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احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسـول اهللا نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 
 :وبعد

يسعى البحث احلايل إىل الوفاء بمطلبـني رئيسـيني فـيام يتعلـق بعنـوان هـذه 
) حلاد أنموذجاً اإل(نظرة علمية رشعية يف واقع االنحراف الفكري املعارص : الورقة

 . ومعامل مقرتحة لتفعيل سياسة رشعية واعية
ويتمثل يف إبراز أمهية الكشف عن تضاريس : مطلب التصور والفهم: األول

ومالمح واقع االنحراف الفكري املعارص يف ضوء سياقه العام; وطولـه مقصـود 
لـب احلكـم أما الثاين فمط. نظراً ملا ينبني عليه من توصيات واسعة األثر والنطاق

رعية ـويتمثل يف رصد تداعيات هذا الكشف عىل طبيعة السياسة الشـ: والترصف
وقد اختذ البحـث . املقرتح انتهاجها للتعامل مع واقع االنحراف الفكري املعارص

احلايل من ظاهرة اإلحلـاد اجلديـد, حالـةً عمليـةً لتقريـب آليـة الوفـاء بـاملطلبني 
عن واقع االنحراف الفكـري املعـارص فهـو  هذا البحثفكل كالم يف . املذكورين

يقصد حالة اإلحلاد اجلديد وظروفها وآثارها, ال اإلحلاد اجلديـد فقـط مـن حيـث 
ة الواقع الفكري املعارص . هو دَ وإنه ملن الراسخ يف قناعة الباحث أن االعرتاف بجِ

ككل, والنجاح يف فهم مكوناته واجتاهاته كفيالن بإنضاج سياسة رشعية حكيمة, 
ري ألفــراد املجتمــع يف حريــة الســؤال واالعتقــاد بــاحلق  ــدَ تســتوعب احلــق القَ

هذا وسوف خيلُـص البحـث إن . رعي للدين يف أن يقول كلمته ويربم حكمهـالشَ 
شاء اهللا إىل عدد من النتائج احليوية, وحزمة من التوصـيات التـي هتـم أصـحاب 

 .القرار واملسؤولية من خمتلف فئات املجتمع
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 :وفيه مسألتان
 .أمهية فهم الواقع اجلديد: األوىل .  ١.  ١
 كيف نفهمه وما صفته?: الواقع اجلديد: الثانية . ٢.  ١
 :أمهية فهم الواقع اجلديد.  ١.  ١

وحـني يطلـق . رعـال ختفى أمهية التصور عىل كل عـامل مشـتغل بعلـوم الشـ
عند أهل العلم واملعرفة فإنـه ال يـراد بـه مطلـق التصـور وإنـام التصـور التصور 

رط الصـناعي يف إصـدار ـولقـد تـواتر هـذا الشـ. الصحيح للقضايا حمل البحث
بحيـث اسـتغنى عـن كثـرة  املتواتر معنىاألحكام عند كافة العلامء حتى صار من 
اسـتقر يف روع أهـل حتـى  املتـواتر لفظـاً التأكيد عليه أو حتى اإلشارة إليه, ومن 

, وتـداولوها يف )١(»يء فـرع تصـورهـاحلكـم عـىل الشـ«: العلم بالعبارة املشهورة
وإنه لتزيد درجة التأكيـد عـىل . وكافةً بعد كافة خطاهبم االجتهادي قرناً بعد قرن

أمهية هذه القاعدة ورعايتها حق رعايتها حني يكون موضوع األحكام هو عقائـد 
ولقـد دعـت احلاجـة يف هـذا البحـث إىل إعـادة . همهم, وأعراضؤالناس, ودما

التأكيد عىل أمهية التصور قبل إصـدار األحكـام نفيـاً أو إثباتـاً انطالقـاً مـن هـذا 
هم ؤاالعتبار, أال وهو اعتبار موضوع األحكـام الـذي هـو عقائـد النـاس ودمـا

 وأعراضهم, إىل جانب اعتبار آخر ال يقـل أمهيـة, إن مل يكـن أهـم باعتبـار غايـة
الورقة احلالية, أال وهو منطلق االستجداد أو اجلدة يف صفة النازلة العقديـة التـي 

تّامن العناية التامة بحسن تطبيق القاعـدة . نحن بصددها فاجتمع لدينا اعتباران حيُ
 .املشهورة السابق ذكرها وتعاهد حقيقة مضموهنا حق ما يقتضيه التعاهد

أكـد األمهيـة البالغـة  لتصـور واقـع يف ضوء هذا التمهيد الذي البد منـه, تت
االنحراف الفكري املعارص قبل أي حماولة جادة لتفعيل سياسة رشعية واعيـة, إذ 

                                                 
 ).١/١٧٧(; الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع )٥٠/ ١( خمترص التحرير رشح الكوكب املنري ) ١(
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نه ال يمكن حتقيـق الشـق الثـاين, والـذي هـو معـرب عـن عمليـة إيقـاع احلكـم إ
الصحيح, إال باستفراغ الوسع يف حتقيق الشق األول, والذي هو معرب عن حتصيل 

ويمكننـا يف هـذا السـياق أن نتبـني وقـوع عـدد مـن املفاسـد . التصور الصحيح
العظيمة وفوات عدد من املصالح العظيمة أيضاً حني خيل أولو األمر وأصـحاب 

فـاإلخالل . الرأي والقرار بأحد هذين الشقني يف املوضوع الـذي نحـن بصـدده
, شق التصور الصحيح لواقع االنحراف الفكري املعارص, مـن  بالشق األول مثالً

شأنه أن يؤدي إىل سياسة رشعية تنـتهج اإلفـراط والتعـدي وذلـك بتكفـري مـن 
أصلهم اإلسالم أو اجلرأة عىل دمائهم وأعراضهم ألدنى شبهة أو قرينة, أو يؤدي 
إىل سياسة رشعية تنتهج التفريط والتمييع وذلك بتطبيع الكفر, والغلـو يف تقريـر 

وكام أنّ يف كال احلالتني . الدين حق االعتقاد, وتعطيل أحكام الرشع, وحمو رسوم
من املفاسد ما ذُكر, فإن فيهام أيضاً من تفويت املصالح ما يكـايفء ذلـك أو أكثـر, 

ترغيب الناس يف الـدين اخلـاتم, وتـأليف قلـوهبم عليـه,  − عىل أمهيتها − أدناها
وتكثري عدد املتمسكني به والداخلني فيه, وقطع الطريق أمام الوشـاة واملـرجفني 

ر الصـدر ـلذين يف قلوهبم مرض, وإن كان مل خيل منهم عرص, بام يف ذلك عصـوا
األول من هذه األمة, إال أن فرص تفويت تلك املصالح ووقوع تلـك املفاسـد يف 

مل يبق للشك «: يقول الطاهر بن عاشور يف مراعاة هذا املقصد. )١(زماننا أكثر وأشد
ريع انتظـامُ أمـر ـريعة مـن التشــشجمال خيالج به نفس الناظر يف أن أهم مقصد لل

 .)٢(»األمة, وجلبُ الصالح إليها, ودفعُ الرض والفساد عنها
 كيف نفهمه وما صفته?: الواقع اجلديد.  ٢.  ١
 كيف نفهم الواقع املعارص?.  ١.  ٢.  ١

, وقـد سـبق فرعٌ عن تقدير أمهيـة فهمـهإن احلديث عن صفة الواقع اجلديد 
ولكن من املهم قبل احلديث عـن . ملوضوع الورقة احلاليةبيان تلك األمهية بالنظر 

 صفته أن نؤكد عىل أمهية العناية بالطرق املوصلة للتصور الصحيح للواقع عموماً 
                                                 

 .ما الواقع اجلديد? وتداعياته: نظراً ملا سيأيت يف املسألة اآلتية) ١(
 .٣٩١اصد الرشيعة اإلسالمية, ص مق) ٢(
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إن العنايـة بـالطرق املعينـة عـىل . ولواقع االنحراف الفكري املعـارص خصوصـاً 
يعة وإنام أكدوا التصور الصحيح واملؤدية إليه من األمور التي مل هيملها علامء الرش

عليها منطوقاً ومفهومـاً يف مناسـبات كثـرية, حتـى تبلـورت معانيهـا يف قواعـد 
. )١(»ما ال يتوصـل إىل الواجـب إال بـه فهـو واجـب«: مشهورة ومن أمهها قاعدة

ونظراً ألمهية التنزيل الصحيح لألحكام عىل الواقع فإن هذا ال يتـأتى إال بتعاهـد 
التصور الصحيح للواقع, ومـادام احلـديث عـن واقـع  الوسائل املعينة عىل حتقيق

خمصوص معني, وهو واقع االنحراف الفكري املعارص, فـإن العنايـة هنـا تكـون 
بجملة الوسائل واألدوات املباحة التي حتتف بذلك الواقع, أو هي نتاج له حميطـة 

م واملقصـود األعظـ. به ومنتمية إليه, ويعرفها أهل اخلربة مـن املسـلمني الثقـات
باألدوات يف هذا السياق ليس األدوات احلسية املاديـة فحسـب وإنـام املفاهيميـة 

ذلك أنه وإن كانت كـل . املعرفية إذ هي التي تقتضيها طبيعة النظر يف عامل األفكار
شرتكة ترثها األجيال قرنـاً بعـد العصور ال تكاد ختلو من أدوات مفاهيمية كلية م

ن القضـايا عـرب الزمـان واملكـان يف واقـع قرن, وذلك بسبب تكرر وقوع مجلة م
ي اللجـوء إىل ـاملجتمعات, إال أنه جيِدُّ يف كل واقع من النوازل  والقضايا ما يقتض

يف ضوء مـا . أدوات مفاهيمية تتناسب مع طبيعة تلك النوازل والقضايا كامً وكيفاً 
حـراف سبق, تتأكد أمهية العناية بكل مامن شأنه أن يعـني عـىل تصـور واقـع االن

ولقد كان لألئمة والفقهاء عناية ملحوظة هبـذا . الفكري املعارص تصوراً صحيحاً 
إدراكاً منهم ألمهيـة دورهـم يف  )٢(»أهل اخلربة« اجلانب, إذ تكرر يف خطاهبم تعبري

قال . حتقيق أو استكامل التصور الصحيح للقضايا التي كانت وما زالت تواجههم
. )٣(»يف كل فن إنـام يكـون إىل أهـل اخلـربة فيـهفإن الرجوع «: الشوشاوي املالكي

والفقيه أو الباحث الرشعي اليوم مطالب بأحد أمرين ال ثالـث هلـام يف حتقيـق أو 
                                                 

 ).٤١٩/  ٢(; العدة يف أصول الفقه )٢/٣٦٣(الواضح يف أصول الفقه ) ١(
 ).٣/١١٨٠(; اهلداية رشح بداية املبتدي )٢/٣٤( املعتمد يف أصول الفقه) ٢(
 ).٦/٧٩( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب) ٣(



− ٨ − 

اإلملـام : األول. استكامل التصور الصـحيح لواقـع االنحـراف الفكـري املعـارص
ور الكفائي بلغة العلوم اإلنسانية والدراسات االجتامعية ذات الصلة الوثيقة بتص

, والتضلُّع مما متس إليـه احلاجـة  واقع االنحراف الفكري املعارص تصوراً مكتمالً
من ثقـات املسـلمني يف هـذه العلـوم  »أهل اخلربة«االستعانة برأي : والثاين. منها

إن أمهية التأكيد عىل هـذين املطلبـني . )١(املجاالت, وهم وهللا احلمد ليسوا بالقليل
طلب استفراغ الوسع الذي هـو مفـردة أساسـية مـن فرع عن أمهية التأكيد عىل م

االجتهـاد هـو اسـتفراغ الوسـع يف « :مفردات مصطلح االجتهاد, كـام يف قـوهلم
 .)٢(»حتصيل العلم أو الظن باحلكم

من املقطوع به عقالً ورشعاً أن التقصري يف استفراغ الوسـع يف التصـور مـؤد 
 يكون مـن املبالغـة القـول بـأن بل قد ال. إىل التقصري يف استفراغ الوسع يف احلكم

