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  :ملخص     
ينـــاقش البحـــث دعـــوى الـــتالزم املنطقـــي بـــني اإلســـالم والعلمانيـــة، أي أنَّ مثـــة تالزًمـــا منشـــؤه       

العقــل يقتضــي وجــوب ارتبــاط اإلســالم بالعلمانيــة. ومناقشــة هــذه الــدعوى متــت مــن خــالل دراســة 
أطروحـة الــدكتور عـادل ضــاهر يف كتابـه "األســس الفلسـفية للعلمانيــة" الـذي حــاول مـن خاللــه أن 
حيشد كل الرباهني اليت يراها كفيلًة بإثبات التالزم املنطقي بني اإلسالم والعلمانية. تعـرَّض البحـث 

وردت يف ســبيل يف بداياتــه إىل املغالطــات املركزيــة الــيت أنشــأت هــذا الــتالزم، مث شــرح األدلــة الــيت أ
هذه الدعوى ومناقشتها من الناحيتني: الشرعية واملنطقيـة. ودعـوى الـتالزم تعتمـد يف األصـل علـى 
املقاربــة املنطقيــة، أي أن وجــه الــتالزم بــني موضــوعات القضــايا وحمموالهتــا وجــٌه منطقــي ال شــرعي 

 تأسيًسـا.يف هـذا البحـث، وال اجتماعي. وأما النص الديين فيُلجأ إليه عَرًضـا ال أصـًال، وتأكيـًدا ال
 مت اعتماد املنهجني التحليلي والنقدي.

 اإلسالم، العلمانية، التالزم املنطقي، اإلمكان الشرعي، اإلمكان العقلي.: مفتاحيةالكلمات ال

  Abstract: 

         The research paper discusses the claim that there is a logical relation 
between Islam and secularism, i.e. there is a relation that derives from the mind 
that entitles such concurrence. This claim was discussed via the approach of 
Dr. Adel Dhaher in his book “The Philosophical Foundations of Secularism” 
where he tried in it to collect all the arguments that can prove the logical 
relation between Islam and secularism. The paper has first discussed the logical 
and central fallacies that created the claimed concurrence and then explained 
the arguments which have been used by Dr. Daher and evaluate them. The 
claim of relation originally relies on the logical relation, i.e. the relations of 
issues and explanations are only attributed to logical rather than Islamic or 
social evidence. In fact, the religious text was resorted to accidentally rather 
than authentically.  

Two kind of methods have been used in this paper, analytical and critical. 

Keywords: Islam, secularism, logical concurrence, legal ability, mental ability. 
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 :في منشأ المغالطات تمهيد

ضــاهر، لكــنَّ مغالطاتــه  الــيت وقــع فيهــا الــدكتور __مــن وجهــة نظــر الباحــث كثــريٌة هــي املغالطــات
 املركزية تتمثل فيما يأيت:

: أنـَّه خلـط بـني األحكـام العقليـة واألحكـام الشـرعية. فاإلمكـان العقلـي عنـده ال المغالطة األولـى
يوجد ضـروري شـرًعا إال مـا كـان ضـروريًّا عقـًال. وهـذه املغالطـة هـي  يوّلد سوى إمكان شرعي، وال

 املغالطة املركزية اليت يتهاوى بنيان الدكتور عادل ضاهر مبجرد إثبات بطال�ا.

: أنـَّه يـّدعي دعـاوى دون أن يربهنهـا، وخيلـق تالزمـات دون أن يبـّني وجـه اإللـزام. المغالطة الثانيـة
لــيت خيلقهــا ليســت مــن قبيــل الــالزم بــاملعىن األخــص وال الــالزم بــاملعىن واإلشــكالية أنَّ التالزمــات ا

األعـــم، ومـــع ذلـــك ال يُكلّـــف نفســـه عنـــاء إثبـــات أوجـــه الـــتالزم فيهـــا، وكأ�ـــا مـــن قبيـــل التصـــديق 
الضـروري الــذي يكفــي يف إثباتـِـِه ذكـرُُه والســماُع بــه. ويرتتــب علــى ذلـك أنــه يســتعجل البنــاء عليهــا 

 لقارئ بالنتائج مع أن مناط النزاع احلقيقي هو يف املقدمات ال النتائج.إىل ما بعدها فيشغل ا

ــــة ــــيس فيهــــا وحــــدة موضــــوعية بــــني موضــــوعاهتا المغالطــــة الثالث : أنَّ قضــــاياه الــــيت يســــتدل هبــــا ل
وحمموالهتا، فال إشكال عنده يف أن يكون موضـوُع القضـيِة شـرعًيا وحمموهلُـا عقليًـا، مث ينـتج نتيجـًة 

و للشـــرع، مـــع أن مـــن شـــروط االســـتدالل املنطقـــي أال يتنـــافر موضـــوع رابطـــي متمحضـــة للعقـــل أ
 القضية حىت ال يكون النزاع متوارًدا على حملني متباينني.

: أنَّ الــدكتور عــادل ضــاهر يريــد أن يلــزم املســلمني مجيًعــا بــأنَّ كــل حكــم مل ينشــأ المغالطــة الرابعــة
، وهــذا _يف احملّصــلة_ إنكــاٌر للــوحي ار آخــرالعقليــة فإنــه لــيس ضــروريًا مــن أي اعتبــمــن الضــرورة 

متاًمـــا، وأنَّ الـــنص الشـــرعي ال ميكـــن أن يكـــون قطعًيـــا مـــن حيـــث هـــو إال مـــن خـــالل كونـــه مؤكـــًدا 
 للقطعية العقلية.
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احلقلـــني  هــذه هــي املغالطـــات املركزيــة األربــع يف مقاربـــة الــدكتور ضــاهر، وهـــي مغالطــات ترتكــز يف

 الشرعي واملنطقي.

أننا يف هذا البحث لن ندرس مفهوم العلمانية عند الدكتور ضاهر دراسة نقديـة، وإمنـا عالوًة على 
ســــنكتفي مبناقشــــة مقاربتــــه للعالقــــة بــــني اإلســــالم والعلمانيــــة، لكــــن نقــــول اختصــــارًا إن العلمانيــــة 
بوصفها منتًجا فكريًـا إذا أردنـا أن حنـدد مـدلوهلا فيجـب علينـا أن نلجـأ إىل النقـل ال الـرأي وقـوادح 
ـــذهن، فـــال بـــد أن نرجـــع إىل جـــذورها الفكريـــة حـــىت نصـــل إىل التصـــّور الصـــحيح، وال مدخليـــة  ال
لعقولنا يف هذه املرحلة إال فيما يتعلق بتقييم النقل ال املنقول. وأما حني ننتهي مـن مرحلـة التصـّور 

 وننتقل إىل مرحلة تقييم املنتج فال بد هنا من إعمال النظر والعقل.

فيـه الـدكتور ضـاهر أنـَّه اسـتعمل العقـل يف جمـال النقـل، فهـو مل حيـدد مفهـوم  واإلشكال الذي وقـع
العلمانية بناء على ما كانت وإمنا بناًء على ما أرادها أن تكون، ومـن هنـا جـاز لـه _مـن حيـث ال 

أن يـُــدخل مـــا يشـــاء مـــن العناصـــر يف املنـــتج العلمـــاين حـــىت أوصـــلها إىل فلســـفٍة، ومـــا هـــي  جيـــوز_
   )١(بذلك.

ال يـربهن ذلـك مـن  ، فإنـهتور ضاهر _ومن حنا حنوه_ حني يّدعي أن العلمانية فلسفٌة كاملـةفالدك
ـا يسـتند يف ذلـك كلـه إىل حتليالتـه  خالل النقل عن فالسفة احلقبة اإلنشائية للمنـتج العلمـاين، وإمنَّ

ك؛ القاضية بلزوم جعـل العلمانيـة فلسـفًة، ال لكو�ـا كانـت كـذلك، بـل أل�ـا جيـب أن تكـون كـذل
 فمنشأ الوجوب إذن ذايت وليس موضوعًيا.

يـة كثـٌري مـن الكتّـاب العـرب، فحـني تقـرأ يف بعـض الكتابـات العرب  وقع فيهـاوهذه إشكالية منهجية 
منتجــات الفكــر الغــريب تصــّورات خمتلفــة، وحــني تســأل: مــن أيِّ  جتــد أن التصــّورات املطروحــة عــن

 رحام عقول الناقلني ال القائلني.رحٍم ُوِلدْت تلك التصّورات؟ جندها غالًبا من أ

 ال تقدم العلمانية إجابات يف سؤال الوجود أو القيم أو املعرفة حىت يصح جعلها فلسفًة. )١(
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ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فإننـــا نكتفـــي هنـــا بإثبـــات معارضـــة تصـــّور العلمانيـــة عنـــد الـــدكتور ضـــاهر، 
ونــرتك برهنــة تلــك املعارضــة إىل مــورٍد آخــر، أمــا يف هــذا البحــث فــإن املقصــود بالبحــث أصــالًة هــو 

 العلمانية.عالقة اإلسالم بنقد مقاربة الدكتور ضاهر ل

أخــريًا أنبـــه إىل أن القـــارئ ســـيلحظ وجـــوَد تكـــراٍر وتـــداخل يف الـــردود واملعلومـــات، وهـــذا ناشـــئ يف 
ولـذلك  )٢(احلقيقة عن أسلوب الدكتور عادل ضاهر الغارق يف التكرار بصورٍة يندر أن يراها املـرء.

طعُت فقــد أخفقــُت يف جتريــد هــذا البحــث مــن التكــرار متاًمــا، لكــين حاولــُت تقليــل وجــوده مــا اســت
 إىل ذلك سبيال. 

 منطقية العالقة بين اإلسالم والعلمانية عند عادل ضاهر

ــــا، وأنَّ القــــول  ــــة اقتضــــاًء ذاتًي ــــدكتور عــــادل ضــــاهر بوضــــوح أنَّ اإلســــالم يقتضــــي العلماني يقــــرر ال
 .)٣(بتعارض اإلسالم والعلمانية هو قوٌل "مليء باملفارقات املنطقية"

 مث يطرح ضاهر خيارين أمام املسلم:

أن يقــــول بتارخيانيــــة التشــــريع السياســــي يف اإلســــالم. أي أنَّ الظــــروف السياســــية  الخيــــار األول:
واالجتماعية اليت كانت وعاًء لإلسالم يف عصر النبوة هي اليت اقتضـت وجـود هـذه العالقـة، وهـذا 

 )٤(يستلزم أنَّ "هذه العالقة ال بد أن تنتفي بانتفاء الشروط املعّينة".

اح لــه الــدكتور ضــاهر _بــدليل أنــه مل يعــرتض عليــه_ لــيس ألنــه مقنــٌع يف ذاتــه كمــا هــذا اخليــار يرتــ
 يبدو، بل ألنه يُزيُح عنه عناء اإلجابة على استحقاقات ما سواه من اخليارات.

 عالوًة على مسألة الركاكة اللغوية الظاهرة. )٢(
 ٣٢٧ ) ص٣ظاهر، عادل، األسس الفلسفية للعلمانية (بريوت، دار الساقي، ط  )٣(
 .٣٢٩ املرجع السابق، ص  )٤(
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أن العالقــة بــني اإلســالم والسياســة عالقــة مفهوميــة منطقيــة، أي أنَّ اإلســالم مــن  الخيــار الثــاني:

 ه باجملال السياسي بصرف النظر عن املعطى املوضوعي لنشأته.حيث هو دين يقتضي ارتباط

وكتــاب "األســس الفلســفية للعلمانيــة" قــائٌم كلــه علــى إبطــال هــذا اخليــار والــرد عليــه، حيــث يــرى 
 الدكتور ضاهر أن هذا اخليار يستلزم أربع قضايا باطلة، وإذا بطل الالزُم بطل امللزوم:

ملســــلم بــــأن "يــــنظّم شــــؤون حياتــــه الدنيويــــة وفــــق القواعــــد : أن اهللا عزوجــــل أمــــر االقضــــية األولــــى
 )٥(املعنية".

أن اهللا عزوجـــل أمـــر املســـلم باتبــــاع تلـــك القواعـــد بصـــرف النظـــر عـــن الظــــروف  القضـــية الثانيـــة:
 املكانية والزمانية.

