
149İlahiyat Akademi Dergisi                                            

أتثري حركة التغريب على بعض الفتاوى ادلعاصرة 
 

İbrahim Salkini 

 :اخلالصة
يتناول البحث رلموعة من الفتاوى اليت أتثرت ابحلركة التغريبية والفكر الغريب، فغَتت بعض األحكام الفقهية الثابتة، وخالفت النصوص، وخالفت مجهور 

 .فعرر البحث  لل الفتاوى، ووررها، وعرر أتثَتىا علل الوااق اإلربلمم عموماً، وعلل احلركة الفقهية خصوواً . العلماء
إابحة راب البنوك، وعدم وجوب احلجاب، ورفر ادلرأة وون زلرم، وربرًن  عدو الزوجات، وإنكار اجلزية، وإنكار العمل :  ناول البحث ادلسائل التالية

 .ابحلدوو، وإنكار فرضية اجلهاو
 .كما عرر البحث أولتهم وون منااشة؛ ألن منااشة أولتهم ربتاج لبحث مستقل يف كل مسألة، وىذا خارج عن موضوع البحث يف التغريب

 .وأرأل هللا أن ػلفظنا من اخللل والزلل كما حفظ وينو، واحلمد هلل رب العادلُت
Özet: 
Araştırma, yabancılaşma ve batı düşüncesinden etkilenen ve sabit fıkhî hükümleri değiştiren, naslara 

ve cumhuru ulemaya muhalefet eden bir kısım fetvaları kapsamaktadır. Araştırmada o fetvalar ele alınıp 
incelenmiş, İslam genelinde ve fıkıh özelindeki etkileri üzerinde durulmuştur.  

Araştırma şu konuları ele almıştır: banka faizlerinin mubah oluşu, başörtüsünün farz olmadığı, 
kadının mahremsiz sefere/seyahate çıkabilmesi, çok eşliliğin yasaklanması, cizyenin inkâr edilmesi, had 
cezalarının inkâr edilmesi, cihad farizasının inkâr edilmesi. 

Ayrıca araştırmada deliller tartışılmaksızın ele alınmaktadır. Zira delillerin tartışılması ve 
değerlendirilmesi, her bir konu için müstakil bir araştırmayı muciptir. Bu ise konumuzun dışındadır. 

Allah’tan, dinini koruduğu gibi bizi de kusur ve hatalardan korumasını diliyorum. Her türlü övgü 
âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. 

Abstract: 
The research discusses a number of fatwas affected by the westernization and western thought which 

have changed some firmly-established fiqh rules and have contradicted formative texts and classical 
scholars. The research presents and studies these new opinions and reviews their effects on the Islamic 
reality in general and the fiqh movement in particular. The research examines the following issues: 
permitting interests in banks, hijab as optional not compulsory, female travelling without a company, 
forbidding polygamy, and denying all of jizya, hudud (Islamic punishment), and jihad obligation 
(commandment). The research also explores their evidences but without discussing them since the 
discussion requires a separate study for each issue, which are out of the scope of this research about 
westernization. Finally, I ask Allah to save us from mistakes or misguidance as He saved His Din, and 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds. 

 :سبب الكتابة يف ىذا البحث
ظهرت واضحة يف العقائد ورراين ادلاوية والفكر واد ركة التغريبية حركة فكرية علل مر العصور؛ احل

اإلحلاوي، وظهرت يف علم احلديث ابلطعن يف بعض األحاويث دلنافاهتا لعقوذلم، أو التشكيل ابلسنة علل 
. وجو العموم، كما كانت واضحة يف رلال األوب من خبلل الطعن يف اللغة العربية
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أتثَت احلركة التغريبية يف زماننا علل عدو من الفتاوى الفقهية ادلعاورة، ودل يلق ىذا اجلانب واد ظهر 
بل حىت عندما مت طرح اجلانب . مزيد اىتمام من الباحثُت كما لقيت اجلوانب األخرى الفكرية والعقائدية

 .الفقهم مت طرحو من الوجهة الفكرية، ودل يتم طرحو من الوجهة الفقهية يف ارتنباط األحكام
. وىذا ما وفعٍت للكتابة يف ىذا ادلوضوع ورد الثلمة اليت ظننت أن غَتي دل يكتب فيها

 :موضوع البحث وحمدداتو
 :ضمن احملدوات التالية ناول البحث اجلانب الفقهم يف عمليات التغريب، 

 .يتناول األحكام الفقهية، وال يتناول اجلوانب الفكرية والعقدية- 1
ارتندوا إذل النصوص واألحكام يف  رريخ  لل األفكار الذين  ينن والباحثيادلفكريتناول - 2

، فبل يهمنا آراء أولئل الذين أعلنوا عداءىم لئلربلم و شريعا و واهتموىا ابلتخلف، التغريبية و شريعها
. فهؤالء دل يدخلوا يف اإلربلم ليستندوا إليو، وال  ُ َعد آراؤىم من الفتاوى

يتناول اإلنكار الصريح لؤلحكام، وادلخالفة الصرػلة للنصوص، وال يتناول زبصيص أحكام - 3
النصوص ببعض ما  دل عليو، فهذا شلا يدخل ضمن وائرة االجتهاو الذي موضعو األحباث الفقهية اليت 

 . نااش ادلسائل واألحكام، وىو ما ُكِتَبت فيو أحباث وكتب كثَتة، وليس ىنا موضق ادلناظرة فيها
يتناول اجلانب الفقهم ال اجلانب العملم، فبل يتناول  قصَت بعض الفرق واجلماعات يف  طبيق - 4

بعض األحكام الواجبة، مق عدم إنكارىم ذلا، فهذا ال يدخل ضمن الفتاوى واألحكام، بقدر وخولو يف 
 .ابب االذباىات الفكرية

ويف حُت كانت احلركات السابقة زبرج من الشرع من خبلل  رك النص حبجة  طوير الشريعة أو 
النصوص، فإن ىؤالء ؼلالفون أوول الشرعية والنصوص ابالرتدالل بنصوص و رك التشريق والطعن يف 

نصوص أخرى، أو بًتجيح حججهم العقلية وادلنطقية علل نصوص بعينها، وزبصيصهم لتلل النصوص 
. أبزمنة بعينها

، ومن خبلل أحكام فقهية، ومن خبلل النصوصفتاوى وفهم يروجون للفكر الغريب من خبلل 
!! التزام الشرع كما كان علل عهد نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كما يقولون

 :واد جعلت البحث يف شقُت
وىم ورارة  وويفية لتلل الفتاوى وأولتها، : ورارة ادلسائل اليت واق فيها التغريب: الشق األول

فهذا الشق ىو كالتوطئة للشق . وون منااشة لؤلحكام وال ألولتها، فهذا موضعو كتب اخلبلف الفقهم
 .الثاين

وىو غاية البحث، ويتضمن ورارة إمجالية : ورارة جململ االذباه التغرييب يف الفتوى: الشق الثاين
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 .من رلمل فتاوى الشق األول- يف جزء منها - مستنبطة 
 دراسة ادلسائل اليت وقع فيها التغريب: الشق األول

