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 تقديم

الحمد هللا الذي خلق اإلنسان بقدرته، وفرض حمايته برحمته، والصالة 
  ...والسالم على نبي الهدي والسالم، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

األعلى للشئون اإلسالمية يقدم العدد الرابع والثالثين من فها هو المجلس 
لنقدم ألبناء البحرين خاصة، " قضايا اجتماعية وإسالمية"هذه السلسلة المباركة 

وأمتنا العربية واإلسالمية عامة أبحاثا دقيقة، لكنها سهلة وبسيطة وواضحة 
معالم الوسطية : "العالج مشكالتنا اليومية، وإصالح أمتنا اإلسالمية، وبحثنا هذ

نقلة جديدة في تقديم حل عملي ينطلق من علم " في الوقاية من العنف والتطرف
 ،المجتمعي والسالم ،الفردي ق األمنتُؤر لظاهرة وسطية المقاصد الشرعية برؤية
 وال يمكن أن تحدثَ عمارةُ األرضِ بغير عالجِ طرائق ،ِليوالد واالستقرار

  . ؛ حتى ال نكون كالتي نقضتْ غَزلَها من بعد قوة أنكاثًاتدميرِها
هذا بحثٌ يستحقُّ مؤلِّفُه منا الشكر الجزيل، والدعاء الكثير، وأملُنا أن يقرأ 

العنف "ويطبق؛ ليكون فاتحةَ خيرٍ لمشاركة العلماء في عالج سرطان العصر 
  ".والتطرف

  واهللا ولي التوفيق
  خليفةعبد اهللا بن خالد آل 

  رئيس المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
  هـ١٤٣١صفر 
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  تقديم
الحمد اهللا الذي جعل من القرآن نورا مبينًا ومن السنة النبوية هديا حكيما، 
والصالة والسالم على من جعل اهللا من سنته هديا حكيما، وعلى من اتبع هداه 

  ...إلى يوم الدين، وبعد
ى غَب اإلنساني الوجود قديمةٌ جديدة، فمنذ أولِفإن قضايا العنف والتطرف 

واتُْل علَيهِم نَبَأ ابنَي آدم بِالْحقِّ ِإذْ قَربا قُربانًا :"، كما قال تعالىعلى هابيَل قابيُل
 الْآخَرِ قَاَل لََأقْتُلَنَّك نْل متَقَبي لَما ومهدَأح نَل مقَاَل ِإنَّ ۖ◌ فَتُقُب نم ُل اللَّهتَقَبا يم

 ينتَّق٢٧(الْم ( ِلَأقْتُلَك كِإلَي يدي طاسا َأنَا بِبي مِلتَقْتُلَن كدي طْتَ ِإلَيسب ِإنِّي  ۖ◌ لَِئن
 ينالَمالْع بر ٢٨(َأخَافُ اللَّه ( نم فَتَكُون كِإثْمي وبِِإثْم وءتَب َأن ابِ ِإنِّي ُأرِيدحَأص

فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتَْل َأخيه فَقَتَلَه فََأصبح من ) ٢٩(وذَِٰلك جزاء الظَّاِلمين  ۚ◌ النَّارِ 
 رِينإلى اليوم) ٣٠- ٢٧:المائدة" ()٣٠(الْخَاس وفُتح هذا الباب ولم ينسد.  

المحللة  "هسوتانيا "وهذه إحصائية علمية صادرة عن الباحثة األمريكية 
-  ١٩٠٧السياسية في صحيفة عرب نيوز حيث أوردت أن ضحايا مائة عام من 

  ١".مليون إنسان قتلوا خالل القرن الماضي ٢٥٠حوالي  م٢٠٠٧

ومما يؤسف له أن ملفَّ مقاومة العنف والتطرف تُرك للجهات األمنية 
أن  واألصُل وحدها لتعالجه، وهو من أكثر الملفات تشابكًا وتعقيدا وانتشارا،

تتضافر من العلماء واألمراء، والسلطات التشريعية والقضائية لمواجهة  الجهود
كل صور التطرف الفكرية والعملية، المعلَنة والمستترة، بشرط االلتزام 
بالموضوعية والعمق والعدالة في مواجهة القضية؛ فليس من العلمية ادعاء أن 

باب نحو العنف، وليس من الموضوعية أن الفقر هو السبب الرئيس لجنوح الش
يتم التركيز على عنف األفراد والجماعات دون عنف األنظمة الكبرى والصغرى، 
وليس من العدالة أن يحاكَم من قَتل فردا ظلما وعدوانًا دون من يقتل شعبا أو أمة 

والمدنيين قتالً سريعا بوابل من المتفجرات والمحرمات دوليا على المستضعفين 
                                                

ألولى ، سلطان للنشر، الطبعة ا"األمن االجتماعي في اإلسالم بين األهمية والمسؤولية"راجع كتابي  ١
 t_15639.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthreadم، و٢٠٠٩
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والمناضلين لتحرير بالدهم، أو قتال بطيئا بالتلوث واالنحباس الحراري والحصار؛ 
  .فتخرج المبادرات فاقدة االحترام والتقدير والمعاونة فتزداد البلية وتعم القضية

وصفي : وفي هذا البحث يقدم لنا األستاذ الشيخ الباحث المدقق الغيور
ظاهرة العنف والتطرف، ولم يغرق  يفية معالجةلك وسطيةً مقاصديةً عاشور رؤيةً

ـ في التعريفات والمقدمات والمشهيات حتى إذا جئتَ  ونالكثير نفسه ـ كما يفعُل
إلى جوهر الموضوع والوجبسمن أو يغني من جوع، بل عمد  ات لم تجدشيًئا ي

أوال،  باحثُنا الشيخ وصفي إلى وضع حلول أو معايير خمسة، مع تأصيلها شرعا
ثم جوانبها، وكيفية تطبيقها، وثمار هذا التطبيق، ومخاطر تركها عمليا، وقدم هذا 
من خالل خبرته ـ التي فاقتْ سنَّه ـ بعلم المقاصد، وتوثيق علمي دقيق لكل 

  .معلومة، وبساطة في الطرح يجعلُه ـ بحقٍّ ـ بحثًا ذا جِدة في بابه
خيرا، وأن ينفع به العباد والبالد، واهللا من وراء  أسأُل اَهللا أن يجزي باحثَنا

  .  القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير
  صالح الدين سلطان. د.أ

  المستشار الشرعي بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية

  مملكة البحرين

 هـ ١٤٣٠صفر 
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  ةـقدمـم
شرور أنفسـنا وسـيئات    إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شـريك  
له، وأن حممدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، 

  ل معه، أولئك هم املفلحون، وبعد،الذين آمنوا به، وعزروه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنز

فال ختطئ عني املتابع حلركة التطرف والعنف ما حيدث هلا ـ يوما بعد يوم ـ مـن انتشـار     
وتوسع، وما خيلفه هذا الفكر من آثار مدمرة على مستويات عدة مما يوجب علـى أهـل العلـم أن    

طبيعته ه ودالئله، وكاشفني عن موضحني مظاهرأسبابه ودوافعه، و ددينيتصدوا له، ويقفوا أمامه، حم
عالجه ودواءه، مستهدين يف هذا كله دي القرآن، والسنة واصفني آثاره ونتائجه، ومبينني وماهيته، و

 من أبناء هذه، وفهم السلف الصاحل والعلماء الربانيني العلمية والعملية لسيد الربية صلى اهللا عليه وسلم
  .األمة

تناوهلا والتركيز عليها يف هذا املقام وصف الدواء بعد تشـخيص  ومن األبعاد املهمة اليت جيب 
 دواء،، فما من داء إال أنزل اهللا له الداء، ورسم معامل العالج، وتوضيح كيفية اخلروج من هذا املأزق

وما من أثر إال بعمل، وما من عمل إال بسبب، فإذا عرفنا األسباب  علمه من علمه، وجهله من جهله،
  .سهل علينا وصف الدواءوشخصنا الداء 

ومن أهم األدوية ـ يف تقديري ـ إظهار معامل الوسطية يف التعامل مع قضايا العنف والتطرف؛ إذ إن  
تناول هذه القضايا ابتداء وانتهاء، أسبابا وعالجا، يف ضوء الرؤية الوسطية لن يعاجل هذا الفكر فقط بل 

حىت يتم القضاء عليه متاما، إضافة إىل ضـرورة   ،، وجتفيفه من منابعهسيعمل على تالشيه شيئا فشيئا
توفري البيئة الصحية اليت تتمتع باحلرية يف الفكر والنقاش واحلوار، مما يفضي يف النهاية إىل غربلة هـذا  

فََأما الزبـد  ": يف النهاية إال الصحيح والباطل جللج، ولن يصح ،الفكر، وظهور احلق عليه، فاحلق أبلج
 بذْهافَيا مَأمفَاء وضِ جي اَألركُثُ فمفَي النَّاس نفَع١٧: الرعد". ي.  

