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غرير الزمان واملكان والواقع، وبتغرير احلاجات وتغرير املعلومات. ولكن تغرير من الثابت يف اإلسالم إمكانيُة تغرير الفتوى بت

الفتوى بسبب تغرير هذه العوامل وأمثاهلا ليس مطلقاً، وال هو ضروريٌّ يف كل حال. وإمنا هنالك ضوابط وأسس توّجه هذا 
وأمر آخر قد يكون سبباً لتغيري الفتوى هو اتباع منهج  التغرير وتضبطه ليظل دائماً يف نطاق الشريعة اإلسالمية ال خيرج عنها.

 غري منهج اإلسالم، لقوة أصحابه وقوة دعوهتم إليه، ولضعف املسلمني وأتثرهم به.
 

من الضروري أن نؤكد أن تغيري الفتوى يف أي زمن وألي سبب ال جيوز أن يكون تغيرياً يف الدين الذي جاء من عند هللا. 
في واقعنا اليوم أصبح كثري من النساء خيرجن سافرات، يكشفن زينتهّن، ويلبسن ثياابً ضيقة تكشف ولنوضح هذا مبثال: ف

تفاصيل اجلسم. فهذا تغرّي يف الواقع والزمان، ولكنه ال يسّوغ إصدار فتوى جبواز خلع احلجاب بتصوره اإلمياين الكامل، وال 
ك. وكون املرأة املسلمة تعيش يف بلد غري مسلم حيث ال أيخذون جبواز إبراز زينة املرأة، وال جبواز االختالط، وغري ذل

 ابحلجاب، فليس هذا مسوغاً للمرأة املسلمة أن تنزع احلجاب وال يُفىت هلا بذلك.
 

يف واقعنا اليوم تنتشر اخلمور، حىت بني املنتسبني إىل اإلسالم يف مواقع كثرية، فمهما كان انتشارها فهذا ال يسوّغ للمسلم 
 مر، وعليه أن يلتزم حبكم اإلسالم بتحرمي اخلمر، وال يسوّغ هذا تغيري احلكم الشرعي بتحرمي اخلمر.شرب اخل

 
انتشر النظام الرأمسايل يف العامل وانتشرت معه البنوك اليت تقوم على هذا النظام، وانتشر كذلك الراب. فهذا كله ال ميكن أن 

على بعض املسلمني أن خيضعوا هلذا النظام، فال جييز ذلك إصدار فتوى حتلل  يسوّغ حتليل الراب أو التعامل به. وإذا ُفِرض  
الراب، ولو اضطروا ملمارسته، وإمنا يكون حساب من اقرتفه عند هللا، وعليه التوبة واالستغفار، واالستمرار ابلتوبة واالستغفار، 

ني مجيعاً الذين مل ينهضوا للوفاء بعهدهم مع هللا  وحماولة التخّلص من هذا الواقع ما أمكنه ذلك. ويكون اإلمث على املسلم
 كما سنوضح بعد قليل، فعندما تعمر البلوى يعمر معها اإلمث واملعصية، وتتسع دائرة املسؤولية على املسلمني بعامة.

 
ما خيالف منهاج  أما أن ُتْصد ر فتوى بتحليل احلرام، ون  ْبقى راضني ابلواقع دون جهد حقيقي، ودون وضع هنج وختطيط لتغيري

هللا، لتغيري الواقع، فهذا حرام وحسابه عند هللا كبري، واإلمث مضاعف؛ ألننا رضينا مبا هو حرام وأخذان به، وألننا قعدان دون 
 أن ننهض ملا أمران هللا به.

 
يست هذه اجلزئية وحدها، وبصورة عامة، ال حيلَّ اإلفتاء جبواز أمر حّرمه هللا مهما كان الواقع يفرضه. القضية تصبح عندئذ ل

ولكنها الواقع الذي ينشر احلرام ويّتسع مدى انتشاره، ويبدأ الناس أيلفونه، مث ميارسونه، مث يصدرون الفتاوى بتحليله، مث 
 يدعون إليه، فأي إمث عند هللا أكرب من ذلك؟!

 
حسب، أو عند إلقاء خطبة وموعظة، إهنا إن التكاليف الرابنية الثابتة يف الكتاب والسنة ال تقف عند الوفاء ابلشعائر ف
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تكاليف منهجّية مرتابطة جيب ممارستها بتكاملها. وضعف الناس وعجزهم، وعدم إعداد أسباب القوة اليت تبين أّمة اإلسالم،  
ضاً، كّل هذا الضعف ال حيلل احلرام أبداً، ولكنه يضاعف اإلمث على القاعدين املتفّرقني املمّزقني الذين حيارب بعضهم بع

ويساعدون على ختذيل املسلمني، وفتح منافذ للمفسدين اجملرمني ليزيدوا الفساد يف األرض، وينشروا احلرام واملعصية، ويصري 
موقف املسلمني إصدار الفتوى بعد الفتوى لتسويغ الواقع اجلديد الذي اسرتخوا فيه ورضوا فيه عمليًّا وخنعوا له، وال يغين 

تزيد املسلمني فتنة وضياعاً، وتزيد من ضغط احلرام وامتداده، لتمتد معه الفتاوى اليت هتّون  التشّدق بعد ذلك بشعارات
 األمر أو تبيحه.

