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أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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العصرانية
 -دراسة حتليلية -

Modernism

 - Analytical Studyإعداد:
مزنة بنت عبد العزيز بن علي اللحيدان
ابحثة يف مرحلة الدكتوراه يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية
الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى

العصرانية – دراسة حتليلية ،مزنة بنت عبد العزيز بن علي اللحيدان

املستخلص
يهدف هذا البحث إىل التعرف على العصرانية ،ونشأهتا،
ومراحل ظهورها ،ومبادئها ،ومسات أتباعها ،ومن مث التعرف على
موقف الغرب من العصرانية ،وموقف العصرانيني منهم ،مع توضيح
وجهة نظر اإلسالم من العصرانيني وسبل التعامل معهم.
وبناء عليه اعتمد البحث على عدة مناهج ،من أمهها:
املنهجان التحليلي والنقدي ،وذلك من خالل حتليل ما مت الوقوف عليه
من املعلومات وتفنيدها ومن مث عرضها على ميزان الشريعة اإلسالمية
للخروج أبظهر النتائج والتوصيات.
ومن أجل هذا اشتمل البحث على :مقدمة ،ومتهيد،
ومبحثني ،وخامتة ،أما التمهيد :ففيه التعريف ابلعصرانية ،ونشأهتا،
ومراحل تطورها ،وأما املبحث األول :فتطرق إىل بيان ركائز العصرانية
ومبادئها ومسات أتباعها ،بينما أتى املبحث الثاين :العصرانيون بني
اإلسالم والغرب ،وأما اخلامتة فقد اشتملت على النتائج ومن أمهها:
أوًل :العصرانية احلالية منهج حياة أكثر من كوهنا مدرسة أو
ا
اجتاه ،إذ إنه تتباين بني أتباعها اآلراء وختتلف بينهم املقاصد
واألهداف.
اثنياا :العصرانيون ليسوا على درجة واحدة يف التعامل مع
وإخالًل.
الشريعة اإلسالمية متس ًكا
ً
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اثلثاا :يفرق العصرانيون بني مفهومي :الغرب احلضاري والغرب
السياسي ،فاألول :هو غايتهم ،بينما اآلخر :هو حمل رفض واستهجان
ابلنسبة إليهم.
وأما التوصيات فهي كاآليت:
أوًل :ضرورة إعداد أحباث علمية تتناول بعض أدعياء العصرانية
ا
يف العامل اإلسالمي ،ذلك أ ّن هناك خلطا يف حتديد ماهية العصرانيني
وبعض أرابب املدارس الفكرية.
اثنياا :ضرورة مقارنة ختبطات املذاهب الضالة والفرق املعاصرة
أبسالفها السابقة ،ذلك أ ّن مقارنة املتشاهبات وجعلها يف نطاق واحد
يقلل فاعليتها ويذهب بريقها ،وهو منهج رابين حكيم يف التعامل مع
الضالني.
اثلثاا :تنظيم مؤمترات وندوات يستضاف إليها الغرب الذين
اهتدوا لإلسالم؛ ليبينوا فيها سلبيات احلضارة الغربية ومساوئها حىت
نقيم احلجة عليهم أمام عامة املسلمني.
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 مزنة بنت عبد العزيز بن علي اللحيدان،العصرانية – دراسة حتليلية
Abstract
This study aims: to identify modernism and the stages
of emergence، principles; and attributes of its followers;
then to identify the position of the Westerns hereof and
clarify the point of view of Islam towards the attitude of the
modernists and the ways of dealing with them.
Accordingly، the study adopts several methodologies،
including: analytical and critical methodologies، through
analyzing and refuting the information have been surveyed،
and then presenting such information on the Islamic Law to
get the relevant findings and recommendations.
For such purpose: the study includes; an introduction،
preamble، two themes and a conclusion; as for the
preamble، it includes: the definition of modernism، its
emergence and stages، regarding the first theme: this
theme addresses modernism pillars، principles and the
attributes of its followers، while the second theme deals
with the modernists between Islam and the West، regarding
the conclusion: it includes findings including the most
important issues herein which includes:
Firstly: Recent modernism is a life approach than
being a school or a trend، where it varies within its
followers as purposes herein are not the same amongst
them as well as the objectives.
Secondly: modernists are not of the same degree in
dealing with Islamic Law in terms of adhering or
breaching.
Thirdly: modernists differentiate between the concepts
of: civilized and political West، as the first one is their target،
while the second one is under rejection and disapproval.
Recommendations as follows:
Firstly: it is necessary to make scientific researches to
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deal with those who are alleging modernism in the Islamic
Word، as there is confusion in identifying the nature of
modernists and some employers of the intellectual schools.
Secondly: it is necessary to compare between the
fallacies of deviating doctrines and the contemporary
groups with their previous ancestors، since such
comparison and making them within one scope will
reduce their impact، wipe off their brightness، as this is a
wise divine law for dealing with those strays.
Thirdly: Organizing conferences and symposiums
where to invite Westerns who turned to Islam for
showing the negative aspects and the disadvantages of
the Western civilization in order to clarify their
imperfections and refute their claims.
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املدقدمة
إ ّن احلم ددد هلل حنم ددده ونس ددتهديه ،ونع ددوذ ابهلل م ددن ش ددرور أنفس ددنا
وسدديتات أعمالنددا ،مددن يهددده فددال مضد ّدل لدده ومددن يضددلل فددال هددادي لدده،
وأش ددهد أن ًل إل دده إًل هللا وح ددده ًل شد دريك ل دده ،وأش ددهد أ ّن حمم د ًددا عب ددده
تسليما كثرياً.
ورسوله صلّى هللا عليه وسلم ً
أما بعد..
فإ ّن هللا تعاىل خلق اخللق لعبادته وحدده ًل شدريك لده ،وجعدل دم
اسدا يهتددون بدده يف عامدة حيداهتم وخاصددتها ،ويف دقيدق أمدورهم وجلّهددا،
نرب ً
دامال مهيمنًددا
أكمددل بدده النعمددة وأمتهددا ،ورضدديه ددذه األمددة وبدده خصددها ،كد ً
عل ددى الشد درائع كله ددا ،ق ددال هللا تع دداىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ[ ،املائ د د د ددة ،]3 :يق د د ددول الند د د د
ضي ِِب ِ
ِ ِ
ِ
هلل َراِبَ ،وِِب ِْإل ْس ََلالِم ِديناَلاَ ،وَُِ َح ٍدَلد
(( :ذَ(اَ)1ق طَ ْع َم ْاإلميَان َم ْن َر َ
وًل))  ،من عمل به سعد وهنأ وجنا ،ومن تركه ضل وزاغ وغوى.
َر َس ا
واآلن وم د ددع البع د ددد ع د ددن عه د ددد الرس د ددالة ،وض د ددعف التلق د ددي والتأص د دديل
واحلصدانة ،انبثقدت تيددارات شدىت كدل منهددا تدزعم النفدع واإلفددادة ،وضدمن هددذه
التي ددارات تي ددار ق دددا ح ددديث ،ق دددا الفك ددر ح ددديث احلض ددور ،ه ددو ح ددديث
الس دداعة يف كث ددري م ددن املواق ددع والقند دوات ،والكت ددب واملق دداًلت ،أفك دداره ابت ددت

) (1مسلم ،الصحيح ،ح ( ،)34كتاب اإلميان ،ابب ذاق طعم اإلميان من رضي
ابهلل رًاب.)62/1( ،
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منتشددرة يف كددل مكددان ،حددىت غدددى مددن يددتج ،نطقدده ولددي مندده ،ومددن يددروج
لده وًل ينتسددب إليدده ،ومددن هددو بددني بدنيً ،ل يدددري مددا رأيدده فيدده ،فمددا حقيقتدده
ومددا أبددرز أفكدداره ومبادئدده ومددا ركددائزه ومددا مسددات أتباعدده ومددا بدواعثهم ومددا
وجهددة نظددر اإلسددالم فدديهم مددن هنددا ومددن هددذا املنطلددق وقددع اختيدداري علددى
دراس ددة ه ددذا التي ددار (العص د درانية) ،وبن دداءً عل ددى تل ددك التس ددا ًلت واملعطي ددات
جدداءت الدراسددة بعن دوان( :العص َلرانية :دراسددة حتليليددة) ،سددائلة املددوىل ا دددى
والقبول والسداد ،وحسن العاقبة يف الدنيا ويوم احلساب.
أهمية املوضوع
ددذا املوضددو أمهيددة ابلغددة ،ترجددع إىل ملددة مددن األمددور يددتم إيرادهددا
جمملة يف النقاط التالية:
 صلته املباشرة بفكر املسلم وقيمه وما يُبىن عليهما من عقائدوتصورات.
 شدة صلته بواقع األمة اإلسالمية وما يعرتيها من الفنت واألحداث. أتثر الكثري من رموز اجملتمعات اإلسالمية ابلطرح العصراين،وتغلغل فكرهم بني شىت األطياف.
 مواكبة األفكار العصرانية لتطورات العصر ،والسعي الد وب يفمترير أفكارهم وتروجيها ،ختلف الوسائل واإلمكاانت.
أسباب اختيار املوضوع
تض د ددافرت ع د دددة أس د ددباب لتك د ددون يف جممله د ددا ال د دددافع األساس د ددي
- 447 -
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ًلختيار هذا املوضو  ،تتلخص فيما أييت:
 احلاجة املاسة إىل بيان املنهج الشرعي املبين على الكتاب والسنةوفهم سلف األمة؛ لتبليغ دين هللا وهداية اخللق وإخراجهم من
الظلمات إىل النور.
 اإلثراء املعريف والفكري الذي سيعقب البحث يف مثل هذهاملوضوعات العميقة املنهج واألسلوب ،املتداخلة الكيفية واملضمون.
 الرغبة يف الذود عن أصول اإلسالم وما يثار حو ا من الشبهواًلدعاءات.
 حماولة تقدا دراسة علمية ملخصة تُعىن إببراز موضع اخلللومزلة القدم ،ليتسىن بعد ذلك معاجلته ودر ه أبصوب السبل
وأجنعها.
أهداف البحث
هتدددف دراسددة هددذا البحددث إىل حتقيددق عد أل
ددد مددن األهددداف ،ميكددن
إما ا فيما أييت:
 التعرف على العصرانية ونشأهتا ومراحل ظهورها. بيان مبادئ العصرانية ،وركائزها وأصو ا. التطرق إىل بواعث العصرانيني وما ترتب عليها من املعامل والسمات. التعرف على موقف الغرب من العصرانية ،وموقف العصرانيني منهم. توضيح وجهة نظر اإلسالم من العصرانيني وسبل التعامل معهم.- 448 -
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تساؤالت البحث
يتمحددور البحددث يف هددذا املوضددو حددول اإلجابددة عددن التسددا ًلت
اآلتيددة :مددا امل دراد ابلعصدرانية ومددا مراحددل نشددأهتا ومددا ركائزهددا ومددا أبددرز
مسددات أتباعهددا ومددا مددوقفهم مددن الغددرب ،ومددا موقددف الغددرب مددنهم ومددا
وجهة نظر اإلسالم منهم
حدود البحث
اشتملت احلدود يف هذا البحث على احلدود الزمانية واملوضوعية
واملكانية ،حيث تناولت التعريف ابلعصرانية يف العامل اإلسالمي ،والعصرانيني
ومن حتت أتثريهم من املقبلني على الطرح العصراين يف وقتنا املعاصر.
الدراسات السابدقة
م د ددن خ د ددالل البح د ددث واًلط د ددال حص د ددلت الباحث د ددة عل د ددى بع د ددض
الرسددائل واألحبدداث الددل تناولددت موضددو هددذه الدراسددة بعندداوين مشدداهبة،
ولعل أهم هذه الدراسات ما أييت:
 الدراسة األوىل :العصرانية ودعوهتم للتجديد ،للباحث :سيفالدين خاشان  -حبث حمكم( -فلسطني :جملة جامعة األقصى،
اجمللد ،21:العدد األول1438 ،ه2017-م).
 الدراسة الثانية :العصرانية :مفهومها وجذورها ومسريهتا ومعاملهاوآاثرها ،للباحث :عبد العزيز بن سعد القرين- ،رسالة دكتوراة-
(املدينة املنورة :مكتبة دار الزمان1435 ،ه – 2014م).
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 الدراسة الثالثة :جتديد الدين لدى اًلجتاه العقالين اإلسالمياملعاصر ،للباحث :أمحد بن حممد اللهيب- ،رسالة دكتوراة-
ط( ،1الرايض :جملة البيان1432 ،ه2011-م).
 الدراسة الرابعة :العصرانيون ومفهوم جتديد الدين عرض ونقد،للباحث :عبد العزيز خمتار إبراهيم ،ط( ،1الرايض :مكتبة
الرشد1430 ،ه2009-م).
الفرق بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:
 -1تناولت دراسة (خاشان) موضو العصرانية والتجديد ،حيث
حتدث فيها عن معىن العصرانية ونشأهتا وأصو ا ودوافع
أصحاهبا للتجديد يف العقيدة ،ومنهجهم واآلاثر املرتتبة على
املفهوم العصراين لتجديد الدين ،وأهم جتاوزاهتم يف جانب
اًلعتقاد والتشريع والفكر ،فهي تلتقي مع الدراسة احلالية يف
جوانب شىت ،من أمهها :معىن العصرانية ونشأهتا ومنهج أرابهبا،
يف حني ختتلف عنها يف موقف الغرب من العصرانية وموقف
اإلسالم منها ،هذا إىل جانب اًلختالف يف املنهج وطريقة
التناول بينهما.
 -2هتدف دراسة (القرين) إىل بيان مفهوم العصرانية وجذورها
ومسريهتا يف الفكر الغريب ،وجذور العصرانية ومسريهتا وآاثرها
ومعاملها يف العامل اإلسالمي ،فهما تشرتكان يف مفهومها
ومسريهتا ومعاملها وهو الذي مت بيان طرف منه يف املبحث األول
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من هذا البحث ،بينما ختتلف عنها يف بيان موقف الغرب من
العصرانيني وموقف الغرب منهم ،وموقف اإلسالم من
العصرانيني ،وهو ما تناوله املبحث الثاين من البحث.
 -3تعرضت دراسة (اللهيب) إىل تناول اتريخ الدعوة إىل التجديد
العقالين يف العامل الغريب والعامل اإلسالمي ،وأسباب ظهورها فيه،
ونظرة الغرب حنو العصرانية يف العامل اإلسالمي ،كما تناولت
مصادر التلقي عند أصحاب اًلجتاه العقالين اإلسالمي
املعاصر ،والقواعد العامة الل يستندون عليها ،ومن مث اآلاثر
املرتتبة على هذه الدعوة ،فهي تتشابه مع هذه الدراسة يف بيان
مفهوم العصرانية ونشأهتا ومراحل تطورها ،بينما ختتلف الدراسة
احلالية عنها يف بيان مسرية العصرانيني الفكرية وكيفية معاجلتها
يف ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف األمة.
 -4بيّنت دراسة (خمتار) مفهوم جتديد الدين من خالل بيان املراد
ابلتجديد عند السلف الصاحل ،وشروطه ،وضوابطه ،ومناقشة
املفاهيم اخلاطتة يف ذلك من خالل بيان التجديد عند العصرانيني،
مستعرضا إبجياز التعريف ابلعصرانية وأسباب ظهورها ومسات
ً
ومستطردا يف بيان ماهية التجديد عند العصرانيني ،والفرق
أتباعها،
ً
بينه وبني التجديد عند السلف الصاحل ،فهي تشرتك مع الدراسة
احلالية يف التعريف ابلعصرانية ومسات أتباعها ،بينما ختتلف الدراسة
احلالية عنها يف بيان موقف الغرب من العصرانية ،وموقف اإلسالم
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منها.

منهج البحث
دعددت طبيعددة البحددث يف هددذا املوضددو ًلسددتخدام عدددة مندداهج،
م ددن أمهه ددا :امل ددنهج التحليل ددي والنق دددي ،وذل ددك م ددن خ ددالل حتلي ددل م ددا مت
الوقد ددوف عليد دده مد ددن املعلومد ددات وتفنيد دددها ومد ددن مث عرضد ددها علد ددى مي د دزان
الشريعة اإلسالمية للخروج أبظهر النتائج والتوصيات.
إجراءات البحث
قام ددت الباحث ددة ابًلعتم دداد يف أثن دداء كتاب ددة حبثه ددا عل ددى الض د دواب
واإلجراءات التالية:
 كتابة اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين ،وعزوها إىل مواضعهابذكر اسم السورة ،ورقم اآلية يف احلاشية.
 ختريج األحاديث النبوية من كتب السنة املعتمدة ،دون التزاملفظ من ُخِّّرج منه ،فما كان يف الصحيحني أو أحدمها اُكتفي
بتخرجيه منهما دون ذكر حكمه؛ لتلقي األمة ما ابلقبول ،وما
مل يوجد فيهما ُُيََّرج من كتب السنة األخرى ،مع بيان احلكم.
 الرجو إىل املصادر األصلية قدر املستطا  ،وما مل يوجد منهايشار إىل من نقل عنه ،مع اًلقتصار على اًلسم األخري ،يليه
خمتصرا ،واًلكتفاء بتسجيلها كاملة يف ثبت
اسم الكتاب
ً
املراجع.
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 ما أُخذ ابلنص يوضع بني قوسني " " ،عدا الشواهد الشعريةلغناها عن ذلك ،وما كتب ابملعىن أو بتصرف يُشار إليه يف
احلاشية بكلمة "ينظر".
 عدم الرتمة لألعالم الواردين يف البحث ،عدا رجال املدرسةالعصرانية من غري املعاصرين.
هيكل البحث
يتكون البحث من مقدمة ،ومتهيدد ،ومبحثدني ،وخامتدة ،وفهدارس،
على النحو اآليت:
املقدمة :وفيها( :أمهية املوضو  ،وأسباب اختياره ،وأهداف البحث،
وتسا ًلته ،وحدوده ،والدراسات السابقة ،ومنهج البحث وإجراءاته،
وتقسيماته).
التدهيد :وفيه( :التعريف ابلعصرانية ،ونشأهتا ومراحل تطورها).
املبحَل األول :ركَلَلائز العصَلرانية ومبادئهَلَلا وعَلَلات العص َلرانيني
وبواعثهم الفكرية ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :مبادئ العصرانية وأبرز أفكارها.
املطلب الثاين :ركائز العصرانية وأصو ا الفكرية.
املطلب الثالث :مسات العصرانيني الفكرية
املطلب الرابع :بواعث العصرانيني ومسريهتم الفكرية
املبحَل الثَلَلاين :العصَلرانيون بَلَلني اإلسَلَلالم وال َلَلر  ،وفيدده ثالثددة
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مطالب:
املطلددب األول :موقف العصرانيني من الغرب
املطلب الثاين :موقف الغرب من العصرانية.
املطلد ددب الثالد ددث :العص د درانيون مد ددن وجهد ددة نظد ددر اإلسد ددالم وطد ددرق
التعامل معهم.
اخلامتة :واشتملت على:
الن د د د د د د د ددتائج.
التوصيات.
الفهارس :وتضمنت التايل:
فهرس املص ددادر واملراجد د د ددع.
فهرس املوضوعد د د د د د د د د د د د د د د د د د دات.
"فيددا أيهددا الندداظر فيدده لددك غنمدده وعلددى مؤلفدده غرمدده ،ولددك صددفوه
دزف
وعليدده كدددره ،وهددذه بضدداعته املزجدداة تُعددرض عليددك وبنددات أفكدداره تدُ ّ
إليددك ،فددإن صددادفت كف دأً كرميدًدا مل تعدددم مندده إمسددا ًكا ،عددروف أو تسددريًا
إبحسددان ،وإن كددان غددريه فدداهلل املسددتعان"( ،)1لددذا ًل تبخددل بنصددح يددزدان
به ،فنصدف عقدل املدرء لددى اإلخدوان ،وللعداملني حدق أدائده ،وهدو الشدعار
ألخوة اإلسالم.
دريا وس د ددامح نس د دديجه
وظُد د د ّن ب د دده خ د د ً
ابًلغض د د د د د د د دداء واحلس د د د د د د د ددىن وإن ك د د د د د د د ددان هله د د د د د د د ددال
( )1ابن القيّم ،حادي األرواح( ،ص.)13 :

