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كلمة 
  المحرر

ة ة رَحمَ   اختالف األَئمَّ
  أخي القارئ

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،
عها الغرب الكافر إلبعاد الناس عن احلركات اإلسالمية املخلصة اليت تعمل إلزالته وطرده تبمن األساليب اليت ا

ذه من بالد املسلمني واستئناف احلياة اإلسالمية الكرمية يف ظل دولة  اخلالفة، من هذه األساليب أسلوب الطعن 
فكان . احلركات من خالل أبواقه وأزالمه يف العامل اإلسالمي متهمًا هذه احلركات بتشتيت املسلمني والعمل لتفرقتهم

بالطبع هناك من يروّج أو من انطلت عليه هذه الفرية؛ وأخذ يتبناها ويدعو املسلمني للبعد عن احلركات اإلسالمية 
  .بذها وحماربتها، فنجح الغرب بإجياد من حيارب احلركات اإلسالمية من املسلمني أنفسهمون

م كانوا )اختالف األئمة رمحة لألئمة(وللرد على هذه الفرية، نقول أنه قدميًا قال بعض الفقهاء  ، وذلك أل
ود لوجهات نظر فيه مع وجود باعث يدركون بأنه ال جمال ملنع االختالف، وجلعل كل الناس يتبنون رأيًا واحدًا ال وج

  :وذلك لسببني. االختالف
طبيعة اإلسالم، واالجتهاد يف اإلسالم جيب أن يكون يف مورد النص، والنصوص الشرعية يف اإلسالم هي : أوالً 

عان، فهنا كان وإذا نظرنا إىل املوردين وجدنا أن هناك نصوصًا كثرية حتتمل عّدة م. إمَّا الكتاب وإمَّا السنة ال ثالث هلما
فهناك أيضًا . وما جنده يف القرآن الكرمي جنده يف السنة. طبيعيًا أن حيصل اخلالف وذلك الحتمال هذه اآليات عّدة معان

ا والبعض اآلخر يوثق هؤالء الرواة، ولذلك جند حمدثًا يقول عن حديث أنه صحيح،  أحاديث كثرية، يشّكُك البعض بروا
  .ك فإن طبيعة اإلسالم حتتم اخلالفولذل. وآخر يقول انه ضعيف

تهد عندما جيتهد يبذل ما يف وسعه . طبيعة اإلنسان، فقوى البشر الفكرية تتفاوت من شخص آلخر: ثانياً  وا
  .فنظرًا الختالف قدرات األشخاص الذهنية، جند أن االختالف ال بد منه. يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية

مات ُسمح باالختالف فيها، أال وهي مسائل العقيدة لكن يف اإلسالم مسّل . ال جيوز االختالف فيها وال ي
  .ولذلك مل جند احلركات اإلسالمية ختتلف يف أمور العقيدة، بل جندها قد اختلفت يف املسائل الفرعية

فلو راجعنا مجيع . ولكن ال بد من إن هناك بعض احلركات اإلسالمية خرجت عن آداب االختالف يف اإلسالم
، ولكن ضمن حدود وآداب االختالف . الكتب الفقهية اإلسالمية العائدة إىل العصور املزدهرة جند أن اخلالف ظل قائمًا

تهدين اخت) واألمثلة كثرية جدًا (ومثال ذلك  م إىل أن األئمة ا ، لكن اختالفهم مل يصل  لفوا يف مسائل كثرية جدًا
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. مهامجة بعضهم على املنابر أو يف الكتب واملؤلفات، ويف أغرب األحيان اللجوء إىل السالح بدل املناقضة الفكرية البناءة
ُسأل أحدهم عن رأيه يف اآلخر كان يثين عليه الثناء احلسن   ئيس التحريرر  بل العكس هو الصحيح، فعندما كان ي

  )الوعي(كلمة 

نَقل ا َعْقٌل وَ نَ   َعقيَدتـُ

َقَط ُنَا فنقٌل ف ا َشریَعت   أمَّ
  المحاكمة العقلیة

ورمبا مل . ظهر يف العصر احلديث منهج جديد عند علماء املسلمني يف التعاطي مع أحكام الشرع اإلسالمي
عقل أن يكون مقصودًا وإال كان إساءة من علماء املسلمني، وإمنا نقول إن  -يكن هذا املنهج مقصودًا لذاته  ُ بل ال ي

  .منهجهم الذي سنأيت على ذكره، قد أّدى إىل إساءة فهمه من قبل األمة اإلسالمية لشّدة ضعف فهم اإلسالم لديها
ةِ العقلية ألحكام الشرع اإلسالمي اَكمَ غالبيتهم، مدركون متامًا خطأ  ولعل علماء املسلمني، أو. انه منهج احملَ

  .هذا النهج، لكن ظروفًا معينة أّدت إىل أن تصبح احملاكمة العقلية أمرًا شائعًا عند املسلمني
م احلكم على  -إال من رحم ريب  - والذي نعنيه باحملاكمة العقلية هو أن املسلمني اليوم  يظنون أن بإمكا

  !ها، وكأنَّ الصالح والفساد حيّدده العقل البشرياألحكام الشرعية، وعلى مدى صالحها أو فساد

  !مطعن في اإلسالم

ظهر يف اآلونة األخرية مؤلفات كثرية حتاول إظهار حماسن اإلسالم من خالل إظهار صالح األحكام الشرعية 
اشتد الغزو الفكري ففي هذه الفرتة، . ونعين باآلونة األخرية الفرتة املمتدة من أواخر القرن املاضي وحىت هذا اليوم. فيه

وعمد هؤالء تارًة إىل وصف أحكامه . لبالد املسلمني، وانربى كثري من املستشرقني يطعنون يف اإلسالم وأحكامه الشرعية
ا تؤّدي إىل الفساد واملفسدة ا ال توافق العصر، وطورًا بأ وقد اشتُهر لدى هؤالء أحكامٌ شرعية يف الفقه . الشرعية بأ

ومن هذه األحكام تعدد الزوجات، .  عليهم، مبفاهيمهم الغربية، أن يطعنوا يف اإلسالم من خالهلااإلسالمي كان سهالً 
، ولباس املرأة الشرعي، وغريها كثري من األحكام اليت ترتاوح ما بني النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي  وإباحة الرقِّ

  .يف اإلسالم

ات   مجموعة مثاليّ

ورون من  ّ املسلمني هلؤالء الطاعنني، وحاولوا إظهار حماسن اإلسالم، ودافعوا عن أحكامه وقد تصدى الغي
ورغم أن هدف هؤالء العلماء كان الدفاع عن اإلسالم، إال أن منهجهم قد أدى إىل إظهار اإلسالم يف موقف . الشرعية
وانربى من . وصالحيتها للتطبيق ومنذ ذلك احلني، انتشرت احملاكمة العقلية ألحكام الشرع، ومالءمتها للواقع،. الضعف
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فصاروا : وبذلك عَكس هؤالء تلقِّي األحكام الشرعية. املسلمني فئات مهّها البحث عن حماسن ما يف اإلسالم من أحكام
رون اإلسالم   .بأنه جمموعة مثاليات، وأنّه نظام يشتمل على كل ما هو خري وصاحل وحسن. يصوّ

ّد ا فيها من صالح وقيم وأخالقنعم، لقد مسح هؤالء ألنفسهم أن يؤي ولكن . وا األحكام الشرعية مبا رَأوْ
ُ أن يكون من اإلسالم قل عْ ُ وأصبح . املسلمني مل يدركوا حدود هذا األمر، فظنّوا أن ما مل يكن خريًا وصاحلًا يف نظرهم ال يـ

ّقي األحكام الشرعية منهج خاص عند املسلمني َل تـَ ِ فإذا مل يكن صاحلًا وخريًا : وهو حماكمة هذا احلكم الشرعي أوالً : ل
رّد ألنه ال يعقل أن يكون من اإلسالم، مهما كانت قوة دليله ُ   .ومثاليًا يف نظرهم فان هذا احلكم ي

  الحكم الشرعيّ ) سبب( 
لذلك ) سبباً (فاملسلون يقرأون مع كل حكم شرعي يتعلمونه . والواقع أن هذا أمر بديهي ال بد أن حيصل

يدأب املفكرون على البحث ) وحكمة(أنزله اهللا تعاىل من أجله، ) سبب(شرعي أنزله اهللا وغدا لكل حكم . احلكم
ال بد ) السبب(من هذا احلكم الشرعي؟ وهذا ) احلكمة(ما هي : وصار السؤال يطرح نفسه مع كل حكم شرعيّ . عنها

، أي أن يكون لدفع مفسدة أو جللب مصلحة مر دفع مضارِِّه اليت ال حترمي اخل) سبب(لذلك كان . أن يكون خريًا
  .حترمي حلم اخلنزير أيضًا دفع مضارِّه، وهكذا) وسبب(ُحتصى، 

  :وهذا املنهج يف تلّقي األحكام الشرعية خاطئ من ثالثة وجوه
ّ : األول فمن أين لنا . أن يف ذلك إخبار عن اهللا تعاىل أنه أنزل ذلك احلكم لسبب كذا مما مل خيربنا به عزّ وجل
م اخلمر هلذا السبب أو لذلك، أو هلذه احلكمة أو تلك؟ ومن أخربنا أن اهللا تعاىل فرض الصالة أن نقول إن اهللا  تعاىل حرّ

  .ألن فيها رياضة للنفس كما يقول البعض؟ وال خيفى أن يف ذلك جتاوز ومتاد
ض األحكام فباستثناء بع. أن معظم األحكام الشرعية يف الفقه إمنا هي خالفية، اختلف فيها األئمة: الثاني

فلو . القطعية اليت وردت يف القرآن أو يف احلديث املتواتر مما كانت داللته قطعية، مل يتفق الفقهاء على أي حكم شرعي
ر أن هناك حكمًا شرعيًا آخر استنبطه جمتهد آخر خيالف احلكم  ّ اعتربنا أن سبب حترمي هذا احلكم هو كذا، فكيف نرب

  حينذاك؟) لسببا(أو ) احلكمة(األول؟ فكيف تكون 

  !صدمة كبيرة

فإننا إذا قررنا أن لكل حكم . وهو األخطر، أن كثريًا من املسلمني فهموا األمر على غري حقيقته: الثالث
ال بد وأن تكون لدفع مفسدة أو جللب مصلحة، ماذا نفعل لو أن الدليل الشرعي ) احلكمة(وراءه، وأن هذه ) حكمة(

د أننا مل جند له  قضى حبكم شرعي غريب ال ميكن تصور رّ   ؟)حكمة(أو ) سبباً (حكمته؟ هل نرد ذلك احلكم 
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فاملسلم الذي يتصور أن اإلسالم إمنا هو جمموعة . الواقع أن هذه النقطة قد سببت إشكاالً كبريًا عند املسلمني
لع على حكم شرعي قال به بعض الفقهاء وليس فيه حك مة ظاهرة، وقد مثاليات، هذا املسلم يصاب بصدمة لو أنه اّط

  !ال يعقل أن يكون ذلك من اإلسالم، رافضًا كل األدلة واالجتهادات: يؤدي به األمر إىل القول
ا كثريون للداللة على خطورة هذه النقطة ةِ حيتّج  ةِ هي . وقضية عورة اَألمَ فاحلكم املشهور هو أن عورة اَألمَ

ة إىل الركبة أو أقل من ذلكواليت اختلف الفقهاء بني أن تكون من الس(عورة الرجل  َعةَ )! رّ فإذا كان املسلم يظّن أن ِشرْ
ذا احلكم   .احلجاب للمرأة مثالً، إمنا كانت للَسرت ولصون األخالق، فماذا يفعل 

وراء األحكام الشرعية، كانوا على درجة من العلم ) احلكمة(ولعل علماء املسلمني الذين اشتغلوا بالبحث عن 
اتوالفهم، حبيث يأمن ّ ة الناس، والذين اعتادوا على البحث عن . ون من الوقوع يف هذه املطب وراء ) احلكمة(لكن عامّ

منوا مثل هذه الصدمات نة على مثل هذه األمور، فلم يْأ ّ   .األحكام الشرعية مل يكونوا على وعي وبي

  
نا خطأ هذا املنهج يف تلقي األحكام الشرعية، فال بد لنا أن نعرض  ّ للمنهج الصحيح لتلقي مثل هذه أما وقد بي

  .األحكام

  
  مقياس الُحْسن والُقبح

فما دام احلكم شرعيًا فال ). احلسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع(والقاعدة الشرعية عند الفقهاء أن 
، وال بد أن يكون هناك حكمة يعلمها اهللا تعاىل وراء هذا احلكم، أدركها العقل أم مل يدركها، أخربنا  بد أن يكون حسنًا

ا ن. ا اهللا تعاىل أم مل خيربنا  ُ ، فإن فإذا كان قد ورد يف القرآن الكرمي أو جاء يف سنة الرسول . ظر يف احلكموبذلك ي
ُسن والقبح، وليس الواقعُ ومالءمةُ . اخلري كل اخلري يف تطبيقه، وإذا مل يرد مل يكن كذلك وبذلك يكون الشرعُ مقياس احل

  .احلكم له



٧ 
  

همها وال جيوز مطلقًا أن نتخذ العقل َحَكمًا يف ولذلك ال حملّ للعقل يف األحكام الشرعية إال مبقدار ما يلزم لف
وذلك عكس العقيدة، فإن املطلوب من املسلم أن يعمل عقله يف الواقع ليتوصل إىل وجود اهللا، وإىل . األحكام الشرعية

ة حممد     .لذلك، فإذا كان سبيل العقيدة هو العقل، فإن سبيل الشريعة الوحيد هو النقل عن حممد . نبوّ
  
  

  د ومناقشاتردو 

ع َكاتِب َفة مَ قـْ   وَ
  أمين الخليلي: بقلم

، مت لألستاذ فهمي هويدي ما أراد، واستطاع صياغة عالقةٍ مع من يسميه بـ  أكثر أمانة يف "، )اآلخر(وأخريًا
  .، فيما يقول"يف اخلطاب اإلنساين والسياسي) العصر(التعبري عن نصوص الشريعة ومقصودها، وأكثر استجابة للغة 

لذلك جنده يف كثري من . فحملها على غري معناها) مقاصد الشريعة(ويبدو أن األستاذ هويدي قد أعجبته قضية 
مث يعتمد استنتاجاته  -املناسبات يستنتج مقاصد الشريعة، وهي عبارة عن خطوط عريضة تعطيه حرية واسعة للمناورة 

فبدالً من أن يستقرئ النصوص : االستدالل باإلسالم وبذلك َعَكس األستاذ هويدي عملية. أدلة على ما يريد قوله
  !ليفهم األحكام، إذا به يضع النتائج أوالً مث ينحدر إىل النصوص ليبحث هلا عن قرائن

ونضع ههنا أمام القارئ الكرمي هذا التعليق على كتابات األستاذ فهمي هويدي، وقصدنا التنبيه إىل منزلقات  
فاألستاذ هويدي يتعامل يف كتاباته مع اخلطوط . ن اهللا أن ال يوقع فيها أحدًا غريهكبرية ومهمة وقع فيها، ونرجو م

العريضة واألحكام العامة لإلسالم، وحياول أن يبين االسرتاتيجيات والعالقات والقواعد الشاملة، ويف مثل هذه احلال، 
  .يصبح أدىن خطأ يف االستدالل احنرافًا كبرياً 

  !تعليق مختصر

الكويتية ملوضوع عالقة املسلمني مع غري ) العريب(مبجلة ) للمناقشة(فهمي هويدي يف باب  تعرض األستاذ
وقد كان هلذه ). إشكالية اآلخر يف التفكري اإلسالمي(املسلمني يف ضوء أحكام اإلسالم يف سلسلة مقاالت مساها 

وقد ذكر أن هدفه . ١٩٨٧لسنة ) نوفمرب(و) أكتوبر(و) سبتمرب(السلسلة حىت اآلن ثالث حلقات، وضعها يف أعداد 
  .هو وضع اخلطوط العريضة لعالقة املسلمني مع غريهم

ولسنا هنا يف معرض الرد التفصيلي على مجيع ما جاء يف كتابات األستاذ فهمي هويدي، ألن ذلك حيتاج إىل 
لة ال حتتمل مثل هذه صفحات ِطوال تستعرض ما استند إليه من أقوال يف حبثه، وتفنّدها واحدًا واحداً، لكن هذه  ا
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لذلك سنكتفي بتعليق خمتصر على أبرز ما جاء يف مقاالت األستاذ، لنبني حقيقة األمر، واهللا من . املناقشات الطويلة
  .ويستطيع القارئ الرجوع إىل كتابات األستاذ فهمي هويدي، وحينذاك حيكم بنفسه عليها. وراء القصد

  !ألنه أرادنا مختلفين
  :توصل إليه األستاذ هويدي نقاط ثالثكان أبرُز ما 

، مبعىن أن الفقهاء املسلمني "مرآة عاكسة لظروف الزمان"قوله إن الفقه اإلسالمي كان يف مجيع مراحله : األولى
م جتاه ما حصل يف عصرهم لذلك يدعو إىل جتاوز اجتهادات . على مر العصور إمنا تأثّروا إىل حد كبري بانفعاال

تهدين املسلم وههنا يرّكز األستاذ هويدي على أن الواقع . ني على مرّ العصور، وإىل رّد البحث إىل الكتاب والسنةا
ا الفقهاء ال تصلح لزماننا وقد استخلص األستاذ أن . الدويل اليوم خيتلف عنه يف السابق، مبعىن أن األحكام اليت جاء 

ّني من غري األحكام اليت استنبطها الفقهاء يف التاريخ اإلسالمي، و  يني واحلربي خصوصًا تلك اليت تتعلق مبعاملة الذمّ
ا، ألن الواقع الدويل قد تغري، وألن هذه األحكام إمنا جاءت يف مراحل تارخيية  معينة كان فيها املسلمني ال ميكن األخذ 