استفراغ الوسع ألصق بجانب التصور منه بجانب احلكم, ألن احلكم سهل ولكن 
, ولذلك يقع التعجل يف احلكم من حتقيق أصله الذي هو التصور الصحيح صعب

قِبل أكثر الناس, ال سيام أراذهلم وجهاهلم, ال ألهنم قد استوفوا حقيقـة التصـور, 
إن حتقيـق التصـور الصـحيح للنـوازل . هنم أغفلـوه أو جهلـوهأل: وإنام بالعكس

العقدية خصوصاً أصعب, نظراً لغموضها مـن جهـة وألن التصـور نفسـه رشط 
, قبل احلكم عليها, فكان اسـتفراغ  تكييف املسائل النظرية تكييفاً رشعياً صحيحاً

عـىل  وملا كان استفراغ الوسع يف معرفة ما يعني. الوسع يف تصورها آكد وأصعب
إصابة التصور الصحيح ال يقـل أمهيـة عـن اسـتفراغ الوسـع يف إصـابة التصـور 

                                                 
يولوجية يف مركز براهني, كثـرة املسـلمني املتخصصـني يف أمحد حييى, رئيس قسم البحوث الب/ شكى إيل األستاذ ) ١(

. جمال علوم احلياة ثم قلة من هيتم منهم بالتصدي للشبهات التي يثريها املالحدة انطالقاً مـن خمرجـات هـذا العلـم
ويمكن أن يقال اليشء نفسه عن سائر املجاالت املعرفية, حيث نجد الكثري من املسلمني املتخصصـني يف االجـتامع 
والنفس والفلسفة والنقد األديب احلديث وغريها, ولكن ال نجـد إال القليـل جـداً ممـن سـامهوا مسـامهة فعليـة يف 
التصدي للشبهات املثارة باالستناد إىل تلك العلوم, واملقصود هنا هو أن قلة املشاركني يف التصدي هلذه النوازل من 

 .قلة اهتاممهم هؤالء املتخصصني ال تعني ندرة وجودهم بقدر ما تعني
 ).٥/٥١(املوافقات ) ٢(
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الصحيح نفسه, إذ الوسائل هلا أحكام املقاصـد ومـا اليـتم الواجـب إال بـه فهـو 
ر املفاهيميـة واملعرفيـة مـثلام أدرك ـواجب, ندرك أمهية االستعانة بأدوات العصـ
ولكــن كــام ذكرنــا يُســتعان . ينيــةأكثرنــا أمهيــة االســتعانة بأدواتــه احلســية والع

باملتخصصني من الثقات املسلمني, الذين حيسنون اقتنـاص واسـتغالل األدوات 
يقـول الـدكتور . املفاهيمة النافعة الصحيحة ومتييزها عن الباطل منها أو املشـبوه

حممد بن حسني اجليزاين عـن دور املُفتـي يف اسـتفراغ الوسـع لتحصـيل التصـور 
هالصحيح مع االستع  :انة بمشورة أهل اخلربة يف ذلك ما نصّ

ال يبادر إىل اجلـواب إال بعـد اسـتفراغ الوسـع, وبـذل اجلهـد, وحصـول «
لذلك كان عىل املفتي أن يستشري من يثـق بدينـه وعلمـه, وال يسـتقل . االطمئنان

ا هبا, فقد قال اهللا لنبيه  ا بنفسه وارتفاعً ـرِ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصباجلواب ذهابً مْ يفِ األمْ هُ رْ اوِ شَ  ﴾وَ
 .)١(», وأثنى عىل املؤمنني بأن أمرهم شور بينهم)١٥٩: آل عمران(

ــربة  ــل اخل ــتعانة بأه ــة االس ــول أمهي ــليمي ح ــد ض ــدكتور أمح ــال ال وق
 :واالختصاص

سؤال أهل العلم واالختصاص وسيلة اسـتخدمها القـرآن لتثبيـت حقيقـة «
تعامل إيامنية, وترسيخها يف النفوس, فال يتطرق إليها الشـك بعـد ذلـك, ويف اسـ

: السؤال يف التعلم, واالنتفاع بسؤال أهل اخلربة واملعرفة, يقـول أحـد الدارسـني
من األدبيات القرآنية املهمة يف جمال العلم وجوب الرجوع إىل أهل اخلربة يف كـل 
علم وفن, وسؤال أهل الذكر يف كل موضوع, فهـم الـذين يسـتطيعون أن حيلـوا 

 .)٢(»العويص من القضاياعضل من املسائل والعقد, ويعاجلوا امل
ولئن كانت االستعانة بأهل التخصـص وذوي اخلـربة مـن ثقـات املسـلمني 
متأكدة غاية التأكد يف فهم الواقـع املعـارص, إال أن هـذا ال يمنـع يف فهـم الواقـع 

                                                 
 .٥١٠معامل أصول الفقه, ص) ١(
 − ١١١السؤال يف القرآن الكريم وأثره يف الرتبية والتعليم, جملة اجلامعة اإلسالمية, السنة الثالثة والثالثون, العدد ) ٢(

 .يوسف القرضاوي/ هو الدكتور » أحد الدارسني«واملشار إليه بـ. م٢٠٠١/هـ١٤٢١
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د ـن االستعانة بتصـورات أهـل التخصـص مـن غـري املسـلمني عنــر مـاملعاص
ن مل حيِـط بـام ـلمني مــون يف املسـني ال يكد حـون ذلك آكـل ربام يكـة; بـاحلاج
ت ة ـة الراجحــاجـرورة أو احلـوقت, وقضت الضـاق الـاج إليه يف ذلك, وضـحيُ

هبا النـاس,  .بذلك ال سيام يف العلوم املستقرة التي اشتهر أمر االستفادة منها, وجرّ
 فمثل دراسات وأبحاث علوم االجتامع, والنفس, وعلم دراسة اإلنسان املعـرو

ذلك أنـه . , والسياسة احلديثة, واإلدارة, واالقتصاد, وغريها»األنثروبولوجيا«بـ
, فهـي يف اجلملـة علـوم مأمونـة  ال مصلحة لغري املسلمني يف الكذب فيهـا عـادةً
صحيحة, وإن كانت ظنية, وعامل اخلطأ فيها أكرب مما يقع يف العلوم التـي تـدعى 

, ولكنها تظل أفضـل بكثـري الدقيقة كالرياضيات التطبيقية والفيزيا ء املعملية مثالً
من احلكم باهلو, أو االجتهاد الفردي اخلاص املجرد من القرائن املعتربة واألدلة 

ويرجـع . املؤثرة يف حتقيق التصور الصحيح لطبيعة الواقع املعارص وجوداً وعدماً 
وأطُرهـا  سبب الدعوة لالستعانة هبذه العلوم واالستفادة مـن أدواهتـا املفاهيميـة

: ولكـي أزيـد هـذه املسـألة بيانـاً أقـول. )١(النظرية إىل طبيعة الواقع املعارص نفسه
التغلُّب عىل التحديات الناجتة عن واقعٍ ما ال يسـتتم إال بدرايـة كافيـة بـاألدوات 

أنـتج الواقـع الرأسـاميل : مثـال.  العينية واملفاهيميـة التـي أنتجهـا ذلـك الواقـع
وأيضـا أنـتج أدوات وتقنيـات كثـرية للتغلـب عليهـا أو  الصناعي حتديات كثرية

أدوات وتقنيــات جمــال إدارة : ففــي اإلدارة مــثالً . إدارهتــا واحلــد مــن أرضارهــا
املشــاريع والتخطــيط اإلســرتاتيجي, ويف االقتصــاد مــثالً أدوات تقنيــات رصــد 

بـات حاالت الفساد املايل, ويف االجتامع مثالً أدوات وتقنيـات املوازنـة بـني متطل
ا حتصل مشكلة كبرية عندما نغفـل  .احلياة الشخصية ومتطلبات العمل, وهلم جرً

                                                 
رابطـة «مـؤمتر جاء يف توصـيات . الحظت مؤسساتٌ رشعية مرموقة أمهية هذا املطلب وأودعته يف مجلة توصياهتا )١(

 ٢١−١٩, الـذي عقدتـه الرابطــة يف مكـة املكرمـة يف الفـرتة مـن »الواقع واستشـراف املستقبل...العامل اإلسالمي
ابطة يف إعداد املشـروعات الكرب التي يناط هبا تكوين جلنة خرباء دائمة تستعني هبا الر«هـ, رضورة ١٤٣١شعبان 
 .»تنفيذها
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لفهم حتديات هـذا الواقـع  − املباحة يف جلّها واملطلوبة مقاصدياً  − هذه األدوات
فقط يف حالة واحدة يمكن فعل غري ذلـك, وذلـك  .املعني, إذ ال يمكن غري ذلك

رؤ وغايـات خمتلفـة مـن شـأهنا أن  بتغيري النظام برمته من خالل تأسيسـه عـىل
تفرض حتديات خمتلفة تتطلب, بل تنتج هي بدورها أدواهتا وتقنياهتا اخلاصـة هبـا 

. فال يظن أحد أن بإمكانه مصاولة ومعاجلة عامل اليـوم بغـري أدواتـه. واملناسبة هلا
نعم لنا قيمنا ومعتقداتنا ولكن عىل املرء أن يفرض نظره بأدوات واقعـه, هـذا مـا 

إال أنـه سـيأيت . سعنا اآلن, وإن كنا ال نرتيض اإلطار املفاهيمي الكيلّ لواقع اليومي
اليـوم  − لصـنا يف قصـدنا وصـدقنا يف إرادتنـامتى أخ − باألثر الرتاكمي املستدام

الذي نجد فيه إطارنا املفاهيمي اإلسالمي الكيلّ قد تصدر املنافسة, وهو بطبيعتـه 
ر كميتهـا يف ـر تصور حقيقتهـا وحصــالتي قد يعسحينئذ سينتج أدواته وتقنياته 

  .)١(الوقت الراهن
 ما أبرز سامت الواقع املعارص? .  ٢.  ٢.  ١

بعد أن عرفنا أمهية التأكيد عىل أمهية التصور الصحيح للواقع املعارص ككـل 
بالنسبة لفهم واقع االنحراف الفكري املعارص عىل وجه التحديد, إذ هذا األخـري 

جزء منه, باإلضافة إىل ما أرشنا إليه من رضورة االستفادة من التجربة فرع عنه, و
البرشية املعارصة يف حتليل وتفسري الواقع املعارص, للتوسل بذلك إىل حتقيق احلـد 
األدنى من التصور الصحيح املفيض بذاته إلصدار احلكم الصـحيح عـىل الواقـع 

, بعد هذا كله نأيت ألمهية إعامل  ف عـىل أبـرز نفياً وإثباتاً مجيـع مـا سـبق يف التعـرّ
رعي ـسامت الواقع املعارص, والتي من شأن التعرف عليها أن يقيم للباحـث الشـ

رفياً كليّاً يعينه يف فهـم الواقـع الفكـري املعـارص عمومـاً وواقـع  املعارص أصالً عُ
إن  −ثـم نرصـد يف فقـرة تاليـة . االنحراف الفكري املعارص عىل وجه اخلصوص

ف عىل − شاء اهللا  :تداعيات هذا التعرّ
                                                 

 ., للمؤلف; حتت الطبعآفاق علمية ورؤ نقدية: بترصف يسري من) ١(
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رية القديمــة, وجتاوزهــا أو تطويرهــا عــىل ذات ) أ (  مجلــة مــن القواعــد التصــوّ
رعي ـاألصول الرشعية واملقاصد الكلية, كـيام نعـزز انطـالق الباحـث الشـ

ويف هذا من إحقاق العدل . املعارص من واقع عرصه, ال من واقع زمان سابق
ليل املفسدة, ما الخيفى عىل فقيه بأحكـام ودرء الظلم, وتعظيم املصلحة وتق

