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ﻣﻮاد ﺗ�ﻨﺎول
ﺗﺄﺻﻴﻞ اﳌﻨ��،
وﺗﻘﻌﻴﺪﻩ ووﺿﻊ
ﺿﻮاﺑﻄﮫ وأﺳﺴﮫ
ﺑﺼﻮرة ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﻣﻮاد ﺗ�ﻨﺎول
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻀﺎر�ﺔ
وﻓﻜﺮ�ﺔ.

ﻣﻮاد ﺗ�ﻨﺎول ﻓﻘﮫ
وأﺻﻮل اﻟﺪﻋﻮة،
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﺪﻋﻮ�ﺔ.

ﻟﺘ��ﻴﺢ
اﳌﻔﺎهﻴﻢ
واﻟﺘﺼﻮرات.

ﻣﻮاد ﺗ�ﻨﺎول
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وﻣﺂﻻت اﻷﻣﻮر،
إﺿﺎﻓﺔ إ��
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺼﺎ��
واﳌﻔﺎﺳﺪ ﻋ��
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪة.

�� اﻟ��ﺑﻴﺔ واﻟ��ﻛﻴﺔ
واﻷﺧﻼق.

אא

ﻗﺮاءات �� اﻟﻜﺘﺐ
واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وﻧﻘﺪهﺎ و�ﻇهﺎر
ﻣﺤﺎﺳ��ﺎ.
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Rawaa@islamicsham.org 

�سيا�سات الن�شر يف املجلة
 -1تن�شر املجلة املقاالت التي ترثي حماورها الأ�سا�سية.
 -2تلتزم املجلة �سيا�سة التحرير الهادئة ،وجتنب النقد اجلارح وما يثري النزاعات والفنت.
 -3ال تن�شر املجلة ما يجعلها طرف ًا يف �صراعات دولية �أو �إقليمية �أو حملية.
ُ -4يح ّكم املقاالت الواردة للمجلة متخ�ص�صون يف مو�ضوعاتها.
� -5أن يك��ون البح��ث �أ�صي�ل ًا وخم�ص�ص� ًا للمجل��ة ،ومل ُين�ش��ر يف � ّأي و�س��يلة ن�ش��ر �إلكرتوني��ة �أو ورقي��ة ،ومل يق� َ�دّم �إىل � ّأي
جهة �أخرى للن�ش��ر.
 -6تن�شر املقاالت بالأ�سماء ال�صحيحة وال�صريحة لأ�صحابها.
 -7تلتزم املجلة ب�إخبار الكاتب بقرارها من الن�شر �أو عدمه خالل �شهر من ا�ستالم املقال.

فهر�س املو�ضوعات
االفتتاحية (الشام املباركة)4.............................................................................
لن ُنهزم ما احتفظنا بآخرقالعنا 6.......................................................

(أ .محمد أمجد عبد الرزاق بيات)

أصول األذكاروأسرارها وفضائلها11....................................................
مـجلـة َرواء

دورية فكرية تصدر ً
مؤقتا كل شهرين
عن هيئة الشام اإلسالمية

(أ .بالل غنام)
قاعدة املنارفي التعاون واإلعذار19......................................................
(أ .فايز الصالح)

الصالت العلمية والتربوية عند أعالم املدرسة اإلصالحية في الشام 24.....
(د .ياسين جمول)

أهل السنة والجماعة  ..املصطلح واالنتماء 31......................................

رئي�س جمل�س الإدارة
د .خير هللا طالب

هيئة التحرير
رئي�س التحرير

(د .عماد الدين خيتي)
وكم هلل من لطف خفي38...................................................................
(أ .هانيا محمد مصري)

الضوابط اللغوية للتعامل مع النصوص الشرعية41...........................
(أ .عبد الرحمن عبد هللا رجو)
صقل الشخصية وتجديد الحياة  ..معجزة التربية اإلسالمية 48.............
(د .عماد كنعان)

استقالل السنة بالتشريع عن القرآن الكريم 53...................................

د .عماد الدين خيتي

(أ .جهاد بن عبد الوهاب خيتي)
عقبات في طريق وحدة الصف وجمع الكلمة60.....................................
(أ .عاصم الحايك)

�سكرتري التحرير

قراءة في بحث:عالقة املصائب بالذنوب وعقوباتها اإللهية

مدير التحرير
أ .ياسر املقداد

أ .محمود درمش

Facebook Twitter-square 

rawaamagazine
www.rawaamagazine.com
www.islamicsham.org

تكتب جميع املراسالت باسم رئيس التحرير،
وترسل على العنوان التالي:
Rawaa@islamicsham.org

للدكتورسعود العريفي64...................................................................
(د .معن عبد القادر)
عطايا هللا للمتقين 71........................................................................
(د .أيمن هاروش)

منهجية التفكيرالتصميمي  ..تجارب رائدة في خطبة الجمعة77..............

(د .ياسر العيتي)

بأقالم القراء81.................................................................................
الورقة األخيرة  ..تأمرني؟82.................................................................
(د .خير هللا طالب)

كلمة التحرير

الشام المباركة
الشام بالد ُمباركة ُمصطفاة ،نشأت فيها حضارات قديمة ،ووفدت إليها هجرات عديدةُ ،بعث فيها ٌ
جمع
ً
من األنبياء ،وعرف مكانتها امللوك والرؤساء ،حتى تنافست الدول واألمم لبسط نفوذهم عليها ً
قديما وحديثا.

ثبتت فضيلة الشام وبركتها ،وفضل املقام بها
والهجرة إليها في جملة من النصوص الشرعية بلغت
َّ
حد التواتر والقطع داللة ،وتدور هذه النصوص حول
عدد من األمور:
ُ ْ َ َ َّ
ُ
حان الِي
•فضل البالد وبركتها ،كقوله تعالى﴿ :ســب
َ
َْ ً
ـن ال ْ َم ْسـجد ْ َ َ َ ْ َ ْ
ـا ّ ِمـ َ
أ ْ َ
س ٰ
ى ب ِ َعبْـ ِده ِ لـ
ج ِد
ِ ِ
الــر ِام إِل المسـ ِ
ْالَقْ َ
ِــن آيَات َِنــا ۚ إنَّ ُ
ــو َ ُل ل ُِن َي ُ
ــه م ْ
ار ْك َنــا َح ْ
ــى َّالِي بَ َ
ــه
ِ
ِ
ــو َّ
يع ْالَ ِص ُ
الســ ِم ُ
ُه َ
ــر﴾ [اإلسراء ،]1 :وقوله صلى

شامنا وفي
هللا عليه وسلم( :اللهم بارك لنا في
ِ ُ
َ
َي َم ِننا)((( ،وقوله صلى هللا عليه وسلم( :طوبى

((( أخرجه البخاري (.)1037
((( أخرجه الرتمذي (.)3954
((( أخرجه أمحد (.)20356
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َّ
لشام) ،فلما سأله الصحابة عن ذلك قالَّ :
(ألن
ِل
َ
ٌ
َ
(((
الرحمن باسطة أجنحتها عليها) .
مالئكة
ِ
•خيرية أهلها ،وفضل السكن فيها والهجرة إليها،
َ ُ
َّ
(سيكون ُجند بالشام،
قال صلى هللا عليه وسلم:
َ
ُ
وج ْند َ
ل
باليمن) ،فقال رجل :ف ِخر لي يا رسو هللا
إذا كان ذلك ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
ً
َّ
َّ
َ
(عليك بالشام ،عليك بالشام -ثالثا-
وسلم:
َّ
َ
عليك بالشام ،فمن أبى فليلحق بيمنه ،وليسق
َّ
فإن هللا قد َّ
من ُغ ُدرهَّ ،
تكفل لي بالشام وأهله)(((.
•فيها عمود اإلسالم :عن أبي الدرداء ر�ضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :بينا

الشام املباركة

مود الكتاب ُ
أنا نائم إذ ُ
أيت َع َ
احت ِم َل من تحت
ر
َ
ُ
ُ
َ
ي
رأ�سي ،فظننت أنه مذهوب به ،فأتبعته بصر ،
َ
َّ
َ
اإليمان حين ُ
تقع
ف ُع ِم َد به إلى الشام ،أال وإن
الفتن بالشام)(((.
•تكون فيها املالحم ،وبها جنود اإلسالمَّ :
(إن
َ
ُ
َ
املسلمين َ
بالغوطة إلى
امللحمة
يوم
فسطاط
ِ
ِ
ُ
خير مدائن
جانب
ٍ
مدينة يقال لها :دمشقِ ،من ِ
َّ
( ((
الشام) .

وفي معرض الحديث عن هذه الخيرية تبرزلنا
تساؤالت مهمة:

من أبرزها :كيف تكون الخيرية والبركة في بالد
الشام ونحن نرى ً
جزءا منها (فلسطين) تحت احتالل
ً
وجزءا آخر تحت احتالل الباطنية من عقود
اليهود،
طويلة (سورية)؟ وكيف تكون الخيرية في أهل الشام
ً
ونحن نرى
أعدادا منهم بعيدين عن تعاليم اإلسالم؟
وكيف تأمرنا هذه النصوص بالشام ونحن نرى قريباً
ٌ
من نصف أهلها قد َّ
وفريق آخر يتمنى
تهجروا منها،
شدة ما ُ
الخروج منها من َّ
يجد من أهوال الحرب
واالحتالل؟
وفي املقابل َّ
ظن فريق من الناس َّأن َّ
مجرد اللحاق
ً
ببالد الشام واإلقامة فيها يجعلهم أهال لهذه الخيرية،
َّ ُّ
وأن تخلفهم عن ذلك
ومن الطائفة املؤمنة املجاهدة،
َّ
ُّ ٌ
َّ
تخلف عن اللحاق بالناجين ،مما أوقعهم في االلتحاق
بمن فسد ُمعتقده وعمله.

ولتجلية هذا األمرنقول:

ً
أوال :ال بد من التأكد من صحة النصوص الشرعية
ً
ابتداء :فبعض ما يروى من أحاديث وآثار غير ثابت،
ُ
َّ
كالحديث الذي يروى( :الشام صفوة هللا من بالده،
َّ
َي َ
جتبي صفوته من عباده ،فمن خرج من الشام إلى
َ
غيرهاِ ،فب َسخطة ،ومن دخلها فبرحمة) (((.

فهذا الحديث غير صحيح ،وال حاجة للبحث في
تفسيره أو تأويله.
ً
ثانيا :منهج املسلم الحق هو التسليم للنصوص
الشرعية الصحيحة ،فال ُيعارضها ببادي رأيه ،وال
ُ ّ
ُّ
سلم لها ثم يبحث
يردها لقلة بضاعته وفقهه ،بل ي ِ
عن معناها وحكمتها ،فما ُهدي إليه منها فبفضل هللا
عليه ،وما خفي عنه منها َّاتهم نفسه ووكل ُمراده إلى هللا،
قال ابن القيم رحمه هللا في العاصم من االعتراض على
َ
َّ
ُ
القلب له [أي للشرع] رأى صحة ما
الشرع« :فإذا سلم
جاء به ،وأنه الحق بصريح العقل والفطرة .فاجتمع
له َّ
السمع والعقل والفطرة .وهذا ُ
أكمل اإليمان .ليس
َ
ُ
الحرب ٌ
قائم بين سمعه وعقله وفطرته»(((.
ك َم ِن
ً
ثالثا :بجمع النصوص الصحيحة الواردة في
املسألة ،والرجوع إلى أقوال العلماء وشراح الحديث،
يتبين ما يلي:
أ -الخيرية الواردة في النصوص الشرعية تعني
الخيرية في غالب الزمان وعند عموم الناس ،وال تنفي
أن يقع فيها بعض ّ
الشر ،أو أن يكون في بعض أهلها
ٌّ
شر ،ومما يدل على ذلك:
•ما فهمه الصحابة ر�ضي هللا عنهم من حديث
الرسول صلى هللا عليه وسلم من عدم دخول
َّ
بالد الشام( :إذا َسم ُ
عتم بالطاعو ِن
بأرض فال
ِ
ٍ
تدخلوها ،وإذا َ
بأرض وأنتم بها فال تخرجوا
وقع
ٍ
منها) ((( ،فلم يدخلوها وقت انتشار الطاعون
فيها ،فيكون التوجيه بالسكن فيها هو األصل
العام ،إال أن يطرأ ما يمنع من ذلك.
•بل إن خير البالد وهي مكة واملدينة اللتان
حفظهما هللا يقع فيهما مثل ذلك ،وال ينافي حفظ
هللا لها على الجملة ،قال صلى هللا عليه وسلم:
ُ ُ
بيت املقدس َخر ُ
اب يثرب)((( ،وقال:
(عمران ِ
ِ

((( أخرجه أمحد (.)21733
((( أخرجه أبو داود ( ،)4298واللفظ له ،وأمحد (.)21275
((( أخرجــه الط ـراين يف املعجــم الكبــر ( ،)7718واحلاكــم يف املســتدرك ( .)8555قــال اهليثمــي« :رواه الط ـراين وفيــه عفــر بــن معــدان وهــو
ضعيــف» ،جممــع الزوائــد ( ،)59/10وقــال ابــن حجــر« :وســنده ضعيــف» ،فتــح البــاري ( ،)403/12وضعفــه األلبــاين يف ضعيــف اجلامــع الصغــر
(.)3425
((( مدارج السالكني (.)68/2
((( أخرجه البخاري ( )5728والفظ له ،ومسلم (.)6557
((( أخرجه أبو داود ( ،)4294وأمحد (.)22023
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َ
السويقتين من َ
الكعبة ُذو ُّ
ُ ّ
الحبشة)(((،
خرب
ِ
(ي ِ
فغيرها من البالد أولى.
•ما دلت عليه النصوص من وقوع الفساد والشر
في بعض أهل الشام ،لقوله صلى هللا عليه وسلم:
َ َ َ ُ َّ
الشام ،فال َ
خير فيكم) ((( ،وقد
(إذا فسد أهل
يغلب هذا الشر في بعض األوقات.
ب -وجود الخيرية في بالد الشام وفي أهلها وجندها
ال يعني انتفاء الخيرية عن غيرها من البالد ،كما وردت
النصوص الشرعية بوجود الخيرية في مكة واملدينة
ٌ
واليمن ،وقوله صلى هللا عليه وسلم( :ال تز ُ
ال طائفة
من ُأمتي) داللة على أن هذه الطائفة هي فئـة من ّ
األمة
وليست كل ّ
األمة ،مما يعني وجود فئات وطوائف
بلدان أخرى ،قال ابن حجر رحمه
أخرى على الحق في ٍ
هللا« :وال يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ،بل
يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار
األرض ،ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا
في بعض منه دون بعض ،ويجوز إخالء األرض كلها
ً ً
من بعضهم أوال فأوال ،إلى أن ال يبقى إال فرقة واحدة
ببلد واحد ،فإذا انقرضوا جاء أمر هللا»((( .فالطائفة

َّ
َّ
املنصورة تكون بالشام وبغير الشام ،فإذا كان آخر
ُ
الزمان تكون محصورة في بالد الشام ،كما في الحديث:
املسيح َّ
َ
(حتى ُي ُ
الدجال)(((.
قاتل آخرهم
وعلى هذا كان فهم وعمل أئمة أهل السنة في
جميع األزمنة ،فلم يكونوا كلهم في مكان واحد ،وال
في بالد الشام ،بل َّ
تفرقوا في جميع البلدان ،يقيمون
الدين ويجاهدون ُويعلمون.
ج -أن العاقبة ومآل بالد الشام إلى خير ،وهذا ما
تدل عليه نصوص املالحم ،ونزول عي�سى عليه السالم
ونحو ذلك.
َ
ر ً
ابعا :أن الخيرية ال تكون ملجرد االنتماء
واالنتساب أو الوجود في املكان املبارك ،بل بما يكون
عليه اإلنسان من عمل ،ففي املوطأَّ :
َ
الدرداء
«أن أبا
كتب إلى سلمان الفار�سي :أن َه ُل َّم إلى األرض َّ
املقدسة،
أحدا ،وإنما ُي ّ
فكتب إليهَّ :إن األرض ال ُت ّ
قدس ً
قدس
ِ
ِ
َ
اإلنسان عمله»(((.
وقال صلى هللا عليه وسلم ِلقرب الناس إليه ُوهو
في األرض املباركة(ِ :اشتروا َ
أنفسكم من هللا ،ال أغني
عنكم من هللا ً
شيئا)(((.

((( أخرجه البخاري ( ،)1591ومسلم (.)2909
((( أخرجه الرتمذي ( ،)2192وأمحد (.)15596
ومعلوم يف اللغة أن إذا تســتعمل ملا يُعلم وقوعه أو يظن وقوعه غالبا ،بينما تســتعمل إن ملا يندر وقوعه أو يســتوي طرفاه ،قال هللا "وابتلوا اليتامى
حــى إذا بلغـوا النــكاح فــإن آنســتم منهــم رشــداً فادفعـوا إليهــم أمواهلــم".
((( فتح الباري (.)295/13
((( أخرجه أبو داود ( ،)2484وأمحد (.)19852
((( برواية أيب مصعب الزهري (.)3022
((( أخرجه البخاري ( ،)2753ومسلم (.)351
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فمن أراد الحصول علي خيرية بالد الشام فليكن
َّ
تتحقق فيه
خير في دينه وعمله ،وعند ذلك
على ٍ
ُ
الخيرية ،ال بمجرد انتسابه لها أو مقامه فيها ،وإال وقع
في مثل ما وقع به بنو إسرائيل حين ظنوا َّأن الخيرية
ْ
ٌ
َ َ
ٌ
ُ
مستمرة على ّ
ــت الَ ُهــود
دائمة
فيهم
كل حال﴿ :وَقال ِ
ِ
َ َّ َ َ ٰ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ ُ
ُ
[املائدة ،]18 :و
وانلصــارى نــن أبنــاء اللِ وأحِبــاؤه﴾
َ َ ُ ً َ
َّ
ََ ُ َ َْ ُ َ
َ
َ
ْ
َ
ـل ْ َ
﴿وقالــوا لــن يدخـ
ال َّنـ َـة إِل َمــن كن هــودا أو نصــار ٰى﴾
[البقرة ،]111َ :لفهمهم نصوص التفضيل كقوله
َ ّ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ
ع الْ َعالَم َ
ــن﴾ [البقرة]47 :
تعالى﴿ :وأ ِن فضلتكــم
ِ
على غير وجهها.

