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أثر الفلسفة 

ي
ي تجديد الفكر الدي�ن

�ن

ي 
ي الســائد �ف

إّن محنــة التفكــري الديــىف
ي إعــاء قيمــة 

ســامية، يكمــن �ف الأوســاط الإ
النــص، مــن أجــل تكميــم وتحجيــم حــّق 
ي التفكــري  والمســاءلة، وحــق العقــل 

العقــل �ف
ــل  ــق العق ــص، وح ي دللت الن

ــري  �ف ي التفك
�ف

ي نقــد أعمــال الســلف، وذلــك بســبب ترســيخ 
�ف

ي تلــك 
الأفــكار الدوجماطيقيــة )القطعيــة( �ف

، ولذلــك فــإّن التوجهــات  ي التفكــري
الطريقــة �ف

الســلفية قــد وســعت دائــرة القداســة مــن 
كونهــا مرتبطــة بالكتــاب والســنة، إىل كــون تلك 
القداســة ممتــدة إىل مدونــات الفقــه القديــم، 
ــاً  ــدوا وفق ــن اجته ــام الذي ــادات الأع واجته

ــار  لآراء  ــم، فص ــم وثقافته ــم وبيئته لزمانه
ابــن حنبــل، وابــن تيميــة، وابــن عبــد الوهــاب 
ــاوز  ــادل أو تج ــد تع ــول ق ــى العق ــلطة ع س
ي حضورهــا ســلطة الكتــاب والســنة، وتنــاىس 

�ف
ف المتشــددين أّن  المعــارصون مــن الســلفي�ي
ــن؛  ــوم الدي ــالت عل ي مج

ــاء �ف ــاد العلم اجته
ي 

يــل للمطلــق )الكتــاب والســنة( �ف ف هــي ترف
يــل  ف (، وترف ي )الواقــع المتغــري حركــة الّنســىب
ــا  ، ولم ي

نســا�ف ــع الإ ــة الواق للّروحــي عــى حرك
ــة، كان  ــات مختلف ، والبيئ ــري ــع متغ كان الواق
يتجــدد  أْن  ي 

الديــىف للفكــر  وري  الــرصف مــن 
لأن  ومشــكاتهم،  النــاس  واقــع  بتجــدد 



ي الواقــع الجتماعــي 
الديــن الواحــد ل يــؤدي �ف

ــدة . ــورة واح ــري بص المتغ

ي مجالت 
وقــد نتفــق عــى ثبــات النظــر �ف

العقيــدة والأصــول الدينيــة، رغــم أّن الأســاف 
ي النظر لهــا، فاختلفوا حول 

قــد اختلفــوا حــىت �ف
الأســماء والصفــات، واختلفــوا حــول القــدر  
ي 

ــاً �ف ــاً وفرق ، وصــاروا مذاهب ي
نســا�ف والفعــل الإ

ــم  ــه )عل ي الفق
ــوا �ف ــا اختلف ــن، كم أصــول الدي

ــاء الســنة  ــه مــن فقه ــكل فقي الفــروع(، وكان ل
أو فقهــاء الشــيعة فقهــاً خاصــاً بــه .

المعارصيــن  الخلــف  بعــض  ولكــن 
قدســوا الســلف، وأصبــح مــن يقتــل النفــوس 
يئــة، أو مــن يقــى الآخــر، أو مــن يفّجــر  الرب
ف يقــول لنــا، هــذه فتــوى ابــن  ي الآمنــ�ي

نفســه �ف
تيميــة أو تلــك فتــوى ابــن عبــد الوهــاب، ول 
ي محنة 

يصــدرون لنــا كام القــرآن، فنحــن إذاً �ف
ف مــا هــو مقــدس  ف بــ�ي ى، لأننــا ل نمــري كــرب
ي  وحــدود هــذا المقــدس، ومــا هــو بــرش
ي، وذلــك لأن توســيع  وحــدود هــذا البــرش
ــو  ى، ه ــرش ــاب الب ــى حس ــدس ع ــرة المق دائ

ي النــص، وحركــة 
ســعى نحــو ســجن الواقــع �ف

الواقــع تنفلــت مــن أي قيــد أو ســجن يمكــن أن 
ــن. ــه رجــال الدي يســعى ل

ورة الملحة  مــن ثــم كانــت الحاجــة والــرصف
، باعتباره يمثــل المنتج  ي

إىل تجديــد الفكــر الديــىف
المؤسســة  النصــوص  فهــم  حــول  ي  البــرش
لــكل ديــن، ولمــا كان النــاس يعيشــون �ف واقــع 
، فــإن مطلــب تجديــد فهــم الديــن،  متغــري
وريــاً، لســتمرارية  ورصف ملحــاً  مطلبــاً  أصبــح 
المجتمــع،  ي 

�ف فاعــل  بشــكل  الديــن  حضــور 
وإذا كان التجديــد مطلبــاً ملحــاً، وكان التجديــد 
هــو عبــارة عــن فاعليــة العقــل �ف فهــم النــص 
ه، وتقديــم قــراءة جديــدة لــه، فــإن  وتفســري
ف عــى  ــدى القائمــ�ي ــة ل ــل المقــدرة العقلي تفعي
ي منتهــى الأهميــة، 

ي أمــر  �ف
تجديــد الفكــر الديــىف

ولكــن كيــف تتــأ�ت مســألة تفعيــل الممارســة 
تعليــم  عــرب  إل  يتــّم  ل  هــذا  إّن  العقليــة؟ 
الفلســفة لمــن يقومــون عى شــأن تجديــد الفكر 
، إّن الفلســفة تكســب هــؤلء فاعليــة  ي

الديــىف
عقليــة ومقــدرة نقديــة، ويمكــن أْن نحــّدد الأثــر 

ــدة: ــب ع ي  جوان
ــفة �ف ي للفلس ــا�ب يج الإ

»التوجهات السلفية وسعت دائرة القداسة من كونها مرتبطة 
بالكتاب والسنة إىل مدونات الفقه القديم«

ن المقدس وحدود هذا  ن ب�ي ى الأننا ال نم�ي ي محنة ك�ب
»نحن �ن

ي« ي وحدود هذا الب�ش المقدس والب�ش



ــا  ــورة العلي ــي الص ــفة ه أولً: أّن الفلس
ي انتــاج الأفــكار، 

ي �ف لفاعليــة العقــل البــرش
ــر  ــد الفك ــاب تجدي ــا لأصح ــإن تعلمه ــذا ف ول
، يمكــن أن يمدهــم بأفــق واســع لرؤيــة  ي

الديــىف
ي مبحث 

الأديــان ودراســتها، وهــذا مــا يتجــى �ف
ز الأهــداف العليا  فلســفة الأديــان، والــذى يــرب

ــوم والمعــارف . ــان، وعاقتهــا بالعل لاأدي

ف الخصــب  ــاً: تقــدم الفلســفة المعــ�ي ثاني
نســانية،  الإ العلــوم  ي 

�ف الحديثــة  للمنهجيــات 
ولعــل أهمها البنيويــة، والظاهريــة، والتفكيكية، 
والســيموطيقا   ) )التأويليــة  والهرمنيوطيقــا 
الجتماعيــة،  والتاريخيــة  الــدللت(،  )علــم 
العقــل  فاعليــة  نتــاج  هــي  المناهــج  وهــذه 
دراســة  ي 

�ف فاعلــة  المناهــج  وهــذه  ى،  البــرش
ــة  ــرة الديني ــة، والظاه ــانية عام نس ــرة الإ الظاه
ف بــه هــذه المناهــج أنهــا  خاصــة، ومــا تتمــري
ي دراســة علــوم 

تفتــح لصاحبهــا آفاقــاً جديــدة �ف
الديــن مــن كافــة النواحــي، وتربــط الديــن بحركــة 
ى وتطــوره، ولذلــك فــإن هــذه  الجتمــاع البــرش
ــدة  ــراءات جدي ــم ق ي تقدي

ــة �ف ــات فاعل المنهجي
اث مــن  ي والــرت

للديــن مــن ناحيــة، وللفكــر الديــىف
ــد  ى مســألة تجدي ــرش ــا ي ــة أخــرى، وهــذا م ناحي

. ي
ــىف ــر الدي ــد الفك ــن، وتجدي ــا للدي فهمن

ثالثــاً: وتســهم دراســة الفلســفة بالنســبة 
ــق  ــه بأف ــا تُمتع ي بأنه

ــىف ــر الدي ــب الفك لصاح

ــكار  ــر لاأف ي النظ
ــة �ف ــة منفتح ــوح، وعقلي مفت

ــة  ــى العقلي ــفة ع ــر الفلس ــدات، فأث والمعتق
ي التعامــل 

يُــورث دارســها قــدراً مــن المرونــة �ف
ــكل  ــاً ل ــه رافض ــا يجعل ــر بم ــئون الفك ــع ش م
ي تتحــول 

ــىت المعتقــدات المغلقــة، والأفــكار ال
إىل عقائــد جامــدة، وايديولوجيــات مغلقــة، 
ي انفتــاح العقــل عــى كافــة الثقافات 

وتســهم �ف
والأديــان، بمــا يجعلــه ينظــر إىل ثقافتــه ودينــه 
ــان العالميــة ،  ضمــن محيــط الثقافــات والأدي
ــه  ــة العقــل عــى الآخــر يجعل كمــا أن انفتاحي
ف  ي العــام بــ�ي

نســا�ف ك الإ باحثــاً عــن المشــرت
الثقافــات  والأديــان، وهــذا مــا يرســخ للتعايش 

ــول الآخــر . وقب

ــح دراســة الفلســفة لأهــل  ــاً: وتمن رابع
ــدة  ــة جدي ي رؤي

ــىف ــر الدي ي الفك
الختصــاص �ف

النســبية،  عــى  تقــوم  والفكــر  للعالــم 
ي 

�ف اعتقادهــم  جوهــر  ي 
�ف تحــولً  فتحــدث 

ــا  ــة بأنه ــة الديني ي ــادات البرش ــر  لاجته النظ
أفــكار نســبية مقيــدة بزمانهــا واجتهــادات 
ــاق، وأن  ط ــة الإ ــم بصف ــا، ول تتس أصحابه
عليهــم أن يراعــوا حركــة الزمــن وتطــوره، 
ــذا  ــري ه ــدى تأث ه، وم ــري ــع وتغ ــة الواق وحرك
ف  ــاد الســلف الســابق�ي ــد اجته ي تقيي

التغــري  �ف
تجديــد  إىل  الخلــف  وحاجــة  بواقعهــم، 
ى  فهمهــم للديــن وفقــاً لنســبية الفكــر البــرش

. ومحدوديتــه 

ورياً،  »مطلب تجديد فهم الدين، أصبح مطلباً ملحاً و�ن
ي المجتمع«

الستمرارية حضور الدين بشكل فاعل �ن



خامســاً: إّن دراســة الفلســفة كان لهــا 
ي 

ي بــزوغ حركــة الإصــاح الديىف
هــا الفاعــل �ف تأثري

حركــة  وتطــّور  ظهــور  ي 
و�ف أولً،  أوروبــا  ي 

�ف
ــاً،  ــامي ثاني س ــم الإ ي العال

ي �ف
ــىف ــاح الدي الإص

وينبغــي أْن نُــدرك أّن العمائــم العظيمــة، 
ي 

ــىف ــاح الدي ــة الإص ــكار حرك ــت أف ي صاغ
ــىت ال

مــن أمثــال: رفاعــة الطهطــاوي، وجمــال الدين 
 ، ف الخــوىلي ، ومحمــد عبــده ، وأمــ�ي ي

الأفغــا�ف
، وعبــد المتعــال الصعيــدي،  ف وأحمــد أمــ�ي
وخالــد محمــد خالــد، ومحمــد البهــي، وعبــد 
الفلســفة،  درســوا  أو  قــرأوا  قــد  دراز،  هللا 
صياغــة  ي 

�ف الخــاق  هــا  تأثري لهــا  وكانــت 
ــا  ــده لن ــذى خل منتجهــم الفكــري والعلمــي ال
ســامية، ذلــك المنتــج الــذى  تاريــخ الثقافــة الإ
ي، ويعــى مــن  يعــىي مــن قيمــة العقــل البــرش
ــن  ــا للدي ــد فهمن ورة تجدي ــان، ورصف تغــري الزم

ــري  . ــور والتغي ــوء التط ي ض
�ف

ي رؤية 
ي الفكر الدي�ن

»تمنح دراسة الفلسفة الأهل االختصاص �ن
جديدة للعالم والفكر تقوم عىل النسبية«



من صفحات التجديد: 
الشيخ الصعيدي وتطبيق الحدود

ســامية إىل  ينظــر أصحــاب التوّجهــات الإ
ــة،  ي ــألة مصري ــه مس ــى أنّ ــدود، ع ــق الح تطبي
تتعلــق بطبيعــة المجتمــع المســلم، والواقــع؛ 
ــر  ــدي بالأزه ــار التقلي ــمح التي ــا ل يس ــو م وه
ــد  ــار التجدي يــف بمجــرّد نقاشــه، إل أّن تي الرش
ي هــذه المؤسســة الدينيــة العريقــة، الــذي 

�ف
ــرى  ــده، كان ي ــام محمــد عب م أرىس دعائمــه الإ
ي كافــة 

ي العالــم، �ف
أّن التقــّدم الــذي يحــدث �ف

اجتهــاد فقهــي  يســايره  لــم  إن  المجــالت، 
مــواٍز، يراعــي تقــّدم المجتمــع؛ فــإّن هــذا 
ــن عــى عقــول  ســيؤدي إىل تراجــع ســلطة الدي

ــاس. ــوب الن وقل

تدّرج الحدود غايته العدل
الشــيخ  فــإّن  المنطلــق؛  هــذا  ومــن 
ــن،  ــد المجددي ــدي، أح ــال الصعي ــد المتع عب
مجلــة  صفحــات  عــى   1937 العــام  قــّدم 
ي مســألة الحــدود؛ 