 .الرشع ومقاصده, وسيأيت بيان وجه ذلك
رسم معامل سياسة رشعية واعية تكتسـب شخصـيتها مـن حقيقـة التصـور ) ب(

الصحيح لواقع االنحراف الفكري املعارص وتصـدر يف أحكامهـا وهويتهـا 
 . عن حمكامت الرشع ومقاصده

من املهم قبل التعرف عىل أبرز سامت الواقع املعارص التمهيد بذكر مقدمتني  
 لتقدير قيمة آراء اخلرباء وتقييامهتم عن الواقع امال يسع الباحث جتاهلهام أو جهله

االجتامعي والثقايف لإلنسان املعارص وإنزاهلا حملّها الالئق هبـا يف عمليـة التصـور 
 .واحلكم

العامل اليوم مشتبك ومتصل ومتفاعل بعضه ببعض عىل نحـو : املقدمة األوىل
 .)١(ال نجد له مثيالً يف مصادر التاريخ املاضية وأخبار األمم املتقدمة

من شأن هذا النوع مـن التفاعـل والتواصـل أن ينـتج وقـائع : املقدمة الثانية
الـدول  اجتامعية وأحوال ثقافية متشاهبة عرب دول وجمتمعات متباعدة, بام يف ذلك

 .واملجتمعات املسلمة
ركبة من شقني سلَّمة تصورية مُ  :ينتج من هاتني املقدمتني مُ

من شأن ذلك النوع من التفاعل والتواصل أن ينتج وقـائع اجتامعيـة  :األول
يُالحـظ أن الباحـث . ال نظري هلا يف التصور الفقهي القـديم معينةوأحوال ثقافية 

الذهن آلحاد الوقائع املتجددة, أمـا أن يكـون يف , وهذا يرصف »التعنيُّ «قيّد بقيد 
                                                 

 حريـة بـني املعـارص اإلعـالم ملـؤمتر اخلتامي ومن تداعيات هذا الوضع التفلُّت وانفراط األمور, وقد نصَّ البيان) ١(
 مسـتو ضـعف«هــ عـىل  ١٣/٢/١٤٣٠ته رابطة العامل اإلسالمي, بتـاريخ  للدين, الذي نظم واإلساءة التعبري
 .»املبارش واإلعالم االتصال ووسائل املعلومات تكنولوجيا تطور بسبب العاملي والثقايف اإلعالمي الضبط
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الرشيعة أو التصور الفقهي القديم نظائر كلية من خالل أصول ما, أو وقائع فقهية 
تشبه بعض وقائع اليوم من وجه دون وجه, فهذا ال ينفيـه الباحـث, بـل يثبتـه يف 

 .اجلملة
هلـا يف التصـور نجوم وقائع اجتامعية وأحوال ثقافيـة معيّنـة ال نظـري : الثاين

, من شأنه أن يفرض عىل الباحث الشـ رعي قبـل ـالفقهي القديم, ومتشاهبة عاملياً
احلكم عليها اإلملام الكفائي بآراء أهل اخلربة والدراية يف االجتامع والثقافـة, مـن 

ب منـه يف التوصـيف الفقهـي  »التشابه العاملي«ووصف . املسلمني وغريهم يقـرُ
بعـدد مـن النـوازل الفكريـة  »عمـت البلـو«فإنـه قـد , )١(»عموم البلو«تعبري

والعقدية يف الدول واملجتمعـات العربيـة املسـلمة عـىل وجـه اخلصـوص, ومـن 
 املعلوم أن السياسة الرشعية واالجتهادات الفقهية ال تُعامل ما مل تعـم بـه البلـو

اجلزئيـة  وسيأيت مزيد بيان هلـذه. )٢(وما عمت به البلو معاملة واحدة المتييز فيها
أثناء احلديث عن تداعيات التصور الفقهي لواقع االنحراف الفكري املعارص عىل 

 . معامل السياسة الرشعية
سبقت اإلشارة إىل أن الورقة احلالية سوف تتخذ من حالـة اإلحلـاد اجلديـد 

وقـد وقـع االختيـار عـىل . نموذجاً للتعبري عن واقع االنحراف الفكري املعارص
ـة عـن السـامت التـي تشـخص مثال اإلحلاد ا جلديد خلطورته كنازلة عقدية مرتمجِ

أعيد التذكري بأن التعريف بسامت الواقع اجلديد . )٣(الواقع الفكري املعارص عموماً 
 ذي سبق التأكيد عليهـح الـور الصحيـاج التصـاً ملطلب إنضـداداً وحتقيقـيأيت امت

                                                 
ر التحرز عنهـا أو: لبلوا) ١( موم البلو, أي شموهلا حتى تعذّ رب عنها بعُ . عـن آثارهـا املصيبة والبالء, وإذا عمّت عُ

 ).٣١٧, ١/٢: موسوعة القواعد الفقهية(
لـو فسـدت املكاسـب كلهـا, وطبـق «: ومن األمثلة املوغلة يف إبراز وتكثيف هذ املعنى افرتاض اجلويني الشـهري) ٢(

فلو اتفق مـا وصـفناه,  −وليس حكم زماننا ببعيد من هذا  −األرض احلرام يف املطاعم واملالبس وما حتويه األيدي 
غيـاث األمـم يف التيـاث . (»سبيل إىل محل اخللق واحلالة هذه عىل االنكفاف عن األقوات, والتعري عـن البـزةفال 

 ).٤٧٦الظلم, ص 
 ., عبداهللا العجريي, دار تكوينميليشيا اإلحلاد: يُنظر وللتوسع يف التعرف عىل مالبسات وسامت اإلحلاد اجلديد) ٣(

 ., عبداهللا الشهري, دار نامءثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإليامن
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السبُل والوسائل التـي سـبق واإلشارة إليه, وسوف يستعني يف بلوغ هذا األرب ب
لقد أشار الباحث يف دراسة مسـتقلة إىل مجلـة مـن السـامت احلسـية . التنبيه عليها
عن ظهور حالـة اإلحلـاد اجلديـد,  لتي يعتقد أهنا مسؤولة بشكل رئيسواملعنوية ا

إحلاد مجهور الناس مركب من دوافع متغايرة ومتداخلـة تعكـس «: وفيها ما نصه
ات ـاقضــي مـرتع بالتنـياق ثقافــوم, سـه العامل اليـذي يعيشـياق الـة السـطبيع

والتعدديات ) أسئلة السلطة واحلرية(والالمركزيات ) أسئلة املعنى واخلري والرش(
عامل يزداد تعقيداً ورسعة يوماً بعـد يـوم, «وذلك يف . )١(»)أسئلة اهلوية والتعايش(
ور أنـامط جديـدة مـن ذوبان للهوية وتفكك للصـالت االجتامعيـة, وظهـ) مع(

التحكم والسيطرة, وارتفاع معدالت الفساد والبطالة والفقر والتلوث واجلريمـة 
ورأي الباحث ليس وحيداً يف سياق التشخيص األكاديمي للواقع  .)٢(»واالكتئاب

االجتامعي املعارص, وإنام يأيت موافقاً له ومتسقاً معه, وسنسوق فيام ييل مجلـة مـن 
هلذا الـرأي مـن قبـل أهـل اخلـربة وذوي االختصـاص, وفـاءً  د املؤيدةـواهـالش

ارص مـن خـالل أُطُـره بمطلب إنضاج التصـور الصـحيح للواقـع الفكـري املعـ
ن التقصري يف تقدير طبيعة هذا الواقع إساءة له وظلم لضـحايا آثـاره إوأدواته, إذ 

سياسـة  يؤدي ال حمالة إىل التقصري يف تأسيس وتفعيـلـذي سـر الـلبية, األمـالس
 .رشعية حيّة واقعية وناجحة

ال يكاد ينازع أحد من ذوي اخلربة بأحوال العامل اليوم يف أن الواقع الفكـري 
ـل مقوماتـه ويسـتفيد معظـم مادتـه مـن املخـزون الفلسـفي  املعارص يكتسب جُ

ويف حالـة اإلحلـاد اجلديـد عـىل وجـه . والثقايف لعرصي احلداثة وما بعد احلداثة
عايض بن سعد الدورسي, أستاذ العقيـدة . د(ذا أحد الباحثني التحديد, أدرك ه

, إذ قال) بجامعة امللك سعود فّق يف توصيفه توصيفاً ممتازاً  :ووُ
ـا أن بـالدي « ا جازمً يف منـأ عـن تلـك  −السـعودية  −كنتُ أعتقد اعتقادً

ة, كان ذلك اعتقادي الراسـخ حتـى زمـنٍ لـيس بالبعيـد, إال أن  األخطار الفكريَّ
                                                 

 .٩٣ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإليامن, ص) ١(
 .٩٠املرجع السابق, ص) ٢(
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ر العوملة واالنفجار الثقايف اهلائل, والذي خرج كاملـارد مـن قمقـم وسـائل مظاه
البث املبارش واالتصاالت احلديثة; كالقنوات الفضائية واإلنرتنت, ثـم التقـارب 

راعيها ـجعل أبوابَ املجتمع مفتوحة عىل مص −الفكري والثقايف اهلائل مع اآلخر 
الكتـاب «جعـل النفجار الثقـايف وعقيدة, هذا ا لكل شاردة وواردة, ولكل فكرة

بصيغه املختلفة يف متناول اجلميـع, وبضـغطة زر واحـدة يصـبح أي  »اإللكرتوين
إن هذه الظاهرة البرشية, والعوملة الثقافية,  .بني يديك −مهام كان مَرشبُه  −كتاب 

فتحتِ األبوابَ عىل مرصاعيها, وجعلت عقول الشـباب حتـت القصـف الـدائم 
ن اآل ز مِ خر, ومَن يتبع له من املتعاطفني معه, فأنتجت أسئلة فكرية وعقدية واملركَّ

جديدة, يف إطارٍ فارغٍ من أي فكرٍ أصيل عند هؤالء الشباب, وساعد عىل تنـامي 
ذلك غفلةٌ من أهل الفكر األصيل, فتشـكلت قناعـات جديـدة, ورؤ حديثـة, 

أوسـاط بعـض وأصبحت هذه األسئلةُ املحمومة, واألفكـارُ اجلديـدة نشـطةً يف 
 .)١(»الشباب واملراهقني, والذين مل تكن هلم خلفية ثقافية دينية متينة

ف مـن ذلـك املخـزون املهـيمن عـىل ـلذا جيدر بالباحث الشـ رعي أن يتعـرّ
ــريب  ــامل الع ــارص يف الع ــع االنحــراف الفكــري املع ــب ذات الصــلة بواق اجلوان

وق الشواهد والنقوالت التي . اإلسالمي من شأهنا أن متـيط ومن أجل ذلك سنسُ
اللثام عن أبرز هذه اجلوانب, بام حيقق عىل األقل احلد األدنى من مطلـب إنضـاج 

ولعل من أبرز . التصور قبل إصدار األحكام ورسم مالمح سياسة رشعية مناسبة
كام سيأيت, وهي من الكثرة بـام ال تتسـع لـه  − اجلوانب املتكررة يف تلك الشواهد

لسياق االجتامعي والثقايف احلاضن لواقـع االنحـراف التي تصف ا −هذه الورقة 
 :الفكري املعارص ما ييل

زيادة تعقيد وتشابك وتداخل وتفاعل املجتمعات واألحداث واألفكار مـع  )أ ( 
 .)٢(بعضها البعض عىل نحو غري مسبوق

                                                 
ميليشـيا ; منشور بموقع مقاالت الشيخ يف شبكة األلوكة; وهو حملق بـآخر عقولنا حتت القصف: من مقال بعنوان) ١(

 .١٩١, للشيخ عبداهللا العجريي, صاإلحلاد
لدكتور مفرح بن سليامن القويس طرفاً من هذا املعنى يف عالقتنا بالعامل الغريب عىل وجه اخلصوص, رصد الباحث ا) ٢(