  .املشرق ودالفقهاء منفعلني من تصرفات الكّفار، مثل أفعال املغول والصليبيني ومن آزرهم من نصارى ويه
، وكأن اهللا تعاىل أراد البشر "حلكمة قصدها العليم اخلبري) أي الناس(إن اهللا تعاىل أرادنا خمتلفني "قوله : الثانية

ال ينبغي أن يكون حمل استغرابنا أو إنكارنا، بل "وهذا الواقع، يضيف األستاذ، . أن يكون منهم املؤمن ومنهم الكافر
ويستطرد الكاتب إىل أن هذا الفهم حيتِّم علينا احرتام رأي ". عامل معه على أنه حقيقة واقعةعلينا أن نقبل هذا الوضع ونت

االحرتام : ج اإلسالم واضح يف خطاب اجلميع، وهو يقوم يف األساس على أمرين"، ألن )غري املسلمني(اآلخرين 
  : واستشهد األستاذ باآلية الكرمية". واإلقناع

فاألستاذ يفهم أن سبيل الدعوة إىل اإلسالم . خطر، قوله أن اإلسالم دفاعي ال هجوميوهي األهم واأل: الثالثة
واملساملة والتعاون على الرب وخطاب العقل والضمري، والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة "هو اجلدال اهلادئ واإلقناع، 

وحساب اجلميع على اهللا سبحانه يوم وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بنص القرآن الكرمي، . احلسنة
". أما القتال والسيف، فهو يف منهج الرسالة سبيل إىل رّد العدوان وصد الفتنة، وليس أسلوبًا يف التبليغ والدعوة. يلقونه

خ ، والثاين للشي)املنار(األول للشيخ حممد عبده يف تفسري : وقد أورد األستاذ آراء عديدة يف هذا السياق، أمهها رأيان
  ).جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج(حممد الغزايل يف كتابه الذي صدر مؤخرًا 

  !قواعد خطرة
وبذلك أصبح لإلسالم عند األستاذ فهمي هويدي منهج هادئ يف الدعوة والتبليغ، حبيث يكون التعامل مع 

لقارئ مثل هذه األقوال، وال يفطن إىل حقيقة وقد ال يستغرب ا. الكفار مبنيًا على اإلقناع اهلادئ، واالحرتام املتبادل
. األمر فيها، واهلدف املقصود من وراء الدعوة إليها، كما أنه قد ال يدرك للوهلة األوىل أبعادها ومراميها، وما يرتتب عليها
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يخ األمة وهي على اإلمجال قواعد خطرة على اإلسالم، وتفرتي على اإلسالم وأهله، وتتجاوز ألفًا وماييت سنة من تار 
  .اإلسالمية مرّت على الدعوة إىل اإلسالم

ُالئم الوضع الدويل القائم اليوم ا دعوة لتحديث اإلسالم وجتديده، حبيث يوافق متطلبات العصر اجلديد، وي . إ
علّ الدعوة إىل ترك املبادأة بالقتال لدول الكفر أخطر هذه الدعوات، وأكثرها مالءمة للواقع الدويل القائم الي وقد . ومول

ا جتربة تارخيية مضت ومل يعد هلا وجود،  سواء "ذكر األستاذ هويدي أن أحكام الفقهاء املسلمني املتعلقة باجلهاد إمنا أفرز
عندما كانت الدولة اإلسالمية هي صاحبة اليد العليا، أو عندما كانت العالقات الدولية قائمة على أساس فكرة الغالب 

  ".احلرب أو املهزومواملغلوب، أو املنتصر يف 

  المسلمون والواقع الدولي
لقد نسي هويدي أن املسلمني هم الذين جيب أن يفرضوا الواقع الدويل كما أمر به اهللا عز وجل، وأن اإلسالم 
صاحل لكل عصر ولكل زمان، فأمَّا الواقع الدويل القائم اليوم، والذي يتحدث عنه األستاذ فالكل يعلم أنه صنيعة الدول 

س استعمارها لدول العاملالصل وقد كان الشرُط الذي وضعته الدول األوروبية النصرانية على . يبية الكافرة، وضعته لتكرّ
موعة الدولية، هو عدم جعل اإلسالم أساسًا  دولة اخلالفة العثمانية يف القرن املاضي، عندما أرادت الدخول يف ا

. رأمسايل أساسًا للعالقات الدولية ويستبعدوا اإلسالم من الساحة الدوليةللعالقات اخلارجية، ليتمكنوا من جعل املبدأ ال
  أهكذا تريد تغيري اإلسالم يا أستاذ، ليتماشى مع إرادة الدول النصرانية، حبجة ما تسميه الواقع الدويل؟

  تجربة عائدة
وهل كون الدولة اإلسالمية يف ما مضى من التاريخ صاحبة اليد العليا يف عالقات الدول، هل هذا جتربة تارخيية 

، وستعود إن شاء اهللا ا جوانب التاريخ يف اثين عشر قرنًا ا جتربة امتألت  . مضت ومل يعد هلا وجود؟ كال يا أستاذ، إ
يث يكون اإلسالم أساسًا للعالقات الدولية، بدالً من منطق االستعمار ومثل ذلك الواقع الدويل جيب أن يعود اليوم، حب

يات كاذبة واحرتام متبادل مزعوم : قال اهللا تعاىل. واالستغالل وشريعة الغاب، متسرتًا حبقوق الشعوب يف تقرير املصري، وحبرّ
ِب إن شاء اهللا، وسيكون وحَده   غل َ فاإلسالم سي

  .عن أن يكون العامل كله دولة واحدة حتكم بشرع اهللا تعاىلأساس العالقات الدولية، فضالً 
، وتريد تبديل اإلسالم وتغيري  أنت ال تصدق ذلك يا أستاذ، والدليل انك تريد الركون هلذا الواقع الدويل الشاّذ

ة حىت يالئم هذا الواقع سينتصر ال حمالة   أما حنن فموقنون متام اليقني أن اإلسالم، ومبنطق عصوره األوىل،. قواعده العامّ
  .كما وعدنا اهللا تعاىل

ولعل هذه السطور ال تكفي لتفنيد قول األستاذ، لكننا كما ذكرنا لسنا يف معرض استعراض ما استند إليه من 
أقوال لبعض املتأخرين من العلماء، وخصوصًا الشيخ حممد عبده والشيخ حممد الغزايل، كما ال يسعنا أن نستعرض اآليات 

ّد صحة دعواه، إمنا سنرتك ذلك لألعداد القادمة إن شاء اهللاليت قال إ وإمنا أحببنا هنا أن يكون لنا وقفة مع هذا . ا تؤي



١٠ 
  

ومل نشأ أن متضي مثل هذه األفكار دون أن نتصّدى . الكاتب املعاصر نستوقفه قبل أن يتمادى يف مثل هذه األحباث
  .التساؤالتهلا، ودون أن يكون لنا معها حمّطة، نثري فيها بعض 

  !مصدر جديد للشرع
ُستنبط من أدلته التفصيلية باجتهاد صحيح يبّني وجه داللة النص على احلكم املستنبط . إن احلكم الشرعي ي

ولسنا هنا يف معرض الدفاع عن أقوال بعض الفقهاء ومناقشة . وهذا ما سار عليه الفقهاء املسلمون يف التاريخ اإلسالمي
أما ما تفضلتم به يا حضرة األستاذ . وهو الدليل الشرعي: له هو أن احلكم الشرعي سبيله واحدصحتها، إمنا ما نريد قو 

هل أصبح الواقع . من أن احلكم يفهم من منطق عصره، وال يصح األخذ به إذا كان ال يالئم العصر، فأمر يدعو للعجب
م ليوافق ما يتطلبه العصر وما يريده بعض الدويل والعصر مصدرًا من مصادر التشريع، أم تراك تريد ّيل عنق اإلسال

  املعاصرين؟) املفكرين(
ا يكون بقوة الدليل، وليس مبالءمة احلكم للواقع أو عدم مالءمته واألصل . إن رّد األحكام الشرعية أو األخذ 

ُالئم حكم اهللا، وليس العكس   .هو التسليم ألوامر اهللا ونواهيه، وتطويع الواقع لي

  تجديد اإلسالم
الدعوة إىل جتديد اإلسالم ليوافق متطلبات : قد مسعنا كثريًا من هذه الدعوات، وكلها تصّب يف هدف واحدول

العصر اجلديد، ألن اإلسالم، كما يدعو البعض، كان يف تارخيه دائمًا مرآة للواقع، وألن الفقهاء أعطوا أحكامهم مبنطق 
ها فقهاء املسلمني، بل ال بد من عملية جتديد شاملة تتناول فال ميكن األخذ باألحكام الشرعية اليت استنبط. عصرهم

  .األصول قبل الفروع
عًا للواقع الذي يصنعه الكفار وأعداء اإلسالم، فأين هذا من التسليم والرضوخ ألوامر اهللا  َ ب لقد أصبح اإلسالم تـَ

  ونواهيه؟
أول والشيخ عبده كان . خ حممد عبدهوليس من قبيل املصادفة أنك يف حبثك أيها األستاذ، تستند إىل رأي الشي

لشهري  ٥و ٤يف األعداد ) الوعي(وقد جاء على صفحات جملة . الداعني إىل جتديد اإلسالم وحتديثه ليالئم متطلبات العصر
م املاضيني سرٌد وتقييم لسرية الشيخ حممد عبده ودعواته  ّددة(ذي احلجة وحمرّ   .اجلانب ، ولن أزيد عليها يف هذا)ا

نقطة من النقاط الرئيسية الثالث، وسنستعرض يف األعداد القادمة إن شاء اهللا باقي ما جاء يف أحباث هذه 
   املفّكر األستاذ فهمي هويدي
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  فكر إسالمي

ة لزمَ ة ومُ   الطريقة الزمَ
  عبد الرحمن أبو الهيجا: بقلم

ويتبادل معهم املصاحل ويقيم معهم العالقات، فال بد من يعيش اإلنسان يف هذه الدنيا مع غريه من الناس، 
وهذا النظام إذا مل يكن قابالً للتطبيق، مشتمالً على . اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية: تنظيم هذه العالقات

ا هو فما هو النظام األفضل لتنظيم عالقات الناس؟ وم. طريقة لتنفيذه، كان فلسفة خيالية تبقى يف بطون الكتب
  السبيل لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ؟ وما هي الطريقة املناسبة لذلك؟

  كيف نعيش؟
م يف كثري من املصاحل العامة، كما يتبادلون فيما بينهم كثريًا من املصاحل اخلاصة وهذه . يشرتك الناس يف حيا

ا تبدوا احلاجة ماسة ملبدأ يعتنقه الناس ومن هن. ال بد هلا من تنظيم -وهي ليست بالضرورة مصاحل مادية  -املصاحل 
  .ويسريون عليه

فاألفكار الكلية هي النظرة إىل الكون واإلنسان واحلياة . واملبدأ جمموعة من األفكار الكلية واجلزئية والتكميلية
ها تبني لنا كيف من أين أتينا؟ وملاذا وكيف نعيش؟ وإىل أين املصري؟ واإلجابة علي: وهي العقيدة اليت جتيب على األسئلة

  .جيب أن نعيش
وأمَّا األفكار التكميلية فهي . واألفكار اجلزئية تنبثق عن تلك العقيدة، وتتضمن معاجلات ونظمًا لعالقات الناس

ل غريها من األفكار ا، وإمنا لتكمّ فال بد من الطريقة لبيان كيفية محل املبدأ أو . الطريقة، وهي األحكام اليت ال تُقصد لذا
  .وة إليه، وكيفية احملافظة عليه، وكيفية تنفيذ النظم والقواننيالدع
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  !فلسفة خيالية

  

.   
وال خيالف أحد من املسلمني يف أن نصب خليفةٍ ومبايعته واجب، وأنه فرض على الكفاية، فإذا أقامه البعض 

وهكذا كل فرض على . إلقامتهسقط عن اآلخرين، وإذا مل يقم ال يسقط عن أحد من املسلمني إال من عمل منهم 
الكفاية، يصبح فرض عني حىت يقوم، أو يرجح عند سائر املسلمني أن من يعمل على أدائه يستطيع أن يقيمه، وذلك 

فلو فرضنا أن املسلمني اآلن يرجحون أن مسلمي فلسطني . مثل صالة اجلنازة واجلهاد والعلم، فكلها فروض كفاية
فلهم القعود عن اجلهاد معهم، وإذا رجح لديهم العكس وجب عليهم االنضمام هلم  قادرون على قهر اليهود ودحرهم

وما يصح على فلسطني يصح على مجيع بالد املسلمني اليت حيتلها الكفار، من القرم إىل . يف اجلهاد، وإال أمثوا مجيعًا 
  .اخل...يوغوسالفيا ومن األندلس إىل اهلند واألفغان



١٥ 
  

واملسلمون اليوم منهم العاملون إلقامة . إلسالمية فهي حكم شرعي كسائر األحكاموأما طريقة إقامة الدولة ا
والعاملون . »من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«: الدولة اإلسالمية ومنهم القاعدون، وقد قال رسول اهللا 

ذا ، ولذلك ١٩٢٤اليوم مل يستطيعوا أن ينصبوا خليفة ويؤّدوا هذا الفرض منذ العام  يأمث القاعدون برتكهم القيام 
ا كالصالة والصوم وغريها   .الفرض، أسوة بسائر الفروض اليت أمر اهللا تعاىل 
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وينبغي التفريق بني فرض نصب اخلليفة وفرض العلم، فكالمها فرض على الكفاية وال جيزئ أحدمها عن اآلخر،  

  .ف كالمهاكما ال جتزئ الصالة عن الصوم، فاملطلوب من املكلّ 

  ماض إلى يوم القيامة
مع أن اجلهاد قتال الكفار بالنفس واملال واللسان . ومن العاملني من يرى اجلهاد طريقة إلقامة الدولة اإلسالمية

ا أمام نور اإلسالم، وكسر احلواجز املادية اليت حتول دون حكم الناس بالعدل  ضمّ بالدهم إىل بالد املسلمني وفتح أبوا ل
وأصحابه يف غزوة  ، وحتويل دارهم بذلك إىل دار إسالم، أو دفاعًا عن دار اإلسالم كما فعل الرسول )سالموهو اإل(

األحزاب، وكما ميكن أن يفعل املسلمون اليوم من قتال اليهود وغريهم على أالّ يتولوا الكافرين املستكربين، لذلك، ورغم 
له عدل عادل وال جور جائر، فإنه فرض آخر غري فرض نصب أن اجلهاد فرض، ورغم أنه ماٍض إىل قيام الساعة  ال يعّط

اخلليفة الذي هو عمل يهدف لتغيري النظام احلاكم على املسلمني من نظام كفر إىل نظام إسالم بغّض النظر عن شخص 
خوذة من احلاكم، فهذا ليس عمالً شخصيًا موجهًا ضد بعض األشخاص، وإمنا هو عمل تغيري القوانني واألنظمة املأ

يف املدينة، حيث كانت حتتكم للطاغوت، وملا  عقول البشر بقوانني وأنظمة مأخوذة من الشرع، كما فعل رسول اهللا 
ثابر خلفاؤه من بعده على أخذ البيعة ممن ميثلون  وملا مات رسول اهللا . بايعوه صارت دولة إسالمية حيكمها اإلسالم

وجد اليوم يف العامل بلد يأخذ نظامه كله من اإلسالم على أي من املذاهب وال ي. األمة على أن حيكموهم باإلسالم
والنظم اإلسالمية واألحكام الشرعية تؤخذ من آراء . اإلسالمية، ولو اّدعى بعضهم ذلك فهم خيلطون بني اإلسالم وغريه

تهدين كالشافعي ومالك وأيب حنيفة وجعفر وزيد وابن حنبل وغريهم، أو تؤخ لذا . ذ بدليلها باجتهاد صحيحالفقهاء وا
جيب نصب خليفة حيكم املسلمني مبا أنزل اهللا ال مبا يف الدستور األمريكي أو الفرنسي، وال بشرعة هيئة األمم أو 

  .االشرتاكية العلمية أو الدولية
ً أو املسلمون دون إذن إمام  ، وهذا )اريف حالة دفع الكف( فاجلهاد إذن عمل تقوم به الدولة اإلسالمية ابتداء

  .غري نصب خليفة على املسلمني

  الدفاع عن الدعوة
ومن العاملني من يقول إذا تعرضت مجاعتنا وهي تعمل لنصب خليفة لألذى من قبل احلكام، فلنا أن ندافع عن 

وهذه . »من مات دون نفسه فهو شهيد«: أنفسنا ونقاتل ونقتل من اعتدى علينا؛ واعتمدوا على أحاديث منها
ــموجودة يف كتب الفقه يف باألحاديث  ــ ـــ ــ ــاب دفع الصائل، وقـ ـــلى النفــائل عــوا الصـــد وردت لرتخص للناس أن يدفعـ ــ ــ ـــ ــ ــ  س ـــ
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وهذا من . احلديث» ...من سنَّ سنَّة حسنة«: ووضعها أمامهم يف املسجد، ففطن الصحابة لذلك ففعلوا مثله، فقال 
  .هلا كثري من األدلةعمل الصدقة اليت ينتصب 

  )!الغاية تبرر الواسطة(
ومن العاملني من يقاتل مع فئة باغية ضّد فئة باغية ألنه يرى يف ذلك مصداقية للمسلمني، حيث يقوم بأعمال 

ا ) الغاية تربر الواسطة(وهذا النوع يستعمل . جتعل الناس تلتف حوله وال يكتفي بالكالم وهي القاعدة الغربية اليت جاء 
مع أن الدليل يدل على . وهو يقوم بعمل مبين على رأيه وظنّه وال يدعم كالمه بدليل - سيئ الذكر  -) ميكافيللي(