اً �ف ف ــري ــاداً مم السياســة، اجته
ي 

ففــي معــرض قراءتــه للنصــوص الــواردة �ف
ــاِرُق  القــرآن حــول الرقــة والزنــا، مثــل: }َوالسَّ
ــَبا  ــا َكَس ــَزاًء ِبَم ــا َج ــوا أَيِْديَُهَم ــاِرَقُة َفاْقَطُع َوالسَّ
ــُه َعِزيــٌز َحِكيــٌم {، }الزَّاِنَيــُة  ــِه * َواللَّ ــَن اللَّ نـَـَكاًل مِّ
ْنُهَمــا ِمائـَـَة َجْلَدٍة*،  ي َفاْجِلــُدوا ُكلَّ َواِحــٍد مِّ ِ

َوالــزَّا�ف
 : ف ي الآيتــ�ي

يــرى الصعيــدي أّن الأمــر الــوارد �ف
باحــة، وليــس  )فاقطعــوا (، )فاجلــدوا(، هــو لاإ



ــد معظــم المشــايخ، ول  ــا يعتق للوجــوب، كم
ينبغــي أن يكــون القطــع حــّداً مفروضــاً وحــده؛ 
ي جميــع حــالت 

ــه �ف بحيــث يجــوز العــدول عن
ي 

ي كّل الظــروف، وكّل الأحــوال الــىت
الرقــة، و�ف

يكــون  بــل  والمــكان؛  الزمــان  بتغــري  تتغــري 
ي الرقــة أقــى عقوبــة فيهــا، ويجــوز 

القطــع �ف
ــات  ي بعــض الحــالت إىل عقوب

ــه �ف العــدول عن
رادعــة أخــرى، ويكــون الأمــر كّلــه، شــأنه شــأن 
 ّ ي تخضــع لترصفــات وىلي

الــىت كّل المباحــات، 
ــر. الأم

ويــرى الصعيــدي أنّــه ليــس مــن العــدل 
ة،  َمــن رسق رسقــة صغــري ف  بــ�ي أن نســاوي 
ف مــن فعلهــا مــرة  ة، وبــ�ي ومــن رسق رسقــة كبــري
واحــدة، ومــن أقــدم عــى ذلــك باســتمرار؛ 
ــرة العقــاب حــول الرقــة أفضــل  فاتســاع دائ
يعــة مــن الوقــوف عنــد حــدود  ســام والرش لاإ
ــدة  ــة واح ــا عقوب ــول إنّه ــّص، والق ــر الن ظاه

ــع. ــى الجمي ع

ي حــّد الزنــا، وفــق الشــيخ 
والأمــر كذلــك �ف

ــك  ــداً، وذل ــاً أو جل ــدي، ســواء كان رجم الصعي
ي القــرآن، وأّن الخوارج قد 

لأّن الرجــم لــم يــرد �ف
، ويــرى الشــيخ الصعيــدي؛  ي

أنكــرت رجــم الــزا�ف
ي القتــل، وهــو أعــى مــن حــدود 

أّن القصــاص �ف
يعــة والجتهــاد فيــه  الرقــة والزنــا، كانــت الرش

ف وضعــت الديــة حقــاً لأهــل  أكــرش ماءمــة؛ حــ�ي
ــا  ــن أن يدفعه ــل، يمك ــة القات ي رقب

ــول �ف المقت
ــة  ــّد الحراب ــزاء ح ــه، وأّن ج ــاً لرقبت ــل ثمن القات

كان ثــاث عقوبــات متنوعــة.

محاكم التفتيش تحا� 
محاولة التجديد

محمــد  الشــيُخ  هاجــم  وقــد  هــذا، 
الأزهــر  شــيخ   ،) )التونــ�ي ف  حســ�ي الخــرصف 
ــه  ــاه بأنّ ــاً إي ــدي متهم ــيخ الصعي ــذاك، الش آن
ــن  ــا م ــدود، ويجعله ــذه الح ــوب ه ــي وج يلغ
ي 

ّ الأمــر، و�ف ي تخضــع لتقديــر وىلي
المباحــات الــىت

»محمد عبده كان يرى أنّه ما لم يساير الفقه التقّدم 
اجع سلطة الدين عىل العقول  فسيؤدي ذلك ل�ت

والقلوب«

الشيخ عبد املتعال الصعيدي



ــن، وأّن  ــر الدي ي أم
ــاهل �ف ــد تس ــون ق ــذا يك ه

ــة  ــوة محفوظ ــد النب ــذ عه ــدود من ــات الح »آي
ي أّن 

، ول يختلــف العلمــاء �ف ف مــن عبــث المؤّولــ�ي
الأمــر فيهــا للوجــوب، وأّن مــن أضاعهــا وهــو 
ــد«. ــق أو جاح ــو فاس ــا، فه ــى إقامته ــادر ع ق

ــى  ــال ع ــة الح ــرد بطبيع ــرص ال ــم يقت ل
ف  بشــب�ي الواعــظ،  رأى  فقــد  الأزهــر،  شــيخ 
الشــيخ  أّن  إســماعيل،  محمــد  الكــوم، 
ي 

ــاً للتاعــب بأوامــر هللا �ف ــح باب ــدي »فت الصعي
ــر  ــع الأوام ي جمي

ــب �ف ــه التاع ــدوده، ويتبع ح
ســامية مهزلــة  يعــة الإ والنواهــي، فتكــون الرش

.» ف المخرفــ�ي لشــهوات 

فيمــا ذهــب، المــدرّس بمعهــد الزقازيــق 
الأزهــري، الشــيخ رمضــان الجــداوي، إىل أّن 
ي فقــه الحــدود يجــب أن يكــون 

الجتهــاد �ف
العــرص،  لمجــاراة  وليــس  يعــة  الرش لتأييــد 
ك الصــاة  »ولــو صــّح هــذا لوجــب أن نــرت
مجــاراة لــروح العــرص، وكام الصعيــدي هــذا 
يجعلنــا نمقــت التجديــد الخبيــث، الــذي نشــّم 
منــه رائحــة إهمــال حكــم مقــرر، أو تــرك ســّنة 

ــروف«. ــاع مع ــى إجم ــروج ع ــة، أو الخ ثابت

عليهــم  رّد  الضغــوط،  هــذه  وتحــت 
لــم يهمــل عقوبــة  أنّــه  الشــيخ الصعيــدي 
ــه  ــة، وإنّ ــا أقــى عقوب القطــع للســارق، لكّنه

ي بعــض حــالت الرقة؛ 
يمكــن العــدول عنهــا �ف

ف جميــع حــالت  »لأننــا ل يمكــن أن نســاوي بــ�ي
الرقــة، والمعــروف أّن العلمــاء قــد اختلفــوا 
ــكان  ي م

ــوا �ف ــك اختلف ة، وكذل ــري ــوال كث عــى أق
ــه«. ــروق من ي الم

ــة، و�ف الرق

ولــم يســلم الشــيخ الصعيــدي برأيــه 
ــد  ــه؛ فق ــر ل ــيوخ الأزه ــاد ش ــن اضطه ــذا م ه
ــن  ــاء؛ م ــار العلم ــن كب ــة م ــه محاكم ــدت ل عق
ــان، والشــيخ محمــد  ــد اللب ــد المجي الشــيخ عب
مأمــون الشــناوي، برئاســة الشــيخ محمــد عبــد 
ــان  ــيخ اللب ــر الش ــث كّف ــام؛ حي ــف الفح اللطي
ــا  ــتتاب كم ــب أن يُس ــدي، وطل ــيخ الصعي الش
ــه ل  ــد، ورأى الشــيخ الفحــام أنّ ــتتاب المرت يُس
ــف  ــه أراد التخفي ــة، وأنّ ــذه العقوب ــتحق ه يس
ــل  ــاس، ورأى الشــيخ الشــناوي أن يُنق عــى الن
ــة، إىل  ــة العربي ــة اللغ ــاً بكلي ــه مدرس ــن كون م
قســم المعاهــد الأزهريــة بطنطــا، ووقــف 

ــوام. ــة أع ــدة خمس ــه لم ترقيت

ف الشــيخ الصعيــدي، بــأّن الشــيخ  ويعــرت
محمــود شــلتوت كان وراء تخفيــف أمــر العقوبة 
عليــه، كذلــك كانــت هنــاك مســاندة مــن شــيخ 
ة، الشــيخ محمــد مصطفى  ي تلــك الفــرت

الأزهــر �ف
ة؛ خشــية  المراغــي، وإن كانــت مســاندة مســترت
يــف،  ف داخــل الأزهــر الرش مــن ســطوة الرجعيــ�ي
وبعــد مــرور ثاثــة عقــود، العــام 1964، خفتــت 

ي بالقطع والجلد هو 
»يرى الصعيدي أّن االأمر القرآ�ن

باحة وليس للوجوب كما يعتقد معظم المشايخ« للإ



يــف،  الرش الأزهــر  عــى  الجامديــن  ســطوة 
وأعــاد الشــيخ الصعيــدي نــرش رأيــه حــول 
ي أكــرش مــن كتــاب لــه، إيمانــاً 

مســألة الحــدود، �ف
ــاس،  ــّر عــى الن ــاراً ينبغــي أن يي ــأّن تي ــه ب من
ســام بصــورة مرنــة توافــق روح  وأن يقــدم الإ
ــة  ــزال حبيس ــا ت ــب م ــذا الكت ــن ه ــرص، لك الع
يــف، ولــم تنــرش  ي مكتبــة الأزهــر الرش

الأدراج �ف
حــىت الآن.

ي الحــدود 
ي نهايــة كتابــه المخطــوط »�ف

و�ف
ــدود  ــدي: إّن الح ــول الصعي ــام«، يق س ي الإ

�ف
 ، ف ــلم�ي ــور المس ف جمه ــ�ي ــودة ب ــن موج ــم تك ل
ــذا  ــح 855هـــ، إىل ه ــد الفات ــد محم ــذ عه من
ف  العهــد، الــذي تأثــر فيــه المســلمون بالقوانــ�ي
الأوروبيــة الوضعيــة، فقــد كان من أهــم أعماله 
ــر  ــرب إىل أصغ ــن أك ــاء م ــف القض ــب وظائ ترتي
 ، ي

وظيفــة، ووضــع أول مبــادئ القانــون المــد�ف
ــات المدنيــة، ووضــع  ــه العقوب وقــد أبطــل في
ــة  ــة بكيفي ــات مالي ــات وغرام ــك عقوب ــدل ذل ب
ي 

واضحــة، وقــد جــاء الســلطان ســليمان القانو�ف
)926هـــ(،ـ بعــد الســلطان محمد الفاتــح، وأتّم 
مــا بــدأه، ووضــع قانونــه المشــهور، بمســاعدة 
ي العمــل 

ي »أبــو الســعود«، واســتمّر �ف
المفــىت

ــة  ــاد الدول ي ب
ــد �ف ــك العه ــن ذل ــذا م ــى ه ع

يتبعهــا  كان  ي 
الــىت الدولــة  العثمانيــة، وهــي 

ي آســيا وإفريقيــا وأوروبا، 
، �ف ف جماهــري المســلم�ي

وكان المســلمون يخطبــون لهــا عــى منابرهــم، 

»اتساع دائرة العقاب برأي الصعيدي حول ال�قة والزنا 
يعة من الوقوف عند حدود ظاهر  سلم وال�ش أفضل للإ

النّص«

ــم،  ــى أعدائه ــرص ع ــاطينها الن ــون لس ويطلب
ــلطانهم. ــم وس ــظ ملكه ــون بحف ويدع



ي قراءة 
مركزية السياسي �ن
اث وك لل�ت علي م�ب

»الفــّن  قضيــة  ثــارت  7491؛  العــام  ي 
�ف

ي القــرآن الكريــم«، وهــو عنــوان 
القصــىي �ف

هللا  خلــف  أحمــد  لمحمــد  جامعيــة  رســالة 

جامعــة  رفضــت  ككتــاب(  لحقــاً  )ُطبعــت 

القاهــرة مناقشــتها وأثــارت حولهــا ضجة سياســية 

ة، فمــا كان مــن أســتاذه،  ــري ــة كب ــة وديني وقضائي

، إل أن ســانده، مؤكــداً أّن:  ف الخــوىلي الشــيخ أمــ�ي

ــورة  ــذه الص ــب به ــالة الطال ــن رس ــث ع »الحدي

ــر  ــأن يفّك ــّي ب ــي للح ــق الطبيع ــكار للح ــو إن ه

ــرره  ــام يق س ــا أن الإ ــق عرفن ــه لح ــول، وإنّ ويق

ويحميــه«.