- 454 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

وسد د د د د د د د دلّم إلح د د د د د د د دددى احلس د د د د د د د ددنيني
دواب ف د د د د د د د د ددأحمال
اجت ده د د د د
درىد د د د د د د د د د د
إص د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دودا د د د دًلدُ د د د دخد د د د د د د د د د د د د د د د
دابةد د د د دداد رام ص د د د د د د د د د ً
فاد َرك د د ده بفضد د ددلة
ف د ددإن ك د ددان خ د ددرق ّ
() 1
مد ددن احل لد ددم وليُصد ددلحه مد ددن جد دداد م قد ددوًل

( )1الشاط  ،منت الشاطبية( ،ص.)7 :
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متهيد
التأثر ابلغرب ًل ينفك منه أحد يف غالب حال الناس اليوم،
ولكن هناك من يتفاعل معه منطل ًقا من أس اثبتة ًل جتعل الفكر
أصال ا ،ونو آخر يتل فيه الغرب مقام املرجعية واملؤثر
الغريب ً
األساس لدى أصحابه( ،)1فإىل أي صورة تنتمي العصرانية وما مراحل
نشأهتا وما أبرز مبادئها وأفكارها وقبل الولوج إىل ذلك جيدر بنا
التعرف على معانيها وأهم مدلوًلهتا إذ احلكم على الشيء فر عن
تصوره!
أوًل :التعريف ِبلعصرانية:
ا
العصرانية ل ة :من عاصر يعاصر ،معاصرًة ،فهو م ِّ
عاصر ،
ُ
ُ
َ
()3
والعصر الدهر ،والعصران الليل والنهار ،والعصر الليلة ،والعصر اليوم ،
عصر و أل
وعاصره :عاش معه يف أل
احد ،أي يف زمن واحد(.)4
َ
اصطالحاً :ل تعين جمرد اًلنتماء إىل العصر ،ولكنها
العصرانية
ا
مصطلح خاص( ،)5تعددت تعريفاته إًل إهنا وإن اختلفت لفظًا ًل
()2

( )1ينظر :الزنيدي ،املثقف العريب بني العصرانية واإلسالمية( ،ص.)68 :
( )2ينظر :عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،مادة " :ص ر".)1507/2( ،
( )3ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة" :عصر".)576/4( ،
( )4ينظر :عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،مادة " :ص ر".)1507/2( ،
( )5ينظر :الزنيدي ،املثقف العريب بني العصرانية واإلسالمية( ،ص.)69 :
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معىن ولعل من أمهها ما أييت:
ختتلف ً
 العصرانية :تعين تطويع نصوص الشريعة وأحكامها لتتوافق معمستجدات العصر ،دون اعتبار لقداسة النص واملرجعية الشرعية
وهي الكتاب والسنة(.)1
 العصرانية" :هي أي وجهة نظر يف الدين ترى أن التقدم العلمياحلاضر واملعارف املعاصرة تستلزم إعادة النظر يف الفكر الديين
القدا ،وأتويل تعاليم الدين لتتالءم مع معارف العصر السائدة
وظروفه"(.)2
يتبني أ ّن العصرانية تدور يف جمملها حول ضرورة تطويع
ومن هذا ّ
الدين اإلسالمي ليتوافق مع احلضارة الغربية املعاصرة ،وعلى ضوء ذلك
يتضح املقصد من إطالقها وسبب تسميتها ،ومن خالله ميكن أن يقال
إ ّن العصرانية تعين :حماولة تطويع أحكام الدين ومبادئه ليتوافق مع
الذوق ال ريب املعاصر ومادايته ،وقد أُطلق عليها عدد من املسميات
من أمهها :العقالنية( ،)3والتنوير( ،)4واحلداثة(.)1
( )1ينظر :احلنيين ،التطرف املسكوت عنه( ،ص.)5 :
( )2بسطامي ،مفهوم جتديد الدين( ،ص.)202 :
( )3إشارة إىل تقدميهم وتقديسهم للعقل حيث جعلوه وسيلة اإلثبات وأساس احلكم
على األشياء وطريق القبول ا ،ينظر :العقل ،اًلجتاهات العقالنية احلديثة( ،ص:
.)20
( ) 4إشارة إىل الواقعية وحتكيم الواقع املادي ونبذ الغيبيات وما وراء الواقع  .ينظر:
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اثنياا :نشأة العصرانية:
العصرانية حركة جتديدية واسعة نشطت يف داخل األداين
الكربى :داخل اليهودية ،وداخل النصرانية ،وعرفت يف الفكر الغريب
ابسم العصرانية ( ،)modernismومنهم انتقلت إلينا( ،)2وقد كانت
بداية هذا اًلنتقال عرب احلمالت اًلستعمارية من الغرب لبالد املسلمني
حينما جا وا مزودين ،نتجهم احلضاري الباهر ابلنسبة ألمة اإلسالم،
ومن مث أُكمل هذا التفاعل عن طريق املبتعثني من أبناء املسلمني
انهضا
للغرب ،خرجوا من جمتمعاهتم فخرجوا عاملا آخر ،عاملا غربيًا
ً
ً
ً
متحررا وغريها من الصفات املقابلة لصفات جمتمعاهتم ،ومن مث فكروا
ً
يف أحوا ا مستشعرين أنه فرض كفائي قد تعني عليهم؛ فنادوا بلسان
احلال اترًة وبلسان املقال اترة أخرى أبهنم رسل النهوض احلضاري
جملتمعاهتم وحتريرها من ختلفها ومودها ،وقد جتلت حال هذه الفتة يف
صورتني(:)3
الصورة األوىل :اًلنبهار ابلوضع احلضاري الغريب ،وحماولة
وتقاليدا
استنساخ جتربته احلضارية ،وحتطيم كل ما يعارض ذلك دينًا
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلليند ،الوحي واإلنسان( ،ص.)117 :
( ) 1إشارة إىل رفضهم الرتاث والتعلق ابجلديد ،ونبذ القيم املوروثة حبجة التجديد
والتحديث .ينظر :جمموعة من املؤلفني ،املوسوعة امليسرة.)876/2( ،
( )2ينظر :الزنيدي ،املثقف العريب بني العصرانية واإلسالمية( ،ص.)63 :
( )3ينظر :املرجع السابق( ،ص.)65-63 :
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وترا ًاث ،أما الصورة الثانية :فهي الل حاول أصحاهبا التماسك أمام
ضغ وهج احلضارة واستثماره لينسجم مع التوجه اإلسالمي من خالل
التوفيق بني احلضارة الغربية وبني األس الدينية ولو بتأويل النصوص
الشرعية ،ا جيعلها تتفق مع املعطيات الفكرية احلضارية -وهي املعنية
دراستها ، -وقد مرت يف غضون ذلك بثالث مراحل (:)1
املرحلة األوىل :وتعترب املرحلة التمهيدية لتأسي العصرانية ،وتبدأ
مع الرحلة األوىل من مراحل اتصال املسلمني ابحلضارة الغربية عن طريق
البعثات التعليمية ،والل كان ا دف منها نقل العلوم الل يتاج إليها
املسلمون ،ولكن ما حدث لي كما يراد حيث أتثر كثري من أعضاء
البعثات ،ا شاهدوه يف اجملتمعات األوروبية ،وعادوا آبراء وأفكار جديدة
تطويرا اجتماعيًا وإدارًاي؛ ليتساير مع معطيات
لتطوير اجملتمع املسلم
ً
احلضارة الغربية مع إجياد املخرج الشرعي لكل قضية بروح هادفة بعض
الشيء( )2مع حرص وحذر يف إبدائها( ،)3وأبرز من ميثل هذه املرحلة رفاعة
الطهطاوي( ،)4وخري الدين التونسي(.)1
( )1ينظر :اللهيب ،جتديد الدين( ،ص.)168-138 :
( )2ينظر :حسني ،اإلسالم واحلضارة الغربية( ،ص.)78 :
( )3ينظر :كمال ،العصريون معتزلة اليوم( ،ص.)7 :
( )4هو رفاعة بن بدوي بن رافع الطهطاوي ،ولد يف طهطا يف عام 1216ه ،عامل
إماما وواعظًا مع بعثة من
مصري درس ابجلامع األزهر ،مث أرسلته احلكومة ً
متأثرا ابلثقافة الغربية ،وأنشأ جريدة الوقائع
الشبان إىل أورواب ،وملا عاد عاد ً
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طورا
املرحلة الثانية :يف هذه املرحلة بدأ واقع املسلمني ينتقل ً
جديدا يف القناعة ابألخذ عن الغرب ،وأصبح أتثري احلضارة الغربية
ً
يظهر أكثر قوة وفاعلية يف بالد املسلمني نتيجة اًلستعمار الذي اجتاح
قواي ،فقد كانت
ظهورا ً
كثريا من الدول اإلسالمية ،مما جعل للعصرانية ً
ً
أفكار هذه املرحلة تتلخص يف إعادة النظر يف تعاليم اإلسالم ،وأتويلها
أتويال يتوافق مع احلضارة الغربية أو قريبًا منها ،وغري متعارض معها(،)2
ً
وتعد هذه املرحلة هي املرحلة التأسيسية للعصرانية يف البالد العربية
اإلسالمية ،وقد قامت على يدي رجلني مها:
األول :مجال الدين األف اين( :)3ويعتربه الباحثون املؤس األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصرية ،وترجم كتبًا كثرية ،تويف ابلقاهرة عام1290 :ه ،من أبرز مؤلفاته :القول
السديد يف اًلجتهاد والتقليد ،وشرح ًلمية العجم .ينظر :الزركلي ،األعالم،
(.)29/3
( )1هو خري الدين التونسي ،شركسي األصل ولد يف عام 1225ه ،وزير ،مؤرخ،
تعلم العلوم الدينية واللغات الرتكية والفارسية والعربية ،مث التحق بوظائف
احلكومة ،وتقلب يف كثري من املناصب السامية ،فاختري وز ًيرا للحربية يف تون ،
توىل منصب الصدارة العظمى ،وتويف يف القسطنطينية عام 1308ه ،من
مؤلفاته :أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك .ينظر :كحالة ،معجم املؤلفني،
(.)133/4
( )2ينظر :اخلراشي ،نظرات شرعية يف فكر منحرف( ،ص 17 :وما بعدها).
( )3هو مال الدين حممد احلسيين األفغاين ،ولد يف أفغانستان عام 1254ه ،نشأ
وتعلم يف كابل ،وتلقى العلوم العقلية والنقلية ،وبر يف الرايضيات ،وذهب
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للعصرانية ،كان ذا شخصية غامضة( ،)1له أنشطة سياسية متعددة ،مل
يهتم ابلتأليف العلمي وإمنا صب جل اهتمامه يف إلقاء اخلطب
والكلمات داعيًا إىل التحرر من الضواب الشرعية( ،)2والسري خلف
الثقافة الغربية.
()3
الثاين :حمدد عبده  :يعد ،ثابة األب الفكري والروحي
للعصرانية ،تتلمذ على يد األفغاين ،لكنه وجه أفكاره وجهة تعليمية
أكثر منها دعوية ،وبث يف تالميذه روح الثقافة الغربية ،وقد فاق يف
نظرا خللفيته الدينية الل افتقدها األفغاين(.)4
ذلك شيخه ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصر وبث دعوته فيها ،وأنشأ يف ابري مع تلميذه حممد عبده جريدة العروة
الوثقى ،تويف ابألستانة ونقل جثمانه إىل أفغانستان عام1363 :ه ،من
مؤلفاته :رسالة الرد على الدهريني ،واتريخ األفغان ،ينظر :الزركلي ،األعالم،
(.)169/6
( )1يُرتجح أنّه كان شيعيًا ماسونيًا ،ينظر :اخلراشي ،نظرات شرعية يف فكر
منحرف( ،ص.)1030-1026 :
( )2ينظر :اللهيب ،جتديد الدين( ،ص.)155-151 :
( )3هو حممد عبده بن حسن خري هللا آل الرتكماين ،ولد ،صر عام1266 :ه،
ودرس ابألزهر ،وتوىل حترير جريدة الوقائع املصرية ،وتوىل منصب القضاء ،مث
مستشارا يف حمكمة اًلستتناف فمفتيا للداير املصرية ،تويف سنة:
جعل
ً
1323ه ،من مؤلفاته :اإلسالم والنصرانية ،ورسالة التوحيد ،ينظر :كحالة،
عمر بن رضا ،معجم املؤلفني.)273-272/10( ،
( )4ينظر :اخلراشي ،نظرات شرعية يف فكر منحرف( ،ص.)1037 :
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املرحلة الثالثة :وهي املرحلة احلاضرة الل نعيش أحداثها وتعترب
استمر ًارا للمرحلة الل قبلها وبينهما تداخل كبري ،إًل أ ّن هذه املرحلة
هتيأ ا من مصادر التلقي ووسائل اًلنتشار مامل يتوفر لسابقتها ،وقد
متثلت هذه املرحلة يف أشخاص ،وماعات ،وأحزاب ،وأقطار شىت من
العامل على تفاوت فيما بينهم يف األخذ والرتك.
ومن خالل استعراض مراحل العصرانية ميكن أن يُقال :إ ّن املرحلة
األوىل مرحلة وضع األساس تعد ،ثابة الباعث على ظهور العصرانية
حتور يف األحكام الدينية وإمنا مررت
وتشكل مبادئها الفكرية؛ لكوهنا مل ّ
الثقافة الغربية ابسم الدين اإلسالمي وًل يزال له احلاكمية عليها ،أما
املرحلة الثانية :فهي املرحلة الفعلية ومرحلة تشكل اآلراء ،حيث منها بدأ
حتوير األحكام الشرعية لتتوافق مع الذوق الغريب ومتريرها ابسم الدين
اإلسالمي ،ولعل هذا األمر هو الذي جعل أكثر الباحثني يؤرخون
العصرانية بدءًا من هذه املرحلة ،يف حني تعد املرحلة الثالثة :مرحلة
انتشار أفكار سابقتها بل واًلنطالق منها وبناء أحكام جديدة مرتتبة
عليها ،و ذا ميكن أن تصنف ضمن اآلاثر ،حيث اختلطت فيها األوراق
أرضا خصبة للبحث
فصارت مزجيًا من األشخاص واآلراء ،مما جيعلها ً
والدراسة.
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املبحث األول :مبادئ العصرانية وركائزها ،ومسات العصرانيني
وبواعثهم الفكرية،
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :مبادئ العصرانية وأبرز أفك دداره د د ددا.
املطلب الثاين :ركائز العصرانية وأصو ا الفكد د درية.
املطلب الثالث :سد دم ددات العصرانيني الفكد د د درية.
املطلب الرابع :بواعث العصرانيني ومسريهتم الفكرية.
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املطلب األول :مبادئ العصرانية وأبرز أفكارها
مت التطرق فيما مضى إىل حقيقة العصرانية ونشأهتا ومراحلها،
وحىت يتم اإلملام بكنهها ًلبد من التعرف على أبرز املبادئ واآلراء الل
تبلورت منها ،وحىت يتضح ذلك سيتم تناول موقف العصرانية بدءًا من
مرورا بطرف من فروعها ومن مث استعراض
أصول الشريعة اإلسالمية ً
خالصة أفكار أتباعها تواليًا ،وذلك كما أييت(:)1
يقر العصرانيون
ا
أوًل :موقف العصرانيني من القرآن الكرميّ :
()2
ابلقرآن الكرا لكنهم ًل يلتزمون به كما نزل  ،ذلك أ ّهنم دعوا إىل
إعادة قراءته يف ضوء الظروف اجلديدة ،وابلتايل ًل بد من إعادة فهم
النص القرآين من خالل املعرفة والتجارب الذاتية ور ية العصر احلاضر(،)3
يقول نصر أبو زيد" :إ ّن العقائد القرآنية الل خاطبت املعاصرين لفرتة
التأسي يف حاجة دائمة إىل الصياغة الفكرية اإلنسانية؛ أل ّن ما ُياطب
جيال يف سياق ثقايف بعينه يعجز عن خماطبة جيل آخر يف سياق
ً
()4
آخر" .
( )1املقصود هبذا الرتتيب بيان املوقف بدءًا من أول مصادر الدين كما هو
متعارف عليه يف الكتابة العلمية البدء ابألهم فاملهم ،أما مسرية تشكل هذا
املوقف فسيتم تناوله فيما أييت ،شيتة هللا تعاىل.
( )2ينظر :كمال ،العصريون معتزلة اليوم( ،ص.)60 :
( )3ينظر :الناصر ،العصرانيون( ،ص.)237 :
( )4أبو زيد ،التجديد والتحرا والتأويل( ،ص.)71 :
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عموما
اثنياا :موقف العصرانيني من السنة النبوية :العصرانيون ً
مصدرا من مصادر التشريع ،ولكنهم يثريون
يقرون ابلسنة النبوية
ً
اعرتاضات مما جيعل إقرارهم نظرًاي حبتًا ،ومن أظهر تلك املواقف جتاه
السنة النبوية تقسيمهم السنة إىل تشريعية وغري تشريعية ،وردهم كثرياً من
األحاديث حبجة الدًللة الظنية نتيجة موقفهم املريب من خرب اآلحاد،
يقول حممد عمارة" :من نعم هللا على املسلمني أن جعل سائر عقائد
اإلسالم مكتملة يف اآلايت احملكمات من النصوص قطعية الدًللة
والثبوت يف القرآن الكرا ،فاملسلم ًل يتاج يف إثبات عقائد اإلسالم
إىل الظ نون ،أو النصوص ظنية الثبوت ،أو ظنية الدًللة ...وأكثر
األحاديث النبوية وخاصة أحاديث اآلحاد هي ظنية الثبوت"(.)1
التشكيك يف منهج احملدثني ،والطعن يف رواة احلديث من الصحابة
رضي هللا عنهم ومن بعدهم واًلفرتاء عليهم ،كل ذلك من أجل ضرورة
انسجام معىن احلديث مع عقو م ومتطلبات احلضارة الغربية(.)2
( )1عمارة ،مقال بعنوان :بني الظن واليقني ،جريدة الشرق األوس  ،السنة
السادسة ،العدد .276 :السبدت  05شعبدان 1423هد  12أكتوبر
2002م العدد  ،8719راب املقال ،L4 http://cutt.us/aUD:اسرتجع
صباحا.
بتاريخ1427/4/27 :ه ،الساعةً 5:40 :
( )2يظهر مما سبق أن تلك اًلعرتاضات ما هي إًل ادعاءات مكررة منذ قرون
ونقدا قدميًا وحديثًا ،مثل كتاب الرسالة لإلمام
خلت ،أشبعها العلماء حبثًا ً
الشافعي ،وأتويل خمتلف احلديث ًلبن قتيبة ،والسنة ومكانتها يف التشريع
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اثلثاا :موقف العصرانيني من اإلمجاع :طعن العصرانيون يف
اإلما  ،ومن هنا دعوا إىل تطوير الفقه حبجة أن لكل عصر رجاله وأن
األوىل إعمال املصلحة العامة( ،)1فنجم من جراء ذلك تقسيم الفقه إىل
شريعة هللا وشريعة الفقهاء ،ومن مث دعوا إىل إعادة النظر يف التشريع
اإلسالمي كله دون قيد ،وفتح ابب اًلجتهاد على مصراعيه( )2للقادرين
وألصحاب الور وأصحاب األهواء اجلميع يف ذلك سواء ،يقول حسن
الرتايب" :منهج التفقه اشرتاك بني املسلمني كل ،ا عنده من علم"(.)3
ابعا :موقف العصرانيني من السلف( )4والرتاث اإلسالمي:
را
تعاىل العصرانيون على تراث أمتهم وأرادوا ربطها بعلوم الغرب النافع
منها والضار ،بل ويصورون العودة إىل السلفية ردة إىل الوراء وعقبة أمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للسباعي ،وغريها من الكتب واألحباث ،ينظر :الناصر ،العصرانيون( ،ص:
.)256-240
( )1ينظر :املرجع السابق( ،ص.)261 :
( )2ولكن لي هو اًلجتهاد كما عرفه الفقهاء استنباطًا من النصوص وكش ًفا
حلكم هللا ،وإمنا هو اجتهاد لتخطي النص بل وختطي سنة رسول هللا .
ينظر :الناصر ،العصرانيون( ،ص)261 :
( )3الرتايب ،منهجية التشريع اإلسالمي( ،ص.)15 :
( )4السلف" :هم العلماء العدول الوارثون عن رسول هللا  احلقائق واملعارف
والعقائد ،وميكن أن يقال :هم السادة األخيار إىل هناية املائة الثالثة من
ا جرة النبوية الشريفة" ابن ماعة ،إيضاح الدليل( ،ص.)40 :
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التغيري حبجة أ ّن اإلسالم كرم اإلنسان ووضع له املنهج السليم املتوافق
مع طبيعته فال حاجة ألخذ أقوال السابقني أو اًلعتماد عليها( ،)1يقول
أبو اجملد" :أما اجتهاد القدماء من السلف فإنّه يظل جتربة غري
ملزمة...تلك إذن أمم قد خلت ا ما كسبت ولنا -اليوم -ما كسبنا،
والرتاث جتارب ،واجتهاد السلف سوابق ،واحلاضر ًل يصلح له إًل
اجتهاد جديد"(.)2
ويظهر مما سبق ِّعظم اًلحنراف الذي حصل عندهم ،كل ذلك
بدافع تطوير الدين واخلروج به عن قالب التقليد بزعمهم ،والذي ترتب
عليه عدة أفكار انبثقت من ختلخل متسكهم ،صادر اإلسالم وعلومه،
ولعل أبرزها ما أييت:
 حماولَلَلة التقريَلَلب بَلَلني أ َل األداين ومتييددع مددا يبددىن علدديهم مددن أحكددامكمعتقد الوًلء والرباء واقتصار اجلهداد علدى جهداد الددفا فقد وغريهدا
بذريعددة أ ّهن ددا إّمن ددا كانددت لظ ددروف خل ددت ،وأ ّن تطددور العص ددر واإلس ددالم
بددزعمهم -يرفضددها( ،)3يقددول حممددد عبددده" :نستبشددر بقددرب الوقددتالذي يسطع فيه نور العرفان الكامل ،فتهزم له ظلمات الغفلة ،فتصبح
امللتددان العظيمتددان :املسدديحية واإلسددالم وقددد تعرفددت كددل منهمددا علددى
( )1ينظر :اجلندي ،شبهات التغريب( ،ص.)408 :
( )2أبو اجملد ،حوار ًل مواجهة( ،ص.)242 :
( )3ينظر :الناصر ،العصرانيون( ،ص.)298-296 :
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األخددرى ،وتصددافحتا مصددافحة الددوداد ،وتعانقتددا معانقددة األلفددة ،فتغمددد
عند ذلك سيوف احلرب الل طاملا انزعجت ا أرواح امللتني"(.)1
 الدعوة إىل القومية ،يقول حممد عمارة" :القومية مصطلح عريببل وقرآين ...فقوم اإلنسان هم دائمو اإلقامة معه ،والذين
تربطهم معه الرواب الل اصطلح على تسميتها "مسات القومية"،
وأو ا :رابطة اللسان-اللغة.)2("-
 النظرة املقاصدية النفعية الل تقدم املنافع املادية العاجلة علىحساب أي منفعة أخرى ،فالعصر بزعمهم عصر مصاحل أكثر
من كونه عصر مبادئ وقيم روحية(.)3
 الدعوة إىل حترير املرأة املسلدة يف شىت األمور احلياتية :كاحلقوقالسياسية ،والوًلية والقضاء ،ويف اإلرث والثورة على احلجاب ،وتعدد
الزوجات ،وإابحة الطالق ،والزواج من الكتابيني(.)4
 املناداة بتحوير احلدود الشرعية حبجة أهنا قسوة ووحشية وحماولةتبديلها ،ا يوازيها من عقوابت عصرية( ،)5يقول عبد هللا العاليل
حول إنزال احلد" :إنه ًل يتفق مع روح القرآن الذي جعل
( )1عبده ،األعمال الكاملة.)256-255/2( ،
( )2عمارة ،هل اًلنتماء قومي أم ديين( ،ص.)36 :
( )3ينظر :الزنيدي ،العصرانية يف حياتنا اًلجتماعية( ،ص)407 :
( )4ينظر :املرجع السابق( ،ص.)295-287 :
( )5الناصر ،العصرانيون( ،ص.)193 :
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القصاص صيانة للحياة ،وإشاعة لألمن العام ،ولي جلعل اجملتمع
جمموعة مشوهني :هذا مقطو اليد ،واآلخر مقطو الرجل،
واآلخر مفقوء العني ،أو مصلوم األذن ،أو جمدو األنف"(.)1
 حماولة حترير العق اإلسالمي من ال يبيات والتقاليد املوروثة:وذلك عن طريق إعادة بناء العقل عرب وسيلتني األوىل :ترمة
العدد األكرب من الكتب العلمية الغربية ،والثانية :حتوير
املصطلحات الشرعية ،ا يتفق مع املصطلحات األجنبية(،)2
و ذا جندهم يذمون الرجو إىل الكتاب والسنة وفهم سلف
األمة يف فهم جمرايت احلياة ،يقول حسن حنفي " :هذه الدعوة
يف احلقيقة ا خطورهتا على احلاضر ومملوءة ابلصعاب يف
()3
طارحا
تعاملها مع املاضي"  ،ومن مث يعود ليؤكد ما ذهب إليه ً
البديل عنه بقوله" :العود إىل املنبع إذن طريق مسدود حمفوف
ابملخاطر والصعوابت ولكن ما البديل البديل هو "العود إىل
مصدرا
الطبيعة" ،فالطبيعة هي مصدر الفكر ،ولي الفكر
ً
للطبيعة!!)4(".
 متجيد الفرق املخالفة والبدعية والشخصيات املنحرفة وإلقاء( )1العاليل ،أين اخلطأ( ،ص.)76-75 :
( )2ينظر :حسني ،بني األصالة والتغريب (ص.)153-152 :
( )3حنفي ،قضااي معاصرة يف فكران املعاصر( ،ص.)183 :
( )4حنفي ،قضااي معاصرة يف فكران املعاصر( ،ص.)184 :
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هالة من التقدي واًلهتمام أبقوا م واًلستشهاد هبا واعتبارها،
حيث يفخرون اببن عريب وابن رشد وعقليته ،كما يرون أن
املعتزلة أحرار فكر عقالنيون من الطراز األول ،وأن مذهبهم هو
الفهم احلقيقي للشريعة اإلسالمية ،بينما يعرتفون لإلمام أمحد بن
حنبل  -رمحه هللا  -ابلزهد والور فق (!!)1
 التنويه ِبلعلدانية ومبادئها :يقول راشد الغنوشي" :فصل الدين عنالسياسة مرحلة من مراحل التطور ..و"النهضة" هتيأت ا"(.)2
يتبني أ ّن األفكار العصرانية طالت أصول الشريعة
وهكذا ّ
اإلسالمية ،ومن هنا كانت يف جمملها احنرافات ًل تعود لألمة بفائدة
ألبتة ذلك أ ّن منها ما ينتهي إىل نزوات الغرب وسقطاته ،ولي ذاك
فحسب بل إ ّن منها ما قد علم الغرب هتافتها ،وًل يزال أتباعها يتتبعون
املخرج الشرعي لتمريرها والربهنة عليها ،ولكن ما ركيزة األفكار
العصرانية وما أصو ا هذا ما سيتم التعرف عليه فيما أييت.

