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  ..ماماإل يغرد عندما

 
 نإف� ما موضوع حول األزهر شيخ األكبر االمام يغرد عندما

 .-'امـات فيـھ ت)'ـال الـذي الوقـت ففـي ..جلـل �مـر نأو ،للغايـة م�ـم  املوضـوع  �ع	ـ� أن�ـذا
اء  س>بالـ :سـالمي بأنـھ ال4ـ3اث ع0ـ/  واKLداثـة التطـوGر عـن :سـالمية اDEتمعـات غيـابرو

�ـاب؛ و.Vغـالق Tالتعـصب .دعـاءات مـن ذلـك وغOـ3.. العـالم ومواكبـة  YغرGـده جـاءت رو.
ة�ك\3  .مام فضيلة  قامـةأ اd'ا الإ Tلما-'ا عدد وقلة جمل�ا قصر رغم مؤثرة موجزة ر_^ عبا
ء :ســالمي ال4ـ3اث نأبـ اDeLـة دا   بــراءة الــذئب مــن دم ابـن �عقــوب،ذلـك مـن يبـر دت  رو ر

وقراء-'م غOـ3 الـKnيحة لـھ، ،  ج�ل�م بھ توlيk  ؛�Djم ، وأبطلت iمحاسما ع0/ ادعاءا-'
 والتحضر التقدم اسباب منھ أخذنل ؛واع Kuيح sشqل ھتوقراء أمامھ الوقوف اo/ �مفدعا
  .عليھ الDxوم من بدال

اء ما �عانيھ العالم :سالمي yن �و   البعد عن �ذا ال4ـ3اث رإن الس>ب اKLقيقي و
 الساحة صبحتأو الديkية املؤسسات غي>ت وأ غابت يثح؛ أو قراءتھ قراءة غKu 3Oيحة 

 بقـراءة  قـاموا الـذي املتعلمـOن نـصافأو ميـOن� مـن ودب �ـب مـن لqـل مفتوحـة الدعوGـة
اء والسنة القرآن  روظ�ـو والرأي للمذ�ب  التعصب ع)'ا نتج Kuيحة غ3O قراءة الفق�اء روآ

  Tـل واحـدة م)'ـاتـد�^، لطانسـ مـن �'ـا هللا لنـزأ مـا مـسميات تحـتم�ـشددة   قوفـر جماعـات
�ـذا و ..عقيـد-'م _ـ^ فمـشqوك نالبـاقو مـاأو ، باإليمـان غ�3Oا ع0/ هللا يمن لم ال�� الفئة بأd'ا

 .:سالمي ال34اث ع0/ الDxوم اo/ املنتقدين ما دفع �ؤالء
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 نقـل الـذي نفـسھ �ـو الرا�ـع :سـالمي ال4ـ3اث  �ـ^ أن �ـذا و:نـصافب�نمـا اKLقيقـة
 الغـرب عليـھ ب	ـ� الـذي عينـھ ال4ـ3اث �ـو بـل؛ مـم� مـصاف اoـ/ والتخلـف وةالبـدا مـن العـرب

ت ة ركـب عـن يتخلفـوا لـم واملـسلمOن العـرب نأو ..اKLاليـة ھرحـضا  او تخلـ�'م sعـد الإ راKLـضا
 .لھ الKnيحة غ3O قراء-'م وأ منھ كب3O جزء وأ ال34اث ل�ذا تجا�ل�م

ة _ـ^ النظـر دققنـا ذاإ إننـا     اDLـزء d'ـاأ نجـد اليـوم �'ـا 'ـرن�ن ال�ـ� الغـرب رحـضا
ه :سـالمي لل4ـ3اث :جرا�ي  Tلمـا وتقـدمت تحـضرت Tلمـا فـاألمم ..علمائـھ واج�'ـادات ربمـصاد

 عقيـدة بـل ؛فقـط عقيـدة لـ�س فاإلسـالم ؛ مةمـسل أمـة تكـن لـم ولـو ح�ـ� سـالم: مـع التقـت
 عقيـدة المسـ: اليـوم أخـذوا معـا بـاالثنOن نيأخـذو ناملـسلمو Tـان أن و�عـد .. حيـاة ونظـام
 .KياةاLو عقيدةال معا باالثنOن الإ يقوم ال .سالم نأ واستنا وأ وVسوا

لسو سنة عن التخ0^ اo/  الدعوة نإ  غ3O دعوة السابقOن العلماء واج�'ادات هللا ر
 كتـاب _ـ^ شـرع مـا وGطبـق ،أجمـل مـا يفـصل جـاء هللا مـن و�ـ^ �̂ـ الـسنة نأل ؛ وخب�ثـةسـوGة