 
يف كثري من احلاالت اليت نشاهدها اليوم يف واقعنا ال تكون القضية يف ميزان اإلسالم وميزان الكتاب والسنة، وعند هللا، تغيري 

سؤولية املسلمني كافة، وتغيري الفتوى ال يرفع عن املسلمني اإلمث واملعصية، وإمنا يضاعفها. الفتوى ولكن تغيري الواقع. إهنا م
وليست القضّية يف كل حالة أن ختّفف عن املسلم، وهتّون عليه األمر يف حياتنا الدنيا، فمن خيّفف احلساب والعقاب 

 والعذاب عن هؤالء يوم القيامة؟!
 

منطلق دنيوي، ينظر يف الدنيا وما يفرض فيها بغض النظر عن نتائج ذلك يف اآلخرة بني  إن منطلق تغيري الفتوى اليوم، هو
يدي هللا! إهنا النظرة العلمانّية اليت أخذت تتسلل إىل نفوس كثري من املسلمني اليوم، حتت بعض شعارات من اإلسالم، 

 حُت رَّف، أو حتذف أو تؤوَّل أتوياًل فاسداً.
 

أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، صاحل لكل زمان ومكان وواقع وحال، فإذا مل َن ِد احللَّ فيه إن منهاج هللا حقٌّ ال 
 فاخللل يف اجلهد البشري، ويف مدى التزام اجلهد البشرّي مبنهاج هللا، ومدى وفائه، ابلتكاليف الراّبنية اليت عليه.

 
 املسلمون؟! أين الفتوى اليت تنادي بتحرمي التمّزق الذي يعاين منه

 
 أين الفتوى اليت تنادي أن ال يبيع املسلم ضمريه ودينه مقابل دريهمات أو دوالرات قليلة، كما حيدث يف مواقع كثرية؟!

 
 أين الفتوى اليت تنادي وُتذكِّر املسلمني بوجوب إقامة ُأُخوَّة اإلميان اليت أمر هللا هبا بني املؤمنني؟!

 
 سلمني أبن العصبيات اجلاهلية حرام؟!أين الفتوى اليت تدوي وتذكر امل

 
 أين الفتاوى اليت تعاجل أمراض املسلمني لُيعاف وا منها، وليصبحوا قّوة يهاهبا األعداء، بداًل من أن يهابوا هم األعداء.

 
علمانية ولكن من أخطر األسباب اليت أخذت تدعو إىل تغيري الفتوى يف واقعنا اليوم: الطوفان الغريب الذي حيمل أفكار ال

والدميقراطية وأمثاهلا، الطوفان الذي يدفعه اإلعالم املدّوي، واجليوش العسكرية الزاحفة، والتهديد الشديد من تلك القوى 
 بطائراهتا وصوارخيها، وسائر أسلحتها املدمرة الفتاكة.

 
هم، وإصرار املسلمني على غفوهتم. لقد غزتنا من الغرب والشرق فنٌت كثرية، متّيزت كلها إبصرار أصحاهبا على ضالهلم وفتنت
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وكان من أخطر نتائج ذلك أن أصبح ِمن بني املسلمني م ن يتوىل نشر هذه الفنت وتسويغها، وَن ْت  الصخور إلخراج "فتوى 
 شرعية" جتيز هذا الباطل!

 
ة ولكل مكان. فإن لقد ظهر دعاة ينادون "ابإلسالم املعاصر"، كأهنم جيهلون أن دين هللا حق مطلق لكل عصر ولكل حال

ظهر عجٌز، فإنه عجز البشر وليس عجز الكتاب والسنة وال هو عجز اإلسالم. إنه عجز املواهب والقدرات والنفوس اليت 
تنحرف عند إفالسها، فترتك دين هللا احلق، وتدعو إىل آراء من األفكار البشريّة املنحرفة، واملذاهب البعيدة عن اإلسالم، 

 طلق مبنزلة الكتاب والسنة.يطلقوهنا كأهنا حق م
 

اَنراف وليس )عصرنة(، إنه تقليد أعمى للباطل، إنه  -حسب ما نرى من هذه الدعوة يف الواقع-ما اإلسالم املعاصر؟! إنه 
تبعّية عمياء للغرب دون عقل أو منطق أو حجة! إهنا حماولة تغريب اجملتمعات اإلسالمية كلها، أو تنصريها، أو هتويدها، أو 

 ت يف متاهة مظلمة ال خمرج منها. إهنا إبجياز مفارقة الكتاب والسنة.التفلّ 
 

ما املصدُر احلقيقي هلذه الدعوة املنحرفة عن دين هللا؟! وما حقيقة أهدافها؟! إن من أبرز خصائصها أهنا دعوة تتوالد فتفرز  
جاهلا اجلاهزون للعمل يف خط مرسوم ودرب كلَّ يوم دعوة جديدة إىل فتنة جديدة، يف مسلسل ال يكاد ينتهي. ولكلِّ دعوة ر 

 معلوم!
 