وك )8591 - 6102( لــم يحــظ  لكــن عــىي مــرب

ــد، رغــم  مــن أســتاذه حســن حنفــي بهــذا التأيي

ي بدايــة حياتــه الفكريــة متأثــراً بأفــكاره، 
أنـّـه كان �ف

ــد  ــي ق وع أســتاذه العلم ــى أّن مــرش بعــد أّن وع

ــده  ــط عن ــا، فاختل ــل الأيديولوجي ي أحابي
ســقط �ف

ي 
ي لديــه �ف

، وغــرق المعــر�ف الفكــري بالســياىسي

أحــام الأيديولوجيــا، ولــذا فقــد اختــّط التلميــذ 

مســاراً مغايــراً لأســتاذه، مركــزاً عــى التحليــل 

اث، مقلصــاً لحضــور  ي لمشــكات الــرت
المعــر�ف

وامتلــك  الفكريــة،  رؤاه  داخــل  الأيديولوجــّي 

المناهــج  العلمــي؛ بتوظيــف  المنهــج  ناصيــة 



، فوظف  ي اث العــر�ب ي دراســاته عــن الــرت
الحديثــة �ف

ي مجــالت علــم 
البنيويــة والماركســية والتأويليــة �ف

ــك  ــرآن؛ لذل ــوم الق ــه وعل ــول الفق ــكام وأص ال

وك كالبــن العــاق، مــن وجهــة  بــدا عــىي مــرب

نظــر حســن حنفــي، أو التلميــذ الــذي ضــّل 

الطريــق، وليــس ذلــك ســوى لأنـّـه اختــّط لنفســه 

ي 
طريقــاً مغايــراً لــه، ولــذا فلــم يدعــه أســتاذه �ف

ته  ي ســري
حالــه، حــىت بعــد وفاتــه؛ حيــث طعــن �ف

ــكاره،  ــل أف ــه كان ينتح ــاه بأنّ ــاً إي ــة، متهم العلمي

ــهرة.  ــتعجاً للش ــه كان مس وبأن

سلم ليس مجرد عقيدة  االإ
دينية

وك  ــرب ــىي م ــة ع ف رؤي ــري ــا يم ــم م ــّل أه لع

ي 
�ف وفاعليتــه   ، الســياىسي مركزيــة  الفكريــة؛ 

فنظــر  ســامي؛  الإ ي 
الثقــا�ف التاريــخ  تشــكات 

ســام كعقيــدة وسياســة، وليــس مجــرد  إىل الإ

ي أطروحاتــه إىل بيان 
عقيــدة دينيــة؛ حيــث عمــد �ف

ي تجليــات الوحــي عــرب 
أثــر الســلطة السياســية �ف

ي 
ي �ف

حركــة التاريــخ؛ ليكشــف، وبقــوة، أثــر الزمــىف

ي 
ــي والتاريخــي �ف ــر الجتماع تطــور الروحــي، وأث

ــرق  ــة للف ــة المختلف ــف العقائدي ــكيل المواق تش

وعلــم  الــكام  علــم  فخطــاب  ســامية،  الإ

 ، ي بــكام ســياىسي
ي الديــىف

العقيــدة هــو خطــاب �ف

عــادة قــراءة علــم  وك لإ ومــن ثــم فقــد اتجــه مــرب

ــو  ــدي ه ي العقائ
ــاف �ف ــار أّن الخ ــد باعتب العقائ

. ــياىسي ــول الس ــاف ح ــكاس للخ انع

وك قــراءة  ومــن هــذا المنطلــق؛ قــدم مــرب

ف الأنطولوجــي  للخطــاب الأشــعري تربــط بــ�ي

، فيقــول إّن الخطــاب  والثيولوجــي والســياىسي

ف  ــ�ي ــل ب ــبه كام ــل ش ــه تماث ــد في ــعري يوج الأش

، والــذي  لهــي والمطلــق الســياىسي المطلــق الإ

ــوك،  ــه أول المل ــة بأنّ ــة معاوي ــق مــن مقول ينطل

قــد راحــت تضيــف لنفســها القــدرة عــى أن 

تقــرر مصائــر النــاس، ارتفاعــاً أو اتضاعــاً، وذلــك 

ــه نفســه مــن  ــا اختــص هللا تعــاىل ب ــل م ي مقاب
�ف

ــذا  ــغ ه ــد بل ــذّل، ولق ــّز وال ــاس بالع ــدار الن ابت

ــه المصنفــات الأشــعرية  ــذي تزخــر ب ــل ال التماث

حــّد أن بــدا أّن المطلــق الســياىسي يــكاد يســتحيل 

ــك  لهــي، وذل ــق الإ ــه المطل إىل أصــل يقــاس علي

، ذات  بحســب مــا يفهــم مــن عبــارة الغــزاىلي

أّن  )مــن  الســياق  هــذا  ي 
�ف القصــوى  الدللــة 

إىل  بالتمثيــل  إل  تفهــم  ل  لهيــة  الإ ة  الحــرصف

ة الســلطانية(، أو بحســب مــا قــال الرازي  الحــرصف

لهيــة عــى الصفــات  مــن قيــاس الصفــات الإ

الســلطانية. 

وك مساراً مغايراً الأستاذه حسن حنفي  » اختّط عىلي م�ب
اث« ي لمشكلت ال�ت

مركزاً عىل التحليل المعر�ن



نسان ال من  القرآن من أجل االإ
أجل السلطان

ة مــن حياتــه؛ انتقــل  ة الأخــري ي الفــرت
و�ف

وك، بمشــاركة مــع نــرص أبــو زيــد قبــل  عــىي مــرب

ــن  ــول الدي ــي أص ــام بِعلَم ــن الهتم ــه، م رحيل

وأصــول الفقــه، إىل الهتمــام بعلــوم القــرآن 

ورة  الكريــم، ليقــّدم لنــا رؤى كاشــفة عــن رصف

ي ضــوء تطــور الواقــع 
ي �ف

رؤيــة النــّص القــرآ�ف

مــن  تــّم  مــا  ناقــداً   ، والســياىسي الجتماعــي 

توظيــف الســياىسي أو الســلطان للقــرآن الكريــم، 

وك أّن »عمليــة التقنــع الرصيــح  ى عــىي مــرب فــري

ــور  ــتقف وراء تبل ي س
ــىت ــي ال ــم ه ــرآن الكري بالق

ــا ل  ــزع بالســلطان م ــل: »إّن هللا ي ــور القائ المأث

يــزع بالقــرآن«، فــإذا تكشــف مفــردات »الــوازع« 

ــوره  ــور، تبل ي المأث
ــتخدمة  �ف ــلطان« المس و«الس

ــك  ــتخدام تل ــا اس ــاع فيه ــة ش ي حقب
ــر �ف المتأخ

ــة  ــوى القائل ــند الدع ــك يس ــإّن ذل ــردات؛ ف المف

يــراد منــه  كانــت قناعــاً  القــرآن  إّن »أطلقــة« 

»أطلقــة« الســلطان، فــإذا المأثــور ل يســتحرصف 

ي 
مــن الســلطان إل أن يكــون أداة هللا تعــاىل �ف

الحكــم، وهــذا هــو معــىف الــوازع، فيمــا لــم يرد 

فيــه حكــم القــرآن الكريــم، فــإّن هــذا مــا يقطــع 

ــو  ــى النح ــلطة ع ــاء الس ــق ببن ــر يتعل ــأّن الأم ب

ي مــن 
الــذى تكــون فيــه متعاليــة ومطلقــة، وأعــىف

ــأّن الســلطة هــي ســلطة هللا،  حيــث المخايلــة ب

ي يكــون فيهــا الســلطان هــو محــض الــوازع، 
الــىت

ي يحقــق بهــا هللا مــا لــم ينطــق بــه 
أو الأداة الــىت

»وازع« القــرآن«.

وك أّن القــرآن الكريــم نــزل  ويــرى مــرب

ــف  ــن أجــل توظي ــس م نســان، ولي ــن أجــل الإ م

ــن  ــي م ــة ه ــك لأّن المصلح ــه، وذل ــلطان ل الس

ي القــرآن الكريــم، ومــن 
المبــادئ التأسيســية �ف

ــط صــاح الحكــم بالوقــت، وهــو  وري رب الــرصف

ــبة  ــن نس ــرار م ي الف
ــرازي �ف ــر ال ــده الفخ ــا أّك م

النقــص إىل هللا تعــاىل: فإنّــه إن قيــل لــو كان 

ي الناســخ أصلــح مــن الحكــم الأول 
الحكــم الثــا�ف

لــكان الأول ناقــص الصــاح، فكيــف أمــر هللا بــه؟ 

ي الوقــت الأول 
ي �ف

قلنــا الأول أصلــح مــن الثــا�ف

ــدأ  ــو المب ــا ه ــاح هن ــس؛ فالص ، بالعك ي
ــا�ف والث

، وأمــا الحكــم الــذي يتحقــق مــن  التأســي�ي

، وبحســب  ي
ــه الصــاح فهــو الحــد الإجــرا�أ خال

ي 
تقريــر الــرازي؛ فــإّن الحكــم، أو الحــّد الإجــرا�أ

ــري  ــت غ ي وق
ــول �ف ــد يتح ــاح، ق ــق للص المحق

ــاح،  ــق الص ــه تحقي ــع مع ــق يمتن ــه إىل عائ وقت

ــخ. ــه بالنس ــزم رفع فيل

ورة الفصــل  وك بــرصف وينــادي عــىي مــرب

الكريــم  القــرآن  ي 
�ف التأسيســية  المبــادئ  ف  بــ�ي

والحــدود الإجرائيــة، ويــرى أّن الجيــل الأول مــن 

ورة رؤية النّص  وك رؤى كاشفة عن �ن »قّدم عىلي م�ب
» ي ضوء تطور الواقع االجتماعي والسياسي

ي �ن
القرآ�ن



ــاً  ــوا حائ ف أدرك ــ�ي ــكام ح ــوا الأح ف رفع ــلم�ي المس

يمنــع مــن تحقيــق الصــاح، وكان ذلــك اســتناداً 

إىل وعيهــم العميــق بالمنطــق الــذي يحكــم 

ــن الوحــي والعقــل والواقــع، وهــو  عاقــة كّل ِم

مــا جــرى بخصــوص الأحــكام المتعلقــة بســهم 

المؤلفــة قلوبهــم، وتوزيــع الغنائــم عــى الجنــد 

شــارب  عــى  المفــروض  والحــّد   ، ف الفاتحــ�ي

هــا ممــا أدرك الصحابــة أن صاحــه  الخمــر، وغري

ــد  ــه ق وط صاح ــه، وأّن رسش يل ف ــت ترف ــط بوق مرتب

ــة. ــد قائم ــم تع ــت، ول ارتفع

وك، ضمــن  شــارة، وفــق مــرب ويمكــن الإ

ــوف  ــق س ــخ الاح ــياق، إىل أّن التاري ــس الس نف

ي 
�ف الــرّق  بفقــه  المتعلقــة  الأحــكام  كّل  يرفــع 

وط وجودهــا بالكليــة،  ســام، بعــد أن رفــع رسش الإ

ورغــم مــا قــد يتصــوره البعــض مــن أّن التاريــخ 

هكــذا ينقــض القــرآن الكريــم، فــإّن الثابــت أّن 

التاريــخ كان بقــدر مــا يرفــع الحكــم يســاعد 

ــن  ــكنه م ــا يس ــق م ــى تحقي ــم ع ــرآن الكري الق

 ، ي البــرش
ف بــىف المبــدأ أو القصــد إىل التســوية بــ�ي

ى، أو  ف البــرش هــي القيمة الكــرب وإّن التســوية بــ�ي

المبــدأ التأســي�ي الــذي يقصــد القــرآن الكريــم 

ي 
ــرا�أ ــّد الإج ــور الح ــم حض ــك رغ ــه، وذل تحقيق

ف بينهــم، ولعــّل أصل  الــذي ينطــوي عليــه التميــري

ي 
دراك أّن هــذا الحــّد الإجــرا�أ هــذا الوعــي هــو الإ

، الــذي  ي اتجــاه المبــدأ التأســي�ي
نفســه يدفــع �ف

أّن هــذا  بتأكيــده عــى  المســاواة، ولــو  هــو 

وط وليــس نهائيــاً  ف هــو نتــاج وضــع مــرش التميــري

ــداً. ــاً أب ومطلق

وك يــرى أّن أزمــة الخطــاب  وكان عــىي مــرب

ي 
الأدا�ت التوظيــف  ي 

�ف تتمثــل  المعــارص  ي 
الديــىف

ــذا  ــي ه ف يبغ ــ�ي ــم، فح ــرآن الكري ــوص الق لنص

الخطــاب تصديــر وجــه التســامح مــع الآخــر، 

أَْقَربَُهــْم  »َوَلَتِجــَدنَّ  الكريمــة:  الآيــة  يطــرح 

ــاَرى«،  ــا نََص ــوا ِإنَّ ــَن َقاُل ــوا الَِّذي ــَن آَمُن ًة ِللَِّذي ــَودَّ َم

ــن  ــف ع ي الكش
ــه �ف ــاب نفس ــب الخط ف يرغ ــ�ي وح

ــا  ــا أَيَُّه ــة الكريمــة: »يَ وجــه التشــّدد، يصــدر الآي

َصــاَرى أَْوِلَيــاء  ِخــُذواْ اْلَيُهــوَد َوالنَّ الَِّذيــَن آَمُنــواْ لَ تَتَّ

