافي فالمام

من إذن على توقاف دون بنفسه، به والقيام تحمله للمسلم يجوزأ ما يبين أن اجال

أو قااض من بإذن بل بنفسه، مباشرته ول تحمله له يجوزأ ل ما وبين إمام، أو قااض

إمام.

المكلف إلى بها الشارع خاطاب يتوجاه مما والعقائد العبادات فأحكام

كالبيع المعاملت أمور بعض بنفسه. وكذلك بتنفيذها ويقوم ليتحملها مباشرة،

وغيره. والتوكيل والشراء

المكلف الفرد إلى فيها بالخطاب الشارع يتوجاه ل الحكام من كثير وهناك

القاضي. أو المام إما الوسإاطة بوسإاطة. وهذه وتنفيذها. بل بها للقيام مباشرة

ّثل قاتاله، تعين ومن الكفار، لقتال الجيوش ببعث لذلك القرافي وم

الكفار مع العهود وعقد الحدود وإقاامة والقضاء الولة ونصب الغنائم وقاسمة

ولم بنفسه، مباشرتها للفرد يجوزأ ل مما وأشباهها الحوال صلحا. فهذه أو ذمة،

المام إلى بها الشارع خاطاب توجاه لقاامتها. بل فردا إليه الشارع خاطاب يتوجاه

بإقاامتها. الفرد يأمر الذي وهو والقاضي،

مبلغا بصفته  تصرفه بين تفريقه من القرافي المام أراده ما فهذا

إماما.  أو قااضيا تصرفه وبين ومفتيا، ورسإول

فهمه ما مراده يكون أن ذلك، عليه ويستحيل القرافي بال على يخطر ولم

فيما  عنه جااء ما إخاراج كلمه. وهو من عمارة د.محمد قاسرا يفهمه أن أراد أو

على القرافي يتكلم لم والحجية. بل التشريع دائرة من –والعبادات العقائد عدا

يتطرق ولم همه هذا يكن ولم عدمه من للتشريع إفادتها حيث من السنة إقاامة

عمارة. د. محمد إليه يصل أن أراد إليه. كما

كتابه في المسألة لهذه عرضه إلى رجاعنا هذا. إذا القرافي قاصد ويتبين

تقع ثم عليه، غالب الرسإالة وصف لن بالتبليغ،   تصرفه " غالب يقول الفروق

أنه على الناس يجمع ما ومنها إجاماعا، والفتوى بالتبليغ يكون ما منها  تصرفاته

فيه العلماء يختلف ما ومنها بالمامة، انه على الناس يجمع ما ومنها بالقضاء،

ذلك كان التبليغ سإبيل على فعله أو  قااله ما  فصاعدا.. فكل رتبتين بين لتردده

عليه أقدم  به مأمورا  كان فإن القيامة، يوم إلى الثقلين على عاما حكما

أحد  كل اجتنبه عنه منهيا كان وإن المباح وكذلك بنفسه أحد كل
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لحد يجوز لَ المامة بوصف السلْم عليه فيه تصرف ما بنفسه. وكل

لجله الذي السبب ولن  به اقتداء حاكم بحكم إلَ عليه يقدم أن

هذه بين الفروق هي هذه ذلك يقتضي القضاء بوصف   فيه تصرف

العقائد في عنه جااءت التي السنة أن عمارة د. محمد .فعند)1(الثلثا" القواعد

ورسإول مبلغا بوصفه  قاالها التي التشريعية السنة هي والغيبيات والعبادات

تتغير. ل التي الدينية الثوابت تمثل  وهي ومفتيا،

قاالها  لنه التشريعية غير السنة من ) فهو والعبادات ( العقائد سإوى وما

للجاتهاد. ويجوزأ الخاضعة الدنيوية المتغيرات من  وهي وقااضيا، إماما بوصفه

يخالفه. وقاد وأمره، قاضاءه يوافق قاد باجاتهاد فيها الخروج

أمور أن موضع غير في صرح قاد فهو الرجال على منا تأليا ليس وهذا

غير السنة من أي الثاني القسم من هي والمال والقضاء والحرب السياسإة

التشريعية.

التشريعية غير السنة من هي المقدرة الشرعية الحدود اعتبر قاد إنه بل

مغاير بحكم فيها الخروج يجوزأ والتي للجاتهاد، الخاضعة الدنيوية المتغيرات ومن

ّثل المصلحة. كما مراعاة بحجة الصحابة، عليه واجامع ، سإنه لما تماما لذلك م

ّد في ِر شارَب عمر ح أربعين. حده بعدما جالدة ثمانين الخم

والقضاء والَقتصاد السياسة في تشريع السنةثالثا: 

أحكام هل الدعوى هذه حملة من وغيره د. عمارة نسأل أن لنا يحق و

تطبيقه ووجاوب للمسلمين، مسلم إمام نصب وجاوب مثل العامة الولية

على قايامه ووجاوب إمامين، نصب جاوازأ وعدم للكفار موالته وحرمة للشريعة،

من  هي وهل الملزمة، وغير التشريعية غير السنة من ذلك المسلمين. هل رعاية

بذريعة جاديد برأي الخروج فيها يجوزأ وهل للجاتهاد؟ الخاضعة الدنيوية المتغيرات

التشريع؟. وحكمة المصلحة مراعاة

ماض وأنه شرعية، فريضة الجهاد كون ): هل ( الجهاد الحرب أمور وفي

العام، النفير وعند المسلمين، ديار على اعتدي  إذا وخااصة القيامة، يوم إلى

من هو ذلك السإرى: هل وفك الله كلمة لعلء كونه الغنائم.. ووجاوب وتخميس

.207-1/205  الفروق)1(
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للجاتهاد الخاضعة الدنيوية المتغيرات ومن الملزمة، وغير التشريعية، غير السنة

المصلحة؟. حسب والتبديل

ربا أنواعه بكل الربا وحرمة والحتكار الغش حرمة المال: هل أمور وفي 

السإتغلل. ) وحرمة ( الديون النسيئة وربا الفضل

من هو وهل الملزمة؟ وغير التشريعية غير السنة من كله ذلك هل 

القاتصادية النظريات حسب والتبديل للجاتهاد الخاضعة الدنيوية المتغيرات

ووجاوب ومسلما، رجال القاضي كون وجاوب القضاء: هل أمور وفي الغربية؟

من هو هل والعراض، والموال الدماء في الوضعي بالقانون ل بالشريعة حكمه

الخاضعة الدنيوية المتغيرات من هو وهل الملزمة؟ وغير التشريعية غير السنة

للجاتهاد؟.

في وكذلك المعروف، الديات بنظام الجنايات في  الله رسإول قاضى قاد

وغير تشريعية غير سإنة هي فهل مقدرة، ديات وفيها العضاء على الجنايات

الدنيوية؟. المتغيرات من هي وهل ملزمة؟

شارب وجالد المحصن ورجام البكر الزاني وجالد السارق يد بقطع  وقاضى

 فعلها والتي القاضية هذه المعروفة. فهل بالحدود للمحصنات، والقاذف الخمر

ًءا بوصفه ًءا، إمام هي وهل الملزمة؟ وغير التشريعية غير السنة من هي هل وقااضي

التي المصلحة دعت إذا والتبديل للجاتهاد الخاضعة الدنيوية المتغيرات من

بعقولنا؟. نقدرها

والنكاح والحجر والحوالة والرهن والوكالة والكفالة والوقاف البيوع وأحكام

العبادات من ول العقائد من ليست قاطعا والميراثا. هي والنفقات والطلق

وهل الملزمة؟ وغير التشريعية غير السنة من هي ) فهل الصطلحي ( بالمعنى

والتبديل؟ للجاتهاد الخاضعة الدنيوية المتغيرات من هي

عن الدين (فصل العلمانية لتأصيل جديدة بدعة التفريق رابعا: هذا

الحياة)

الحياة. فصل عن الدين فصل بعقيدة وآمنوا رأوا، قاد المؤولين بعض إن

وهي بالعباد)، الفرد (علقاة المعاملت بربه) عن العبد (علقاة والعبادات العقائد

عظيما سإرورهم تأصيل. وكان لها يلتمسون ومضمونها. فذهبوا العلمانية جاوهر
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الفرد على يجب ما بين واعتباره. يفرق وزأنه له مسلم لفقيه نص على عثروا أن

  قااله ما (وهو قااض أو إمام من أمر ول وسإاطة بدون بنفسه به القيام المسلم

كالبيع). المعاملت وبعض والعبادات العقائد أمور في

قااض أو إمام من أمر بوسإاطة بل بنفسه مباشرته له يجوزأ ل ما وبين

). قااضيا أو إماما بوصفه وفعله   قااله ما ( وهو

ويقولونه، ويزورنه، ويحرفونه، يؤولونه، راحوا النص هذا على عثروا فلما

بعده. من ول القرافي بال على تخطر لم نتائج عليه ويرتبون يقل، لم ما

وما الصناعية، الثورة بعد حديثا إل تنشأ لم فكرة باله على تخطر وكيف

والكنيسة؟. الدين على ثورة من عنها نتج

 تصرفه غالب الفروق: إن في القرافي قاول عن د. عمارة نسي لماذا ثم

عليه؟ غالب الرسإالة  وصف لن بالتبليغ، كان

فحسب للسنة وليس للقرآن إبطال فيه التفريق خامسا: هذا

من هذا كون هو تشريع، غير هو وما تشريع، هو ما تميز في المعيار كان إذا

د. عمارة يصنع المعاملت. فماذا أمور في ذاك وكون والعبادات العقائد أمور

والطلق والنفقات والقصاص والحدود الجهاد أحكام و العامة الولية بأحكام

.القرآن في جاءت التي والنكاح

من هي تتغير. أم ول تتبدل، ول تنسخ، ل التي الدينية الثوابت من هي فهل

).. الملزم ( وغير التشريعي غير القرآن ومن الدنيوية، المتغيرات

الفرق هو تشريعي، وغير تشريعي هو ما بين المعيار جاعل قاد دام ما إنه

هو بل السنة، حدود عند به يتوقاف أن يستطيع ل فإنه والمعاملت، العبادات بين

ذلك. من له مناص ول القرآن، على يصدق

وصرح نطق، قاد نجده، وجال على اللزوم بدللة كلمه من فهم الذي وهذا

بأمور متعلق هو ما إلى وسإنة، قارآنا ودللة ثبوتا القطعية النصوص قاّسم حين به

وهي المعاملت، ثوابت أو الغيب)، بعالم تتعلق تعبدية (نصوص والعقائد العبادات

للجاتهاد. خااضعة غير
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معها وتدور بالمصالح، معللة وهي الدنيوية، بالمتغيرات متعلقة ونصوص 

وقاف مع وجاعلها تغيرها إلى أدى لو حتى فيها الجاتهاد ويجوزأ وعدما، وجاودا

تعالى. الله شاء التالي. إن المبحث في لهذا تفصيل مزيد . وسإيأتي)1(التنفيذ

والقضاء بالمامة    تصرفه سادسا: حجية

تلك تصرفاته أن بحال يعني ل إماما أو قااضيا بوصفه  الرسإول تصرف إن

تشريع. منها يستفاد ل أو حجة ليست

المام أو القاضي بإذن إل يتصرف أن لحد يجوزأ ل أنه المر في ما كل بل 

 قاضى فردا.فمثل بصفته بالمسلم وليس والمام، بالقاضي منوطة أحكام فهي

تشريعية غير سإنة هي الشفعة أن يعني ل فهذا يقسم، لم ما كل في بالشفعة

الشفعة حكم إلغاء يجوزأ كذلك وانه الدنيوية، المتغيرات من أنها و ملزمة، وغير

تبديله. أو

هذا فإن شريكه، علم دون حصته باع إذا الشريك أن المر في ما كل بل

الشفعة فحكم القاضي، إلى يرفعه بل بنفسه، البيع يبطل ) ل ( الشفيع الخاير

وحكمه. القاضي بإذن بل بنفسه، يباشره ل المكلف ولكن باق،

رجام ان معناه فليس المحصن الزاني على الرجام حد بإقاامة  وقاضى

إماما بوصفه فعله الرسإول لن ملزمة وغير تشريعية غير سإنة هو الزاني

مغاير. بحكم والخروج فيه الجاتهاد يجوزأ لذلك وأنه وقااضيا،

فرد أي إلى موكول غير الحد إقامة أن المر في ما كل بل

- القاضي، الحاكم حكم من فيه بد لَ بل شاء، إذا بنفسه يباشره

الجيوش بعث من ذكره ما كل ذلك على وقس القرافي، مراد وهذا

والقضاة. الولَة ونصب الغنائم وقسمة

ملزم، غير تشريعا المام أو بالقاضي فعله أنيط شرعي حكم كل كان ولو

هذه لعفت جاديد، باجاتهاد فيها الخروج يجوزأ التي الدنيوية المتغيرات من كان أو

كما غضة أحكامها إلينا وصلت ولما بعيد، أمد منذ أحكامها واندرسإت الشريعة،

أنزلت.
الدينية الثوابت إلغاء إلى كتابه من واضح هو كما يهدف لنه قابوله يمكن ل الطرح  وهذا)1(

ًءا الحلل يقلب قاد مما المجردة العقلية بالمصالح معللة وجاعلها الحياتية الشؤون في حرام
ًءا الربا ويجعل ًء، اسإتثمار معللة المقدرة الحدود حتى اعتباره لديه التوجاه هذا يؤكد والذي مثل

ًء ولو ذكره وعدم بالمصالح ًءا مثال المعاملت. بثوابت دعاه لما واحد
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النتائج يسوغ ول يحتمل ل القرافي كلم أن يعلم كان عمارة د.مجمد إن

فيه " سإيماري البعض أن يستشعر نجده إياها. ولذلك وحمله عليه رتبها التي

)1(نتائجه". وفي

أقول:

عليه. فمراء رتبها التي نتائجه في أما مطعن، فيه ليس لنه أماري، فل فيه - أما

أحدا. فيه أسإتفتي ل ظاهر

) سإنة ( حاكما قااضيا بوصفه تصرفه في يرى ل وغيره عمارة د. محمد - إن

ل حتى وهواه بشهوته يقضي  الله رسإول كان  هلوالسؤال:-  تشريعية،

تشريعا؟. قاضاؤه يكون

) الله أراه ( بما بينهم يحكم أن وأمره  رسإوله خااطب قاد وجال عز الله إن

بما بينهم احكم " وان العالمين رب ) ويقول الله  انزل ( بما أخارى آية وفي

في صريحة " فهي إليك الله  أنزل ما بعض عن يفتنوك أن احذرهم و الله أنزل

أنزل ( ما فهل أهواءهم؟ يتبع ول الله أنزل بما بينهم ويقضي يحكم، ،كان انه

 ل؟ أم ) تشريع الله

أي له فعل إلى تحول لنه فجأة التشريع صفة عنه ) تنتفي الله انزل ( ما - وهل

سإنة؟

التشريع من كبيرة مساحة يغطي وقااضيا إماما بوصفه  تصرفه إن

أبواب في  عنه جااء ما كان فإذا ،  حياته (المعاملت) ومن السإلمي

بعدهم المسلمين وكل والتابعون الصحابة حفل فلم تشريعا ليس المعاملت

ِلَم والربا؟ المسلمين ورعاية والجهاد والشراء البيع، في المعاملت باحاديث و

منها؟ العظمى الغالبية لتغطي أنها حتى الحديث مصنفات بها غصت

بعض إل لها يتفطن فلم قااطبة المة علماء غفل فكيف تشريعا تكن لم - وإذا

الزمن؟ هذا في العلم على الدخالء

العلم أهل عند التشريعية غير : السنةسإابعا

عليها نبه والتي المبتدئ، العلم طالب يعلمها التي التشريعية غير السنة إن

والقيام والشرب كالكل البشرية الطبيعة بمقتضى  عنه صدر ما هي علماؤنا

.116ص السإلمي المنهج  معالم)1(
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بمقتضى النسان عن تصدر المور هذه لن للمة، تشريعا يكون ل فهذا والقعود،

دائرة في تدخال ونومه وقاعوده وقايامه وشربه أكله كيفية ولكن البشرية، طبيعته

شيء ول الكيفيات، هذه في  النبي متابعة للمسلم فتستحب المستحبة، الفعال

فيها. يتابعه لم إن عليه

مثل الدنيوية المور في وتجاربه خابرته بمقتضى عنه صدر ما وكذلك

أمر تشريعا. ولهذا يعد ل فهذا ذلك، ونحو والتجارة الحرب وتدبير الجيوش تنظيم

بعد الصحابة أحد به أشار معين مكان إلى بالتحول بدر موقاعة في الجيش  النبي

غيره. مكان في ينزل أن  النبي أراد أن

من بأكثر والتزوج الصوم، في وصاله مثل  بالنبي خااصا كان ما وكذلك

. )1(وحده" خازيمة شهادة وقابوله بالليل التهجد ووجاوب زأوجاات أربع

المعاصرين هؤلء تفريق عدم إلى يعود السإتنتاجاات تلك في السبب إن

معينة مادية وسإيلة اسإتخدام نحو – إجارائيا وأسإلوبا تنفيذيا أمرا يعتبر ما بين

تأبير موضع أو ما معركة خاطة رسإم أو والفر للكر الخيل أو للقتال كالسيف

تشريعا اعتباره عدم الصول علماء ذكر مما ذلك ونحو الثمر لقاح بهدف النخيل

بها يقصد ل ووسإائل وأسإاليب محضة دنيوية أفعال أنها على القرينة لوجاود

التنظيمية الحكام تبين التي والتفصيلية الجزئية الشرعية الحكام التشريع. وبين

للدولة.

وواقاع السإلمي بالفقه عميقة معرفة عدم عن ناشئ والتشويش الخلط وذلك

تجعل التي الغربية النظمة أحكام سإيطرة ناحية. والى من السإلمي التشريع

.)2(الصلية مصادره من مشتق إسإلمي حكم تصور بمكان الصعوبة من

النخل تأبير حديث ثامنا: دلَلة

فنصه: الشريعة، لنكار تكأة العلمانيون اتخذه الذي النخل تأبير حديث أما   

قاال: أبيه عن يحدثا طلحة بن موسإى سإمع أنه سإماك "….... عن 

النخل رؤوس في أقاواما فرأى المدينة، نخل في   النبي مع "مررت

فيحطون الذكر من قاال: يأخاذون هؤلء؟ يصنع فقال: ما النخل، يلقحون

فتركوه فبلغهم شيئا، يغني ذلك أظن فقال: ما به، يلقحون النثى في

.193ص  السإلمية الشريعة لدراسإة زأيدان: المدخال الكريم  د. عبد)1(
الدولة في القوانين وسإن الوكيل: التشريع صالح د. سإامي و المفتي، أحمد  انظر: د. محمد)2(

.81-80ص تحليلية دراسإة – السإلمية
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هو فقال: إنما النبي ذلك فبلغ شيئا، السنة تلك تحمل فلم عنها، ونزلوا

والظن مثلكم، بشر أنا فإنما فاصنعوا، شيئا يغني كان إن ظننته، ظن

الله على أكذب فلن وجال عز الله قاال لكم قالت ما ولكن ويصيب، يخطئ

 (1( .

.) (2بالظن تؤاخاذوني فل ظنا، ظننت إنما فإني  أخارى رواية وفي

.) (3 دنياكم بأمور أعلم أنتم  أنس عن أخارى رواية وفي

الحديث: هذا على تعقيبه في شاكر أحمد الشيخ قاال

عبيد من فيها أوروبا وصنائع مصر، ملحدو به طنطن مما الحديث "وهذا

السنة أهل به يحجون أصل فجعلوه المبشرين، وتلمذة المستشرقاين

السنة، من شيئا ينفوا أن أرادوا إذا وحماتها، الشريعة وخادام وأنصارها،

الجاتماع وشؤون المعاملت في السإلم شرائع من شريعة ينكروا وأن

أنتم  أنس برواية يتمسكون الدنيا شؤون من هذه أن يزعمون وغيرها،

باللوهية ول الدين، بأصل يؤمنون ل أنهم يعلم والله ، دنياكم بأمور أعلم

منهم آمن ومن أنفسهم، قارارة في القرآن يصدقاون ول بالرسإالة، ول

وطمأنينة ثقة عن ل إليه، يخيل فيما قالبه ويؤمن ظاهرا، لسانه يؤمن فإنما

والسنة الكتاب الشريعة، وتعارضت الجد، جاد ما فإذا وخاشية، تقليدا ولكن

ولم المفاضلة، في يترددوا لم أوروبة، في أو مصر في درسإوا ما مع

أشربته ما واخاتاروا سإادتهم، عن أخاذوه ما َفّضلوا الخاتيار عن يحجموا

السإلم، إلى الناس ينسبهم أو ذلك بعد نفوسإهم ينسبون ثم قالوبهم،

بالسنة الحتجاج عدم على يدل ول نصا، يعارض ل صريح واضح والحديث

فهو عنه جااء ما فكل الهوى، عن ينطق ل  الله رسإول لن شأن كل في

أن النخيل تلقيح قاصة في كان وإنما  تهتدوا تطيعوه إن و  وتشريع، شرع

الله، عن يخبر ولم ينه، ولم يأمر لم " فهو شيئا ذلك أظن " ما لهم قاال

أصل به يهدم ما إلى المعنى هذا في يتوسإع حتى سإنة، ذلك في يسن ولم

بشرح مسلم : صحيح وانظر ،2/366 شاكر أحمد الشيخ وتحقيق بشرح أحمد المام  مسند)1(
.15/116 النووي

إسإنادها. شاكر الشيخ . وصحح1395  ح2/364 المصدر  نفس)2( (
.15/118 النووي بشرح مسلم  صحيح)3(
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فأين  بالظن تؤاخاذوني فل   قاال ظنه، عن اعتذر ثم ظن، بل التشريع،

)1(السبيل"  سإواء وإياهم الله هدانا أولئك؟ إليه يرمي مما هذا

شاكر: أحمد الشيخ قاله ما إلى وأضيف

بشر أنا فإنما  البشرية بصفته الظن وظن ذلك قاال أنه وبين صرح  انه

التأبير ترك إلى النخل يؤبرون كانوا الذين الصحابة مسارعة إن . ثم مثلكم

- تحريم منه يفهم ول ظاهر ول صريح غير - وهو   قاوله سإمعوا ما بمجرد

وأنه للتشريع، هو   يقوله فيما عندهم الصل أن على دليل تلك، مسارعتهم

بل دعواهم، في المؤولين يسعف ل دليل تركه. فهو إلى سإارعوا لما وإل وحي،

كل أن لديهم مترسإخا كان انه على ويدل أسإاسإها، من ينقضها فهو العكس على

ظنه قابل من ذلك قاال إنما أنه   أخابرهم حتى ملزم، تشريع فهو  قااله ما

الله. عن وتشريعا إخابارا وليس البشرية، تجربته وحسب

الرابع المبحث

الفقه أصول في التأويل

.365-2/364 شاكر بشرح أحمد  مسند)1(
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والتبديد: التجديد بين الفقه أصول

التأويل محاولت من وافر نصيب مباحثه و ومسائله الفقه لصول كان

من والتبرم الجاتهاد، باب فتح وإعادة والعصرنة التجديد دعاوى تحت والتحريف

الذان منها ملت التي المعزوفة آخار إلى الفقهي النحطاطا وعصور الجمود

القلوب. منها وسإئمت

الفقه في والتخريب الهدم محاولت فكل العجب، بطل السبب عرف وإذا

الصول، باب من دخالت إذا إل النجاح لها يكتب ولن الشرعية) لم ( الحكام

البناء إنهار السإس هدم تسنى وإذا الحكام، تلك عليه بنيت الذي السإاس بصفته

نفسه. تلقاء من

بنقول عضد وإذا أبهج، كان التأصيل حلة التحريف ألبس إذا فإنه أيضا،

الجوزأية قايم وابن تيمية وابن السلم عبد بن كالعز الصول في أعلم لئمة

الطعم لبتلع وأسإهل للب، وأذهب للنظر أخالب كان والقرافي والشاطبي

المسموم.

لهؤلء كلم على يتكئ الصول " في " التجديد حاول من كل فإن ولذلك

مزاعمه. به ليقوي الصحيح معناه يعطيه الذي سإياقاه من ببتره العلم

تكون "وأينما والحال"، والنية والزمان المكان بتغير تتغير "فالحكام

معتبر" و المآلت في "والنظر العكس، الله" وليس شرع فثم المصلحة

فجزئيات ذلك سإوى وما ثوابت، هي ومقاصد بكليات جااءت إنما "الشريعة

نظري أمر هو المعهود "... "والجاماع الكليات عارضت إذا وتطرح متغيرة،

والشروطا، بالضوابط الفقهاء عقده " والقياس أصل وقاوعه يتصور ل خايالي

بصفته   الرسإول قاالها تشريعية غير سإنة هي بل حجة، ليس غالبها والسنة

ودللته أوجاه حمال ذاته والقرآن ورسإول، مبلغا بصفته وليس وإماما قااضيا

هنالك. ما الخ … نادرة القطعية

حيث من ول الدوافع، حيث من ل سإواء، "ليسوا الصول " تجديد ودعاة

خاانة تحت وضعهم يمكن ومتفاوتة. ول مختلفة مشارب أصحاب وهم الهداف،

العلم" أهل "بعض المضمار هذا في يسلك أن العجب من رأيت ولذلك واحدة،

هذه تحت ومرتدون".ويدخال ماركسيون حتى بل وقاوميون، إسإلميون ومفكرون

الذين جااويش العزيز عبد والشيخ عبده ومحمد الفغاني الدين جامال القائمة
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سإماهم حتى الشرع ظاهر على مقدما وجاعلوه العقلني النظر شأن من أعلوا

.)1(الحديث" العصر "معتزلة الجندي أنور

-أسإتاذ الدسإوقاي محمد الدكتور للسإتاذ بحثا نطالع الطار هذا وفي

لدراسإة جاديد منهج "نحو قاطر- بعنوان جاامعة في والصول الفقه قاسم ورئيس

الذي الميزان يمثل وانه الصول، علم أهمية بين أن فبعد الفقه"، أصول علم

عاد الباطل، الجاتهاد من الصحيح الجاتهاد طريقه ويعرف الفقهي، البحث يضبط

سإوى السادس، القرن بعد يذكر شيئا يقدم لم وأنه بالجمود، ويتهمه عليه، ليحمل

كتب وان المقاصد، فقه على التركيز ضرورة إلى ذاهبا الشاطبي، كتبه ما

- بتطوير المر في ما أخاطر - وهذا مطالبا عرضا إل لها تتعرض لم الصول

الدلة. بعض مفاهيم

يعبر ل مثاليا حديثا عنه حديثهم جاعل شروطا الصول علماء له  وضعفالجماع:

التي العملية والتطبيقات النصوص تؤيده الذي الجاماع عن صحيحا تعبيرا

القرون. خاير عرفتها

الصل حكم تعدية دائرة وهي ضيقة، دائرة في العلماء هؤلء  حصرهوالقياس:

المنضبطة. العلة بجامع الفرع إلى

فيه، النظر يعاد أن ينبغي الصول علم في يدرس كما الجاماع إن         

المصالح فقه إلى تقود منهجية ضرورة القياس مفهوم في والتوسإع

العصر في الفقه من اللون هذا إلى الحاجاة أمس في والمة العامة،

الحاضر.

وعلمية، دينية ضرورة الصول علم في الجاتهاد أن إلى النهاية في ويصل

يوضح تناول الدلة تناول على يقوم جاديد، أصولي منهج إلى حاجاة في المة وأن

.)2(والقواعد المقاصد دراسإة مع الحكام على دللتها كيفية

فقها –التراثا على والحدة الوضوح في الدرجاة بنفس يكن لم وان ورأيت

والتجاوزأ القالع فقه في اجاتهادية منهجية "نحو بعنوان وأئمة- بحثا وأصول

والضوابط" والمجالت الضروريات بين الشرعية السياسإة "فقه الحضاري"،

الهجري عشر الرابع القرن في التفسير الرومي: اتجاهات الرحمن عبد بن  انظر: د. فهد)1(
2/731.

د. عبد و ملكاوي حسن د. فتحي تحرير الجامعات، في الشريعة علوم كتاب: مؤتمر  انظر)2(
.164-161ص سإل أبو الكريم
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منه يراد سإالم، حازأم والسإتاذ عطا، الخبير ود. عبد جامعة د. علي من لكل

الجاتهاد باحياء الذاتية، للضرورات اسإتجابة الشرعية، السياسإة فقه في التأصيل

الخارجاية للتحديات واسإتجابة المبتلى، الواقاع على للشريعة تنزيل الفقهي

النموذج عالمية سإياق في المسلمة والمة السإلمي المجتمع على المفروضة

.)3(الغربي العلماني

" للدكتور الجاتماعية للدراسإات أصولية منهجية "نحو بعنوان آخار وبحثا

يقول- تطوير -كما هدفه ماليزيا في  العالمية السإلمية الجامعة من صافي لؤي

مصدرا التنزيل اعتماد من الباحث تمكن الجاتماعية، للدراسإات أصولية منهجية

.)1(معرفيا

تفسير في منضبطة منهجية "نحو بعنوان ذاته الباب من قاريبا آخار وبحثا

يدعي ماليزيا في العالمية الجامعة - من الدغامين زأياد الكريم" للدكتور القرآن

ّلوا -هكذا المفسرين أن كاتبه في وقاصروا القرآن، مع التعامل بمنهج بإطلق- أخا

النصوص، فهم في التجزيئيي المنهج بسبب التفسير خالل من المة واقاع معالجة

عن ينفصل أن له ينبغي كان ما الكريم القرآن تفسير أن إثبات إلى ويسعى

هو التفسير في المثل المنهج أن إلى النهاية في ليصل للمة الحياتي الواقاع

.)2(الموضوعي التفسير

 الفقه: أصول في دعاواهم ومن هذا

ً  للعالمين مباح المنال سهل :  الَجتهاد أولَ

مطلقا كان الشريعة علوم في الجاتهاد أن والعصرنة التجديد دعاة يرى

ويستدلون النص، تخطى وإن المصلحة، إل يحده ل الصحابة عصر في قايد دون

البحث. أول في بعضها على تكلمت التي عمر باجاتهادات لذلك

الطليق الحر الجاتهاد هذا عنه- تقييده الله -رضي الشافعي على ويحملون

وضوابط. وشروطا أصول من له وضعه بما

الجاماع فيرفضون الفقه، أصول تطوير على بشدة يلحون فانهم ولهذا

.)3(والتراثا والفقه والقياس

.107ص المصدر  نفس)3(
.137السابق: ص  المرجاع)1(
.154-152ص المصدر  نفس)2(
.9-8ص اليوم معتزلة   العصريون)3(
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الشيخ للجميع، مباحا الشرعي الجاتهاد بجعل نادوا الذين أوائل من وكان

صحة ل وأنه مسلم، إنسان لكل حق الجاتهاد أن يرى كان حيث عبده، محمد

المتدينين، من العظم الجمهور على المنال سإهل وأنه له، وضعت التي للشروطا

الناس وأن الوقاات من وقات مزيته يحتكر ول الطبقات، من طبقة به تختص ل

سإواء. ذلك في

ّد رضا رشيد محمد السيد تلميذه فان المنال سإهل رأيه في ولنه ما ع

ونسخا الله، على افتياتا الجاتهاد درجاة بلوغ لجال علوم من العلماء اشترطه

.)4(الله به يأذن لم وشرعا الله، لكتاب

في التفسير واتجاهات ،1/114(المنار)  المسمى الحكيم القرآن رضا: تفسير رشيد  محمد)4(
.739-2/738 الهجري عشر الرابع القرن
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الجاتماعية العقلنية المدرسإة رجاال لدى الشديد الحرص ترى فانك ولذا

. )1(المقلدين على والتشنيع التقليد ذم على الحديثة

محل مطلقا العقل إحلل حد إلى التجاه هذا أصحاب بعض وصل بل

ّد عبده الشرع. فمحمد الثاني والصل العقلني النظر هو الول السإلم أصل ع

اسإتقلل يرى جااويش العزيز الشرع. وعبد ظاهر على العقلني النظر تقديم

والتنقيب والتجارب بالبحث العقل أنه: بإمكان إلى ذهب حيث بالتشريع، العقل

الحكام في الكمال مراتب من النسانية، النفس إليه تصبوا ما إدراك

.)2(الخلقية والداب العملية والمسائل الجاتماعية والنظم والتصورات،

عصري، لي القرآن تفسير في الجاتهاد بحق يفتي أمين د. عثمان وهذا

هذا مثل فيه يتورطا أن يحتمل خاطأ كل بارك أنه بل تأهيل، أو دراسإة دون

" للعالمين" وأن نزل (للمتخصصين) وإنما رأيه في ينزل لم القرآن لن المفسر،

الفطرة إل المؤهلت من له يكن ولم معاهد، في يدرس لم عباس ابن

.)3(السليمة

والصول المهدي ثانيا:  الصادق

تلك بعض من موقافه يتبين أن يمكن أنه إل خااصا بحثا لموقافه يفرد ولم

من وموقافها الشرعية " العقوبات كتابه إلى عاجالة نظرة خالل من القضايا

أن: يرى السإلمي" فهو الجاتماعي النظام

لتلك الناس فهم وهو الفقه، ولكن ثابتة، ومقاصدها الشريعة - نصوص

مطلق  ( تفريق)4(ومتغير متحرك لها وتفسيرهم والمقاصد النصوص

بل مجردة، هي كما تؤخاذ لم اليات ونصوص )، والفقه الشريعة بين

)5(المقاصد تلك ماهية في واخاتلفوا الشارع، مقاصد إطار في فهمت

المقاصد). باسإم النصوص لظواهر ( إبطال

.2/739السابق:   المرجاع)1(
وانظر: اتجاهات ،137-127ص والحرية الفطرة دين : السإلم جااويش العزيز  عبد)2(

.732 – 2/731 للرومي التفسير
.69-67ص العصري والتفسير الرحمن: القرآن عبد  عائشة)3(
ص السإلمي الجاتماعي النظام من وموقافها الشرعية المهدي: العقوبات الصادق  السيد)4(

119.
.120ص المصدر  نفس)5(
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على ويحرص ومقرراتها، الشرعية الدلة كل في الخلف إثبات - ويحاول

والشيعة الباضية من بخلفهم يعتد ل ممن حتى الخلف إبرازأ

بين عليه متفق هو ما التزام وجاوب من للتحلل كذريعة والمعتزلة،

مستدل وقاوعـه، اسإتحالة والى الجاماع، حجية عدم إلى فيميل الفقهاء،

المور هو عليه الجاـماع يمكن ما أن ويذهب ذلك، في الشيعة برأي

الجاماع مفهوم في يطعنون الشيعة أن عن  غافل)1(قاليلة وهي البدهية،  

العترة. إجاماع هو آخار إجاماٍع لتثبيت السنة، أهل عند

الذين الفقهاء بعض دعوى إلى مستندا المعهود القياس رفض إلى - ويميل

فهي عرفت وإن العلة معرفة الظاهرية- باسإتحالة وأظنهم يسمهم، لم

. )2(ظنية

)! الفقهاء باتفاق العمل يوجاب ل الظني (وكأن   

ويصف التشريع، مصادر من مصدرا العرف باعتبار القول - ويطلق

-رضي عمر بفعل ويستدل للحكام، أسإاسإيا مصدرا باعتبارها المصلحة

والمقاصد، المصالح مراعاة على السواد أرض وقافه عنه- في الله

بها أراد كلمة . وهي)3(بالبيئة متأثرة كانت الفقهاء اجاتهادات أن ويدعي

ملزمة. غير تاريخية واعتبارها اجاتهاداتهم من التفلت

" التي الحكام أن إلى " يذهب جاديد اجاتهاد إلى " الحاجاة عنوان - وتحت

مما عصرنا تلئم ل القضايا من كثير " في الفقهاء جامهور عليها اتفق

لزمانها مناسإبة كانت الجاتهادات تلك لن جاديدا، اجاتهادا يوجاب

فيها. النظر إعادة فيجب الن وأما وظروفها،

في فيها النظر إعادة يتوجاب " والتي عليها " المتفق الحكام لهذا ويمثل

قاضايا: بعدة زأعمه

درجاة أقال المسلمين غير تجعل  والتيالمسلمين: بغير الخاصة . الحكام1

.125السابق: ص  المرجاع)1(
.127-126ص المصدر  نفس)2(
.132-128ص المصدر  نفس)3(
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الجزية}. وإسإقاطا التامة والمواطنة المساواة {يعني    

في شهادتها ومنع القضاء وليتها عدم  مثلبالمرأة: الخاصة . الحكام2

والقصاص. الحدود

طارئة. بأنها  ويقولالرق: . أحكام3

بقرشية لقولهم الفقهاء على  ويطعنالمر: بولَية المتعلقة . الحكام4

الديمقراطية}. { لتأصيل المتغلب وولية العهد لولية وتأصيلهم الخليفة

لعدم الردة، بسبب قاتل ل أنه إلى ينتهي  حيثوالمرتدين: الردة . أحكام5

الرأي حرية { لتأصيل ظنية ذلك في الواردة الحاديث وأن قاطعي، نص وجاود

الغربيون}. يقرها كما العتقاد و

الدولة في المقيمين الخرى الدول رعايا على الحكام . تطبيق6

:كالمستأمنين السلْمية

الجاانب}. على مثل الشرعية الحدود تطبق ل {حتى   

فهذه نفسها الشريعة من باسإتنباطا مخالفتها تجوزأ الحكام هذه فكل

الذين هم الفقهاء ولكن فحسب، لزمانه تاريخي} مناسإب {تراثا فقهية أحكام

الشريعة" هي صارت "المذاهب الشريعة هو صار حتى القداسإة عليه أضفوا

)1(لظروفه. مراعيا قاديما أحضانها في نما الذي الفقه من أوسإع الشريعة بينما

للفقه تطبيقا " ليس الشريعة " تطبيق أن إلى النهاية في ويخلص 

" القوانين سإن صلحية لها يكون تشريعية هيئة إلى بحاجاة ونحن المعروف،

.)2(" وتتجاوزأه القديم الفقه تحترم ثقافية فكرية ثورة والمطلوب

جاديد فقه بإقاامة فيها يطالب السودانية الصحف إحدى إلى له رسإالة وفي

والعراف القوانين مع التوافق أجال من رئيسة قاضايا أربع في النظر بإعادة

الدولية والعلقاات القاتصاد، وقاضية الحكم، نظام قاضية وهي الدولية، والمواثيق

.149-137السابق: ص  المرجاع)1(
.151ص المصدر  نفس)2(
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متطلبات بين مشاكل في السإلمية الحركات تقع ل حتى والمواطنة، والجهاد،

.)3(الواقاع وحقائق الدينية المرجاعيات

ًا: د. حسن الشعبي والفقه الترابي ثالث

إلحاحا الفقه" وأكثرهم أصول "تجديد لدعوى المتحمسين أشد من وهو

وكل ومفسريها بفقهائها تاريخها كل في المة رمي عليه ليسهل أنه حتى عليه،

ذلك يدرك الحياة، عليها تقوم التي الصحيحة للصول والهمال بالجمود علمائها

الجاتهاد أن فيه قارر السإلمي" والذي الفكر "تجديد كتابه تأمل من به يصدم بل

جاهالهم. حتى الناس لكل حق هو الدين أمور في

الكثرية" "رأي الشعبي" و "بالسإتفتاء الن يعرف ما هو إنما الجاماع وأن

ّقدوا الفقهاء وأن البرلمانية"، "الغلبية أو أركانا له وضعوا حين القياس ع

فإذا الحر، الفطري القياس هو- هو نظره -في الصحيح وأن وضوابط، وشروطا

ومسالك العلة ومن عليه المقيس من ودعك عليه، فقس شيئا يشبه شيئا رأيت

العلة... الخ.

أيضا: للعوام حق الَجتهاد أن دعواه

في النظر على يقوم أن -الصحيح- ينبغي الجديد الفقه أصول أن فعنده

الصلية، والبراءة السإتصحاب وقااعدة العامة المصالح أصل ثم القرآن نصوص

بيانا. النصوص زأادت لنها السنة، ثم

والسلطان- - الشورى الجاتهادي للفقه ضوابط "أصول عنوان فتحت

تطبيق مآل إلى ينظر أن المجتهد على لن مركبة عملية الجاتهاد يقول:إن "كتب

الدين" في مقدرة أخارى مصلحة تفويت أو عظيم حرج إلى يؤدي قاد وأنه النص،

مجال في سإيما ل والمصالح والعواقاب السإباب في النظر من بد فل 

يؤدي وما التطبيق وحيث وحده التفسيري المنهج يغني ل حيث العامة الحكام

.)1(لزأم أمر والمقاصد للمصالح أكمل تصور إليه

السإلمي الفقه في عطلت النفة المقترحة أصوله بأن التراثا ينقد راح

ُهملت العملية الحياة وجاوانُب التقليدي، إحياء ينبغي ولذلك الفقهاء، قابل من أ

" مجلة المعاملت في جاديد فقه ابتداع إلى يدعو المهدي بعنوان: الصادق مقال  من)3(
م.2000 ه- آذار1420 الحجة ذو عشرة، الرابعة السنة ،19) ص155( " العدد الوعي

. 86-85 السإلمي الفكر الترابي: تجديد  د. حسن)1(
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ْلتكن الصول هذه تجديد نحو السعي  " في)2(بأس فل جادا واسإعة فقهية أصول و

عليها أضفى التي الموروثة السإلمية الحياة وأوضاع صور نواجاه أن بد ل التدين،

البلد من كثير في المتمكن التقليدي السإلم "نظام القداسإة" و طابع التراثا

.)3(النصراني" المجتمع في الكنيسة بوضع أشبه أوضاعا يشكل السإلمية

وهو مصراعيه، على الجاتهاد باب فتح إلى يدعو فإنه الصول هذه ولحياء

أن بأس ل بل القادمين، فروع على تخريج مجرد يكون أن الجاتهاد لهذا يريد ل

ولنه غيرهم، أو السلف من مطلقا قابل من أحد به يقل لم برأي المجتهد يخرج

الرأي في الجرأة يتطلب برأيه فانه والصواب، للحق مجانب بهذا أنه يستشعر

بل محدودا يكون لن الجاتهاد وأن سإيما ل المحافظين، ضغوطا على الصبر وقاوة

.)4(الفروع عند تقف ول الصول تطال ثورة ويشكل واسإعا،

يشغل ل وان الجاتهاد، في الحدود تخطي إلى صراحة يدعو هو بل

- - برأيه العفوي السإلمي الحس لن الجاتهاد، في بالعتدال نفسه المرء

.)5(التاريخ ذلك أكد كما الجاتهادية، الفوضى هذه في الميزان بتعديل سإيتكفل

- - بالجاتهاد يشارك أن فله المة، في فرد لكل يتسع هذا الجاتهاد وإطار

خااصا علما لنفسه يحصل أن وعليه العلم، من بنصيبه الجماعة رأي تطوير في

هذه دعوته أن . ولعلمه)6(العلم سإوق في معروض هو ما تمييز من يمكنه ما بقدر

والمذاهب الراء في تباين إلى سإتؤدي ،)1(الواسإع" والخلف الحر "الجاتهاد إلى

السإتفتاء أو التصويت يقترح } فانه اجاتهادية فقهية { فوضى بشدة والحكام

في الخلف " تسوية … الصح على الفوضوية أو التعددية هذه من للخروج سإبيل

عليه يجمع إقارار أو عام رأي يتبلور حتى والنقاش بالشورى التباين هذا

فرعية مسألة كانت إن وأما "، العظم وسإوادهم جامهورهم يرجاحه أو المسلمون

.)2(السلطان إلى فتفوض

.87،97ص المصدر  نفس)2(
.99ص المصدر  نفس)3(
.94-93ص المصدر  نفس)4(
.96ص المصدر  نفس)5(
.89ص المصدر  نفس)6(
.99السابق: ص  المرجاع)1(
.87ص المصدر  نفس)2(
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لكل حق الجاتهاد أن قارر ما وبعد وإطاره"، الجاتهاد " أهلية عنوان وتحت

وضعها التي الشروطا ينتقد راح الجماعة، رأي تطوير في ليشارك المة في فرد

الجاتهاد:   لهلية العلماء

من فما منضبطة، شرائط لها مرتبة الجاتهاد بدرجاة عنينا يقول: "إذا فهو

معايير من مرنة جاملة الجاتهاد أهلية وإنما القبيل، هذا من العلم دنيا في شيء

"فالمجتمع" قاادتهم تقويم في ليستعملوها المسلمين، بين تشيع واللتزام، العلم

والترجايح والمجتهدين المفكرين تقويم في مقاييس لنفسه ويتخذ ينظم الذي هو

مثل". العلمية كالشهادات آرائهم بين

شروطا ضبط في ويتحفظون يتنطعون، "الكتاب" الذين على ويحمل

الجاتهاد أهلية أن حين في الفقهاء عامة من المجتهدين تميز درجاة إلى الجاتهاد

وإضافية. نسبية مسألة

و العلم تمييز في الشأن أصحاب وهم الحكم، هو المسلمين وجامهور

صاحبة تعتبر أو الفتوى تحتكر رسإمية سإلطة أو كنيسة الدين في وليس القاوم،

.)3(الفصل الرأي

" فما تعجيزية شروطا هي المتنطعون وضعها التي الشروطا تلك أن ويرى

"وانه العلماء من للفذ معجزا أصبح والعصر التراثا علوم من به الحاطة ينبغي

كسبه تلقاء من العلوم هذه بكل يلم أن واحد مفكر أو على" مجتهد عسير لحد

الخاص".

رأي على الطلق في رأي ترجايح يستطيع ل الحصاء علم يعرف لم فمن

فتواه. على المترتبة الجاتماعية النتائج مدى معرفة من بد ل لنه آخار،

حكما أمضى حيث الثلثا بلفظ الطلق في عمر بفعل ذلك على ويستشهد

. )4(اجاتماعية آثار من عليه يترتب ما رأى لما معهود غير

المجتهدين اتفاق وليس الشعبي الَستفتاء هو الجماع

والجاماع إجاماعهم، الجاماع لمجتهديهم- و -ل للمسلمين فالكلمة

الشورى معنى هو الصحيح فالجاماع مفهومه، في انحراف عليه طرأ المعروف

.89-88ص المصدر  نفس)3(
.90ص المصدر  نفس)4(
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الذي المر ذات وهو مجموعهم، المؤمنين" أي "سإبيل هو فالجاماع بالضبط،

الشورى أن فكما المسلمين، بين الشورى جاعلت التي الشورى آية عليه دلت

.)1(الجاماع فكذلك المسلمين لعامة هي

غالب وجاه على تستقر حتى الجاتهادات فيه تتداول فقهيا الجاماع "بدأ وقاد

عليها الخروج يجوزأ ل تواترت إذا السلف، من لنقول تقليديا رصدا بعد من غدا ثم

.)2(جاديد" باجاتهاد

أو الحديث السإتفتاء بفكرة عنها نعبر أن يمكن هذه الجاماع وفكرة

ينتخبه برلماني مجلس الحديث، النيابة نظام وهي المباشر، غير الجاماع

يرفض . فهو)3(المسلمين عند الجاماعية الخطة هو يكون حرا انتخابا المسلمون

من واقاعا التفاق يكون أن وهو الجاماع، لعتبار الصوليون وضعه الذي الشرطا

"المجتهدين".

فقهاء طبقات إلى الناس يقسم أن ذلك شأن من بأن هذا رفضه ويعلل

دون بطبقة يختص ل الناس لجميع حقا الجاتهاد يكون -أن عنده والصل وعامة،

(الناس- من الجاتهاد حق السلب- سإلب هذا قاننوا بأنهم الصوليين أخارى. ويتهم

4( .

وغير الوقاوع، مستحيل الصوليون عليه تكلم الذي الجاماع "إن  وقاال

بد ل عليه. ولذلك ينص دليل وجاود عدم عن فضل المسلمين فرق لتشعب ممكن

إلى الوصول في منه للفادة الحاضر العصر في للجاماع أخارى صيغة إيجاد من

الحق.

السواد أو الغلبية أو الشورى، بإجاماع يسميه ما هي الصيغة وهذه

العلم فيه يشترطا - لم يمثلهم ووكيل لهم نائبا تجمع كل يختار بان وذلك العظم،

حكم لنه تعالى، الله حكم فهو أمر، على والوكلء النواب هؤلء اتفق - فإذا

الجاماع لنا يقرر الذي هو السإلمي البرلمان أي الجاماع،

بعده.  وما27السابق: ص  المرجاع)1(
.50ص المصدر  نفس)2(
.27ص المصدر  نفس)3(
عن نقل ،262ص المنهج في تأملت – والجاتهاد عمر: الجهاد أبو محمود بن  انظر: عمر)4(

السودان. في الشعبي المؤتمر إلى الترابي حسن وثيقة
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كان ولو المراد، الله حكم فهو الحكام من حكما المنتخب البرلمان لنا قاال فلو

حجية مدى في .  ويتخبط)5(الحكم" هو الجمهور "فرأي والسنة الكتاب يخالف

الحاكمية لدرجاة يرقاى ل الوقات ذات وفي ملزم أنه يرى حين الجاماع، هذا

.)1(المعصومة بالسنة بيانه أو الوحي نص بها يختص التي والخلود

وهو الفنون، مختلف في وعلمائها المة تراثا بنقد مليء كتابه وان هذا،

وكثير والكليات، المقاصد فقه لصالح الجزئيات إهمال على كغيره الكلم كثير

أو الدنيا أمور في النصوص ندرة وعن الحكام، تغير في العرف أثر عن الحديث

السياسإة لمور الفقهاء إهمال وعن والغيبيات، العبادات في وتراكمها المعاملت

.)2(المعزوفة تلك العبادات... الخ فقه على وانكبابهم الشرعية

الفقهاء: وضعها التي المعقدة الشرائط من الحر الفطري القياس

حرا، قاياسإا والتابعين الصحابة عهد في الترابي رأي في القياس بدأ فقد

من وقاع وحادثا منه، وحكم  الرسإول عهد في وقاع حادثا بين شبها رأوا كلما

الهوى يضل أن من خاشية ولكن الحادثة، هذه إلى الحكم ذلك يعدون كانوا بعده

واسإتعملوا الفطري، القياس ذلك الناس عطل المنتظم، غير القياس بهذا

دقايقة معادلت في القياس جامدوا حتى الدقايق التحليلي الصوري المنطق

.)3(جاديدا فقها تولد تكاد ل عقيمة

ل أغلبه التقليدي القياس أن ويرى الجاتهادي، للفقه واسإعة أصول ويقترح

المنطق من اسإتقوها التي بالشروطا عقدوه فقهاءنا حاجااتنا" لن يستوعب

الترجامة. عهود في الفكري بالغزو منهم تأثرا الغريقي،

"القياس من بد فل يسعفنا ل التقليدي والقياس نادرة النصوص ولن

في يصلح ربما المحدود القياس هذا ولن بالسابقة، العفوي الواسإع" العتبار

يكاد فل الدين من الواسإعة المجالت أما والشعائر، والداب النكاح أحكام تبين

المعقدة، الشرائط تلك من الحر الفطري القياس إل فيها يجدي

ص اليوم معتزلة والعصريون ،29-27ص له السإلمي الفكر : تجديد  انظر: الترابي)5(
ًء25-27 بجامعة السإلمي التجاه وزأعها السإلمي التشريع أصول في له رسإالة عن  نقل

في والتجديد العقاد: الجاتهاد الشيخ الخواض ،262ص والجاتهاد الجهاد الخرطوم،
.245ص المزاعم وتفنيد الحقائق تأكيد بين السإلمية الشريعة

.149ص السإلمي الفكر : تجديد  الترابي)1(
.248-240ص السإلمية الشريعة في والتجديد  انظر: الجاتهاد)2(
.51-50ص السإلمي الفكر  تجديد)3(
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الفقه ولع مرحلة عاشوا الذين الفقهاء، واقاتبسها الغريق مناطقه له وضعها التي

والمن السإتقرار على حرصا الحكام في بالضبط الفقهاء وولع الفني بالتعقيد

.)4(والفتن الخاتلف فيها كثر عهود في

على القياس في التوسإع الواسإع" يقترح " القياس عنوان وتحت

من معينا مقصدا جاملتها من وتستنبط النصوص، من طائفة لتعتبر الجزئيات،

ثم مصالحه، من معينة مصلحة أو الدين، مقاصد

.82السابق: ص  المرجاع)4(
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من يقربنا وهذا الجديدة، والحادثات الظروف في كان حيثما المقصد ذلك نتوخاى

جازئية. واقاعات فقه ل واسإعة عامة مصالح فقه كان الذي عمر فقه

وقاواعد مقاصد وتحكيم للمصالح، واسإعة هداية فيها نجد الشريعة وكليات

والوجادان السليمة، الفطرة تستشعرها حسبما والقسط والعرف والظلم العدل

.)1(المنزل الدين "تصويبات" من مع

ًا: محمد القطعيات في حتى والَجتهاد عمارة ثالث

الثبوت القطعية النصوص من المستفادة الحكام أن عمارة محمد يرى

متغيرة. وإما ثابتة إما هي والدللة

أصول وبعض والشعائرية التعبدية بالمور يتعلق ما منها فالثابت

المصلحة أو الحكمة أو العلة إدراك يمكن ل الحكام وهذه الدنيوية، المعاملت

في الجاتهاد ويكون تتبدل ول تتغير ل ثابتة أحكام فهي ولذلك لجالها شرعت التي

الحكام. وترجايح بالصول الفروع وربط والسإتنباطا بالفهم فقط النصوص هذه

والدللة- ما الثبوت قاطعية نصوص عليها دلت التي الحكام من -أي ومنها

العلة إدراك يمكن والتي المتغيرة، الدنيوية بالمعاملت تعلق ما وهو متغير، هو

تشريعها. وراء من والمصلحة والحكمة

لما بل لذاتها، مراده ليست الحكام هذه حملت التي النصوص فهذه

شرعية. مقاصد و مصالح من عليه اشتملت

بعادة أو تغيرت بعلة ارتبطت -التي الحكام هذه في فالجاتهاد ولذلك

قاطعي نص إلى تستند الحكام هذه كانت ولو قاائم،– تطور بعرف أو تبدلت

الذي العصر في المة إجاماع عليها وتم السنة، أو القرآن من والدللة الثبوت

.)2(العادة وتبدل العلة تغير سإبق

دائما، يرفعه ول -، فقط حكمه يرفع بل النص وجاود يرفع ل الجاتهاد وهذا

المستنبط الحكم يتجاوزأ وإنما فيلغيه، النص يتجاوزأ ل اجاتهاد فهو مؤقاتا، رفعا بل

ونتعبد نتلوه قاائم والنص ذلك كل والمقصد، المصلحة يحقق بما مؤقاتا تجاوزأا منه

دائم تجاوزأ دون التنفيذ ووقاف التنفيذ بين متراوح الحكم و أبدا قاائم فالنص … به

.23-22ص اليوم معتزلة . وانظر: العصريون83ص المصدر  نفس)1(
القاراض وأنا ، الظلم بسبب حرم إنما أنه بحجة للربا إباحتهم الربا، مبحث في معنا  وسإيأتي)2(

ًءا عللها مع تدور والحكام للمصلحة رعاية اباحته فتتوجاب فيه ظلم فل الن بفائدة وجاود
ًءا وعدم
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مورد في اجاتهاد عليها: ل المتفق القاعدة هدم إلى ليصل ذلك . كل)3(إلغاء أو

يكون ل بل الجاتهاد يلغي ل النص رأيه" فوجاود في لها صحة ل قااعدة فهذه النص

.)1(النص" وجاود مع إل الجاتهاد

وحد قالوبهم، المؤلفة في عمر باجاتهادات ذلك لفهمه يستدل راح ثم

وإسإقاطا الثلثا، بلفظ والطلق الكتابية، من والزواج السواد، وأرض السرقاة،

.)2(وغيرها … التسعير - وإباحة تغلب، بني نصارى عن الجزية اسإم

تلك في عنه- اجاتهد الله -رضي عمر أن الجاتهادات تلك من واسإتنتج

- تجاوزأها - حاشاه وانه والدللة، الثبوت قاطعية كونها من الرغم على النصوص

العلة مع ودورانا )، هو يتوهمها (التي الشرعية والمقاصد للمصالح (!!) تحقيقا

على الجاماع انعقاد من الرغم على وعدما، وجاودا النصوص هذه في الغائية

ووجاود خايبر، أرض توزأيع في العملية السنة ووجاود عنه، الله رضي فعله خالف

التسعير. تحريم في القولية السنة

فروع موضوعها النصوص تلك بان التجاوزأ ذلك على عمر إقادام معلل

وبأن الدنيوية، المعاملت أصول ول الدينية الثوابت وليس الدنيوية المتغيرات

.)3(التعبدية المور من ليست لنها وحكمتها حكمها علة تحديد في مدخال للعقل

بالمصالح- يتردد المجرد العقلني والتعليل الجاماع أثر -إلغاء التجاه هذا ونجد     

أثر وإنهاء إلغاء جاوازأ يرى حيث كامل، العزيز د. عبد منهم كثيرين، عند صداه

الظروف اخاتلف بسبب ثان بإجاماع المصلحة على المبني الول، الجاماع

.)4(الله" شرع فثم المصلحة، وجادت وإذا والحوال

المذكور بكتابه وأفرده السإلمي. كرره، المنهج معالم كتابه في قااله وما

العقل نقد في سإلسلته " من والتاريخية والجمود الجاتهاد بين السإلمي "النص

النص من موقافهما - في يقول - كما الغلو جاهتي على الرد فيه - أراد المعاصر

ظواهر عند يقفون الذين السلفيون الحرفيون السإلمي. وهما: النصوصيون

الدينية. النصوص في العقلني النظر وينكرون النص،

الجاتهاد بين السإلمي النص ،102-100ص السإلمي المنهج عمارة: معالم  د. محمد)3(
.48-33ص والتاريخية والجمود

.38ص السإلمي  والنص99ص السإلمي المنهج  معالم)1(
.73-48ص السإلمي النص ،114-103ص السإلمي المنهج  معالم)2(
الصفحات. نفس المصدرا،  نفس)3(
.167 كامل العزيز د. عبد والعصر  السإلم)4(
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رموزأا، إل النصوص في ترى ل التي الغنوصية الخارى: الباطنية والجهة

الديني النص تاريخية دعاة حديثا يمثلها والتي الثابتة، والحكام المعاني وتبطل

وملبية مناسإبة جااءت ومحلية، مؤقاتة أنها الشرعية الحكام في يرون الذين

إطلقاية ل وبالتالي معين، ووعي محددة وبيئة محدد ومكان محدد زأمان لحاجاات

نحو ينجذب هو فإذا النزعتين بين وسإطا موقافا ليكون كتبه أنه .ورغم)5(لها

الثبوت القطعية حتى النصوص وتخطي تجاوزأ يقرر حين الثانية المدرسإة

َلها الدنيوية، بالمتغيرات والمتعلقة والدللة، حتى التنفيذ، وقاف مع نصوصا وجاع

إمكان يرى اجاتهاد محل ليست العلماء بإجاماع هي والتي حتى المقدرة الحدود

العقلي. والنظر والكليات والمقاصد المصالح فقه باسإم تجاوزأها

غير سإنة وجاود في القرافي لنصوص السيئ توظيفه إلى إضافة هذا

موضعه. في وبينته سإبق كما تشريعية

من ذكره " السابق السإلمي " والنص المنهج معالم كتابه في اكثر وقاد

أكون ل بل سإلطان، من بها الله أنزل ما جادا سإلبية مدلولت لها اصطلحات

إسإلميا، ثوبا إلباسإها و وثنائياتها العلمانية لجوهر إنتاج إعادة أنها قالت إذا مبالغا

التقابل؟ بهذا جااء ومن الثنائيات، هذه معنى فما وإل

تتعلق ونصوص الشهادة، بعالم تتعلق ونصوص الغيب بعالم تتعلق نصوص

الخارة بأمور تتعلق ونصوص المعاشية بالمور تتعلق ونصوص التعبدية بالمور

الدنيا. بأمور تتعلق ونصوص

إلى الفقه العلماء قاسم مثلما والتمييز للتعليم مدرسإيا تقسيما هذا وليس

المتغيرة، من الثابتة الحكام فرزأ به يقصد تقسيم هو بل ومعاملت، عبادات فقه

تتغير ل التي الثابتة هي والخارة والعبادات الغيب بأمور المتعلقة فالحكام

عليها، اشتملت التي والمقاصد والمصالح العلل بحسب متغيرة متبدلة والثانية

.)1( قاطعية بأدلة ثابتة كانت ولو حتى، وتغييرها تجاوزأها ويجوزأ

وأصول وواجابات حقوق عن تتغير ل التي الثابتة الحكام في تكلم انه ومع

ومن الدنيوية، الحكام من للثابت واحدا مثل يذكر لم انه إل الدنيوية المعاملت

أعداؤهم وحتى المسلمون ويتفق ودنيا، دين أنه السإلم دين من بداهة المعلوم

بعدها.  وما15ص المصدر  انظر: نفس)5(
.93-92ص السإلمي  انظر: النص)1(
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والتجارية المالية المعاملت في الدنيا لشئون تنظيما تضمن السإلم أن على

المدنية. والحياة

ًا: محمد البديهيات على والخروج شحرور رابع

نصا جاعله الذي القرآني النص من موقافه في ذكرت وكما شحرور، محمد

يلتزم أن هنا منه ينتظر ل عجيبا، غربيا تقسيما وقاسمه بعضه، وأنكر بشريا،

فما القرآن وهو المقدسإات بأقادس يعبأ ل فهو الفقه، لصول العلمية بالمعايير

إلى فقسمها اللهية للوامر جاديدا مفهوما اخاترع قاد نجده بغيره. ولذلك بالك

ونصائح إرشادات مجرد لنها بخلفها، الفعل فيجوزأ التعليمات وتعليمات.أما حدود

المعروفة الستة الشرعية الحدود بها المراد -وليس الحدود وأما ملزمة، غير

بل ومخالفتها، تعديها جاوازأ عدم وهو الفقهاء، فهمه كما معناها - فليس فقط

يمكن ل دنيا وحدود تجاوزأها يمكن ل عليا حدود لها الوامر بعض أن عنده تعني

مناسإبا. يراه ما فيطبق الحدين بين الحركة في مخير والمسلم عنها، النزول

الحد وليس السرقاة لعقوبة القاصى الحد هو مثل السارق يد فقطع

بعض في العفو ويجوزأ والغرامة الحبس يجوزأ ولذلك غيره دون التنفيذ الواجاب

فقهاء يلوم ل وهو ،)1(الواجابات كل بل العقوبات كل ذلك على وقاس الحيان

مفهوم أنه اعتبار على المعاصر الفهم هذا للحدود، فهمهم عدم على السلف

.)2(نيوتن إسإحاق يد على إل يظهر لم معاصر رياضي

فخرج المرأة فقه على اللهية للوامر هذه الحدية نظريته بتطبيق قاام وقاد

خال ما الجاانب أمام جاسدها كل المرأة كشف جاوازأ منها مضحكة باجاتهادات

!)3(خالقت كما عارية تجلس أن فيجوزأ المحارم أمام أما السوأتين،

وهو الموروثا الجاماع مفهوم أن يرى فهوالجماع:  في رأيه عن أما 

هؤلء أجامع فقد وهمي، مفهوم هو الفقهاء جامهور أو السلف عليه أجامع ما

محدد وزأمان محدد مكان في وتناسإبهم الناس تخص كانت أمور على العلماء

بها. لنا علقاة ول معينة وأعراف وبيئات

.591-581ص والقرآن  الكتاب)1(
.579ص المصدر  نفس)2(
.26-24ص المعاصرة القراءة وانظر: تهافت ،551،606،607ص المصدر  نفس)3(
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التشريع قابول على الناس أكثرية إجاماع : فهوالحقيقي الجماع أما

التشريعية والمنابر المنتخبة التشريعية المجالس لذا … بشأنهم المقترح

في السياسإي النظام من يتجرأ ل جازء هي الرأي عن التعبير الحرة،وحرية

.)4(الجاماع مفهوم يتحقق حتى وذلك السإلم

وشروطا أسإاسإا وضع أن تعجب فل والتصويت، بالرأي التشريع كان وإذا

مبادئ فنفى الصول، من شي على فيها ُيبق لم المعاصر السإلمي للتشريع

الفقهية، والمذاهب الذرائع، وسإد القياس ونفى وفروعها، وأصولها الشريعة

والعلوم الحصاء وعلم والعقل والباحة الحرية هو التشريع أسإاس وجاعل

 الخ.… )5(والفيزياء كالطب التجريبية

بالمطلق. متغيرا متطورا ذاته التشريع جاعل من على غريبا ليس وهذا

.)6(والمكان الزمان بحسب

ًا: وعلى حامد ... نصر الدرب ذات خامس

ونصا ثقافيا منتجا ورآه القرآن، مفهوم مثل البدهية المفاهيم رفض من

شتى. ذرائع تحت للجاماع مفهوما الخار هو يخترع أن عليه بالكثير ليس بشريا

المة، مصالح على اجاتهاده يبني أن - يجب - الفقيه المؤول أن يرى فهو

الفقهاء يفعل كما (!!) ل قاديما الفقهاء يفعل كان كما الغلبية مصالح تمثل والتي

مصالح رعاية مبدأ على الفقه ويبنون الحكام، فلك في يدورون حيث الن،

المسيطرة!! المستغلة الطبقات

مفهوم في النظر إعادة المحتم من فانه الهدف هذا تحقيق أجال ومن

ذلك به، يعمل الذي الجاماع " هو والعقد الحل إجاماع" أهل  يكون فل الجاماع،

هذه يملكون من هم العلم وسإائل سإيطرة عصر في والعقد الحل أهل أن

الفقهاء يكون ذلك وعلى المجتمع، مقدرات على سإيطرتهم بحكم الوسإائل

مصالحهم. عن معبرين لهم الممثلون

أن يجب الدينية، النصوص تأويل في به يعتد أن يجب الذي الجاماع إن

" هو " الجاماع معيار يكون بحيث حقيقي، شعبي ديمقراطي مناخ إلى يستند

.582ص المصدر  نفس)4(
.582السابق: ص  المرجاع)5(
.585ص المصدر  نفس)6(
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معيار " هو المة " مصالح معيار ويكون المختلفة، القوى عن المعبرة الغلبية

.)1(" الغلبية مصلحة

ًا: هويدي والكليات والمقاصد المصالح وفقه  سادس

ميادين كل في يتكلم أنه هويدي فهمي الصحفي الكاتب عن يعرف

والمنتقد والموجاه والمعلم المتصدر مجلس منها نفسه ويجلس المعرفة،

الخ. … والمرجاح

أنهم ويرى المجوس، حتى الديان وأهل والنصارى اليهود بإسإلم أفتى فقد

منحازأا ليس الله لن النعيم، جانات أصحاب من وأنهم الصالحة، العمال أهل من

لحد.