م يقاتلون فعالً مع البغاة ال ضّدهم، كما  اثنتني أو عشرة، وجب على املسلمني قتاهلم مجيعًا وإن قاتلوا مع إحداها فإ
ٌ حرام   .طلب اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا عمل

، قدوتنا بوحي من اهللا تعاىل، وهي ابتداؤه قيت طريقة واحدة إلقامة الدولة، وهي اليت سار عليها رسول اهللا ب
تمع، مث طلب املنعة من أهل احلل والعقد من  بالدعوة، مث إعالنه ذلك لكسب الرأي العام وتغيري مفاهيم وقناعات ا

  .وا دولة اإلسالم األوىلاملسلمني كما فعل مع أهل يثرب فآووه ونصروه وأقام
ا حكم شرعي مأخوذ باجتهاد شرعي، فليبادروا إىل مرضاة اهللا سبحانه بتنفيذ  وهذه الطريقة ملزمة للمسلمني أل
أمره، ويتبينوا كيف هلم أن يؤدوا هذا الفرض، وال خيلطون بينه وبني سائر الفروض املطلوبة األخرى واحلمد هللا من قبل 

  ومن بعد
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  فكر إسالمي
  

ان ة في عمَّ   مؤتمر القمَّ

انعقد يف عمان مؤمتر قمة عريب، حضره رؤساء البالد العربية أو من  ١٩٨٧من تشرين الثاين  ١١و ٨بني 
وحني جيتمع قادة البالد، أية بالد يكون املنتظر منهم أن يبحثوا قضاياها . وأعلنوا أن املؤمتر كان ناجحاً . ينوب عنهم

وا  لوا اهتمامًا أكرب للقضايا األخطروحيّل وْ ُ ْلِق نظرًة على املسائل اليت حبثوها. مشاكلها، وأن يـ   .فتعالوا نـُ

ا وحبثوا موضوع املؤمتر الدويل إلجياد الصلح بني اليهود . لقد حبثوا يف احلرب بني إيران والعراق ويف تشعبا
م مع مصر وعودة مصر إىل . والعرب وحبثوا أمورًا تركوها . وحبثوا يف مسألة لبنان. اجلامعة العربيةوحبثوا يف إعادة عالقا

  .سرية
  هل تعرضوا للقضية الكربى لألمة، القضية األساس؟

  .العرب جزء من األمة اإلسالمية، والبالد العربية جزء من البالد اإلسالمية
ا حرب اخلليج، وقبل سقوط القدس يف  ، ١٩٦٧يد اليهود، سنة قضية األمة اإلسالمية بدأت قبل ما يسمو

  .١٩٤٨وقبل سقوط فلسطني سنة 
ُسقطوا القرآن الكرمي من يد األمة اإلسالمية،  القضية الكربى لألمة اإلسالمية بدأت حني استطاع الكفار أن ي

د حني استطاع الكفار أن يهدموا اخلالفة اإلسالمية اليت كانت تضم مشل املسلمني، حني استطاع الكفار أن ميزقوا البال
إىل أوطان واألمة إىل قوميات، حني استطاع الكفار أن َحيولوا دون عودة املسلمني حلمل اإلسالم، ودون عودة اإلسالم 

  .إىل معرتك احلياة الدولية
مل األصل الذي . هذه هي قضية األمة، وما عداها هو مسائل فرعية   ومن السفاهة أن نتوقف عند الفروع و

 .أنبت هذه الفروع
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م ووجدنا باعتباره الوسيلة الوحيدة لتسوية سلمية عادلة ... أيّد القادة عقد املؤمتر الدويل للسالم: "يف بيا
وا عن احلرب ووضعوا قضية فلسطني وما احتلته إسرائيل حوهلا ليس بيد األمة اإلسالمية، بل بيد "وشاملة ، أي هم ختّل

  .بيد العدو، كمن يوكل الذئب بالغنمدول جملس األمن الدائمة وبيد هيئة األمم املتحدة، أي 
م تأكيدًا على قرارات قمة فاس  واملعلوم أن قمة فاس قررت أن ما احتلته إسرائيل قبل . ١٩٨٢ووجدنا يف قرارا

يعترب حدودًا دولية هلا شرط أن تعطي أهل فلسطني تعويضات عن أمالكهم، وأن ما احتلته إسرائيل سنة  ١٩٦٧سنة 
  .لتفاوض، جيب أن خيضع ل١٩٦٧

م رفعوا احلظر عن إعادة العالقات الدبلوماسية مع مصر م ا هل كنتم خمطئني حني : ونسأهلم. ووجدنا يف قرارا
  قطعتم هذه العالقات؟ أو أن سبب القطع قد زال؟ أو أنكم كنتم تقومون بإخراج متثيلية أمام شعوبكم؟ 
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  فكر إسالمي
  منھج القرآن ومنھج المتكلمین

  الكالم َوخطأ َمناھج المتَكلمیننْشأة ِعلم 
  أحمد المحمود: بقلم

وال على أيام أصحابه، بل نشأ بعد ترمجة  مل يكن موجودًا على أيام رسول اهللا ) علم الكالم(ما يسمونه 
  .ثقافات غري إسالمية إىل العربية، وخاصة الفلسفة اليونانية واملنطق اليوناين

املسلمني مل يكفروا، وكان غرضهم شرح عقائد الدين، والتوفيق العقلي  غالبية الذين اشتغلوا بعلم الكالم من
فوقعوا يف متاهات، وشغلوا عقوهلم وعقول غريهم يف أحباث هي فوق قدرة . املنطقي بني ما يرون فيه تعارضًا ظاهريًا 

  .وكان الصحيح أن يتوقفوا فيها حد النصوص. العقل

  نشأة علم الكالم

اهللا عليه وآله وسلم، واملسلمون على عقيدة واحدة، هي ما جاء يف كتاب اهللا وعلى لقد مضى زمن النيب صلى 
وكان . فهم قد أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبه، وأزال نور الصحبة عنهم ظالم الشكوك واألوهام. منهجه

م من القوة حبيث ال يثري فيهم أية أسئلة مما فيه شبهة التشكيك   .إميا
فوا الع مه اهللا العباد، وكانوا أبرَّ هذه األمة، وشهد هلم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يتكّل لم الذي مل يعّل

وكيف ال؟ وهي طريقة . فكانت طريقتهم يف االعتقاد ويف تبليغها أسلم وأحكم وأعلم من كل طريقة سواها. باخلريية
ا ينقلب . ها حيصل الشفاء واهلدي والعلم واليقنيفب. الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلى منهج القرآن الكرمي و

  .املسلم طاقة جبارة تدفعه للدعوة بقوة، سريته يف ذلك سرية الرسول صلى اهللا عليه وآله سلم وصحابته
واإلسالم يؤدى للناس يف فهم . وقد انصرم القرن األول للهجرة كلُّه وتيار الدعوة يكتسح أمامه كل شيء

شرق، وإميان عميق   .، ووعي مدهشمُ
ومبا أن القرآن الكرمي، إىل . وقد أدى محل الدعوة اإلسالمية إىل التقاء اإلسالم حبضارات وديانات األمم املفتوحة

ُجج الداحضة هلا، فقد  جانب احتوائه على العقائد اإلسالمية قد احتوى على ذكر العقائد املخالفة هلا، وعلى ذكر احل
ضت عقول بعض املسلمني للبحث يف . ري بينه وبينهاترتب على هذا االلتقاء صراع فك فكان هذا من العوامل اليت أ

ا النصارى للوقوف  العقائد اإلسالمية وكيفية الدفاع عنها ضد العقائد املخالفة هلا، ومنها الفلسفة اليونانية اليت تسلح 
ذا األمر وأّدى ذلك إىل حركة ترمجة ناشطة انتقلت من خالهل. يف وجه دعوة اإلسالم ا الفلسفة اليونانية إىل من اشتغل 

ى بعلم الكالم والطرق الكالمية   .من املسلمني، فكان هلا أثرها يف إجياد ما يسمّ
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  طريقة جديدة

وقد متيزت هذه الطرق الكالمية اليت عرفت بطريقة اخللف عن سابقتها، وهي طريقة الصحابة أو طريقة السلف، 
مت يف ذات اهللا، و  ا تكّل   .على منهج الفالسفة اليونانبأ

، وجعلت  ه، واعتمدت يف إقامة الربهان على األساس املنطقيّ فجعلت العقل أساسًا للبحث يف اإلميان كّل
فكثر التأويل، . خصومة الفالسفة أساسًا للبحث، وحبثت فيما وراء احلسن، يف ذات اهللا وصفاته، واتّبعت املتشابه

ذا األمر وأصابت شظاياها بعضًا  واشتّدت املخاصمة، ووقعت الفتنة، وجلّ ذلك كان فيما بني املسلمني ممّن اشتغل 
  .من علماء الفقه املسلمني الذين نأوا بأنفسهم عن أن خيوضوا يف علم الكالم بل وحّذروا منه كابن حنبل رمحه اهللا

لوا من كتاب اهللا بالعمل عن اجل دل، وامتّد اإلسالم وكثرت هكذا كان شأن السلف من الصحابة والتابعني، ُشغِ
َل،  -مث ملا تأثر بعض املسلمني ببعض األفكار الفلسفية . الفتوحات ق هؤالء إىل مذاهب وحنِ ومنها الفلسفة اليونانية، تفرّ

وبالغت يف التفكري يف . وُشغلت كثريًا باجلدل عن العمل، وأُمهلت القلوب، واستكربت العقول فتطاولت على كل شيء
  .يب الرأي يف صفاته وهو خالقها، واستعانت على ذلك بآراء الفالسفة وطريقة تفكريهمذات اهللا وتقل

  !فإذا كان اإلنسان ما يزال عاجزًا عن استقصاء ما يف ذاته من دقيق اخللق
ه؟ وكيف يدركه سبحانه بصفاته  ن بيده األمر كّل َ اهللا سبحانه، خالق الكون، ومَ فكيف ميكن للعقل أن يدرك ُكنه

  كمثله شيء نقيسه عليه؟وليس  
ان فالسبيل إىل ذلك أن ندع كالم اهللا تعاىل يف ذاته وصفاته، والثابت من حديث رسول اهللا  ، أن ندعهما ميرّ

راد اهللا تعاىل فيما أنزل أم ال؟ فاملؤوِّل  ُ لنا أكان تأويلنا موافقًا مل ال إىل قلوبنا من غري تأويل وال تعقيد، ألننا ال ندري إن أوّ
ازيستطي   .ع اجلزم مبا أوَّل، واليقني هو الظاهر وهو احلقيقة دون ا

  منھج خاطيء
ويتبني من استعراض منهج املتكلمني أنه منهج غري صحيح، وسلوكه ال يؤدي إىل إجياد اإلميان وال إىل تقوية 

ا معرفة يف أمر مل ُخنرب عنه   .، وال تقع حواّسنا عليهاإلميان، بل يؤدي إىل إجياد املعرفة، واملعرفة اخلاطئة، أل
  :ووجه اخلطأ يف هذا املنهج ظاهر يف عدة وجوه

اعتمدوا فيه يف إقامة الربهان على األساس املنطقي وليس على األساس ) منهج املتكلمني(إن هذا املنهج : أوالً 
ومعىن ذلك أن من ال . احلسي، ممّا جيعل املسلم حباجة ألن يتعلم علم املنطق حىت يستطيع إقامة الربهان على وجود اهللا

يعرف املنطق ال دخل له بالعقيدة اإلسالمية مع أنه جاء اإلسالم ومل يكن املسلمون يعرفون علم املنطق، ومحلوا الرسالة 
على خري ما يرام، وأقاموا األدلة القاطعة على عقائدهم، ومل حيتاجوا علم املنطق، يف شيء من الرباهني على العقيدة 

من جهة ومن جهة أخرى فإن األسلوب املنطقي يف الربهان مظنّة للخطأ، أي ممكن أن يتسرّب إليه  هذا. اإلسالمية
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ق إليه . اخلطأ خبالف األساس احلسي وهذا األخري هو األساس الذي استعمله القرآن يف الربهان، فإنه ال ميكن أن يتطرّ
ق إليه اخلطأ ال يصح أن ُجيعل . اخلطأ مطلقًا    .أساسًا يف الربهانوما ميكن أن يتطرّ

  تحكيم العقل في المغيبات
جيعل العقل أساس البحث يف اإلميان كله، حىت يف املغيبات، وقد بنوا ) منهج املتكلمني(أن هذا املنهج : ثانياً 

. تفسريهم للقرآن مبقتضى ذلك على أسسهم من التنزيه املطلق، وحرية اإلرادة، والعدل وفعل األصلح، إىل غري ذلك
ات وحّكموا لوا اآليات اليت ال تتفق والرأي الذي . العقل يف اآليات اليت ظاهرها التعارض، وجعلوه الفيصل بني املتشا وأوّ

ل . يذهبون إليه، حىت صار التأويل طريقة هلم ألن األساس ليس اآلية وإمنا األساس عندهم العقل واآلية جيب أن تُؤوّ
ُ العقل أساساً . لتطابق العقل ولو جعلوا القرآن أساسًا للبحث، والعقل . للقرآن إىل خطأ يف البحث وهكذا أدى جعل

  .مبنيًا على القرآن ملا وقعوا فيما وقعوا فيه
ولكن القرآن نفسه بعد أن يتم اإلميان به يصبح هو . نعم أن اإلميان بكون القرآن كالم اهللا مبين على العقل فقط

جيب إذا ما وردت آيات يف القرآن أن ال حيّكم العقل يف صحة معناها أو وهلذا . األساس لإلميان مبا جاء به وليس العقل
ولكن املتكلمني مل يفعلوا ذلك، بل . والعقل وظيفته يف هذه احلالة الفهم فقط. عدم صحته، وإمنا حنّكم اآليات نفسها

  .ومن أجل هذا، حصل لديهم التأويل يف آيات القرآن. جعلوا العقل أساسًا للقرآن

  !فالسفةاتباع لل
وأهل . فاملعتزلة أخذوا من الفالسفة ورّدوا عليهم. أن املتكلمني جعلوا خصومة الفالسفة أساسًا لبحثهم: ثالثاً 

يف حني أن موضوع البحث هو اإلسالم، وليس . السنّة واجلربية رّدوا على املعتزلة وأخذوا من الفالسفة ورّدوا عليهم
وكان عليهم أن يبحثوا فيما جاء به القرآن، وما ورد يف احلديث ويقفوا عند . اخلصومة ال مع الفالسفة وال مع غريهم

لوا تبليغ اإلسالم وشرح عقائده إىل . حّده وعند حّد حبثه، بغّض النظر عن أي إنسان ولكنهم مل يفعلوا ذلك، وحوّ
ة جدلية ومهنة كالمية، مناظرات وجمادالت، وأخرجوها من قوة دافعة يف النفس، من حرارة العقيدة ووضوحها، إىل صف

واعتمد فيه على خطاب . وهذا خمالف ملنهج القرآن الذي هو رّد أيضًا على بعض األفكار الفلسفية ولكن مبنهج واحد
الفطرة والعقل، حبيث يشعر اإلنسان بنتيجة املخاطبة جبزم العقل وتيقنّه يف احملسوسات اليت تدل على وجود اخلالق 

له ... وعظمتهووحدانيته وقدرته وحكمته  وليشعر كذلك من أعماق نفسه باالستجابة له واإلصغاء إليه، حىت امللحد يعقِ
وهو منهج جيعل اإلنسان . وهو منهج يوافق كل إنسان، ال فرق بني اخلاصة والعامة، بني املتعلم وغري املتعلم. ويعنو له

  .يفكر جديًا يف وجوده ومصريه
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  خروج على المحسوس

فهم حبثوا فيما وراء الطبيعة، يف ذات . املتكلمني خرجوا على الواقع احملسوس وجتاوزوه إىل غري احملسوسأن : رابعاً 
كوا ذلك مع األحباث املتعلقة باحملسوس، وأفرطوا يف قياس الغائب على  َ اهللا ويف صفاته، فيما مل يصل إليه احلس، وشب

م أن احملسوس الشاهد، فقاسوا اهللا على اإلنسان، وأوجبوا على اهللا ت عاىل العدل كما يتصوره اإلنسان يف الدنيا، وفا
قاس أحدمها على اآلخر ُ درََكة، فال ميكن أن ي ك وأن ذات اهللا غري مُ درَ ومل يفطنوا إىل أن عدل اهللا ال يصح أن يقاس . مُ

يسّريه حسب هذه  وال جيوز إخضاع اهللا لقوانني هذا العامل، وهو الذي خلق العامل وهو الذي. على عدل اإلنسان
، وحيكم على األشياء حكمًا . القوانني اليت جعلها له ا نرى أن اإلنسان إذا ضاق نظره يفهم العدل فهمًا ضيقًا وإذا كنّ

ُ تغّريت نظرته إىل العدل وتغّري حكمه ، فإذا اتسع نظره فكيف نقيس ربَّ العاملني الذي حييط علمه بكل شيء، . معينًا
  .نراه حنن للعدل، وكذلك الصالح واألصلح فنعطي عدله املعىن الذي
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إذا رأيتم الذين «: وجيب أن يتمثل فينا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن عائشة

  .»يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سّماهم اهللا فاحذروهم

  )!!عائق لغوي(
الضعف الذي طرأ على أذهان املسلمني يف فهم اللغة العربية، وقد يقال أن السبب يف اخلوص بعلم الكالم هو 

ه ّ فتلك . لذلك نعدل عن أسلوب الصحابة إىل األسلوب املنطقي، وال ضري طاملا حافظنا على التنزيه ومل نعطِّل ومل نشب
الفهم  حجة داحضة، ذلك أن طبيعة البحث الذي خاضه علماء الكالم مل يظهر فيه أن موضوع اللغة هو العائق يف