وك أّن  بَْعُضُهــْم أَْوِلَيــاء بَْعــٍض..«، ويــرى مــرب

الدراســة الحقيقيــة لتلــك الآيــات ل تتــّم إل عــرب 

ــات،  ــذه الآي ــي له ــياق التاريخ ــن الس ــف ع الكش

ول؛ فالآيــة الأوىل نزلــت  ف وفــق  علــم أســباب الــرف

نتيجــة  الحبشــة  إىل  المســلمون  ارتحــل  ف  حــ�ي

ف  لــت حــ�ي ف ، أمــا الآيــة الثانيــة فرف ف كــ�ي لبطــش المرش

ف اليهــود أثنــاء غــزوة أحــد. واىل بعــض المســلم�ي

ف التأســي�ي  ف ب�ي ورة التميــري وك رصف ورأى مــرب

ي 
�ف فالتأســي�ي  الكريــم؛  القــرآن  ي 

�ف ي 
والإجــرا�أ

ن التأسيسي للقرآن الكريم  ن ب�ي ورة التمي�ي وك ل�ن »دعا م�ب
ي 

جرا�أ ، واالإ المتمثل بقيم العدل والمساواة والحق والخ�ي
وط« ي الم�ش النس�ب



الكليــة  المبــادئ  تلــك  هــي  الكريــم  القــرآن 

ي 
�ف المؤسســة  والقيــم  والمطلقــة،  العامــة 

ــاواة  ــدل والمس ــن الع ــم ع ــرآن الكري ــات الق آي

ــات  ــي الآي ؛ فه ي
ــا الإجــرا�أ ...، أّم والحــق والخــري

ــق بالحــدود والأحــكام، وهــي نســبية  ي تتعل
ــىت ال

حيــث  والتطبيــق؛  الواقــع  وط  بــرش ومقيــدة 

عنــه،  ي هللا 
الخطــاب، ر�ف بــن  عمــر  أوقــف 

ســام،  ســهم المؤلفــة قلوبهــم بعــد أن قــوي الإ

ي عــام الرمــادة؛ 
وأوقــف العمــل بحــّد الرقــة �ف

ي 
ــىف ــاب الدي ــن الخط وك يدي ــرب ــىي م ــذا كان ع ل

 ، ي
بالإجــرا�أ دعوتــه  ي 

�ف تعّلــق  الــذي  الســائد، 

 ، ــم أّن التأســي�ي ــع العل ، م ــاىس التأســي�ي وتن

ــام. س ي الإ
ــد �ف ــو الخال ــول، ه ــا يق كم



تاريخية الفقه عند 
مام عبد الحميد الزهراوي الإ

يعــّد الشــيخ عبــد الحميــد الزهــراوي 

صــاح  )5581- 6191م( مــن أعــام حركــة الإ

ف الذيــن جــاؤوا  ، ومــن الــرواد الســوري�ي ي
الديــىف

ي مــرص أواخــر القــرن التاســع عــرش 
للعيــش �ف

إســهاماته  ولــه  يــن،  العرش القــرن  وأوائــل 

الفكريــة العديــدة، ومــا يهمنــا هنــا هــو موقفه 

ــه  ــراوي أّن الفق ــرى الزه ــث ي ــه؛ حي ــن الفق م

ي الدنيــا«، وإنمــا 
مــن العلــوم »غــري النافعــة �ف

ــون  ــا المتقدم ف وضعه ــ�ي ــوع قوان ــو »مجم ه

تناســب زمانهــم وظروفهــم التاريخيــة«، بهذه 

ي 
الجــرأة يكــر الزهــراوي طــوق القداســة الــىت

ُفرضــت عــى الفقــه وأحكامــه الجامــدة؛ وذلــك 

 ، ي والحــارصف
المــا�ف ي 

الفقهــاء �ف لأّن جمــود 

ف الفقــه والواقــع، ووّلــد  تــرك فجــوة عميقــة بــ�ي



يعيــاً لكثــري مــن القضايــا المعــارصة  عجــزاً ترش

ــرات  ــواب لمؤث ــح الأب ــلم، وفت ــاة المس ي حي
�ف

يعــات  الترش إىل  تدخــل  دخيلــة  خارجيــة 

ــامية. س ــدول الإ ي ال
ــاتري �ف والدس

ة  ي ك�ش
التشعب والتشتت �ن

االأحكام الفقهية
المنهــج  الزهــراوي  اســتخدم  لقــد 

الفقــه  إىل  التحليليــة  نظرتــه  ي 
�ف النقــدي 

المتضاربــة  الأقــوال  موضحــاً  ســامي،  الإ

ي قســمي الفقــه؛ فقــه 
والمتعارضــة للفقهــاء �ف

العبــادات، وفقــه المعامــات، فالعبــادات 

ــا  ــا فعله ــا كم ــا أن نفعله ــة أُمرن ــال خاص أعم

ي 
ي صــى هللا عليــه وســلم وأصحابــه، ر�ف النــىب

هللا عنهــم، الذيــن تعلمــوا منــه، ويتســاءل 

الزهــراوي: هــل التعاليــم المختلفــة بقــدر 

مــا اختلــف هــؤلء الفقهــاء، أم أراد هــؤلء 

بمــا وســعته صدورهــم  المــاأ  أن يوهمــوا 

مــن العلــوم فتوســعوا بالتفصيــات القوليــة، 

ــاً  ــوا ألوف ــىت كتب ــة ح ــات المذهبي والصطاح

بأنهــا  ف  معللــ�ي الصــاة،  عــن  الأوراق  مــن 

ــر علومهــا  عمــاد الديــن، وأن الهتمــام بتحري

الــذي  الكريــم،  القــرآن  أّن  مــع  وري،  رصف

ي 
ي ذكرهــا، كقولــه تعــاىل �ف

فرضهــا، كان مقــاً �ف

ــوا  ــاْة، }واركع ــوا الص ــة: }وأقيم ــات متفرق آي

ــئ  ــم يج ــجدوا هلل{، ول {، }واس ف ــ�ي ــع الراكع م

ــك؟ ــن ذل ــرش م ــأنها أك ــا بش فيه

ي الذكر 
كذلــك بشــأن الطهــارة؛ لــم يــرد �ف

الحكيــم بشــأنها أكــرش مــن الأمــر بغســل الوجه 

ــرأس، وبالتيمــم  ف ومســح ال ــ�ي ــن والرجل واليدي

ــة،  ــن الجناب ــري م ــاء، وبالتطه ــد م ــم نج إذا ل

ي صــى هللا عليــه وســلم،كان يعلــم  وأّن النــىب

ي هللا عنهم، 
الصــاة للواحد من أصحابــه، ر�ف

محــدودة  أعمــال  لأنّهــا  واحــدة؛  ســاعة  ي 
�ف

كالوقــوف إىل جهــة معينــة، وقــراءة كلمــات 

ــة عــى  ــر، ووضــع الجبه ي الظه
ســهلة، وحــىف

ي ســاعة، 
ي �ف الأرض، وأعمــال يتعلمهــا الصــىب

ف الزهــراوي كيــف عكــف الفقــه 
ّ وهكــذا بــ�ي

التقليــدي عكوفــاً شــديداً مصحوبــاً بتفصيــات 

ــاة  ــا الص ــا، لقضاي ــل منه ــات ل طائ وتفريع

ي أوجزهمــا القــرآن الكريم 
والطهــارة مثــاً، الــىت

إيجــازاً ســهاً، وبّينهــا الرســول صــى هللا عليــه 

ــه،  ــه أصحاب ــا من ي تعلمه
ــىت ــه ال وســلم بأفعال

ــاء  ــا الفقه ــرج إلين ــا خ ــم، بينم ي هللا عنه
ر�ف

والطهــارة،  الصــاة  عــن  المســائل  بمئــات 

ي نظرته التحليلية للفقه 
»استخدم الزهراوي المنهج النقدي �ن

سلمي، موضحاً االأقوال المتعارضة للفقهاء بقسمي الفقه؛  االإ
فقه العبادات وفقه المعاملت«



ــات  ات، والختاف ــري ــن التفس اً م ــري ــل كث تحم

ي 
ــراً �ف ــلم حائ ــل المس ي تجع

ــىت ــة، وال المذهبي

دينــه، والمتأمــل لفقــه العبــادات يــرى أنــه قد 

ي 
ــر �ف ــادة النظ ــن إع ــع م ــة تمن ــب قداس اكتس

التحقــق فيــه، ورغــم أنـّـه يتضّمــن لعديــد من 

ــروف  ــرة بالظ ــة، والمتأث ــري القرآني ــكام غ الأح

ي وضعــت فيهــا؛ بل والمشــتملة 
التاريخيــة الــىت

عــى تفريعــات ل طائــل مــن ورائهــا، ويــؤدي 

العمــل بهــا إىل تكريــس نــوع مــن الديــن 

تطغــى عليــه العتبــارات الجتماعيــة عــى 

العتبــارات الروحيــة، والتمســك بالشــكل عــى 

ــر. الجوه

لماذا يعجز الفقه عن مسايرة 
الواقع؟

ويذهــب الزهــراوي إىل القــول بتاريخيــة 

ط الجتماعــي  وط بالــرش الفقــه، وإنّــه مــرش

ــي  ــه يكف ــة إّن الفق ــض مقول ف ــي، فري والتاريخ

ــات،  يع ــن الترش ه م ــري ــن غ ــا ع ــا ويغنين لزمانن

ــه  ــري أوج ــان وتغ ــاف الزم ــك باخت ــاً ذل معل

الحيــاة، أو عــى حــّد قولــه: إّن أزمنتهــم غــري 

ت فيهــا التجــارة وأبوابهــا  ي تغــري
أزمتنــا الــىت

ي 
اً مهمــاً، إّن القضايــا المهمــة �ف وفروعهــا تغــري

الحكــم والقتصــاد والعاقــات الخارجيــة، 

ف ينبغــي  ي حــ�ي
مثــاً، معطلــة ومجمــدة، �ف

ي تصــور الأصــول 
ــا الهتمــام �ف أن يتجــه إليه

ــي  ــة؛ فف ــكام الفرعي ــتنباط الأح ــة واس الفقهي

مجالهــا تــدور عامــات اســتفهام محرجــة 

ــن  ــة الدي ــرص غاي ــول، إّن ح ــن حل ــث ع تبح

، وقطــع يد الســارق،  ي
ي رجــم الــزا�ف

وأهدافــه �ف

وجلــد شــارب الخمــر، إىل آخــر هــذه الأمــور؛ 

الحقيقيــة  الديــن  لغايــات  تجاهــل  هــو 

الحــدود،  يــع  ترش ي 
�ف الوحــي  وأهــداف 

يعــة، كمــا تضّمنهــا وفّرهــا النــّص  فالرش

ــع  ــة الواق ــع حرك ــها م ــت نفس ، صاغ ي
ــرآ�ف الق

ي تطــوره.
ســامي �ف الإ

كذلــك ينكــر الزهــراوي عــى الفقهــاء 

ــن،  ــن الدي ــوه م ــا كتب ــتفادوا كل م ــم اس أنه

ول دخــل لعقولهــم فيــه؛ لأّن الرســول صــى 

هللا عليــه وســلم رصح لمعــاذ بــن جبــل، 

ي هللا عنهمــا، أن 
ي طالــب، ر�ف وعــىي بــن أ�ب

؛  يعمــا برأيهمــا، إن لــم يجــدا نصــاً، وبالتــاىلي

ــتنباط  ي اس
ــل �ف ــدور العق ــاء ل ــكار الفقه إّن أف

ــا  ــن قضاي ــتجّد م ــا اس ــة لم عي ــكام الرش الأح

معــارصة تهــم حيــاة المجتمــع المســلم فيــه 

وط  »يذهب الزهراوي إىل القول بتاريخية الفقه وأنّه م�ش
فض مقولة إّن الفقه يكفي  ط االجتماعي والتاريخي ف�ي بال�ش

لزماننا«



ــاد،  ــداع والجته ب ي الإ
ــل �ف ــدور العق ــد ل تقيي

وتجاهــل للحقيقــة الدينيــة الســمحة؛ لــذا 

ي 
نجــد الزهــراوي يعــرب بمــرارة عــن القيــود الــىت

، فيقــول: »كفانــا  ف فرضــت عــى المســلم�ي

ي ربــط النــاس بهــا أقواماً 
مؤونــة الساســل الــىت

كتبــوا الكتــب بأيديهــم، ثــم قالــوا: هــذا مــن 

عنــد  هللا«.

ــراوي  ــع الزه ــرى؛ يتاب ــة أخ ــن ناحي وم

انتقــاده للفقــه، وينتقــد هــذه المــرة القضــاة 

ي حكمهــم، ووصفهــم 
ف ومــن �ف والمنتفعــ�ي

ــا  ــون فيه ــة يعبث ــه إىل آل ــوا الفق ــم حّول بأنه

كمــا شــاؤوا وأرادوا، ويذهــب الزهــراوي إىل 

أّن »هــذه الأقــوال المتضاربــة المتعارضــة 

هــا مــن ســبب إل منافــع القضــاة  ليســت لأكرش

ي حكمهــم، ويرفــض الزهــراوي تقديس 
ومــن �ف

ــه،  ــس الأحــكام المنســوبة إلي ــه، وتقدي الفق

ــة  ــة نتيج ــال الأم ــه ح ــل إلي ــا وص ــدركاً م م

ــد،  ــب واح ــة بمذه ــة وفرق ــاء كّل طائف اعتن

ــد  ، ق ف ــ�ي ــّدد المرجح ــن تع ــه م ــا في ــى م ع

ــد،  ــن بعي ــن زم ف م ــلم�ي ــك المس ــّرق كّل ذل ف

ف  دي بــ�ي حــىت أوصلهــم إىل هــذا الحــال المــرت

ــم. أمــم العال

ارتبطــت  ي 
الديــىف صــاح  الإ إّن مقولــة 

إنتــاج  كل  تقديــس  برفــض  الزهــراوي  عنــد 

فقهــاء   ، ف المتقدمــ�ي مــن  مــوروث  ي 
إنســا�ف

أو علمــاء ديــن، أو النقيــاد إىل فكــرة أنــه ل 

ــة كّل  ــذه ديدن ، وه ف ــ�ي ــول الأول ــول إل عق عق

مصلــح اختــار أن يســلك دروب الوعــي، ذلــك 

الوعــي الــذي تحتــاج إليــه أمــة تريــد النهــوض 

ــل. ــبات طوي ــد س ــدم بع والتق

الفقهــاء  لهــؤلء  ينكــر  ل  والزهــراوي 

ــة  ــب حاج ــن بحس ــم، لك ي علومه
ــم �ف إجادته

تقديــس  ويرفــض  ومتطلبــات،  عرصهــم 

ــّدوا  ــم س ــم: إنه ــن موروثه ــا م ــل إلين ــا نق م

ــا  ف إذا قلن حاجــة زمانهــم، فمــا نحــن بملومــ�ي

إّن مــا نقدســه اليــوم هــو مجمــوع كتاباتهــم 

ي اقتضتهــا عصورهــم وطابقــت عقــول 
الــىت

معارصيهــم مــن الحكومــات والرعايــا كيــف 

كان الحــال.

ي الفقــه يعود 
وإذا كان ســبب الختــاف �ف

يــع، أي التفريــع؛  إىل انفــراد الفقهــاء بالترش

حيــث يجــوز الواحــد منهــم مــا يمنعــه الآخــر 

ــه أيضــاً يعــود ســبب النفــراد  وبالعكــس، فإن

يع  ي تــرك ســلطة الترش
ف �ف إىل تســاهل المســلم�ي

ــاد  ــث إّن الآح ــاء؛ حي ــن ش ــا م ــو�ف يتناوله ف

ــد هللا   ــن عن ــو م ــوه ه ــا كتب ــون أن كّل م يزعم

ــه. ــه والعتمــاد علي تعــاىل ويجــب التســليم ب

الممارســة  وتأثــرت  أثــرت  ؛  وبالتــاىلي

ــل  ــات المراح ــروف ومداخ ــاً لظ ــة تبع الديني

ي 
�ف الزهــراوي  ويتجــه  المختلفــة،  التاريخيــة 

شــعباً  ليســوا  المســلمون  بقولــه:  المقــام 

ــة  ي النحل
ف واحــدة �ف واحــداً وليســوا عــى ســ�ف

وا للــدول صــاروا شــيعاً  ف والعــادات، بمــا تحــري



وا للرؤســاء  ف ي الآراء السياســية، ثــم بمــا تحــري
�ف

العلميــة  الآراء  ي 
�ف شــيعاً  صــاروا  الديــن  ي 

�ف

وا للجنــس  ف والمذاهــب الدينيــة، وبمــا تحــري

ي المشــارب والمعايــش، ولهــذا 
صــاروا شــيعاً �ف

ي كل مــا يكتــب عــىي تاريخيــة 
أكــد الزهــراوي �ف

الفقــه، كمــا رفــض اعتمــاد الإجمــاع كأصــل من 

يــع؛ لأّن الأمــة وعلماءهــا لــم  أصــول الترش

يجمعــوا عــى مســألة واحــدة عــرب تاريخهــم.