العالقة بين فضل الشام وما يحصل فيها:

من ُسنن هللا في البالد والعباد أنه إذا أراد لفت
األنظار إلى أهمية بلد من البالد أو زمان من األزمنة
ً
أن يجري أحداثا عظيمة في تلك البالد وقبيل ذلك
الزمان ،تجعل الناس يتنبهون إلى أهمية املكان
وقدسيته وفضله ،وإلى شرف ذلك الزمان ومكانته،
ومن ذلك ما وقع في مكة املكرمة قبيل البعثة ملا أراد
أبرهة الحب�شي غزو الكعبة وهدمها ،فأجرى هللا ً
عددا
من اآليات العظيمة التي رفعت من مكانة البيت في
أعين الناس ،وزادت من شرف ساكني مكة ،وآذنت
ببزوغ فجر جديد ،أقام العدل ،وأزال الظلمة عن
وجه األرض ،وأشرق نوره على كامل املعمورة إلى أن
تقوم الساعة.

ولعل هللا تعالى هيأ هذه األحداث العظيمة التي
َّ
يتعرض لها أهل الشام في هذه الزمان ،ليلفت األنظار
ُّ
إلى خيرية هذه البالد وفضل أهلها ،فابتالهم بتسلط
اليهود وأعوانهم من الباطنية عليهم ،حتى أصابهم منهم
ما أصابهم من إزهاق األرواح ،وهدم األوطان ،والتهجير
والتشريد وفي األرض ،وغيرها من االبتالءات ،وليكون
لنصرهم وتمكينهم« ،قيل لإلمام الشافعي
ذلك
مقدمةّ َ
َ
َّ
َّ
رحمه هللا :أيهما أفضل :الصبر أو ا ِملحنة أو التمكين؟
التمكين درجة األنبياء ،وال يكون َّ
فقالَّ :
التمكين إال بعد
ّ
املحنة ،فإذا ُ
امتحن صبر ،وإذا َ
ص َب َر ُم ِكن»(((.
َ ُ َ ّ َ ّ َّ َ َ ُ ْ
حــص الل الِيــن آمنــوا
وفي تفسير قوله تعالى( :و ِلم ِ
َو َي ْم َ
ح َق الْ َكف ِريـ َ
ـن) [آل عمران ،]141/قال اإلمام جمال
ِ
ّ
ّ
الدين القاسمي« :أي لينقيهم ويخلصهم من الذنوب،
َّ
ومن آفات النفوسً .
خلصهم َّ
ومحصهم من
وأيضا فإنه
املنافقين َّ ،
فتميزوا منهم  ...ثم ذكر حكمة أخرى وهي:
َ
ـن﴾ أيُ :يهلكهمَّ ،
حـ َ
﴿ َو َي ْم َ
ـق الْ َكف ِريـ َ
فإنهم إذا ظفروا َبغوا
ِ
وبطروا ،فيكون ذلك سبب دمارهم وهالكهم ،إذ جرت
ّ
سنة هللا تعالى إذا أراد أن ُيهلك أعداءه ويمحقهم ّ
قيض
لهم األسباب التي يستوجبون بها هالكهم ومحقهم،
ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم في أذى
أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم  ...وقد
محق هللا الذي ُ(الذين) حاربوا رسول هللا صلى هللا
ً
جميعا»(((.
عليه وسلم يوم أ ُحد وأصروا على الكفر

((( إحياء علوم الدين ،للغزايل (.)43/1
((( حماسن التأويل (.)239/4
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دعــوة

لن نهزم
ما احتفظنا
بآخر قالعنا
أ .محمد أمجد عبد الرزاق بيات

()1

«القلعة الداخلية» هي حصن اإلنسان األهم ،وقد تكون األخير ،منها ينبع اإليمان ،ويتوجه السلوك ،وبها
يحتمي في الشدائد واملحن ،هي القلعة األصعب حتى في مواجهة الجيوش ،والثبات فيها رباط وجهاد.
(((((( كتب اإلمام ابن القيم -رحمه هللاَّ -أن هللا
سبحانه وتعالى« :إنما خلق السماوات واألرض ،وخلق
املوت والحياةَّ ،
وزين األرض بما عليها ،البتالء عباده
َ
َ
ليعل َم َمن ُيريده ويريد ما عندهَّ ،
ممن يريد
وامتحانهم،
ُ
ُ
ُّ
الدنيا وزينتها  ...فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين
أمرين :إما أن يقول أحدهمُ :
آمنت أو ال يؤمن  ...وال َّبد
فأما َمن قالُ :
من امتحان هذا وهذاَّ .
آمنت ،فال َّبد أن
ٌ
الرب ويبتليه َّ
يمتحنه ُّ
ليتبين :هل هو صادق في قوله
ً
ُ
كاذب ،فإن كان كاذبا َ
آمنت ،أو ٌ
عقبيهَّ ،
وفر
رج َع على
ِ
ً
من االمتحان ،كما َي ُّ
فر من عذاب هللا وإن كان صادقا
ً
َ
ُ
ُ
االبتالء واالمتحان إال إيمانا
ثبت على قوله ،ولم يزده
َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
ـون ْالَ ْ
ـز َ
حـ َ
اب
على إيمانه ،قال تعالى﴿ :ولمــا رأى المؤمِنـ

َ ُ َٰ َ
ـول َو َصـ َ
ـد َق َّ ُ
ـذا َمــا َو َع َدنَــا َّ ُ
الل َو َر ُسـ ُ ُ
الل َو َر ُسـ ُ ُ
ـول
قالــوا هـ
َ َ َ َ ُ ْ َّ َ ً َ َ
ْ
()2
ً
ۚ ومــا زادهــم إِل إِيمانــا وتســلِيما﴾ [األحزاب. »]22 :

فالجهاد ماض إلى يوم القيامة ،واملواجهة بين الحق

((( ماجستري يف الفقه ،ابحث شرعي ومدرس.
((( إغاثة اللهفان من مصائد الشَّيطان (.)192-176/2
((( أخرجه مسلم ( )50عن ابن مسعود.
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مستمرة ،ومن حكمة هللا َّ
َّ
جل جالله أن تكون
والباطل
ً
الحرب سجاال بين املؤمنين والكفرة.
وقد جاءت األحاديث عن ّ
النبي صلى هللا عليه
ُّ
وسلم التي تحث على مواجهة العدو بمراتب الجهاد
ُّ
ينفك
الثالثة (اليد ،واللسان ،والقلب) ،والتي ال
ُ
ُ ّ
حرك والباعث،
أحدها عن اآلخر؛
والقلب هو امل ِ
َّ
وكلما امتأل ً
ً
إيمانا وتصديقا ،انعكس على الجوارح
ً
ً
ً
وفعال ،وقد َّ
ُّ
جهادا،
النبي عمل القلب
سمى
قوال
ً
َّ
وسماه تغييرا ،فعن ابن مسعود ر�ضي هللا عنه عن
َ
ّ
النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال...( :ف َم ْن َج َاه َد ُه ْم
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ِب َي ِد ِه ف ُه َو ُمؤ ِم ٌنَ ،و َم ْن َج َاه َد ُه ْم ِب ِل َسا ِن ِه ف ُه َو ُمؤ ِم ٌن،
َ
ْ
َ
َ
َو َم ْن َج َاه َد ُه ْم ب َقلب ِه ف ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،ول ْي َ
س َو َر َاء ذ ِل َك ِم َن
ُ َِ ِ
ْ
ال َيم ِان َح َّبة خ ْر َد ٍل)((( .وعن أبي هريرة ر�ضيَ هللا عنه
ِ
ُ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(َ :م ْن َرأى ِم ْنك ْم
َ َ
َ
َ
َ َْ َ
ُم ْنك ًرا فل ُيغ ِّي ْر ُه ِب َي ِد ِه ،ف ِإ ْن ل ْم َي ْس َت ِط ْع ف ِب ِل َسا ِن ِه ،ف ِإ ْن

لن نهزم ما احتفظنا بقلعتنا األخيرة

َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ
ال َيم ِان)(((َ .و َع ْن
لم يست ِطع ف ِبقل ِب ِه ،وذ ِلك أضعف
ِ
ال( :إ َّن َأ َّو َل َما ُت ْغ َل ُبو َن َع َل ْيه منَ
َعل ّي ر�ضي هللا عنه َق َ
َ ْ َ ُ ِ ُِ
ِ
ِْ ٍ
َ ُ ُ ْ
ْ
ال ِج َه ِاد :ال ِج َه ُاد ِبأ ْ َي ِديك ْم ،ث َّم ال ِج َه ُاد ِبأل ِسن ِتك ْم ،ث َّم
ُ ُ َ َْ َ
ْ
َ َْ َ َ
ال ِج َه ُاد ِب ُقل ِوبك ْم ،فأ ُّي َقل ٍب ل ْ َم َي ْع ِرف ال ْع ُروف َوال ُي ْن ِك ُر
ََ
ُْْ َ َ ُ ّ َ َ
َ
س ف ُج ِع َل أ ْعال ُه أ ْسفل ُه)(((.
النكر؛ ن ِك
تؤكد اآلثار على َّ
فرضَ ،
ٌ
ومن لم
أن اإلنكار بالقلب
ُينكر بقلبه فقد َه َلك أو َ
قارب!
َ
وهذا ُّ
يدل على وجوب إنكار املنكر بحسب اإلمكان
ُ
والقدرةَّ ،
وأن اإلنكار بالقلب ال َّبد منه ،فمن لم ُينكر
دل على نقصان إيمانه ،وقد َ
ُ
قلبه املنكر؛ َّ
ورد هذا
َ
عدد من َّ
الصحابة ر�ضي هللا عنهم :ف َع ْن
َاملعنى ُّعن ٍ
َ
َ
يل ل ُحذ ْيفة ر�ضي هللا عنهَ :ما َم ّيتُ
ال ِق َِ
الط َف ْيلَ ،ق َ
أبي
ِْ
ِ َ ْ َ َِ َ َ ْ َ
َْ ْ ُ َ َ ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
األحي ِاء؟ قال« :من لم يع ِر ِف العروف ِبقل ِب ِه ،وين ِكر
ُْ َ َ ْ
ال ْنك َر ِبقل ِب ِه»(((.
يس ل َع ْبد هللا بن َم ُ
َو َق َ
ال ِع ْتر ٌ
سعود ر�ضي هللا عنه:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ََ
َ
وف َو َي ْن َه َعن الُ ْن َكرَ ،ف َق َ
ال
«هل َك َم ْن ل ْم َيأ ُم ْر ِبال ْع ُر
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ َ َْ
هللاَ :ب ْل َهل َك َم ْن ل ْم َي ْع ِر ِف ال ْع ُروف ِبقل ِب ِهَ ،و ُي ْن ِك ِر
َع ْب ُد
ِ
ُْ َ َ ْ
ال ْنك َر ِبقل ِب ِه»(((.
سعود َأ َ
يض ًا« :إ َّن َها َس َت ُكو ُن َه َن ٌ
ال ُ
ابن َم ُ
َو َق َ
ات
ِ
َ َ
َ
َََ ٌ َ
َ َ
ات ،ف ِب َح ْس ِب ْام ِر ٍئ ِإذا ََرأى ُم ْنك ًرا ال َي ْس َت ِط ُيع ل ُه
وهن
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ
َّ ُ َ ُ َ ٌ (((
غير أن يعلم للا ِمن قل ِب ِه أنه له ك ِاره» .
فهذه اآلثار تؤكد على َّ
ٌ
فرض،
أن اإلنكار بالقلب
َ
َومن لم ُينكر بقلبه فقد َه َلك أو َ
قارب! ومن ث َّم نفهم
لم َّ
سمى الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلنكار بالقلب
ً
ً
ً
َّ
متحصنا
املنكر بقلبه ما يزال
جهادا وتغييرا؛ ذلك أن ِ
بقلعته األخيرة ،لم يستسلم للواقع ،فهو ال يزال
ً
ً
ً ّ
بحقه،
مؤمنا بمبادئه ،واثقا بصوابه ،مستمسكا ِ
َّ
َ
ونف َ
ض يديه من
فال يستوي هو والذي سلم القلعة،
َّ
ويتلمس
املعركة؛ أما األول :فهو يراقب األحداث،
ُ
الفرص ،ليخرج من القلعة ،ويعود إلى امليدان .وأما

َ
َّ
ُ
اخل ،واستكان للواقع ،وصار
اآلخر :فقد هزم من الد ِ
سالم خادع!
إلى ِ
حالة ٍ
َّ
سمى ًالرسول ً صلى هللا عليه وسلم اإلنكاربالقلب
َّ
املنكر بقلبه ما يزال
جهادا ًوتغييرا؛ ذلك أن ِ
متحصنا بقلعته األخيرة ،لم يستسلم للواقع
َّ
ولذلك حذر الرسول صلى هللا عليه وسلم من
َ َ
الركون إلى هذا الوضع ،ألنه يعلم َّ
أن النفوس تركن
ََ َ َ ْ َ ُ ْ
ال َيم ِان» ،وقال:
وتسترخي! فقال« :وذ ِلك أضعف
ِ
ََْ َ ََ َ َ َ َ ْ
َ َّ ُ َ
َ
ْ
ال َيم ِان حبة خرد ٍل» ،حتى
«وليس وراء ذ ِلك ِمن ِ
ال يتزحزح املؤمن عن موقفه مهما كانت الظروف
َّ
وتبدلت األحوال ،وهذا هو الجهاد؛ فالجهاد القلبي
َ
هو أصل الجهاد ودافعه ،وهو منطلق تغيير املنكر،
تأم َ
حتى في حال االستضعاف ،وإذا َّ
ّ
النبي
لت
حديث َّ ِ
صلى هللا عليه وسلم الذي يقول فيه(ُ :ي ْه ِل ُك الن َ
اس
َ ُ َ َ َْ ُ َُ َ َ َ
َ َ ْ َ ُّ ْ ُ َ ْ
ال( :ل ْو
ش!) قالوا :فما تأمرنا؟ ق
َه َّذا َّالحي ِم ْن َ َ ُقري ُ ٍ
أن الن َ
اس اعتزلوه ْم)((( .أي أن بعض قريش -وهم
َ
األحداث منهم ال كلهمُ -يهلكون
الناس بسبب طلبهم
امللك والقتال ألجله؛ فتفسد أحوال الناس ،ويكثر
الخبط بتوالي الفتن((( ،وقد أشار النبي صلى هللا
عليه وسلم إلى أسلوب من أساليب الجهاد وإنكار
َ
املنكر عند العجز عن التغيير باليد واللسان ،وهو
ّ
والكف عن املشاركة ،باملبادرة
التغيير باالعتزال
ِ
َ
أن َّ
إلى االعتزال كحركة جماعية؛ «لو َّ
الناسَ
ٍ
ٍ
اع َت ُزل ُ
ْ
ُ
ٌ
ٌّ
وه ْم» .وهو أسلوب ِسلمي ،بعدم مناصرة
َ
َّ
ُّ
بتجنب
الظل َمة وشرعنة وجودهم وأفعالهم؛
ُ
«الجهاد
مخالطتهم وغشيان مجالسهم ،وهو
ُ
َّ
الص ْ
َّ
امت» ،الذي أباحه الشارع للعاجز ،وأضعف
َ
مراتب اإلنكار التي ال يجوز تركها ،فـ «ل ْي َ
س َو َر َاء
َذل َك م َن ْال َيمان َح َّب ُة َخ ْر َدل!»َّ ،
فإنك قد تلجأ في
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ً
لحظة إلى الخروج من ساحة القتال اضطرارا بغير
ٍ
َ
َّ
اختيارك ،لكن ثمة قلعة أخيرة تحتمي بها وتلجأ
ُ ّ
سلمها ّ
لعدوك،
إليها ،وطاملا أنك
محتم بقلعتك لم ت ِ
ٍ
ِ

((( أخرجه مسلم ( )49عن أيب هريرة.
((( أخرجه ابن أيب شيبة (.)37577
((( أخرجه ابن أيب شيبة (.)37581
((( أخرجه ابن أيب شيبة (.)37582
((( أخرجه ابن أيب شيبة (.)667/8
((( أخرجه البخاري ( ،)3604ومسلم (.)2917
((( ينظر :فتح الباري (.)10/13
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لن نهزم ما احتفظنا بقلعتنا األخيرة

فأنت في جهاد ورباطَّ ،
تتحين الفرصة لالنقضاض،
َّ ٍ
َّ
أما إذا سل َ
مت آخر قالعك ،فقد انتهى األمر وحلت
الهزيمة!
لحظة إلى الخروج من ساحة القتال
قد تلجأ في
ٍ
َّ
ً
اضطرارا بغير اختيارك ،لكن ثمة قلعة أخيرة
َ
محتم بقلعتك
تحتمي ّ بها وتلجأ إليها ،وطاملا أنك
ٍ
ُ
ّ
جهاد ورباط
لعدوك ،فأنت في
سلمها
ٍ
لم ت ِ
ِ
َّ
ّ
واألقل
لقد تعلمت الجيوش أن الطريق األسهل
كلفة إللحاق الهزيمة بالعدو يبدأ بالعمل على هزيمته
من الداخل ،بتعطيل إرادة القتال واالستمرار في
املقاومة ،فهذا النوع من الهزائم إذا تغلغل في النفوس
ً
ً
وتسرب إليها ،كان ّ
َّ
أشد فتكا وأعظم أثراِ ،لا يحدثه
هذا النوع من الهزائم من آثار كبيرةَّ ،
لعل أخطرها :أن
تجعل املهزوم يرى في مبادئه وقناعاته سبب هزيمته،
ّ
عدوه سبب انتصاره ،فيسعى للتبرؤ
ويرى في مبادئ ِ
َّ
من أفكاره ،وهنا تكون
الطامة!