ذاك، رأي ومرجاحا هذا، رأي مفندا الصول، علم في نفسه يقحم وهنا

لبعض متعصبا للفقه، محتقرا الفقهاء، مسفها والسنة، الكتاب لنصوص ورادا

المقاصد فقه في خااصة نظرية ليؤسإس سإياقاها، من واجاتزأها حرفها نقول،

والكليات.

متبعي " يسمي والطقوس النصوص أيضا: عبدة " وثنيون عنوان فتحت

الجدد، والوثنيين النصوص بعباد الفقه أئمة وكلم والسنة القرآن من النصوص

ليحفظ وقاذف، جالد طول بعد ويعود منها، التبرؤ يجب وثنية عنده النصوص فاتباع

تقديسها يجوزأ ل أنه إل احترامها يجب النصوص أن ليقرر نفسه على الرجاعة خاط

تعطيل ومحاولة النصوص، هذه "محظور" عبادة في يوقاعنا قاد الذي المدى إلى

 .)1(أمامها عقولنا

مقاصد على المحافظة هو " المهم إنما أهمية ذات النصوص يرى ل وهو

 ظرف؟ أي تحت المصلحة النصوص تحقق لم إذا العمل ويتساءل: ما الشريعة،

عند العادة: الثابت في يسفههم الذين الفقهاء بكلم مشفوعة الجاابة فيقدم

. 241ص القرآن علوم في دراسإة – النص زأيد: مفهوم أبو حامد  نصر)1(
ًءا يتطابق وهو ،41-35 والسلطان  انظر: القرآن)1( تسمية في حرب د. علي مع تمام

ًءا النصوص ول حرب، علي عند القرآن مفهوم بحث في ه مر كما وثنية اتباعها وجاعله أوثان
ًءا القرآن يجعل من مع يتقاطع أن " هويدي الكبير السإلمي " المفكر ُيسعد أظنه ًءا نص نبوي

ًءا.  بشري
فالزموه، القرآن وافق فما القرآن، على فاعرضوها أحاديث، عني " سإتبلغكم الحديث  يريد)2(

ًءا، : ضعيف اللباني قاال فارفضوه" ، القرآن خاالف وما الحاديث انظر: سإلسلة جاد
وضع من الشافعي: هو وقاال ،3/210 المة على السيء وأثرها والموضوعة الضعيفة
ص السنة لنكار المثارة الثلثون : الشبهات المطعني العظيم انظر: د. عبد الزنادقاة،

153.
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شأن شأنه ذلك على - ويستشهد النص على تقدم المصلحة أن الفقهاء أغلب

وحد قالوبهم المؤلفة في عمر باجاتهادات والكتاب الصحفيين من الكثيرين

القرآني. بالنص العمل يؤجال أن تقتضي المصلحة أن ويستنتج السرقاة،

الدواليبي عن وينقل الزأمان، بتغير الحكام تغير قااعدة على ويتكلم

بحكم ولكن الثابت، النص بنفس العمل يجري أن تعني أنها ومؤيدا مستشهدا

تغيرت فإذا للمصلحة، تبعا النص ظروف من مستوحى دليل على مبني جاديد

لحس يحتاج ويكمل: وهذا النص لتغيير حاجاة غير من معها الحكم تغير المصلحة

..   ممتازأ حقوقاي وذوق مرهف

في عمر اجاتهاد " أن سإلفا قاررها "القاعدة" التي بالنتيجة ليخرج هذا كل

عمل القرآن بنص الثابت السرقاة لحكم تغيير فيه قالوبهم، والمؤلفة السرقاة حد

بالسرقاة". أحاطت التي الظروف بتغير

الكليات مع بأيدينا التي الجزئية النصوص تعارضت إذا عما ويتساءل

بما ويستشهد صحيحة، كانت لو حتى النصوص تلك رد فيرى الفقهية؟ والقواعد

الله، كتاب وافق فان الله كتاب على فاعرضوه حديث لكم روى " إذا حديثا ظنه

" للجاتهاد مصراعيه على مفتوح الباب " أن  وعنده)2(" فردوه وإل فاقابلوه،

حسابها يترك تقديرية مسألة – نظره في وهي – المرسإلة والمصالح بالقياس

إلى حكم عن يعدل أن للمجتهد يجوزأ حيث " والمشرع". وبالسإتحسان للمجتهد

قاال كما الجملة في الشارع قاصد من علم ما على ترجايحا فيه رأى آخار حكم

الله، شرع فثم المصلحة، تكون أينما القيم ابن بقول ويستدل الشاطبي،

تأجايلها يجوزأ إنه ثم… القطعيات مخالفة يجوزأ ل أنه فيقرر نفسه على ويستدرك

واللغاء. التأجايل بين وفرق

المحددة النصوص وأما كلية، وقاواعد عامة مبادئ إل هي ما والشريعة

اجاتهاد على مبني معظمها والجزئيات الفرعيات فان ولذلك فنادرة، بعينها لحكام

- هذه رأيه - في ملت وغيرهما.وقاد (!!) والقياس الجاماع في الفقهاء

المبادئ على أحيانا وطغت الفقه، كتب من ضخمة مجلدات والجزئيات الفرعيات

الصلي، الجوهر عن بعيدا جاامدا شكليا طابعا التاريخي التقليد مع واتخذت العامة

.)1(الجوهر الشكل وحجب الصل على الفرع طغى وهكذا

السابق.  المرجاع)1(
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رعايا بين المطلقة المساواة فيه قارر المواطنة مفهوم حول له بحث وفي

( يهدر) نراه و وغيرهم، ومجوسإا ونصارى ويهودا مسلمين السإلمية الدولة

وواجابات حقوق بين التفريق قاررت التي الثابتة الشرعية والحكام النصوص

العقيدة. أسإاس على السإلمية الدولة في المواطنين

الشريعة لمقاصد مخالفة والحكام النصوص تلك أن ذلك في وحجته

إنسان.  هو حيث من النسان كرامة قاررت التي وكلياتها

كتابه في القيم ابن أمثال العلماء قاررها التي الذمة أهل أحكام أن ويرى

الصليبية، الحروب في متمثلة وتاريخية بيئية ظروف اسإتوجابتها بهم الخاص

مبرمة. شرعية أحكاما وليست

وما فقه، هو ما بين نفرق أن ويجب الشريعة، من وليست الفقه، من فهي

.)2(شيء في يلزمنا ل بشري اجاتهاد هو والثاني ملزم فالول شريعة، هو

النصوص ولتهدر الدلة فلتقرر وهكذا الصول، في الجاتهاد فليكن وهكذا

" " التاريخية بمعول ولتهدم والمصالح، والكليات المقاصد فقه باسإم والحكام

والبقية هويدي وأخايرا والجابري زأيد وأبو وعشماوي أركون قابلهم صنعه الذي

تأتي.

المجيد د. عبد يقرر حين العقيدة، حتى لتصل النصوص هدر حمى وتسري

مقاصد من مقصدا اعتبارها إلى ترتقي والرأي والفكر العقيدة حرية أن النجار

كحد المقصد ذلك تخالف التي والنصوص الحكام كل تؤول  وبالتالي)3(الشريعة

تضمنته. التي والنصوص الردة

كفايتها وعدم العينية النصوص ندرة شعار رفع في المنحى هذا نحا وممن

في التقليدي المنهج وتجاوزأ والمقاصد الكليات فقه على التركيز وضرورة

وغيره. الغنوشي راشد السإتنباطا

يطرحونها التي المبادئ هذه حول تدور كلها المعاصرين اجاتهادات أن وسإنرى

نتيجة ذلك بها. كل العلماء مراد يحققوا أن دون وضبابية وغامضة عامة بصيغ

المدقاع فقرهم عن تعبير أو البحث، في الكافي الوسإع وبذل والمانة الجدية لعدم

.134-131ص الداخال من نقدية رؤية – السإلمية الصحوة  انظر: ندوة)2(
ص المسلمين بين الفكرية الوحدة في الرأي حرية : دور النجار المجيد  انظر: د. عبد)3(

المستعان، والله قااله ما أغلب على وآقاره العلواني جاابر د. طه له قادم والذي ،45
ًء وسإيأتي الله. شاء إن التالي المبحث في الغنوشي آراء ذكر مفصل
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وجاادت الشهادات، أعلى على حازأوا لو في) "الشرعيات" حتى (مداهم وضحالة

اللقاب. بأسإمى العلم ووسإائل النشر دور عليهم

والرد المناقشة

أمم سإائر من به السإلم الله-تعالى- أمة خاص علم هو الفقه أصول علم

انحراف كل من العاصم وهو فيها، " والصل الشرعية العلوم " أم وهو الرض،

بيان في اللة وهو واسإتدللتها، الحقائق لجميع الضابط وهو والتفكير، الفهم في

من النيل بها يقصد محاولة كل وإن الدللت، وتوضيح المقاصد، وإظهار المعاني

والعاقابة الذريع والفشل الخيبة مآلها الصيل السامي الواسإع الشامخ العلم هذا

.)1(المشين والضلل الوخايمة

أركانه اسإتوت قاد علم أهله من المبرزأين بشهادة الصول علم وإن هذا

كلها ليست مسائله بأن قايل وإن حتى إليه، يضاف ما هناك يعد ولم بناؤه واكتمل

قاطعية.

عليها دلت التي الصول بتبديد الن يكون ل الصول علم في والتجديد

ل فذلك بالقبول، المديد تاريخها طول على المة وتلقتها والسنة، الكتاب نصوص

الشعارات. تلك من غيره ول حضاريا إقالعا ول تقدما ول نهضة ل علينا يجدي

ل تشريعية غير سإنة أنها بدعوى السنة من لنا يروق ل ما حجية وإهدار نفي

الغالبية رأي هو المجتهدين إجاماع ليصبح الدلة مفاهيم وتطوير تجديدا، يسمى

العفوي والعتبار الفطري القياس هو الصحيح المضبوطا والقياس العوام، من

ل دعوات وتفسيرهم والفقهاء العلماء على له. والزأراء وتبديد للدين هدم هذا

المجردة العقلية بالمصلحة بتعليلها المحكمة النصوص مسلم. ورد عليها يجرؤ

والتجديد. الجاتهاد بثوب تتستر علمانية، ودعوة للهوى واتباع للعقل تحكيم

وتحريرها، المسائل بعض بتمحيص الن الصول في الجاتهاد يكون وإنما

قارر كما والتيسير والتوطئة والتوضيح بالتقريب أو العلماء، أقاوال بين والترجايح

.)2(العقاد الخواض الشيخ ذلك

بالدحض الخطأ من دعاواهم عليه اشتملت ما أهم على نأتي نحن وها

والتفنيد:

.68ص والقرآن  الفرقاان)1(
.231-224ص الجامعات في الشريعة علوم : مؤتمر  انظر)2(
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أبواب في بندرتها أو عموما النصوص بندرة أولًَ:  الَحتجاج

المعاملْت

وقابلهم المهدي والصادق هويدي وفهمي الترابي حسن لواءها رفع

رد الجمهور عند النص مفهوم بحـث عند ذكرت وقاد باطلة دعوى فهي كثيرون،

الدعـوى، تلك على الجويني المـام
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بالتواتر تثبت وإنما الصولي، بمعناه بالنص فقط تثبت ل القطعيات أن وملخصه

بنص يثبت لم ما الشرعية المعاني من فهناك والحوال، الدلة وبقرائن المعنوي

من عدد وتأكيده تقريره على تتوارد ولكن الدللة، قاطعي الثبوت قاطعي معين

المعنوي، بالتواتر الشاطبي، أسإماه ما وهو القطعي، مرتبة إلى ترفعه الدلة

قاطعية، بأدلة ثبت إنما الحكام، من الناس إلية يحتاج ما غالب أن تيميه ابن وأكد

.)1(إليه الناس يحتاج مما قاليل في النزاع يقع وإنما

يكون أن شرطا ليس الصولي، " بالمعنى " النص أن إلى إضافة هذا

ل نص فهو واحدا، معنى إل يحتمل لم إذا الحاد فخبر ، الثبوت حيث من قاطعيا

نادرة العام بمعناها النصوص أن وأما وغيره، الجويني عليه نص كما تأويله، يجوزأ

متجاهل، وإما جااهل إما صاحبها أن على تدل دعوى فهذه المعاملت، أبواب في

والحدود والطلق والزواج والشهادات البيوع أحكام في فصل الكريم فالقرآن

والحج.  والزكاة الصلة أحكام في يفصله لم ما والجهاد

من الزاخار الهائل الكم ذلك ترينا الحديث، مصنفات على يسيرة وإطلعة

البيوع من الدنيوية المعاملت  أبواب شتى في والحسن الصحيح الحديث نصوص

الخ. … والرهن والكفالة والغصب والشركات والجاارات

أمر وهو المور، هذه في بالتفصيل الخارى هي زأاخارة الفقهاء ومصنفات

الجهابذة!!  المفكرين هؤلء على خافي فكيف مبتدئ، علم لطالب حتى معلوم

على ليشرع للعقل، العنان إطلق ورائها من يراد دعوى هذه أن والحقيقة

يأت لم الدين أن بدعوى والجاتماعية والقاتصادية السياسإية الحياة أمور في هواه

وترك كلية وقاواعد عامة بمبادئ فقط أتى بل كثيرة، تفصيلية بنصوص فيها

ضبط. ول قايد غير من له يحلو كما ويجول، ليصول، الميدان، للعقل

جااءت الشريعة أن مقولة على الكتاب من كثير تأكيد من يستشف ما وهو

على فيقبلون فحسب، عامة وقاواعد بكليات والمعاملت الحياة أمور في

يلتفتون ل التفصيلية الجزئية الدلة عن معرضين والمقاصد بالكليات السإتدلل

آراءهم. تسند عندما إل إليها

كتابات في سإنراه وما هويدي، وفهمي المهدي الصادق عن ذكرته ما وهو

المواطنة. بحث في الغنوشي

البحث. هذا من الجمهور عند النص مبحث  راجاع)1(
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الكلم عند ذلك صنعت فقد المقولة، هذه إبطال في هنا اسإترسإل ولن 

وعرفنا عنها، يتكلمون التي الكليات وهي الفقهية، القواعد بدليل التأويل على

أصل. الجزئيات اسإتقراء طريق عن ثبتت إنما أنها

أيضا، كليات وهي والمقاصد المصالح بدليل التأويل في ذلك على وتكلمت

التفصيلية. الجزئية الدلة طريق عن إل أصل تثبت ل أنها وعرفنا

جازئيات اعتبار وجاوب في الشاطبي للمام نقل بإيراد هنا بأس ول

الله. رحمه قاال الجزئية النصوص إهدار وحرمة معا وكلياتها الشريعة

أخاذ من كذلك مخطئ، فهو كليه عن معرضا بالجزئي أخاذ َمْن أن  وكما…"

الجزئيات عرض من هو إنما العلم تلقي أن ذلك جازئيه. وبيان عن معرضا بالكلي

بالجزئيات، العلم قابل لنا معلوم - غير كلي هو حيث - من فالكلي واسإتقرائها،

في تقرر حسبما الجزئيات، في مضّمن هو وإنما الخارج، في بموجاود ليس ولنه

المعقولت.

يتقرر لم شيء مع وقاوف الجزئي عن العراض مع الكلي مع الوقاوف فإذا

به. العلم مظهر هو والجزئي بالجزئي، العلم دون بعد به العلم

وبه التمام على فيه الكلي لكون إل جازئيا يوضع لم الجزئي فان وأيضا

في نفسه الكلي عن إعراض جازئي هو حيث من الجزئي عن فالعراض قاوامه،

تناقاض". الحقيقة. وذلك

ودل الكلي، معرفة في الجزئي إلى الرجاوع من بد " ل أنه قارر أن إلى

اعتبارهما من بد . فل… الجزئي اعتبار دون بإطلقاه يعتبر ل الكلي أن على ذلك

.)1(مسألة كل في معا

القاعدة يخالف جازئي على النص أتى ثم كلية قااعدة بالسإتقراء ثبت فإذا

ينص لم الشارع لن بينهما، النظر في الجمع من بد فل المخالفة، وجاوه من بوجاه

.)2(القواعد تلك على الحفظ مع إل الجزئي ذلك على

ولفاتت مفاسإد لدخالت بإطلق، الجزئيات عن أعرض "فلو قاال أن إلى

خاصوص اعتبار من بد ل أنه " و" الحاصل الشارع لمقصود مناقاض وهو مصالح،

.9-3/8  الموافقات)1(
.3/9 المصدر  نفس)2(
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إليه و بإطلق، المجتهدين نظر منتهى وهو وبالعكس، كلياتها اعتبار مع الجزئيات

َلقهم ينتهي .)3(الجاتهاد" مرامي في َط

على إقابالهم من هؤلء يكررها التي الفاحشة المغالطة لنا يتبين هنا من

القرآن نصوص من التفصيلية الجزئية الدلة طرح مع بالكليات السإتدلل

والحديث.

وأحاطا الجزئيات على وقاف من إل له يقوم ل بالكليات السإتدلل أن مع

الصحافة دراسإة في ماضيهم أفنوا الذين لهؤلء ونظرا. وكيف وفهما علما بها

أن وتداعياته الواقاع ملحقة في حاضرهم واسإتغرقاوا العلوم وشتى والقانون

ثم للكيمياء معمل في عمره يفني كمن إل هؤلء مثل المنزلة. ما هذه إلى يرتقوا

قاواعده البلد لدسإتور وشارحا وأسإتاذا معلما نفسه لينصب عمره آخار يأتي

ودقاائقه.

ًا: الَجتهاد للعالمين مباحا وليس العلماء من أهله على قصر ثاني

الدين في الجاتهاد يقبل وسإعه.. وليس الفقيه بذل سإبق: هو كما فالجاتهاد

لما بيان إلى يحتاج ل المر هذا أن حصرا. والصل الفقيه من بل شخص أي من

نظره وجاهة ول الخاص رأيه يعطي ل الدين أحكام في والمتكلم المفتي أن علم

حكم أو الله حكم عن يسأل هو وإنما هواه، أو مزاجاه عن يسأل ول الشخصية،

الواقاعة. تلك في أو المسألة هذه في  رسإوله

عن الصوليين وكبار المالكية فقهاء من - وهو القرافي المام عبر لذلك

.)1(الشرعي للنص مترجام كأنه وتعالى، تبارك الله عن ترجامان بأنه المفتي

ب-" إعلم الشهير كتابه وسإم حين تسديدا أكثر كان القيم ابن ولعل

الشرع مسائل في والمتكلم المفتي أن " فاعتبر العالمين رب عن الموقاعين

العالمين. رب عن موقاع كأنه

الذي بالمحل الملوك عن التوقايع منصب كان قاال: إذا المنطلق هذا ومن

بمعنى فكيف السنيات، المراتب أعلى من وهو قادره، يجهل ول فضله، ينكر ل

.)2(والسماوات الرض رب عن التوقايع

.3/13 المصدر  نفس)3(
.29ص الحكام عن الفتاوى تمييز في  الحكام)1(
بيروت. الجيل دار  طبعة1/10 الموقاعين  إعلم)2(
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ومخبر العالمين، رب عن موقاع الدين مسائل في والمتكلم فالمفتي إذن

موضوع. وكيف أو نازألة أو معينة مسألة في ورسإوله الله حكم أنه يعتقد عما

واللغة؟ والصول والحديث القرآن علوم من المتضلع العالم لغير ذلك يتسنى

بمنزلة هي والتي للمجتهد، وضرورتها وأهميتها الجاتهاد شروطا ذكرت وقاد

مسألة. أي في والفتيا الجاتهاد من يتمكن أن عليه يستحيل وبغيرها له، اللة

قايل وإن " حتى للجاتهاد، يجزيء العلوم تلك من اليسير تحصيل وهل

من الدنى الحد يحكم حتى العلم طالب يحتاج والسنين الجهد من وكم بتجزؤه،

ومجازأه وحقيقته ومقيده ومطلقه ومنسوخاه وناسإخه وتفسيره القرآن علوم

وعلوم الحديث نصوص في مثلها وقال المباحث، تلك .. الخ…"  ومدنيه ومكيه

العلماء؟ إجاماع ومواضع والصول اللغة

دعوى على غالبهم يجرؤ ل الشريعة في العليا الشهادات حملة كان وإذا

هي المهالك؟.وكم هذه يتقحم أن للعامي وغيره الترابي يجيز فكيف الجاتهاد،

وعن علم، بغير الله على القول عن نهت التي السلف وآثار والحاديث اليات

في الجرأة إلى يحتاج الجاتهاد هذا أن الترابي يدعو كما ل الفتيا، على الجرأة

المتزمتين.  وجاه في الرأي

التفسيرين؟ أحد على العلماء وهم منا المر أولي بطاعة الله يأمرنا ألم

علماء. كلهم الناس كان إذا العلماء طاعة تعني فماذا

َلْو  تعالى قاوله معنى وما ُه َو ّدو َلى َر َلى الّرُسوِل ِإ ِإ ِلي َو َْلْمِر ُأْو ا
ْنُهْم ِلَمُه ِم ّلِذيَن َلَع َنُه ا ُطو ِب ْن َت ْنُهْم َيْس الناس أن إل معناه ) ما83(النساء- ِم

الواضحات. أوضح من وهذا والفهم العلم في درجاات

في يتسرعون الذين على النكار - شديد الله - رحمه تيميه ابن وكان

محتسبا فعله: أجُاعلت عليه منكرا يوما أحدهم فسأله علم، بغير والفتيا الكلم

يكون ول محتسب والطباخاين الخبازأين على رحمه: يكون فأجاابه الفتوى؟ على

.)1(محتسب؟ الفتوى على

الوضعي قاانونهم ويشرح يفسر أن النظامية المحاكم قاضاة يقبل وهل

العالمين؟ رب بكلم فكيف طريق؟ عابر

.4/217السابق:    المرجاع)1(
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إل دقاائقه في إليهم والرجاوع اخاتصاصهم باحترام فن كل أهل يطالب ولم 

هويدي ينادي كما ودب، هب من لكل مصراعيه على بفتحة فيطالبون الشرع،

والترابي؟

حق الجاتهاد بأن وهويدي والترابي عبده محمد دعوى تهافت يتبين بهذا

جامهور على المنال سإهل الجاتهاد وبأن له، أهل يكن لم لو حتى مسلم لكل

الحر. الجاتهاد إلى الترابي دعوة وتنهار مصراعيه على مفتوح بابه وأن المتدينين،

يراد حق فكلمة الفتوى تحتكر كنيسة ليس السإلم بأن الترابي قاول أما

عابر لكل مباحا كل وليست أدواتها، ملك مسلم كل حق من فالفتوى باطل، بها

ل العوام وطبائع بالعلماء "خااص الغزالي محمد الشيخ قاال كما فالجاتهاد طريق،

.)2(عالجته" هي إذا منها يقبل ليس بل تطيقه،

- أمين عثمان للدكتور سإاغ - كيف لها - وحق الشاطئ بنت واسإتغربت

ل للعالمين فنزوله للعالمين، القرآن ونزول التفسير بين يخلط - أن كثر ومثله

للعالمين. مباح تفسيره أن يعني

تفسير في الناس لعامة السلف أيام مباحا الجاتهاد كان هل وتساءلت

احتمل لفظ "كل قاوله السيوطي عن ونقلت الشريعة، أحكام في والفتيا القرآن

اعتماد وعليهم فيه الجاتهاد العلماء لغير يجوزأ ل الذي فهو فصاعدا معنيين

. )3(الرأي" مجرد دون والدلئل الشواهد

ًءا: تعجيزية ليست الَجتهاد شروط ثالث

ّول" ليست "شروطا بحث في فصلناها التي الجاتهاد شروطا افتياتا المؤ

رضا.  وليست رشيد محمد الشيخ يقول كما الله، به يأذن لم شرعا ول الله على

بل الترابي يقول كما الغريقي بالمنطق منهم انفعال العلماء وضعها ول تعجيزية

في فصلناه وفيما السلف، وعمل والسنة الكتاب نصوص عليها دلت شروطا هي

. )1(ذلك على كاف دليل قاليل قابل سإقناه وما موضعه،

ذلك، بطلن تبين وقاد للعامي، الجاتهاد أجاازأ اللزأمة الشروطا نفى ومن

المجتهدين من المتعاقابة المباركة القوافل هذه وجادت لما تعجيزية كانت ولو

ًءا وانظر ،205ص ديننا الغزالي: هذا محمد  الشيخ)2( ًءا بحث العودة فهد بن سإلمان للشيخ نافع
الجاتهاد. حق يملك : من بعنوان

.69-67ص العصري والتفسير  انظر: القرآن)3(
الشريعة : معالم الصالح د. صبحي ،71-69ص العقاد للخواض والتجديد،  انظر: الجاتهاد)1(

.33ص السإلمية
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مستحيلة، ليست ولكنها المنال، سإهلة ليست أنها صحيح المديد، أمتنا تاريخ على

أبطل من وهذا الخلق، على بالحجة لله قاائم من الزمان يخلو أن لجازأ وإل

الباطل.

ويراها للجاتهاد، منضبطة شرائط العلم دنيا في يكون أن ينكر والترابي

وهذا علماءهم، بها ُيقيمون المجتمع، ينظمها أو الناس، بين تشيع مرنة معايير

الكتاب من العلماء اسإتنبطها أحكام هي الجاتهاد شروطا أن علمنا لما صحيح غير

شروطا اسإتنبطوا وكما الخليفة، أو المام شروطا اسإتنبطوا كما تماما، والسنة

والعلماء حدية، تكن لم وإن منضبطة، معايير فهي بسواء، الصلة. سإواء صحة

لتلميذهم: قاالوا وكم يبلغها، لم ممن المنزلة تلك بلغ من يعلمون دربة أهل كانوا

تحصرم. أن قابل زأببت

من تختلف فالعراف المجتمع، ينظمها اجاتماعية أعرافا هي فليست

لكل أن يوما علمنا وما آخار، إلى  شخص ومن آخار، إلى زأمان ومن لخار، مجتمع

.)2(به خااصة للجاتهاد شروطا بلد

ولكنها الجلل، من بهالة أحاطته الجاتهاد، بها قايد التي القيود فان وأخايرا

.)3(" اسإتحالته أو بفقده للحكم كافية ذاتها في تكن لم

ًا: لَ مفسر نص مورد في اجتهاد رابع

حتى وقاائم جاائز الجاتهاد أن يقرر - أن بيناه كما عمارة محمد هدف كان

قاطعي كان ولو واحدا، معنى إل يحتمل ل الذي أي الصولي، بمعناه النص في

بالمصالح معللة وأنها الدنيوية، المتغيرات فروع من أنها بحجة والدللة، الثبوت

دوما. والمقاصد والعراف

المقاصد في عاشور بن الطاهر بمقولة السإتشهاد يكثرون من المثال سإبيل على  انظر)2(
.141ص السإلمية للشريعة العامة

.37ص السإلمية الشريعة  معالم)3(
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إذا النص أن الواضحة، اللفاظ أقاسام في النص على كلمنا عند بينا وقاد

تجاوزأه وعدم عنده، الوقاوف يجب بل فيه، الجاتهاد يجوزأ ل فانه مفسرا كان

الحالة هذه في ولنه وعل، جال المشرع إرادة صورة بأوضح يمثل لنه وإلغائه،

عام.  ونظام كلية مبادئ عن يعبر

قاد القطعية النصوص أن عمارة محمد لقول الطلق على صحة فل ولذلك

متغيرة. أحكاما تفيد

المستنبط المعنى يكون ل أن التأويل أركان من أن باسإتفاضة بينا وقاد

اجاتهادي طريق التأويل لن والدللة، الثبوت قاطعي لنص مناقاضا التأويل بدليل

.)1(القطعي معارضة على يقوى ل والظني ظني،

في أليس التنفيذ؟ " وقاف مع النصوص يجعل أن له يحق الذي هذا ومن

مؤقات ولكنه نسخ، هو ووقافه النص وتعطيل ورسإوله؟ الله على بالغة جارأة هذا

حتى تنسخ ل النصوص كانت وإذا الوحي؟ انقضاء بعد النصوص نسخ يملك ومن

الظن هو يفيده ما وغاية باجاتهاد، تنسخ فكيف موضعه، في ذلك بينا كما بالجاماع،

إل. ليس

القطعية النصوص على الظن يفيده ما وأقاصى التأويل يترجاح وكيف

اتفاق هو كما التأويل دليل شرطا من كان وإذا قاطعية؟ حجة وهو والجاماع

القطعية النصوص على يترجاح دليل فأي المؤول، النص على يترجاح أن الصوليين

الجاماع؟. وعلى

فيه نزاع ول عليه متفق " أمر النص وجاود مع الجاتهاد فسقوطا كل وعلى

.)2(العلماء" بين

ًا: الجماع أو العوام بموافقة عبرة ولَ المجتهدين اتفاق خامس

مخالفتهم

.190ص الصولية  انظر: المناهج)1(
.1/206 والمتفقه، : الفقيه البغدادي  انظر: الخطيب)2(
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جاميع أكثرهم: اتفاق عند هو والذي الجاماع تعريف من واضح ذلك

من عصر في عملي شرعي حكم على وفاته بعد   محمد أمة مجتهدي

.)3(العصور

سإواهم. من مخالفة أو بموافقة عبرة ول المجتهدين اتفاق هو فالجاماع 

البغدادي: الخطيب قاال

كان سإواء الجاتهاد أهل من كان من كل اتفاق  الجاماع صحة في "ويعتبر

.)4(" مستورا خاامل أو مشهورا مدرسإا

- الخواص عليه أجامع فقال: "فما فيه وأفاض الغزالي، المعنى هذا وأكد           

الحل أهل عليه أجامع ما فيه الحق أن على متفقون فالعوام المجتهدون، أي

ذلك تسمية ويحسن فيه، أيضا موافقون فهم أصل، خالفا فيه يضمرون ل والعقد،

ّكموا إذا الجند أن كما قااطبة، المة إجاماع في والتدبير الرأي أهل من جاماعة ح

الجند. جاميع باتفاق يقال: هذا شيء على فصالحوهم قالعة، أهل مصالحة

وبه العوام، جاهة من عليه مجمع فهو المجتهدين من عليه مجمع كل فإذن

ليس العامي لن مخالفة، أو بموافقة العامي قاول اعتبار المة. وعدم إجاماع يتم

له ليس - إذ العلماء بدركها يختص التي الحكام في - يعني الصواب لطلب أهل

عصمة من يفهم ول اللة، نقصان في والمجنون كالصبي فهو الشأن، هذا آلة

والهلية. الصابة منه يتصور من عصمة إل الخطأ من المة

الول العصر - أن القاوى وهو العامي قاول اعتبار عدم في الثاني والسبب

إذا العامي ولن الباب، هذا في بالعوام عبرة ل انه على أجامعوا قاد الصحابة من

للوفاق أهل ليس وأنه يقول، ما يدري ليس وأنه جاهل، عن يقول أنه ُعلم قاول قاال

عامي - من الجاماع في العامي قاول - اعتبار هذا صدور يتصور ول فيه، والخلف

ول فرضت، صورة فهذه يدري من إلى يدري ل ما يفوض العاقال لن ،)1(عاقال

.)2(أصل لها وقاوع

.1/324  الشقر سإليمان محمد بتحقيق والمستصفى ،3/226 السإرار  انظر: كشف)3(
.1/170 والمتفقه، : الفقيه البغدادي  الخطيب)4(
ينتسبون وممن بل ودعاة مفكرون القول بهذا سإيقول أنه – الله رحمه – الغزالي علم  وما)1(

بالله. إل قاوة ول حول فل للعلم
1/342 يسير بتصرف الشقر، سإليمان محمد بتحقيق  المستصفى)2(
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يعصي العامي - أن للغزالي يزال ل - والكلم أيضا المر لهذا ويدل

الله أن علم وقاد اتباعهم، بوجاوب مأمور وهو ذلك، عليه ويحرم العلماء، بمخالفته

. منهم يستنبطونه الذين لعلمه  السإتنباطا أهل إلى التنازأع عند الناس رد

من الخارى الفنون علماء قاول يعتبر ل فإنه العامي قاول يعتبر ل انه وكما

لم إن والمحدثين والمفسرين والمتكلمين كالنحويين والصوليين الفقهاء غير

الحكام. إدراك في الجاتهاد آلية يملكون يكونوا

أو بوفاقاه عبرة فل مكفرة، بدعته الذي المبتدع بقول كذلك عبرة ول

عبارة ليست المة لن مسلما، نفسه ويعتقد القبلة، إلى يصلي كان وان خالفه،

.)3(كافر أنه يدري ل كان وإن كافر وهو المؤمنين، عن بل القبلة إلى المصلين عن

الترابي دعاوى تجعل العلماء، سإاقاها التي والعقلية الشرعية الدلة وهذه

الشعبي بالسإتفتاء حديثا عنه يعبر الجاماع بأن قاال من وكل وشحرور، زأيد وأبي

منثورا. هباء "السإلمي" تجعلها التشريعي البرلمان أو

الجاماع اعتبار في المجتهدين اشتراطا أن الساذجاة الترابي دعوى وتبطل

يجعلهم ولم سإواء، خالقهم الله وكأن وعوام، علماء طبقات إلى الناس يقسم

ل وافرة ذلك في واليات والرزأق، والجسم العلم في شيء كل في درجاات

تحصر.

ممن الغلبية رأي هو الجاماع - يجعل الغزالي قاال - كما عاقال وأي

"؟ "دين وعلى شرعي حكم على تصويت هو وهل البرلمان؟ في الناس ينتخبهم

تقرر الشرعية الحكام كانت ومتى مستشفى؟ وإقاامة شارع تعبيد على أم

من اقاترحه ما وهل والدهماء؟ الغوغاء عن فضل العلماء تصويت بالتصويت؟

الله؟. به يأذن لم تشريع إل هو هل البرلمانية، الغلبية برأي للحكام تشريع

الخاذ يجوزأ ومتى الكثرية رأي في المعاصرين المفكرين بعض فصل وقاد

يدل ل ووقاائعه بنصوصه السإلمي الدين أن المر "وخالصة يجوزأ، ل ومتى به

.)1(الشرع" مع متفقا يكن لم إذا الكثرية رأي احترام على

السإلمي برلمانه في المسلمين غير وغيره الترابي يستثنى هل ندري ول

وطني" بغض "إجاماع هو الجاماع أن أم الشرعية الحكام على التصويت من

.344-1/342  المصدر  انظر: نفس)3(
.86ص النسان وأيديولوجاية الزين: السإلم عاطف  انظر: سإميح)1(
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الشيوعيين التصويت من يستثنى وهل والعرق؟ والجنس العقيدة عن النظر

للتعددية المتحمسين أشد من نعلم كما وهو سإيما ل ل؟ أم والعلمانيين

السياسإية؟.

رأي بين التطابق حد إلى التوافق هذا سإر نفسه: ما يطرح وسإؤال

الداعي الترابي ورأي القوانين، لسن تشريعية هيئة يقترح الذي المهدي الصادق

السإلمي، البرلمان أو الشعبي بالسإتفتاء فسره { والذي الشورى إجاماع إلى

ورأي المنتخبة التشريعية المجالس هو الجاماع بأن القاضي شحرور محمد ورأي

ترى كما وكلها الغلبية، رأي هو الجاماع بأن القاضي زأيد أبي حامد نصر المرتد

واحدة؟! وفحوى واحد مضمون عن تعبر

الفقه على الهجوم في والتشابه النتيجة نفس إلى جاميعا أداهم الذي ما

متباينة مرجاعيات إلى ينتمون حقا كانوا إن والصول والتراثا والفقهاء

 متباعدة؟ ثقافية ومنظومات

واحد ثقافي مورد عن يصدرون جاميعا أنهم إل لهذا تفسيرا أجاد ل أني الحقيقة

الثقافية. ومنظومته الغربي الفكر وهو

العصر بعد من غدا أنه الجاماع عن بقوله الترابي مراد عن لتساءل وإني

ان هذا معنى فهل عليها؟ الخروج يجوزأ ل تواترت إذا السلف لنقول رصدا الول

اسإتهانوا بعدما شرعي؟ لحكم المتواتر النقل عن الخروج جاوازأ يرى الترابي

الظنية؟ بالدلة

ًا:  الجماع مستحيلْ وليس الوقوع ممكن سادس

وعدم باسإتحالته القول حجيته، لنفي الجاماع على أوردت التي الشبه ومن

الواحد. العصر في العلماء جاميع آراء على الوقاوف إمكانية عدم بسبب إمكانه

قاالوا الذين القدماء أن إل الصوليون، عليها تكلم قاديمة شبهة وهذه

العوام أغلبية ل الغلبية، أو الكثرة إجاماع بحجية قاالوا الجميع، اتفاق باسإتحالة

المجتهدين. العلماء أغلبية ولكن تلميذه من وأشياعه عبده محمد يقول كما

وهو بالمخالف، العلم عدم أو العلماء، من الكثرة اتفاق هو الجاماع فأصبح

.)1(المعاصرين من الصالح ود. صبحي شلتوت الشيخ إليه ذهب ما

الشريعة ومعالم ،567-566ص وشريعة عقيدة شلتوت: السإلم محمود  انظر: الشيخ)1(
.21ص السإلمية
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ليطوروها المعاصرين المفكرين - بعض - السإتحالة المقولة هذه وتلقف

به والسإتهانة حجيته، نفي وبالتالي أصل مستحيل الجاماع بأن عليها ويزيدوا

عليه. والخروج فيه التشكيك من التحرج وعدم

جاعلوه حتى شروطه بتعقيد العلماء يتهم الدسإوقاي محمد الدكتور فهذا

ومنها الدلة كل حجية في شكك الذي المهدي الصادق منواله وعلى مستحيل،

في النظر بإعادة المطالبة عن يتورع ولم السنة، حتى منه تسلم ولم الجاماع،

- لعصرنا ملئمتها عدم بحجة "باعترافه، العلماء عليها " اتفق الحكام من جاملة

السلف. عهد على أصل وجاوده ونفى حجيته نفى الذي الترابي - ومثله هكذا

ممكن الجاماع بأن وقاال الجاماع، اسإتحالة شبهة على الغزالي رد وقاد

على مجتمعة المة وجادنا لنا وجاوده، تصوره ودليل التحقق، وممكن التصور

يمتنع ". وكيف واجاب رمضان صوم وأن الخمس، الصلوات كوجاوب كثيرة أمور

للعقاب ومعرضون القاطعة والدلة النصوص باتباع متعبدون كلهم والمة تصوره

بمخالفتها؟

اتفاق وعدم المة كثرة بحجة الجاماع وقاوع باسإتحالة قاال من قاول ورد

ومستند والصوارف، والدواعي الشباه تعارض عند تؤثر إنما الكثرة بان آرائها،

الحوال، بقرائن ضرورة معلومة وأمور متواترة، نصوص الكثر في الجاماع

واحد. منهج على فيه كلهم والعقلء

- على الشافعي أصحاب جاميع مذهب أن عرفنا أننا أيضا وقاوعه ويؤكد

النصارى ومذهب ولي،  بل النكاح وبطلن بالذمي المسلم قاتل المثال- منع سإبيل

.)2(التثنية المجوس ومذهب التثليث،

عليها أجامع ) مسألة765(  المنذر ابن وجاد لما مستحيل الجاماع كان ولو

عليها والمعاملت،وزأاد العبادات في فقط وهو بها، خااص بكتاب وأفردها العلماء

( عنده جاميعها فكان العتقادات باب في عليها المجمع المسائل حزم ابن

الدين.        في عليها مجمعا ) مسألة1067

يتكلم ل الغزالي أن الملحظ ومن ،1/326 الشقر سإليمان محمد بتحقيق  المستصفى)2(
جاميع من الجاماع إمكان عن يدافع هو بل عنده، مسلم فذلك الكثرة إجاماع عن هنا

المجتهدين. 
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وأوردت مسألة، ألف عشرين إلى السإفراييني إسإحاق أبو أوصلها وقاد

. )1(عليها مجمعا  ) مسألة9588(  الحديثة السإلمي الفقه في الجاماع موسإوعة

وكم عليها، المجمع المسائل يستوعب لم المنذر ابن أن على يدل مما

عليها. مجمعا مسائل الفقه لكتب القارئ يصادف

عليها دلت ما ليست القطعيات أن الجويني قااله ما ذلك إلى أضفنا وإذا

وبقرائن معين معنى على المتواردة بالدلة ذلك يعرف بل بعينها قاطعية نصوص

ل وأصول مسائل لنا سإلمت ذلك عرفنا إذا – الشاطبي أكده ما وهو الحوال،

سإر لحد. وهذا متاح غير وتغييره به العبث يجعل مما الدين، مهمات من تحصى

السإلم. خالود

يثر لم الشريعة في مسلمة حقائق الغزالي: " هناك محمد الشيخ يقول

للرأي مكان ول خالت، التي القرون طوال بها العمل في ول فهمها في الخلف

كبيرة فتنة عليها الشغب أو المسلمات هذه نقض ومحاولة نقصها، أو زأيادتها في

.)2(عليه" الخروج في الشناعة وسإر الجاماع معنى وذلك مستطير، وشر

النظار لفت عليها، المجمع الشياء هذه تجميد بعد الخير ويضيف:" ومن

يحاولون فل الناس، بعض هزل ينقطع حتى أوضاعها في السإتقرار طبيعة إلى

.)3(فيها" الخوض

هي فقهها في الجاماعية المواضع هذه أن يرى القرضاوي يوسإف والشيخ

التشتت عوامل من وتحفظها للمة، والسلوكية الفكرية الوحدة تجسد التي

.)4(والفرقاة

- الجماع أنكر منقاال:  إذ السإرار كشف صاحب قابلهم أكده ما وهو 

.)5(الجماع على الدين أصول مدار لن دينه، أبطل - فقد حجيته

البعض عند وجااهة لها العلماء إجاماع على العتراضات بعض كانت وإذا

تبدو العتراضات هذه لتفرقاهم. فان العلماء آراء جاميع على الوقاوف صعوبة مثل

أصول أن المعلوم الصحابة.ومن إجاماع عن يدور الكلم كان إذا ومردودة هشة

ص حاشية المنذر لبن الجاماع لكتاب تحقيقه في أحمد المنعم عبد فؤاد الدكتور مقدمة  من)1(
16-18.

.206ص ديننا  هذا)2(
.208ص المصدر  نفس)3(
.36ص السإلمية الشريعة في القرضاوي: الجاتهاد  د. يوسإف)4(
.4/486 السإرار  كشف)5(
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عليها الشغب المعاصرين بعض يحاول التي ومهماته مسائله وأمهات الدين

فحسب. العلماء بإجاماع وليس الصحابة، بإجاماع كلها ثبتت قاد فيها، والتشكيك

اللزأم من أرى وهنا محكما، إغلقاا المحاولت تلك وجاوههم في يغلق وهذا

الجاماع. ثبوت على المترتبة الحكام بيان

ًا: الحكام !)1(الجماع ثبوت على المترتبة سابع

أهمها: بيان وهذا الحكام، من جاملة عليه ترتبت الجاماع صح إذا

: مخالفته وحرمة اتباعه وجوب)  أ 

المة إجاماع ثبت " وإذا تيميه ابن السإلم شيخ قاال حجة، كونه معنى وهذا

ويترتب ،)2(" إجاماعهم عن يخرج أن لحد يكن لم الحكام من حكم على

لَ وأنه عليه، أجامعوا ما مخالفة للمجمعين يجوزأ ل أنه الحكم هذا على

.يخالفهم أن بعدهم لمن يجوز

 خطأ: يكون ولَ وصواب، حق الجماع هذا ب) إن 

لن أبدا نص خالف على إجاماع يقع أن يمكن ل أنه الحكم هذا على ويترتب

 النص مخالفة

خالف إجاماع يقع  أن يمكن ل . وانه)3(ضللة على تجتمع ل والمة ضللة،

لن  باطل الجاماعيين أحد يكون أن بد فل ذلك ادعى فمن سإابق إجاماع

ممتنع.   وهو قاطعيين دليلين تعارض يستلزم ذلك

وجاب الجاماع ثبت الجاتهاد: فمتى حرمة ثبوته على ويترتب كما         

للجاتهاد، مسقط وحده النص ووجاود نص إلى يستند أن بد ل لنه اتباعه،

أولى. باب من الجاتهاد سإقط الجاماع النص إلى انضم فإذا

عليه: المجمع الحكم منكر ج) حكم

بل يكفر مخالفه فان بالضرورة الدين من معلوم أمر على الجاماع كان إن

بالضرورة، الدين من المعلوم عليه المجمع "جااحد المحلي قاال شك،

جاحده لن قاطعا كافر والخمر الزنا وحرمة والصوم الصلة كوجاوب

أخاتلف فقد ذلك غير على الجاماع كان إن وأما ،) "(4النبي تكذيب يستلزم

.85-82ص التفسير، في أحمد: الجاماع بن العزيز عبد بن محمد  انظر: الخضيري)1(
.20/10 الكبرى الفتاوى  مجموع)2(
.19/267:  المصدر  نفس)3(
.2/238 الجوامع جامع على المحلي  شرح)4(

284

284



السإلم شيخ يكفر.قاال ل أنه والصحيح خاارقاه؟ أو جااحده حكم في العلماء

مخالف يكفر كما مخالفه يكفر المعلوم الجاماع أن تيميه: والتحقيق ابن

الخطيب رجاحه ما .وهو)1(تكفيره فيمتنع المعلوم غير وأما بتركه..، النص

أما قاتل، وإل يستتاب كافرا العامة إجاماع رد من جاعل حيث البغدادي

.)2(تعريفه بعد إل يكفر فل – فقط العلماء يدركه ما – الخاصة إجاماع

َفّصل     بوجاوده، أقار من وبين مسألة، في الجاماع وجاود أنكر من بين الجويني و

-عليه الشارع إلى آيل التكذيب هذا يكفر،لن يكفر،والثاني ل فالول أنكره، ثم

أنكر أي الجاماع، أصل أنكر إن .وأما)3(كفر الشارع كذب السلم- ومن الصلة

- أن الجاماع - أي الصل في السإرار: حكمه كشف في قاال كفر، فقد حجة كونه

لم من الهوى أهل ومن اليقين، سإبيل على شرعيا حكما به المراد يثبت

.)4(والمعقول والسنة الكتاب خالف .. وهذاقاطعة حجة الجماع يجعل

حديث أو الكتاب من كآِية الجماع فصار …آخار:  موضع في وقاال

قال الصل في جاحده فيكفر به، والعلم العمل وجوب في متواتر

الجماع قال بان الجماع أصل أنكر من بكفر يحكم " أي الشارح

.)5(بحجة ليس

ًا: الجماع ولَ ينسخ ولَ يؤول لَ قطعية حجة شرعي حكم على ثامن

يتغير

أنه وأما الجاماع، بدليل التأويل عند عليه تكلمت فقد نسخه، عدم أما

والجاماع الراجاح، أو الغالب الظن هو التأويل يفيده ما غاية فلن يؤول، ل نفسه

يتغير، ل أنه مطلقا. وأما القطعي على يترجاح ل والظني قاطعية، حجة بالتفاق

أصول تشكل والتي العام، الشرعي النظام من هي القطعيات أن قادمنا فلما

تغييره. إلى سإبيل فل ذلك، سإبيله كان وما الدين،

تجاوزأ أنها على وتفسيرها عمر لجاتهادات عمارة د. محمد تحليل وأما

والسنة والجاماع القطعي النص وجاود من الرغم على الشرعي، للحكم وتغيير

ومبنيا بالمصلحة معلل كان والجاماع النصوص تلك أن بحجة والقولية، العملية

.19/270 الكبرى الفتاوى  مجموع)1(
.1/172 والمتفقه  الفقيه)2(
.1/724 الفقه أصول في  البرهان)3(
.3/464 السإرار  كشف)4(
.3/479 المصدر  نفس)5(
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ًءا العلة مع يدور والحكم عليها، ًءا وجاود آخاره.لن أوله ينقض قاول فهو ،)6(وعدم

فان معلل كان - إذا قاطعيا كان لو حتى النص أن في يجادل ل العلماء من أحدا

معلل ولكنه شرعي، حكم مثل الصلة فقصر العلة، تلك وجاود على يتوقاف حكمه

وجاب السفر، يوجاد لم وإن القصر، جاازأ السفر وجاد فان السفر، على ومبني

تغير قاد القصر في الشرعي الحكم أن حينئذ يقال ول القصر، وحرم الصلة إتمام

تبدل. أو

يسميهم و بهم والسإتهزاء السخرية من عمارة محمد يكثر الذين والعلماء

الجامدين الحرفيين النصوصيين و والحشوية السإلمي الفكر بـ" عوام

أن عللها- قابل مع الحكام دوران – القاعدة هذه بينوا من هم  هؤلء)1(السلفيين"

الوائل. وليس به تأت لم بما وأتوا ابتكروها، أنهم وأمثاله عمارة محمد يظن

المصالح بحث في أسإلفنا كما المشكلة ولكن القاعدة، هذه تقرير في الجدل

 هي:)2(والمقاصد

 عليها؟ اشتملت التي والمصالح ومقاصدها الحكام علل تدرك - كيف

الصرف العقلي بالنظر تدرك هل والدعوى؟ التوهم بمجرد تدرك - هل

الدفين؟ والهوى

بها ومسالك سإبل والمصالح والمقاصد للعلل وضعوا قاد العلماء أن أم

الشرعية النصوص على الدعياء دعوى لباب سإدا تدرك، طريقها وعن تعرف،

وتعالى. تبارك الله ومراد

كما النساني للعقل المتروكة النسبية المور من المصالح تقدير كان ولو

ّلل وأشياعهم والترابي وهويدي عمارة محمد يقول من الشرعية النصوَص - لع

بتعليله.    آخار عقل يلزم عقل فل للعقل، متروكة المور دامت وما شاء، بما شاء

وليس الشرع يجاوزأ ول يقبح ول يحسن - ل الشاطبي قاال - كما والعقل

.)3(للقياس إبطال هو ول الظاهرية بقول قاول هذا

مصلحة على بني الجاماع هذا أو النص هذا القائل: أن قاول أن نعلم إننا ثم

والذي المجرد، العقلني النظر على مبني تطور، عرف أو تبدلت عادة أو تغيرت

ظنا. إل يفيد ل

.113-103ص السإلمي المنهج  انظر: معالم)6(
.15ص السإلمي النص ،99،102ص السإلمي المنهج  انظر: معالم)1(
البحث. هذا  من148 انظر: ص)2(
.1/88  الموافقات)3(
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النص عن فضل الراجاح، الظاهر النص دللة به وتزال به يؤول فكيف 

معلل النص هذا أن القائل وقاول         أيضا؟ قاطعية حجة هو الذي والجاماع القطعي

العلة. هذه يثبت دليل إلى تحتاج دعوى مجرد هو بكذا،

النص تأويل في العلماء من وغيرهم والرازأي الشاطبي قاول ذكرنا وقاد

العلة كانت إذا إل بالقياس التأويل يجيزوا لم حين الخاص، القياس بدليل

نص. بها جااء أي منصوصة،
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أجاازأ الصحيح. والذي وهو ببعضها النصوص تأويل إلى المر رجاع فإذن

تكن لم ولو نص، بها جااء - قاد - السفر العلة كون هو السفر في الصلة قاصر

بعلة الصلة، لتمام الموجابة النصوص دللة ترفع أن جاازأ لما عليها، منصوص

.)1(مظنونة عقلية

وإدراك الحكام لتعليل الفاسإد عمارة محمد تصور على يدل ومما

على جالدة أربعين الخمر حد في زأاد عمر أن يرى أنه سإبق، عما فضل المقاصد

-)2(-كذا  عهده على الجاماع وقايام أربعين بجلده العملية السنة وجاود من الرغم

ذلك. على بكر أبي وعهد

تدعو أن الممكن ومن مستجدة، مصلحة إليه دعت جاديد اجاتهاد لنه 

كل عن متميز حكم إلى أو السابق الحكم إلى العودة إلى مستجدة مصلحة

الحكم معها يدور التي والحكمة والمقصد المصلحة هو (  !!) فالمعيار الحكمين

.)3(وعدما وجاودا

غيُره ول المذكور، كتابه من موضع أي في ول هنا، عمارة محمد يحدد لم

المصلحة تدرك كيف التشريع، وحكمة والمقاصد بالمصالح اللهج يكثر ممن

مما التنفيذ وقاف مع يجعل أو يلغي، أو النص، بها يتجاوزأ التي والمقصد والحكمة

المجرد. العقلني بالنظر عنده تدرك أنها يعني

حدا تلغي أن يمكن المجرد بالعقل المقدرة المستجدة المصلحة أن ويرى

مغاير بحكم تأتي وأن بل التنفيذ، وقاف مع حكمه وتجعل تعالى، الله حدود من

تعالى. الله لحكم تماما

الفروع متغيرات من هي عمارة رأي في شرعا المقدرة الحدود كانت فإذا

أحكام بقاء فما كليا؟ وتغييرها بل منها والنقص فيها الزيادة يمكن والتي الدنيوية،

الحدود؟. بعد الخارى الشريعة

بالبطال أصلها على عادت إذا العلة أن المدي قاول سإبق فيما ذكرنا وقاد

باطل فهو الشارع، قاصد ناقاض قاصد كل أن الشاطبي  وقاول)4(باطلة فهي

البحث. هذا من الخاص القياس بدليل والتأويل الظاهر،  انظر: دللة)1(
وذلك الوحي، لوجاود إليه الحاجاة لعدم  عهده في يكون ل الجاماع أن بداهة المعلوم  ومن)2(

الجاماع.  تعريف من واضح
.112-111ص السإلمي المنهج  انظر: معالم)3(
البحث. هذا  من113 ص  انظر)4(
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كما الناس، ظن في هو كما ل لفظه في راجاح ظاهر الشارع وقاصد ،)5(مردود

.)6(الجويني قاال

النصوص أن افتراضه وهي قالم، زألة أظنها ل كلمة هويدي من بدرت وقاد

العمل؟ فما حال؟ بأي المصلحة تحقق ل قاد

تقدم المصلحة أن أغلبهم عند الثابت أن العلماء على مزورا يجيب ثم 

إلى نسب ما إل العلماء من أحد به يقل لم تزوير أنه فوق وهذا النص؟ على

أنه إذ أسإاسإه، من باطل افتراض الطوفي،

خااطبنا فلم وإذا حال، بأي مصلحة يحقق ل الله-تعالى- عبثا كلم يكون أن يجيز

والمقاصد المصالح بها نقدر عقولنا إلى سإيكلنا تعالى كان إذا أسإاسإا الله

والمفاسإد؟

تأويله يجوزأ ل الجاماع وأن تأويلها يجوزأ ل القطعية النصوص أن علمنا وإذا

أرجاح بدليل إل تأويلها يجوزأ ل الظنية النصوص وحتى بل قاطعية، حجة لنه أيضا

أن تقدم وقاد أسإاسإها، من باطلة عمارة محمد اسإتنتاجاات كل أن علمنا منها

بحال. القطعيات يعارض أن يجوزأ ل التأويل بدليل المستنبط المعنى

متوقاف ذلك وأن والحكمة والمقاصد بالمصالح الحتجاج حقيقة علمنا وإذا

بطلن أدركنا ذلك علمنا إذا معتبر، صحيح بنص الشرع عن ثبوتها طريق على

والفضائيات والمجالت والصحف الكتب تمل التي المعاصرين مقولت وتهافت

حجة عقل المخترعة بل المقدرة والمقاصد والحكم المصالح بجعل والقاضية

برأسإها.