 وواق فيها التغريب من بعض فيما يلم ررو ببعض  لل الفتاوى اليت شاعت خبلل القرن ادلاضم
: ادلفتُت

 .إابحة راب البنوك- 1
 .عدم وجوب احلجاب- 2
 .رفر ادلرأة وون زلرم- 3
 .ربرًن  عدو الزوجات- 4
 .إنكار اجلزية- 5
 .إنكار العمل ابحلدوو- 6
 .إنكار فرضية اجلهاو- 7

: إابحة راب البنوك: الفتوى األوىل
، مث دمحم عبده الذي أابح (1)بدأت  لل الفتوى جبمال الدين األفغاين إبابحة الراب غَت ادلضاعف

، مث رار علل ورهبم دمحم رشيد رضا بعدم ربرًن الراب (2)الراب الداخلم  فاوايً لبلرتدانة ابلراب من األجانب
الربح الزائد عن حده يف رأس ادلال، "، ومن ادلتأخرين دمحم أبو زيد الذي غلعل الراب احملرم (3 )غَت ادلضاعف

دمحم ريد . ، وو(5)، وعبد هللا العبليلم الذي يعد راب البنوك من أجرة السمسرة(4)"و قدره كل أمة بعرفها
 اليت عد فيها راب (6) (م1991 /3/ 21)بتاريخ  (26/133، 25، 24، 23)طنطاوي يف الفتوى 

، حيث عد فوائد (م2010)، لسنة (307)علم مجعة برام . البنوك من ربديد الربح اجلائز شرعاً، وو
!!! (7)البنوك من ادلسائل ادلختلف فيها، واخلروج من اخلبلف يكون بتقليد من أجاز 

( 279/121)دمحم ريد طنطاوي ابلتفصيل؛ فقد حرم فوائد البنوك يف الفتوى برام . ورأفرو رأي و
أما عن إيداع مبلغ من رويد »: ونصها- لداير ادلصرية ليوم أن كان مفتياً  - (م8/10/1987)بتاريخ 

                                                           

. 98 و  (م2006: القاىرة) انبغة الشرق مجال الدين األفغاين، زلموو أبو رية (1)
. 1/944 (م1931: القاىرة)اتريخ األرتاذ اإلمام الشيخ دمحم عبده، دمحم رشيد رضا  (2)
(. 10/944)، (4/123 )(م1373: القاىرة)  فسَت ادلنار، دمحم رشيد رضا (3)
. 53 و  (م1930: القاىرة) اذلداية والعرفان يف  فسَت القرآن ابلقرآن، دمحم أبو زيد الدمنهوري (4)
. 69-68 و  (م1978: بَتوت) أين اخلطأ، عبد هللا العبليلم (5)
(. 371 - 4/347)م 1996 -م 1895 يف السنوات وار اإلفتاء ادلصرية، أعبلم ادلفتُت ،الفتاوى اإلربلمية (6)
(. 82 - 35/81)الفتاوى اإلربلمية من فتاوى وار اإلفتاء ادلصرية، علم مجعة  (7)
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اجلمعية أحد البنوك كوويعة ذات عائد زلدو، فنفيد أبن الفوائد احملدوة مقدماً علل ادلبالغ اليت  ووع يف 
البنوك عامة أو بدفا ر الربيد اد ووفها القانون أبهنا ارر بفوائد، فتكون من أنواع راب الزايوة احملرم يف 

« ومن مث فبل غلوز إيداع ىذه ادلبالغ مقابل عائد زلدو كل رتة شهور. اإلربلم ابلكتاب والسنة واإلمجاع
االرتثمار إبيداع األموال يف البنوك »: ، ونصها(م13/4/1988)بتاريخ  (97/123)، وكذا برام (8)

، واد (9)« بفائدة زلدوة مقدماً زمناً ومقداراً من ابيل الراب؛ إذ  كون الفائدة من راب الزايوة احملرم شرعاً 
واتريخ  (م1989/يناير/15)، وبتاريخ (41/124)ودرت لو عدة فتاوى مسجلة مشاهبة برام 

 .من نفس العام (مارس/20فرباير، /19يناير، /20)
 :ونبلحظ ىنا عدة أمور نلخصها فيما يلم

التنااض الواضح يف الفتوى من ذات الشخص، إذ كيف يكون راب البنوك زلرماً ومباحاً يف - 1
 !!ذات الوات؟

إذا كان اد رجق عن فتواه السابقة، فلماذا دل يصرح خبطأ فتواه السابقة عند إوداره لفتواه - 2
 !!البلحقة؟
 !!إذا النا بتغَت احلكم بتغَت األزمان، فما علة  غَت احلكم و بدلو؟- 3
الزخم  أوىن التفا ة ذباه فتاوى ربرًن راب البنوك الكثَتة، يف مقابل دل صلد من ورائل اإلعبلم- 4
 !! الذي وجدانه يف فتوى اإلابحة الكبَتاإلعبلمم

وىذا يدل بوضوح علل اضطراب فتاوى إابحة الراب، وا سااها مق احلركة التغريبية اجلارفة يف العادل 
 .اإلربلمم يف  لل الفًتة، وعدم ارتناوىا للنصوص واألوول الشرعية يف الفتوى

: عدم وجوب احلجاب: الفتوى الثانية
مق أن اارم أمُت ىو أول من أاثر ضجة كبَتة ضد احلجاب، إال أن ووره الفقهم يف ىذه ادلسألة 

 :كان ااوراً لؤلرباب التالية
ااتصر ووره علل نزع الصفة الشرعية للحجاب وون أي وليل شرعم، مث منااشتو من منظور - 1

أاوال الفقهاء إذل ما جرت العاوة علل كشفو وات - بشكل مقتضب - اترؼلم فلسفم رلرو، فصرف 
، وذباىل ألفاظ األمر والنهم الواروة يف النصوص، وذباىل أيضاً أن النصوص اليت أوروىا (10)التشريق

 .متأخرة كثَتاً عن عصر التشريق، وىذا ينقض نظر و التارؼلية للموضوع

                                                           

(. 3/115)م 1996 -م 1895 يف السنوات وار اإلفتاء ادلصرية، أعبلم ادلفتُت ،الفتاوى اإلربلمية (8)
(. 249 - 17/247)م 1996 -م 1895 يف السنوات وار اإلفتاء ادلصرية، أعبلم ادلفتُت ،الفتاوى اإلربلمية (9)
. 40-39مؤرسة ىنداوي للتعليم والثقافة، و  ، اارم أمُت ربرير ادلرأة،: انظر( 10)
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اختصاوو أويب خالص، ودل يكن اختصاوو شرعياً، وىذا جعل معاجلتو للموضوع أوبية - 2
 .فلسفية رلروة، وفيها خلط واضح بُت اضية احلجاب واالختبلط

فوجئت أنو ينااش اضية كشف الوجو والكفُت فقط ال غَت، علل خبلف ما ُيشاع عنو، فقد - 3
 بعض ادلسلمُت عند اآلن معروف ىو ما علل  قضم ابحلجاب نصوواً  اإلربلميَّة الشريعة أن يف لو: "اال