ال ميكن أن يكون هذا عمل  رجل واحد أو عدد من الرجال. إنه عمل مؤسسات متفّرعة، وخرباء متخصصني، وأجهزة 
 متساندة. إنه عمل شياطني اإلنس واجلن!

 
جتديد الفتوى أو تغيريها"! وانطلق أصحاب ومن أبرز الدعوات اليت أفرزهتا الدعوة األم، إذا جازت التسمية، الدعوة إىل "

هذه الدعوة لُيطلقوا فتاوى جديدة متغرّية غري ملتزمة مبنهاج هللا، ولكنها حتمل شيئاً من الزخرف املغري وكثرياً من الفتنة 
 والفساد، واالحتجاج بضرورة التطور!

 
 اذج منها:أي فتوى يريدون أن يغريوا؟! لقد غريوا وأطلقوا فتاوى جديدة، نذكر من

 مساواة املرأة ابلرجل مساواة مطلقة وادعاء أن اإلسالم قّرر ذلك. -
 عمل املرأة يف اجملال السياسي دون قيود. -
 سفر املرأة بال حمرم. -
  اختالطها ابلرجال يف جماالت العمل اجلديدة اليت يراد هلا أن تعمل فيها، أو غريها. -
  ينمائي حرصاً على حاجة "الدراما" اليت ال تصح إال بوجود املرأة كما يقولون.وجوب أو ضرورة عملها يف التمثيل الس -
  التساهل التدرجيي يف موضوع احلجاب. -
  دعوة املرأة املسلمة إىل اخلضوع لقوانني الدول الغربية ما دامت مقيمة فيها ونزع احلجاب. -
  ومع الدعوة إىل الدميقراطية والعوملة.الدعوة إىل العلمانية جبرأة وصراحة مل تكن ممكنة من قبل،  -
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كثري من وسائل اإلعالم أخذت تتبىن مثل هذه االَنرافات وتدعو إليها بقوة وإصرار، ابإلضافة إىل القوى البشرية 

 واملؤسسات واألجهزة اليت تتوىّل ذلك.
 جعل قضية املرأة أساس حماوالت التغريب. -
 رمها، أو القبلة بداًل من املصافحة.جواز مصافحة املرأة للرجل من غري حما -
 عدم حترمي الراب يف التعامل مع البنوك، وأن الفائدة ليست راب. -
 

وفتاوى أخرى كثرية، منها ما يتعّلق ابلسياسة، ومنها ما يتعلق ابالقتصاد، أو الرتبية. يف مجيع هذه احلاالت نشعر بوضوح أن 
أمريكا بصورة خاصة. وإنك لتسمع من ينادي بضرورة اتباع املناهج الرتبوية "الفتوى اجلديدة" حتمل رائحة الغرب، ورائحة 

 .[1]األمريكية، وذلك ابسم اإلسالم
 

غريها وكبريها إىل منهاج هللا، وأصبح عندهم رّد األمور إىل هواهم وعند هؤالء أْلغيت القاعدة الشرعية الثابتة برّد األمور ص
وعقوهلم وإىل ما غلب يف الواقع ولو كان حراماً. وبذلك ُنِسفت كلر أسس الفتوى واالجتهاد يف اإلسالم، وتفّلتت اآلراء 

 والفتاوى وتناثرت يف فضاء واسع ال جيوُل فيه إال اهلوى.
 

ما، فإهنم ال يرتّددون يف يّل اآلايت واألحاديث أو حتريفها أو إساءة أتويلها جبرأة عجيبة، كأمنا ال  وعندما حُيرج هؤالء يف قضية
 يوجد خشية من هللا وال خوف من حسابه يوم القيامة.

 
ولقد أفىت بعضهم أبن لغري املسلمني )اليهود والنصارى والكافرين( من احلقوق ما للمسلمني، وصدرت كتٌب بذلك، 

معظمه إال آخره،  -صلى هللا عليه وسلم–لدعاة أعالم. لقد بلغت اجلرأة أن حذف أحدهم من حديث رسول هللا ومقاالت 
ف  ُفِقد  املعىن وتغري املقصود كلية. إهنا جرأة كبرية على هللا ورسوله. ومعظم املسلمني ال يعرفون احلديث، وليس لديهم علم 

 يف كتاب يطبع وينشر، يظنون أن ما فيه هو حق، ويف احلقيقة هو ابطل كبري. ابلفقه أو السنة أو القرآن، فإذا قرأوا كلمة
 

[، ويستدل هبا على مساواة املرأة 34{ ]النساء: الّرِج اُل ق  وَّاُمون  ع ل ى النِّس اِء...وآخر يفسد أتويل قوله سبحانه وتعاىل: }
 من ذلك. ابلرجل، وأن القوامة هي يف شراء حاجات البيت وأتمينها، ليس أكثر

 
 ويف كتايب "االَنراف" أمثلة كثرية على ذلك!