بتغير الحكام وتغير للمصلحة، تابع بالنص العمل أن هويدي قاول مثل من

القيم: "أينما ابن لكلم المحّرف باطلق- واسإتدلله -هكذا والمصالح العراف

بتقديم يقول أغلبهم أن العلماء على الله". وتزويره شرع فثم المصلحة تكون

عمارة. يقول كما النص تؤجال المصلحة أن أو النص على المصلحة

لها وتأجايلها النصوص في المصالح بتحكيم عمارة آراء بطلن ونعلم

العرف أن المهدي الصادق قاول بطلن أيضا التنفيذ. ونعلم وقاف مع وجاعلها

الشرعية. للحكام أسإاسإي مصدر والمصلحة

البحث. هذا  من155ص  انظر)5(
البحث. هذا  من161ص  انظر)6(
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لدرجاة يرقاى ل ولكنه ملزم الجاماع بأن الترابي قاول بطلن ونعلم

الجاماع أن علمنا لما باللفاظ، مقبول غير تلعب وهو كالنص والخلود الحاكمية

ل يؤول ول ينسخ ل باق وأنه والسنة، الكتاب حجيته على دل معتبر شرعي دليل

غيرها. ول بالمصالح

كما به والعمل العلم وجاوب في متواتر حديث أو كتاب من كآية صار وأنه

آخار تعبير الترابي به قاال الذي الجاماع خالود وعدم السإرار، كشف صاحب قاال

أمور على أجامعوا الفقهاء نوأ تاريخي، الجاماع بأن شحرور محمد به صرح عما

ل ديننا، أصول تشكل شرعية أحكام على يجمعوا لم وكأنهم زأمانهم، تناسإب

تغيير.  ول تبديل يلحقها

على الفقه بنوا الفقهاء بأن زأيد أبي حامد نصر قاول بطلن أيضا ونعلم

أن يجب التي هي عنده، المتوهمة المصالح أن هذا من يريد وهو المة، مصالح

المعاصر. الفقه توجاه

ًا: اجتهادات تعطيلْ وليست صحيح، استدلَل على قائمة عمر تاسع
المصالح باسم للنصوص

بالتفصيل عليها تكلمت فقد عنه، الله رضي عمر باجاتهادات احتجاجاهم أما

في ترجاحت صحيحة، شرعية أدلة على قاائمة كانت أنها هناك وبيت سإبق، فيما

قاطعية عمارة محمد ومنهم الكثيرون ظنها التي النصوص دللة على قاوتها

ًءا يخالف لم عمر بأن هناك وأجابت محكمة، منها أفعاله وأن إجاماعا، ول قاطعيا نص

ما ومنها تعزيرا، كان ما ومنها أخارى، بنصوص أسإنده ما ومنها بالجاماع، أسإنده ما

الضرورات باب من كان ما ومنها المام، حق من هو مما للمباح تقييدا كان

.)1(والسنة الكتاب من معتبرة صحيحة نصوص عليها دلت التي الشرعية

ًا:  القياس الله دون من تشريع الحر عاشر

أنفسنا أعطينا فإذا وعدما، وجاودا عللها مع تدور الحكام لن وذلك،

أنفسنا أعطينا قاد نكون فإننا المجرد، العقلني بالنظر الحكام تعليل صلحية

عمارة. محمد قاال كما التنفيذ وقاف مع جاعلها أو الحكام إمضاء صلحية حتما

العقلنية بالمصالح والحكام النصوص تعليل في الشديدة الندفاعة وهذه

وعلى عامة الفقه أصول على الشديدة الهجمة تفسر التي هي الموهومة،

خااصة. بصفة والقياس الجاماع
البحث. هذا  من32ص راجاع(
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القياس مفهوم تطوير في الدسإوقاي محمد الدكتور دعوة في واضح وهذا

العامة.  المصالح فقه إلى يقود بما فيه والتوسإع

والتشكيك القياس مفهوم رفض إلى المهدي الصادق دعوة في وواضح

الظاهرية. مذهب على منه - اعتمادا ظنيتها أو العلة معرفة اسإتحالة بحجة فيه،

العلماء اتهم حين هجمة وأشرس صراحة أشد الترابي د. حسن وكان

فقها، يولد ل عقيما القياس صار حتى الغريقية المنطقية بالشروطا عقدوه بأنهم

في يصلح إنما و المعاصرة، حاجااتنا يستوعب ل التقليدي القياس بأن صرح وحين

والحر. العفوي القياس إلى دعا فقط. وحين والشعائر النكاح أحكام

الصحيح القياس نميز فكيف العلة، وهو القياس في ركن أهم ألغينا وإذا

وهل العلة؟ بيان بدون نازألة أو حادثة إلى حكما نعدي وكيف الفاسإد؟ القياس من

" القياس من يفهم ما إن ذلك؟ توجاب بعلة إل الحوادثا إلى الحكم يتعدى

الحكم هذا أن بعقلك ظننت فإذا والتلقائية، العبثية " هو والعفوي الحر الفطري

دللة فما وإل تفكير، ول نصب ول جاهد بل عليها فقس تلك، تشبه الحادثة هذه أو

والعفوية؟ الفطرية

ترجامة وأصدق شخص، أي بها يقوم أن يمكن – والعفوية الفطرية هذه إن

مع الصلح قاياس من ونشاهده نسمعه ما العفوي الحر الفطري القياس لهذا

بصلح عرف فيما للصليبين الدين صلح صلح وعلى الحديبية، صلح على اليهود

الرملة.

حكام وطاعة الديمقراطية، على للشورى سإاذج قاياس من نشهده وما

النظمة في الحكم في مشاركة ومن العدول، المر ولة طاعة على الزمان هذا

خازائن أمر والسلم الصلة عليه يوسإف النبي تولي على الشرعية غير الكافرة

السإلم منحها التي العتقاد حرية على السياسإية للتعددية قاياس ومن العزيز،

من المنفلت القياس ثمرة .. وهذه… جارا وهلم المسلمين، دون الذمة لهل

وتوفيقا وتلفيقا واضطرابا تخبطا يثمر فإنه الصحيحة، والشروطا الضوابط

ومفاهيمهم. وقايمهم الغرب شرائع مع للحكام

والحريات الجهاد أحكام في النظر إعادة على الصرار هذا معنى فما وإل

غيرها!!؟ دون الذمة وأهل الحكم وشرعية والربا

الشريعة و الفقه بين عشر: التفريق حادي
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والشريعة الفقه بين التفريق على المعاصر التأويل أهل عند الحديث كثر

أنها ونعتقد والسنة) ونحترمها القرآن (نصوص بالشريعة نسلم يقولون فهم

للمسلمين. ونفاقاا مداراة منهم وذلك ملزمة،

عاشوها، التي بالظروف متأثرة فقهاء اجاتهادات فهو عندهم الفقه أما

أن والعقل المنطق من وليس تاريخي تراثا فالفقه وزأمانهم، لبيئاتهم ومناسإبة

لنا. ملزما ول زأماننا على حجة يكون

نصوص " أن المهدي الصادق قاول من ذكرته فيما واضحا هذا نرى

متأثرة الفقهاء اجاتهادات أن وقاوله ومتغير، فمتحرك الفقه أما ثابتة الشريعة

عليه أضفوا الذين هم الفقهاء وأن فحسب، لزمانه مناسإب الفقه وأن بالبيئة،

وتجاوزأه. احترامه يجب الفقه وان القداسإة، طابع

والتراثا الفقه بين التفريق ضرورة على الترابي تركيز في واضحا ونراه

… بشري ديني كسب " وهو الصل الشريعة منقول هو: خالف والذي التاريخي

فهو … والمادية والجاتماعية الثقافية البيئات لخاتلف تبعا الزأمان مع متطور

ول ويترك، منها  يأخاذ..…فقط للسإتئناس  وهي.… اجاتهادية ومحاولت … تاريخ

لملتزم. حجة تمثل

تنزيل لعهد والمؤمنين ورسإوله الله سإنة إلى ينتسب شرعي هو ما وبين

.)1(معصوم وحي لنه لزأم، قاياس نموذج فهو القرآن

بقاء في مفهومه على عمارة د. محمد إلحاح في جاليا هذا نلحظ كما

المصالح. حسب حكمه تغير مع به ونتعبد نتلوه قاائما النص

من هو السإلمي الفقه أن قاال حين صراحة أكثر كان آخار موضع وفي

فهم الروماني، القانون وقاضاتهم الرومان فقهاء صنع كما صنعوه الفقهاء عمل

مع تنفيذها على والقيام بموجابها والحكم بالجاتهاد القوانين سإن يمارسإون بشر

.)2(والحكم السلطة في الله عن وكلء أنهم ادعائهم

كليات إل هي ما الشريعة أن اعتبر حيث هويدي، فهمي أكثر بوضوح وتكلم

متغيرة تاريخية، فقهاء واجاتهادات فرعيات فهو ذلك، سإوى وما عامة، ومبادئ

المواطنة، مفهوم وتقرير الذمة أهل أحكام إلغاء لتسويغ ذلك ملزمة. قاال وغير

.108 ،136 ،137  السإلمي الفكر : تجديد انظر: الترابي )1(
.10 اليوم معتزلة العصريون عن ،79-39 الدينية والسلطة عمارة: السإلم  د. محمد)2(
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راشد ومنهم الرأي هذا مع يتفقون من المواطنة مفهوم بحث عند وسإنرى

العلواني. جاابر وطه الغنوشي

قاال الذي شحرور محمد مع فيها " يتفقون الفقه " تاريخية الدعوى وهذه

وان زأمانهم، تناسإب أمور على اجامعوا إنما الفقهاء وأن الجاماع، بتاريخية

أبدا. متطور التشريع

أركون محمد وهم الدعوة، هذه لواء حاملي أشهر مع هذا في ويتفقون

العشماوي سإعيد ومحمد الرحمن عبد الهادي وعبد الجابري عابد ومحمد

وغيرهم. إقابال ومحمد وجاارودي زأيد أبو حامد نصر والدكتور

له واعتباره للقرآن مفهومه في عنه ذكرته فيما بذلك صرح فقد أركون أما

" تاريخية كتابه عليه ويدل الفكر، مسمى تحت إياه وإدخااله وتراثيا تاريخيا نصا

العربي". الفكر

وشكلته صاغته ثقافيا منتجا النص فاعتبر زأيد أبو حامد نصر الدكتور وأما

العربي. والعقل البشرية الثقافة

ّثل فقد الجابري وأما أعطت التي الميراثا بآية الفقهية الحكام لتاريخية م

سإائدة كانت التي العربية العقلية إلى راجاع ذلك أن فيرى النثيين حظ مثل الذكر

إعطاؤها " وهو وسإط بحل القرآن فجاء الكاملة، المساواة ترفض والتي آنذاك،

الذكر". نصف

العقل لن التامة، للمساواة تطبيقا الذكر مثل إعطاؤها فيجب الن وأما 

ّثل)3(المساواة هذه يستوعب المعاصر عنها للمتوفى العدة بمدة أيضا له .وم

بهذه التحديد هذا أن فيرى أيام، وعشرة أشهر أربعة القرآن جاعلها والتي زأوجاها،

الزمان، ذلك في الرحم براءة من للتأكد أخارى وسإيلة وجاود عدم إلى راجاع المدة

.)1(العدة مدة تتغير أن فيجب جادا مبكرة فترة في ذلك نستطيع الن دمنا وما

الجاتهاد " إن قاال حيث الرحمن عبد الهادي عبد التاريخية هذه وأكد

الديني للموقاف توظيفا أو الديني للنص توظيفا يكون أن بد ل الديني بمفهومه

.)2(التاريخية" اللحظة ودواعي لمقتضيات

. 54ص ومناقاشات دراسإات – والحداثة الجابري: التراثا عابد  محمد)3(
. 232ص الديني النص توظيف في قاراءات – النص الرحمن: سإلطة عبد الهادي  عبد)1(
.238 ،237 المصدر  نفس)2(
.238 المصدر نفس) 3(
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إباحة أن إلى ذهب حيث الزوجاات، بتعدد التاريخية لهذه مثل وضرب

مما القبلية والصراعات الغزو، في النساء سإبي عادة إلى راجاعة للتعدد السإلم

.)3(الن موجاودا يعد لم سإبب وهذا التعدد، ذلك يحتم

القرآن أحكام وقاتية إلى فذهب عشماوي، سإعيد محمد الدكتور وأما

"ولذلك النزول " أسإـباب محددة تاريخية لحوادثا ملبية جااءت لنها الكريم

 ل اللفظ بعموم الصولية" العبرة القاعدة يرفض

وتشريعات أحكام تاريخية في دعواه الزعم هذا على " ليؤسإس السبب بخصوص

مجرد تكن ولم مطلقة، ليست القرآن في التشريع فيقول:"...  فأحكام القرآن

التنزيل، بسبب مخّصصة فهي بذاتها، بحادثة تتعلق آية فكل مطلق تشريع

مطلقة وليست

تضمنت تقتضيها- سإواء لسإباب -أي السإباب على نزلت القرآن آيات وكل

في تنطبق مؤقاتة أحكام إنها أخالقاية، نظما أم أصولية قااعدة أم شرعيا حكما

الوحي وانعدم التنزيل انتهى  الرسإول وبوفاة بعينه، مكان وفي محدد وقات

اللهية. فاكتمال التشريعية السلطة بذلك وسإكتت الصحيح الحديث ووقاف

.)4(" " انعدام عنده والتشريع الوحي

ًءا فيرى جاارودي أما الشريعة أحكام كل - تاريخية إقابال لمحمد - تبع

وهم بشعب خااصة جااءت أنها فيرى والقصاص الحدود بأحكام مثل ويضرب

لهذه ملئما القرآن فجاء اجاتماعية، قااعدة تشكل الثأر عادة كانت حيث العرب،

العادة.

فرضها يمكننا فل ذاته، بحد هدفا ليس الحكام هذه تطبيق أن "وبما

.)5(القادمة" الجايال على بحذافيرها

في والشريعة الفقه بين التفريق على الشديد اللحاح هذا وتبين كما

خااصة، فلسطين وفي عامة، العربي العالم في النسائية الحركات طروحات

الشخصية. الحوال مجال في الشرعية الحكام من للتخلص كسبيل

طا ،149ص السإلمية والخلفة م،1989 القاهرة طا ،64،165ص السإلم  معالم)4(
وجاوهر م،1989 القاهرة طا ،43،44،131،132ص السياسإي والسإلم م،1990 القاهرة
ًء م،1992 القاهرة طا ،148ص السإلم ،19-17ص عمارة محمد السإلمي، النص عن نقل

بتصرف.
.56 ،51 الحي  انظر: السإلم)5(
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جاامعة في القانون في أسإتاذة مغربية - وهي بناني د. فريدة ترى حيث

- أن الفلسطينية النسائية الحركة من بدعوة تدريبية دورة في جااءت مراكش

بصفته القرآني النص بين تفرق أن يجب السإلمي للفقه المعاصرة القراءة

منه المفهوم فيتحول وتفسير، شرح من النص له يتعرض ما وبين وثابتا مقدسإا

صفة فيفقد ومتغير، ونسبي متحرك بشري إنساني فعل إلى ورأسإا مباشرة

.)1(ومتغير نسبي وضعي بشري نتاج هو فحسب.  فالفقه به يستأنس بل اللزام

الكريم عبد خاليل فهذا الشريعة، في واجاتهاد رأي لهم الشيوعيون وحتى

آخار كتابا يضيف وصحابته  الرسإول في الطعن في كتب عدة صنف أن وبعد

النصوص تاريخية إلى فيه  ذهب)2(" السإلمية للشريعة التاريخية الجذور يسميه

اسإتثناء. بدون كلها والحكام

اخاتلفت وان التأويل دعاة بين الغريب والتطابق التوافق هذا نرى وهكذا

يتوافق ل ما وتحريف ونفي إقاصاء على توافقا وتوجاهاتهم، ومشاربهم مدارسإهم

يشتهون، ل وما يحبون ل ما نفي على توافقا الغرب، وحضارة الغرب مفاهيم مع

والجاتماع التاريخ علم من البشرية المعارف كل توظيف ذلك في يعوزأهم ول

وبراق. خاادع علمي بثوب وإخاراجاه هواهم لسإناد المقارن الديان وعلم واللغة

النص بتاريخية يقول من بين شاسإعا فرقاا وهلة لول القارئ يظن وقاد

النص بإلهية يؤمن الخاير هذا أن فيحسب أحكامه، بتاريخية يقول من وبين ذاته،

ذاته النص يرى الذي الول بعكس فقط، أحكامه بتاريخية يقول ولكن وقادسإيته

حرب. وعلي زأيد وأبي أركون مثل تاريخيا نصا

مجال ل أنه وهي واحدة، القولين كل إليها يؤدي التي النتيجة أن والتحقيق

أكثر. ليس تاريخي تراثا لنها والسنة، القرآن لتشريعات للنقياد

(النص كتابه مقدمة في هؤلء على عمارة محمد الدكتور حمل وقاد

يدري. ل أو يدري حيث من فيه وقاعوا فيما يقع الوقات ذات ) وفي السإلمي

مما المجردة، بالمصالح الحكام تعليل البشر صلحية من جاعل حين وذلك

آخار. إشعار إلى التنفيذ وقاف مع الحكم يجعل

المستحدثة: الفرية هذه على الرد الى الن ونأتي

23/8/2000  - تاريخ1801 - عدد الله رام في تصدر التي الجديدة الحياة  راجاع: صحيفة)1(
.8ص

كذلك. النشر سإنة ذكر وبدون النشر، مكان ذكر بدون للنشر، سإينا دار  طبع)2(
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تاريخيا: تراثا وليس الشريعة من - الفقه

مفهوم تأويل على كلمنا عند عليه أجابنا فقد تاريخي، بذاته النص أن أما

الفقه بين العلقاة بيان الى يحتاج فذلك تاريخية الفقهية الحكام أن وأما القرآن،

والشريعة.

الدين، من لعباده الله شرع " ما هي الشرعي الصطلح في فالشريعة 

.)1("  المختلفة الحكام من أي

الطريقة اللغة، في الشريعة لن لسإتقامتها، شريعة الحكام هذه وسإميت

.)2(المستقيمة

فهي ولذلك الله، عند والسنة" من القرآن الوحيين " نصوص والشريعة

ل " المر المدي قاال فيه، جادال ل وهذا والشمول والبقاء بالعموم تتصف

فوجاب بعض من أولى بعض على حمله فليس زأمان، دون بزمان له اخاتصاص

.)3(" التعميم

لفعال الثابتة العملية الشرعية الحكام جاميع على يطلق فهو الفقه وأما

إلى تحتاج ول بالضرورة، الدين من معروفة الحكام تلك أكانت سإواء المكلفين،

عن مستفادة الحكام تلك كانت أم الزنا، وحرمة الصلة كوجاوب واجاتهاد نظر

طريق عن مستفادة الحكام تلك كانت أم الدلة، في والجاتهاد النظر طريق

.)4(للفقهاء التقليد

نصوص على يعتمد العملية، الشرعية الحكام معرفة - وهو والفقه

شهدت التي المصادر على يعتمد كما النبوية، والسنة القرآن على أي الشريعة

والقياس.  كالجاماع والعتبار بالصحة الشريعة لها

في  محمد نبيه على تعالى الله من المنزلة الحكام - وهي والشريعة

لرأي فيه مجال ل إلهي تشريع فهي اللهي، الوحي على تقوم والسنة القرآن

مخالفته. وتحرم النسان،

الفقهية الحكام أن هذا وبيان كذلك، كله فليس السلْمي الفقه أما
نوعان:
الول: - النوع

.16/163 القرآن لحكام  الجامع)1(
.16/10 المصدر  نفس)2(
.2/400 للمدي  الحكام)3(
.65-64ص السإلمية الشريعة لدراسإة زأيدان: المدخال الكريم  د. عبد)4(
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المعروفة الحكام كمعرفة ينعدم، أو والجاتهاد الرأي جاانب فيه يضعف ما

الزنا وحرمة الصلة كوجاوب أحد يجهلها ل والتي بالضرورة، الدين من

بحث أو كلفة أي بل رأسإا النص من يستفاد ما وكل المهات نكاح وحرمة

الشريعة من جازء هي الفقهية الحكام فهذه ووضوحه، لظهوره اجاتهاد أو

مخالفته. تجوزأ  ل ثم ومن إلهيا، تشريعا تعتبر أي السإلمية

الثاني: - النوع

يعتبر ل الحكام من النوع وهذا والجاتهاد، الرأي جاانب عليه يغلب ما وهو

نصوص هنا بها ( المراد الصطلحي بمعناها السإلمية الشريعة من جازءا

بل مخالفته، تجوزأ ل الذي اللهي التشريع قابيل من يعتبر ل أي ) ، الوحيين

الرأي دليل من أقاوى دليل إلى مستندة دامت ما المخالفة هذه تسوغ

اتباع قابيل من تعتبر ذلك من المجردة المخالفة لن المتروك، الفقهي

من أكثر الحكام من النوع وهذا للحكام، مستندا يكون أن يجوزأ فل الهوى

الوقاائع لكثرة الول النوع

بالصبغة مصبوغا يبقى بمجموعة السإلمي الفقه فإن هذا ومع وتجددها،

.)1(السإلمية الشريعة على قاائم لنه الدينية

تشكل بالضرورة الدين من معلومة أحكام منه الفقه أن نرى وهكذا

ذلك لن بتاريخيتها القول أو مخالفتها، مسلما يسع ل وأصوله الدين أسإاس

للدين. وإبطال ونسخا إلغاء يشكل

بالجاماع، أو قاطعي، بدليل ثبت ما هي مرارا ذلك أكدنا كما الحكام وهذه

الفقه، أبواب كل في منتشرة وهي بالقليلة، ليست وهي المعنوي، بالتواتر أو

مسألة. آلف تسعة على يزيد ما إلى أوصلها بعضهم أن ذكرنا وقاد

تاريخية أحكاما ليست الخاص على الجزية وجاوب ومنها الذمة أهل فأحكام

وغيرهم. العلواني جاابر وطه والغنوشي هويدي يقول كما زأمانها بطل

ووجاوب الميراثا، وحكم الزوجاات، تعدد وإباحة العدة، ومدة الردة، وحد

العامة، الولية المرأة ولية أبدا. وكذلك الربا وحرمة معلومة، أحوال في الجهاد

المرأة وأن القاضي، أمام وقاوعه يشترطا ل وأنه بالرجال، خااص حق الطلق وأن

يسير.  بتصرف66-65السابق:   المرجاع)1(

297

297



فقهية وأحكاما تاريخيا تراثا ليست هذه كل الطلق، عند ماله زأوجاها تناصف ل

بالضرورة. الدين من معلومة أحكام هي بل وانقضى، زأمانها مضى

الحركات بذلك تقول كما ملزمة غير بشرية اجاتهادية أحكاما هي وليست 

التأويل. ودعاة النسائية

يجوزأ فل راجاح ظاهر هو ما فمنها الجاتهادية الحكام من ذلك سإوى ما أما

المتشربين - وليس المجتهد لدى توفر إذا إل قاطعيا يكن لم وإن أيضا مخالفته

التأويل حقيقة وهو به بأس ل فهذا آخار، حكما يرجاح - دليل بحتة غربية بثقافة

الصحيح.

هو ما منه وأن يقولون، كما متحركا كله ليس الفقه أن لنا يتبين وبهذا

يجب الفقه وان القداسإة، طابع عليه أضفوا الفقهاء لن وليس بذاته، مقدس

بدليل فيجوزأ قاطعي غير ظنيا كان ما إل مطلقا، تجاوزأه يجوزأ ول كله، احترامه

أقاوى.                

" ذاتها العبارات إطلق في الغريب التوافق هذا في أيضا لعجب وإنني

" وتاريخيتها الحكام - بيئية متحرك والفقه ثابت - النص القداسإة طابع إضفاء

حرب وعلي أركون محمد لسان على قابل من العبارات هذه إطلق سإبق  فقد

والقيادي المفكر شارة يحملون من لسان على نجدها والن زأيد أبي حامد ونصر

وغيرهم. والمهدي والعلواني وهويدي والغنوشي كالترابي الكبير السإلمي

ترك وهي الوقات، ذات في العجب وتثير النتباه تلفت أخارى وملحظة

العلماء، جامهور ورأي الجاماع وترك والسنة الكتاب من قاطعية لدلة هؤلء

بائد. ضال مذهب أو شاذ قاول كل عن والتنقيب

واسإتناد الجاماع، اسإتحالة في الشيعة رأي على تعويلهم في ذلك سإبق

الشيخ تعويل في الميراثا. وسإنراه مسألة في الصفا إخاوان رأي إلى الجابري

الردة. حد نفي في النخعي لبراهيم صحيح غير رأي على القرضاوي يوسإف

تجويزهم في والباضية الشيعة رأي إلى الغنوشي اسإتناد في وسإنراه

الذمة. أهل من والنصارى اليهود إلى الزكاة صرف
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الخامس المبحث

السلْمي الَجتماعي النظام في التأويل

الرأي وحرية الَعتقاد حرية مفهوم في الول: التأويل المطلب

والفكر

والرأي: الَعتقاد حرية تعريف

المجيد د.عبد رأي في مهمين عنصرين " يشمل الرأي " حرية مدلول

وهما: النجار

من عليه تفرض أن دون وأسإاليبه، العقلني النظر طرق في النسان - حرية

بسلوك يلزم أو الخطأ، إلى تؤدي أن شأنها من وأدوات معطيات الخارين

باطل، أم كانت حقا سإلفا، مبتغاة نتيجة إلى توصله أن شانها من معينة طرائق

لما الرأي، لحرية السلب وجاوه من وجاها يعتبر فإنه ذلك من شيء كان فإذا

لو إليه الناظر يصل ل قاد معين رأي إلى الخارين من مسبق توجايه من فيه

" حرية لمدلول الول العنصر هذا ضده، إلى يصل قاد بل النظر، في حرا ترك

". الرأي

وإشاعته والبحث، بالنظر إليه توصل الذي الرأي عن العلن في النسان - حرية

حرية في الهم الوجاه هو هذا ولعل به، والقاناع عنه والمنافحة الناس بين

طريقه يكون الشائع.. أن السإتعمال في غيره من أكثر المعني وهو الرأي

أو صاحبه، قابل من عنه التعبير تعيق التي المعيقات كل بانعدام سإالكا

ذلك من شيء وقاع وان به، والقاناع دعمه وسإائل أو الخارين، إلى صيرورته

.)1(الرأي لحرية تقييدا يعتبر فهو

ألسنة على وتستعمل تطلق حين الرأي وحرية العقيدة حرية معنى هو هذا

لهذا الغربي المفهوم بالضبط المعاصر. وهو واقاعنا في والكاتبين المتحدثين

لهم يحلو كما يفكرون عقائدهم، في أحرارا الناس يعيش الشائع: أن الصطلح

عبد وسإواء أحد، من عائق بدون وأهواؤهم، شهواتهم إليهم توحيه ما ويعتقدون

.)2(لديهم سإيان فالمر غيره عبد أو وجاوده أنكر أو إلها الفرد هذا

.44-43ص المسلمين بين الفكرية الوحدة في الرأي حرية  دور)1(
.13-12ص النسان وأيديولوجاية  انظر: السإلم)2(
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أو حقا كان سإواء يعتقدون عما يعبرون آرائهم في أحرارا يعيشوا وأن

أسإاسإه على وينشئون الناس، به ويقنعون عنه وينافحون إليه يدعون باطل،

وعليه. حوله الناس ويستقطبون إليه، الداعية الصحف وينشئون الحزاب،

ود. زأيدان الكريم ود. عبد عاشور بن الطاهر من كل تعريفها على وتكلم

.)1(التفصيل بهذا يكن لم وان طاحون رشاد أحمد

الشكال؟ وجه أين
لَ  تعالى بقوله المسلمين لغير العقيدة حرية قارر السإلم أن شك ل
َه ْكَرا ّديِن ِفي ِإ ْد ال ّيَن َق َب ُد َت يكرهون ) فل256( البقرة/   الَغّي ِمْن الّرْش

خايارين: أمام جاعلهم العرب جازيرة مشركي إل السإلم، في الدخاول على
َنُهْم   السيف أو السإلم ُلو ِت ِلُموَن َأْو ُتَقا ).16( الفتح- ُيْس

لومة الله في يخاف ل وأن الحق، قاول المسلم على السإلم أوجاب كما

المسلمين لئمة النصيحة ويديم المنكر، عن ينهى وأن بالمعروف يأمر وأن لئم،

ذلك. في وسإعا يدخار ل وعامتهم،

أحيان في واجابة بل السإلم في الرأي" مكفولة "حرية أن يتبين بهذا

الشكال؟. وجاه فأين إذا كثيرة،

 الول: الشكال وجه

تجعل التعريف، من يتضح كما الغربي مفهومها " في الرأي " حرية أن في

ّلمات اللتزام من حّل في المسلم التي الشرعية والحكام الدينية، بالمس

من يشاء ما يعتنق أن في حرا وتجعلهصحيح.  شرعي بطريق تثبت

دين من معلوم هو لما مناقاضة كانت لو حتى والمذاهب، والديان الحكام

بالضرورة. السإلم

 الخر: والشكال

الحق تعطيه بل يشاء، ما اعتناق في الحرية المسلم بإعطاء تكتفي ل أنها

وسإيلة بأي بينهم يشيعها وأن المسلمين بين العقيدة هذه يعلن أن في

ويؤسإس المسلمين إليها يدعو بل بالمجلت، بالصحف، يرتأيها: بالتلفازأ،

د. عبد ،134-133ص السإلمية الشريعة في العامة ذلك: المقاصد في  انظر)1(
السإلمية الشريعة في المسلم والبيت المرأة أحكام في زأيدان: المفصل الكريم

السإلمية الشريعة في العقيدة طاحون: حرية رشاد د. أحمد بعدها،  وما224ص
. 93-92ص
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الداعي هذا كان وسإواء المسلمين، أبناء من عليها ويستقطب أحزابا عليها

السإلم. عن ارتد ثم مسلما كان أو أسإاسإا المسلمين غير من

إليها، والدعوة الكفر أفكار واعتناق الردة، شديد: تجيز باخاتصار أي

الكفر). إلى المسلمين ( دعوة إليها للدعوة أحزاب وتنظيم

يؤصلوا أن وأرادوا والرأي، العقيدة حرية عن تكلموا الذين كل نرى ولهذا

أشكالها بجميع للردة القاطع السإلم تحريم أمام أنفسهم وجادوا شرعا، لها

الحنيف. الشرع أحكام تخالف دعوة لكل وتجريمه والعملية، والقولية العتقادية

الردة بحد المتعلقة النصوص يسوموا أن من بد أمامهم يكن لم ولذلك

النزاهة أبجديات مع سإنرى كما يتنافى والذي والساذج، الفج تأويلهم عسف

منافاته عن فضل بها، وتغنوا إليها دعوا طالما التي الصحيحة، العلمية والمنهجية

البوادي عجائز بل المدارس تلميذ يدركه الذي بالضرورة الدين من للمعلوم

الله. لعمر

الغربي بمفهومها والرأي العقيدة بحرية القائلين هؤلَء ومن

السابق: 

التونسي:  السلْمية النهضة حركة رئيس الغنوشي . راشد1

أوسإاطا بين لها المنظرين وأكثر لها، المتحمسين أكثر من ويعد

ّد "السإلميين". حيث بمنزلة لنها العامة، الحريات أسإبق العتقاد حرية ع

فرد لكل مطلقا التعبير حرية ويقرر النسان حقوق أول وهي والسإاس، القاعدة

هذه وتشمل اللحاد، أهل فيهم بمن مسلم، غير أو مسلما السإلمية الدولة في

أو إليها والسإتقطاب بها، التبشير أو إليها الدعوة أو عقيدتهم عن الدفاع الحرية

أن المسلم واجاب من بل حق من كان إذا ذاته. لنه السإلم كان ولو لغيرها نقدا

نفسه. الحق الخاير لهذا فإن المسلم، غير مواطنه على دعوته يعرض

أن و إكراه، كل عن بعيدا عقيدته يختار -مطلقا- أن فرد لكل أن يقرر كما

من قااعدة تمثل الدين في إكراه ل آية أن على تجمع تكاد والفقه التفسير كتب

سإماحته. أركان من وركنا السإلم قاواعد

الصل هي الحرية أن على المعاصرين السإلميين تأكيد من بلغ وأنه 

عدم اجال من القتال آيات كل نسخت بأنها الذهاب حد إلى للعتقاد، والسإاس

.)1(السإلم في الدخاول على أحد إكراه
. 47-44ص السإلمية الدولة في العامة الغنوشي: الحريات  انظر: راشد)1(
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وأنه وقاومه، لبيه السلم عليه إبراهيم بمناظرات الحرية لتلك ويستدل

بلطات في للزنادقاة العلماء بمناظرات ويستدل آرائهم، عن بالتعبير لهم سإمح

.       )2(المساجاد وفي الملوك

السإلمية، الدولة في إسإلمية غير أحزاب تشكيل جاوازأ ويرجاح يقر وهو

الحق لها علمانية- وان أو شيوعية أو الحادية أو -وثنية دينية غير كانت ولو حتى

 تدافع وأن آراءها، تطرح أن في

.47ص المصدر  نفس)2(
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إلى ذلك جار ولو منهم، المسلمين حتى المجتمع أفراد كل إليها تدعوا وان عنها،

.)1(السإلم عن بعضهم ردة

العقيدة بحرية لها علقاة ل جاريمة أنها يرى فانه الردة جاريمة وبخصوص

وحياطة المسلمين حياطة بها قاصد سإياسإية مسألة وأنها السإلم، أقارها التي

شأن في  النبي عن صدر ما وأن أعدائها، نيل من السإلمية الدولة تنظيمات

عقوبة تكون . وبذلك)2(المسلمين على السياسإية وليته باعتبار هو إنما الردة

خاروجاهم بسبب كان إنما للمرتدين بكر أبي قاتال وان حدا، ل تعزيرا المرتد

الدين.  عن لرتدادهم وليس الدولة، ضد المسلح

يتردد لم قاتالهم اسإتوجاب الذي هو الدين عن خاروجاهم كان لو وأنه

عفـان بن عثمان شفاعة قابل  الرسإـول وان المر، أول من ذلك في الصحابـة

أن بعد مسلما  النبي جااء الذي السرح أبي بن الله عبد عنه- في الله -رضي

تقبل ل الحدود لن بالشفاعة سإقط لما مقدرا حدا الردة حد كان لو وأنه ارتد،

.)3(الشفاعة فيها

موهما قاطب سإيد وللسإتاذ المودودي العلى أبي للشيخ بنقول ويأتي

حرية عن يدور إنما كلمهما أن مع والرأي، العتقاد بحرية يقولن أنهما لقارئ

الردة لحد إنكاره . وفي)4(السإلم على يكره ل وأنه عقيدته، في المسلم غير

ّور الردة عقوبة أن في زأهرة أبي ومحمد القيم وابن السرخاسي المام على يز

حدية. وليست تعزيرية

وعد المذهب هذا على هم الذين المعاصرين المفكرين من عددا وذكر

العزيز وعبد خالف الوهاب وعبد الصعيدي المتعال وعبد عبده منهم: محمد

وعبد متولي الحميد وعبد عثمان فتحي الدسإتوري القانون رجاال جااويش. ومن

.)5(غزوري سإليم ومحمد الترابي وحسن العيلي حسن الحكيم

العوا:  سليم . محمد2

293 المصدر  نفس)1(
تشريعية وغير تشريعية سإنة إلى للسنة الباطل للتقسيم سإيء توظيف واضح هو كما  وهذا)2(

وضحناه. كما
.50-49ص المصدر  نفس)3(
.45،48-44ص المصدر  نفس)4(
.50-49ص المصدر  نفس)5(
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ما تفعل السلطة إلى مفوضة تعزيرية الردة عقوبة أن إلى ذهب حيث 

النخعي إبراهيم مذهب إلى مستندا العدام، إلى المر وصل لو حتى مناسإبا تراه

.)6(قاتله وعدم المرتد زأعمه- باسإتتابة - حسب القائل الثوري وسإفيان

النجار:  المجيد . د. عبد3

يؤصل أن عبثا فيه وحاول ذكرته، الذي بالكتاب الرأي حرية أفرد وقاد

الفكر وحدة تكفل الرأي حرية أن يثبت واهية. وأن باسإتدللت الرأي لحرية

المة. ووحدة

أمرا وتجعلها الرأي، لحرية لتشرع جااءت السإلمية التعاليم أن يرى فهو

مشدد! طلب من فيها جااء ما لكثرة وانه فحسب، حق مجرد ل شرعا واجابا

فهي الضرورة، درجاة إلى الشرعية المقاصد سإلم في " ترتقي أنها اعتبار فيمكن

الشريعة!" مقاصد من ضروري مقصد

منها:  بأدلة لذلك واسإتدل

ْيَت  تعالى - قاوله َأ ّلِذي َأَر ْنَهى ا ًدا َي ْب َذا (*) َع ّلى ِإ ْيَت َص َأ َأَر َكاَن ِإْن (*) 
َلى َدى َع ْلُه َأْو ا ّتْقَوى َأَمَر (*)     ِبال

والهداية والعبادة العتقاد حرية عطل من على توبيخ ). ففيه12-9(العلق

الجديد. بالمعتقد

اليمان إلى المعتبر المدخال هي الرأي حرية أن قاررت السإلمية التعاليم - إن

الحق.

من تمنعهم التي الظروف من فرارا المستضعفين على الهجرة أوجاب الله - إن
ّلِذيَن ِإّن  تعالى قاوله في والتعبير الرأي حرية َكُة َتَوّفاُهْم ا ِئ ْلَملْ ِلِمي ا َظا

ُلوا َأنُفِسِهْم ُتْم ِفيَم َقا ُلوا ُكن ّنا َقا َتْضَعِفيَن ُك َلْرِض ِفي ُمْس ُلوا ا َقا
َلْم ُكْن َأ ّلِه َأْرُض َت ُتَهاِجُروا َواِسَعًة ال ِئَك ِفيَها َف َل ُأْو ْأَواُهْم َف ّنُم َم َجَه

َءْت ).97/ (النساء اَمِصيًر َوَسا
من أسإاسإا الناس، بين وإفشائه به الصدع بمعنى الرأي، حرية جاعل الله - أن

ُكْن  تعالى قاوله في وحدتها وتمكين المة بين الجاتماع أسإس َت ْل ُكْم َو ْن ُأمٌة ِم

ْدُعوَن َلى َي ْيِر ِإ ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْلَمْعُروِف َو ْنَهْوَن ِبا َي َكِر َعْن َو ْن ْلُم ِئَك ا َل ُأْو َو
ِلُحوَن ُهْم ْلُمْف المنكر عن والنهي بالمعروف ) " والمر104/ عمران ( آل ا
.)1(" به والحتجاج تبليغه في الرأي صميم هو

عن ،166-151ص السإلم في الجنائي النظام أصول العوا: في سإليم  انظر: د. محمد)6(
.45اليوم" ص معتزلة "العصريون

.48-45ص المسلمين بين الفكرية الوحدة في الرأي حرية  انظر: دور)1(
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حرية مخالفة إلى كغيره يلتفت ولم تقولته، على به اسإتدل ما أهم هذا

يتجاهل كمن الردة، تحريم ومنها السإلم لقواطع عرضها الذي بالمعنى الرأي

النهار. رابعة في الشمس شعاع

القرضاوي:  يوسف . الشيخ4

ًءا وألف " والسنة القرآن ضوء في المرتد وعقوبة الردة "جاريمة سإماه كتاب

وذلك المسلم، غير على السإلم في والرأي العتقاد حرية حصر على منه كإجاابة

المسلم. على السإلم يخالف ما واعتناق الردة بتحريم

أنهم إل يعاقاب أن يجب المرتد أن على أجامعوا العلماء أن يرى وهو

المذاهب رأي وهو القتل، أنها على جامهورهم وأن العقوبة تحديد في اخاتلفوا

.)1(الثمانية بل الربعة

المرتد أن إلى ذهب حدا، القتل بوجاوب القائلين أدلة في أفاض أن وبعد

بن عمر عن رواية على ذلك في واسإتند بالقتل، وليس بالحبس يعاقاب أن يجوزأ

بن بكر بني من السإلم عن ارتدوا جاماعة يقتل لم حيث عنه الله رضي الخطاب

.)2(السجن أودعهم وأنه وائل

ير لم عمر أن الثر هذا معنى قاائل: إن الحاشية في الثر هذا على وعلق 

قاامت إذا تؤجال أو تسقط أن يمكن وأنها حال، كل في للمرتد لزأمة القتل عقوبة

الرواية هذه في ذلك اقاتضت التي الضرورة وأن تأجايلها، أو لسإقاطها ضرورة

من ذلك وان بالمشركين، لحوقاهم وخاوف الحرب حالة سإياقاها من يتبين كما

منه خاشية الغزو، في اليدي قاطع بعدم  النبي عن جااء ما على قاياسإا جااء عمر

من  حديث أن رأى عمر أن بالمشركين. أو فيلحق الحمية السارق تدرك أن

من قارار هذا أن للدولة. أي ورئيسا للمة إماما بوصفه  قااله  فاقاتلوه دينه بدل

فتوى وليس الشرعية، السياسإة أعمال من وعمل التنفيذية السلطة قارارات

سإجن أن  وادعى)3(وحال ومكان زأمان كل في المة به تلزم الله عن وتبليغا

. )4(الثوري وسإفيان النخعي إبراهيم المام مذهب هو المرتد

. 46ص والسنة القرآن ضوء في المرتد وعقوبة الردة القرضاوي: جاريمة  د. يوسإف)1(
.50ص المصدر  نفس)2(
وغيره عمارة محمد دعاوى الى وانزلق زألة الشيخ من  وهذا51ص المصدر  نفس)3(

   الله رسإول سإنة حجية بعدم القاضية                   .  
. 65 ،52ص المصدر نفس) 4(
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يدعو ول بردته، يجاهر ل الذي المرتد بالقتل السإلم يعاقاب " ل أنه ويرى

عقوبة يعاقاب قاد وأنه كفره، على مات إذا الخارة إلى عقابه ويدع غيره، إليها

.)5(للردة الداعية وبخاصة المجاهر المرتد يعاقاب إنما مناسإبة، تعزيرية

الداعي وغير الداعي بين الردة، حد في له أسإاس ل الذي هذا، تفريقه ومع

الردة وبين رشدي سإلمان كردة الغليظة الردة أسإماه ما بين أيضا فرق فانه

.)6(العلماء من بها قاال من ول الخفيفة الردة لهذه مثل يذكر ولم الخفيفة،

متولي: الحميد . د.عبد5

التي الرأي و العتقاد لحرية منه تقريرا حدا المرتد قاتل أنكر ممن وهو

على القتل يوجاب قارآني نص وجاود بعدم ذلك على واسإتدل السإلم، كفلها

آحاد أحاديث لنها المرتد، قاتل في الواردة بالحاديث الحتجاج المرتد.ورفض

ليست الحاد أحاديث أن وهي إليها، يسبق لم بفرية آتيا اليقين، ل الظن تفيد

 الرسإول به جااء تشريعا المرتد قاتل معتبرا الدسإتورية، المسائل في حجة

.)1(ورسإول مبلغا باعتباره وليس ورئيسا إماما بوصفه

المهدي:  . الصادق6

ما بنحو والرأي، العتقاد لحرية تقريرا المرتد لحد نفيه في واسإتدل

الدين في إكراه ل  تعالى قاوله تعميم إليها وأضاف متولي، الحميد عبد به اسإتدل

 أنه الكتاب. وذكر بأهل لتخصيصها صحة ل وأنه المسلمين، من المرتد لتشمل

ما أما العتقاد، حرية وبين بينها يوفق أن على للمرتد تعزيرية عقوبة إيجاد يجب

هذا في المطلوب التسامح مع يتناسإب ل فإنه المرتد، قاتل من العلماء عليه اتفق

.)2(زأعم حسبما السإلم مصلحة مع يتنافى إنه بل الزمان،

العلواني: جابر . د. طه7

يصدرها التي الكتب من للعديد تقديمه في والرأي العتقاد حرية قارر قاد و

النجار المجيد د. عبد كتاب - ومنها رئيسه - وهو السإلمي للفكر العالمي المعهد

.56-55ص المصدر  نفس)5(
.52ص المصدر  نفس)6(
الدسإتورية بالمبادئ المقارنة مع السإلم في الحكم نظام متولي: مبادئ الحميد  د. عبد)1(

في الحكام ولية انتهاء قارعوش: طرق محمد يوسإف وانظر: كايد ،311 –304 ص الحديثة
.  277-274ص الدسإتورية والنظم السإلمية الشريعة

.147-145ص الشرعية المهدي: العقوبات  انظر: الصادق)2(
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تحفظ دون فيه جااء ما كل وعلى عليه وأثنى وأقاره وافقه حيث ذكره، السابق

والنهي بالمعروف المر جاعله ومنها ذكرتها، التي بأدلته واسإتدل أمر. بل أي على

حرية على دليل له ومراجاعاتهم  للرسإول الصحابة ومشاورات المنكر عن

" التراثا سإماه مما ينال - أن الشديد - وللسإف يفته . ولم)3(والرأي العتقاد

ل خازي مبعث بأنه " ووصفه الرأي حرية لمصادرة يؤصل الذي والثقافي الفكري

.)4(افتخار

- الصول علم في المتمرس - وهو الدكتور السإتاذ يعني ماذا ندري ول

على العلماء إجاماع ثم الصحابة إجاماع فيه يدخال هل الثقافي؟ الفكري بالتراثا

بدل من  البخاري في الثابت الصحيح الحديث به يعني هل المرتد؟ قاتل وجاوب

وجاوب في والحسنة الصحيحة والثار الخارى الحاديث عشرات أم  فاقاتلوه دينه

التراثا هذا وهل المجرد؟ بالرأي الراجاحة الدلة مخالفة وحرمة المرتد، قاتل

الفكري بالتراثا مراده هذا كان العافية.إن الله نسأل افتخار؟ ل خازي مبعث

ولم أركون، ول حرب علي ول زأيد أبو حامد نصر يلم فل الخزي مبعث هو الذي

قاد طريق على جاميعا المؤولون التقى إذا والفقيه، الفيلسوف بين فرق ثمة يعد

رسإم..

السإلمية المفاهيم من المختلفة بأنواعها والحرية " التحرر عد وقاد

" و" حرية وشعائره عقائده ومحور السإلم رسإالة جاوهر " والتحرير السإاسإية

حياة في والممارسإة الفكر دعائم من راسإخة دعامة عنده والتعبير الرأي

.)1(الحضاري" " بالقالع سإماه لما موضوعيا شرطا الرأي حرية " وعد المسلمين

هويدي: . فهمي8

لن فإنه والصول، الشريعة في العمق قاضايا في نفسه حشر ومن

اكثر من وهما "، والديمقراطية " الحرية العصر قاضية يعتبره عما يستنكف

عليهما يضع ول لهما التنظير دائم وهو ومقالته، كتبه في وتكرارا ترددا المفاهيم

العظمى الرسإالة باعتبارهما القول يطلق بل الضوابط، أو القيود من نوع أي

بين الفكرية الوحدة في الرأي حرية لكتاب: دور العلواني جاابر د. طه  انظر: مقدمة)3(
.11،13ص المسلمين

.13: ص المصدر  نفس)4(
.13،9،21ص  السابق   المصدر)1(
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أي تقدم به يقاس الذي الوحد " المعيار والديمقراطية " الحرية وانهما للسإلم

.)2(وانحطاطه مجتمع

واعية وقاراءة قايمة ذي اجاتهاد لوجاود شرطا العقلية الحرية توفر أن ويرى

.)3(زأماننا غير زأمانا يخاطب الذي للتراثا مفيدة ومراجاعة للنصوص وعصرية

فإنه الردة، حد نفي بالضرورة - يستلزم والرأي العتقاد حرية تثبيت ولن

بالتأويل بالردة الخاصة والحكام النصوص تناول في جاهدا يأل لم كغيره

المتعسف.

القاهرة في المحاكم إحدى أصدرته الذي بالردة الحكم تداعيات أثر فعلى

والتجديد للجاتهاد سإاخانة مناسإبة وغيره هويدي وجادها زأيد أبي حامد د. نصر بحق

فيه " دعا الردة ملف  " لنغلق يقول صارخ عنوان تحت فكتب التراثا، وتقييم

تلهي التي الثانوية المور من وعده " برمته، " الردة مفهوم في النظر إعادة إلى

البطالة. مشكلة كحل الهامة والمصيرية الوطنية قاضاياه عن وتشغله العام الرأي

تدبير انه من القرضاوي يوسإف الشيخ به اسإتدل بما ذلك على واسإتدل

كإبراهيم وزأنهم لهم علماء مذهب هو ذلك وأن شرعيا حكما وليس سإياسإي

الكلم نفس قاال قاد إذ عليه، بجديد ليس موقاف .وهو)4(الثوري وسإفيان النخعي

إلى فيه  دعا1978 عام أكتوبر عدد العربي مجلة في مقال كتب  حين1978 عام

النصوص دللة وفي مدلولها في الضواء وتسليط الردة، جاريمة في النظر إعادة

اعتناق لقيامها يكفي رأي جاريمة مجرد هي وهل والعقاب، بالتحريم الخاصة

جاريمة أن أم معتنقيه، من كان أن بعد السإلم من السلبي الموقاف لهذا صاحبها

يخل فعل إلى القول من المجرم السلوك يخرج بحيث اكثر إيجابية تستلزم الردة

.)1(الدولة وسإلمة المجتمع بأمن

لموقاف تكرار الدولة. وهو على المسلح بالخروج الردة حكم تقييد يرى أنه أي

الغنوشي. راشد

عمارة: . د. محمد9

.22ص والسلطان  القرآن)2(
.26-25ص المصدر  نفس)3(
ًء تريد هويدي: مصر  انظر: فهمي)4( . 196ص حل
.41ص اليوم معتزلة  العصريون)1(
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المرتد، قاتل وجاوب على قايدا وجاعله المسلح الخروج اشترطا ممن وهو

- وإنما شرعي حكم لقاامة - ليست دينية تكن لم الردة حروب أن رأى حيث

.)2(والتوسإع والسلطان المر سإبيل في كانت

للحرية النزعة وجاود على " أكد النسانية الحرية ومشكلة " المعتزلة كتابه وفي

في بالصالة وتراثه العربي للنسان شهادة "العربي" وأنها الفكر في والخاتيار

الباب. هذا

" ويَخّرجاه العامة الحريات لمفهوم يؤصل أن بين، هو كما جااهدا حاول وقاد

.)3(المعتزلة عند الحرية مفهوم على

ُفتح بالهوى قالت شئت - وإن المجرد بالعقل النصوص تعليل باب ولن  -

الجهاد آيات أن المهدي والصادق كالغنوشي بعضهم يرى مصراعيه، على

الشريعة لمقاصد مناف أمر وهو الخارين على للسإلم فرضا فيها لن منسوخاة

العقيدة. حرية (!!) ومنها

الحميد د. عبد ومنهم آخارون يرى التفسير هذا من تماما النقيض وعلى

العقيدة حرية وترسإيخ تحقيق لجال فرض إنما الجهاد أن سإليمان أبو أحمد

العقلية تكوين في أسإاس إسإلمي مفهوم العقيدة حرية أن إلى ذهب بل للناس،

ولذلك العقيدة لحرية منافيا عدوه . فهؤلء)4(الحضارية السإلمية والمنهجية

سإبلها؟. من مهم وسإبيل العقيدة حرية على دليل فيه رأى (!!) وهذا نسخوه

في والضطراب التناقاض إلى النصوص في العقل تحكيم يقود كيف أرأيت

إذا الخار؟ على يترجاح تعليل نأخاذ. وأي رأي فاضح. فبأي بشكل الواحد الحكم

المضبوطة؟ المنصوصة العلل ل العقل هو الملجأ كان

طه: محمد . د. محمود10

بمختلف المطلقة بالحرية المناداة في فاضح بشكل تطرف وقادممن وهو

السإلم أن المطلقة" إلى الفردية "الحرية عنوان تحت فذهب  وأنواعها، أشكالها

وان وعنصره، الفرد ملة عن النظر -الطلق- بصرف الحرية في الصل أن يرى

ل أن شرطا يقول كما ويعمل يفكر، كما يقول وان يريد، كما يفكر أن له الفرد

129ص غواية أم هداية العقلنية عن ،348ص الحكم وأصول  المعتزلة)2(
.216-205ص النسانية الحرية ومشكلة عمارة: المعتزلة  انظر: د. محمد)3(
.143ص المسلم العقل سإليمان: أزأمة أبو أحمد الحميد  انظر: د. عبد)4(
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الفردية الحرية خادمة في " الشريعة وأن. )1(الخارين حريات على يتعدى

.)2(" المطلقة

الله: خلف أحمد . محمد11

العقل ليحرر أنزل إنما القرآن أن القرآن في التأويل مبحث في رأى

جاميعا. الدين ورجاال والمرسإلين والنبياء اللهة سإلطات من البشري

عثمان:  . د. فتحي12

لحقوق العالمي العلن في جااء الذي النسان" بشكلها "حقوق قارر حيث

العتقاد حرية والمتضمن ،1948 عام المتحدة المم عن الصادر النسان

ول ضوابط، ول قايود  بدون)3(والشخصية...الخ والسياسإية الفكرية والحرية

يتكلم انه مع والشرعية العقائدية السإلمية المة خاصائص تستوجابها تحفظات

السإلمية. الشريعة ضوء في النسان حقوق عن

أنه من الرغم فعلى الزلل، تجنب إذ المرزأوقاي د. إبراهيم أحسن وقاد

أنه إل السإلمية والشريعة النسان حقوق مواثيق بين الموائمة على حرص

وسإائر الردة حد فأوجاب الثابتة، الحكام حساب على ذلك يفعل لم أنه له يحسب

.)4(المجتمع مصلحة وضد العام النظام ضد الردة جاريمة واعتبر الحدود،

الصعيدي:   المتعال عبد . الستاذ13

-وقاد المتحمسين اكثر من ويعد بإطلق والرأي العقيدة بحرية قاالوا ممن وهو 

بل الردة، حد إنكار حد إلى حماسإه به يتوقاف ولم القضية، يحصون- لهذه ل باتوا

بحجة المرتد، تجريم نفي إلى وصل

بدل من   حديث وأما التوبة، لهم بسط وانه المنافقين يقتل لم  الرسإول أن

ويقاتل بالكفار المرتد يلحق ان خاشية الحرب، بوقات خااص فهو  فاقاتلوه دينه

.)1(السلم حال في يرتد من عليه يقاس ل وانه المسلمين،

.38،39،41ص السإلم، من الثانية طه: الرسإالة محمد  انظر: محمود)1(
.42ص المصدر  نفس)2(
لحقوق دراسإة – السإلمي السياسإي الفكر عثمان: أصول فتحي  انظر: د. محمد)3(

التاريخي وتراثه السإلم شريعة ضوء ) في ( المامة الدولة رئاسإة ولوضع النسان
بعدها.  وما200ص والفقهي

.447ص السإلم في النسان المرزأوقاي: حقوق الله عبد  انظر: د. إبراهيم)4(
في الفكر وحرية ،172-158ص السإلم في الدينية الصعيدي: الحرية المتعال  انظر: عبد)1(

.78-61ص السإلم
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البنا: جمال . الستاذ14

إلى ذهب حين السإلم في العتقاد حرية كتابه في درج المنوال هذا على

.)2(الدين في إكراه هو إنما اسإتتابته مجرد حتى أو المرتد قاتل أن

جاعل حيث ضمنا أنكره بل صراحة الردة حد ينكر لم من هؤلء ومن

العقوبة كتابه في بهنسي فتحي د. أحمد مثل الردة حد مستثنيا خامسة الحدود

. )3(السإلمي الفقه في

قاانون مشروع  على1977 عام المصري الدولة مجلس موافقة ويرى

ويعتبرها وهمية إسإلمية ردة مواجاهة في حقيقية تشريعية ردة الردة، حد بإقاامة

).76ص ( نفسه التشريع وتاريخ البلد تاريخ في فضيحة

أن دون والرأي العقيدة بحرية القول إطلقاهم العلماء بعض على يؤخاذ كما

زأهرة أبو محمد الشيخ مثل القطعية، المسائل في المسلمين اسإتثناء على ينصوا
ًءا تحتمل ل الرأي) حقيقة (حرية اعتبر حيث الغزالي محمد  والشيخ)4( ول لغط

أهل أو الصليين الكفار عن يتكلمون إنما أنهم بهم الظن نحسن كنا وإن جادل،

.)5(الكتاب

وأنى أسإتوعبهم لم وعلماء وكتاب مفكرين آراء من فيض من غيض هذا

عامتهم المسلمين بين عاما رأيا صارت حتى البدعة هذه انتشرت بذلك. وقاد لي

المستعان. وجااهلهم. والله عالمهم وخااصتهم

والرضية، الفضائية التلفزيونات في والحلقات الندوات لها تعقد وكم

- وأشاهد أرى - فيما يجرؤ يعد لم حتى القوانين لها وتسن المؤتمرات، لها وتقام

بقية إل العمائم أصحاب ول القالم أصحاب ل علنية البدعة هذه من التبريء على

الدين أهل وكبت السياسإي السإتبداد وان الله.هذا عصم ممن صوت لها يسمع ل

المطالبة يسوغ ول يبرر ل المنكر عن والنهي بالمعروف المر من ومنعهم

وإباحة للمسلمين الردة تجويز فيها يدخال لنه والرأي، العقيدة بحرية المطلقة

يكفي محظور محذور وهذا المسلم، وغير للمسلم ونقده، السإلم عن الخروج

.71-52ص السإلم في العتقاد البنا: حرية : جامال  انظر)2(
.124ص السإلمي الفقه في بهنسي: العقوبة فتحي  انظر: د. أحمد)3(
في النساني زأهرة: المجتمع أبو محمد ،182 ص للمجتمع السإلم زأهرة: تنظيم أبو  محمد)4(

. 193،199ص السإلم ظل
.60ص ديننا : هذا الغزالي  محمد)5(
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تصريحات من يشاهد ما كل فان وعليه، أسإاسإها، من باطلة دعوة لعتبارها

حرية بإشاعة المطالبة وقاياداتها السإلمية الحركات و الجماعات بعض  ومواقاف

أحزاب إنشاء حرية من تعنيه بما السياسإية بالتعددية والسماح بإطلق  الرأي

أسإاس على للمسلمين اسإتقطاب من تعنيه وبما إسإلمي، غير كافر أسإاس على

لصول صريحة مخالفة فيها والمواقاف التصريحات هذه كل كافر، وعقدي فكري

وقاطعياته. السإلم

الردة، تحريم من بالضرورة، السإلم دين من علم لما مناقاض وهذا

غير عقيدتها لجهة ولءه المسلم إعطاء وحرمة وتحسينه، الكفر إشاعة وتحريم

السإلم. 