 ظاىر يف مضرِّة مهما كانت النصوص  لل ؼلالف حرفاً  كتبت وَلَما فيو، البحث اجتناب علمَّ  لوجب
 يوجب الشريعة يف نًصا صلد ال منااشة، لكننا وال حبث بدون ذلا اإلذعان غلب اإلذليَّة األوامر ألن األمر؛

 إابحة حكمة يف يندرج التحجُّب مضار من ذكران ما أن ريب ال... ادلعهووة الطريقة ىذه علل احلجاب
وىذه اضية خبلفية . (11)"ذلل  من أكثر نريد ال وضلن وكفيها، وجهها ادلرأة اإلربلمم لكشف الشرع

 .خارج موضوع حبثم، وإظلا حبثم ااور علل اإلنكار التام للحجاب
وصلد من كبلمو كيف أن االذباه احلداثم و قليد الغرب كان حجر األراس يف وجهة نظره، فقد 

 عاوة كان ولكنو ارتحدثوه، الذين ادلسلمُت ىم أن وال بنا، خاًوا ليس عندان ادلوجوو احلجاب: "اال
 وىذه والًتاِّم، التقدُّم ُرنَّة علل وجرايً  االجتماع، طوعاً دلقتضيات  بلشت مثَّ   قريًبا األمم كل عند معروفة
 .(12)"واالجتماعيَّة الدينية جهتيها من البحث فيها يلزم ادلهمة ادلسألة

فوضق رأيو مث اام بتطويق النصوص لتنارب رأيو التقدمم كما يراه، لكنو يف احلقيقة دل يكن ينااش 
، وىو خارج (االختبلط)يف معظم حبثو اضية احلجاب، وإظلا كان ينااش اضية االحتجاب عن الرجال 

، شلا أشكل علل كثَت من أبناء عصره، "احلجاب"موضوع حبثم أيضاً، وال أوري ما وافعو يف ارتخدام لفظ 
 وجو علل احلجاب مضار من أرلفتو ما وحَّة يتبُتَّ  أن القارئ أراو وإذا: "وابألخص عبارات من مثل اولو

 أو أىل القرى من أُخرى وبُت  علَّمت، أىلو من امرأة بُت يقارن أن إالَّ  عليو فما رلال معو يبقل للريب ال
تِجرَات من

ُ
، مث يتكلم عن عجز ادلتعلمة اليت ال زبالط الرجال، وادرة (13)" عليم ذلا يسبق دل ادلدن يف ادل

 .اجلاىلة ادلخالطة للرجال علل  دبَت أمور نفسها
 حسن الًتايب الدكتور  من ادلختصُت ابلعلوم الشرعية ىوبرز يف  لل الفتوىلنجد يف احلقيقة أن من 

حسُت أمحد أمُت، فَتاين أن احلجاب خاص بزوجات النيب ولل هللا من ادلستدلُت ابلنصوص الشرعية و
عليو ورلم، فارتدل الدكتور الًتايب أبن رياق آايت األحزاب كلو يف زوجات النيب ملسو هيلع هللا ىلص مغفبًل النصوص 

                                                           

. 42، 39مؤرسة ىنداوي للتعليم والثقافة، و  ، اارم أمُت ربرير ادلرأة،: انظر( 11)
. 38مؤرسة ىنداوي للتعليم والثقافة، و  ، اارم أمُت ربرير ادلرأة،( 12)
. 49مؤرسة ىنداوي للتعليم والثقافة، و  ، اارم أمُت ربرير ادلرأة،( 13)
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، مث زاو الثاين ابوعاء وجوو عدو من الصحابيات السافرات وون نكَت، وابهتام (14)األخرى يف احلجاب 
فاهتمهم أبن أووذلم فاررية، وبتأثرىم ابحلجاب الكثيف : ادلفسرين األوائل دبجموعة من االهتامات ادلًتاكبة

ىناك ابل اإلربلم، وأهنم طالبوا ادلرأة أبكثر شلا طالبها بو القرآن، ففرضوا علل كل النساء ما فرضو القرآن 
!! (15)علل نساء النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 األوليُت ارًتاليا ركان عند: "جليب حيث اال خالص كبلم ُكِتَب يف ىذا اجملال ما أعجب ومن
 حالة يف أطفاذلم مق ونساء رجاالً  الناس يعيش الفلبُت كهوف ويف. الفتنة  ثَت أن بدون النساء أثداء  تدذل
 ابلسواو متلفعة امرأة( يد )كشف فإن وابدلقابل. ابألخبلق سلل ىذا إن :واعظهم يصيح فبل كامل عري
 يف يعيشون رجال عند الشهوة يثَت العريب العادل من ادلناطق بعض يف القدم أمخص حىت رأرها مفرق من

. (16)"ادلرأة عادل عن جنسية ىلورة حالة
 :ودبنااشة عقلية حبتة لتلل الفتوى، وبعيداً عن االرتدالل الفقهم ابلنصوص فإننا صلد ما يلم

وجوو بعض النساء السافرات ال يعٍت عدم وجوو أو وجوب احلجاب، وإظلا يدل علل حرية - 1
 .الناس يف التمسل وعدمو ابألحكام التعبدية

إذا كان احلجاب غَت واجب، فهل كان الصحابيات مبتدعات وسلالفات للشريعة ابر دائهن - 2
 !!للحجاب؟
 أُمِّ  اآلاثر ادلثبتة لوجوو احلجاب يف العصر النبوي  ؤكد أنو ليس متأخراً كما يزعم الباحثون، فَعنْ - 3
 ُرُءوِرِهنَّ  َعَلل َكَأنَّ  األَْنَصارِ  ِنَساءُ  َخرَجَ  {َجبلَبِيِبِهنَّ  ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  يُْدِنُتَ } :نَ َزَلتْ  َلمَّا :اَاَلتْ  َرَلَمَة اهنع هللا يضر

 .(17)اأَلْكِسَيِة  ِمنَ  اْلِغْراَبنُ 
ومق أن ىذا النص ؽلثل ربب نزول لآلية، لكننا ننااش القضية من اجلانب التارؼلم اجملرو، من 

ما مربر  زييف : وىنا يربز السؤال العلمم اجملرو. حيث زيف وعوى عدم وجوو احلجاب يف عصر التشريق
 !!التاريخ والواائق إلبطال فرضية احلجاب إال االصلراف مق التيار التغرييب اجلارف؟

 صلد يف كبلم األرتاذ خالص جليب أن وعاة التغريب يعتمدون يف نشر آرائهم واجتهاواهتم علل- 4
عوام  كبلم اوي التأثَت علل لكنو. بنصوص ارتدالالً  وال ألحكام،  قريراً  يتضمن ال عاطفم إنشائم كبلم

 .الناس، وإن كان ال يغٍت عن احلق شيئاً 

                                                           