أن اهللا عزوجل خص املسـلم دون سـواه مـن البشـر بـأن يقـيم دولـًة بنـاًء علـى تلـك  القضية الثالثة:
 القواعد.

أنَّ اإلنســـان عـــاجٌز يف تـــدبري شـــؤون حياتـــه السياســـية واالجتماعيـــة دون توجيـــه  :القضـــية الرابعـــة
 إهلي.

املطلـق  تلـزم بالضـرورة كـل مـن يـّدعي الـتالزم الشـرعيور ضاهر أنَّ هذه القضايا األربع يعتقد الدكت
بـبطالن أي مـن تلـك بني اإلسالم والسياسة؛ فال ميكن أن ترفض العلمانيـة ويف الوقـت نفسـه تقـرُّ 

 واحدًة تلو األخرى. ك شرع بإبطال هذه القضايا األربعالقضايا األربع. مث بعد ذل

ومهمتنـــا يف هـــذا البحـــث هـــي مناقشـــة الـــدكتور ضـــاهر يف هـــذه القضـــايا األربـــع الـــيت عليهـــا مـــدار 
إثبــات صــحة املقاربــة مــن عــدمها، وســوف نعقــد لكــل قضــيٍة مبحثًــا مســتقًال، مــع ختصــيص اجلــزء 

 )٦(األكرب للمبحث األول لرجوع معظم اإلشكاالت إليه.

 ٣٣٢ املرجع السابق، ص  )٥(
۱۱۳ 
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 )٧(المبحث األول: نشأ التشريع السياسي بسبب الواقع ال النص

ـــدكتور ضـــاهر  ـــرى ال ـــيت أن األحكـــام السياســـية يف اإلســـالم كانـــت بســـبب الظـــروف ي ـــة ال الواقعي
عاشها املسلمون آنذاك، فالنصوص الشرعية اليت تضمّنت أحكاًما سياسيَّة إمنـا أتـت بـدافع الواقـع 
ال بــــدافٍع خــــارجي مســــتقل، كالصــــالة والصــــيام وغريهــــا مــــن التشــــريعات الذاتيــــة. وهــــذا يعــــين أنَّ 

نـة لـه ال النصوص الشرعية السياسية ليسـت ناشـئة بسـبب الواقـع السياسـي فحسـب، بـل هـي مرهت
ـــــون العـــــربة بعمـــــوم اللفـــــظ ال خبصـــــوص  ـــــإذا كـــــان األصـــــوليون يقول ـــــا. ف ـــــا وال مكانًي تتجـــــاوزه زمانًي

ا هلــذه املســألة هــو  )٨(الســبب، فــإن الــدكتور عــادل ضــاهر يعتقــد العكــس متاًمــا، بــل حــىت جعلــه نــدًّ
ني يف حــمــن بــاب التجــّوز؛ ألنَّ األصــوليني يتحــدثون عــن الســبب اخلــاص املنشــئ للــنص وحــده، 

 عن السبب العام ملنظومة تشريعية بأكملها. يتحدث الدكتور ضاهر 

وبنــاًء علــى مــا مضــى، يعتقــد الــدكتور ضــاهر أن القــول بذاتيــة التشــريع السياســي وأنَّــه متعــاٍل عــن 
 :الســـــبب األول ســـــباب، نلخصـــــها يف العنـــــاوين تقييـــــد الظـــــرف املنشـــــئ لـــــه أمـــــٌر باطـــــل لعـــــدة أ

   االستدالل بنفي اللزوم العقلي عن صيرورة األحداث المصاحبة لنشأة اإلسالم

بناًء على فهم الدكتور ضاهر لإلسالم، فإنَّ األحـداث الـيت جـرت يف زمـن النبـّوة هـي الـيت أجـربت 
النيب  واملسلمني معه أن يُدخلوا السياسة يف الدين، ولو جرت األحداث بطريقـة معاكسـة ملـا كـان 

 م سياسٌة.يف اإلسال

 عّرب الدكتور ضاهر عن هذه الفكرة يف كتابه "األسس الفلسفية للعلمانية" ولذلك مت االقتصار عليه.  )٦(
 عزوجل أمر املسلم بأن "ينّظم شؤون حياته الدنيوية وفق القواعد املعنية".وهي القضية األوىل اليت أشار بأن اهللا  )٧(
أقر هبذه القاعدة مجهور األصوليني، يقول السبكي: "الصحيح الذي عليه اجلمهور وبه جزم يف الكتاب أن العربة بعموم  )٨(

 .١٨٥، ص٢) ج١٩٩٥اللفظ ال خبصوص السبب". السبكي، اإلهباج شرح املنهاج (بريوت، دار الكتب العلمية، 
۱۱٤ 
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مبعــىن آخــر: كــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مرفوًضــا مــن ِقبــل النخبــة احلاكمــة يف مكــة املكرمــة، 
وُضــّيق عليــه يف دعوتــه هــو وأصــحابه رضــوان اهللا علــيهم حــىت اضــطروا للخــروج إىل املدينــة املنــورة 

ني مـع النـيب صـلى وصناعة دولة ُيضادون هبا أعداءهم يف مكة املكرمة. ولو كان القرشيون متسـاحم
اهللا عليـه وســلم وأصــحابه وذروهـم ومــا يعبــدون لــبقوا يف مكــة ومل يهــاجروا إىل املدينـة "حبيــث يظــل 

م بالتأكيــد لـن يعتنــوا بالعمـل السياســي  )٩(القـرآن مقتصـرًا علــى السـور املكيــة". ولـو وقــع ذلـك فـإ�َّ
 فضًال عن إنشاء دولة.

دولــة املســلمني، و"لــو مل جتــِر األمــور كمــا جــرت  إذن الظــروف وحــدها هــي الــيت تســببت يف إنشــاء
وهـذا  )١٠(لرمبا ظلَّ القرآن مقتصرًا على الّسور املكيَّة اليت ليس هلا أي مضمون سياسي أو مـدين".

يوصــلنا إىل النتيجــة الــيت يريــدها الــدكتور ضــاهر، وهــي أنَّ العالقــة بــني اإلســالم والسياســة اقتضــتها 
ــــ ا) وليســــت مــــن ماهّيــــة اإلســــالم نفســــه (أي ليســــت ضــــرورية الظــــروف (أي عالقــــة جــــائزة منطقًي

   )١١(منطقًيا).

وإذا مل ُنسـّلم للـدكتور ضـاهر هبـذا الفهــم فـإنَّ الزًمـا بـاطالً سـُريهُقنا صــعوًدا، وهـو أنـَّه يلزمنـا ادعــاء 
أنَّ العالقــة بــني اإلســالم والسياســة ضــرورية منطقيًّــا، أي أنــه جيــب علــى اهللا تعــاىل أن يســّري األمــور  
كما كانت، بأن جيعل القرشـيني مسـتبدين ال يقبلـون باإلسـالم وال يرتضـونه خيـارًا ذاتيًـا غـري متعـٍد 

 يف الوسط القرشي.

 

 ٣٣٤املرجع السابق، ص )٩(
 ٣٣٤ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية، مرجع سابق، ص  )١٠(
وقد أخذ بعض الباحثني العرب هذه الفكرة من عادل ضاهر، فالدكتور عزمي بشارة مثًال يقول: "الفرق ليس عقيديًا بني   )١١(

ارخيي واقعي يف ظروف النشأة يف مرحلة نزول العقيدة اإلسالم واملسيحية عندما يتعلق بعالقة الدين بالدولة، بل هو فرٌق ت
 .١٢٨، ص٢األوىل". راجع: بشارة، عزمي، الدين والعلمانية يف سياق تارخيي، ج
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 فكأنَّ الدكتور ضاهر يسأل خمالفيه:

 هل كان واجًبا أن جتري األحداث كما جرت أم أن ذلك أمر جائز فتجري بطريقة خمتلفة؟ 

حــق اهللا؛ ألنَّــه يعــين أن اهللا عــاجز عــن إجــراء األحــداث فهــذا فيــه انتقــاص يف  ،إن كــان واجًبــا −
 بطريقة خمتلفة. 

فهــذا هــو مطلوبنــا وُمــّدعانا، أي أن صــريورة األحــداث مل تكــن الزمــة عقــالً  ،وإن كــان جــائزًا −
وإمنــا هــي جــائزة، فكــان ُميكــن أن توجــد أو تتخّلــف بــال امتنــاع عقلــي يف كلتــا احلــالتني. وإذا  

 ليست واجبة شرًعا. كانت جائزة منطقًيا فهي

 مناقشة السبب األول 

قبل مناقشـة مـا ذكـره الـدكتور ضـاهر أود اإلشـارة إىل أنَّ مـا قـام بـه الـدكتور يعـدُّ إسـقاطًا إسـبينوزيًا 
بامتيــاز، فهــذا االســتدالل ذاتــه اســتدلَّ بــه الفيلســوف إســبينوزا وبــىن عليــه موقفــه مــن عالقــة الــدين 

الـيت أوصـى اهللا هبـا إىل موسـى مل تكـن إال قـانون دولـة العربانيـني، بالدولة، حيث يقول: " الشرائع 
وبالتــايل ال ميكــن أن فرضــها علــى أي شــعٍب ســواهم، بــل إنَّ العربانيــني أنفســهم مل خيضــعوا هلــا إال 

 )١٢(يف أثناء قيام دولتهم".

مــآال هــذا املنطــق الــذي حتــدث بــه إســبينوزا هــو املنطــق ذاتــه الــذي يســتعمله الــدكتور ضــاهر، فهــو 
ــا ال  يقــول إن التشــريعات الــيت أوحــى اهللا هبــا زمــن التشــريع مل تكــن إال قــوانني لــذلك العصــر، وتالًي

 )١٣(ميكن فرضها على أي جيٍل بعدهم.

 .١١٥) ص٢٠١٢، ٢إسبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة، ترمجة د. حسن حنفي (بريوت، دار التنوير، ط  )١٢(
إلسبينوزا يعلم حجم االستريادات الفكرية اليت استوردها الدكتور ضاهر  الذي يقرا كتاب "رسالة يف الالهوت والسياسة"  )١٣(

 وغريه من الكّتاب الذين يعّولون على تارخيانية التشريع السياسي يف فصل العالقة بني اإلسالم والسياسة.
۱۱٦ 
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نعــــود ملناقشــــة كــــالم الــــدكتور ظــــاهر فنقــــول: إن كالمــــه كلَّــــه مبــــين علــــى مغالطــــٍة أساســــية كررهــــا 

واإلمكـان الشـرعي، فهـو يعتقـد أنَّ كـل مـا هـو  وسيكررها كثـريًا، وهـي اخللـط بـني اإلمكـان العقلـي
جــائز عقــالً يكــون بالضـــرورة جــائزًا شــرًعا، وهـــذا خطــأ جســيٌم، فـــاجلواز العقلــي ال يســتلزم اجلـــواز 

 -الشرعي:

ــا شــرًعا، كالصــالة والصــيام والزكــاة واحلــج وحنوهــا مــن األحكــام،  - فقــد يكــون اجلــائز عقــالً واجًب
ـــا الـــذي فهـــذه كلهـــا جـــائزة عقـــًال، أي ال يرت  تـــب علـــى وجودهـــا أو عـــدمها فـــرُض حمـــاٍل لذاتـــه، وإمنَّ

 أوجبها الشرع. 

وقد يكـون اجلـائز عقـالً ممتنًعـا وحمرًَّمـا شـرًعا، كالزنـا واخلمـر والربـا، فحكـم املنـع يف هـذه القضـايا  -
 حكٌم شرعي ال عقلي. 

ــا وال حمرًَّمــا، كم - مارســة الفــن واأللعــاب، وقــد يكــون اجلــائز العقلــي جــائزًا شــرًعا، أي لــيس واجًب
 فهي أموٌر ال مينعها ال العقل وال الشرع من حيث األصل.