 
ومما أسيء فهمه كذلك وثيقُة املدينة إن صّحت روايتها، فمنهم من حذف وأضاف واستنتج أن اإلسالم أعطى لليهود حقوقًا 

 مثل حقوق املسلم.
 

وأصبح املسلمون جمرَّدين من حقوقهم.  املصيبة الكبرية واخلدعة الواسعة أن يقال هذا حني أصبح اليهود هلم كلر احلقوق،
أصبح اليهود ميلكون األرض ويقتلون ويدّمرون ويفتكون ابملسلمني، مع حصار شديد، واعتقاالت اآلالف يف سجون دولة 

اليهود. مع كل ذلك ينادي بعضهم مبساواهتم يف احلقوق مع املسلمني، ويزيد األمر أملاً وحزانً حني ينسبون ذلك إىل اإلسالم 
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بُوا و أ ق اُموا بتحريف النصوص وفساد التأويل. ونصوص القرآن اثبتة واضحة بّينة حامسة وخاصة يف سورة التوبة: } ف ِإْن ات 
ُل اآْلايِت ِلق ْوٍم ي  ْعل ُمون     [.11{ ] التوبة:الصَّالة  و آت  ُوا الزَّك اة  ف ِإْخو اُنُكْم يف الدِّيِن و نُ ف صِّ

 
 انبعًة من هذه اآلية وأمثاهلا: وجاءت األحاديث الشريفة

 قال: -صلى هللا عليه وسلم–عن الرسول  -رضي هللا عنه-فعن أنس بن مالك 
"... فإذا شهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصّلوا صالتنا، فقد حرمت علينا 

 .[2]يهم ما عليهم"دماؤهم وأمواهلم، هلم ما للمسلمني وعل
 وكلر رواية بعد ذلك ختالف النّص الصريح آلية كرمية أو حلديث شريف صحيح، فهي رواية ابطلة ال جيوز األخذ هبا.

 
وتواىل انتشارها وامتدادها، وعامة الناس ليسوا بعلماء وال فقهاء، فإهنم يتلّقفون مثل هذه  وتوالت الفتاوى خمالفة ملنهاج هللا،

 االَنرافات ويصّدقوهنا وهم ال يعلمون أهنا حتريف لآلايت واألحاديث وسوء أتويل هلا.
 

هنا تشغل املسلمني عن قضاايهم قضااي كثرية تثار يف واقعنا اليوم تالمس هوى يف النفوس املريضة، وهي ال تفيد وال تغين إال أ
الرئيسة، ويدور اجلدل املنهير عنه الذي يسّمونه حواراً، ليخفي احلقَّ ويظهر الباطل، وال ينتهي اجلدل وال ينتهي احلوار وال 

 نصل إىل شيء.
 

لم املتعلم، فما ابل وبذلك سقطت املسؤولية الفردية، ومل يعد املسلم يشعر أبنه ُمكلَّف أبكثر من أداء الشعائر، هذا للمس
املسلم اجلاهل الذي ال يقرأ وال يكتب، وال يشعر أن طلب العلم فريضة عليه، وأن معرفة التكاليف الرابنية فرض عليه 

 أيضاً، وال يوجد من يذكره هبا أو يعينه على النهوض إليها.
 

فِسدين واملضللني، فُتفتح أبواب ومنافذ وإذا غابت املسؤولية الفردية عن املسلم استبيحت األمة من قبل املعتدين وامل
 للمعتدين وتنهار حصون األّمة وقالعها وهي ال تكاد تشعر بذلك إال حني وقوع الكارثة.

 
يف هذا اجلو املتفّلت الذي مل يعد يعرف الفرد فيه املسؤولية الفردية والتكاليف الرابنية اليت وضعها هللا يف عنقه، وال املهمة 

من أجلها، يستطيع املفسدون أن يطلقوا من الفتاوى ما يشاؤون مهما خالفوا أصول الفتوى يف اإلسالم، اليت خلقه هللا 
ومهما خالفوا الكتاب والسنة. فئة قليلة ُترْب ز بطريقة ما لتطلق الفتاوى املضللة يف أجواء من القهر واهلوان، واجلهل والغفلة، 

، وال -صلى هللا عليه وسلم-يفّكرون، وال يدرسون كتاب هللا وسنة رسوله وكثري من املسلمني غائبون يف نوٍم ثقيل، ال 
ي  ْنصحون كما أمرهم هللا، وال يُنصحون، وميتد هذا احلال حىت يعمَّ املاليني من الذين ال يُفكِّرون! وكأّن قوى كثرية تريد أن 

كله، فال قدرة هلم على االستفادة منه، أو   تعّطل عقول الناس، وتريد جتهيلهم، حىت لو حفظوا آايت من القرآن أو حفظوه
 التفكري فيه!

