
 

 اإلحلاد قنطرة والعلمانية ،العلمانية قنطرة املقاصد فقه

 الذي 2017 عام فيوتشرز جيوبوليتيكال موقع يف فريدمان جورج مقال تذّكر العنوان هلذا كمقدمة  الضروري من
 ..احتوائه وكيفية السياسي اإلسالم صعود عن فيه حتدث

ه وخمطط سياسي حملل هو فريدمان جورج أبن التعريف من لنا بدّ  وال  أشهرِّ  ومدير   األمريكية، للسياسة وموجِّّ
 ...اسرتاتيجية( )توقعات سرتاتفور مؤسسة وهي واالستخبارات املعلومات جمال يف العاملةِّ  املؤسساتِّ 

 :"اإلسالم ضد الصليبية للحروب امتداد السياسي اإلسالم ضد ترامب دوانلد"بـــ املعنون مقاله يف فريدمان جورج يقول
 جمتمع وسط نفسه بناء إعادة حياول إنّه. موجعة ثورية لعملية اإلسالم خيضع األوروبية، اهليمنة من اإلسالم خروج بعد"
 مييل التطّرف أنّ  حقيقة ستتجاهل ذلك فعلت إذا ألهنا جمراها، أتخذ الطبيعة ترتك أال املّتحدة الوالايت وعلى. حمبط مسلم  

 ."..السعودية أو تركيا قبل من التطرف ابحتواء السماح هاعلي وابلتايل. العكس وليس االعتدال، إلزاحة
 ذاته يف املتنامية اإلسالمي العامل ثقة كسر": هو عتدالاال ونشر للتطرف حتواءاال هذا من فريدمان يراه الذي واهلدف

 آماهلم أن الشعوب إقناع وجيب الشعوب، يف املشكلة جذور نإ حيث. ..آخر لقرن   السياسي اإلسالم من اليأس وترسيخ
 ."التحّقق بعيدة

 من اليأس وكان. عصرها يف األوروبية القوى فعلته ما هذا ألن. آخر لقرن   السياسي اإلسالم من اليأس ترسيخ ويرى
 انتهى. "معتدال   تكون أن يف واضحة ميزة توجد ال اليأس، وبدون. االعتدال فضيلة معه وجاءت ،ا  مشهود الوضع ذلك

 من اإلسالمية البالد يف ونشره تبّنيهب والسعودية لرتكيا أمريكا مسحت الذي عتدالاال قنطرة هي ما: لءنتسا أن ولنا
 السياسي؟ اإلسالم على القضاء أجل

 ؟املقاصد فقه هو فما.. املقاصد فقه يه عتدالاال قنطرة
 مقاصد، شرعها اليت لألحكام لجع تعاىل هللا أنّ : مفادها اجل د د والشيوخ واملؤلّفون الكّتاب يرّددها اليت املقولة هذه

 أن جيب االهتمام أنّ  ابلتايل ورأوا ،ا  وعدما  وجود مقاصدها مع تدور األحكام هذه وأنّ  األحكام، هذه ش رعت ألجلها
 .والنسب واملال والعقل والنفس الدين حفظ: أقسام مخسة املقاصد وهذه. ذاهتا األحكام على ال املقاصد على ينصبّ 

 وسائل واترخيية للدين الكلية املقاصد بقدسية يؤمن العصر مع متوافق عصراين إسالم تبين إىل الءهؤ  يسعى وابلتايل
 وقدسيتها املقاصد ففكرة.. .وموديالت موضات اإلسالم من جيعل حنو على الوسائل تلك تبديل أمام اجملال ليفتح التدين

 الطرح هذا يطرحون والذين قبل، من والنصرانية ليهوديةل وقع يالذ الدين لتحريف "الدلع" اسم يه واترخييتها والوسائل
 ...التشهي قاعدة على الدين شعائر من "للتملص" خطريا   اباب   يفتحون

 مبناسبة كلمته  خالل أردوغان تصريح: هو مقاصدي عصراين إسالم تبين إىل السعي من ذكرانه ما على وكمثال
 من قران   15 قبل وضعت اليت اإلسالم أحكام تطبيق اليوم ميكن ال": 2018 مارس/ذارآ يف للمرأة العاملي ابليوم االحتفال

 .التحديث" إىل حتتاج إهنا بل الزمان



 1000 من %93 بنسبة املسلمني العلماء رابطة الحتاد رئيسا الريسوين أمحد الشيخ انتخاب هو أيضا آخر وكمثال
 وهذا ...شخصيا   أردوغان رعاية وحتت تركيا عقدته مترمؤ  يف حصل االنتخاب وهذا ...نو املسلم اإلخوان يرعاهم عامل

 املقاصد عن تتحدث كلها  عدة مؤلفات وله الرازق عبد علي املقبور على ويرتحم هلا يدعو ومن اخلالفة يهاجم الريسوين
 ...ايدةاحمل العلمانية إىل ابلدعوة وينادي السياسي عن الدعوي بفصل وينادي احلكام على اخلروج ويرفض الثورات ويرفض