إن أخطر األعداء هو الذي ال يكتفي بكتابة
التاريخ ،وال برسم الجغرافيا ،بل الذي ُي ّ
كرس الهزيمة
ُ
عدوهَ ،
ّ
تلك لعمري هي الهزيمة الكبرى؛ ألنها
في نفس ِ
ُ
ائم ،ومن أسوأ نتائجها :أن يسعى املهزوم
أطول الهز ِ
للتصالح َ
مع هزيم ِت ِه ،والتنازل عن قناعاته ومبادئه،
ُّ
أو التنكر لها ومحاربتها! وقد قال سيدنا حذيفة بن
ُ
أحدكم أن َ
اليمان ر�ضي هللا عنه « :إذا َّ
يعلم
أحب
ُ
ُ
ً
ُ
أصابته الفتنة أم ال ،فلينظر؛ فإن كان رأى حالال كان
ير ُاه حر ًاما ،فقد أصابته الفتنة ،وإن كان يرى حر ًاما
ً
ٌ
حالال فقد أصابته» .فهذا ُّ
التبدل أمارة على
كان ير ُاه
ُ َّ
الث َ
ارتياب هذا ّ
بات
املتلون في دينه ومنهجهُ ،يخالف
ِ
َ َّ َ
َ
الت ُّلو َن في ّ
«يرون َّ
على ّ
الد ِين
السلف
الحق ،ولهذا كان
ِ
ِ
شك ُ
من ّ
القلوب في هللا!» ،كما َقال إبراهيم َّ
النخعي
ِ
ِ
ِ
رحمه هللا.
ً
فاملؤمن أبدا ال يتنازل عن مبادئه وال يساوم
ّ
حقه.
على ِ
الر َ
تزول َ
اسيات ُ
الجب ُ
ُ
ال َّ
وقلبه
الع ْهـد ال َي ْلـوي وال ي َـت َّ
على َ
غي ُر

اﻟﻘﻠﺐ
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تزكـية

أ .محمد بالل غ ّنام

()1

ُ
ذكر هللا تعالى ،به حياة القلوب ،وأنس النفوس ،وسعادة الروح ،املداومة عليه حياة،
وتركه موت للروح وندامة ،وفي هذا املقال بيان لفوائد ذكر هللا تعالى ،وأصولها التي تقوم عليها.
((( ِذكر هللا سبحانه وتعالى من أعظم العبادات
يتقر ُب بها أولياء هللا الصالحون ّ
التي ّ
لرب العاملين،
ِ
َ
كيف ال! وقد قال عنه النبي صلى هللا عليه وسلم( :أال
َ
ّ
أنب ُئكم بخير َ
مليككم ،وأرف ِعها
أعم ِالكم ،وأزكاها عند ِ
ِ
ِ
ٌ َ
ُ
َّ
هب
الذ
إنفاق
من
كم
ل
وخير
م،
ك
ت
درجا
في
والور ِق،
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ َ
َ
ْ َ َ
َّ
فتضربوا أعناقهم
وخير لكم ِمن أن تلقوا عدوكم
ِ
َ
َّ
أعناقكم؟ قالوا :بلىَ .
قالِ :ذ ُ
للا تعالى)(((.
ويضربوا
كر ِ
ِ

أهمية كثرة ذكرهللا تعالى:

َّ
حث هللا سبحانه وتعالى على اإلكثار من هذه
العبادة؛ بل لم يأمر سبحانه وتعالى في كتابه باإلكثار
من �شيء سوى اإلكثار من ذكره َّ
جل في ُعاله ،يقول
ـن َ
ـروا َّ َ
سبحانه وتعالى﴿ :يَ َاأ ُّي َهــا َّالِيـ َ
الل ذ ِْكـ ً
آم ُنــوا اذْ ُكـ ُ
ـرا
َ
ً
ََ ّ ُ ُ ُ ْ
َكث ً
ِريا  41وســبِحوه ب
كـ َـرةً َوأصِ يــا﴾ [األحزاب.]42 ،41 :

ّ
وملا مدح هللا تعالى الذاكرين وصفهم بكثرة الذكر،
َ َ َ
ً َّ
َ
ـرات أَ َعـ َّ
ـد
فقال سبحانهَ ﴿ :واذلاكِرِيــن
اهلل كثِــرا َواذلاكِـ َ ِ
َ
ً
ً
اهلل ل َ ُهـ ْ
ُ
ـم َم ْغفِـ َـرةً َوأ ْجــرا َعظِيمــا﴾ [األحزاب ،]35 :وذلك
ألنهم يذكرون هللا قبل العبادة ،وأثناءها ،وبعدها ،وما
ُ
ذلك إال لعلمهم أن ل َّب العبادات هو ذكر هللا ،وهي لم
ً
ابتداء إال إلقامة ذكر هللا.
تشرع
َّ
ففي الصالة يتذكرون قوله تعالى﴿ :وأقــم الصــاة
ُ
ذلكــري﴾ [طه ،]14 :أي ألجل ْأن تذكرني .وبعدها
َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ
ــاةَ
يستحضرون قوله سبحانه﴿ :فــإِذا قضيتــم الص
ّ
َّ َ
َ ْ ُ ُ
الحج يقتدون
فاذكــروا الل﴾ [النساء ،]103 :وفي ِ

ُ
بقول النبي صلى هللا عليه وسلمَّ :
(إنما ُج ِع َل الطواف
َ
َ
َ َّ
ُ
كر
مار
ِ
بالك ِ
عبة ،وبين الصفا وامل ِ
روة ،ورمي ِ
الج ِ
إلقامة ِ َذ َِ
هللا َّ
عز َّ
وجل)((( ،وبعده يمتثلون قوله سبحانه﴿ :ف ـإِذا
ِ
َ
َ ْ ُ
ْ ُ
َ

ْ َ َ ُ
ُ
ك ْ
ــروا َّ َ
قَ َضيْ ُت ْ
ك ْم فَاذك ُ
ــم أ ْو
الل كذِكرِكــم آباء
ــم َم َناسِــك
َ َ َّ ْ
عبادة إال ولها ذكر
ـد ذِكـ ًـرا﴾ [البقرة .]200 :وما من
أشـ
ٍ

ََ
َُّ
ٌّ
خاص ،تدور في فلكه وتذ ِك ُر ِبه.

((( أكادميي وحماضر جامعي ،ابحث يف الدراسات اإلسالمية.
((( أخرجه الرتمذي ( )3377واللفظ له ،وأمحد ( ،)21702وابن ماجه ( ،)3790وحسنه املنذري.
((( أخرجه أبو داود ( ،)1888وأمحد (.)24351
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أصول األذكار وأسرارها وفضائلها

والعجب في هؤالء الصالحين َّأنهم ال يقتصرون
على ذلك ،بل يذكرون هللا في كل أحوالهم ،كما قال
ً ََ
َّ
ُ
َ َْ ُ ُ َ
الل ق َِي ً
ون َّ َ
امــا َوق ُعــودا َوع
تعالى فيهم﴿ :الِيــن يذكــر
ُج ُنوبهـ ْ
ـم﴾ [آل عمران .]191 :وما ذلك إال ألنهم يجدون
ِِ
َّ
لذة في ذكر هللا جل في عاله ،ال يجدونها في غير ذلك من
َّ َ ُ ّ
َ َّ
تلذذو َن
املستلذات ،قال مالك بن دينار« :ما تلذذ امل ِ
بمثل ذكر هللا ّ
عز وجل»(((.
ِ ِ

ذكرهللا تعالى حياة للقلوب:

وهذه البهجة التي في القلب سببها َّأن ذكر هللا
َّ َ َ
والطعام عند املسغبة،
العطش،
بمنزلة املاء عند شدة
ِ
بل بمثابة الروح للقلب ،ولذلك قال النبي صلى هللا
عليه وسلم(َ :م ُ
ثل الذي ُ
يذكر َّربه والذي ال يذكر ربه
َمثل ّ
الحي وامليت)(((.
ً
فالغافل عن ذكر هللا ّ
ميت القلب ،عياذا باهلل،
ِ
قال ابن تيمية رحمه هللا« :الذكر للقلب مثل املاء
للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق املاء؟»(((.
والذكر ُيذهب قسوة القلبُ ،ويذيبها كما يذوب
الرصاص في النار ،قال رجل للحسن البصري رحمه
هللا :يا أبا سعيد؛ أشكو إليك َقساوة قلبي .قالّ :
«أدبه
ِ
ّ
بالذكر»(((.
فالخالصة أن شفاء القلب ودواءه ال يتم إال بذكر
ً
هللا ،ومن أروع ما وقفت عليه ما رواه مكحول مرسل:
«إن ذكر هللا شفاءّ ،
ّ
وإن ذكر الناس داء»(((.
وقد صدق من قال في ّ
حق هللا:
ِ
َ
ِإذا َم ِرضنا تداوينا ِب ِذكركم
َ ُ ّ
كر َ
أحي ًانا َف َن َنت ِك ُ
الذ َ
س
فنترك ِ

ذكرهللا عنوان حب هللا للعبد:

أحب ً
شيئا أكثر من ذكره ،ولذلك َّ
ومن َّ
فإن برهان
ُ
َّ
محبة العبد هلل كثرة ذكره إياه ،وليس هذا فحسب،
ُ
بل عنوان ّ
حب هللا للعبد كثرة ذكر العبد له سبحانه
ِ
((( أخرجه البيهقي (.)692
((( أخرجه البخاري (.)6407
((( الوابل الصيب من الكلم الطيب ،ص (.)42
((( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان.)691( ،
((( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان (.)705
((( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان (.)572
((( أخرجه أبو داود (.)5584
((( الوابل الصيب من الكلم الطيب ،ص (.)41
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َّ
وتعالى ،فلوال َّأنه ُّ
يحب الذاكر ملا وفقه لذكره ،وهللا
حب إال ً
سبحانه وتعالى ال ُي ُّ
مؤمنا ،ولذلك كانت كثرة
الذكر ً
أمانا من النفاق ،فيالها من براءة ينالها الذاكر
في الدنيا قبل اآلخرة.

ترك ذكرهللا حسرة وندامة:
وشعار املنافقين هو قلة الذكر ،كما قال تعالى
َ َ َ ْ ُ ُ َ ّ َ َّ
ً
عنهم﴿ :ول يذكــرون
الل إِل قَلِيــا﴾[النساء.]142 :
َ
َ
ل
ومن فقه الصحابة قو كعب ر�ضي هللا عنه« :من
أكثر ذكر هللا َبر َئ من ّ
النفاق»(((.
َ ِ
ِ
وتأملوا كيف ختم هللا سبحانه وتعالى سورة
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ
ك ْ
ــم
املنافقون بهذه اآلية﴿ :ياأيهــا الِيــن آمنــوا ل تل ِه
ََْ ُ ُ ْ ََ ََْ ُ ُ ْ َ ْ ْ
َّ َ َ ْ ْ ْ َ َ
ـن َيف َعــل ذلِــك
ـر اللِ ومـ
أ ُموالكــم ول أولدكــم عــن ذِكـ ِ
ُ َ
َ َ َ
ــك ُه ُ ْ َ
ــاس
ون﴾[املنافقون.]9 :
ــم ال ِ
فأولئ ِ

فالخسارة كل الخسارة بالغفلة عن ذكر هللا،
َّ
يتحسرون على �شيء إال على ساعة
وأهل الجنة ال
َّ
مرت بهم ولم يذكروا فيها اسم هللا سبحانه وتعالى،
فعن أبي هريرة ر�ضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
َ
جلس ،ال
قوم يقومون عن َم
هللا عليه وسلم( :ما من
ٍ
للا فيهَّ ،إل قاموا ٍعن مثل جيفة حمار َوكانَ
َ َّ َ
ِ
َيذكرون ً ِ
ِ ِ
ٍ
ل ُهم َحسرة)»(((.
فإذا كان أهل الجنة الذين أكرمهم هللا باألمان من
َ
وأدخ َلهم الجنة بغير حسابَّ ،
يتحسرون على
العذاب،
ِ
ساعة لم يذكروا فيها اسم هللا ،فكيف بأهل النار!
ٍ
ذكر هللا تعالى دليل محبة العبد ربه تعالى ،وترك
ذكره حسرة وندامة

من فوائد ذكرهللا تعالى:
قال ابن القيم رحمه هللا« :وفي الذكر أكثر من مائة
ً
فائدة»((( ،وإليك أخي عددا من هذه الفضائل التي
تظهر بعض أسراره:

أصول األذكار وأسرارها وفضائلها

אכ
א א

  א

א 



 -1أن هللا ّ
جل في عاله يذكر الذاكرين ويباهي
َ
ََ
ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ
َ ْ ُ ُ
ــم َواشــك ُروا ِل ول
ون أذكرك
بهم ،قال تعالى﴿ :فاذكــر ِ
َ ُْ ُ
ون﴾[البقرة.]152 :
تكفــر ِ
ُ َّ ُ َ َ
وقال صلى هللا عليه وسلم( :يقول
للا تعالى :أنا
ْ ََ
ََ
ع ْن َد َظ ّن َع ْبدي بي ،وأنا ُ
َ
معه إذا ذك َرِني ،فإن ذكرِني
ِ
ْ ََ
َ
ِ َ ِ ََ ُ
َ ََ ُ
في ن ْف ِس ِه ذك ْرت ُه في ن ْف ِ�سي،
وإن ذك َرِني في َم ٍل ذك ْرت ُه في
َم َل َخ ْير ْ
منهم)(((.
ٍ ٍ
ومن لطيف فقه التابعين ما قاله ثابت ُ
البناني
ِ ِ
َ ُ
ذك ُرني ربي َّ
عز وجلَّ،
رحمه هللا« :إني أعلم متى ي
ففزعوا منه ،وقالوا :كيف تعلم ذلك؟ فقال :إذا
ِ
ذكرته ذكرني»(((.
َّ -2أن الذكر ٌ
إجابة الدعاء ،ولذلك ينبغي
سبب في
َ
تقديم ُه على الدعاء ،فعن ف َ
ُ
ضالة بن ُعبيد ر�ضي هللا
عنه ً أنه قال :سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رجال يدعو في الصالة ،ولم يذكر هللا ّ
عز وجل ،ولم
ُي ّ
صل على النبي صلى هللا عليه وسلم؛ فقال رسول هللا
ِ
صلى هللا عليه وسلمَ :
(ع َّجل هذا) ،ثم دعاه فقال له
َّ
ُ
والثناء
بتحميد ِّربه
ِ
ولغيره( :إذا صلى أحدكم فليبدأ ُ ُ ِ
عليه ،ثم ِل ُي ّ
صل على النبي ،ثم ِليدع بعد بما شاء(((.
ِ
وبهذا نعلم أن سبب نجاة النبي الكريم يونس عليه
السالم كونه من ّ
ــو َل َأنَّ ُ
املسبحين ،قال تعالى﴿ :فَلَ ْ
ــه
ِ
َ َ َ ْ
ُ َ
ََ َ
ـب َ
ـث ف َب ْطن ِـهِ إ َل يَـ ْ
ـو ِم ُيبْ َعثــون
كن ِمـ
ـن ال ُم َسـ ّ ِ ِ
ِ
حني ( )143للبِـ ِ

א 

فمن أراد النجاة من املصائب ،واإلفالت من
ََ
الظلمة واملكائد فعليه بذكر هللا.
ّ -3أن حضور مجلس الذكر يؤجر فيه املرء ولو
َ
أعظم
بال َّنية ،وهذه يغفل عنها كثير من الناس ،فما
أن يؤجر املرء َّ
ملجرد العمل الظاهر دون مكابدة العناء
في إصالح النوايا والسرائر.
فعن أبي هريرة ر�ضي هللا عنه أنه قال :قال رسول
ً
هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
(إن هلل مالئكة يطوفون في
ُّ
ّ
َ
الذكر ...فيقول [أي هللا تعالى]:
الطرق َي َلتمسون أهل
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
غفرت لهم) قال( :يقو ُل َملك من
شه ُدكم أني قد
(فأ
ِ
املالئكة :فيهم ٌ
فالن ليس منهم ،إنما َ
جاء ِلحاجة) قال:
ُ(هم ُ
ُ
الج ُ
جليسهم)»(((.
لساء ال َيشقى بهم
وهنا ُيتنبه ألمر مهم ،وهو ّأن الذكر ال يقتصر على
التسبيح والتحميد ونحوه ،بل إن من ذكر هللا َ
ذكر
أمره ونهيه وما يتعلق به سبحانه؛ ولذلك فإن حضور
ً
عموما من أعظم القرب.
مجالس العلم
الذكر ال يقتصر على التسبيح والتحميد ونحوه،
بل إن من ذكر هللا َ
ذكر أمره ونهيه وما يتعلق به
سبحانه؛ ولذلك فإن حضور مجالس العلم
ً
عموما من أعظم القرب

([﴾)144الصافات.]144 ،143 :