فعندما نقول أن اهللا مسيٌع بصري، فقد فُهم املعىن . الصحيح للعقيدة، بل ان مادة البحث عندهم هي اليت جعلتهم خيتلفون
ولكن تغريَّ صعيد البحث، وتناول املوضوع من زاوية البحث يف الذات هو الذي . لغة ولسنا حباجة لألسلوب املنطقي

  .دفع إىل هذا املنهج
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ع وراء األسلوب املنطقي فعالً هو اللغة العربية، فما علينا إال أن نفسر املعىن اللغوي للكلمات اليت وإذا كان الداف
ناظرة ا من غري خوض وال مُ منا    .حتتاج إىل تفسري، وما تشابه على أذهاننا من معاٍن سّل

م يف الذات، وإدخال الع قل يف متاهات ال يقدر ولكن ال يظهر أن موضوع اللغة هو السبب يف التأويل والتكّل
ُ اتباع طريق السلف ، بل السبب هو اهلوى وعدم   .على اخلروج منها إال خاسرًا خائبًا

  !منهج تفريق
وممّا جيدر ذكره أن هذه البحوث هي اليت أدت إىل نشوء كثري من الفرق اليت خرجت عن اإلسالم، واليت ذكرها 

ت اليهود إحدى وسبعين فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى افترق«: الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديثه
من هي يا : قالوا. »اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار، وتفترق أمتي على ثالٍث وسبعين فرقة كلها في النار ما عدا واحدة

  .»ما عليه أنا وصحابتي« :رسول اهللا؟ قال
إن من يعِْش منكم «: ع طريقته وحّذر من خمالفتها، وقالوالرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أرشدنا إىل اتبا 

، عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين عّضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحَدثات األمور،  فسيرى اختالفًا كثيرًا
  .»فإنَّ كل محَدثة بِدعة، وكل بدعة في النار

  
. انب أفراد نصارى اعتنقوا اإلسالم ومل يكونوا خملصني لهوالواقع أن مسائل علم الكالم كانت قد أثريت من ج

، وأنه كان من أبرز دعاة الَقَدر، على حنو ما يذكر ابن قتيبة  نا على ذلك أن غيالن الدمشقي كان قبل إسالمه قبطيًا يدّل
د اجلهينغيالن الدمشقي كان قبطيًا مل يتكلم أحد قبله يف القدر ودعا إليه إال: قائالً ) كتاب املعارف(يف  َ ب عْ وكان .  مَ

  .]١٦٦ص [. ، وصلبه بباب دمشق)هـ ١٢٥املتوىف سنة (، وأخذه هشام بن عبد امللك )أبا مروان(غيالن يكّىن 
وكما أثار بعض من أسلم من النصارى شبهات عقائدية حول القدر، جند كذلك بعض من أسلم من اليهود قد 

هات التشبيه والتجسيم ووضع لذلك األخبار ُ أي أكثر األخبار املوضوعة الدالة على (وأكثرها : يقول الشهرستاين. أثار ُشب
ل عبد اهللا بن سبأ الذي كان يهوديًا وأظهر اإلسالم هو أول من ولع. مقتبسة من اليهود، فإن التشبيه فيهم طباع) التشبيه

الفرق بني (شبهات التشبيه على حنو ما ذكر البغدادي يف كتابه  -إىل جانب غلوِّه يف اإلمام علي رضي اهللا عنه  -أثار 
ق رَ   .]٢١٤ص [) الفِ
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  أخبار المسلمین في العالم

  

َْدخلوَن في  ً األمیركیوْن ی   ...!ِدیِن هللاِ أفواجا

. السويدية، أن اإلسالم بدأ ينتشر يف الواليات املتحدة األمريكية بسرعة مذهلة) داكنز نيهرت(ذكرت صحيفة 
م املهاجرون  ، كما يلتحق  وتقول الصحيفة بأن األمريكيني، وباألخص السود منهم، يدخلون يف اإلسالم أفواجًا أفواجًا

  .والشرق األقصىمن بلدان شرق آسيا 
ونقلت إحصاءات . وأضافت الصحيفة أن معدل بناء املساجد يف أمريكا هو بناء مسجد واحد يف كل أسبوع

رمسية قدمها مركز إعالم االحتاد املسيحي يف بريطانيا تقول بأن معدل بناء املساجد يف أمريكا هو مسجد أو مركز إسالمي 
  .واحد يف كل أسبوع

كز املذكور قوله بأن انتشار اإلسالم وتأسيس املراكز اإلسالمية واملساجد يف أمريكا مل ونقلت الصحيفة عن املر 
  .وقد ازداد عدد الذين دخلوا يف اإلسالم من األمريكيني البيض والسود. يسبق له مثيل من قبل

ملحوظ اآلن أكثر بأن انتشار اإلسالم يف أمريكا ) انتشار اإلسالم يف أمريكا(وذكرت الصحيفة يف تقريرها بعنوان 
  من أي وقت مضى

  موقف عنصري ضد العمال المسلمین في بلجیكا

شن وزير الداخلية البلجيكي هجومًا على املهاجرين املسلمني الذين يعيشون يف بلجيكا، وذلك يف حديث مع 
ه الوزير وضع بلجيكا بوضع روما القدمية ع. البلجيكية واسعة االنتشار) اكسكلوسف(جملة  ّ ندما حاصرها فقد شب

، مؤكدًا أن هؤالء القوم يأتون من )العرب واألتراك واليوغسالف(الذين يعنيهم هم املسلمون ) الربابرة(، وصرّح أن )الربابرة(
) برابرة(وعندما أراد الوزير أن يعتذر، قال إنه يقصد بكلمة . بعيد وال يشرتكون معنا يف أي جانب من احلضارة الغربية

  ).الغرباء( معناها القدمي وهو
بتحطيم احلضارة  -املسلمني  -وقد استطرد الوزير إىل القول بأنه جيب عدم السماح لربابرة العصر احلديث 

  .اجلدد الذين يعيشون يف بلجيكا) الربابرة(ودعا إىل زيادة النسل يف بالده ملواجهة أمواج . البلجيكية املعاصرة
وعلى كل حال، فإن كالم الوزير يشري بوضوح إىل مدى احلقد . وقد أثارت تصرحيات الوزير ضجة إعالمية كبرية
  الصلييب الكامن يف نفوس األوروبيني جتاه اإلسالم وأهله

  مالحقة الشباب الملتزم في الجیش التركي

تعميمًا طلب فيه من كل قادة القوات املسلحة ) جندت اورغ(أصدر رئيس أركان اجليش الرتكي؛ الفريق أول 
  .ساعة ٢٤يف اجليش، وخالل " الذين هلم نشاطات دينية إسالمية"ني إخراج املسلم
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الرتكية، وأضافت أن قادة اجليش الرتكي أيدوا هذا اخلرب، ولكنهم امتنعوا عن ) مليت(هذا ما نشرته صحيفة 
  .التصريح حول الدوافع اليت تكمن وراء هذا اإلجراء

طالب من املدارس العسكرية ) ١٠٠(إخراج أكثر من  وأضافت الصحيفة أنه خالل األشهر الستة املاضية متَّ 
امهم مبمارسة نشاط ديين، وارتباطهم مبؤسسات دينية، وأن أغلب هؤالء الطالب هم من املدارس العسكرية  ) هيبلي(ال

كما جيري اآلن وبنشاط واسع، التحقيق يف القطاعات العسكرية األخرى ). بورصة(يف ) أشكالوكولئي(يف استانبول و
  عرفة املخالفني للنظام العلماين الكافر يف تركيامل

  تراجع المسؤولین في جامعة أسیوط عن قرارھم

وذلك بعد . أخريًا تراجع املسؤولني يف جامعة أسيوط عن قرارهم مبنع ارتداء النقاب يف حرم كليات اجلامعة
  .هاالضغوط اليت مارسها الطلبة املسلمني على إدارة اجلامعة للرتاجع عن قرار 

ويذكر هنا بأن الطلبة املسلمني، وخالل العاميني الدراسيني املاضيني، قد سيطروا على احتادات الطلبة يف مجيع  
  .كليات اجلامعة تقريباً 

  .وقد قام الطالب املسلمون مبنع االختالط بني الطالب والطالبات يف حرم كليات اجلامعة

ًا أصدره رئيس جامعة أسيوط مينع الطالبات من ارتداء أن قرار ) الوعي(جاء يف العدد املاضي من : تصويب
  والصحيح أن القرار حظر على الطالب الشباب من ارتداء اجللباب، وقد اقتضى التصويب. اجللباب يف أحناء اجلامعة

  فوز الطلبة المسلمین بجمیع مقاعد االتحادات الطالبیة في السودان

مبجموع . تشرين األول املاضي ١٩من اخلرطوم، بأن طلبة التيار اإلسالمي فازوا يف  -أ ف ب  -ذكرت وكالة 
مقاعد جمالس احتادات الطلبة يف اجلامعة الرمسية باخلرطوم، واجلامعة اإلسالمية يف أم درمان، واليت متثل امتدادًا للعاصمة 

  .السودانية
هي أكرب جامعات السودان، وهزموا بذلك ائتالفًا من فقد فاز اإلسالميون جبميع املقاعد يف جامعة اخلرطوم، و 

  .األحزاب األخرى مبا يف ذلك حزب البعث والشيوعيني
بالذات، ) الكفار(ويف جامعة أم درمان اإلسالمية، واليت ظلت لعهد طويل معقالً للطلبة اليساريني وللشيوعيني 

احلزب االحتادي (و) األمة(د حتالف بني حزب جبميع مقاعد جملس احتاد الطلبة ض) الطلبة املسلمون(فاز طالب 
  )الدميقراطي

  )اإلسالم قوة جدیدة في العالقات الدولیة(
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من باريس، بأن املعهد الفرنسي للعالقات الدولة قد خصص أحد موضوعاته  -أ ف ب  - ذكرت وكالة 
ل نتائج ). قوة جديدة يف العالقات الدولية... اإلسالم(الرئيسية يف التقرير السنوي الصادر عنه لبحث موضوع  فحّل

ا على العالقات الدولية   .العودة املشهودة لإلسالم يف العامل اإلسالمي، وانعكاسا
ر على حساب "تقرير أن وذكر ال الدولتني العظميني عاجزتان نظريًا عن مواجهة تيار يزداد ضدمها، ويعتزم التطوّ

اه التقرير بـ "نفوذمها   )الظاهرة اإلسالمية األصولية(، وهو التيار الذي مسّ

  انتشار اإلسالم في أوساط المسیحیین والوثنیین األفارقة

تمعات اإلسالمية، الذي عقد حذرت الوفود املشاركة يف مؤمتر الوا جب العاملي الحتاد الشباب املسيحي يف ا
  .مؤخرًا يف كينيا، من سرعة انتشار اإلسالم يف أوساط املسيحيني والوثنيني واألفارقة

ا  دف التصدي للمسيحية، كما أ ومل ختف تلك الوفود قلقها من إنشاء مراكز إسالمية حديثة يف أفريقيا، 
ة األفريقيةأشارت إىل وجو  اظ املسلمني يف القارّ عّ   د زيادة ملحوظة يف عدد الوُ

  اتجاه لمنع التدریس الدیني في مقدونیا

أفادت األنباء الواردة من يوغوسالفيا أن السلطات الشيوعية هناك بصدد إصدار قرار حيظر التدريس الديين يف 
  .سنة ١٥املدارس لكافة األطفال دون سن الـ 

لشيوعية الكافرة قد قامت مبالحقة املئات من العائالت املسلمة يف مقدونيا، وذلك إلدخاهلم وكانت السلطات ا
  .أطفاهلم يف املدارس اإلسالمية، عوضًا عن املدارس الرمسية الشيوعية

واجلدير ذكره أن مقاطعة مقدونيا تضم حوايل نصف مليون مسلم، يف حني يبلغ عدد املسلمني يف يوغوسالفيا 
  .يني نسمةمال ٤حوايل 

إذ أنه . من الظاهر أن قرار إعادة السماح للطالبات املسلمات بارتداء اللباس الشرعي، كان قرارًا إعالميًا فقط
منذ بداية السنة الدراسة اجلديدة يف تركيا، والطالبات املسلمات يقمن باعتصام شامل، وذلك ملنعهن من جديد من 

  .ارتداء اللباس الشرعي يف حرم اجلامعات
  .وكانت العشرات من طالبات جامعة مرمرة يف استانبول قد اعتصمن أمام مداخلها يف اليوم األول للدراسة

واجلدير ذكره هنا بأن رؤساء اجلامعات الرتكية قد اجتمعوا حبضور كنعان ايفرين رئيس دولة تركيا، وصادقوا على 
وبعد . امعات صالحيات استثنائية لتطبيق هذا القانونقانون جديد يقضي مبنع ارتداء اللباس الشرعي ومت منح رؤساء اجل

صدور هذا القانون، خرجت العديد من التظاهرات معارضة هذا القانون وخاصة يف قونية، حيث انضم أولياء الطلبة 
  والطالبات إىل هذه التظاهرات

  



٣١ 
  

  أبحاث إسالمية

ربي َخبيثْ    أسلوب َغ

  صالح خير اهللا: بقلم

اَفرض تَدريْس الّلغَة  ائنَ قليةِ أبنَ اِسد لعَ اءٌ َف   اَألجنبيَّة بنَ
رغم أن عهد االستعمار املباشر قد وّىل، ال زالت اللغة األجنبية موضع احرتام وتقديس يف النفوس، وال زالت 
عند الناس عنوان التقدم ومعيار الثقافة فما هي حاجتنا إىل تدريس اللغات األجنبية؟ وما تأثري تدريسها على عقول 

  نا؟ وما دور االستعمار يف ذلك؟أبنائ

  !الوسيلة الفضلى
كان من الطبيعي أن يفرض االستعمار سيطرته السياسية والعسكرية والفكرية والثقافية بعد انتصاره ومتّكنه من 

،أو بواسطة عمالئه ولذلك فقد فرض النظام السياسي الذي يريد، ونّصب احلاكم الذي يريد، . حكم البالد حكمًا باشرًا
ووضع الثقافة واألفكار اليت يريد، وبالوسائل واألساليب اليت يريد، وكل ذلك حىت ال يدع جزئية واحدة خترج عن اخلط 

  .املرسوم لنشر مبدئه، وتثبيت فكرته
وملا كانت اللغة هي الوسيلة الفضلى لفهم املبدأ، فقد فرض االستعمار لغته على الناس إما باعتبارها اللغة الرمسية 

وحاول إىل . الد اليت ُحكمت مباشرة من قبله، أو باعتبارها لغة رمسة ثانية، أو لغة رمسية يف املدارس واجلامعاتيف الب
وال . جانب ذلك طمس لغة البالد األصلية وتثبيت لغته هو، كما حدث يف مشال أفريقيا وغريها من بالد القارة السوداء

ا الثقا اتزال الدول املستعمرة حتافظ على سيطر وال خيفي علنيا ما حتاوله . فية، وتقيم العالقات الوثيقة مع مستعمرا
ا الثقافية يف البالد الناطقة كليًا    .باللغة الفرنسية -أو جزئيًا  - فرنسا من خالل نشاطا

وال خيفى كذلك على أحد ما قام به أتاتورك من تبديل اخلط العريب باحلرف الالتيين، كما دعى لذلك طه 
مرته، أو ما يدعو إليه ويقوم به إحسان عبد القدوس أو سعيد عقل من استعمال اللغة العامية بدالً من حسني وز 

ا توِجد طبيعيًا شعورًا خاصًا جتاه ذلك املصدر   .الفصحى، وهكذا، مؤمنني بأن اللغة هلا ارتباط وثيق مبصدرها، وبأ

  !األجنبي محور ثقافتنا
. والتعليم، وما وضع هلا من مناهج وبرامج، أُلزمت الدول القائمة بتنفيذها ومن مجلة ما جرى يف أنظمة الرتبية

  .فكانت جزءًا أساسيًا من الغزو الثقايف، ووسيلة رئيسية لتثبيت املبدأ الرأمسايل الغريب يف النفوس
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هي فصل وقد وضع االستعمار مناهج التعليم والثقافة على أساس فلسفة ثابتة، هي وجهة نظره يف احلياة اليت 
زَعُ منه ثقافتنا، وجعل حضارته . املادة عن الروح، وفصل الدين عن الدولة تـَ نْ وجعل شخصيته وحدها األساس الذي تـُ

نات بالده وتارخيه وبيئته املصدر األصلي الذي حنشوا به عقولنا ومل يكتِف بذلك، بل جعل املغالطة . ومفاهيمه ومكوّ
دة فيما ينتزعه لنا من شخص يته من مفاهيم وحقائق، وعكس الصور االستعمارية على هذه الشخصية، أيضًا متعمَّ

ُستغىن عن السري معه، خمفيًا وجه االستعمار احلقيقي  قتدى به، والوضع القوي الذي ال ي ُ بإعطائها الوضع املثايل الذي ي
ا عن. باألساليب اخلبيثة   .هذا املبدأ العام مث تدّخل يف تفصيالت هذه الربامج حىت ال خترج جزئية من جزئيا

  )الحق على الطليان(
ولعل القارئ يظن أننا من أولئك الفوضويني الذين ال يعرفون سبب الداء، فريمون بالتبعة واملسؤولية على ذلك 

ذه البساطة، ألن ). احلق على الطليان(الوحش اخلرايف املسمى باالستعمار، أو كما يقول املثل العامي  لكن األمر ليس 
والثقايف يف بالد ا وغريه من الدول االستعمارية الغربية، أمضت قرابة املائة واخلمسني عامًا تعمل بالغزو الفكري بريطاني

