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الكاتب فهمي هويديالشيخ خالد اجلندي

25 عالمًا وداعية مصريًا يوقعون 
وثيقة تدعو للعلمانية وإجازة اختالط الجنسين

للدعاة وفتح الباب لغير الدارسني 
باألزهر وفق الشروط احملددة ـ 
صياغة الفضائل املشـــتركة بني 
األديان السماويةـ  تصفية العادات 
اخلاطئة وترشيد االقتباس من 
العادات الغربيةـ  صياغة العالقة 
بني أتباع الديانات من خالل املدرسة 
واملسجد والكنيسةـ  إعادة تقدمي 
السيرة النبوية للغرب بصورة 
مختلفة ـ عدم تنفير الناس من 
النظم االقتصادية بتحرمي التعامل 
مع البنوكـ  االعتراف بحق املرأة 
في رئاسة اجلمهورية ـ محاربة 
دعاوى املذهبية ألن راية اإلسالم 
واحدةـ  الدعوة إلى اهلل باملعروف 
واحلكمـــة ال بالترهيب ـ تطوير 

التعليم األزهري.
وقد وقع على الوثيقة 23 مفكرا 
وداعية من مشايخ األزهر منهم 
الشـــيخ خالد اجلندي ود.نصر 
فريد واصل ـ مفتي مصر سابقا 
وصفوت حجازي وفهمي هويدي 
ومحمد عاشـــور وجمـــال البنا 

وآخرون.

للمرأة وتوفيـــق أوضاع قانون 
األحوال الشخصيةـ  اإلسالم دين 
اإلبداعـ  ضبط مفهوم اجلهاد في 
اإلسالم وصياغة أحكامه وشرائعه 
ـ صد هجمـــات التدين الظاهري 
والطقـــوس الغريبة القادمة من 
دول اجلـــوارـ  الفصل بني الدين 
والدولة ـ تنقية التراث السلفي 
والقضاء على ما به من خرافات 
واجتراء على الدينـ  اإلعداد اجليد 

مصريون احتوت على 22 مادة 
شملت القضايا الفقيهة واملعامالت 
الشـــرعية  واألحكام والفتاوى 

ونص موادها كالتالي:
إعادة تنقية كتـــب احلديث 
الشـــريف والتفســـير ـ ضبط 
املتعلقة  السياسية  املصطلحات 
بالديـــن مثل اجلزيـــة. ـ إيجاد 
صيغة جديدة ملفهوم االختالط بني 
اجلنسنيـ  ضبط الرؤية اإلسالمية 

القاهـــرةـ  وكاالت: وقـــع 25 
عاملا وداعية إســـالمي في مصر 
علـــى وثيقة تدعو إلى »جتديد« 
اخلطاب الديني اإلســـالمي على 
خلفية احداث تفجيرات كنيسة 
القديســـني مبدينة االسكندرية 

املصرية. 
والدعـــاة  العلمـــاء  ودعـــا 
واملفكرون املوقعون على الوثيقة 
املكتوبة والتي نشـــرتها جريدة 
اليوم السابع املصرية في عددها 
األسبوعي امس إلى تنقية احلديث 
الشريف، والى إسالم ال يتعارض 
مع العلمانية وال يحرم االختالط 
بني اجلنسني ومينع احلديث عن 

اجلزية وينسجم مع الفن. 
كما جاء في الوثيقة املتوقع 
ان تثير ردود فعل واســـعة في 
الى  الدعـــوة  العالم اإلســـالمي 
إسالم يجيز التعامل مع البنوك 
ويجيز تولي املرأة إلمامة املسلمني 
الظاهري  التدين  والتخلص من 
وإعادة مفهوم اجلهاد في اإلسالم. 
الوثيقة التي وقعها علماء ودعاة 

عالم أزهري: األغاني اإلسالمية المصحوبة بالموسيقى 
»حالل« وتعتصر حبًا في الرسول وذوبانًا في حب اهلل

القاهرةـ  وكاالت: أكد الشيخ فرحات املنجي، أحد 
كبار علماء األزهر، أن ذكر اهلل تعالى واملصطفى ژ 
من األمور احملببة لدى املسلمني ولدى أسماعهم على 
أي صفة، مشيرا إلى أن األغاني واملديح اإلسالمي 
املصحوب مبوســـيقى »حالل شرعا وال يجد فيه 
أي لون من احلرمة«، وأشـــاد بأغاني البوم »في 
حضرة احملبوب« للمطرب وائل جسار والشاعر 
الكبير د.نبيل خلف وامللحن وليد سعد، مؤكدا أنها 
من النماذج الناجحة جدا في هذا املجال، موضحا 
انـ  هذا اللون من الغناء »مباح شـــرعا« وال أجد 
فيه أي لون من احلرمة، ألنه يحث على الفضائل، 
ويشترط في أي أناشيد أو أغان دينية مصحوبة 
مبوسيقى أال تكون على طريقة يصاحبها لون من 
اخلالعة واملجون أو يتم ذكرها وترديدها في مكان 

ال يجوز أن يذكر اســـم اهلل تعالى أو رسوله ژ فيه، ولقد سمعت 
كثيرا من هذه األغاني، وأطرب بشدة لسماعها ألنها تهز مشاعري 

وال أجد فيها سوى ذكر اهلل تعالى ورسوله مبا يليق.

واضاف انه وجد انتشارا كبيرا لألغاني واألناشيد 
اإلسالمية املنتشرة مبوسيقى في الواليات املتحدة 
والغرب، وأجد الكثير من املســـلمني يتشوقون 
كثيرا إلى ســـماع هذه األغانـــي، بل يطربون بها 
أشـــد الطرب، وخالل زيارتـــي للواليات املتحدة 
األميركية وجدت أن أغاني »في حضرة احملبوب« 
منتشرة بشدة هناك ويلتف حولها اجلميع، وحينما 
تفحصت الكالم واأللفاظ التي تقال في هذه األغاني 
اإلســـالمية وجدتها ال تخـــرج مطلقا عن أصول 
الشريعة اإلسالمية، وإمنا تعتصر حبا في رسول 
اهلل، ژ، وذوبانا في حب اهلل سبحانه وتعالى. وال 
أرى غضاضة مطلقا في هذه الطريقة من األغاني 
واألناشيد اإلسالمية التي تصاحبها املوسيقى بل 
حتى هذه األحلان املصاحبة لها أرى أنها ال حترك 
الشهوة مطلقا، وإمنا حتث على الفضيلة وحسن اخللق والشجاعة 
واإلقدام. مؤكدا ان مثل هذه االغاني مباحة وحالل شـــرعا، وال أرى 

فيها حراما بل هي ترقية للذوق العام.

الشيخ فرحات املنجي