((( أخرجه البخاري ( ،)7405ومسلم (.)2675
((( إحياء علوم الدين (.)492/1
((( أخرجه أمحد ( )73932واللفظ له ،وأبو داود ( ،)1481والرتمذي ( ،)3477وقال :هذا حديث حسن صحيح.
((( أخرجه البخاري ( ،)6408ومسلم (.)2689
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 -4أن الذكر يزيد في العلم ويصحح الفهم ،ويفتح
َّ
ً
أبوابا عظيمة من أبواب املعرفة ،وكلما أكثر طالب
العلم من الذكر ازداد من املعرفة والعلم ،وعرف
َّ
الحق وأنكر الباطل ،وذلك َّأن َ
وعاء العلم هو القلب،
ّ
َ
والذكر ّ
ويزكيه وال َيد ُعه ،حتى يجعله كاملرآة
يطهره ِ
ِ
البيضاء فيرى الحقائق على ما هي عليه.
َّ
وأما الغافل عن ذكر هللا ،فيتراكب على قلبه الران
ّ
ويعكر عليه صفوه ويفسد عليه َّ
تصو َره
والصدأِ ،
َ
َ
وإدراكه ،حتى يطمس نوره ،ويجعله يرى الباطل في
ّ
َّ
والحق في صورة الباطل ،وفيه قال
الحق،
صورة
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
سبحانه وتعالىَ ﴿ :ول تُط ْ
ــن أغفل َنــا قل َب ُ
ــه َع ْ
ــع َم ْ
ــن
ِ
ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ
ً
ُ
ذِك ِرنــا واتبــع هــواه وكن أمــره فرطــا﴾ [الكهف.]28 :
ولذكر هللا ٌ
تأثير عجيب على قوة العقل ،فبه
َّ
يتعمق الفهم وتقوى الذاكرة ،ولذلك ُينصح كل من
ً
ضعفا أنْ
َّ
أحس من ذاكرته
أغلقت عليه مسألة أو
ُُ
ُيكثر من ذكر هللا ،فبذلك تعظم الذاكرة وتقوى،
ُّ
ُ
ويسه ُل التذكر واالستنباط.
ّ
وإن من تلبيس إبليس ومكايد الشيطان ألهل
ُّ
التام في طلب العلم
التعلم والتدريس ،االنشغال
وتعليمه عن باقي العبادات كالصلوات والصدقات
والنوافل املستحبات ،والغفلة عن ذكر رب األرباب،
فالذكر هو مفتاح املغاليق ،وفيه ما هللا به عليم من
التوفيق.
-5من فضائله َّأن فيه ً
سرا يسري إلى اإلنسان،
ُ
فيم َّده بالقوة املعنوية والحسية ،ويطرد عنه العجز
والكسل واألمراض الروحية والجسدية.
ّ
ُّ
علي ر�ضي هللا عنه
ومما َيدل على ذلك حديث ٍ
أن فاطمة اشتكت ما تلقى من َّ
الرحى في يدها ،فقال
ّ
أعلمكما ً
خيرا مما سألتما،
صلى هللا عليه وسلم( :أال
ُِ
ً
مضاجعكما ،أن تكبرا هللا أربعا وثالثين،
ُإذا أخذتما ً ِ
ً
َ
وت ّ
سبحاه ثالثا وثالثين ،وتحمداه ثالثا وثالثين ،فهو
ِ
خير لكما من خادم(((.
فهنا أرشدهم النبي صلى هللا عليه وسلم إلى
خير لهما من خادم؛ َّ
َ
َّأن الذكر ٌ
الذكر فيه أجور
ألن
((( أخرجه البخاري ( ،)3705ومسلم (.)2727
((( الوابل الصيب ،ص (.)97
((( املرجع السابق ص (.)77
((( أخرجه البخاري ( ،)6316ومسلم (.)763
((( الوابل الصيب ،ص (.)50
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أخرويةّ ،
وقوة دنيوية ،وفي هذا الحديث يقول شيخ
َ
اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا« :بلغنا أنه من حافظ
على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من
شغل ومن غيره»(((.
ويقول تلميذه ابن القيم رحمه هللا« :الذكر يعطي
َ َّ ً
ليفعل مع الذكر ما لم ّ
ُ
يظن
قوة ،حتى َّإنه
الذاكر
فعله بدونه ،وقد شاهدت من قوة شيخ اإلسالم ابن
ً
تيمية في ُسننه وكالمه وإقدامه وكتابه ً
عجيبا،
أمرا
فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ
ُ
معة وأكثر ،وقد شاهد العسكر من قوته في
في ج ٍ
ً
الحرب ً
عظيما»(((.
أمرا
ومن عرف ما سبق َفقه ّ
السر من وصية اإلكثار
ِ
من الذكر عند لقاء العدو في قوله تعالى﴿:يَ َاأ ُّي َهــا َّالِيــنَ

َ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ً َ َ َّ ُ
َ
كـ ْ
ـم
آم ُنــوا إِذا لقِيتــم ف ِئــة فاثبتــوا واذكــروا الل كثِــرا لعل
ُْ ُ َ
تفل ِحـ
ـون﴾[األنفال.]45 :

ً
 -6أنه ُي ّ
نور الوجه والقلب ،ويجعل للذاكر مهابة
ِ
فريدة ،يكسوها الجالل والجمال ،والحالوة ُّ
والنضرة،
ولذلك ُ
نورا ُّ
تجد للذاكرين ً
يشع من وجوههم ،فهو
ينير طريقهم في الدنيا واآلخرة ،وما استنارت القلوب
والقبور بمثل ذكر هللا تعالى؛ ولذلك كان النبي صلى
هللا عليه وسلم يقول في دعائه( :اللهم اجعل في قلبي
نورا ،وعن يميني ً
نورا ،وفي سمعي ً
نورا ،وفي بصري ً
ً
نورا،
نورا ،وأمامي ً
نورا ،وتحتي ً
نورا ،وفوقي ً
وعن يساري ً
نورا،
َ
َ
نورا ،واجعل لي ً
وخلفي ً
نورا) ،وفي رواية زيادة( :عصبي
َ
َ
(((
ولحمي ودمي وشعري وبشري .
َ
استحضار لقول هللا تعالى﴿ :أ َو َم ْ
ٌ
ُّ
ــن
وكل ذلك هو
َك َن َميْ ًتــا فَأَ ْ
ح َييْ َنــاهُ َو َج َعلْ َنــا َ ُل نُ ً
ــي بِــهِ ِف
ــورا َي ْم ِ
ُّ ُ
ــاس َك َم ْ َ َ ُ ُ
ــات لَيْ َ
انلَّ ِ
ــس ِ َبــارِ ٍج مِنْ َهــا﴾
ــن مثلــه ِف الظل َم ِ

[األنعام.]122:
ٌ
ٌ
والبن قيم الجوزية رحمه هللا عبارة جميلة يقول
فيها« :فدين هللا َّ
عز َّ
وجل نور ،وكتابه نور ،ورسوله
نور ،وداره التي أعدها ألوليائه نور يتألأل ،وهو تبارك
وتعالى نور السماوات واألرض ،ومن أسمائه النور،
وأشرقت الظلمات لنور وجهه»(((.
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כ א אכ
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 א א

א א
א
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אא אא

-7وأخيراَّ :إن من فضائل الذكر ّ
العامة ّأنه ٌ
ً
سبب
لحصول ِّكل مرغوب في الدنيا ّ
مطلوب في اآلخرة،
وكل
ٍ
ٍ
ِ
ٌ
ٌ
كل محذور في الدنيا ّ
ونجاة من ّ
مرهوب في
وكل
وأمان
ٍَّ
ٍ
ِ
ُ ِ
ٌ
غيض من فيض،
اآلخرة ،وما يذك ُره العلماء إنما هو
ٌ
ُ
أشرت إلى بعضها ،ويكفي من
وقطرة من محيط،
القالدة ما أحاط بالعنق.

أهم األذكاروأصولها وبعض لطائفها:
ما هو أهم األذكار؟

ُ
القرآن الكريم ال يعلوه ٌ
ذكر ،وال يعدل ُه قو ٌل ،وال
ُيدانيه كالم ،وهو ّ
مقد ٌم على جميع األذكار ،ولذلك ال
ُي َ
قارن بغيره من الذكر ،قال تعالى﴿ :وذلكــر اهلل أكــر﴾
ٌ
[العنكبوت ،]45 :وباقي األذكار مأخوذة منه؛ ولهذا قال
ُ
(أفضل
من أوتي جوامع الكلم عليه الصالة والسالم:
الكالم بعد القرآن أربع َّ
وهن من القرآن :سبحان هللا
ّ
والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر»(((.

أصول األذكار وأهمها بعد القرآن الكريم
سبعة:

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
والتكبير ،والحوقلة
والتهليل،
والتحميد،
التسبيح،
ُ
واالستغفار ،والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم.
وهذه األذكار السبعة تنقسم إلى قسمين:
القسم األول :أذكار الحمد والثناء وهي الخمسة األولى.

 א א 
  

 א 
אא  א 

والقسم الثاني :أذكار الطلب والدعاء وهي الذكران
األخيران.

بعض اللطائف املتعلقة بهذه األذكار
السبعة:

-1التسبيح :وهو قول «سبحان هللا» ،وهو تنزيه
هللا سبحانه وتعالى من كل ما ال يليق به َّ
جل في عاله،
وقد ورد ُ
ذكر التسبيح في القرآن أكثر من ثمانين
َّ
مرة((( ،ومن عجائب التسبيح أنه يشرح صدر املهموم
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ
ـق َصـ ْ
ـك يَضيـ ُ
ـد ُر َك ب ِ َمــا
قال هللا تعالى﴿ :ولقــد نعلــم أنـ
ِ

ُ ُ َ
َ َ ّ ْ َْ َّ َ
ـن َّ
ـك َو ُكـ ْ
الســاجد َ
ـن مِـ َ
ِين
َيقولــون ( )97فســبِح ِبمــ ِد ربِـ
ِ

([﴾)98الحجر.]98 ،97 :
-2التحميد :أي قول «الحمد هلل» ،يقول النبي صلى
ُ
(أفضل الذكر ال إله إال هللا ،وأفضل
هللا عليه وسلم:
الدعاء الحمد هلل)((( ،فجعل صلى هللا عليه وسلم حمدَ
َ
الدعاء ،وهذا نظير ما في قول هللا تعالى:
أفضل
هللا
َِ
َ ّ َ َ
ُ َ َْ ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
﴿ َوآخِــر دعواهــم أ ِن احلمــد هللِ ر ِب العال ِمــن﴾ [يونس:
َ
الحمد من الدعاء مع
 ،]10فجعل هللا سبحانه وتعالى
ّ
َّ
ّ
ٌ
حبه.
أن الحمد إنما هو ثناء على املحمود مع ِ
َ
ُّ
الدعاء دعاءان:
والسر في ذلك وهللا أعلم :أن
دعاء ثناء ،ودعاء مسألة ،وأفضل الدعاء هو الحمد
ٌ
الذي هو من دعاء الثناء ،وكذلك فيه إشارة إلى تعليم
هللا لنا َّأن من آداب الدعاء افتتاحه وختمه بحمد هللا

((( أخرجه أمحد يف مسنده (.)20223
((( انظر فقه األدعية واألذكار (.)201 /1
((( أخرجه الرتمذي يف جامعه برقم.3383 :
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جل في عاله؛ بل يكفي للداعي ْأن يحمد هللا فينال ما
يطلبه ويتمناه.

ُ ّ
الذكر ال إله إال هللا)(((.
هللا عليه وسلم( :أفضل ِ
ومن األحاديث العظيمة في فضل التهليل قول النبي
صلى هللا عليه وسلم( :من قال :ال إله إال هللا َ
وحده ال
�شيء قدير،
شريك لهَ ،له امللك وله الحمد وهو على كل ُ ٍ
في يوم مائة مرة ،كانت له َع َ
عشر ِرقاب ،وكتبت له
دل
ِ
ُ
ُ
مائة ٍحسنة ُومحيت عنه مائة سيئة ،وكانت له ً
حرزا
من الشيطان ،يومه ذلك ،حتى يم�سي ،ولم يأت أحد
أفضل مما جاء به إال ٌ
أحد عمل أكثر من ذلك)(((.

ومن لطائف اآلثار ما روي عن مالك بن الحارث
ََ
أنه قال« :قال هللا تبارك وتعالىَ :من أشغله الثناء
ُ
َ
ّ
أفضل ما أعطي السائلين.
أعطيته
علي عن مسألتي؛
ثم التفت إلينا سفيان بن عيينة ،فقال :أما سمعتم
َّ ْ
الصلت حيث أتى ابن جدعان يطلب
قول أمية بن أبي
َ
نا ِئل ُه ،فقال:
أأذكر حاجتي أم قد كفاني
ُ
َ
َ
َ
حياؤك إن شيمتك الحياء
املرء ً
إذا أثنى عليك ُ
يوما
َ
َ
َ
كفاه من تع ُّرضك الثناء
كريم ال ُي ّ
غيره صباح
ِ
ُُ
عن الخلق الجميل وال مساء
ً
ُيباري الريح َم َ
وجودا
كرمة
ِ
َ
إذا ما َّ
الض ُّب أ َ
جح َر ُه الشتاء
ُ
فأرضك كل َم ُ
مة َب َناها
كر ٍ
بنو َتيم َ
وأنت لهم سماء
َ
فأعطاه َو َوصله؛ فهذا مخلوق اكتفى بالثناء عليه
عن املسألة؛ فكيف الخالق عز وجل الذي ليس
كمثله �شيء؟!»(((.

وال يخفى ما فاتنا في هذه األيام من عتق الرقاب،
ُ
فلطف بنا هللا الكريم ،وأكرمنا باالستعاضة عن ذلك
بذكره وتوحيده ،فتأمل هذه الحكمة العظيمة في
معادلة الذكر بعتق الرقاب ،فالحمد هلل على نعمائه.
ّ
ومن اللطائف أنه قيل ألبي الدرداء ر�ضي هللا عنه:
َ
َ
ً
رجال أعتق مائة نسمة قال« :إن مائة ن َ
سمة من
ِإن
ِ
َّ
رجل لكثير ،وأفضل من ذلك ِإيمان ملزوم ِبالل ِيل
مال ٍ
ُ
َّ
ً
(((
والنهار ،وأن ال يزال ِلسان أحدكم رطبا من ذكر هللا» .
وفي هذا يقول ابن رجب رحمه هللا« :وقد تكاثرت
ّ
ّ
ّ
وغيره
النصوص بتفضيل ِ
الذكر على الصدقة باملال َْ
ُمن األعمال ...يقول ابن مسعود ر�ضي هللا عنه« ُ :ألن
أ ّ
تسبيحات ُّ
أحب َّ
إلي من أن أنفق
سبح هللا تعالى
ٍ
ُ
ِ َّ
واحد
عددهن دنانير في سبيل
هللا» ...وكذلك قال غير ٍ
ّ ّ
ّ
الذكر أفضل من ّ
الصدقة
من الصحابة والتابعين ،إن ِ
بعدده من املال»(((.
-4التكبير :أي قول «هللا أكبر» ،فهو سبحانه وتعالى
أكبر من كل �شيء ،وهذا أولى من قولهم :أكبر مما ُيعلم
ويوصف؛ ألن بعض املخلوقات أكبر مما ُيعلم ويوصف
ــم َن ْف ٌ
كنعيم الجنة يقول هللا تعالى﴿ :فَــا َت ْعلَ ُ
ــس َمــا
ُ ْ
خـ َ َ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ ُ
ـن﴾ [السجدة.]17 :
أ ِ
ـي لهــم ِمــن قــرة ِ أعـ ٍ

َ
الدعاء دعاءان :دعاء ثناء ،ودعاء مسألة،
و أفضل الدعاء هو الحمد الذي هو من دعاء
الثناء ،ومن آداب الدعاء افتتاحه وختمه بحمد
ْ
هللا جل في عاله؛ بل يكفي للداعي أن يحمد هللا
فينال ما يطلبه ويتمناه

قول «ال إله إال هللا» ،هو أعلى األذكار وأشرفها؛
ألنها كلمة التوحيد ،وصراط العزيز الحميد
-3التهليل :أي قول «ال إله إال هللا» ،وهو أعلى هذه
األذكار وأشرفها؛ ألنها كلمة التوحيد ،وصراط العزيز
الحميد في مقابل سبل الشيطان املريد ،فهي الفرقان
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ،يقول النبي صلى

والتكبير من األذكار العظيمة املصاحبة للمسلم
في كثير من العبادات ،فالتكبير من أركان الصالة،
ً
واملسلم في الصلوات الخمس املكتوبة فقط يكبر أربعا
ً
ً
وتسعين تكبيرة ،فضل عن السنن والنوافل واألذكار
وباقي العبادات.

((( اجملالسة وجواهر العلم ( ،)49واحلديث القدسي ضعيف اإلسناد ،وممن رواه الرتمذي (.)2926
((( أخرجه الرتمذي (.)3383
((( أخرجه البخاري ( ،)3293ومسلم (.)2691
((( ذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب وقال :رواه ابن أيب الدنيا موقوفا إبسناد حسن (.)253/2
((( جامع العلوم واحلكم ص (.)225
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وهذه األذكار األربعة السابقة تسمى بـ «الباقيات
ّ
ذكرهن في قوله تعالى:
الصالحات» ،وهن الوارد
َ َّ َ
َ َ َ ُ َّ ِ َ ُ َ
ــك ثَ َوابــا ً َو َخ ْ
ْ
ــرٌ
ٌ
﴿وابلاقِيــات الص
الــات خــر عِنــد رب ِ
َ
ً
أ َمــا﴾ [الكهف ،]46 :فعن أبي هريرة ر�ضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى َ هللا عليه وسلم( :خذوا
ّ
عدو قد َحضر؟ قال:
ُج َّنتكم،
قالوا :يا رسول هللا ،أ ِمن ٍ
ُ
ال ،ولكن ُج َّنتكم من النار قو َل :سبحان هللا ،والحمد
فإنهن َ
هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكبرَّ ،
يأتين يوم القيامة
ّ
َّ
ات ،وهن الباقيات الصالحات)(((.
ات َو ُم َع ِق َب ٍ
ُمج ِن َب ٍ
ومعنى الباقيات أي التي يبقى ُ
ثوابها ويدوم ،وهو خير
ّ
يؤمله العبد.
ما ِ
ّ
وهن ُّ
أحب الكالم إلى هللا ،قال صلى هللا عليه
َ
ُ
ُّ
والحمد
سبحان هللا،
(أحب الكالم إلى هللا أربع:
وسلم:
َ
ُ
َّ
َ
(((
ُّ
هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكبر ،ال يضرك بأيهن بدأت) .
َّ
َّ
السر في تفضيل هذه الكلمات األربع وهللا
ولعل
ُ
ّ
أعلم ُّ
تضمنها لجميع أسماء هللا سبحانه وتعالى ،بين
ذلك سلطان العلماء اإلمام ُّ
عز الدين بن عبد َّ
السالم
كالم نفيس(((.
رحمه هللا في ٍ
تسبيح هللا تعالى ،وحمده ،وتهليله ،وتكبيره هو
أفضل الذكر ،وهي «الباقيات الصالحات»؛
لتضمنها جميع أسماء هللا تعالى
-5الحوقلة :وهي قول «ال حول وال ّ
قوة إال باهلل»،
ُ
إضافتها للباقيات الصالحات،
وورد في بعض الروايات
ّ
فكأن املحوقل بعد الكلمات األربع يقول :يا رب لقد
أعنتني على ذكرك بمحض فضلك َّ
وقوتك ،فأنعم َّ
علي
ِ
باملداومة على ذكرك وشكرك.
ومن أروع األحاديث الجامعة بين هذه األذكار
الخمسة ،قو ُل النبي صلى هللا عليه وسلم(َ :من َت َّ
عار
َ
شريك له ،له
الليل ،فقال :ال إله إال هللا وحده ال
من ِ
امللك وله الحمد ،وهو على كل �شيء قدير ،الحمد هلل،
وسبحان هللا ،وال إله إال هللا ،وهللا أكبر ،وال حول وال
قوة إال باهلل ،ثم قال :اللهم اغفر لي ،أو دعا ،استجيب

له ،فإن توضأ وصلى قبلت صالته)(((.
فاالستغفار بعد هذه األذكار العظيمة مستجاب،
وقد ُخ َّ
ص االستغفار بالذكر في الحديث مع َّأنه داخل في
ألهميته َّ
مجمل الدعاء؛ لإلشارة َّ
وأنه أرجى ما يطلبه العبد.
-6االستغفار :أي قول «أستغفر هللا» ،وهو طلب
وستر الذنب من هللا تعالى ،واالستغفار يزيد
املغفرة
ِ
ِ
ً
في العقل والعلم والقوة عامة :ودليل ذلك قوله
تعالى على لسان سيدنا هود عليه السالمَ ﴿ :و َيــا قَ ْ
ــو ِم

َّ َ َ َ َ ْ ُ
كـ ْ
ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ
ـم
ـل الســماء علي
اســتغفِروا ربكــم ثــم توبــوا إِلـهِ ير ِسـ ِ
ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َ ُ َّ ُ
ــوا ُمْرم َ
ِك ْ
ــم َو َل َت َت َول َّ ْ
ِــن
مِــدرارا وي ِزدكــم قــوة إِل قوت
ِ
([ ﴾)52هود.]52 :

ً
عموما وكثرت
وإذا زادت القوة زادت األموال
ّ
َّ
الذرية؛ ولذلك قال تعالى على لسان نبيه نوح عليه
ْ
َُ ُ ْ َْ
ـم إنَّـ ُ
َ َّ ُ ْ
ـه َك َن َغ َّفـ ً
ـارا ()10
السالم﴿ :فقلــت اســتغف ُِروا ربكـ ِ

َ
َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ً
ُْ
َُْ ْ ُ ْ ْ َ
ال
ـل الســماء عليكــم ِمــدرارا ( )11ويمدِدكــم بِأمــو ٍ
ير ِسـ ِ
َ
َ
َ
ََ ْ ْ
ََ َ ََ ْ َ ْ
ُ
ُ ْ َ َّ
ك ْ
ــم أنْ َه ً
ــارا
ج َعــل ل
ــات وي
وبن ِــن ويجعــل لكــم جن ٍ

([ ﴾)12نوح.]13-10 :

ومن اللطائف الدقيقة لشيخ اإلسالم ابن تيمية
قول ابن القيم« :قلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه
هللا تعالى ً
يوما :سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد
ً
التسبيح أو االستغفار؟ فقال :إذا كان الثوب نقيا
ً
فالبخور وماء الورد أنفع له ،وإذا كان دنسا فالصابون
واملاء الحار أنفع له»(((.
ّ
ولكن االستغفار والدعاء موقوف حتى ُيصلى على
خير األنام صلى هللا عليه وسلم بدليل قوله عليه
ٌ
الصالة والسالمَّ :
َ
السماء
الدعاء موقوف بين
(إن
ِ
ُ
واألرض ال يصعد منه �شيء ،حتى تصلي على نبيك
صلى هللا عليه وسلم)((( .وهذا ينقلنا للذكر األخير وبه
يكون مسك الختام.