. 14 و  (م2000: اخلرطوم) ادلرأة بُت األوول والتقاليد، حسن عبد هللا الًتايب (14)
. 266 و  (م2007: القاىرة) وليل ادلسلم احلزين، حسُت أمحد أمُت (15)
. 8618ى ، ع 22/4/1423-م3/7/2002خالص جليب، جريدة الشرق األورط، . جدلية الشيعم والسٍت، و (16)
. (4101)، برام {وليدنُت عليهن من جبلبيبهن}: ابب يف اولو  عاذل: رنن أيب واوو يف كتاب اللباس( 17)
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: سفر ادلرأة دون حمرم: الفتوى الثالثة
وهللا ليتمن هللا ىذا األمر حىت  سَت الظعينة : "زلموو عكام، وارتدل حبديث. واد أفىت بذلل و

. (18)" وحدىا من ونعاء اذل حضرموت
 :ونبلحظ علل ىذه الفتوى ما يلم

: ، وإظلا علا حديثان الذي ارتشهد بو الكا ب احلديثو دل أج-1
أَْو لَيَ ْفَتَحنَّ - لَيَ ْنُصَرنَُّكُم هللاُ  َ َعاذَل، َولَيُ ْعِطيَ نَُّكْم : "حديث عدي بن حامت هنع هللا يضر، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص اال- 

. (19)" ، َحىتَّ َ ِسََت الظَِّعيَنُة بَ ُْتَ احلَِْتَِة َويَ ْثِرَب ِإنَّ َأْكثَ َر َما زَبَاُف السََّرَق َعَلل َظِعيَنِتَها-َلُكْم 
َوهللِا لَُيِتمَّنَّ َىَذا اأَلْمَر َحىتَّ َيِسََت الرَّاِكُب ِمْن : "حديث خباب بن األرت هنع هللا يضر، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص اال- 

َعاَء ِإذَل َحْضَرَمْوَت ال ؼَلَاُف ِإالَّ هللَا أَْو الذِّْئَب َعَلل َغَنِمِو َوَلِكنَُّكْم َ ْستَ ْعِجُلونَ  وال ذكر للمرأة وال . (20)" َون ْ
. للظعينة يف ىذا احلديث
يف كل رواايت احلديثُت، فاحلديث يتكلم عن خوف ادلرأة، ال عن وجوو " وحدىا"ودل أجد كلمة 

. الرفقة وعدمها
ىذه الفتوى دل يكثر اللغط هبا يف زماننا؛ ألنو شاع بُت الناس أن يفعلوا ما بدا ذلم يف مثل  لل - 2

. القضااي، وال يسألون إال إذا  ر ب علل اخلبلف يف ادلسألة نزاع يف التزامات مالية
ال : "القائلون هبذا القول احلكم علل الزمن بداًل من ادلسافة اليت وروت يف احلديثاد محل - 3

. (21)" ُ َساِفْر اْلَمْرأَُة َمِسَتََة يَ ْوَمُْتِ ِإالَّ َوَمَعَها َزْوُجَها أَْو ُذو زَلَْرمٍ 
واد  فاو ت اذباىات القائلُت هبذه الفتوى بُت االذباه التغرييب أروة ابدلرأة الغربية، وبُت اذباه ا باع 
اذلوى يف أهنم علقوا حكم السفر وون زلرم علل الزمن، فأابحوا رفرىا إذل آخر نقطة من الكرة األرضية 
وون زلرم، لكنهم أبقوا حكم اصر الصبلة والفطر يف السفر علل ضابط ادلسافة، ولو كان السفر نصف 

. راعة ابلسيارة إذل ارية اريبة منهم
: حترمي تعدد الزوجات: الفتوى الرابعة

                                                           

: من فتاوى ادلواق علل وفحتو الرمسية علل النت علل الرابط التارل (545)الفتوى رام  (18)
http://www.akkam.org/?type=1330t .

، ومسند أمحد يف بقية حديث عدي (2953)ابب رورة فاربة الكتاب، برام : رنن الًتمذي يف كتاب  فسَت القرآن (19)
. ، واللفظ لو(19381)بن حامت من مسند الكوفيُت، برام 

(. 3416)ابب عبلمات النبوة يف اإلربلم، برام : وحيح البخاري يف كتاب ادلنااب (20)
، ووحيح مسلم يف كتاب (1765)ابب حج النساء، برام : وحيح البخاري يف كتاب اإلحصار وجزاء الصيد (21)

(. 3326)ابب رفر ادلرأة مق زلرم إذل حج وغَته، برام : احلج
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دل أر من خبلل حبثم القاور فتاوى ورػلة بتحرًن التعدو شرعاً، لكنٍت أورجت ىذه ادلسألة بسبب 
 ونس، و ركيا، وأذربيجان، : وجوو ثبلث وول إربلمية ؽلنق اانوهنا  عدو الزوجات بشكل اطعم، وىم

فجعلت التحرًن وااعاً من خبلل  شريعاهتا، ومق ذلل فإنو يوجد أكثر من . رورتان العراقإضافة إذل كو
. ، فالناس عملياً زبالف القانون وال  عمل بو(22) يف  ركيا  للزوجات ألف حالة  عدو187

وىذه القوانُت ابإلضافة دلخالفتها إلمجاع ادلسلمُت علل إابحة  عدو الزوجات، فإننا نبلحظ أهنا دل 
يف حكم ادلعدوم من خبلل - واليت ىم أاوى من الفتوى -  ؤثر علل حياة الناس، وأوبحت القوانُت 

 .رلل الناس و طبيقهم
: إنكار اجلزية: الفتوى اخلامسة

الغريب أن ادلسلمُت يدفعون اليوم من الضرائب وادلكوس أضعاف مبلغ اجلزية، وغلب عليهم من 
التكاليف الشرعية من بذل الزكاة والنفس ما ال غلب علل غَتىم، يف حُت أن الوجوب علل غَتىم ىو 

. وجوب اانوين فقط، ال وجوابً شرعياً 
لكن منهج ىذا البحث ىو  قرير واائق الشذوذ الفقهم اليت انساق أوحاهبا وراء التغريب، وليس 

. منااشة األحكام و قريرىا
يطرح ىذه الفتوى فهمم ىويدي فيجعل اجلزية حكماً خاواً عممو الفقهاء، ليخلص إذل أن 

، مق أن حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص نص علل أن (23)" موضوع اجلزية حبد ذا و دل يعد وارواً يف العصر احلديث"
ُ َعْنُو يَ ُقولُ  اَاَل َرُروُل ااَِّ : إبطال اجلزية يكون عند نزول عيسل عليو السبلم، فعن َأيَب ُىَريْ َرَة َرِضَم ااَّ

ُ َعَلْيِو َوَرلَّمَ  َوالَِّذي نَ ْفِسم بَِيِدِه لَُيوِشَكنَّ َأْن يَ ْنزَِل ِفيُكْم اْبُن َمْرًَنَ َحَكًما ُمْقِسطًا؛ فَ َيْكِسَر : "َولَّل ااَّ
. (24)" الصَِّليَب، َويَ ْقُتَل اخْلِْنزِيَر، َوَيَضَق اجلِْْزيََة، َويَِفيَض اْلَماُل َحىتَّ ال يَ ْقبَ َلُو َأَحدٌ 

 وغفل (25)واد أطال فهمم ىويدي يف بيان خبلف الفقهاء يف ِحْكَمة  شريق اجلزية ودلاذا ُشرَِعت؟ 
. عن أهنا اجتهاوات فقهاء ال نص عليها، فبل  رال لتكون علة شرعية يزول احلكم بزواذلا