 
هتّزهم  هؤالء الذين عطّلوا تفكريهم اإلمياين الذي وهبهم هللا إايه وغرسه يف فطرهتم السليمة، هؤالء يصبح ميزاهنم مدى ما

اخلطبة أو احملاضرة أو زخرف الكالم العاطفي، ومدى ما حتّرك عواطفهم وشعورهم، حىت إذا انتهت اخلطبة أو احملاضرة 
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وسألت أحدهم بعد ذلك مباشرة أو بعد ساعات أو أايم: ما أهم القضااي اليت أاثرهتا اخلطبة؟ ف  ر ك  رأسه حماواًل أن يتذكر، وما 
 ألته: ماذا استفدت لتطبيقه يف حياتك؟ لصمت وحار كيف جييب.هو مبتذكر أبداً. ولو س

 
يغلب على األمة يف هذه احلالة أن ت  ْنطلق اجلماهرُي فيها يف مظاهرات صاخبة، تدّوي هبا شعاراهتم اهلائجة، وتبحر هبا 

ة بعد اهلزمية، ذلك ألن حناجرهم، ويهّزون سواعدهم، وبعد آالف املظاهرات واخلطب والشعارات ال تنال األمة إال اهلزمي
اإلنسان مل ُينب  ليتحمل مسؤوليته، وال لينهض إىل أمانته، وال ليويف بعهده مع ربّه وخالقه، وال ليدرس منهاج هللا، وال ليفّكر! 

فقد ترك ذلك كله لسواه، وجلس ينتظر من يهّزه وحيرّكه، فإذا هو يغّط بعد حني يف نوم ثقيل، أو يصحو ليسري يف موكب 
 بيد التائهني.الع
 

إن حماولة تغيري الفتوى هبذه األساليب، إمنا تفسد وال تصلح؛ ألهنا يف حقيقتها ليست فتوى! ولكنها حماولة لتغيري الفقه 
 وأسس االجتهاد. كيف يقوم فقه دون مسؤولية ووفاء هبا، أو كيف يكون الوفاء ابملسؤولية دون فقه حق صادق:

 ال فقه دون وفاء ابملسؤولية،
  وفاء ابملسؤولية دون فقه،وال

 وال فقه دون إميان وعلم! 
 

إّن جهود الغرب كله منصّبة اليوم يف العامل اإلسالمي على تبيّن ما يسموهنم املعتدلني من املسلمني. واحلقيقة اإلميانّية أن 
بعيدين عن الغلو والتطّرف بسبب  املسلمني العاِلمني املؤمنني الصادقني هم املعتدلون حّقاً والعادلون حقاً، وهم أهل الوسط

 إمياهنم الصادق وعلمهم الصادق، وألهنم يسريون على صراط مستقيم بّينه هللا وفّصله.
 

ولكن الغرب يضع تعريفات خاصة به للمعتدلني وللمغالني واملتطرفني. فاملعتدلون عنده هم الذين يستسلمون ألفكاره 
أبداء الشعائر أو بعضها، مث يسرتخون أو يغيبون يف أمواج الدنيا وأهوائها  وأطماعه وفلسفاته، ويكتفون من اإلسالم كله

 ومصاحلها، ومل ت  ُعِد الدار اآلخرة هي غايتهم، يؤثروهنا على الدنيا:
ي ا ع ل ى اآْلِخر ِة اَّللَِّ الَِّذي ل ُه م ا يف السَّم او اِت و م ا يف اأْل ْرِض و و ْيٌل ِلْلك اِفرِين  ِمْن ع ذ اٍب ش ِديٍد الَِّذين  } ي ْست ِحبرون  احْل ي اة  الدرن ْ

ُغوهن  ا ِعو جاً ُأول ِئك  يف ض الٍل ب ِعيدٍ   [.3،2{ ]إبراهيم:و ي ُصدرون  ع ْن س ِبيِل اَّللَِّ و ي  ب ْ
  [.27{ ]اإلنسان:ِإنَّ ه ُؤالِء حيُِبرون  اْلع اِجل ة  و ي ذ ُرون  و ر اء ُهْم ي  ْوماً ث ِقيالً }
نْ ي ا و اآْلِخر ُة خ رْيٌ و أ بْ ق ىب  }  [.17،16{ ]األعلى:ْل تُ ْؤِثُرون  احْل ي اة  الدر
 [.55-53{ ]املدثر:ك الَّ ب ْل ال خي  اُفون  اآْلِخر ة  ك الَّ ِإنَُّه ت ْذِكر ٌة ف م ْن ش اء  ذ ك ر هُ }

لذين يريدوهنم أن يكونوا ِحصتهم وحزهبم يف العامل هؤالء الذين حيبون العاجلة، ويذرون اآلخرة، مبقياس الغرب هم املعتدلون ا
 اإلسالمي. ويسّموهنم مبصطلح آخر: التقّدميني.

 
 :308صفحة :-ويقول نيكسون رئيس الوالايت املتحدة السابق يف كتابه: نصر بال حرب 

طيع أن نساعد يف تغيري "إن رايح التغيري يف العامل الثالث تكتسب قوة العاصفة. وَنن ال نستطيع إيقافها، ولكننا نست
 اجتاهها".