-7الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم :ومن
عظيم فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم
ُ ّ
َّ
ّ
النبي صلى هللا
أن هللا تعالى بعظمته وجالله ي ِ
صلي على ِ

((( أخرجه النسائي يف السنن الكربى (.)10617
((( أخرجه مسلم (.)2137
((( جزء يف تفسري الباقيات الصاحلات للعالئي ،ص (.)40
((( أخرجه البخاري (.)1154
((( الوابل الصيب من الكلم الطيب ،ص (.)92
((( أخرجه الرتمذي (.)486
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אכא א

אכא א  אא

 א א

א
אאכא

َ َ َّ ُ َ َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ
ُّ َ
ك َتـ ُ
ـه يُ َصلــون
عليه وسلم قال للا تعالى﴿ :إِن الل وملئ ِ
ّ
ُّ
َ
ِيــن َ
ــي يَــا َأ ُّي َهــا َّال َ
َ َ َّ ّ
آم ُنــوا َصلــوا َعليْــهِ َو َســل ُِموا
ع انل ِ ِ
ُ
َ
ت ْســل ًِيما﴾ [األحزاب ،]56 :قال أبو العالية« :صالة هللا:
ُ
ُ
ثناؤه عليه عند املالئكة ،وصالة املالئكة الدعاء»(((،
َّ
فصالة املالئكة واآلدميين هي ُسؤالهم للا تعالى أن ُيثني
على النبي صلى هللا عليه وسلم في املأل األعلى.
ّ
صلى هللا عليه وسلم من
النبي
وللصالة
على ّ ِ
ُ
َّ
ُ
ُ
الفضائل ما ال يعد ،وقد أفردت الكتب واملؤلفات
في الحديث عن هذا الذكر العظيم ،ويكفي في ذلك
كعب قال للنبي صلى هللا عليه وسلم :يا
ّأن أبي بن
ُ
َ
ُ
أجعل لك
رسول هللا إني أك ِثر الصالة عليك ،فكم
من صالتي؟ فقال :ما َ
شئت .قالُ :ق ُ
لت :الربع؟ قال:
شئت ،فإن َ
ما َ
زدت فهو خير لكُ .
قلت :النصف؟ قال:
ما َ
شئت ،فإن زدت فهو خير لك .قالُ :ق ُ
لت :فالثلثين؟
شئت ،فإن َ
قال :ما َ
زدت فهو خير لكُ .ق ُ
ُ
أجعل لك
لت:
غفر لك ُ
صالتي كلها .قالً :إذا ُتكفى َه َّم َكُ ،وي ُ
ذنبك(((.
((( أخرجه البخاري معلّ ًقا يف صحيحه (.)120/6
((( أخرجه الرتمذي ( ،)2457وقال :هذا حديث حسن.
((( إحياء علوم الدين (.)333/1
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الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم فيها ذكر
هلل تعالى ،وسؤال له بالثناء على رسوله في املأل
األعلى ،مع تعظيم للرسول صلى هللا عليه وسلم؛
لذا كانت من أفضل الذكر والدعاء
ً
وختاما :فينبغي للمسلم ْأن ُيحافظ على هذه األذكار
ُّ
ٌ ٌ ٌ
فأحب
كثير منقطع؛
العظيمة ،وقليل ْدائم خير من ٍ
ُ
األعمال ُ
ُ
أدومها وإن َّ
اإلمام الغز ُّ
الي وهو العارف
قل ،قال
بمدى تأثير الذكر وكيفية حصولهُّ :
وظيفة ال
«وكل
ٍ
ُ
ُ
أفضل
ُيمكن املواظبة على كثيرها فقليلها مع املداومة
ُّ
وأشد ً
تأثيرا في القلب من كثيرها مع الفترة ،ومثال القليل
الدائم كقطرات ماء تتقاطر على األرض على التوالي
فتحدث فيها ُحفيرة ولو وقع ذلك على الحجر ،ومثال
ً
ماء ُي َ
املتفرق ٌ
ّ
ّ
متفرقة
دفعات
ص ُّب دفعة أو
الكثير
ٍ
ِ
ِ
(((
متباعدة األوقات فال يبين لها أثر ظاهر» .

نظرات نقدية

قاعدة «املنار»

في التعاون واإلعذار
أ .فايز الصالح

()1

يقع الخالف بدرجاته وأنواعه بين الناس ،وهم منه على مواقف مختلفة :فمنهم من يتوسع في إعذار
املخالف ،ومنهم من يضيق ،وقاعدة «املنار» مما حاولت ضبط التعامل مع هذه الخالفات ،وأنواعها.
(((منذ قر ٍن من الزمان أطلق الشيخ محمد رشيد
ً
رضا رحمه هللا  -صاحب مجلة املنار  -قاعدة في فضاء
الحركة والدعوةَ ،
وس َمها بـ «قاعدة املنار الذهبية»،
والتي تنص على أننا« :نتعاون على ما َّنتفق عليه،
ويعذر بعضنا ً
بعضا فيما نختلف فيه»((( ،أو «نتعاون
على ما نشترك فيه ،ويعذر بعضنا ً
بعضا فيما نختلف
فيه»(((.
خاطب الشيخ محمد رشيد رضا بهذه القاعدة
جميع رعايا الدولة العثمانية في عصره ،من املسلمين
واليهود والنصارى والصابئين وغيرهم من أهل امللل
والنحل في الدولة؛ لتحقيق املصالح املشتركة فيما
بينهم .وقالَّ :
«إن لنا في هذه األيام أفضل فرصة إلقناع

أبناء جنسنا ووطننا ،بما ّ
نتحدث به ً
دائما فيما بيننا
من حسن نيتنا ،ورغبتنا في االتفاق معهم على كل ما
فيه مصلحتنا املشتركة بيننا وبينهم على قاعدة املنار
الذهبية( :نتعاون فيما نشترك فيه ،ويعذر بعضنا
ً
بعضا فيما نختلف فيه)»(((.
خاطب الشيخ رضا بهذه القاعدة جميع رعايا
الدولة العثمانية من املسلمين واليهود والنصارى
والصابئيـن وغيرهم؛ لتحقيق املصالح املشتركة
فيما بينهم
ودعا إلى استعمالها مع الشيعة ،فقال ...« :بيد
أنني أرى أن ما نسعى إليه من جمع الكلمة ،ووحدة

((( ماجستري يف الشريعة ،ابحث متخصص يف الدراسات الشرعية ،عضو جملس اإلفتاء يف اجمللس اإلسالمي السوري.
((( ينظر :جملة املنار (.)451 /34( ،)73 /33( ،)284 /32( ،)232 /32( ،)290 /31
((( ينظر :جملة املنار (.)617 /22( ،)955 /17( ،)317 /17
((( جملة املنار (.)955 /17
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األمة ،ال ُيرجى نجاحه من طريق الدين إال بسعي علماء
الطائفتين له على القاعدتين اللتين رفعنا بنيانهما في
املنار.
األولى( :نتعاون على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا
ً
بعضا فيما نختلف فيه).
والثانية( :من اقترف سيئة من التفريق والعداء
أو غير ذلك من إحدى الطائفتين بقول أو كتابة
فالواجب أن يتولى الرد عليه العلماء والكتاب من
طائفته)» (((.

فما مفهوم الشيخ محمد رشيد رضا لهذه
القاعدة ،وكيف َّ
طبقها؟

أما الجزء األول من القاعدة ،فقد شرح املراد
منها بكل جالء بقوله« :إن املسلمين واليهود والنصارى
والصابئين وغيرهم من أهل امللل والنحل الذين
ُّ
تضمهم العثمانية على اختالف املذاهب في امللة
الواحدة منهم ،كلهم عثمانيون ال يكونون سعداء في
معيشتهم أعزاء في وطنهم ،إال بعمران اململكةّ ،
وعزة
الدولة وشرفها ،فيجب أن َّيتحدوا ويتعاونوا على
عمران هذه البالد باألعمال الزراعية والصناعية
والتجارية املشتركة بينهم»(((.
وأما الجزء الثاني فيشرح املر َاد من اإلعذار بقوله:
«أن ال يتعادوا فيما يختلفون فيه ،بل يجب أن َّ
يتحروا
مع ذلك حسن املعاشرة ،وآداب املجاملة»(((.
ُويسمي الشيخ َّ
شق التعاون في قاعدته بـ «املرتبة
العليا» ،أو القسم اإليجابي (الفعل) ،واإلعذار
بالقسم السلبي (أو الترك) فيقول:
«تلك (أي التعاون) هي املرتبة العليا للجامعة

العثمانية َّ
بيناها لترغيب املستعدين لها فيها ،وتنبيه
محبي اإلصالح للدعوة إليها ،فإذا تعذر العروج إليها
في هذا العصر والتمكن من قسميها السلبي واإليجابي
ً
معا (السلبي هو ترك التعادي والتباغض والتدابر،
واإليجابي هو االئتالف واالشتراك في املواقف واملنافع
الدنيوية والتربية الفنية والعلمية) فإننا نكتفي منها
بالقسم السلبي ألنه ترك ،والترك ميسور في كل وقت»
ومن هنا ُيعلم أن الشيخ محمد رشيد رضا لم يقصد
باإلعذار أن ُي ّ
قر أهل الباطل على باطلهم ،وال أن
يسكت عنه .وكيف ُيظن به ذلك وجهوده في الرد على
أباطيل النصارى((( ،وسخافات الشيعة((( معلومة
منتشرة؟
لم يقصد الشيخ محمد رشيد رضا باإلعذار في
قاعدة «املنار» أن ُي ّ
قر أهل الباطل على باطلهم،
وال أن يسكت عنه
وقد أضاف الشيخ رشيد رضا في أحد املواضع التي
شرح فيها القاعدة عبارة ثالثة ،فقال« :أن يتعاضدوا
ويتعاونوا على ما يشتركون فيه ويتفقون عليه ،ويعذر
ّ
بعضهم ً
ويحكموا الشرع
بعضا فيما يفترقون فيه،
ِ
وامليزان فيما يتنازعون عليه»((( ،وهذه اإلضافة ظاهرة
ً
بأنه لم يقصد مطلقا إقرار الباطل أو الرضا به .ثم
أخذ هذه القاعدة عنه العديد من أهل العلم والدعوة
حتى شاعت وانتشرت.

تنزيل القاعدة واستعمالها في غيرما وضعت
له:
لكن كثر في زماننا تنزيل القاعدة -وخاصة في

((( جملة املنار (.)232 /32
((( جملة املنار (.)833/15
((( املرجع السابق
((( من آاثر الشيخ حممد رشيد رضا كتاب (شبهات النصارى وحجج اإلسالم) ،وينظر أيضا :جهود الشيخ حممد رشيد رضا يف الرد على عقائد النصارى،
لعبد الرمحن العواجي ،وكتاب :الرد على النصارى يف جملة املنار ،كتاب إلكرتوين.
((( من الرسائل اليت تركها الشيخ رضا رسالة "الشيعة والسنة" ،ويكفي قراءة هذه الرسالة من حممد احلسني كاشف الغطاء ملعرفة شدة أت ِذّيهم من ردود الشيخ
كثريا من التحريش ابلشيعة ،ونشر األحباث واجملادالت مع بعض علماء اإلمامية ،والطعن
عليهم" :فرجائي إىل األستاذ صاحب املنار أن ال يعود إىل ما فرط منه ً
املر على مذهبهم الذي ال يثمر سوى أتجيج انر الشحناء والبغضاء بني األخوين ،وال يعود إال ببالء الضعف والتفرقة بني الفريقني ،وحنن يف أمس احلاجة اليوم
إىل مجع الكلمة ،وتوحيد إرادة األمة ،وإصالح ذات البني واألستاذ الرشيد  -أرشد هللا أمره  -ممن يعد يف طليعة املصلحني ،وكبار رجال الدين ،فباحلري أن
يقصر (مناره اإلسالمي) على الدعوة إىل الوفاق والوائم ،ومجع كلمة اإلسالم ،ويتجاىف يف كل مؤلفاته  -سيما يف تفسريه اخلطري-عن كل ما ميس كرامة ،أو
يثري عصبية أو محية ،أو يهيج عاطفة ،وأن يدعو إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة؛ فإن ذلك أجنع وأنفع ،وأعلى درجة عند هللا وأرفع .حرره يف زاوية النجف
األشرف املقدسة يوم النصف من شهر رمضان املبارك سنة  1350ه حممد احلسني آل كاشف الغطاء" .كما ألف املرجع الشيعي اللبناين حمسن األمني العاملي
رسالة مساها "احلصون املنيعة يف الرد على ما أورده صاحب املنار يف حق الشيعة".
((( جملة املنار (.)833/15
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شقها الثاني -على ما هو أبعد مما وضعت له ،فأريد
من «العذر» البحث عن تبرير للمخالف بما ّ
يهون من
مخالفته مهما كانت ،بل وربما التماس وجه لصحة
ّ
وأقل ذلك التثريب على من يتصدى لبيان
قوله،
املخالفة وحكمها في الشرع ،فوقع الخلل في تطبيقها.
ُ
ن ِّزلت القاعدة بعد ذلك على غير مراد قائلها،
فصارت وسيلة للبحث عن تبرير للمخالف بما
ّ
يهون من مخالفته مهما كانت ،وربما التماس
وجه لصحة قوله
ولعل من أسباب هذا الخلل استصحابهم للمعنى
اللغوي العام الذي تذكره معاجم اللغة ،وإغفال
السياق الذي جاء فيه هذا اللفظ في القاعدة
َ
ََ
الذهبية :إذ تذكر املعاجم في معنى
«عذ َره»« :رفع عنه
ْ
َّ َ َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ
والذ َ
نب ،ولم يؤاخذهَ ،س َامحه ،وجد له حجة
اللوم
(((
فيما فعل» .
وال َّ
شك أن هذا اإلطالق لم ُيرده من�شئ القاعدة
كما رأينا من كالمه .فلما استخدم القاعدة من
استخدمها بهذا اإلطالق حصل الخالف فيها بين
قابل لها ور ّاد ،ونقدها العديد من العلماء املعاصرين
ّ
املحققين ولم يرضوها.
ِ
والسبب في ذلك َّأن في هذه القاعدة إجمال ،فكان
ال بد من االستفصال ،وهذه هي طريقة أهل السنة
املشتبهة املحتملة للحق
والجماعة في األلفاظ املجملة
ِ
والباطل.