إذا تبــنيَّ مــا مضــى، فــإنَّ دعــوى الــدكتور ضــاهر بــأن عــدَم وجــوب صــريورة األحــداث كمــا كانــت 
 ؛ ألنَّنا علمنا بأنَّ ليس كل جائز عقلي جائزًا شرًعا.دعوى غري معتربةيستلزم عدم وجوهبا شرًعا 

ة، ومـــن جهـــة أخـــرى قـــول الـــدكتور ضـــاهر إن عـــدم القـــول جبـــواز صـــريورة األحـــداث هـــذا مـــن جهـــ
يســتلزم القــول بســلب اســتقاللية اإلرادة اإلهليــة أمــٌر غــُري صــحيٍح لذاتــه وغــري صــحيح _تالًيــا_ ملــا 

 تفرَّع عنه من الزم.

املوِجـب أما بطالن صحته الذاتيـة فألنـه إذا كـان وجـوب شـيٍء مـا ذاتيًـا يسـتلزم سـلَب اإلرادة عـن 
فيلـــزم أنَّ وجـــود إلـــه آخـــر مـــن صـــنع اهللا جـــائز عقـــًال، وإال كـــان ذلـــك ســـلًبا إلرادة الـــذات اإلهليـــة. 
مبعـىن آخــر: نســأل الــدكتور ضــاهر كمــا ســأل خمالفيــه: هــل نفــي إمكانيــة إلــه آخــر واجــب عقــالً أم 

لنـا لـه: ملـاذا ال؟ إن قـال لـيس واجبًـا كـان ذلـك جتـويزًا منـه الجتمـاع النقيضـني، وإن أثبـت وجوبـه ق

۱۱۷ 
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ــــة  ــــة وإجيــــاب اآلخــــرين لصــــريورة األحــــداث املكي إثباتــــك للوجــــوب ال يســــتلزم ســــلب اإلرادة اإلهلي

 استلزمت سلب اإلرادة اإلهلية؟

إذن ليس صحيًحا أن الوجوب الذايت يستلزم سلب اإلرادة اإلهلية، وهـذا نقولـه تنـزالً وجـدًال، وإال 
ًال، بل هي جائزة عقًال، لكـن مـا نّدعيـه أن جوازهـا فنحن ال نّدعي أن األحداث املكية واجبة عق

 العقلي ال يستلزم نفي وجوب األحكام الشرعية املتعلقة هبا كما يفهم ذلك الدكتور ضاهر. 

مـــن جهـــة أخـــرى، هـــذا املنطـــق االســـتداليل الـــذي ســـار عليـــه الـــدكتور ضـــاهر يقتضـــي إبطـــال كـــل 
ز اجلــــواز العقلــــي، فبنــــاًء علــــى املنطــــق الشــــرائع واألديــــان، فكــــل التشــــريعات الدينيــــة هــــي يف حيّــــ

االســـــتداليل للـــــدكتور ضـــــاهر فإنـــــه ميكننـــــا أن ننفـــــي مجيـــــع األحكـــــام الشـــــرعية _أو علـــــى األقـــــل 
 دميومتها_ لكو�ا غري واجبة عقًال على اهللا تعاىل.

إذن تقــدير فــرض عــدم جريــان األحــداث بالصــورة الــيت جــرت عليــه افــرتاٌض ال قيمــة لــه يف ســياق 
 يين؛ ألنَّ هللا احلكمة التامة يف ترجيح أحد املمكنات على سواه.التشريع الد

أمـــا إذا كـــان االســـتدالل شـــرعيًّا أصـــولًيا، مبعـــىن أن التشـــريع السياســـي كـــان مرتبطًـــا بعلـــٍة فنيـــت يف 
حاضرنا فهـذا اسـتدالٌل غـُري صـحيح؛ ألنّنـا ال نسـّلم بـأن علـة وجـود التشـريع السياسـي هـي رفـض 

لكننــا لــن نــأيت عليهــا هنــا لكــون ملــزوم  )١٤(األدلــة علــى ذلــك كثــرية ظــاهرة؛قــريٍش لــدعوة النــيب ، و 
 استدالل املستدل _وهو الدكتور ضاهر_ ملزوًما عقليًّا ال شرعيًّا.

جاء يف الصحيحني منها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صرَّح باستمرار العمل السياسي من بعده، كما يف احلديث الذي   )١٤(
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسيكون  وغريمها أن النيب قال: "

قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فوا ببيعة األول فاألول، أعطوهم حقهم، فإن اهللا سائلهم عما اسرتعاهم". ففي » خلفاء فيكثرون
سياسة كانت عمًال سابًقا لدى األنبياء، وهي مستمرٌة بعد املصطفى، ومبا أنه ال أنبياء بعده، هذا النص تصريٌح بأن ال

 )١٨٤٢). وصحيح مسلم، حديث رقم (٣٤٥٥فاألمر موكوٌل للخلفاء. راجع: صحيح البخاري، حديث رقم (
۱۱۸ 
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مــن ناحيــة أخــرى، ميكــن أن نوّجــه إيــراًدا آخــر يــنقض اســتدالل الــدكتور ضــاهر، وهــو أنَّــه إذا كــان 
الدكتور يرى أن التشريع السياسي مل يكن ُخمططًا لـه أصـالًة وإمنـا اقتضـته الظـروف املوضـوعية زمـن 

يـــة مـــن التشـــريع، فـــإنَّ ذلـــك يســـتلزم أن تكـــون كـــل الشـــرائع والتشـــريعات اآلتيـــة مـــن اهللا تعـــاىل خال
اجلانــب السياســي إال إذا تــوافرت الظــروف الــيت تقتضــي وجــود التشــريع السياســي، أي أنَّ التشــريع 

حصــــل يف قــــد السياســــي يف اإلســــالم يــــأيت َعَرًضــــا ال أصــــالًة. وهــــذا يبطلــــه أن التشــــريع السياســــي 
َعْلنـاَك َخِليَفـًة عليـه السـالم { يَـا داُوُد ِإنـَّا جَ  ظروٍف غـري خاصـة، فـاهللا عـز وجـل يقـول خماطبًـا داود

ِيف اْألَْرِض فَــاْحُكْم بـَــْنيَ النَّـــاِس بِــاحلَْقِّ}. وهـــذا تكليــٌف بالعمــل السياســـي املتمثّــل يف إدارة شـــؤون 
. ومعلــوٌم أن داود عليــه الســالم مل يكــن مثــة حتــّول اضــطره لتبــّين اخليــار النــاس واحلكــم بيــنهم بــاحلق

ىل املدينــة اضــطرارًا، بــل هــو ملــك مــن نســـل السياســي كتحــّول املصــطفى صــلى اهللا عليــه وســلم إ
ملوك، كما أنَّه ورَّث امللك كذلك البنه، يقول ابن األثري: "ملـا تـويف داود ملـك بعـده ابنـه سـليمان 

 )١٥(على بين إسرائيل".

فلو كان التشريُع السياسيُّ ال يتأّتى إال يف األحـوال الطارئـة فلمـاذا إذن تـأّتى أصـالًة يف حالـة داود 
 عليهما السالم؟ وسليمان

وِمــن قبــِل داود وســليمان عليهمــا الســالم رأينــا نــيبَّ اهللا موســى عليــه الســالم وهــو يرتبّــع علــى رأس 
بامتيــــاز كمــــا شــــرح ذلــــك  )١٦(اهلــــرم السياســــي يف دولــــة بــــين إســــرائيل الــــيت كانــــت دولــــًة ثيوقراطيــــةً 

 )١٧(الفلسفة".بالتفصيل الفيلسوف اليهودي إسبينوزا يف عدة فصول من كتابه "الالهوت و 

، ١ار الكتاب العريب، طابن األثري، علي بن حممد، الكامل يف التاريخ، حتقيق: عمر عبدالسالم تدمري (بريوت، د )١٥(
 ٢٠٠، ص١) ج١٩٩٧

نص على ذلك إسبينوزا بقوله "ولذلك أمكن تسمية دولة العربانيني باحلكم اإلهلي ثيوقراطية". راجع: إسبينوزا، رسالة يف    )١٦(
 .٣٨٩الالهوت والسياسة، ص

 .١٩٠يف عدة مواطن من كتابه املذكور. راجع مثًال: ص )١٧(
۱۱۹ 
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ــا رأينــاه متأتًيــا أصــالًة ملوســى عليــه الســالم وألخيــه 

َ
فلــو كــان التشــريع السياســي ال يــأيت إال عَرَضــا مل

هـارون عليــه السـالم، مث تــوارث العمـل السياســي مجيــع األنبيـاء إىل عهــد سـليمان بــن داود عليهمــا 
 )١٨(السالم.

ر بأن السور املكيـة لـيس فيهـا تشـريعات ما مضى كله مبين على التسليم تنزالً للدكتور عادل ضاه
سياسية أو مدنية، وهذا أمٌر ال نسّلم به، فلو تأملنـا سـورة الشـورى وحـدها _ وهـي سـورة مكيـة_ 

تعاىل {وما اختلفتم فيـه مـن شـيء فحكمـه إىل فقوله لوجدنا حديثًا صرًحيا عن املسألة السياسية، 
أنــه ال جيــوز أن تسـلَّم احلاكميــة إىل الســلطة  اهللا} تصـريٌح بــرفض حاكميـة مــا ســوى اهللا تعـاىل، أي

يف مكــة واالقتصــار علــى إدارة الشــؤون الدعويــة فقــط. ويف ســورة الشــورى كــذلك أمــٌر بالشـــورى، 
والشـــورى تعـــين إدارة احلكـــم وفًقـــا آلليـــة التشـــاور، وهـــذا يعـــين أن يـــدار احلكـــم عـــن طريـــق التســـليم 

ل يف احلكــم، وهــذا يعــين أن قضــية احلكــم للســلطة يف مكــة. ويف ســورة الشــورى كــذلك أمــر بالعــد
 )١٩(عائدة إىل املصطفى عليه أفضل صالٍة وسالم.

والغريــب أن املثــىن بــن احلارثــة فهــم الُبعــد السياســي للــدعوة اإلســالمية وهــي يف مهــدها، فحــني زار 
النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــوَم شــيبان بــن ثعلبــة أثنــاء اضــطهاده يف مكــة عــَرض علــيهم اإلســالم، 

ضــي الــيت فلمــا مســع املثــىن بــن احلارثــة مــا قالــه املصــطفى اعتــذر لــه عــن إمكانيــة الــدفاع عنــه يف األرا

بني موسى بن عمران وسليمان حنو ستة أنبياء. راجع: ابن اجلوزي، مجال الدين حبسب ما ذكره ابن اجلوزي فإنَّ ما  )١٨(
 ١٢) ص١٩٩٧، ١عبدالرمحن،  تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري (بريوت، شركة دار األرقم، ط

سائل السياسية يف من أراد مزيَد تفصيٍل فلريجع إىل ما ذكره الدكتور حاكم املطريي، حيث حتدث بصورة مفصلة عن امل  )١٩(
سورة الشورى، لكن كثريًا من حديثه ال ُيسلَّم إال إذا مت توسيع مدلول املسألة السياسية. راجع: املطريي، حاكم، حترير 

 ١٤٨)  ص٢٠١٣، ٢اإلنسان وجتريد الطغيان ( ط
۱۲۰ 
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األمــر وراء ميــاه العــرب؛ ألن كســرى أخــذ عهــًدا مــنهم أال يــؤوا حمــدثًا، مث قــال لــه: "إين أرى هــذا 

 )٢٠(الذي تدعو إليه مما تكرهه امللوك".

فمــا الـــذي تكرهــه امللـــوك غـــري العمــل السياســـي؟ ولــيس املقصـــود بكالمـــه أو بالعهــد الـــذي أخـــذه  
ن خمتلفة، منهم وثنيون ومنهم نصارى ومـنهم يهـود كسرى الدعوة الدينية، فالعرب كانوا على أديا

ومنهم حنيفيون، فالشأن الديين ليس مما يهم كسرى مـن حيـث هـو شـأن ديـين، لكـن ألن الـدعوة 
الــيت أتــى هبــا املصــطفى هلــا بُعــد سياســي فــإنَّ األمــر خيتلــف، ولــذلك قــال لــه املثــىن بكــل وضــوح إن 

 أمر تكرهه امللوك"."هذه الدعوة اإلسالمية 

ن مــن املفارقــة أن يفهــم املثــىن بــن احلارثــة البعــد السياســي للــدعوة اإلســالمية وهــي يف مهــدها يف إذ
مكــة، فحــني ال يــزال كثــري مــن "املثقفــني" ال يــدرك هــذا البعــد علــى الــرغم مــن كــل هــذه النصــوص 

 الوافرة.