  

من وسطية يف التعامل مع هذه القضايا، تقودنا إىل على ذكر معامل  بحثال ايف هذ وقد ركزت
لو إليها ـ أن تعاجل ما نعاين منه من مظاهر الغ  نادعونا هلا وجرووها نايوتبنشأا ـ لو أحسنا فقهها  

وجتنب البالد والعباد شر احلوادث والـتفجريات   مثل ذلك، يف وقوعالوالتطرف، بل تكون وقاية من 
  :ومن أهم هذه املعامل اليت تقع يف عواصم العامل شرقا وغربا،
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  .مقاصد الشريعة، وخباصة مقاصد اجلهاد فقه التعمق يف: أوال

  .لوافدةفهم نصوص الشرع بعيدا عن التقاليد الراكدة وا: ثانيا

  .األولوياتإدراك فقه املآالت وفقه : ثالثا

  .التبصر بالواقع الذي يتم تنزيل النصوص عليه بكل أبعاده: رابعا

  .الرجوع للعلماء الصادقني والدعاة الربانيني: خامسا

وبينت خماطر إمهال كل نوع من هذه املعامل، كما وضحت اآلثار والثمار اليت ميكن أن جننيها 
، ودوره يف القضاء والوقاية )٢(يف ضوء موضوعنا وليس بشكل عام واالهتمام به ركيز عليهمن وراء الت

  .من هذا الفكر الذي عانينا منه كثريا، وال زلنا نعاين حىت اليوم

عن األسباب اليت أدت بالبعض إىل اعتناق هـذا الفكـر،    املفصل ولست هنا بصدد احلديث
وص الشرعية أو يف فهم الواقع، فهذا ـ يف رأيي ـ ينحصر يف   واعتماد هذا الفهم يف التعامل مع النص

  :سببني

  .الفهم املغلوط للنصوص الشرعية: األول

  .يف الداخل واخلارج الظلم الواقع على الشعوب، واالستبداد الذي ميارس ضدها: والثاين

ا، ونسعى هلا، ونعول عليه وإمنا ركزت تم ا، ونعمل على هنا على هذه املعامل اليت ينبغي أن
ومراعني ملقاصد  ،مستقيمي الفكر مستنريي الرؤية مدركني للواقع ينشئواغرسها يف نفوس الناشئة حىت 

  .الشرع ومصاحل الناس

أسأل أن يهيئ هلذه األمة أمر رشد، وأن يقيلها من عثرا، ويعافيها مـن عللـها،    تعاىل اهللاو
ولكن أكثر الناس ال  ،راكدة، واهللا غالب على أمرهال  شاهدةلتستعيد مكانتها وريادا، وتكون أمة 

  .يعلمون

  عاشور أبو زيد يوصف

  هـ٢٧/٤/١٤٣٠الكويت يف 
  .م٢٣/٤/٢٠٠٩

Wasfy75@yahoo.com 

                                                

  .تعميق أكثر وتأصيل وتفصيل مختلفإلى يحتاج البحث من هذه الناحية )٢(
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  مقاصد الشريعة وخباصة مقاصد اجلهاد فقه التعمق يف: املبحث األول

والتوازن يف كـل   للتعمق يف فهم مقاصد الشريعة دور كبري يف التوجه حنو التوسط واالعتدال
وتقارب بني وجهات النظر، وتقلـل  فمن شأا أن تضبط حركة التفكري، القضايا العلمية والفكرية، 

مساحة اخلالف، وتعطي أفقا رحيبا للباحث والفقيه واملفيت واتهد عند حبث القضـايا املسـتجدة   
  .املندرجة حتت مسألة معلومة املقصد والغاية

  :فقه مقاصد الشريعة

العمل على حفظ : أن يعلم هنا أن من مقاصد الشريعة الكربى ومفاهيمها التأسيسية يا ينبغومم
األمن العام، وإرساء دعائمه يف اتمع، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يفكر 

والسـرقة،   احلرابة،: ؛ وألجل هذا حرم اهللا تعاىل اجلرائم الكربى، مثلأو ديده يف تقويضه أو تبديده
حد احلرابـة،  : والقذف، والقتل، وغريها، وشرع هلا ما يردع مرتكبيها أو من يفكر يف ارتكاا، مثل

  .، وغريهاوالقصاصوحد السرقة، وحد القذف، 

أن الـنفس  : ومن املقاصد الكلية اليت جيب أن تعلم هنا ويتم التأكيد عليها والتشـديد فيهـا  
وأن من أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا، ومن قتلها بغري حق فكأمنا وحرمتها أمر خطري يف شريعة اهللا، 

  .قتل الناس مجيعا، وكذلك حفظ املال وخاصة املال العام، وحفظ النسل والعقل والدين والعرض

نفْساً بِغيرِ  من قَتلَ: "ويف هذه اجلرائم وعقوباا جاء القرآن حامسا، ففي احلرابة يقول اهللا تعاىل
جميعـاً ولَقَـد    الناس جميعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس أَو فَساد في اَألرضِ فَكَأَنما قَتلَ نفْسٍ

الَّذين يحارِبونَ  جزاء إِنما .منهم بعد ذَلك في اَألرضِ لَمسرِفُونَ  جاءتهم رسلُنا بِالبينات ثُم إِنَّ كَثرياً
وأَرجلُهم من خالف أَو  فَساداً أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم اللّه ورسولَه ويسعونَ في اَألرضِ

كضِ ذَلاَألر ناْ منفَوي ع ةري اآلخف ملَها ويني الدف يزخ ملَهيمظع ٣٣-٣٢: املائدة". ذَاب.  

أَيديهما جزاء بِما كَسبا نكَاالً من اللّه واللّه عزِيـز   والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ: "ويف السرقة
يمك٣٨: املائدة". ح.  

صاص في الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبـد  علَيكُم الْق يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب: "ويف القصاص قال
إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف  بِاُألنثَى فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع بِالْمعروف وأَداء بِالْعبد واُألنثَى

ياْ أُولي اَأللْبـابِ   ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ .فَلَه عذَاب أَليم  بعد ذَلك من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتدى
  .١٧٩-١٧٨: البقرة". لَعلَّكُم تتقُونَ
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في الدنيا  يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم إِنَّ الَّذين: "ويف القذف قال
  .١٩: النور". لْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَوا

إجياد احلرية واحلفاظ عليها، ونشـر العدالـة، وحتقيـق    : ومن املفاهيم الكربى واملقاصد العليا
املساواة، وإشاعة التسامح، وكل األخالق واملبادئ اإلنسانية اليت اتفقت عليها البشرية، وتواضـعت  

  .انيةعليها اإلنس
" من الْغـي  الَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد: "يقول القرآنوخباصة حرية العقيدة في احلرية ف

  .٢٥٦: البقرة

ـ   لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب: "ويف العدالة يقول الن قُـوميانَ ليزالْمو اس
طس٢٥: احلديد". بِالْق.  

  .)٣"(إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق: "ويف األخالق يقول النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم

ولقد وجدت هذه املبادئ واملقاصد سبيلها التطبيقي يف سري اخللفاء الراشدين ومن سار علـى  
هذه املقاصد وتلك املبادئ واملفاهيم  درم، ومدونات احلضارة اإلسالمية مليئة بوقائع متت فيها مراعاة
  .الكربى، ال سيما يف معاملة األمم األخرى حال السلم أو احلرب

فاحلق أن األمم مل تعرف : "كلمته اليت طبقت اآلفاقيف  "غوستاف لوبون"وحسبنا هنا ما قاله 
تناق شـيء، وال  ، فلم يكره أحدا على اع)٤("، وال دينا مسحا مثل دينهمفاحتني متساحمني مثل العرب

ب أسال دماء بغري حق، بل كان حريصا عليها كل احلرص، وقد متثلت الرمحة وقيم اإلنسانية يف احلر
كما متثلت يف السلم سواء بسواء، وهذه القيم ـ قيم العدل والتسامح واملساواة ـ هـي الـيت أدى     

  .انتشارها إىل انتشار اإلسالم واعتناق الناس له طوعا دون أدىن إكراه

  :فقه مقاصد اجلهاد

                                                

هـو   :اهللا عليه وسلم، وقال ابن عبد البـر رواه مالك في الموطأ بالغا عن النبي صلى : "قال العجلوني) ٣(
ومنها ما رواه أحمد والخرائطي فـي أول المكـارم بسـند     متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره،

دار إحيـاء  . ١/٢١١: كشف الخفـاء ". صحيح عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ إنما بعثت ألتمم صالح األخالق
  .التراث العربي

. طبعـة ثالثـة  . بيـروت . دار إحيـاء التـراث العربـي   . ة عادل زعيتـر ترجم. ٧١٩: حضارة العرب) ٤(
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
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ة ألعمـال العنـف وسـلوكيات    فهمه وتطبيقه هو البوابة الرئيس وإذا كان اجلهاد والغلو يف
فإننا نكون حباجـة إىل   مما له األثر الكبري على زعزعة األمن وديد دعائم النسيج الوطين، التطرف،

  .صدهته ومقااوقفة أمام مقاصد اجلهاد حىت تتجلى صورته، وتظهر أغراضه وغاي

عزة املسلمني يف كل به للجهاد عند املسلمني مكانة كبرية؛ فهو ذروة سنام اإلسالم، وارتبطت ف
العصور، ولقد امتازت فلسفته يف اإلسالم عن الديانات واملذاهب واألفكار األخرى سـواء كانـت   

ىن ذلك أنه لـيس  ، ومع"يف سبيل اهللا"مساوية أو أرضية، فقد ربطه القرآن الكرمي والسنة النبوية بأنه 
إلشباع رغبات بشرية دنيئة، أو للتشفي وتفريغ مشاعر إنسانية ذميمة، أو حتقيق مصـاحل شخصـية   
فاجرة، وإمنا هو  لبلوغ مقاصد شرعية نبيلة، وحتقيق أهداف إنسانية عظيمة، حددها الشارع احلكيم، 

غريه، ولتكون كلمة اهللا هـي  ال يف سبيل  "يف سبيل اهللا"ونصبها أمام القائمني به؛ وذلك لكي يكون 
  .العليا، وتسعد البشرية يف ظالل اإلسالم العظيم