املحتمل
إذ أن منهجهم في ذلك :أن اللفظ املجمل
ِ
للمعنى الحق والباطل ال يجوز إثباته ً
مطلقا ،وال نفيه
ً
ٌ
مطلقا؛ َّ
إثبات للمعنى الباطل ،وفي نفيه
ألن في إثباته
َ
ّ
ٌ
الحق ،ومن ث َّم فال يجوز استعماله إال
نفي للمعنى ِ
َّ
ُ
ً
بنوع من التقييد ،أو ينحى جانبا ويستبدل به األلفاظ
ٍ
الواضحة البينة الصريحة غير املشتبهة.
اعنا» في معنى خبيث،
وملا
استعمل اليهود كلمة «ر ِ
ُ
ً
ُن َ
هي الصحابة عن استعمالها مطلقا ،مع أنهم ال
يريدون بها إال املعنى الحق ،قال تعالى﴿ :يَــا َأ ُّي َهــا َّالِيـ َ
ـن

آم ُنــوا َل َت ُقولُــوا َراع َِنــا َوقُولُــوا انْ ُظ ْرنَــا َو ْ
َ
اسـ َ
ـم ُعوا َول ِلْ َكف ِريـ َ
ـن
ِ
((( معجم اللغة العربية املعاصرة (.)1474/2
((( جمموع الفتاوى (.)114 /12

َ

َ َ
ــذ ٌ
اب أ ِل ٌ
ــم﴾ [البقرة.]104 :
ع

قال ابن تيمية رحمه هللا« :وأما األلفاظ التي
ليست في الكتاب والسنة ،وال اتفق السلف على
نفيها أو إثباتها ،فهذه ليس على أحد أن يوافق من
نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده ،فإن أراد بها
معنى ُيوافق خبر الرسول أقر به ،وإن أراد بها ً
ً
معنى
يخالف خبر الرسول أنكره .ثم التعبير عن تلك املعاني
إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها ،أو
ّبين مراده بها؛ بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه
الشرعي؛ َّ
فإن ً
كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ
مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة ،حتى تجد الرجلين
يتخاصمان ويتعاديان على إطالق ألفاظ ونفيها ،ولو
ً
سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضل عن
أن يعرف دليله ،ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه
ً
يكون
مخطئا ،بل يكون في قوله نوع من الصواب ،وقد
ً
ً
يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه ،وقد
يكون الصواب في قول ثالث»(((.
َ
وحيث إن «القاعدة الذهبية» أجملت ذكر
التعاون واإلعذار ،فحصل ما حصل من اللغظ ّ
والرد
ِ
ُ
والقبول لها ،وجب تقييدها لتحرير املعنى الذي تصبح
به ُموا ِفقة للحق الذي ُّ
تدل عليه النصوص ،وتنفي
عنها الباطل الذي قد يتمسك به أهل الجهل والهوى.
َ
«القاعدة الذهبية» أجملت ذكر التعاون
واإلعذار ،فحصل فيها اللغط ،ووجب تقييدها
ُ
لتحريراملعنى الذي تصبح به ُمو ا ِفقة للحق الذي
ُّ
تدل عليه النصوص

ضوابط قاعدة التعاون واإلعذار:

هذه القاعدة تشتمل على شقين :التعاون واإلعذار.
فال بد من التفصيل في حقيقة التعاون ،متى يكون
مصلحة ومتى يكون مفسدة ،وكذلك العذر ماذا يراد
به ومتى يسوغ ومتى ال يسوغ.

َََ َُ ْ
أما التعاون ،فاألصل في ذلك قوله تعالى ﴿:وتعاونوا
َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
ان واتقــوا
اإلثـ ِم والعــدو ِ
ـر واتلقــوى وال تعاونــوا ع ِ
ع الـ ِ
ُ ْ َ
ّ َّ ّ َ
ـاب﴾[املائدة.]2 :
الل إِن الل شـدِيد العِقـ ِ
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ً
ُ
والتعاون ال يشترط له االتفاق في املنهج فضال
عن الدين ،بل يجوز التعاون حتى مع الكافر واملبتدع
ّ
الضال إذا كان ذلك ُيحقق مصلحة شرعية راجحة،
ِ
ً
ولم يكن هناك مفسدة ،أو كانت املفسدة يسيرة
ً
محتملة في مقابل املصلحة ،كما ّ
قرر ذلك العالمة
ابن القيم رحمه هللا ،ففي معرض كالمه عن الفوائد
الفقهية من صلح الحديبية ً
تعليقا على قول النبي صلى
ُ َّ
نف�سي بيده ال يسألوني خطة
هللا ّعليه وسلم( :والذي ِ
ُ
ُ
(((
مات هللا إال أعطيتهم ِإياها)  ،قال
يعظمون فيها ح ُر ِ
رحمه هللا« :ومنها :أن املشركين وأهل البدع والفجور
ً
طلبوا أمرا ُيعظمون فيه ُ حرمة
والبغاة والظلمة إذا ُ
من حرمات هللا تعالى ،أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا
في َ
عليه وإن ُمنعوا غيرهُ ،
عاونون على ما فيه تعظيم
حرمات هللا تعالى ،ال على كفرهم وبغيهم ،ويمنعون
ى
محبوب
فكل من التمس املعاونة على
ٍ
مما سو ُذلكُ ،
ً
رض له ،أجيب إلى ذلك كائنا من كان ،ما
هلل
تعالى م ٍ
ّ
لم يترتب على إعانته على ذلك املحبوب مبغوض هلل
أعظم منه ،وهذا من ّ
أدق املواضع وأصعبها وأشقها
على النفوس»(((.
وقال ابن تيمية« :فإذا تعذر إقامة الواجبات من
(((
(((
(((
(((
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العلم والجهاد وغير ذلك إال بمن فيه بدعة مضرتها
دون مضرة ترك ذلك الواجب ،كان تحصيل مصلحة
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه ً
خيرا من العكس»(((.
وأما اإلعذار :فهو مبني على نوع االختالف:
ً
فإن كان الخالف سائغا ،وهو اختالف أهل السنة
والجماعة فيما بينهم ضمن دائرة الخطأ والصواب،
أو الصواب املتنوع ،وهو االختالف الناتج عن أنظار
الفقهاء املجتهدين في املسائل العلمية والعملية التي
ليست من أصول الدين .فإذا استفرغ العالم ُوسعه
قصد ُه في ذلكَّ ،
ُ
في تحري الحقَ ،
واتبع سبيل
وح ُسن
املؤمنين في طلب الحق من الكتاب والسنة ،وكان
ُ
ً
جامعا آللة العلم التي تمكنه من معرفة الحق ،وأخطأ
في إدراك الصواب ُ
وحكم هللا في نفس األمر؛ فهذا
خطؤه مغفور ،بل هو ُمثاب على اجتهاده وتقواه ،كما
ُ
الحاكم
قال النبي صلى هللا عليه وسلم( :إذا حكم
َ
َ
فاجتهد فأصاب فله أجر ِان وإذا حكم فاجتهد فأخطأ
ٌ
فله ٌ
واحد)(((.
أجر
َ
ومن ث َّم فال يجوز في هذا االختالف التضليل وال
ً
التبديع ،فضال عن التكفير ،وال يجوز الوالء والبراء
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ُّ
ألحد هذه األقوال ،وإنما النقاش والجدال
والتعصب ٍ
بالتي هي أحسن؛ لبيان الخطأ من الصواب بالدليل
ّ
ِيــن َ
البين الواضح ،كما قال تعالى﴿ :يَــا َأ ُّي َهــا َّال َ
آم ُنــوا
ِ

ُ َ َُ
ْ ُ ْ َ ْ
َْْ
َّ َ َ َ ُ
َ ُ
َّ
ــم فــإِن
ــر مِنك
أطِيعــوا الل وأطِيعــوا الرســول وأ ِ
ول الم ِ
َ
ْ ُ ُْ ْ ُْ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
اللِ َو َّ
ـم تؤم ُِنــون
الر ُســو ِل إِن كنتـ
تنازعتــم ِف ش ٍء فــردوه إِل
ْ
َّ َ ْ َ ْ ْ
ً
َ َ َ ٌْ ََ ْ َ ُ َ
بِــاللِ والـ
ـر ذل ِك خــر وأحســن تأوِيــا﴾ [النساء:
ـو ِم ال ِ
خـ ِ

 ،]59قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وإن كان املخطئ
ً
مغفورا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده،
املجتهد
َّ
فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة
واجب؛ ْ
وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله ،ومن
ُعلم منه االجتهاد السائغ فال يجوز أن ُيذكر على وجه
الذم والتأثيم له؛ َّ
فإن هللا غفر له خطأه؛ بل يجب -ملا
فيه من اإليمان والتقوى -مواالته ومحبته والقيام بما
أوجب هللا من حقوقه ،من ثناء ودعاء وغير ذلك»(((.
وفي مثل هذه املسائل والحاالت نقول :على كل صاحب
اجتهاد أن يعذر صاحبه في اجتهاده املخالف له.
ّ
وأما االختالف غير السائغ ،كالخالف مع الكفار
 ،والخالف في الكليات كالخالف مع أهل البدع من
ٌ
الخوارج والرافضة واملعتزلة وغيرهم ،فهذا اختالف
ُيحمد فيه أهل الحقُ ،وي ُّ
ذم فيه أهل الباطل وال
ُيعذرون في �شيء؛ إذ فيه من املحاذير :السكوت
ّ
على الباطل ،وتصحيح السبل الشيطانية ،فما ث َّم
إال صراط واحد مستقيم ،أو سبل ُم َّ
عوجة ،قال
َ َ َّ
َ َ َّ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ َّ
ِيما فاتب ِ ُعــوهُ َول تتب ِ ُعــوا
صاط مســتق
تعالى﴿:وأن هــذا ِ

ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ
َ ُ ْ َ َّ ُ
ُ
اكـ ْ
ـم َعـ ْ
كـ ْ
ـن َس ـبِيلِهِ ذل ِكــم وص
ـم ب ِـهِ
الســبل فتفــرق ب ِ
َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ
لعلكــم تتقــون﴾ [األنعام ،]153 :فإعذار املختلفين

ّ
ً
املعوجة ،وتضييع
ور�ضى بهذه السبل
هو إقر ٌار
للصراط املستقيم ،قال ابن القيم رحمه هللا« :وهذا
ٌ
واحد ،وهو ما بعث به
ألن الطريق املوصل إلى هللا
رسله وأنزل به كتبه ،ال يصل إليه أحد إال من هذه
الطريق ،ولو أتى الناس من كل طريق ،واستفتحوا
من كل باب ،فالطرق عليهم مسدودة ،واألبواب عليهم
مغلقة ،إال من هذا الطريق الواحدَّ ،
فإنه متصل باهلل،
موصل إلى هللا»(((.
ٌ
ٌ
وتضييع
تلبيس على الناس،
كما َّأن في اإلعذار
لعقيدة البراء من الكفار وأهل البدع ،وتضييع
ّ
الحق والباطل.
للفرقان بين
ِ

ثم َّإن في إعذار املخالفين في الكليات وعدم اإلنكار
عليهم تثبيت للتفرق ،وزيادة في االختالف .والشريعة
إنما بعثت لحسم مادة الخالف ،وليكون الناس أمة
واحدة ،قال الخطابي رحمه هللا« :فأما االفتراق في
ٌ
محظور في العقولَّ ،
محر ٌم في
اآلراء واألديان؛ فإنه
قضايا األصول؛ َّ
ألنه داعية الضالل ،وسبب التعطيل
واإلهمال ،ولو ُترك الناس متفرقين؛ َّ
لتفرقت اآلراء
ُ
والنحل ،ولكثرت األديان وامللل ،ولم تكن فائدة في
بعثة الرسول ،وهذا هو الذي عابه هللا عز وجل من
التفرق في كتابه»(((.
وال يكون ذلك إال بترك البدعة والعمل بالسنة،
واالجتماع على الحق وترك الباطل ،ففي حديث
َ َ
(وعظنا رسول
العرباض بن سارية ر�ضي هللا عنه قال:
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم ً
يوما بعد صالة الغداة موعظة
َ
بليغة ،ذرفت منها العيونَ ،وو ِجلت منها القلوب ،فقال
مودع فماذا ُ
رجلَّ :إن هذه موعظة ّ
تعهد إلينا يا رسول
ِ
هللا؟ قالُ :أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعةْ ،
وإن
ِ
ِ
ً
عبد َح َب�شيَّ ،
ٌ
اختالفا ً
فإنه من َي ِعش منكم يرى
كثيرا،
وإياكم ُومحدثات األمور؛ َّ
فإنها ضاللة ،فمن أدرك
ِ
ذلك منكم فعليه ب ُس َّنتي َّ
الخلفاء الراشدين
ة
وسن
ِ
ِ
َ
املهديينَ ،ع ُّ
بالنواجذ)(((.
عليها
ضوا
ِ
َّ
إن في إعذار املخالفين في الكليات وعدم اإلنكار
عليهم تثبيت للتفرق ،وزيادة في االختالف.
والشريعة إنما بعثت لحسم مادة الخالف،
وليكون الناس أمة واحدة

والخالصة:

َّإن هذه القاعدة« :نتعاون فيما اتفقنا عليه،
ويعذر بعضنا ً
بعضا فيما اختلفنا فيه» ،ال يمكن
فهمها على مراد صاحبها إال بتفصيل ،فيقال :نتعاون
فيما اتفقنا عليه مما ال يترتب عليه مفسدة ،ويعذر
بعضنا ً
بعضا فيما يسوغ فيه الخالف.
ُ
فيجب األمر باملعروف
أما في الخالف غير السائغ
ُ
ُ
ّ
الحق وكشف الباطل.
والنهي عن املنكر ،وتبيين ِ

((( جمموع الفتاوى (.)234/28
((( مدارج السالكني (.)38 /1
((( "العزلة" للخطايب (ص .)58-57
((( أخرجه أبو داود ( ، )4607والرتمذي ( )2676وقال :حسن صحيح.

العدد()2

شعبان 1441هـ ـ ـ أبريل/نيسان 2020م

23

حضارة وفكر

الصالت العلمية والتربوية
ِّ
عند أعالم المدرسة
اإلصالحية في الشام
د .ياسني جمول

()1

تميزت املدرسة اإلصالحية في بالد الشام بامتداد ِصالت الرحم واملعرفة والعلم بين رموزها ،وقد حملت
صور ترابطهم وتواصلهم لوحات عظيمة من العلم ،والتربية ،وصفاء الروح ،وفيما يلي وقفات مع عدد من
هذه اللوحات.
ُ
(((قيل :العلم َر ِح ٌم بين أهله .وأهله هم
ّ
ّ
ومتعلمين ،وعلى نحو ما
معلمين
ِ
املشتغلون به؛ ِ
ُ
تكون الصالت بين أرحام الدم يحسن أن تكون
بين َمن يجمعهم رحم العلم ،بل أفضل؛ َّ
ألنهم
ِ
حم َلة ّ
َ
ُ
الدين ،وقد قال شيخ الـمصلحين في الشام
ِ
َ
آباء في ّ
القاسمي رحمه هللاَّ :
األساتذة ٌ
ُّ
الدين؛
«إن
ِ
ّ
ٌ
فجدير بالعاقل أن يقدرهم أقدارهم ،وينشر
ّ
َ
َ
الشكر والدعاء لهم في
مآثرهم وآثارهم ،ويمحضهم
َّ
ْ
ّ
ّ
ّ
ُّ
والضراء؛ والن َس ُب الروحاني ال يقل -إن لم
السراء
َّ
َ
ّ
َ
الجسماني»(((.
يتفوق -عن النس ِب ِ
َ
وحيث َّإن املدرسة اإلصالحية في الشام نهاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

انطلقت مع البيطار والقاسمي والجزائري في ثورة
إصالحية في العلم والتعليم والدعوة والتأليف
والجهاد(((؛ َّ
فإن النظر في ّ
الصالت العلمية لهذه
ِ
األهمية بمكان؛ َّ
َّ
ألن رموزها قادوا
املدرسة من
ً
َّ
ُّ
نهضة أعادت للشام ألقها وتصدرها ،فامتدت
ً
ً
وغربا.
ثمارها شرقا
َ
آباء في ّ
َّ
األساتذة ٌ
ٌ
فجديربالعاقل أن
الدين؛
إن
ِ
ّ
يقدرهم أقدارهم ،وينشرمآثرهم و آثارهم،
ّ
َ
َ
والدعاء لهم في ّ
السراء
الشكر
ويمحضهم
ّ
والضراء
جمال الدين القاسمي رحمه هللا

((( دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية واألدب العريب ،معيد يف جامعة محص سابقاً ،ابحث ومدقق يف الرتاث.
((( مجال الدين القامسي ،العجمي ،ص(.)107
((( سبق يف العدد األول من جملة رواء مقال بعنوان" :من مالمح املدرسة اإلصالحية يف الشام" حيسن الرجوع إليه؛ فما يف هذا املقال تفصيل لبعض
اجململ هناك وإضافات جلوانب أخرى.
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ً
عموما في ثالثة
وتظهر الصالت العلمية
مستويات :مع الشيوخ ،ومع الطالب ،ومع األصحاب
ُّ
التشعب في هذه املستويات عند
واملتعاصرين ،ولكثرة
رموز املدرسة اإلصالحية ،نقف معها وقفات تعطي
مالمح تلك الصالت ،ونستقي منها الدروس وال ِع َبر:

ّ
ً
واملعلمين:
أوال :مع الشيوخ
ِ
الشيوخ من األهل:

ً
ما زال واقرا في النفوس َّأن العلوم عامة -والشرعية
ّ
ُ
ملتعلم ّ
التميز فيها إن كان شيخه
منها خاصة -ال يمكن
ِّ
َ
كتابه فحسب ،فكان الحث على أخذ العلم عن أهله،
ومن كرم هللا على املرء أن ينشأ في بيئة علمية تكون
ً
ِ ً
خصبة له َلي ُنم َو َوي ُ
سم َو .ولعل هذا ّأول ما يطالعنا
تربة
في أعالم املدرسة اإلصالحية في الشام؛ فهذا الشيخ
عبد الرزاق البيطار يذكر شيوخه في إجازاته فيقول:
ُ
أخذت عن مشايخ كثيرين ،واتصل
«إني بحمد هللا قد
ُ
سندي بهم بسيد املرسلين ،...منهم ،بل أفضلهم لديَّ
ُّ
وأجلهم ِم َّن ًة َّ
علي :سيدي الوالد الشيخ حسن بن
إبراهيم بن حسن البيطار ّ
تغمده هللا برحمته وأحسن
إليه في دار القرار؛ فإني قد حضرت عليه جملة من
الفنون»((( ،ويترجم لوالد ه في كتابه «حلية البشر في
ً
ً
تاريخ القرن الثالث عشر» ترجمة وافية بين األعالم(((،
ً
ّ
محمدا
فيسمي بعد والده أخاه
بل يزيد في ذكر شيوخه
(((
أمين فتوى الشام وأخاه عبد الغني .
ُ
وصاحبه في الدعوة واإلصالح الشيخ جمال
َ
ُ
وش َ
عره بكتاب
الدين القاسمي أفرد ترجمة والده ِ
مستقل بعنوان« :بيت القصيد في ترجمة اإلمام
ّ
الوالد السعيد» ،ومما قاله فيه« :وكم غذاني بعوارف
الحسان ،وأذاقني من حالوة آدابه ما َ
تجهد
معارفه ِ
َ
فيه ُيد اإلمكان ،وبذل قصارى اجتهاده في إمدادي
وإسعادي»((( ،وقال« :وكان سيدي الوالد ر�ضي هللا
ً
مواظبا على درو�سي ومطالعتي يزداد
عنه حينما يراني
في دعواته الصالحة للفقير ،وينظم في رضائه عني