 السبب الثاني: االستدالل بالوحدة الماهوية بين اإلسالم والمسيحية

"إنَّ املاهية العقدية للمسلم ال ختتلـف بالنسـبة لألمـور األساسـية عـن املاهيـة  :ضاهريقول الدكتور 
 )٢١(العقدية للمسيحي مثًال، أو عن املاهية العقدية للكتابيني عموًما".

 وميكن أن نعيد ترتيب كالم املؤلف هنا وفًقا للرتتيب االستداليل املنطقي اآليت: 

 .ختتلف عن ماهية املسيحيةماهية اإلسالم ال  المقدمة الصغرى:

 .السياسة جزٌء من ماهية اإلسالم المقدمة الكبرى:

، ١) ج١٩٧٣، ١العثمانية، طابن حبان، حممد، الثقات (وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية (اهلند، دائرة املعارف    )٢٠(
 .٨٧ص

 مناقشتنا هلذا السبب هي مناقشٌة للقضية الثالثة، فلذلك مل نعرّج عليها اكتفاًء هبنا عن هناك.  )٢١(
۱۲۱ 
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إذن السياســــة جــــزءٌ مــــن ماهيــــة املســــيحيةيعتقد املؤلــــف أن اإلســــالميني ال يقــــرون هبــــذه  النتيجــــة:

النتيجة، فهم يعتقدون أنه ال سياسة يف املسيحية، ولذلك فإنه يلزمهم _حبسـب رأيـه_ أن يعرتفـوا  
 كذلك بأنه ال سياسة يف اإلسالم؛ ألنَّ الدينني ذوا ماهيٍة واحدة. 

 يها بدليلني:أما املقدمة الصغرى فيستدل عل

ْسَالُم َوَما اْختَـلَـَف الـَِّذيَن أُوتُـوا اْلِكتَـاَب ِإالَّ ِمـْن بـَْعـدِ  يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ  َمـا األول: قوله تعاىل: {ِإنَّ الدِّ
نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب}  َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

ُهْم وَ  ُقولُـوا الثاين: قوله تعـاىل: {َوَال ُجتَـاِدُلوا أَْهـَل اْلِكتَـاِب ِإالَّ بِـالَِّيت ِهـَي َأْحَسـُن ِإالَّ الـَِّذيَن ظََلُمـوا ِمـنـْ
َنا َوأُْنزَِل إِلَْيُكْم َوِإَهلَُنا َوِإَهلُُكْم َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن}.  آَمنَّا بِالَِّذي أُْنزَِل إِلَيـْ

م ُيشتمُّ املؤلف أنَّ هذين الدليلني وحنومها " يرى منها أنَّ اإلسالم ال يتـورّع مـن نعـت الكتـابيني بـأ�َّ
مسلمون" ويعزز فهمه هذا بكالم الشيخ حممود شلتوت الذي فهم مثـل مـا فهمـه الـدكتور ضـاهر 

 )٢٢(وذهب إىل "أنَّ اإلسالم هو الدين الذي أوحي به إىل الرسل كافة".

فمضــمو�ا أنَّ املســلَم إمــا أن يقــول إنَّ السياســة مــن جــوهر اإلســالم أو ال لكبــرى: المقدمــة اأمــا 
يقـول، فـإن قــال إ�ـا مـن جــوهره فيلزمـه أن يقـول_ بنــاء علـى التسـليم باملقدمــة الصـغرى_ إ�ـا مــن 
جــوهر املســيحية كــذلك، واإلســالميون _ حبســب فهمــه_ يــرون أن السياســة مــن جــوهر اإلســالم، 

يقولـــوا جبوهريتـــه يف املســـيحية، وهـــم ال يقـــرون هبـــذه النتيجـــة، بـــل ينكـــرون أي فيلـــزمهم كـــذلك أن 
 عالقة بني املسيحية والسياسة.

 مناقشة السبب الثاني (المقدمتين):

 : فقد ذكر فيها آيتني:المقدمة الصغرىأما 

 ٣٣٥ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية، مرجع سابق، ص  )٢٢(
۱۲۲ 
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ــَف الَّــِذيَن أُوتُــوا ــا اْختَـَل ْســَالُم َوَم ــَد اللَّــِه اْإلِ يَن ِعْن ــا َجــاَءُهُم  األوىل: {ِإنَّ الــدِّ ــِد َم ــْن بـَْع ــاَب ِإالَّ ِم اْلِكَت

نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر بِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب}. {آل عمران:   }١٩اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

كنُت أمتىن لو التزم الدكتور ضاهر باملنهج العلمي وأكمل اآلية الـيت تُفِسـد عليـه اسـتدالله، حيـث 
اآلية الـيت تليهـا مباشـرًة: {فَـِإْن َحـاجُّوَك فـَُقـْل َأْسـَلْمُت َوْجِهـَي لِلَّـِه َوَمـِن اتـَّـبَـَعِن َوقُـْل لِلَّـِذيَن  جاء يف

َـا َعَلْيـَك  لَّـُه َبِصـٌري الْـَبَالُغ َوالأُوتُوا اْلِكَتاَب َواْألُمِّيَِّني أََأْسـَلْمُتْم فَـِإْن َأْسـَلُموا فـََقـِد اْهتَـَدْوا َوِإْن تـََولـَّْوا فَِإمنَّ
 }٢٠بِاْلِعَباِد}. {آل عمران:

هذه اآليـة_ الـيت نزلـت يف نصـارى جنـران_ صـرحية يف أنَّ أهـل الكتـاب ليسـوا مبسـلمني، ولـو كـانوا 
مسلمني ملا صحَّ أن يصفهم اهللا بأهـل الكتـاب مث يـأمر نبيـه  بـأن يسـأهلم: هـل أسـلمتم؟ مث يطـرح 

أو اإلعـراض عـن اإلسـالم والضـاللة. فسـؤاهلم "أأسـلمتم" هلم خيارين: إما تبين اإلسـالم واالهتـداء 
دليـــٌل علـــى أنَّ أهـــل الكتـــاب مـــن حيـــث كـــو�م أهـــل الكتـــاب ليســـوا مبســـلمني، وإال فـــإن الســـؤال 

 سيكون لغًوا من جنس اهلذيان، فكأنَّ اآلية تقول: قل للمسلمني هل أنتم مسلمون؟ 

فعل الدكتور ضاهر، فإنّنا جند أنه لـيس يف هـذه  ومع ذلك، لو تنزَّلنا وانتزعنا اآلية من سياقها كما
 اآلية ما يتعلَّق مبحلِّ النزاع أصًال، وبيان ذلك أنَّ اآلية تتحدث عن أمرين:

األول: أن الــدين عنــد اهللا هــو اإلســالم، وهنــا _تقــديرًا للمقــّدر احملــذوف_ إمــا أن نقــول إن املعــىن 
 نقول ال دين "موجود" إال اإلسالم. هو أنه ال دين "مقبول" عند اهللا إال اإلسالم، أو

أمــا االحتمــال الثــاين فباطــٌل بــنصِّ القــرآن وشــهادة الواقــع، فــالقرآن ملــيء بالنصــوص القطعيــة الــيت 
ميكـن أن تقر بالتعددية الدينية وتقبلها وجـوًدا ال اعتبـارًا، وأمـا الواقـع فـاألرض مليئـة باألديـان فهـل 

 كلها إسالٌم؟   إنَّ  يُقال:

 

۱۲۳ 
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وإذا بطــل االحتمــال الثــاين تعــنيَّ االحتمــال األول، وهنــا يصــري معــىن اآليــة أنَّ اهللا تعــاىل خيربنــا بأنــه 
ــُة اآليــة، فقــد ذكــرت أنَّ أهــل  ــا خــال اإلســالم، ويعــّزز ذلــك بقي ال يقبــل يــوم القيامــة مــن أحــٍد ديًن

القـرآن، بـدليل آيـة الكتاب اختلفوا مـن بعـد مـا جـاءهم العلـم، واملقصـود بـالعلم يف هـذه اآليـة هـو 
ــتَـ  َل ــاِبٍع ِقبـْ َلَتــَك َوَمــا أَنْــَت بَِت ــاَب ِبُكــلِّ آيَــٍة َمــا تَِبُعــوا ِقبـْ ــِئْن أَتـَْيــَت الَّــِذيَن أُوتُــوا اْلِكَت ُهْم َوَمــا البقــرة: {َوَل

ـــِئِن اتـَّبَـْعـــَت  ـــَة بـَْعـــٍض َوَل َل ـــاِبٍع ِقبـْ ـــَواَءُهمْ بـَْعُضـــُهْم بَِت ـــا َجـــاَءَك ِمـــَن  أَْه ـــِد َم ـــمِ الْ ِمـــْن بـَْع ِإنَّـــَك ِإًذا َلِمـــَن  ِعْل
 الظَّاِلِمَني}.

فاآلية صرحيٌة يف أنَّ املقصود بالعلم القرآُن، وهذا حيدد معىن اآليـة بأنـه ال ديـن مقبـول عنـد اهللا إال 
 اإلسالم الذي جاء بعد اختالف أهل الكتاب.

كـن القــول زد علـى ذلـك أنَّ اآليــة صـرحية يف وصــف عقائـد أهــل الكتـاب بأ�ــا "أهـواء"، فكيــف مي
إن ماهيــة اإلســالم كماهيــة املســيحية؟ هــل ميكــن أن يكــون ذلــك كــذلك والقــرآن يصــف املســيحية 

 بأ�ا "أهواء"؟ 

 إذن مينع من صحة االستدالل هبذه اآلية أمران:

األول: أن اآلية ذكرت أن اإلسالم أتى بعد اختالف اليهود واملسيحيني ليصحح هلم أمـرهم، ولـو  
 واملسيحية سيني ملا جاء ليصححها.كان اإلسالم 

الثاين: أنَّ اآلية الثانية وصفت العقيدة املسيحية بأ�ـا "أهـواء"، وهـذا حيـول منطقيًّـا دون مسـاواهتم 
 مع اإلسالم الذي وصفته اآلية بأنه "العلم".

ة فهــي قولــه أمــا اآليــة الثانيــة الــيت اســتدلَّ هبــا علــى املســاواة بــني املاهيــة اإلســالمية ونظريهتــا املســيحي
ُهْم َوُقولُـوا آَمنَّـ ا بِالـَِّذي تعاىل: {َوَال ُجتَـاِدُلوا أَْهـَل اْلِكتَـاِب ِإالَّ بِـالَِّيت ِهـَي َأْحَسـُن ِإالَّ الـَِّذيَن ظََلُمـوا ِمـنـْ

َنا َوأُْنزَِل إِلَْيُكْم َوِإَهلَُنا َوِإَهلُُكْم َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن}.  أُْنزَِل إِلَيـْ

۱۲٤ 
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دالل هبــذه اآليــة علــى الوحــدة املاهويــة بــني اإلســالم واملســيحية يــدلُّ فعــالً علــى أنَّ الــدكتور االســت

ضاهر ليس له عالقة باملعرفة اإلسالمية، وأنـه ميـارس االنتقائيـة االسـتداللية. واإلشـكال األكـرب أن 
 حىت هذه االنتقائية ليست صحيحة يف ذاهتا فضًال عن كو�ا غري صحيحة منهجيًّا.

م الدكتور ضاهر من هذه اآلية أنَّ جوهر اإلسالم هو نفسـه جـوهر املسـيحية، بـدليل أن اآليـة يفه
قالت "وحنن له مسلمون" أي أهل الكتـاب مجـيعهم مسـلمون. وهـذا االسـتدالل غـُري صـحيح مـن 

 عدة وجوه:

سـتلزم أننا ذكرنا سابًقا أن اإلسـالَم يصـف عقائـد أهـل الكتـاب بأ�ـا أهـواء، وهـذا يالوجه األول: 
 عدم اعتبار املساواة مع اإلسالم الذي يصفه بأنه "العلم".