=  فيهـا يتداخل حيث شديداً  ومعقدة تعقيداً  حساسة قضية تعد والغرب المـاإلس بني ةـالقـالع«: ولـويف ذلك يق
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زيادة درجة الغموض والشك يف فهـم خلفيـات آحـاد ):  أ (وهي نتيجة لـ ) ب(
عية والثقافية ودوافع األشخاص املتصلني هبـا أو املسـؤولني الوقائع االجتام

 .عنها
زيادة درجـة التفكـك يف اهلويـة واإلهبـام يف اخلطـاب : )ب(وهي نتيجة لـ  )جـ(

 . واملجهولية يف تصور الواقع عىل ما هو عليه
ـل يف كافـة جوانـب املجتمـع  ر اسـتيفاء التأمُّ يقول هانز مـولر واصـفاً تعـذُّ

لغ تعقيد املجتمع احلديث مبلغاً جيعـل التأمـل يف مجيـع جوانـب لقد ب«: احلديث
تعقيد « :والنتيجة كام الحظها جان كويامن هي تكاثر املشاكل.  )١(»احلياة مستحيالً 

وباملثـل يلقـي روبـرت . »املجتمع احلديث آخذ يف االزدياد, وكـذلك مشـكالته
ولقـد فـاقم ذلـك تعقيـد « :عقيد الذي اتسم به الواقع اجلديدهايند التبعة عىل الت

يبتىل األفراد غالباً بالتزامات « :,  ومن نتائج ذلك كام يضيف هايند»احلياة احلديثة
ولعـامل .  )٢(»لدرجة أن اختاذ القرار بات عملية طويلة ومؤملـة ...أخالقية متضاربة

االجتامع الشهري أنتوين غدنز نصٌ جامعٌ متـداول يف وصـف السـياق االجتامعـي 
يقـول يف كتابـه . لذي متخضـت عنـه سـامت الواقـع الفكـري املعـارصوالثقايف ا

لقد جرفتنا أنامط احلياة التي أتت هبـا احلداثـة بعيـداً «: احلداثة عواقباملعروف بـ 
إن حتـوالت . عن النامذج التقليدية للتنظيم االجتامعي, وعىل نحـو مل يسـبق إليـه

ت  صَ األزمنة املاضية, سـواء يف احلداثة أعمق بكثري من معظم التغريات التي شخّ
فباعتبار االتساع, عملت عىل تأسيس أشـكال مـن التواصـل . اتساعها أو عمقها

االجتامعي متتد عرب أرجاء املعمورة; وباعتبار العمق, عملت عـىل تبـديل أقـرب 
ومن ثم يعـرتف ريتشـارد هـاينربغ . )٣(»وأخص السامت املتعلّقة بوجودنا اليومي

                                                                                                                            
 الثقافية الفكرية العالقة: انظر. (»اكمةومرت شائكة وبصورة ,واجتامعي وسيايس واقتصادي وتارخيي ديني  هو ما= 
ر اإلدارة العامـة للثقافـة ـ, نشـ٦م, ص١٤٢٩, واجلسور احلارض احلواجز العرص يف والغريب العاملني اإلسالمي بني

 ).والنرش برابطة العامل اإلسالمي
(1) Müller, H. (2010) Business Ethics from Below: Rethinking Organisational Values, Strategy and Trust.  In 

Complexity, Difference and Identity: An Ethical Perspective; edits. Cilliers, P. & Preiser, R.; Springer, p. 205. 
(2) Hinde, R. (2007) Bending the Rules: Morality in the Modern World. Oxford University Press, p. 90-91. 
(3) Giddens, A. (1991) The Consequences of Modernity, Polity Press, p. 4. 
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ة انتهى إ رَّ يف السنوات القليلة «: ليها السعي احلضاري املتأخر, حيث قالبحقيقة مُ
األخرية الح يل فعالً أن األسس االقتصادية واالجتامعية التي تقوم عليها احلضارة 

ونختم توصـيف واقـع اليـوم بتشـخيص . )١(»هي أسسٌ بطبيعتها فاسدة ومفسدة
. اً كام كان من قبـلمل يعد شيئ« :عام ومعربّ للناقد جورج بالنديي, ويف ذلك يقول

نا التي كانت تشكل عواملنا األليفة دَ فـاملحيط . إن احلركة حتملنا وتدفع دفعاً مشاهِ
واملصنوعات والعلم وأقرب العالقات االجتامعية املبارشة والعقائد والقيم, كلها 

واحد أكثر من تغريها منذ الثورة الصناعية الغدت تتغري برسعة يف حياة الشخص 
ففي غامر هذه الفوىض, فوىض التحـول األكـرب, .  حدود الستيناتواحلرضية إىل

َت معامل قديمة, وتشوشت األفكار ولعـل أحسـن صـورة عـن هـذا الواقـع . احمَّ
 .)٢(»صورة جمتمع بال بوصلة

إذاً حمصلة القول يف ضوء ما سبق أن املقدمتني املذكورتني سابقاً وما متخـض 
صحيح,  ويعرب عـن واقـع ملمـوس ال عنهام من مقدمة تصورية مركبة كل ذلك 

متوهم, األمر الذي ينبغي أن ينقلنا إىل مهمة التفكري يف احللول والتوصيات بـدالً 
ف عىل السـامت العامـة للواقـع الفكـري أكثـر ممـا  من الوقوف عند مرحلة التعرُّ

وطاملا أن كلمة اخلرباء واملختصني جممعة عىل اتصاف الواقع العام بام سبق .  ينبغي
ن سامت, فإنه جيوز لنا القول بعموم البلو الفكرية يف واقعنا املعارص عىل نطاق م

رعية ـواسع ومؤثر, ويلزم من ذلـك,  كـام أرشت يف موضـعه, أن السياسـة الشـ
ل ما عمت به البلو معاملة رشعيـة خاصـة,  واالجتهادات الفقهية جيب أن تُعامِ

والفقر الشديدين يف زمنه بتعليق مع عموم البلو باجلوع  −  −كام تعامَل عمر 
حد الرسقة, إذ مل يعد األمر ناشئاً عن اختيار الناس بال اضطرار وإنام الضطرارهم 
بال اختيار, وهذا مثال للتقريب فقط, وإال فإن عموم البلـو باألفكـار املنحرفـة 

                                                 
(1) Heinberg, R. (2005) Memories and Visions of Paradise. In Zerzan, J.; Against Civilization, Feral House, p. 

عبدالرزاق احلليـوي, /  , تعريبمتحرضون, عىل ما يقال: ; ضمن جمموعة مقاالت يف كتابزمن الشكوك: مقال) ٢(  .196
 .٩٥املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون, ص
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التي هتجم عىل أفراد املجتمع املسلم من كل صوب أخطر وأشد أثراً , حتى لـربام 
ن الشبهات مبلغاً يدفع البعض لتطلُّبها والركون إىل يشء ب لغت مع قلة العلم ومتكُّ

ره ـواإلنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي مـا يضـ« :منها, كام قال ابن تيمية
 . )١(»ويلتذ به; بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه
ت الواقـع الفكـري هذا وقد اعتنى بعض البـاحثني املعـارصين بتأمـل سـام

احلاضن لإلحلاد ومقوالت الشك, واتسمت معاجلاهتم بقـدر جيـد مـن االتـزان 
فمن مجلة ما يضاف . والشمول, ومن أولئك الباحث عبداهللا بن صالح العجريي

قصـور وتقصـري للخطـاب من توصيف العجريي للطرح احلايل ما أشار إليه من 
يف اسـتيفاء مطلـب التحقـق مـن  −بطابعه االجتهادي أقصد  − الرشعي املعارص

مما نتج عنه نفرة بعـض ) مطلب التصور(طبيعة الواقع الفكري املعارص كامً وكيفاً 
ولـيس جمـرد القصـور . )٢(املستهدفني بذلك النمط مـن اخلطـاب تصـوراً وحكـامً 

 .إلخ... والتقصري يف اختاذ التدابري
يض الـدورسي ومن صور التقصري التي فاقمت املشكلة ما حلظه الدكتور عا

ا  −الفكر ونُخب املثقفني والـدعاة عـن مهـوم الشـباب «من انشغال ألهل  ذكـورً
ا  ا أسئلتهم احلرجة والذكية, برصاعات ومعارك داخليـة, فتَّـت  −وإناثً وخصوصً

 . )٣(»يف اللحمة الفكرية, وشككت الشباب يف قيمهم ورموزهم
سن, عىل إعطاء ا ألمـور حقهـا تصـوراً مجيعنا مستأمنون, كل بحسبه وفيام حيُ

وحكامً ولو تأخرت نتائج مصالح هذا الرضب من االجتهاد الكفـائي الواجـب, 
, فهو خري من التفريط يف ذلك استعجاالً لنتائج  اً يسرياً مؤقتاً واحتُمل يف سبيله رشّ

فسِ  مةـمُ كَ  دة حيسبها العامل أو الداعية أو املصلح أو املفكر مصالح حمققة وتدابري حمُ
 درء املفاسد«: ا تكون عن ذلك; متشياً مع القاعدة الرشعية املشهورةـد مـوهي أبع

                                                 
)١ ( جمموع الفتاو)١٩/٣٤.( 
 .١٠٢−١٠١ميليشيا اإلحلاد, ص: انظر) ٢(
 .مرجع سابق) ٣(
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كذلك مل يُغفل العجريي اإلشارة لسـمة مهمـة مـن . )١(»مقدم عىل جلب املصالح
تْ عليهـا الورقـة احلاليـة, أال وهـي سـمة التعقيـد والتشـابك  السامت التي أكدَ

رها جتعـل مهمـة التصـور البالغني لواقع االنحراف الفكري املعارص, والتي بـدو
دة واحلذر تنظـرياً د الوقائع أحوج ما تكون إىل التؤوإصدار األحكام ومبارشة آحا

وبسبب تعقيدات احلالـة املحليـة, وتعقيـدات احلالـة «: يقول العجريي. وتطبيقاً 
اإلحلادية, فإن الوقوف بدقة عىل حجم هذه احلالة ومد انتشارها جمتمعياً مسألة 

, والباحث هنا يقصد املهمة الشاقة املتمثلة يف التعرف عىل النسب »ديف غاية التعقي
ر أو أنـه  واألرقام, وال يقصد أن اإلقرار بتعقيـد الواقـع الفكـري املعـارص متعـذَّ

كام يفهـم مـن  −متوقف عىل إنجاز دراسات متخصصة من ذلك النوع, فإن هذا 
ىل هـذا األسـاس, رف عــبنيّ بنفسه, ولكن بقي أن نعمل ونتص − الباحث نفسه

ثـم يواصـل الباحـث رصـد . وهو املطلب الذي مل يتحقق إىل اآلن بصورة كافيـة
بعض النتائج السلبية التي تتفق مع اسـتنتاج الورقـة احلاليـة يف توصـيفها لواقـع 

غلبـة القـيم املاديـة «االنحراف الفكري املعارص, حيـث يشـري الباحـث إىل أثـر 
ايل, والذي يـؤدي يف حـاالت ضـعف املامنعـة إىل وهيمنة املزاج الليرب...العلامنية

إعادة تشكيل العقول والتصورات يف ضوئها, ويتسبب لـيس يف منـافرة اخلطـاب 
الرشعي يف شقه البرشي فحسب, بل قد حيمل صاحبه عىل منـافرة بعـض القـيم 

 . )٢(»واملباديء الرشعية الثابتة
ن إيراده قبل االنتقـال  هـذه الورقـة أن أزمنـة املطلـب الثـاين يف إىل ومما حيسُ

حوال مقاربة, ومن ذلك أسياقات مشاهبة, وظروف مماثلة, و املتقدمني مل ختلُ من
 :يف نص يستحق النقل بطوله − رمحه اهللا −ما ذكره اجلويني 

ناشئة من الزنادقة واملعطلـة, وانبثـوا يف  −حرس اهللا أيام موالنا  −وقد نشأ «
عبـاد, إىل االنسـالخ عـن منـاهج الرشـاد, املخاليف والبالد, وشمروا لـدعوة ال