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 :141صفحة  -ويقول يف كتابه: الفرصة األخرية 

"جيب علينا أن نعاون التقّدميني يف العامل العريب، ففي ذلك مصلحتهم ومصلحتنا، فهم حمتاجون ألن يعطوا أنصارهم بدياًل 
 أليديولوجية األصوليني املتطرفني وانغالق الرجعيني".

 
 :148صفحة  -ما وراء السالم ويقول يف كتابه: 

 "للوالايت املتحدة أيضاً مصلحة كربى يف احملافظة على وجود إسرائيل وأمنها".
 

ودراسات كثرية تصدرها مؤسسات أمريكية مثل مؤسسة "راند" اليت بيَّنت يف إحدى دراساهتا اليت تنصح هبا احلكومة 
عتدلني التقدميني يف العامل اإلسالمي، ليحّل فكرهم حمل فكر األمريكية: على احلكومة األمريكية أن توجد شبكة من امل

 األصوليني من املسلمني.
 

إذن َنن َنابه غزواً فكرايً شديداً تدعمه وسائُل إعالم مدّوية، وأسلحة مدمرة، وأجهزة متخصصة نشيطة، ووسائل متعددة 
 متجددة.

 
ا هبا اجلماهري، حتت شعارات مزخرفة مغرية خمّدرة، مثل وكان من بني أهم وسائلهم كسب أشخاص يطلقون أصواهتم ليكسبو 

عدم العنف والتطرف حسب ميزاهنم، واالعرتاف ابآلخر، واحرتام حقوقه، إىل غري ذلك من سلسلة الشعارات اليت تصاغ 
مة مبهارة وذكاء، فتكسب مع األايم مجاهري مسلمة تنقاد إىل كل هذه الشعارات، ويغيب عن تلك الشعارات واجب األ

 ابإلعداد وتوفري أسباب القوى.
 

يريد الغرب أن يعّد أسلحته املدمرة كلها، ويريد أن يقاتل ويثري احلروب، ويدير إابدة مجاعية، أما املسلمون فعليهم أن حيطموا 
 سالحهم، وأن ال يدافعوا عن أنفسهم ودايرهم وأعراضهم، وإال كانوا مغالني متطّرفني غري معتدلني.

 
 ئلهم. ومن وسائلهم يف بعض األوساط تقدمي اخلدمات تطوعاً لكسب قلوب الناس مث فتنتهم.هذه إحدى وسا

 
يريدون أن يطبق الناس مجيعاً قوانينهم وشريعتهم، ولكن ال يريدون أن يطبق املسلم شريعة دينه اإلسالم، فإن فعل ذلك فهو 

 متطّرف غري معتدل.
 

يعة، وشريعة بغري حق الدفاع عن النفس. ال تزال كلمات "بوش" تدّوي لتبنّي يريدون مسلماً بغري إسالم، وإسالماً بغري شر 
حقيقة ما ختفي النفوس. فامسع قوله املشهور: "من ليس معنا فهو ضدان" فتموت الدميقراطية واحلّرية والعدالة، حىت ال يبقى 

 كمة، وقهر الشعوب وسرقة ثرواهتا...!منها إال الشعار امليت، وإال جثث اإلابدة اجلماعية، وأانت املساجني دون حما 
 

أيها املسلم املؤمن املعتدل مبيزان القرآن والسنة، مبنهاج هللا، انظر يف واقعك لرتى دعاة الليربالية والدميقراطية والعلمانية 
 واحلداثة حتت شعارات إسالمية! انظر نظرة املؤمن الصادق، فسرتى وستعرف.
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إليه، كان أساسه "تغيري الفتوى"، لتكون مطابقة لواقعنا اليوم ولتطور احلياة، واللباس، ذلك التغيري الكبري الذي وصلوا 

 والعادات، ولتقرتب من حياة الغرب كله!
 

نعم! هنالك أحكام ميكن أن تتبّدل مع تبّدل األزمان. إهنا أحكام دنيوية ليست مرتبطة بنّص قرآين أو بسنة صحيحة، وال 
 النافع من صدق اإلميان وصفاء التوحيد، وخشية هللا وعذابه، وإيثار اآلخرة على الدنيا، مثل هي مرتبطة ابلتصور اإلمياين

هذه األحكام قد تتغري؛ ألهنا أحكام بشرية دنيوية. أما األحكام النابعة من نص اثبت يف الشريعة، فإن تغيريه فتنة وفساد يف 
 األرض كبري.

 
عاة وخمتلف مستوايهتم وأعماهلم. فإهنم لو أوفوا مبا عاهدوا عليه هللا، ما استطاع والبد أن نقول هنا كلمة عن املسلمني والد

 الغرب أن خيرق حصون العامل اإلسالمي وقالعه!
 