{َلَقـْد َكَفـَر أنَّ اإلسالم ينصُّ صراحًة على كفر املسيحيني، حيـث يقـول اهللا تعـاىل:  الوجه الثاني:
هر اإلسـالم فكيف يكون جـوهر املسـيحية مشـاهبًا جلـو  الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ}.

 واإلسالم يرى كفره وبطالنه؟

إن جوهر اإلسالم هو التوحيد، وجوهر املسيحية املنقولة هو التثليث، ومها ضـدان  الوجه الثالث:
 صرحيان، فكيف جنعلهما سيني؟

إذا قلنـــا بالوحـــدة املاهويـــة بـــني الـــدينني فلمـــاذا إذن يـــأمر اهللا تعـــاىل املســـلمني بـــأن  الوجـــه الرابـــع:
 أهل الكتاب؟ هل يتجادلون على الفرعيات اليت خيتلف فيها املسلمون أنفسهم؟ يتجادلوا مع

أنَّ القـــرآن الكـــرمي جـــزم مبـــا يقطـــع ريـــب املســـتدل بعـــدم االحتـــاد اجلـــوهري بـــني  الوجـــه الخـــامس:
ــرَاِهيَم  تعــاىل: { َوقَــاُلوا ُكونُــوا ُهــوًدا أَْو َنَصــاَرى تـَْهَتــُدوا قُــْل بَــْل ِملَّــةَ األديــان الثالثــة، حيــث يقــول  ِإبـْ

ــــرَاِهيَم ١٣٥َحِنيًفــــا َوَمــــا َكــــاَن ِمــــَن اْلُمْشــــرِِكَني ( نَــــا َوَمــــا أُنْــــزَِل ِإَىل ِإبـْ ) ُقولُــــوا آَمنَّــــا بِاللَّــــِه َوَمــــا أُنْــــزَِل إِلَيـْ
ِـــْم َال  َوِإْمسَاِعيـــَل َوِإْســـَحاَق َويـَْعُقـــوَب َواْألَْســـَباِط َوَمـــا أُوِيتَ ُموَســـى َوِعيَســـى َوَمـــا أُوِيتَ النَِّبيُّـــونَ  ِمـــْن َرهبِّ

ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن}.  نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ
۱۲٥ 
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الحــظ أن اليهــود والنصــارى ذكــروا أن اهلدايــة منوطــة بااللتحــاق بأديــا�م، فجــاء الــرد القــرآين بــأن 

مل يكـن  اهلداية منوطة بااللتحاق مبلـة إبـراهيم، ومـا الفـرق بـني ملـة إبـراهيم واليهـود والنصـارى؟ أنـه
مــن املشــركني، وهــذا يعــين أن اليهــود والنصــارى مشــركون. ومــن هنــا جــاءت الــدعوة هلــم بعــد ذلــك 
باخلضــــوع ملــــا أنــــزل جلميــــع األنبيــــاء، فــــال ميكــــن االســــتدالل هبــــذه اآليــــة علــــى أنَّ جــــوهر اإلســــالم 

 واملسيحية سواء.

ـــة؟ اجلـــواب: معـــىن اإلســـالم   يف هـــذه اآليـــة هـــو إذن مـــا معـــىن "وحنـــن لـــه مســـلمون" يف هـــذه اآلي
خصـــوص التوحيـــد ال عمـــوم اإلســـالم الـــذي جـــاء بـــه النـــيب حممـــد ،  وهـــو إخـــالص اهللا تعـــاىل يف 
ـــــه  ـــــة، وهـــــذا مـــــا نـــــصَّ علي ـــــة ال خربي ـــــه وحـــــده، فتكـــــون مجلـــــة حالي عبادتـــــه واخلضـــــوع والتســـــليم ل

 وتدل عليه اآليات األخرى، مثل:  )٢٣(املفسرون،

ــُتْم ُشــَهَداَء ِإْذ َحَضــَر يَـ  − ــُد {أَْم ُكْن ــاُلوا نـَْعُب ــْن بـَْعــِدي َق ــُدوَن ِم ــِه َمــا تـَْعُب ــاَل لَِبِني ْعُقــوَب اْلَمــْوُت ِإْذ َق
 ِإَهلََك َوإَِلَه آبَاِئَك ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِحًدا َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن}.

نَـا َوَمـا أُ  − نْـزَِل ِإَىل ِإبـْـرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيـَل َوِإْسـَحاَق َويـَْعُقـوَب َواْألَْسـَباِط {ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَمـا أُنْـزَِل إِلَيـْ
ــــُه  ــــُن َل ُهْم َوَحنْ ــــنـْ ــــْنيَ َأَحــــٍد ِم ــــرُِّق بـَ ــــْم َال نـَُف ــــْن َرهبِِّ ــــا أُوِيتَ النَِّبيُّــــوَن ِم ــــا أُوِيتَ ُموَســــى َوِعيَســــى َوَم َوَم

 ُمْسِلُموَن}

أمساؤهم يف هاتني اآليتني كانوا مسلمني باملفهوم الذي يريـده فهل كل هؤالء األنبياء الذين وردت 
ـــه الســـالم_ أول الرســـل_ نســـب نفســـه إىل  ـــر مـــن ذلـــك أنَّ النـــيب نـــوح علي الـــدكتور ضـــاهر؟ وأكث
اإلسالم صراحًة، حيث جاء على لسانه يف القرآن الكرمي: {فَِإْن تـََولَّْيُتْم َفَما َسـأَْلُتُكْم ِمـْن َأْجـٍر ِإْن 

 }٧٢ِإالَّ َعَلى اللَِّه َوأُِمْرُت أَْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمَني} {سورة يونس: َأْجرَِي 

عين تعاىل ذكره: وحنُن له ويعين بقوله:"وحنن له مسلمون"، وحنن له خاضعون بالعبودية والطاعة". ويقول يف موطٍن آخر: " وأما قوله:"وحنُن َلُه ُمسلمون"، فإنه ي يقول ابن جرير: "   )٢٣(

 ٩٩، ص٣) ج٢٠٠٠، ١شاكر ( بريوت، مؤسسة الرسالة، ط خاضعون بالطاعة، مذعنون له بالعبودية". راجع: الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيق: أمحد

 . ١١٠و ص
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وهـــذا مـــا أكدتـــه عـــدة  )٢٤(ال ميكـــن أن نفّســـر اإلســـالم يف كـــل هـــذه اآليـــات إال مبعـــىن التوحيـــد،

نَّـــُه َال إِلـــَه ِإالَّ أَنـَــا آيــات، كقـــول اهللا عزوجـــل: {َومـــا أَْرَســـْلنا ِمـــْن قـَْبلِـــَك ِمـــْن َرُســـوٍل ِإالَّ نـُــوِحي إِلَْيـــِه أَ 
 فَاْعُبُدوِن}

فهــذه اآليــة _وغريهــا كثــري_ صــرحيٌة يف أنَّ اجلــامع املشــرتك بــني مجيــع الرســل واألنبيــاء أ�ــم يــدعون 
إىل التوحيــد، وتصــريح اآليــات بــأن اهللا تعــاىل أوحــى إىل مجيــع األنبيــاء بالتوحيــد يــدلُّ داللــة صــرحية 

جيــة الــنص القــرآين_ أنَّ األناجيــل الــيت بــني أيــدينا اليــوم ال تعــّرب _علــى األقــل بالنســبة للمــؤمنني حب
 عن املسيحية األصلية؛ ألنَّ املسيحية احلديثة تتبىن التثليث املضاد للتوحيد.

إذن ال جمــــال للقــــول إنَّ جــــوهر املســــيحية واإلســــالم واحــــٌد، وإذا بطلــــت هــــذه املقدمــــة الصــــغرى، 
ا أنَّ كـل مـا ثبتـت جوهريتـه يف اإلسـالم لـزم ثبـوت جوهريتـه بطلت آلًيا املقدمـة الكـربى الـيت مفادهـ

 يف املسيحية.

عالوًة على أنَّ املقدمة الكربى نفسها باطلة؛ فإنَّنا إذا تأملنا هذه املقدمة "كل مـا هـو جـوهري يف 
اإلسالم جوهري يف املسيحية" وجدناها فارغَة املعىن؛ ألنَّ معىن اجلوهرية نفسه غـري حمـدد الداللـة، 

لماء اإلسالم يُقّسمون األحكام الشرعية إىل ما هو قطعـي ومـا هـو ظـين، والقواطـع منهـا أصـوٌل فع
ومنهــا فــروع، والقطعيَّــة منشــؤها مصــدر احلكــم ولــيس احلكــم نفســه. يف حــني جنــد الــدكتور ضــاهر 

ي، واجلــــوهري يكــــون دائًمــــا وغــــري يقّســــم األحكــــام الشــــرعية إىل قســــمني: جــــوهري وغــــري جــــوهر 
كـون دائًمـا. ومل حيـدد الـدكتور ضـاهر املقصـود باجلوهريـة، فـإن كـان املقصـوُد القطعيـَة اجلوهري ال ي

فمعلــوٌم بالضــرورة أن لــيس كــل قطعــي يف اإلســالم قطعًيــا يف املســيحية، فالصــلوات اخلمــس قطعيَّــة 
لــوم أنَّ يف اإلســالم وليســت كــذلك يف املســيحية. وإن كــان املقصــود باجلوهريــة كو�ــا عقديَّــة، فمع

من أصول اإلسالم وليس كـذلك يف املسـيحية. وإن كـان املقصـود بالقطعيـة  ميان بنبّوة املصطفىاإل

تيمية، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم ويف ذلك يقول ابن تيمية: "واهللا تعاىل بعث املسيح بدين اإلسالم كما بعث الرسل بدين اإلسالم، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له. ابن   )٢٤(

 .٢١٤، ص١) ج٢٠٠٤الشرباوي (القاهرة، دار احلديث، الشيعة والقدرية، اعتناء حممد 
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األحكام املرتبطة باهللا فقط، فهي أيًضا حمل خـالف، ففـي اإلسـالم توحيـٌد ويف املسـيحية املشـهورة 

 تثليٌث.

ة كمـــا إذن ال داللـــة واضـــحة ملصـــطلح "اجلوهريـــة" وهـــي يف كـــل احتماالهتـــا الدالليـــة غـــري صـــحيح
رأينــا. وهــذا يعــين أن مثــة عــدة أســئلة جتاوزهــا الــدكتور عــادل ضــاهر ومــا كــان لــه أن يفعــل ذلــك،  

 وهي كما يأيت:

 كيف يكون احلكم جوهريًا وكيف ال يكون؟  -

 هل كل قطعي جوهري بالضرورة؟ -

 هل منشأ القطعية املصدر أم احلكم نفسه؟ -

 هل ما سوى اجلوهري ال يكون إال مؤقًتا؟ -

يفّســر لنــا الــدكتور ضــاهر أي شــيٍء مــن ذلــك، ورمبــا كــان ذلــك مقصــوًدا منــه كــي يتحــرَّر مــن ال 
 القيود العلمية يف ترجيح االحتماالت وحتديد املدلوالت.
فلــيس مثــة مســوِّغ عقلــي أو نقلــي يــدفعنا  ،وعلــى التســليم بــأنَّ ملصــطلح "اجلوهريــة" داللــًة واضــحة

خللق تالزم بني ما هو جوهري يف اإلسـالم ومـا هـو جـوهري يف املسـيحي، وإال ليبـّني لنـا مـا فـرض 
 احملال املرتتب على نفي التالزم؟

أخــريًا نقــول إن هــذا املــوطن مــن املــواطن النــادرة الــيت اســتدل فيهــا عــادل ضــاهر باآليــات القرآنيــة، 
ن االعـــرتاف بـــأنَّ الـــدكتور ضـــاهر ابتكـــر آليـــة اســـتداللية جديـــدة، مل يعرفهـــا علمـــاء وهنـــا ال بـــد مـــ

منهـا أنَّ اإلسـالم ال يتـورّع ُيشـتمُّ األصول وال علماء املنطـق، وذلـك حـني قـال ُمعلًِّقـا علـى اآليـة :"
م مسلمون".  من نعت الكتابيني بأ�َّ
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م، ويعـرف علمـاء األصـول داللـة املنطـوق فقد عرف علماء املنطق داللة املطابقـة والتضـمن وااللتـزا

ليهـا املؤلـف ، أمـا داللـة "الشـم" الـيت يسـتنُد إواملفهوم والظاهر والنص والعبارة واإلشـارة وغـري ذلـك
 فهي داللٌة جديدة على احلقل املعريف!!