وحني نتحدث عن مقاصد اجلهاد هنا ال نعين به اجلهاد مبفهومه الشامل الذي يشـمل جهـاد   
النفس وجهاد املنافقني وجهاد الشيطان، واألنواع األخرى من اجلهاد اليت ذكر العلماء منها أكثر من 

هذا املعىن هو الذي جر الوبـاء  الغلو يف ؛ وألن عا، وإمنا نعين به معناه املباشر وهو القتالثالثة عشر نو
والوبال على البشرية كلها عن طريق أحداث العنف والتفجريات اليت حتـدث يف عواصـم عربيـة    

  ..وغربية

الشريفة وعند التأمل يف أحكام اجلهاد وتدابريه الشرعية اليت شرعها اإلسالم بنصوصه الشرعية 
ميكـن   ،وحكم وآثاروبالتطبيق العملي هلذه النصوص وجدنا أن اهللا شرعه ملقاصد وأوجده ألهداف 

  .مجاعية أو متعدية وآثار ومقاصد ،أو فردية الزمةوآثار مقاصد : عند التأمل أن نقسمها إىل قسمني

 ته وال تروم غـريه، أو الالزمة اليت تتحقق للفرد وتعود على ذا الفردية واآلثار باملقاصدونعين 
   :ومن ذلك

  .الدرجات والفوز مبرتبة الشهادة ـ نيل١

  .ـ إصالح النفس٢

  .ـ ابتالء املؤمن ومتحيصه٣
  .ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل -٤

أو املتعدية فهي اليت يتجاوز نفعها الفـرد إىل اتمـع واألمـة،     اجلماعية واآلثار املقاصدأما 
  .ينا لإلنسانية مجيعاوالبشرية كلها باعتبار اإلسالم د
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  .ني وحترير الناس ورفع الظلم عنهمـ  ختليص املستضعف١

  .ـ محاية الدين ومنع الفتنة٢
  .قيم اإلسالم ونشر هدايتهـ بسط ٣

  .د ودور العبادة وممارسة الشعائرـ حفظ حرية االعتقا٤

  .ـ حفظ األمن العام٥

  ).٥(ـ حتقيق التمايز يف صفوف األمة ٦

  :املقاصدفقه خطورة إمهال 

إذا مل نراع هذا الفقه سواء املقاصد عامة، أو مقاصد اجلهاد خاصة، فسـوف نوقـع أنفسـنا    
  .وجمتمعاتنا يف خماطر وأزمات وبالء كبري وشر مستطري

  :ومن هذه املخاطر
  .قصور يف الفهم والرؤية للقضايا اليت تعرض وتتصور -١

 .التحجر والتشدد والتنطع يف الفهم والسلوك -٢

 .خلالف ال سيما يف القضايا اخلالفيةتوسيع هوة ا -٣

 .دون القدرة على التفاعل مع النوازل املعاصرة على أا قانون تارخيي،الشريعة  ظهارإ -٤

 .التهوين من أمر النفوس البشرية واألرواح، واإلقدام على إتالفها دون مباالة -٥

 .نشر الفتنة وزعزعة أمن اتمعات -٦

 .عن التخطيط املستقبلي والتنمويإرهاق الدولة مبعاجلة قضايا جانبية  -٧

  .ختريب مؤسسات اتمع وإتالف املال العام -٨

  :فقه املقاصدمثار مراعاة 

ؤيت مثارا عظيمة، وينتج نتـائج  ياجلهاد أن  ومقاصد الشريعة ومن شأن املعرفة والتفقه مبقاصد
  :مهمة، ومن ذلك

  .إمهال هذا الفقه عن الناجتةتاليف كل السلبيات السابقة  -١

                                                

 .لم ينشر بعد. مقاصد وآثار...الجهاد في سبيل اهللا: راجع في تفصيل ذلك كتابنا) ٥(
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 .النصوص ومقتضياا على ما أراده الشارع منهافهم  -٢

 .ضبط حركة التفكري واالنتقاء يف التعامل مع تراثنا قدميا وحديثا مبا مينع من االحنراف -٣

يعصمهم  عي رحيب ومشروع؛شر املسلم ـ فضال عن العلماء ـ أفق   تمثل للشبابي -٤
 .ملمارسةاملدارسة وا على مستوى من الوقوع يف براثن العنف ومهاوي التطرف

شيد اخلطاب الدعوي الذي يؤدي بدوره لترشيد عقل األمـة اإلسـالمية اخلـادم    تر -٥
 .لصحوا

 .الوقاية من أحداث املتفجرات والعنف اليت تقع هنا وهناك -٦

 .لدي غري املسلمني واملسلمني ية عن اإلسالمطتصحيح الصورة الذهنية والنم -٧

 .ترغيب غري املسلمني يف اإلسالم -٨

  
ذه املقاصد حنتاج إىل جهد كبري سواء على مسـتوى املدارسـة أو مسـتوى    وألجل حتقيق ه

املمارسة؛ فإن تغيري الفكر حيتاج لوقت طويل، وتغيري النفوس حيتاج لوقت أطول، والزمن جزء مـن  
  .. !فيما نعاين ونشكو منه أفضل ـ بال شك ـ من التمادي ذلك العالج، لكن 
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  عن التقاليد الراكدة والوافدة فهم نصوص الشرع بعيدا: املبحث الثاين

  

من أخطر املناهج اليت تؤدي إىل االحنراف غلوا أو تقصريا أن جنعل الواقع واملـوروث الثقـايف   
مصدرا للحكم على التصرفات واألفعال والرؤى بالصحة والبطالن، أو احلالل  الذي نشأ عليه الفرد

  .واحلرام

جيعل الفرد العادات والتقاليد الوافـدة هـي    وال يقل خطورة عن املوروث الثقايف الراكد أن
األساس واملنطلق يف الرؤى والتصورات وبناء األحكام على السـلوكيات والتصـرفات بالتحليـل    

  :والتحرمي، وهذا يقتضي أن نفرد باحلديث كل واحدة منها لنبني مآالا وخطورا
  

  :التقاليد الراكدة واملوروث الثقايف: أوال

معينة يترسخ يف ذهنه أن هذا وتقاليد يف بيئة من البيئات، ويترىب على عادات حني ينشأ املسلم 
  .هو الصواب وما عداه هو الباطل

  :أسباب اتباع الراكد

  :ولسيادة هذا الفكر جمموعة من األسباب جنملها فيما يلي 

  .الكسل الفكري وتسليم زمام العقل للموروث الثقايف املوجود -١

روثة ـ اليت حيسبوا مسلمات ـ بني احلني واآلخر؛ فضال   عدم مراجعة املسلمات املو -٢
 .عن غريها

 .ندرة العلماء الكبار الثقات الراسخني الذين يرجع إليهم يف استيضاح هذه املعضالت -٣

ثقافة األمية واجلهل السائدة يف جمتمعاتنا العربية واليت جتعل املسلم على ما نشأ عليـه   -٤
 .دون تغيري

  

 نذ قدمي، قاهلا صناديد الكفر حني ظهرت دعوة اإلسالم، ودعاهم النيبوهذه منهجية متبوعة م
ـ  هلا، وقد أورد القرآن الكرمي مقوالم حول اتباع آبائهم، واستنكار مـا   ـ صلى اهللا عليه وسلم 

  :ومن ذلك وغريه من األنبياء، جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم،
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آباءنا أَولَو كَـانَ آبـاؤهم الَ    زلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهوإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَن"ـ 
  .١٧٠: البقرة. "يهتدونَ يعقلُونَ شيئاً والَ

وجدنا علَيه آباءنا أَولَـو  حسبنا ما  وإِذَا قيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ قَالُواْ"ـ 
  .١٠٤: املائدة. "شيئاً والَ يهتدونَ كَانَ آباؤهم الَ يعلَمونَ

وتكُونَ لَكُما الْكبرِياء في اَألرضِ وما نحن لَكُما  قَالُواْ أَجِئْتنا لتلْفتنا عما وجدنا علَيه آباءنا"ـ 
ؤبِمنِني٧٨: يونس. "م.  

 إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما هذه التماثيلُ الَّتي .بِه عالمني  ولَقَد آتينا إِبراهيم رشده من قَبلُ وكُنا"ـ 
  .٥٣-٥١: األنبياء. "قَالُوا وجدنا آباءنا لَها عابِدين .أَنتم لَها عاكفُونَ 

نعبد أَصناماً فَنظَـلُّ لَهـا    قَالُوا .إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما تعبدونَ  .نبأَ إِبراهيم  واتلُ علَيهِم"ـ 
 نيفاكإِذْ .ع كُمونعمسلْ يونَ  قَالَ هعدونَ  .ترضي أَو كُموننفَعي ا  .أَوندجلْ واقَالُوا باءنآب   ككَـذَل
  .٧٤-٧٠: الشعراء. "يفْعلُونَ

الشـيطَانُ   ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيه آباءنا أَولَو كَـانَ  وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا"ـ 
  .٢١: لقمان. "يدعوهم إِلَى عذَابِ السعريِ

وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك . ا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ إِن بلْ قَالُوا"ـ 
 :الزخـرف . "إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتـدونَ  في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها

٢٣-٢٢.  