 التصادم ىونف احلضاري والتواصل احلضاري والتعدد السلمي التعايش ضرورة": رئيسا   انتخبه الذي املؤمتر مقررات من وكان
 ."...مصريها تقرير يف الشعوب حرية إىل اودع ةاملنضبط احلرية إىل اودع احلضاري
 العلمانية إبلباس إسالمهم عن للمسلمني حرف من إليه الداعون أراده ما ابلضبط هو وهذا املقاصدية على أمثلة هذه

 ...ابهلل والعياذ اإلحلاد إىل ثّ  ومن العلمانية إىل إسالمهم من ليخرجوا اإلسالم لبوس الكافرة

 :املقاصد من الشاطيب أراده ما ابلضرورة نذكر، املقاصد موضوع يف الشاطيب ابإلمام املتذرّعني هؤالء على وللرد
 جاء إذا وكذلك. هلا طريقة   الشارع وضعها اليت الشرعية ابلطريقة إال يصح ال الشرعية الغاية حتقيق ن)إ: الشاطيب يقول

 ال) أنه الشاطيب ويضيف. (الطريقة هبذه إال الغاية تلك لتحقيق السعي يصح فال معينة ، غاية لتحقيق معينة   بطريقة الشرع
 تلك ألن وذلك شرعا ؛ مقصودة   الغاية تلك كانت  ولو أخرى غاية حقيقلت هبا ي توسَّل أن أو الطريقة تلك تـ تَّخذ أن يصح

 فال السرقة، ملنع اليد قطع حكم وضع فالشارع. مقصد لكل تشرع ومل املقصد، أو الغاية تلك ألجل ش رعت إمنا الطريقة
 منع أو مثال   الردة كمنع  آخر مقصد ألي اليد قطع ي تخذ أن جيوز ال أنه كما  الغاية، هلذه اليد قطع غري ي تخذ أن يصح
 معا   األمران أو كلها  األمالك مصادرة أو القتل يوضع كأن  الزجر، يف أبلغ األخرى الوسيلة أو الطريقة كانت  وإن حىت. الزىن
 - ذلك ألجل أخرى طريقة   اختاذ جيوز فال كله،  اإلسالم لتطبيق طريقة فهي اخلالفة يف ي قال وكذلك. معه أو القطع من بدال  
 مل ما مطبقا   اإلسالم يعد فال ولذلك. اإلسالم تطبيق غري آخر أمر ألي اخلالفة اختاذ جيوز ال كما  - وجودها فرض على
 .تطبقه( اليت هي اخلالفة تكن

 حكم أي تبديل أو حتريف حرمة جلهة الشرع عليه ينص ما ذلك قبل وهو والوسائل، املقاصد هنج عليه ينص ما هذا
 لولوج حباجة أصال   نكن ومل. أمساء من عليه اصط لح ومهما ذلك، غري أو وسائل أو مقاصد ةخان يف و ضع سواء شرعي،

 .ملقاصدهم وسيلة   واختذوه به تذرعوا احملرِّفة بعض أن لوال أساسه، من املنهج هذا
 ابملقاصد يتذرعون الذين من الشراذم أو الشرذمة هذه على للرد - نفسه الشاطيب هنج وعلى - أخرى مداخل ومثة
 بعد اخلالفة دولة إلقامة املنتج الشرعي العمل حنو الصحيح التوجه عن وليضلُّوها دينها، على األمة صحوة ملواجهة والوسائل

 أحد املداخل هذه ومن خمادع، إسالمي بلبوس وغريها دميقراطية من الكفر أفكار ويقدموا اإلسالم أحكام وليحرِّفوا ملسته، إذ
 حتت املكلف دخول يف الشارع قصد أو واالمتثال التعبد قصد مساه ما وهو عنده، حبثا   وأوسعها لشاطيبا عند املقاصد أهم

 ويف املقاصد يف أي الشريعة، أحكام كل  يف موجود الشارع ألمر واالمتثال التعبد قصد أن: ابختصار ومفاده. الشريعة أحكام
 أن حبجة إلغاؤها جيوز ال املقاصد إىل طريقا   الشارع جعلها اليت امواألحك هبا، هللا نتعبد شرعية أحكام كلها  إذ الوسائل،

 من أم العبادات من أكانت سواء األحكام، كل  يف موجود املكلف يعبده أن يف الشارع فقصد. املعىن أو القصد حتقيق املهم
 جعله ما خبصوص ويقول التعبد(، جهة وهو تعاىل هللا حق عن خبال   ليس شرعي حكم كل  )إن: الشاطيب قال العادات،