 -م ١٧٥٠(وكانت الفرتة ما بني عامي . املسلمني، حىت وصلت إىل حكمهم بعدما قضت على دولة اخلالفة
فاالستعمار هو الداء فعالً، واحلق فعالً على . دلصياغة عقول أبناء املنطقة من جدي -مع األسف  -كافية ) م١٩٢٤

  ).أو باألحرى اإلنكليز) (الطليان(
نظام ) وايل مصر آنذاك(وقد ابتدأت عملية تغيري املناهج من أوائل القرن املاضي، عندما أدخل حممد علي باشا 

عليها، وأسس عدة مدارس عالية وعهد إىل علماء فرنسيني باإلشراف . التعليم الفرنساوي على مناهج الدراسة يف مصر
ما السياسية العسكرية . بإشراف الفرنسيني، أو من تعلم من أهل مصر يف فرنسا ت بريطانيا وفرنسا سيطر وعندما أحكمَ

، عمدت كل من هاتني الدولتني إىل إعادة صياغة املناهج الدراسية من جديد، لتصبح مالئمة )تباعًا (على بالد املشرق 
  .املزعومللتطور الفكري 

هذا هو اخلط العريض الذي سارت عليه برامج الرتبية والتعليم منذ أو وطئت أقدام املستعمر العامل اإلسالمي 
ولست بصدد التعرض إىل هذه الربامج أو املناهج، بل ودْدُت أن ألفت النظر إىل إحدى جزئيات . حىت يومنا احلاضر

ا، ويتسابقون يف تثبيتها وإقرارهاهذه الربامج، تلك اجلزئية اليت أصبح الناس جبم تلك اجلزئية هي دراسة . لتهم يؤمنون 
ا، وبات الناس يفّضلون  -فقد أصبحت املدارس الرمسية منها واألهلية . اللغة األجنبية تتباهى بتعليم تلك اللغة وتُفاخر 

  .هذه املدرسة أو تلك مبقدار اهتمامها باللغة األجنبية

  مقیاس التقّدم
ر ما حيدث يف األمة من تضليل أو جهالة، أن تصبح غاية االستعمار هدفًا من أهداف األمة، وغاية ومن أخط

فبعد أن كان االستعمار يفرض ما يريد على الناس ويطبقه إما مباشرة أو بواسطة . تسعى جاهدة لتحقيقها ونواهلا
يريده هدفًا هلا، وقضية مصريية تسعى لنواهلا، وبقوة احلديد والنار، أصبح اآلن يقوم بتوجيه األمة جلعل ما . عمالئه
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وذلك كاملطالبة بالدميقراطية وباحلريات، وحبق الشعب بتقرير املصري، وببناء الدولة . وتناضل وتكافح من أجل حتقيقها
  .القومية، أو الوطنية أو اإلقليمية أو غري ذلك

لنفوس هو الذي أوجد هذا احلرص عند املدارس إن هذا األسلوب اخلبيث يف نشر ثقافة االستعمار وتركيزها يف ا
. واملعاهد واجلامعات، بل عند الناس مجيعًا إال من رحم ريب، على تعلم وتعليم اللغة األجنبية يف كافة مراحل الدراسة

على حنرص : هذه هي احلال اليت وصلنا إليها. وجتاوز األمر ذلك حىت غدت اللغة األجنبية معيار الثقافة ومقياس التقدم
فاته ومبدئه أكثر من حرصنا على مبدئنا وثقافتنا وتراثنا   .آثار االستعمار وخمّل

  اللغة األجنبیة
فُرضت اللغة األجنبية ابتداء على البالد باعتبارها اجلزء األساسي املكمل ملبدأ املستعمر، وأُجرب الناس على 

وتعّدى األمر ذلك لتصبح اللغة األجنبية . اللغة األجنبيةدراستها إما بواسطة املدارس، أو بربط الوظائف مجيعها مبعرفة 
  .لغة الدولة الرمسية، أو على األقل اللغة الرمسية الثانية) وهي إما اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية يف بالدنا(

تكون  وملا كانت طبيعة الناس ارتباطهم مبصاحلهم، فقد أقبل الناس على تلك اللغة فتعلموها ودرسوها، وقبلوا أن
لكن الواقع اليوم قد تغّري، . املادة األوىل يف مناهج الدراسة حتقيقًا ملصاحلهم وجريًا وراء منافعهم، وهذا أمر بديهي

والظروف واألحوال قد تبدلت، ومل تعد مصاحل الناس مرتبطة باللغة األجنبية، ومع ذلك ما زالت هلا قدسيتها واحرتامها 
  .رهم عنوان التقدم، ومعيار الثقافةيف نفوس الناس، وما زالت يف نظ

فالشاب كي يثبت نفسه بأنه تقدمي مثقف ال بد وأن يضمَّن كالمه بعض املفردات األجنبية، فيوّدع صاحبه 
واحملالت التجارية ختتار هلا من األمساء يناسب العصر، وما يلفت النظر . ، وهكذا)هاي(ويستقبله بكلمة ) باي(بكلمة 

ا حمالت تو  ة من تقدملتثبت أ ّ ة، وتتعامل مع أحدث ما وصلت إليه املدني ّ وليس هذا بيت القصيد، بل هو . اكب املدني
  .اللغة األجنبية يف مناهج الدراسة، وبرامج الثقافة والتعليم

ما املانع يف : وقد يتساءل أحدهم. ولعل البعض يرى أن كالمي ال طائل حتته، وأنه ال يوجد مشكلة فيما أحبث
م هذه اللغة أو تلك؟ احلديث يقولأن نستزيد م هم«: ن العلم والثقافة، فنتعّل ْكرَ َن مَ ، فما املشكلة »من تعّلم لغة قوم أمِ

  يف أن نتعلم ما أمكن لغات العامل يف املدارس واجلامعات؟
؟ إذا  فما املانع من استعمال هذه اللفظة أو تلك لتأدية املعىن. مث إن اللغة وسيلة ختاطب بني الناس ليس إالَّ 

، فلم ال نستعمل اللفظة )وداعاً (أو ) مرحبا(أو ) السالم عليكم(أسهل نطقًا من كلمة ) باي(أو ) هاي(كانت كلمة 
  .األسهل ما دامت تؤّدي املعىن

  ارتباط وثیق
  وباختصار، ما هي املشكلة يف واقعنا اللغوي اليوم، ويف واقعنا الثقايف؟
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  .هامة بد وأن تكون قد طافت يف ذهن القارئ، ال بد من توضيح نقطةولكي أجيب عن هذه التساؤالت، واليت ال 
إمنا هي نتاج . ليست اللغة جمرد وسيلة للتخاطب، أو جمموعة مفردات وتركيبات تستعمل لتبادل األفكار

ه اللغة جمموعة أفكار ومعاٍن، حيمل كل معىن منها يف طيات. حضاري يعّرب عن شخصية األمة، وعن أفكارها وتارخيها
ا . مالمح ذكرى عربت، أو قصة حدثت، أو معتقدًا تأّصل يف تقول أجيال وأجيال مضت من تاريخ األمة وحضار

لذلك ال ميكن فصل اللغة عن احلضارة، فاحلضارة جمموعة املفاهيم عن احلياة اليت تأّصلت وال بد عند األمة من لغة 
مدى األجيال، حبيث تدُخل فيها تعابري جديدة رمبا أملتها واللغة نفسها تتطور تبعًا لظروف عيش األمة على . خاصة

  .لذلك عّد كثري من املفكرين اللغة حضارة. طريقة العيش واملبدأ
ا ما أريد توضيحه هو أنه ال ميكن فصل اللغة عن املبدأ واملفاهيم  وليسنا هنا يف معرض مناقشة هذا القول، إمنِّ

ا مرتبطة فيما بينها ارتباط ذه اللغةوالفكر، أل ن طريقة تفكريه حسب لغته، حبيث يفكر  ، حىت إن اإلنسان يكوّ . ًا وثيقًا
اتني احلضارتني،  والذي يفكر بالعربية ال بدَّ وأن يتأثر باإلسالم، والذي يفكر الفرنسية أو باإلجنليزية ال بد وأن يتأثر 

  ...وهكذا
بل املشكلة تتعدى ذلك إىل طريقة بناء . املقصود فاملشكلة إذن أعمق من جمرد استعمال مفردات لتؤدي املعىن

م وبأية لغة حتّدد أسس تفكريهم، وبأية حضارة نربطهم؟: األجيال الفكري   إىل أي مبدأ نبين عقليا
فتعليم اللغة األجنبية للطفل . يزداد كلما بدأ تعلمها يف سّن أقلّ  -وبالتايل احلضارة  -وال شك أن تأثري اللغة 

بينما يصبح تأثري اللغة . قد يؤدي إىل بناء شخصية بأكملها على أساس حضارة هذه اللغة، وهذا واقع ملموس يف أيامنا
ما كانت احلضارة األصلية متأصلة ومتمكنة يف النفس والعقل أكثر   .على العقلية أقلّ كّل

مها تعدد لغات فال  َل مْ ميكن أن نقبل أن تكون عقلية أجيالنا مبنية على خليط متناقض من املفاهيم، َل
  وهل نسمي ذلك تطورًا وثقافة؟. وحضارات مرت على عقوهلم

  !حّد أدنى
، إمنا  ا أسهل لفظًا م كالمه ما أمكن باملفردات األجنبية ال يفعل ذلك أل إن ذلك الشاب الذي حياول أن يطعّ

حبضارة الغرب، لذلك فهو  -وليس فقط تأثر  - والشاب املسلم يف حالة انبهار . ل ذلك بدافع التأثر حبضارة الغرييفع
ًا نفسه بأنه سار شبيهًا بالغريب، وبأنه ال فرق بينه وبني ذلك الغريب املتحضر ورغم . تواق إىل استعمال لغة الغرب مومهِ

  .بذهنه من حضارة اإلسالمذلك، فإنه ال ميكنه اخلروج من بعض ما علق 
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أمل يأن للقائمني على وضع برامج الدراسة واملنفذين هلا أن يفكروا يف مصلحة أبناءهم؟ أمل يأن هلم أن يرفعوا 

  هذا العبء عن كاهل الطلبة، وحيذفوا من الربامج هذا احلمل الثقيل الذي ال طائل حتته؟
  العليا؟  املراحل االبتدائية والتكميلية والثانوية واجلامعية والدراساتأريد أن أسأل، ما فائدة دراسة اللغة األجنبية يف

  !ستة أشھر
دُّ عليه وبكل بساطة أن  رَ ُ من البديهي أن يأيت اجلواب وبكل صراحة متابعة الدراسة؟ إن هذا اجلواب السطحي يـ

العامل، حىت من تلك البالد اليت ال ستة أشهر، أو سنة دراسة على األكثر، تكفي ملتابعة الدراسة يف أي بلد من بلدان 
، ال من حروف اهلجاء وال من األلفاظ   .نعرف من لغتها شيئًا

ففي الوقت الذي كان الناس مقيدين بإرسال أبنائهم إىل لندن أو باريس ملتابعة دراستهم كان ذلك اجلواب فيه 
. تعلم فيها الطالب ما ميكنه من متابعة تعليمهشبهة، وكان ميكن التذرّع به، ولو أن األيام أثبتت أن ستة أشهر تكفي لي

أما اليوم فقد فُتحت أبواب اجلامعات يف العامل، وتفتحَّت آفاق الناس ليتابعوا تعليمهم يف تلك اجلامعات اليت ال تعرف 
، كدول أوروبا الشرقية وروسيا، أو الدول الغربية كاليونان وإيطاليا وأسبانيا وأملانيا ا شيئًا ال حيتاج الطالب فيها و . من لغا

قال أنه يف دراسته للغة الفرنسية أو اللغة اإلجنليزية، يكسب . ألكثر من سنة دراسية واحدة ليتعلم لغة تلك البالد ُ وال ي
سنة من سين حياته املعدودة، ال يقال ذلك ألن جامعات فرنسا وبريطانيا، وحىت اجلامعة األمريكية يف بريوت والقاهرة ال 

ا إالَّ بعد اجتيازه امتحان اللغة، بعد تأهيله لدخول االمتحان مّدة سنة دراسة على األقل تقبل التحاق وعلى . الطالب 
  .ذلك يكون هذا اجلواب مردودًا على قائله، فالواقع الواضح امللموس ينفي ذلك

  مجموعة مترجمین
يب أن يقول أبعد من ذلك، فيقول انه ال بد من معرفة اللغة األجنبية ملتابعة البحوث العلمية  وقد حياول ا

ألن البحث هنا يف . وهذا اجلواب مردود أيضًا . العاملية واإلّطالع على آخر ما وصل إليه العامل من علم وتكنولوجيا
فمتابعة العلوم واملعارف أمر ضروري، إال أن معاجلة . وليس يف معرفة اللغة ومتابعة ما وصل إليه العامل. املناهج الدراسية

لك ال تكون جبعل اللغة األجنبية حتتل اجلزء األكرب من برامج الثقافة والتعليم، وإمنا العالج يكون برتمجة كل ما يلزم ذ
  .لألمة من معارف وعلوم، ويكفي يف ذلك إجياد عدد من املرتمجني يكفي لتغطية احلاجة

أمة دون أخرى، فهناك علماء من مجيع ومن املعروف أن النظريات العلمية واملعارف التكنولوجية ال تقتصر على 
من أمريكا ومن روسيا ومن اليابان ومن أملانيا ومن فرنسا ومن غريها، فأية لغة جنعلها لغة أساسية لنا من : أقطار األرض

ا ما وصلت إليه املدنية العاملية؟ أم ترنا جنعلها مجيعها يف مناهج دراستنا؟   هذه اللغات، لنتابع 
ًا سيحتاجون إىل هذه اللغات لتصريف أعماهلم احلياتية، أو مواصلة تنمية معارفهم العلمية؟ لذا وهل أبناؤنا مجيع

ا سطحية كاجلواب األول، بل فيها شيء من اخلبث أو اجلهل   .فإن مثل هذه اإلجابة ال يكفي أن أقول أ
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  حشو األدمغة
ج التعليم، ما دام أنه ال فائدة منها إذن ال بد من التساؤل عن السبب احلقيقي لوضع هذه املادة ضمن برام

  .ملواصلة التعليم، وال ضرورة هلا يف متابعة ما وصل إليه العامل من حبوث ونظريات ومعارف
من جمموع الطلبة، فإن نسبة الذين % ٦٠فلو افرتضنا أن نسبة الطالب الذين سيلتحقون يف اجلامعات 

من هؤالء، وهذه النسبة مل يفدها ما درسته % ٢٠الفرنسية ال تتعدى سيلتحقون يف اجلامعات اليت تّدرس اإلجنليزية أو 
م مثل بقية زمالئهم سيدرسون سنة حتضريية مثل الذين ذهبوا إىل أملانيا أو إيطاليا أو  خالل أربعة عشر عامًا شيئًا أل

ا أو غريها ّ   فما الفائدة إذن؟. روسيا أو تركي
رجيني سيتابعون البحوث ومالحقة ما يصدر عن العامل من أفكار أو من العلماء واخل% ١٠ولو افرتضنا أن نسبة 

وقد . من الطلبة حىت حنشوا أدمغتهم مبادة ال طائل حتتها% ٩٠، فما ذنب الـ )وهذا ضروري(نظريات أو حقائق علمية 
نا أن معاجلة هذه املسألة إمنا تكمن بإجياد جمموعة من املرتمجني املتخصصني ملثل هذه األمور، ّ كما هو احلال يف كثري   بي

  .من دول العامل
يب بشبابنا الواعي على هذه املشكلة املخلص ألمته، أن يتحركوا لرفض هذه املناهج وإبعاد هذه  لذا فإننا 

، وجعل احلصص املخصصة هلا حصصًا فاعلة يف تنمية ثقافتنا، وبناء شخصيتنا ائيًا ولنضع حدًا . املادة من برامج التعليم 
فكم من طالب فشل يف حياته الدراسية بسبب اللغة . هزلة الرخيصة اليت فرضت علينا ما يربوا على نصف قرنهلذه امل

األجنبية، وكم من جهود ضاعت يف اكتساب معرفة ال طائل حتتها، وكم من أموال بذلت يف خدمة من هدم كياننا، 
  وأذاب شخصيتنا
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خطرًا على دينهم من تلك اليت استهدفت اللغة العربية، ملا للغة العربية من أمهية مل يواجه املسلمون دعوات أشد 

فاللغة العربية لغة القرآن، واحلديث، والفقه، ولغة كافة العلوم الشرعية واللسانية، وهي . ومكانة يف الدين اإلسالمي
  .ضرورية لفهم أحكام اإلسالم وتطبيقها

  .بالعامية لفة، كان أخطرها الدعوة إىل إقصاء اللغة العربية الفصحى وإبداهلاوقد اختذت هذه الدعوات أشكاالً خمت
فأول من حتدث عن هذا املوضوع كان الدكتور . وحسبنا أن نذكر مصدر هذه الدعوات لندرك أهدافها ومراميها

األوىل إىل قت الدعوة فمن هذا الكتاب انبث). قواعد اللغة العامية يف مصر(األملاين، الذي وضع كتاب ) ويلهلم سبتا(
، وضع أول اقرتاح الختاذ الالتيين يف الكتابة بدل احلروف. اختاذ العامية لغة أدبية   .العربية ويف هذا الكتاب أيضًا

وغريهم كثريون، وأخذ ) وليم لكوكس(و) سلدن وملور(، واإلجنليزيان )١٨٩٠) (كارل فولرس(وجاء بعد األملاين 
إن أهم ما مينع : "١٩٢٦هذا أن قال يف إحدى حماضراته عام ) وليم ولكوكس(غ احلد بـ وقد بل. هؤالء ينفثون مسومهم

م يكتبون ويؤلفون باللغة العربية الفصحى ولو ألفوا وكتبوا بالعامية ألعان ذلك على إجياد . املصريني من االخرتاع هو أ
  ".ملكة االبتكار وتنميتها