فكون اجلزية أوبحت جزءاً من النفقات اليت يدفعها يف زماننا ادلسلمون وغَتىم لتمويل : وعليو
                                                           

: م2011يف أنقرة عام ” حجا بة“ورارة اامت هبا جامعة  (22)
http://serrakaracam.blogspot.com.tr/2011/06/cok-eslilik-dinler-ve-bireysel-

haklar.html .
. 144، 129-128مواطنون ال ذميون، فهمم ىويدي و   (23)
ابب نزول : ، ووحيح مسلم يف كتاب اإلؽلان(2109)ابب اتل اخلنزير، برام : وحيح البخاري يف كتاب البيوع (24)

(. 406)عيسل بن مرًن حاكماً بشريعة نبينا دمحم، برام 
. 137-131 و  (م1999: القاىرة) مواطنون ال ذميون، فهمم ىويدي (25)



157İlahiyat Akademi Dergisi                                            

، ال يعٍت إنكار احلكم للدفاع عن اإلربلم (26)جهاز الدولة عموماً، أو لتمويل اجلهاز العسكري خصوواً 
يف وجو اذلجوم الغريب علل التشريعات اإلربلمية، فهذه العبارات ال  عدو كوهنا  ربيرات وِحَكم  شريق ال 

. أكثر وال أال، وليست علة حكم ليُ ب ٍَْت عليها إبطال احلكم
، فالزكاة أكثر من اجلزية (27)وأعجب ما ارتدل بو ىو ارتبدال عمر هنع هللا يضر للجزية ابلزكاة ادلضاعفة 

، وجواز مضاعفة اجلزية وغاية ما يستدل بو ىو جواز  غيَت امسها!! وون  ضعيف، فكيف إذا مت  ضعيفها؟
 !!أضعافاً مضاعفة، وىذا ؼلالف مقصوو ىؤالء الباحثُت

: إنكار العمل ابحلدود: الفتوى السادسة
، وجاء هبذا (28)" ال يلجأ إليها إال عند اليأس شلا عداىا"فقد أفىت عدو من احلداثيُت أبن احلدوو 

، َوأَوََّل حسُت دمحم أمُت آية السراة علل أهنا رلاز، وأنو حكم (29)الرأي عبد هللا العبليلم ودمحم أبو زيد 
. (30)اابل للتبديل مق الزمن 

وبعد فشل  لل الدعوات ظهر  يار جووت رعيد الذي ااتصر علل إنكار حد الروة، و بعو فيو 
 .(31) لميذه ووهره خالص جليب

 :ونبلحظ من  لل اآلراء والفتاوى ما يلم
 . عليق حكم احلدوو علل اإلايس من غَتىا ال وليل شرعم عليو- 1
اعتاو أنصار التيار التغرييب علل العبث ابأللفاظ ووالالهتا لتوافق أىواءىم وآراءىم، فيجعلون - 2

احلقيقة رلازاً، وغلعلون اجملاز حقيقة، وؼلصصون العام، ويعممون اخلاص، وون أوىن وليل من شرع أو عقل 
 !!أو لغة

عندما يعجز أنصار التيار التغرييب عن إبطال كامل األحكام فإهنم ال يقصرون يف إبطال ما - 3
 .أمكنهم منها، وكأن إبطال األحكام و بديلها غاية يف ذا و عند أ باع ىذا االذباه

حيث إن ىذا احلكم منوط ابحلاكم وون غَته، فبل ؽلكننا منااشة  طبيقو يف زماننا، يف ظل - 4
                                                           

مراجعة "فتحم عثمان من جواز إرقاط اجلزية يف مقابل وفعهم للزكاة والضرائب احملدثة معاً يف حبثو . وىو ما يراه و (26)
مواطنون "بينما سبسل فهمم ىويدي يف كتابو . ، فهو  غيَت لئلرم فقط"األحكام الفقهية اخلاوة بوضق غَت ادلسلمُت

.  ابلشق األول وىو إرقاطها ودل يركز علل الشق الثاين الذي يكلفهم ابألمرين وجوابً 144و  " ال ذميون
. 144-142مواطنون ال ذميون، فهمم ىويدي و   (27)
. 91أين اخلطأ، عبد هللا العبليلم و   (28)
. 274اذلداية والعرفان يف  فسَت القرآن ابلقرآن و   (29)
. 264-263، 54وليل ادلسلم احلزين، حسُت أمحد أمُت و   (30)
. 127-126 و  (م1998: بَتوت وومشق) خالص جليب. ريكولوجية العنف وارًتا يجية احلل السلمم، و (31)
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.  غييب كامل للفقو اجلنائم يف كامل العادل اإلربلمم
: إنكار فرضية اجلهاد: الفتوى السابعة

من احلرام علل ادلسلمُت أن يتمرووا علل احلكومة : " بٌت ىذه الفكرة القاواينيون حىت اال زعيمهم
!! ، بل خصص كتاابً كامبًل يف ذلل(32)" اإلصلليزية اليت ربكم اذلند

وبعد أن اندثرت . وال هتمنا  عليبل و الغريبة يف ىذا، لكنها كانت من أشد الفتاوى يف ىذا اجملال
:  اذباىات يف ىذا اجملالة ثبلثتىذه الفكرة ظهر

حصر اجلهاو يف جهاو الدفق فقط وون جهاو الطلب، وىو يف احملصلة اجتهاو : االذباه األول
ي، فهو ال يتناول ادلؤولُت للجهاو ببعض ع حبثو مور خارج عنؼلصص حكماً شرعياً وال يبطلو، وىذا

جوانبو، فهذا مق شناعتو أحياانً، إال أنو يدخل يف أبواب االجتهاو اليت يسعنا ابول بعضنا بعضاً فيها، 
 ا ما االوا بو، فعلوذا القوليت القائلُت بوومق ذلل، فيا ل .ولكنو يتناول ادلنكرين لؤلحكام ومبطليها

. (33)فجاىدوا جهاو الدفق الذي حصروا اجلهاو فيو
مجاعات وِفَرق ال  نكر اجلهاو، لكنها  تجنب احلديث يف اجلهاو وأحكامو، و نهل : االذباه الثاين

ي؛ ألنو يف أ باعها عنو حبجة أولوية  زكية النفس اليت ال  نتهم عندىم، وىو أيضاً خارج عن موضوع حبث
. األفعال وليس يف األحكام

يعمم مفهوم اجلهاو ليشمل محاية ادلخالف ووفق كل الظلم، فيدخل فيو القتال مق : االذباه الثالث
خالص . ادلشركُت ضد ادلسلمُت الظادلُت، وأنو لو التقل مسلم وكافر بسيفيهما فاالثنان يف النار، و بناه و

. (34)جليب، والذي فهم من رلموع النصوص ما دل يفهمو الصحابة مهنع هللا يضر كما اال
 :اتإشكارلعدة  ربز يف ىذا االذباه و
 . األخرىسبييق األحكام الفقهية إبزالة كل ضوابط اجلهاو اليت سبيزه عن ابام أنواع القتال- 1
معارك   جهاوانوبحيضابط الظلم الذي يفسره اإلعبلم الغريب دبا يتوافق مق مصاحلو، فسبييق  -2