- الذي الله رحمه – التلمساني عمر قاول أذكر فقط التمثيل سإبيل وعلى

المسلمين: للخاوان عاما مرشدا كان

كنت وإذا الخارين، لرأي الحر الحترام موقاف كلها الحزاب من نقف " أننا

أبيحه ما الناس على أحرم فلماذا برأيي الناس يأخاذ أن على حريصا

أن بعد بآرائهم العتداد وبين الناس بين أحول أن الحرية من وهل لنفسي،

ل وضوح في الحق هذا الحاكمين أحكم يمنحهم

َء َفَمْن  فيه لبس ُيْؤِمْن َشا ْل َء َوَمْن َف ْكُفْر َشا َي ْل )".29/ (الكهف)(1َف

السإلمية القومية الجبهة رئيس الترابي حسن مناداة ذكر سإبق وقاد

الغنوشي راشد موقاف وكذلك الشرعية، الحكام على حتى بالتصويت بالسودان

وقايادات والكويت والمغرب الردن في وأضرابهم التونسية، النهضة حركة رئيس

قايد دون الحريات بإطلق وتنادي كلها تطالب وأمريكا أوروبا في السإلمي العمل

واسإتدلل. تقييد إلى تحتاج ل وهي شرطا، أو

الجهاد لحركة العام المين الن وهو – شلح رمضان الشيخ وذهب

الغلبيـة أن الرأي" إلى إبداء حق "حول بعنوان مقال في - ذهب السإـلمي

الرأي حرية أكدوا ومفكريه وعلمائه السإلمي العمل قايادات من الساحقة

وسإيرة والسنة - بالقرآن قاال حسبما – تدحض ل بأدلة وأّصلوها والعقيدة

.)1(بدهية حقوق وهي الصحابة،
ًءا سإتين في المسلمون الخاوان – المر ظواهري: الحصاد  د. أيمن)1( . 149ص عام
الثامن، العدد باريس، – والنشر للصحافة أمان دار بعدها،  وما70ص النسان  انظر: مجلة)1(

م.1992ه- آب/1413 صفر الثانية، السنة
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ينقلب وهكذا )، بديهية حقوق – تدحض ل ( أدلة واطمئنان ثقة بكل هكذا

السإلم دعاة لدى بدهيات إلى والصحابة النبياء وتجريح القرآن، ونقد الكفر جاوازأ

رايته!  لرفع والمجاهدين

ولم هي؟ فأين لكم قايل وضوابط وقايودا حدودا لها أن نعني إنما قالتم فإن

إليها.  النظر تلفتوا أو عليها تنصوا لم

على يضعون ل انهم على يدل كلمهم سإياق فإن وإل بهم، ظن حسن وهذا

على ردوا السإلميين " إن شلح قاول مثل ضوابط ول قايودا ل الرأي حرية

ومعمقة؟ مؤصلة ردودا المشايخ لبعض العترافات

القطعيات مخالفة حرمة من ذكرته ما سإوى العتراضات هذه تراها فما

"اعتراضات". مجرد نظره في فهذه الردة؟ وحرمة

والسنة القرآن من تدحض ل معمقة مؤصلة أدلتهم كانت إن الن وسإنرى

وأوهام. خايالت مجرد أنها أم الصحابة، وسإيرة

السلْم في الحرية . مفهوم1

عن والتفاصيل الجوهر حيث من مغاير مفهوم لها السإلم في الحرية

المفكرون. هؤلء إليها دعا التي الغربية الحرية مفهوم

وجال، عز لله الكاملة العبودية من منبثقة السإلمي النظام في فالحرية

سإبحانه لله اللعبودية من منبثقة الديمقراطي النظام في الحرية أن حين على

وتعالى.

فقد السإلم، عقيدة يعتنق ومن له، ومخلوق لله عبد السإلم في فالنسان

بأوامر التقيد على قاائما حياته أسإاس يكون وان لله عبدا يكون أن لنفسه ارتضى

في وسإلوكه الشرعية، بالحكام التقيد هو المسلم عند فالصل ونواهيه، الله

ونواه. أوامر من له الشارع بخطاب مرتبط الحياة

هذا سإيد هو النسان أن هي الديمقراطي النظام في الحرية وأسإاس

والسلوكية، والسياسإية والقاتصادية الجاتماعية (خاالق) نظمه بالتالي وهو الكون

وهو الحياة، عن مفصول فالدين حياته، في لحكامه ول للدين دور فل وبالتالي

عنه انبثقت الذي السإاس كان والله.وإذا النسان بين وجادانية علقاة مجرد

الحرية كانت التفاصيل. وإذا في يختلفا أن عجب فل الحدية بهذه متباينا الحرية
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البشر عليها يتواضع التي والتشريعات والنظمة القوانين من إل مطلقة الغربية

إلهية. ونواه أوامر من الشرعية بالحكام مقيدة السإلم في الحرية فان

الواقاع. عالم في لها وجاود ل كبرى كذبة هي قايد كل من المطلقة فالحرية

ويعاقاب أفراده بها يلزم وتشريعات وأنظمة قاوانين وجاود عن ينفك ل مجتمع فأي

وقاوانينه دسإتوره أن وغيره السإلمي المجتمع بين والفرق ،)1(عنها الخارج

عليها. تواطأوا التي وشهواتهم أهواؤهم هي هؤلء وقاوانين الله من مستمدة

فانه الغربي، بمفهومها بالحرية أو المطلقة بالحرية هذا بعد يطالب فمن

تهجين محاولة وهي مقاسإه، من ول صنعه من ليس ثوبا السإلم إلباس يحاول

ما ول يناقاضها ما تفرزأ ل السإلمية فالعقيدة الشياء، منطق تناقاض لنها فاشلة

ينفيها.

الرأي وحرية العقيدة حرية . حدود2

على يكرههم فلم العقيدة حرية المسلمين غير منح السإلم كان إذا

المجتمع في المسلم غير بها يتمتع التي الحرية لهذه فان السإلم، في الدخاول

فيه ما إظهار له يجوزأ ل وأولها: انه يتجاوزأها، أن له ينبغي ل حدودا السإلمي

السإلم لعقيدة تسفيه فيه ما أو بكتابه أو السإلم بنبي أو بالسإلم طعن

تحريض المسلم لغير يجوزأ ل أنه اعتقاده. كما في جاائزا هذا كان وان وتعاليمه،

بإلقاء أو كتابة أو شفاها عقيدته أو دينه إلى دعوته أو إغراؤه أو المسلم

يعني والتحريض الغراءات و الدعوات لهذه المسلم اسإتجابة لن محاضرات،

السإلم، في القتل عقوبتها جاريمة وهي السإلم، عن الردة في الوقاوع

القوانين جاميع وفي السإلم شرع في محظور الجريمة ارتكاب على والتحريض

.)2(الوضعية

بها ينادي التي والسياسإية الحزبية التعددية مفهوم بطلن يتبين هنا ومن 

وتحرض الكفر، إلى تدعوا إسإلمية غير أحزاب بإقاامة تسمح لنها الكتاب، هؤلء

تجاوزأ يجوزأ الردة. فل جاريمة في يوقاعهم مما إليه وتستقطبهم عليه، المسلمين

حق من لن المسلم، لغير ول للمسلم ل الرأي عن التعبير في الشرعية الحدود

،120ص النسان وأيديولوجاية السإلم ،190ص وتطوره آفاقاه السإلمي  انظر: الفقه)1(
.614-612ص المعاصرة القراءة تهافت

الشريعة في المسلم والبيت المرأة أحكام في زأيدان: المفصل الكريم  انظر: د. عبد)2(
.226-4/225 السإلمية
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الشرع حق ومن إيذائهم، أو بهم الضرار - عدم المسلمين - مجموعة الخارين

السإلم، يحكمها السإلم ودار إسإلم، دار الدار لن عليه والتجاوزأ التطاول عدم

وتسفيه الدين في الطعن الكفر ومن فيها، الكفر إظهار منع أحكامه ومن

ووفاء وأحكامه، السإلم على يخرج ل أن التزم بإسإلمه المسلم أحكامه.ولن

في بحقه التشبث ادعاؤه له يشفع فل عليه وواجاب له لزأم بالتزامه الشخص

ومتى الشريعة، بقيود محدودة العباد . فتصرفات)1(الدين في للطعن الرأي حرية

.)2(الشرعي الحد عند أوقاف حريته، المرء تجاوزأ

القطعي بالدليل الردة حد . ثبوت3

تجريم نفي حتى أو الردة حد نفي يستلزم والرأي العقيدة بحرية القول

القضية، هذه حول تتمحور تلك بالحرية القائلين حجج المرتد. بالضرورة. ومعظم

كونه يتعدى ل فيها ثبت ما وأن تحريمها يوجاب قاطعي دليل فيها يثبت لم وانه

الثابتة الحاديث وان كالعدام، عقوبة لقاامة تصلح ول الظن، تفيد آحاد أحاديث

الشرعي، الحكم قابيل من وليس السياسإي، التدبير قابيل من هي إنما ذلك في

وإبراهيم الثوري كسفيان العلم أئمة بعض مذهب هو المرتد قاتل عدم وان

 الخ.الدين.. في إكراه ل  تعالى بقوله وكاسإتدللهم النخعي،

بالسنة المرتد قاتل وجاوب نثبت أن الداحضة الحجج هذه لبطال ويكفي

منازأع. نزاع ول قاائل قاول بعدهما ليس حجتان وهما الصريح، والجاماع الصحيحة

ُتَي عكرمة عن صحيحه في البخاري - أخارج ُأ بزنادقاة عنه الله رضي علٌي قاال: 

رسإول لنهي أحرقاهم، لم أنا كنت فقال: لو عباس ابن ذلك فبلغ فأحرقاهم

دينه بدل من   الله رسإول لقول ولقتلتهم الله، بعذاب تعذبوا . ل الله

.)(3 فاقاتلوه

إلى عامل بعثه  أنه - وفيه آخار حديثا الشعري موسإى أبي عن بسنده - وأخارج

فإذا قاال: انزل، وسإادة له ألقى عليه قادم فلما جابل، بن معاذ اتبعه ثم اليمن

تهود: قاال: أجالس ثم فأسإلم يهوديا هذا:قاال: كان قاال: ما موثق عنده رجال

.4/220 المصدر  نفس)1(
عبد ،134-130ص السإلمية، للشريعة العامة عاشور: المقاصد بن  انظر: الطاهر)2(

.29،37،83-24ص للرأي؟ حرية السإلم في بسيوني: هل السلم
.12/279 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)3(
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فقتل... به ) فأمر مرات ( ثلثا ورسإوله الله قاضاء يقتل حتى أجالس قاال: ل

.)4(الحديث

بإحدى إل مسلم امرئ دم يحل ل  قاال  النبي عن عنه، الله رضي عثمان - وعن

ْتِل أو إحصانه، بعد زأنى أو إسإلمه، بعد كفر رجال ثلثا، .)(5نفس بغير نفٍس َقا

متفق الثلْث الخصال هذه من واحدة بكل والقتلرجاب:..  ابن قاال

.)1(المسلمين" بين عليه

رجال أيما  له قاال اليمن إلى أرسإله لما  النبي أن معاذ، حديث في وقاع - وقاد

عن ارتدت امرأة وأيما عنقه، فاضرب وإل عاد فان فادعه السإلم عن ارتد

وهو حسن، وسإنده حجر ابن قاال  عنقها فاضرب وإل عادت فان فادعها السإلم

المصير - فيجب المرتدة المرأة قاتل في النزاع - يعني النزاع موضع في نص

وشرب والسرقاة الزنا كلها الحدود في والنساء الرجاال اشتراك ويؤيده اليه،

.)2(والقذف الخمر

عليه ينكر فلم متوافرون والصحابة ارتدت امرأة خالفته في بكر أبو - وقاتل

.  )3(أحد

وروي المرتد، قتل وجوب على العلم أهل وأجمعقادامة:  ابن - وقاال

وابن موسى وأبي ومعاذ وعلي وعثمان وعمر بكر أبي عن ذلك

.)4(" إجماعا فكان أحد ذلك ينكر ولم وغيرهم، وخالد عباس

ّد العقوبات، عليها تدور التي الصول عن القيم ابن تحدثا - ولما عقوبة منها َع

قاال: وهذه عنه والرتداد فيه بالطعن الدين على بالجناية لها ومثل القتل

.)5(بالقتل أولى الجناية

السإلم، عليه ُعرض المسلم، ارتد " وإذا المرتدين باب في السرخاسي - قاال

ثلثة ُأجّال ذلك طلب فإذا يؤجال، أن يطلب أن إل مكانه ُقاتل وإل أسإلم فان

من فكذلك السإلم أو السيف إل العرب مشركي من يقبل ل فكما … أيام

.12/280 المصدر  نفس)4(
.12/209 المصدر  نفس)5(
العلوم : جاامع البغدادي الدين شهاب بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين زأين رجاب  ابن)1(

.150ص الكلم، جاوامع من حديثا خامسين شرح في والحكم
.12/284 الباري  فتح)2(
.12/284 المصدر  نفس)3(
العربي. الكتاب دار ،10/74 الكبير والشرح  المغني)4(
الحديثة. الكتب  دار2/83 الموقاعين  إعلم)5(
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عليه دخال أنه الظاهر لن أيام ثلثة ُأجال التأجايل طلب إذا أنه إل المرتدين،

.)6(" الشبهة تلك إزأالة فعلينا لجالها ارتد شبه

عليه متفق السلْم عن المرتد قتل"  الجرار السيل في الشوكاني - قاال

أن من أكثر عليه الدالة والحاديث تفاصيله، في اخاتلفوا وإن ،الجملة في

الصحيح في وهو  فاقاتلوه دينه بدل من  حديث إل منها يكن لم لو تحصر،

الصحيح في كذلك وهو  ثلثا بإحدى إل مسلم امرئ دم يحل ل  وحديث

عن النهي في ورد وما والنساء، الرجاال من المرتدين بين فرق ول لكفى،

النساء وأما الكفر، على الباقايات الكفر نساء في فذلك النساء قاتل

من سإببا السإلم من بالخروج فعلن فقد الردة منهن وقاعت إذا المسلمات

عن المرتدة المسلمة والمرأة الصلية الكافرة فبين القتل، أسإباب

على الكلم إلى يحتاج فل واضح، كل من أوضح فرق الكفر في السإلم

في الواردة والدلة العموم، على المرتدين قاتل في الواردة الدلة تعارض

.)1(موضعه" في كل يقر بل العموم على الكافرات النساء قاتل

وان القتل، أسإباب من سإبب الردة أن على دلت قاد التي وقاال: "الدلة   

ونحوه  فاقاتلوه دينه بدل من   حديث في كما بالسببية، مستقل السبب هذا

بغيره، الحجة تقوم ول المرفوع، من شيء أياما به السإتتابة في يصح ولم

والسيف السإلم إلى بالرجاوع نأمره أن المرتد ارتداد عند علينا فالواجاب

لقوم حكما الله من أحسن ومن الله حكم عنقه ضربنا أبى فإن رأسإه، على

فإن السإلم، إلى الكفر لهل الدعوة تقديم بمنزلة هو القول وهذا يوقانون

عند أبو فإن الجزية أعطوا أو أسإلموا لهم المسلمين قاول بمجرد يحصل ذلك

.)2(" الفصل والفعل العدل الحكم هو فالسيف الكلمة هذه جاواب

الصحيحة للدلة اتباع منه هو بل تشدد الشوكاني من هذا إن يقال ول   

" لم لنه الديوثا على القتل إيجابه المتن صاحب على رد إذ دائما دأبه وهو

بعصمة معصومة المسلمين ودماء به، للسإتدلل يصلح شيء ذلك في يرد

. 5/10 السرخاسي: المبسوطا الدين  شمس)6(
.4/372 الجرار  السيل)1(
.4/372 المصدر  نفس)2(
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الديوثا- ناقال - قاتل وليس صحيح ناقال إل العصمة هذه عن ينقل ل السإلم

.)3(حسن" ول صحيح

دينه بدل من  لحديث قاتل وإل اسإلم المرتد: فان عن عابدين ابن - وقاال

.)4(الدلة لطلْق بالجماع وهذا  فاقاتلوه

والدليل ردته بسبب وقاتله ،يقتل الحرام مستحل أن بالجماع ومعلوم- 
قاوله وتأولوا وطائفة، هو تحريمها بعد الخمر شرب الله عبد بن قادامة أن هو

ْيَس  تعالى َلى َل ّلِذيَن َع ُنوا ا ُلوا آَم ِلَحاِت َوَعِم َناٌح الّصا َطِعُموا ِفيَما ُج

َذا ّتَقْوا َما ِإ ُنوا ا ُلوا َوآَم ِلَحاِت َوَعِم ّتَقْوا ُثّم الّصا ُنوا ا ّتَقْوا ُثّم َوآَم ا
ُنوا َأْحَس ّلُه َو ِنيَن ُيِحّب َوال ْلُمْحِس  ا
)93( المائدة- 

هو اتفق-  عنه الله - رضي الخطاب بن لعمر ذلك ذكروا فلما

اعترفوا إن انهـم على الصحابة وسائر طالب أبي بن وعلي

- والناظر.)5(" قتلوا استحلْلها على أصروا وان جلدوا، بالتحريم

قاتل وجاوب في بينهم خالف وقاوع على البتة يعثر ل العلم أهل كتب في

المرأة منها: قاتل المسائل من عدد في محصورا خالفهم يجد وانما المرتد،

سإاعة ومدتها مستحبة؟ أو واجابة هي هل والسإتتابة، ارتدت، إذا المسلمة

ًءم أو ارتد إذا يستتاب هل فيها؟ يستتاب التي المرات وعدد أيام؟ ثلثة أو يو

.)1(الثالثة؟ أو الثانية للمرة

غرض لنا - وليس العلم أهل بين خالف فيها وقاع التي المسائل هي هذه

ُمنصٌب غرضنا أن إل آنفا، الشوكاني قااله مما بين أنه مع منها، الرجاح بيان في

ل حدية عقوبة لها جاريمة الردة أن في إطلقاا الخلف وقاوع عدم تأكيد على

بالجاماع. القتل وهي تعزيرية،

قابول في إليها الداعي وغير البدعة إلى الداعي بين فرق مثل حجر وابن

.)2(القرضاوي يوسإف الشيخ قاال كما قاتله، وجاوب في ل قابولها وعدم التوبة

الملقب يحيى بن  أحمد هو وصاحبه الزأهار، حدائق هو والمتن ،4/374 المصدر  نفس)3(
بالمهدي.

إسإماعيل. بكر محمد تحقيق ،6/361 البصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار  رد)4(
السإلمي. المكتب – بيروت ، اللباني بتحريج ،324ص الطحاوية العقيدة  شرح)5(
.181-179 يوسإف: الخراج  انظر: أبو)1(
.12/281،285 الباري  انظر: فتح)2(
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والمة العلماء إجاماع ثم الصحابة وإجاماع صحيحة أحاديث من نقلته وما

وجاعلها المؤولين شبهات لدحض - يكفي البدعة هذه ظهرت أن - إلى بعدهم

منثورا. هباء

بإيجاز عليها وأرد  سأذكرها أنني إلَ

  الدين في إكراه لَ  تعالى بقوله . استدلَلهم1

ًءا وجاعله الغنوشي به اسإتدل والذي به اسإتدل وكذلك القتال، ليات ناسإخ

أهل من المسلمين بغير خااص التفسير أهل باتفاق المهدي. وهو الصادق

- ل مقلتا تكون النصار من المرأة كانت حيث نزولها سإبب لذلك ويدل الكتاب،

بنو أجاليت فلما  تهوده، أن ولد لها عاش إن نفسها على - فتجعل ولد لها يعيش

ّودوا - الذين النصار أبناء من فيهم كان النضير ندع ل فقالـوا – ُه

َه لَ  ذكره تعالى الله فأنزل أبناءنا، ْكَرا ّديِن ِفي ِإ )256 – (البقرة)3(الية ال
يجبروا أن أرادوا فالنصار
الله فنهاهم النضير بنو أجاليت لما السإلم على الجاهلية في المتهودين أبناءهم

ذلك.  عن

بذلك يكتفوا لم بل المقيد، ويطلقون الخاص يعممون المؤولين ترى وهكذا

أن الفرية هذه لرد ويكفي العقيدة، حرية لجال منسوخاة القتال آيات جاعلوا حتى

التي باليات - غاصة القرآن من نزل ما آخار من - وهي براءة سإورة أن نعلم

وهم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أهل وقاتال كافة المشركين قاتال توجاب

لعشرات بل واحدة لية النسخ دعوى اسإتسهل الغنوشي أن صاغرون.ويبدوا

والمتأخار. منها المتقدم يبين أن دون للقتال الموجابة اليات

يصنع وكيف السإلمية الفتوح حركة وغيره الغنوشي يفسر كيف أدري ول

جاور ول عادل عدل يبطله ل القيامة يوم إلى ماض الجهاد   الله رسإول بحديث

(1)جاائر

في حتى النسخ تقبل ل التي المحكمة النصوص صيغ من أنه تقدم وقاد 

بالتأبيد. اقاترن لنه النبوة عهد

. 21ص النزول أسإباب من المسند هادي: الصحيح بن مقبل  الوادعي)3(
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وإجاماع السابقة الحاديث فإن  محتملة،إكراه...  ل  آية كانت لو وحتى

حرية وهو غيره تحتمل ل واحدا معنى للية وعين الحتمال، هذا دفع العلماء

فحسب. المسلمين لغير العقيدة

شاء فمن ربكم من الحق وقل  تعالى بقوله الَستدلَل . أما2

 فليكفر شاء ومن فليؤمن

الية تكملة - لن متعمد تحريف على - وإما صاحبه جاهل على يدل إما فهو
ّنا  الباحة ل التهديد وهو الصحيح، معناها على تدل َنا ِإ ْد َت ِلِميَن َأْع ّظا َناًرا ِلل

ِإْن ُسَراِدُقَها ِبِهْم َأَحاَط ُثوا َو َتِغي ُثوا َيْس ٍء ُيَغا ْلُمْهِل ِبَما َه َيْشِوي َكا ْلُوُجو ا
ْئَس َءْت الّشَراُب ِب َتَفًقا َوَسا ).29(الكهف/  ُمْر

بإطلق هذا  وليس…"   عباس ابن عن الية هذه تفسير في الطبري روى

.)2(ووعيد تهديد هو وإنما أراد، لمن واليمان شاء، لمن الكفر الله من

قاول فهو  لنفسي أبيحه ما غيري على أحرم ل التلمساني قاول فأما 

حد الذي هو فالله شيء، والتحريم التحليل أمر من له ليس النسان لن خااطئ

بالطعن لغيره ول لمسلم السإلم دار في يسمح ل وانه والحرام، الحلل حدود

-. العتقاد حرية تقتضي حسبما – شريعته غمز ول دينه في

فدل قومه ناظر والسلْم الصلْة عليه إبراهيم بأن الَستدلَل . أما3
آرائهم: عن التعبير بحرية لهم سمح أنه على

إلى قاومهم دعوا لما النبياء كل مع حصل هذا لن سإابقه، من أوهى فهو

إلى دعوا قاوم من وما والسلم، الصلة عليه بإبراهيم خااصا وليس السإلم

الشواهد.ثم إيراد إلى يحتاج ل أمر وهو عليه، وأصروا بالكفر ونطقوا إل السإلم

خاليفة ول حاكما يكن ولم مستضعفا وحيدا كان والسلم الصلة عليه إبراهيم إن

أي أوثان عبدة مشركين كانوا قاومه إن المرتدين. ثم على الحد إقاامة يستطيع

بين والفرق ارتدوا، ثم اسإلموا أن لهم يسبق ولم أصليين، كفارا كانوا أنهم

الشوكاني. قاال كما واضح كل من أوضح الفريقين

تخريجه.  سإبق)1(
.15/238 البيان  جاامع)2(
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ليس قاياس فهذا إبراهيم؟ قاوم كفر على المسلم ردة قاياس يصح فكيف

أراده كما حرا عفويا فطريا قاياسإا كان إذا الفروق. إل من عدد بل واحد فارق مع

قابل. من الترابي

ينهى الذي أرأيت   تعالى بقوله النجار المجيد د. عبد . واستدلَل4
والعقيدة العبادة حرية عن صد لمن توبيخا فيه بأن  صلى إذا عبدا

الجديدة.

ل وحده عبادته عن صد من وبخ فالله مقلوب معكوس اسإتدلل فهذا

الكفر.  وليس السإلم هو الجديد والمعتقد الية، من واضح هو كما له شريك

بيعهم في عبادتهم ممارسإة من الكتاب لهل منع السإلم في ليس انه ثم

ردة جاوازأ على دليل الية في وليس له، مبيحة الية هذه لتكون أصل وكنائسهم

تحميل التعبير. فهو حرية باسإم الشريعة طعن ول العقيدة حرية باسإم المسلم

ضعيف. بوجاه ولو تحتمله ل ما للية

من فرارا المستضعفين على الهجرة أوجب الله أن قوله . أما5
باطل.  فاسإتدللوالتعبير. الرأي حرية من تمنعهم التي الظروف

يستطيعون ل الذين المستضعفين المسلمين على الهجرة أوجابت فالية

ّثرون وكانوا والصيام كالصلة السإاسإية السإلم شعائر يقيموا أن سإواد يك

السإلم دار إلى الهجرة عليهم فأوجابت المسلمين معهم ويقاتلون المشركين

.)1(شيء كل قابل لعقيدتهم وحماية لسوادهم وتكثيرا المسلمين لخاوانهم نصرة

يستفاد فكيف السإلمية، لعقيدتهم حماية المسلمين على الهجرة أوجابت فالية

عجاب. لشيء هذا إن والله عنها؟ والردة العقيدة هذه طعن جاوازأ منها

بالمعروف المر وجوب أن وغيرهم والعلواني النجار قول . ومثله6
والتعبير: الرأي حرية على دليل المنكر عن والنهي

هو والمعروف بالمعروف المر هو الله أوجابه الذي أن عن متغاضين

ما هو والمنكر المنكر عن النهي هو الله أوجابه الذي وان رأي، أي وليس السإلم

الطعن جاوازأ إلى إليه والدعوة بالسإلم المر وجاوب ينقلب فكيف السإلم خاالف

عالم ذهن في ينقلب والتعبير؟وكيف الرأي حرية باسإم شريعته وغمز فيه

.51ص النزول أسإباب من المسند  انظر: الصحيح)1(
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جاوازأ إلى الكفر أفكار من السإلم خاالف ما كل عن النهي وجاوب – الصول

وعليها؟! وهل إليها والسإتقطاب لها والتنظير إليها والدعوة وإعلنها إشهارها

يدعون  معنى هو وأحكامها الشريعة في والطعن واللحاد العلمانية إلى الدعوة

 ؟ المنكر عن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى

:لصحابه  النبي بمشاورات استدلَلهم . أما7

عن بالتعبير لهم وسإمح رأيهم وأخاذ شاورهم  الله رسإول أن علم فما

ورسإوله. الله حرمه حكم أو ورسإوله الله أوجابه حكم في آرائهم

َنٍة َولَ ِلُمْؤِمٍن َكاَن َوَما  تعالى الله قاال َذا ُمْؤِم ّلُه َقَضى ِإ ُلُه ال َوَرُسو
ُكوَن َأْن َأْمًرا ُة َلُهْم َي َيَر ْلِخ ّلَه َيْعِص َوَمْن َأْمِرِهْم ِمْن ا َلُه ال ْد َوَرُسو َفَق
ًنا َضلْلَ َضّل ِبي هي السإلم يخالف بما التعبير وحرية )،36/ ( الحزاب ُم

مبين. ضلل وهي ورسإوله لله عصيان

علقاة لها ليس إدارية أمور في إل شاورهم  الله رسإول أن علم وما

فيه، ينزل الذي المكان في بدر يوم عليه الحباب كمشورة والحرام بالحلل

المشركين لقتال منها الخروج أو المدينة في القاامة في أحد يوم إياهم ومشورته

بالتحلل الله من مأمورا كان لما الحديبية يوم مشورتهم يقبل ولم خاارجاها،

والعودة.

على كفرة وهم المنافقين يقتل لم  رسول بأن استدلَلهم . وأما8
الملوك بلْطات في العلماء يجادلون كانوا الزنادقة وبأن الحقيقة،

العقيدة حرية على يدل مما يقتلوهم فلم ذلك ومع والمساجد
والرأي:

يظهرون كانوا ببساطة المنافقين أن ذلك محله، غير في فاسإتدلل

لهم بعده من والمسلمون والرسإول العكس، وليس الكفر، ويخفون السإلم

الكفر أظهر ومن سإالمناه السإلم لنا أظهر فمن السرائر، يتولى والله الظاهر

القتل. وهو الردة حد عليه أقايم إسإلمه بعد

يظهر الذي هو فالزنديق الزنادقاة، في يقال المنافقين في قايل وما

خااصته. مع إل يظهره ول الكفر، ويسر السإلم

لعدم حتما يقتل وأنه الزنديق توبة قابول عدم إلى ذهب من العلماء ومن

كما قاتل كفره أظهر إذا ولكن السيف، على عرض إذا صدقاه من التأكد إمكان

ِئْن  تعالى قاولـه في تيميه ابن السإلم شيخ قاال َتِه َلْم َل ْن َناِفُقوَن َي ْلُم ا
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ّلِذيَن ِبِهْم ِفي َوا ُلو ْلُمْرِجُفوَن َمَرٌض ُق َنِة ِفي َوا ْلَمِدي ّنَك ا َي ُنْغِر ُثّم ِبِهْم َل

َنَك لَ ِنيَن ِإلَ ِفيَها ُيَجاِوُرو ْلُعو ِليلْ(*) َم َنَما َق ْي ُذوا ُثِقُفوا َأ ُلوا ُأِخ ّت َوُق

ِتيلْ ).60،61( الحزاب/  َتْق

النفاق من أنفسهم في ما يظهرون كانوا المنافقين أن لنا " ذكر قاتادة قاال

يجيب وبهذا وكتموا ذلك أسإروا الية بهذه أوعدهم فلما الية بهذه الله فأوعدهم

أن عن فضل يظهروه كفرهم. ولم أسإروا  - فالزنادقاة)1(الزنادقاة يقتل لم من

إليه. يدعوا

أن له وبيانه عليه عباس ابن واعتراض للزنادقاة علي تحريق معنا مر وقاد

أظهروا لنهم أحرقاهم وإنماالبخاري.  في وهو إحراقاهم ل حدا قاتلهم كان الواجاب

بهم. ذلك فعل لما ذلك مسرين ظلوا . ولو)2(إلههم أنه وادعوا كفرهم

بلطا في وآراؤهم كفرهم يظهرون كانوا أنهم الزنادقاة عن يقال فما

صحيح. غير العلماء نقاشهم في المسلمين ومساجاد الملوك

له واظهر المنصور دولة في كثروا الزنادقاة:.. ثم عن حجر ابن قاال فقد

.)3(" وقاتلهم تتبعهم من فأكثر المهدي ابنه ثم بالقتل فأبادهم معتقده بعضهم

شرعيا دليل ول حجة ليست الخلفاء أفعال فإن وإل الحجاج في تنزل منا وهذا

والتسليم. القبول لزأم

بحالة أو الحرب بحالة المرتد قتل وجوب بتقييد استدلَلهم . أما9

المسلح: الخروج

والشيخ الصعيدي المتعال وعبد عمارة ومحمد وهويدي الغنوشي قاال فقد

الباطل التأويل أنواع من وهو مقيد دليل غير من تقييد أنه القرضاوي يوسإف

العموم صيغ من " هي "ومن ومطلق، عام  فاقاتلوه دينه بدل من  فالحديث

تخصيصه يجوزأ فل العموم، صيغ أبلغ من فكانت الشرطا سإياق في جااءت

المسلح. الخروج بحالة تقييده ول بالرجال،

السلح، يحملوا ولم محاربين يكونوا لم علي حرقاهم الذين والزنادقاة

بل سإلحا يرفع لم يقتل حتى يجلس أن معاذ وأبى تهود ثم أسإلم الذي واليهودي

رجال اليمن: أيما إلى بعثه لما لمعاذ  وقاوله الحديث، نص كما موثقا جاالسا كان
.13/21  الكبرى الفتاوى  انظر: مجموع)1(
.12/283 الباري  انظر: فتح)2(
.12/283 المصدر  نفس)3(
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ول الحرب بحالة  يقيـده لم عنقه، فاضرب عاد فان فادعه السإـلم عن ارتد

يوسإف الشيخ بها قايده كما خافيفة ول غليظة ردته بكون ول السلح َحمل

ردته كانت إذا عما يسأل لم اليهودي قاتل على أصر حين ومعاذ القرضاوي،

لنفس إنقاذ وفيه سإيما ل السؤال، لوجاب فرق هناك كان - ولو خافيفة أو غليظة

معاهدة. آدمية

ول مقاتلة تكن لم الصحابة من بحضرة المرتدة المرأة قاتل حين بكر وأبو

غير أو خافيفة ردتها بأن اعترض الصحابة من أحدا أن يؤثر ولم السلح حملت

المعاصرون. يؤول كما واسإتقرارها وأمنها الدولة بمصالح مضرة

في فعلوا كما المقيد ويطلقون الخاص يعممون المؤولين عادة هي وهذه

الكتاب. بأهل خااصة وهي المسلمين على فعمموها  الدين في إكراه ل  آية

اتباعا ذلك الحديث. كل في هنا فعلوا كما المطلق ويقيدون العام ويخصصون

دليل. عن وليس للهوى

صدر ما اعتبارهم فهي وبريقا ورواجا شهرة الكثر الحجة . أما10
أو الشرعية السياسة باب من الردة شأن في    الله رسول عن

السياسي المر

تنفيذي قارار وانه العقيدة، بحرية علقاة له ليس الغنوشي عنه يقول الذي

هويدي وتبعه القرضاوي يوسإف الشيخ يقول كما شرعيا حكما وليس سإياسإي،

وغيره.

وغير التشريعية السنة بين التفريق لمبدأ حي تطبيقي ومثال نموذج وهو

لهذا السيئ السإتغلل خاطورة على يدل مما عليه، تكلمت الذي التشريعية

السنة من أنه بذريعة الشرعية الحكام من النفس تهواه ل ما اسإتبعاد و المبدأ،

مبلغا ل وقاائدا إماما بصفته فعلها أو  الله رسإول قاالها التي التشريعية غير

ورسإول.

الذي - وهو عنه الله رضي الخطاب بن لعمر الفهم هذا ُينسب أن والخاطر

المرتد. قاتل وجاوب عنه ثبت

تأويلها يجوزأ ل مطلقة عامة الحاديث أن من قادمنا فلما سإقيم فهم أنه أما

عكس على يدل ما الدلة في بل دليل، ول صحيح، بدليل إل تقييد أو بتخصيص

ذلك.
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قاال: إسإلمه بعد تهود الذي اليهودي يقتل حتى يجلس أن معاذ أبى فحين

إماما بصفته الحكم هذا الله قاضى فهل مرات، ثلثا وكررها ورسإوله الله قاضاء

يقولون. عما الله - تعالى وقاائدا

فان فادعه السإلم عن ارتد رجال أيما اليمن إلى بعثه حين لمعاذ  قاوله ثم

.… امرأة وأيما عنقه، فاضرب أبى

ثانية مـرة أكد ثم وما بأي " وُصدر " رجال نكرة بلفظ جااء الحديث فهذا 

أيما  حديث على المدي قاال كما العموم صيغ أبلغ من وهذا للمرأة بالنسبة

.)1(الحديث..…وليها إذن بغير نكحت امرأة

قاتل ولم الزنادقاة، علي قاتل فلم إماما، بصفته  قااله الحديث كان إذا ثم

ومن عليهم الله رضوان الصحابة جاهل وهل أحد، من نكير دون المرأة بكر أبو

المجددون؟!. أولئك لها ليتفطن الواهية، الحجة هذه القرون خاير بعدهم

على قارنا عشر أربعة مدى على المُة بعدهم ومن الصحابة يكون وهل

ويكتشفوا المجددون أولئك ليأتي المرتد، قاتل وجاوب على أجامعوا حين ضللة

الضللة؟ تلك

كل أن من وغيره تيمية ابن السإلم شيخ قاول السنة مبحث في قادمنا وقاد

وبان تشريع، فهو ينسخ، ولم عليه، وأقار النبوة، بعد والسلم الصلة عليه قااله ما

رسإول فعله سإواء ورسإوله لله طاعة بأنه عليه الشرعي الدليل قاام ما هي السنة

المقتضى لعدم زأمانه على يفعل ولم يفعله، لم أو زأمانه، على فعل أو  الله

.)2(منه المانع وجاود أو لفعله

تنفيذيا قارار وليس يتبدل، ول يتغير ل ثابت شرعي حكم هو المرتد قاتل فوجاوب  

قاتل كان ولو وصفه، لبعضهم يحلو كما تعزيرية عقوبة إذن هو فليس سإياسإيا ول

بعقوبة فيها قاضى من الراشدين المسلمين أئمة من لوجاد تعزيرية عقوبة المرتد

حدا. القتل وجاوب على الجاماع وقاع ولما مختلفة،

الشرعي الحكم جاعل حيث هؤلء، اسإتدلل في الواضح الهوى إلى وانظر

إجاماع ثم الصحابة وبإجاماع التأويل تقبل ل صريحة صحيحة بأحاديث الثابت

غير التنفيذية السياسإية والقرارات التشريعية غير السنة من جاعلوه العلماء،

الملزمة.

تخريجه.  سإبق)1(
.318-21/317 الكبرى الفتاوى ) مجموع2(
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- وأحد بدر في لصحابه  الرسإول مشاورات إلى جااءوا المقابل وفي

أحكاما فجعلوها تشريعية غير تنفيذية وعسكرية سإياسإية قارارات بحق وهي

الهاوية إلى فانظرالتأويلت.  من يحصى ل ما تحتمل وهي محكمة، ثابتة تشريعية

الفاسإد. والعتقاد الهوى إليه يقود الذي والتناقاض

: ظنية آحاد أحاديث هي الردة حد في الحاديث بأن . احتجاجهم11

من بدل المرتد بحبس القول على اسإتدل القرضاوي يوسإف الشيخ

الشرعية الضرورة قايام عن وائل- وتكلم بن بكر بني من لجماعة عمر بسجن

بالمشركين). لحوقاهم (خاوف
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جاوازأ في يجادل ل أحدا لن الضرورة، عن الكلم مقام ليس والمقام

عليه تكلمت ما المعتبرة. وهو الضرورة قاامت إذا الشرعية الحدود إقاامة تأجايل

المجاعة. عام السارق يد قاطع بإيقاف عمر اجاتهاد في

ل العادية الحوال وفي المبدأ، حيث من المرتد قاتل عن الكلم يدور وإنما 

عبد إليه ذهب كما الدسإتورية، الحكام في حجة تصلح ل لذلك الضطرارية. وأنها

المرتد. كقتل خاطيرة عقوبة ليقاع تكفي ل وأنها متولي، الحميد

في الحاد خابر حجية بعدم القول بدعة إلى تضاف أخارى بدعة فهذه

ندري ول الدسإتورية، الحكام في حجيتها عدم المعاصرون إليها فأضاف العقيدة،

بالحاديث الحتجاج وعدم ل؟ أم العبادات في الحجية دائرة من يخرجاونها هل غدا

وهو إطلقاا، العلماء من أحد به يقل لم مبتدع قاول الدسإتورية الحكام في الظنية

قادم. ول سإاق على يستوي ل واه قاول

توجاب حجة هو الحاد حديث أن العلم طلب من المبتدئين عند ومعلوم

والعمل العلم إيجاب في بينهم خالف وقاع كان وان العلم، أهل كافة عند العمل

بعلوم عليه اصطلح مما وليس عملي شرعي حكم هو المرتد قاتل معا. ووجاوب

يفضي العملية الشرعية الحكام في الحاد أحاديث حجية بعدم والقول العقيدة

آحاد. بأدلة التفصيلية. ثبت الشرعية الحكام غالب إذ كله الدين هدم إلى

والعلم اليقين تفيد الحاد أحاديث أن إلى ذهب العلماء من فريقا إن ثم

حال هو كما والقبول بالرضى المة تلقتها إذا وخااصة ظنية، وليست قاطعية فهي

ومسلم. البخاري صحيحي

بل ومسلم، البخاري عليه اتفق ما بأن مقدمته في الصلح ابن قاطع وقاد

كل المة لتلقي بصحته يقطع ما قابيل في " مندرج منهما واحد كل به انفرد ما

جاميعه القسم " وهذا عليه المتفق القسم في ويقول بالقبول، كتابيهما من واحد

محتجا ذلك نفى من لقول خالفا به واقاع النظري اليقيني والعلم بصحته، مقطوع

الخطأ من معصوم هو من ظن قاال: لن …… الظن إل أصله في يفيد ل بأنـه

يخطيء.  ل – -المة

على المبني الجاماع كان ولهذا الخطأ، من معصومة إجاماعها في والمة

.)1(كذلك العلماء إجاماعات وأكثر بها مقطوعا حجة الجاتهاد
ص الحديث الشهرزأوري: علوم الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو الصلح ابن  انظر: المام)1(

27،28.

327

327



تنسحب بل الحاد أحاديث على تقتصر ل بها يقول من " عند " الظنية وهذه         

الكريم القرآن آيات أن المعلوم فمن… الكريم القرآن آيات من كثير دللة على

- ومنها قاطعي هو ما فمنها الدللة حيث من أما الثبوت، حيث من قاطعية كلها

الدللة. ظني هو - ما الغالب وهو

حجية رفض يلزمه ظنية، عنده لكونها الحاد أحاديث حجية يرفض ومن       

أراده ما هذا واحدة. فهل العلة دامت مفر. ما - ول أيضا الدللة ظنية اليات

البدع. هذه أقارت إن وشرائعه الدين من تبقى وماذا وغيرهم، المهدي

الصحابة بإجاماع السنة إلى بالضافة ثبت قاد الردة حد فإن وذاك هذا وقابل

        ظنية. ل قاطعية حجة عصر. والجاماع بعد عصرا العلماء إجاماع ثم

" الردة حد نفي على استدلَلهم أركان أحد إلى الن . ونأتي12
النخعي إبراهيم المام لرأي الخاطئ فهمهم " وهو القتل

أنهم القاضي الخطاب بن عمر وراي الثوري. بل سفيان والمام
المرتد. قتل بوجوب يقولون لَ

عنه. الله رضي بعمر ونبدأ

مطلقا: المرتد قتل بوجوب يقول الخطاب بن - عمر

دون الصحابة توافر مع ارتدت امرأة خالفته في قاتل بكر أبا أن ذكرنا فقد

ووزأيره. جاليسه هو بد. إذ ول هؤلء مقدمة في عمر أحد. وكان منهم ينكر أن

ذلك وأن المرتد قاتل على العلم أهل إجاماع وقاوع قادامة ابن قاول ونقلت

مع عنه الله رضي الخطاب بن عمر ومنهم الصحابة، من جاملة عن مروي

باسإمه. التصريح

 قاوله أن ظن ربما عمر بأن القرضاوي يوسإف الشيخ إليه ذهب ما وهو

من حبس من حبس لذلك وأنه الوجاوب، ل التعزير منه فهم أنه أو للتشريع ليس

وائل. بن بكر من المرتدين

بحد الحبس اسإتبدال ير لم وانه ليام، للسإتتابة حبسهم عمر أن يدل مما

إن الله عبد بن قادامة جالد على الصحابة وسإائر وعلى عمر اتفاق ونقلت القتل،

ردة لنه وذلك اسإتحللها، على أصر إن قاتله على واتفاقاهم الخمر بتحريم اعترف

السإلم. عن
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ليام السإتتابة مجرد هؤلء حبس من أراد عمر أن قالته ما يؤكد ومما

فإن ثلثا، يستتاب المرتد أن عنه روي قاد انه القتل، بدل كعقوبة الحبس وليس

.)1(قاتل أبى وان ترك، تاب

السإلم: من يرتدعن الرجال في قاال أنه عباس، ابن عن روي ما ومثله

دون منه يقبل - فل إليه الدعوة بعد السإلم إلى العودة - أي فأبى منهم ارتد

. )2(دمه

الروايات وهذه عمر، عن والثابت المنقول الجاماع يترك أن يجوزأ فكيف

وفعله لقوله المفسرة

ًء ذلك - نفترض المجمل بفعله ويتعلق – عنه صح إن –  تركه مع هذا - ، جادل

)1( العلماء إجاماع بعده ومن الصحابة، وإجاماع قادمناها التي الصحيحة للحاديث

ًا المرتد قتل بوجوب يقول النخعي - إبراهيم مطلقا:  بحبسه لَ حد

بين خالف - على اسإتتابته اسإتحبت أو وجابت الولى، للمرة ارتد إذا المرتد

من يقتل أم التوبة؟ إلى يدعى فهل والثالثة، الثانية للمرة ارتد إذا - ولكن العلماء

ًءا، يستتاب انه يرى النخعي أيضا. وإبراهيم العلماء بين خالف ذلك في فوره؟ أبد

الثانية للمرة السإلم عن ارتداده كان لو حتى التوبة إلى دعي ارتد كلما أي

والرابعة. والثالثة

أبدا يستتاب المرتد أن من النخعي إبراهيم عن روى ما حجر ابن نقل وقاد

منه تكررت فيمن أنه والتحقيق مطلقا، عنه نقل حجر-: كذا ابن -أي قاال ثم

وهذا أبدا، يستتاب المرتد أن من النخعي إبراهيم عن نقل ما معنى فهذا ،)2(الردة

ًءا السجن في يودع أنه مراده وليس مراده، اسإتبدال يعني ما يتوب، حتى أبد

عنه آثار عليه دلت بل توهما، ول ظنا ليس هذا قاوله القتل. وتفسير بحد الحبس

اسإتتابة كتاب من صحيحه في البخاري ذكره ومنها: ما المرتد بقتل مصرحة

ابن وقاال واسإتتابتهم، والمرتدة المرتد حكم - باب وقاتالهم والمعاندين المرتدين

حجر ابن قاال كما النخعي هو المرتدة. وإبراهيم تقتل وإبراهيم والزهري عمر

.430ص وحياته، عصره – الخطاب بن عمر فقه رواس: موسإوعة محمد  انظر: د. قالعجي)1(
.347-346ص عباس بن الله عبد فقه  انظر: د. قالعجي: موسإوعة)2(
الحاديث يردون الذين على له كتاب غير في شنع القرضاوي يوسإف الشيخ أن مع) 1(

العليا كتابه: المرجاعية انظر ، العصر ذوق تخالف لنها أو والوهام بالشبهات الصحيحة
.131ص والتفسير الفهم في ومحاذير ضوابط – والسنة للقرآن

.12/282 الباري  انظر: فتح)2(

329

329



قاال: ترتد المرأة عن شيبة أبي وابن الرزأاق عبد عنه رواه ما وهو ،)3(الشرح في

".)4( قاتلت وإل تابت فإن تستتاب

الخلف وقاع قاد - وهي المرتدة المرأة قاتل يرى النخعي إبراهيم كان فإذا

ابن السإلم؟وذكر عن ارتد إذا الرجال قاتل يرى ل أنه يعقل - فهل قاتلها في

. وذكر)5(" ثلثا يستتاب حتى المرتد يقتل " ل يقول فيمن النخعي إبراهيم قادامة

أو الرجال ارتد قاال: إذا النخعي إبراهيم عن منصور بن سإعيد أخارجاه أثرا حجر ابن

.)6(قاتل أبيا وإن تركا، تابا فإن اسإتتيب السإلم عن المرأة

على وسإياسإيين صحفيين و كتابا يتابع أن العلم اهل لبعض يجوزأ فكيف

قاتله؟. وجاوب من بدل المرتد حبس يرى النخعي إبراهيم أن قاولهم

المرتد قاتل بوجاوب القاضية الصحيحة الحاديث تخطي لهم يجوزأ وكيف

الصحيحة والروايات جايل، بعد جايل العلماء إجاماعات و الصحابة إجاماع وتخطي

رواية هو مجمل، قاول على والتكاء خااص، بوجاه النخعي إبراهيم عن المفسرة

؟!.)1(حجر ابن حققه كما عنه ضعيفة

وإجاماعات الصريحة الصحاح أحاديث تهدر التي هذه أصولية منهجية وأية

لمنهجية قايمة وأي ضعيفة؟ ورواية شاذ قاول على تتكئ ثم والعلماء الصحابة

هذه؟. الضعيفة والراء الشاذة القاوال تصيد

ليس ما منه، تطرح التي وللتراثا للنصوص العصرية القراءة هذه وهل

حكم هذا أن يحدد الذي ومن المهدي؟ والصادق هويدي شعار حسب مناسإبا

ومواثيق المتحدة المم قارارات هي هل مناسإب؟ غير حكم وذلك مناسإب

النسان؟. حقوق منظمات

يكشف مما وغيرهم، هويدي وفهمي المهدي الصادق به صرح ما هذا نعم

الكافرة، والمواثيق القرارات تلك وهو الجاتهادي النظر في مرجاعياتهم عن

على وتمويها تمسحا إل وهناك هنا، من وأحاديث بآيات اسإتشهادهم وليس

الجاتهاد. في العلم بأهل وتشبها القارئ،

.12/279،280 الباري  انظر: فتح)3(
.7/602 شيبة أبي ابن مصنف و ،10/176 الرزأاق لعبد  انظر: المصنف)4(
.10/74 الكبير والشرح  المغني)5(
.12/281 الباري  فتح)6(
.12/281السابق:   المرجاع)1(
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ذكرته بما فأكتفي القيم، وابن السرخاسي على الغنوشي تزوير وأما

إجاماعا. المرتد قاتل بوجاوب قاطعهما في عنهما صريحا

:المرتد قتل بوجوب يقول الثوري - سفيان

ولو المرتد، قاتل وجاوب على والمسلمين العلماء إجاماع ثبوت ذكرت قاد

ابن إن التواتر. ثم بهذا نقله صح ولما عليه الجاماع انعقد لما الثوري فيه خاالف

. ونقل)2(ثلثا اسإتتابته بعد المرتد قاتل بوجاوب يقول الثوري بأن صرح قاد قادامة

المام إلى يرفعه أن قابل المرتد قاتل قاوله: إذا الثوري سإفيان عن الرازأق عبد

هدر. دمه أن يرى أنه يعني وهذا ،)3(شيء قااتله على فليس

عنه ذكره ما تفسر المرتد قاتل وجاوب في برأيه المصرحة النقول وهذه

ذات على أجابنا كما الردة، منه تكررت إن . أي)4(أبدا يستتاب المرتد أن من

عقوبتها وأن جاريمة الردة أن يثبت والرد اليضاح النخعي.وبهذا لبراهيم المقولة

مجال ل محكم حكم وأنه والجاماع، بالسنة ثابت ذلك وأن تعزيرا، ل حدا القتل

أبدا. لتأويله

إلى تجر وضحناه الذي الغربي بالمفهوم والرأي العتقاد حرية أن ويثبت

لها. الترويج ول بها القول يحل ل وأنه البواح، الكفر

ومنع منعه، يجب وشريعته عقيدته السإلم إلى يسيء ما كل أن ويثبت

كذمي. حله يعتقد ممن صدر ولو إليه الدعوة

السإلم من ليست والسياسإية الحزبية بالتعددية يسمى ما أن ويثبت كما 

الكفر. على الناس اسإتقطاب إلى دعوة لنها شيء، في

المواطنة مفهوم في الثاني: التأويل المطلب

والفقه السإلمية للشريعة العصرية والقراءات التجديد موجاة سإياق في

ُفْت لم الحديث، السإلمي الفكر سإاحة بها تغص التي السإلمي َق َي التجديد فر

السإلمي المجتمع في المسلمين بغير الخاصة الحكام قاراءة إعادة والعصرنة

التامة المواطنة مفاهيم لن الذمة؛ أهل بأحكام العلم أهل بين والمعروفة

.10/76 الكبير والشرح  المغني)2(
.9/418 الرزأاق لعبد  المصنف)3(
.10/166 المصدر  نفس)4(
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نصوص قاررته لما منافية جااءت الغربي المنبت ذات النسان وحقوق والمساواة

المة. هذه سإلف وفقه والسنة القرآن

تارة، بتقييدها وتحريفها النصوص تلك تأويل في الجد سإاعد فشمروا

الكلية القواعد مع تعارضها وادعاء ثالثا طورا ونسخها أخارى تارة وتخصيصها

الحكام، تلك تاريخية بادعاء رابعا. أو طورا السإلمية للشريعة العامة والمقاصد

الصليبية الحروب فترة في سإادت التي الحروب لحالة طبعي كإفرازأ جااءت وأنها

وأشباهها. الفترة بتلك مقيدة خااصة يجعلها مما المسلمين، لبلد التتري والغزو

الدولية العلقاات زأمن وفي المواطنين بين المساواة زأمن في صالحة غير

الودية!

النصوص مدلولت عن انحرفت أنها رأيت التي الراء أهم وسإأسإتعرض

المة، وسإلف العلماء إجاماع وخاالفت والسنة، القرآن من والصحيحة الصريحة

متسع فيه كان ما إلى ول الذمة أهل بأحكام المتعلقة المسائل لكل أتعرض ولن

العلماء. بين للخلف

به، القول وأبعاد ونشأته المواطنة مفهوم إيضاح ضرورة أرى ذلك وقابل

ّظر كما السإلميين". "المفكرين من دعاته له ين

ونشأته: المواطنة تعريف

الفرنسية الثورة بعد إل تداوله يجر ولم يظهر لم "مواطن" تعبير كلمة إن

تبعا - إل التراب يعتبر ل وقابائل وشعوب ملل فالناس قابلها م. أما1789 سإنة

.)1(الرتباطا وسإائل من ذلك- وسإيلة من لشيء

الحديثة، للدولة هوية الوطنية على أكد الذي النتماء أسإاس فالمواطنة

ذلك إلى ينتمون من فكل جاغرافية، حدود تحده تراب إلى انتماء والمواطنة

 هذه على يترتب ما يستحقون مواطنون التراب

العلقاة- –النسبة هذه بمقتضى بينهم تنظم التي والواجابات الحقوق من المواطنة

.)2(دنيوية علمانية رابطة بينهم فالرابطة العلقاات سإائر من آخار شيء بمقتضى ل

في المسلمين غير حقوق – المواطنة " حقوق لكتاب العلواني جاابر د. طه مقدمة  من)1(
الغنوشي،. راشد ،12السإلمي" ص المجتمع

.10السابق: ص  المرجاع)2(
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ظل في إلَ أهلها عند تتحقق لَ المذكور بمفهومها فالمواطنة

ومنهجها ونظامها مفاهيمها سيادة إطار وفي الدنيوية العلمانية

الحياة. في

أي العلمانية، وبين المواطنة بين التلْزم من نوع فهناك

. والعلمانية)3(الفكري مضمونها الدنيوية العلمانية لتكون الدنيوية

.)4(الناس بين الفوارق إذابة استهدفت الدنيوية

المجتمع في الناس بين الفوارق يذيب هذا المواطنة مفهوم فتبني

والدين. العقيدة عن النظر بصرف بينهم التامة المساواة ويفرض السإلمي

الواجابات، جاميع وفي الحقوق جاميع "المواطنين" في كل بين فيساوي

فيها بما العامة الوظائف كل تولي تجويز المسلمين نحن لنا بالنسبة يعني مما

المسلمين لغير العظمى المامة وحتى الجيش وقايادة الوزأراء ورئاسإة القضاء

السإلمي. المجتمع في أخارى ملة أية أو الدروزأ أو النصارى أو اليهود من

معابد إقاامة بحرمة والمتعلقة بهم الخاصة الحكام إسإقاطا يعني كما

مركز احتلت التي القضية أن الدينية. إل شعائرهم إظهار وحرمة وكنائس

القرآن في قاطعي صريح نص ورود "الجزية" بسبب هي المؤولين لدى الهتمام

عبارتهم المهينة" حسب المذلة "الضريبة هذه من التخلص بشأنها. فحاولوا

الوسإائل. -بشتى

لمفهوم المتحمسين أكثر مـن هويدي وفهمي الغنوشي راشد ويعد هذا

له بكتاب الثانـي وأفرده المذكـور، بكتابه الول أفـرده هذا. حيث المواطنة

العلمانية المواقاف يختزل الصارخ العنوان ذميون" وهذا ل "مواطنون سإماه

ذات في الثقافية ومضامينه أبعاده بكل المواطنة مفهوم يثبت حيث الحللية،

شرعية أحكام من يحمله الذمة" بما "أهل مفهوم ويستبعد يقصي الذي الوقات

والدللة. الثبوت قاطعي بعضها الوحي بنصوص ثبتت

الدعوى، هذه للواء حاملة العلمانية برموزأها النسان حقوق منظمات وتعد

"أهل من طائفة بين رواجاا يلقى بالقريب ليس زأمن منذ المواطنة مفهوم وصار

بفضل أصبحوا حيث السإلمي، العمل وقايادات والمفكرين العلم" والدعاة

.10ص المصدر  نفس)3(
.12ص المصدر  نفس)4(
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الشعار بهذا والمنادين المتحمسين أشد من والفكرية النفسية النهزامية

ّلل. المض

المعروفين، الصول علماء من وهو العلواني جاابر د.طه هؤلء ومن

ود.توفيق نمر، المنعم ود.عبد المهدي، والصادق الترابي، حسن والدكتور

ما. حد الى القرضاوي ود.يوسإف الشاوي،

موضوع في مقولَتهم عليها تتركز التي المحاور وأهم

"المواطنة" هي:

تاريخية: أحكاما واعتبارها الذمة أهل أحكام في النظر . إعادة1

كتب في الذمة" المعروفة أهل "أحكام أن المؤولون هؤلء يرى حيث

والصراعات الحروب تخللتها ظروف طبعية، غير تاريخية ظروف أفرزأتها العلماء

تلك لظلل ومناسإبة ملبية الحكام تلك جااءت ولذلك والسياسإية؛ الدينية

الحروب.