ورشدي املعلوف وأنيس فرحية، وقد   عمها يوسف اخلال وسعيد عقلأما الدعوة إىل العامية يف لبنان، وفقد تز 
  .كانت صدى للدعوات األجنبية، وسارت مسارها من حيث األهداف والغايات

ويكاد جيمع الباحثون على أن الدعوة إىل العامية هي دعوة استعمارية انساق وراءها الناس عن حسن نية عند 
  .وأن األجانب هم الذين هيأوا هلا املال واملنابر والعمالءبعضهم، وعن سوء نية عند البعض اآلخر، 

وزعم املستشرقون وأعداء اإلسالم لتأييد دعواهم أن اللغة العربية ضعيفة وعاجزة عن جماراة الركب احلضاري، 
ا أرض صعبة ومعقدة، وأن أبناءها جيدون صعوبة يف تعلمها وفهمها   .وأ

فال بد . هدم اللغة العربية هلدم ارتباط املسلمني بإسالمهم: واحد إن هذه احلركات ال يقصد منها سوى شيء
من العناية باللغة العربية ومصادرها، وذلك إلعادة النهضة الفكرية عند املسلمني، إذ إنه كلما انتشرت اللغة الفصحى، 

   صار الناس أقرب إىل فهم اإلسالم منهم اليوم

  نجيب حسام الدين
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  )الشهر(كتاب 
  

  
  .رحمه اهللا -عبد العزيز البدري : المؤلف
  .وتوزعه دار مكتبة الحياة في بيروت. ١٩٦٥ /المدينة المنورة/ المكتبة العلمية: الناشر
  .صفحة من الحجم المتوسط ١٧٢
ل "...  على اإلسالم، ومدخل إىل املروق منه، وملا شاع القول بوجود نوع من االشرتاكية يف اإلسالم، وذلك تقوّ

يف إبطال هذا القول، مبينًا أن ال ) حكم اإلسالم يف االشرتاكية(أّلف فضيلة األخ الشيخ عبد العزيز البدري هذا الكتاب 
ا خمالفة ألحكام الشرع الشريف، وأن قواعده تأباها بكل صراحة وقد جاء البيان، بأسلوب . اشرتاكية يف اإلسالم، وأ

زًا باحلجج القطعيةوا اليت ال تدع جماالً للشك النطباقها على النصوص الشرعية القاطعة، وذلك نصحًا لألمة . ضح معزّ
  ...".اإلسالمية

  من مقدمة العالمة الشیخ أمجد الزھاوي
أي الشيخ (أن قلت لبعض إخواين عنكم ) كتاب حكم اإلسالم يف االشرتاكية(لقد بلغ من إعجايب به "... 

ل بني عينيه) يالبدر  ّ   ...". أنه يقب
  .من رسالة وجهها الشيخ حممد احلامد إىل الشيخ البدري رمحهما اهللا

بعد عرض الرسائل اليت تلقاها الشيخ البدري رمحه اهللا من العلماء املسلمني بعد إصداره كتابه هذا، ومن هذه 
الشيخ وهيب األلباين أحد علماء دمشق، ورسالة من الرسائل رسالة من العالمة مساحة الشيخ أجمد الزهاوي، ورسالة 

الشيخ حممد احلامد، ورسالة من مجعية األخت املسلمة يف العراق، ورسالة من الداعية اإلسالمي األستاذ حممد األلوسي، 
  .باباً  ١٥فيقسم الكتاب إىل ). حكم اإلسالم يف االشرتاكية(يبدأ املؤلف كتابه 

ق؛ يبدأ املؤلف بتصحيح النظرة ل ّ سعادة األمة، وبأن سعادة األمة ال تكون فقط بتصحيح النظام االقتصادي املطب
وبإجياد املعاجلات للمشاكل االقتصادية؛ بل تكون سعادة األمة مبعاجلة مجيع نواحي احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية 

أن تكون "وبأنه جيب ". وهي عقيدة اإلسالم معاجلة مبنية ومنبثقة عن عقيدة صحيحة"واالقتصادية، وقبل ذلك الروحية، 
  ".ومنها الناحية االقتصادية -معاجلة مشكالت األمة وتنظيم أمورها 

ا ومعاجلة  مث يف باب آخر يضيف املؤلف بأن لكل نظاٍم عقيدة، وأن مجيع أنظمة احلياة، ومجيع حلول مشكال
تكون صحة وصالحية ، العقيدة وبقدر صحة وصالح. "ههاقضاياها، تنبثق عن هذه العقيدة، وتبىن عليها، وتسري بتوجي

أما إذا كانت العقيدة فاسدة أو خاطئة، فإن ما انبثق عنها من أنظمة، وما بين عليها من أفكار ... النظام املنبثق عنها
  ".تكون فاسدة وخاطئة، ألن ما قام على الفاسد فاسد
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ا هي إعطاء الفك رة عما قبل احلياة الدنيا وعما بعدها وعن وجود العالقة مث يقوم املؤلف بتعريف العقيدة بأ
بعبارة أخرى، تكون لإلنسان عقيدة حني جييب على هذه األسئلة أيًا كان نوع اجلواب صحيحًا كان أم خطأً "بينهما، و 

ه؟ هل خالق؟ هل هذا الوجود له عالقة مبوجده وخالق -الكون واإلنسان واحلياة  -هل هلذا الوجود : واألسئلة هي
ذه العالقة؟ فاملسلمون الذين أكرمهم اهللا باإلسالم، أجابوا على هذه األسئلة ". اإلنسان مقيد يف هذه الدنيا 

واالشرتاكيون العلميون ومنهم الشيوعيون، أجابوا على هذه "، "والرأمساليون الغربيون، قد أجابوا على هذه األسئلة"
اإلسالم والرأمسالية : اليت تسود العامل يف أيامنا هي ثالث عقائد ال رابع هلما )املباديء(وبذلك تكون العقائد ". األسئلة

  ".أما العقيدة اإلسالمية فليست هلا دولة كما للعقيدتني السابقتني"ويضيف الشيخ البدري . والشيوعية
إلسالمي جهلوا بأن ويركز املؤلف على أن الذين استوردوا األنظمة الوضعية، كالرأمسالية والشيوعية، يف عاملنا ا

عليها أن تؤمن بعقيدة ... إذا أرادت أمة من أمم األرض، أن تستورد أنظمة من غريها"النظام ال يؤخذ إالَّ مع عقيدته فـ 
ا هذه هي عقيدة أنظمتها، كما عليها أن تقرّ وتعرتف بكل ما جاء يف تلك العقيدة   ... ".تلك األمة، وعقيد

؟ مث يطرح الشيخ البدري تساؤالً  فيجيب املؤلف بأنه . "مهمًا جداً، وهو هل جيوز للمسلمني أن يستوردوا نظامًا
ا من أعماق نفسها وأقرّت بصحتها واقتنعت عقليًا بصدقها، وهي أنظمة  إذا كانت لألمة عقيدة، وقد آمنت 

م وقضايا أمتهم، من أمة أخرى بقصد إجياد السعادة هلم، وحتقيق ا تمعهم ويف نفس ومعاجلات وحلوٌل ملشكال لرفاهية 
م اإلسالمية، فهذا ال يصح عقالً، وال جيوز شرعًا لألمور التالية  -١: مث يعدد هذه األمور بـ...". الوقت حيتفظون بعقيد

ا مل تنبثق عن عقيدة املسلمني) حىت إن فرضنا صالحها(أن أنظمة تلك األمة ومعاجلتها "   ...".ال تنتج إنتاجًا حسنًا أل
ال بد أن تكون مناقضة كليًا أو جزئيًا لألحكام ... ن تلك األنظمة املستوردة وحلوهلا للمشكالتأ" -٢

  ..."الشرعية املنبثقة عن العقيدة اإلسالمية، حيث أن الواقع أثبت التناقض
العقيدة اإلسالمية هي قاعدة أساسية انبثقت عنها مجيع أنظمة احلياة واستنبطت منها مجيع حلول " -٣ 

ذه ... كالت، وهذه األنظمة وحلوهلا أحكام شرعية، مستنبطة وتستنبط من الكتاب والسنة املطهرةاملش وعلى املؤمنني 
  ..." مبا انبثق عنها من أنظمة) فقط(العقيدة أن يؤمنوا 

ته " -٤ أن العقيدة اإلسالمية تفرض على معتنقيها، أن يرفضوا أي نظام آخر غري أنظمتها مهما اشتدت مشا
إذا جاز ألمة يف العامل أن تستورد أنظمة هلا فإنه ال جيوز ذلك لألمة "، وخيلص املؤلف إىل القول بأنه "ظمتهاألن

  ".اإلسالمية لألسباب املارة الذكر
ظهر  نقول حني"ويتطرق بعدها املؤلف لألسباب اليت دعت املتصّدين للقضايا العامة لالجتاه حنو االشرتاكية 

وكانت هذه احملاولة متجهة حنو االشرتاكية، اليت أخذت تداعب ... ، قاموا مبحاولة لإلصالح...كفساد الرأمسالية ألولئ
م ال تدرك حقيقتها   ...".بعض أخيلة الناس، حىت استهوت عقوهلم فكثر الداعون هلا، ومجهر
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ا رأمساليتهم، أو بّدلوا نظ!!وحني علم حماولوا اإلصالح" عوا  ا، سوف ، بأّن اشرتاكيتهم اليت رّق امهم السابق 
اً  ّ ك مشاعرها ضدها، إذ األمة مبجموعها ال زالت حتّب اإلسالم حب ا سوف حترّ ...!! تصطدم بعقيدة وأحكام دينها، وأ

م ال  قالوا إن اشرتاكيتهم اليت يدعون هلا، غري االشرتاكية اليت هي املرحلة قبل الشيوعية، كما يعتقد الشيوعيون، وأ
ا وال ا، ولذلك أمسوها ووصفوها باالشرتاكية العربية، ووصفوها بالعلمية تارة وبالتقدمية أخرى، يأخذون عقيد  يعرتفون 

  !!".وكأن العرب هلم عقيدة ونظام، غري عقيدة اإلسالم ونظام اإلسالم
د ويعطي الشيخ البدري أصل االشرتاكية التارخيي، ومن هم األشخاص الذين دعوا إليها، لينطلق بعد ذلك ليعد

ا    قواعد النظام االشرتاكي فيلخص هذه القواعد بأ
  . املساواة الفعلية بني األفراد -قاعدة  -حتقيق مبدأ  -١"
  .كليًا أو جزئياً   - الفردية  -إلغاء امللكية اخلاصة  -٢
  .الفرص اخلاصة واحلظ واإلرث هي من األسباب غري املشروعة لتملك واالمتياز -٣
  .جيوز توزيعها وال احتكارها وال توريثهااألرض ملك األمة فال  -٤
  ".التأمني -٥

صفحة، يظهر التناقض التشريعي بني  ٤٩مث خيصص بابًا واحداً، وهو أكرب باب يف الكتاب ويبلغ حوايل 
ذا الباب بنقض القواعد اخلمسة اليت يقوم عليها النظام االشرتاكي، مدعمًا باحلجج. اإلسالم واالشرتاكية  فيقوم املؤلف 

  .والرباهني
  .تاماً  قد نقض النظام االشرتاكي على ضوء الواقع واإلسالم نقضاً  - رمحه اهللا  -وبذلك يكون الشيخ البدري 

وينتقل املؤلف يف الباب التايل ليظهر االختالف العقائدي بني اإلسالم واالشرتاكية، وخيتتم هذه الدراسة 
وِّج هلا، وهي شبهة، أن ُصطلح على نظامه باالشرتاكية فيقولون  بدحض إحدى الشبهات اليت رُ اإلسالم ال ميانع أن ي

وخيصص بابًا خاصًا ليورد موقف اإلسالم من املصطلحات األجنبية وبأنه ال جيوز استعمال . باالشرتاكية اإلسالمية
من املصطلحات اليت حتمل مفاهيم غريبة عن اإلسالم مهما تكن األسباب ويستدل على قوله بأحداث حدثت على ز 

ويبني الكاتب هنا املفهوم الذي حتمله كلمتا االشرتاكية والدميقراطية، وبأن هذه املفاهيم . رسول اهللا عليه الصالة والسالم
  :خمالفة لإلسالم، ولذلك فإن استعمال هاتني اللفظتني غري جائز

ُِكلٍّ : وينهي املؤلف كتابه بباب صغري يلخص فيه أن ال اشرتاكية يف اإلسالم وأنه َعًة  ل نُْكْم ِشرْ ا مِ ْلنَ َجعَ
َهاًجا نـْ مِ    وَ
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  في مواجهة الغزو الفكري
  

اإلسالم فكرٌة وطريقة، وما الدافع إىل هذا التصنيف، وما الفرق بني الطريقة واألسلوب، وإذا  : ما معىن
، وملاذا نقول بأن أحكام ال طريقة ال جيوز كانت الطريقة أحكامًا شرعية، أو ليست األساليب أحكامًا شرعية أيضًا

تغيريها مع الظروف وجيوز تغيري األساليب، وهل أحكام الطريقة هي اجتهادية مثل غالب أحكام الفكرة أو هي 
  .قطعية؟ سنحاول إلقاء الضوء على هذه األمور يف هذا املقال

َریقة   اإلْسالم فكَرة َوط
  تقريب إلى الفهم

موضوعات، وتصنيف األحكام الشرعية إىل موضوعات،  لقد درج العلماء على تصنيف األفكار اإلسالمية إىل
اإلسالم دين ودولة، : اإلسالم عقيدة وشريعة، وقالوا: ووضع عناوين معينة وأمساء معينة ملختلف املوضوعات، فقالوا

. ثرياً أحكام اإلسالم مشلت العقائد والعبادات واألخالق واملطعومات وامللبوسات واملعامالت، وقالوا غري هذا ك: وقالوا
  .وهم يتوّخون من ذلك التوضيح والتبسيط والتقريب إىل الفهم

وكلمة فكرة تشمل كل ما جاء به اإلسالم من عقائد . اإلسالم هو فكرة وطريقة: من هذه التصنيفات قولنا
أ به من أنباء امل ّ وكلمة . ستقبلوأفكار متعلقة بالعقائد، وهذا يشمل ما يف اإلسالم من القصص وأخبار السابقني أو ما تنب

واملتعلقة باألخالق واملطعومات ) ما عدا أحكام اجلهاد(فكرة تشمل أيضًا األحكام الشرعية املتعلقة بالعبادات 
تمع اإلنساين . وامللبوسات واملعامالت ا من أجل ترسيخها عند الناس ومن أجل إقامة ا فإن هذه األحكام جاء الشرع 

وأما كلمة طريقة، فهي تشمل أحكامًا شرعية فقط، وال تشمل . الطابع للمجتمعاتعليها، فهي الطابع لألفراد وهي 
ا غريها ومل . عقائد وال أفكارًا متعلقة بالعقائد واألحكام الشرعية املندرجة حتت الطريقة هي تلك األحكام املقصود 

ا قوبات، من حدود أو تعزير، ومنها األحكام املتعلقة بالع) أحكام الطريقة(من هذه األحكام . يقصدها الشارع لذا
أحكام اجلهاد، وأحكام األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأحكام السياسية اخلارجية، وأحكام كيفية محل الدعوة 

ل األفراد أو من قبل الدولة َ ب ِ   .كل ذلك من أحكام الطريقة. وأحكام نظام احلكم واخلالفة. اإلسالمية من ق
ا غريهااألحكا: (وكي نوضح عبارة ا بل قصد  ، نضرب لذلك مثالً حكم قطع )م اليت مل يقصدها الشرع لذا

ا ولكن حلفظ األموال. يد السارق ا وال حبًا  وهكذا مجيع أحكام العقوبات . فالشارع إمنا شرع هذه العقوبة ليس لذا
ا، وسّخر أحكام الطريقة خلدمت ا حفظ الفكرة اليت هي مقصودة لذا فهو ليس وكذلك القتال، . هاقصد الشارع 

  .والدين مقصودًا لذاته وإمنا شرعه الشارع لنشر الدعوة ولدفع الظلم وحلفظ الديار واألموال واألعراض واألنفس
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من هنا جاء التفريق بني أحكام الفكرة وأحكام الطريقة، والضابط الذي يضبط هذا الفرق هو كون هذه 
ا  ا بل جعلها طريقة للمحافظة األحكام قد هدف الشارع إليها بذا فهي من أحكام الفكرة، أو مل يهدف إليها بذا

  .على غريها فهي من أحكام الطريقة

  الدافع لهذا التصنيف

  

  
ُصِدر له الفتاوى بأن نظام اخلالفة ليس إلزاميًا يف ١٩٢٤ورك اخلالفة سنة حني ألغى كمال أتات م وجد من ي

ويف أيام عبد الناصر، قام عبد العزيز كامل ). أصول احلكم يف اإلسالم(الشرع اإلسالمي، وأصدر علي عبد الرزاق كتاب 
ر احلكم بالنُظم ال) كوزير لألوقاف(يصدر الفتاوى ويلقي احملاضرات  ّ علمانية، زاعمًا أن اإلسالم فيه جانب ثابت هو ليرب

وصار  . العقائد والعبادات وبعض األخالق، وما عدا ذلك فهو متطوِّر حسب الظروف وحسب ما يرى من بيدهم األمور
كثري من املسلمني األتقياء بسبب اجلهل يرون أن ال مانع من االستعاضة عن اجلهاد بالتبشري، وال مانع من االستعاضة 

العقوبات الشرعية بعقوبات عصرية، وال مانع من االستعاضة عن نظام اخلالفة بنظام اجلمهورية، وال مانع من عن 
  .اخل...االستعاضة عن القوانني اإلسالمية بالقوانني املدنية الغربية