( )1عمارة ،الرتاث يف ضوء العقل( ،ص.)276-275 :
( cnn )2ابلعربية ،راب املوقع ،http://cutt.us/xMe :مت اًلسرتجا يوم األربعاء:
بتاريخ1439/3/11 :ه 10:30 ،مساءً.
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املطلب الثاني :ركائز العصرانية وأصوهلا الفكرية
جل الشريعة
أملح احلديث حول اجتياح اآلراء العصرانية ّ
وعلوما ،ولبيان مستندهم يف ذلك
منهجا
وفروعا،
أصوًل
اإلسالمية ً
ً
ً
ً
وأصو م الل اعتمدوها ،مت تقسيم هذا املطلب إىل قسمني:
أوًل :ركائز العصرانية الفكرية :تعددت ركائز ومنطلقات
ا
العصرانية الفكرية إًل أنه من املمكن إما ا يف أمرين:
األول :حاكدية الذوق ال ريب :تدور معظم األفكار العصرانية
حول احلضارة الغربية وذائقتها املعاصرة ،وتقدم العلوم الغربية وضرورة
اللحاق هبا ،فمن أجلها قامت العصرانية ،ومن أجلها أتسست ،وإليها
أيضا،
معا ،والواقع واحللم ً
تصبو ،وعنها تفرعت فهي ا دف والباعث ً
يقول أحدهم(" :)1إن األمم اإلسالمية لفي حاجة إىل تقليد الغربيني
كل شيء حىت مالهيهم ،ومراقصهم ...إن أرادت أن تبلغ شأوهم يف
حلبة احلياة"(.)2
وهم وقعوا يف ذلك غالبًا نتيجة اخلل بني حضارة الغرب
( )1هو حممد فريد وجدي ،كاتب مصري معروف ،من أعالم القرن املاضي،
ولد سنة 1295ه ،توىل حترير جملة (األزهر) ني ًفا وعشر سنني ،من مؤلفاته:
" دائرة املعارف" ،و "من معامل اإلسالم" ،تويف ابلقاهرة1373 ،ه ،ينظر:
الزركلي ،األعالم.)329/6( ،
( )2صربي ،موقف العقل والعلم( ،ص.)369 :
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وثقافته ،فالثقافة فكر واحلضارة مادة ،احلضارة ملك للبشرية كلها ،وقد
شاركت األمم فيها من قبل وكان ا دور بنائها ،أما الثقافة فإهنا تستمد
جذورها من وجدان األمم وقيمها الذاتية الل كونتها األداين
واملعتقدات ،وعليه فال عالقة مطل ًقا بني نقل العلوم واسترياد املبادئ
والعقائد(.)1
وحىت نتالىف ذلك ًل بد من أن نعرف ماهية حضارة الغرب
وإنزا ا منزلتها احلقة ،قال تعاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﮊ [ ،سورة الروم ،اآلية [7 :أي :وهم وإن كانوا ُح ّذاقًا
أذكياء يف علوم الدنيا وكيفية حتصيلها ووجوه مكاسبها ،لكنّهم غافلون
عن املعرفة احلقيقية الل تنفعهم منفعة صادقة غائية( ،)2قال اإلمام
أيضا ًل
الرازي  -رمحه هللا " :-يعين :فعلمهم منحصر يف الدنيا ،و ً
يعلمون الدنيا كما هي وإمنّا يعلمون ظاهرها وهي مالذّها ومالعبها ،وًل
يعلمون ابطنها وهي مضارها ومتاعبها ،ويعلمون وجودها الظاهر ،وًل
يعلمون فناءها ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ ،واملعىن :هم عن اآلخرة

غافلون ،وذكرت ﮋﭦﮊ الثانية لتفيد :أ ّن الغفلة منهم وإًل فأسباب
التذ ّكر حاصلة"( ،)3ويف ضوء ذلك فإ ّن اإلفادة من الغرب إّمنا تكون
( )1ينظر :اجلندي ،شبهات التغريب( ،ص.)413 :
( )2ينظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.)305/6( ،
( )3الرازي ،مفاتيح الغيب.)81/25( ،
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يف األمور املعاشية املادية ،إفادة ًل تدفع إىل اًلنغماس يف أفكارهم
واًلنبهار والتمييع ومن مث اًلهنزام والبعد عن اآلخرة واًلستهانة يف
الدين؛ إذ املغلوب اتبع مهزوم ،والغالب قائد متبو كما هو مشاهد
ومعلوم ،وهذا هو عني ما دل عليه الوحي املعصوم وفهم سلفنا
الصاحلني ،إذ احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها هو أحق هبا شريطة
تقوميها ،يزان الشر احلكيم ،وبذلك نقتين كل ما ينفعنا وًل يضلنا من
العلوم والفنون واملخرتعات واملكتشفات ،وغريها من العلوم التجريبية
الرقي والتقدم
والوسائل املادية ،وكل ما من شأنه أن يساعد على ّ
وتقدا اخلري والنفع للبشرية.
ومن مث ًل نقف عند ذلك بل نبدأ حيث انتهى اآلخرون ،نطلع
على اإلجنازات لنكملها ،وأسباب السقطات فنتجنبها ،إذ العربة احل ّقة
إّمنا تكون ابلنهاايت ،واملسلمون بفضل هللا ميلكون أصل العلوم
وأساسها ،ومن بني ظهرانيهم خرجت احلضارة وامتدت إىل الغرب
آاثرها ،والعودة إىل األصول أيسر من ابتداعها ،ولكننا حباجة إىل
استنهاض ا مم وترتيب األوليات لالنتفا ،كنوانت هذا الدين العظيم.
و ذا ميكن أن يُقال أب ّن ما عليه الغرب من التقدم الظاهر
والتطور إّمنا هو انشئ بسبب ثالثة أمور :األول :كمال عدل هللا تعاىل؛
حىت يوفيهم أعما م يف الدنيا ،فيأتون يوم القيامة وقد أفنوا حسناهتم
وًلقوا جزاءهم مستوفيًا فيها ،قال تعاىل :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

- 473 -

العصرانية – دراسة حتليلية ،مزنة بنت عبد العزيز بن علي اللحيدان
ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ،
]سورة هود ،اآليتان ، [16 - 15 :والثاين :جدهم وحسن استغال م
ما وهبهم هللا من القدرات واإلمكاانت ،وتفانيهم يف العمل ،وخلوص
نياهتم له ،ولعل الثالث :تسخريهم للنفع املادي للعباد ،وذلك بقضاء
حاجات الناس ،واًلنعكاف يف تعلّم املادايت الل ًل تتم للعبد املسلم
إًل إذا استفرغ ميع طاقته ألجل حتصيلها ،وبذلك ينشغل عن اآلخرة
والسعي ا .فاألول :يدفعنا إىل الصرب واحتساب البالء جنة وحر ًيرا،
والثاين :يدعوان للعمل وحسن استغالل املنافع والقدرات ،وعدم
التكاسل واخلور واًلتكال فنكون عبتًا على اآلخرين ،بينما يفيد
الثالث :عدم التبعية واًلنبهار الذي يدعو إىل التعظيم واًلهنزام ،فيكون
وعدًل بني عوجني :يرص على العمل ،ا فيه
املسلم وسطًا بني طرفنيً ،
يذلل نفسه ألجل منفعة الدنيا وحدها وقد
مصلحة الدنيا والدين ،وًل ّ
كفاه غريه مؤنتها ،كما ًل يرتكها ويدعها بدون عمارهتا وإعمارها،

واخلالق قد استخلفه فيها ،يقول هللا تعاىل ( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ)[ ،سورة هود ،آية ،]61 :وبذلك ينال احلسنيني:
إعمار الدنيا من أجل الدين ،ومن مث الفوز والفالح يف الدارين.
الثاين :تقديس العق  :تعترب العصرانية العقل أصل حتصيل
العلم ،حىت جعلته احلاكم على نصوص الوحي فال تقبل منها ما
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تعارض مع العقل -بزعمها -وخالفه( ،)1يقول حممد عبده" :إن األصل
الثاين لإلسالم :تقدا العقل على ظاهر الشر عند التعارض"(.)2
ومن أجل هذا اًلختالل عظمت مزالقهم ،وختبطوا يف آرائهم،
ذلك أ ّن العقول ًل ميكنها أن حتي بكنه األشياء ،كما ّأهنا تتباين يف
الفهم واإلدراك ،وبذلك يصل الشط والنزا  ،بل ور،ا يصل إىل
إنكار اإل يات واإلحلاد والعياذ ابهلل ،يقول اإلمام الشهرستاين – رمحه
هللا " : -اعلم أ ّن أول شبهة وقعت يف اخلليقة :شبهة إبلي لعنه هللا،
ومصدرها استبداده ابلرأي يف مقابلة النص ،واختياره ا وى يف معارضة
األمر ،واستكباره ابملادة الل خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه
السالم وهي الطني"(.)3
وما ذلك إًل نتيجة إعمال العقل يف ما لي هو جماله ،فكما أ ّن
للبصر حدًّا يقف عنده كذلك العقل له حد ًل يتعداه ،وًل يعين ذلك
إلغاءً للعقل ابلكلية؛ "بل العقل شرط يف معرفة العلوم وكمال وصالح
األعمال وبه يكمل العلم"( ، )4ومن هنا أمع املسلمون على أنّه ًل
تكليف على ص وًل جمنون ،وأنّه ًل بد من نظر العقل (.)5
( )1ينظر :الناصر ،العصرانيون( ،ص.)220 :
( )2عبده ،اإلسالم والنصرانية( ،ص.)70 :
( )3الشهرستاين ،امللل والنحل.)14/1( ،
( )4ابن تيمية ،جممو الفتاوى.)338/3( ،
( )5ينظر :الرتكي ،جممل اعتقاد أئمة السلف( ،ص.)156 ،141 :
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وهللا تبارك وتعاىل قد أع ّد العقول بصفة عامة إلدراك املطلوب،
السوية واآلايت الظاهرة ،وجعل إعما ا
وأع ّد ما يُسددها فيه من الفطرة ّ
()1