  

وهكذا جند مساحة هذا األمر واسعة يف القرآن الكرمي مما يعطي إشارة إىل خطورة األمر وأمهيته 
غلـق  يو سبب يف الضالل والعمى، ومانع من موانع التوفيق واهلدى،يف احلال واملآل، فالتقليد األعمى 
ليمة عرب إعمال الفكر والتأمل العقيدة السيعطل القلب عن اعتقاد و ،أمام العقل روافد اإلميان الصحيح

ويف التقليد  ،علم أن املقلد على غري ثقة فيما قلد فيها: "يرمحه اهللا والنظر، وقد قال اإلمام ابن اجلوزي
ا أن يطفئها وميشي  يستضيءوقبيح مبن أعطى مشعة  ،لق للتأمل والتدبرألنه إمنا خ ؛إبطال منفعة العقل

  ).٦"(يف الظلمة

  

                                                

  م٢٠٠١/ هـ١٤٢١الطبعة األولى، . ت، لبنانودار الفكر للطباعة والنشر، بير. ٧٤: تلبيس إبليس) ٦(
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  :راكدخماطر اتباع ال

وترك ما كان على ما كان، واالعتقاد بأن هذا املوروث ـ بصوابه وخطئه ـ هو الصـواب    
املطلق وما دونه هو الباطل، وأن هذا املوروث هو املصدر الذي يستمد منه التحليل والتحرمي ـ هذا  

  :له خطورته بال شك ومآالته السلبية على الفرد واتمع، ومن ذلك

وخباصة يف  ،ع يف عقيدة املسلم بفعل التقليد الذي يورث اجلهلاخللل العقدي الذي يق -١
عقيدة الوالء والرباء؛ ألن املقلد سوف يوايل ويعادي على العادات والثقافة املوروثـة  

 .بعيدا عن حمكمات الشرع

  .حتليل احلرام وحترمي احلالل، وخمالفة الشرع بنصوصه وفهمه السليم -٢
 .واحلضاري اإلمعان يف التخلف العلمي والفكري -٣

 .االنغالق والتقوقع على املوروث وعدم االنفتاح على الصاحل والنافع من الوافد -٤

٥- ف اإلسالم باإلرهاب والتطرفإعطاء صورة سيئة عن اإلسالم مما يعزز من وص. 

ذهاب األجيال الناشئة ضحايا هلذا االنغالق مما يوفر بيئة خصبة للتربية على العنـف   -٦
 .والتكفري

  

منهجا يف  يتضح لنا خطورة اعتماد املوروث الثقايف والفكري والعقدي والعباديذه الصورة 
  .بعيدا عن مظلة الشرع وحاكمية النصوص الشرعية من قرآن كرمي وسنة صحيحة التفكري واملمارسة

  

  :التقاليد الوافدة: ثانيا

ثاره، فـإن  وكما أن لالنغالق على الراكد من املوروث الفكري والثقايف خطره يف طبيعته وآ
لالنفتاح على الثقافة الوافدة دون ضابط من أصولنا، أو مرجعية من شرعنا أيضا خماطر وآثارا كـبرية  

  .ما يترتب على التقاليد الراكدةعرمبا تزيد يف طبيعة خطورا وجسامة آثارها 

  :أسباب اتباع الوافد

ى التقاليد الراكدة أسبابه، وهلذا االستالب الذي حيدث للبعض أسبابه أيضا كما أن لالنغالق عل
  :ومن هذه األسباب

http://www.ikhwanwiki.com


 ١٥

عدم التأصيل الشرعي املناسب الذي يقي اإلنسان من الوقوع يف براثن الوافد، ومتييز ما  -١
  .وما يرفضمنه يقبل 

رجع إليهم عند االختالف يف القضايا الكربى لبيان الصحيح ي نقلة العلماء الثقات الذي -٢
 .واحلالل من احلرام ،من الباطل

لنشأة والتربية اليت ينشأ عليها الفرد قد ختيل إليه أن االنفتاح على كل جديد مهمـا  ا -٣
 .كان هو التحضر واملدنية وأن التمسك باألصول واملبادئ هو التخلف والرجعية

املناهج التعليمية اليت رمبا ال تزرع فيه منذ الصغر كيف يتعامل مع الوافد ـ والراكد    -٤
، وال تنمي فيه العقل والفكر بقدر ما تعـوده علـى   أيضا ـ بضوابط وشروط معينة 

 .احلفظ والتلقني

 ، والعكوف على الراكد فقط، فإن هـذا التعصب والتشدد يف رفض كل ما هو وافد -٥
ورفض كل  جتاه ينادي بقبول كل ما هو وافد،يورث ويولِّد تيارا آخر مضادا له يف اال

 .اإلفراط، والعكس صحيح فغلو التفريط دائما يكون مقابال لغلو ما هو راكد؛

  

  :آثار اتباع الوافد

  :ومن النتائج واآلثار السيئة واخلطرية الناجتة على هذا االنفتاح غري املنضبط ما يلي

  .االنعتاق بعيدا عن مظلة اإلسالم، وقد يدخل صاحبه يف دائرة الكفر -١

 .ونسيان األصول واألخالق اإلسالمية ،ضياع اهلوية والقضاء عليها متاما -٢

 .نظر بازدراء ودونية لكل ما هو أصيل وتراثي على أنه مل يعد صاحلا هلذا العصرال -٣

ووضعها يف مأزق حضاري يف االختيار بني الوافد الذي يبدو  ،متييع الشخصية املسلمة -٤
 قـد  وبني القدمي املوروث الصاحل الذي حىت لو كان خمالفا لثوابتنا، متحضرا ومتقدما

العـرض   ومن أسباب حدوث ذلك ارض مع ثوابتنا،وهو غري متع يبدو غري مناسب،
 .واخلطاب اإلسالمي الذي حيتاج ملراجعة وتطوير للدين، اخلطأ

انطالق األجيال الناشئة بعيدا عن حظرية اإلسالم، بقيمه وأخالقه، وعاداته وموازينه،  -٥
 .واتباع منهجيات أخرى ماسخة للهوية، وقاضية على الدين واخللق
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  :طي هو طوق النجاةاملنهج الوس: ثالثا

راكد وال الوافد، ال يف ضوءالشرع ال  من خاللوال يشك أحد يف أن املنهج الوسط هو التعامل 
مرجعا أعلى يستقي منه العقائد واألحكام،  ـ  بقرآا وسنتها الصحيحةـ يتخذ املسلم من شريعته  ف

ا له يف حركة األخذ والرد، ويوايل عليه، ويكون ضابط عليه ويأخذ منه التصورات واألفكار، ويعادي
والقبول والرفض، فما وافق ديننا قبلناه، وما خالفه رفضناه، وما كان فيه حق وباطل ميزنا حقه عـن  

  .باطله فقبلنا حقه ورددنا باطله
ا ـ من التطـرف يف الفكـر،     وهذا املنهج الوسط يف التعامل مع الوافد والراكد يقينا ـ يقين

يف املمارسة، ويصحح صورتنا يف العامل كله، واليت أصبحت تطارد كل  وحنوالعنف يف السلوك، واجل
لعنف واإلرهاب والتدمري والتخريب، كما أنه جيعلنا نقيس األمور مبقيـاس  مسلم اليوم على أنه رمز ل

حساس وقسطاس مستقيم، ونضع األمور يف نصاا، فال نقدم ما من حقه التأخري، وال نؤخر ما مـن  
  .موضعه مكانه وحاق ل يوضع كل شيء يف عدلِحقه التقدمي، ب

  

  :معامل املنهج الوسطي يف فهم النصوص

وحىت ال يكون الكالم فضفاضا نضع بعض املعامل اليت تعيننا على تلمس املنهج الوسطي يف فهم 
  :النصوص، واليت أمهها ما يلي

  .فهم النص جمردا دون أن يطغى عليه موروث أو وافد، أو ترغيب أو ترهيب -١
 .فهم النصوص يف ضوء مالبساا وظروفها وبيئاا -٢

 .التفريق يف النصوص بني ما هو خاص وعام، ومطلق ومقيد -٣

 .فهم النصوص يف ضوء عللها وحكمها ومقاصدها -٤

 .ة عني ال تتعدى غريها وبني ما هو مطلق مطردواقعالتفريق يف النصوص بني ما هو  -٥

 .رياتالتشبث والتمسك بالثوابت، واملرونة يف املتغ -٦

 .التشدد يف األصول والكليات، والتسامح يف الفروع واجلزئيات -٧

 .التفريق يف فهم النصوص بني احلقيقة وااز -٨

الترحيب بكل ما يؤيده النص حىت لو كان وافدا، ورفض كل ما يتعارض معه حىت لـو   -٩
 .كان موروثا
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ـ  - ١٠ كل يف الفهـم أو  الرجوع للعلماء املشهود هلم باحلجة الشرعية واخلشية القلبية فيما أش
 .التطبيق

  

أحسب أننا ذه املعامل العشرة ـ وبالطبع هناك غريها ـ نستطيع أن نصل إىل رؤية وسطية يف  
التعامل مع النصوص وفهمها؛ جتعلنا نعتز باملوروث دون انغالق، ومتكننا من االنفتاح على الوافد دون 

ويف القبول والرفض، وليس ما ورثناه أو ما  ذوبان، وهي رؤية جتعل النص هو احلَكَم يف األخذ والرد،
 .استوردناه
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  .ولوياتإدراك فقه املآالت وفقه األ: املبحث الثالث

هذه األنواع من الفقه ، )٧(فقه األولويات وفقه املوازنات وفقه الواقع وفقه املقاصد وفقه السنن
ازن مبا حيقق حمكمات الشرع وال هلا أمهية خاصة يف ترشيد الشباب املسلم وتوجيهه حنو االعتدال والتو

إطالق هذه األنواع من الفقه والدعوة إىل االهتمام ا والتركيز عليها   يعين، واليهمل متطلبات العصر
أمرا قد يبعدنا عن األصول أو الكليات، بل إننا بغري مراعاة هذا الفقه نبعد كثريا عـن روح الشـرع   

ء الدين لنعيش به يف املاضي، إمنا جاء لنستهديه ملشـكالت  وننعزل بعيدا عن احلياة واألحياء، وما جا
استهداه من قبلنا ملشكالت عصرهم، وسوف نقتصر هنا على نوعني فقط، ملا هلما مـن   عصرنا كما