والبداية كانت رلموعة !! كما حصل يف حرب العراق األخَتة ومصلحة عدوان غربخالصة دلصلحة ال
َوال يَ زَاُلوَن يُ َقا ُِلوَنُكْم َحىتَّ يَ ُروُّوُكْم َعْن ِويِنُكْم ِإِن }: فتاوى فضفاضة عائمة  تجاىل اولو  عاذل

                                                           

. (م2013: لندن) دلَتزا غبلم أمحد القاوايين" احلكومة اإلصلليزية واجلهاو"انظر كتاب  (32)
، (م2008: القاىرة)روح اجلهاو وحقيقتو يف اإلربلم، دمحم فتح هللا كولن : انظر ظلاذج للكتب القائلة بذلل يف( 33)

. (م1993: ومشق)واجلهاو يف اإلربلم كيف نفهمو وكيف ظلاررو، دمحم رعيد رمضان البوطم 
. 198، 172، 16-14ريكولوجية العنف وارًتا يجية احلل السلمم، خالص جليب و   (34)
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!! (35){اْرَتطَاُعوا
 خالص اولحيث ي  ذاهتا،ااعدة القاواينيُت دل ينكر اجلهاو وراحة، لكنو يقررذا االذباه ه- 3

 .(36)" ربرير النفس من كراىية اإلصلليز ابل رحيلهم:وأىم ما يف التحرير: "جليب
 دراسة جململ االجتاه التغرييب يف الفتوى: الشق الثاين

 :حتذير الشريعة من التغريب الفقهي
ىو نوع من أنواع  (التغريب الفقهم)احلقيقة إن اخلروج عن أوامر النصوص هبدف ا باع الغرب 

واد . االبتداع ادلذموم يف الدين، وال يغَت حقيقتو اختبلف وافق االبتداع، وال كونو يف األحكام الفقهية
 :وروت نصوص عدة ربذر من االبتداع يف الدين، منها

َها ااَُّ  َرِضمَ  َعاِئَشةَ  َعنْ - 1  أَْمرانَ  يف  َأْحَدثَ  َمنْ " :َوَرلَّمَ  َعَلْيوِ  ااَُّ  َولَّل ااَِّ  َرُرولُ  اَالَ : اَاَلتْ  َعن ْ
 .(37)"َروّّ  فَ ُهوَ  ِفيوِ  لَْيسَ  َما َىَذا

 هللا بتقوى أوويُكم ":ورلم عليو هللا هللا ولل ررول اال :رارية هنع هللا يضر اال بن عن العرابرَ - 2
 وُرنَّةِ  بسنَّيت فعليُكم كثَتاً، اختبلفاً  فَسََتى بَ ْعدي منكم يَِعشْ  من فإنَّو حبشيَّاً، َعْبداً  وإنْ  والطَّاعةِ  والسمقِ 
هديُِّتَ  اخلُلفاِء،

َ
كم ابلنَّواجِذ، عليها هبا وَعضُّوا سَبَسَّكوا الرَّاشديَن، ادل  زُلَدثَةٍ  ُكلَّ  فإن األموِر، وزُلَْداثتِ  وإايَّ

 .(38)"َضبللةٌ  بدَعةٍ  وكل بْدَعٌة،
والذي يهمنا يف زمن شيوع اجلهل ىو كيفية التمييز بُت الصواب واخلطأ يف الفتاوى الفقهية، وعدم 
االطلداع بربيق الغرب والشرق يف  لقم الفتاوى واآلراء يف زمان الفنت، وابألخص مق احتمال واوع الزلل 

 ِفيَها َيْكثُ رُ  ِفتَ ًنا َورَاِئُكمْ  ِمنْ  ِإنَّ " :يف احلديث ادلواوف بقولو َجَبٍل هنع هللا يضر ْبنُ  كل ىذا ؼلتصره ُمَعاذُ . من العادل
، َواْلَعْبدُ  َواْلَكِبَتُ  َوالصَِّغَتُ  َواْلَمْرأَةُ  َوالرَُّجلُ  َواْلُمَناِفقُ  اْلُمْؤِمنُ  :َ ُْخَذهُ  َحىتَّ  اْلُقْرآنُ  ِفيَها َويُ ْفَتحُ  اْلَماُل،  َواحْلُرُّ
َرهُ  ذَلُمْ  أَبْ َتدِعَ  َحىتَّ  دبُتَِّبِعمَّ  ُىمْ  َما !!اْلُقْرآَن؟ اَ َرْأتُ  َوَادْ  يَ تَِّبُعوين  الَ  لِلنَّاسِ  َما :يَ ُقولَ  َأنْ  اَاِئلٌ  فَ ُيوِشلُ   .َغي ْ
ُكمْ   َعَلل الضَّبلََلةِ  َكِلَمةَ  يَ ُقولُ  َادْ  الشَّْيطَانَ  فَِإنَّ  احلَِْكيِم، َزيْ َغةَ  َوُأَحذِّرُُكمْ  .َضبلََلةٌ  ابْ ُتدِعَ  َما فَِإنَّ  ابْ ُتدَِع، َوَما فَِإايَّ
. "احلَْقِّ  َكِلَمةَ  اْلُمَناِفقُ  يَ ُقولُ  َوَادْ  احلَِْكيِم، ِلَسانِ 

                                                           

. 217: رورة البقرة( 35)
 -م8/1/1998 اخلميس خالص جليب، جريدة الراير،. الصيام كتدريب علل عدم شلاررة العنف، و (36)

، جريدة االرباو "وورات التحكم الداخلم"، وذات الفكرة كررىا يف مقال 10790ع ، 34ى ، السنة 9/9/1418
. 13897، ع 44ى ، السنة 15/9/1434-م24/7/2013، 39اإلمارا ية و  

، ووحيح (2550)ابب إذا اوطلحوا علل ولح جور فالصلح مرووو، برام : وحيح البخاري، يف كتاب الصلح( 37)
. (4589)ابب نقض األحكام الباطلة ورو زلداثت األمور، برام : مسلم يف كتاب األاضية

. (4607)ابب يف لزوم السنة، برام : رنن أيب واوو، يف كتاب السنة( 38)
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 َكِلَمةَ  يَ ُقولُ  َادْ  اْلُمَناِفقَ  َوَأنَّ  الضَّبلََلِة، َكِلَمةَ  يَ ُقولُ  َادْ  احلَِْكيمَ  َأنَّ  ااَُّ  َرمِحَلَ  يُْدرِيٍِت  َما :ِلُمَعاذٍ  فقيل
؟  احلَْقِّ

 فَِإنَّوُ  َعْنُو، َذِللَ  يُ ْثِنيَ نَّلَ  َوالَ  َىِذِه؟ َما :ذَلَا يُ َقالُ  الَّيِت  اْلُمْشَتِهرَاتِ  احلَِْكيمِ  َكبَلمِ  ِمنْ  اْجَتِنبْ  بَ َلل" :اَالَ 
ْعَتوُ  ِإَذا احلَْقَّ  َو َ َلقَّ  .يُ رَاِجقَ  َأنْ  َلَعلَّوُ   .(39)"نُورًا احلَْقِّ  َعَلل فَِإنَّ  مسَِ