وحسن استخدامها بيد اإلنسان  ،قال تعاىل( :ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [ ،سورة العنكبوت ،آية:
 ،]43فسبحانه أمر بتدبر كتابه والنظر يف خملوقاته ،وًل ميكن أن يتحقق
هذا التدبر إًل ابلعقل وإّمنا املمنو أن يستخدم العقل يف غري موضعه ،أو
أن ُيضع يف اًلستدًلل ملنهج ُيالف التسليم ،ا جاء يف القرآن
والسنة(.)2
وعلى هذا فإ ّن طريقة النقل ًل تعارض طريق العقل ،ذلك أ ّن
طريق العقل وهو النظر واًلستدًلل ًل يُؤدى بدون التسليم للنصوص،
فكل ما ثبت من املسائل يف الكتاب والسنة يصدقها العقل الكامل
الصحيح الذي يستخدم بدقة وإمعان؛ أل ّن العقل الصريح يف دًللته على
املراد ًل ميكن أن ُيالف املنقول الصحيح الثابت؛ والرسل خترب ،حارات
العقول ًل ،حاًلهتا؛ فالعقل والنقل وسيلتان لغاية واحدة هي الوصول
إىل هللا ،والوسائل الل تؤدي إىل غاية واحدة ًل ميكن ا أن تتعارض،
وابعتقاد ذلك يكون املؤمن عارفًا حدود قدراته وإمكاانتهً ،ل يُعلي من
( )1ينظر :ابن أيب العز ،شرح العقيدة الطحاوية( ،مقدمة التحقيق-19/1 :
.)20
( )2ينظر :الرتكي ،جممل اعتقاد أئمة السلف( ،ص.)156 ،141 :
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شأن العقل وًل يُغايل يف أحكامه ،وًل يكم ابستقالله وكفايته ،بل يضعه
يف موضعه الالئق به ،فيستعمله يف نطاق قدرته واستيعابه من النظر يف
ملكوت السماوات واألرض ،واًلجتهاد يف القضااي العلمية ،واكتشاف
العلوم املادية الل هتدف إىل ترقية اجملتمع وتطويره ،وبذلك يكون يف
مأمن من اإلفراط يف أخذه واًلعتداد به ،أو التفري يف حقه وإعماله(،)1
عز إدراكه،
وإّمنا هو مسلّم جلميع أوامر هللا وأحكامه مما عرف معناه أو ّ
أو وجب إتيانه واجتنابه؛ ذلك أ ّن تقدا العقل على النقل مآل إىل
التخب والضالل" ،كما قال أبو عبد هللا الرازي يف كتابه الذي صنفه
أقسام اللذات:
هناي د د د د د ددة إق د د د د د دددام العق د د د د د ددول عق د د د د د ددال
وأروحن د ددا يف وحشد د ددة م د ددن جسد د ددومنا
ومل نسد ددتفد مد ددن حبثند ددا طد ددول عم د دران

وأكث د د د ددر س د د د ددعي الع د د د دداملني ض د د د ددالل
وحاص د د د د د د د د د ددل دني د د د د د د د د د دداان أذى ووابل
سد د ددوى أن معند د ددا فيد د دده قيد د ددل وقد د ددال

...لقد أتملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية ،فما رأيتها
غليال ،ورأيت الطرق طريقة القرآن ،أقرأ يف
عليال وًل تروي ً
تشفي ً

اإلثبات :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ]سورة طه ،اآلية،]5:

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ[ ،سورة فاطر ،آية ،]10 :وأقرأ يف
( )1ينظر :الرتكي ،جممل اعتقاد أئمة السلف( ،ص.)157 ،144 -141 :
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النفي :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭼ[ ،سورة الشورى ،آية،]11 :

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ[ ،سورة طه ،آية... ،]110 :ومن
جرب مثل جتربل ،عرف مثل معرفل"(.)1
اثنياا :أصول العصرانية الفكرية :هناك من يظن أن العصرانية
دعوة جديدة ياول أتباعها النهوض ابإلسالم وفق الر ى الغربية
واحلضارة احلديثة ،فهي بزعمهم ذات مسات مبتكرةً ،ل عالقة ا
ابملاضي ،ولكن يف املقابل هناك من يثبت أ ّن العصرانية إمنا هي امتداد
لفرقة من الفرق اإلسالمية القدمية تُدعى ابملعتزلة ،فمن هم املعتزلة وما
وجه العالقة بينها وبني العصرانية
()2
التنحي والتنحية ،
أ) التعريف ِبملعتزلة :اًلعتزال يف اللغة ،عىن ّ
وتعزل :حناه جانبًا
وعزله ،فاعتزل وانعزل ّ
يقال" :عزل الشيء يعزله عزًلً ّ
فتنحى"( ،)3وأشهر ما قي يف مسدى املعتزلة :أ ّن رجالً دخل على
ّ
احلسن البصري وسأل عن مرتكب الكبرية هل هو مؤمن أو كافر
فتفكر احلسن يف ذلك ،وقبل أن جييب قال واصل بن عطاء" :أان ًل
أقول إن صاحب الكبرية مؤمن مطل ًقا ،وًل كافر مطل ًقا ،بل هو يف
( )1ابن أيب العز ،شرح العقيدة الطحاوية.)244/1( ،
( )2املرسي ،احملكم واحملي األعظم.)519/1( ،
( )3ينظر :املرجع السابق.)520/1( ،
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منزلة بني املنزلتنيً :ل مؤمن وًل كافر ،مث قام واعتزل إىل أسطوانة( )1من
أسطواانت املسجد يقرر ما أجاب به على ماعة من أصحاب احلسن،
فقال احلسن :اعتزل عنا واصل ،فسمي هو وأصحابه معتزلة"(.)2
) أبرز معتقدات وآراء املعتزلة والعالقة بينها وبني العصرانية:
استقى املعتزلة آراءهم من املقاًلت واآلراء السائدة يف عصرهم
آنذاك( ،)3وعلى وفق انتقائها صاغوا معتقداهتم والل من أمهها ما
أييت(:)4
أصوًل مخسة جعلوا منها عنو ًاان لكل من يبغي
 التزام املعتزلة ااًلنتساب إىل مذهبهم وهي( :التوحيد ،والعدل ،والوعد
والوعيد ،واملنزلة بني املنزلتني ،واألمر ابملعروف والنهي عن
املنكر) (.)5
(" )1األسطوانة :العامود أو السارية" ،الشهرستاين ،امللل والنحل.)48/1( ،
( )2املرجع السابق.)48/1( ،
( )3ففكرة اًلختيار ومسؤولية اإلنسان عن أفعاله أخذها املعتزلة عن القدرية،
وعن اجلهمية تلقف املعتزلة القول بنفي الصفات وخلق القرآن وعدم ر ية هللا
يف اآلخرة ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر عن اخلوارج ،كما اتفقوا مع
الشيعة يف كثري من اآلراء اخلاصة ابإلمامة ،ينظر :املعتق ،املعتزلة وأصو م
اخلمسة( ،ص.)28 :
( )4ينظر :أبو لبابة ،موقف املعتزلة من السنة النبوية ( ،ص.)41 :
( )5التوحيد :وهو عندهم نفي الصفات ،فهم يثبتون هلل األمساء دون الصفات،
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 تعظيم أمر العق وتقدميه على النق  :ونتج عنه ( :القول خبلقالقرآن الكرا ،وإنكار ر ية هللا تعاىل يف اآلخرة ،وأتويل آايت
قرآنية الل ًل يعيها العقل ،ورد األحاديث املخالفة للعقل وإن
كانت متواترة ،وعدم قبول خرب اآلحاد ،والطعن يف الصحابة
وخصوصا رواة األحاديث كأيب هريرة  ، وإنكار
والتابعني
ً
بعض الغيبيات كاملالئكة واجلن والسحر وغريه).
ولعل هذه أبرز أفكار املعتزلة وأصو م الل ساقوها وفق عقو م
وما انفتحوا عليه من العلوم واملعارف الغريبة عنهم ،وإ ّن املتأمل ليجد
عظم التشابه بينهما ،وهو ما اعرتف به حممد عمارة حني قال" :لقد
وفكرا قوميًّا وأصوًلً
انقضت املعتزلة كفرقة ،ولكنها استمرت نزعة عقلية ً
فكرية من خالل فرق أخرى أتثرت هبا ،ومن خالل البصمات الل
طبعتها على اجملرى العام اخلالد واملتدفق واملتطور لفكر العرب
واملسلمني"( ،)1ولعل من أبرز تلك األفكار الل ًل تزال متدفقة بينهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعدل :عندهم نفي أن يكون هللا خالقاً ألفعال العباد ،ويقصدون ابلوعد
والوعيد :إنفاذ الوعيد وأن هللا ًل يقبل يف أهل الكبائر شفاعة وًل ُيرج منهم
أحدا من النار ،واملنزلة بني املنزلتني :هي قو م أ ّن أهل الكبائر يف الدنيا منزلة
ً
وسطى بني اإلميان والكفر ،وخملدون يف النار يف اآلخرة إن مل يتوبوا  ،ومؤدى
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر :جواز اخلروج على األئمة وقتا م ابلسيف،
ينظر :الشلهوب ،املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد( ،ص.)6-5 :
( )1عمارة ،تيارات الفكر اإلسالمي( ،ص.)87 :
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ما أييت(:)1
مقدما يف اًلستدًلل
 اتفاقهم على إكبار العقل وجعلهمصدرا للتلقي ً
ً
على الكتاب والسنة.
أتويال عقالنيًا
 الدعوة إىل تفسري القرآن والسنة ابلعقل وأتويلها ًجديدا.
ً
 اجلرأة يف رد األحاديث ،والطعن يف رواهتا رضي هللا عنهم. السعي إىل التجديد والتغيري يف أصول العقيدة وأصول التشريع. اتفاقهم يف التبعية للمذاهب والفلسفات الغريبة. استباحة اخلوض يف أمور الغيب الل ًل يعلمها إًل هللا. اًلستهانة أبحكام هللا وشرعه ،واجلرأة على الفتوى وإاثرة الشبهاتواآلراء الشاذة.
يقول أ.د أبو لبابة حسني يف شأن املعتزلة" :فهم ولتن استندوا يف
كثريا ما يستعينون
آرائهم ومبادئهم إىل القرآن وأصول الشريعة إًل إهنم ً
،ذاهب الفالسفة لتأييد آرائهم حىت إذا ما صدموا ابلتنافر بني الشريعة
والفلسفة عمدوا إىل تلفيق التوفيق بينهما متناسني أن املنطلق غري واحد،
فالشريعة قائمة على اإلميان والتوحيد ،والفلسفة منشؤها الوثنية أو
اإلحلاد"( ،)2وإ ّن هذه الكلمات نفسها والتحليل ذاته يُقال للعصرانية اليوم
( )1ينظر :العقل ،اًلجتاهات العقلية احلديثة( ،ص.)55 :
( )2أبو لبابة ،موقف السنة من املعتزلة( ،ص.)43 :
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عرب عن "العصرانية"
وكأ ّن التاريخ يُعيد نفسه ،حىت إن من الباحثني من ّ
()1
تبني ِّعظم التشابه بينهما وشدة العالقة
،سمى "املعتزلة اجلدد"  .وهكذا ّ
وقوهتا ،إًل أنّه وابلرغم من ذلك يظهر فرق جوهري يتمثل يف أ ّن العصرانية
احلالية دافع ضال م اًلعتداد ابلثقافة الغربية نتيجة ما اعرتاهم من هزمية
نفسية ،بينما املعتزلة أساس ضال م تقدي العقل نتيجة اتصا م ابلثقافة
الفلسفية ،لذلك فإ ّن دافعهم يف اًلنتماء لإلسالم أقوى وأعمق من العصرانية
الل جتعل للحضارة الغربية الزعامة واحلاكمية ،فاًلختالف بني املعتزلة
والعصرانية اختالف هوية وانتماء ،واًلتفاق بينهما اتفاق حاكمية واقتداء،
هي األصل ابلنسبة للمعتزلة ،وهي التابع ابلنسبة للعصرانية ،فالعقل عند
املعتزلة هو احلاكم على النقل ،متأثرين يف ذلك أبرابب املدرسة العقلية من
الفالسفة ومن على شاكلتهم ،يف حني أ ّن الغرب عند العصرانية هو احلاكم
على الشريعة اإلسالمية متخذين من العقل وسيلة للوصول ابلنقل إىل الر ية
الغربية ،ومن هنا حصل التشابه ،ولعله هبذا تبينت العالقة واتضح اخلالف.
يتبني أ ّن العصرانية ذات عالقات متشعبة ،وانتماءات
ومما سبق ّ
متضاربة ،يعلوها الغرب وقيمه ،وكذلك العقل وحكمه ،حيث خاضت
يف الشبهات ،وانتقت الضالًلت ،وجمدت اًلحنرافات ،ذلك ّأهنا
عدلت عن اآلايت وهداايهتا ،وطعنت يف السنة ورواهتا ،فكانت خواءً
روحا ،وصدق اإلمام ابن القيم  -رمحه هللا  -إذ يقول:
ًل ً
جسدا وًل ً
( )1ينظر :العقل ،اًلجتاهات العقلية احلديثة( ،ص.)56-55 :
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العلد د د د د د ددم قد د د د د د ددال هللا قد د د د د د ددال رس د د د د د د دوله
م ددا العلد ددم نص ددبك للخد ددالف سد ددفاهة
ك د د د ددال وًل ع د د د ددزل النص د د د ددوص وأهن د د د ددا
إذ ًل تفي د د د د د د د د د د د د دددكم يقينً د د د د د د د د د د د د ددا ًل وًل

ق د ددال الص د ددحابة ه د ددم أول د ددو العرف د ددان
ب د د د ددني الرس د د د ددول وب د د د ددني رأي ف د د د ددالن
ليس د د د ددت تفي د د د ددد حق د د د ددائق اإلمي د د د ددان
()1
علم ددا فق ددد عزل ددت ع ددن اإليق ددان
ً

املطلب الثالث :مسات العصرانيني الفكرية
يتفاوت العصرانيون( )2فيما بينهم وقد يلتقي معهم من لي
منهم ،إًل أ ّن هناك ملة من األمور جتمع بينهم ،ولعل من أبرزها ما
أييت:
أوًلا :حتوير املصطلحات الشرعية :من السمات الظاهرة على
أقوال هذا اًلجتاه هو حتوير املصطلحات الشرعية ،ا يقارهبا أو يشرتك
معها يف بعض مدلوًلهتا -بزعمهم -من املصطلحات الغربية،
كالدميقراطية والتطرف والتقدمية ،يف مقابل الشورى والسلفية
واألصولية ،بل وامتد ذلك إىل احملرمات الشرعية كإطالق مسمى الفوائد
على املعامالت الربوية ،ومسمى العمولة وا دااي التسويقية على الرشوة،
( )1ابن القيم ،منت القصيدة النونية( ،ص.)226 :
( )2ذلك أ ّن منهم من يتصدر عن نية خبيثة يف هدم اإلسالم ،ومنهم من تكون
مصلحته سياسية أو شخصية ،ومنهم من تكون نيته حسنة إًل أنّه بقي
مشدودا إىل تصورات املناهج الغربية ،ينظر :الناصر ،العصرانيون( ،ص:
ً
 .)191-190وآخرهم هو ما سيكون حمور احلديث فيما أييت.
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وغري ذلك من املصطلحات الغربية املعاصرة(.)1
وهو أمر ًل ُيلو من اخلطورة لكون املصطلحات رابنية التشريع ًل
تتبدل وًل تتغري يف لفظها وًل يف دًللتها ،وأي تدخل يف تبديلها يعد
حتري ًفا للكلم عن مواضعه( ،)2كما قال هللا تعاىل يف شأن اليهود:

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﭼ[ ،سورة املائدة ،آية،]41 :
"أي :يتأولونه على غري أتويله ،ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم
يعلمون"( ،)3وقد نبه اإلمام ابن تيمية  -رمحه هللا  -إىل مسلكهم هذا
فقال" :ما أطلقه هللا من األمساء وعلق به األحكام من األمر والنهي
والتحليل والتحرا مل يكن ألحد أن يقيده إًل بدًللة من هللا ورسوله"(.)4
ويف هذا الصدد يقول اإلمام ابن القيم  -رمحه هللا ":-تغيري صور احملرمات
وأمسائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زايدة يف املفسدة الل حرمت
ألجلها ،مع تضمنه ملخادعة هللا تعاىل ورسوله ،ونسبة املكر واخلدا
( )1ينظر :قرابن ،مقال بعنوان :مؤامرة تشويه املصطلحات الشرعية اإلسالمية،
راب املقال http://cutt.us/hGMMQ :اسرتجع يوم السبت :بتاريخ:
1439/2/29ه ،الساعة 11:25 :مساءً.
( )2ينظر :أحمزون ،املصطلحات يف حدود الشر ( ،جملة البيان ،العدد،320 :
1435ه2014-م) ،راب املقال ،http://cutt.us/Vt7b3 :اسرتجع يوم
السبت :بتاريخ1439/2/29 :ه ،الساعة9:25 :مساءً.
( )3ينظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.)133/1( ،
( )4ابن تيمية ،جممو الفتاوى.)236/19( ،
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والغش والنفاق إىل شرعه ودينه ،وأنه يرم الشيء ملفسدة ويبيحه ألعظم
منها .و ذا قال أيوب السختياين  -رمحه هللا ُ :-يادعون هللا كأمنا
ُيادعون الصبيان ،لو أتوا األمر على وجهه كان أهون"( .)1وألجل ذلك
كان لزاماً عليهم إن أرادوا التقدم والسيادة لألمة حبق أن تُعاد املصطلحات
واملفاهيم إىل وضعها األصلي ،وتستنري ابلكتاب الكرا والسنة النبوية مع
اعتمادا.
ربطها بفهم سلف األمة لغةً ودًللة و ً
اثنياا :اًلجتزاء واًلنتقاء( :)2عند استقراء آراء العصرانيني وأفكارهم
مثال ما
كثريا ً
يتبني أ ّن هذه السمة من السمات الغالبة عليهم ،فهم ً
يرصون على إيراد األدلة الل تؤيد بعض أفكارهم كنصوص اًلستخالف
والعمران ،ويتهربون يف املقابل من نصوص تعظيم التشريع وضرورة التسليم،
فهم إن حتدثوا عن اإلسالم قالوا اإلسالم دين حضارة وًل مشكلة فيه وإمنا
املشكلة يف العقلية التقليدية خمتزلني اإلسالم يف قضااي احلضارة والعلوم
املادية.
وهو ما ميكن أن يُسمى يف ميزان الشريعة ب"اإلميان املشروط"
فهم يؤمنون بنصوص الشر الل تنسجم مع منظومتهم الفكرية بينما
يتهربون من كل نص يهددها ،وحا م كحال من قال هللا تعاىل فيهم:

ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

( )1ابن القيم ،إغاثة اللهفان.)354/1( ،
( )2ينظر :السكران ،سلطة الثقافة الغالبة( ،ص.)61-55 :
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ[ ،سورة النور ،اآلايت:
 ،]50-48وقد رصد اإلمام ابن تيمية هذه الظاهرة وبني خمالفتها
ألصل اإلسالم فقال " :ففي اجلملة ًل يكون الرجل مؤمنًا حىت يؤمن
جازما لي مشروطاً بعدم معارض ،فمىت قال :أ من
ابلرسول إمياانً ً
خبربه إًل أن يظهر له معارض يدفع خربه مل يكن مؤمناً به ،فهذا أصل
عظيم جتب معرفته ،فإن هذا الكالم هو ذريعة اإلحلاد والنفاق"(.)1
وخالصة ذلك أ ّن هذا اًلجتزاء يقق للعصرانيني شيتًا من الطمأنينة
الداخلية وأهنم ما يزالون متصلني حببل إىل اإلسالم ،وأ ّن مشكلتهم
ليست مع اإلسالم وحنو هذه املهدائت العاطفية ملشاعر اًلنشقاق
املنهجي ،بينما احلقيقة الظاهرة أ ّن غالب ما يثبتونه هو ما يريدونه من
اإلسالم ًل ما يريده اإلسالم منهم.
اثلثاا :تتبع الرخص :وتعين تتبع فقه األئمة واألخذ ابلرخص
وشاذ األقوال الل تتناسب مع معطيات العصر دون النظر إىل قوة
الدليل وحجيته ،ذلك أ ّن األصل يف الرتجيح جيب أن يكون لقوة
الدليل والربهانً ،ل للهوى والرغبة ومسايرة الواقع( ،)2حمتجني حبديث

( )1ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل.)187/1( ،
( )2ينظر :الدميجي ،شبهات العصرانيني اإلسالميني( ،ص.)20 :
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صهَ)) ( ،)1ولكن احلقيقة أ ّن هناك بوان
((إ ٍن هللاَ َُِي ُّ
ب أَ ْن تََل ْؤتَى َر َخ َ
شاسعا بني "رخص هللا" و"رخص اجملتهدين" ،وهل يُتصور أ ّن هللا تعاىل
أنزل الوحي ليكون هذا املسلك حنوه وهل ميكن إلنسان أن يتاط
()2
لدينه ويافظ عليه وهو مهووس بتتبع رخص اجملتهدين

يتبني فيما أييت :يقول هللا تعاىل :ﭽﯵ
ولعل جواب ذلك ّ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒﭼ[ ،سورة النساء ،آية ،]59 :دلت اآلية على أ ّن يف مسائل
هاما هو الرجو إىل األدلة الشرعية ولي اتبا رخص
اخلالف ضابطًا ً
املذاهب الفقهية ،إذ إ ّن اعتماد الرخص املذهبية يفضي يف النهاية إىل
إسقاط التكليف يف كل مسألة خمتلف فيها( ،)3يقول اإلمام الشاط -
رمحه هللا " : -إذا صار املكلف يف كل مسألة عنت له يتبع رخص
املذاهب ،وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى ،ومتادى يف
( )1أمحد ،املسند ،ح ( ،)5866مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد هللا
بن عمر رضي هللا عنهما ،)109/10( ،صححه األلباين ح (،)1060
ينظر :األلباين ،حممد بن انصر الدين ،صحيح الرتغيب والرتهيب،
(.)256/1
( )2ينظر :السكران ،سلطة الثقافة الغالبة( ،ص.)81-66 :
( )3ينظر :الشاط  ،املوافقات.)83-81/5( ،
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متابعة ا وى ،ونقض ما أبرمه الشار "( ،)1ذلك أنّه ما من جمتهد إًل
ويَرد عليه بعض الرخص يف مسائل اختارها :وهي إما أن تكون عن
رأي صحيح أو عن ضعف حجة ،وهم يف ذلك -أعين :إن كان عن
ضعف حجة -معذورون قبل إيضاح احملجة بدًلئلها (.)2
دارا فضاق
وعلى هذا فإن مثل "متتبع الرخص" مثل رجل يبين ً
عليه املال ،فذهب يسأل البنائيني عن املخرج كل واحد ،عزل عن
اآلخر ،فقال له األول :سأنقص لك من الدار جدارا ،وقال له الثاين
والثالث والرابع مثل ما قاله األول ،فإن أخذ جبميع تلك اآلراء فلن
يكون له من األصل دار ،وكذلك من تتبع رخص اجملتهدين فلن يتبقى
له من دينه شيء ،وهو ما وضحه عمر بن اخلطاب  حينما قال
لزايد بن حدير " :هل تعرف ما يهدم اإلسالم " فقال لهً :ل ،قال:
"يهدمه زلة العامل ،وجدال املنافق ابلكتاب وحكم األئمة املضلني"(.)3
ابعا :الفوضى وعدم املوضوعية( :)4وهذه السمة نتيجة حتمية
را
لكل ما ذكر ،فلو قمنا بسحب املبدأ الذي يوجهه تفكريهم- ،وهو أنّه
جيب تغيري أحكام اإلسالم لتتناسب مع الذوق املعاصر -على شعرية
مثال فهل سيلتزم دعاة العصرانية ذلك ! إذ املعلوم أ ّن الذوق
املناسك ً
()1الشاط  ،املوافقات .)123/3( ،
( )2ينظر :آل الشيخ ،هذه مفاهيمنا( ،ص.)83 :
( )3الدارمي ،السنن.)295/1( ،
( )4ينظر :السكران ،سلطة الثقافة الغالبة( ،ص.)90-82 :
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كثريا ما يفعله املسلمون يف املناسك ،ويعتربها مظاهر
الغريب يستغرب ً
وثنية بدائية حيث يقولون :إن قذف شاخص خرساين يف "مىن"
تسمونه "اجلمرات" ،وتقبيل "احلجر األسود" برغم أنّه حجر ،وتعظيم
"مقام إبراهيم" ،والتربك ب"ماء زمزم" ،وهجر العطور والطيب ،وترك
األظافر والشعر شعثًا وحنو ذلك ،كلها مظاهر رجعية بدائية –شرف هللا
املناسك ،-فيلزم على مبدأ العصرانية أن تُلغى هذه الشعرية ،ألهنا
حبسب هذا املبدأ تشوه اإلسالم وتدعو العقل املعاصر إىل ازدرائه.
ويف ضوء ذلك لي أمام املنصف إًل طريقان :إما أن يتخلى عن
القرآن الكرا والسنة النبوية -والعياذ ابهلل -ويبين دينه على الذوق الغريب
املعاصر اطر ًادا مع مبدأ حاكمية الذوق الغريب املعاصر ،وإما أن يستمسك
ابلقرآن الكرا والسنة النبوية ويعظمهما ويشمخ هبما ولو خالف الذوق
املعاصر ،وهو ما كان حال العصرانيني -يف الغالب-خبالفه ،وعلى هذا
هل أنزل هللا وحيه ليتأوله العقل بوفق الذوق الغريب وحضاراته ،أو جيتزأ بني
يسوغ
نصوصه ويور مدلوًلته ،أم يتتبع اختالفات العلماء ليحظى ،ا ّ
تطلعاته لعل عدم إدراك ماهية هذه التسا ًلت كان أحد أهم األسباب
الل أوقعت العصرانيني فيما سبق من مزالق وعقبات ،وحىت يتضح ذلك
عن كثب ،جاء املطلب القادم بعنوان بواع العصرانيني ومسريهتم
الفكرية.
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املطلب الرابع :بواعث العصرانيني ومسريتهم الفكرية
يصعب حصر بواعث العصرانيني ودوافعهم يف تلك اآلراء
والشذوذات الشرعية ذلك أ ّن "اخلطأ ًل تنحصر سبله ،وًل تتحصل
طرقه فاخ كما شتت! وإّمنا الذي تنحصر مداركه وتنضب مآخذه
فهو احلق؛ ألنه أمر واحد مقصود"( ،)1إًل إنه ميكن الوقوف على بعض
املعامل املهمة الل أدت إىل ظهورها يف عدد ًل يستهان به منهم ولعل
أبرزها ما أييت:
 هتوين النصوص الشرعية( )2واجلهل ،ا حتويه هذه النصوص منالعز والفخار وما فيها من الكمال والسعادة للبشرية معاء(،)3
وملا مل يفهموا حقيقة الشريعة اإلسالمية عاملوها معاملة املناهج
البشرية من حيث الكالم عن تغريها وتطورها ،ومن مث حماولة
إخضاعها للمجتمعات ،وهو ما ًل يتفق مع رابنية الشريعة
اإلسالمية وبشرية املناهج الوضعية ،ذلك أ ّن اإلسالم يف أصوله
وغاايته ًل يُناقش من حيث الصالحية أو جزئية التطبيق و إمنا
هو منهج كامل جامع(.)4
( )1الطرطوشي ،احلوادث والبد ( ،ص.)22 :
) (2ينظر  :الدميجي ،شبهات العصرانيني( ،ص.)20-18 :
( )3ينظر :عواجي ،املذاهب الفكرية املعاصرة.)189/1( ،
( )4ينظر :اجلندي ،إعادة النظر يف كتاابت العصريني يف ضوء اإلسالم( ،ص.)27 :

- 490 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

 غلبة اهلوى واتباعه وحتكيده :أدى هبم ذلك إىل جتاوزات منهجيةوتناقضات واضحة يف املواقف واألفكار ،وهذه نتيجة حتمية

لتحكيم ا وى وقد قال تعاىل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ[ ،سورة القصص ،اآلية:
 ،]50وعند غلبة ا وى ًل ينفع العلم وًل املعرفة ،بل إ ّن صاحب
سوغ مقالته(.)1
ا وى قد يستخدم العلم واملعرفة لتأييد ما يهواه ويُ ّ
 تلقي الشبهات :وهو أمر مرتتب على سابقيه فحني يقل العلمويتلقف هذه الشبهات قليلو البضاعة يف العلم ،فإنّه ابلتأكيد ستمرر
عليهم الشبهات والتلبي احلاصل بدعاوى خمتلفة ،كحرية النقد أو
املوضوعية أو التقليد دون إعمال العقل ،وحنوها من العبارات املطاطة
الل حتتمل أل
معان متعددة منها احلق ومنها الباطل(.)2
 اهلزمية النفسية :و هي ما يُعرب عنه ابلصدمة احلضارية اللأصابت املسلمني جراء التقدم الغريب ،مما أضعف املناعة
واملقاومة لديهم( ،)3فتحولت أرواح فتام منهم من املقاومة
واملغالبة إىل ا وان والضعة والضعف والعجز عن جماراهتم،
( )1ينظر :احلنيين ،التطرف املسكوت عنه( ،ص.)25 :
( )2ينظر :املرجع السابق( ،ص.)28 :
( )3ينظر :العقل ،اًلجتاهات العقلية احلديثة( ،ص.)73-71:
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والشعور أبهنم أصبحوا القادة والسادة ،واًلعتقاد أب ّهنم أهل
لذلك(.)1
 اًلنكبا على الرتاث ال ريب :إن جولة منصفة يف كتب الرتاثالغريب لتؤكد خطورة اًلطال وذلك ملا تشتمل عليه من
توجهات فلسفية أو عقدية عرفت ابلعداء الشديد لإلسالم(،)2
وإ ّن املتأمل يف اتريخ بعضهم يلحظ جبالء أن انكباهبم على
الرتاث الغريب كان هو نقطة التحول يف حياهتم الفكرية ،مثلما
كان هو الشرارة النارية األوىل يف تغري نسيجهم الثقايف ،حيث
يفعل ذلك الرتاث فعله الفظيع يف النف اإلنسانية(.)3
 -الكرب :الكرب يعمل كحائ صد بني اإلنسان وبني استلهام

هداايت اآلايت ،يقول هللا تعاىل :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﭼ[ ،سورة لقمان ،آية ،]7 :وإذا أتملنا يف أحوال كثري من
العصرانيني وفتشنا يف بواعث انغماسهم يف ترهات هذا اًلجتاه
حضورا مركزًاي يتمثل يف اًلعتداد ابلرأي وبظن
وجدان للكرب
ً
( )1ينظر :اخللف ،الوجيز( ،ص.)48 :
( )2ينظر :سلطان ،الغارة على الرتاث اإلسالمي( ،ص.)76 :
( )3ينظر :احلنيين ،التطرف املسكوت عنه( ،ص.)34:
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الفهم الذي مل يبلغه اآلخرون( ،)1وهو ما حكاه اإلمام الغزايل -
رمحه هللا :-حيث هاله ما رآه من وجود طائفة يعتقدون يف
أنفسهم التميز عن األتراب والنظراء ،زيد الفطنة والذكاء ،قد
رفضوا وظائف اإلسالم ...وإمنا مصدر كفرهم مساعهم أسامي
هائلة كسقراط وبقراط وأفالطون وأرسطاطالي وأمثا م،
وإطناب طوائف من متبعيهم وضال م يف وصف عقو م،
وحسن أصو م ،ودقة علومهم ...فلما قر ذلك مسعهم ،ووافق
ما حكى من عقائدهم طبعهم ،جتملوا ابعتقاد الكفر"(.)2
 اًلحنياز والتطرفً :ل شك أن شخصية الكاتب وامللقي واملفكرا أتثري على ما يطرحه من نتاج ثقايف وهذا يف احلدود الطبيعية،
أما إذا أصبحت هناك مشكلة يف نفسية الكاتب وشخصيته،
فهنا يدث اًلحنراف والتطرف والغلو أو التفري والتساهل يف
تقرير القضية العلمية ،فعدد غري قليل من رواد هذا الفكر كانوا
يف ماضيهم أصحاب أفكار غالية ومتطرفة ،وحدثت م ردة
فعل فأصبحوا أقرب إىل اًلنفالت ،وغالب هذه األفكار -
ولألسف -تصاغ ابسم اإلسالم(.)3
( )1ينظر :العجريي ،ينبو الغواية( ،ص.)41-40:
( )2الغزايل ،هتافت الفالسفة( ،ص.)20-19 :
( )3ينظر :عثمان ،جهود املفكرين املسلمني( ،ص.)42 :
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 حب الزعامة الظهور :وهو قرين سابقه ،ذلك أ ّن من الناس منكان سبب اًلحنراف يف آرائه حبه للظهور والزعامة وش ّد
عما لألعداء
لألنظار لي إًل ،وما علم املسكني أنّه ُجعل طُ ً
ميررون خالله أهدافهم وخمططاهتم ،و ذا ًلقت طائفة من أولتك
ليست ابلقليلة ثناء من الغرب وتشجيعهم ودعمهم يف تويل
املناصب املهمة(.)1
ومن هنا يتبني أ ّن امليل للعصرانية قد أييت نتيجة أل
تالق ملن يملون
ّ
كثريا ما
نفسية ا زمية ،وختلخل الثقة ابلنصوص الشرعية ،و ذا السبب ً
يتقوى العصرانيون ببعضهم البعض تلقائيًا ،ولكن ملاذا يصطدم
العصرانيون مع ثوابت عظيمة يف الدين كاجلهاد ،والوًلء والرباء،
واًلجتهاد وغريها ًل ميكن اإلجابة على هذا السؤال إًل إذا أدركنا أ ّن
الصدام مع هذه القضااي لي بذاته أصل مشكلتهم بل هو نتيجة ملسرية
ابتدأت ابنطالقة نفسية أتسست عليها منظومتهم الفكرية ،ولعل ذلك
يتضح مما أييت(:)2
 اخلطوة األوىل :إعجا ِبألمنوذج ال ريب على مستوى( )1ينظر :اخلراشي ،نظرات شرعية يف فكر منحرف( ،ص.)10 31:
( )2ينظر :اجلاسر ،مقال بعنوان :رحلة نفسية مع التنويريني ،راب املقال:
 ،http://cutt.us/k66Hpمت اًلسرتجا بتاريخ1439/2/22 :ه،
صباحأ.
الساعةً 2:45 :
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املدارسات :يعيش املفكر العصراين يف جمتمعات إسالمية حافلة
،ختلف أنوا التخلف ويف املقابل ينبهر بنماذج حقيقية ألنظمة
حكم غري إسالمية توفر ما يتطلع له من كرامة وتقدم ،وهي
أنظمة يف غالبها غري خاضعة لتقلبات سياسية أو مشاكل
عسكرية أو نزوات شخصية.
 اخلطوة الثانية :من اإلعجا ِبملدارسات إىل اإلعجاِبلفكر :ملا رأوا هذه املنجزات وهذا التقدم ،نظروا وحبثوا يف
أسبابه ،فوجدوا أنه كان نتيجة فكر جاد مستنري -بزعمهم-
أدى إىل أن يتحقق هذا النجاح واإلجناز ،فانتقلوا من اإلعجاب
ابملمارسات إىل اإلعجاب ابلفكر.
 اخلطوة الثالثة :القبول ُرجعية الفكر ال ريب :وبعد أن أعجبواابلفكر ومنجزاته ،حبثوا يف مرجعيته فوجدوا أنّه قائم على
فلسفات شىت يرتأسها العقل ،فأخذوا يسقطون ذلك على
اإلسالم هبدف اًلرتقاء به بزعمهم.
 اخلطوة الرابعة :املواجهة مع املفا يم واملدارسات الشرعية:وبعدما ضعف التأصيل وعُمل خبالفه من املرجعية الغربية
ومبادئها ،وحتكيم العقل واًلعتداد به ،حصل اًلصطدام
وبدًل من أن يتهموا عقو م اهتموا
ابملفاهيم الشرعية وتطبيقاهتاً ،
الشريعة اإلسالمية فشككوا يف الرتاث اإلسالمي واجتهادات
علماء السلف ،فضعفت منهجية التشريع اإلسالمي ،و ذا
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استعاضوا ابلفكر الغريب ،ومن مث ألبسوه الشرعية املزعومة لتقبله
ومتريره يف اجملتمع اإلسالمي.
 اخلطوة اخلامسة :اًلصطدام مع النصوص الشرعية :فمن املواجهةمع املفاهيم إىل اًلصطدام مع النص نفسه ،مع الكتاب والسنة،
وحىت يتالفوا هذا اإلشكال املنهجي ومع حرصهم أن يبقوا حتت
مظلة اإلسالم ،محّلوا النص الشرعي ماًل يتمل بتأكيد وتوسيع
دائرة الظنية يف دًللة النص أو ثبوته ،مع تقرير إمكانية معارضته
بنص مثله أو بغريه وأتويله على خالف ظاهره أو محله على
اجملاز(.)1
وهكد ددذا مت التعد ددرف علد ددى أبد ددرز البواعد ددث والعوامد ددل الد ددل جعلد ددت
العص درانيني يدداولون جاهدددين تطويددع الش دريعة اإلسددالمية لتواف ددق الددذوق
الغددريب املعاصددر ،ومراحددل خطدوات هددذا اًلندزًلق ،حيددث بدددأ ابإلعجدداب
واًلنبهد ددار ،وانتهد ددى ابلد ددتملص مد ددن الش د درائع واألحكد ددام وقلد ددب احلقد ددائق
وتزييددف األفكددار ،والددذي نددتج عندده عدددد مددن املواقددف الددل ُسدديلقى الضددوء
عل ددى ط ددرف منه ددا يف املبح ددث الق ددادم حت ددت عن د دوان :العص َل َلرانيون بَل َلَلني
ال ر واإلسالم.