إنه ألمر عجيب أن ترى أهل  الباطل جاّدين ابذلني صابرين يف الدعوة إىل ابطلهم، وأهل احلق عاجزين غافلني! جرأة أهل 
 ه ألمر عجيب!الباطل وعجز أهل احلق، إن

 
لكننا نؤمن أن كّل شيء هو بقدر هللا، مهما كان صغرياً أو كبرياً، وأن قدر هللا حقٌّ عادل، وأن قضاءه انفذ؛ قدر غالب 

 وحكمة ابلغة.
 

إىل مهما خطط هؤالء، فإهنم يف النهاية خاسرون. إمنا ميلى هللا هلم ليزدادوا إمثاً، مث أيخذهم أخذ عزيز مقتدر. أما املنتسبون 
 اإلسالم فإهنم يف ابتالء ومتحيص حىت تقوم احلجة هلم أو عليهم.

 
ِإانَّ َن ُْن ن  زَّْلن ا الذِّْكر  و ِإانَّ ل ُه يريدون أن يلغوا اإلسالم، واملساجد، والكتاب والسنة! وأّّن هلم ذلك وهللا سبحانه وتعاىل يقول: }

  [.9{ ]احلجر: حل  اِفظُون  
 

: "ال تزال طائفة من -رضي هللا عنه-يقول يف حديثه الشريف الذي يرويه عنه ثوابن  -ليه وسلمصلى هللا ع–ورسول هللا 
 [.33/53/1920أميت ظاهرين على احلّق ال يضّرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا وهم كذلك" ]رواه مسلم:

 
ضوا على الطائفة الظاهرة ولو اجتمعت كل صواريخ الغرب وسالحه النووي وأضعاف أضعاف ذلك فلن يستطيعوا أن يق

...و اَّللَُّ غ اِلٌب ع ل ى أ ْمرِِه و ل ِكنَّ أ ْكث  ر  النَّاِس أبداً، وال أن يلغوا كتاب هللا! وال أن يهزموا اإلسالم! إهنم حياربون هللا ورسوله: }
 [.21{ ]يوسف: ال ي  ْعل ُمون  

  [.9{ ]احلجر: ون  ِإانَّ َن ُْن ن  زَّْلن ا الذِّْكر  و ِإانَّ ل ُه حل  اِفظُ }
ُْم هل ُُم اْلم ْنُصوُرون . و ِإنَّ ُجْند ان  هل ُُم اْلغ الِ }  [.173-171{ ]الصافات: ُبون  و ل ق ْد س ب  ق ْت ك ِلم تُ ن ا ِلِعب اِدان  اْلُمْرس ِلني  ِإهنَّ
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صلى –يقول: "كان رسول هللا وكذلك فإن الذين يربزون اليوم يف دعواهتم الضالة لن يفلحوا كثرياً، وكان عمر بن اخلطاب 

 حيّذران من كل منافق عليم اللسان"! -هللا عليه وسلم
 

إن أساس الفقه والفتوى يف اإلسالم هو سالمة التصور اإلمياين، وثبات أسسه يف القلوب واملواقف والسلوك. وأول ذلك كله 
األكرب هلل ورسوله، وأن يعي املسلم حقيقة املهمة أن يكون والء املسلم األول هلل وحده، وعهده األول مع هللا وحده، وحّبه 

اليت خلقه هللا للوفاء هبا، واليت عرب عنها منهاج هللا مبصطلحات أربعة: العبادة واألمانة واخلالفة والعمارة. مث فصلها منهاج 
 -صلى هللا عليه وسلم–مد هللا تفصياًل، حىت ابن أن حمور ذلك كله هو تبليغ رسالة هللا إىل الناس كاّفة كما أنزلت على حم

 وتعهدهم عليها، حىت تكون كلمة هللا هي العليا.
 

من خالل ذلك يؤمن املسلم أن منهاج هللا حقٌّ كامل، صاحل لكل زمان ومكان، ولكل حال، ويتذكر من أجل ذلك اآلية 
 [.3{ ] املائدة:يِت و ر ِضيُت ل ُكُم اأْلِْسالم  ِديناً......اْلي  ْوم  أ ْكم ْلُت ل ُكْم ِدين ُكْم و أ مْت ْمُت ع ل ْيُكْم نِْعم  الكرمية: }

تِيِه اْلب اِطُل ِمْن ب نْيِ ي د يْ } يدٍ ِإنَّ الَِّذين  ك ف ُروا اِبلذِّْكِر ل مَّا ج اء ُهْم و ِإنَُّه ل ِكت اٌب ع زِيٌز. ال أيْ  { ِه و ال ِمْن خ ْلِفِه ت  ْنزِيٌل ِمْن ح ِكيٍم َحِ 
 [.42،41]فصلت:

 
 هي خامتة الرساالت، وال نيّب بعده وال رسول.. -صلى هللا عليه وسلم-رسالة حممد  وأن
 

ومن أخطر القضااي اليت صدرت هبا فتاوى ال تقوم على أساس من الكتاب والسنة، استشهاد من فجّر نفسه ليصيب بذلك 
لكتاب والسنة، وما أتوا به من بعض من األعداء. ولقد قرأُت كل الفتاوى اليت صدرت، فما وجدت أحدًا أتى بدليل من ا

، أساؤوا أتويل ها، ومل يفرقوا بني من خيرتق صفوف األعداء ف  ْيقُتل منهم ويُقت ل أبيديهم ال -رضي هللا عنهم-مواقف الصحابة 
 بيده هو.