واستندوا إىل طوائف من املرموقني املغرتين, وأضحى أولئك عنهم ذابـني, وهلـم 
                                                 

 .٢٧٧; أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله, ص)٥/٣٠٠(املوافقات ) ١(
ف. ١٠٢ميليشيا اإلحلاد, ص ) ٢(  .بترصّ
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املعيشة, يتخـذون فكاهـة جمالسـهم,  هوصار املغرتون بأنعم اهللا, وترف .منترصين
االستهانة بالدين, والرتامز والتغامز برشيعة املسلمني, وتعد  −وهزو مقاعدهم 

ما يالبسونه إىل أتبـاعهم, وأشـياعهم مـن الرعـاع املقلـدين, وفشـا يف عـوام  أثر
املسلمني شبه امللحـدين, وغوائـل اجلاحـدين, وكثـر التخـاوض والتفـاوض يف 

ومن أعظم املحن, وأطم الفـتن يف هـذا الـزمن, انحـالل عصـام . مطاعن الدين
سـاك بحطـام التقو عن الور, واتباعهم نزعات اهلو, وتشـوفهم إىل االستم

املنى, وعروهم عن الثقة بالوعد والوعيد يف العقبى, واعتالقهم باالعتياد املحض 
يف مراسم الرشيعة تسمع وترو, حتى كأهنا عندهم أسامر حتكى وتطو, وهـم 

عىل شفا جرف هار من الرد . ,فإذا انضم إىل ما هم مدفوعون إليه مـن البلـو
مـن انسـالل معظـم العـوام عـن ديـن  ر والنجو, خيـفـدعوة املعطلة يف الس

املصطفى, ولو مل تتدارك هذه الفتنـة الثـائرة, أحوجـت اإليالـة إىل إعـامل بطشـة 
 . )١(»قاهرة, ووطأة غامرة

أن خمــاوف اجلــويني بشــأن  −لالســتطراد قلــيالً  − ومــن املوافقــات املهمــة
انحالل عصام التقـو عـن الـور, واتبـاعهم نزعـات اهلـو, وتشـوفهم إىل «
الستمســاك بحطــام املنــى, وعــروهم عــن الثقــة بالوعــد والوعيــد يف العقبــى, ا

واعتالقهم باالعتياد املحض يف مراسم الرشيعة تسمع وترو, حتى كأهنا عندهم 
يف واقعنـا اليـوم وتـرتدد يف حنايـا »أسامر حتكى وتطو مـا زالـت جتـد صـد ,

لعزيز كامـل  عنـه الـدكتور عبـداومـن ذلـك مـا عـرب. اخلطاب الرشعي املعارص
خفـة (برسعة متهورة نحو ظاهرة  نسري«أننا , حيث الحظ »ظاهرة خفة الدين«بـ

ال بد للدعاة أن يعكفوا عىل إجياد حلول لتلك النازلة; ألن املراحل «وأنه  »)الدين
 .)٢( »االقادمة يف مصري األمة ال يصلح للتعامل معها خفاف الدين, صغاراً أو كبار

, واملعوأختم بمثال من األمثل ة يف وقتها عن تفيش قلق مماثلة احلديثة نسبياً  ربّ
                                                 

 .٣٨١ألمم يف التياث الظلم, صغياث ا) ١(
 .٣٢, ص١٩٧جملة البيان, عدد ) ٢(
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إزاء البلو بشبهات وافدة, وكأنه يصف شطراً من اهلموم التي تـؤرق كثـرياً منـا 
 :وفيه ما نصه. م ١٩١٣عام  »جملة احلقائق«اليوم, وهو ما ورد يف مقال نرشته 

ن تـأليف يقال أن بعض الناس يطلبون من أهل العلم الغيـورين عـىل الـدي«
مجعية تضم شتات الشبان العرصيني وتؤلف بيـنهم وبـني املتـدينني وتزيـل سـوء 

ومـا انتـاهبم مـن . التفاهم احلاصل بينهم وتدحض ما علـق بقلـوهبم مـن الشـبه
الشكوك واألوهام وتفهمهم أن الدين اإلسالمي والعلم الصحيح أخوان توأمان 

دعو إىل النظــر يف عــامل وفرقــدان متالزمــان وأن الــدين حيــرض عــىل العلــم ويــ
ويزيـد . السموات واألرض ويطلق للعقل عنان الفكر ليـذلل خلدمتـه الكائنـات

وأن العلم يثبت أن الدين اإلسالمي خري دين يـدين . إيامناً بخالق هذه املخلوقات
به البرش وكلام زاد العلم تقدماً زاد رونـق الـدين اإلسـالمي ووضـحت تكاليفـه 

ديقه وحجتهم يف لزوم هذه اجلمعية أهنـم يـرون أكثـر وظهر أنه خليل العقل وص
الشبان الذين يتعلمون هذه العلوم الطبيعية يمرقون مـن ديـنهم أو يشـكون مـن 

 .)١(»عقائدهم غري مستمسكني بالدين وال متخلقني بأخالق املسلمني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .م١٩١٣ − ٢ − ٧: , تاريخ٢٥; جملّة احلقائق; عدد »العرصيون والدين«مقال ) ١(
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אא 
אא 

 :وفيه مسألتان
 . تداعيات التصور السابق لواقع االنحراف الفكري املعارص: األوىل.  ١.  ٢
 .معامل سياسة رشعية مقرتحة يف ضوء التداعيات املذكورة: الثانية.  ٢.  ٢
 :تداعيات التصور السابق لواقع االنحراف الفكري املعارص.  ١.  ٢

ات بزيــادة تعقيــد وتشــابك وتــداخل وتفاعــل املجتمعــيلــزم مــن اإلقــرار 
واألحداث واألفكار مع بعضها البعض عىل نحو غري مسبوق, واإلقـرار بتسـبب 
ذلك يف زيادة درجة الغموض يف فهم خلفيات آحاد الوقائع االجتامعيـة ودوافـع 
األشخاص املتصلني هبا أو املسـؤولني عنهـا, واإلقـرار بتسـبب ذلـك يف  زيـادة 

و عليـه, ثـم اإلقـرار بـأن اإلهبام يف اخلطاب وجمهولية تصور الواقـع عـىل مـا هـ
املجتمعات املسلمة جزء من هذا الواقع  املعاش الذي ال مفر من آثاره وتأثرياتـه, 
سـة  أقول يلزم من اإلقرار بجميـع ذلـك االعـرتاف بعـدد مـن التـداعيات املؤسِّ

 :ومن هذه التداعيات. لسياسة رشعية تناسب املرحلة
ع واقـع االنحـراف الفكـري استقرار إطار عموم البلو كأصل للتعامـل مـ −١

 . املعارص
 .  اتساع دائرة اإلعذار: وهو من لوازم العمل ضمن ذلك اإلطار −٢

واملقصود باستقرار إطار عموم البلو كأصل للتعامل مع واقـع االنحـراف 
بمعنـى أن : األول استقرار وصـفي تصـوري. الفكري املعارص مركب من شقني

املجتمعات املسـلمة اليـوم أهنـا يف اجلملـة هذا حال الواقع اآلن, أي يصدق عىل 
الثاين اسـتقرار . مبتالة بانحرافات الفكر املعارص ال أهنا متطلّبة هلا ومسؤولة عنها

رعي جيــب أن يصــدر يف أحكامــه ـبمعنــى أن اخلطــاب الشــ: معيــاري حكمــي
وترصفاته اليوم عن هذا األصل, أي أصل أن األصل يف واقع االنحراف الفكري 
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و وصف عموم البلو, وأن األصل يف املترضرين به من أفراد املجتمع املعارص ه
ن و, ومتأثرين سلبيني باالنحرافات الفكرية ال مؤثرجمرموناملسلم أهنم ضحايا ال 

وال يمنع هذا بطبيعة احلال وكام هو معلـوم قـدراً . ن يف وجودها وتعزيزهاوإجيابي
كـام ذكـر ال النادر  »العربة يف الرشع بالغالب«ورشعاً أن هناك استثناءات, ولكن 

هـو « − رمحـه اهللا −كام يقول القـرايف  »الذي اعتربه الرشع«أهل العلم, والغالب 
الكثرة يف الوقوع باعتبار الزمن, فالذي تكون أزمنـة وقوعـه أكثـر هـو الغالـب, 

راد والغالـب يف أحـوال أفـ. )١(»والذي تكون أزمنة وقوعه أقل هو النـادر القليـل
أهنـم ضـحايا  −يف ظل ما أسسناه من تصـور للواقـع  −املجتمعات املسلمة اليوم 

ن عنــه فضــالً عــن أن يكونــوا ولواقــع االنحــراف الفكــري املعــارص ال مســؤول
وليس املقصود بنفي املسؤولية عن األمة أهنا غري مقرصة يف الفـرض . مؤسسني له

نـام املقصـود أهنـا مل تتـول كـرب الكفائي املطلوب لدفع هذا البالء, فهذا واقـع, وإ
حمـال عليهـا أن  ملسو هيلع هللا ىلصانحرافات الواقع الفكري املعارص, وأنّى هلا ذلك وأمة حممـد 

ومع تقرير أصل عموم . جتتمع عىل ضاللة عن غري علم فكيف عىل ضاللة بعلم?
رف, ينبغـي التنبـه إىل أن ـالبلو باألفكار املنحرفة كإطار للتصور واحلكم والتص

ــادات مفهــوم عمــوم ا ــه يف العب ــداول العــام بمجــال الفق لبلــو اخــتص يف الت
واملعامالت, ولكن ال يعني هذا أن عموم البلو اصطالح تـوقيفي ال جيـوز نقلـه 
إىل جمال آخر, فعموم البلو قد تكـون باألفكـار كـام تكـون بـبعض التعـامالت 

لفقهيـات ومن املستقر يف فقه عموم البلو أن ما عمت بـه البلـو يف ا. املشبوهة
, عمـالً )٢(يبيح هذا الذي عمت به البلو بقدره, مامل خيالف نصـاً ثابتـاً  واملقاصد

ت بليَّته خفّت قضيّته«بقاعدة  ة «: , واملندرجة حتت القاعدة الكـرب»ما عمَّ املشـقّ
اس «: واملراد بعموم البليَّة عند الفقهاء. »جتلب التّيسري كثرة الوقوع عند أكثـر النـّ
فام كثر وقوعه وابتالء أكثر الناس به خف أثره, ووجب تيسري . االتويف أكثر احل

                                                 
 ).٣٥١٨/  ٨(نفائس األصول يف رشح املحصول ) ١(
 ).٧٢/ ١(األشباه والنظائر البن نجيم ) ٢(
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. )١(»حكمه وعدم التشدد فيه; ألن التشـدد فيـه يوقـع النـاس يف احلـرج والضـيق
والتيسري املطلوب يف عموم البلو بصور االنحراف الفكري عموماً ليس إباحـة 

وإنـام نفـي التبسـيط تلبُّس النـاس هبـذه األفكـار عيـاذاً بـاهللا وإقـرارهم عليهـا, 
, كـأن يطلـق والتسطيح املفضيني إىل التعسري والتنفري مع إمكان التأليف والتيسري

داعية أو مصلح أو عامل احلكم يف حاالت االنحراف اإلحلادي اليوم دون مراعـاة 
 هللفروق املؤثرة بينها ودون اعتبار للواقع الذي احتف هبـا وتسـبب فيهـا, وكأنـ

: ل خيارات التعامل مع هذه النازلة يف خيارين ال ثالث هلاميُطالب أحدهم باختزا
رع إصـابة احلكـم ـذلـك أن هـدف الشـ. املالحقة والتعزيـر أو القتـل والتكفـري

رت إصابته ال نفـس تطبيقـه فحسـب, دون اسـتيفاء للنظـر يف  الصحيح ولو تأخَّ
د املؤثرات املوجبة إلصابته من عدمها, وهو األمـر الـذي ال حيصـل دائـامً ب مجـرَّ

رعية عـىل أعيـان املكلفـني يف األحـوال العاديـة, فكيـف ـإسقاط النصوص الشـ
ت فيها املحن واشتبهت فيها األمور?  ت فيها الفتن وطمّ  باألحوال التي عمّ