( )1ينظر :الدميجي ،شبهات العصرانيني "اإلسالميني"( ،ص.)17 :
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املبحث الثاني :العصرانيون بني الغرب واإلسالم،
وفيه ثالثة مطالب:
املطلددب األول :موقف العصرانيني م ددن الغ ددرب.
املطلب الثاين :موقف الغد د ددرب م ددن العص درانية.
املطلب الثالث :العصرانيون من وجهة نظر اإلسالم وطرق التعامل
معهم.
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املطلب األول :موقف العصرانيني من الغرب
العصرانيون ًل ينظرون إىل الغرب ملة واحدة وإمنا ينظرون إليهم
بنظرات متفاوتة وذلك من خالل متييزهم بني أمرين مها كما أييت(:)1
األول :ال ر احلضاري :وهو جمموعة املنظومات الفلسفية،
والفكرية ،والثقافية ،والسياسية ،واجلمالية املعمارية ،والفنية ،واألدبية
الغربية الل ينبغي على املسلمني –بزعمهم -مسايرهتا واتباعها إن أرادوا
التقدم واًلزدهار ،وهو ما اهتم علماء املسلمني ،ناقشتهم فيه وتفنيده
ونقده.
الثاين :ال ر السياسي :وهو جمموعة النظم السياسية
واإليديولوجيات احلاكمة يف بلدان أورواب والوًلايت املتحدة األمريكية،
وهي قد ًل متثل ابلضرورة قيم احلضارة الغربية املثلى ،إىل جانب أ ّن
السياسات الل تتبعها تلك النظم السياسية حتكمها عالقات مصاحل
مشرتكة والل هي امتداد ملرحلة األطما اًلستعمارية ،يتمثل ذلك يف
زر الكيان الصهيوين يف أرض فلسطني وحماوًلت تفريغها من أصحاهبا
األصليني ،واحتالل العراق ،والتدخل يف شؤون العاملني العريب
واإلسالمي ،يقول نصر أبو زيد" :عدا ان ًلعتداءات ذلك "ال ر
أمرا خنتاره أو نرفضه ،بل إ ّن الرفض واإلدانة
السياسي" علينا لي
ً
( )1ينظر :أبو زيد ،التجديد والتحرا والتأويل( ،ص.)33-31 :
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ميثالن أضعف اإلميان يف سلوكنا الوطين بل ،وحىت اإلنساين"(.)1
ومن هنا ميكن أن يقال إ ّن موقف العصرانيني من الغرب ذو
اجتاهني اثنني :إجيايب وسل ،
فأما اإلجيايب :هو إكبار الذوق الغريب املعاصر ،ا يشتمل عليه
من قيم وثقافة وتطور وخمرتعات وآداب وفنون وحماولة حتكيمه على
اجملتمعات اإلسالمية.
وأما السليب :فهو رفضهم السياسة الغربية ،واعتداءاهتا الغاصبة
وأطماعها السياسية الل خالفت فيها ما ت ّدعيه من قيم حضارية.
عرب
ولو أهنم تناولوا موقف الغرب بشمول خللصوا إىل أ ّن الغرب ّ
عن حقيقته بني ثنااي هذه اًلعتداءات ،ومن مث أيقنوا أ ّن تقليدهم
للغرب يعد مسامهة يف حتقيق تلك األطما  ،وهو ما أكده املؤرخون
دائما على
حيث ذكروا أ ّن التقليد يف مراحل الضعف ،إمنّا يرتكز ً
فضال
جوانب ا دم واًلحنالل وينصب على اًلهنماك يف اللذات هذا ً
عن أ ّن القوى الكربى ًل تعطي لألمم الناهضة أسرارها وعلومها ،وإمنا
تلهيها بفتات األهواء وبريق الرغبات الل من شأهنا أن حتطم املقومات
وتعمل على تدمري النف البشرية ،فتصبح غري قادرة على معارضة هذه
القوى الكربى( ،)2ولكن ما موقف هذه القوى منهم وما رأيها فيهم
هذا ما سيتم تناوله فيما أييت.
( )1أبو زيد ،التجديد والتحرا والتأويل ( ،ص.)32 :
( )2ينظر :اجلندي ،شبهات التغريب( ،ص.)406 :
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املطلب الثاني :موقف الغرب من العصرانية
يرقد ددب الغد ددرب وعلد ددى رأسد ددهم أمريكد ددا اإلسد ددالم بعيد ددون فاحصد ددة،
أوًل الع ددداء ال ددديين الت ددارُيي ،وهن دداك
ول دددوافع وبواع ددث متع ددددة ،فهن دداك ً
اثنيً ددا املص دداحل الغربي ددة احليوي ددة يف الع ددامل اإلس ددالمي ،وهن دداك اثلثًددا اخل ددوف
املتأصددل مددن مندداف يزيددل سدديادة الغددرب ،و ددذا فددإن الغددرب يرصددد العددامل
اإلسالمي بدقدة ،ويتدابع كدل حركدة ويصدي ويلدل ويتنبدأ ،ويوجده وُيطد
ملستقبل اإلسالم واملسلمني(.)1
فه ددل رص ددد الغ ددرب ظ دداهرة العصد درانية يف الع ددامل اإلس ددالمي ،وه ددل
أدرك أهنددا ختدددم مصدداحله أم أهنددا عقبددة وصددخرة يف طريقدده جيددب أن حتددارب
وتكس ددر وتد دزال ذل ددك أ ّن نظ ددر الغ ددرب بع ددني الرض ددا حلرك ددة م ددا يف الع ددامل
اإلس ددالمي ل دده دًلل ددة خاص ددة ،كم ددا أ ّن س ددخ الغ ددرب ع ددن حرك ددة م ددا ل دده
دًللت دده ،فمد ددا موقد ددف الغد ددرب م ددن العص د درانية يف العد ددامل اإلسد ددالمي لعد ددل
جواب ذلك يتضح فيما أييت(:)2
()3
هامددا( )1عددن
نشددرت مؤسسددة رنددد األمريكيددة للبحددوث تقريد ًدرا ً
( )1ينظر :بسطامي ،مفهوم جتديد الدين( ،ص.)180 :
( )2ينظر :بسطامي ،مفهوم جتديد الدين( ،ص.)197-180 :
( )3مؤسسة (راند)  RANDمؤسسة أمريكية غري رحبية تساعد على حتسني
السياسات -بزعمهم -وعملية اختاذ القرار من خالل البحث والتحليل،
أتسست يف األصل عام1948م ،من قِّبَل شركة طائرات دوغالس لتقدا
حتليالت وأحباث للقوات املسلحة األمريكيةُ.متول أحباثها من وكاًلت حكومة
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كيددف ميكددن ألمريكددا أن حتقددق عاملددا إسددالميًا يددتالءم مددع مصدداحلها وقددد
خ ددرج التقري ددر بنتيج ددة دع ددا إليه ددا أمريك ددا خاص ددة والغ ددرب عام ددة مفاده ددا:
ضَلَلرورة مسَلَلاعدة فلَلَلة التجديَلَلد العص َلراين؛ ألهنَلَلا َلَلي األقَلَلر لل َلَلر
َلتعدادا لتعَلَلدي اإلسَلَلالم وت يَلَلريه ،ومددن مث اُقددرتح علددى إثرهددا
واألكثَلَلر اسَل ا
دعددم العصددرانيني ومسدداعدهتم بعدددد مددن الطددرق منهددا :نشددر وتوزيددع كتددبهم
ودراسد دداهتم أبسد ددعار رخيصد ددة ،وتشد ددجيعهم للكتابد ددة للشد ددباب واجلمهد ددور
الع ددام ،وتض ددمني آرائه ددم يف كت ددب الرتبي ددة الديني ددة ابمل دددارس ،إىل جان ددب
ت ددوفري من ددابر ددم ُي دداطبون الن دداس م ددن خال ددا ،وت ددوفري مواق ددع إلكرتوني ددة
ومعاهد ومدارس وإعالم وغريها من الطرق الل تنشر آراءهم.
هذا وقد شكلت وزارة اخلارجيدة األمريكيدة علدى وفقده جلندة تعدرف
()2
ابسددم (جلنَلَلة تطَلَلوير اخلطَلَلا الَلَلديل يف الَلَلدول العربيَلَلة واإلسَلَلالمية)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوًلايت املتحدة ،ينظر :راب املوقع :مؤسسة (رند)
ويكبيداي،
احلرة،
واملوسوعة
،www.rand.org/ar
 ،https://ar.wikipedia.orgاسرتجع يوم الثالاثء ،بتاريخ1439 /3/3 :ه،
الساعة 12:44 :مساءً.
( )1عنوان التقرير (إسالم حضاري دميقراطي :شركاء وموارد واسرتاتيجيات)،
شرييل بينارد ،مؤسسة رند2003 ،م.
( )2ينظر :حبيب ،عنوان التقرير (اخلط األمريكية لتطوير اخلطاب الديين
اإلسالمي) ،راب التقرير ،http://cutt.us/mUkCg :اسرتجع يوم
الثالاثء ،بتاريخ1439/3/3 :ه 1:55 ،مساءً.
RAND
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انته د ددت إىل ع د دددد م د ددن التوص د دديات جعل د ددت اس د ددتمرار معوانهت د ددا لل د دددول
اإلسالمية مرهوان بتنفيذها ،والل من أبرزها ما أييت(:)1
 هتميش الدين يف احلياة اًلجتماعية للناس ،وذلك عرب إغراقالشعوب العربية واإلسالمية أبمناط خمتلفة من احلياة العصرية
الغربية وحيازة التكنولوجيا احلديثة (التكنولوجيا ذات الطابع
الرتفيهي) .
 إقامة دورات تدريبية مكثفة للدعاة وعلماء الدين حبيث تتكونالدورة من  600-500إمام وشيخ يقوم ابلتدري م رجال
الدين الكبار املعروف عنهم أهنم يفسرون الدين بشكل عقالين.
 خضو خطبة اجلمعة واخلطباء حتت رقابة أجهزة األمن يفالدولة ،وأن يتم البعد عن تسيي اخلطبة أو تعرضها للحديث
عن أمريكا أو اليهود أو بين إسرائي ،وهتدف إىل أن تصبح
خطبة اجلمعة حلقة نقاشية ًل ينفرد هبا اخلطيب وحده وبذلك
تكون أكثر دميوقراطية ،كما جيب على املرأة أن تشارك فيها
مؤيدا من قبل بعض العصرانيني أمثال أمحد أبو
( )1وقد كان هذا اخلطاب ً
اجملد ،ينظر :موقع املعرفة ، https://www.marefa.org ،اسرتجع
يوم األربعاء ،بتاريخ1439/3/11 :ه 11:10 ،مساءً ،وينظر" :األوقاف"
تطور اخلطاب الديين ابلتعاون مع وكالة أمريكية ،موقع أردن اإلخبارية :راب
املوقع ،https://www.jn-news.com :مت اًلسرتجا  ،يوم
األحد1439/4/13 :ه ،الساعة 5:44 :مساءً.
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حيث ًل توجد نصوص دينية بزعمهم متنع املرأة من ذلك،
وتضيف أنه جيب أن أيخذ املسلمون بعض الشرائع من اليهودية
واملسيحية.
 حتويل املسجد إىل مؤسسة اجتماعية تتضمن حدائق لألطفالوالسيدات تشرف عليه شخصية انجحة غري دينية.
 أن يكفل للمرأة سبل اًلختالط مع الرجال واملشاركة يف التدريبعلى اًلنتخاابت لتعليم املرأة الدميوقراطية.
 إلغاء مادة الرتبية الدينية اإلسالمية وأن ُيصص يوم كامل للقيمبدًل من مقرر الرتبية اإلسالمية ،والعمل على
األخالقية ً
اكتساب الطالب مهارات التسامح ،وأن يعلم اجلميع أن
األداين هي نتاج التنشتة اًلجتماعية وأن اًلنتماء لإلنسانية هو
اجلامع م أما املعتقدات فهم أحرار فيها ،وعلى املسلمني
التحرر من كوهنم خري أمة أخرجت للناس.
وعلددى هددذا فددإ ّن العصدرانية احلاليددة خمطد غددريب احدرتايف ،ومددن هنددا
أمكددن أن تضدداف مرحلددة رابعددة وتسددمى مرحلددة التجسددري :وتعددين حماولددة
اًلنتقددال ابلعصدرانية مددن كوهنددا اجتهددادات فكريددة فرديددة أو ماعيددة متفرقددة
إىل تعميم د ددات مؤسسد د ددية منظم د ددة ،وهبد د ددذا يتض د ددح موقد د ددف الغ د ددرب مد د ددن
العص درانية وكيددف أ ّهنددا ًلقددت رضدداهم ودعمهددم ،بددل وكانددت خمططًددا مددن
قِّبلهم وما ذلك إًل لعظيم جدواها وعميق فاعليتها يف حتقيدق مصداحلهم،
والتنحية عن اإلسالم واًلرمتداء يف أحضداهنم مدع خفائهدا علدى الكثدري مدن
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أبناء املسلمني ،ن فيهم أدعيا ها الذين ينادون هبا ويدعون إليها.
وًل غ ددرو يف ه ددذا املوق ددف ول ددي بغري ددب ك ددذلك ،ف ددإن هللا تع دداىل

يقد د د د د د د د د د د ددول :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﭼ[ ،سددورة البقددرة ،آيددة ،]109 :ذلددك أ ّن ا دددف عنددد الغ ددرب
حتقيق مصداحلهم أبي طريقدة كاندت ،كيدف وقدد وجددوا أ ّن أمدر العصدرانية
م ددع كون دده ُي دددم مص دداحلهم ،ه ددو ذات دده يرف ددع يف نف ددوس ال ددبعض نس ددبتهم،
وجيربهددا علددى تقددديرهم واًلنضدواء حتددت لدوائهم ،ممددا كددان لدده أبلددغ األثددر يف
تكوين هذه النظرة الباهتة حنو حقيقتهم ،ولكن وابلرغم من فظاعة ذلدك
إًل أن الغالددب مددنهم يسددعى -أحسددبه -للنهددوض ابلدددول اإلسددالمية إىل
مصاف الدول املتقدمدة غدري أنّده أخطدأ الطريدق وإن كدان يظدن أنده أحسدن
ا دددف ،و ددذا وملددا كددان الغالددب مددن املتددأثرين هبددذا الطددرح يبتغددون ذلددك،
ومددن أجددل حماولددة تبصددريهم واملسددامهة يف وقددف مددد العصدرانية وأتثريهددا يف
أبندداء أمتنددا اإلسددالمية ،مددن أجددل هددذا كلدده أتددى املطلددب القددادم بعن دوان:
العصرانيون من وجهة نظر اإلسالم وطرق التعام معهم.
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املطلب الثالث :العصرانيون من وجهة نظر اإلسالم وطرق التعامل
معهم
تبني فيما سبق أ ّن العصرانية دعوة تنخر يف األصول اإلسالمية
ّ
وختلخل مقاييسها الشرعية ،ولكن وعند اإلمعان يف ذلك كله ،وإلقاء
الضوء يف مرتكزه وأسه وهو التوفيق بني األحكام اإلسالمية واحلضارة
ال ربية ،يتضح ّأهنا دعوة توازي ما ّقرره القرآن الكرا قبل أربعة عشر
()1
قرًان  ،قال تعاىل :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ

ﮠﭼ[ ،سورة النساء ،اآلايت ،]63-61 :فدعوى التوفيق بني
النقيضني ليست جبديدة على املسلمني وإّمنا منهج قدا كان يسلكه
( )1مل أتناول نقدها من اجلوانب التفصيلية يف الشريعة وعرضها على ميزاهنا العقدي
والفقهي وغريها من األصول العظام ابلرغم من كونه األهم واألوىل لكثرة تناوله
فجل ما اطلعت عليه كان منصبا يف نقدها
وتفنيده ،حيث إنّه قد أشبع حبثًاّ ،
قداي وأصوليًا ما يكفي وزايدة ،وإمنا
من هذه اجلوانب املهمة ً
جدا ً
ففيها وع ً
أردت التطرق من جانب كان خافتَا بعض الشيء حبسب ما ظهر يل ووقفت
عليه.

- 505 -

العصرانية – دراسة حتليلية ،مزنة بنت عبد العزيز بن علي اللحيدان

املنافقون ،يقول اإلمام ابن تيمية  -رمحه هللا " :-ويف هذه اآلايت أنوا
من العرب الدالة على ضالل من حتاكم إىل غري الكتاب والسنة وعلى
نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق"(.)1
وهو ما ّبني شناعته اإلمام ابن القيم  -رمحه هللا  -فقال" :هذه
القواعد الفا سدة هي الل محلتهم على تلك التأويالت الباطلة؛ ألهنم
رأوها ًل تالئم نصوص الوحي ،بل بينها وبينها احلرب العوان ،فأجهدوا
أنفسهم ،وَك ُّدوا خواطرهم يف الصلح ،وزعموا أن ذلك إحسان
وتوفيق"( ،)2وهذا هو عني ما يقوله كثري من العصرانيني اليوم :إمنا نريد
التوفيق بني الشريعة اإلسالمية واحلضارة الغربية ،وما هو بتوفيق وإمنا
هدم وتقويض ،ولو أهنّم علموا تبعات دعواهم ملا أحسبهم قدموا إليها،
ذلك أ ّن اإلنسان قد ميضي يف سبيل وهو ًل يدري ما قباحته وما هنايته
ولكنها زلة القدم وما يعقبها من املزالق ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
كثريا من هؤًلء قد ًل يعلم أنّه منافق ،بل
 رمحه هللا " : -وًل ريب أن ًيكون معه أصل اإلميان ،لكن يلتب عليه أمر املنافقني حىت يصري م
()3
عوضا
السماعني"  ،ومن أجل ذلك آثرت اتبا منهج اًلحتواء ً
من ّ
()4
أمل يف
عن املهامة واإلقصاء  ،ولست أزعم أ ّن فعلي صواب ،ولكنه ٌ
( )1ابن تيمية ،جممو الفتاوى.)58/3( ،
( )2ابن القيم ،الصواعق املرسلة.)341/1( ،
( )3ابن تيمية ،الفتاوى الكربى.)354/6( ،
( )4املوقف احلازم وتطبيق العواقب الشرعية ،موقف ًل بد منه عند املعاندة واإلصرار،
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إيقاظ روح أخشى عليها العذاب ،إذ اإلسالم خطاب حجة وبيان
ورمحة ابخللق وإحسان .ولعل من أبرز هذه السبل ما أييت:
أوًل :تندية شعور اًلعتزاز بدين اإلسالم :دين اإلسالم هو
ا
الدين الذي من متسك به انل العزة والسؤدد ،ومن فرط فيه انله ا وان
والبؤس ،قال تعاىل :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)،
[سورة النساء ،اآلية ،]139 :وهو ما استشعره سلفنا الكرام فعن
أعزان هللا ابإلسالم ،فلن نلتم
عمر بن اخلطاب  قال" :إان قوم َّ
العزة بغريه"( ،)1وًل يتحقق هذا اًلعتزاز حبق إًل من خالل اإلعراض
عن موافقة الغرب ،وإعالن التمييز والشعور ،عىن اإلسالم احلق ،وذلك
إبفشاء شعائر اإلسالم وتطبيق شرعه والدعوة إليه وإعالء كلمته ،وما
ِ
عدا ذلك فهو الذل والصغار كله ،كما قال رسول هللا َ :
((و َجع َ
ف أ َْم ِري))(.)2
ال ِّذلٍةَ َوال ٍ
ار َعلَى َم ْن َخالَ َ
صَ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأمر الدين ًل يستهان به ،وًل يُقبل فيه اجملامالت ،لذا فال توفيق بني حق
وابطل ،وإمنا احلق واحد قائم بني ابطلني ،صدق عدل ًل يتبدل وًل يتغري،
وبذلك يعتز الدين وتكون الغلبة للمسلمني ،وقد قال اإلمام علي بن املديين -
رمحه هللا " :-إن هللا أعز هذا الدين برجلني لي ما اثلث :أيب بكر الصديق
يوم الردة ،وأمحد بن حنبل يوم احملنة" .ابن عساكر ،اتريخ دمشق.)278/5( ،
( )1ابن أيب شيبة ،الكتاب املصنف.)10/7( ،
( )2البخاري ،الصحيح( ،بدون رقم) ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب ما قيل يف
الرماح.)40/4( ،
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اثنياا :تعزيز التسليم واليقني :ذلك أ ّن الغاية من الشريعة ابتالء
العباد ابلتزام أحكامها عن إميان وتسليم ،دون إغراق يف البحث حول
احلِّكم واألهداف ،واخلوض يف املقاصد والغاايت ،يقول هللا تعاىل:

(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)[ ،سورة
النساء ،اآلية ،]65 :وهذا امللحظ أشار إليه اإلمام ا روي  -رمحه هللا
 يف حديثه عن منزلة التعظيم ،حيث قال" :الدرجة األوىل :تعظيماألمر والنهي ،وهو أن ًل يعارضا برتخص جاف ،وًل يعرضا لتشديد
غال ،وًل يمال على علة توهن اًلنقياد"( ،)1ولذا فإ ّن أي مناقشة إمنا
ينبغي أن تكون يف الوسائل واألسبابً ،ل يف األصول والغاايت (،)2
مع احلرص يف طرحها ابتزان دون شط أو سرف وإمنّا بصورة عقلية
حتمي القلب من يب الشهوة ،وهتافت الشبهة ،إذ إ ّن املرء إذا مل يكن
مستشعرا عظمتها ،فإنّه يكون سريع
موقنًا هبذه األصول عارفًا بدًلئلها
ً
الشك ،قريب اًلحنراف( ،)3وبذلك جيتمع األمران :إيقاظ العقل
ابلتفكري ،وخضو القلب ابلتسليم ،وذاك السبيل القوا.
اثلثاا :العلم الشرعي والتأصي  :من أقبل إىل العلم عن هللا
( )1ا روي ،منازل السائرين( ،ص)81 :
( )2ينظر :اجلندي ،إعادة النظر يف كتاابت العصريني يف ضوء اإلسالم( ،ص.)27 :
( )3ينظر :السيد ،سابغات( ،ص.)56 :
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وشرعه وأصغى إليه جبنانه وأركانه فإ ّن هللا تعاىل لن يرده خائبًا ،ذلك أ ّن
كثريا من ضالًلهتم واحنرافاهتم كان سببها ابلدرجة األوىل قلة العلم أبمور
كتااب
الشريعة وأحكامها ،واملراد ابلتأصيل دراسة أصول العلوم الشرعيةً :
وتفسريا وحديثًا؛ من أجل أن يكون عند
وفقها
وسنةً كذلك عقيدةً ً
ً
املسلم قاعدة معرفية صلبة يؤول إليها ويستند عليها ويعول ما تشابه من
األحكام عليها ،خبالف من يفتقد هذه القاعدة ًل يكون لديه أساس
حمكم( ،)1وصدق الن  حني قالَ (( :م ْن يَ ِرِد ٍ
اَّللَ بِ ِه َخْيَل ارا يَلَ َف ِّق ْههَ ِيف
ال ِّدي ِن))(.)2
وتعليدا :قال الن
وعدال
علدا
ا
را
ا
ابعا :إبراز منهج السلف ا
ٍِ
ٍِ
((خ ْيَل َر الن ِ
ين يََللَونََل َه ْم))(،)3
َ :
ين يََللَونََل َه ْمُ ،ثٍَ الذ َ
ٍاس قََل ْرِينُ ،ثٍَ الذ َ
ذلك أ ّن مصدرهم كتاب هللا وسنة رسوله  ،هبما أيخذون ،وعنهما
يتلقون ،وعليهما يعولونً ،ل ييدون عنهما قيد أمنلة وًل ُيدثون(،)4
( )1ينظر السيد ،سابغات( ،ص.)65 :
خريا يفقهه
( )2البخاري ،الصحيح ،ح ( ،)71كتاب العلم ،ابب من يرد هللا به ً
يف الدين ،)25/1( ،ومسلم ،الصحيح ،ح ( ،)1037كتاب الكسوف،
ابب النهي عن املسألة.)719/2( ،
( )3البخاري ،الصحيح ،ح ( ،)3651كتاب أصحاب الن  ،ابب أصحاب
الن  ،)3/5( ،ومسلم ،الصحيح ،ح ( ،)2533كتاب فضائل الصحابة
 ،ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم.)1963/4( ،
( )4ينظر :البدر" ،التحفة السنية"( ،ص.)11 :
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السفاريين  -رمحه هللا
أهل الرأي السديد ،والسبيل القوا ،يقول العالمة ّ
 " :مذهب السلف هو املذهب املنصور ،واحلق الثابت املأثور ،وأهلههم الفرقة الناجية ،والطائفة املرحومة الل هي بكل خري فائزة ،ولكل
مكرمة راجية من الشفاعة والورود على احلوض ور ية احلق ،وغري ذلك
من سالمة الصدر واإلميان ابلقدر ،والتسليم ملا جاءت به النصوص،
فمن احملال أن يكون اخلالفون أعلم من السالفني"(.)1
خامسا :تندية احليادية واملوضوعية :وذلك بتوسيع النظرة إىل
ا
األفكار الغربية وحماولة البحث عن أسباب رواجها ومكامن جناحها
وطريقة تناو ا ،وبذلك اكتشاف ّأهنا ليست بشيءً ،ل دعوات حقة وًل
غاايت حمقة ،وإمنا ج ّل ما فيها نظرايت هشة ومقاصد آنية ودعوات
متهافتة ًل تقوم على صدق وًل برهان ،يف حني أ ّن املسلمني لديهم العلم
الرصني واملنهج السديد ،فلماذا هذا اًلختالل حقيقة اجلواب يكمن يف
التخطي والتطبيق وترتيب األولوايت ،وهو ما يدعو إليه ديننا ،وبذلك
النصر والغلبة أتتينا ،فالعامي من املوحدين يغلب األلف من املشركني،

كما قال تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)[ ،سورة الصفات ،آية:
 ،]173فجند هللا هم الغالبون ابحلجة واللسان ،كما أ ّهنم الغالبون
ابلسيف والسنان(.)2
( )1السفاريين ،لوامع األنوار البهية.)25/1( ،
( )2ينظر :ابن عبد الوهاب ،كشف الشبهات( ،ص.)15-14 :
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سادسا :تعزيز ل ة احلوار :فتح ابب احلوار مدعاة إلقبال املتأثرين
ا
ورجوعهم عن أفكارهم ،ولقد حكى هللا تعاىل يف كتابه الكرا الكثري من

احملاورات فقال تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)،
[سورة ي  ،اآليتان ،]79-78 :ففي هذه اآلية ياور هللا تعاىل
اجلاحدين حماورة عقلية ،ذلك أ ّن احلوار مفتاح التأثري وإحداث الفروقات
على أن يكون وفق أس سليمة ومنهجيات علمية صحيحةً ،ل يقبل
املساس وًل العبث يف املسلمات ،وًل العبث وفتحه دون مقاصد وأهداف،
وعندها سيكون أرض خصبة للفكر واإلجناز ومفتاح التغيري والنجاح.
سابعا :التنبيه إىل حقيقة الدنيا وأ ّهنا كظل زائل أو أحالم نوم،
ا
()1
طويال  ،قال
قليال منعت ً
دهرا ،وإن متعت ً
سرت ً
إن ّ
يوما ساءت ً
تعاىل :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)[ ،سورة آل عمران ،آية:
 ،]185فالدنيا معرب وابتالء واجلميع عابرون ،فمن أدرك ذلك حبق سلم
له الوصول ،ذلك أ ّن أغلب دعاوى العصرانيني تدور حول عرض الدنيا
وزينتها ،ولو أ ّهنم التفتوا لآلخرة وبنائها ألاتهم ما أيملونه منهما ،قال
((م ْن َكا َن َمهُّهَ ْاْل ِخ َرةََ ،مجَ َع هللاَ ََشْلَهََ ،و َج َع َ ِغنَاهَ ِيف قََل ْلبِ ِه،
َ :
الدنَْليا و ِ ي ر ِ
اغ َدةٌ))( ،)2ومعىن ذلك أ ّن من كانت اآلخرة نصب
َوأَتََل ْتهَ ُّ َ َ َ َ
( )1ينظر :ابن القيم ،زاد املعاد.)174/4( ،
( )2أمحد ،املسند ،ح ( ،)21590مسند األنصار ،حديث زيد بن اثبت عن
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عينيه ،قنّعه هللا ،ا رزقه ،ومع أموره املتفرقة ،وطمأن خاطره ،وساق إليه
ما قسمه له من دنياه دون حاجة إىل سعي كثري ،فتأتيه هيّنة ذليلة ليّنة،
على رغم أنفها وأنف أرابهبا(.)1
اثمناا :تدبر القرآن الكرمي :هو أهم السبل وأجنعها ،وأوًلها
وأقرهبا ،واملعني األول داية البشرية أبمعها ،يقول هللا تعاىل( :ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ)[ ،سورة اإلسراء ،آية ،]9 :فكتاب هللا هو ا ادي إىل
كل خري وفضيلة ،فيه نبأ من قبلنا ،وخرب من بعدان ،وحكم ما بيننا،
وهو الفصل ولي اب زل ،من تركه من جبار قصمه هللا ،ومن ابتغى
ا دى من غريه أضله هللا ،هو حبل هللا املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو
الصراط املستقيم ،وهو الذي ًل تزيغ به األهواء ،وًل تلتب به األلسنة،
وًل يشبع منه العلماء ،وًل ُيلق من كثرة الرد ،وًل تنقضي عجائبه ،من
قال به صدق ،ومن عمل به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه
هدي إىل صراط مستقيم( ،)2وابلتمسك به نلحق ابلركب ونتقدمهم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الن  ،)467/35( ،وابن ماجه ،السنن ،ح ( ،)4105كتاب الزهد،
ابب ا م ابلدنيا .)1375/2( ،صححه األلباين ،ح ( .)949ينظر:
األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة.)633/2( ،
( )1ينظر :القاري ،مرقاة املفاتيح.)3334/8( ،
( )2ينظر :القرط  ،اجلامع ألحكام القرآن.)5/1( ،
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ونؤمهم ،فديننا هو دين احلضارة والتقدم والعلم،
وابنتهاجه نرتأسهم ّ
واحلاضر واملاضي بكل ما فيه من اتريخ وجتارب وفنون وعلوم ،وما
يتويه من كتاابت منصفي البشر من ميع األمم من بزوغ فجر اإلسالم
وغدا وبعد غد إىل يوم القيامة شاهد على ذلك.
إىل اآلن ً
ومن أجل هذا فإ ّن من أضناه التقدم و ّأرقه ،ومن خشي على
اجملتمع املسلم ومستقبله ،إ ّن هللا تعاىل يقول :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮊ[ ،سورة النور ،آية ،]55 :قال احلافظ ابن كثري  -رمحه هللا
 " :هذا وعد من هللا لرسوله ؛ أبنّه سيجعل أمته خلفاء األرض،أي :أئمة الناس والوًلة عليهم ،وهبم تصلح البالد ،وختضع م العباد،
وحكما فيهم"( ،)1فيا أمل البشارة
وليب ّدلن بعد خوفهم من الناس أمنًا
ً
آتية ،والعزة كائنة ،والسعادة دانية ،شريطة التزمنا الدين كله عقيد ًة وشرع ًة
محدا مز ًيدا ابلقلب واجلوارح
ومنهاجا ،فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم ً
ً
واللسان.

( )1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.)77/6( ،
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وممد د د د د د د د ددا زادين عجبًد د د د د د د د ددا وتيهد د د د د د د د ددا
دخ د ددويل حت د ددت قول د ددك اي عب د ددادي

ددت أبلصد د د ددي أطد د د ددأ الث د د د درّاي
وكد د د د ُ
()1
وأن ص د د د د ّدريت أمح د د د ددد يل نبيَّ د د د ددا

السفاريين ،غذاء األلباب،
( )1تُنسب األبيات للقاضي عياض ./ينظرّ :
(.)475/2
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اخلامتة
وحبمد هللا وتوفيقه مت اًلنتهاء من كتابة هذا البحث والذي تناول
بني طياته العصرانية ونشأهتا ومراحل تطورها وأصو ا وركائزها ،إىل جانب
بيان موقف الغرب منها ،كما مت التعرف على أهم مسات أرابهبا ومسريهتم
الفكرية ،ومن مث بيان املوقف منهم وسبل التعامل معهم ،والذي أسفر
بدوره عن عدد من النتائج والتوصيات ،والل هي كما أييت:
أوًل :النتائج:
ا
 -1العصرانية هي :حماولة تطويع أحكام الدين ومبادئه ليتوافق مع
الذوق ال ريب املعاصر ومادايته.
 -2مرت العصرانية بثالث مراحل ،ابتدأت بتسويغ العادات مث مترير
املفارقات ،وانتهت بتحوير األفكار ونقد املعتقدات.
 -3يعد حممد عبده األب الروحي للعصرانية ،يف حني يعد مال الدين
األفغاين مؤسسها ،بينما يعد رفاعة الطهطاوي األرض املمهدة ا.
 -4العصرانية احلالية منهج حياة أكثر من كوهنا مدرسة أو اجتاه ،إذ
إنه تتباين بني أتباعها اآلراء وختتلف بينهم املقاصد واألهداف.
 -5يعد اًلنبهار ابلغرب أول خطوة من خطوات تشكل العصرانية
يف أفكار أدعيائها.
 -6هتوين النصوص الشرعية واًلنكباب على الرتاث الغريب مها
أدعى عوامل الوقو يف براثني العصرانية ومسايرهتا.
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 -7العصرانية ترتكز على أمرين هامني مها :حاكمية الذوق الغريب،
وتقدا العقل على النقل.
 -8تعتمد العصرانية املنهج املعتزيل لتعضد اًلنتماء الغريب ،فالتوافق
توافق وسائل ًل غاايت.
 -9تعد اًلنتقائية والفوضوية وتتبع الرخص وحتوير املصطلحات
الشرعية من أبرز مسات العصرانية ومعاملها.
 -10العصرانيون ليسوا على درجة واحدة يف التعامل مع الشريعة
وإخالًل.
اإلسالمية متس ًكا
ً
 -11العصرانية احلالية خمط غريب احرتايف.
 -12العصرانية مرحلة أولية يف فكر أي مسلم اعتنق مذهبًا من
املذاهب الغربية.
 -13يفرق العصرانيون بني مفهومي :الغرب احلضاري ،والغرب
السياسي ،فاألول :هو غايتهم ،بينما اآلخر :هو حمل رفض
واستهجان ابلنسبة إليهم.
 -14العصرانية دعوة صرية إىل التغريب ،تغريب األذواق واألعراف
والشرائع واألخالق.
جل املذاهب الغربية املنتقلة إلينا أتثرت ابتداءً ابلعصرانية
ّ -15
ومنها انطلقت إىل صورهتا احلالية.
 -16منهج العصرانية يف التوفيق بني النقيضني منهج معروف قد
سلكه املنافقون منذ صدر اإلسالم.
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 -17تنمية شعور اًلعتزاز ابلدين اإلسالمي ،والتسليم للنصوص
الشرعية مها أجدر سبل عودة أرابب العصرانية ،كما أهنما أقوى
طرق مواجهتها.
 -18العصرانيون مل يكموا عقو م ،وإمنا حكموا أهواءهم ،ذلك أ ّن
ضل
العقل إن جترد من ا وى سلم وعال ،وإن عاله ا وى ّ
وغوى ،وهذا ما يظهر جليَّا يف ختبطات أفكارهم ودعواهتم.
اثنيا :التوصيات:
 -1اًلهتمام ابلرتاث اإلسالمي ومؤلفات العلماء بربطها ابحلياة
املعاصرة وعرضها أبسلوب سهل وطريقة مركزة وشاملة ملا ا من
أثر يف احلماية والتحصني ،ويف التعرف على أجماد املسلمني
وتقدير جهود العلماء السابقني.
 -2ضرورة طرح ختصص اًلستغراب يف اجلامعات ،ندرس فيه الغرب
عوان لبين آدم يف
كما درسوا الشرق ،نكتشف ثغراهتم ،فنكون ً
معرفة احلق واعتناقه والعودة إليه.
 -3ضرورة إعداد أحباث علمية تتناول بعض أدعياء العصرانية يف
العامل اإلسالمي ،ذلك أ ّن هناك خلطا يف حتديد ماهية
العصرانيني وبعض أرابب املدارس الفكرية ،ولعل السبب يُعزى
إىل اشرتاكهم يف تقدا العقل على النقل ،ومتجيد احلضارة
الغربية.
 -4تتعدد املوضوعات املتعلقة هبذه الدراسة والل جتدها الباحثة
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بزعمها -جديرة ابلدراسة يف عدد من التخصصات ،ومنأمثلة ختصص الثقافة اإلسالمية:
" -1القيم اخلُلقية يف ظل التحوًلت العاملية املعاصرة" "دراسة
حتليلية".
" -2القيم اإلسالمية من وجهة نظر العصرانية"" ،دراسة حتليلية".
" -3العالقة بني العصرانية واملذاهب الفلسفية"" ،دراسة مقارنة".
" -4العصرانية وآاثرها على اجملتمعات اإلسالمية"" ،دراسية
وصفية".
ومن أمثلة ختصص احلدي وعلومه:
" -1رجال احلديث يف ميزان العصرانية"" ،عرض ونقد".
" -2آراء اًلجتاه العصراين يف صحيحي اإلمام مسلم والبخاري"،
"مع وتعليق".
" -3اآلراء العصرانية يف السنة النبوية" "مع ودراسة".
" -4موقف العصرانية من اخللفاء الراشدين"" ،دراسة حتليلية".
ومن أمثلة ختصص التفسري وعلومه:
 " -1اآلراء العصرانية يف التفسري" "مع ودراسة".
" -2اًلستعماًلت العصرانية لعلوم التفسري "املطلق ،واملقيد ،اخلاص
أمنوذجا".
والعام
ً
" -3آراء حممد رشيد رضا وعالقتها ابملدرسة العصرانية".
ومن أمثلة ختصص الفقه وأصوله:
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" -1مقاصد الشريعة اإلسالمية بني السلفية والعصرانية" "دراسة
نقدية".
" -2آراء الشيخ الغزايل الفقهية وعالقتها ابلعصرانية"" ،مع
ودراسة".
" -3موقف العصرانية من املعامالت اإلسالمية"" ،دراسة نقدية".
" -4اًلجتهاد ،حقيقته ،ضوابطه ،أهدافه"" ،دراسة حتليلية نقدية يف
ظل آراء املدرسة العصرانية".
" -5أحكام األسرة املسلمة بني التأصيل والتجديد" "دراسة نقدية".
ومن أمثلة ختصص العقيدة والفرق املعاصرة:
" -1اآلراء العصرانية يف األلوهية"" ،دراسة نقدية".
" -2العالقة بني العصرانية والفرق اإلسالمية" "الشيعة -اإلابضية –
أمنوذجا".
املعتزلة
ً
" -3آراء العصرانية العقدية يف ضوء مؤلفات شيخ اإلسالم ابن
تيمية"" ،دراسة نقدية".
" -4العالقة بني العصرانية والفكر اإلرجائي"" ،دراسة نقدية".
ومن أمثلة ختصص علم النفس واًلجتداع:
" -1املالمح النفسية املشرتكة بني رواد املدرسة العصرانية"" ،دراسة
حتليلية وصفية".
 " -2اآلراء العصرانية وأثرها على الشخصية اإلسالمية"" ،دراسة
ميدانية على عينة عشوائية من مراتدي املواقع اإللكرتونية".
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" -3العالقة بني العصرانية واًلحنرافات السلوكية"" ،دراسة ميدانية
على عينة طبقية من نزًلء سجون اململكة العربية السعودية".
" -4العالقة بني العصرانية واًلكتتاب"" ،دراسة ميدانية على عينة
من مراجعي العيادات النفسية".
" -5القنوات اإلعالمية وأثرها يف تكون اًلجتاه العصراين"" ،قناة
أمنوذجا".
""mbc
ً
" -6القدوة املثالية من وجهة نظر العصرانية"" ،دراسة وصفية".
" -7العالقة بني العصرانية والنظرية الدارونية"" ،دراسة حتليلية".
 -8ضرورة مقارنة ختبطات الفرق املعاصرة أبسالفها السابقة ،ذلك
أ ّن مقارنة املتشاهبات وجعلها يف نطاق واحد يقلل فاعليتها
ويذهب بريقها ،وهو منهج رابين حكيم يف التعامل مع الضالني،
وهو أمر كذلك يساهم يف رجو املتأثرين بدافع حب املفاجأة
والظهور ،وإظهار اجلديد.
 -9وضع اختبار قبول يف خمتلف الوظائف التعلمية -رايض
أطفال ،مدارس ،جامعات -على غرار كفاايت املعلمني أو
اختبار القدرات للجامعيني وغريها من اًلختبارات املهنية تُعىن
بقياس مدى استيعاب املتقدم لألصول الدينية العظيمة ،وبذلك
يتم التعرف على منهجه العقدي ونواحي القصور فيه ،ومعاجلة
ذلك بدورات إلزامية وغريها إثرائية مما يكون له أبلغ األثر يف
ترسيخ احلقيقة الدينية العلمية والعملية.
- 520 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