ا دعاة األفكار الغربية نسف اإلسالم كمبدأ عاملي جلميع شؤون احلياة، و  قصره على إن هذه أمور خطرة حياول 
  .العقائد والعبادات وبعض األخالق، مثل الديانة النصرانية البابوية

: على وجهها الصحيح، فوضعنا هذا التعبري من هنا فإنا وجدنا احلاجة ماّسة عند املسلمني كي يفهموا أفعاله 
  .، ألن االحنراف حصل أكثر ما حصل يف أحكام الطريقة)اإلسالم فكرة وطريقة(

لشرعية املتعلقة بالطريقة هي جزء من اإلسالم، وهي مثل أحكام الفكرة ومثل العقائد ال جيوز إن األحكام ا
ا، وخمالفتها هي معصية، وإنكار القطعي منها هو كفر ا وال التساهل يف شأ   .التفريط 
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  الطريقة واألسلوب

ولكن علينا أن نعلم أن األعمال اليت كان الرسول عليه وآله الصالة والسالم يعملها يف دائرة أعمال الطريقة منها 
القسم األول . ما هو عمل ظريف اقتضته األوضاع اليت كانت قائمة، ومنها ما هو سنّة ثابتة ومطلوبة يف كل زمان ومكان

، والثاين أن يكون ليس  األول أن: األسلوب، ويتوفر فيه شرطان: نسميه يكون من املباحات، أي ليس مندوبًا وال واجبًا
، وال بد أن يكون تابعًا . مقصودًا لذاته بل مت القيام به إلمتام عمل آخر ، بل ال بد أن يكون مباحًا فليس كل مباح أسلوبًا

ع النزول حبيث جعلوا املاء خلفهم، ترتيب اجليش يف معركة بدر، وموق: مثال ذلك. ألحكام الطريقة وليس ألحكام الفكرة
وحفر اخلندق حول املدينة، وإرسال نعيم بن مسعود لإليقاع بني اليهود ومشركي قريش، وعقد معاهدات حسن جوار مع 

دم الالت بدل أن يهدمها أهل الطائف، وإذنه  قبائل اليهود حول املدينة، وتكليفه  للمغرية بن شعبة وأبا سفيان 
كل ذلك من األساليب اليت يشرع لنا أن نعملها أو نعمل مثلها إذا لزمت لنا حسب ظروفنا، وليس . بشةباهلجرة إىل احل

ره نوع العمل الذي نقوم به. مطلوبًا منا شرعًا أن نعملها إذا كانت ظروفنا ال حتتاجها . فاألسلوب هو عمل مشروع يقرّ
ا رسول اهللا    .وهذا كله هو ضمن األعمال اليت قام 

مة يف بعض احلاالت) أسلوب(خارج عمله عليه السالم، فإن كلمة أما  فمثالً . ميكن أن تطلق على أعمال حمرّ
وهنا فإن األسلوب . فيمكن كسر الباب أو نقب اجلدار أو تسلقه: السرقة حرام، وميكن أن تتم السرقة بأساليب عدة

  .حراماً فالعمل احلرام تكون كل األساليب املؤدية إليه . يأخذ حكم العمل
أما العمل الواجب فال تكون كل األساليب املؤدية إليه واجبة، بل رمبا يكون بعضها مباحًا ورمبا يكون بعضها 

  .حمرماً 
الطريقة، فهو أحكام شرعية ثابتة ال يلحقها تغيري وال تبديل وال تطور مهما : أما القسم الثاين، وهو ما نسميه
فال جيوز أن نضع ). احلدود(ومثال ذلك أنظمة العقوبات اليت حددها الشرع . ةتغّريت الظروف وتبدلت األمكنة واألزمن

حصن أو جلد القاذف، وال جيوز أن نكتفي بالتبشري بدل اجلهاد، وال جيوز  ُ السجن مكان قطع السارق أو رجم الزاين امل
ؤون اإللزامية بيد النقابات أن نضع النظام الدميقراطي يف احلكم بدل نظام اخلالفة، وال جيوز أن جنعل رعاية الش

  .واجلمعيات والبلديات، بدل أن تكون بيد اخلليفة أو من ينوب عنه
ا الرسول  ا طريقة واجبة االتباع ومنهم  هناك أعمال قام  وخيتلف حوهلا العلماء، فمنهم من يصنفها على أ

ا أسلوٌب اتّباعه باخليار وحني . نصرة من أهل القوة ألخذ السلطةمن ذلك مثالً سلوك طلب ال. من يصنفها على أ
ويف هذه املسألة بالذات فإن . تكون املسألة غري واضحة فال بّد من الرجوع إىل أهل االجتهاد مثل سائر املسائل اخلالفية

، أي هو حكم شرعي ثابت ال جيوز االستعاضة عنه بغريه   .أهل االجتهاد رّجحوا أن طلب النصرة هو طريقة وليس أسلوبًا
ا يتبادر إىل ذهن بعض القراء أن األسلوب املباح الذي يكون أخذه باخليار ليس من السنة، وهذا خطأ، فإن رمب

واملسلم . وكذلك فإن السنّة تعطينا أحكام التحرمي وأحكام الكراهة. السنّة منها الواجب، ومنها املندوب إليه، ومنها املباح
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بع السنّة فإنه يعمل مثل عمل الرسول، على الوجه الذي عمله الرسول، ألجل عمل الرسول صلى اهللا عليه وآله  حني يتّ
ألنك تعلم أن الشرع خّريك يف ذلك، فإنك تكون قد اتّبعت السنّة ولك ) أو ترتك املباح(فأنت حني تعمل املباح . وسلم
  .الثواب

  كيفية حمل الدعوة
فة وليست من أعمال األفراد، وإذا كانت إذا كانت مبادأة العدو بالقتال لفتح بالدهم هي من أعمال اخللي

ها من أعمال اخلليفة وليست من أعمال األفراد،  شؤون السياسة الدولية وشؤون نظام العقوبات وشؤون نظام احلكم كّل
ولذلك فإن هذا اجلانب من أحكام الطريقة هو منوط بنا  . فإن شؤون كيفية محل الدعوة فكريًا هي من عمل األفراد

ا أن نفهم أحكامهكأفراد ومطلو    .ب منّ
: ويسأل بعض محلة الدعوة. وحنن يف هذه العجالة ال نستطيع أن نقّدم أكثر من لفت النظر إىل بعض األسس

ية وخالفية بني علماء املسلمني؟ والواقع أن ) ونعين كيفية محل الدعوة(هل أحكام الطريقة  هي قطعية واتفاقية؛ أو هي ظنّ
ة كبرية جدًا من األحكام، منها القطعي املتفق عليه مثل كون محل الدعوة واجبًا على كل أحكام الطريقة هذه هي جمموع

مسلم وجوبًا عينيًا حسب قدرته، ومنها الظين املختلف عليه مثل وجوب االنضمام إىل حزب إسالمي وجوبًا كفائيًا أو 
  .والراجح هو الوجوب. عدم وجوبه
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ة هو تطبيق لقسم كبري من أحكام الشرع، وزوال الدولة اإلسالمية هو تعطيل فوجود الدولة اإلسالمي. كافرًا 

  .لقسم كبري من أحكام الشرع
وما دامت الكفاية من العاملني مل . وهذا الفرض، أي فرض إقامة اخلالفة اإلسالمية، هو فرض على الكفاية

سقط ني على كل مسلم، فمن قام مبا يستطيع حتصل، وما دامت اخلالفة مل تقم بعد فيصبح فرض الكفاية مبقام فرض الع
  .املزاِعم ومن قّصر يف ذلك كان عليه االمث عند اهللا وإن صام وصلى وحج وزّكى، وزعم. عنه اإلمث وكان له الثواب

إذا كان فرد من األفراد أو فئة من الفئات تدعو إىل بعض جوانب اإلسالم ومل تقم بالدعوة : ويسأل بعض الدعاة
ُسقط ذلك اإلمث عنها؟ فمثالً هناك من يدعو إىل العقيدةإىل إقامة ا ومثالً هناك من يدعو إىل العبادات . خلالفة، أال ي
أال يكون هؤالء قد قاموا بواجبهم جتاه . ومثالً هناك من ينّقب يف األحاديث ليبّني الصحيح من الضعيف. واألخالق

  ؟دعوة اإلسالم، خاصة وأن كل وقتهم مملوء بالعمل للدعوة
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  )الوعي(بريد 
  دور المرأة المسلمة

الكرمية ) الوعي(أبتدأ رساليت هذه بتهنئة أسرة : احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد
ا وحسن . على إصدار جملتها الواعية وأنا أقدر هلا نشاطها الذي . معاجلتهاكما أنين أهنئها على حسن اختيار موضوعا

  .به تنال رضوان املوىل عزّ وجلّ 
ُسمح يل باقرتاح بسيط، هو لو أنه خيصَّص باب يف جملة  . يهمُّ األخوات املسلمات) الوعي(وهنا أرجو أن ي
ّن الشرعي يقتصر على عبادات معينة كالصالة والصوم ْنَ أن واجبهُ ي أن هذا هو دور املرأة مّدعيات ب... فكثريات منهنَّ يرَ

ا امرأة، وبأن عملها جيب أن يكون حمدوداً داخل نطاق بيتها مع أن اآليات واألحاديث تدعو مجيع . املسلمة لكو
  .املسلمني على السواء، دون أي تفريق بني األنثى والذكر، إىل نشر الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  علمًا ويقويكم عمالً مع دوام التوفيقوأرجو من اهللا تعاىل أن يزيدكم 

  الطالبة األخت منال القصص

  طرابلس الشام
لة، واقرتاحها): الوعي( ا على ا والواقع أنه منذ صدور العدد األول، . نشكر األخت القارئة على رسالتها وغري

د الدرس نظرًا إلمكانياتنا احملدودة، وال يزال هذا املشروع قي. وكثري من األخوات يطالنب بفتح باب يهمّ األخت املسلمة
لة ق يف موضوعاتنا حىت اآلن بني ما يهمّ املرأة وما يهمّ الرجل، ولعلنا إن شاء اهللا . ولضيق صفحات ا غري أننا ال نفرّ

تمع، وذلك يف األعداد القادمة لِت وكما ق. ننشر عدة مقاالت عن النظام االجتماعي يف اإلسالم، وعن دور املرأة يف ا
لة أي شيء يفرتض  فاملرأة دورها مساو للرجل فيما يتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وليس يف موضوعات ا

  .فيها إال يهمها

  ردود سريعة
  :اإلمارات العربية املتحدة -األخ القارئ غالب عبد احلكيم ·

ا أرسلتموه لنا فسنحاول أن ننشره يف األعداد أما البحث الذي . شكرًا على اقرتاحاتكم، وسنحاول العمل 
  القادمة إن شاء اهللا

  :اإلمارات العربية املتحدة - األخ القارئ حممد خالد ·
  شكرًا على رسالتكم الطويلة، ونتمىن عليك اختصار رسالتك القادمة

  :لبنان -طرابلس  - ق .األخ القارئ ع·
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إلينا، أما البحث الذي أرسلتموه فسنحاول نشره يف نرحب بأفكاركم، ونتمىن أن ختتصر رسائلك القادمة 
  األعداد القادمة إن شاء اهللا

  :لبنان -البقاع  -األخ القارئ حممد الرتشيشي ·
لة. نعتذر عن عدم متكننا من نشر ردودكم ألسباب قاهرة   داوموا على الكتابة إلينا. نشكر لكم اهتمامكم با

  إقتراح
  ):الوعي(ة إىل األخوة القائمني على جمل

لة من أرقى ما صدر من جمالت فكرية إسالمية فهي حتوي فكرًا سياسيًا مبنيًا على الوقائع، واضح . تعترب هذه ا
  .األسس، حمّدد األهداف، كما يظهر من خالل نوعية املواضيع اليت تنشر

  .بارك اهللا مسعاكم، وأمتىن لكم التوفيق، وإىل األمام
َد عنها املسلمون واقرتح على االخوة فتح باب ُ ع َ   ولكم الشكر. جديد يتناول صورًا من احلياة اإلسالمية اليت بـ

  بريوت -أمني عبد اهلادي 
لة): الوعي( والواقع أننا بصدد نشر سلسلة من املقاالت تتناول أسسًا . نشكر األخ أمني على اهتمامه با

صادية وحنوه، ونسأل اهللا أن يكون فيها ما ينفعنا عملية للمجتمع اإلسالمي، من سياسة داخلية وخارجية ونظم اقت
  . ويوّضح لنا كيفية استئناف احلياة اإلسالمية
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  سؤال وجواب
  

أن األسئلة إمنا تنطلق من الواقع  -كما الحظنا   -ولعل القارئ يالحظ . تتوارد األسئلة على أسرة التحرير
ا العمل . العملي، وختص واقع احلالة االقتصادية يف لبنان يف اآلونة األخرية وهذا دليل على أن األسئلة إمنا يقصد 

ا القارئان املوقعان . وااللتزام باإلسالم   وهذه طائفة من األسئلة تقّدم 
  :لبنان - ن من بريوت  -ح وعبد الرمحن  -رئبال 

هو َحرام قد إَجارة َشرعي وَ   اإلضراب إخالل بعَ
  اإلضراب، ما حكمه في الشرع اإلسالمي؟: ١س
، بل هو يسأل عن إضراب معّني  :١ج إذًا فلن نتكلم عن . حنن نفرتض أن السائل ال يسأل عن اإلضراب مطلقًا

بل سنتكلم عن إضراب املوظف  اإلضراب عن الطعام، وال عن إضراب املرء عن األعمال اخلاصة به، كإيقاف أعماله،
  .عن القيام مبهام وظيفته اليت تعاقد عليها مع صاحب العمل) األجري(
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هذا النظام اإلضراب عن العمل كوسيلة النظام الرأمسايل يظلم العمال، فابتدع العمال يف بالد الغرب يف ظل 
مث رأت . ضغط على الرأمسايل صاحب العمل، بتعطيل أعماله، وإنقاص أرباحه، كي يوافق على إعطاء العمال حقوقهم

احلكومات يف النظام الرأمسايل أن تسّن قوانني تنشأ مبوجبها النقابات، وتسمح باإلضرابات يف حاالت معينة، وذلك  
والبالد اإلسالمية كلها، ومن ضمنها لبنان، ختلت عن أنظمة الشرع اإلسالمي بسبب . لرأمسايل املهرتيءكرتقيع للنظام ا

احنطاط املسلمني وجهلهم، وبسبب خضوعهم لالستعمار واالنتداب الغريب، وبسبب كون احلكام الذين بيدهم األمر، 
للغرب وألفكار الغرب، وحيملون العداء لشرع اإلسالم والذين يسنّون القوانني هم من عمالء الغرب الذين حيملون الوالء 

فرأيناهم حيتجون على إسرائيل أو على أمريكا باإلضراب . فصار املسلمون يقلدون الغربيني تقليدًا أعمى. وعقيدة اإلسالم
ي تسري يف واألمل معقود على هذا اجليل الذ. إنه سفاهة واحنطاط). أي بتعطيل أعماهلم وليس بتعطيل أعمال إسرائيل(

  .عروقه دماء اإلسالم احلارة، واليت ستجرف نظام الكفر وأهله، وحتل حمله النظام الذي هو رمحة للعاملني

  فهل هذا صحيح؟. نسمع كثيرًا من الناس يقولون بأن التجارة بالدوالر حرام: ٢س
كثرية، مثل الفرنك واملارك ومثل الدوالر هناك عمالت  . الدوالر هو أحد أنواع العمالت الرائجة يف العامل :٢ج

هذه العمالت حيل للمسلم أن يشرتيها أو يبيعها بالعملة اللبنانية أو . والني واإلسرتليين والريال والدينار والدرهم وغريها
والصرف هو نوع من أنواع البيع، فيجب أن تتوفر فيه أركان البيع وشروط البيع ). الصرف(وشراء النقود بنقود هو . بغريها
هذه الشروط اإلضافية وردت يف النصوص املتعلقة ببيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو . فًا إليها شروط إضافيةمضا

وهذه النصوص مشلت أيضًا بيع القمح بالقمح، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح أي . ببيع أحدمها باآلخر
يسمى صرفًا فال يدخل يف حبثنا، وكذلك بيع الشعري بالشعري والتمر بالتمر ولكن بيع القمح بالقمح، ال . املواد الربوية

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . وامللح بامللح كلها هلا شروط زيادة على شروط البيع العادي، ولكنها ليست من الصرف
رّ بالبر والشعير بالشعير «: وآله وسلم مر والملح بالملح مثالً بمثل سواء والتمر بالتالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبـُ

  .»بيد بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً 
، ولو كان بعض الذهب جديدًا وبعضه قدميًا أو (فإذا كان البيع ذهبًا بذهب  يشرتط فيه أن يكون الوزن متساويًا

والواقع أن هذا ال حيصل عند جتار الذهب، بل هم يشرتون الذهب . مكسراً؛ أو بعضه مسكوكًا وبعضه غري مسكوك
  ).وكذلك شأن الفّضة بالفضة. بنقود غري ذهبية، ويبيعون بنقود غري ذهبية ولكن بسعر أعلى من سعر الشراء

لم وال أي نوع من أنواع التأجيل   .ويشرتط أن يكون البيع حاالً، فال يصح يف الصرف بيع السِّ

لس ويشرتط أن جيري( ، فإذا تفرقا دون تقابض من أحدمها أو من كليهما بطل )التقابض من الطرفني يف ا
  .وال يوجد يف الصرف خيار الشرط املوجود يف البيع العادي. البيع