ف ـيلزم من مراعاة األصل السابق كإطار للتصور واحلكم والتصـ توسـيع رُّ
حلكم بالردة وإرادة الزيغ مساحة ا −ال نفي  − مساحة اإلعذار واالحتواء وتضييق

ة عـن معنـى االحتـواء  املـذكور. ما استطعنا وبُعـد املثـال  − ومن املواقف املعـربّ
ما حكاه الصفدي عن شيخه ابن تيمية كلام لقيه; يقول  −النسبي ال يلغي مناسبته 

أَيش حس اإليرادات, أيش حـس األجوبـة, أيـش : كان إِذا رآين قال«: الصفدي
أعلم أنك مثل القدر التي تغيل تقول بَق بَق بَق, أعالها أسفلها حس الشكوك? أَنا 

مني تنتفـع مني الزِ ر ـوكنـت احضـ«: , ثـم قـال الصـفدي»وأسفلها أعالها, الزِ
دروسه ويقع يل يف أثناء كالمه فوائـد مل أسـمعها مـن غـريه وال وقفـت عليهـا يف 

كفر استقراراً بينـاً استقر حتققه بال »معنيّ « فحاصل املقصود ليس إعذار. )٢(»كتاب
ال شبهة فيه, بمعنى استصحاب إسالمه يف هذه احلالـة معانـدةً للواقـع ومراغمـةً 

                                                 
 ).٩/١٦٤(موسوعة القواعد الفقهية ) ١(
 .٣٧٤, صاجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون) ٢(
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رع, وإنـام استصـحاب أصـل عـام يف التعامـل مـع الواقـع بالتصـور ـحلكم الشـ
املوصوف يف هذه الورقة, فهذا مـن شـأنه أن يفـرض تعـامالً خاصـاً كالرويـة يف 

رعية, ونحـو ـيف تعريضهم للعقوبـات الشـ احلكم عىل الناس, وعدم االستعجال
عىل هذا من املفاسد العظيمة  −كام ذكرنا يف مطلع الورقة احلالية  − ذلك, ملا يرتتب

فاحلاصـل أن ثمـرة  .)١(رشعاً عىل املستو الفردي واالجتامعـي وحتـى السـيايس
 − التوصيف بعموم البلو الفكرية منصبة عىل واقع االنحـراف الفكـري ككـل

رعية ـمعاملة واقع عادي ال خصوصية فيـه بحـال فتكـون السياسـة الشـ أيعامل
ي سياسـة رشعيـة ـخـاص تقتضـ بوجـهبحسب ذلك? أم يعامل معاملـة واقـع 

ال واقع األعيان من حيث تلبس كل واحد منهم بـام يوجـب كفـره أو  − خاصة?
ف بعبارة أخر أدق, تقرتح هذه الورقة إطاراً عاماً لتصور واقـع االنحـرا. عدمه

الفكري املعارص, وتزعم أن التعامل مع آحاد الوقائع جيب أن يتحـرك يف حـدود 
 . ذلك اإلطار ويراعي طبيعته

جترنا هذه املعاجلـة إىل مراجعـة بعـض الضـوابط التمثيليـة التـي اسـتعملها 
املتقدمون يف ضبط ما يعذر به العبد, ومن أبـرز هـذه الضـوابط وأكثرهـا تكـرراً 

 :ن عنها عادة بقوهلملنشأة البعيدة, وخفاء املسائل, ويعربوضابط حداثة العهد, وا
الذي حديث عهد باإلسالم, والذي نشأ بباديـة بعيـدة, أو يكـون يف مسـألة ... «

, فإن مثل هذه الضوابط ال ينبغي أن يبنى عليها حكم بردة مسـلم معـنيَّ )٢( »خفية
ده هادية اقرتحها العلامء ذه ضوابط اجتـية يف ذلك أن هـسـة الرئيـا, والعلـبمجرَّ

                                                 
, فهناك مثالً من يدعي أنه ملحدٌ وهو ليس كـذلك يف ) ١( ناهيك عن الطابع املركب لكثري من احلاالت املنحرفة فكرياً

عـىل هـذا وقد مرّ يب غري حالة ألشخاص يظنون أهنم كفروا ويطلبـون حمـاوريت . واقع األمر جلهله بحقيقة الناقض
وهنـاك أيضـاً مطلـق الشـك وهـو درجـات منـه . األساس فلام تبينتُ أمرهم وجدهتم أقرب لإلسالم منهم للكفر

عنـدي  :كقـول بعضـهم املخرج من الدين ومنه غري املخرج, والشك هنا باإلطالق الدارج عند عامة الناس اليوم,
وإجيـاد املخـارج  والتبـنيّ والتـأين والـرتويومأخذ األمر يف هذا كله االستفصال  .شكوك عصفت يب, ونحو ذلك

ولذلك جزمت بأن أي سياسة رشعيـة معـارصة ال بـد أن تكـون مؤسسـة عـىل هـذه  .للناس بال إفراط أو تعسف
فواقع االنحراف الفكري اليوم أعقد يف مقدماته وظروفه ومآالته مما يتصوره كثريٌ مـن العلـامء وطلبـة  .االعتبارات

 .العلم فضالً عن غريهم
 .٩٥; اإلعالم بقواطع اإلسالم, ص)٤٣٤/ ١٠(; الدرر السنية )٣/٢٣١(جمموع فتاو ابن تيمية ) ٢(
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ة ـوابط متثيليـا ضـإهن. ةـون قطعيـن أن تكـالً عـة فضـة ظنيـرعيـوص شـال نص
. ال حارصة, بحيث نقول أن ضوابط إعذار الناس ال يمكن أن ختـرج عنهـا أبـداً 
: ولذلك يمكن  اقرتاح غريها أو الزيادة عليها, كام يفهـم مـن قـول ابـن عثيمـني

رجل حديث عهد بإسالم, أو نشأ ببادية بعيدة, ومثل هذا ون الـد يكـن قـلك...«
ال يكفر بجحد ما جيحده حتى تقوم عليه احلجة, وقد يكون الرجل مل يسمع تلك 
النصوص, أو سمعها ومل تثبت عنده, أو عارضـها عنـده معـارض آخـر أوجـب 

 .)١(»تأويلها, وإن كان خمطئاً 
هـو أن واقـع املتقـدمني وسبب التنبيه عىل عدم اجلمود عىل تلـك الضـوابط 

وقدماء املتأخرين مل يكن يف تعقيد مسائله واختالط قضـاياه كـام يف واقـع اليـوم, 
ولذلك مل تلجئهم حاجة لتجاوزها أو تطويرها, وهـم يف اجلملـة حمقـون يف هـذا 

متُ هـذه الورقـة بتأكيـدي عـىل . وعملوا بام أد إليه اجتهادهم من أجل هذا قدّ
اقع الفكر املعارص عىل نحو مل يسـبق لـه مثيـل, وأن مـن امتزاج وتشابك قضايا و

شأن هذا أن ينتج وقائع اجتامعية ونـوازل عقديـة ال تكـاد ختطـر ببـال أحـد مـن 
ففي ظل عموم البلو باالنحرافات الفكرية النابعـة مـن واقـع كهـذا . املتقدمني

سـلمني, جيوز أن يُعذر أيضاً قديم عهدٍ بإسالم أو من نشأ وسط مدينـة عـامرة بامل
ار إليه آنفـاً متوقـفٌ هـو بـدوره عـىل ـويمكن القول أن ضابط خفاء املسائل املش

عـن شـأن املعلـوم مـن الـدين  − رمحـه اهللا −متغريات كثرية, حتى قال ابن تيمية 
يء ـفكون الشـ« :بالرضورة أنه إضايف, أي خيتلف باختالف أحوال املكلّفني, قال

وقـد كـان ابـن تيميـة سـباقاً إىل حتليـل . )٢(»معلوماً من الدين رضورة أمر إضايف
أحوال املكلفني لدرجة التفصيل وإماطة اللثام عن مجلة من االعتبـارات الدقيقـة 
واملؤثرة يف تصور أحواهلم قبل احلكم عليهم, ونحـن اليـوم يف أمـس احلاجـة إىل 

م هـإحي ف يف ضوئهـذا املنهـاء وتفهُّ الذي ابه ـفالتش«: فمن ذلك قوله. ج والترصُّ
                                                 

 .٩٠القواعد املثىل يف صفات اهللا وأسامئه احلسنى, ص ) ١(
)٢ ( جمموع الفتاو)١٣/١١٨.( 
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ال يتميز معه قد يكون من األمور النسبية اإلضافية بحيث يشتبه عىل بعض الناس 
: وقوله. )١(»دون بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا االشتباه

فإن الظهور والبطون قـد خيتلـف بـاختالف أحـوال النـاس وهـو مـن األمـور «
نظرياً من األمور النسبية اإلضـافية فقـد  كون العلم بدهيياً أو«: وقوله. )٢(»النسبية

يكون النظري عند رجل بدهيياً عند غريه لوصـوله إليـه بأسـبابه مـن مشـاهدة أو 
 :وأيضـاً قولـه. )٣(»تواتر أو قرائن والناس يتفاوتون يف اإلدراك تفاوتـاً ال ينضـبط

كذلك ما يسد باب املعرفة هو من األمـور النسـبية واإلضـافية فقـد يسـد بـاب «
هـذا يف جانـب . )٤(»عرفة عن زيد ما ال يسد عن عمرو وليس لذلك حد حمـدودامل

التصور أما يف جانب احلكم فلم يكن شيخ اإلسالم من ذوي األحكـام البسـيطة 
املطلقة يف األمور املعقدة الدقيقة, وهذا معروف عنه, وإنام كان يتحر التفصـيل 

ج أحياناً يف إحلاق احلاالت بأحكام ـال املتكلمـني لدرجة التدرُّ ها, كقولـه يف اجلهَّ
رك املضـاهني ـإلفـك والشـ بجنس أقوال املحادين هللا ولرسوله املـوالني ألهـل«

يتكلمون بـأنواع مـن الكـالم صـاحبها إىل االسـتتابة والتعزيـر «أهنم  »للنصار
هذا يف جانـب احلكـم . )٥(»والتعليم والتفهيم أحوج منه إىل الرد عليه واملناظرة له

ف فلم يكن الشيخ ممن يضيق ذرعاً بأحوال املكلّفـني لدرجـة أما يف ج انب الترصُّ
وإنـام كـان مـن أهـل احلـوار  −! وبحجة سد الذريعة أحياناً  − التبسيط واإلهبام

رْ ﴿: قوله تعـاىلعند  − رمحه اهللا −واإلفهام, ومن ذلك كالمه  ـأَجِ عَ فَ ـمَ تَّـى يَسْ هُ حَ
مَ اهللاِ الَ  ).٦: التوبة( ﴾كَ

لمـق« معه سمعاً يتمكن معه من فهم معناه, إذ املقصود ـراد أنه يسـأن امل د عُ
ال يقوم بمجرد سمع لفظ ال يتمكن معه من فهم املعنى, فلو كان غري عريب وجب 

                                                 
)١ ( جمموع الفتاو)٣/٦٢.( 
)٢ ( جمموع الفتاو)٥/١٠٨.( 
)٣ ( جمموع الفتاو)٩/٨٧.( 
 ).١١/٦٥٦(موع الفتاو  جم) ٤(
)٥ ( جمموع الفتاو)٢٧/٢٣٨.( 
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ولـو كـان عربيـاً  ويف القـرآن ألفـاظ غريبـة . أن يرتجم له ما يقوم به عليه احلجة
كام يسمعه كثري من الناس,  ليست لغته, وجب أن يبني له معناها, ولو سمع اللفظ

وإن سألنا عن . ومل يفقه املعنى وطلب منا أن نفرسه له ونبني له معناه, فعلينا ذلك
هذه تقريراته لواقعه فكيف بواقعنـا? وهـذا  .)١(»سؤال يقدح يف القرآن أجبناه عنه