ح السنة نبدو والزTاة وا�eL والصالة لغسلوا الوضوء Vعرف فكيف..هللا  !الفق�اء؟ ووشر

 واج�ـت ال�ـ� القـضايا مـن للكثOـ3 حلـوال لتقـدم جـاءت الفق�ـاء اج�'ـادات نأ كمـا
 القرآنيـة النـصوص دائـرة _ـ^ را�عـة اج�'ـادات خـالل مـن رالعـصو ع\ـ3 املـسلمة اDEتمعـات

 .ملشكالتھ ناجعا عالجا تزال وال فqانت الشرGفة؛ والنبوGة

اء البحث نإ  :فر!ق�ن من تأ�ي ��اأ نجد الدعوات �ذه رو

 مـن قبـل غOـ3 املتخصـصOن :سـالمي لل4ـ3اث الـKnيحة غOـ3 القـراءة بنار ىاكتو فرGق  :لو%
، واحـد لفقيـھ وأحيانـا للمـذ�ب التعـصب مـن مجتمعاتـھ فعانـت ؛ممـن تـصدوا ألمـر الـدعوة

 ..م�شددة جماعات ونتج عن ذلك

� نأ علينـا و�ـؤالء  �ـذه عـالج _̂ـ مع�ـم نونتعـاو ل�ـم ونو£ـ¢ ل�ـم وVـستمع مرنحـاو
 جيـدا عـداداإ ف�'ـا العـاملOن واعـداد الديkيـة العلميـة املؤسـسات تفعيـل خـالل مـن املـشqلة

اسـة نبـدو الـدعوة مجـال _ـ^ �عمـل مـن رGمجـوت  ربومنـا الفـضائياتمـا و  ..uـKيحة علميـة رد
ايا البعيدة عن �وقاف  .ذلك ع0/ دليل  إالوالز

 :*خر الفر!ق

§� وأ يفكـر L¦لـل :سـالمي ال4ـ3اث ¥'ـاجم فرGـق اء ذلــك �ـ ف�ـو ؛نف̈ـ رس©/ مـن و

ضاء Tالش�رة وخادعة مqاسبلتحقيق   واملدنيـة التحـضر مـسميات تحت ، ف�س34 الغرب را
 »Dمـا-'م وتمـª§� نسيمـضو �ـؤالء و .. وغ�3Oـا ..املـرأة قوحقـو .Vـسان قوحقـو روالتطـو

اج  "رض% 67 فيمكث الناس ينفع ما وأما جفاء فيذ�ب الز+د ماأ " Yعاo/ فال ، الرGاح راد
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 �ـذا _ـ^ ننظـر أن -الـشرGف ز�ـر� خاصـة_ علينـا يجـب نـھإف خـرy اDLانـب وع0ـ/
 Tانـت ب�نما العصر ل�ذا sعض�ا يص±¢ ال ال�� الفق�اء راءآ سيما ال التنقيح من بمزGد ال34اث

اسـ�'ا قتـصرت نأو ، فيـھ قيلـت الـذي للعـصر مناسـبة اسـات ع0ـ/ فق²ـ� 3اثك4ـ رد  العليـا رالد
 العـصر KLاجـة املزGـد الفق�يـة املباحـث مـن ،ونـضيف ونـنقح ونـصنف وننقـل فنجمـع فقـط؛

 يـتم ال�ـ� املباحـث مـن وغ�3Oـا العـصر وتقنيـات الطفـل قوحقـو املـرأة عـن مباحـث مثـل إل�'ـا
 ^وم)'³ـ مؤسـ¨§� sـشqل ل�ـا يتـصدوا ان الـدين علمـاء وع0ـ/ الفقـھ، كتـب _ـ^ ضـمنا تناول�ـا

 الفق�ـاء ومـن�x رسـولھ وسـنة هللا كتـاب إoـ/ مـس�ندين مـس�ن3O وفكـر مفتوحـة sعقليـة 
د وقـد الـسابقOن،  Tـل ؛ موضـوعا عـشرGن مـن ك´ـ3أ اoـ/ ونـوه _ـ^ �ـذا اDEـال .مـام فـضيلة رأو

 �ــذه القــضايا وتــصبح العــصر، إليــھ يحتــاج جديــدا فق�يــا مبحثــا يــص±¢ م)'ــا موضــوع
س لتأس�س بداية واملوضوعات  :سـالمي الفقـھ " :عنـوان تحـت جديـد فق²ـ� مـذ�ب أو ةرمد