فالدكتور ضاهر الذي ظلَّ يسـتعرض عضـالته املنطقيـة مـن خـالل تكـرار مصـطلحات علـم املنطـق 
ستدالالت برتاكيب منطقية، مل يُبـّني لنـا مـا اآلليـة االسـتداللية املنطقيـة أو األصـولية الـيت وتعبئة اال

طرارًا إىل آليـــة االســـتدالل مــن خالهلـــا وصـــل إىل هــذا التفســـري، فقـــد صــَدف عـــن منطقـــه وجلــأ اضـــ
 فــال تنضــبط،بالشــم الــيت ال يصــح اســتعماهلا أبــًدا يف الســياق العلمــي؛ أل�ــا غــري حمــددة الداللــة، 

 وتالًيا ال ميكن استعماهلا يف النقاش العلمي.

أخـــريًا يظــــلُّ املــــرء حـــائرًا يف ســــر اســــتدالل الـــدكتور ضــــاهر باملســــيحية وتركـــه لليهوديــــة، مــــع أ�مــــا 
 يشرتكان يف كو�ما دينني مساويني فيتحدان مع اإلسالم يف اجلوهر على رأي الدكتور ضاهر. 

لزم تشــريعات علــى مســتوى الدولــة وهــو مــا يبطــل ال أجــد تســويًغا لــذلك ســوى أن اليهوديــة تســت
 أصل استدالله.

السبب الثالث: االستدالل بعدم التالزم العقلي بين ثبوت األحكام اإللهيـة وثبـوت األحكـام 
 السياسية

وجــل مــن كونــه واحــًدا أحــًدا كّلــي اخلــري وكّلــي القــدرة أمــٌر  أنَّ طبيعــة اهللا عــز يــذكر الــدكتور ضــاهر
قولنــا "إن نظــام الشــورى هــو النظــام األفضــل حلياتنــا أو أن قطــع يــد الســارق ضــروري عقــًال، ولكــن 

هـــو العقـــاب األنســـب مبـــن يســـرق" كـــل ذلـــك جـــائز ولـــيس ضـــروريًا، وال ميكـــن أن نســـتنبط هـــذه 
   )٢٥(األحكام اجلائزة من ماهية اهللا الضرورية؛ ألنه "ال ميكن اشتقاق اجلائز من الضروري".

 .٣٣٥ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية، مرجع سابق، ص  )٢٥(
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أن األحكـام املرتبطـة مباهيـة اهللا أحكـاٌم ضـرورية، وإذا أردنـا  ملخص دعوى الـدكتور عـادل ضـاهر:

أن نقبــل األحكــام الشــرعية السياســية جيــب أن تكــون ضــرورية مثــل ضــرورية األحكــام اإلهليــة، وملــا  
كنا متفقني علـى أن األحكـام السياسـة جـائزة عقـالً واألحكـام اإلهليـة ضـرورية عقـالً فـال ميكـن أن 

 .نستنبط اجلائز من الضروري

 مناقشة السبب الثالث:

 الرد على هذا الكالم يكون من ستة أوجه:

هــذا االســتدالل يصــحُّ لــو كــان املســلمون يعتقــدون أنَّ األحكــام السياســية ضــرورية  الوجــه األول:
عقًال، لكنَّ املسلمني يعتقدون أن األحكام السياسية ضرورية شرًعا ال عقًال، فكيـف خيلـط عـادل 

ال يســتقيم هــذا اخللــط إال بنــاًء علــى مذهبــه بــأن كــل جــائز عقلــي هــو ضــاهر العقلــي بالشــرعي؟ 
 جائز شرعي، أي مباح ليس ملزًما.

ما الدليل العقلي أو الشـرعي علـى أن األحكـام حـىت تكـون معتـربة شـرًعا  جيـب أن  الوجه الثاني:
ر مـن ِقبـل تكون حصرًا متولدة من األحكام الضرورية العقلية؟ أي: ما وجه الـتالزم العقلـي _املقـدّ 

الدكتور ضاهر_ بني ثبوت هذه األحكام _الشورى وحنوها_ وكو�ا مستنبطة من صـفات الـذات 
اإلهليـــة؟ ومـــا املقّدمـــة الـــيت أّدت إىل النتيجـــة القاضـــية بـــأنَّ مـــا ال يكـــون ضـــروريًا كضـــرورة الصـــفات 

أال يصـحُّ أن  . مثكل هذه األسئلة مل جيـب عليهـا الـدكتور ضـاهر  اإلهلية ال يكون ضروريًّا يف ذاته؟
 يكون منشأ االضطرار سوى األحكام العقلية املتعلقة باهللا؟ أين ذهب الوحي إذن؟

ال يتوقــف وجـــوب احلكـــم الشـــرعي علــى كونـــه واجبًـــا عقـــًال، فــاهللا عزوجـــل يتوقـــف إثبـــات وجـــوده 
الـدكتور فلـم يـذكر عها اهللا عزوجـل لعبـاده ووجود صفاته على ثبوهتـا عقـًال، أمـا األحكـام الـيت يشـرّ 

أن تكــون ثابتــة بالطريقــة ذاهتــا  ضــاهر أي دليــل علــى ذلــك، ومل أجــد أحــًدا غــريه اشــرتط يف قبوهلــا
 اليت ثبت هبا وجود اهللا وصفاته، وإال فهي ملغية ال عربة هبا.

۱۳۰ 
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علــى التســليم بأنــه ال بــد للحكــم الشــرعي أن يتولــد مــن احلكــم العقلــي الضــروري  الوجــه الثالــث:

لبتة_ نقول: ما الدليل العقلي أو الشرعي على أنـه ال ميكـن اشـتقاق اجلـائز _وهذا غري مسّلم به أ
من الضـروري؟ هـل يرتتـب علـى ذلـك فـرُض حمـاٍل لذاتـه؟ مـن حيـث الصـنعة العقليَّـة ال إشـكال يف 
اشــتقاق اجلــائز مـــن الضــروري، وعلــى املنكـــر إثبــاُت خالفِــه مـــن ترتــب احملــال علـــى دعــواه، وعلـــى 

ر ضـــاهر هـــذه احلجـــة، فإنـــه مل يبـــني يف أي مـــوطن أيـــن وجـــه االســـتحالة الـــرغم مـــن تكـــرار الـــدكتو 
العقليـــة يف ذلـــك. أمـــا مـــن حيـــث الصـــنعة الشـــرعية فـــال يوجـــد مـــانع مـــن توليـــد اجلـــائز، فالضـــروري 

 وجل_ هو الذي أخربنا من خالل الوحي بوجوب تلك األحكام الشرعية. _وهو اهللا عز

 ضاهر يستلزم التسليم بثالث مقدمات: إذن التسليم بالنتيجة اليت يريدها الدكتور

 املقدمة األوىل: أنه ال يصح استنباط اجلائز مطلًقا من الضروري العقلي.

املقدمــة الثانيــة: أنَّ كــل مــا هــو لــيس بضــروري عقــالً فهــو لــيس بضــروري شــرًعا (الضــرورة املرادفــة 
 للواجب باعتباره حكًما تكليفيًّا).

 رورة العقلية أو الشرعية إال من خالل الطبيعة اإلهلية. املقدمة الثالثة: أنه ال مصدر للض

صـحة  ، وعـدُم صـحة املقـدمات يـؤدي إىل عـدموهذه املقدمات الـثالث ليسـت صـحيحة يف ذاهتـا
 النتيجة.

 

 

 

۱۳۱ 
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 )٢٦(المبحث الثاني: التشريع السياسي متعاٍل على نسبية الظروف المكانية والزمانية 

اليت يرى الدكتور ضاهر أ�ا الزمـٌة ملـن يـّدعي نفـي االرتبـاط املفهـومي بـني اإلسـالم  القضية الثانية
وجـــل أمـــر املســـلم باتبـــاع تلـــك القواعـــد بصـــرف النظـــر عـــن الظـــروف  والعلمانيـــة هـــي أن اهللا عـــز

 املكانية والزمانية.

 ويستدل الدكتور ضاهر على هذه القضية بدليلني:

"نبــدأ بــاالفرتاض القائــل إنــه كــان ممكــن منطقيًّــا هللا أال يفــرض مــا عــّرب عنــه بقولــه:  الــدليل األول:
على املسلم تقنني الشريعة بغض النظر عن الظروف الزمانيـة واملكانيـة، ولكـن هـذا االفـرتاض يقـود 
إىل النتيجــة القائلــة إنــه ال تنــاقض منطقيًّـــا يف تصــديق واحــدنا علــى القضــية "إن اهللا اخلـــالق األزيل 

خل موجود" (أي القضية اليت تعّرب عن املاهية العقديّة للمسلم) وعـدم تصـديقه الواحد للكون.... إ
علــى القضــية "إن اهللا أمــر املســلم بــأن يقــنن الشــريعة" ولكــن إذا كانــت القضــية الســابقة هــي الــيت 
تعــّرب عــن املاهيَّــة العقديــة لإلســالم، إذن فــإنَّ مــا يقودنــا إليــه افرتاضــنا األصــلي هــو أنــه كــان ممكــن 

ا أال يكون لإلسالم بعد سياسي. إال أن تسليمنا بالنتيجة األخرية هو مبثابة نفـي لألطروحـة منطقيًّ 
القائلــة إن السياســة بُعــد جــوهري مــن أبعــاد اإلســالم، أي نفــي لألطروحــة الــيت تقضــي بــأن تكــون 

 العالقة بني اإلسالم والسياسة عالقة مفهومية".

حـة الـيت جتعـل السياسـة بُعـًدا جوهريًـّا مـن أبعـاد اإلسـالم مث يقول خمتتًمـا: "إنَّ اإلصـرار علـى األطرو 
هو يف الوقت نفسه إصراٌر على أنَّ اهللا مل يكن ميلك حبكم طبيعتـه إال أن يـأمر املسـلم مبـا أمـره بـه 

 خبصوص تقنني الشريعة". 

 

النظر عن الظروف  املسلم باتباع تلك القواعد بصرف وجل أمر وهذه القضية الثانية اليت عرب عنها بقوله: "إن اهللا عز )٢٦(
 املكانية والزمانية".

۱۳۲ 
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 خالصة هذا االستدالل يكمن يف قضيتني:

الوجود ال يسـتلزم تصـديقنا بـأن السياسـة جوهريـة القضية األوىل: أنَّ تصديقنا بصفات اهللا واجب 
ـــة السياســـة يف اإلســـالم فهـــذا ال يســـلبه ضـــرورًة اإلميـــان  يف اإلســـالم، فـــإذا مل يـــؤمن املســـلم جبوهري

 بصفات واجب الوجود.

القضية الثانيـة: أننـا إذا قلنـا إن السياسـة جوهريـة يف اإلسـالم فهـذا يسـتلزم أنَّ اهللا مل يكـن يف حيّـز 
 أن خيلق تلك الظروف اليت أّدت لوجود السياسة يف اإلسالم. قدرته إال

نالحظ يف كلتا القضيتني أن الدكتور ضاهر _كاملعتاد_ خيلق تالزًما لـيس لـه وجـود إال يف ذهنـه، 
وكـــل أحكامـــه العقليّـــة ليســـت ســـوى حمـــض حتّكـــم. فصـــحيٌح أنَّ تصـــديقنا بصـــفات اهللا ال يســـتلزم 

 قال إنه إذا مل يستلزمه عقًال فإنه ال يستلزمه شرًعا؟  تصديقنا جبوهرية السياسة، لكن من

فاإلميـان بالرسـل  سبق أن ذكرنا أن غياب االستلزام العقلي ال يعني غياب االستلزام الشـرعي،
مـــثالً واجـــٌب شـــرًعا لكنـــه لـــيس بواجـــب عقـــالً؛ فـــال يرتتـــب علـــى غيـــاب الرســـل اإلخـــالل بضـــرورٍة 

 ت الشرعية.عقليَّة، وهكذا احلال مع سائر الضرورا

فبنــاًء علــى منطــق الــدكتور ضــاهر نقــول: إنَّ عــدم إميــان املــرء بالرســل ال يســتلزم بالضــرورة العقليــة 
نقًصا يف إميانه باهللا، ال وجوًدا وال إثباتًا لألحكام الواجبـة لـه وال نفـي األحكـام املمتنعـة عنـه. فقـد 

القــدرة لكــن يف الوقــت نفســه ال يــؤمن  اإلرادة وكلــييكــون املــرء مؤمنًــا بــاهللا وبأنــه كلــي اخلــري وكلــي 
 بالنبّوة والرسالة.