قايم الذمة" لبن أهل "أحكام بكتاب ذلك على مثل هويدي ويضرب

التتار. وزأحف الصليبية الحروب ظلل في ألفه حيث الجوزأية

وأكثر أوسإع معالجة إلى يحتاج عنده الذمة أهل موضوع فإن ولذلك

في تعتريه التي الشوائب من التراثا تنقية في تتمثل التي المعالجة هذه عصرية،

الفقهية. الجاتهادات بعض مراجاعة وفي الصدد، هذا

هو ما وبين ملزمة، شريعة هو ما بين التفريق ضرورة على أكد أنه ومع

لحكم إنكاره بدليل ملزما شيئا الذمة أهل أحكام في يرى ل أنه إل ملزم، غير فقه

.)1(به صريح نص ورود من الرغم على الجزية

جالل محمد يقرر العنكبوت خايوطا من أوهى هي بأوهام، مفرطة وبثقة 

مصاحبة تاريخية قاضية فتلك ذمة أهل أو ذميين قاضية هناك تعد "لم أنه كشك

فكل اليوم، لها وجاود ول السإلمي، الفتح أسإاس على قاامت التي وللدولـة للفتح

والحقوق والتاريخ الوطن في شركاء مواطنون يسكنها العربية الوطان

)1(والواجابات".

خااصة طائفة على فرضت إنما الجزية أن فزعم عمارة محمد الدكتور أما

اعتقاده سإبب ويبين الخار، واليوم بالله تؤمن ول بالتوحيد تدين ل الكتاب أهل من

.208-207ص العربي الوطن وهموم السإلمية  انظر: الصحوة)1(
.80) ص الناجايل – القاليات – ( الجهاد مسلم كشك: خاواطر جالل  محمد)1(
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السإلمية، الشريعة تطبيق إلى يدعون الدين باسإم المتحدثين جامهور بان هذا

 السإلمية الشريعة نظـره- تطبيق -في معقول وغير

ويوحدها دين، يحكمها ل التي الدنيوية المور من عنده والجزية أهلها، غير على

.)2(الجميع ولء محور وهو الوطن،

في ليس أنه إلى ذهب حيث الغنوشي، راشد المسالك هذه في ويؤيدهم

عليه للبقاء حاجاة فل الذمة". ولذلك "أهل مصطلح اسإتعمال يفرض ما السإلم

وخاارجاه المواطنة أسإاس على السإلمي المجتمع داخال العلقاة اسإتقرت أن بعد

هويدي. وفهمي العوا سإليم د.محمد إلى وعزاه التعاهد، أسإاس على

ظروف تاريخية- اقاتضتها – ظرفية أحكام أنها كسابقيه يرى فهو ولذلك

 أيضا.)3(عمارة محمد للدكتور القول هذا ناسإبا الحروب

أن ويعلم المقولت، هذه أبعاد مثلهم يعي العلواني جاابر د.طه أن ومع

ذات المواطنة أن ويعلم الدنيوية، العلمانية وبين المواطنية بين تلزأما هناك

الدنيوية، العلمانية ظل في إل تتحقق أن يمكن ل وأنها علماني، فكري مضمون

الحياة. في ومنهجها ونظامها مفاهيمها سإيادة إطار وفي

ذات المفاهيم اسإتعارة عارض انه ومع سإبق، فيما بنفسه ذلك أكد كما

المغايرة، والقواعد الوثنية والصول الجذور وذات المختلف الحضاري النسق

القواعد، من بكثير متصلة الفكار من بجملة العادة في مشحونة تكون لنها

الحياة. جاوانب مختلف في الثار من كثير إلى ومؤدية

على ويثني  الغنوشي، راشد للعجب- يمتدح -ويا  نجده كله ذلك مع

اتساع عن أعلن برأيه "المواطنة" لنه موضوع في بها خارج "اجاتهاداته" التي

لهذا دلل المعاصر" ولنه "الوعي في هو كما المواطنة مفهوم لقبول السإلم

القلوب له تستجيب شرعا معتبرا اجاتهادا ليكون له، وأّصل له، وعلل القبول،

أحكام في النظر إعادة إلى العلواني يدعو . ولذلك)4(العقول وتقبله المسلمة،

فصائلها بكل الدنيوية العلمانية لسخط الحاضر في تعرضت لنها الذمة، أهل

المفترى عن: السنة نقل ،64،84ص محرم شهر ،1939 سإنة مارس عدد الهلل،  مجلة)2(
.189،251ص عليها

.57،29ص سإابق مرجاع – المواطنة  حقوق)3(
.12ص المواطنة حقوق – الغنوشي راشد لكتاب تقديمه  من)4(
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من     السإلميون     قادمه     ما     يقابلوا     لم     العلمانيين،     هؤلء     أن     يأسإف     وهو.)5(وتوجاهاتها

يستحق.     بما     يقابلوه     لم     متقدمة"؛     تأويلية     اجاتهادية     "مواقاع

النصوص     بذات     واحترسإوا     الماضويين،     مواقاع     احتلوا     ذلك     من     بدل     وأنهم

كل بين   التامة     المساواة     إمكان     تنفي     والتي     الماضويون،     بها     يحترس     التي

.)1(المواطنين

إشكالت من العلمانيون يطرحه ما يؤصلون السإلميين أن ويؤكد

وبقبولها، بها وأعلنوا والمواطنة، الحريات ومفهوم والتعددية كالديمقراطية

زأالوا ما للسإف، العلمانيين أن فيها. إل وشاركوا تحفظ، دون لها وأصلوا

.)2(تصديقهم أو إليهم السإتماع يرفضون

العقلية هذه وبمثل السإلمي، والفقه للتراثا الزأدرائية النظرة هذه وبمثل

المتخلفة التأويلت هذه وبمثل والنصارى، والعلمانيين الغرب لرضا السإتجدائية

ل الفوضوية المعرفية المنهجية هذه وبمثل المتقدمة ل والسـنة القرآن هدي عن

من وتأويلها المحكمة النصوص تعطيل مدرسإة من عريضة طائفة تنادي العلمية،

سإبيل على منهم يحصون، يكادون ل كثرة وهم العلم"، و"أهل والدعاة المفكرين

وعلى عليه وأثنى المذكور، الغنوشي لكتاب قادم حيث الشاوي د.توفيق المثال

.)4(وغيرهم شقير وأمين الترابي، وحسن المهدي، والصادق ،)3(فيه اجاتهاداته

شرعي: كحكم الجزية - إلغاء2

مع سإاهموا إذا الذمة، أهل عن الجزية إسإقاطا الغنوشي يرى حيث

وليس لهم، المسلمين حماية مقابل يدفعونها لنهم الوطن؛ حماية في المسلمين

الكفر. بسبب

المواطنين كل على الخدمة فيه تفرض وطني جايش إنشاء يقترح ولذلك

توحيد ثم المسلمين، غير على الجزية لفرض ديانتهم. كبديل عن النظر بقطع

فرض أمكن طالما السإلمية الدولة مواطني كل على ومقدارا اسإما الضرائب

.)5(الجميع على الجابارية العسكرية الخدمة

.14ص المصدر  نفس)5(
.19ص المصدر  نفس)1(
.11ص المصدر  نفس)2(
.25،26،27ص للكتاب  انظر: تقديمه)3(
المهدي: العقوبات الصادق ،240-222ص العربي الوطن وهموم السإلمية  انظر: الصحوة)4(

.137ص الشرعية
.136ص الغنوشي راشد – المواطنة  انظر: حقوق)5(
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الجزية بأن ذلك معلل نمر المنعم عبد الطرح هذا في تماما معه ويتفق

أن غير من النصارى، قاتال إلى المسلمون فيه يضطر دفاعي، قاتال عن ناتجة

عن للحديث مجال "ل أنه كشك جالل محمد بال على خاطر .ومما)6(به يبدؤوهم

ويرفضون ينهزمون الذين المحاربين على الية نص من شرعت قاد فهي الجزية،

ل عليهم نعرض ول المسيحيين، مواطنينا نحارب ل ونحن السإلم، في الدخاول

.)1(السيف" ول السإلم

!     مسلم؟ بال على تخطر بخاطرة محكمة آية نص يلغى جاراءة بكل وهكذا

أن يلِحظ السإلمية، الصحوة تيارات لمواقاف هويدي فهمي اسإتعراض وفي

إشارة أية تتضمن ل الترابي حسن يرأسإها التي السإلمية القومية الجبهة دسإتور

.)2(الجزية مسألة إلى أو الذمة عقد إلى

أصروا الذين المعاصرين، المسلمين العلماء آراء بعض على تعقيبه وفي

الجزية. وجاوب ومنها الذمة، أهل أحكام بقاء على

إنما بأنهم إياهم متهما ودية، وغير حادة معالجة بأنها القاوال تلك ويصف

فوقاية بنظرة معهم يتعاملون وبأنهم مضض، على المسلمين بغير يقبلون

بين المساواة عن حديث أي يصادر الذي المر للمغلوب، الغالب برؤية محكومة

.)3(الطرفين

وجاوب على المتداخالين معظم أكد الموضوع، لهذا المخصصة الندوة وفي

على جاميعا أكدوا الطوائف. كما وسإائر والنصارى المسلمين بين التامة المساواة

نريد نصراني: ل وهو أحدهم وقاال مهينة، ضريبة بوصفها الجزية حكم رفض

ل مواطنون إننا … أصل سإاقاطة لنها العسكرية الخدمة مقابل الجزية إسإقاطا

.)4(المسلمين ديار أسإميه ول جاميعا، وطننا هذا وإن ذميون،

القائلين لقول وصفه أن إل صراحة الجزية حكم ينكر لم هويدي أن ومع

يؤيده. ول إليه، يميل ل أنه منه يفهم الودية، وغير الحادة بالمعالجة بوجاوبه

.74-71ص دينهم وقاضايا عز: شبابنا المنعم  انظر: د. عبد)6(
.80ص مسلم كشك: خاواطر جالل  محمد)1(
منتدى عقدها ندوة : اعمال202ص العربي الوطن وهموم السإلمية  انظر: الصحوة)2(

-14 بتاريخ السإلمية الحضارة لبحوثا البيت آل مؤسإسة مع بالتعاون العربي الفكر
العربي. الفكر منتدى الناشر – إبراهيم الدين د. سإعد وتقديم تحرير م،16/3/1987

.198-196 المصدر  نفس)3(
معروف. نصراني أردني كاتب الفانك، د. فهد هو هذا والقائل ،238ص المصدر  نفس)4(
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الخدمة مقابل الجزية بإسإقاطا القول مع القرضاوي يوسإف الشيخ ويتفق

َوجّاِب حالة وفي العسكرية، ضريبة، تسمى بل جازية، تسمى أن يلتزم فل دفعها، َت

باسإم تغلب بني نصارى من الجزية أخاذ حين بعمر أسإوة ذلك من يأنفون داموا ما

السإماء. ل بالمسميات واعتبارا لهم تألفا الصدقاة

التسليم هو الجزية آية "الصغار" في أن القرضاوي يوسإف الشيخ يرى كما

. )5(والذلة المهانة وليس السإلمية الدولة لحكم والخضوع السلح وإلقاء

نمارسإه" تعرض وكيف نفهمه السإلم: كيف في "الجهاد كتابه وفـي

حيث الجزية، ومنها الذمة أهل لحكام البوطي رمضان سإعيد محمد الدكتور

.)1(الفقهاء إلى التسمية هذه نسب

نصارى مع عمر بفعل اسإتدلل آخار اسإم بأي تسميتها جاوازأ إلى ذهب كما

الله "ومعاذ الحرابة على الله رتبه جازاء الية في الصغار أن وقارر ،)2(تغلب بني

.)3(كتاب" إلى انتساب أو كفر على مرتبا يكون أن

بدل مالية ضريبة أنها الجزية موضوع في ويقال قايل ما ملخص هذا

الخضوع به قاصد الصغار وأن الكفر، على مرتبة وليست العسكرية، الخدمة

مع عمر بفعل أسإوة مكانها الصدقاة أخاذ يجوزأ وأنه والمهانة، الذلة ل للحكام

الزمن، عليه عفا فقهي واجاتهاد تاريخي حكم أنها بعضهم وعند تغلب، بني نصارى

بالمساواة القاضية وقاواعدها الشريعة ومقاصد السإلم سإماحة مع يتناقاض وهو

الدولية والعراف النسان حقوق مفاهيم مع تناسإبه عدم إلى إضافة الناس، بين

الحاضرة.

وجاه على والجزية عامة الذمة أهل أحكام في النظر إعادة تجب ولذلك

.)4(الخصوص

نصوص ضوء في المصداقاية من رصيدها هو وما الدعوى؟ هذه حقيقة فما

ما ذلك الثبات؟ والئمة والتابعين الصحابة من المة سإلف وفهم والسنة القرآن

الله. شاء إن الرد في سإنراه

.34 ،32 ،23 ،56ص السإلمي المجتمع في المسلمين القرضاوي: غير  د. يوسإف)5(
.123ص نمارسإه وكيف نفهمه كيف السإلم في رمضان: الجهاد سإعيد محمد  د. البوطي)1(
.135ص المصدر  نفس)2(
.131 المصدر  نفس)3(
.137ص الشرعية المهدي: العقوبات  انظر: الصادق)4(
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الحقوق "المواطنين" في بين التامة . المساواة3

على القائم المواطنة لمفهوم تلقائية بدهية نتيجة هذه أن وعندهموالواجبات:

الوطن. بحدود المحددة الجغرافية الرابطة أسإاس

من يمنع الذي فما والدين، العقيدة وليس التراب، هي الرابطة دامت فما

ويهودي ونصراني مسلم بين حينئذ الفرق وما المواطنين؟ بين التامة المساواة

ومجوسإي؟ ودرزأي

وأفكارهم آرائهم إظهار حق مثل شيء كل في بالمساواة نادوا وعليه

الممكنة. الوسإائل بشتى لها والترويج عنها والعلن وشعائرهم وعقائدهم

القضاء مثل اسإتثناء بدون العامة الوظائف كل تولي في بحقهم نادوا كما

العظمى(المامة). الرئاسإة وحتى الجيش وقايادة

المواطنة- لمفهوم وتحقيقا المساواة لهذه -تطبيقا بعضهم وطالب بل

لعقله العنان أطلق وثنيا.وممن أو كان كتابيا مواطن أي من المسلمة زأواج إباحة

الكتابي- بما من المسلمة زأواج -باسإتثناء  وتدعيمها الدعاوى هذه تأصيل في

العلم". و"أهل والدعاة المفكرين من ذكرتهم من شرعية أدلة يظنه

في الشتراك على يقوم السإلمي المجتمع أن الغنوشي يرى حيث

الشؤون في والمشاركة والواجابات الحقوق في المساواة أسإاس على المواطنة

المطلقة(  المساواة حق تقرير يجب وأنه والمانة، الكفاءة أسإاس على العامة

عقائدهم إظهار الذمة- في -أهل حريتهم ومنها شيء كل ) في

الدولة في العامة الوظائف كل تولي في الحق لهم وأن الوسإائل، بشتى ونشرها

وقايادة المامة وظيفتي عدا ما الول والوزأير الوزأراء رئاسإة فيها بما السإلمية

الجيش.

- من يفهمه "العدل" كما أسإاس مع يتعارض ما إلغاء وجاوب على مؤكدا

حيث الشاوي كتابه مقدمة في عليه وافقه ما . وهو)1(الفرعية الفقهية الحكام

.)2(المساواة بمبدأ المخلة الحكام اسإتبعاد ضرورة على أكد

أن ذكر أنه مع الدولة، رئيس بانتخاب قايامهم أجاازأ المساواة لهذه وتطبيقا

وأجاازأ نفسه، المام في اشترطوه ما المام ينتخب من في اشترطوا الفقهاء

زأيدان الكريم ود. عبد للقرضاوي نسبه رأي على معتمدا الزكاة من إعطاءهم

.35 ،79 ،68 ،66 ،48ص المواطنة  انظر: حقوق)1(
.26ص المقدمة المصدر،  نفس)2(
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نص المنذر ابن أن ذكر أنه مع والزيدية، كالباضية المنحرفة المذاهب وبعض

ذلك. جاوازأ عدم على الجاماع انعقاد على

المر أولو رأى إذا ضريبة، بوصفها منهم الزكاة أخاذ أجاازأ المقابل وفي 

المسلم بقتل وقاال ،)3(الواحدة الدولة في المواطنين بين التفرقاة لتفادي ذلك

بكافر)، مسلم يقتل (ل الصحيح الحديث عن وميل الحنفية لرأي اتباعا بالذمي

.)4(ذلك وغير المواطنين، كل على ومقدارا اسإما الضرائب توحيد واقاترح

غير لموضوع والكتاب" تعرض "المفكرين هؤلء من أحدا تجد تكاد ول هذا

لنا ما "لهم اشتهرت عبارة على يؤكد وتراه إل السإلمي، المجتمع في المسلمين

الدسإتوري السإاس أنها جاهله لفرطا بعضهم اعتبرها علينا" حتى ما وعليهم

الشرعي الحكم ينقح أن لحد يجوزأ ل وأنه الدائمة، المساواة كفالة في السإلمي

. )5(علينا" ما بعض وعليهم لنا ما بعض "لهم فيجعله

السودان في أنهم فيرى الترابي .وأما)6(نمر المنعم عبد عند مثيلها وانظر

على جاانب في فأسإسوها الديمقراطية، من إطار في _ "قاضية" الدين عالجوا

معان هناك يكون حتى الديان، في المشترك عن والبحث والمساواة الحرية

من كثير من إليك أقارب المسيحي المتدين ويكون المسيحي مع فيها تشترك

؟!)1(المتدينين" غير البطاقاة أصحاب المسلمين

برأي خارج انه إل التامة، المساواة على اللحاح كثير هويدي فهمي أن ومع

ل العدالة مبدأ على تقوم أن يجب أنها رأى حيث للمواطنة مفهومه في خااص

إلى بالنظر حقه حق ذي كل يعطى أن العدالة مقتضى لن المساواة، مبدأ

جاميع بين "المساواة" التماثل تقتضي بينما المحيطة، الموضوعية الظروف

المساواة فرض العدالة من ليس عمليا أنه مع والموضوع، الشكل في الطراف

التمييز عدم إلى تقود قاد التامة، المساواة دعوة أن مضيفا والقالية الكثرية بين

إلى الدعوة إلى أو الدينية الصبغة ذات الوظائف في والنصارى المسلمين بين

التامة المساواة إلى الدعوة أن يرى فهو كله ولهذا المسلمة، من الكتابي زأواج

.102 ،90 ،84ص المصدر  نفس)3(
تخريجه. سإيأتي والحديث ،136 ،108ص المصدر  نفس)4(
. 80ص  مسلم : خاواطر كشك جالل  محمد)5(
.74ص دينهم وقاضايا  شبابنا)6(
دفعه الذي هو العتقاد هذا ولعل ،240ص العربي الوطن وهموم السإلمية  الصحوة)1(

قارنق جاون العالمية الصليبية صنيعة بقيادة السودان لتحرير الشعبي الجيش مع للتحالف
ًءا. فعل كما المسلمين إخاوانه ضد مؤخار
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موضوعية الكثر المعيار هو العدل ويظل مغلوطا، ومعيارا براقاا شعارا تصبح

.)2(وإنصافا

وسإآتي التامة، المواطنة دعاة طروحات عليها تركزت التي المحاور هذه

التالية: النقاطا في والتفنيد بالرد عليها

:العلمانية وسيادة الشريعة إقصاء يستلزم المواطنة أولَ: مفهوم

هو فما به، المناداة وأبعاد ونشأته المواطنة مفهوم لنا تبين وقاد الن

معيارا العقيدة جاعل السإلم أن يعلم لمسلم يحل وهل السإلم؟ واقاع في رصيده

والتراب؟ الطين هو آخار بمعيار والمقياس المعيار هذا يستبدل أن شيء، كل في

رابطة قادمنا كما وهي وعرقاي قاطري أسإاس على الناس تصنف المواطنة

فكري: مسلم عقائدي أسإاس على فيصنفهم السإلم أما عنصرية، وضيعة

ورازأقاهم. خاالقهم الله توحيد من موقافهم أسإاس على يصنفهم ومشرك، وكتابي

ّوزأ فكيف عنصري معيار واسإتيراد المعيار، هذا اسإتبدال المؤولون هؤلء يج

 قاومي؟

دين إلى تنتهي شرعية أحكام تفصيل تجيز معرفية منهجية وأية علمية أي

كما المواطنة!حديثا؟ إل تظهر لم مستحدثة، بشرية مفاهيم مقياس على رباني

ول علماني، فكري مضمون وذات علمانية دنيوية رابطة نفسه، العلواني أقار

الحياة. فهل في ومنهجها ونظامها مفاهيمها وسإيادة العلمانية ظل في إل تتحقق

تحقيق إلى يدعون هؤلء وكل وهويدي والغنوشي العلواني أن هذا من يفهم

إدراكهم تفسير يمكن فكيف وإل الحياة؟ في ونظامها مفاهيمها وسإيادة العلمانية

درجاة إلى له الشديد وتحمسهم به مناداتهم الوقات ذات وفي المضمون لذلك

العلماء؟ وإجاماع والصحيحة الصريحة والنبوية القرآنية النصوص تجاوزأ

بدون يعلن المعاصر" والعلواني "الوعي في المواطنة مفهوم هو فهذا

المعاصر؟ الوعي في هو كما المواطنة، مفهوم "السإلميين" يقبلون أن تحفظ

هذا؟ بعد ضلل فأي

إطار في الدين قاضية عالجوا السودان في أنهم الترابي قاول من والعجب

بها سإمحت التي القضايا من قاضية من أكثر ليس عنده فالدين الديمقراطية؟ من

بعلج تكفل الذي الحياة نظام وهي السإاس، هي فالديمقراطية الديمقراطية،

الدين. ومنها القضايا كل
.207-206السابق: ص  المرجاع)2(
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مفهوم عنها يتمخض التي المحاذير من محذور بأكبر هو نطق وقاد

عاطفيا؟ ترابيا رابطا مكانه ويقيم العقائدي الرابط يلغي أنه وهو المواطنة،

من المسلم إلى أقارب النصراني يكون أن الحوال من بحال يمكن فهل

التوحيد لكلمة عنده قايمة فل إذا الترابي؟ يقول كما المتدين؟ غير المسلم أخايه

وعليهما الحساب، يوم المسلم وتنجيان شيء بكل ترجاحان اللتين والشهادتين

جاند واسإتشهد المجاهدون وقااتل النبياء بعث أجالهما ومن والكفر، السإلم مدار

بين المساواة العبث من  إنه!هذا؟ يومنا إلى الكرام الصحابة من السإلم

وكبتهم، ورسإوله، الله لعنهم من وبين الله على الكريم الموحد المسلم

والصغار. والمسكنة الذلة عليهم وضرب وحقرهم،

الفاتحة في حتى والسنة القرآن نصوص في الواضح التفريق هذا وهل

أهل من وغيرهم المسلمين من المّي وعي في وحتى هؤلء يقرأها التي نفسها

ُتمنح تعطى، منمقة بعبارات وتغطيته إخافاؤه يمكن هل الملل، "بالجاتهاد شهادة و

المعتبر"؟ الشرعي

أهل من أسلم بمن خاصة علينا ما وعليهم لنا ما "لهم ثانيا: عبارة،

الذمة"

ل شرعيا حكما بعضهم جاعلها والتي تردادها من يكثرون التي العبارة إن

في ليست العبارة علينا" هذه ما وعليهم لنا ما "لهم وهي وتعديله تنقيحه يجوزأ

جاملة من فصاروا هؤلء، من أسإلموا الذين في هي إنما إطلقاا الذمة أهل

أن والتحريف التأويل لهل يحلو كما ل عليهم، ما وعليهم لهم ما لهم المسلمين

وله مرتين أجاره فله الكتاب أهل من أسإلم "من الصحيح الحديث في يزوروا.جااء

وله أجاره، فله المشركين؛ من أسإلم ومن علينا، الذي مثل وعليه لنا، الذي مثل

.)1(علينا" الذي مثل وعليه لنا، الذي مثل

محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقااتل أن  أمرت:  وقاال

فعلوا فإن صلتنا، يصلوا وأن ذبيحتنا، ويأكلوا قابلتنا يستقبلوا وأن ورسإوله، عبده

ما وعليهم للمسلمين ما لهم بحقها، إل وأموالهم دماؤهم علينا حرمت فقد ذلك

1/93 الزوائد مجمع في . والحديث613 ص2 ق1م الصحيحة  اللباني: السلسلة)1(
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والنسائي والترمذي داود أبو أخارجاه صحيح حديث . وهو المسلمين على

.)2(وغيرهم

على الشائع الحديث بطلن على دليل عقبه: "وفيه الله رحمه اللباني قاال

ما وعليهم لنا ما الذمة: "لهم أهل في قاال  النبي أن والكتاب الخطباء ألسنة

في صريح لنه يبطله، الصحيح الحديث هذا بل ، عنه له أصل ل مما علينا" وهذا

الخطباء هؤلء وعمدة الكتاب وأهل المشركين من أسإلم من في ذلك قاال   أنه

.)3(الشريف" بالحديث عندهم علم ل الذين الفقهاء بعض على

علينا، ما وعليهم لنا ما قاال:(لهم الضعيفة سإلسلته في بطلنه على وتكلم

عن الصحيحة الثار من ذلك غير له. وأورد أصل ل باطل الذمة) حديث أهل يعني

نص بها جااء التي الجزية . فأحكام)4(ذكرته ما تفيد والتابعين الصحابة من السلف

بل وتعديلها بتغييرها المؤولين عند بأس ل الجاماع، وجاوبها على وانعقد قارآني،

يجوزأ ل معتبر، واجاتهاد شرعية أحكام فهي وخايالتهم أوهامهم أما وإلغائها،

تعديلها. ول تنقيحها

بين كثيرة أحكام في فرق السإلم أن نقرر أن يمكن واطمئنان ثقة وبكل

في العلماء أفردها بهم خااصة أحكاما الكتاب لهل وجاعل وغيرهم، المسلمين

في القيم ابن كالمام خااصة بكتب وبعضهم مطولة بأبواب الفقهية مصنفاتهم

بيانها. ول ذكرها معرض في ولسنا جادا، كثيرة الذمة" وهي أهل "أحكام كتابه

حال في وغيرهم المسلمين بين يساو لم السإلم أن قاوله نريد ما كل بل 
القرآن وآيات  الخارة، في ول الدنيا في ل سإلم في ول حرب في ل الحـوال من
ّلِذيَن َنْجَعُل َأْم صريحـة ذلك في ُنوا ا ُلوا آَم ِلَحاِت َوَعِم ْلُمْفِسِديَن الّصا َكا

َلْرِض ِفي ّتِقيَن َنْجَعُل َأْم ا ْلُم ْلُفّجاِر ا َنْجَعُل )،28(ص-   َكا َأَف

ِلِميَن ْلُمْس ْلُمْجِرِميَن(*) َما ا ُكْم َكا ْيَف َل ُكُموَن َك  ).بل36-35(القلم/   َتْح
مسلم بين يساوي فكيف عاص ومسلم طائع مسلم بين يساو لم السإلم إن

بشتى طمسه المؤولون حاول وإن الواضح من أوضح معنى وكافر. وهذا
الشبهات.

نسخ يلحقها لَ القيامة، يوم إلى ثابتة محكمة الذمة أهل ثالثا: أحكام
بوقت خاصة ولَ مؤقتة ولَ تاريخية وليست تعديل ولَ تأويل ولَ

الحروب.

.612ص المصدر  نفس)2(
.613ص المصدر  نفس)3(
.225-3/222 والموضوعة الضعيفة الحاديث  سإلسلة)4(
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هو. الذمة أهل بها الله خاص التي الحكام هذه وأول

:والصغار - الجزية أ
ُلواتعالى:(  الله يقول   ِت ّلِذيَن َقا ُنوَن لَ ا ّلِه ُيْؤِم ِم َولَ ِبال َيْو ْل الِخِر ِبا
ّلُه َحّرَم َما ُيَحّرُموَن َولَ ُلُه ال ُنوَن َولَ َوَرُسو ْلَحّق ِديَن َيِدي ّلِذيَن ِمْن ا ا

ُتوا َتاَب ُأو ِك ْل ّتى ا ُطوا َح َيَة ُيْع ْلِجْز ).29)(التوبة/َصاِغُروَن َوُهْم َيٍد َعْن ا
وفيه: جايوشه لقادة  الرسإول وصية فيه حديثا صحيحه في مسلم وأخارج  

من عدوك لقيت وإذا …بالله كفر من قااتلوا الله باسإم (…انطلقوا

وكف منهم، فاقابل أجاابوك ما فأيتهن خاصال ثلثا إلى فادعهم المشركين،

أبوا هم فإن… عنهم وكف منهم فاقابل أجاابوك فإن السإلم إلى ادعهم عنهم،

أبوا، فإن عنهم، وكف منهم، فاقابل أجاابوك، فإن الجزية، إعطاء إلى فادعهم

.)1(وقااتلهم) بالله فاسإتعن

هجر مجوس من الجزية أخاذ  الرسإول أن البخاري صحيح في وثبت  

الفرس: "… فأمرنا لقائد شعبة بن المغيرة قاول وفي ،)2(البحرين ومجوس

.)3(الجزية" تؤدوا أو وحده، الله تعبدوا حتى نقاتلكم أن   ربنا رسإول نبينا

أهل من تؤخاذ الجزية أن على الفقهاء إجاماع القيم وابن المنذر ابن وذكر

.)4(المجوس ومن الكتاب

قاول يبقى هل الفقهاء، وإجاماع الحديث ونصوص القرآن نص بعد فهل  

كما منها التراثا تنقية يجب التي الشوائب من هو الحكم هذا وهل لقائل؟

"العدل مفهوم مع يتعارض لنه إلغاؤه يجوزأ الحكم هذا وهل هويدي؟ يقول

قارر حين عادل أم ظالما الله كان وهل الغنوشي؟ يراه المواطنين" كما بين

حين ظالمين جاهلء كانوا المة وخايار وصحابته  رسإوله وهل الحكم؟ هذا

وكل والروم وفارس والبحرين هجر مجوس على الجزية وفرضوا طبقوه

وهل ظلم؟ وهذا عدل هذا أن تحديد في الحق له  الذي هو ومن الدنيا؟

و"المجتهدين" من المفكرين عقول إلى تحديدهما أمر ترك والمساواة العدل

ًءا البشر؟ ِلَم إذ والشرائع! الرسإل الله أنزل ف

.12/37 النووي بشرح مسلم  صحيح)1(
.6/257 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)2(
.6/258 المصدر  نفس)3(
.1/18 القيم لبن الذمة أهل أحكام ،59ص المنذر لبن  الجاماع)4(
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سإوء من والمصالح المقاصد على الكلم في قالته بما لذكر أعود وهنا  

نصوص بها وتهدم تلغى ككاسإحة وقاواعدها الشريعة مصالح اسإتخدام

الجزئية. الحكام في الشريعة

أن بالبوطي يليق والسنة القرآن "الجزية" في لفظ ثبوت بعد وهل  

منها؟ والتخلص إلغاؤها ثم من عليه ليسهل للفقهاء، التسمية هذه ينسب

حادة معالجة ورسإوله الله به أمر الجزية" الذي "فرض وصف يجوزأ وهل

الله حكم على واعتراضا نقدا هذا ليس أو هويدي، وصفها كما ودية غير

على السإلم يعرضوا بأن جايوشه قاادة يأمر  الله رسإول كان وإذا ورسإوله؟

جالل محمد يتبجح فكيف السيف؟ ثم الجزية ثم الكتاب وأهل المشركين

ول السإلم ل عليهم نعرض ل "المسيحيين" مواطنون أن بقوله كشك

الجزية؟ ول السيف

أحكاما الذمة أهل أحكام كل اعتبار في والعلمية الموضوعية تلك وأين  

الحروب؟ ظروف اقاتضتها تاريخية

نصوص بأن وآركون حرب وعلي زأيد أبي قاول إلى يجر القول هذا إن  

ذاته النص تجعل أن بين الفرق ما إذ تاريخية نصوص هي والسنة القرآن

حكمه إلغاء هي واحدة النتيجة تاريخيا؟ مضمونه تجعل أن وبين تاريخيا

عمارة. محمد سإماه كما التنفيذ وقاف أو التقاعد على النص إحالة وبالتالي

باتت وأحكامها الشريعة أن في صراحة كالعلمانيين أعلنوها هؤلء أن ولو

إليه ترنوا الذي الغربي، الطابع ذي المدني المجتمع إقاامة أمام عائقا

وأراحونا. الرد، مؤنة لكفونا أعناقاهم إليه وتشرئب أفئدتهم وتهواه أبصارهم،

مراداتهم على ثابتا قاطعيا وإجاماعا قاطعية نصوصا يتأولوا أن أما  

جاائز. غير فهذا الفاسإدة وعقائدهم وخايالتهم

من فيها ما اسإتشعارهم هذه الجزية آية تأويل على هؤلء حمل الذي وإن  

بحجج الصغار هذا نفي فحاولوا الكتاب، أهل ومنهم للمشركين ومهانة ذلة

وهي كفارا كونهم مجرد ل الحرابة هو الجزية فرض سإبب أن كالقول واهية

السإلم لحكم الخضوع به يراد الصغار وإن والغنوشي، وكشك البوطي مقولة

والمهانة. الذلة ل
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يكون أن في المانع "وما الشبهة هذه رد في البراك الملك عبد يقول  

والمسكنة الذلة الله يضرب  ألم!الكفر؟ على مرتبا الية في (الصغار) الوارد

.)1(غيرهم؟ أم كتاب أهل كفار سإـواء الكفار، على واللعنة

َبْت الكتاب:  أهـل عن تعالى الله قاال  ْيِهْم َوُضِر َل ّلُة َع ّذ ال
َنُة َك ْلَمْس ُءوا َوا َبا ّلِه ِمْن ِبَغَضٍب َو أخارى آية في وقاال )،61(البقرة-   ال

َبْت عنهم:  ْيِهْم ُضِر َل ّلُة َع ّذ ْيَن ال ْبٍل ِإلَ ُثِقُفوا َما َأ ّلِه ِمْن ِبَح ال
ْبٍل ّناِس ِمْن َوَح ُءوا ال َبا ّلِه ِمْن ِبَغَضٍب َو َبْت ال ْيِهْم َوُضِر َل َع

َنُة َك ْلَمْس ّلِذيَن ُلِعَن وقاال:  )،112عمران- (آل  ا ِني ِمْن َكَفُروا ا َب
ِئيَل َلى ِإْسَرا َد ِلَساِن َع ْبِن َوِعيَسى َداُوو َيَم ا ِلَك َمْر َعَصْوا ِبَما َذ

ُنوا َكا ُدوَن َو َت ).78(المائدة-  َيْع
 بعثتفيه:  قاال الذي   الله رسإول حديث في يقولون هؤلء ترى وما  

والصغار الذل وجاعل به، يشرك ول الله يعبد حتى الساعة يدي بين بالسيف

معنى في ينظر . والذي) (2منهم فهو بقوم تشبه ومن أمري، خاالف من على

والمهانة. الذل يتعدى يجده ل الكريم القرآن في ورد "الصغار" كما

ُغَر المفردات: " "يقال في الراغب قاال   ًءا َص ُغر ِغَر الكبير، ضد في َص وَص

ًءا ْغَر ًءا ُص َغار ّية: حتى بالمنزلة الراضي والصاغر الذلة، في وَص يعطوا الدن

.)3(صاغرون" وهم يد عن الجزية

ُيِصيُب تعالى:  قاوله في الذل بأشد الطبري وفسره ّلِذيَن َس َأْجَرُموا ا

َد َصَغاٌر ْن ّلِه ِع َذاٌب ال ٌد َوَع ُنوا ِبَما َشِدي ُكُروَن َكا .)4()124(النعام- َيْم
.)5(أذلء صاغرون) يعني البخاري: (وهم المام وقاال

الحقير". "الصاغر: الذليل تفسيرها في قاوله عبيد أبي عن حجر ابن ونقل

يقول الذي وهو السإلم لحكم الخضوع هو بالصغار المراد بأن القول وأما  

نفي به المراد فليس الشافعي، قاول فهو وغيره القرضاوي يوسإف الشيخ به

التفسير إلى يرجاع بقوله: وهو عليه علق حجر ابن لن تلحقهم التي الذلة

احتماله إلى ويضطره يحتمله، ل بما الشخص على الحكم لن اللغوي،

. )6(الذل يستلزم

كتاب على رد وهو ،230ص الجهاد حول وشبهات أباطيل على البراك: ردود الملك  عبد)1(
")  نمارسإه وكيف نفهمه كيف "الجهاد البوطي

..2/50،92 لحمد وعزاه ،5/109 انظر: الرواء اللباني،  صححه)2(
.282ص  المفردات)3(
.8/26 البيان  انظر: جاامع)4(
.6/257 الباري  فتح)5(
.6/299 المصدر  نفس)6(
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ول الذمـة أهل إعزازأ يجوزأ فل مهانون كثير: صاغرون: ذليلون ابن وقاال  

صحيح في جااء كما أشقياء، صغرة أذلء هم بل المسلمين، على رفعهم

اليهود تبدءوا  لقاال:    النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن مسلم

الطريـق في أحدهم لقيتم وإذا بالسـلم، والنصارى

بن عمر المؤمنين أمير عليهم اشترطا . ولهذا)1(أضيقه" إلى فاضطروه

.) (2 وتحقيرهم إذللهم في المعروفة الشروطا تلك الخطاب

الكفار رؤوس على المضروب الخراج هي القيم: "فالجزية ابن وقاال  

مقهورين. أذلء يعطوها )) أي …يد تعالى: ((عن قاوله وصغارا"…أما إذلل

.)3(الية في الصحيح هو هذا

ولو ومنطوقاها الية سإياق يأباه مما الكتاب أهل عن والذلة الصغار فنفي  

ذكرته ما إليها أضيف إذا فكيف الخارى، النصوص عن بمعزل وحدها أخاذناها

هذا ونفي والخجل للتحرج داع هناك العلم. فليس لهل وأقاوال نصوص من

الدخاول على لهم وحمل كفرهم على لهم عقوبة الله فرضه أن بعد الحكم

الجنة إلى يجر من الناس مباشر. ومن مادي إكراه بدون السإلم في

بالسلسإل.

يحملهم يلحقهم الذي الذل أن الجزية وضع في حجر: الحكمة ابن قاال  

على الطلع من المسلمين مخالطة في ما مع السإلم في الدخاول على

.)4(السإلم محاسإن

ملبوسهم في المسلمين عن تميزهم يوجب الصغار ب) لزوم
وعقائدهم. دينهم إظهار عليهم ويحرم ومركوبهم

الذمة لهل الفقهاء عليها نص تفصيلية أحكام من المعاصرون ينتقده ما  

ونحو ومركوبهم وبيوتهم ملبوسإهم في بالمسلمين التشبه من نحو: منعهم

لمفهوم وتطبيق تفسير الحقيقة في هو ملزم غير تاريخا إياه واعتبارهم ذلك

عليهم. الله أوجابه الذي الصغار

وهم يد عن الجزية يعطوا الجرار: "حتى السيل في الشوكاني قاال  

في صغار فيه ما بهم ينزل أنه أفادت قاد الحالية الجملة صاغرون" فهذه

.14/148 النووي بشرح مسلم  صحيح)1(
.3/383 العظيم القرآن  تفسير)2(
.1/34 الذمة أهل  أحكام)3(
.6/299 الباري  فتح)4(
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يخالف مما ويمنعون شؤونهم، من ذلك ونحو ومركوبهم وبيوتهم ملبوسإهم

ذلك، ونحو ومركوبهم وبيوتهم ملبوسإهم في بالمسلمين التشبه وهو الصغار

يعتمدون ما فيه ذكر عهدا عنه الله رضي الخطاب بن عمر عليهم أخاذ وقاد

بالمسلمين يتشبهون ل أنهم جاملته ومن وكنائسهم، ومالهم حالهم في عليه

أنهم شعر،وفيه فـرق ول نعلين ول عمامة ول قالنسوة في ملبوسإاتهم في

يظهرون ول أوسإاطهم علـى الزنانير يشدوا وأن رؤوسإهم مقاديم يجزون

ناقاوسإا يضربون ل أنهم وفيه المسلمين، طريق في كتبهم من شيئا ول صليبا

حضرة من شيء في بالقراءة أصواتهم يرفعون ول خافيفا، ضربا إل

المسلمين.

قاال: غنم بن الرحمن عبد  عن)1(حزم ابن أخارجاه العمري العهد وهذا

في يحدثوا ل أن عليهم وشرطا الشام، نصارى صالح حين لعمر "كتبت

منها". خارب ما يجددون ل أنهم وفيه كنيسة، ول ديرا حولها ول مدينتهم

الفقهاء، من غيره ذكره وما ،)2(المصنف ذكره بما إلزامهم أن والحاصل  

.)3(بها" وكفى المتقدمة القرآنية الية عليه دلت قاد

القرآن عليه نص الذي السإلمي المجتمع في المسلم غير وضع هو هذا  

الله عن وفهموا التنزيل عاصروا من وطبقه وفهمه   المصطفى سإنة وبينته

عنه؟ الله رضي الخطاب بن عمر سإنته باتباع أمرنا من ومنهم مراده حق

الذمي تجعل مختلقة بتأويلت هذا كل على الضرب هؤلء يحاول فكيف  

بعضهم إن بل والواجابات الحقوق كل في المسلم، مع المساواة قادم على

.)4(المسلم؟ على وكرمه الذمي، ميز  السإلم، جاعل

يبني وأن وشعائره، عقائده يظهر أن للذمي بعضهم نظر في يجوزأ وكيف  

دينه. إلى المسلم يدعو كما إليه، ويدعو ودينه، لفكاره يروج وأن المعابد،

عليهم؟ وشدد ذلك، من منعهم حين ضال الخطاب بن عمر كان وهل

شأن: ذات مناصب تولي عليهم يحرم الصغار ج) لزوم

.7/346  المحلى)1(
الجرار. السيل في الشوكاني شرحه الذي الزأهار متن صاحب  هو)2(
.572-4/571 الجرار  السيل)3(
.13ص المواطنة  حقوق)4(
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ملبوسإهم في بالمسلمين التشبه عليهم حرم قاد الذمة أهل كان إذا  

على ولة يكونوا أن يستقيم فكيف وإذلل؛ لهم صغارا ومركوبهم وبيوتهم

في بالمسلم التشبه والسؤدد للعزة أدعى وأيهما عليهم؟ وحكاما المسلمين

معنى من ذكرته مما شؤونه؟ وتصريف عليه والسيادة حكمه أم لباسإه؟

أنه المعاصرون، المنهزمون ل الثبات العلم أهل فهمه كما ومقتضاه، الصغار

لهم يكون عامة وظيفة أي تولي من الذمة أهل تمكين المسلمين على يحرم

الله ضربه الذي الصغار مخالفة تقتضي أو مسلم، على وسإيادة حكم فيها

بالله. وشركهم كفرهم جازاء عليهم

يفسر غريب عجيب تناقاض في يقعون المؤولين هؤلء نرى وهنا      

كلها الذمة أهل أحكام دمغوا أن المضطربة. فبعد النتقائية منهجيتهم

ثانية ينعطفون نظرهم. نراهم في مشرفة غير لنها الملزمة غير بالتاريخية

حجة ليتخذوه المناصب بعض الذمة أهل بعض فيه تولى الذي التاريخ هذا إلى

الوزأراء. رئاسإة فيها بما العامة للوظائف الذمة أهل تولي جاوازأ على شرعية

المختلفة السإلمية الدولة عهود في والسلطين الخلفاء وأعمال فالتاريخ  

الول. المقام في شرعية حجة ليس

يرى والعباسإيين المويين الخلفاء ومواقاف أعمال يراجاع من أن وثانيا  

فرضه الذي الصغار بموجاب يستحقونها التي منازألهم الذمة أهل أنزلوا أنهم

ولة ظلم من العلماء إلى المسلمين عامة شكاية بعد وذلك عليهم، الله

لرفع العلماء دعا ما وأموالهم لديارهم واغتصابهم وعمالهم واليهود النصارى

عن ورجاعوا ربهم، فاسإتغفروا بذلك، والسلطين الخلفاء إلى الشكاوى

.)1(المناصب تلك توليتهم

شيء في والنصارى اليهود اسإتخدام عدم في فصل القيم ابن عقد وقاد  

سإئل: أحمد المام أن فيه ذكره وأمورهم. ومما المسلمين وليات من

قاال: ل الخراج؟ مثل المسلمين أعمال في والنصراني اليهودي أيستعمل

شيء. في بهم يستعان

كاتبا لي عنه: إني الله _ رضي لعمر قاال الشعري موسإى أبا وأن  
يقول:  تعالى الله سإمعت الله! أما قااتلك لك؟ عمر: ما فقال نصرانيا
ّيَها َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا ُذوا لَ آَم ّتِخ َد َت َيُهو ْل ّنَصاَرى ا َء َوال َيا ِل ُء َبْعُضُهْم َأْو َيا ِل َأْو

.183-167ص الذمة أهل  أحكام)1(
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ّلُهْم َوَمْن َبْعٍض َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف ّلَه ِإّن ِم ْلَقْوَم َيْهِدي لَ ال ا
ِلِميَن ّظا حنيفا؟ اتخذت أل  )؟51(المائدة-  ال

 
ِرُمهم قاال: ل دينه، وله كتابته المؤمنين: لي أمير قاال:قالت: يا ْك إذ بعد ُأ

ِنيهم ول الله، أذلهم إذ بعد ُأِعزهم ول الله، أهانهم ْد الله. أقاصاهم إذ بعد ُأ

من أمر في تستعن هريرة: … ول وأبي معاوية ومنهم عماله إلى وكتب

.)2(بنفسك المسلمين مصالح على وسإاعد بمشرك، المسلمين أمور

احتياج من الرغم على وذلك بذلك، الراشدين الخلفاء سإنة ومضت  

وتدبير والحساب والجباية الكتابة يحسن يكن لم حيث إليهم، المسلمين

الروايات. عليه تدل كما قاليل إل منهم الموال

الخليفة العزيز عبد بن عمر هؤلء. وهذا عن تام غنى في الن والمسلمون

بأحد يستعينوا أل لهم آمرا متوعدا مهددا عماله إلى يكتب الخامس الراشد

من أحدا أن أعلمن كتابه: … فل في جااء عمل. ومما في الذمة أهل من

فإن به، نكلت إل السإلم دين غير على متصرفا رجال عماله في أبقى العمال

الذل من بها الله خاصهم التي منزلتهم وأنزلوهم دينهم، كمحو أعمالهم محو

على إل السروج على الركوب من والنصارى اليهود بمنع والصغار،وآمر

جاعفر أبي عن ذلك مثل . وذكر)1(عمله في فعله بما منكم كل وليكتب الكف،

بالله والمقتدر والمتوكل والمأمون الرشيد وهارون والمهدي المنصور

. )2(وغيرهم والراضي

هذا الصغار: … وفي فسر أن بعد الفراء يعلى أبي عن القيم ابن ونقل  

منهم ويظهر السلطان، أعمال يتولون الذين النصارى هؤلء أن على دللة

دماءهم وأن لهم ذمة ل الضرائب وأخاذ المسلمين على والسإتعلء الظلم

والذل.  الصغار وجاه على الجزية بإعطاء وصفهم الله لن مباحة،

.)3(السإتنباطا أصح من القاضي اسإتنبطه الذي القيم: وهذا ابن قاال

تنعقد ل المامة أن على العلماء عياض: "أجامع القاضي النووي: قاال وقاال

.)4(انعزل" الكفر عليه طرأ لو أنه وعلى لكافر،

.166-164ص المصدر  نفس)2(
.166السابق: ص  المرجاع)1(
.183-167ص المصدر  نفس)2(
.35ص المصدر  نفس)3(
تفصيل مزيد وسإيأتي ،13/132 الباري انظر: فتح و  ،12/229 النووي بشرح مسلم  صحيح)4(

السلطة. شرعية مبحث في
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معنى وهو كبيرة ول صغيرة ولية ل مسلم، على لذمي ول لكافر ولية فل  
َلْن تعالى قاوله ّلُه َيْجَعَل َو َكاِفِريَن ال ْل َلى ِل ِنيَن َع ْلُمْؤِم ِبيلْ ا (النساء- َس
على حرم الله والمعنى: أن والطلب، النشاء منه يراد خابر ) وهو41

.)5(سإبيل عليهم للكافرين يجعلوا أن المؤمنين
السإلمية، الدولة عصور بعض في الذمة أهل بعض وتولى حدثا لو فحتى  
قاوله تفسير القرطبي: في المام قاال كما شرعي بدليل ليس قالت كما فهذا

ّيَها   تعالى َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا ُذوا لَ آَم ّتِخ ُكْم ِمْن ِبطانة َت ِن عمران- ( آل  ُدو
مـن ذلك غير ول الذمة، أهل اسإتكتاب يجـوزأ ) "…. فـل118

في الحوال انقلبت إليهم. قالت: وقاد والسإتنابة والشراء البيع في تصرفاتهم 

والغبياء الجهلة عند بذلك وتسودوا وأمناء، كتبة الكتاب أهل باتخاذ الزأمان هذه

العلماء وإجاماع نبوية وأحاديث قارآنية نصوص .  فهذه)6("…والمراء الولة من

الذمة أهل بين المساواة عدم على تؤكد كلها الراشدين، الخلفاء وهدي

لعلهم كفرهم على عقوبة وإذلل صغارا الجزية عليهم وتوجاب والمسلمين،

ما كل عليهم وتحرم حقا، الله بتوحيد القاضية وفطرتهم عقولهم إلى يرجاعون

وإعزازأهم. رفعتهم شأنه من

المتأولون تأوله ما أن على سإاطعة وبراهين قااطعة أدلة وهي  

ًءا. صحيح غير بالمسلمين مساواتهم في المعاصرون إطلقا

أنه ضمنا يعني مما ومقدارا؟ اسإما الضرائب توحيد الغنوشي اقاتراح مثل  

من أنه مع المسلمين من الحديثة وتقسيماتها بمفهومها الضريبة أخاذ أجاازأ

إل المسلمين من أخاذها يجوزأ ل الضريبة أن العلماء جاماهير بين عليه المتفق

الضرورة.    حالة في

حتى أيضا المسلم على الجزية فرض  التوحيد بذلك يعني الغنوشي أن أم  

أهل "الزكاة" من أخاذ أجاازأ من على مستبعد غير وهذا الذمي؟ مع يتساوى

السإلم لدائها يشترطا عبادة الزكاة أن يعلم أنه مع التفرقاة، لتفادي الذمة

لماله وتزكيـة للمسلم طهارة فرضـت وأنها كالصلة،

 ْذ ِلِهْم ِمْن ُخ َدَقًة َأْمَوا َطّهُرُهْم َص ّكيِهْم ُت ُتَز  ). 103(التوبة- ِبَها َو
وإجاماع يعلم، كما للتزكية ول للطهارة موضعا ليست الكافر ونفس  

ابن صدقاات" بتعبير الذمة أهل على ليس "أنه على والمة والعلماء الصحابة

.)1(الجاماع في المنذر

.5/420 القرآن لحكام  انظر: الجامع)5(
.4/179 المصدر  نفس)6(
.59ص المنذر لبن  الجاماع)1(
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أن يعلم أنه مع الزكاة من الذمي إعطاء أجاازأ حتى في الغنوشي واسإتمر  

لكل تحل ل وأنها مرسإل، لنبي ول مقرب لملك مصارفها بيان ترك ما الله

معلومة؟! محددة ثمانية أصناف في جاعلها وجال عز الله إن بل المسلمين

الراجاحة؟ الواضحة الحكام هذه عن يقفز الذي هذا تجديد وأي اجاتهاد فأي

"المواطنة" كما بقبول  أقار من وكل العلواني، ومعه الغنوشي، ويستمر  

مع بالذمي المسلم قاتل أجاازأوا حتى تأويلهم المعاصر" في "الوعي في هي

.)2(بكافر" مسلم يقتل "ل وواضح صريح صحيح النص أن

رائحة يرح لم معاهدا قاتل من   قاوله الحديث هذا قابل البخاري ذكر وقاد  

رحمه البخاري أن .    إل عاما أربعين مسيرة من ليوجاد ريحها وإن الجنة،

من يلزم أنه يظن لئل بكافر مسلم يقتل ل  بالحديث عقبه فقهه لعظيم الله

عمدا.  قاتله إذا المسلم من يقتص أن الذمي قاتل على الشديد الوعيد

أكثر عداها لما فهم الجلية الحكام هذه تخطي عليهم سإهل كان فإذا

اسإتخفافا. وأكثر تجاوزأا

الصدقاة بتضعيف واسإتبداله الجزية اسإم إسإقاطا بجوازأ اسإتدللهم أما  

عمر تأويلت في الرد فيه فصلنا فقد تغلب بني نصارى مع عمر بفعل أسإوة

التحاقاهم خاوف وهو معتبرة شرعية لضرورات كان أنه وخالصته سإبق فيما

ل أن ذلك مقابل في عليهم اشترطا عمر وإن شوكة، ذوي وكانوا بالروم

إليهم، بالنسبة بل عمر عند يكن لم الجزية اسإم إسإقاطا وأن أولدهم، ينصروا

غير قاياس يصح ل شاءوا. وأنه بما أو صدقاة هم ويسمونها جازية يعتبرها فهو

.)1(عليهم تغلب بني

الجزية: وقاال: ل إل بعد فيما عليهم أبى العزيز عبد بن عمر أن إليه أضف  

.)2(بالحرب" آذنتم فقد وإل الجزية إل ولله

وجوب وبين وبرهم، الذمة أهل بذمة الوفاء وجوب بين رابعا: الفرق
مودتهم. وحرمة منهم البراء

.12/260 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)2(
البحث. هذا  من53ص  راجاع)1(
.1/74 الذمة أهل  أحكام)2(
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الكتاب أهل بر على نص من جااء ما مع الحكام هذه بعضهم يستشكل وقاد

إليهم والقسط برهم بين حادا تناقاضا فيرون بذمتهم، والوفاء  معاملتهم وحسن

ومحبتهم. مودتهم وعدم والذلة الصغار التزامهم وجاوب مع

للنصوص المخالفة الباطلة التأويلت رد على مقصور هنا البحث أن ومع

الذمة، أهل أحكام فلسفة بيان منه نقصد ولم العلماء، وإجاماعات الصحيحة

العام السإلمي التصور من محلها ول ورائها، من الحكمة تفصيل ول الجزية ومنها

السإلمية.  الدولة في والجاتماعي السياسإي للنظام

الذمة أهل بذمة الوفاء وجاوب بين الفرق إيضاح اللزأم من هنا يبدو أنه إل

منهم البراء ووجاوب ومحبتهم مودتهم عدم وبين إليهم، والقسط والبر

السإلميين، من الدعاة وبعض المثقفين على يشكل الذي المر وهو ومفاصلتهم،

النصوص.  ورد التأويل إلى بسببه فيضطرون

مفاصلتهم إلى الداعي قاطب سإيد موقاف يصف هويدي جاعل ما وهو

ّلى من .وأكثر)3(الودية وغير الحادة بالمعالجة الجزية ودفعهم المام المر  هذا جا

ل أمر الذمة- بكل -أهل نبرهم أن علينا يتعين قاال: انه إذ فروقاه في القرافي

إلى أدى فمتى الكفر، شعائر تعظيم ول القلوب مودات على يدل ظاهره يكون

تعالى: قاوله في عنه الله نهى ما قابل من وصار امتنع، هذين أحد

  ّيَها َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا ُذوا لَ آَم ّتِخ ُدّوي َت ُكْم َع ُدّو َء َوَع َيا ِل  …َأْو
اليات. من ) وغيرها1(الممتحنة-

قادومهم عند لهم المجالس فإخالء المحظورات، المحذورات هذه شرح ثم

بها، المنادى شأن لرفع الموجابة العظيمة بالسإماء ونداؤهم لهم، والقيام علينا،

هي من لقهر الموجبة المور في والتصرف الولَيات من وتمكينهم

وحرام. ممنوع ذلك فكل عليه،

وسإد بضعيفهم باطنة: فالرفق مودة غير من برهم من به أمرنا ما وأما

سإبيل على لهم القول ولين عاريهم، وإكساء جاائعهم، وإطعام فقيرهم، خالة

بالهداية، لهم والدعاء والذلة، الخوف سإبيل على ل والرحمة، لهم اللطف

مع العلى من يحسن خاير وكل ودنياهم، دينهم في أمورهم جاميع في ونصيحتهم

عدوه. مع يفعله أن العدو ومن يفعله، أن السإفل

.197-196ص العربي الوطن وهموم السإلمية  الصحوة)3(
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وتكذيب بغضنا من عليه جبلوا ما دائما نستحضر أن وينبغي

دمائنا على واستولوا شأفتنا، لَستأصلوا علينا قدروا لو وأنهم نبينا،

وجـل- ونعاملهم -عز  ومالكنا لربنا العصاة أشد من وأنهم وأموالنا،

ولَ فيهم، محبة لَ  نبينا وأمر ربنا، لمر امتثالَ ذكره تقـدم بما

.)1(لهم" تعظيما

الشريعة أحكام فردوا المؤولين، هؤلء على خافي الذي الفرق هو وهذا

القرافي. إليه هدى ما إلى الله لهداهم وتثبتوا تبينوا، أنهم ولو لجاله،

لهم ذمة لَ الزمان هذا في والنصارى خامسا: اليهود

من وهم الذمة، لهل هي والقسط والبر السماحة هذه أن نقول أن بقي

لحكام ويخضعون الجزية، بموجابها يدفعون ذمة عقد المسلمين إمام معهم عقد

المعروفة. الذمة أهل أحكام حسب السإلم

ويستطيلون المسلمين، ظهراني بين يعيشون الذين النصارى هؤلء وأما

ذميون، ل مواطنون أنهم صراحة ويعلنون والطعن، بالغمز وشريعتهم دينهم على

لهم ذمة فل الشريعة، تطبيق ويرفضون المسلمين، ديار وليس وطنهم، هذا وأن

في العلماء.قاال من وغيره الفراء يعلى أبي كلم من تقدم ما على عهد ول

به ألزمهم ما والتزام الجزية، بتسليم مشروطا لهم الذمة الجرار: ثبوت السيل

ما إلى عادوا عليهم، ُشرطا بما الوفاء يحصل لم فإذا الشروطا، من المسلمون

خلْف فيه ليس معلوم قال:وهذا والموال، الدماء إباحة من عليه كانوا

حل وقاد لهم، ذمة فل شرطوه مما شيئا خاالفوا العمري: فإن العهد آخار وفي

أو السإلم في يطعن كأن……والشقاق العناد أهل من يحل ما منهم للمسلمين

.) (1 نبينا بسب

دين رجال حتى أو سإياسإي أو سإينمائي أو مسرحي أو منهم كاتب من وكم

واسإتدلل. تمثيل إلى يحتاج ل ظاهر أمر وهو وأحكامه، السإلم من سإخر

يسحبون حين فاحشا خاطأ يخطئون والسإلميين الدعاة بعض فإن وعليه

الكتاب بأهل البر من فيها ما مع الفقهاء عليها تكلم التي الذمة أهل أحكام

.3/14،15،16 الفروق عن  بتصرف)1(
.575-4/574 الجرار  السيل)1(
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من فيهم ما مع المعاصرين والنصارى اليهود على بذمتهم والوفاء إليهم والقسط

والمسلمين. ورسإوله لله ومحادة وشقاق عناد

ترك قاد الكفار، من أناس أنهم البوطي، عرفهم كما ليسوا الذمة فأهل

المسلمين وثوق بعد وذلك وأوطانهم وممتلكاتهم دينهم على البقاء حرية لهم

…منهم حرابة صدور وعدم جاوارهم وحسن تعاونهم بصدق

العقيدة بدافع الطرفين بين السلمي التعايش ضرورة إلى أدى الذي المر

هؤلء الذمة لهل فإن ثم ومن الحضاري، والوجاود والتاريخي الوطني والنتماء

نظرة فهذه . كـل،)2(المساواة قادم على بهـم الخاص والديني الجاتماعي وجاودهم

والتوحيد.  العقيدة رابطة على والتراب الطين رابطة تغلب

قااسإية لبعضها عرضنا التي الذمة أهل أحكام أن يبدو قاد سإطحية بقراءة

النسان. حقوق مواثيق زأمن في مبررة غير

الله تقريرات من أول يستفاد الكتاب أهل من الحقيقي الموقاف ولكن

بالله يؤمنون ل قاوم فهم النصوص، بها جااءت التي والمسوغات وتعالى سإبحانه

الحق، دين يدينون ول ورسإوله الله حرم ما يحرمون ول الخار، باليوم ول

بالباطل. الناس أموال ويأكلون لله، ابنان والمسيح عزير ويقولون

يرتدوا أن على بالصرار المسلمين من النهائي موقافهم يحددون وهم

فيترك الهدف هذا يتحقق أن إل يسالمونهم ول عنهم يرضون ول نصارى أو يهودا

سإبيل أهدى أنهم الوثنيين، للمشركين يشهدون وهم نهائيا، عقيدتهم المسلمون

الهداف وجادنا المشركين، عن الربانية التقريرات راجاعنا المسلمين.وإذا من

بألفاظها- هي تكون -وتكاد  بعينها هي والمسلمين السإلم تجاه لهم النهائية

طبيعة يجعل مما…كذلك والمسلمين السإلم تجاه الكتاب لهل النهائية الهداف

المشركين. موقاف طبيعة هي والمسلمين السإلم من موقافهم

ول اسإتطاعوا، إن ديننا عن يردونا حتى يقاتلوننا يزالون ل فالخايرون

واحدة. ميلة علينا فيميلون أسإلحتنا، عن نغفل لو وودوا ذمة، ول إل فينا يرقابون

تاريخا وجادنا التاريخي، الواقاع إلى وجائنا الموضوعية، الحقائق تجاوزأنا فإذا

مدار على تفتر لم التي الدائبة، والحرب الناصب والكيد العنيد العداء من

.)1(التاريخ

.146-118ص نمارسإه وكيف نفهمه كيف السإلم في : الجهاد  انظر)2(
.1633-3/1625القرآن"  ظلل قاطب: " في التحليل: سإيد هذا من لمزيد  انظر)1(
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والحروب الندلس جاراح لننكأ البعيد، الماضي إلى نذهب أن نريد ل

الدلة بمئات يمدنا المعاصر التاريخ أن يكفينا ولكن والمغولية، الصليبية

ووثنيين- من وملحدين كتاب -أهل  الكفار موقاف حقيقة على والبراهين

المسلمين.