ومها فقه املآالت وفقـه  صلة مباشرة مبوضوعنا، وملا لالهتمام ما من جناعة وقوة يف الوقاية والعالج، 
  .د، ونتحدث الحقا عن فقه الواقعمن قبل عن فقه املقاصاألولويات، وقد حتدثنا 

  

  :فقه املآالت: أوال

اعتبار املآالت اليت تؤول إليها األفعال واألقوال والتصرفات أمر مطلوب شرعا بل لعلـه مـن   
اليت ينبغي مراعاا؛ ألن إطالق األحكام الشرعية واحلديث يف الشـرع دون مراعـاة    املهمةاملقاصد 
  .ا هو نوع من العبث، وأقصر الطرق إىل الضالل املبنيملآالته إمن

: األنعام". يدعونَ من دون اللّه فَيسبواْ اللّه عدواً بِغيرِ علْمٍ والَ تسبواْ الَّذين: "وقد قال اهللا تعاىل
  .اىل وجلفنهى اهللا تعاىل عن هذا السب مراعاة للمآل الذي سيؤول إليه وهو سب اهللا تع. ١٠٨

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت) يعين عائشة(حدثتين خاليت : اهللا بن الزبري يقول عبد وعن
وجعلت هلا . فألزقتها باألرض. لوال أن قومك حديثو عهد بشرك، هلدمت الكعبة! يا عائشة " :وسلم

فإن قريشا اقتصـرا حيـث بنـت    . وزدت فيها ستة أذرع من احلجر. بابني بابا شرقيا وبابا غربيا
هدم الكعبة، وسبب ذلـك أن القـوم   ا يؤول إليه فراعى النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم م  .)٨("الكعبة

  .حديثو عهد باإلسالم

كنا يف غزاة، فكسع رجل من املهاجرين  :يقولـ رضي اهللا عنهما  ـ جابر بن عبد اهللا   وعن
يا للمهاجرين، فسمعها اهللا رسوله : يا لألنصار، وقال املهاجري: رجال من األنصار، فقال األنصاري
                                                

من الفقه ينبه إليها ويؤكد عليها دائما شيخنا العالمة الدكتور يوسف القرضاوي، وينيط بها  هذه األنواع)  ٧(
  .نهضة األمة العلمية والعملية

  .باب نقض الكعبة وبنائها. كتاب الحج :صحيح مسلم)٨(
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رجال من األنصـار، فقـال   كسع رجل من املهاجرين : فقالوا). ما هذا: (صلى اهللا عليه وسلم، قال
دعوها فإا : (يا للمهاجرين، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: يا لألنصار، وقال املهاجري: األنصاري

. وكانت األنصار حني قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر، مث كثر املهاجرون بعد: قال جابر). منتنة
جعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، فقال عمر بن أو قد فعلوا، واهللا لئن ر: فقال عبد اهللا بن أيب

دعين يا رسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق، قال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   : اخلطاب رضي اهللا عنه
  .)٩()دعه، ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه(

احلملة اإلعالميـة   يوهنا خشي النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من مآالت قتل املنافقني، وه  
املسعورة اليت ستحدث بلبلة وتعطي صورة مشوهة عن اإلسالم ونيب اإلسالم، فتحسهلا الـنيب ـ    ب

  .صلى اهللا عليه وسلم ـ ومل يقدم على هذا التصرف مراعاة ملآالته

" قال أنس بن مالك؛ أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل،وعن 
يـا  : "قال. قال لبيك رسول اهللا وسعديك!" يا معاذ: "قال. قال لبيك رسول اهللا وسعديك!" عاذيا م
ما من عبد يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبـده  : "قال. لبيك رسول اهللا وسعديك: قال!" معاذ

إذا : "ا؟ قـال أفال أخرب ا النـاس فيستبشـرو  ! يا رسول اهللا: قال" ورسوله، إال حرمه اهللا على النار
  .١٠"يتكلوا

أن يترتب عليها اتكال النـاس   ؛فقد خشي النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من مآل البشارة  
  .وقعودهم عن العمل، وعدم اجتهادهم يف العبادة

النظر : "خلطورة املآالت وأمهية اعتبارها فقال يف كالم مفصل منضبط الشاطيبولقد تنبه اإلمام 
تهـد ال  يف مآالت األفعال مفَةً، وذلك أنّ اا، سواٌء كانت األفعال موافقةً أو خمالعرش ودقْصم ربتع

حيكم على فعلٍ من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إالّ بعد نظَرِه إىل ما يؤول إليه 
 أو ملفسدة ،لَبجتسفيه ت ا ملصلحةأُذلك الفعل، فقد يكون مشروعردله مآلًا على خالف .. ت ولكن

وقد يكون غري مشروعٍ ملفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآلًـا علـى   . ما قُصد فيه
خالف ذلك، فإذا أُطْلق القول يف األول باملشروعية، فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسـدة  

وكذلك إذا أُطْلـق  . ا مانعا من إطالق القول باملشروعيةتساوي املصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذ
   تساوي أو تزيد، فـال يصـح القول يف الثاين بعدم املشروعية رمبا أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة

                                                

ألذل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منهـا ا {: قوله: باب. كتاب التفسير :صحيح البخاري)٩(
  .}وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون

  .باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا .كتاب اإليمان :صحيح مسلم)١٠(
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 ،بالغ ودمحاملذاق، م ذْبرِد، إال أنه عوالْم بعإطالق القول بعدم املشروعية، وهو جمالٌ للمجتهد ص
  . )١١("على مقاصد الشريعة جارٍ

ولقد قرر اإلمام ابن القيم ما قاله اإلمام الشاطيب عند حديثه عـن حكـم الوسـائل املؤديـة     
  :املفسدة قسمان إىلالقول املفضي : "، فقالللمقاصد

وكالقذف  ،مفسدة السكر إىل املفضيأن يكون وضعه لإلفضاء إليها كشرب املسكر  :أحدمها 
 أفعـال فهـذه   ،اختالط املياه وفساد الفراش وحنو ذلك إىل املفضيوالزنا  ،ريةمفسدة الف إىل املفضي

 إىلتكون موضوعة لإلفضاء  أن :والثاين  .وليس هلا ظاهر غريها ،وأقوال وضعت مفضية هلذه املفاسد
  .بغري قصد منه أواحملرم إما بقصده  إىلفيتخذ وسيلة  ،مستحب أوجائز  أمر

خيالع قاصدا به  أو ،يعقد البيع قاصدا به الربا أو ،صدا به التحليلكمن يعقد النكاح قا :فاألول
املشركني  أربابيسب  أو ،النهي أوقاتكمن يصلى تطوعا بغري سبب يف  :والثاين ،وحنو ذلك ،احلنث

  .القرب هللا وحنو ذلك يدييصلى بني  أو ،أظهرهمبني 

  :مث هذا القسم من الذرائع نوعان

تكون مفسدته راجحة على  أن :والثاين، عل أرجح من مفسدتهتكون مصلحة الف أن :أحدمها
  .مصلحته

  :هنا أربعة أقسامافه

وسيلة موضوعة للمباح قصد ا التوسـل   :الثاين .املفسدة إىل لإلفضاءوسيلة موضوعة  :األول
 ،الباغ إليهااملفسدة لكنها مفضية  إىلوسيلة موضوعة للمباح مل يقصد ا التوسل  :الثالث .املفسدة إىل

ومصلحتها  ،املفسدة إىل تفضيوقد  ،وسيلة موضوعة للمباح :الرابع .ومفسدا أرجح من مصلحتها
  .من مفسدا أرجح

  .والثاين قد تقدم األولفمثال القسم 

عنها  املتوىفوتزين  ،ومسبة آهلة املشركني بني ظهرانيهم ،النهى أوقاتالصالة يف  :ومثال الثالث
  .لكذ وأمثال ،يف زمن عدا

وفعل ذوات  ،املخطوبة واملستامة واملشهود عليها ومن يطؤها ويعاملها إىلالنظر  :ومثال الرابع
فالشريعة جاءت بإباحة هذا  ،وكلمة احلق عند ذي سلطان جائر وحنو ذلك ،النهي أوقاتيف  األسباب

                                                

ـ ١٤١٧لطبعة األولى ا. دار ابن عفان. شهور بن حسن آل سلمانم: تحقيق .٥/٤٤٠: الموافقات )١١( / هـ
  .م١٩٩٧
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 أوكراهـة   ولاألوجاءت باملنع من القسم  ،إجيابه حبسب درجات يف املصلحة أواستحبابه  أوالقسم 
  ). ١٢"(.حترميا حبسب درجاته يف املفسدة

ومن الواضح من كالم الفقهاء هنا، ومن النصوص الشرعية قبل ذلك أن فقه املآالت واضـح  
عمن يزاولون أعمال العنف الذين مثال وبني ومؤصل ومهتم به، ومع هذا ظل هذا الفقه اخلطري غائبا 

  .اء، ويهددون ا أمن األوطان والنسيج االجتماعي فيهاخيربون ا اتمعات، ويسفكون ا الدم

  :آثار اعتبار املآالت

ومن شأن االهتمام ذا الفقه أن جيعل عندنا نظرة مستقبلية متنعنا من اإلقدام علـى فعـل أو   
  .، وحيملنا على أداء فعل أو تصرف تترجح مصلحته على مفسدتهتفوق مضرته مصلحتهتصرف 

ن يضبط حركة اتمع، واجتهاد الفقهاء، واختيار اآلراء، وترجيح األقوال، كما أن من شأنه أ
  .وترشيد التخطيط االستراتيجي والتفكري املستقبلي مبا ميثل وقاية من اجلنوح إفراطا أو تفريطا