فالســـؤال املوّجـــه للـــدكتور ضـــاهر: إذا كـــان عـــدُم وجـــود تـــالزم عقلـــي بـــني إثبـــات األحكـــام اإلهليـــة 
والقــول جبوهريــة السياســـة يــؤدي لنفــي السياســـة يف اإلســالم فلمـــاذا عــدم وجــود تـــالزم عقلــي بـــني 

 بوة ال يؤدي إىل نفي النبّوة يف اإلسالم؟إثبات األحكام اإلهلية واإلميان بالن
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 فإذا أقرَّ بالالزم قلنا ما الداعي إذن لتخصيص السياسة؟ وإن مل يقر بطلت مقدماته.

 هذا فيما يتعلق بالقضية األوىل، أما القضية الثانية فقد أجبنا عليها عند مناقشة السبب األول.

بُعــٌد سياســي وأنــه ال معــىن إذن للقــول إن عالقــة  أمــا قولــه:" كــان ممكًنــا منطقًيــا أال يوجــد لإلســالم
 اإلسالم بالسياسة فرضتها بالضرورة اإلرادة اإلهلية".

وفًقــــا هلــــذا املنطــــق بإمكاننــــا أن نقــــول مــــن بــــاب التنــــّزل اإللزامــــي:" كــــان ممكًنــــا منطقيًّــــا أال يوجــــد 
للقــول إن عالقــة لإلســالم بُعــٌد روحــي وال مــايل وجنــائي وال أي حكــم شــرعي، وأنــه ال معــىن إذن 

 اإلسالم بأحكامه فرضتها بالضرورة اإلرادة اإلهلية".

هـذه العبــارة تتوافــق متاًمـا مــع منطــق الــدكتور ضـاهر، وجوابـُـه عليهــا هــو جوابنـا عليــه، وإن ســّلم هبــا 
 َبطل إذن ختصيص اجلانب السياسي باإلبطال، ففي كلتا احلالتني ال جناة.

 )٢٧(بين عدم جوهرية التشريع السياسي وتاريخانيته الدليل الثاني: االستدالل بالتالزم

يعتقد الدكتور عادل ضاهر أنَّ كل من ال يقول بتارخيانيـة االرتبـاط اإلسـالمي بالسياسـة وارتباطهـا 
 املوضوعي ال املفهومي فيلزمه أن يعتقد بأن السياسة جزٌء من ماهية اإلسالم.

مـن أذهـان خمالفيـه، والـالزم الـذي يعتقـد أنـه ال واضح أنَّ هذه املقدمة ُولـدت مـن ذهـن املؤلـف ال 
 مفك لإلسالميني منه ال ملزوم له أصًال.

 

 املقصود بالتارخيانية يف سياقنا هذا هو أن الظرف التارخيي ليس سبًبا للتشريع فحسب، بل هو آسٌر له فيه.   )٢٧(
 وليس املقصود التارخيانية مبدلوهلا الفلسفي.        

۱۳٤ 
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 ؟ تارخيانيتهبي جوهرية السياسة والقول فالسؤال: َما مصدريّة التالزم بني نف

ال يوجـــد ال تـــالزم عقلـــي وال شـــرعي. أي: إذا نفينـــا أنَّ السياســـة جوهريـــة يف اإلســـالم فمـــا الـــذي 
القول بأ�ا تشريع مؤقت؟ هـل كـل مـا لـيس جبـوهري يكـون بالضـرورة مؤقتًـا؟ بنـاًء علـى ُجيربنا على 

هــذا الكــالم فــإن كــل تشــريعات اإلســالم غــري اجلوهريــة تكــون ملغيَّــة يف عصــرنا؛ أل�ــا _حبكــم ال 
 جوهريتها_ مؤقتة بزمن التشريع فقط.

 سواه. قد يقول الدكتور ضاهر إنَّ ملزومه قاصٌر على التشريع السياسي ال

قلنـــا لـــه: ال يصـــحُّ ذلـــك؛ ألنَّ الـــدليَل أعـــمُّ مـــن املـــدلول، فـــال جيـــوُز حصـــرُُه بـــه، وإال كـــان حتّكًمـــا 
 وترجيًحا بال مرجِّح.

 لتوضيح ذلك أكثر نسوُق استدالل الدكتور ضاهر وفًقا للبنية املنطقية اآلتية:

 السياسة ليست جوهرية يف اإلسالم. المقدمة الصغرى:

 وكل وما ليس جبوهري فهو مؤقت. :المقدمة الكبرى

 السياسة حكٌم مؤقت. النتيجة:

فــإذن هــي صـــادقٌة عليهــا وعلــى ســـواها،  )٢٨(نالحــظ هنــا أنَّ املقدمــة الكـــربى أكــُرب مــن نتيجتهـــا،
وحصــرها هبــا حتّكــٌم ال يصــح إال بقرينــة خارجيــة. فــإذا كــان عــدُم القــول جبوهريَّــة السياســة يقتضــي  

لــي يقتضــي أن ينســحب هــذا احلكــم علــى اجلميــع، فيكــون كــل مــا هــو كو�ــا مؤقتــة، فــالالزم العق
 غري جوهري مؤقًتا.

مفيد. من املعلوم أن النتيجة يف القياس األرسطي تكون أصغر من مقدماهتا، ولذلك هو قطعيٌّ، ولذلك هو أيًضا غُري   )٢٨(
واالستقراء التام يشابه القياس األرسطي من حيث إن نتيجته ليست بأكرب من مقدماته بل مساوية، ولذلك اشرتك يف 
ذات النتيجة، أي القطع وعدم النفع. خبالف االستقراء الناقص الذي تكون مقدماته أكرب من نتيجته، فهو مفيٌد لكنه 

 غري قطعي لذاته.
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فــإذا كــان الــدكتور ضــاهر يــرى أنَّ انعــدام الضــرورة املنطقيــة عــن التشــريع السياســي دليــٌل علــى عــدم 
فرضيته شرًعا بنحو دائم فيلزمه حينئـذ أن يُقـر بـأن مجيـع أحكـام الشـريعة اإلسـالمية ليسـت واجبـة 

ال الصالة وال الصيام وال احلج وال الزكاة وال غريها من األحكام؛ أل�ـا كلهـا أحكـام جـائزة  دائًما،
رورية، أي كان ُميكن أن ال توجد، فليست هي الزمة يف حـق اهللا تعـاىل أو واجبـة عليـه، ليست ض

 وهكذا ينتهي األمر بنا من إنكار التشريع السياسي إىل إنكار التشريع اإلسالمي بأكمله.

ـــة؛ لوجـــود ظـــروٍف  قـــد ـــدكتور ضـــاهر: لكـــن السياســـة اســـتثناءٌ مـــن األحكـــام غـــري اجلوهري يقـــول ال
أجــربت النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى العمـــل السياســـي، خبـــالف غـــري السياســـة مـــن األحكـــام 

 الفرعية.

ـــه؛ ألنَّ  ـــه  اســـتدالل الـــدكتورقلنـــا: هـــذا اســـتدالٌل يف غـــري حمّل ـــا، واملنطـــق عالقت ضـــاهر كـــان منطقًي
صورة على العقل وال عالقة له بالواقع، فالواقع ال يصـحح أو يُبطـل احلكـم املنطقـي. نعـم، كـان مق

ــــا، أي أن يســــتدل ضــــاهر بــــأنَّ األحكــــام  ميكــــن أن يصــــح االســــتدالل لــــو كــــان أصــــولًيا ال منطقًي
انتفـت السياسية أوجبتها علٌل مل يبَق هلا من باقيـة، واألحكـاُم تـدور مـع عللهـا وجـوًدا وإثباتًـا، وملـا 

العلــُل انتفــت األحكــاُم بانتفائهــا. لــو فعــل ذلــك لكــان النقــاش جــائزًا ممكًنــا، لكنــه مل يفعــل ذلــك، 
وإّمنـــا جلـــأ إىل مقدمـــة صـــغرى منطقيـــة مرتبطـــة بالعقـــل مث فجـــأة تـــرك املنطـــق وجلـــأ إىل مقدمـــة كـــربى 

 لالمنطقي؟  أصولية مرتبطة بالواقع، مث عاد وأخرج نتيجة منطقّية!! فكيف ولَّد املنطقي من ا

 املبحث الثالث: غياب العلة عن قصر فرض السياسة على املسلم دون سواه

القضية الثالثة اليت يعتقـد الـدكتور ضـاهر أ�ـا تلـزم مـن يـربط بـني اإلسـالم والعلمانيـة ربطًـا مفهوميًـا 
 مني؟ميكن طرحها يف صورة السؤال اآليت: ملاذا مل يأمر اهللا املسيحيني بالسياسة كما أمر املسل
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 وهذا الكالم له وجهان:

 األول: أن يقصد بأن اهللا مل يشرّع السياسة يف اإلجنيل الذي نزل على املسيح.

 الثاين: أن يقصد بأنَّ األناجيل اليت بني أيدينا اآلن ليس فيها تشريع سياسي.

ريع أما الوجه األول: فمن أين عرف أن اإلجنيل الذي نـزل علـى عيسـى عليـه السـالم لـيس فيـه تشـ
سياســي مــع أن هــذا اإلجنيــل اختفــى ومل يعــد لــه أي وجــود؟ أمــا األناجيــل األربعــة _مــىت، مــرقس، 
لوقا، يوحنا_ اليت بـني أيـدينا اليـوم فهـي ليسـت تعبـريًا مباشـرًا عـن رسـالة عيسـى عليـه السـالم، بـل 

عــة مثــة مت اختيارهــا مــن كميــة كبــرية مــن األناجيــل، وإلغــاء مــا ســواها مــن النســخ، وحــىت هــذه األرب
زد على ذلك أ�ـا ال تعـّرب عـن أقـوال  )٢٩(خالف كبري حوهلا ليس اجملال هنا صاحلًا للحديث عنه.

املســـيح نفســـه بقـــدر مـــا تعـــّرب عـــن أقـــوال تالميـــذه كمـــا هـــو جلـــي يف نصوصـــها الـــيت تتحـــدث عـــن 
مرحلة ما بعد املسيح. تقول الباحثة الروسية سفينسيسكايا: "إذا عـدنا إىل األناجيـل فإنـه يصـعب  

حــدث الصــلب وبــني أقــوال يســوع كثــريًا أن نفصــل بــني رؤيــة أنصــاره الــيت نشــأت لــديهم عنــه بعــد 
احلقيقية". مث تقول: "من الصعب أن حنـّدد أي األقـوال يعـود إىل يسـوع نفسـه وأيهـا أدخلـه مؤلفـو 

 )٣٠(األناجيل اليت مل توضع إال بعد انصرام عشرات السنني".

ولذلك جند الفيلسوف اإلجنليزي جون سـتيورات ميـل يـرفض حـىت تسـمية "األخـالق املسـيحية"؛  
ألنه ال يسّلم أصالً بصحة التشـريعات املنسـوبة للمسـيح؛ فهـي عنـده "ليسـت مـأخوذة مـن تعـاليم 

دراسة الكتب املقدسة يف ضوء الرجوع إىل ما هو مكتوب يف املوسوعة الربيطانية، وكذلك كتاب "من أراد االستزادة فله   )٢٩(
 املعارف احلديثة" ملوريس موكاي.