ي 
اث �ن ال�ت

فكر حسن حنفي

يمّثــل حســن حنفــي، بمــا لــه ومــا عليــه، 

الثقافــة المرصيــة  ي تاريــخ 
حالــة خاصــة �ف

والعربيــة؛ ذلــك لأنّه الأســتاذ الــذي إذا دخلت 

اثــه الفكــري، فلــن  أرضــه، واطلعــت عــى مري

تخــرج كمــا كنــت، ذلــك لأّن حســن حنفــي هو 

ك  ــرت ــذي ي ــري ال ــر الكب ــد والمفك ــتاذ الرائ الأس

ي وعيــك، 
بصماتــه عــى ذهنــك، ويعّلــم �ف

ي أعمالــه 
قــد نتفــق عــى الختــاط الواضــح �ف

ف المفكــر  ي والأيديولوجــي، بــ�ي
ف المعــر�ف بــ�ي

والزعيــم، ولكــن يغفــر لــه دومــاً أنـّـه كان، ومــا 

يــزال، المفكــر المهمــوم بهمــوم وطنــه عــى 

ــد. مــدار عمــره الأكاديمــي المدي

الية نقد النخب اللي�ب
التيــارات  انطلــق حســن حنفــي مــن 

اليــة والعلمانيــة؛ لأنّهــا منفصلــة عــن  الليرب



اث وتاريــخ الــذات، ولأنّهــا ربطــت نفســها  الــرت

ي 
ــت �ف ــه، فوقع ي وواقع ــر�ب ــر الغ اث الآخ ــرت ب

ي 
التغريــب، وامتــدت روافدهــا وجذورهــا �ف

العلمانيــة  أو  العقانيــة  ي 
�ف الغــرب، ســواء 

ــث،  ــذا التحدي اكية، وه ــرت ــة والش الي أو الليرب

المرحلــة  ينكــر  الخــارج،  مــن  ي 
يــأ�ت الــذي 

ي تمــّر بهــا مجتمعاتنــا، وتســقط 
التاريخيــة الــىت

علينــا المذاهــب الغربيــة الأدبيــة والفنيــة 

والسياســية والجتماعيــة؛ لــذا دعــا حنفــي 

لمواجهــة  الســتغراب  علــم  تأســيس  إىل 

التغريــب الــذي امتــّد أثــره، ليــس فقــط عــى 

حياتنــا الثقافيــة، وتصوراتنــا للعالــم، وهــّدد 

ــاليب  ــّد إىل أس ــل امت ــاري؛ ب ــتقالنا الحض اس

ومظاهــر  اللغــة،  وفقــه  الغربيــة،  الحيــاة 

الحيــاة اليوميــة، وفــّن العمــارة.

ولكــن عــى الرغــم مــن نقــد حنفــي 

، فــا يمكــن أن نغــّض الطــرف  ي لاآخــر الغــر�ب

ي 
ي أعمالــه، و�ف

ي �ف عــن الأثــر الكبــري للفكر الغــر�ب

ي 
الــدور الــذي لعبتــه المنهجيــات الحداثيــة �ف

ــامي،  س اث الإ ــرت ــدة لل ــراءات جدي ــه ق تقديم

وهــذا واضــح مــن تأثــري إســبينوزا، وهيجــل، 

هــم  وفيوربــاخ، وماركــس، وهــورسل، وغري

ون. ــري كث

اث نقطة انطلق النهضة ال�ت

نهضــة  أيّــة  أّن  حنفــي؛  حســن  ورأى 

لاأمــة العربيــة لبــّد مــن أن تنطلــق مــن تــراث 

ي 
ي التاريخــي الثقــا�ف

الــذات، ومــن النتظــام �ف

اث مــا يــزال حّيــاً وفاعــاً  لهــا؛ وذلــك لأّن الــرت

اث هــو  ي وجــدان الجماهــري وحياتهــم، فالــرت
�ف

اث هــو جــزء  المخــزون النفــ�ي الحــي، فالــرت

ــزال  ــا ي ــية، فم ــه النفس ــع ومكونات ــن الواق م

ي حياتنــا، 
اث القديــم بأفــكاره فاعــاً �ف الــرت

وري تجديــد نظرتنــا إىل  ومــن ثــم فمــن الــرصف

ه وفــق حاجــات العرص. اث بإعــادة تفســري الــرت

اث، بــرأي حنفــي، ليــس قيمــة  والــرت

ــة  ــن نظري ــي م ــا يعط ــدار م ــه، إل بمق ي ذات
�ف

عــى  والعمــل  الواقــع  تفســري  ي 
�ف علميــة 

ــر  ــكار نفخ ــاً لاأف ــس متحف ــو لي ــره، فه تطوي

ــة  ــو نظري ــل ه ــاب؛ ب ــه بإعج ــر إلي ــه وننظ ب

ة قوميــة  للعمــل وموجــه للســلوك، وذخــري

يمكــن اكتشــافها واســتغالها مــن أجــل إعــادة 

نســان وعاقتــه بــالأرض. بنــاء الإ

ي قراءاتــه 
ومــن ثــّم عمــد حســن حنفــي �ف

اث إىل بيــان مثالــب تراثنــا القديــم، ومدى  للــرت

اث عــن بعــض المشــاكل  ــرت مســؤولية هــذا ال

ي فل يمكن غّض الطرف عن االأثر  »رغم نقد حنفي للآخر الغر�ب
ي أعماله«

ي �ن الكب�ي للفكر الغر�ب



ي 
�ف نســان  الإ غيــاب مفهــوم  مثــل  ى،  الكــرب

ــاب  ــه، وغي ــة عن ــاب الحري اث، وغي ــرت ــذا ال ه

ــؤولية  اث المس ــرت ــي ال ــل حنف ــخ، فيحم التاري

الســحر  لصالــح  العقانيــة  غيــاب  عــن 

والتنجيــم، والاعقانيــة، ومــن ثــّم يؤكــد عــى 

وع اليســار  اث بأهــداف مــرش أهميــة ربــط الــرت

ســامي، وقضايــاه الأساســية، مثــل: قضيــة  الإ

تحريــر الأرض من الســتعمار، وقضيــة الحرية 

والقهــر، والعدالــة الجتماعيــة، وقضيــة تجزئة 

ســامي، وقضيــة التنميــة، وقضيــة  العالــم الإ

ــي أن  ــا ينبغ ــذه القضاي ــوء ه ي ض
ــة، و�ف الهوي

ــم. اث القدي ــرت ــا لل نقــدم قراءتن

أهميــة  عــى  حنفــي  حســن  ويركــز 

ــم،  ــا القدي ي تراثن
ــة �ف ــب التقدمي ــراز الجوان إب

ــراث  ــراث الشــعب، ت ــراز ت وري إب فمــن الــرصف

ــرب دافــع عــى التقــدم،  المصلحــة، وهــو أك

ــال  ــعب ونض ــة روح الش ــن تقوي ــاىلي يمك وبالت

الجماهــري بإعطائهمــا تراثــاً ثوريــاً، يكــون هــو 

ــة، وينطلــق مــن  ــا الثوري ــل لاأيديولوجي البدي

ــا. ــة وتراثه ــة الوطني ــال الثقاف خ

ال جديد ن نحو اع�ت
ــاء  ــد بن ــي لتجدي ــراءة حســن حنف ي ق

و�ف

ــر  ــاج الفك ــد إنت ــكام، حــاول أن يعي ــم ال عل

ي ثــوب جديــد يوافــق 
ىلي القديــم، �ف

ف المعــرت

حاجــات العــرص، ويــرى أّن خيــار اليســار 

ــار  ــو خي ــة، وه ــات الحري ــو إثب ــامي ه س الإ

ىلي قديــم، لكّنــه خيــار مناســب لظــروف 
ف معــرت

ــري  ــة التغي نســان حري ــح لاإ ــه يتي نّ
العــرص؛ لأ

قــول  فــإّن  ثــم  ومــن  والحركــة،  والفعــل 

نســان عــى خلــق الأفعال  لــة بمقــدرة الإ ف المعرت

واســتقاله،  نســان  الإ لحريــة  إثبــات  هــو 

ــاً  ــت فهم ــد أعط ــة ق ل ف ــإّن المعرت ــم ف ــن ث وم

نســان، بقــواه  جديــداً للديــن؛ حيــث أصبــح الإ

العقليــة، قــادراً عــى أن يفهم الكــون وأرساره، 

ــه  ــادر بعقل ــو ق ــم، وه ــى العال ــيطر ع ويس

ــن  ، والحس ّ
ــرش ــري وال ف الخ ــ�ي ف ب ــري ــى التمي ع

ــح. والقب

ي المقابــل؛ نقــد حنفــي القــول بالجرب 
و�ف

ــل  ــن قب ــه يســتخدم م نّ
ــم؛ لأ ــا القدي ي تراثن

�ف

الأنظمــة التســلطية لتثبيــت دعائــم ســلطتها، 

وقبــول النــاس لحكمهــم تحــت رايــة عقيــدة 

الجــرب  عقائــد  أّن  حنفــي؛  ى  فــري  ، الجــرب

ي اســتكانة الشــعوب، 
ــس �ف هــي الســبب الرئي

وقبولهــا واستســامها لاأمــر الواقــع، ومــا بــه 

ور  مــن فقــر وجهــل وتخلــف، مــا دامــت الــرش

ــا إىل  ه ــن تغيري ــاً ل يمك ــة حتم ــام واقع والآث

نفــع وصــاح.

»دعا حنفي إىل تأسيس علم االستغراب لمواجهة التغريب 
الذي يهّدد استقللنا الحضاري«



ــم  ــا عل ــي لقضاي ــن حنف ــراءة حس إّن ق

ــدو  ــة، ويب ــة واضح ــه إدان ــد حملت ــكام ق ال

 ، ــارصف ــكات الح ــب مش ــي أغل اث الكام ــرت ال

وكأّن  اث،  الــرت مســؤوليتها  يتحّمــل  ي 
الــىت

 ، ي
الحــارصف عاجــز عــن مواجهــة ســطوة المــا�ف

ي أرس الســلف، ول 
وكأّن الخلــف مقيــدون �ف

إرادة لهــم ول قــوة ول فاعليــة، فقــراءة حســن 

ي 
اث، تقطــع مــع المــا�ف حنفــي النتقائيــة للــرت

. ي مجملــه، وتحّملــه كّل مصائــب الحــارصف
�ف

التصّوف من الوعي الفردي إىل 
السلوك االجتماعي

ومــن جانــب آخــر؛ يحّمــل حســن حنفــي 

ــيادة  ــن س ــة ع ــؤولية التاريخي ــوف المس التص

ــات  ى أّن مقام ــري ــة، ف ــوكل والنهزامي روح الت

 ، التــوكل والزهــد والــر�ف والشــكر والصــرب

الســلب  نحــو  تتجــه  إنســانية  قيــم  هــي 

نســان قــراره  والخنــوع والســتكانة، وتســلب الإ

ي 
اث الصــو�ف وحريتــه ومبادرتــه، ولــذا فالــرت

النهضــة  معوقــات  أحــد  الحــاىلي  بشــكله 

ي 
والتقــدم، وانتشــار الطــرق الصوفيــة الــىت

ــذي  ي ال ــعىب ــن الش ــن التدي ــاط م ــرس لأنم تك

وســعي  والخزعبــات،  الخرافــات  تســوده 

حنفــي إىل إعــادة بنــاء التصــوف كي ينتقــل بــه 

ــردي  ــي الف ــن الوع ــاء، وم ــاء إىل البق ــن الفن م

إىل الوعــي الجتماعــي، ومــن القيــم الســلبية 

يجابيــة الفاعلــة، فينتقــد ســيادة  إىل القيــم الإ

ي التصــوف؛ لأّن الخــوف هــو ســبيل 
الخــوف �ف

ســيطرة الأنظمــة التســلطية عــى مجتمعاتنــا.

قــراءة حســن حنفــي  أّن  ي 
�ف ول شــّك 

للتصــوف تتجاهــل الطبيعــة الفرديــة الذاتيــة 

ــا  للتصــوف، وتنظــر إىل بنــاء الــذات عــى أنّه

الأســاس لبنــاء المجتمــع، ومــن ثــم بــدت 

قــراءة حســن حنفــي للتصــوف عــى أنّهــا قراءة 

ف التصــوف،  بإســقاطات فوقيــة عــى مضامــ�ي

ل تتــواءم ول تلتئــم معــاً، فــا يمكــن أن يتــم 

ــردي  وع الف ف ــرف ــوف ذات ال ــة التص ــل بني تحوي

الخالــص إىل توجــه اجتماعــي عــام، ول يمكــن 

أن نحّمــل التصــوف آثــام الحــارصف وانهزاميته.