فإذا كان بيع ذهب بفضة فال يبقى لزوم للشرط األول وهو تساوي األوزان، أما الشرط الثاين وهو أن يكون 
ما حتميان البيع حاالً، والشرط لس فإ   .الثالث هو التقابض من الطرفني يف ا
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والدوالر والعمالت األخرى املتداولة اليوم ليست يف واقعها ذهبًا وال فضة، وال هي نائبة عن الذهب أو الفضة، 
روط ولذلك فإن مجهور األئمة اعتربوها مثل سائر عروض التجارة اليت ختضع لشروط البيع العادي فقط وال ختضع لش

تهدين استدلوا على أن هذه العمالت تأخذ حكم الذهب والفضة من كل النواحي النقدية . الصرف وهناك بعض ا
بع قوة الدليل وليس األكثرية. ومنها ناحية الصرف . وهذا هو الفهم األرجح وإن كان خمالفًا لرأي اجلمهور، ألن الرأي يتّ

ر مثالً خبمس ورقات من فئة عشرين دوالراً فيجب أن تتوفر شروط وبناء على ذلك فلو أردنا صرف ورقة مائة دوال
أما إذا أردنا أن نشرتي دوالرات بعملة لبنانية مثالً، فال حمل لشرط املماثلة، . )املماثلة واحللول والتقابض: (الصرف الثالثة

ا تكو  وكل . (ن داخلة حتت النهيولكن ال بد من توفر شرطي احللول والتقابض، وإال كانت عملية الصرف باطلة أل
ُ اإلقدام عليه م   .)عقد باطل حيرُ

  ).ولذلك فإن التجارة بالدوالر وبغريه من العمالت هي عمل مباح إذا كانت مقيدة بأحكامها الشرعية(
إحدى هاتني الفئتني هي جاهلة . هناك فئتان من الناس تنهيان عن حتويل العملة اللبنانية إىل عمالت أخرى

وهذه الفئة اخلبيثة . والفئة األخرى هي فئة خبيثة حتاول تضليل البسطاء ألكل أمواهلم. وجاهلة بالواقع بأحكام الشرع
ا بالعملة  تشمل رجال الدولة الذين بيدهم البنك املركزي، وأصحاب البنوك األخرى اليت فيها ودائع مسجلة ألصحا

  . اللبنانية
م بالعملة اللبنانية اليت صارت تذوب وتتضاءل حىت وأمام فتاوى اجلهالء وتضليل اخلبثاء، ترك الب سطاء مدخرا

  .من قيمتها% ٩٩تبّخر أكثر من 
  !سنُّ القوانني يعيد للرية قيمتها، وكأن سنَّ القوانني ميطر ذهبًا : وهناك من يقول
ة املرافئ كال، ال متسوا الذهب، بل لتسرتجع الدول: بيعوا قسمًا من الذهب، فريد عليه آخر: وهناك من يقول

  .واملرافق من امليليشيات، وبذلك تستطيع دعم اللرية
لتجتمع احلكومة أو فليقبل رئيس اجلمهورية استقالتها وليشكِّل حكومة غريها جتتمع، وجمرد : وهناك من يقول

  .اجتماعها يكون عصًا سحرية حتل املشاكل وتدعم اللرية وتطعم الناس مسنًا وعسالً 
كان ن أن تفهموا أن لبنان ليس دولة وال ميلك مقومات الدولة، ليس اليوم فقط، بل مذ لقد آن لكم يا أهل لبنا

  .استقالتها ورئيسه ال جيرؤ على إقالة حكومة، بل حىت ال جيرؤ على قبول. لبنان، فهو إمَّا حممية أو جمموعة حمميات
عاد هذا اجلزء الذي قطع عن أصله ومسي لبنان، ومسي زورًا باسم  ُ دولة، أن يعاد إىل أصله، وان يعاد احلل أن ي

فاملشكلة ليست يف جتارة الدوالر، بل هي يف البعد . هو وأصله إىل احلكم بالشريعة السمحة اليت أنزهلا اهللا رمحة للعاملني
  عن رمحة اهللا
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  مواقف تاريخية
َاَسة تدعو لإلْسالم   سی

  ھیثم بكر: بقلم

منا رسول اهللا  كيف تكون الدولة اإلسالمية مؤثِّرة يف الواقع الدويل والرأي العامل، حىت تنتشر دعوة   يعّل
. تثبيت هيبتها يف النفوس، وتأكيد صدقها ووفائها: وتأثري الدولة اإلسالمية يكون بأمرين. اإلسالم وتسود كلمة اهللا

  .فإذا ما توفر هذان األمران، فإن دعوة اإلسالم تصبح أكثر قوة وتأثريًا 

بتواطؤ أهل مكة مع يهود خيرب على مهامجة املدينة للقضاء  حتدثنا يف العدد السابق كيف علم رسول اهللا 
نا كيف خرج رسول اهللا . على اإلسالم ّ  وكان يف خروجه . باملسلمني يريد العمرة، حىت توّصل إىل مهادنة قريش وبي

ٌ على أن الرسول  باملسلمني معتمراً، واستنفاره العرب من حوله، وإحرامه باملدينة ومفاوضته قريشًا كان يف ذلك كله دليل
 ى بينه وبني خيرب وقد جاء يف العدد السابق أن ذلك كان . إمنا خرج من البداية قاصدًا اهلدنة مع قريش، حىت خيّل
ّني إن شاء اهللا كيف جيب أن تكون هذه السياسة، مستشهدين بفعل النيب  ، ويف هذا املقال،)سياسة تدعو لإلسالم( سنب
.  

  !دجل وخداع
، ألن السياسة كما نعهدها وكما نراها عند ساسة الغرب من )السياسة(ولعل البعض يعرتض على تسميتها بـ 

م يف الشرق من جهة أخرى، دجل وكذب وخداع للناس، وتغليب  للمصاحل الشخصية على جهة وعمالئهم وتالمذ
، حبيث يعّد احلاكم نفسه . املصاحل العامة وجند السياسة كذلك متحلِّلة من كل قيم وعهود، ال تقيم للكلمة أو للعهد وزنًا

وقد أصبحت السياسة يف أيامنا رديفًا للدجل واخلداع . بارعًا إذا خدع شعبه وأعطاهم من العهود واملواثيق ما ال يلتزم
ا واملواربة وال كذب، مما دفع بعضهم إىل اإلفتاء بأن السياسة حرام، أو أن احلديث فيها ينقض الوضوء، وهم إمنا يعنون 

م   .سياسة الغرب وكذ
يقال يف . ولن نناقش اآلن مثل هذه الفتاوى، غري أننا نريد أن نوضح أن السياسة مطلقًا هي رعاية شؤون الناس

  .لناسمبعىن قام بأمر ا) يسوس(و) ساس(اللغة 

ّة   السیاسة الحق
منا  . واإلسالم جاء شامالً لكل نواحي احلياة واشتمل على كل ما يتعلق برعاية شؤون الناس لذلك فاإلسالم يعّل

منا اإلسالم   كيف تكون رعاية الشؤون، وقضاء املصاحل، وحتقيق األهداف والغايات وتنظيم األمور، أو بتعبري آخر، يعّل
  .كيف تكون السياسة احلقة
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وقد نزل الكثري من . منذ دعا الناس إىل اإلسالم يف مكة، كان يهاجم عالقات الناس ونُُظمهم لرسول فا
زعماء قريش وقبائل العرب إىل أن يسلموا، مث مينعوه وينصروه حىت  وإذ دعا الرسول . اآليات املكية تذم هذه العالقات

ه، وأن يقيموا دولة اإلسالم حىت حيكم بينهم  ّ الدعوة إىل تغيري : مبا أنزل اهللا، إمنا كان يقوم بعمل سياسي وهويبلغ عن رب
  .النظام القائم، ووضع نظام يقوم على شرع اهللا

ّش اجليوش وغزا البالد  وعندما استلم الرسول  ع العهود واملواثيق، وجي احلكم يف املدينة، فقضى ونّظم ووّق
خرج من املدينة يريد إعطاء الصورة املشرقة عن اإلسالم ودعوته حىت وعندما . وافتتحها، إمنا كان يقوم باألعمال السياسية

  .يهادن قريشًا ويأمن جانبها، إمنا كان يقوم بعمل سياسي
م من رسول اهللا    .السياسة، ورعاية شؤون الناس، وحتقيق أهدافهم لذلك، فإننا نتعّل

  قوة وسمو
: وبذلك، تكون سياستها اخلارجية واضحة وحمددة. لمتهوالدولة اإلسالمية إمنا هدفها تطبيق شرع اهللا، وإعالء ك

ايتها معروفة. الدعوة إىل اإلسالم ضم البالد إىل جسم الدولة لتصبح جزءًا من ديار اإلسالم، بأن : والدعوة إىل اإلسالم 
ق عليها شرع اهللا، وتسود فيها كلمتُه ّ . ودعوته الساميةوالدولة تقوم بكل ما من شأنه أن يعطي صورة عن اإلسالم . يطب

ا ليست دعوة استعمارية بل دعوة للخري وإلعالء كلمة اهللا كما تقوم بكل ما من شأنه أن حيافظ على هيبتها . وإ
أ أحد عليها ا، فال يتجرّ القوة واهليبة، والصورة السامية لإلسالم وتعامله، فإن دعوة : فإذا حتقق هذان الشرطان. وقو
  .ألمم بإذن اهللاإلسالم تنطلق وتنتشر بني ا

  ھیبة الدولة
فإنه كان يف تعامله مع العرب حيرص على إبقاء . القوة والسمو تعلمنامها من فعل الرسول : وهذان العامالن

يرسل السرايا إىل هنا وهنالك،  فمنذ العام األول، والرسول . هيبة الدولة يف النفوس، لئالّ يتجرأ عليها القاصي والداين
وعندما فقدت الدولة اإلسالم هيبتها . ويقوم بالتأديبات الداخلية واخلارجية ليثبِّت هيبة الدولة يف النفوسوخيوض املعارك، 

  .على استعادة هذه اهليبة بسلسلة من التأديبات الداخلية واخلارجية جزئيًا بعد معركة أحد، حرص النيب 
فإنه ملا أراد ذلك، مل . ما أراد مهادنة قريشعند وحىت نلمس أمهية هذه النقطة، نلفت النظر إىل عمل النيب 

يرسل إليها يطلب الصلح، ومل يقم بأي فعل من شأنه أن يضع الدولة اإلسالمية يف موقع الضعف، وإمنا اختذ خري وسيلة 
ب إىل من املدينة لزيارة البيت احلرام، دفع العر  فبخروجه . زيارة بيت اهللا احلرام: لتنفيذ مأربه مع حفظ هيبة الدولة

ا هي املعتدية واملتعنتة   .إجبار قريش على الصلح واملهادنة، وأظهر قريشًا أ

  صدق ووفاء عھد
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فقد أظهر أنه ال يريد . إلعطاء صورة عن دعوة اإلسالم ودين اإلسالم أما الرأي العام، فقد استغله النيب 
وإحرامه باملدينة، فاستنفاره العرب للعمرة، إىل جتاوزه  من خروجه معتمرًا : وإمنا يريد العمرة، وهيأ لذلك كل املظاهر. حرباً 

وإزاء . فكان لذلك كلِّه عميُق األثر يف نفوس العرب عن دعوة اإلسالم... جيش املشركني بذي طوى وإطالقه األسرى
فلما رضخت، كان حمصلة ذلك أمران . تعنّت قريش وإبائها إال احلرب توسط العرب لدى قريش حلملها على الصلح

  :رئيسيان
 وقد سار النيب . حقق ما كان يريده منذ البداية، وهو مهادنة قريش حىت يتفرغ ليهود خيرب أن النيب : األول

  .بعد ذلك فعالً إىل خيرب وافتتحها
فقد خرج من تلك اجلولة والناس يؤيدونه، ويصدقونه، وينفّضون . أنه كسب الرأي العام يف جزيرة العرب: الثاني
اعن قريش لتع التزم املعاهدة، وأوىف بالعهد الذي  وكان لذلك أعمُق األثر عند الناس، خصوصًا أنه . نتها وعدوا

  .ومل يقبل أن خيالف العهد بينه وبني قريش. فقد رّد من جاءه من مكة مؤمناً . أعطاه لقريش مع حاجته إىل اإلخالل به
ُالً لدعوته، مثل هذا الصدق والوفاء بالعهود يعطي الصورة املشرقة عن  َقب اإلسالم، وجيعل نفوس الناس أكثر تـَ

ورغم أن تعامل الدولة إمنا هو مع الكفار الذين ال حيفظون عهداً، فإن الدولة ال ميكن . رغم ما يبدوا على ذلك من قيود
ة املسلمني   .أن ختلّ باتفاق أو تنقض عهدًا يف ذمّ

َديبية، يذكر الرواة أنه ما ُح  ُ دِّث بعد ذلك باإلسالم رجل إال أسلم، وأن الناس أقبلوا ولذلك، وبعد صلح احل
  .على دعوة اإلسالم وتقبلوها، حىت يف داخل مكة

  فعالیة في الواقع
مثل هذه السياسة ال تسمى دجالً أو خداعًا أو مواربة، إمنا تسمى فعالية يف الواقع وتأثريًا فيه، لتغيريه على 

مثل هذا يسمى تأثريًا يف الواقع، وهو مطلوب . اإلسالم ويؤدي إىل نشر رسالتهالنحو الذي نريد، والذي يساعد دعوة 
  .من املسلم ومن الدولة اإلسالمية، وذلك يف صدق كامل ووفاء بالعهد

وإنه، كما يالحظ القارئ، مل نتوسع يف حبث هذا املوضوع، ألن الباب . هذه بعض مالمح السياسة يف اإلسالم
، وإمنا هو باب يقصد منه إلقاء األضواء على احلياة اإلسالمية اليت عاشتها األمة على مدى هنا ليس ملثل هذه األحباث

اء كيف تكون السياسة اإلسالمية، هذه السياسة . التاريخ لة الغرّ ولعلنا يف القريب العاجل، نقرأ على صفحات هذه ا
  السامية اليت تدعو العامل إىل اتباع دين اهللا
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  ممع القرآن الكري
  

  
اهدين وال يركنوا للذين ظلموا فتمّسهم النار لة الدعوة وا وليعلموا أن ما . لذلك اخوة اإلميان، فال ييأس َمحَ

اهدين يف سبيله . األساليب يف تعذيبهم وسجنهم والتضييق عليهم يف رزقهم إالَّ فتنة هلم وابتالء من اهللا لعبادة املؤمنني ا
قال يا رسول اهللا أال تستنصرُ : فعن خبَّاب بن األرت قال: ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمفالصرب الصرب وامسعوا قو 

إنَّ من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشارُ على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه ال يصرفه « :فقال. لنا أال تدعو اهللا لنا
ُمشَّط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ال   .» يصرفه ذلك عن دينهذلك عن دينه وي

م يف أفكارهم  م يف سلوكهم املنحرف، ويناهضو ولقد اعتاد الظاملون من احلكام، أن يضطهدوا الذين خيالفو
م أنواع احملن، بعد أن اعرضوا عن أشكال املنح اليت قدمها احلكام إليهم، يف  م يف أهوائهم، وينزلوا  الباطلة، وال يسايرو

ا على فتات الدنيا، أو تستمال ذلة وصغار، ولكن أّىن   للنفوس الكرمية، ذات املعدن الطيب أن تغرى مبال، أو يسيل لعا
  .بعرض زائل من احلياة
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  )الوعي(حديقة 

  ...الصدق يهدي إلى البر
، وإن البرّ يهدي إلى الجنّة، وإن الرجل «: قال رسول اهللا  عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البرّ

وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن  .ليصدق حتى يكتب عند اهللا صديقاً 
  »الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهللا كّذاباً 

  العلماء إذا فسدوا
أي األصحاب : قيل. اجتناب المحارم، وال يزال فوك رطبًا بذكر اهللا«: أي العمل أفضل؟ قال: قيل للنيب 

  »العلماء إذا فسدوا: أي الناس شر؟ قال: وقيل. نك، وإذا نسيت ذّكركالذي إذا ذكرت أعا: أفضل؟ قال

  ميثاق وسياسة
يا أيها الناس، من صحبنا فليصبحنا خبمس وإال : عندما توىل عمر بن عبد العزيز اخلالفة خطب بالناس قائالً 

  .فال يقربنا
  .يرفع إلينا حاجة من ال يستطيع رفعها -١
  .ويعيننا على اخلري جبهده -٢
تدي إليه -٣ نا من اخلري على ما ال    .ويدّل
َنَّ عندنا الرعية -٤   .وال يغتاب
  وال يعرتض فيما ال يعنيه -٥

  موت في طاعة خير من حياة في معصية
ة قال أال إنَّ رحى اإلسالم دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث «:  قال رسول اهللا: روى أبو نعيم يف دالئل النبوّ

أال إنه سيكون عليكم أمراء يرضون ألنفسهم ما ال يرضون . السلطان سيختلفان فال تفارقوا الكتابدار أال إّن الكتاب و 
  .»لكم، إن أطعتموهم أضّلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم

كما فعل أصحاب عيسى، حّملوا على الخشب، ونشروا بالمناشير، «: وما نفعل يا رسول اهللا؟ قال: قالوا
  »طاعة خير من حياة في معصية فوالذي نفس محمد بيده لموت في
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  دعاء
  )كلمات من قالها موقنًا دخل الجنة(

اللهم أنت ربي ال إله إال أنت، : سيد االستغفار أن يقول العبد«:  قال: عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال
علي وأبوء خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك 

  .»بذنبي فاغفر لي، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
من قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل «: مث قال

  »وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة

  رواه البخاري

  عدل اإلسالم
كيف تركت الناس : ًا متنكرًا إىل مفارق طرق تعربها قوافل املسافرين فسأل أحدهمخرج عمر بن عبد العزيز يوم

ا مقهور واملظلوم منصور، والغين موفور والفقري جمبور: يف بلدك؟ فأجابه   تركت البالد، الظامل 
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