(دمشق، دار   إ. س. سفينسيسكايا، املسيحيون األوائل واإلمرباطورية الرومانية، ترمجة د. حسان ميخائيل إسحاق    )٣٠(
 ٨١) ص٢٠١٠، ٣عالء الدين، ط
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املســيح أو الرســل، بــل هــي مــن أصــول جــاءت بعــد ذلــك بنتهــا الكنيســة الكاثوليكيــة تــدرجيًيا يف 

   )٣١(مسة األوىل للمسيحية".القرون اخل

ـــد اهللا تعـــاىل، فـــال يصـــح  ـــأن األناجيـــل األربعـــة مـــن عن ـــاين: فـــنحن ال نـــؤمن أصـــالً ب أمـــا الوجـــه الث
 التحاكم إليها ملعرفة أوامر اهللا تعاىل األصلية غري احملرفة.

 إذن على كال الوجهني ال يصحُّ إيراُد الدكتور عادل ضاهر.

هللا تعــاىل فعــالً شــرَّع السياســة للمســلم دون املســيحي، فمــا احملــال لكــن لنســّلم جــدالً وتنــزالً بــأن ا
 العقلي أو املانع الشرعي الذي سيرتتَّب على ذلك؟

فنقــول: هــل القــول إن اهللا  ضــاهر بــاملنطق ذاتــه الــذي يســتند إليــه وميكــن أن حنــاج الــدكتور عــادل
اك التشـريعي يف كـل األديـان؟ واحٌد أحد كلي اخلري وكلي اإلرادة وكلي القدرة يسـتلزم عقـالً االشـرت 

ال ميكن اإلجابة باإلجياب على هذا السؤال إال إذا افرتضنا أنَّ اهللا تعاىل ليس كليًّا يف إرادتـه، وأنـه 
 خاضٌع العتبارات ال ترجع لذاته العليَّة، وهذا ما ال يقبله الدكتور عادل ضاهر نفسه.

هـــو أمـــر مـــرتبط مبحـــض اإلرادة اإلهليـــة،  إذن كـــون اهللا عزوجـــل يفـــرض تشـــريًعا يف ديـــٍن دون ســـواه
 وحكمة هذا األمر يعلمها اهللا عزوجل، وعدم علمنا ال يستلزم علمنا بالعدم.

 المبحث الرابع: األمر بالسياسة تعجيٌز لإلنسان عن إدارة شؤونه

ة أما القضية الرابعة واألخرية فهي أنَّ اإلنسان عاجٌز عن تدبري شؤون حياتـه السياسـية واالجتماعيـ
ـــاط السياســـة باإلســـالم  ـــدكتور عـــادل ضـــاهر أنَّ الـــذي يـــرى ارتب ـــه إهلـــي، حيـــث يـــرى ال دون توجي
ـا  ارتباطًا مفهومًيا ال تارخيًيا يلزمـه القـول إن اإلنسـان ال يسـتطيع بنفسـه أن يـدبّر شـؤون دولتـه، وإمنَّ

 جيب عليه أن يلجأ إىل التشريع اإلسالمي ليفعل ذلك.

 ١٧٧) ص١٩٩٦، ١ورات ميل، أسس الليربالية السياسية، ترمجة إمام عبدالفتاح (القاهرة، مكتبة مدبويل، طجون ستي  )٣١(
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يقــول باالرتبــاط واجلــواب: أنَّنــا ال نســّلم بصــحة الــتالزم بــني امللــزوم والزمــه، فــإنَّ غايــة مــا يلــزم مــن 

املفهــومي بــني السياســة واإلســالم أنَّ هللا أحكاًمــا تقّيــد أفعــال الســلطة؛ ال أ�ــا هــي منشــأ وجــودي 
 هلا.

 إدارة الدولــة فهــذافـإن كــان يقصــد الــدكتور ضـاهر بــالعجز أن اإلنســان بــدون اإلسـالم ال يســتطيع 
، بل بداهـة الواقـع تكـّذب ذلـك، فمعظـم دول العـامل تـدبّر ال أعتقد أنَّ أحًدا من املسلمني قال به

 شؤو�ا دون الرجوع إىل األديان.

وإن كان يقصد بـالعجز أنَّ اإلنسـان لـن يـدير شـؤونه إدارة حسـنة إال بتوجيـه إهلـي فهـذا كـذلك ال 
يتقـاطع مـع التشـريع اإلهلـي اتفاقًـا ال اتباًعـا فتكـون إدارتـه صـحيحة. قـد ُنسّلم به؛ ألن غَري املسـلم 

متفقــة مــع اإلســالم، لكــن لــيس اتباًعــا لــه، وإمنــا الشــيوعية مــثالً متنــع الربــا، وهــي يف هــذا التشــريع 
 حمض تقاطع اتفاقي.

فليس صحيًحا أن نقول: كل إنسان ال يـدير شـؤون دولتـه إدارًة صـحيحة إال بتوجيـه إهلـي، ولكـن 
نقـــول: كـــل إنســـان يـــدير دولتـــه وفًقـــا للتوجيـــه اإلهلـــي تكـــون إدارتـــه إدارة صـــحيحة، وشـــتان بــــني 

 العبارتني.

فــنحن نــزعم أنَّ اإلنســان حمتــاٌج إىل توجيــه إهلــي يف إدارة شــؤونه؛ ألن اإلنســان لــو كــان مــن حيــث 
أصـالً بـني  هو إنسان قادرًا علـى الوصـول إىل أفضـل الطـرق يف إدارة دولتـه ملـا كـان هنـاك اخـتالف

النــاس حــول تلــك الطــرق، ولرأينــا النــاس جممعــني علــى طــرٍق بعينهــا يف إدارة شــؤو�م، والواقــع يــأىب 
ذلك. فنحن نـرى النـاس خمتلفـني يف تفضـيل الـنظم السياسـية، فمـنهم مـن يؤيـد الدميقراطيـة ومـنهم 

 من يؤيد األتوقراطية، ومنهم من يؤيد الثيوقراطية ومنهم من يؤيد غري ذلك.

ـــه كمـــا فعلـــت ذلـــك الـــدول وكـــ ـــا شـــرُّ جيـــب علـــى الدولـــة اجتناب ذلك مـــن النـــاس مـــن يـــرى أن الرب
 الشيوعية، ومنهم من يرى فيه خريًا كثريًا كحال الرأمساليني.
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فلو كان اإلنسان من حيث هو إنسان ال حيتاج إىل توجيه إهلـي إلدارة شـؤونه إدارة جيـدة، فلمـاذا 

تقتضـي أن اإلنسـانية متتلـك عقـالً واحـًدا يسـري بصـورة  هذا االختالف؟ إن دعـوى الـدكتور ضـاهر
 آلية (أتوماتيكية) إىل الصواب والرشاد، وهذا خالف الواقع.

ـــل أتـــى  ـــة، ب ـــأِت بأحكـــام تفصـــيلية يف شـــأن سياســـة الدول ـــا أن اإلســـالم مل ي ـــا نوضـــح هن علـــى أنَّن
ــة وتــرك لإلنســان كامــل احلريــة أن يبتكــر مــن اإلدارة مــا يشــاء مــا دام أنــه يعمــل يف  بتوجيهــات عامَّ

إطار تلك التوجيهات، وهـذا مـا عـرب عنـه ابـن عقيل_أحـد كبـار فقهـاء اإلسـالم يف القـرن اخلـامس 
اهلجــري_ بكــل وضــوح حــني رد علــى مقولــة "ال سياســة إال مــا وافــق الشــرع" قــائًال: "السياســة مــا  

وال نـزل  ه الرسـولد عـن الفسـاد، وإن مل يضـعكان فعالً يكون معه الناس أقرب إىل الصالح، وأبع
 )٣٢(".به وحي

والتشـريع السياسـي واالقتصـادي  )٣٣(كمـا قـرَّر العلمـاء أن األصـل يف التشـريع الالعبـادي اإلباحـة،
واالجتماعي كله يدخل ضمن دائرة "الالعبـادة" فاألصـل فيـه اإلباحـة، أي االسـتقالل البشـري يف 
ـــة التشـــريع يف اجملـــاالت  التشـــريع مبـــا ال يتجـــاوز احلـــد الشـــرعي، فكيـــف يـــرتك الشـــرُع للمســـلم حري

ن اإلنســان عــاجٌز عــن تــدبري أمــوره السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة مث يُقــال إن اإلســالم يــرى أ
 بنفسه؟

  خنلص مما مضى إىل النقاط اآلتية: الخالصة

إن املغالطة املركزية اليت وقع فيها الدكتور عـادل ضـاهر تكمـن يف خلطـه بـني األحكـام العقليـة  −
واألحكام الشرعية. فاإلمكان العقلـي عنـده ال يولّـد سـوى إمكـان شـرعي، وال يوجـد ضـروري 

كان ضروريًّا عقًال. وهذه مغالطة ظاهرة؛ ألنَّ اإلمكان العقلـي قابـل لـئن يتجّسـد   شرًعا إال ما

 ١٢ص )٢٠٠٢، ص١حتقيق: سيد عمران (القاهرة، دار احلديث، ط الطرق احلكمية، حممد بن أيب بكر، ابن القيم،   )٣٢(
رجب، جامع العلوم واحلكم، حتقيق: شعيب نقل ابن رجب احلنبلي اإلمجاع على صحة هذه القاعدة، يُراجع: ابن  )٣٣(

 .١٦٦، ص٢)  ج٢٠٠١، ٧األرناؤوط (بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
۱٤۰ 
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يف مجيــع صــور احلكــم الشــرعي، مــن امتنــاع ووجــوب وإمكــان. كمــا أنَّ الوجــوب الشــرعي ال 

 يستلزم الوجوب العقلي، فقد يكون الواجب الشرعي جائزًا عقًال.
ــ − ة مفهوميــة وليســت عالقــة تارخييــة ظرفيــة؛ ألنَّ إنَّ العالقــة بــني اإلســالم والسياســة عالقــة ذاتي

إلغـــاء حكـــم شـــرعي ال يكـــون إال بـــدليل قطعـــي، فاألصـــل بقـــاء مـــا كـــان علـــى مـــا كـــان، وألنَّ 
نصــوص الشــرع أثبتــت وجــود التشــريع السياســي أصــالًة وابتــداًء يف شــرائع األنبيــاء الســابقني، 

  واألحكام السياسية.وهذا ما ينفي دعوى امتناع الرتابط املفهومي بني شريعة اهللا
من األلفاظ احملورية يف استعمال الدكتور عادل ضاهر لفظ "اجلوهري"، ومع كونـه حموريًـا فإنـه  −

مل يوضــح قـــط مقصـــوده هبــذا املصـــطلح، وتباًعـــا مل يوّضــح األســـئلة املهمـــة املتعلقــة بـــه، مثـــل:  
ة؟ وهـل منشـأ كيف يكون احلكم جوهريًا وكيف ال يكون؟ وهل كل قطعـيٍّ جـوهريٌّ بالضـرور 

 القطعية املصدر أم احلكم نفسه؟ وهل ما سوى اجلوهري ال يكون إال مؤقًتا؟
وجــود التشــريع السياســي ال يســتلزم أنَّ اإلنســان عــاجٌز عــن تــدبري شــؤونه وإدارة جمتمعــه، ألنَّ  −

 غاية ما يلزم من يقـول باالرتبـاط املفهـومي بـني السياسـة واإلسـالم أنَّ هللا أحكاًمـا تقيّـد أفعـال
السلطة؛ ال أ�ا هي منشأ وجودي هلـا. فلـيس صـحيًحا أن نقـول: كـل إنسـان ال يـدير شـؤون 
دولتـــه إدارًة صـــحيحة إال بتوجيـــه إهلـــي، ولكـــن نقـــول: كـــل إنســـان يـــدير دولتـــه وفًقـــا للتوجيـــه 

 اإلهلي تكون إدارته إدارة صحيحة.
شــريعته، ألنَّ يف اإلســالم ال ميكــن أن تكــون الدولــة الليرباليــة احلاضــنة الــيت يقــيم فيهــا املســلم  −

تشــريعات ال ميكــن صــريورهتا إىل واقــع معــيش إال مــن خــالل وجــود ســلطة سياســية، وهــذا مــا 
 يقتضي وجود دولة ترتضي اإلسالم شرعًة ومنهاًجا. 

 

***** 
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