 
زيل كل ولقد فصلُت يف هذا املوضوع يف الصفحات السابقة، وأوردُت النصوص من القرآن والسنة مما يوضح األمر وي

 التباس.
 

وأخرياً نوّد أن نذّكر أنفسنا ببعض األدلة اليت تبنّي أن منهاج هللا صاحل لكل زمان ومكان. واحلقيقة أن كل آايت الكتاب 
 شاهدة على ذلك، وإمنا نورد هنا قبسات من اآلايت واألحاديث:

ْون ُه و ال خي ْش وْ } اِلُكْم و ل ِكْن الَِّذين  يُ ب  لُِّغون  ِرس االِت اَّللَِّ و خي ْش  ن  أ ح داً ِإالَّ اَّللَّ  و ك ف ى اِبَّللَِّ ح ِسيباً. م ا ك ان  حُم مٌَّد أ اب  أ ح ٍد ِمْن رِج 
 [.40،39{ ]األحزاب:ر ُسول  اَّللَِّ و خ اَت   النَِّبيِّني  و ك ان  اَّللَُّ ِبُكلِّ ش ْيٍء ع ِليماً 

ُتْم  و أ ِطيُعوا الرَُّسول  و ُأويل اأْل ْمِر ِمْنُكْم ف ِإْن ت  ن از ْعُتْم يف ش ْيٍء ف  ُردروُه ِإىل  اَّللَِّ و الرَُّسولِ اي  أ ي ره ا الَِّذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اَّللَّ  }  ِإْن ُكن ْ
ِويالً  ْوِم اآْلِخِر ذ ِلك  خ رْيٌ و أ ْحس ُن أتْ   [.59{ ]النساء:تُ ْؤِمُنون  اِبَّللَِّ و اْلي  

ْلن اك  إِ }  [.28{ ] سبأ:الَّ ك افًَّة ِللنَّاِس ب ِشرياً و ن ِذيراً و ل ِكنَّ أ ْكث  ر  النَّاِس ال ي  ْعل ُمون  و م ا أ ْرس 
ْلن اك  ِإالَّ ر َْح ًة لِْلع ال ِمني  }  [.107{ ]األنبياء:و م ا أ ْرس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
ضّلوا بعدمها كتاب  هللا قال: "تركت فيكم شيئني لن ت -صلى هللا عليه وسلم-عن الرسول  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة 

 .[3]وسنيت، ولن يتفّرقا حىت يردا علّي احلوض" ]أخرجه مالك واحلاكم[
 

يقول )إنه( ستكون فنت )كقطع  -عليه وسلم صلى هللا–قال: "أما إين مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-وُروي عن عليِّ 
الليل املظلم(. قيل: فما النجاة منها اي رسول هللا؟! قال: كتاب هللا تعاىل، فيه نبأ من قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما 

اً قصمه هللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله هللا، وهو حبل هللا املتني، ونوره  بينكم، وهو فْصل ليس ابهلزل، من تركه جتربر
املبني، والذكر احلكيم، والصراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال تتشّعُب معه اآلراء، وال 

يشبع منه العلماء، وال خيلق عن كثرة الرد، وال ميّله األتقياء، من ع ِلم ِعْلمه سبق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، 
ع ْته أن قالوا: }ومن اعت إان مسعنا قرآانً صم به ُهِدي إىل صراط مستقيم، وال تنقضي عجائبه، وهو الذي مل ينتِه اجلن إذ مسِ 

 .[4][1{ ]اجلن:عجباً 
 

ومجيع ما يقرتب منها من مذاهب هنج منفصل عن اإلسالم كّل االنفصال. وأيىب هللا ورسوله  وأخرياً نقول: إن العلمانية
 واملؤمنون أن يلتقيا:

د   الحقّ  ونهج   الضالل نهج          بينهما  الرحمن    ميّز    قد  نهجان  والرش 

 ف ن د   على صدقا   وال الضالل   نهج        على  المؤمنين  نهج   هللا يجمع ال

                             
لقد انقشت النظرايت الرتبوية األمريكية يف كتايب "الرتبية يف اإلسالم، النظرية واملنهج"، وبّينت فسادها وحسبك دلياًل   [1]

  ن تنظر يف القيادات البشرية اليت كّونتها ليملؤوا العامل ابحلروب واجملازر واإلجرام.على ذلك أ
 .5895صحيح ابن حبان: حديث:   [2]
  .2977، صحيح اجلامع الصغري وزايدته: رقم 1619موطأ مالك: رقم:   [3]
، وأخرجه آخرون. وختتلف الرواايت ابختالف الرواة 3211. سنن الدارمي: رقم 13:ص:1: جتفسري ابن عطية  [4]

  مع استقامة املعىن.
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