ً
أبياتا ّ
يشوقني في دوام االجتهاد...؛ وأعظم �شيء عندي
من جليل أدعيته قوله لي أغلب األوقات :هللا ير�ضى
عليك كما ر�ضي على ّ
الص ِّديق»(((؛ فما أجملها من
ّ
تربية وما أجلها من دعوات!
ربيبهما ً
ومن بعدهما ُ
معا الشيخ بهجة البيطار،
أكثر عن ّ
أخذ عن أبيه الشيخ بهاء الدين وأخذ َ
جده
ّ
ألمه الشيخ عبد الرزاق البيطار(((.
ونجدفيسيرةالشيخبدرالدينالحسني َّأنهبدأالطلب
ً
على والده أوال ،فلما مات دفعته ّأمه -وكانت من أسرة
علمية عريقة من آل الكزبري -إلى أبرز شيوخ عصره(((؛
موجه له حتى صار ّ
خير ّ
فكانت ُّأمه َ
محدث الشام.
ِ
ّ
لكن اآلباء ليسوا ً
سواء في العناية بأبنائهم كما هو

كلمات
حالنا اليوم ،لذا نجد الطنطاوي وهو يكتب
ٍ
بماء العيون عن والده الشيخ مصطفى ،ال ُيخفي أن
ّ
غيره انتفع بعلم والده أكثر منه ،فيقول« :كان حظي
من علم أبي دون حظوظ اآلخرين؛ وما ُ
كنت أراه إال
َ
طرفي النهارْ ،
وإن كان في الدار لم ُ
يخل من أصدقاء
يتفرغ لي أو ُي َ
أو ّزوار؛ ولو َّأن هللا َ
ألهمه أن ّ
وليني مثل
َ
الذي كان يوليه ّ
املقربين من تالميذه ،لرجوت أن أنتفع
به أكثر مما انتفعوا»((( ،وكان أبي «من صدور الفقهاء
ّ
ومن الطبقة األولى من ّ
املربين واملعلمين؛ ولكنه كان
ُ
ُ
ّ
ومسجده
مدرسته
املدرسين والدعاة ربما شغلته
كأكثر ِ
عن اإلشراف الدائم على أوالده»(((؛ فهذه رسالة لآلباء
في ُّ
للحمل عن آبائهم ،فال يتركوا
التنبه َلألبناء ،ولألبناء
ِ
ً
خيرا هم أولى الناس به.
ومن تأكيدهم ألهمية حفظ العلم في األبناء ما قاله
الشيخ بهجة البيطار للشيخ بهجة األثري في رسالة
ّ
تعزيته بعلمة العراق محمود شكري اآللو�سي« :ولذا
ُ
رجوت ..في كتابي السابق أن ينوب ّ
عني بتعزيتهم؛ َّ
ولعل
ّ
فيسد بعض فراغ الفقيد إن
فيهم َمن يشتغل في العلم
شاء هللا»(.((1

((( عبد الرزاق البيطار ،للعجمي ،ص(.)17
((( حلية البشر.)463/1( ،
((( عبد الرزاق البيطار ،ص(.)18
((( القامسي ،للعجمي ،ص(.)32
((( مجال الدين القامسي ،ظافر القامسي :ص( ،)31والقامسي ،للعجمي ،ص(.)58
((( الشيخ حممد هبجة البيطار وجهوده يف الدعوة واإلصالح ،أمحد الشهري ،ص(.)63
((( حم ِّدث الشام الشيخ بدر الدين احلسين ،للرشيد ،ص(.)15
((( الذكرايت ،للطنطاوي.)248/1( ،
((( الذكرايت (.)99/2
( ((1الرسائل املتبادلة بني مجال الدين القامسي وحممود شكري اآللوسي ،للعجمي ص(.)38
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كانت اإلجازات العلمية بمثابة الشهادات
الجامعية اليوم
علي الطنطاوي رحمه هللا

اإلجازات:

ومما يستوقف في صالت ال ُـمصلحين بشيوخهم:
ّ
اإلجازات؛ فهي الرابطة التي تؤكد قرابة العلم للمرء
بشيخه ،فكانت اإلجازات بمثابة الشهادات الجامعية
اليوم كما يقول الطنطاوي((( ،لذا نجد تأكيدهم على
تحصيلها من شيوخهم ،قال القاسمي« :وقد أجاز
ً
ً
عامة ٌ
كثير من كبار الشيوخ» ،ثم ذكر َمن
لي إجازة
ّ
الدمشقيين وغيرهم(((.
أجازوه ِمن
ٌ
ٌ
أدب ٌّ
وفي اإلجازات ٌ
وتاريخ ،يحسن بها
وعلم
جم
بحث مستقل(((.

األدب في مخالفة الشيوخ ..والوفاء لهم:
واإلجازات لهم من شيوخهم ال تعني التقليد األعمى
ً
َ
دون مخالفة للشيوخ أبدا؛ وإال كانوا استمر ًارا ِلا كان
عليهم عامة أهل الشام دون النهضة اإلصالحية التي
قاموا بها ،فقد قرأ أستاذ القاسمي الشيخ بكري
ّ
ً
ثم قال بعد قراءتهَّ :
ً
صحيحا َّ
«إن هذا
العطار حديثا
الحديث ُمشكل؛ َّ
ألنه يخالف مذهب الشافعي الذي
ِ
ً
نحن عليه ،فأجابه قائال :يا أستاذ! هل اإلشكال في
الحديث الصحيح الصريح في الحكم؟ أم اإلشكال في
ّ
َ
خالفه؟! َّ
فتنبه عند ذلك الشيخ العطار
املذهب الذي
وأدرك خطأه وقال له :صدقت؛ فإنه ال إشكال في
َ
الحديثَّ ،إنما اإلشكال في مذهبنا الذي خالفه»(((.
ُ
َ
ّ
القاسمي شيخه الخاني بكل إجالل،
َويذكر
َ
َ
وإن َ
ْ
طريقته النقشبندية التي التزمها معه،
ترك
ليسلك منهج السلف ،دون ْأن ُيفسد هذا صلته

بشيخه ،فيقول« :ولم أنقطع عن زيارته ،وكان ّ
يتودد
ّ
ّ
إلي ويعظمني ...وبالجملة فهو من أفضل أشياخي
ُ
انتفعت بمجالسهم ّ
وتأدبت بآدابهم واغتبطت
الذين
( ((
بصحبتهم» .
وهذا الوفاء بين العلماء وشيوخهم ٌ
باد فيهم؛
أمر ٍ
َّ
القاسمي فيقول:
إذ يصف اإلمام محمد رشيد رضا
ُ
ً
يأخذ ما صفا ويدعُ
ناسكاًّ ...
«وكان ًّ
وفيا لإلخوان،
تقيا
ما كدر ...ومن وفائه أن لم يقطع مراسلتنا وال مراسلة
األستاذ اإلمام((( في ّإبان ثقل وطأة االستبداد الحميدي؛
إذ كانت مراسلتنا ُت ّ
عد من الجنايات السياسية التي
تعاقب الحكومة صاحبها أشد العقاب»(((.
ليعلم هذا الجيل الذي نقوم على تربيته َّ
أن في هذه
ِ
الدنيا بقايا من الوفاء واملحبة ،تتماسك بها أجزاء
َّ
هذا الكون اإلنساني ،و أنه لوالهذه البقايا النحدر
َ
اإلنسان إلى حيوانية عارمة ،كالتي َبدت آثارها في
ّ
الجماعات التي جفت نفوسها من الوفاء واملحبة
محمد البشيراإلبراهيمي رحمه هللا
ّ
ويكأن هذا الوفاء للشيوخ َد ٌ
ين ٌ
ووفاء؛ فقد جاء في
ُّ
ّ
النص على وفائه الشديد
التقي
ترجمة الشيخ حامد
َ
لشيخه القاسمي((( ،وحكى الشيخ عاصم البيطار
عن والده الشيخ بهجة« :لم يكن يذكره في بيته أو
ّ
على مأل من قومه إال بقوله :شيخنا علمة الشام،
أو شيخنا القاسمي ،...وكنت أشعر بسعادة والدي
ُ
رحمه هللا وهو يعمل فيما طبع من كتب شيخه ،وكم
ُ
كنت أراه يبكي وهو يعمل ،ويبكي وهو يذكر أستاذه
القاسمي»(((؛ فما أعظمه من وفاء!
ّ
وفي الوفاء مع ُمصلحي الشام يقول العلمة
رسالة من الشيخ بهجة
محمد البشير اإلبراهيمي بعد
ٍ
البيطار« :ل َ
يعلم هذا الجيل الذي نقوم على تربيته
ِ

((( الذكرايت (.)179/1
((( القامسي ،للعجمي ،ص( .)52وذكر ظافر عن أبيه العالمة القامسي يف أول درس له يف املسجد مكان والده رمحه هللا َس ْرَده لشيوخه يف الكتاب الذي
يدرسه على طريقة الشيوخ واملعلّمني وقتذاك .يُنظر :القامسي ،لظافر ،ص(.)38
ّ
((( من عيون اإلجازات إجازة الشيخ عبد الرزاق البيطار لصاحبه الشيخ مجال الدين القامسي ،ينظر :عبد الرزاق البيطار ،للعجمي ،ص(.)32
((( مجال الدين القامسي ،لإلستانبويل ،ص( ،)28ومثة موقف آخر ملخالفة القامسي شيخه العطار ورجوع الشيخ لرأي القامسي يف املصدر ذاته ،ص(.)80
((( مجال الدين القامسي ،لظافر ،ص(.)28
((( يعين :األستاذ حممد عبده.
((( مجال الدين القامسي ،لإلستانبويل ،ص(.)22
((( القامسي ،للعجمي ،ص(.)32
((( القامسي ،نزار أابظة ،ص( .)215ويذكر الطنطاوي بعض قصص وفائه لشيوخه يف :رجال من التاريخ ،ص(.)541-540
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َّأن في هذه الدنيا بقايا من الوفاء واملحبة ،تتماسك
بها أجزاء هذا الكون اإلنسانيَّ ،
وأنه لوال هذه البقايا
النحدر اإلنسان إلى حيوانية عارمة ،كالتي َب َدت آثارها
في الجماعات التي ّ
جفت نفوسها من الوفاء واملحبة،...
َّ
منبع الوفاء الشر ُق ،وإن ز َ
وإن َ
َ
ّ
والقي َم
وساقيه
ارعه
ُ
اإلسالم ،وع�سى ْأن تحمل البصائر هذه
عليه هو
ُ
الذكريات إلى اإلخوان في دمشق فنتنادم على البعد
ونلتقي على الذكريات ونتناشد»(((.

طالب ّ
تقدموا شيوخهم ..والشيوخ ّ
يقرون
ّ
بتفوقهم:

ّ
الصحية بين ال ُـمصلحين وشيوخهم،
ولهذه الصلة
ُ
يحضرون دروسهم ،فذكرَ
نجد شيوخهم الكبار
َ
ي
القاسمي شيخه عبد الرحمن املصر الذي قرأ عليه
القرآن أول عمره ،وقال« :وبعدما ُ
كبرت حضر ً
كثيرا
درو�سي الفقهية والتفسيرية ،وكان ُربما
من مجالس
ُ
ّ
(((
أراد تقبيل يدي ،فأجل ذلك ملشيخته»  .بل يعترف
ُّ
بالتقدم عليه((( ،ويعترف الشيخ أبو
له شيخه الخاني
الخير الخطيب أمام الوالي العثماني -وأمام الزعماء
ُ
تعرض الدعاوى وتزداد! -فيقول عن الشيخ بدر الدين
الحسني« :إن الشيخ بدر الدين هو تلميذي؛ ولكنه
علي ً
فاق َّ
كثيرا في العلم»(((.

ً
ثانيا :مع الطالب:
ّ
ومحبتهم:
إجالل الطالب

ال ُي َّ
تصور ممن كانوا مع شيوخهم على نحو ما
سبق في الوفاء واإلجالل أن يكونوا ّ
أقل من ذلك مع
ُّ
ّ
طالبهم؛ وهم َّ
الرواد السابقون في الحث على التعلم
ّ
َّ
ّ
والتميز فيه ،وأنه ليس ّ
األبوة
للتبرك((( ،ومما يجلي
َ
ّ
اإلصالحي مع
والنهج
التي ذكرها القاسمي مع الطالب
ما سبق :حرية البحث والرأي ،فجاء في كالم طالب
القاسمي عنه« :وكان رحمه هللا مع طالبه كالصديق
مع صديقه ،يعطيهم الحرية في البحث ،قال تلميذه:

ً
ُ
ُ
َ
فأبطل رأيي باألدلة،
وخالفته في رأيه،
باحثته مرة
فلم أقتنع ،وقلت له :لم أقتنع ،فقال لي :أنت ّ
حر؛
لك رأيك ولي رأيي»((( ،وقال األستاذ محمد املبارك
عن الشيخ تاج الدين الحسني نحو ذلك((( .وقال
الشيخ حامد عن القاسمي ً
أيضا« :وكان من ديدنه
رحمه هللا تقوية شخصية طالبه ورفع مكانتهم،
ً
فلم يكن يدعوهم بالتالمذة ،بل باألصحاب أسوة
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهذا منتهى األدب
ُ
ومن عظيم توجيهاته وإخالصه أنه
وح
سن التربيةِ ،...
ً
خالفا لكثير من الشيوخ -كان يأمر طالبه بالذهابإلى بعض املتخصصين ببعض العلوم الشرعية التي
ُ
َّ
يتخصص بها ،بل يأخذهم بيده إليهم ُويوصيهم
لم
بتعليمهم؛ فأين هذا الصنيع من بعض الشيوخ الذين
ُيعاقبون طالبهم إذا بلغهم َّأنهم يقصدون غيرهم من
العلماء؟!»((( .ومن ذلك ما حكاه الشيخ عبد الرزاق
ّ
البيطار عن شيخه املل أبي بكر الكردي« :وكان
كثيرا ما ُيذاكرني -مع صغر ّ
ً
سني -في املسائل العلمية
والنوادر األدبية»؛ وبسبب هذه املرونة والحيوية كان
ً
ال ُـمصلحون قدوة لطالبهم في املراجعة والتصحيح،
فقال الشيخ بهجة عن شيخه القاسمي« :إن مما
يق�ضي بالعجب من أمر أستاذنا املؤلف رحمه هللا هو
ّ
وندر ً
خلف زهاء مئة َّ
مصنف أو أكثرَ ،..
جدا أن
كونه
ً
مخطوطا كان أو مطبوعاً
ً
ترى كتابا في خزانته الواسعة
ً
خاليا من التعليقات الكثيرة ،والتصحيح على األصول
َّ
الخطية الصحيحة..؛ فإن أستاذنا رحمه هللا كان في
ُّ
تجدد مستمر»(((.
كان أعالم املدرسة اإلصالحية يبنون طالبهم
ُمصلحين من َبعدهم؛ فكانوا كما ّ
أحبوا منهم

تربية ..وتعليم:

أعالم املدرسة اإلصالحية كانوا يبنون طالبهم
ُمصلحين من َبعدهم؛ فكانوا كما ّ
أحبوا منهم ،حتى

معي افتقدانه حممد هبجة البيطار ،عدانن اخلطيب ،ص(.)16
((( مَ ّ
((( القامسي ،لظافر ،ص( ،)24والقامسي ،ألابظة ،ص(.)217
((( القامسي ،لإلستانبويل ،ص(.)37
((( حم ّدث الشام ،للرشيد ،ص(.)82
((( يُراجع مقال" :من مالمح املدرسة اإلصالحية يف الشام" العدد األول من جملة رواء.
((( القامسي ،لإلستانبويل ،ص( ،)88واملراد بتلميذه هنا الشيخ حامد التقي الذي سرد اإلستانبويل أكثر كالمه عن القامسي يف كتابه عنه .وينظر :القامسي
للعجمي :ص( ،)271وص(.)273
((( حم ّدث الشام ،للرشيد ،ص(َ .)144و :رجال من التاريخ ،ص(.)488
((( القامسي ،لإلستانبويل ،ص(.)90
((( قواعد التحديث ،مقدمة الشيخ هبجة البيطار ،ص(.)22
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تأثيراملدرسة اإلصالحية الشامية تجاوزحدود الشام إلى مختلف أنحاء العالم اإلسالمي
ّ
قال العلمة اإلبراهيمي في الشيخ بهجة البيطار:
ُ
سلف صدق؛ ّ
علما ّ
حققوه ً
وطبقوه
«وله في اإلصالح
ٍ
ً
َ
عمال ،يعتمد في تحصيله وتربيته على طودين
َ
شامخين من أطواد العلم والعمل ،أحدهما :اإلمام
ّ
املحدث جمال
عبد الرزاق البيطار ،والثاني :اإلمام
ِ
الدين القاسمي؛ عنهما أخذ ،وفي كنفهما نشأ ،وعلى
ً
يدهما ّ
تخرج ،فجاء عاملا من ذلك الطراز الذي نقرؤه
في التراجم وال نجده فيمن تقع عليه العين من هؤالء
العلماء الذين يقرؤون ويحفظون وينقلون ولكنهم ال
يفقهون»((( .لذا لم يقبلوا من الطالب أن ُيسرع في
سؤال شيخه عن املسألة قبل البحث فيها((( ،وارتفعوا
ّ
بهممهم وحذروهم اللهو والعبث((( .فكانوا حريصين
َ
حرصهم على تعليمهم،
على تربية طالبهم في أنفسهم
فقال أحد الطالب عن شيخه القاسمي« :وكان رحمه
هللا يستصحبني في حضره وسفره لإلشراف على
تربيتي ،...وهكذا كان رحمه هللا يتولى مراقبة طالبه
وحسن توجيههم ،فال يكتفي بتعليمهم العلوم كما
هي حال كثير من أساتذة اليوم دون اإلشراف على
َ
تربيتهم؛ ِلا للعلم من خطر دون أدب»(((!
(((
(((
(((
(((
(((

28

يربونهم على َقبول الناس ُ
وكانوا ّ
وحسن دعوتهم
والرفق بهم(((.
ّ
ّ
تعلموا العلم ،وتعلموا صناعة تعيشون بها؛
حتى ال تقفوا على أبواب السلطان تستجدون
الوظائف والجرايات
طاهرالجزائري رحمه هللا