  

  :فقه األولويات: ثانيا

، سـنن،  مقاصد، أولويـات، واقـع  (لفقه األولويات أمهية كبرية أيضا مثل باقي أنواع الفقه 
فهو يبني فقه مراتب األعمال، وأيها جيب أن يقدم، وأيها جيب أن يؤخر، ويبني فقـه  ، )اخل..موازنات

النسب بني األحكام، أيها واجب وأيها مستحب، وأيها حمرم، أيها يسـتحق االهتمـام، وأيهـا ال    
ا مراعاة لواجـب  ليس تقليال من شأنه، وإمن ؛يستحق، أيها حان وقته، وأيها ميكن تأخري احلديث عنه

  .الوقت، وهكذا

وما أحوج أمتنا اليوم إىل هذا النوع من الفقه، بعد أن أصبحت تكرب الصغري، وتصغر الكـبري،  
اختل فيها فقه ف ؛وون العظيم، وتعظم احلقري، وتقدم ما من حقه التأخري، وتؤخر ما من حقه التقدمي

  .مراتب األعمال والنسب بينها اختالال كبريا
الهتمام باملظهر أكثر من املخرب، وباألمساء أكثر من املسميات، وبالعناوين أكثـر مـن   فترى ا

املضامني، وبالتوافه أكثر من العظائم؛ فإذا مات الفنان أو الراقصة أو العب الكرة تقـوم الـدنيا وال   
إذا  تعقد الندوات، وتكتب املقاالت، وتتكلم الشاشات واإلذاعات، والصحف واالت، أمافتقعد، 

  ...!مات العامل والداعية واملريب فال حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا

                                                

  .م١٩٧٣ .بيروت. دار الجيل. تحقيق طه عبد الرءوف سعد. ٣/١٦٣: إعالم الموقعين)١٢(
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الْحاج وعمارةَ  أَجعلْتم سقَايةَ": ولقد قرر القرآن الكرمي أن األعمال ليست سواء، قال سبحانه
  .١٩: التوبة". سبِيلِ اللّه الَ يستوونَ عند اللّهوجاهد في  الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن بِاللّه والْيومِ اآلخرِ

 :قال عن أيب هريرةأدىن، فومنها أعلى  منها شعبا وجعل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ اإلميان  
. فأفضلها قول ال إلـه إال اهللا . اإلميان بضع وستون شعبة: "ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ قال رسول اهللا  

  .)١٣("واحلياء شعبة من اإلميان. ى عن الطريقوأدناها إماطة األذ
جيد فيها األهم واخللقية والعقدية وإن الناظر يف أحكام اإلسالم، ويف كل جماالا وأبواا الفقهية 

  .واملهم، والواجب والفرض، واملندوب واملستحب، واملكروه واحملرم وهكذا

وهناك أولويات يف املعامالت، وهناك  فهناك أولويات يف العقيدة، وهناك أولويات يف العبادات،
أولويات يف الدعوة واإلصالح، وهناك أولويات يف العلم وحتصيله، وهناك أولويات يف العمل ومراتبه، 

  .وهناك أولويات يف الفتوى، ويف كل جمال من جماالت اإلسالم واحلياة جند أولويات
يف كتابـه الرائـد عـن     يشيخنا العالمة الدكتور يوسف القرضـاو وقد فصل يف هذا كله 

، وقد أصـبح  هذا الفقه فقه األولويات أيضا الذي عمق فيه األولويات، والدكتور حممد الوكيلي عن
  .لألولويات اهتمام خاص عند دعاة العصر وعلمائه

  :آثار اعتبار األولويات

إن له أثرا وال خيفى ما لالهتمام به من آثار طيبة على العقيدة والعبادة والدعوة واإلصالح، بل 
ال ينكر على ترشيد العمل اإلسالمي، وتعزيز االعتدال والتوازن عند شباب الصحوة، وحسبنا ما قرره 

وحتاول هذه الدراسـة أن  ": القرضاوي يف مقدمة كتابه عن هدفه من هذه الدراسة حني قال ناشيخ
دلة، عسـى أن تقـوم   تلقي الضوء على جمموعة من األولويات اليت جاء ا الشرع وقامت عليها األ

وحىت يهتدي ا العـاملون يف  . بدورها يف تقومي الفكر، وتسديد املنهج، وتأصيل هذا النوع من الفقه
ه، وما شدد فيه ومـا  رمتييز ما قدمه الشرع وما أخ الساحة اإلسالمية واملنظِّرون هلم، فيحرصوا على

 هذا ما حيد من غلو الغالني، وما يقابله من تفريط لعل يف. يسره، وما عظَّمه الدين وما هون من أمره
  .)١٤("املفرطني، وما يقرب وجهات النظر بني العاملني املخلصني

ل ليست من واجـب  افمىت أدرك الشاب أولويات دينه، وأولويات واقعه فلن يقدم على أعم
  .ويسفك دماءها ، ويهدد سالمتها،مثال الوقت؛ فضال عما من شأنه أن يزعزع أمن اتمعات

                                                

باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها وأدناها، وفضيلة الحياء، وكونه من . كتاب اإليمان :صحيح مسلم)١٣(
  .اإليمان

  .طبع مكتبة وهبة. يوسف القرضاوي. د. مقدمة كتاب فقه األولويات) ١٤(
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  .التبصر بالواقع الذي يتم تنزيل النصوص عليه بكل أبعاده: املبحث الرابع

  

؛ إذ إن أو املقاصد أو األولويات وإلدراك فقه الواقع أيضا أمهية ال تقل خطورة عن فقه املآالت
لذي يتميز كل الرساالت السابقة على اإلسالم جاءت تعاجل واقعا معينا، ومل تكن مبعزل عن واقعها ا

بالتغري والتحول والتجدد والتنوع واالختالف، وكذلك جاءت رسالة اإلسالم لتصلح الناس وتسـعد  
  .حيام يف ظالله

علم يبحث يف فقه األحوال املعاصرة مـن  " :فقه الواقع بقوله الدكتور ناصر العمرعرف قد و
كار املوجهة لزعزعة العقيدة، والسـبل  العوامل املؤثرة يف اتمعات والقوى املهيمنة على الدول، واألف

  ).١٥("املشروعة حلماية األمة ورقيها يف احلاضر واملستقبل

وال يتمكن املفـيت  : "وهذا الفقه له أمهية عند احلاكم واملفيت، يقول ابن القيم عن ذلك وأمهيته
   :وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم

واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمـات   ،فقه فيهفهم الواقع وال :أحدمها
  .حىت حييط به علما

وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابـه أو علـى    ،فهم الواجب يف الواقع :والنوع الثاين
  .مث يطبق أحدمها على اآلخر ،لسان رسوله يف هذا الواقع

فالعامل من يتوصل مبعرفـة   ،اأجرين أو أجر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم
ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة  .....الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا ورسوله

إىل الشـريعة الـيت بعـث اهللا ـا      هونسـب  ،ومن سلك غري هذا أضاع على الناس حقوقهم ،ذا
   ).١٦"(رسوله

م وآيات القرآن جيد منها ما أنزل يف مكة، ومنها مـا أنـزل يف   مث إن املتأمل يف أحكام اإلسال
  .املدينة، وهذا دليل على مراعاة الواقع الذي حيياه الناس

أحوال الناس؛ فلم يفرض عليهم املواجهة املسلحة من أول األمـر،   احلكيمولقد راعى الشارع 
ـ دة، ولكن كان هـذا كلـه    ومل حيرم عليهم اخلمر مرة واحدة، ومل يفرض عليهم الصيام مرة واح

                                                

  .١٠: فقه الواقع) ١٥(
  .٨٨-١/٨٧: موقعينإعالم ال) ١٦(
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عرب مراحل وتدرج حىت يتقبل الناس شرع اهللا تعاىل؛ ألنه هو الذي خلق، وهو يعلـم مـن   وغريه ـ  
  .١٤: امللك". يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِري أَلَا": مىت يستجيبون ومىت ال يستجيبون ؛خلق

م اجتهادام اخلاصة بعصورهم، ومن املشهور أن إن فقهاءنا السابقني جاءوا يف عصر فكانت هل
لوا يف ، وقايف كثري  من املسائل أفتوا بغري ما أفىت به شيخهمـ رضي اهللا عنهم  ـ أيب حنيفة   أصحاب

، مع أن ما بني أيب حنيفة وتالميذه مل "، وليس اختالف حجة وبرهانهذا اختالف عصر وزمان": هذا
  .لو عاش أبو حنيفة ورأى ما رأينا لقال مبا نقول به: اووقال يكن طويال بل كان عقدا أو عقدين،

وملا نزل الشافعي إىل مصر وترك العراق غري بعض معامل مذهبه، وأفىت بفتاوى مغايرة ملا كـان  
مذهبا قدميا، ومذهبا جديدا؛ وما هذا إال مراعاة لـتغري املكـان   : هبنيعليه مذهبه، واشتهر بأن له مذ

  .شخاص واحلالوالزمان واعتبارا لأل

آل، وهذا كله اعتبار ومن املعروف أن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان واحلال والشخص وامل
يف تغري الفتوى واختالفها حيسب  فصلٌ: "لفقه الواقع، قال ابن القيم يف كلمة صارت علما يهتدى به

النفع جدا وقع بسبب اجلهل بـه  هذا فصل عظيم : مكنة واألحوال والنيات والعوائدتغري األزمنة واأل
غلط عظيم على الشريعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلـم أن الشـريعة   
الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال تأيت به فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف 

كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجـت عـن    املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل
العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث فليست من 
الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل اهللا بني عباده ورمحته بني خلقه وظلـه يف أرضـه   

  ).١٧"(داللة وأصدقهاأمت  -وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ص 

الشرع بالواقع، ومدى تفاعل فقهائنا السابقني مع واقعهـم،   مهذا كله يدلك على مدى اهتما
وأم استفرغوا جهدهم الستهداء الشرع هلذا الواقع ومشكالته، وعلينا أن جنتهد كمـا اجتهـدوا،   

  .صراط قوميلنستنزل لواقعنا ومشكالته من هدايات الشرع ما جيعلنا على طريق مستقيم و
  

  :مثرات االهتمام بفقه الواقع

ولعل من آثار االهتمام بفقه الواقع اليوم أن يقينا من اجلفاء عن الشرع أو الغلو فيه، وجيعـل  
مث العلماء مدركني متاما لطبيعة العصر الذي نعيشه؛ فال جيلبون آراء واجتهادات ناسبت عصورا معينة، 

                                                

  .٣/٣: إعالم الموقعين) ١٧(

http://www.ikhwanwiki.com


 ٢٦

هذا ما يؤكد حاجة األمة إىل علماء جمتهدين؛ ليجتهدوا لعصرهم، ا لواقعنا وهي ال تناسبه، ويعتسفو
  .كما اجتهد من قبلهم لعصورهم

ومن مثرات االهتمام بفقه الواقع أن يدرك الشباب املسلم امللتزم واملتحمس لدينه أن الواقع قد 
عـيش يف  تغري عما كان عليه قبل عقد وقبل عقدين فضال عن زمن اخلالفة الراشدة، وأصبحنا اآلن ن

ومزقت األمة إىل دويالت، كل دولة هلا شئوا، هلا أحكامها، زمن الدولة احلديثة اليت أفرزت حدودا 
نا تساؤالت وقضايا سياسـية  وهلا سياساا، وهلا مشروعاا املنعزلة عن غريها، وهذا كله يفرض علي

  .وشرعية، حتتاج إىل اجتهاد جديد
اد، ويف كل أزمة تقع ـ أفغانستان، العراق، فلسطني ـ   ومن أبرز ما يتصل ذا هو قضية اجله

عن الشباب املتحمس أنه يريد أن يتسلل ليصل إىل هذه البالد املعتدى عليها، وينضم  مثال نرى ونسمع
دون نظر ملا ميكن أن يؤدي إليه هذا املسلك  هناك للمقاومة ليظفر بالشهادة، ويشرف مبقاومة العدو

  .من مفاسد خاصة وعامة

دراك فقه الواقع، وتغري العصر، وتطور األوضاع جيعل املسلم أكثر وعيا، وجيعل شباب األمة فإ
أعمق فهما، وأكثر ترشيدا؛ فيتصرفون التصرفات املناسبة اليت جتمع ـ قدر اإلمكان ـ بـني قضـاء    

 .الواجبات، وعدم إمهال تغريات الواقع وتطورات الزمان
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  .ادقني والدعاة الربانينيالرجوع للعلماء الص: املبحث اخلامس

خيتلف اإلسالم عن الديانات األخرى يف النظر إىل طبيعة وجود العلماء، فالرساالت األخـرى  
ام، مث إذا احنسم األمر وآمن كانت رساالت حمدودة بأزمنة حمددة، وأمكنة معينة، وأقوام وأجيال بأعي

مث  ،للمؤمنني وباهلالك علـى الكـافرين   من كفر يقضي اهللا تعاىل بالنجاة به من آمن وكفر بالرسول
  .م آخرينعلى رسالة أخرى ورسول جديد وقو كشف الستارنينتهي املشهد الرسايل لي

مكان، ومنزلة أي منزلة؛ ذلك أن هذه هي  جعلت للعلماء مكانا أيوملا جاءت رسالة اإلسالم 
وإقامـة احلجـة    إبالغ الدعوةورها يف الرسالة اخلامتة واخلالدة، فالعلماء فيها ورثة النبوة؛ يقومون بد

جد فيها العلماء املخلصـون،  يف أمة اإلسالم ما ووممدودا وإزالة الشبهة، فال يزال نور النبوة موجودا 
  .والدعاة الصادقون الربانيون

  :عنهم وعن مكانتهم وفضلهم وثوام كثرية، ومن ذلك ومن هنا كانت اآليات اليت تتحدث
  . ٩: سورة الزمر. "هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون قل": اهللا تعاىل قول

  . ٢٨: سورة فاطر. "إمنا خيشى اَهللا من عباده العلماء": سبحانه هقولو

 . ٥٩: سـورة النسـاء  . "وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ": ويقول جل وعال
األمـراء  : أولو األمـر : ال بعض املفسرين هم العلماء، وق :ـكما يقول أهل العلم  ـ   وأولو األمر

  .)١٨(والعلماء

منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات واللَّه بِما تعملُونَ  يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا": ويقول اهللا جل وعال
بِريادلة". خ١١: ا.  

  وهل استزاد النيب من شيء غري العلم؟ .١١٤: هط". وقُل رب زِدنِي علْماً": وقوله عز وجل

يكْتمونَ ما أَنزلْنا  إِنَّ الَّذين": قوله تعاىلوأدخل اهللا تعاىل من يكتمون العلم يف دائرة امللعونني يف 
اهنيا بم دعن بى مدالْهو اتنيالْب نم هنلعي كابِ أُولَـئتي الْكاسِ فلنونَ لناللَّـاع مهنلْعيو اللّه إِالَّ  . م

وبأَت كلَـئواْ فَأُونيبواْ ولَحأَصواْ وابت ينالَّذ يمحالر ابوا التأَنو هِملَي١٦٠-١٥٩: البقرة". ع.  

  :هذا وأكثروجدنا وبعض اآلثار ويف السنة النبوية 

                                                

 .الطبعة األولى. مؤسسة الرسالة. أحمد محمد شاكرتحقيق . ٤٩٣-٨/٤٩٢: تفسير الطبري: راجع مثال)١٨(
  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

.  
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يا بين جـالس العلمـاء وزامحهـم    " :يم أوصى ابنه فقاللقمان احلك أننه بلغه أ :عن مالكف
  . )١٩"(بركبتيك فإن اهللا حييي القلوب بنور احلكمة كما حييي اهللا األرض امليتة بوابل السماء

يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فريجـح مـداد العلمـاء علـى دم     : "وروي أنه
  ).٢٠"(الشهداء

ودم (أي احلرب الذي يكتبون به يف اإلفتـاء وحنـوه كالتـأليف    ) مداد العلماء: "(قال املناوي
ومعلوم أن أعلى ما للشهيد  ،)العلماء على دم الشهداء دمدا حفريج(أي املهراق يف سبيل اهللا ) الشهداء

الدم من سائر فنون اجلهاد  فإذا مل يف دم الشهداء مبداد العلماء كان غري ،وأدىن ما للعامل مداده ،دمه
  ).٢١"(وهذا مما احتج به من فضل العامل على الشهيد ،النسبة ملا فوق املداد من فنون العلمب يءكال ش

  :وقد عرب بعضهم عن ذلك فقال

  واءـبس مـوسواك ما أنتم    د ـيب علم النيب حممـيا طال

فمداد م ـكما جتري به أقالم    من دم الشهداء أزكى وأرجح  

  

ومن سلك طريقا يلتمس فيه . .."صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا  :قال. عن أيب هريرةو
  ).٢٢.."(.علما، سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

إن اهللا ال ": مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قالو
بق عاملا، اختـذ   ييقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل

   .)٢٣"(، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلواالناس رؤوسا جهاال، فسئلوا

من سئل عن علم علمه مث كتمـه  " :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: عن أيب هريرة قالو
  .)٢٤("يوم القيامة بلجام من نار مجِلْأُ

                                                

  ).١٨٢١: (الموطأ)١٩(
عبد  رواه الشيرازي عن أنس ، ورواه الموهبي عن عمران بن الحصين ، وأخرجه ابن: "قال العجلوني) ٢٠(

وأسانيده ضـعيفة لكـن    :البر عن أبي الدرداء وابن الجوزي في العلل عن النعمان بن بشير ، قال المناوي
  .العربي التراث إحياء دار. ٢/٤٠٠: كشف الخفاء". يقوي بعضها بعضا

  .م ١٩٩٤ - ـه ١٤١٥ األولىلبنان الطبعة  -دار الكتب العلمية بيروت . ٦/٦٠٣: فيض القدير) ٢١(
باب فضل االجتمـاع علـى    .كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  :صحيح مسلمن حديث في جزء م)٢٢(

  .تالوة القرآن، وعلى الذكر

  .كيف يقبض العلم: باب. كتاب العلم :صحيح البخاري)٢٣(
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، وفضـل  بتبيينه، والنهي عن كتمانه فكل هذه نصوص تبني قيمة العلم، ومنزلة العلماء، واألمر
موت العامل مصيبة يقبض ا العلم، وهذا كله يدل على متيز منزلة العلماء يف اإلسالم؛ ملـا  طلبه، وأن 

  .يقومون به من تبليغ مرياث النبوة، وحيملونه من دعوة اإلسالم

كلمتهم يف حـال   وال تزال مجاهري األمة املسلمة ترجع إىل العلماء يف مجيع الظروف، فتترقب
السلم واحلرب، حال الغىن والفقر، حال القوة والضعف، حال احلرية واالستبداد، وال تزال الشعوب 
تلتف حول علمائها، وال يزال للعلماء مكانة وهيبة وكلمة ومرجعية وقيمة كبرية يف قلـوب األمـة،   