 بـOن تقـرب ، واحـدة فكرGـة بوتقـة _ـ^ �مـة شـتات جمـع خاللـھ مـن يمكـن والـذي  " املعاصـر
 نأ ع0ـ/ صـغ3Oة قرGـة التقنيـات بفـضل نy صـبحتأ وال�ـ� املتنوعـة ومجتمعاتـھ مذا�بـھ
ك سـة وأ املـذ�ب �ـذا _ـ^ ر�ـشا  والعلـوم والبلـدان ا�باملـذ مختلـف مـن علمـاء الفق�يـة راملد

اعـة وال�ندسـة والـصيدلة Tالطـب اE¦تلفـة  مـن القـضايا لتنـاو يـتم بحيـث .. وال34بيـة روالز
ايـا جميـع  املـسلمة اDEتمعـات E¦تلـف ومناسـبة دقـة أك´ـ3 ف�'ـا الفق²ـ� الـرأي فيـأYي؛ والز

 .العال¶� اDEتمع مع اYساقا وأك´3 املعاصرة

سـة وأ املعاصر �²الفق املذ�ب �ذا تأس�س إo/ الدعوة نإ  املعاصـرة الفق�يـة راملد
 يأ �عـرض Tـان حيـث عنـھ؛ هللا ر·ـ§� حنيفـة بـوأ .مـام ملثل�ـا أسـس فقـد ؛مبتـدعا مـراأ لـ�س

�عOن ع0/ الدين رأي ف�'ا يطلب مسألة  العلوم من علم _^ متخصص م)'م واحد Tل،  عاملا رأ
ا-'م خـالل مـن يـصل Tـي  جاءنـا إذا " :ليقـو Tـان الـذي و�ـو الـسليم، الفق²ـ� للـرأي رتـصو

لسـو عـن اKLـديث  تخ3Oنـا، الـKnابة عـن جاءنـا وإذا أخـذناه، - وسـلم عليـھ هللا صـ0/ - هللا ر
 حـق لـھ وأن ملزمـة، غOـ3 التـاsعOن أقـوال أن ىيـر وTـان ،" زاحمنـا�م التـاsعOن عـن جاءنـا وإذا

 ونحـن رجـال �ـم " :لوGقـو ،"اج�'ـدوا كمـا فاج�'ـد اج�'دوا قوم"  :ليقو فqان مثل�م، .ج�'اد
 ."رجال

 جديـدا فق�يـا فكـرا يتطلـب و�ـذا ومـشكال-'ا قـضايا�ا وتتغOـ3 تتغOـ3 اDEتمعـات نإ
 تمكـ)'م ال�ـ� والعقليـة واL¦\ـ3ة العلمبـ نيتمتعـو مـن والفق�ـاء العلمـاء مـن لـدينا ونحـن ،واعيا

سة مذ�ب تأس�س من  السديد الرأي وتقدم ، العصر لقضايا تتصدى معاصرة فق�ية رومد
، فعـل كمـا  كيفيـة _ـ^ التفكOـ3 ع0ـ/ وVعمـل العظـيم تراثنـا أمـام نقـف أن وعلينـا نالـسابقو

ة منـھ .نطـالق ة واعـدة معاصـرة ربحـضا ات مزاحمـة ع0ـ/ رقـاد  طـرأ _̂ـ املعاصـرة راKLـضا
  . ما�رة حرفية يد و مبدعة عقلية sغ3O جمالھ ىير ال فالذ�ب نقية؛ سالميةإ
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 الغايـات، تحديـد ع0ـ/ قـائم مـنظم مؤسـ¨§� عمـل اoـ/ يحتاج الغاية �ذه تحقيق نإ
ضـع م الـدعم وتقـديم املتمOـ«ة، العلميـة قالفـر وتqـوGن العمـل، وخطـط yليـات وو  زالـال

 .لنجاح�ا

 وأنـصت،  Tلـھ :سـالمي اDEتمـع معتاسـ غـرد اذا ولكـن كثOـ3ا؛ �غـرد ال مـام: نإ
ا واتخذ وف�م، واستkبط وتأمل، وفكر    ..ونفذ رقرا

 .وصدقھ التعب3O بدقة وإنما ،اوعرض� ةاملقال لبطو ل�س النn¢ و فاL¦طبة

 " اL¦طـب وتتعـدد املقـاالت، وتكتـب التعليقـات، وتتواصل اKLديث، يك´3 .. و�كذا 
 "مام: رد�غ عنما

 عرفان خالد /د                                                           

  بالقا�رة بن�ن الA@بية <لية عميد                                                            

 