ي يمكــن أن 
ورغــم كّل النتقــادات الــىت

وع حســن حنفــي الفكــري؛  توجــه إىل مــرش

فإنـّـه يظــّل المفكــر العمــاق، والعقــل المثــري 

ــكّل مــن يقــرؤون تراثــه الفكــري  والمحفــز ل

: إّن أّي عقــل حــّر  ف ي، وأقولهــا بــكل يقــ�ي الــرش

ــا  ــود كم ــن أن يع ــي، ل يمك ــن حنف ــرأ حس يق

كان قبــل قراءتــه، إّن حســن حنفــي قــادر عــى 

ــون المقــدرة عــى الســؤال  ــن يملك ــة َم صناع

ــاءلة. والمس

ي ذاته إال بمقدار ما يعطي 
اث، برأي حنفي، ليس قيمة �ن »ال�ت

ي تفس�ي الواقع وتطويره«
�ن



كيف عادت السلطة الفلسفة 
سالمي؟ ي التاريخ الإ

والفالسفة �ن

ي مراحــل النحطــاط 
يعــا�ف المســلمون �ف

الديــن  تفســري  ي 
�ف يغــال  الإ مــن  والتدهــور 

اً أخرويــاً مبهمــاً، ولعــل هــذا مــا يجعــل  تفســري

ف  يســعون إىل تقديم تفســري  بعــض الإصاحيــ�ي

البعــد  أهميــة  يراعــي  ســام،  لاإ اجتماعــي 

ظــروف  ي 
�ف وخاصــة  ســام،  الإ ي 

�ف الدنيــوي 

التدهــور، والنحطــاط، والتخلــف الحضــاري؛ 

لأّن هــذا هــو مــا يحتاجه المســلمون كي ينهضوا 

ــود  ــف والجم ــة التخّل ــن حال ــم، وم ــن كبوته م

ــق كان  ــون منهــا، ومــن هــذا المنطل ي يعان
ــىت ال

ــري  ــة التفس ــوىلي بأهمي ف الخ ــ�ي ــيخ أم ــي الش وع

الجتماعــي للديــن،  فــكان حريصــاً عــى أن 

ســام  لاإ ق  المــرش الدنيــوي  الوجــه  يظهــر 

ء مــن هــذا الهــدي  ي
فيقــول: »مــا تحدثــت بــ�ش

ي إل وأنــا أرمــي منــه إىل ســيادة مبــدأ 
القــرآ�ف

ــن«. ــر  للدي ــي الح ــم الجتماع الفه



ي 
صــاح الــىت ينتقــد الخــوىلي دعــوات الإ

المنــاداة  ي 
�ف الجتماعيــة  المشــكات  ل  ف تخــرت

تحديــد  دون  الديــن،  إىل  العــودة  ورة  بــرصف

ي تتــم بهــا هــذه العــودة فيقــول: 
الكيفيــة الــىت

تبــدو عندنــا  ي 
صــاح الديــىف »إّن دعــوات الإ

ــة الغــور، تعــرض الأمــور  ة الشــأن، قريب يســري

عرضــاً بســيطاً ســطحياً، فجملتهــا أننــا مــا تأخرنا 

ك الديــن، وأنـّـه بالتمســك بالديــن نتقدم  إل لــرت

ونســود كمــا ســاد أســافنا، إىل آخــر مــا تعرفــون 

ــن ل  ــرف، وم ــن يع ــده م ــتطيع تردي ــن يس مم

ــات،  ي الطرق
ــة �ف ــى العام ــهل ع ــرف، ويس يع

ــة، ول  ــط عملي ــددة، ول خط ــداف مح ــا أه ف

ــن  ي الدي
ــاع �ف ــؤون الجتم ــة لش ــة صحيح دراس

والحيــاة، بــل تتجه العنايــة إىل التوافــه من زي، 

ء، ولعلكم  ي
وســمت، ومظهــر، وكأن هــذا كل ىسش

ــن  ــوش م ــع زر الطرب ــدث قط ــا أح ــرون م تذك

ي الحيــاة 
معــارك، أمــا عــاج أمهــات المشــاكل �ف

ــاول«. ف ســهل  التن ــ�ي ــو عندهــم ب فه

ف الخــوىلي بهــذا الــكام يجســد  كأن أمــ�ي

ســام الســياىسي الذيــن يرفعــون  أزمــة دعــاة الإ

ســام هــو الحــل« دون امتــاك  شــعار »الإ

يكــون  كيــف  لنــا  تكشــف  حقيقيــة  برامــج 

ســام هــو الحــل!! ولكنهــم بهــذا الشــعار  الإ

يســتطيعون امتــاك قلــوب العامة، والســيطرة 

عــى الــرأي العــام، ومــن هنــا يطالــب الخــوىلي 

ــه  نّ
ســام لأ ي النظــر إىل الإ

ورة التعمــق �ف ــرصف ب

روابــط  لتنظيــم  ى  كــرب إصاحيــة  محاولــة 

ــانية. نس ــة الإ الجماع

ســام يملــك قــدرة  ويــرى الخــوىلي أّن الإ

ي المســائل 
متجــددة عــى اســتمرار حضــوره �ف

ــول،  ــا يق ــك، كم ي ذل
ــبب �ف ــة، والس الجتماعي

ه  تدبــري ي 
�ف عودنــا  قــد  الكريــم  القــرآن  أّن 

ى  ــرب ــول الك ــوى الأص ــس س ــي أل يم الجتماع

ي تــاركاً وراء ذلــك مــن تفصيل 
نســا�ف لاإصــاح الإ

ي 
للتــدرج الحيــوي، والجهــاد العقــىي ينتفــع �ف

ذلــك بــكل مــا يســعفه عليــه  نشــاطه، ويؤهلــه 

ي ذلــك اختــاف 
ســام �ف لــه تقدمــه، ويقــدر الإ

الأحــوال، وتغــري الزمــان.

سلم ي االإ
مشكلة المال �ن

ــن  ــه م ــق موقف وحــاول الخــوىل أن يطب

عاقــة النــص بالواقــع مــن خــال بعــض 

المشــكات الجتماعيــة مثــل المــال، والدللــة 

ســام  الإ أّن  ى  فــري للصيــام،  الجتماعيــة 

ي مســألة المــال بكليــات عامــة، مــن 
جــاء �ف

ــة  ــة العاق ــل خدم ــن أج ــا م ــم توظيفه المه

ي هــذه المســألة، فيؤكــد أّن 
ف الأفــراد �ف بــ�ي

ــك  نســان حــب التمل ــّدر لاإ ــم ق ــرآن الكري الق

يغال  ي مراحل االنحطاط والتدهور من االإ
»يعا�ن المسلمون �ن

اً أخروياً مبهماً« ي تفس�ي الدين تفس�ي
�ن



»ُزيّــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء 

ف والقناطــري المقنطــرة مــن الذهــب  والبنــ�ي

والفضــة والخيــل المســومة والأنعــام والحــرث 

ــري  ــده خ ــا وهللا عن ــاة الدني ــاع الحي ــك مت ذل

.)41 المــآب«)آل عمــران 

ي بهــذا يدركــون 
فأصحــاب الهــدي القــرآ�ف

ــة  ي ــرف للبرش ــد ع ــد ق ــدي الخال ــذا اله أّن ه

ــاء  رض ــن الإ ــون م ــا ل ــك، فأرضاه ــا للتمل حبه

يؤثــر ثقتهــا بمــا يوجههــا إليــه مــن أجــل تعليــة 

هــذه الغريــزة، ولكــن القــرآن الكريــم لــم 

ي التملــك إىل مــا لنهايــة، 
نســان �ف ك رغبــة الإ يــرت

ولكنــه ســعى إىل هــّز أركان هــذه الملكيــة مــن 

ــرار أّن المــال مــال هللا تعــاىل، ول  ق خــال الإ

بــد مــن إخــراج الــزكاة للفقــراء.

» وآتوهــم مــن مــال هللا الــذي آتاكــم« 

)النــور 33(

ممــا  تنفقــوا  حــىت  الــرب  تنالــوا  »لــن 

)19 عمــران  )آل  تحبــون« 

ممــا  أنفقــوا  آمنــوا  الذيــن  أيهــا  »يــا 

بيــع  ي يــوم ل 
يــأ�ت رزقناكــم مــن قبــل أن 

فيــه ول خلــة ول شــفاعة والكافــرون هــم 

)45( البقــرة  الظالمــون« 

ومــن ثــم فــإّن نظــرة القــرآن الكريــم إىل 

ي 
ي أيــدي الواجديــن، وصفتــه الــىت

هــذا المــال �ف

ف  يعطونهــا الفاقديــن، أنّهــم إنمــا يعطــون حــ�ي

يقرضونــه إعطــاء التــارك المتجــاوز، وهــذا 

إنّمــا هــو تأســيس وتأصيــل الشــعور لــدى 

ــذا  ي ه
ــرة �ف ــدم الأث ــال بع ــذا الم ــدي ه واج

، والحــق المبــارسش  اء، والتفــرد بهــذا الغــىف الــرش

ــل  ي يعم
ــىت ــرة ال ــي الفك ــوال، وه ــك الأم ي تل

�ف

ي نفــوس 
ي لتكوينهــا وترســيخها �ف

الهــدي القــرآ�ف

ــوىلي  ــض الخ ــم يرف ــن ث ــال، وم ــاب الم أصح

ســام بــأي مذهبيــة اجتماعيــة مرتبطة  ربــط الإ

ف أّن  ي حــ�ي
ــا، �ف بظــروف ومابســات خاصــة به

ــه يدعــم كل إصــاح اجتماعــي،  ســام لدي الإ

. ف ، ولــون معــ�ي ف دون أن يلــون بمذهــب معــ�ي

سلم ي االإ
أهمية العمل �ن

اهتــم  ي 
الــىت الأخــرى  المســائل  ومــن 

ف عليهــا، ومرتبطــة بمســألة  كــري الخــوىلي بالرت

ي 
المــال، هــي مســألة تقديــر العمــل، ودوره �ف

ى أّن النظــرة الفاحصــة  نســانية، فــري الحيــاة الإ

ــأّن  ــرّصح ب ــه ي ــى أنّ ــا ع ــم تدلن ــرآن الكري للق

ــة  ــس عمليــة مضبوط ــاة منظمــة بنوامي الحي

فيهــا،  والنجــاح  خارجيــة،  واقعيــة  بنظــم 

هــا، إنمــا هــو مرهــون بعمــل  والظفــر بخري

ل المشكلت  ن ي تخ�ت
صلح ال�ت »ينتقد الخوىلي دعوات االإ

ورة العودة إىل الدين دون تحديد  ي المناداة ب�ن
االجتماعية �ن

الكيفية«



كفاحــه  عــى  تــب  ومرت الخارجــي،  العامــل 

، ومرتبــط بإدراكــه الصحيــح لواقــع  العمــىي

الأشــياء الكونيــة، وتقديــره الســليم لنظــم 

اتــه. هــذا العالــم، وتدبري

نســان  ي الإ
ــه لــن يغــىف ويؤكــد الخــوىلي أنّ

ء آخــر مــن شــؤون اعتباريــة  ي
عــن ذلــك ىسش

معنويــة، أو نفســية روحيــة، إل إذا قــام عــى 

ــاً،  اً ثابت ــراً مشــاهداً، وحــارصف ــع، وصــار أم واق

ــرة  ــة، ورسي ــة طيب ــن ني ــل م ــدا العم ــا ع فم

ــة إن  ــدة صحيح ــم، وعقي ــق كري ة، وخل ــري خ

كان وحــده فقــط وبــا عمــل فــا جــدوى لــه، 

ــا، وإذا كان مــع  ــاة الدني ي هــذه الحي
ــر �ف ول أث

العمــل فنعــم، فإنــه يســدده، ويوفــق خطــاه.

ف الخــوىلي قــد  وممــا ل شــك فيــه أّن أمــ�ي

ــوض  ــاس نه ــه أس نّ
ــل؛ لأ ــة العم ــم بقيم اهت

ــف  ــود والتخل ــة الرك ــن حال ــا م ــة، وقيامه الأم

ي تعيــش فيهــا، فمــن مدعــاة التعجــب 
الــىت

تحمــل  ي 
الــىت ســامية  الإ الأمــة  تكــون  أن 

ــل الأمــم، ولذلــك يرفــض  ي ذي
هــذه القيــم �ف

ي أّن 
ــرى �ف ي ت

ــىت ات ال ــري ــض التفس ــوىلي بع الخ

ــة، والشــعائرية  الأخــذ بالمعتقــدات التعبدي

وحــده كاٍف لمواجهــة الواقــع، وتغيــري أوضــاع 

عــات  ف المجتمــع، ولهــذا ينتقــد الخــوىل كل الرف

ــؤدي إىل الركــون، والكســل،  ي ت
ــىت ــة، ال التواكلي

ــم  ــم أفه ــرآن الكري ــد أّن الق ــول، ويؤك والخم

الحيــاة لأهلــه وأخذهــم فيهــا بهــذا النامــوس 

، ولكــن قــد أخطــأ المتدينــون مــن  العمــىي

النــاس إذ ظنــوا أنّهــم إذا مــا رّددوا عقائــد 

وديــن، وأخــذوا أنفســهم برســوم عبارتــه، 

ــاء  ــوا أحب ــمة، كان ــاً وس ــه زي ــبوا إىل أهل وانتس

 ، مغــري كل  مــن  يحميهــم  وخلصــاءه  هللا، 

ويســخر قدرتــه لصــد كل عــاد عليهــم، وطامع 

ي نظــر القــرآن ليــس 
فيهــم، فــإّن الحيــاة �ف

ــوا  ــل اعمل ــا دســتوره  »وق ــا ســمعتم، وإنم م

ى هللا عملكــم ورســوله والمؤمنــون«  فســري

مــا  إل  نســان  لاإ ليــس  »وأن   .)501 )التوبــة 

ســعى« )النجــم 93(.