ا األمة ت وكل أزمة متري هذه املعاين وتؤكدهاقو.  
وحينما نصإمنا نعين العلمـاء الرسـاليني  " الربانيني"، والدعاة بـ "الصادقني"العلماء بـ  ف 

أصحاب التجرد واإلخالص، والقوة يف احلق، واجلرأة يف الصدع به دون خشية من  والدعاة املخلصني
لَّه ويخشونه ولَا يبلِّغونَ رِسالَات ال الَّذين : "ترهيب هنا أو رجاء يف ترغيب هناك، الذين قال اهللا فيهم

  .٣٩: األحزاب". بِاللَّه حِسيباً يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى

شـاهم  عوب، وتثق يف كلمتهم اجلمـاهري، وخي إذ إن هؤالء هم الذين تلتف حوهلم األمم والش
هم مـن أمـر دينـهم    احلكام الظاملون، ويؤثرون يف األمة اليت تنتظر كلمتهم وتترقب رأيهم فيما أمه

  .ودنياهم

  :مثرات الرجوع هلم

له آثار كبرية ومثرات  ،ووجود هذه النوعية من العلماء والدعاة يف األمة، ورجوع الناس إليهم
  :عظيمة، من ذلك

الدين كما أراد اهللا وأراد رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ دون إفـراط     قدمي وتوضيحت -١
  .وال تفريط

 .أو رجاء يف ترغيب ،دون خوف من ترهيب الكشف عن حكم اهللا احلق -٢

 .لكي تسري فيها األمة املتوازنة رسم الطريق الصحيحة -٣

 .تبصري األمة حبكم اهللا ـ اجتهادا ـ يف الوقائع اجلديدة وامللمات املستحدثة -٤

الوقاية من تيارات اإلفراط والغلو بإظهار خماطر الغلو وآثاره املدمرة، وبيان اعتدال اإلسالم  -٥
 .وتوازنه

                                                                                                                                        

، قـال  باب ما جاء في كتمان العلم .أبواب العلم، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  :سنن الترمذي)٢٤(
  .حديث أبي هريرة حديث حسن. وفي الباب عن جابر وعبد اللّه بن عمرو :ترمذيال
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القضاء على تيارات التفريط واالحنالل ببيان مساحة الدين ورمحته واستيعابه لكل مظـاهر   -٦
 .احلياة

األمـن  وجودهم يف األمة يعترب صمام أمان وضمانة لألمن والسالم واالستقرار الفكري و -٧
 .الوطين

  

اقعنـا  وإذا كان األمر كذلك وجب علينا أن تم بتكوين علماء ودعاة من هذه النوعية؛ ألن و
اليوم أصبح فقريا إىل علماء من هذا النوع، وقد بدأت مشروعات يف بعض الدول العربية تم بتكوين 

 .علماء ربانيني ودعاة صادقني

 

  

http://www.ikhwanwiki.com


 ٣١

  ياتـمة وتوصـخات

يتبني لنا أمهيتها، ودورهـا النـاجع يف    ا البحثاليت عرضناها يف هذ واملعايري من خالل املعامل
عن معاجلته ورفعه، ولو أحسنا القيام بتطبيـق   فضالعلل التطرف ودفعه؛ الوقاية من أمراض العنف و

هذه املعامل وحماولة إجيادها واستثمارها إعالميا وفضائيا لكان هلا نتائج طيبة على شباب األمة الذي هو 
لة ـ يف احلقيقة ـ ضحية للثقافات املوروثة الضالة يف غيبة من توضيح الثقافة الشرعية األصيلة، املعتد 

  .بشكل أو بآخر واملتوازنة دون تربئتهم شخصيا من مسئولية يتحملوا أيضا
ذلك، أن القناعات املعرفية هي البوابة الطبيعية للتغيري الوجداين الذي ينعكس إجيابا أو سلبا على 

ف حسب هذا التغيري وتلك القناعات، ولن تتغري هـذه القناعـات ـ يف رأيـي ـ      السلوك والتصر
وعرض مشرف والئـق  وتدرج يف اخلطوات والوسائل، البد من تفكري وختطيط لذلك،  بسهولة، بل

باإلسالم، بعيدا عن اإلفراط والتفريط، ومبعزل عن الغايل فيه واجلايف عنه، وتـوفري ألجـواء احلريـة    
  .املنضبطة اليت ال ينبت الفكر الصحيح والفهم السليم إال فيها

  :وتوصي هذه الورقة مبا يلي

يف انتشارهم ليكون  ؛علماء ذوي التوجهات املعتدلة واملتوازنة إعالميا وفضائياإبراز ال -١
  .ضمانة للتوازن واالعتدالووجودهم 

لترد  التطرف؛ولو إنشاء مراكز علمية متخصصة تبحث يف أسباب وآثار وشبهات الغ -٢
 .يزيل الشبهةيبلغ الدعوة ويقيم احلجة وعليها ردا علميا 

ج لثقافة االعتدال ونبذ العنف مستخدمة ما تنتجه هذه املراكز إعداد برامج إعالمية ترو -٣
 .العلمية يف خطاا اإلعالمي لترشيده وتقويته

االهتمام بفقه األولويات وفقه املوازنات وفقه الواقع وفقه املقاصد وفقـه السـنن يف    -٤
 .مناهجنا الدراسية مبختلف مراحلها التعليمية، كل مرحلة مبا يناسب مستواها

  د هللا رب العاملني،،،واحلم
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  الفهرس

  .مـقدمـة

  .مقاصد الشريعة وخباصة مقاصد اجلهادفقه التعمق يف : املبحث األول

  .فقه مقاصد الشريعة

  .فقه مقاصد اجلهاد

  .املقاصد الالزمة أو الفردية: أوال

  .املقاصد املتعدية أو اجلماعية: ثانيا

  .خطورة إمهال فقه املقاصد

  .صدمثار مراعاة فقه املقا

  .فهم نصوص الشرع بعيدا عن التقاليد الراكدة والوافدة: املبحث الثاين

  .التقاليد الراكدة واملوروث الثقايف: أوال

  .أسباب اتباع الراكد

  .خماطر اتباع الراكد

  .التقاليد الوافدة: ثانيا

  .أسباب اتباع الوافد

  .آثار اتباع الوافد        

  .النجاةاملنهج الوسطي هو طوق : ثالثا       

  .معامل املنهج الوسطي يف فهم النصوص

  

  .إدراك فقه املآالت وفقه األولويات: املبحث الثالث

  .فقه املآالت: أوال

  .آثار اعتبار املآالت

  .فقه األولويات: ثانيا
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  .آثار اعتبار األولويات

  .التبصر بالواقع الذي يتم تنزيل النصوص عليه بكل أبعاده: املبحث الرابع

  .هتمام بفقه الواقعمثرات اال

  .الرجوع للعلماء الصادقني والدعاة الربانيني: املبحث اخلامس

  .مثرات الرجوع هلم
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  السيرة الذاتية للمؤلف

  

  .وصفي عاشور علي أبو زيد :ا�سم 

جمادى  ١١: محافظة كفر الشيخ بجمھورية مصر العربية :مكان المي�د وتاريخه
  . م٢٠/٦/١٩٧٥: افقھـ المو١٣٩٥الثاني

 wasfy75@yahoo.com :عنوان المراسلة

 

  : المؤھ�ت والخبرات 

في » المقاصد الجزئية وأثرھا في ا=ستد=ل الفقھي«: سجل لدرجة الدكتوراه بعنوان* 
  . بكلية دار العلوم ـ جامعة القاھرة. م٢٠٠٥ديسمبر 

: م ، بعنوان٢٠٠٥الفقه واHصول من كلية دار العلوم بجامعة القاھرة، بتقدير ممتاز، في مارس ماجستير في * 
  . »نظرية الجبر في الفقه اNسMمي، دراسة تأصيلية تطبيقية«

  . م ١٩٩٧والجامعة  ھاليسانس اللغة العربية والعلوم اNسMمية من الكلية نفس* 
  . مصر وقطر والمغرب والجزائر شارك في عدد من المؤتمرات الدولية في* 

  . جدة- شارك في إعداد معلمة القواعد الفقھية التابعة لمجمع الفقه اNسMمي * 

  . عضو ا=تحاد العالمي لعلماء المسلمين* 

  . م٢٠٠٥عضو الجمعية الفلسفية المصرية منذ عام * 

  .موقع اNسMم اليومو ،مستشار دعوي وإيماني لموقع إسMم أون =ين* 

  . م٢٠٠٦باحث شرعي بالمركز العالمي للوسطية بالكويت منذ عام * 

اHبحاث في الفقه واHصول، والفكر والدعوة، ونشرت له الصحافة الورقية واNليكترونية مئات المقا=ت * 
  . والتربية، وشئون اHسرة، وغيرھا

  

  : المؤلفات أھم 

  . تطبيقيةنظرية الجبر في الفقه اNسMمي، دراسة تأصيلية -  ١

  .الحرية الدينية ومقاصدھا في اNسMم-  ٢

  .مشاركة المرأة في العمل العام-  ٣

  .المحاو=ت التجديدية المعاصرة في أصول الفقه، دراسة تحليلية-  ٤
  ..في ظMل سيد قطب، لمحات من حياته وأعماله ومنھجه التفسيريـ ٥

  .ـ رعاية المقاصد في منھج القرضاوي٦
  .محمد الغزالي في تناول مسائل العقيدة ـ منھج الشيخ٧

  .ـ حفظ اHسرة في اNسMم، قراءة في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدھا٨
  .ـ أھمية القرآن في حياة المسلم٩

  .ـ أسس التعامل مع القرآن الكريم١٠
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