يستدعي التأكيد جمدداً عىل ما قـرره بعـض األئمـة والعلـامء مـن أنـه ال فـرق يف 
اليوم لنجـد الشـاب املكلّـف الـذي إننا . )٢(ر باجلهل بني األصول والفروعاإلعذا

عاش يف كنف أبوين مسلمني يف مدينة مسلمة ومع مجاعة مسلمة يعـيش رصاعـاً 
فكرياً حاداً ويقع له من الشـبهات والعـوارض القادحـة يف اإليـامن مـا ال يعلمـه 

. ن مـن طعـام واحـدأقرب أهله إليه, مع أهنم يعيشون حتت سقف واحد ويأكلو
 وهذا راجعٌ كام نوهنا مـراراً إىل الطبيعـة املعقـدة واملركبـة للواقـع عـىل املسـتو
القيمي واالعتقادي والسلوكي بام جيعلنا ننطلق من إطار عمـوم البلـو كأصـل 

  .وصفي معياري يف احلكم والترصف
درجـة تركيـب التصـور الـالزم مجاع ما سبق أصلٌ ينبغي الصدع به وهو أن 

للحكم عىل واقعنا ليست كدرجـة تركيـب التصـور الـالزم للحكـم عـىل واقـع 
, وقضايا الفكر . املتقدمني, ال شكالً وال مضموناً  فقضايا االجتامع والدين عموماً

, باتت اليوم أشد تركيباً وأكثر تعقيداً من أي وقـت مضـ . ىـواألخالق خصوصاً
ور مبلغاً يقيض برضورة الرتيث نحن يف زمن بلغ فيه اختالط القضايا واشتباه األم

وليس املقصود تعطيل األحكام متى استبانت القضايا واتضـحت . يف اختاذ القرار
رعي, وإنـام املقصـود حتقيـق ـالتصورات عىل نحو ال يمكن معه تأخري احلكم الش

لفـة حتقيقـه يف  لفة حتقيقه اليوم أضعاف أضعاف كُ مطلب االستبانة نفسها, وأن كُ
ن الظروف واألحوال والقرائن التي بموجبهـا اتضـح تصـور مـن املايض, ذلك أ

                                                 
 ).١/١٣٨(اجلواب الصحيح ) ١(
)٢ ( جمموع الفتاو)١٥٧ −١٤٨/ ٢(ة عىل اإلشكاالت العقدية ; اإلجابات العلمي)٤٧٢/ ١٠.( 
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قبلنا ليست هي الظروف واألحوال والقرائن التي بموجبها يتضح تصور مـن يف 
عرصنا, فقد كان يغلب عىل السياق االجتامعي والسيايس والثقـايف للمجتمعـات 
املاضية درجـة مـن البسـاطة والوضـوح ال تكـاد توجـد يف السـياق االجتامعـي 

وعـىل هـذا فاملتقـدمني مل . )١(ن عىل املجتمعات املعـارصةميالسيايس والثقايف املهو
يكونوا خمطئني أو مقرصين بل مصيبني إذ استفرغوا وسعهم بـام يليـق بـواقعهم, 

 . وبقي أن نستفرغ وسعنا بام يليق بواقعنا نحن ال بواقعهم هم
 .ذكورةمعامل سياسة رشعية مقرتحة يف ضوء التداعيات امل.  ٢.  ٢

مـع واقـع إن أي حماولة لتأسيس وتطبيق سياسـة رشعيـة ناضـجة للتعامـل 
ح يف مستهل الورقة  − االنحراف الفكري املعارص ال بـد أن تعتـرب  −بنطاقه املوضَّ

. ىـى ومبنـون احلكم موافقاً له معنـع, ليكـواقـح للـور الصحيـات التصـداعيـت
التصور التصحيح ببيان أمهيتـه وآليـة ة مطلب استيفاء ـورقـذه الـد عاجلَت هـوق

ه, ورصــدت مجلــة ًمــن أبـرز التــداعيات الكليــة والفرعيــة ذات الصــلة, ـحتقيقـ
وستكون معامل السياسية الرشعية املقرتحة مؤسسة عىل جمموع ما سبق, عىل هيئـة 

 :توصيات كام ييل
عىل املستو املؤسيس الرسمي  »عموم البلو الفكرية«استحضار أصل  −١
رفاتنا ومشـاريعنا ملواجهـة ومعاجلـة واقـع ـالرسمي كإطار عمل يقود تصـ وغري

فعـىل خمتلـف مؤسسـات الدولـة املعنيـة بمواجهـة . االنحراف الفكري املعارص
ومعاجلة واقع االنحراف الفكري املعارص أن تبارش واقع الناس هبذه الروح وتبني 

 . سياساهتا وخططها وبراجمها عىل ذلك األصل
يف خمتلـف جمـاالت الواقـع  »عمـوم البلـو الفكريـة«ثقافـة استحضار  −٢

فينبغـي . الواقع التعليمي, والرتبـوي, واألرسي: االجتامعي للناس, وعىل رأسها
                                                 

دمتـه وقد فصل عامل االجتامع ليونيداس دونزكس, مع رفيقه عـامل االجتامعـي األشـهر زيغمونـت باومـان, يف مق) ١(
, القول يف طبيعة هذا التعقيد الذي ال نكاد نجـد لـه نظـرياً يف ٥, ص Moral Blindness »العمى األخالقي«لكتاب 

 املايض, وإن كان للبعض أن يتحفظ عىل يشء من املبالغات التي أوردها, بحكم اختالف السياق
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أن يتقلّد أصحاب القرار, واملعلمون واملربون, واملفكرون والدعاة واملستشـارون 
ف إزاء واقـع واملدربون, وأولياء األمور, هذا األصل كمنطلق عام للفهم والترص

ع مسـاحة اإلعـذار بـام يزيـد  االنحراف الفكري املعارص, ومن شأن هذا أن يوسّ
 .مساحة االحتواء املرشوع والتعامل احلكيم مع الكبار عموماً والناشئة خصوصاً 

 :مراعاة واستشعار ثالث ثمرات رئيسية من ثمرات تبني األصل السابق −٣
, والتعامل املجمل مع خمتلف السياقات توسعة العذر لألفراد املبتلني: األوىل

ررة بواقـع االنحـراف الفكـري املعـارص عـىل هـذا ـوالفئات االجتامعيـة املتضـ
قال الذهبي واصفاً شـيخه ابـن . األساس, دون إخالل بالقيود املذكورة فيام سبق

  .)١(»للخلق العذر توسعة مذهبه« :تيمية رمحهام اهللا
ل يف احلكـم عـىل النـاس, والتـورع عـن وهي فرعٌ عن األوىل, ال: الثانية تمهّ

تكفريهم أو رميهم بالردة, واستصحاب إسالمهم وتطلُّب املخارج هلـم يف ضـوء 
وينبغي عـىل أويل األمـر وأصـحاب القـرار يف الـبالد أن يـدعموا . القيود املتقدمة

وتتأكـد مراعـاة هـذا . انتشار هذا التوجه ويعززوا ثقافته بكل سبيل رشعي ممكن
داً بيناً حني نعلم أن  اجلانب أحـوال عامـة األفـراد يف املجتمـع املسـلم مهيئـة تأكُ

بطبيعتها للتأثر بعواصف الشبهات, والبن تيمية نص مهم يف جتلية هـذه القضـية 
فعامـة « :− رمحـه اهللا −التي يغفل عنها كثري من العلامء والدعاة واملربـون; يقـول 

رائعه وكانوا من ـوا شـزمـاإلسالم والتلموا بعد كفر أو ولدوا عىل ـالناس إذا أس
أهل الطاعة هللا ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيامن جممـل ولكـن دخـول حقيقـة 
اإليامن إىل قلوهبم إنام حيصل شيئا فشيئا إن أعطاهم اهللا ذلك وإال فكثري من الناس 
ا ال يصلون ال إىل اليقني وال إىل اجلهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمـروا باجلهـاد ملـ

جاهدوا وليسوا كفارا وال منافقني بل لـيس عنـدهم مـن علـم القلـب ومعرفتـه 
ويقينه ما يدرأ الريب وال عندهم من قـوة احلـب هللا ولرسـوله مـا يقدمونـه عـىل 

وإن ابتلـوا بمـن . األهل واملال وهؤالء إن عوفوا من املحنة وماتوا دخلـوا اجلنـة
                                                 

 ). ٥٠٦/  ٤(ذيل طبقات احلنابلة ) ١(
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علـيهم بـام يزيـل الريـب وإال  يورد عليهم شبهات توجب ريبهم فإن مل يـنعم اهللا
 .)١(»صاروا مرتابني وانتقلوا إىل نوع من النفاق

تفويــت الفرصــة عــىل األعــداء الــداخليني واخلــارجيني املرتبصــني : الثالثــة
باستقرار املجتمع املسلم يف هذه البالد, وقطـع الطريـق عـىل مـن يريـد اسـتغالل 

بــني األرس وأفرادهــا,  عمـوم البلــو بـاالنحراف الفكــري يف زرع بــذور الفتنـة
يف مراعاة  ملسو هيلع هللا ىلص, اقتداءً هبدي النبي وغرس الشقاق بني أبناء املجتمع املسلم الواحد

ا يقتــل « :هــذا اجلانــب حــني أجــاب عمــر دعــه, ال يتحــدث النــاس أن حممــدً
وقد علّق ابن تيمية هنا بكالم مهم متس احلاجة اليوم إىل فقهه ومعناه, . )٢(»أصحابه
رعية ـاحلد مل يقم عىل واحد بعينه لعدم ظهوره باحلجة الشـ فحاصله أن...« :فقال

التي يعلمه هبا اخلاص والعـام, أو لعـدم إمكـان إقامتـه إال مـع تنفـري أقـوام عـن 
الدخول يف اإلسالم وارتداد آخرين عنه وإظهار قوم من احلرب والفتنـة مـا يربـى 

إىل يومنا هذا, إال يف فساده عىل فساد ترك قتل منافق, وهذان املعنيان حكمهام باقٍ 
يشء واحد وهو أنه صىل اهللا عليـه وسـلم ربـام خـاف أن يظـن الظـان أنـه يقتـل 

أمـا القـايض . )٣(»أصحابه لغرض آخر مثـل أغـراض امللـوك فهـذا منتـف اليـوم
ـن   −عبدالوهاب املالكي فأشار إىل تأثري األحوال القائمة باحلاكم نفسه  فضالً عمّ

امتنـع مـن قتـل ...« :حكم الوقت من عدم ذلك, فقال يف إنفاذ − دونه من العوام
ا يقتل أصحابه( :املنافقني مع علمه بكفرهم, وقال , )لئال يتحدث الناس أن حممدً

وإنام مل يقتلهم ألن الناس مل يعلموا كفـرهم كـام علمـه, وألن احلـاكم ملـا مل يكـن 
ا, وقد يلحقه الظنة والتهمة, ويمكن وقوع ذلك منهم, فحسـم ا لبـاب يف معصومً

 . )٤(»منع حكمه بعلمه لئال يدعى عليه أنه حكم عىل عدوه
                                                 

)١ ( جمموع الفتاو)٧/٢٧١.( 
 ).٤٩٠٥: رقم(صحيح البخاري  )٢(
 ).٦٨١−٣/٦٨٠(الصارم املسلول ) ٣(
وفيه درء مفسدة احلكم بالعلم التي قد يقع فيها بعض : قلت). ٩٦١/  ٢( اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف ) ٤(

ىل مذهب املعونة ع: العاملني يف امليدان اليوم, فقد منع الفقهاء احلكام من احلكم بمجرده, فكيف بمن دوهنم? انظر
 ).١٥٠٤/ ١(عامل املدينة 
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احلرص عىل العدل يف استحضار وتفعيل أصل العمل ضمن إطار عموم  −٤
ي واالجتامعـي, بـام ال يـؤدي إىل تعطيـل أحكـام ـالبلو, عىل املستويني املؤسس

وبحيث ال خيـرج  الرشيعة الثابتة باألدلة واإلمجاع حني ال يسع احلاكم إال تطبيقها,
فـرؤوس الـدعوة . من إطار األصل املذكور من يشمله أو يدخل فيه من ال يشمله