إلى تايلندا إلى بورما إلى الفلبين إلى الصين من الرض بقاع كل في

والتمييز وفلسطين وكوسإوفو والهرسإك والبوسإنة الشيشان مذابح إلى كشمير

وبريطانيا كفرنسا الغربية أوروبا دول في الجاتماعي والضطهاد العنصري

.)2(وأمريكا

في المواطنة" المسلم النسان" "وحقوق "حقوق حضارة أنصفت فهل

مفاهيم؟ من به تؤمن لما يحتذى نموذجاا قادمت وهل بلدها؟

تؤمن " المواطنة" ل الوهم هذا اخاترعت التي والشعوب الدول كانت وإذا

يؤمن ل ممن واسإتيعابه تطبيقه يطلب فكيف به، الناس أولى وهي تطبقه ول به

به؟

قادم على فرنسا في الحجاب ارتداء تستطيع ل المسلمة الفتاة كانت وإذا

إسإلمية مدرسإة افتتاح يستطيعون ل المسلمون وكان الراهبات، مع المساواة

المساواة فأين والعلمانية، الحرية مهد وغيرها فرنسا في أبنائهم لتعليم

التامة؟ والمواطنة

السإلمية للجاليات المزري المأسإاوي الواقاع الى المؤولون هؤلء نظر أل

العبور ونقاطا المطارات في العنصرية الممارسإات من ابتداء الغرب دول في

ًءء والمساواة المواطنة تلك فأين الشخصية، والحوال الجنسية بقوانين وانتها

التامة؟.

ًءا حقيقية غير وهمية لمفاهيم احتوائه عدم في السإلم على العيب فلم إذ

منها؟ خاير هو ما عنده لن أسإاسإا؟ بها يؤمن ول واقاعية وغير

تطبيق على الغربيين حث في جاهودهم يصبوا أن المؤولين هؤلء على إن

يضيعوا أن المسلمين. ل عن والقتل الذبح ليرفعوا مفاهيم من به يؤمنون ما

أسإيادا تعيش النصارى من حفنة لسإترضاء تخريجات عن التنقيب في أعمارهم

المسلمين. ديار في المسلمين على

.56-55 ص ونتائجه الله أنزل ما بغير الحكم السدلن: أسإباب غانم بن  د. صالح)2(
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الكتاب، أهل من الموحدين غير فئة في نزلت أنها عمارة محمد قاول أما

قاضية وهذه الكتاب، أهل من موحدون هناك كان فمتى العجب؛ يثير قاول فهو

العقيدة". في "التأويل مبحث في بطلنها على تكلمت

يدعيه لم بل حديث، أي في ترد لم دعوى محض هو زأعمه الذي والسبب

مصر أهل من الجزية أخاذوا المسلمين أن ومعلوم الكفار، أو المنافقين من أحد

كان ولو وأخارى، طائفة بين تفريق دون من الكتاب أهل من غيرهم ومن والشام

لما الشريعة لتعطيل مسوغا السإلمي المجتمع في مسلمة غير فئة وجاود

نقاش.  مزيد تستحق ل متهافتة فدعوته ، عهده في حتى أبدا الشريعة طبقت

الثالث: المطلب

الموجبة النصوص حكم في التأويل

السفور و الَختلْط وحرمة الشرعي للحجاب 

تحرير ودعاة النسائية، الحركات لدعوات المبحث هذا في نتعرض لن

إلى الدعوة فمن بأخارى، برزأوا حجة منها أفلت كلما متجددة كثيرة وهي المرأة،

ورد فيما حتى والواجابات الحقوق كل في والنساء الرجاال بين المطلقة المساواة

الطاعة، بيت ومفهوم القوامة إلغاء إلى الدعوة إلى كالميراثا، قاطعي نص به

إيقاعه وعدم الطلق، في الرجال حق تقييد إلى دعوتهم إلى النشوزأ، ومفهوم
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بدون السفر حق المرأة منح إلى دعوتهم إلى القاضي، أمام وقاع إذا إل واعتباره،

وتجريمه الزوجاات تعدد منع إلى دعوتهم إلى الزوج، إذن بدون والعمل محرم،

الدعوات. كالسفاح.. الخ

العلمانية، دعواتهم لسإناد النصوص وتأويلهم الدعوات تلك لرد أتعرض لن

.)1(الشأن لهذا أفردت مطولة كتب به تكفلت ما فذلك

والزي الشرعي الحجاب وجاوب أنكر من تأويل على الرد هنا المراد إنما

وجاوبه على ودلت وعامهم، خااصهم المسلمين جاميع يعلمه الذي السإلمي

الصدر لدن من وعلماؤها المة وجاوبه على وأجامعت والسنة، الكتاب نصوص

يكفر بالضرورة، الدين من معلوما أمرا غدا حتى هذا، يومنا إلى للسإلم الول

ومنكره. جااحده

الوجاه عدا ما بدنها لجميع البالغة المسلمة المرأة سإتر وجاوب وهو

إل المؤبدين محارمها غير من الجاانب بالرجاال واخاتلطها خالوها وحرمة والكفين،

شرعا. معتبرة لحاجاة

فيه المر لن والكفين الوجاه سإتر حكم على الكلم عن صفحا وأضربنا

.)2(العلم أهل من المحققين أقاوال على وجاوبه الراجاح كان وإن ومتسع، خالف

تقليدا اعتبره من بين الشرعي للحجاب المناوئين دعوات تراوحت وقاد

يسلم من وبين السإلم، أحكام من هو وليس السإلم، على سإابقا محليا عربيا

الناس لعراف زأعمه- تركت -حسب ومواصفاتـه شكله أن إل مبدئيا بوجاوبه

ثانويا، وأمرا وشكل قاشـرة يعتبره من وبين والمكان، الزمان حسـب وأذواقاهم

ل المرأة تحجب (!) وأن والشرف العفة وهو والجوهر، اللب هو المهم أن مدعيا

والسنة القرآن في نص يوجاد ل أنه مدع وبين حشمتها، ول عفافها منه يلزم

بأزأواج خااصا نصوص من فيه جااء ما يجعله وبعضهم معينا، زأيا المرأة على يوجاب

. النبي

أجازاء. ثلثة من المقدم، إسإماعيل بن ) د. محمد الحجاب (عودة أفضلها من كثيرة  وهي)1(
الهّراس والكيا الحنفي والجصاص الرازأي بكر وأبو الطبري جاعفر هؤلء: أبو  ومن)2(

القرطبي والمام الجوزأي وابن العربي وابن البغوي والمام الطبري الدين وعماد
والسعدي والقاسإمي واللوسإي والشوكاني كثير وابن حيان وأبو والنسفي والبيضاوي

وغيرهم. بازأ ابن والشيخ الجزائري بكر وأبو والمودودي والشنقيطي
3/181 الحجاب المقدم: عودة إسإماعيل بن أحمد بن - انظر: محمد

.  57-25 ص واجاب الغني: النقاب عبد بن صالح بن هانئ محمد - وانظر: أبو
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ممجوجاا، تأويل وجاوبه في الثابتة النصوص تأويل إلى إما ذلك واضطرهم

موجاب نص وجاود بعدم التبجح ثم ومن إصرار، وسإبق قاصد عن تجاهلها إلى وإما

للحجاب.

ير ولم والجاماع، النصوص تلك معالجة عناء نفسه يكلف لم آخار وفريق

الموتى، ككفن وأنه والردة، بل والتخلف بالرجاعية الحجاب وصف في حرجاا

بالعفاريت. يرتدينه اللواتي ويصف

تظهر أن بأسإا ير فلم دينه، فقد أن بعد عقله فقد حتى ثالث فريق وتطرف

من غيرهم أما محارمها، أمام ـ خالقت كما ـ عارية البالغة المسلمة المرأة

وكفى!!. المغلظتين السوءتين سإتر سإوى عليها يجب فل المحارم غير الجاانب

في الصل أن صلبهم، من "السإلميين" أو على محسوب رابع فريق ويرى

بكل العامة الحياة في والمشاركة الخاتلطا هو السإلم في بالمرأة الرجال علقاة

تلك "قاطعي" يحرم نص ل وأنه والجاتماعية، والقاتصادية السياسإية مناحيها

الله.   إلى الدعوة أو الجاتماعي البناء عملية "المشاركة"في

مقولَتهم: بعض وهذه
جارودي: ) روجيه1

المهم وأن السإلم، على سإابقا محليا تقليدا الحجاب في يرى حيث    

الرجال إغراء عدم هو الجانب، هذا في السإلم رسإالة به عنت الذي

زأيا المرأة على تفرض ل الحشمة وهذه بواجاباته، القيام عن وإشغاله

.)1(محددا

الحداد: ) الطاهر2

" مله السإلمية الشريعة في " امرأتنا سإماه كتابا أصدر تونسي وهو     

" تفسيره ـ الحجاب بشأن فيه جااء ومما الباطلة، والتأويلت بالتحريفات

تعالى قاوله " في منها ظهر ما

 َْبِديَن َول َتُهّن ُي َن ْنَها َظَهَر َما ِإلَ ِزي أبهم القرآن ) بان31/ ( النور ِم
القرآن أبهمه منها" وما ظهر "ما

وهي والمكان، الزمان  حسب وأذواقاهم الناس أعراف إلى تحديده فيترك

.)2(الحياة بتطور متطورة متغيرة

السعيد: ) أمينة3

.143ص الحي  انظر: السإلم)1(
.1074 / 3 الهجري عشر الرابع القرن في التفسير  انظر: اتجاهات)2(
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وتتساءل: هل الموتى، ككفن كفن بأنه لها، مقال في الحجاب فتصف    

وتجعلهن تماما تغطيهن ملبس الجامعة في البنات ترتدي أن السإلم من

الحياة، قايد على وهن بالملبس، البنات تكفين من بد ل وهل كالعفاريت،

الفتيات هؤلء الشارع؟. وتتهم في تسير وهي شيء، منها يرى ل حتى

مجاراة يستطعن ل حيث عندهن الفقر لمشكلة كحل للحجاب لجأن بأنهن

الثمن. باهظة الموضة ومتابعة الفتيات سإائر

قادر على فتيات للتجاء معقول منطقيا مبررا يعطيها ما تجد ل وهي

هو بزي القدمين إلى الرأس من أجاسادهن لف إلى التعليم من مذكور

سإواء. والكفن

للزام دعوتهم العلماء على فترد العالمة، مكانة لنفسها تنتحل ثم    

فتقول:  السإلمي بالزي الطالبات

وهو الكريم القرآن في ورد ما إلى اسإتنادا جاميعا نعرف "نحن

للمرأة زأيا الطلق على يحدد لم السإلم (!) أن الول الديني دسإتورنا

أو النوع أو الشكل حيث من ل الوصاف كامل رسإما يقدم ولم المسلمة،

الشرق من مستوردا فليكن ذلك وبعد والحتشام، الوقاار فالمهم … اللون

الغرب"! أو

وهو براء، منه السإلم " السائد"، " السإلمي الزي أن إلى وتخلص    

إيجاب وأن السإلم، في رهبانية ول المسيحيات، الراهبات لزي تقليد

شر من ديننا وارحم ارحمنا فاللهم أسإاسإه، من للسإلم هدم الحجاب

.)1(المجيب السميع إنه أنفسنا

السعداوي: ) نوال4

الحجاب أن تقول " ذهبت أتحدى نص هناك " ليس عنوان فتحت    

نفي على الحريصين العلماء ثوب وتلبس المرأة، لنسانية اخاتزال

يكون حين وخاصوصا الحجاب ضد أنها فتقول بالدين، تلصق التي الشوائب

لم بالحجاب ينادون الذين بقولها: إن العلماء على وتتعالم الدين، باسإم

لم تقصد ـ صحيحة قاراءة القرآن يقرأوا ولم الرسإول أحاديث يدرسإوا

من السإلم على دخايلة أشياء أخاذوا بل التاريخ، على يطلعوا ولم ـ يفهموا

اليهودية.
.129 – 126 /1 الحجاب  عودة)1(
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الدين تدرس وهي قارن ربع من أكثر عليها مضى أنها وتدعي

المرأة تحجب على تنص واحدة قارآنية آية توجاد (!) ول وتقارن السإلمي

 عليهن يعرض ولم محجبات، يكن لم الرسإول زأوجاات (!) حتى

محمود: نجيب ) د. زكي5. )2(الحجاب

المرأة أن فعنده الموازأين، وقالب المفاهيم تغيير حاول فقد هذا أما    

تعيش رجاعية منتكسة عقبيها على ناكصة مرتدة المتحجبة المسلمة

مأسإاة.

شعراوي بهدى كفرت ولنها التغريب، بموضات كفرت لنها وذلك    

السعيد.  وأمينة زأغلول وصفية

النهار ضوء من عودة بأنها الحجاب إلى المسلمة المرأة عودة ويصف    

هدى ألقته كما البحر، في الحجاب إلقاء إلى ويدعو الظلم، غسق إلى

قابل. من شعراوي

في ليس أن بادعائه المطلق الجاتهاد مرتبة لنفسه ينتحل وكغيره    

يفهمه كما القرآن يفهم وأنه الحجاب، على تدل آية السنة في ول القرآن

يحتم القرآن كان وكتابي... ولو كتابهم فالقرآن منهم أقال وليس العلماء

.)1(" إليه الداعين أول لكنت ويوجابه الحجاب،

هويدي: ) فهمي6

والنساء، الرجاال بين الفصل هو الصل أن صحيحا ليس أنه فيزعم    

العامة الحياة مجالت كل في وانخراطها المرأة مشاركة إلى ويدعو

وحتى القضاء توليها من لديه مانع ول والقاتصادية، والجاتماعية السياسإية

المشاركة، تلك يحرم قاطعي نص هناك ليس أنه وبرأيه العظمى، المامة

المشاركة "يلوكه" معارضو وحديث واجاتهادات، تأويلت هنالك ما كل وأن

وليس لحالة وصف  وهو) (2 امرأة أمرهم ولوا قاوم يفلح لن   قاوله " هو

للحكم.ويستدل فارس ملك ابنة تولي على تعليقا قااله لنه عاما حكما

البيعة في  رسإول مع الصحابيات بمشاركة المشاركة تلك جاوازأ على

والهجرة. والحرب

.1/280 المصدر  نفس)2(
.263 ،262 ،246 ،240 ،239 / 1السابق:   المرجاع)1(
.8/126 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)2(
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" بأصحاب " الخاتلطا المشاركة لهذه المحرم المذهب أصحاب ويصف    

العربية الجزيرة ببيئة والمتأثرين بالغلو، المتسمين المتشدد السلفي التيار

عمق في متأصلة زأالت ما الوأد فكرة وان البنات، وأدت التي وتقاليدها

مقال في المذكور كلمه والمعنوي. وجااء الجاتماعي السلفي.. الوأد التيار

من المرأة منع " على " السإلميين النواب تصويت على تعقيبا صحفي

إلى الكلم مد ولكنه الكويت، في والنتخاب الترشيح في المشاركة

لها شرطا أي يذكر أن دون " شرعيا، " الخاتلطا المشاركة تأصيل محاولة

تلك عن ينشأ أن شانه من سإلوك أو وضع أي على يتحفظ أن أو

.)3(المشاركة

الترابي: ) د. حسن7

ودورها المرأة مكانة يبين أن فيها " أراد " المرأة حول له رسإالة ففي    

بينها الفروق إلغاء محاول المكانة، هذه بناء في ترخاص أنه إل السإلم في

أن إلى ليصل والجهاد، والحج للصلوات بشهودها ومستدل الرجال، وبين

والنساء الرجاال بين عزل ول وحدهم للرجاال مسرحا ليست العامة الحياة

.)1("  جاامع مجال في

عن وعزلها البيت في حبسها جاراء من المرأة تضرر عن وتكلم    

  )2(" الخ … حراما بالرجاال اخاتلطها وتسمية المجتمع،

طه: محمد ) محمود8

" الصل يقول مطلق بشكل واخاتلطها المرأة سإفور هو عنده فالصل    

في تقوم عفة، يريدها وهو العفة، السإلم مراد لن السفور السإلم في

المسدول والثوب المقفول بالباب مضروبة عفة ل والرجاال، النساء صدور

."

شرع ولذلك العفة، إلى للوصول انتقالية فترة إل هو ما عنده والحجاب    

كان ما " فالصل العفة تلك إلى وصول والتقويم، للتربية كطريق مؤقاتا

". العري " أي يزل أن قابل وحواء آدم عليه

بعنوان: " له مقال من ،5ص م8/12/1999 عدد – الله رام – الجديدة الحياة  صحيفة)3(
السإلميون". وخاسر الديمقراطية ربحت

.249ص العقاد - الشيخ والتجديد : الجاتهاد العقاد  الخواض)1(
الصفحة. نفس ، المصدر  نفس)2(
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تسيء أن إلى حرة حرية.. فالمرأة لنه أصل السإلم في "والسفور    

الحد، إلى يرقاى ل بما سإلوكها اعوجااج على الدلة توفرت التصرف.. فإذا

حكيمة عقوبة "! فالحجاب السفور في حقها من بحرمانها حريتها تصادر

.)3(السفور" حرية في التصرف سإوء على

السإلم في الصل فان الخاتلطا، عن يقال السفور عن يقال وما    

عيوب من سإليم مجتمع هو ثم والنساء، الرجاال بين المختلط المجتمع

. )4(" الحاضرة المختلفة المجتمعات بها إيفت التي السلوك

شحرور: ) محمد9

والخاتلطا السفور إلى الدعوة في المغالي المتطرف الموقاف هذا

سإبق " الذي والقرآن " الكتاب صاحب أوضح بصورة يجسده والعري

المرأة لباس أن إلى فيه ذهب والذي ذكـره،

.133-131ص الثانية : الرسإالة طه محمد  محمود)3(
.133ص المصدر  نفس)4(
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وبين الداخالي اللباس بين ويتراوح العراف، حسب لباس هو المسلمة 

" الحدود في نظريته حسب " وذلك والكفين الوجاه عدا ما الجسم تغطية

")1(.

البالغة المسلمة المرأة ظهور جاوازأ هو " عنده " الحكم هذا وترجامة    

تماما. عارية المؤبدين محارمها أمام

تظهر ان لها يحق المؤمنة المرأة أن يعني البعض: هذا يقول  قاد…"     

حصل إن يجوزأ أقاول: نعم )، ( المحارم المذكورين هؤلء أمام تماما عارية

" العرف والحياء العيب باب من فالمنع يمنعوها أن أرادوا وإذا عرضا، ذلك

.)2(والحلل" الحرام باب من " وليس

الجيوب سإوى جاسدها من شيء سإتر عليها يجب فل المحارم غير وأما    

حسب خارق، مع طبقتان أو طبقتان ماله فهمه في إنها الجيوب؟ هي وما

جااء كما لغويا الجيب معنى

ْبَن  تعالى قاوله في َيْضِر ْل َلى ِبُخُمِرِهّن َو ِبِهّن َع ُيو ).31( النور/ ُج
الثديين تحت وما الثديين بين ما فقط هو سإتره عليها الواجاب فيكون    

في حرج فل ذلك سإوى الليتين. وما بين وما والفرج البطين وتحت

كشفهما في حرج ل والليتان والصدر والظهر والبطن فالثديان كشفه،

.)3(والشعر والساق الفخذتان وكذلك

عن صدرت فحشا أشد أو مماثلة نقول ذكر أريد ول فيض، من غيض ) هذا10

وهدى حسين وطه أمين وقااسإم طهطاوي رفاعة مثل المرأة تحرير دعاة

.)4(وغيرهم شعراوي

التالية: النقاط في عليهم الرد وسيتمحور

 بالضرورة الدين من معلوم فرض، أولًَ: الحجاب

ما الدلة من وسإنذكر شبهات، من به تفوهوا ما إبطال إلى الن ونأتي

سإنذكر وكذلك الحجاب، بفرض والسنة القرآن في نص وجاود عدم مقولة يدحض
.551ص والقرآن  الكتاب)1(
.607ص المصدر  نفس)2(
.607ص المصدر  نفس)3(
الول. الجزء الحجاب، انظر: عودة منها، المزيد على  للطلع)4(
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وعدم الفصل السإلم في بالمرأة الرجاال علقاة في الصل أن يثبت ما الدلة من

معتبرة. شرعية حاجاة أو لضرورة إل الخاتلطا

عامة لدى الفطري الجمعي الوعي في المستقرة البدهيات من هذا ان مع

المسلمين.

يشاء، كيف يحدده النسان لعقل اللباس أمر يترك وجال- لم -عز الله إن        

الشيطان وسإوسإة بفعل وتفسد تنحرف سإوف النسان فطرة أن سإبحانه لعلمه

بل النفس، بهوى تكتفي ول الستر. بل بدل والتعري التكشف تهوى حتى وتزيينه،

هواها. على والعقلنية السإتدلل وتصطنع المقولت، له تفلسف

والكفين، الوجاه عدا ما البدن جاميع وسإتر الحجاب وجاوب على الدلة ومن     

يلي: ما وفرضيته

ْبَن تعالى:  . قوله1 َيْضِر ْل َلى ِبُخُمِرِهّن َو ِبِهّن َع ُيو ).31( النور/ ُج
به تغطي لما اسإما التعارف في صار ولكنه به، يستتر لما اسإم والخمار

اللبس ويدخال أعله، في تكون التي الفتحة القميص . وجايب)1(رأسإها" المرأة

.)2(العنق تستر ول الصدر، من شيء الفتحة هذه من ويبدو فيها رأسإه

من خامرهن يشددن كن الجاهلية نساء إن المفسرون الرازأي: قاال قاال

فامرن وقالئدهن، نحورهن يكشفن وكن قادام، من كانت جايوبهن وان خالفهن،

أعناقاهن بذلك لتغطي الجيوب المقانع- على -وهي خامرهن تضرب أن

وموضع والنحر الذن في الحلي من وزأينة شعر من به يحيط وما ونحورهن

"بخمرهن" في والباء اللقاء في "وليضربن" مبالغة لفظة وفي منها، العقدة

.)3(لللصاق"

ويبطل نص، وجاود عدم مقولت يبطل وهو الحجاب، وجاوب على نص فهذا

واضح هو كما الجاهلية خامار لن محلي، عربي تقليد أنه وغيره جاارودي قاول

حزم ابن الشعر. وقاال من وشيء والصدر والنحر للذن سإاترا يكن لم

العورة سإتر على نص وهذا الجيوب، على بالخمار بالضرب الله "أمرهن

.)4(والصدر" والعنق

.159/ : المفردات الصفهاني  الراغب)1(
.18/142 المعاني : روح  اللوسإي)2(
.23/206 الغيب  مفاتيح)3(
.3/216  المحلى)4(
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عنها الله رضي المؤمنين أم عائشة الله- عن -رحمه البخاري وأخارج

على بخمرهن وليضربن الله أنزل لما الول، المهاجارات الله قاالت: يرحم

فاخاتمرن مروطهن شـققن  جايوبهن

على كأن معتجرات  الله رسإول وراء " فأصبحن أخارى رواية . وفي)5(" بها

.)6(الغربان" رؤوسإهن

الول المهاجارات كانت فهل ، النبي بأزأواج خااصا كونه يبطل وهذا        

السعيد؟ أمينة بتعبير عفاريت أو الكفان يلبسن موتى  النبي أزأواج ومنهن

محمود؟. نجيب رأي على أعقابهن على ناكصات رجاعيات مرتدات كن وهل

يدل والسنة القرآن من نص وجاود عدم هذا بعد يدعوا أن لهؤلء يحل وهل

؟ النبي أزأواج على حتى يفرض لم أنه أو الحجاب؟ وجاوب على

ّيَها  تعالى . قوله2 َأ ِبّي َيا ّن ِتَك َلْزَواِجَك ُقْل ال َنا َب ِء َو ِنَسا ِنيَن َو ْلُمْؤِم ا
ِنيَن ْد ْيِهّن ُي َل ِبِهّن ِمْن َع ِبي ِلَك َجلْ َنى َذ ْد ْيَن َفلْ ُيْعَرْفَن َأْن َأ َذ َكاَن ُيْؤ َو

ّلُه ).59(الحزاب/  َرِحيًما َغُفوًرا ال
ألفاظ على فيه الناس العربي: اخاتلف ابن قاال كما الجلباب ومعنى

.)1(" البدن به يستر الذي الثوب انه عمادها متقاربة

بها تشتمل التي معناه: الملءة أن يستنتج وغيره التعريف هذا ضوء وفي

.)2(قادمها إلى رأسإها من بدنها جاميع بها وتغطي ثيابها، فوق فتلبسها المرأة

أمهات الكريمات أزأواجاه يأمر أن  نبيه الله الية: أمر معنى فيكون

أن حوائجهن لقضاء خارجان إذا كافة، المؤمنين ونساء بناته ويأمر المؤمنين،

أجاسادهن فيغطين جالبيبهن من أي: يرخاين جالبيبهن من عليهن يدنين

.)3(ثيابهن فوق من ورؤوسإهن

الرأس غطاء سإتر بل فحسب، والبدن الشعر سإتر ليس توجاب الية فهذه

بما البدن جاميع سإتر بوجاوب قاال من بها واسإتدل العباءة، أو بالملءة والثياب

متجه. اسإتدلل وهو والكفان الوجاه فيه

.8/489 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)5(
حاتم. أبي لبن حجر ابن وعزاه ،8/490 المصدر  نفس)6(
.3/1586 القرآن  أحكام)1(
.3/322 المسلم والبيت المرأة أحكام في  المفصل)2(
.90-22/88 المعاني روح ،25/230 الغيب  مفاتيح)3(
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بالحجاب  النبي أزأواج اخاتصاص يبطل  المؤمنين ونساء  تعالى وقاوله

ذكرنا. ممن المعاصرون ذلك إلى يذهب كما الشرعي

السنة بينته مما الشرعي الحجاب وجوب على الدلة . ومن3

يصف لَ واسعا فضفاضا الثوب كون وجوب في جاء ما المطهرة،

لضيقه.  الجسم أعضاء

 الله رسإول قاال: كساني زأيد بن أسإامة عن ـ الله رحمه ـ احمد روى

رسإول فقال امرأتي، فكسوتها الكلبي، دحية له أهدى مما كانت كثيفة، قابطية

امرأتي.  كسوتها الله رسإول يا فقلت القبطية؟ تلبس ل لك ما   الله
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) (1عظامها حجم تصف أن أخااف فإني غللة، تحتها تجعل أن فقال: مرها

والقبطية ،) (2يصفها ل ثوبا تحته تجعل أن امرأتك وأمر  أخارى رواية وفي

. )3(الثوب تحت يلبس شعار والغللة، القبط، إلى ينسب ثوب

الجسم يصف ل فضفاض بثوب بدنها، المرأة سإتر وجاوب الحديثان فبين

ًءا. وهذا كان ولو حتى معنى من أيضا السابقة الية من اسإتفيد الحكم ثخين

الجلباب.

نهى ـ عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن بلغني ـ الله رحمه ـ مالك وقاال

من الضيق لن تصف، فإنها تشف ل كانت وان قاال القباطي، لبس عن النساء

.)4(ذلك وغير وثدييها أكتافها المرأة من فيصف تحته، ما يصف الثياب

مما فيستفاد يشف، ل كثيفا صفيقا الحجاب كون وجاوب إلى بالنسبة وأما

قاال: قاال عنه الله رضي هريرة أبي عن وغيره صحيحه في مسلم أخارجاه

عاريات كاسإيات ونساء … أرهما لم النار أهل من صنفان   الله رسإول

يجدن ول الجنة يدخالن ل المائلة، البخت كأسإنمة رؤوسإهن مائلت، مميلت

.)5(" وكذا كذا مسيرة من ليوجاد ريحها وان ريحها،

هذا .ويدل) (6ملعونات فإنهن العنوهن للطبراني أخارى رواية وفي

المرأة بدن لون يصف وما يشف ما لبس تحريم على ظاهرة دللة الحديث

.)7(النار أهل من اللباس هذا مثل يلبسن اللواتي النساء كانت ولهذا وحجمه،

تستر منهن الواحدة " أن عاريات " كاسإيات قاوله معنى في النووي وقاال

آخارون: تلبس وقاال ونحوه، لجمالها إظهارا الخار بعضهم وتكشف بدنها بعض

.)8(بدنها" لون يصف ثوبا

الخفيف، الشيء الثياب من يلبسن "اللواتي  البر: أراد عبد ابن وقاال

.)9(السإم" في الحقيقة في عاريات بالسإم كاسإيات فهن يستر، ول يصف الذي
.131ص المسلمة المرأة انظر: جالباب اللباني، وحسنه ،5/205  المسند)1(
.4/364 داود أبي  سإنن)2(
الخايار سإيد حاديث أ من الخابار منتقى شرح الوطار علي: نيل بن محمد  الشوكاني)3(

2/130.
.1/234،235 : المدخال محمد بن محمد الله عبد أبو  الفاسإي)4(
.110-14/109 النووي بشرح مسلم  صحيح)5(
وقاال:125ص والسنة الكتاب في المسلمة المرأة الدين: جالباب ناصر محمد  اللباني)6(

صحيح.  سإنده
.2/131 الوطار  نيل)7(
.14/110 النووي بشرح  مسلم)8(
.125ص المسلمة المرأة  جالباب)9(
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مال تكتسي " بان عاريات " كاسإيات  قاوله فسر " وقاد تيميه ابن قاال

الرقايق الثوب تكتسي أن مثل عارية الحقيقة في وهي كاسإية، فهي يسترها

مثل خالقها، تقاطيع يبدي الذي الضيق الثوب تلبس أو بشرتها، يصـف الـذي

حجم ول جاسمها يبدي فل يسترها ما المرأة كسوة وسإاعدها. وإنما عجيزتها

.)1(واسإعا" كثيفا لكونه أعضائها

رضي عائشة عن دواد أبو أخارجاه الذي الحديث جااء المعنى هذا تأكيد وفي

رقااق، ثياب وعليها  الله رسإول على دخالت بكر أبي بنت أسإماء أن عنها الله

لم المحيض، بلغت إذا المرأة إن أسإماء يا وقاال ، الله رسإول عنها فأعرض

).(2وكفيه وجاهه إلى وأشار وهذا، هذا إل منها يرى أن لها يصلح

من الثقاة و الصحابة، وأقاوال السنة الكتاب من الدلة هذه كل بعد فهل

لعراف متروك وأوصافه الحجاب شكل تحديد ان يقال أن يجوزأ العلم أهل

معينا؟. زأيا للمرأة يحدد لم السإلم وأن المتغيرة؟ الناس

ما سوى ـ بدنها لجميع المرأة ستر وجوب على أيضا الدلة . ومن4

إطالة تحريم من المرأة استثناء والكفين الوجه من فيه اختلف

 وجره: الثوب

ثوبه جار من   الله رسإول " قاال وفيه عمر ابن حديث في ذلك جااء كما   

النساء تصنع سإلمة: فكيف فقالت: أم القيامة، يوم إليه الله ينظر لم خايلء

قاال: فيرخاينه أقادامهن، تنكشف فقالت: إذن شبرا، قاال: يرخاين بذيولهن؟

.)(3عليه يزدن ل ذارعا

من وأنه القدم، فيه بما عورة البدن جاميع كون على يضاف آخار دليل وهذا

خالف. بل سإترها الواجاب المرأة عورة

. الجماع:5

.22/146 الكبرى الفتاوى  مجموع)1(
.59ص المسلمة المرأة انظر: جالباب اللباني، وحسنه ،4/357 داود أبي  سإنن)2(
. 4/478 الصحيحة الحاديث اللباني: انظر: سإلسلة وصححه ،296-6/295  المسند)3(
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ِني   تعالى لقوله تفسيره عند الرازأي قاال    َب َدَم َيا ُذوا آ ُكْم ُخ َت َن َد ِزي ْن ِع
هنا بالزينة المراد أن على المفسرون )  أجامع31(العراف/ َمْسِجٍد ُكّل

.)4(" العورة يستر الذي الثوب لبس

يعد ولم والجاماع، والسنة بالكتاب الشرعي الحجاب وجاوب ثبت وهكذا 

يوجابه. دليل وجاود عدم إدعاء في حجة أحد لدى

ًا:  شرعية لحاجة إلَ الفصل بالمرأة الرجل علْقة في الصلثاني

 معتبرة

أن على المة وإجاماع والسنة الكتاب من الدلة إيراد إلى الن ونأتي

وليس الخاتلطا، وعدم الفصل هو السإلم في بالنساء الرجاال علقاة في الصل

بأن العلمانيين، " وجاملة " السإلميين من وكثير والترابي هويدي إليه ذهب ما

وله بقدره يقدر وكلهما معتبرة، شرعية حاجاة أو لضرورة إل يحل ل الخاتلطا

القاعدة هو ليس الخاتلطا تفصيلها. وان محل هنا ليس وشروطا ضوابط

والسإاس.

المراد عليه: فالخاتلطا أتكلم الذي الخاتلطا معنى تحديد من أول بد ل و

التصال فيه يمكنهم واحد مكان في المحارم غير بالنساء الرجاال هو: اجاتماع هنا

يدفع مانع أو حائل غير من البدن، أو الكلم أو الشارة أو بالنظر بينهم، فيما

.)1(" والفساد الريبة

فهي: التحريم أدلة وأما

" الخاتلطا" هو والمرأة الرجال بين العلقاة في الصل أن على الدليل . أما1

أن في الراجاحة والعقول السليمة الفطر تقره ما فهو الباحة، وليس الحظر

بمثله، الجانبي الرجال كاخاتلطا ليس عنها الجانبي بالرجال المرأة اخاتلطا

الباحة هو بمثله الجانبي الرجال اخاتلطا في الصل أن وحيث فرق، فبينهما

هو بالرجال اخاتلطها في إذن فالصل الخاتلطا، ذلك في مثله ليست والمرأة

 المعقول من .هذا)2(الباحة وليس الحظر

المنقول: من أما

.2/60 الغيب  مفاتيح)4(

.3/52 الحجاب  عودة)1(
.3/422 المسلم والبيت المرأة أحكام في  انظر: المفصل)2(
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ُكّن ِفي َوَقْرَن  تعالى . فقوله2 ِت ُيو َبّرْجَن َولَ ُب َبّرَج َت ّيِة َت ِل ْلَجاِه َلى ا ُلو (  ا
).33/  الحزاب

بأزأواج خااص غير وهو الغالب، في الخاتلطا من مانع البيت في والقرار 
بقوله: الحكم علل الله لن   النبي
  ّنَما ُد ِإ ّلُه ُيِري ْذِهَب ال ُي ُكْم ِل ْن ْيِت َأْهَل الّرْجَس َع َب ْل ُكْم ا َطّهَر ُي َو

ْطِهيًرا المام قاال كما الطهارة تلك إلى أحوج ) وغيرهن33/ ( الحزاب  َت
.)3(الشنقيطي

النساء اخاتلطا يسبب أن شانه من ما كل بمنع جااءت السإلم أحكام . إن3

ذلك: ومن أمكن، ما بالرجاال

في البخاري المام فروى بها، الجنبي وخلوة وحدها المرأة سفر ) منع أ

رجال عليها يدخال ول محرم ذي مع إل المرأة تسافر ل قاال  النبي أن صحيحه

رجال يخلون ل قاال  النبي أن مسلم للمام رواية  وفي) (1محرم ومعها إل

منع " وفيه الحديث معنى في العلماء قاال . وقاد) (2محرم ذو ومعها إل بامرأة

ُة)3(فيه" خالف ل إجاماع وهو بالجانبية، الخلوة الخاتلطا. من  والخلو

الحظر، هو الرجال مع المرأة اجاتماع في الصل أن هذا من وواضح  

.)4(مباح مثله برجال خالوته أن إذ الرجال مع الرجال، اجاتماع بخلف

 وأخابرهن الجهاد وجوب حكم من المرأة استثنى السلْم ب) أن

على الحديث دل إياه، الحديث في حجر ابن وقاال ،)5(الحج" جاهادهن "أن

من فيه لما واجابا، عليهن يكن لم وإنما النساء، على واجاب غير الجهاد أن

.)6(الرجاال ومجانبة الستر من منهن المطلوب مغايرة

السإتثناء، كان ذلك فان الغزوات، بعض في شاركن ـ النساء بعض ج) وكون

شرعا، معتبرة لحاجاة بل أصل، للقتال حضرن يكّن ولم القاعدة، وليس

المجاهدون، له يتفرغ ل مما الماء، وسإقي والطبابة الجرحى مداواة وهي

الريبة عن يكون ما أبعد فهو لله، ولقاء موت مقام المقام كون مع

المكاتب في أو للتعليم اخاتلطهن جاوازأ بحال عليه يقاس ول والفساد،

.6/242 البيان  أضواء)3(
.4/72،77 العسقلني بشرع البخاري  صحيح)1(
.9/109 النووي بشرح مسلم  صحيح)2(
.4/324 الوطار  نيل)3(
.3/422 المسلم والبيت السإرة أحكام  في  المفصل)4(
.6/75 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)5(
.6/76 المصدر  نفس)6(
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النيابية كالمجالس السياسإية الحياة في أو كالمصانع العمل وأماكن

وغيرها.

ولم النساء على يفرض لم "الجهاد أن ذلك إلى يضاف  

خلْف لَ إليه. فمما الخروج حقهن في ندب ولَ بل به، يخاطبن

هذه فقه في عليهم الله رضوان الصالح السلف بين فيه

ولَ وجوبا بالقتال- لَ النساء تكليف عدم -هو المسألة

في معلوم نصيب لها يجعل لم عندهم المرأة إن ثم  استحبابا،

قاتلت. وإن الحرب، غنائم

فيهن خارجات من فإن والسرايا، الغزوات أخابار في بالنظر وإننا هذا  

ثلثا، أو اثنتان إل منهن يقاتل ولم أوالبضع، العشر يتجاوزأن لم النساء من

المقاتلة. إلى بهن فأدت الضرورة، من بهن أحاطت التي الظروف وبحكم

ألف مائة  الله رسإول عهد على كانوا الصحابة أن علمنا إذا كما  

الوداع حجة والسلم الصلة عليه معه شهد الذي العدد هو هذا ـ ويزيدون

شك ول الصحابة، من آنذاك الموجاود العدد كل تستوعب لم بالطبع وهي

إن الصحابة من آنذاك النصف عن يقل ل العدد هذا من الصحابيات عدد أن

العدد هذا جاملة من للقتال آنذاك خارجان اللتي النساء كانت فإذا ـ يزد لم

بل ثلثا او اثنتين يسير نزر غير منهن يقاتل ولم ذلك، نحو أو نساء عشر

للدين العام الكيان بحراسإة التكليف في المساواة هذه - فأين أربع قال

وهويدي؟. الترابي السإتاذ يقررها ذهب الرجاال- والتي مع للنساء بالنسبة

وأن ذلك، غير كان المر أّن حتما مفيدة الضئيلة النسبة هذه فإن  

حالت كانت الغزو في بالمشاركة الصحابيات من أسإماؤهن وردت اللتي

ونادرة. اسإتثنائية

الصحابة مع أو  النبي مع القتال لشهود خارجان اللتي النساء إن ثم  

أسإاسإا يؤدينها كن التي المهام واخاتلف عددهن قالة مع فإنهن بعده، من

في خاروجاهن كان ذلك جاانب فإلى الحرب، هذه في الرجاال مهمات عن

مع مثل المؤمنين أمهات كإحدى محرمية، و أسإرية معية وفي عائلية بوتقة

أبي زأوجاها مع سإليم كأم زأوجاها مع الصحابة زأوجاات إحدى أو  الله رسإول

الزبير مع المطلب عبد بنت صفية مثل ولدها مع كأم أو النصاري، طلحة

372

372



الله -رضي لها أبناء عدة مع المازأنية كعب بنت نسيبة مثل أو العوام، بن

ناهدة فتاة بينهن من ليس متجالت سإيدات نساء كن أجامعين- ولكن عنهم

من الصحابة بعض ومن  النبي من سإنا أكبر هي من فمنهن الطلق، على

تاريخ في يؤثر لم عنهما- بل الله -رضي ونسيبة صفية مثل الرجاال،

وحتى الول السإلم صدر منذ الحقب طول على السإلمية المغازأي

أزأواج ذوات غير نهد فتيات خاروج  ـ1924 سإنة التركية الخلفة سإقوطا

اللتي القلئل النساء هؤلء حتى بل ـ المسلمين الجند وسإط القتال إلى

أو عسكرية كفيالق يخرجان لم الول الصدر في الجيوش بعض مع خارجان

أو أمهات هن وإنما الصفة، هذه سإوى به يربطها لم الجيش من فصائل

قابل.  من ذلك ذكر تقدم كما الجيش، بنفس لزأواج زأوجاات

على وقاف القرون عبر المسلمين وأحوال السإلم تاريخ في نظر ومن  

بما الحقب هذه عبر المسلمين التزام إلى كله ذلك الحقيقة. ومرجاع هذه

فيها تقصر مسافة محرم بغير المرأة خاروج جاوازأ عدم من الجاماع عليه

.)1(المحرم لصطحاب وقاتها يتسع ل لضرورة إل الصلة

بأن أخابرهن بل لهن، سإنها ول جاماعة الصلة أداء عليهن الله يوجاب ) لم د

باتفاق المسجد في الصلة من لهن  وأثوب)1(أفضل بيوتهن في صلتهن

حضور عليهن الله يوجاب ولم شاءت، لمن بالصلة لهن إذنه مع الفقهاء،

السإاس للقاعدة تأكيدا إل ذلك وما الرجاال، على أوجابها كما الجمعة، صلة

بالرجاال. النساء اخاتلطا حرمة وهي

التباعد حقهن في فالسنة الحج، في الحكام ببعض السنة خاصتهن هـ) وكذلك

رمي لهن ورخاص الحجر، اسإتلم لهن يسن ول الطواف، في الرجاال عن

فيه وما الزحام لمشقة دفعا الفجر، قابل النحر يوم الكبرى العقبة جامرة

بالرجاال. اخاتلطا من

حجرة تطوف ـ عنها الله رضي عائشة " كانت البخاري صحيح ففي  

.)3(معتزلة الناس عن ناحية حجرة: أي  ومعنى)2(تخالطهم" ل الرجاال من

سإبعا بالبيت طفُت المؤنين ام لها: يا فقالت لها مولة عائشة على ودخالت

باخاتصار. ،265-262ص والتجديد : الجاتهاد العقاد  الخواض)1(
.1396 ح ،3/386 الصحيحة انظر: السلسلة اللباني، وصححه ،1/382 داود أبي  سإنن)1(
.3/479 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)2(
.3/481 المصدر  نفس)3(
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" ل عنها الله رضي عائشة لها " فقالت ثلثا أو مرتين الركن واسإتلمت

 )4(ومررت" كبرت أل الرجاال؟ " تدافعين الله آجارك ل الله، آجارك

إبراهيم عن زأائدة طريق من الفاكهاني "روى الله رحمه حجر ابن قاال  

رجال قاال: فرأى النساء، مع الرجاال يطوف أن عمر قاال:" نهى النخعي

حاجاة، إليه تدع لم اخاتلطا أنه . وظاهر)5(بالدرة" فضربه معهن يطوف

. عنه نهى ولذلك

بين   فصله والمنع، التحريم الخاتلطا في الصل أن على أيضا الدلة . ومن4

قاال: الخدري سإعيد أبي عن البخاري فأخارج التعليم، في والرجاال النساء

فوعدهن نفسك، من يوما لنا فاجاعل الرجاال عليك :"غلبنا  للنبي النساء قاالت

.)6("…وأمرهن وذكرهن فوعظهن فيه، لقيهن يوما

ما حضوره وأن لهن، الرسإول تعليم شهد عباس ابن أن الحديث في وجااء

وكان ، النبي خاادم كان لنه كذلك بلل وشهد صغره، بسبب إل له اغتفر

 ثم…إياه:  الحديث في قاوله على حجر ابن وعلق منهن، الصدقاة قابض متولي

مختلطات غير الرجاال من حدة على كن النساء بأن "يشعر النساء أتى

.)7(بهم"

دون ووحدهن، حدة، على يكون النساء تعليم أن على يدل الحديث "فهذا

لما سإائغا، الدين أمور وتعلم العلم لسماع الخاتلطا كان لو إذ بالرجاال، اخاتلطا

أمور ليعلمهن فيه، يجتمعن بهن خااصا يوما لهن يعين أن  النبي من طلبن

جاعل لما الدين، أمور لتعلم سإائغا بالرجاال اخاتلطهن كان لو وكذلك الدين،

الشريف الحديث من أيضا ويستفاد منه، ذلك طلبن عندما وحدهن يوما  لهن

الرجاال خالف النساء جاعل طريق عن التعليم في الخاتلطا أيضا يسوغ ل أنه

وجادها لو كما لضرورة إل يجوزأ ل . فالخاتلطا)1(الصلة في جاائز هو كما

التي أعمالها لمباشرة كاخاتلطا لحاجاة أو منها، عليها يخاف طريق في منقطعة

ْدين، وزأيارة وشراء بيع من حوائجها كقضاء منها بد ل النقل وسإائل في أو وال

.127ص الشافعي : مسندادريس بن محمد الشافعي )4(
.2/480 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)5(
.2/465 المصدر  نفس)6(
.2/432 المصدر  نفس)7(
.3/432 المسلم والبيت المرأة أحكام في  المفصل)1(
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والدب السإلمي والزي الشرعي الحجاب التزام ذلك كل في العامة. وعليها

تصرفاتها. وسإائر ونظرها كلمها في السإلمي

ول يخالطهن ل منه ويخرجان يدخالن لنساء خااصا بابا المسجد في أفرد . وقاد5

الرجاال. فيه يشاركن

تركنا لو قاال  الله رسإول أن عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع فعن 

نافع . وعن)(3 مات حتى عمر ابن منه يدخال نافع:فلم للنساء. قاال الباب هذا

الله الخطاب-رضي بن عمر قاال"كان عنهما الله رضي عمر ابن موسإى ابن

.) 4(النساء"  باب من المسجد يدخال أن عنه- ينهى

الصلة من يخرجاوا ل أن ومؤتمين إماما للرجاال،  تشريعه الدلة تلك . ومن6

يحصل ل حتى قابلهم بيوتهن إلى النصراف للنساء ليتسنى وذلك التسليم، فور

قاصد. بدون ولو الطريق في أو الخروج عند بينهم الخاتلطا

النساء قاام سإلم إذا  الرسإول قاالت:" كان عنها الله رضي سإلمة أم عن

نرى يقوم. قاال أن قابل يسيرا مقامه في هو ويمكث تسليمه، يقضي حين

الرجاال، من أحد يدركهن أن قابل النساء تنصرف لكي كان ذلك أن أعلم والله

.)5(الحديث راوي الزهري شهاب ابن هو والقائل

الله رسإول سإمع أنه أبيه عن النصاري أسإيد بن حمزة عن داود أبو وأخارج

 فقال الطريق، في الرجاال مع النساء واخاتلط المسجد، من خاارج وهو يقول

عليكن الطريق، تحققن ان لكن ليس فإنه اسإتأخارن للنساء  الله رسإول

بالجدار ليعلق ثوبها أن حتى بالجدار تلصق المرأة فكانت  الطريق بحافات

.)1(بها وتمشين الطريق، وسإط تركبن تحققن ومعنى لصوقاها، من

ولي أن ذلك ".. ومن المسلم المر ولي واجابات تبيان في القيم ابن وقاال

ومجامع والفرج السإواق في بالنساء الرجاال اخاتلطا يمنع أن عليه يجب المر

الرجاال.