فالعمــل عنــد الخــوىل هــو الــذي يرفــع 

بعــض،  فــوق  بعضهــم  درجــات  النــاس 

ي 
�ف وقيمتــه  العمــل،  أهميــة  تكمــن  وهنــا 

تحمــل  ي 
والــىت ســامية،  الإ الشــعوب  حيــاة 

ــي  ــذا فه ــا، وله ــل به ــم، ول تعم ــذه القي ه

تتكالــب  كمــا  الآن،  الأمــم  درجــات  أد�ف  ي 
�ف

ــى  ــيطرة ع ــتعمرة للس ــعوب المس ــا الش عليه

وثرواتهــا. مقدرتهــا، 

ه االجتماعي أال يمس سوى االأصول  ي تدب�ي
»القرآن عّودنا �ن

ى للإصلح تاركاً التفصيل للتدرج الحيوي والجهاد  الك�ب
» العقىلي



الجتماعــي  التفســري  منطلــق  ومــن 

ســام فقــد حــاول الخــوىلي أن يكشــف عــن  لاإ

ى أّن الهــدف  البعــد الجتماعــي للصيــام، فــري

ــادة  الجتماعــي للصــوم هــو ربــط هــذه العب

ي 
بحيــاة الأمــة، حــىت تصــري عامــاً فعــالً �ف

ي 
ي ظواهــر النقــص �ف

إنعــاش الحيــاة، وتــا�ف

نواحيهــا المختلفــة مــن صحيــة، وعمليــة، عــى 

نحــو مــا تفعــل الأمــم الشــاعرة بحــق أفرادهــا 

ي الحيــاة الكريمــة، »ولهــذا أشــعر أّن الهــدف 
�ف

ي رمضان: 
الجتماعــي لحــل التدبــري التعبــدي �ف

أنّــه موســم خــري يقــام ســنوياً لعــاج مشــكلة 

ــا«. ــل مصاعبه ــوارق، وتذلي الف

وقــد رفــض الخــوىلي توجــه الصوفيــة 

نحــو تشــجيع مســألة الجــوع، وتلمــس الآثــار 

لفضلــه، »لأّن فلســفتهم حــول الجــوع ليــس 

اً، وأّن الروح  ممــا يرحــب بــه هــدي القــرآن كثــري

ي 
ســام، وقررهــا �ف ي امتــاز بهــا الإ

الحيويــة الــىت

اً لمــا أطــال بــه  كتابــه الكريــم، ل تهتــم كثــري

ــار الجــوع ســيد الأعمــال،  ــة مــن اعتب الصوفي

وأنــه فضــل العبــادة، أو مــخ العبــادة، وأّن 

ترحيبهــم بمــا ينتهــي إليــه الجوع مــن الضعف 

ــاة  ــة كالص ــادة المفروض ــن أداء العب ــىت ع ح

اً مــع هــذه الــروح الجادة  ليــس ممــا يتفــق كثــري

ي ركز الخوىلي عليها ومرتبطة بمسألة المال 
»من المسائل ال�ت

نسانية« ي الحياة االإ
تقدير العمل ودوره �ن

ســام، وإنمــا  ي يحــرص عليهــا الإ
النشــطة الــىت

ســام«. هــي روح دخيلــة عــى الإ



ي 
كيف يمكن للفكر الدي�ن

؟ صالح والتغي�ي أن يكون طريقاً لالإ

واقــع  ي 
�ف الديــن  حضــور  يتجــّى  ل 

 ، ي
ي إل عــرب الفكــر الديــىف البــرش الجتمــاع 

ــن،  ــاء والمفري ات العلم ــري ــرب تفس ــك ع وذل

وذلــك بحســب توّجــه كّل عالــم أو فقيــه، 

وبحســب البيئــة والزمــن اللَذيــن يعيــش فيهما، 

فكلمــات هللا المقدســة ل تتجــّى عــى أرض 

ي  ي إل بوســاطة التفســري البــرش ي النســىب البــرش

ــك أن  ــن ل نمل ــك نح ــاء، ولذل ي للعلم ــىب النس

يكــون ســؤالنا: هــل الديــن طريــق للجمــود أم 

ــه، وهللا  ــرصف بذات ــن ل يح ــاح؟ لأّن الدي لاإص

ي  ي الذي يسعى إىل الجمود واالستقرار السل�ب
»الفكر الدي�ن

ي المشكلت الزائفة«
تجده يتجه إىل الخوض �ن



»تقوم إزاحة المودودي لمبدأ السيادة الشعبية لحساب مبدأ 
ي الحكم«

سلم جاء بنظام �ن اضه أّن االإ الحاكمية عىل اف�ت

ــه  ي توجي
ــه �ف ــف كلمات ــر ول يوظ ــاىل ل يف تع

، إنّمــا العلمــاء هــم مــن يقومــون بهــذا  البــرش

ــدور. ال

ي 
ي �ن

كيف يسهم الفكر الدي�ن
الجمود؟

ي يمكــن 
ويمكــن القــول: إّن الفكــر الديــىف

أن يصبــح طريقــاً للجمــود، والتثبيــت لأوضــاع 

ابهــم  ف لألــم البــرش واغرت المجتمــع، والتســك�ي

ف يوجــه رجــال  عــن واقعهــم الجتماعــي، فحــ�ي

ي إىل البعــد الآخــروي، 
الديــن الفكــر الديــىف

ــة  ــعوب المؤمن ف الش ــك�ي ــدون تس ــم يري فإنّه

عــى آلمهــم، والصــرب عــى الظلــم، وعــدم 

ي المجتمــع، وعــدم رفضهــم 
تحقــق العــدل �ف

لنهــب ثــروات المجتمــع مــن قلــة تســيطر عــى 

ــان  ــى الحرم ــرب ع ــع، والص ــدرات المجتم مق

ي الآخــرة، 
ــك �ف ــا حــىت يجــازوا عــى ذل ي الدني

�ف

ــه  ــكّل مــا فيــه عــى أنّ وقبــول الأمــر الواقــع ب

بالقــدر  يمــان  الإ وتوظيــف  محتــوم،  قــدر 

الثبــات  مــن أجــل تحقيــق  توظيفــاً ســلبياً 

دائــرة  وتوســيع  المجتمــع،  ي 
�ف والســكون 

. ــرش ــاة الب ي حي
ــم �ف ــم والتأثي التحري

ي يقــوم بدور 
وهنــا نجــد أّن الفكــر الديىف

ي وهــو ضبــط حركــة الأفــراد، والســيطرة  ســلىب

ــري  ــل التغي ــن أج ــس م ــرش لي ــى أرواح الب ع

والإصــاح، لكــن من أجــل الجمود والســتقرار؛ 

ــط  ــو أداة الضب ي ه
ــىف ــر الدي ــون الفك ــذا يك ول

، وليــس بالمعــىف  ي الجتماعــي بالمعــىف الســلىب

، وذلــك بدعــوى الحفــاظ عــى وحــدة  ي يجــا�ب الإ

المجتمــع وتماســكه.

ي الــذي يســعى 
كمــا أّن الفكــر الديــىف

ي تجــده يتجــه  ــود والســتقرار الســلىب إىل الجم

ي المشــكات الزائفــة؛ فيكــرش 
إىل الخــوض �ف

ســامية والطقــوس  ي الشــعائر الإ
الخــوض �ف

ي قضايــا العبادات، 
الدينيــة، ويكــرش الخــوض �ف

ويهمــش قضايــا المعامــات، ويكــرش الخــوض 

ي الحيــض والنفــاس ويهمــش قضايــا العــدل 
�ف

ــم بالمشــكات  ــع، ويهت ــه الواق ــة وفق والحري

ــة،  ــكاح البهيم ــاب، ون ــة الحج ــة؛ كقضي الزائف

 ، ف ف الجنســ�ي ، والفصــل بــ�ي وإرضــاع الكبــري

ويــج الموســع لفقــه الحــال  ي ظــّل الرت
وذلــك �ف

والحــرام، وتوســيع دائــرة التحريــم مــن أجــل 

ــة. ــلطتهم الروحي ــرش لس ــاع الب إخض

ي واالإصلح
الفكر الدي�ن

ي يكــون 
ي المقابــل؛ فــإّن الفكــر الديــىف

و�ف

ي 
�ف يوجــه  ف  حــ�ي والتغيــري  لاإصــاح  ســبياً 

ف عــى شــؤون الحيــاة الدنيــا،  كــري مجملــه إىل الرت

ي أهميــة تعزيــز الإصــاح والتغيــري 
ويخــوض �ف



ي إىل تغي�ي المجتمع وإصلحه 
»ينبغي أن يسعى الفكر الدي�ن

وأاّل يرّكز فقط عىل تعليم الطقوس والشعائر«

ي 
ــىف ــر الدي ــرب الفك ــن ع ــع؛ لأّن الدي ي المجتم

�ف

التقدمــي ل بــّد مــن أن يهتــّم بقضايــا العدالــة 

ي 
والحريــة، وأهميــة معالجــة مــا يســهم �ف

ــل، وإىل  ــع إىل الأفض ــاع المجتم ــاح أوض إص

ي 
ــىف ــط الفكــر الدي ب ــه إىل الأمــام، فري الدفــع ب

والعمــل  التنميــة  قضايــا  بمعالجــة  نفســه 

، وبيــان أّن  ي حيــاة البــرش
وقيمتــه الفاعلــة �ف

رســالة الديــن تدعــو إىل أهميــة اســتخاف 

مؤكديــن  العمــران،  ي 
�ف الأرض  ي 

�ف نســان  الإ

ــه الســام: »إذا جــاء  عــى قــول الرســول علي

ي يــده فســيلة فليغرســها«.
أحدكــم المــوت و�ف

ي الفاعــل ل يركــز 
إّن الخطــاب الديــىف

ــان  نس ــة لاإ ــات الروحي ــة الحتياج ــى أهمي ع

فقــط، بــل يســعى إىل بيــان أن حــدوث تحريــر 

ورة تحرير  نســانية ل ينفصــل عــن رصف للــروح الإ

نســان؛ لأّن  الحتياجــات الجســدية والماديــة لاإ

الــروح ل تنفصــل عــن الجســد، والمعنــوي ل 

ينفصــل عــن المــادي.

ــم ل يجــوز أن يقــوم الخطــاب  ومــن ث

المــادي  مــن  التقليــل  بدعــوى  ي 
الديــىف

ــط  ــذا خل ــي، فه ــل الروح ــن أج ــزي م والغري

للتهــرب  ي 
الديــىف الفكــر  يســتخدمه  واضــح 

ي 
نســا�ف الإ الحرمــان  قضيــة  معالجــة  مــن 

ي الوقــت الــذي ل يمنــح الأغنيــاء 
وتســكينها، �ف

ي 
مــن ثرواتهــم حقوقــاً للفقــراء، فالفكــر الديــىف

ــات  ــن احتياج ــد ع ــي أن يبتع ــل ل ينبغ الفاع

ــون دور  ــن أن يك ــا يمك ــة، ف ــاس الحقيقي الن

هــو  الفقــر  مجتمعــات  ي 
�ف ي 

الديــىف الفكــر 

ــاس والدعــوة للصــرب عــى العــوز  ف الن تســك�ي

ــل  ــّث روح التكاف ــي أن يب ــل ينبغ ــة، ب والحاج

ف الأغنيــاء والفقــراء، ويبــّث روح  الجتماعــي بــ�ي

ــن ل  ــاه م ــك تج ــن يمل ــل م ــن قب ــاء م العط

نســان  ورة تحريــر الإ ف عــى رصف كــري يملــك، والرت

ــوي  ــن الق ــاج؛ لأّن المؤم ــة والحتي ــن الفاق م

ــف. ــن الضعي ــن المؤم ــري م خ

التغيــري  ي 
�ف الراغــب  ي 

الديــىف الفكــر 

ه للديــن  والإصــاح ل بــّد مــن أن يدفــع بتفســري

نحــو الأرض؛ لأنّــه رســالة الســماء لــاأرض 

، رســالة مــن أجــل  وهــي رســالة إصــاح وتغيــري

ي دنيــاه قبــل آخرتــه؛ بــل إّن رســالة 
نســان �ف الإ

نســان بالنســبة إىل الآخــرة هي رســالة  الديــن لاإ

ــان  نس ــل الإ ــك لأّن عم ــا؛ وذل ــل الدني ــن أج م

ــرة. ي الآخ
ــاره �ف ــّدد مس ــذي يح ــو ال ه

ي إىل 
وينبغــي أن يســعى الفكــر الديــىف

ــط  ــز فق ــه، وأّل يرّك ــع وإصاح ــري المجتم تغي

ــرى  ــل ي ــعائر، ب ــوس والش ــم الطق ــى تعلي ع



ي 
ورة أن تكــون هــذه الطقــوس مؤثــرة �ف رصف

ــر  ــن المنك ــى ع ــاة تنه ــان، فالص نس ــاة الإ حي

ــراء،  ــل للفق ــزكاة تكاف ــي، وال ــاء والبغ والفحش

والصيــام تطهــري النفــس، وإحســاس بمعانــاة 

الفقــراء، ودعــوة إىل التصــدق عــى الفقــراء 

ومشــاركتهم، كمــا ينبغــي أن يرّســخ الفكــر 

ــة  ــة والفضيل ــم الأخاقي ــل القي ي الفاع
ــىف الدي

ي المجتمع، فســيادة 
لمــا لهــا مــن عائــد فاعــل �ف

ي 
�ف والعــدل  والإخــاص  والصــدق  الأمانــة 

ي حياتنــا اليوميــة لهــا 
يــة �ف التعامــات البرش

ــى  ــة، وع ــا اليومي ــى حياتن ي ع ــا�ب ــردود إيج م

 ، ف البــرش ي التعامــات بــ�ي
الحيــاة الماديــة �ف

هــا  وذلــك لأّن منظومــة الأخــاق ل يقتــرص تأثري

نســان؛ بــل يمتــد  عــى البعــد الروحــي لاإ

أثرهــا الفاعــل عــى مجمــل الحيــاة الجتماعيــة 

ــان. نس لاإ

عــى  الفاعــل  ي 
الديــىف الفكــر  ويرّكــز 

ســامية،  الإ يعــة  للرش ى  الكــرب المقاصــد 

وهــي: الحفــاظ عــى النفــس والديــن والعقــل 

ي الحفــاظ 
والنســل والمــال، فــكّل مــا يســهم �ف

ــي  ي ه
ــىت ــة ال يع ى للرش ــرب ــد الك ــى المقاص ع

نســانية، ينبغــي  الأصــول المؤسســة للحيــاة الإ

وري أن  ــاً، ومــن الــرصف أن يكــون قصــداً وهدف

ــه  ي حيات
ــان �ف نس ــة الإ ــه مصلح ــا في ــم بم يهت

ع هللا؛  الدنيــا، فأينمــا كانــت المصلحــة كان رسش

ع قــد وضــع مصالــح العبــاد نصــب  لأّن الــرش

ــه. عيني

ــب  ــل والراغ ي الفاع
ــىف ــر الدي ــوم الفك يق

ي وجــدان النــاس، 
ي بنــاء الضمــري الحــي �ف

�ف

نســان بضمــري حــّي هــو مــا  وذلــك لأّن تمّتــع الإ

ه ســلطة القانــون عــى  ي تأثــري
يجــاوز ويفــوق �ف

ــع؛  ــراد والمجتم ــاة الأف ــاس وحي ســلوكيات الن

فالضمــري الحــّي يمنــع مــن ارتــكاب الســلوكيات 

ــه  نّ
ي الــّر والعانيــة؛ لأ

الخاطئــة والمحرمــة �ف

الأحــوال،  كّل  ي 
�ف تعــاىل  يخــ�ش هللا  ضمــري 

ي 
نســان �ف ي حيــاة الإ

اً �ف ويكــون هللا تعــاىل حــارصف

ــوال. الأح

ســام، كديــن، يوصــف بأنّــه ديــن  إّن الإ

ي حيــاة المجتمــع، 
للجماعــة، وديــن يتداخــل �ف

ي 
وري تطويــر الفكــر الديىف ولهــذا كان مــن الــرصف

المتعلــق بــه بمــا يجعلــه ليــس طريقــاً للجمود 

والتخلــف بــل طريقــاً للنهضــة والتقــدم، وأن 

يكــون هــذا الفكــر دافعــاً للمجتمــع للتقــدم، 

ــة يتوقــف  ي النهاي
ــه، والأمــر �ف وليــس معيقــاً ل

ــذا  ــر ه ــاء لتطوي ــاد العلم ــة اجته ــى طبيع ع

الفكــر.