املستعلنون بردهتم, املجـاهرون  −عىل سبيل املثال ال احلرص  −إىل اإلحلاد والشك
بحرهبم, ممن اليرعوون وال يمكـن اعتبـارهم بحـال ضـحايا لواقـع االنحـراف 

سسـني أو رعـاة ومعـززين لـه, ال يعـاملون الفكري املعارص وإنام منظّـرين ومؤ
انطالقاً من ذلك األصل, فإنه ال يتسع هلم, وكيف يتسع هلـم أصـالً وهـم أصـل 
للبلو ومصدر من مصادرها? ومن ثم جتب مواجهتهم مبارشة, والتعامل معهم 

 . بحزم, وفق ما تقتضيه السياسة الرشعية يف هذه البالد
عية شاملة منظمة ومستديمة, تشـتمل تطوير وتفعيل سياسة إجرائية رش −٥

 :عىل اآليت
١−  , تأهيل الكوادر والكفاءات املميزة يف معاجلة امللف اإلحلادي خصوصـاً

 .وواقع االنحراف الفكري املعارص عموماً 
احتضان دعم املراكز احلالية املعنية بمعاجلـة واقـع االنحـراف الفكـري  −٢

 .والقائم أكثرها عىل جهود تطوعية
دور املؤسسات الرسمية  املعنية بمعاجلة واقع االنحراف الفكري  تفعيل −٣

 .ودعمها دعامً سخياً 
 .توحيد رؤية اجلهود املبذولة يف هذا امللف −٤
تطوير مناهج وبرامج التعليم النظامي يف املدارس واجلامعات لتستوعب  −٥

لكـل هذا الواقع وتعاجله معاجلـة وافيـة, مـع مراعـاة تفـاوت املراحـل العمريـة 
مستو ومراعاة التكامل بـني هـذه الـربامج مـن املرحلـة االبتدائيـة إىل املرحلـة 

 . اجلامعية
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تأســيس وإطــالق بــرامج نوعيــة ومكثفــة تســتهدف تعريــف األجيــال  −٦
حكامت اإلسالم وربط نفوسهم بثوابته االعتقادية والقيمية  .بمُ

فاً وتعليامً بخطـاب تفعيل دور اإلعالم املرئي واملسموع تفعيالً جاداً تثقي −٧
 .عرصي مناسب

 . تطوير وتفعيل دور املساجد, خطباً ودروساً وحمارضات وندوات −٨
 .تطوير وتفعيل دور املراكز الصيفية والنوادي الرياضية −٩

, ما أحوجنا يف ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها أجيالنا احلارضة  ختاماً
العلم والتعلـيم والتعـاون ) دواء(تقديم  إىل −وربام املستقبَلة ألجل غري معلوم  −

القتل التكفري والتضليل, إنفاذاً لوصية العالمة عبدالرمحن املعلّمي حني ) داء(عىل 
ا يف العرص الـذي «: قال علامء الدين أحوج الناس إىل التواصل والتعاون خصوصً

ى فيه وباء اإلحلاد, وقلَّت الرغبة يف العلوم الدينيـة, بـل كـادت تعـم ـرة  تفشّ النُّفْ
فعلامء الدين مفتقـرون إىل التعـاون إلجيـاد طـرقٍ . عنها, واستغنى كلّ أحد برأيه

ْىل فيها املسـائل الدينيـة يف  ب املسافة بينهم وبني املتعلّمني العلومَ احلديثة, وجتُ تقرَّ
تطاع بذلك إيقاف الوباء عـن زيـادة  معارض تتفق وطريقَ التفكري العرصي, فيُسْ

ا الـدواء املعـروف . ة املرىض, بل والدعاية املثمرة إن شاء اهللاالنتشار ومعاجل فأمّ
اآلن, وهو التكفري والتضليل, فإنه ال يزيد الداء إال إعضـاالً, ومثلـه مثـل رجـل 

: فقيـل لـه! فظهـر الـربص بـأخر فقطعهـا! ظهر ببعض أصابعه برص فقطعـه
 »ة والوطأة الغـامرةالبطشة القاهر«أما .  )١(»!حنانيك قبل أن تقطع مجيع أعضائك

م, فينبغي إعامهلا وقت االحتياج  التي ناد هبا اجلويني لقطع دابر املفسدين كام تقدَّ
إليها, وعدم الرتدد يف إنزاهلا بمستحقيها رشعاً حني ال يتّسـع املقـام لغـري ذلـك, 
فتؤخذ سياسة حلاالت معينة, يف ضوء ما تقدم من مصالح مرعية ومقاصد كليـة, 

وسالمٌ عىل املرسلني, . ياً يف التعامل مع واقع االنحراف الفكري اليومال أصالً كل
 . واحلمد هللا رب العاملني

                                                 
 ).١٥/٤٢٢(آثار الشيخ العالمة عبد الرمحن املعلمي اليامين ) ١(
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 :املراجع العربية
 . ـه١٤٢٥صحيح البخاري, أيب عبداهللا حممد بن إسامعيل; مكتبة الرشد,  ●
حييل حممـد الـز: رشح الكوكب املنري; تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد الفتوحي, حتقيـق ●

 . هـ١٤١٨نزيه محاد; مكتبة العبيكان, و
مكتـب : الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع; أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقـي; حتقيـق ●

 . هـ١٤٢٠قرطبة, الفاروق احلديثة للطباعة والنرش, 
ي; ـمقاصد الرشيعة اإلسالمية; حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشـور التونسـ ●

 . هـ١٤٢٥ألوقاف والشؤون اإلسالمية,  بن اخلوجة; وزارة احممد احلبيب : قحتقي
عبـداهللا الرتكـي; : الواضح يف أصول الفقه; عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل احلنبيل; حتقيق ●

 . هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة; 
بـاركي, املالعدة يف أصول الفقه; القايض أبو يعىل , حممد بن احلسني; حتقيق  أمحد بـن عـيل  ●

 .هـ ١٤١٠الطبعة  الثانية; 
خليـل املـيس; دار : املعتمد يف أصول الفقه; حممد بن عيل الطيب البَرصي املعتزيل; حتقيـق ●

 . هـ١٤٠٣الكتب العلمية; 
حممد تامر وحافظ عاشور; : اهلداية يف رشح بداية املبتدي; عيل بن أيب بكر املرغيناين; حتقيق ●

 .  هـ١٤٢٧دار السالم, 
أمحـد : ع النقاب عن تنقيح الشهاب; بن عيل بن طلحة الرجراجي الشوشـاوي ; حتقيـقرف ●

 . هـ١٤٢٥رمحن اجلربين; مكتبة الرشد; الرساح وعبد ال
مشهور بن حسن : اطي; حتقيقـرنـي الغـد اللخمـى بن حممـوسـات; إبراهيم بن مـاملوافق ●

 .هـ١٤١٧آل سلامن; دار ابن عفان; 
ـن بـن حسـنمعامل أصول الفقه ع ● اجليـزاين; دار ابـن  ند أهل السنة واجلامعة; حممد بن حسْ

 . هـ١٤٢٧اجلوزي; 
السؤال يف القرآن الكريم وأثره يف الرتبية والتعليم, أمحد ضليمي, جملة اجلامعة اإلسـالمية,  ●

 . م٢٠٠١/هـ١٤٢١ − ١١١, العدد )٣٣(السنة 
 .هـ١٤٢٤ة الرسالة; ي آل بورنو; مؤسسموسوعة القواعد الفقهية; حممد صدق ●
عبد العظيم الـديب; : غياث األمم يف التياث الظلم; عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني; حتقيق ●

 . هـ١٤٠١مكتبة إمام احلرمني; 
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مدخل لفهم اإلحلاد اجلديـد, عبـداهللا صـالح العجـريي, مركـز تكـوين, : ميليشيا اإلحلاد ●
 . هـ١٤٣٥

 . م٢٠١٤يامن, عبداهللا سعيد الشهري; مركز نامء, ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإل ●
 .آفاق علمية ورؤ نقدية, عبداهللا سعيد الشهري; حتت الطبع ●
بـآخر  ملحـقعقولنا حتت القصف; عائض الدورسي; مقـال منشـور يف شـبكة األلوكـة;  ●

 . ١٩١ميليشيا اإلحلاد, عبداهللا العجريي, ص
 احلـارض احلـواجز رـالعصـ يف والغـريب اإلسـالمي العـاملني بـني الثقافية الفكرية العالقة ●

ر برابطـة ـ, نرش اإلدارة العامـة للثقافـة والنشـ٦واجلسور; مفرح بن سليامن القويس; ,ص
 . هـ١٤٢٩العامل اإلسالمي; 

/ رون, عـىل مـا يقـال, تعريـب ـمتحضـ: زمن الشكوك; ضمن جمموعة مقاالت يف كتاب ●
 . ٩٥علوم واآلداب والفنون, صعبدالرزاق احلليوي, املجمع التونيس لل

 .ـه١٤١٦. عبد الرمحن بن قاسم: ; مجعجمموع الفتاو; أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  ●
 . هـ١٤٢٦عياض السلمي; دار التدمرية; أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله;  ●
 . ; إصدار املنتد اإلسالمي١٩٧جملة البيان, عدد  ●
 .م١٩١٣ − ٢ − ٧: , تاريخ٢٥ة احلقائق; عدد ; جملّ »العرصيون والدين« ●
عـادل : نفائس األصول يف رشح املحصول; شهاب الدين أمحد بن إدريس القـرايف; حتقيـق ●

 . هـ١٤١٦أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض; مكتبة نزار مصطفى الباز; 
دار الكتـب عمـريات; زكريـا : بـن نجـيم; عنايـةالنظائر; زين الدين بن إبراهيم األشباه وَ  ●

 . هـ ١٤١٩العلمية; 
اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون; حممد عزير شمس وعيل بن حممد  ●
 . ـه١٤٢٢لعمران; دار عامل الفوائد ; ا
 . ـه١٤١٧عبد الرمحن بن حممد بن قاسم; : الدرر السنية يف األجوبة النجدية; مجع ●
حممد عواد العـواد; دار التقـو; : حجر اهليثمي; حتقيق اإلعالم بقواطع اإلسالم; أمحد بن ●

 . هـ١٤٢٨
القواعــد املــثىل يف صــفات اهللا وأســامئه احلســنى; حممــد بــن صــالح العثيمــني; اجلامعــة  ●

 . هـ١٤٢١اإلسالمية, 
عيل بن نارص : اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح; أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية; حتقيق ●

 . هـ١٤٢٤; دار الفضيلة, ملعي ومجاعةاأل
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حمسـن  :اإلجابات العلمية عىل اإلشكاالت العقديـة لإلمـام ابـن عثيمـني; مجـع وترتيـب ●
 . هـ١٤٣٦القلييص, دار املودة, 

عبـد الـرمحن بـن : ذيل طبقات احلنابلة; زين الدين عبد الرمحن بـن أمحـد احلنـبيل; حتقيـق ●
 . هـ ١٤٢٥ني; مكتبة العبيكان; سليامن العثيم

 حممـد احللـواين: بن تيمية; حتقيـقبد احلليم أمحد بن ع لصارم املسلول عىل شاتم الرسول;ا ●
 . هـ١٤١٧وحممد شودري; رمادي للنرش, 

اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف; القايض أبـو حممـد عبـد الوهـاب بـن عـيل املـالكي;  ●
 . هـ١٤٢٠حزم; احلبيب بن طاهر; دار ابن : حتقيق

محـيش : وهاب بن عيل املالكي; حتقيـقـامل املدينة; أبو حممد عبد الـذهب عـة عىل مـونـاملع ●
 . بدون تاريخ.  عبد احلق; املكتبة التجارية

آثَار الشيخ عبد الرمحن بن حييي املعلّمي اليامين; عناية جمموعة من الباحثني بإرشاف عيل بن  ●
 . هـ١٤٣٤حممد العمران; دار عامل الفوائد; 
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