 :دوافع احلركة التغريبية يف الفتوى
 :صلد من خبلل الفتاوى السابقة أن ووافق ادلفتُت يف احلركة التغريبية  تنوع بُت اآليت

فإذا ىاجم الغرب احلجاب الدفاع عن اإلربلم يف وجو اذلجمة الغربية بنفم موضق اذلجوم، - 1
 !!صلد بعض ادلفتُت ينكر وجوو احلجاب وفاعاً عن اإلربلم

 يف نظرىم، فيخلطون التجديد يف الدين جلعلو موازايً ومكافئاً للفكر الغريب الذي يرونو متطوراً - 2
بُت التجديد ابرتنباط األحكام ادلناربة للمسائل اجلديدة الطارئة، وبُت التحريف بتغيَت األحكام الثابتة 

 .اليت ارتقر عليها التشريق، فينحون بذلل إذل إنشاء  شريق جديد من حيث ال يشعرون
يسَتون علل اخلط الضعف العلمم وعدم التمييز بُت الصواب واخلطأ يف االرتنباط، وابلتارل - 3
.  اخلاطئةيهمفتاو، ويقتنعون اناعة اتمة ب"التجديد"الذي أطلق عليو غَتىم ارم " التحريف"العام ل  

وابألخص الفتاوى الصاورة من الشباب ادلندفق وغَت ادلختص ابلعلوم الشرعية رغبة يف الظهور والشهرة، 
 اإلفتاء رلالس وإفساح الطريق وفتح الفتوى،  غريب"وبتشجيق من ورائل اإلعبلم، اليت رعت جاىدة إذل 

 .(40)"ادلتعادلُت ىؤالء أمام اإلعبلم يف
 ابتداء من العصور األوذل، وأن ادلسلمُت اجتمعوا علل ضبللة،  شرائق اإلربلمفاضلراب االعتقاو- 4

وأن عقول الناس دل  تفتق عرب العصور لكشف ىذا االضلراف، وأهنم وحدىم نبغوا لكشف ىذا االضلراف 
وبعضهم ورح بذلل، وبعضهم يوحم بو من خبلل سلالفتو للوااق ادلستمر لقرون ابرتنتاجات . ادلزعوم

                                                           

. (4611)ابب لزوم السنة، برام : رنن أيب واوو، يف كتاب السنة( 39)
-ى 10/9/1431حائل، - والتفويض، عبد هللا بن فهد الواكد، خطبة مجعة يف جامق الواكد  التقويض بُت  اإلفتاء(40)

 :م20/8/2010
http://www.shmmr.net/vb/threads/75184-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%

B6?s=08c417580f35238827f598d2c51bb739 .
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. واهتامات مًتاكبة غريبة
إذا كان الدين من ونق : " فهمم ىويديالدكتورلنرى إضافة دلا ربق أثناء البحث عبارة كاليت ااذلا 

 .(41)" هللا ووحيو، فإن الفقو يظل من ونق التاريخ
 :توصيف عام للفتاوى التغريبية

 : تصف الفتاوى التغريبية ابدلبلمح التالية
 ركزت علل اجملاالت االجتماعية واالاتصاوية، وحىت فتاواىم فيما يتعلق ابحلدوو  صب - 1

 .نتائجها يف اجلانب االجتماعم و فتيت بنية اجملتمق
كانت يف بدايتها مكتوبة يف مؤلفات ويف فتاوى نصية، مث أوبحت فيما بعد فتاوى ارذبالية يف - 2

 . شلا غلعل  وثيقها أوعب، كما غلعل أتثَتىا آنياً ال يستمر.اجلرائد أو علل ورائل اإلعبلم يف الغالب
 :توصيف عام للقائلني ابلفتاوى التغريبية

 :يتصف القائلون ابلفتاوى التغريبية ابلصفات التالية
شذوا عن أىل زماهنم من العلماء وطلبة العلم، وانتقلت فتاواىم عرب األجيال يف ربلرل من - 1

ودل  لق أي . الشذوذ جيبًل بعد جيل، فكل  لميذ ينقل عن أرتاذه الذي أتثر أبفكاره فهو يكررىا حبرفيتها
 . خارج رلسلة الشذوذفتوى من  لل الفتاوى ودى أو انتشاراً بُت الناس، وال بُت طلبة العلم

 من غَت ادلختصُت، فهم رلرو مفكرين إربلميُت، وأحياانً مفكرين ال يتبعون لبلذباه هتمغاليب- 2
 .اإلربلمم، بل بعضهم يتبعون لبلذباه احلداثم أو العلماين ويفتون ويستشهدون ابلنصوص

 :اتريخ احلركة التغريبية الفقهية
بدأت احلركة التغريبية فكرية ابلتزامن مق خروج االحتبلل من العادل اإلربلمم، وكانت  دعو لدخول 

 .ركب احلضارة بتقليد الغرب يف ادلظاىر السلوكية اخلارجية
فلما دل  لق ابواًل جيداً من الناس بسبب التدين الفطري عند ادلسلمُت بدأ أرابب  لل الدعوات 

 .بنشر التربيرات الفقهية ألفكارىم لًتوغلها بُت الناس، كما رأينا يف عدو من الفتاوى السابقة
وكانت التربيرات يف معظمها مر بطة ابلفروع كما رأينا رابقاً، وذلل بتربير كل مسألة فقهياً بشكل 

 .منفرو عن ادلسألة األخرى
إذل أن ظهر اذباه جديد، وىو االرتدالل ابدلقاود رلرواً عن القياس، وىو أول عمل أتويلم حلركة 

أما يف أوول الفقو فلم يكن من ادلمكن أن يتبلور مفهوم : "التغريب الفقهم، يقول دمحم عابد اجلابري
يف أرجائو؛ ألن ما كان يؤرس أوول الفقو ىو القياس، والقياس ىو محل جزء علل جزء محبًل " الكلم"

                                                           

. 8مواطنون ال ذميون، فهمم ىويدي و   (41)
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، مث يعززون ذلل ادلنهج األوورل ابهتام اإلمام الشاطيب بتبنيو يف كتابو "يبحث لو عما يربره ابلسرب والتقسيم
 .(42)ادلوافقات
 بغَت ادلسلم والعبلاة واجلهاو ادلرأة وأحكام احلرية مسائل يف الفقهية آراءىم احلداثيون يعرر مث"

 اليت الشريعة وارتعماذلم دلقاود  فطنهم علل بناءً  كلو ىذا أن ويزعمون اخل، اجلنائية واحلدوو الذمة وأىل
 اخلربة ابلفقو أىل  ويعرف.إبطراء الشاطيب ويبدؤون ويُعيدون موافقا و، يف وأّولها واّعدىا الشاطيب هبا بشَّر