هل الحاجة ملّحة إىل تجديد 
سالمية؟ العلوم الإ

لمــاذا ترتفــع الدعــوات لأهميــة تطويــر 

ي وقتنــا الراهــن؟ 
ســامية �ف وتجديــد العلــوم الإ

ــل  ــا العق ي يفرضه
ــىت ورات ال ــرصف ــي ال ــا ه وم

ي 
�ف النظــر  لتجديــد  والواقــع  والمصلحــة 

ســامية؟ ومــا الحاجــة إىل تجديــد  العلــوم الإ

ــوم؟ ــذه العل ه

الواقــع أنّنــا ل يمكــن أن نســأل مثــل 

هــذه الأســئلة إزاء وضعيــة العلــوم الدنيويــة 

ــتمرة؛  ــة مس ــة ديموم ي حال
ــا �ف ــة؛ لأنه الحديث

ــة  ــانية والطبيعي نس ــوم الإ ي العل
ــة �ف فالمعرف

للعلــوم  معرفــة تراكميــة تطوريــة، خافــاً 

وحــات  ة رسش تُقــّدم الأخــري الدينيــة؛ حيــث 

، والعقيــدة،  ي مجــالت التفســري
مختلفــة �ف

يــع، وفقــاً لطبيعــة كل علــم، ولــن  والترش

ــور  ــار التط ــامية لمس س ــوم الإ ــع العل تخض

ي هــذه 
ــة �ف ــّدم رؤي ــف أن يُق ــرر الخل إل إذا ق

العلــوم، قــد تخالف مــا أرىس الســلف دعائمه 



فيهــا، وإّل فــإّن الخلــف يُقــرر إقالــة عقلــه عــن 

ي 
ــق �ف ــلف الح ــح الس ــاد ويمن ــري والجته التفك

ــة. ــؤونهم الديني ــيري ش تس

بالأحــداث  المعــارص  واقعنــا  ويعــج 

ي تطــرح نفســها 
ــىت ــع والمســتجدات ال والوقائ

لــم  ي 
والــىت المســلمة،  المجتمعــات  عــى 

ورة  يعشــها القدمــاء، وهــو مــا يفــرض رصف

تجديــد العلــوم الدينيــة بمــا يوافــق طبيعــة 

تطــور المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه؛ لأّن 

ي تصــوغ مجمــوع 
هــذه العلــوم هــي الــىت

ي الشــأن 
الفكــر الحاكــم لحركــة الجتمــاع �ف

. ي
الديــىف

 ، ي
ي المــا�ف

، �ف واعتمــد علــم التفســري

ي تفســري 
ي الألفــاظ اللغويــة �ف

عــى بيــان معــا�ف

شــاري  ي الإ
القــرآن الكريــم، أو التفســري الصو�ف

ي القــرآن الكريــم؛ وهــو تفســري كان 
لمعــا�ف

حركــة  ولكــّن  ماضيــة،  عصــوراً  يناســب 

الجتمــاع تطــورت، وأصبحنــا بحاجــة إىل ربــط 

الديــن بهــذا التطــور، وتوظيــف فاعليــة الديــن 

ي حركــة تطــور الجتمــاع، ومــن 
ووجــوده �ف

هنــا كان لزامــاً علينــا أن نُطــور ونُجــدد تفســري 

ــة  ــدة ومختلف ــل جدي ــم بمداخ ــرآن الكري الق

ــة  ــل أهمي ــع؛ مث ــة تطــّور المجتم ــي حرك تراع

ي  التفســري الجتماعــي للديــن، أو التفســري الأد�ب

ــم، كمــا فعــل المجــددون مــن  للقــرآن الكري

ــن  ، ولك ف الخــوىلي ــده وأمــ�ي ــال؛ محمــد عب أمث

عجــاز أو التفســري  ليــس لنــا أن نتكلــم عــن الإ

العلمــي للقــرآن الكريــم؛ لأّن القــرآن الكريــم 

ــة. ــاب هداي ــه كت ــم ولكن ــاب عل ــس بكت لي

ــم  ــا عل ــدرس قضاي ــا أن ن ــح لن ول يص

ــا  ــى م ــاًء ع ــية بن ــكام الأساس ــد أو ال العقائ

ي 
ي عصــور ســابقة، ســواء �ف

خطــه العلمــاء �ف

أو  الغــزاىلي  أو  يجــي  الإ أو  ي 
التفتــازا�ف أعمــال 

هــم مــن قدامــى العلمــاء؛  البيجــوري.. أو غري

ي 
ــق �ف ــا خل ــا م ــم منه ــذا العل ــات ه لأّن مدون

ســامية،  ف الفرق الإ أتــون الــرصاع الســياىسي بــ�ي

ــه تأثــري واضــح عــى الطبيعــة  وهــو مــا كان ل

قصائيــة لهــذا العلــم، كما ارتبطــت معالجة  الإ

ــدع  ــغ والب ــا بظــروف الشــبه والزي بعــض منه

ــرص  ــات كل ع ــرص ورد مدون ي كل ع
ــة �ف القائم

ي ارتبطــت بمرحلــة 
عليهــا، فضــاً عــن تلــك الــىت

التدهــور التاريخــي والجتماعــي والســياىسي 

ي معظمهــا 
ي جــاءت �ف

للعصــور المتأخــرة، والــىت

ي مرحلــة 
وح عــى الأعمــال المهمــة �ف مجــرد رسش

ســامية. ــار الحضــارة الإ ازده

ي االألفية 
»تفرض مصالح الشعوب المسلمة وواقعهم، �ن

سلمي وفقاً لطبيعة  ورة تجديد الفقه االإ الثالثة، �ن
مشكلت الواقع التاريخية«



مطلــع  ي 
�ف الشــبهات  تجــّددت  وقــد 

تجــدد  إىل  دعــا  مّمــا  الحديــث،  العــرص 

ي »الرد 
الحاجــة إىل الــرد عليهــا؛ فكتــب الأفغــا�ف

ــالة  ــورىسي »رس ــب الن «، وكت ف ــ�ي ــى الطبيعي ع

وجــدي  فريــد  محمــد  وكتــب  الطبيعــة«، 

»عــى أطــال المذاهــب الماديــة«، وبعــد 

ي مطلــع الألفيــة 
مــرور أكــرش مــن قــرن ونحــن �ف

لحــاد تنتــرش مــن  الثالثــة نجــد ظاهــرة الإ

ــم  ــدد باس ــن تتج ــبهات الملحدي ــد، وش جدي

ي 
العلــم أحياناً، وباســم تــردي الخطــاب الديىف

وباســم التمــرد عــى الأوضــاع الجتماعيــة 

ف  أحيانــاً أخــرى، وهنــا تجددت مواقــف المادي�ي

ف حالــة  ف موقــف فلســفي، وبــ�ي وتنوعــت مــا بــ�ي

ف نزعــة ارتيابيــة تقول لك  تمــرد اجتماعــي، وبــ�ي

ــكام؛  ــم ال ــد عل ــب تجدي ــا وج ل أدري. هن

ــادراً  ــد ق ــم يع ــم ل ــكام القدي ــم ال لأّن عل

عــى الــرد، ل مــن حيــث اللغــة التقليديــة 

 ، ــدىلي ــاج الج ــث الحج ــن حي ــة، ول م القديم

كطريقــة قديمــة للــرد عــى شــبهات الماحــدة 

ي مطلــع القــرن الثالــث الميــادي؛ إذ يفــرض 
�ف

علينــا الواقــع الراهــن، بــكل إشــكالته وشــبهاته 

وزيغــه، تجديــد بنيــة العلــم مــن حيــث اللغة 

الجتهــادات  وعــى  والمحتــوى،  والطريقــة 

تســتفيد  أن  الدينيــة  العلــوم  ي 
�ف الجديــدة 

ي مجــالت 
مــن كل مــا وصلــت إليــه المعرفــة �ف

ــفية. ــة والفلس ــانية والطبيعي نس ــوم الإ العل

ــة  ــع الألفي ي مطل
ــن �ف ــوز ونح ــل يج فه

ك للقدمــاء حــق التحكــم فينــا؟  الثالثــة أن نــرت

ك لفقــه القــرن الســادس والســابع  وأن نــرت

ــن؟  ي أن يحكــم واقــع القــرن الواحــد والعرش

ط فقــه القــرن الســادس والســابع  حيــث يشــرت

ي تلــك 
واقــع المجتمــع المســلم وظروفــه �ف

ت ظــروف الخلــف  ة، أمــا وقــد تغــري الفــرت

ــة حاجــة  ــع الســلف، فثم وواقعهــم عــن واق

لــدى الخلــف أن يجــددوا الفقــه وأحكامــه 

ــد،  ــهم الجدي ــم ومعاش ــق ظروفه ــا يواف بم

فــا يجــوز لفقهــاء العــرص أن يعيــدوا إنتــاج 

فتــاوى نــكاح الميتــة والبهيمــة، ول إرضــاع 

ــه  ــاء والجــواري، ول فق م ــه الإ ، ول فق ــري الكب

ين  ي القرن الواحــد والعرش
، ول يجــوز �ف ي الســىب

ي 
ي عاقــىت

ي فتــاوى بعــض القدمــاء �ف
أن تحكمــىف

أو الخارجــي؛  أو الشــيعي   ، ي الكتــا�ب بالآخــر 

وط  ــرش ــي م ــه تاريخ ــامي فق س ــه الإ لأّن الفق

الواقــع   ّ تغــري وقــد  الجتماعــي،  بواقعــه 

الآن، وبتنــا بحاجــة  ف  للمســلم�ي الجتماعــي 

ــد. ــه جدي ــة إىل فق ملّح

سلمية عىل القديم سيجعلها  »جمود العلوم االإ
علوماً ذات قيمة تاريخية؛ البتعادها عن حاجات الناس 

ولغتهم الحديثة ومشاكلهم الراهنة«



وتفــرض مصالــح الشــعوب المســلمة 

ورة  ي مطلــع الألفيــة الثالثــة، رصف
وواقعهــم، �ف

لطبيعــة  وفقــاً  ســامي  الإ الفقــه  تجديــد 

وطبيعــة  التاريخيــة،  الواقــع  مشــكات 

ف والأمــم  ف المســلم�ي العاقــة المعقــدة بــ�ي

ــع المعــارص مــن  ــا يفرضــه الواق الأخــرى، وم

ي الديــن 
أهميــة التعــاون مــع الآخــر المغايــر �ف

والثقافــة، ومــا يفرضــه هــذا الواقع مــن أهمية 

التعايــش مــع الآخــر والتســامح معــه، كمــا أّن 

ف  ف المســلم�ي تشــابك العاقــات القتصاديــة ب�ي

ي العالــم، يفــرض علينــا 
ومختلــف الأجنــاس �ف

الحاجــة  معهــا  تبــدو  ف  وقوانــ�ي يعــات  ترش

ي مســألة البنــوك 
ملّحــة إىل إعــادة النظــر �ف

ــة  ــن الأدوات القتصادي ــا م ه ــة وغري والبورص

الحديثــة، وكذلــك مــا يفرضــه تقــدم العلــوم 

الحديثــة مــن مكتشــفات وتقنيــات جديــدة 

تطــرح إشــكالت عديــدة عــى منظومــة الديــن 

ــانية. نس ــاق الإ والأخ

ــة  ــة وطبيع ــل والمصلح ــم العق إّن حك

ســامي،  ي العالــم الإ
تطــور واقــع الجتمــاع �ف

ــر  ورة تطوي ي رصف
ــا إعــادة النظــر �ف يفــرض علين

ــر هــذه  ســامية؛ لأّن عــدم تطوي ــوم الإ العل

العلــوم ســوف يــؤدي بالجتمــاع إىل خلــق 

ــات إشــباعه  ــة، وآلي ــن ناحي ف تطــوره م ــ�ي قوان

تــب عليــه أيضــاً أن  الروحيــة، وهــو مــا يرت

تصبــح قيمــة هــذه العلــوم تاريخيــة ويضعف 

ي حركــة المجتمــع؛ لأّن جمودهــا عــى 
هــا �ف تأثري

القديــم ســوف يجعلهــا علومــاً ذات قيمــة 

تاريخيــة؛ لبتعادهــا عــن حاجــات النــاس، 

الراهنــة،  ومشــاكلهم  الحديثــة،  ولغتهــم 

ــة  ــة اللحظ ــون طبيع ــي المتخصص ــل يع فه

التاريخيــة ومــدى تعقــد وأهميــة الحاجــة 

ــوم. ــذه العل ــر ه لتطوي