النساء قاعود في الصناع إلى يتقدم أن للمام الله- أرى -رحمه مالك قاال

المتجالة المرأة فأما الصناع، إلى تجلس الشابة المرأة يترك أل وأرى إليهم،

. 1/383 داود أبي  سإنن)3(
1/317 داود أبي  سإنن)4(
.2/350 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)5(
.2/512 الصحيحة السلسلة اللباني: انظر وصححه ،5/422 داود أبي  سإنن)1(
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أرى ل فإني عنده تقعد من يتهم ول القعود على تتهم ل التي الدون والخادم

بأسإا. بذلك

ما  عظيمة. قاال به والفتنة ذلك عن مسؤول القيم: فالمام ابن قاال

النساء منع عليه  ".. ويجب)  (2النساء من الرجاال على أضر فتنة بعدي تركت

كاسإيات بها يكن التي الثياب من ومنعهن متجملت، متزينات الخروج من

الطرقاات في الرجاال حديث من ومنعهن والرقااق، الواسإعة كالثياب عاريات،

الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير منع ذلك.. وقاد من الرجاال ومنع

الطريق.. ول في بهم والخاتلطا الرجاال طريق في المشي من النساء عنه

من وشر. وهو بلية كل بالرجاال: أصل اخاتلطهن من النساء تمكين أن ريب

العامة أمور فساد أسإباب من انه العامة. كما العقوبات نزول أسإباب اعظم

من والزنا. وهو الفواحش لكثرة سإبب بالنساء الرجاال والخاصة. واخاتلطا

)3(المتصلة." والطواعين العام الموت أسإباب

من معلوم فرض هو السإلمي والزي الشرعي الحجاب أن لنا يتبين وبهذا

يحل المة. ل وإجاماع والسنة الكتاب وأوصافه فرضيته على دل بالضرورة، الدين

بحكم واسإتخفافا انتقاصا يكون ذلك وان يرتديه، ممن أو منه النتقاص ول إنكاره

بالله. والعياذ للكفر موجاب وهو الله، فرضه شرعي

يحل ل وأنه والمنع الفصل هو بالرجال المرأة علقاة في الصل أن لنا وتبين

المنادية التحرر دعاة دعاوى تتهاوى وبذلكشرعا.  معتبرة لحاجاة إل الخاتلطا

وقايم السإلم أحكام بين التوفيق دعاة معها وتتهاوى والخاتلطا، بالسفور

بدون مناحيها بكل العامة الحياة في المرأة بانخراطا المنادية الغربية الحضارة

اكبر الفساد. والواقاع ونشر السإرة هدم على يساعد ذلك. مما تستوجاب ضرورة

المستعان. برهان. والله

.5069 برقام البخاري  صحيح)2(
.281-280ص الشرعية السياسإة في الحكمية  الطرق)3(
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السادس المبحث

السلْمي السياسي النظام في التأويل

) والسلطة القوانين ( شرعية 

السلْمية: الشرعية مفهوم في

إليه الذعان و به القبول يجب شرعيا الحاكم السياسإي النظام يكون حين

يد وخالع ومنابذته عليه الخروج ويحرم المعروف، في وطاعته به والتسليم

منه. الطاعة

مهادنته ول له، الخضوع ول به، القبول يجوزأ فل شرعي غير يكون وحين

السإتطاعة، توفرت إن عليه الخروج يجب بل له، والطاعة الولء تقديم ول

منه. الطاعة يد وخالع ومنابذته،

وهو السإلمي، السياسإي النظام في الركين الركن هو إذا الشرعية فمفهوم

والرعية. الراعي بين والعلقاة العامة، الولية أحكام عليه تدور الذي الرحى قاطب

سإوء في أو به اليمان في أو السإاس هذا فهم في خالل حصل فإذا

ّوم التي المعايير في اضطراب ذلك عن نتج ـ واقاع ذلك وكل ـ له التطبيق بها تق

وسإياسإاتها. الحاكمة السياسإية النظمة

هو لنه الشرع، " هو " شرعية تصرف أو قاول أو فعل أي يمنح والذي

" أن عليه المتفق الصوليين قاول معنى وهو والشرعية، للحق الوحيد المصدر

". الله هو الحاكم

والحكام الولة طاعة أن الصحيح السإلمي الوعي في واسإتفاض تواتر وقاد

إنما الطاعة وان لهم، طاعة فل الله عصوا فإن ورسإوله، لله بطاعتهم منوطة

الخالق. معصية في لمخلوق طاعة ل وان المعروف، في تكون

به أذن وما تعالى، الله هو المشرع أن وعيهم في واسإتقر عندهم تواتر كما
سإبحانه الله ألوهية لوازأم مـن زأم ل التشريع وان والسلم، الصـلة عليهم لرسإله

ْلُق َلُه َألَ   وتعالـى ْلَخ َلْمُر ا  َوا
ِلف ما ) وأن54(العراف: ـ ورسإوله الله إلى ومرجاعه فمرده شيء من فيه ُأخات

يسن أو حكما يشرع أن المخلوقاين من لحد ألبتة حق ل وأن نبيه، وسإنة قارآنه

في الله ضاد فقد ذلك، من شيئا فعل من وان الله، لحكم مخالفة فيه قاانونا

صفاته. في ونازأعه شرعه، في حاده و حكمه
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من والعلم والدعوة الفكر أهل إلى ينتسب ممن  زأماننا في نجد أننا إل

يؤيد أو بتصريحات، يدلي أو مواقاف، يتخذ أو كتبا، يؤلف أو بعبارات يتفوه

إما الحوال. وذلك من بحال معه تنسجم ول هذا، الشرعية أصل تناقاض سإياسإات

بها. والسإتخفاف بتجاهلها وإما القاطعة، الصريحة النصوص بتأويل

ضير ل الذين السإلمية، الفكرة أعداء على قااصرة تعد لم البلوى وهذه

لها يدان شرعية، العربي عالمنا في الحاكمة السياسإية النظمة اعتبار في عندهم

والولء. بالطاعة

المة، بمجالس يسمى ما أو الشعب، مجالس تسنها التي القوانين واعتبار

كذلك. شرعية قاوانين النظمة تلك عليها تقوم والتي

الدعوة حقل إلى ينتسب ممن كثير إلى جااوزأتهم البلوى هذه أن بل

مجلة تطالع أو ندوة تسمع أو حوارا تسمع تكاد الشرعي. فل العلم أو السإلمية،

ماركسيين أو أوعلمانيين كانوا إسإلميين المتحاورون فيها ويشيد إل

السائدة. والقوانين الدسإتور واحترام للحكم، كأسإاس السياسإية بالديمقراطية

بل السإلمي، غير الحكم في الشتراك السإلمية الحركات بعض وأجاازأت

في شرعيا واجابا بل عاديا أمرا ذلك أصبح حتى بلد، غير في فيه فعل وشاركت

دعاته. نظر

النظمة تلك بعض على الخارى السإلمية الجماعات بعض خارجات وحين

" الدعاة من كثير انتدب شرعيتها، وعدم كفرها، معلنة بالسلح ونابذته الحاكمة

وغير السإتبدادية السياسإية النظمة تلك عن للدفاع العلم" أنفسهم وأهل

غير شرعية أنظمة بأنها مصرحين ،)1(نفسها الغربية بالمعايير حتى الشرعية

والجور. الفسق وصف بعضها على يصدق كان وإن كافرة

" " المجاهدين ويصفوا عليها، الخروج يحرموا أن منهم ذلك واسإتلزم

إعدامهم. على ووقاعوا دمائهم، بحل فأفتوا الحرابة، وأهل والبغاة بالخوارج

في البوطي رمضان سعيد د. محمد كتبه ما السياق هذا في ويأتي

.)2(نمارسإه" وكيف نفهمه كيف السإلم في "الجهاد سإماه الذي كتابه

ص الحكام ظلم مواجاهة في الكلم الفتاح: فصل عبد أبو بلحاج علي  انظر: الشيخ)1(
الدسإاتير وفق حتى السإلمي العالم في النظمة شرعية عدم بين حيث ،81-105

الديمقراطية. الغربية والقوانين
.159-147ص نمارسإه وكيف نفهمه كيف : الجهاد :  البوطي  انظر)2(
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تكفير وقاضية "الحكم كتابه في البهنساوي سالم محمد كتبه ما وأيضا

القائمة. السياسإية والنظمة القوانين لشرعية التأصيل حاول المسلم" حيث

القضائية الحكام معظم وان جادا، قاليلة القطعية النصوص أن ذلك في وحجته

العـدل مراعاة ومحورها القاضي، اجاتهاد علـى قاائمة تعزيرية

" كفرية والقوانين الحكام تلك لعتبار مجال فل كذلك المر دام وما والمصلحة،

الجحد يفيد ما يصدر لم بها. لنه الحاكم ول لها المشّرع لتكفير إذا مجال ول "،

.)1(القطعي الله حكم بقلبه جاحد إذا إل يكفر ل والحاكم بالقلب،

يحل فل بكافر، وليس فاسإق ظالم فهو الله، أنزل ما بغير يحكم فمن

بالكافرة التشريعات وصف الحيان بعض في يجوزأ وقاد ،)2(قاتاله ول عليه الخروج

.)3(أبدا يجوزأ فل الحاكم أما

فيه الوزأارة وتولي السإلمي غير الحكم في الشتراك أوجاب بل وأجاازأ

هو الدولة دين أن على ينص دسإتورها لن كافرة، غير أنظمة السإاس في لنها

تولي يجوزأ . ولنه)4(للتشريع رئيس مصدر هي السإلمية الشريعة وان السإلم،

لمصلحة مراعاة بقانونه والحكم بلده في الحربي عند الحكم المسلم

.)5(المسلمين

محمد الشيخ فتوى على بناه إذ أفسد، أصل على فاسإد فرع تخريج وهو

السإتعمار سإلطان تحت الوزأارات تولي بجوازأ الهند في للمسلمين رضا رشيد

معتبرا وأموالهم، وأعراضهم المسلمين رقااب في بقوانينهم والقضاء النجليزي

مراعاة على قاائمة لنها السإلمية، للتشريعات القوانين أقارب هي قاوانينهم أن

والتعزير التعزير، إلى آيل غالبها إذ السإلمية الشريعة وكذلك والمصلحة، العدل

.)6(القاضي اجاتهاد إلى موكول

المحتلين النجليز لطرد الجهاد وجاوب بين الشيخ يوفق كيف أدري ول 

" واسإتعمارهم " حكمهم بشرعية التسليم وبين منهم المسلمين بلد وتطهير

بقوانينهم؟. والقضاء

.339ص المسلم تكفير وقاضية البهنساوي: الحكم سإالم  محمد)1(
.354 ،339ص المصدر  نفس)2(
.365ص المصدر  نفس)3(
.338ص المصدر  نفس)4(
.333-331 المصدر  نفس)5(
.409  ـ6/406 المنار  انظر: تفسير)6(
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تحت الوزأارات بتولي ملزمين فلسطين في لكنا الفتوى هذه طردنا ولو

جاازأ كما لنا وجاازأ السإلم، ديار من لجزء باحتللهم والتسليم اليهود سإلطان

دمائنا في بها والحكم يهود بقوانين والتسليم الرضا الهند لمسلمي

الزمان. هذا فقهاء فتاوى من المبكيات المضحكات من واحدة وأعراضنا.وهذه

غير الحكم في الوزأارة تولي جاوازأ على البهنساوي سإاقاها التي الدلة ومن

أفاده حسبما العزيز عند الوزأارة والسلم الصلة عليه يوسإف تولي هو السإلمي

لسانه على تعالى قاوله

  ِني َقاَل ْل َلى اْجَع ِئِن َع َلْرِض َخَزا ّني ا ِليٌم َحِفيٌظ ِإ / ( يوسإف  َع
على واشتهرت الركبان، بها وسإارت الفاق، في طارت التي الشبهة )  وهو55

السإلم، صوت لسإماع النيابية المجالس دخاول التجاه. وأجاازأ هذا دعاة ألسنة
.)1(المطلقة بالغلبية والدسإاتير القوانين تعديل يمكن ولنه

والنواب، والوزأراء الدولة رئيس يقسمه الذي القسم وبخصوص

ما ومنها ـ الدولة وقاوانين الدسإتور احترام على العظيم بالله القسم والمتضمن

" والسنة القرآن حدود " في عبارة بإضافة تعديله يقترح فانه ـ إسإلمي غير هو

في الضافة إضمار مع السابق القسم بحلف بأس فل التعديل، هذا يتم أن والى

.)2(بالنيات" العمال "إنما تقول الشرعية والقاعدة القلب

.)3(المصلحي التقدير إلى متروك وعدمه الشتراك جاوازأ فإن وباخاتصار

في المشاركة "حكم سإماه كتابا الشقر سيلمان د. عمر وألف

الحكم تولي لمشروعية يؤصل أن كسابقه فيه النيابية" حاول والمجالس الوزأارة

قااله ما فيه يعد ولم النيابية، مجالسها في والدخاول السإلمية غير النظمة في

مراعاة على تدور وكلها الحجج، بذات وتذرع الدلة بذات اسإتدل حيث البهنساوي

.)4(المصلحة

إعادة إلى ودعوته المهدي الصادق مطالبة الصول مبحث في معنا ومر

ونظام السإلمي السياسإي بالنظام يتعلق ما ومنها الحكام، من جاملة في النظر

أسإاس على بنائه إلى دعا حيث واحدة، لمة "خالفة على قاائما وكونه الحكم

.)5(المواطنين بين تفرق التي الحكام اسإتبعاد مع الحديثة، القطرية الوطان

.343-340ص المصدر  نفس)1(
.345ص المصدر  نفس)2(
.346ص المصدر  نفس)3(
 –34ص النيابية والمجالس الوزأارة في المشاركة : حكم الشقر سإليمان  انظر: د. عمر)4(

65، 84، 112-116.
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التلمساني عمر الشيخ يصف المصرية المصور مجلة مع لقاء وفي

المصدر هي السإلمية الشريعة بأن " نادى لنه كيسا كان بأنه المصري الدسإتور

.)6(" الوحيد المصدر يقل ولم للتشريع، الرئيسي

احترامهم البنا حسن الشيخ رأسإهم وعلى الخاوان مرشدو أعلن وقاد

ًءا ينطبق وانه للدسإتور، ول فيه، يطعنون ل وأنهم السإلم، تعاليم على تاما انطباقا

إلى نظام أقارب هو عليه القائم الحكم نظام وان كراهيته، على الناس يحضون

.)7(السإلم

في و مصر في الجماعة نفس عن والتصريحات القاوال هذه تكررت وقاد

الشواهد. كثرة عن يغني المشاهد والواقاع ـ أخارى إسإلمية بلد

احترام وجاوب حول الكتاب من كثير يروجاه ما أيضا السياق هذا في ويأتي

العنف. ونبذ والقوانين الدسإتور واحترام والتعددية الديمقراطية

بهذه ومقالته كتبه تطفح حيث هويدي فهمي هؤلء مقدمة في ويأتي

الديمقراطية جاعل لقد بل إليها، الدعوة في غضاضة أي يرى أن دون الطروحات

المجال في السإلمية الشريعة مقاصد - من الشريعة - ل المة وسإيادة والتعددية

.)1(السياسإي

تطبيق قاوله: إن المجد أبو كمال د. أحمد عن الغنوشي راشد ونقل

البشرية نضالت أنجزته وما والمساواة، الحرية قاضايا على خاطرا يمثل الشريعة

" الدولة علمانية بإقارار إل للحقوق ضمان ل وأنه للنسان، وحقوق مكاسإب من

.)2(بكلمة عليه يعلق ولم به مستشهدا ونقله

حق السإلمية للشريعة يكون أن الغنوشي ينكر حواراته بعض وفي

المسلَم يدعو حيث الفتح عقلية من ويسخر المفتوحة، الرض في السيادة

مجتمعاتنا تأسإست حيث الخوالي القرون " خادر من الصحوة إلى المعاصر

شريعته وإنفاذ بحكمه الحق فهو بلدا فتح فمن الفتح، مشروعية على التقليدية

!)3(به" الناس قابول عن النظر بقطع فيه
 –آذار هـ،1420 – الحجة ذو – عشرة الرابعة السنة ،9 ص155 - عدد الوعي  مجلة)5(

م.2000
ًءا سإتين في المسلمون الخاوان – المر ظواهري: الحصاد  انظر: د. أيمن)6( .71ص عام
.69ص المصدر  نفس)7(
وكتابه: السإلم ،237 ،236 ،232ص المحظورة هويدي: المقالت  انظر: فهمي)1(

.238 ،95ص والديمقراطية
.65ص المواطنة الغنوشي: حقوق  راشد)2(
.39ص الغنوشي راشد الشيخ مع المرحلة الزعاترة: حوار  ياسإر)3(

381

381



اتجاه حسب السإلمية الدولة داخال القانونية النظمة تعدد ويجيز كما

.)4(الدولة" مناطق من منطقة كل في الغلبية

يفزغ التي الفكرية المرجاعية هي الديمقراطية تكون أن الجابري وينادي

بأن ننادي فإننا الحل، هو السإلم بان السإلميون ينادي كما وانه حياتنا، في إليها

.)5(الحل هي الشيوعية بأن الشيوعيون أيضا ينادي مثلما الحل، هي الديمقراطية

ّول حيث الباقوري حسن أحمد الشيخ الباب هذا في يدخال وممن أ
ُكْم َلْم َوَمْن  وجال عز قاوله ّلُه َأنَزَل ِبَما َيْح ِئَك ال َل ُأْو َكاِفُروَن ُهْم َف ْل  ا

 جاحد فيمن خااصة هي وإنما عمومها، على ليست ) بأنها44/ (المائدة
الحكم هذا أن بقلبه، عرف إن أما وجال، عز الله حكم أنه بلسانه وأنكر بقلبه

يضاده بما أتى وإن بل به، يحكم لم وإن يكفر، ل فإنه بلسانه، به وأقار الله، حكم

ويخالفه.

تكفير وهو به لهم قابل ل حرجاا المة عن ينفي اجاتهاد بأنه هذا رأيه وعلل

هي بالسإلم لها صلة ل التي والتشريعات القوانين سإنهم بأن لهم ويعتذر الحكام،

من الخوف في تتمثل الضرورة وهذه المحظور، تبيح التي الضرورة قابيل من

.)1(العداء

القائمة، السياسإية النظمة بشرعية القارار منها يفهم التي الدعوات ومن

العالم في السياسإية النظمة " بين " تفاهم صيغة وإيجاد العنف نبذ إلى الدعوة

والتعددية الشورى إطار تحت لها، المناوئة السإلمية الحركات وبين السإلمي

في أقايم مؤتمر في الشريف كامل أطلقها التي الدعوة وهي "العنف"، ونبذ

.)2(عمان

شرعي مانع وجاود عدم " تفترض " والجاتهادات والطروحات الرؤى وهذه

قاوانين. من عليه تقوم وما السياسإية، النظمة هذه بشرعية التسليم من

" هذه تكون أذهانهم، عن تغب لم الشرعية الموانع تلك أن علمنا ما وإذا

الكتاب من والقطعية الصريحة الشرعية للدلة سإمحا فظا " تجاهل التأويلت

تحتكم ل سإياسإية سإلطة كل عن الشرعية بنزع تقضي والتي والجاماع، والسنة

بها. تحكم ول السإلمية الشريعة إلى

.112ص المواطنة  حقوق)4(
غرينتش، بتوقايت السادسإة الثنين – الفضائية الجزيرة قاناة – وقاضية ضيف  برنامج)5(

م.9/5/2000
.1066-3/1065 – سإابق مرجاع – الهجري عشر الرابع القرن في التفسير  اتجاهات)1(
ضمن السياسإية، والمشاركة السإلمية عمل: الصحوة الشريف: ورقاة  انظر: د. كامل)2(

.245ص العربي الوطن وهموم السإلمية الصحوة كتاب
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وتفصيلها: بسطها أوان وهذا

السياسية الشرعية أساس الشريعة أولَ: تطبيق

تطبقها، التي القوانين شرعية على مبنية السإلم في السلطة شرعية أن

الشريعة من ومستمدة نابعة كانت إذا إل بحال شرعية تكون ل القوانين وأن

السإلمية.

الشريعة تحكيم أن والجاماع والسنة الكتاب من القطعية بالدلة ثبت وقاد

اسإتبدل من وأن التوحيد، من جازء هو بل التوحيد، وجاوب بعد الفروض أهم هو

الملة عن ناقال كفرا قاطعا كافر هو وشريعته الله بدين قاانونا أو تشريعا

بعدم اعتقاده عن نابعا ذاك اسإتبداله كان إذا عما النظر بصرف السإلمية،

لعتقاده أو تطبيقها، وجاوب بعدم لعتقاده أو للحكم، السإلمية الشريعة صلحية

أو الله، شريعة على وضعية تشريعات تفضيله أو الله، انزل ما بغير الحكم جاوازأ

ما ذلك على والدليل آخار، سإبب أي أو بها الحكم جاوازأ اعتقاده أو بها، مساواتها

 يلي:

ُكْم َلْم َوَمْن   وجال عز تعالى . قاوله1 ّلُه َأنَزَل ِبَما َيْح ِئَك ال َل ُأْو ُهْم َف
َكاِفُروَن ْل كافر، إنه الله أنزل بما يحكم لم من أن الله ) فأخابر44/ (المائدة  ا

لفظها. يتناوله من كل حكمها فيعم العموم، صيغ من ومن
ُء َلُهْم َأْم   تعالى . قاوله2 َكا ّديِن ِمْن َلُهْم َشَرُعوا ُشَر َذْن َلْم َما ال ْأ ِبِه َي

ّلُه بها يأذن لم وأحكاما وأفعال أقاوال يشرع من الله ) فسمى21/ (الشورى ال
تعالى. بالله صريح إشراك الله دون من فالتشريع شركاء، سإماهم الله

ْكُم ِإْن  تعالى . قاوله3 ْلُح ّلِه ِإلَ ا الحكم حق حصر في ) صريحة40/ ( يوسإف ِل
وحده. لله الخلق بين والفصل والقضاء

ُذوا  تعالى . قاوله4 ّتَخ َباَرُهْم ا َنُهْم َأْح َبا ًبا َوُرْه َبا ّلِه ُدوِن ِمْن َأْر / (التوبة ال
من حللوا فيما ورهبانهم لحبارهم والنصارى اليهود اتباع سإمى ) فالله31

فطاعة الله، دون من أربابا لهم اتخاذا ذلك سإمى حلل، من حرموا وما حرام،
َولَ تعالى قاال كفر التخاذ وهذا ،)1(ربا له اتخاذ الله دون من المشرع
ُكْم ْأُمَر ُذوا َأْن َي ّتِخ َكَة َت ِئ ْلَملْ ّييَن ا ِب ّن ًبا َوال َبا ُكْم َأْر ْأُمُر َي ُكْفِر َأ ْل َد ِبا ْذ َبْع ِإ

ُتْم ْن ِلُموَن َأ ).80/ عمران ( آل ُمْس
ّنَما  تعالى . قاوله5 ُء ِإ ّنِسي ٌة ال َد َيا ُكْفِر ِفي ِز ْل ّلِذيَن ِبِه ُيَضّل ا َكَفُروا ا

َنُه ّلو َنُه َعاًما ُيِح ُيَحّرُمو ُئوا َعاًما َو ِط ُيَوا َة ِل ّد ّلُه َحّرَم َما ِع )،37/ (التوبة ال
سإماه تقديمها أو بتأخايرها الحرم الشهر من الله شرع ما تغيير وهو فالنسيء

.)2(كفر الكفر في والزيادة الكفر في زأيادة الله

.259-3/258 البيان  أضواء)1(
.243ص الجهاد حول وشبهات أباطيل على  ردود)2(
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ْكَم  تعالى . قاوله6 ّيِة َأَفُح ِل ْلَجاِه ْبُغوَن ا ّلِه ِمْن َأْحَسُن َوَمْن َي ْكًما ال ُح
ٍم ُنوَن ِلَقْو جااهلية. حكم الله حكم غير حكم كل ) فسمى50( المائدة/  ُيوِق

المشتمل الله حكم عن خارج من على تعالى الله  "ينكركثير: ابن قال  

والهواء الراء من سإواه ما إلى وعدل شر، كل عن الناهي خاير، كل على

أهل كان كما الله، شريعة من مستند بل الرجاال، وضعها التي والصطلحات

وأهوائهم، بآرائهم يعضدونها والجهالت، الضللت من به يحكمون الجاهلية

جانكيزخاان، ملكهم عن المأخاوذة الملكية السياسإات من التتار به يحكم وكما

الياسإق. لهم وضع الذي

من، شتى شرائع من اقاتبسها أحكام من مجموع كتاب عن عبارة وهو   

أخاذها الحكام من كثير وفيها وغيرها، السإلمية والملة والنصرانية اليهودية

الحكم على يقدمونه متبعا شرعا بنيه في فصارت وهواه، نظره مجرد من

يجب كافر فهو منهم ذلك فعل فمن ،  الله رسإول وسإنة الله بكتاب

ّكم فلْ ورسوله، الله حكم الى يرجع حتى قتاله قليل في سواه يح

بقوله: وهذا هذا كثير ابن قاول على شاكر أحمد الشيخ  ويعلق.)3(كثير" ولَ

منزلته كانت أيا بجهله، أحد يعذر ل بالضرورة السإلم من معلوم بدهي شيء

موضع في كثير ابن . ويقول)1(النحطاطا" أو الرقاي ومن الجهل أو العلم من

الله لشرائع مخالفة كله هذا الله".. وفي دون من التشريع هذا وضع حول آخار

المحكم الشرع ترك فمن والسلم، الصلة عليهم النبياء عباده على المنزلة

الشرائع من غيره إلى وتحاكم النبياء، خااتم الله عبد بن محمد على المنزل

ذلك فعل من عليه؟ وقادمها الياسإق إلى تحاكم بمن كفر. فكيف المنسوخاة

.)2(" المسلمين بإجاماع كفر

كفر، غيرها إلى والتحاكم ذاته، حد في كفر بالشريعة الحكم فترك 

يؤول. ل قاطعي دليل وهو ذلك على منعقد والجاماع

ًا شاكر أحمد الشيخ ويقول في المذكور كثير ابن قول على معلق

تفسيره:

.2/590 العظيم القرآن  تفسير)3(
.67ص الحق شاكر: كلمة محمد أحمد  الشيخ)1(
.13/119 والنهاية كثير: البداية ابن  الحافظ)2(
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بتشريع بلدهم في المسلمون ُيحكم أن الله شرع في هذا مع "أفيجوزأ

والراء الهواء يدخاله تشريع بل الملحدة؟ الوثنية أوروبة تشريعات عن مقتبس

السإلم شرعة أوافق واضعه يبالي ل يشاءون، كما ويبدلونه يغيرونه، الباطلة،

القرن في ـ كثير ابن الحافظ من القوي الوصف هذا خاالفها.. أفرأيتم أم

ألستم جانكيزخاان؟ السإلم عدو وضعه الذي الوضعي القانون لذلك ـ الثامن

من إل عشر؟ الرابع القرن في العصر هذا في المسلمين حال يصف ترونه

عليها أتى الحكام من خااصة طبقة في كان ذلك أن آنفا، إليه أشرنا واحد فرق

في المر صنعت.. إن ما أثر وزأال السإلمية المة في فاندمجت سإريعا، الزمن

ول فيه خافاء ل بواح كفر هي الشمس، وضوح واضح الوضعية القوانين هذه

أو بها العمل في ـ كان من كائنا ـ للسإلم ينتسب ممن لحد عذر ول مداورة

.)3(" نفسه حسيب امرئ وكل لنفسه امرؤ فليحذر إقارارها أو لها الخضوع

فيها واسإتفتي القضاء، منصب المرأة تولي مسألة مصر في أثيرت ولما  

بالرأي شاكر أحمد العلمة صوت دوى ومانع، مجيز بين فكانوا العلماء، بعض

يحكم أن ابتداء الله شرع في المسألة: أيجوزأ أصل الى وردهم الفصل،

أم السإلم شرعة أوافق واضعه يبالي ل بتشريع بلدهم في المسلمون

.)4(نساء؟ أو رجاال به حكم سإواء خاالفها؟

هذا يعتنق أن لمسلم يجوزأ  ل…بعضه:  تقدم والذي القاطع جاوابه وجااء  

لتعلم أبناءه يرسإل أن ول الوربية القوانين ـ العصري الياسإق ـ الجديد الدين

بلد من القوانين لهذه مكن الذي فهو به، والعمل واعتقاده واعتناقاه الدين هذا

.)1(المسلمين"

به ويؤمن دينه، يعرف مسلما رجال أظن  ما…الله:  رحمه قاال أن إلى  

ل محكما كتابا رسإوله على الله أنزله القرآن هذا بأن ويؤمن وتفصيل، جاملة

جااء الذي الرسإول وطاعة طاعته وبأن خالفه، من ول يديه بين من الباطل يأتيه

فتوى يفتي أن إل يستطيع أظنه ما ـ حال كل في الوجاوب قاطعية واجابة به

يلحقه ل أصليا بطلنا باطلة الحال هذا في القضاء الرجاال ولية بأن صريحة

.4/1174 التفسير : عمدة شاكر محمد  احمد)3(
.52ص الحق  كلمة)4(
.56-55ص المصدر  نفس)1(
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تلقاء من القضاء هذا المرأة ولية عن السؤال يسقط ثم الجاازأة، ول التصحيح

.)2(نفسه"

ْكِمِه ِفي ُيْشِرُك َولَ  تعالى . قاوله7 ًدا ُح ).26( الكهف/ َأَح
بل حكمه، في وعل- أحدا -جال الله يشرك  "ولالشنقيطي: المام قال

ما والحرام الله، احله ما فالحلل ألبتة، لغيره حكم ل وعل جال وحده له الحكم

في وعل- المذكور -جال قاضاه.. وحكمه ما والقضاء شرعه ما والدين حرمه،

في ويدخال وعل، جال يقضيه ما لكل شامل  أحدا حكمه في يشرك ول  قاوله

المشرعين أحكام متبعي أن الية هذه من أوليا.. ويفهم دخاول التشريع ذلك

الطائي حاتم بن عدي حديث . وفي…بالله مشركون أنهم الله شرعه ما غير

سإـأل لما

ُذوا  تعالى قاوله عن  النبي ّتخ َباَرُهْم ا َنُهْم َأْح َبا ًبا َوُرْه َبا ّلِه ُدوِن ِمْن َأْر ال
 /له ) بين31(التوبة   أنـهم

وأن ذلك، في فاتبعوهم الله احل ما عليهم وحرموا الله، حرم ما لهم أحلوا

أربابا. إياهم اتخاذهم هو ذلك

الذين الظهور: أن غاية يظهر ذكرنا التي السماوية النصوص "وبهذه

لما مخالفة أوليائه ألسنة على الشيطان شرعها التي الوضعية القوانين يتبعون

في يشك ل انه وسإلم عليهم الله صلى رسإله ألسنة على وعل جال الله شرعه

.)3(" مثلهم الوحي نور عن وأعماه بصيرته الله طمس من إل وشركهم كفرهم

وأموالهم المجتمع أنفس في النظام من النوع هذا  فتحكيم…وقاال:

.)4(" والرض السماوات بخالق كفر وأديانهم وأنسابهم وأعراضهم

ْلُقْرآَن َهذا ِإن  تعالى لقوله تفسيره وفي       ِتي َيْهِدي ا ّل َأْقَوُم ِهَي ِل
هدي  ومن…) قاال:10( السإراء/

به جااء الذي التشريع غير تشريعا اتبع من كل أن بيانه أقاوم، هي للتي القرآن

بواح كفر المخالف التشريع لذلك فاتباعه ، الله عبد بن محمد آدم ولد سإيد

السإلمية. الملة عن مخرج

.56-55ص المصدر  نفس)2(
.259-3/258 البيان  أضواء)3(
.3/260 المصدر  نفس)4(
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لهم: الله فقال قاتلها؟ من ميتة تصبح : الشاة للنبي الكفار قاال ولما

تقولون الكريمة بيده الله ذبحه وما حلل، بأيديكم ذبحتم له: ما قاتلها. فقالوا

أنزل الله؟ من أحسن إذن فأنتم حرام، انه

ُلوا َولَ  قاوله فيهم الله  ُك ْأ َكْر َلْم ِمّما َت ْذ ّلِه اْسُم ُي ْيِه ال َل ّنُه َع ِإ َلِفْسٌق َو

ِإّن ِطيَن َو َيا ُيوُحوَن الّش َلى َل ِئِهْم ِإ َيا ِل ُكْم َأْو ُلو ُيَجاِد ِإْن ِل ُتُموُهْم َو َطْع َأ

ُكْم ّن ُكوَن ِإ به أقاسم وعل جال الله من قاسم و……) 121/ ( النعام   َلُمْشِر
اتبع من على

بإجاماع الملة عن مخرج الشرك وهذا مشرك أنه الميتة تحليل في الشيطان
قاال كما السإلم يدعي ثم الله تشريع غير يحكم ممن المسلمين.. والعجب

َلْم  تعالى الله َلى َتَر َأ ّلِذيَن ِإ ّنُهْم َيْزُعُموَن ا ُنوا َأ ْيَك ُأنِزَل ِبَما آَم َل َوَما ِإ
ِلَك ِمْن ُأنِزَل ْب ُدوَن َق َكُموا َأْن ُيِري َتَحا َلى َي ّطاُغوِت ِإ ْد ال َأْن ُأِمُروا َوَق

ْكُفُروا ُد ِبِه َي ُيِري َطاُن َو ْي ّلُهْم َأْن الّش ًدا َضلْلَ ُيِض ).60/ (النساء) (1َبِعي
من بالغة الطاغوت إلى التحاكم إرادة مع اليمان دعواهم لن إل ذلك وما  

.)2)         العجب" منه يحصل ما الكذب

َع يتبع من قادامة.. فكل لبن الناظر روضة على مذكرته في وقاال   تشري

ِر كافر فهو منه أفضل أو جاائز الله تشريع عن عوضا جاعله أن معتقدا الله غي

.  )3(المسلمين" بإجاماع

السإلم شريعة غير شريعة اتباع أجاازأ " فمن تيميه بن السإلم شيخ وقاال

يستحق الحالة هذه مثل في لنه طاعته وحرمت بيعته، وأنحلت خالعه، وجاب

.)4(الكفر" وصف

أنه اعتقد فمن وجانهم أنسهم الثقلين جاميع إلى مبعوثا  وقاال: محمد

.)5(" قاتله يجب كافر فهو وطاعته شريعته عن الخروج لحد يسوغ

فحسب، السإلمية الشريعة عن الخروج يسوغوا لم الزمان هذا وحكام  

وصفوا بل ظهريا، وراءهم وجاعلوها أنفسهم، عند من تشريعا بها اسإتبدلوا بل

وعذبوه واضطهدوه طاردوه بل والتطرف، بالرجاعية بتطبيقها طالب من

ول لحكمهم شرعية ل كفرة وهم منهم الطاعة يد وخالع خالعهم وقاتلوه. فوجاب

وقاضائهم. سإلطتهم

.41-3/40 المصدر  نفس)1(
.3/259 المصدر  نفس)2(
ص الناظر روضة على الفقه أصول المختار: مذكرة بن المين محمد الشنقيطي  الشيخ)3(

53.
.111ص الكلم انظر: فصل ،507 ص المصرية الفتاوى في تيمية لبن بلحاج علي  وعزاه)4(
.3/422 الكبرى الفتاوى  مجموع)5(
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وبدلوا بالياسإق حكموا لما التتار قاتال تيميه ابن السإلم شيخ وأوجاب  

ل أن يشهدون مسلمون زأماننا- أنهم -كحكام يدعون ذلك مع وكانوا الشريعة

بشأنهم: سإؤال على جاوابا فقال الله، إل إله

يجب فإنه المتواترة الظاهرة السإلم شرائع من شريعة عن خارجات طائفة كل  

بالشهادتين أقاروا فإذا بالشهادتين، تكلمت وإن المسلمين، أئمة باتفاق قاتالها

الزكاة عن امتنعوا وان يصلوا، حتى قاتالهم وجاب الخمس الصلوات عن وامتنعوا

أو الزنا أو الفواحش تحريم عن امتنعوا إن وكذلك الزكاة يؤدوا حتى قاتالهم وجاب

عن امتنعوا إن وكذلك الشريعة، محرمات من ذلك غير أو الخمر أو الميسر

والسنة، الكتاب بحكم ونحوها والبضاع والعراض والموال الدماء في الحكم

أن إلى الكفار وجاهاد المنكر، عن والنهي بالمعروف المر عن امتنعوا أن وكذلك

وهم يد عن الجزية ويعطوا يسلموا،

ُلوُهْم  تعالى: الله  قاال.…صاغرون ِت ّتى َوَقا ُكوَن لَ َح َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ال
ّلُه ّلِه ُك القتال وجاب الله لغير وبعضه لله الدين بعض كـان ) فـإذا39( النفال/ ِل
.)1(لله" كله يكون حتى

لشرائع ومستحلة بل وغيرها الشرائع هذه كل عن ممتنعة اليوم وأنظمة

الله. شريعة إلى يدعو لمن ومحاربة بل وأحكامه الكفر

بل السإلم، شرائع بعض عن ممتنعة مجرد ليست القائمة الحكم وأنظمة

دعاتها وعلى وتأويل، وتبديل واسإتخفافا اسإتهزاء عليها الحرب وشنت كلها، تركتها

وتعذيبا. وسإجنا وتشريدا قاتل

ل ولذلك وضعية، قاوانين من عليه تقوم وما هي، الشرعية تفتقد أنظمة فهي

قاال كما وبصيرته بصره الله طمس من إل وخالعها قاتالها وجاوب في يجادل

الشنقيطي.

من التشريع جاعلوا حيث المفسرين من بالقرآن العلم أهل أقاوال مرت وقاد

نقل وكلهم مداورة، ول فيه خافاء ل بواحا كفرا التشريعات بتلك والحكم الله دون

ظنيته إدعاء أو الحكم هذا في التشكيك يجعل ذلك. مما على المسلمين إجاماع

دين على والجاتراء بل المكابرة من ضربا الفقهي والجاتهاد للخلف اتساعه أو

الله.

.511-28/510 السابق  المرجاع)1(
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كفر دون كفر ثانيا: شبهة

أو واقاعه في الحاكم حكم إذا إل السابق القطعي الحكم من يستثنى ول

اعتقاده مع لمصلحته اتباعا أو نفسه في لهوى الله انزل ما بغير بعينها نازألة

الثم. واسإتشعاره الله انزل بما الحكم وجاوب

يحكم لم ومن  تعالى قاوله في عباس ابن عن نقل مما المراد هو وهذا

من مخرج غير كفر وأنه كفر دون كفر بأنه الكافرون هم فأولئك الله أنزل بما

الملة.

بغير الحكم كون في الثبات العلم أهل عن نقول من أثبتناه ما عليه يدل

وهم المسلمين بإجاماع الملة، عن مخرجاا كفرا دونه من التشريع أو الله أنزل ما

عباس. ابن قاول عليهم يخفى ل من

فقال: الطحاوية شارح المعنى هذا وفّصل

يكون قاد الله انزل ما بغير الحكم أن وهو له، يتفطن أن يجب أمر ".. وهنا

مجازأيا إما كفرا ويكون صغيرة، أو كبيرة معصية يكون وقاد الملة، عن ينقل كفرا

أنزل بما الحكم أن اعتقد إن فإنه الحاكم، حال بحسب وذلك أصغر، كفرا وإما

فهذا الله، حكم انه تيقنه مع به اسإتهان أو فيه مخير وأنه واجاب، غير الله

هذه في وعلمه الله أنزل ما بغير الحكم وجاوب اعتقد .  وانأكبر كفر

كافرا ويسمى عاص فهذا للعقوبة، مستحق بأنه اعترافه مع عنه وعدل الواقعة

.)1(أصغر" كفرا كافرا أو مجازأيا

جاملة تركوه بل الوقاائع من عدد أو واقاعه في يتركوه لم زأماننا وحكام

ْلَمح ول وتفصيل، العكس على بل العقوبة، يستحق مذنب أنه يعترف أحدهم أن ُي

والعدام. السجن يستحق مجرم الله أنزل بما بالحكم يطالب من أن يعتقدون

بغير الحكم أن الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد الشيخ ويؤكد

فيقول: بعينها واقاعة في كان إذا إل أكبر كفر هو الله أنزل ما

به نزل ما منزلة اللعين القانون تنزيل المستبين الكبر الكفر من "إن

في مبين عربي بلسان المنذرين من ليكون  محمد قالب على المين الروح

.)2(العالمين" على الحكم

.2/446  الرناؤوطا وشعيب التركي الله د. عبد بتحقيق الطحاوية العقيدة  شرح)1( (
. 6ص القوانين تحكيم الحوالي: شرح الرحمن عبد بن سإفر  الشيخ)2(
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على وهواه شهوته تحمله أن  وذلك…بقوله: " الصغر الكفر وعرف

الحق هو ورسإوله الله حكم أن اعتقاده مع الله انزل ما بغير القضية في الحكم

. )3(" الهوى ومجانبة بالخطأ نفسه على واعترافه

أبي عن مرويين أثرين على تعليقه في شاكر محمد محمود الشيخ ويقول

بكفر بالقول يلزموه أن وأرادوا الخوارج، من نفر جااءه التابعين- حين -أحد مجلز

بهذين المعاصرين بعض وتعلق كفر، دون كفر أنه فأخابرهم أمية، بني خالفاء

الله:  رحمه قاال زأماننا، حكام عن الملة من المخرج الكبر، الكفر لنفي الثرين

بالكامل الشريعة اسإتبدلوا حكام عن يكن لم ـ الخوارج أي ـ سإؤالهم "إن

بعده، ول مجلز أبي زأمان في يحدثا لم ذلك لن أحكامها من شيئا جاحدوا ول

هوى عن بعينها قاضية في الله أنزل ما بغير حكم عمن سإؤالهم كان وإنما

غير إلى وصرفها بابها غير في وغيرهما الثرين بهذين احتج ومصلحة.. فمن

الله انزل ما بغير الحكم تسويغ على احتيال أو السلطان، نصرة في رغبة معناها

أن الله أحكام من لحكم الجاحد حكم الشريعة في فحكمه عباده، على وفرض

الكافر فحكم الحكام، بتبديل ورضي الله، حكم وجاحد وكابر أصر فإن يستتاب

.)1(الدين" هذا لهل معروف كفره على المصر

الله أنزل ما بغير حكمهم وتسويغ اليوم حكام طاعة تبرير يجوزأ فل

مخرج غير أصغر كفرا كافرون أنهم بحجة أنظمتهم بشرعية والتسليم ومهادنتهم

السلطان طاعة بوجاوب القاضية السنة نصوص سإحب يجوزأ ل الملة. كما من

على سإحبها يجوزأ ل ـ الظهر وجالد المال أخاذ وإن الجائر أو الفاسإق أو المتغلب

عليهم. تنطبق ل لنها حكامنا

بين يفرق إذ ياسإين نعيم د.محمد ـ سإبق ما إلى إضافة الحقيقة هذه ويؤكد

الظلم. أنواع بعض حكمهم يسود كان الذين السإلمية الدولة وخالفاء اليوم حكام

انحرف وان المسلمين، الخلفاء أن في يتمثل الجوهري الفرق وهذا

بقوانين الله شرع أبدا اسإتبدلوا ما أنهم إل والسنة القرآن هدي عن شيئا بعضهم

العلماء يقربون كانوا بل منهم أحد بال على ذلك خاطر ول أهوائهم، من

الذكرى. تنفعهم وكانت لنصحهم ويستمعون

.107ص القوانين تحكيم  شرح)3(
البيان جاامع في مجلز أبي عن والخبر ،131ص الحكام ظلم مواجاهة في الكلم  فصل)1(

.6/252 للطبري
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العلماء وأقاصوا الله، بدين أنفسهم عند من دينا فاسإتبدلوا اليوم حكام أما

.)2(أنفسهم تشتهيه وما الهوى عن إل مقفلة قالوبهم وصارت

كفرا كافر الله، أنزل ما بغير والحاكم الله، دون من ثالثا: المشرع
بلسانه: ينكر أو بقلبه يجحد لم ولو أكبر

من المشرع كفر أطلقت والتي السابقة اليات نصوص من ظاهر وهذا

تقيده ولم الله، انزل ما بغير الحاكم كفر وأطلقت وربا، شريكا وسإمته الله دون

باطل شرطا الملة من لخاراجاه باللسان والنكار بالقلب الجحد فاشتراطا بشيء،

عكسه. تثبت الدلة بل دليل عليه يقوم ل فاسإد وتأويل

.198-196ص وأسإاليبه ميادينه ياسإين: الجهاد نعيم  انظر: د. محمد)2(
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دعوى هي اليمان، الله أنزل ما غير إلى المتحاكم دعوى أن تبين وقاد

الله قاسم ورأينا الشنقيطي، المام قاال كما العجب حد الكذب من بلغت كاذبة

شرك.  شرعهم في المشركين طاعة بأن تعالى

والحاكم المشرع بكفر القول أطلقت التي العلماء بعض قاول وذكرت

ذلك. على الجاماع ونقلهم الوضعية بالقوانين

غير الله أنزل بما الحكم ان اعتقد من ان الطحاوية شارح قاول وذكرت

الله. حكم أنه تيقن ولو اكبر، كفرا كافر أنه به اسإتهان أو فيه، مخير وأنه واجاب،

المشرع لخاراج اللسان وإنكار القلب جاحد اشتراطا فان حال كل وعلى

المرجائة عقيدة عن يعبر المسلمين، جاماعة من الوضعية بالقوانين والحاكم

ذلك مع يضر ل وانه بالقلب، التصديق مجرد هو اليمان أن ترى التي الفاسإدة

طاعة. الكفر مع ينفع ل كما شيء التصديق

في يرى الذي والجماعة السنة أهل لعقيدة تماما مناقاض موقاف وهو

فاسإقا. ظالما كافرا الله أنزل ما بغير الحاكم

الخرى:  السلْمية الشرعية أركان رابعا: انتفاء

والحكم الشريعة، من القوانين اسإتمداد وهو الركين الركن هذا انتفاء إن

لوجاوب وحده وكاف تماما، السإلمية الشرعية يفقده سإياسإي، نظام أي من بها

مكانه. مسلم إمام وتنصيب وخالعه، جاهاده

وهي الخارى الشرعية لركان النظمة هذه افتقاد إليه أضيف إذا فكيف

أن السإلم، في المعلوم من النظام. إذ ووحدة المسلمين، من والمبايعة الخاتيار

يبايعوه. ولم منهم، والعقد الحل أهل أو المسلمون يختره لم لحاكم، شرعية ل

تحت جاميعا المسلمين يحكم واحد لحاكم إل السإلم في شرعية ل انه كما

قالبه وثمرة يده صفقة فأعطاه إماما بايع .. ومن  يقول ذلك واحدة. وفي راية

…   . ويقول)(1 الخار عنق فاضربوا ينازأعه، آخار جااء فان اسإتطاع، إن فليطعه

.)(2 اسإترعاهم عما سإائلهم الله فإن حقهم، وأعطوهم فالول، الول ببيعة فوا

.)(3 منهما الخار فاقاتلوا لخليفتين بويع إذا    ويقول
.12/233 النووي بشرح مسلم  صحيح)1(
.12/231 المصدر  نفس)2(
الحكام ظلم مواجاهة في الكلم الركان: فصل هذه تفصيل وانظر ،12/242 المصدر  نفس)3(

.52-33ص

392

392



بواح كفر هي السائدة والقوانين خامسا: الدساتير

أو كافرة إما أنظمة هي الحاكمة النظمة أن لنا تبين أدلة من ذكرته مما

أو محلية وضعية قاوانين بها اسإتبدلت ولنها الله، بشريعة تحكم ل لنها مرتدة،

صريحة. كفرية مواد على تحتوي وهي مستوردة،

 وعدل1923 عام صدر الذي المصري الدسإتور المثال سإبيل على ونأخاذ

وعلى أخاذت منه إذ العربية الدسإاتير لكل السإاس وهو م1971 عام بدسإتور

نسجت. منواله

السلطات". مصدر وهو وحده، للشعب "السيادة أن على  تنص):3( . مادة1

السلطة مصدر هو والشرع للشعب، ل للشرع السإلم في والسيادة 

منفذون. إل منهم والحاكم الناس وما

لم " فما قاانون على بناء إل عقوبة ول جاريمة ل ان على  تنص):66( . مادة2

الفعال من تجريمه على الوضعي القانون أو الوضعي الدسإتور ينص

وتحريمه تجريمه على اجاتمعت ولو مباح، فهو والتصرفات والقاوال

دون ذلك يفعل أن ـ المواطن حق ومن والحاديث، اليات عشرات

برضى والزنا والربا الميسر ولعب الخمر وشرب كالردة عقاب

متعديا مجرما يعد المور تلك من منعه يحاول من إن بل الطرفين،

.)1(والقانون الدسإتور بنظر الخارين حريات على

التشريع. وقاد سإلطة الشعب مجلس يتولى أن على  وتنص):86( . مادة3

النهار. رابعة في كالشمس كفر هذا أن علمنا

أو الجمهورية رئاسإة تولى من يقسمه الذي القسم  وفيها):112( . مادة4

على القسم هذا وينص الشعب، مجلس يدخال أو الوزأارات من وزأارة

.)2(والحاكم للوطن والخالص والقوانين الدسإتور احترام

أمر وهو بالضرورة، السإلم من علم لما مخالفة صريحة كفرية مواد فهذه

منصف.  عاقال أو مسلم ينكره ل واضح،

.14: ص المر  الحصاد)1(
.34-33ص المصدر  نفس)2(
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الدولة دين أن على الدسإاتير في النص سإترها في يفلح ل مخالفات وهي

لذر روتينية مادة أنها للتشريع. ففوق الرئيس المصدر هي الشريعة وأن السإلم،

ولسإترضاء العيون، في الرماد

المذكورة المادة ينسخ ما موادها في تحوي الدسإاتير هذه فإن المسلمين، بعض 

المواد. تلك بعض مر نسفا. وقاد وينسفها

دينية حكومة مصر في " فليس شاكر أحمد الشيخ يقول هذا وفي

بل وصدقاا، حقا الشرعية المبادئ تطبق ل ـ الدولة نظم اعني ـ القائمة والحكومة

دين أن على الدسإتور في النص هذا: إن من أكثر أقاول بل وزأورا كذبا تطبقها ل

من اقاتبسنا ما كبعض ووهم، خايال هو إنما واقاعه، حقيقة يمثل ل السإلم الدولة

شرعي مجتمع في يعيشون ل والمصريون والتمثيل، الخيال في أوروبة سإخافات

.)1(الحنيف الدين أحكام فيه تطبق

المصدر هي الشريعة تكون بان القبول يجوزأ ل المبدأ حيث من انه ثم

ًءا يعني ذلك لن التلمساني، عمر به وأشاد نوه كما للتشريع الرئيس التسليم ضمن

يعتقده، أن لمسلم يجوزأ ل ما وهذا للتشريع، أخارى مصادر بوجاود والرضا

 رسإوله خااطـب قاد والله وعل، جال وحده الله حق فالتشريع

َأْن  بقوله ُكْم َو َنُهْم اْح ْي ّلُه َأنَزَل ِبَما َب ِبْع َولَ ال ّت َءُهْم َت َذْرُهْم َأْهَوا َأْن َواْح

ُنوَك ِت ّلُه َأنَزَل َما َبْعِض َعْن َيْف ْيَك ال َل )49(المائدة- ِإ
للتشريع أخارى مصادر بوجاود والتسليم إليه، الله أنزل ما بعض ترك من فحذره

ان يمكن كيف عجب في المرء يجعل صريح كفر وهو الشريعة لبعض ترك فيه

كالتلمساني. مسلم عن يصدر

عنفا وليس الله سبيل في جهاد الراهنة النظمة مقاومة سادسا:

 تطرفا ولَ

الشرعية غير النظمة هذه خالع على العمل فان تقدم ما على وبناء

به والقائمون الله، كلمة لعلء الله، سإبيل في جاهاد هو وفضحها بمقاومتها

دينه. عن والمدافعون الله أولياء وهم الله، عند مأجاورون مجاهدون

.65ص الحق  كلمة)1(
وتصديق بتوقايع إل المسلمين بلد من وغيرها مصر في العدام حكم تنفيذ يتم ل أنه  معلوم)2(

الجمهورية. رئيس ثم العام المفتي من
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العلمانيين من وسإدنتها للنظمة الدعاية أبواق متابعة يجوزأ فل وعليه

"المجاهدين" هؤلء أن اعتبار في السإلم على المحسوبين وبعض والملحدين

بالتطرف أفعالهم وصف ول الرض، في وفساد حرابة وأهل وبغاة خاوارج

وأليق، أولى بخصومهم هي التي الوصاف من وغيرها الدماء، وسإفك والرهاب

الندوات -في دائما نسمعه بتنا وكما المذكور، كتابه في البوطي فعله كما

توصف حركات يقود الفضائيات- ممن شاشات على ومن والمحاضرات

الحرب يعلنون الشريعة" فنراهم " بعلماء يوصفون رجاال "بالسإلمية" ومن

بل منهم، ويتبرؤون بل قابيح، مقززأ وصف بكل "المجاهدين" وينعتونهم على

ّقاعوا دمائهم بحل وأفتوا .)2(إعدامهم على وو

أقاوال عليه دلت الله سإبيل في جاهادا الشرعية غير النظمة مقاومة وكون

حتى قاتاله يجب كافر فهو ذلك فعل  فمن…" كثير ابن كقول السابقة العلماء

ممن لحد عذر  فل…" شاكر أحمد الشيخ وقاول ورسإوله، الله حكم إلى يرجاع

إقارارها. وقاول أو لها الخضوع أو بها العمل كان-  في من -كائنا للسإلم ينتسب

خالعه وجاب السإلم شريعة غير شريعة اتباع أجاازأ " فمن تيميه ابن السإلم شيخ

الخروج لحد يسوغ أنه اعتقد ".. فمن طاعته.." وقاوله وحرمت بيعته وانحلت

قاتله". يجب كافر فهو وطاعته شريعته عن

أحكام بعض عن امتنعوا لما التتار قاتال وجاوب في الصارمة وفتواه

قاتال وجاوب على الصحابة إجاماع وذاك هذا الياسإق. وقابل بها واسإتبدلوا السإلم،

الزكاة. مانعي

  الله رسإول قاال: ( بايعنا أنه عنه الله رضي الصامت بن عباة عن وصح

ل وأن علينا، وأثرة ويسرنا وعسرنا مكرهنا و منشطنا في والطاعة السمع على

.)1() برهان فيه الله من عندكم بواحا كفر تروا أن إل أهله المر ننازأع

ابن قاال كما التأويل، يحتمل ل صحيح خابر أو آية نص بواحا: أي وكفرا

يختلف ل الذي البواح، الكفر من هي الدسإتور، في مواد من ذكرته . وما)2(حجر

اثنان. فيه

عياض: القاضي عن نقـلْ النـووي وقال

.12/228 النووي بشرح مسلم  صحيح)1(
.13/8 الباري  فتح)2(
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لو انه ابتداء- وعلى -يعني  لكافر تنعقد ل المامة أن على العلماء "أجامـع 

عليه طرأ فلو إليها، والدعاء الصلة إقاامة ترك لو وكذا انعزل، الكفر عليه طرأ

على ووجاب طاعته، وسإقطت الولية، عن خارج بدعة أو الشرع، وتغيير الكفر

إل يقع لم فإن ذلك، أمكنهم إن عادل إمام ونصب وخالعه عليه القيام المسلمين

ظنوا إذا إل المبتدع في ذلك يجب ول الكافر، بخلع القيام عليهم وجاب لطائفة

.)3(القيام" يجب لم العجز تحققوا فإن عليه، القدرة

الشوكاني: وقال

معه، والجهاد المتغلب السلطان طاعة وجاوب على العلماء اجامع "وقاد

الدهماء، وتسكين الدماء حقن من ذلك في لما عليه، الخروج من خاير طاعته وان

بل طاعته، تجوزأ فل الصريح، الكفر السلطان من وقاع إذا إل ذلك من يستثنوا ولم

.)4(عليها" قادر لمن مجاهدته تجب

الدهلوي: الله ولي الشيخ وقال

حل الدين ضروريات من ضروري بإنكار الخليفة كفر فإذا  وبالجملة…" 

مفسدته يخاف بل نصبه مصلحة فاتت حينئذ لنه وذلك فل، وإل وجاب، بل قاتاله

.)1(الله" سإبيل في الجهاد من قاتاله فصار القوم، على

 حجر: ابن وقال

في القيام مسلم كل على فيجب إجاماعا بالكفر الحاكم- ينعزل -أي "انه

وجابت عجز ومن الثم فعليه داهن ومن الثواب، فله ذلك على قاوي فمن ذلك،

الصريح، الكفر السلطان من وقاع . وقاال:"وإذا)2(الرض" تلك من الهجرة عليه

.)3(عليها" قادر لمن مجاهدته تجب بل ذلك، في طاعته تجوزأ فل

الثم!. صاحبها وعلى حرام، ومداهنتهم بالجاماع، واجاب عليهم فالخروج

والتطرف العنف نبذ ودعاة الشرعية؟ غير النظمة مع التفاهم دعاة يقول فماذا

جاهادا الله أسإماه ما للدم وسإفكا عنفا يسموا أن يستحلون وكيف الدماء؟ وسإفك

سإبيله؟ في

.12/229 النووي بشرح مسلم  صحيح)3(
.7/185 الوطار  نيل)4(
.2/739 البالغة الله الدهلوي: حجة الله  ولي)1(
.13/123 الباري  فتح)2(
.13/7 المصدر  نفس)3(
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أعداءه؟ وجااهد الله بدين تمسك من والمهتدي؟ المعتدل الفريقين فأي

السإلم؟ ديار في الكفر بسيادة ورضي وداهن فرطا أمن

ل الكافر أن العلم أهل من عنه يحفظ من كل المنذر: أجامع ابن وقاال

"وعلماء" إلى إسإلميون"، "قاياديون يدعوا . فكيف)4(بحال" مسلم على له ولية

عينين؟. ذي لكل كفرهم تبين وقاد معهم والتفاهم طاعتهم

قطعا حرام الحالية السياسية النظمة في المشاركة سابعا:

النظمة هذه في المشاركة يجوزأ فكيف الحد هذا إلى انتهينا وإذا

الشد وهو فيها، الوزأارة تولي أو النيابية مجالسها بدخاول الشرعية غير السياسإية

والنكى؟

أو كافرة، أنظمة النظمة هذه بأن العتقاد وجاوب بين التوفيق يمكن كيف

تولي جاوازأ وبين لها؟ والولء مهادنتها، وتحرم عليها، والخروج خالعها، يجب مرتدة

ذلك في ما مع فيها الوزأارة

.2/414  الذمة أهل : أحكام الجوزأية قايم  ابن)4(
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يجوزأ كيف الشعب؟ أمام عنها والدفاع لها الولء وإعطاء بشرعيتها التسليم من 

 ومحوه؟ إلغاؤه يجب نظام من جازءا يكونوا ان للمسلمين

وإجاماع والسنة الكتاب نصوص دلت نظام بناء في الشتراك يجوزأ وكيف

هدمه؟ وجاوب على المة

ل ثابتا قاطعيا محظورا يصادم النظمة هذه في المشاركة بجوازأ القول إن

لم واهية بحجج قاطعية أدلة تأويل يمكن وكيف لتأويله، ول فيه للجاتهاد مجال

المصلحي"؟. " التقدير تتعد

تسليم هو وبالتالي بشرعيتها، تسليم هو النظمة، هذه في الشتراك إن

كفر. بالكفر والرضا بالكفر، رضا وهو إزأالته، يجب مرتد، كافر نظام بشرعية

في الوزأارات وتولي النيابية المجالس في المشاركة حرمة على والدلة

يكفي أدلة من ذكرته ما و تحصر، أو تذكر أن من أكثر الحاكمة الحكم أنظمة

عين. بعد أثرا وجاعلها المجيزين مقولت لنسف

َقَسم أن ذكرته ما إلى ونضيف ما مع ـ والقوانين الدسإتور باحترام ال

الكفر احترام على العظيم بالله قاسم بعضها- هو بينة-بينا كفرية مواد من تحتويه

الملة. عن مخرج كفر وهو الكفر، وشرائع

قايام بعد له، والخالص رئيسا أو ملكا للحاكم بالولء القسم ذلك إلى أضف

ل الذي كفره، على والمة العلماء وإجاماع والسنة الكتاب من القطعية الدلة

كما مثلهم الوحي نور عن وأعماه وبصيرته، بصره الله طمس من إل فيه ينازأع

الشنقيطي؟ المام قاال

)1(له؟ والخالص الحاكم هذا لمثل الولء حكم فما

حدود " في عبارة الُمقِسم بإضمار المأزأق هذا من الخروج بإمكان القول أما     

المعنى:أقاسم يصبح إذ آخاره؟ وأوله أوله آخاره ينقض قاول "فهو والسنة القرآن

القرآن حدود في الكافر والحاكم الكفرية والقوانين الكفر احترم أن العظيم بالله

مسلم؟ عن فضل عاقال؟ الخلط هذا يقبل فهل والسنة؟

السلْم الصلْة عليه يوسف بقصة احتجاجهم ثامنا: أما
َقاَل  للعزيز قاال حين زأماننا في المالية وزأارة يشبه ما تولى أنه
ِني ْل َلى اْجَع ِئِن َع َلْرِض َخَزا ّني ا ِليٌم َحِفيٌظ ِإ كان ) وبانه55/ ( يوسإف  َع

َكاَن َما  بحيلة إل أخايه أخاذ اسإتطاع ما أنه بدليل ودينه الملك شريعة يطبق
َذ ْأُخ َي ُه ِل ِلِك ِديِن ِفي َأَخا ْلَم ).76/ ( يوسإف ا

القحطاني. سإعيد بن لمحمد والبراء كتاب: الولء  راجاع)1(
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)1(التالية: للسباب متهافت استدلَل فهو

قالتم؟ ما على القرآني النص دل الدللة أنواع المستدلين: بأي لهؤلء -  نقول1

أم ظنية ذلك دللة وهل اليحاء؟ أم القاتضاء أم الشارة أم العبارة بدللة

أو القاتضاء بدللة السإتدلل هذا وهل فل، العبارة بدللة يكون أن أما قاطعية؟

جاوازأ عدم في الصريحة الصحيحة النصوص على يترجاح أو يقاوم اليحاء

وهل بذكرها؟ المكان يضيق بحيث الكثرة من وهي الله؟ أنزل ما بغير الحكم

َع يقاوم أو يترجاح معلوم؟ هو كما قاطعية ودللته الجاما

يكون وأن يعدو، لن أتى جاهة أي من المذكورتين باليتين اسإتدللهم إن   

القطعية. الدلة من ذكرته ما يقاوم ل وهو ظنيا،

وصلحياته وهيكله السياسإي النظام شكل مطابقة المسلم غير من - انه2

الحديثة الدولة في بشكله والسلم الصلة عليه يوسإف عهد في واخاتصاصاته

مجهول. على معلوم قاياس فهو وزأارته في حاكما الوزأير تجعل التي

وزأارة صلحيات يطابق أو " يشبه وتوزأيعها الغلل "حفظ إن قاال فمن

أن المقولة هذه مبتدعو اسإتطاع وكيف الحديثة؟ الدولة في ومهماتها المالية

العزيز بشريعة الحكم التزم والسلم- قاد الصلة عليه –يوسإف أن يثبتوا

ورضاه الكفر بقوانين المسلم حكم جاوازأ عليها ليقيسوا الكافرة، وقاوانينه

الكافر؟ الحاكم بشرعية

فكيف كفر، وقاوانينه الكفر شرائع من الله أنزل ما بغير الحكم أن تبين قاد - انه3

أن على السنة أهل اتفق وقاد كفر؟ هو ذنبا يأتي أن الله أنبياء من لنبي يجوزأ

في طعنا هذا ليس النبوة. أو بعد الكبائر عن بل الكفر عن معصومون النبياء

.)2(العالمين؟ لرب الناس لتعبيد أرسإلوا الذين النبياء عصمة

شريعته؟ غير باتباع الله يعبدون فكيف 

 –يوسإف ان على تدل الكريم القرآن في واحدة إشارة ول حتى ترد لم - أنه4

الوحيد والحكم الملك، الكفر- شريعة بشريعة حكم والسلم الصلة عليه

ذلك وكان أخايه اسإترقااق هو به حكم يوسإف أن على القرآن دل الذي

 –سإورية في السإلمية الجهادية الحكيم: الثورة عبد الدعوى: عمر هذه إبطال في  راجاع)1(
النظمة في الوزأارة في المشاركة فارس: حكم أبو القادر عبد د. محمد و ،2/47-108

أحمد ،253ص  الجهاد حول وشبهات أباطيل على البراك: ردود الملك عبد الجاهلية،
.264-240" ص3" الوعي - كتاب السإلم إلى المحمود: الدعوة

الملل في الندلسي: الفصل حزم ابن ،8ص النبياء الرازأي: عصمة الدين  راجاع: فخر)2(
.3/295 والنحل والهواء
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الحكم فهذا والسلم، الصلة عليه يعقوب الله نبي أبيه شريعة بمقتضى

العكس. وليس الله، أنزل بما فيه حكم الوحيد
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ّكن الله أن هو يوسإف، قاصة في القرآن عليه نص الذي - إن5 الرض في له م

هو، شريعته إنفاذ على وقاادرا حرا كان انه يقتضي وهذا يشاء، حيث منها يتبوأ

ل وهو الرض، في بالممكن الله يصفه أن يمكن فل العزيز، شريعة وليس

يملى لما التنفيذ سإوى يملكون ل الذين وزأرائنا كحال شيئا أمره من يملك

عليهم.