 -10ينبغي التفات الناس إىل معىن املكانة احلقيقية ،و ّأهنا تكمن يف
جوهر اإلنسانً ،ل فيما لديه من مال أو متا  ،إذ لو عقل
لقل الكثري من مظاهر التقليد الفارغ من كل فائدة
الناس ذلك ّ
وانفع.
 -11ضرورة اًلهتمام بطائفة العصرانيني من الشباب ،ذلك أ ّهنم يف
الغالب ليسوا ،عارضني لإلسالم وإمنا جلهل حقيقي ابإلسالم
و،آل هذه الدعوة ،تشكلت نظرهتم هذه وأتثرت أفكارهم ،ن
قبلهم.
 -12أن تنظم مؤمترات وندوات يستضاف إليها الغرب الذين اهتدوا
لإلسالم ليبينوا فيها سلبيات احلضارة الغربية ومساوئها حىت نقيم
احلجة عليهم أمام عامة املسلمني.
 -13الدعوة إىل البحث عن وسائل مبتكرة مرتبطة ابلواقع وعلى
تبني للمجتمعات روعة تعاليمنا
قدر من التطور واجلاذبية ّ
اإلسالمية ،وفائدة التمسك هبا ،واملخاطر املرتتبة على التهاون
والبعد عنها ،وعوار األفكار املنحرفة املغايرة ألصو ا احلقة
الثابتة.
 -14من األمهية ،كان شغل ساحة الشباب والفتيات ابلتعليم اجلاد
املثمر املرتكز على البحث العلمي املبين على الواقع وحماولة إجياد
ومعنواي ،واستنهاض ا مم وتبين املشاريع
ماداي
ً
البيتة املالئمة ً
الناجحة حمليًا ودوليًا مع التقليل من اًلعتماد على اآلخر ،فالعامل
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اإلسالمي يزخر ابلكفاءات العلمية ولكن ينقصها التوظيف
الصحيح والتوجيه السليم الذي من املمكن إجياده بني سري
إخالصا وبناءً ،وجتارب األمم املتقدمة استفادة
السلف الكرام
ً
استقطااب ،لنجمع بذلك احلسنيني :البناء الراسخ القوا ومواكبة
و
ً
اآلخرين.
تبني استيعاب
 -15تنظيم ندوات ومؤمترات جبميع اللغات العاملية ّ
الشريعة اإلسالمية يف حل ميع املشكالت احلياتية مركزة على
احلياة اًلقتصادية والسياسية واإلميانية والعلمية؛ وذلك ملا متر به
األمة اليوم من احملن واألزمات ،وملا يف احملسوس من التقريب
فالتأثري وإحداث الفروقات.
ويف اخلتام أمحد هللا تعاىل وأشكره سبحانه وهو أهل للحمد
جل وعال وتقدس
والشكر على نعمه العظيمة وآًلئه الكرمية ،فله احلمد ّ
محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات،
واحلمد هلل الذي أعانين على كتابة هذا البحث ،فما كان فيه من
صواب فمن هللا وحده العزيز املنان وما كان فيه من خطأ أو نقص فهو
وصل اللهم وسلم
من نفسي ومن الشيطان ،وأستغفر هللا وأتوب إليه ّ
كثريا.
على سيدان وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً
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املصادر واملراجع
البخاري ،حممد بن إمساعيل ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من
أمور رسول هللا  وسننه وأايمه ،حتقيق :الناصر ،حممد زهري،
ط( ،1بريوت :دار طوق النجاة1422 ،ه2001-م).
مسلم ،مسلم بن احلجاج ،املسند الصحيح املختصر بنق العدل عن
العدل إىل رسول هللا  ،حتقيق :عبد الباقي ،حممد فؤاد ،د.ط،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1374 ،ه1954-م).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد عبد الباقي،
د.ط( ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1371 ،ه1952 -م).
ابن حنبل ،أمحد بن حممد ،مسند اإلمام أمحد بن حنب  ،حتقيق:
شعيب األران وط ،وعادل مرشد ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1421ه2001-م).
الدارامي ،عبد هللا بن عبد الرمحن ،سنن الدارامي ،ط( ،1بريوت :دار
البشائر1434 ،ه2013-م).
األلباين ،حممد بن انصر الدين ،سلسلة األحادي الصحيحة وشيء
من فقهها وفوائد ا ،ط( ،1الرايض :مكتبة املعارف للنشر
والتوزيع1415 ،ه1995-م).
األلباين ،حممد بن انصر الدين ،صحيح الرتغيب والرت يب ،ط،1
(الرايض :مكتبة املعارف1421 ،ه2000-م).
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البدر ،عبد الرزاق بن عبد احملسن ،التحفة السنية ،ط( ،2الزلفي:
د.ن1425 ،ه2004-م).
بسطامي ،بسطامي بن حممد ،مفهوم جتديد الدين ،ط( ،3جدة :مركز
التأصيل للدراسات والبحوث1436 ،ه2015-م).
الرتايب ،حسن ،منهجية التشريع اإلسالمي( ،مصر :جملة املسلم
املعاصر ،جملد ،12 :عدد1986 ،48 :م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،الفتاوى الكربى( ،بريوت :دار الكتب
العلمية1408 ،ه1987-م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،درء تعارض العق والنق  ،حتقيق:
حممد رشاد سامل ،ط( ،2اململكة العربية السعودية :جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية1411 ،ه1991-م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمدوع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم ،ط( ،1املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف1416 ،ه1995-م).
الرتكي ،عبد هللا بن عبد احملسن ،جمد اعتقاد أئدة السلف( ،اململكة
العربية السعودية :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد1417 ،ه1997-م).
اجلليند ،حممد بن السيد ،الوحي واإلنسان ،د.ط( ،القاهرة :دار قباء
للنشر والتوزيع ،د.ت).
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ابن ماعة ،حممد بن إبراهيم ،إيضاح الدلي يف قطع حجج أ
التعطي  ،حتقيق :وه سليمان األلباين( ،مصر :دار السالم
للطباعة والنشر1410 ،ه1990-م).
اجلندي ،أنور ،إعادة النظر يف كتاِبت العصريني يف ضوء اإلسالم،
د.ط( ،القاهرة :دار اًلعتصام ،د.ت).
اجلندي ،أنور ،شبهات الت ريب يف غزو الفكر اإلسالمي ،د.ط،
(دمشق :املكتب اإلسالمي1398 ،ه.)1978-
حسني ،سعد ،األصالة والت ريب ،ط( ،1بريوت :املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنشر والتوزيع1413 ،ه 1993 -م).
حسني ،حممد بن حممدْ ،اإلسالم واحلضارة ال ربية ،د.ط( ،دار
الفرقان ،د.ت(.
حنفي ،حسن ،قضااي معاصرة يف فكران املعاصر( ،بريوت :دار
التنوير1981 ،م).
احلنيين ،انصر بن يىي ،التطرف املسكوت عنه( ،الرايض :مكتبة
الكوثر1422 ،هد – 2001م).
اخلراشي ،سليمان بن صاحل ،نظرات شرعية يف فكر منحرف( ،د.م:
مكتبة التوحيد ،د.ت).
اخللف ،أمحد بن عبد العزيز ،الوجيز يف املذا ب الفكرية املعاصرة،
ط( ،1املدينة املنورة :دار اإلمام مسلم1437 ،ه2016-م).
خليفة ،مصطفى بن عبد هللا ،كشف الظنون عن أسامي الكتب
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والفنون( ،بغداد :مكتبة املثىن1360 ،ه).
الدميجي ،عبدهللا بن عمر ،شبهات العصرانيني "اإلسالميني" ،نسخة
إلكرتونية.
الذه  ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة من احملققني،
إشراف :شعيب األران وط) ،د.م :مؤسسة الرسالة1405 ،ه-
1985م(.
الرازي ،عبد هللا بن حممد ،مفاتيح ال يب ،ط( ،3بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب1420 ،ه2000-م).
الزركلي ،خري الدين بن حممود ،األعالم ،ط( ،15د.م :دار العلم
للماليني1423 ،ه2002 -م).
الزنيدي ،عبد الرمحن بن زيد ،العصرانية يف حياتنا اًلجتداعية ،ط،1
(جملة جامعة اإلمام اإلسالمية ،العدد1993 –1414 ،10 :م).
الزنيدي ،عبد الرمحن بن زيد ،املثقف العريب بني العصرانية واإلسالمية،
ط( ،1الرايض :دار كنوز إشبيليا1429 ،ه2008-م).
أبو زيد ،نصر بن حامد ،التجديد والتحرمي والتأوي  ،ط( ،1املغرب:
مؤسسة مؤمنون بال حدود1435 ،ه2014-م).
السفاريين ،حممد بن أمحد ،لوامع األنوار البهية ،ط( ،2دمشق:
مؤسسة اخلافقني ومكتبتها1402 ،ه1982-م).
السكران ،إبراهيم بن عمر ،سلطة الثقافة ال البة ،ط( ،2الرايض :دار
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احلضارة للنشر والتوزيع1437 ،ه2016-م).
سلطان ،مال ،ال ارة على الرتاث اإلسالمي ،ط( ،1القاهرة :مكتبة
السنة1410 ،ه1990-م).
السيد ،أمحد بن يوسف ،ساب ات ،ط( ،3اخلرب :الدار العربية للطباعة
والنشر 1438 ،ه2017 -م(.
الشاط  ،إبراهيم بن موسى ،املوافقات ،حتقيق :أيب عبيدة ،مشهور،
ط( ،1د.م :دار ابن ع ّفان1417 ،ه1997-م).
الشاط  ،القاسم بن فريه ،منت الشاطبية ،حتقيق :الزع  ،حممد متيم،
ط( ،4مكتبة دار ا دى ودار الغواثين للدراسات القرآنية،
1426ه2005-م).
الشلهوب ،فؤاد بن عبد العزيز ،املشاهبة بني املعتزلة األوائ واملعتزلة
اجلدد ،نسخة إلكرتونية.
الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرا ،املل والنح  ،حتقيق :حممد ،أمحد
فهمي ،ط( ،2بريوت :دار الكتب العلمية1992 ،م).
ابن أيب شيبة ،عبد هللا بن حممد ،الكتا املصنف يف األحادي
واْلاثر ،ط( ،1الرايض :مكتبة الرشد1409 ،ه1989-م).
آل الشيخ ،صاحل بن عبد العزيز ،ذه مفا يدنا ،ط( ،2الرايض :إدارة
املساجد واملشار اخلريية1422 ،ه2001-م).
الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن أتوي القرآن ،حتقيق :حممد
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شاكر ،ط( ،1د.م :مؤسسة الرسالة1420،هد 2000 -م).
الطرطوشي ،حممد بن الوليد ،احلوادث والبدع ،حتقيق :علي احلل ،
ط( ،3الدمام :دار ابن اجلوزي1419 ،ه1998-م).
صربي ،مصطفى ،موقف العق والعلم والعامل من ر العاملني
وعباده املرسلني ،ط( ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
1401ه1981-م).
ابن عبد الوهاب ،حممد بن عبد الوهاب ،كشف الشبهات ،د.ط،
(مكة املكرمة :الرائسة العامة1438 ،ه2017-م).
عبده ،حممدْ ،اإلسالم والنصرانية مع العلم واملدنية ،ط( ،3د.م :دار
احلداثة1408 ،ه1988 -م(.
عبده ،حممد ،األعدال الكاملة ،ط( ،1بريوت :دار الشروق،
1414ه1993 -م).
عثمان ،حممود بن عبد احلليم ،جهود املفكرين املسلدني يف مقاومة
التيار اإلحلادي ،د.ط( ،الرايض :مكتبة املعارف ،د.ت).
العجريي ،عبد هللا بن صاحل ،ينبوع ال واية الفكرية ،ط( ،1د.م :جملة
البيان1434 ،ه2013-م).
ابن أيب العز ،حممد بن عالء الدين ،شرح العقيدة الطحاوية ،ط،10
حتقيق :شعيب األران وط ،وعبد هللا الرتكي( ،بريوت :الرسالة،
1417ه1997-م).
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ابن عساكر ،علي بن احلسن ،اتريخ دمشق ،حتقيق :عمرو العمروي،
د.ط( ،د.م :دار الفكر1415 ،ه1995-م).
العقل ،انصر بن عبد الكرا ،اًلجتا ات العقالنية احلديثة ،ط ،1
(الرايض :دار الفضيلة1422 ،ه – 2001م).
العاليل ،عبد هللا ،أين اخلطأ :تصحيح مفا يم ونظرة جتديد ،ط ،2
(بريوت :دار اجلديد1412 ،ه1992 -م(.
عمارة ،حممد ،الرتاث يف ضوء العق ( ،بريوت :دار الوحدة،
.)1980
عمارة ،حممد ،تيارات الفكر اإلسالمي ،ط ( ، 1القاهرة :دار
الشروق 1411 ،ه  1991 -م(.
عمارة ،حممد ،اًلنتداء قومي أم ديل( ،الكويت :وزارة األوقاف،
جملة الوعي اإلسالمي ،عدد1996 ،351 :م).
عمارة ،حممد ،ثورة  25يناير ،ط( ،1القاهرة :دار السالم،
1432ه2011-م).
عمر ،أمحد بن خمتار؛ وآخرون ،معجم الل ة العربية املعاصرة ،ط،1
(د.م :عامل الكتب1429 ،ه2008-م).
عواجي ،غالب بن علي ،املذا ب الفكرية املعاصرة ودور ا يف
اجملتدعات وموقف املسلم منها ،ط ) ،1جدة :املكتبة العصرية
الذهبية 1427 ،ه 2006 -م(
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الفالسفة( ،بريوت :دار الكتب
الغزايل ،حممد بن حممد ،هتافت َ
العلمية ،د.ت(.
القاري ،علي بن سلطان ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،
ط( ،1بريوت :دار الفكر1422 ،ه2002-م).
القرط  ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :الربدوين،
أمحد؛ أطفيش ،إبراهيم ،ط( ،2القاهرة :دار الكتب املصرية،
1384هد 1964 -م).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،حتقيق:
الفقي ،حممد بن حامد ،ط( ،1الرايض :مكتبة املعارف ،د.ت).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،زاد املعاد يف دي خري العباد ،ط،27
(بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،ه1994-م).
ابن القيّم ،حممد بن أيب بكر ،حادي األرواح إىل بالد األفراح ،د.ط،
(القاهرة :مطبعة املدين ،د.ت).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،منت القصيدة النونية ،ط( ،1القاهرة:
مكتبة ابن تيمية1415 ،ه1994-م).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهدية
واملعطلة ،حتقيق :الدخيل هللا ،علي حممد ،ط( ،1الرايض :دار
العاصمة 1408 ،ه 1988 -م).
ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سالمة،
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سامي حممد ،ط( ،2دار طيبة1420 ،ه1999-م).
كحالة ،عمر بن رضا ،معجم املؤلفني ،د.ط( ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب ،د.ت).
كمال ،يوسف ،العصريون معتزلة اليوم ،ط( ،1املنصورة :دار الوفاء،
1406ه1986-م).
أبو لبابة ،حسني ،موقف املعتزلة من السنة النبوية ،ط( ،1الرايض:
دار اللواء1399 ،ه1979-م).
اللهيب ،أمحد بن حممد ،جتديد الدين ،ط( ،1الرايض :جملة البيان،
1432ه2011-م).
جمموعة من املؤلفني ،املوسوعة امليسرة يف األداين واملذا ب
واألحزا املعاصرة ،إشراف :مانع اجلهين ،ط ( ،4الرايض :دار
الندوة للطباعة والنشر1420 ،ه).
املعتق ،عواد بن عبد هللا ،املعتزلة وأصوهلم اخلدسة ،ط( ،2الرايض:
مكتبة الرشد1416 ،ه1995-م).
أبو اجملد ،أمحد بن كمال ،حوار ًل مواجهة( ،دار الشروق للنشر
والتوزيع1988 ،م(.
املرسي ،علي بن إمساعيل ،احملكم واحمليط األعظم ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه-
2000م(.
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ابن منظور ،حممد بن مكرم  ،لسان العر  ،ط( ،3بريوت :دار
صادر1414 ،ه1994 -ه).
الناصر ،حممد ،العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين الت ريب،
(الرايض :مكتبة الكوثر1422 ،ه – 2001م).
ا روي ،عبد هللا بن حممد ،منازل السائرين ،د.ط( ،بريوت :دار
الكتب العلمية1408 ،ه1998-م).
املواقع اإللكرتونية:
موقع أردن اإلخبارية :راب املوقع،https://www.jn-news.com :
ِ cnnبلعربية ،رابط املوقع.http://cutt.us/xMe :
أحمزون ،حممد ،املصطلحات يف حدود الشرع ،راب املقال:
.http://cutt.us/Vt7b3
اجلاسر ،تركي ،رحلة نفسية مع التنويريني.http://cutt.us/kHp :
حبيب ،كمال( ،اخلطط األمريكية لتطوير اخلطا الديل
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