 ألن اخل؛ واحلدوو واجلهاو وادلرأة مسائل احلرية يف التغريبية اآلراء هبذه البتة لو عبلاة ال الشاطيب أن وأوولو
 البالغ التعظيم يف ادلنتشر الكثَت وكبلمو الفقو اإلربلمم، يف ادلذىبية احملافظة وقور من أوبلً  الشاطيب
 حجة، اخلبلف جعل علل التغليظ يف وكبلمو ،"الذرائق رد"ااعدة  و عظيم وا باعهم، السلف ألئمة

 اجلزئيات اعتبار علل والتأكيد فقط، ادلذىب دبشهور والفتيا رخص ادلذاىب،  تبق منق يف والتشديد
 وأن العقل، علل النقل و قدًن الدنيوية، علل األخروية ادلصاحل و قدًن الكليات، إعلاذلا ابرم وعدم الشرعية

 األمة مقام يف اائم ادلفيت "وأن العادل دلرجعية الشاطيب و عظيم الشرعية، النصوص  غطيها كل األحكام
 ُنِسب أنو  حىت.اخل للفلسفة، وربقَته العلم، أىل من الكبار علل االعًتار من وربذيره عنده، (43)"النيب
، فقال رمحو هللا كأنو يرو علل ادلتهمُت (44)"التهمة ىذه بنفسو وروى الفقهية الفتيا يف والتعسَت التشدو إذل

َا الدِّيِن، يف  َوالت ََّنطُّقُ  احْلَرَجِ  اْلِتزَامُ  َعَلمَّ  محُِلَ  واَتَرةً : "لو اليوم  التَّْكِليفِ  يف  اْلتَ َزْمتُ  َأيّنِ  َذِللَ  َعَلل مَحََلُهمْ  َوِإظلَّ
َيا اُه، اَل  اْلُمْلتَ َزمِ  اْلَمْذَىبِ  َمْشُهورِ  َعَلل احْلَْملَ  َواْلُفت ْ ْونَوُ  َوُىمْ  أَ َ َعدَّ  َويُ َواِفقُ  السَّاِئلِ  َعَلل ُيَسهِّلُ  دبَا َويُ ْفُتونَ  يَ تَ َعدَّ
 َبْسطٌ  َولِْلَمْسأََلةِ  َذِلَل، ِخبَلفِ  َعَلل اْلِعْلمِ  أَْىلِ  َوأَئِمَّةُ  َغَْتِِه، يف  أَوْ  اْلُمْلتَ َزمِ  اْلَمْذَىبِ  يف  َشاذِّا َكانَ  َوِإنْ  َىَواُه،
 .(45 )"(اْلُمَوافَ َقاتُ  )ِكَتابِ  يف 

فعلماء األمة كلهم  خذون دبقاود الشريعة، فنقض رمحو هللا بذلل اهتامهم لو بًتك القياس و رك 
 .مشهور كبلم العلماء

لتدخل فتاوى التغريب بعد ذلل مرحلة جديدة، وىم مرحلة انتشار الوعم بُت عموم الناس عن 

                                                           

بنية العقل العريب ورارة ربليلية نقدية لنظم ادلعرفة يف الثقافة العربية، دمحم عابد اجلابري، مركز ورارات الوحدة العربية ( 42)
. 548-547، و   (م2009: بَتوت)، 9ط

مشهور بن حسن آل رلمان، وار ابن : ادلوافقات، إبراىيم بن مورل اللخمم الشاطيب، رب : انظر ىذه اجلملة يف( 43)
. ، بل جعلها مسألة مستقلة وحشد ذلا األولة(5/253)، (م1997-ى 1417: اخلرَُب )، 1عفان ط

الغبلة، إبراىيم بن عمر السكران، مواق ويد الفوائد، السبت  شرعية  عزيز يف الليربارل اإلعبلم أرهم كيف( 44)
. http://www.saaid.net/Doat/alsakran/87.pdf: 11ى ، و  2/7/1437-م10/4/2016

-ى 1412: اخلرَُب )، 1رليم بن عيد اذلبلرل، وار ابن عفان ط: االعتصام، إبراىيم بن مورل اللخمم الشاطيب، رب ( 45)
. (1/36)، (م1992
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، واضلسار وور ورائل اإلعبلم (اإلنًتنت)طريق ورائل التواول االجتماعم احلديثة يف الشبكة الدولية 
احلصرية اليت يتحكم هبا السبلطُت، شلا اوى مناعة الناس يف مواجهة ىذا الغزو الفكري بشكل  درغلم، 

 ".نتائج حركة التغريب الفقهم يف عصران"وىو ما رنلحظو يف 
 :نتائج حركة التغريب الفقهي يف عصران

 إبراز أرابب  لل الفتاوى،اد حاول كثَتاً األنظمة ادلستغربة واإلعبلم اإلربلمم ادلستغرب مق أن 
، إال أن نتائج احلركة التغريبية يف اجملال الفقهم كانت سلتلفة وغريبة من ومق الضخ اإلعبلمم الشرام والغريب

 :وجهُت
بقيت فتاويهم ااورة علل أ باعهم ومريديهم، فلم زبرج إذل الشعبية بُت ادلسلمُت، فبقيت شاذة - 1

.  بُت غَتىم من العلماءكشذوذ اائليها
 ادلصارف اإلربلمية، واحلجاب، وار فق مستوى احلشمة ت انتشرفقد ،النتيجة عكسيةكانت - 2

.  وعوات ربكيم الشريعة يف الشارع اليوميتلدى السافرات، واو
اذباىهم إذل الفروع  ومق أن التغريب الفكري جذري وأتثَته أكرب من التغريب الفقهم يف الفروع،إن 

ول علل إخفاق إال أن النتائج القاورة والعكسية السابقة تيدل علل عجزىم يف اذلجوم يف رلال األوول، 
 .ذريق يف  غريب الفروع، ال يقل عن إخفااهم يف  غريب األوول

 وار فاع  يف رلال األوول واألحكام األرارية بُت ادلسلمُت العاموىذا يدل علل انتشار الوعم
. ، وإن كان ضعيفاً يف اجملال االختصاوم الدايقمستواه

 ألاوال ابلًتويج الفقهم التغريب "ويف احملصلة فإن الشذوذ أمر ال بد منو يف كل عصر، وأراس 
 أو الشريعة، علل متطفل كا ب هبا يتربع ادلنكرات من شئت ما لل  بيح شاذة فتوى  عدم ولن... شاذة
 زلة العلم أىل بعض من ذلل مثل ودر وردبا بل ادلوعظة، من ويًتبح الدعوة يف يستثمر متألق وعوي صلم
 يتوعلها شرعية دلصاحل ادلفارد عظيم من فتواه علل يًت ب عما وغفلة احلق عن وشذوذاً  الصواب عن منو

 فوات بعد إال الشاذة فتاواه خطورة يدرك دل مفت من وكم والضعف، االهنزام أجواء ضغط ربت
 .(46)"األوان

 
 

                                                           

، 5704، ع 14البكري، جريدة الوطن القطرية، السنة  عمر بن البكري ػلذر من خطورة التغريب الفقهم، عبدهللا( 46)
-http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=385B69E2: 5م، و  16/4/2011

67CA-49FC-AF5C-F55479723A91&d=20110416 .
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