يوسإف، تولي بعد أخارى مرة العزيز ذكر عدم هو التوجاه هذا يؤكد والذي   

والسلم، الصلة عليه يوسإف بيد كله الحكم وصار حكم، ول أثر له يعد فلم

نفسه العزيز هو صار قاد إنه بل

ُلوا  له أخاوته خاطاب عليه يدل      ّيَها َقا َأ ْلَعِزيُز َيا ًبا َلُه ِإّن ا ْيًخا َأ ِبيًر َش اَك
-له ). وقاولهم78( يوسإف  َلّما ُلوا     َف ْيِه َدَخ َل ُلوا َع ّيَها َقا َأ ْلَعِزيُز َيا ا

َنا َنا َمّس َل َأْه َنا الّضّر َو ْئ ِبَضاَعٍة َوِج َأْوِف ُمْزَجاٍة ِب َنا َف ْيَل َل َك ْل ْق ا ّد َتَص َو
َنا ْي َل ّلَه ِإّن َع ّدِقيَن َيْجِزي ال َتَص ْلُم ).88(يوسإف-ا

َلّما  العزيز بأمر ل الله بأمر حاكما كان انه على القرآني النص ويدل       َو
َلَغ ُه َب ّد ُه َأُش َنا ْي َت ْكًما آ ْلًما ُح ِلَك َوِع َذ َك ِنيَن َنْجِزي َو ْلُمْحِس (يوسإف-  ا
ْد َرّب الكافر الملك مكان الملك أوتي وأنه )،22 ِني َق َت ْي َت ْلِك ِمْن آ ْلُم ا

ِني َت ّلْم ْأِويِل ِمْن َوَع َلَحاِديِث َت العرش صاحب كان وأنه )،101(يوسإف-  ا
ْيِه َوَرَفَع َبَو َلى َأ ْلَعْرِش َع ًدا َلُه َوَخّروا ا ).100(يوسإف-  ُسّج

أمر توليه بعد الملك أو للعزيز ذكر هناك يعد لم أنه هذا كل يؤكد والذي   

صاحب وكان بكامله، الحكم اسإتلم قاد السورة. فهو نهاية حتى الخزائن

شريعته. إنفاذ في الصلحية

ل انه على والسلم الصلة عليه يوسإف لسان على القرآن نص جااء قاد - انه6

آبائه. ملة غير ملة يتبع أو الله، انزل ما بغير يحكم أن يمكن

ّني …  السـجن لصاحبي يقـول فهـو ْكُت ِإ ّلَة َتَر ٍم ِم ُنوَن لَ َقْو ّلِه ُيْؤِم ِبال
والعزيز الملة، من والشريعة )،37—(يوسإف َكاِفُروَن ُهْم ِبالِخَرِة َوُهْم
العزيز. ومنهم وشريعتهم الكافرين ملة ترك بأنه يصرح ويوسإف كافرا كان
َبْعُت  يقول وهو        ّت ّلَة َوا ِئي ِم َبا ْبَراِهيَم آ َق ِإ ِإْسَحا َيْعُقوَب َو  …َو

الله توحيد هـو عليهم وسإلمه الله صلوات النبياء هؤلء وملـة )،38(يوسإف-
قاصة عليه تـدل كما الكافرين من والبراءة
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َنا َكاَن َما  يقول  وهو)1(الممتحنة سإورة في السلم عليه إبراهيم  َأْن َل

ّلِه ُنْشِرَك ٍء ِمْن ِبال ِلَك َشْي ّلِه َفْضِل ِمْن َذ َنا ال ْي َل َلى َع ّناِس َوَع ِكّن ال َل َو
َثَر ْك ّناِس َأ ُكُروَن لَ ال أن علمنا وقاد إطلق، بكل هكذا ، )38(يوسإف-  َيْش

السجن في لصاحبيه يقول وكفر. وهو شرك الله انزل ما بغير الحكم
   َبِي َباٌب الّسْجِن َياَصاِح َأْر َتَفّرُقوَن َأ ْيٌر ُم ّلُه َأْم َخ ُد ال ْلَواِح ْلَقّهاُر ا ا

)39(يوسإف-
دل كما كفر، أربابا اتخاذهم أن يعلم لنه أربابا المخلوقاين اتخاذ ينكر فهو

ومعاذ الله دون من ربا له اتخاذ قاانونه إنفاذه و العزيز وطاعته القرآن، عليه

بنفيه. صرح قاد والسلم. بل الصلة عليه يوسإف فيه يقع أن الله

َما  وآباؤهم هم سإموها أسإماء الله دون من يعبدوا أن عليهم ينعى وهو    
ُدوَن ُب ِنِه ِمْن َتْع ًء ِإلَ ُدو ُتُموَها َأْسَما ْي ُتْم َسّم ْن ُكْم َأ َباُؤ )40(يوسإف-  َوآ
له. عبادة هو يشرعه فيما كان أيا … واتباع

ْكُم ِإْن النهاية:  في يصرح ثم     ْلُح ّلِه ِإلَ ا جال ) وحده40(يوسإف- ِل
ُدوا َألَ َأَمَر عبادة الحكم وان وعل ُب ُه ِإلَ َتْع ّيا مقبول وغير )،40(يوسإف- ِإ

ّوله من يأتي ثم الله، في الحاكمية حصر ويعلن الحصر، بهذا أحد يصرح أن يق
يفعل.  لم ما عليه ويفتري يقل لم ما

ْكُم ِإْن  وحـده لله الحكم يقول والسلم الصلة عليه فيوسإف    ْلُح ِإلَ ا
ّلِه ُدوا َألَ َأَمَر ِل ُب ُه ِإلَ َتْع ّيا  ِإ

نفيا الله سإوى ممن والتشريع الحكم حق ). وينفي40يوسإف- (سإورة

بغير حكم يوسإف إن يقول من ذلك بعد يأتي أن يقبل أو يصح فكيف مطلقا،

الكفر. شرائع من الله أنزل ما

َطّرح أن أما مفهوم، هنالك كان لو المفهوم، على يقدم والمنطوق    ُن

يوسإف قااله وما والمة العلماء وإجاماع والسنة الكتاب من القطعية النصوص

بالدين. اللعب هو فهذا معتلة، وشبه مختلة خايالت لمجرد صراحة

وقاد قابلنا، من شرع من هو الحكم والسلم الصلة عليه يوسإف اسإتلم - إن7

)2(قاولين: على المسألة هذه في الصوليين آراء تعددت

هذا وعلى أدلتهم، ولهم لنا، شرعا ليس قابلنا من شرع الول: إن - القول

من والسلم الصلة عليه يوسإف بقضية السإتدلل يصح فل القول

المبدأ. حيث

إنا لقومهم قاالوا إذ معه والذين إبراهيم في حسنة أسإوة لكم كانت تعالى: (قاد قاوله  وهي)1(
ًءا والبغضاء العداوة وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم برآء حتى أبد

).4/ ) ( الممتحنة …وحده بالله تؤمنوا
والمرسإلين النبياء ودعوة ابراهيم أحمد: ملة بن عاصم محمد أبو : المقدسإي وانظر   

عنها. الدعاة وصرف تمييعها في الطغاة وأسإاليب
.1/160 البيان، أضواء ،164-161ص الفقه أصول  مذكرة)2(
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ما شرعنا في يثبت لم إذا لنا شرع هو قابلنا من شرع الثاني: إن - القول

ينسخه. 

 لهؤلَء: فنقول

في ورد فهل يعقوب، شريعة في جاائزا كان الكفر بشرائع الحكم أن هب

شريعة في كما السارق اسإترقااق يجوزأ وهل ل؟ أم الحكم هذا ينسخ ما شرعنا

 يعقوب؟

على بالكفر وتحكم وحده لله التشريع تجعل التي اليات من ذكرته ما إن

والحكم الفهم ذلك على الجاماع وقايام الله أنزل ما غير الى تحاكم أو حكم من

هذه لدفع غنية فيه القدر هذا من السإتدلل. وأقال صح لو الجوازأ لنسخ يكفي

الشبهة.

إليها الدعوة أو ومبادئها الديمقراطية تبني يحل لَ تاسعا: أنه
عنها الدفاع أو لها والترويج

بالشعب الشعب حكم تعني فهي وشعاراته الكفر مبادئ من لنها

والتشريع السيادة حق وتعطيه السلطة، مصدر الشعب تجعل فهي وللشعب،

مطلق: حرية بشكل الربع الحريات وتمنحه البرلمانية، الغلبية رأي حسب

الشخصية. والحرية التملك وحرية الرأي وحرية العتقاد

الشعوب حررت قاد أصحابها وصفه الذي المفهوم بهذا فالديمقراطية

)1(والقوانين. الدسإتور تصنع التي وهي لها، والحاكمية السيادة وجاعلت

فل وقااطع، سإافر بشكل وشريعته السإلم عقيدة تصادم التصور بهذا وهي

والنهي "بالمعروف المر حرية هي الديمقراطية فليست بينهما، لللتقاء مجال

في وحقها حاكمها اخاتيار في الشعب حق هي الديمقراطية وليست المنكر"، عن

العتقال حرمة هي وليست للمة، الرئيسي القانون عن حاد إن وعزله محاسإبته

ويروجاوه مثقفونا به يخادعنا أن يحاول ما الخ … القسري والخاتفاء التعسفي

البشر، بتشريع التسليم بالضرورة يستلزم الديمقراطية المسلمين. فقبول على

كافرا. كان ولو شعبيا، المختار الحاكم بشرعية والقبول البشر تشريعات وسإيادة

كالغنوشي إسإلمي قايادي يستسيغ كيف العجب أشد لعجب وإني

قابول على تطبيقها يعلق وكيف أرضها، في الشريعة سإيادة مبدأ من السخرية

.604ص المعاصرة القراءة تهافت  انظر)1(
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الناس رأي ينتظر الله وحكم الشريعة تطبيق كان فمتى ومزاجاهم؟ الناس

قايم على الحفاظ لصالح تطبيقها ونبذ الشريعة إقاصاء يستسيغ وكيف ومزاجاهم؟

والمساواة؟ الحرية مثل البشرية ونضالت والديمقراطية العلمانية

والحفاظ العلمانية قايم باتباع أم الله شريعة باتباع متعبدون نحن فهل

اتباع على مقدم والديمقراطية العلمانية قايم على الحفاظ صار وهل عليها؟

الله؟ شريعة

الديمقراطية وقايم السإلم بين الحاد بالتصادم الصريح العتراف وهذا

حرج. موقاف في والتأصيل والتجديد التوفيق دعاة يضع دعاتها، بلسان والعلمانية

العلمانية. وذلك قايم لصالح الشريعة ثوابت عن يتنازألون انهم صراحة يعني أنه إذ

السإلم وبين والسإلم، الديمقراطية بين المنافاة عدم عن يقال ما ينفي

الخ. … والعتقاد الرأي وحرية المواطنة ومفاهيم

الحرية، أسإاس على والجماعية الفردية الناس تصرفات بناء يستلزم كما

كما وتسفيههم ورسإله وأنبيائه بالله والكفر الردة إباحة يعنيه ما ضمن يعني وذلك

والرأي. العقيدة حرية تقتضيه

وكل والتبرج والربا والزنا الخمر شرب من المحرمات كل إباحة وتعني

والحتكار الغش إباحة الشخصية. وتعني الحرية تقتضيه كما الفواحش،

الحرية تقتضيه كما الحرام، في الموال واسإتثمار والسإتغلل والمضاربة

التملك". "حرية القاتصادية

إليه والداعي به القائل تكفير في كاف المفردات هذه من مفردة وكل

السإلم. ملة من وإخاراجاه له والمستحسن له، والمروج

العلمانيين لدى واضح والديمقراطية السإلم بين الجوهري الفرق وهذا

بإمكان العلمانيين إقاناع عبثا يحاولون "الذين السإلميين بعض عند هو مما أكثر

التأصيل يحاولون الديمقراطية. فتراهم ومبادئ السإلم مفاهيم بين التعايش

.)1(والمواطنة الحريات مثل الديمقراطية مبادئ لكل
الدعوة أو تطبيقها أو أخاذها يحرم كفر نظام " الديمقراطية زألوم القديم عبد  راجاع: - الشيخ)1(

":. إليها
":. الديمقراطية عقيدة لنسف القوية " الدمغة بلحاج علي - الشيخ
". فيها السإلم وحكم " الديمقراطية صالح حافظ - السإتاذ

الموضوع. هذا في كتب ممن وغيرهم "، الديمقراطية " نقض الخالدي - د. محمود
ل انهزامية وهذه ،19ص المواطنة الغنوشي: حقوق راشد لكتاب العلواني : مقدمة  انظر)2(

وراجاع: عبد علما، أقال هم الذين قاواعدهم عنها ويربأ السإلمية والقيادات بالعلماء تليق
الظاهرة هذه أسإباب بين حيث النفسية، الهزيمة وظاهرة الشبانة: المسلمون حمد الله
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ّفون الحقائق، هذه "السإلميين" يعون ليت فيا التأصيل منهجية عن ويك

" العلمانيين تفهم عدم على الذليل والتأسإف المخزي والسإتجداء الفاسإد

.)2(وهويدي والترابي والغنوشي العلواني يفعل كما لمواقافهم

السابع المبحث

السلْمي الَقتصادي النظام في التأويل
وحكمه) الربا ( مفهوم 

تتعارض التي الشرعية والحكام النصوص تأويل في عادتهم على جاريا

وبعض المحدثين، بعض قاام الغربي، والفكر الغربية الحضارة وتوجاهات

وأشكاله. ألوانه بكل الربا بتحريم القاضية الخاصة النصوص بتأويل المعاصرين

الشرعي، الخاتصاص أهل غير من وقاانونيين كتابا كالعادة التيار هذا وحوى

السلسلة ومازأالت والمعاصرين، المحدثين العلم أهل بعض إليه إنزلق كما

انتهاء. دون تتلحق

ظلما كان لنه الربا، حرم الله أن القول بين التأويلت هذه وتراوحت

إلى انقلب فقد لخلته، ورفعا والمحتاج للفقير إسإعافا صار وقاد أما واسإتغلل،

فيه القاتراض كان ما هو المحرم الربا أن قاائل ضرورة. وبين أصبح بل حلل،

بأس. فل والتنمية للسإتثمار كان إذا أما للسإتهلك

وعلجاها انتشارها ومجالت ومظاهرها
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الربا كون اشتراطا هو التأويلت تلك عليه تركزت الذي المحور أن إل

العصر، بلغة المركبة بالفائدة يسمى ما أي حراما، يكون حتى مضاعفة أضعافا

يسمى ول ذلك، في حرج _ فل المعقول _ وفق قاليلة الربا نسبة كانت إذا أما

ذلك على المال. مستدلين لرأس اسإتخدام وأجارة للديون خادمات هو بل ربا ذلك

تعالى: بقوله

 ّيَها َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا ُلوا لَ آَم ُك ْأ َبا َت ّتُقوا ُمَضاَعَفًة َأْضَعاًفا الّر ّلَه َوا ال
ُكْم ّل ِلُحوَن َلَع ).130/ عمران ( آل ُتْف

َدثين من القليل الربا بإباحة نادوا الذين أبرزأ ومن عبده محمد الشيخ الُمْح

ورفع منوالهم على نسج إنما بعدهم به قاال من وكل رضا، محمد الشيخ وتلميذه

الرازأق د. عبد المعروف القانوني ومنهم خاطاهم على وسإار حججهم نفس

الخاتصاص: أهل غير ومن القرضاوي يوسإف الشيخ المعاصرين ومن السنهوري،

وغيرهم. شحرور ومحمد جاارودي روجايه

هذا: في قالوه مما مقتطفات وإليك

رضا رشيد محمد أولًَ: الشيخ
الضعاف ربا وهو الجاهلية، ربا هو قاطعي بدليل المحرم الربا أن وعنده

ل آمنوا الذين أيها يا  تعالى قاوله في صريحا عنه النهي جااء الذي المضاعفة

الطبري. ذكرها كما وصورته ،مضاعفة أضعافا الربا تأكلوا

الرجال على له يكون كان منهم الرجال أن جااهليتهم في ذلك أكلهم "وكان

المال: عليه الذي فيقول صاحبه، من طلبه الجال حّل فإذا مسمى، أجال إلى مال

أضعافا الربا هو فذلك ذلك، فيفعلن مالك، على وأزأيدك دينك، عني أخّار

.)1(مضاعفة

إلى الربا يصل حتى التسديد عن العجز وتكرر الوقات، مرور مع وهكذا

وهو التأخاير أي النساء لجال الجال حلول بعد يكون ما هو آو مضاعفة، أضعاف

غير. ل النسيئة بربا المسمى

لنها المحرم، الربا من فليست المؤجال، الدين في الولى الزيادة وأما

الفضل. ربا من هي بل أبدا النسيئة ربا من ليست

جااءت بل يحرمه، القرآن في قاطعي نص بتحريمه يرد لم الفضل وربا

تحريم يعادل ول قاطعيا، وليس فيه، مشكوك السنة وتحريم السنة، بتحريمه

.4/90 البيان  جاامع)1(
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يقول ممن عباس وابن الصحابة بين خالف حرمته في وقاع السبب ولهذا القرآن،

حرمته. وعدم بحله

رضا: رشيد الشيخ يقول

وإن الفضل، ربا من هي المؤجال الدين في الولى الزيادة بان "واعلم

الجال حلول بعد يكون ما هو النسيئة) المشهور (ربا وإنما التأخاير، لجال كانت

مسلم رواه الذي  الرسإول حديث على منه  اعتمادا)2(التأخاير" أي النساء لجال

في الربا  إنما:  الله رسإول عنـه-  قاال: قاال الله رضي –زأيد بن أسإـامة عن

.)(4النسيئة في إل ربا ل  البخاري  وفي)(3 النسيئة

ل ) للعهد. أي الية ( في الربا يقول: "وتعريف السابقة للية تفسيره وفي

فقط. مضاعفة أضعافا كان إذا  أي)5(الجاهلية في عهدتم الذي الربا تأكلوا

ُه َفَمْن  تعالى قاوله تفسير وفي َء َظٌة َجا ّبِه ِمْن َمْوِع َتَهى َر َلُه َفان َف
َلَف َما ) يقول:"فمن275(البقرة-  َس

عما انتهاء تردد ول تراخ بل فورا الربا فترك عنه ونهيه للربا تعالى الله تحريم بلغه

أخاذه من إلى رده يكلف الربا. ل من سإلف فيما أخاذه كان ما فله الله، نهى

.)6(" شيئا البلغ بعد عليهم يضاعف ل بأن منه يكتفي بل منهم،

تحريم تعليل أخارى آية في الجاهلية: وسإيأتي ربا لتحريم تعليله في ويقول

ما بعض ولكن ظلم لنه حرم، الربا أن الية يقول:" وفي ثم ،)1(ظلما" بكونه الربا

.)2(والمعطي" للخاذ فائدة فيه كان ربما بل فيه، ظلم ل منه الفقهاء يعده

تحت يقول الفضل وربا النسيئة ربا من السنة حرمته لما تشكيكه وفي

والقياس الحاد بأحاديث المحرم والربا القرآن بنص المحرم عنوان: الربا

وأقايسة الحاد بروايات ثبت وما الحكام، من القرآن بنص ثبت ما بين "التفرقاة

غيره يجحد ومن بكفره يحكم القرآن في جااء ما جاحد من فإن ضرورية، الفقهاء

من ) الصادرة2139( عددها في الخليج جاريدة نشرته الدواليبي لمعروف مقال  عن)2(
رضا. رشيد محمد فتاوى عن م،نقل22/2/1985في الشارقاة

،56ص البنوك، وفوائد الربا حكم حول مفتريات على الداعور: رد أحمد انظر: محمد     
.3/96 المنار وتفسير

.11/25 النووي بشرح مسلم  صحيح)3(
 4/381 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)4(
.3/94 المنار  تفسير)5(
.3/97 المصدر  نفس)6(
.3/96السابق:   المرجاع)1(
.3/103 المصدر  نفس)2(
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أي النسيئة ربا من الجاهلية في معروفا كان ما بالربا عذره.. فالمراد في ينظر

الجال، جااء فإذا… الدين أجال في التأخاير أي النساء اجال من المال من يؤخاذ ما

الجال، في له ينسئ أن المال صاحب من طلب به، يفي مال للمدين يكن ولم

ورد ما فهذا مضاعفة أضعافا يكون حتى ذلك يتكرر وكان المال، في ويزيد

جااءت التي عمران آل آية في وصفه وقاد سإواه، فيه يحرم لم بتحريمه، القرآن

الربا تأكلوا ل آمنوا الذين أيها يا   وجال عز قاوله وهو النهي بصيغة غيرها دون

مخصوص لربا تحريم فهو الربا، تحريم في نزلت آية أول وهذه  مضاعفة أضعافا

.)3(عندهم" المشهور وهو القيد بهذا

"العهد" ربا هو القرآن في المحرم الربا أن على الكلم في الشيخ وأطال

المحرم الربا عن قاال أن إلى بالسنة المحرم الربا وبين بينه التفريق على وركز

.)4(القرآن في عليه المنصوص من ل فيه المشكوك الربا من أنه بالسنة

عبده محمد الشيخ قال قبله ثانيا: ومن
هذه في عليها ينص لم ووقاائع أمور الزمان باخاتلف لهم تحدثا الناس إن

العوام اضطر ولذلك يستطاع ل هذا كتبهم؟ لجال العالم سإير نوقاف فهل الكتب،

الربا جاوزأوا بخارى أهل إن غيرها، إلى ولجأوا الشرعية الحكام ترك إلى والحكام

أغنياء على الفقهاء فشدد بهذا ابتلوا قاد والمصريون عندهم، الوقات لضرورة

الجاانب من السإتدانة إلى الناس فاضطر ناقاص، الدين أن يرون فصاروا البلد،

المسؤولون هم والفقهاء للجاانب، وحولتها البلد ثروة اسإتنزفت فاحشة بأرباح

كان لنه الشريعة، مخالفة من الناس عليه ما كل وعن هذا عن تعالـى الله عند

يجـب

.3/113،114 المصدر  نفس)3(
ص البنوك وفوائد الربا حكم حول مفتريات على انظر: رد و ،116-3/113 المصدر  نفس)4(

61.
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يمكن بصـورة الحكام عليه ويطبقوا  والزمان، العصر حالة يعرفوا أن عليهم

المحافظة على يقتصرون أنهم الضرورات- ل كأحكام (!!!) –أي اتباعها للناس

شيء كل لجالها ويتركون شيء كل ويجعلونها ورسإومها، الكتب هذه نقوش على

")1(.

) لنه تحفظ ( بدون الربا يجيزوا أن اليوم فقهاء على أن قاوله من وظاهر

الناس يستطيع وحتى المسلمين، ثروات تستنزف ولئل العصر، هذا ضرورات من

الشريعة؟!. أحكام اتباع

السنهوري الرزاق ثالثا: عبد

الربا أن اعتبر حيث قابله رضا رشيد محمد الشيخ خاطه ما يتجاوزأ ولم

العصر في عليه وقااس القرآن، ) في ( لوروده الجاهلية ربا هو قاطعا المحرم

ورد اللذين الفضل وربا النسيئة ربا المركبة. أما الفوائد بحساب الربا الحديث

تحريم من حدة أخاف السنة تحريم لن المحرم، الربا من فليسا السنة بتحريمها

.)2(الفوائد ربا الحديث في الوارد النسيئة ربا على وقااس القرآن،

ل كان عباس ".. ابن الفضل ربا تحريم يرى ل كان عباس ابن أن ويزعم

ول يحرمه، الذي وحده فهو الجاهلية ربا وهو الكريم، بالقرآن الوارد بالربا إل يعتد

حل إلى بذلك . ليتوصل)3(نسيئة" أو كان فضل الربا ضروب من غيره يحرم

به. صرح كما البسيطة البنكية الفوائد

القرضاوي يوسف رابعا: الشيخ

الفضائية الجزيرة قاناة تبثه الذي والحياة الشريعة برنامج من حلقة ففي

الشركات، هذه إقاامة مشروعية على المساهمة" تكلم "الشركات بعنوان وكانت

الرابع القرن في التفسير اتجاهات عن ،1/944 رضا رشيد المام: محمد السإتاذ  تاريخ)1(
.2/742 الهجري، عشر

بالفقه مقارنة دراسإة – السإلمي الفقه في الحق السنهوري: مصادر الرزأاق  انظر: عبد)2(
.227-3/217 الغربي،

جااء من كل عليها بنى قاد رضا رشيد الشيخ اسإتدللت أن ويلحظ ،3/202 المصدر  نفس)3(
د. و الدواليبي، معروف السإتاذ ومنهم يسيرة إضافات مع الربا لحكم المؤولين من بعده

د. و والرياض الزأهر بجامعتي السإلمي القاتصاد في أسإتاذ وهو الفنجري شوقاي محمد
انظر: رد السعودية، الجامعات في وأسإتاذ قاانوني مستشار وهو الناصر الله عبد بن إبراهيم

.93،97 ،57،91ص البنوك وفوائد الربا حكم حول مفتريات على
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في محصورا كان الخلف وان  المعاصرين، العلماء بين خالف فيه وقاع وانه

الصـل حيث من مباحا عمل تمارس التي الشركات

أصل الشركات قاال: هذه ثم اتصالت، شركة نفط، شركة أسإمنت، شركة مثل 

المال، بعض عندها يفيض قاد أنها من تأتي الشبهة إنما فيه، حرج ل عملها،

(…). الربوي البنك في فتودعه

الى تحتاج أيضا الشركات هذه تكون وقاد فوائد، عليه تأخاذ أنها ذلك ومعنى

الربا ولكن أسإاسإا، ومباح حلل فعملها بالربا لها فتستقرض المشروعات بعض

القضية، هذه في مختلفون عصرنا في الفقهاء هنا الطريق، في عليها يدخال قاد

بشروطا، أباح من الفقهاء أو العلماء من فريق (…) وهناك يمنعون العلماء فأكثر

هؤلء.  من داغي القرة د. علي و غدة أبو الستار د. عبد و وأنا

هذه والقلة والكثرة كثيرا، بالربا التعامل يكون الشروطا: أل هذه أهم ومن

الثلث  قاال  الرسإول % لن30 إلى يصل ل أنه قاال البعض نسبية، عملية

يعتبر الفقهاء من كثير (…) أصبح الثلث من أقال % يعتبر30 قاال  كثير والثلث

قاال ولكن الوصية قاضية في كان فهو عام اللفظ لن شيء، أي في كثيرا الثلث

كثير والثلث الثلث بعموم والعبرة العموم ألفاظ من يعتبر واللم باللف فهذا

أن بد ل أنه وأرى % كثيرة30 أن أرى شخصيا وأنا السبب، بخصوص ل اللفظ

ل حتى وهو الثاني الضابط ذكر ضابط".ثم فهذا % معقول15 مثل، أكثر نقلل

يغزو أن تدعو أنت " إذن البرنامج مقدم سإأله ولما المسلمين، لغير نتركها

نستطيع وربما أجااب: نعم، بالربا؟ تتعامل أنها رغم المؤسإسات هذه المسلمون

.)1(بالربا التعامل عدم يقرر إدارة مجلس نختار أن فيها المتدين العنصر كنا إذا

القرضاوي يوسإف الشيخ قااله ما داغي القرة علي الدكتور السإتاذ اكد وقاد

الجزيرة قاناة تبثه الذي والحياة الشريعة برنامج في حوارية حلقة في هنا،

تواجاهه. التي والتحديات السإلمي القاتصاد عن الحلقة وكانت الفضائية

بين الفرق ما أدري ول فتوى، وليس رأي هذا- هذا رأيه أكد أن بعد وقاال 

.)2( المرين؟

ًءة موجاود د. القرضاوي مع  واللقاء)1( فرع ،www.qaradawi.net النترنت على موقاعه على كتاب
م.6/12/1998 " بتاريخ المساهمة " الشركات بعنوان حلقة والحياة، الشريعة

السادسإة الساعة م15/4/2001الحد- – والحياة الشريعة الفضائية- برنامج الجزيرة قاناة) 2(
غرينتش. بتوقايت

410

410

http://www.qaradawi.net/


 شحرور خامسا: محمد
فالله الله، حدود من هو عنده الربا فإن الحدود في الباطلة نظريته حسب

أموالكم رؤوس فلكم تبتم فإن  تعالى بقوله الصفر وهو أدنى حدا للفائدة وضع

 بقوله أعلى حدا للفائدة ووضع  مضاعفة أضعافا الربا تأكلوا ل  ضعف وهو

الدين. مبلغ

الحدين، بين جاائز وهو ممنوعا ول محرما ليس الصل حيث من فالربا

العلى. الحد يتجاوزأ أن يجوزأ ل ولكنه

المؤمنين أمير على حتى أشكل وقاد فيه، مقطوع غير أمر هو إذا فالربا

الله رسإول أن وددت ( ثلثا عنه الله رضي لقوله اسإتنادا وذلك الخطاب بن عمر

 1(الربا) أبواب من وباب والكللة الجد إليه، ننتهي عهدا فيهن إلينا عهد كان(.

جارودي: سادسا: روجيه

إلغاء جاارودي يحاول الشتراكية، عقليته لرواسإب التجليات إحدى في

السإلم. قااموس من نهائيا إلغاء وحكمه الربا مفهوم

الفقهاء نقاشات حوله دارت الذي للربا الدقايق بالمعنى معنيا "ليس فهو

بتفسير تتعلق الفقهاء بين دارت التي الربا تفسيرات لن قارنا، عشر لربعة

كله. القديم للشرق عائد اقاتصادي

لن الكريم، القرآن في جااء الذي "بمعناه حتى معنيا ليس كذلك وهو

المبراطور لتحريم تاريخي انعكاس مضاعفة أضعافا للربا القرآن تحريم

في ليظهر التحريم هذا عاد ثم المركبة، للفائدة م429 عام جاوسإتنيان الروماني

.)2(الكريم القرآن

يحرم واضح ومفهوم محدد تعريف له ليس الربا أن إلى يصل أن يريد وهو    

وخارقاه. تجاوزأه

معاوية منذ مختلفا معنى أعطاه معينة، اجاتماعية طبقة وكل عصر "فكل

وحتى مكة، صيارفة وابن للهجرة الول القرن في الموية الخلفة مؤسإس

العشرين". القرن في السإلمية للبنوك الحاليين المنظرين

.469-467ص شحرور، محمد والقرآن،  الكتاب)1(
.98ص جاارودي روجايه الحي،  السإلم)2(
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القاتصادي المحتوى تحديد يمكن ل نهائيا.. لذلك يتحدد لم الربا فمعنى

يبين ولم نزل، ما آخار من الربا آيات أن عمر قاول على ويعتمد الربا، لمفهوم

شافيا. بيانا فيها لنا  الرسإول

.)3(والرشوة والسإتغلل المشبوهة التجارة يشمل عنده الربا فإن ولذلك 

أو المة حساب على تتنامى أو الله سإبيل في عمل بدون تتنامى ثروة كل وهو

.)4(" باسإتغللهم الخارين

وإنما بالمناقاشة جاديرين رأيين باعتبارهما الخايرين الرأيين هذين أذكر ولم

بالمفكرين ينعتون من إليه وصل الذي والجاتراء التهافت مدى على للوقاوف

..   الكبار السإلميين

.98ص المصدر  نفس)3(
.99ص المصدر  نفس)4(
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والمناقشة: الرد

أنواعه بكل الربا أولَ: حرمة

ّلِذيَنتعالى:  الله . قاال1 ُلوَن ا ُك ْأ َبا َي ّلِذي َيُقوُم َكَما ِإلَ َيُقوُموَن لَ الّر ا
ُطُه ّب َتَخ َطاُن َي ْي ْلَمّس ِمْن الّش ِلَك ا ّنُهْم َذ َأ ُلوا ِب ّنَما َقا ْيُع ِإ َب ْل ْثُل ا َبا ِم الّر

َأَحّل ّلُه َو ْيَع ال َب ْل َبا َوَحّرَم ا ُه َفَمْن الّر َء َظٌة َجا ّبِه ِمْن َمْوِع َتَهى َر َفان
َلُه َلَف َما َف ُه َس َأْمُر َلى َو ّلِه ِإ َد َوَمْن ال ِئَك َعا َل ُأْو ّناِر َأْصَحاُب َف ُهْم ال

ُدوَن ِفيَها ِل َيْمَحُق َخا ّلُه (*)  َبا ال ِبي الّر ُيْر َدَقاِت َو ّلُه الّص ُيِحّب لَ َوال
ٍم َكّفاٍر ُكّل ِثي ِإّن َأ ّلِذيَن (*)  ُنوا ا ُلوا آَم ِلَحاِت َوَعِم َأَقاُموا الّصا َو

َة َتْوا الّصلْ َة َوآ َكا َد َأْجُرُهْم َلُهْم الّز ْن ّبِهْم ِع ْيِهْم َخْوٌف َولَ َر َل ُهْم َولَ َع
ّيَها َأ َيا ُنوَن(*)  ّلِذيَن َيْحَز ُنوا ا ّتُقوا آَم ّلَه ا َذُروا ال َبا ِمْن َبِقَي َما َو الّر

ُتْم ِإْن ِنيَن ُكن ِإْن ُمْؤِم ُلوا َلْم (*) َف ُنوا َتْفَع َذ ْأ ّلِه ِمْن ِبَحْرٍب َف ال
ِلِه ِإْن َوَرُسو ُتْم َو ْب ُكْم ُت َل ُءوُس َف ُكْم ُر ِل ِلُموَن لَ َأْمَوا ْظ َلُموَن َولَ َت ْظ ُت
).279-275(البقرة/

يوم يقوم أنه وذلك شنيعا وصفا المرابي حال وصف وجال عز فالله   

آكله بأن وعرض النار، في بالخلود وجال عز الله وتوعده كالمصروع، القيامة

أعظم من وهذا يتب، لم ان ورسإوله الله من بالحرب آكله وتوعد أثيم، كفار

.)1(التحريم وأعظم الزجار

التي الوحيدة هي عمران آل آية أن رضا رشيد الشيخ لقول معنى فل   

المضاعفة. الضعاف بربا خااص وهو بالتحريم مصرحة جااءت

يغمض فهو عمران، آل آية إل الربا يحرم نصا القرآن في يرى ل فمن   

ببعض. وكفر الكتاب، ببعض آمن كمن ويكون اليات، هذه عن عمدا عينيه

جانس حرمت بل كثيرا أو قاليل بكونه المحرم الربا تقيد لم اليات وهذه   

والمستحدثا قاديمه يعهدوه، لم وما منه العرب عهدته ما أنواعه وكل الربا

ل واقاعا لتصف جااءت فهي سإائدا معينا نوعا ذكرت عمران آل آية منه. ولكن

المحرم.  للربا قايدا لترسإم

يكن لم إذا أنه أي المخالفة مفهوم على عمران آل آية حمل يجوزأ فل   

كان إذ الغالب، مخرج خارجات الية لن وذلك حلل فهو مضاعفة أضعافا

المفهوم اعتبار وشرطا مضاعفة، أضعافا الربا يأكلوا أن حالهم على الغالب

.)2(الغالب مخرج خارج المذكور يكون ل أن به القائلين عند

ْكِرُهوا َولَ  تعالى قاوله اليـة هذه ونظير ُكْم ُت ِت َيا َت َلى َف ِء َع ِبَغا ْل ِإْن ا
ْدَن ًنا َأَر )33( النـور/ َتحّص

.1/579 العظيم القرآن  تفسير)1(
.158-17/157 المعاني  روح)2(
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يردن لم إن إكراهن من مانع ل عليه: أنه حملها جاازأ لو الية فمفهوم

هي الية لن الية، من أصل مراد وغير باطل المفهوم هذا ولكن التحصن،

الزنا على الكراه حالهم على الغالب كان إذ الغالب مخرج خارجات الخارى

والولد. الجار ابتغاء

مفهوم له يكون ل الغالب سإبيل على الوارد الرازأي: "والكلم قاال

.)1(الخطاب"

بمنع الصريح الدليل ورود هو صح، لو المفهوم هذا لبطال آخار ووجاه   

المفهوم. على يقدم والمنطوق وكثيره، قاليله الربا

َذا  تعالى قاوله في المفهوم هذا انتفاء نجد    ِإ ُتْم َو ْب َلْرِض ِفي َضَر ا
ْيَس َل ُكْم َف ْي َل َناٌح َع ُتْم ِإْن الّصلِْة ِمْن َتْقُصُروا َأْن ُج ُكْم َأْن ِخْف َن ِت َيْف
ّلِذيَن المـن، عند القصر يصح ل أنه ) فمفهومها101(النساء-  َكَفُروا ا

 
بها الله تصدق صدقاة ذلك عن سإئل لما  بقوله انتفى المفهوم هذا ولكن 

ًءا مفهوم صح لو فحتى .)(2صدقاته فاقابلوا عليكم " لكان مضاعفة " أضعاف

بحرمة المصرحة والجاماع والسنة الكتاب من الخارى النصوص بدللة ُملغى

أنواعه. بكل الربا

هي  الربا وحرم البيع الله وأحل  تعالى قاوله في و(أل) التعريف   

ًءا يذكر لم وجال عز الله ولن اسإتعمالها، في الصل هو إذ للعهد ل للجنس بيع

ًءا ًءا ول معين ًءا رب إليهما. والربا البيع فهم ليعود قابلها معين

العام الحكم وهو أنواعه، كل أي البيع جانس أباح الله أن المعنى فيكون   

ًءا أن هذا بعد ادعى فمن أفراده، جاميع على ينطبق الذي البيع في من نوع

الدليل. فعليه محرم البيع أنواع

هو فهذا وأشكاله، ألوانه كل أي الربا جانس حرم فالله الربا وكذلك   

من نوعا أن ادعى فمن أفراده، جاميع على ينطبق الذي الربا في العام الحكم

الدليل. فعليه جاائز أو الحرمة هذه عن خاارج الربا أنواع

.23/221 الغيب مفاتح )1(
والحديث: ،22ص م،2000 نيسان  هـ،1421محرم ،14 السنة ،156  انظر: الوعي: عدد)2(

.5/196 النووي بشرح مسلم صحيح في
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والتابعين الصحابة وآثار والسنة الكتاب من والنصوص الدليل له وأنى   

ثابتة المراباة حرمة على عصر كل وفي بعدهم العلماء إجاماع ثم وإجاماعهم

.)3(هذا!؟! يومنا إلى والكثير القليل في

حكم في العلماء اخاتلف يجد ل الفقه كتب في الربا أبواب في والناظر   

أنواعه بعض في اخاتلفهم يرجاع بل كل، كثيرا، أو قاليل ربا كونه عن ناشئا الربا

مناطه.  أو صورته حقيقة في الخاتلف إلى

مآله فإن أمره، بادئ في كثيرا أو قاليل كان سإواء ربا كل فإن آخار وأمر   

السداد. عن العجز وتكرر السنين مرور مع مضاعفة أضعافا يصير أن إلى

بعد تصبح فإنها %) مثل10( " بسيطة " الفائدة الربا نسبة كانت فلو   

التسديد. عن المدين عجز إذا المدين المبلغ أصل ضعف سإنوات عشر

تقف والتي الثالث العالم دول بديون اليوم يسمى ما مع الحاصل وهو 

الديون" فقط. "بخدمات يسمى ما تسديد عن عاجازة

ُتْم َوَما  تعالى . قاوله2 ْي َت ًبا ِمْن آ ُبَوا ر َيْر ّناِس َأْمَواِل ِفي ِل ُبوا َفلْ ال َد َيْر ْن ِع
ّلِه ُتْم َوَما ال ْي َت َكاٍة ِمْن آ ُدوَن َز ّلِه َوْجَه ُتِري ِئَك ال َل ُأْو ْلُمْضِعُفوَن ُهْم َف ا

).39(الروم-
وإنما الربا، تحريم إلى يشير ما فيها ليس يظهر كما وهي مكية آية وهي   

لتحريمه. التمهيد من وهو للربا، الله بغض إلى إشارة فيها

تعالى: . قاوله3
   ٍم ْل ُظ ِب ّلِذيَن ِمْن َف ُدوا ا َنا َها ْيِهْم َحّرْم َل َباٍت َع ّي ّلْت َط َلُهْم ُأِح

ّدِهْم ِبَص ِبيِل َعْن َو ّلِه َس ِثيًرا ال َأْخِذِهْم َك َبا (*) َو ْد الّر ْنُه ُنُهوا َوَق َع
ِلِهْم ْك َأ ّناِس َأْمَواَل َو ِطِل ال َبا ْل َنا ِبا ْد َت َأْع َكاِفِريَن َو ْل ْنُهْم ِل ًبا ِم َذا ِليًما َع َأ

/161-160(النساء.(
ًءا هذا وكان    ًءا وعده الربا بذم تعريض ًء ظلم مما بالباطل الناس لموال وأكل

ًءا هذا وكان تحريمه، يوجاب حرم كما المسلمين، على لتحريمه الله من تمهيد

.)1(بالتدريج الخمر

.1/161 البيان  انظر: أضواء)3(
.1/390 الحكام آيات تفسير البيان الصابوني: روائع علي  انظر: محمد)1(
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الموبقات السبع اجاتنبوا   رسإول قاال: قاال عنه الله رضي هريرة أبي . عن4

التي النفس وقاتل والسحر بالله، قاال: الشرك الله رسإول يا هي قاالوا: وما

عليه. متفق  الحديث)(2 … الربا وأكل بالحق إل الله حرم

وكاتبه ومؤكله الربا آكل   الله رسإول قاال: لعن عنه الله رضي جاابر . وعن5

.)(3سإواء هم وقاال وشاهديه

النسيئة ربا من الجل مقابل ثانيا: الزيادة

الذهب   الله رسإول قاال: قاال عنه الله رضي الصامت بن عبادة . فعن1

والملح بالتمر، والتمر بالشعير، والشعير بالبر، والبر بالفضة، والفضة بالذهب

كيف فبيعوا الصناف هذه اخاتلفت فإذا بيد يدا بسواء سإواء بمثل مثل بالملح،

. ) (1 بيد يدا كان إذا شئتم

ِقاا لي شريك المنهال: قاال: باع أبي . وعن2 الحج، إلى أو الموسإم إلى بنسيئة َور

ينكر فلم السوق، في بعته قاال: قاد يصلح ل أمر فقلت: هذا فأخابرني إلّي فجاء

المدينة  النبي فقال: قادم فسألته عازأب بن البراء فأتيت أحد، علي ذلك

.ربا فهو نسيئة كان وما به، بأس فل بيد يدا كان ما  فقال البيع هذا نبيع ونحن

.)2(ذلك مثل فقال فسألته فأتيته مني، تجارة أعظم فإنه أرقام بن زأيد وأت

الصرف عن سإئل أنهما عنهما الله رضي أرقام بن وزأيد عازأب بن البراء . وعن3

بيع عن   رسإول يقول: نهى وكلهما منى خاير هذا يقول منهما واحد فكل

.) (3دينا بالورق الذهب

الزيادة حرمت الجنسان اتحد إذا وكذلك النسيئة، ربا من الجاهلية فربا

ّنساء، القاعدة نصت "كما النساء دون التفاضل حل الجنسان اخاتلف وإذا وال

الفقهاء". بين عليها المتفق الفقهية

.5/393 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)2(
.11/26 النووي بشرح مسلم  صحيح)3(
.11/14 النووي بشرح مسلم  صحيح)1(
.11/16 المصدر  نفس)2(
.4/382 العسقلني بشرح البخاري  صحيح)3(
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وكل الفضة وكذلك التأجايل ول الزيادة فيه تجوزأ ل بالذهب الذهب فبيع

الجنس لخاتلف التفاضل حل بالفضة الذهب بيع إذا الخارى. ولكن الجاناس

.)4(الثمنية لعلة التأجايل يحرم ولكن

بد ول فضل، ربا كان وإل بمثل مثل يكون أن بجنسه الجنس بيع في بد فل

والحاديث نسيئة ربا كان المجلس-  وإل نفس في -تقابض بيد يدا يكون أن

الوضوح. كل هذا في واضحة

ما فقط هو النسيئة ربا أن على بناه الذي رضا رشيد الشيخ فاسإتدلل

في الولى الزيادة فيه يدخال ل وأنه التأخاير، لجال الدين أجال حلول بعد يكون

البنكية الفوائد حل إلى بذلك ليتوصل الفضل ربا من واعتبارها المؤجال، الدين

وأقاوال واللغة الشرع لدلة باطل. مناقاض اسإتدلل هو القروض، على البسيطة

مطلق هي النسيئة معنى بان صرحت قاد المتقدمة الحاديث لن الفقهاء.وذلك

فحسب. الجال حلول بعد التأخاير وليس التأخاير،

كان وما بأس فل بيد يدا كان ما …  المتقدم المنهال أبي حديث ففي

نسيئة". "بيع نسيئة التأجايل مجرد اعتبرت العرب ان فواضح ربا فهو نسيئة

بيد يدا أكثرهما، والفضة بالفضة، الذهب ببيع بأس .. ول آخار حديث وفي

– النقد ضد على للدللة النسيئة لفظ اسإتعمل أيضا . فهنا)(1فل نسيئة وأما

أن على شاهدا النحو هذا على للنسيئة الشرع اسإتعمال فكان – حال التقابض

فحسب. الجال تأخاير ل التأخاير، مطلق هو النسيئة معنى

تأجايل ل التقابض تأجايل لمجرد ربا النسيئة بيع اعتبر الشرع أن تبين وهكذا

أيضا: اللغة عليها دلت الشرع بها ورد التي النسيئة الجال. ومعنى

النسأة: التأخاير، و والدين، العمر في يكون التأخاير منظور: النسئ ابن - قاال

ًءأ .)2(نسيئة والسإم بتأخاير، باعه نسأ الشيء ونس

الشهر العرب تأخاير إلى إشارة الكفر في زأيادة النسيء إنماالقرآن:  - وفي

.)3(صفر إلى المحرم

بعد يكون ما هو النسيئة ربا بان رضا رشيد الشيخ ذكره ما أن سإبق مما - ويتبين

القرآن. في عنه النهي جااء الذي وحده هو وأنه النساء، أجال من الجال حلول
.1/392 البيان  انظر: روائع)4(
.3/248 حديث داود، أبي  سإنن)1(
.167-1/166 العرب  لسان)2(
.1/167 المصدر  نفس)3(
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ليس الفضل ربا من لنها المؤجال الدين في الولى الزيادة فيه يدخال ل وأنه

صحيحا.

ضروب من أيضا الولى والزيادة الربا، ضروب من ضرب هو ذكره ما لن

ربا إن ليقول الفضل، ربا من جاعله ولكنه الشيخ، على يفوت ل الربا. وهذا

ولذلك فيه، اخاتلف وأنه القرآن، في يأت ولم الحديث به جااء مما الفضل

.)4(قاطعيا وليس خالف، محل فتحريمه

 قليله و كثيره محرم ثالثا: الربا
) عائدة الربا ( وحرم تعالى قاوله في التعريف آل أن من قادمنا لما وذلك

ليبين  محمدا بعث الله لن والسنة، القرآن عليها تكلم التي الربا أنواع كل إلى
َنا  القرآن في إليهم نزل ما للناس ْل َأنَز ْيَك َو َل ْكَر ِإ ّذ ّيَن ال َب ُت ّناِس ِل ُنّزَل َما ِلل
ْيِهْم َل ّلُهْم ِإ َلَع ّكُروَن َو َتَف )  44(النحل-  َي

فرق ول الله، عند من وحي القرآن أن مثلما الله عند من وحي والسنة

فإنها السنة بخلف الله، عند من ومعناه لفظه لن متلوا وحيا القرآن كون سإوى

 من فيها المعنى لن متلو غير وحي

بتفصيل السنة جااءت . وقاد الله رسإول فمن اللفظ وأما فحسب، الله عند

تقتصر ولم وكثيرهما قاليلهما فحرمتهما النسيئة وربا الفضل ربا ومنها الربا أحكام

المضاعف. الربا مجرد على

شاهد خاير أموالكم رؤوس فلكم تبتم وان البقرة سإورة في تعالى وقاوله     

بتحديده وذلك مباح الزيادة من القليل بأن المدعين على الطريق قاطع فقد

دينهم، أصل وهو فقط، أموالهم رؤوس يأخاذوا أن وهو للمرابين، التوبة سإبيل

ْظلمون "ل بقوله أخارى مرة المعنى هذا وأكد َلمون" أي ول َت ْظ بأخاذ تظلمون ل ْت

َلمون ول الدين أصل وهو المال رأس عن يزيد ما ْظ من أقال هو ما بأخاذ ُت

رأسإمالكم.

المضاعف الربا على تحريمها في مقتصرة عمران آل آية كانت لو وحتى

رؤوس فلكم تبتم " وان تعالى قاوله أن نعتبر أن لنا لجازأ الدين إليه يؤول الذي

القرآن بنص ومآله ابتداؤه حرم قاد الربا فيكون الربا، ابتداء حرم " قاد أموالكم

.)1(الكريم

.61-59ص البنوك وفوائد الربا حكم حول مفتريات على  انظر: رد)4(
.46-45ص المصدر  نفس)1(
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ربا درهم   قاوله وهو قادر بأدنى ولو الربا تحريم في صريح نص وهناك

.) (2زأنية وثلثين سإت من أشد يعلم وهو الرجال يأكله

المساهمة الشركات اقاتراض بجوازأ القرضاوي الشيخ فتوى فإن وعليه

واسإتدلله صحيح، غير هو غيره % أو15 بنسبة ذلك وتحديد ربوية بفوائد

أو رابط بدون للحكام وربط صحيح غير أيضا كثير" هو والثلث "الثلث بالحديث

إضرار ففيه الثلث تعدى إذا إل جاائزة الوصية وأصل الوصية، في فالحديث جاامع،

منع. ولذلك حينئذ، بالورثة

ذلك. فاسإتدلله دون ول الربع ول الثلث منه يباح ل محرم فأصله الربا أما

الربا حرم وقاد أما مقداره، حول الخلف وكان جاائزا، الربا أصل كان لو يستقيم

وهو ومقداره، نسبته في للبحث ذلك بعد مساغ فل التمر، وصاع الدرهم، في

شرب من الكثار على قاياسإا الخمر شرب من الكثار جاوازأ بعدم يفتي كمن

الكثار أفضى إذا إل مباح أصلها فالقهوة الفارق مع قاياس فهو يضره، لمن القهوة

الكثار على حرمتها تتوقاف ول القطرةمنه، تحرم والخمر فيمنع، ضرر الى منها

طالما ،لنه منه فهمته ما يعن ولم يرد لم القرضاوي يوسإف الشيخ ولعل منها،

فيه صرح كتاب ذلك في وله به، والتعامل الربا حرمة على ولقاءاته كتبه في نص

.)3(أحلها من على فيه ورد المحرم الربا هي البنوك فوائد بان

الفضل ربا بإباحة القول عن رجع عباس رابعا: ابن

فهو الفضل لربا تجويزه من عباس ابن عن يروى ما على اعتمادهم أما

بعد ُيِجز فلم رأيه عن رجاع أنه عباس ابن عن صح قاد لنه عباس، ابن على تلفيق

صحيحا. كان لو باتباعه الناس أولى هو من تركه ضعيف قاول على العتماد ذلك

رجاال أحمد ورجاال والوسإط الكبير في الطبراني رواه الهيثمي وقاال ،5/225  المسند)2(
الزوائد مجمع تحقيق في الرائد بكر: بغية بي أ بن علي الهيثمي انظر: الحافظ الصحيح،

الدرويش. محمد الله عبد تحقيق ،4/211 الفوائد ومنبع
). الحرام الربا هي البنوك كتاب: ( فوائد  وهو)3(
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بأس فقال:ل بيد يدا الصرف عن عباس ابن قاال:سإألت الجوزأاء أبي فعن

حي والشيخ أخارى مرة حججت وأقال. قاال: ثم ذلك من أكثر بواحد، اثنين بذلك

اثنين أفتيني قاد قاال: فقلت:إنك بوزأن الصرف: فقال: وزأنا عن فسألته فأتيته

سإعيد أبو وهذا رأيي، عن كان ذلك فقال:إن أفتيتني منذ به أفتى أزأل فلم بواحد

.)(1الله رسإول حديث إلى رأيي فتركت   رسإول عن يحدثا الخدري

علم قاد يكن لم الفضل ربا بجوازأ قاال حين عباس ابن أن في صريح فهو

سإواء بمثل مثل بالذهب.. إل الذهب بيع عن ينهى الذي الله رسإول بحديث

. أما)2(الخدري سإعيد أبو ذلك في راجاعه أن بعد رجاع أنه عنه بيد. وصح يدا بسواء

" إنما قاوله وهو النسيئة في للربا مخصصا عباس ابن يظنه كان الذي الحديث

زأيد. بن وأسإامة البراء رواية من " وهو النسيئة في الربا

:)3(منها بأجوبة عنه العلماء أجاب فقد

مختلفين، جانسين في هو إنما النسيئة ومنع الفضل بجوازأ  النبي مراد . أن1

وأنه التفاضل، جاوازأ محل هو ذلك بأن المصرحة الصحيحة الروايات بدليل

ورد وقاد سإيما ل بعضا، بعضها يفسر والروايات ممنوع الواحد الجنس في

الجنس. باخاتلف عنهم التصريح

ذلك بين وقاد خايبر يوم حرمه إنما  الرسإول وان مباحا، كان الفضل ربا . أن2

منسوخاة. إباحته أن صحيحة. أي روايات في

من النسخ عدم تقدير على بالعتبار وأولى أرجاح الفضل ربا تحريم أحاديث . إن3

إباحته. أحاديث

أقاوى العدول من الجماعة ورواية رواتها، بكثرة ترجاحت التحريم . وأحاديث4

الخطأ. عن وأبعد وأثبت

كثرة وكذلك المرجاحات، من الرواة كثرة أن الصول في تقرر وقاد      

سإعيد وأبا هريرة أبا فيهم فإن بالحفظ أصحابها باشتهار الدلة. وترجاحت

.)4(وغيرهما الخدري

.5/187 الغليل انظر: ارواء صحيح، والحديث ،3/51  المسند)1(
انظر: و ،25-11/23 النووي بشرح مسلم رجاوعه: صحيح على تدل أخارى انظر: روايات  و)2(

.1/169 البيان أضواء
.173-1/161 البيان  انظر: أضواء)3(
. 1/166 البيان  أضواء)4(
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معللْ وليس مطرد ثابت الربا خامسا: حكم

الظلم هي الربا تحريم علة أن وغيره رضا رشيد الشيخ عد وقاد

الظلم من خاالية الربوية المعاملت كانت إذا أنه والمفهوم سإبق، كما والسإتغلل

جاائزة. معاملت إلى تنقلب فإنها عقولنا، تراه حسبما السإتغلل و

ما الشارع من يرد لم أنه ذلك معلل غير ثابت الربا أن: "حكم والصحيح

للمال أكل بأنه الربا عن الشارع عبر وإنما الحكم، هذا في العلة إلى يشير

بالعلة هنا والمقصود الحكم هذا قارر اجاله من الذي للسبب بيان دون بالباطل

الحكم" شرع اجاله من الذي الشيء بأنها العلماء عرفها والتي الشرعية العلة

فهي الحكم، تشريع من الشارع قاصد هي فالحكمة الحكمة، هو المقصود وليس

عن الشارع من بيان غياب وفي تختلف، ل وقاد تختلف وقاد الحكم، تطبيق نتيجة

النسان يدرك فقد الناس، باخاتلف يختلف تقديريا أمرا الحكمة تبقى قاصده

بإدراكه يربط ل الحال كان وأيا يدركها، ل وقاد الخنزير لحم تحريم في الحكمة

الخنزير. لحم تحريم حكم هذا

وقاد منها، جاوانب أو الربا تحريم في الحكمة النسان يستقرئ قاد وكذلك

وهذا السإتقراء هذا لكن يدركه، ل وقاد الربا معاملت بعض في الظلم يدرك

العلة عكس على زأواله. وهذا أو ثبوته جاهة من الربا بحكم له علقاة ل الدراك

المعلول مع تدور الفقهاء قاال كما فهي بزوالها ويزول بها مربوطا الحكم فإن

وينفي فيه، العلة بوجاود الشيء على المعلل الحكم يثبت وعدما. أي وجاودا

.)1(منه" العلة بانتفاء

تخيل إن الحكم تعطيل إلى يؤدي لنه باطل، بالظلم الربا تحريم وتعليل

عادت إذا العلة أن معنا مر وقاد معينة، ربوية معاملة من الظلم انتفاء النسان

باطلة. كانت بالبطال أصلها على

إذا إل يجوزأ ل التشريع حكمة بدليل التأويل أن الول الباب في مرمعنا وقاد

مع وأنها شرعية، علة تكون أن تترجاح بحيث ظاهرة مطردة ثابتة الحكمة كانت

شرطان وهذان بالبطال منه اسإتنبطت الذي أصلها على تعود أن يجوزأ ل ذلك

كامل. انتفاء منتقيان وهماهنا الحكمة لعتبار ضروريان

.48-47ص البنوك وفوائد الربا حكم حول مفتريات على  رد)1(
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أن والمتضمن عمارة د.محمد عليه يلح الذي الرأي خاطورة نرى وهنا

أن دون التشريعية والحكمة بالمصالح تعلل والدللة الثبوت القطعية النصوص

التشريعية. والحكمة المصالح تلك تدرك كيف يبين

رآه ما كل وليس تعطيلها، إلى يؤول المجرد بالعقل النصوص فتعليل

زأادت الجودة زأادت وكلما قايمة، لها الجودة فمثل كذلك، كان علة المجرد العقل

معينة أصناف تبادل عند الجودة اعتبار أسإقط الشارع أن نرى لكنا قايمتها،

في كما ذلك، العقل يقبل ل بينما للجودة، اعتبار دون المساواة واشترطا بجنسها،

.)1(المصنع" بالذهب التبر الذهب أو الرديء بالتمر الجيد التمر بيع

حجة أي وتحت كان ذريعة أي تحت الربا بإباحة القول أن لنا يتبين وهكذا

باعتباره القاضية والسنة الكتاب من القطعية الشرعية النصوص على التفاف هو

وهو بقيد، مقيد ول بنسبة محدد ول بعلة معلل غير الدين، يوم إلى ثابتا حراما

خارق وهو الحجج، بشتى وتسويقه تزويقه أصحابه حاول مهما مردود فاسإد تأويل

في العلماء إجاماع بل فحسب، الصحابة إجاماع ليس الثابت، المستقر للجاماع

الدين من معلومة حرمته غدت حتى ورائهم من المة وإجاماع عصر كل

والعام. الخاص يدركها بالضرورة،

.49-48يسير- ص السابق: – بتصرف  المرجاع)1(
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