 تقدمت أو الزمان تغري ولو يرتفع وال يتغري ال اثبت هذا إن: ملقصد وسيلة كان  ما أو لغريه أريد ما أي ملسبَّب سببا   الشرع
 ختصيصا   وال نسخا ، كماهلا  بعد فيها جتد ال فلذلك زوال؛ غري من )الثبوت: الشريعة خصائص من إن فيقول االكتشافات،
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 وال بعضهم، خصوص حبسب وال املكلفني، عموم حبسب ال أحكامها، من حلكم رفعا   وال إلطالقها، تقييدا   وال لعمومها،
  وما شرط، أبدا   فهو شرطا   كان  وما يرتفع، ال أبدا   سبب   فهو سببا   أثبت   ما بل حال، دون حال وال زمان، دون زمان حبسب

 التكليف بقاء ف رض ولو تبدل، وال هلا زوال فال األحكام، مجيع ذاوهك فمندوب، مندواب   أو أبدا ، واجب فهو واجبا   كان
 .كذلك(  أحكامها لكانت هناية غري إىل

 ...الغالني حتريف عن بعيدا   املقاصد موضوع من ابلضبط الشاطيب أراده ما هذا

 :اآليت املعتربة( عالتشري مصادر: 12 املادة الدستور )مقدمة كتاب  يف جاء مما نذكر أيضا   املقاصديني على وللردّ 
 احلكم على االستدالل يف منها يفهم ملا قيمة فال دليال ، منها يفهم ما يعترب حىت يـ ْفه مْ  نصا   ليست الشريعة مقاصد )إن
 النفس قتل وحترمي السرقة وحترمي الزان حترمي مثل النصوص عليه دلت ما به أريد إن الشريعة، مبقاصد يسمى ما إن ث. الشرعي

 مدلول عند فيه فيوقف العباد، ألفعال حكم هو وإمنا للشريعة مقصدا   ليس فإنه اإلسالم، عن االرتداد وحترمي خلمرا وحترمي
 ملا اعتبار ال أنه أوىل ابب ومن شرعي، حكم هو بل شرعيا   دليال   النص من فهم الذي احلكم هذا العتبار حمل فال النص،
 الذي هذا من يفهم ما ابعتبار احلال فكيف. الشرعية األدلة من أبنه احلكم هذا من الشريعة مقصد أبنه منه الذهن يتخيله

 كل  ابطل شرعيا   دليال   الشريعة مقاصد من يفهم ما اعتبار فإن وعليه!! شرعيا ؟ دليال   الشريعة مقصد أبنه الذهن ختيله
 كونه  من وسلم وآله عليه هللا صلى الرسول إرسال حكمة أي كلها،  الشريعة حكمة من يفهم ما به أريد إن وأما. البطالن

 فمن ختلفها، إلمكانية به يستدل أصال   تتخذ فال حتصل، ال وقد حتصل قد واحلكمة علة، وليس حكمة فإنه للعباد، رمحة
 من منها يفهم ما يكون ألن الشريعة مبقاصد يسمى ما يصلح ال وهلذا. به يستدل أصال   منها يفهم ما يتخذ ال أن أوىل ابب
 انتهى... البطالن( كل  ابطال   شرعيا   دليال   الشريعة مقاصد من يفهم ما اعتبار أيضا   الناحية هذه من فيكون. الشرعية ةاألدل

 خاضعا   الواقع جي عل أن ال الشرعية األحكام على ح ك ما   ومتغرياته الواقع جعل يريدون نو املقاصدي: نقول وأخريا
 !الواقع على أهوائهم وفق لينطبق هللا حكم تغيري يريدون بل هللا حكم ليطبق الواقع فيغري الشرعية لألحكام
 حياولون اليت الفكرية واللواثت املغالطات سوى املرء فيه جيد ال الذي نو املقاصدي به فاض مما وغيض كل  من جزء هذا

 للرأي كقادة  مناصبهم وأ املسلمني هنضة تدّعي اليت اإلسالمية للحركات كقادة  مناصبهم بسبب بطرحها ابإلسالمية وصمها
 .اإلسالمي العامل يف

 الطاغوتية األنظمة استبداد من وختلصها ورفعتها اإلسالمية األمة هنضة على حريصني كانوا  لو هبؤالء األجدر كان  لقد
 احلضاري مشروعها وإقامة األمة هذه لنهضة الساعني املخلصني العاملني مع جهودهم يكاتفوا أن ، كان األجدروقهرها

 لتكون الفكرية ولواثهتم مغالطاهتم بث إىل يعمدوا أن ال ،بلظاها العامل اكتوى اليت للرأمسالية حضاراي   بديال   سيمثل لذيا
 االستعمارية الدولية اإلرادة ورهن يعيشون الذي الذليل الواقع رهن فتبقيهم السامية الغاية تلك عن للمسلمني ال  ومضلِّّ  عائقا  
 .النتنة ربيةالغ احلضارة أفكار ورهن

 ﴾َشِهيد   َوه وَ  الس ْمعَ  َأْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َله   َكانَ   ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  يف  ِإن  ﴿

 كتبه للمكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
 الصعصاع إسالم
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