تربية الطالب على اإلباء ّ
وعزة النفس:
ومما تكاثر عن أئمة املدرسة اإلصالحية في الشام
َّ
عزة النفس
مع طالبهم في التربية تأكيدهم عليهم
ُ
َ
َ
وعدم الخنوع ،فجاء عن الشيخ القاسمي قبيل
واإلباء
ّ
وفاته ألحد تالمذته«ُ :إنني ذاهب إلى ربي ،وأريد أن
ً
ّ
أحملك شهادة قبل أن أفارق الحياة لتشهد بها لي أمام
َّ
هللا يوم القيامة؛ وهي أنني منذ اشتغالي بالعلم إلى هذه
أكلت بدينيَّ ،
اللحظة من الحياة ما ُ
وإنما من كسب
ُ
َ
وأكمل تلميذه« :وكان القاسمي ُيريد
يدي بالتجارة»،
َ
من روايته لنا بهذه القصة أن يغرس في نفوس تالميذه
ّ
حب االعتماد على النفس ،وعدم الركون إلى السلطة

معي افتقدانه ،للخطيب ص(.)11
مَ ّ
القامسي ،لإلستانبويل ،ص(.)92
ولذلك صور عديدة يف سري أعالم املدرسة اإلصالحية ،يُنظر منها يف :القامسي ،لإلستانبويل :ص( ،)88وحم ّدث الشام ،للرشيد ص(.)100
القامسي ،لإلستانبويل ،ص(.)89
املرجع السابق ص( ،)19-18وص(.)47
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ً
ً
وعبدا بالراتب»(((،
ومسايرتها على ضاللها رغبة
ّ
وفي موضع آخر ذكر أنه كان يعلمهم االعتماد على
النفس والبعد عن قبول الصدقات ويأمرهم بالسعي
َّ
يتصدق على بعض هؤالء
والعمل« ،فكان إذا أراد أن
َّ
التالميذ يأمرهم أن ينسخوا له بعض مسوداته ثم
ُيكرمهم باسم األجرة ال باسم الصدقة»((( ،فال عجب
إن جاء في ترجمة تلميذه الشيخ توفيق البزرة« :كان
يكتسب بعمل يده؛ فهو يعمل السكاكر ويبيعها،
ًّ
فال ّ
يتعيش بوظيفة؛ َّإنه يعيش ًّ
حرا»(((،
حرا ويعمل
َّ
وفي ترجمة تلميذه الشيخ رشيد شميس أنه «كان ال
يأكل إال من كسب يده في متجره بسوق ّ
الخياطين»(((.
ّ
ومن كالم الشيخ طاهر الجزائري« :تعلموا العلم،
ّ
وتعلموا صناعة تعيشون بها؛ حتى ال تقفوا على أبواب
السلطان تستجدون الوظائف والجرايات .وعلى كل
ّ
ً
ً
طالب علم إسالمي ْأن يتعلم صناعة أو تجارة أو نحو
ذلك من أسباب املعاش؛ ليستغني عن الناس ،وعن
ّ
تكفف العظماء ّ
ومد اليد إلى األوقاف»(((.
ُ
الصالت
تجاوزت ِصالت ّرواد املدرسة اإلصالحية
ِ
ّ
املتنورين
العلمية البحتة ،فكانت مع مختلف
ورموز الحركة الوطنية في الشام وقتها

ً
ثالثا :مع األصحاب واملعاصرين:
َر ِحم اإلصالح مع َر ِحم العلم:

ُ
أكثر ما ُيشتهر عند الحديث عن املتعاصرين
ً
ُّ
النفرة أو الطعن ،حتى قيل قديما« :املعاصرة حرمان»
و«كالم األقران ُيطوى وال ُيروى»؛ َّ
لشدة ما جاء من
العلماء األقران أو املتعاصرين ،وال يبعد هذا ً
كثيرا
عما نراه في ساحتنا العلمية مع األ�سى واألسف ،ولكنّ
ّ
َ
النظر في ِسير أئمة املدرسة اإلصالحية في الشام يخرج
ْ
جمعتهم
بنا إلى خارطة من الصالت العلمية املتميزة
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برحم العلم ثم اإلصالح؛ فلم يكن العلم
فيما بينهم ِ
َ
وحده رابط الصالت املميزة ،بل كان الشرط اآلخر
هو «اإلصالح» ،فال عجب أن تفتر الصالت وتضعف
الروابط مع علماء معاصرين لهم حازوا العلم وأبطؤوا
عنهم في ركب اإلصالح((( .فالدعوة اإلصالحية التي
انطلق بها البيطار والقاسمي وطاهر الجزائري جمعت
َ
إليهم كوكبة ال ُـمصلحين آنذاك في الشام ،فكان
ً
معروفا بنهجه اإلصالحي ً
مميزا من مجالس
مجلسهم
ّ
ُ
ً
الشام((( .قال محمود العطار« :كنت فتى في حدود
الخامسة عشرة ،وأنا أسمع بشهرة الشيخ جمال
الدين وتأثير دروسه في الطبقة العليا من مثقفي
أبناء عصره ،وكان ُيلقي دروسه اإلصالحية في بيته
وفي جامع السنانيةَّ ،..
فيممت وجهي شطر املسجد
بعد صالة العشاء ،فإذا بي أراه ًّ
غاصا بأعالم البالد
الشامية وقادة الفكر واإلصالح من املستمعين ،ولم
يك باملسجد موطئ قدم إلنسان»(((؛ فتجاوزت ص ُ
ُ
الت
ِ
الصالت العلمية البحتة،
ّرواد املدرسة اإلصالحية
ِ
فكانت مع مختلف ّ
املتنورين ورموز الحركة الوطنية في
ً
الشام وقتها ،يقول ظافر القاسمي تعليقا على مجلس
َ
َّ
ّ
فئة من الجيل املثقف تعل َم ِت
والده« :إن التفاف ٍ
َّ
الطب أو القانون أو الهندسة أو غير ذلك من العلوم
في أرقى املعاهد املعروفة في ذلك العصر ،...واستئناسها
بمجالس الشيخ وحرصها عليها ُ
ودؤوبها على متابعتها
ُّ
أمر يستدعي ً
ٌ
والتأمل؛ فما كان لهذه
كثيرا من الوقوف
َ
الفئة من الشباب أن تأنس بغير مجالسها ومواضيعها
حسا ً
وما ِألفت من بحوث ..لوال أن هناك ًّ
عميقا لدى
هذه الفئة بفضائل القاسمي ومزاياه وإمكان االنتفاع
منها»((( ،ويلفت رشيد رضا إلى أن التفاف هؤالء حول
القاسمي َ
أفاده في نفسه بتعزيز ميوله اإلصالحية(.((1
ٌ
دفع اإلصالحيون األئمة َ
صالت َ
ثمنها من
مع َّأنها
أنفسهم وحريتهم كما سبقت اإلشارة(.((1

((( القامسي ،لإلستانبويل ،ص(.)86
((( املرجع السابق ،ص(.)88
((( القامسي ،للعجمي ،ص(.)281
((( املرجع السابق ،ص(.)290
((( مقاالت الدكتور مازن املبارك.)499/2( ،
((( القامسي ،ألابظة ،ص( ،)203والقامسي ،للعجمي ،ص(.)268
((( مازن املبارك ،)355/2( ،واحلياة األدبية يف دمشق يف :فكر ومباحث ،للشيخ الطنطاوي ،ص(.)202
((( القامسي ،للعجمي ،ص(.)187
((( القامسي ،لظافر ،ص(.)93
( ((1القامسي ،ألابظة ،ص(.)203
( ((1يُراجع مقال« :من مالمح املدرسة اإلصالحية يف الشام» العدد األول من جملة رواء.
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ُمعاصرة سامية:

وإذا أردنا توصيف عالقتهم فيما بينهم فهي :إما
ُ
لتدارس العلوم بينهم كما كان في الحلقة التي ّأدت إلى
حادثة املجتهدين((( ،وإما لتبادل املعارف بين مختلفي
التخصصات((( ،بل يطلبون اإلجازة من بعضهم فيما
ُيتقنون ُويسندون كما ّ
مر في إجازة البيطار للقاسمي،
أو ما يكون بينهم من تقاريظ كتب بعضهم ومراجعتها
وتقديمها((( .وعلى قرب مجالسهم لم نعدم نماذج
من رسائل اإلخوان فيما بينهم من أرقى املراسالت
وألطفها((( ،ولعل أرقاها ما جاء في ترجمة البيطار
لصاحبه القاسمي((( .وليس أقل منها ما كان من
صالت للشيخ بهجة البيطار بمعاصريه من العلماء(((،
دون أن يكتم هؤالء األعالم ما يكون من خالف بينهم
ال يفسد ّ
للود قضية(((؛ إذ ضربوا أروع األمثلة في
ُ
التواضع ُ
وحسن الخلق فيما بينهم(((.

مع ال ُـمصلحين في العالم اإلسالمي:

َ
ومما امتازت به هذه املدرسة َّأنها خ َرجت عن دائرة
الشام نحو العالم اإلسالمي شرقه وغربه ،فكانت لهم
مراسالت وزيارات وإجازات كسرت الحدود – التي
شبكة
نعرفها اليوم – مع رموز اإلصالح اإلسالمي في
ٍ
من العالقات يحسن أن تكون ّ
(((
محل درس ُمفرد ؛
فالقاسمي وعبد الرزاق البيطار كانا على صلة
ومراسلة مع رموز اإلصالح في مصر كاإلمام محمد
عبده ،ورشيد رضا صاحب «املنار» ،وأحمد تيمور
ٌ
باشا ،وغيرهم( ،((1وكانت بينهم مر ٌ
اسالت كثيرة عالية،
ومثل ذلك مع األمير شكيب أرسالن( ،((1ومع علماء
اإلصالح في العراق( ،((1وفي بالد املغرب العربي(((1؛
يتحاورون معهم في أخبار العالم اإلسالمي ،وما ّ
يجد

في طباعة الكتب واملخطوطات؛ فهم تجاوزوا حدود
الشام إلى العاملية؛ حتى كانت لهم من بعض الزعماء
والوالة رسائل ودعوات( ،((1ومن مستشرقين يسألونهم
في بعض املسائل(.((1
ّ
العلمة اإلبراهيمي في البيطار ّ
وقد ّ
الجد
مر كالم
والحفيد والقاسمي ،ويقول األمير شكيب أرسالن عن
الج ِهبذان
عبد الرزاق البيطار والقاسمي« :كان هذان
َ
ِ ُ
فرق َدينفيسماءالشام،يتشابهان ً
كثيرافيسجاحةالخلق
َ
َ
ورجاحة العقل ون َبالة القصد وغ َزارة العلم ،..ولم يكن في
فكرا ُ
وأثقب ً
ُ
وأبعد ً
وقتهما أعلى منهما ً
ذهنا»(.((1
نظرا
(عبد الرزاق البيطاروجمال
الج ِهبذان
كان هذان ِ
ََ
الدين القاسمي) فرقدين في سماء الشام،
ُ
ً
سجاحة الخلق ورجاحة
يتشابهان َ كثيرا في َ
َ
َ
العقل ونبالة القصد وغزارة العلم ،..ولم يكن في
ُ ً
ُ
أبعد ً
وقتهما أعلى منهما ً
أثقب ذهنا
نظرا و
فكرا و
األميرشكيب أرسالن

خاتمة:

ُ
ُ
مالمح املدرسة اإلصالحية في الشام
وبعد :فهذه
من حيث الصالت العلمية ،يكفي النظر فيها إلدراك
مسيس احتياجنا إلى ما كان عليه أئمتنا األعالم مع
شيوخهم ،ومع طالبهم ،ومع املعاصرين لهم ،من
ُ
الخلق والوفاء ،ومن ّ
الجد واالجتهاد في دعوة
ُحسن
ُ
اإلصالح ،التي تجمع أهل العلم وشداة الحرية والصالح
الصادقين ،وإن كانوا من ال ُـمخالفين؛ ليمضوا بالناس
نحو الخالص والنجاة.

وتدارسهم العلوم ،فأوقعوا هبم عند الوايل العثماين بتهمة
((( ظافر ،ص()43؛ وملخصها :أن بعض الشيوخ اجلامدين غاظهم اجتماع القامسي واملصلحني ُ
سياسية ،فأنقذهم هللا من احملنة وأعلى شأهنم عند أهل الشام الذين هبّوا لنصرهتم واملطالبة ابإلفراج عنهم.
((( القامسي ،لإلستانبويل ،ص(.)19
((( عبد الرزاق البيطار ،ص(.)101
((( املصدر السابق ،ص(.)42
((( حلية البشر.)435/1( ،
((( الشهري ،ص(.)73
((( الذكرايت.)361/2( ،
((( رجال من التاريخ ،ص(.)482
((( معتز اخلطيب ،اإلصالح اإلسالمي يف سوراي يف القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين ،حبث يف معهد العامل للدراسات2017 ،م.
( ((1القامسي ،ألابظة ،ص(.)193
مثال.
( ((1مقدمة األمري شكيب لكتاب القامسي قواعد التحديث ً
( ((1كتاب الرسائل املتبادلة بني مجال الدين القامسي وحممود شكري اآللوسي.
( ((1القامسي ،ألابظة ،ص( ،)203والقامسي ،للعجمي ،ص(.)268
( ((1حلية البشر ( ،)1432/3والشهري ،ص ( ،)241وحم ّدث الشام ،للرشيد ص(.)30-29
( ((1القامسي ،ألابظة ،ص(.)197
( ((1عبد الرزاق البيطار ،ص(.)35
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تأصيل

أهل السنة والجماعة ..
المصطلح واالنتماء
د .عامد الدين خيتي

()1

«أهل السنة والجماعة» مصطلح اضطرب فيه الخائضون ،واختلف فيه املتكلمون ،ابتداء من أصل هذا
املصطلح ،وإطالقه ،وسعته أو ضيقه ،وفي هذا املقال بيان ألهل معامله ،والتنبيه على األخطاء في التعامل معه.
ُ
ٌ
عرفه أهل
مصطلح
(((«أهل السنة والجماعة»
ّ
املفضلة ،وفي يومنا هذا
العلم منذ القرون الثالثة
تزايد االهتمام به؛ ُ
فعقدت له املؤتمرات والندوات،
وتناولته مراكز األبحاث والد اساتَّ ،
وتدخ ْ
لت فيه
ر
بعض الحكومات لتصفية الحسابات ،وتغذية
الخالفات ،وزرع الفتنة بين املسلمينً ،
بعيدا عن
األسس العلمية املنضبطة ،ومن ذلك [مؤتمر
ً
أنموذجا ،وانعكست نتائج هذا
غروزني ]2016
ُّ
الحراك على الوسط السني بطبيعة الحال.
ّ
متشد ٍد
وقد انقسم الناس في هذا املصطلح إلى
ِ
كل َمن خالفهُ ،ومتساهل ُيدخل فيه كلَّ
ُيخرج منه َّ
ٍ
َ
من انتسب إلى أهل السنة مهما خالف أصولهم،
وانشغل البعض بالخالفات والفروق «املدرسية»

َّ
مما أضاع عليهم حقيقة االنتماء لدائرة أهل السنة
الواسعة املشتركة ،واختلطت عليه األوليات،
ّ
فضيع حقيقة االنتماء ألهل السنة بمجموعهم.
ّ
ُ
تأكيد
يؤكد الحاجة إلى مزيد
ٍ
وجميع ذلك ِ
وضبط لدائرة االنتماء ألهل السنة
وتوضيح
ٍ
ٍ
بطريقة علمية وهادئة ،وسيكون ذلك من خالل
املسائل التالية:

املسألة األولى :تأصيل وتحريرمصطلح
أهل السنة والجماعة:

َّ ُ
عامة األمة
أهل السنة والجماعة هم
ُ
وسوادها األعظم ،ليسوا حزباً
اإلسالمية،

((( ابحث ومتخصص يف الدراسات اإلسالمية ،انئب رئيس جملس اإلفتاء يف اجمللس اإلسالمي السوري.
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أهل السنة والجماعة  ..املصطلح واالنتماء

ً
من األحزاب ،وال فرقة من الفرق ،وال طائفة من
َّ
املفضلة من
الطوائف؛ فهم أهل القرون الثالثة
الصحابة والتابعين وتابعيهمَ ،
ومن سار على نهجهم
من العلماء واألئمة املتبوعينَّ ،
تمسكوا بالحق حين
َّ
تفرقت بالناس السبل ،وثبتوا على املنهج النبوي
حين حادت عنه سائر الفرق.
أهل السنة الذين ليس لهم ٌ
لقب ُيعرفون به ،ال
َ
جهمي ،وال قدري ،وال ر اف�ضي
اإلمام مالك رحمه هللا
لإلسالم ينتسبون ،وبمحمد صلى هللا عليه وسلم
ُ
يقتدون ،حفظ هللا بهم الدين ،وعلى أيديهم فتحت
أفواجاُ ،
ً
وحكمت
البلدان ،ودخل الناس في دين هللا
األرض بشرع هللاُ ،وبسط العلم وانتشر.
ُسئل اإلمام مالك عن أهل السنة فقال« :أهل
السنة الذين ليس لهم ٌ
لقب ُيعرفون به ،ال جهمي ،وال
َ
قدري ،وال راف�ضي»(((.
وسئل عن السنة مرة أخرى فقال« :هي ما ال
ُ ْ َ ً
َ َ َّ َ َ
ـذا ِ َ
ص ِ
اسم له غير السنة» ،وتال﴿ :وأن هـ
اط مســتقِيما
ُ ْ َ
فَاتَّب ُعــوهُ َو َل تَ َّتب ُعــوا ُّ
َ
ْ
السـ ُـب َل َف َت َفـ َّـر َق بِكــم عــن س ـبِيلِهِ﴾
ِ
ِ
(((
[األنعام. ]153 :

تحريراملصطلح:
من املتفق عليه عند الباحثين أن مصطلح «أهل
السنة والجماعة» يتكون من جزأين ،وقد ورد كالهما
في النصوص الشرعية:
أهل السنة :واملقصود بها ما كان عليه صلى هللا
ً
عليه وسلم ِمن َ
اله ْدي واالعتقاد والعلم والعمل ،أخذا

ََ ُ
(فعليكم ِب ُس ّنتي
من مثل قوله صلى هللا عليه وسلم:
َ
َّ ُ
(((
وسنة الخلفاء املهديين الراشدين) .
الجماعة :املقصود بها جماعة املسلمين ،فقد
ُسئل صلى هللا عليه وسلم عن الناجين من االفتراق
واالبتداع فقال( :هم الجماعة)((( ،وقال صلى هللا عليه
ُ
َّ
والعامة ،واملسجد)(((.
بالجماعة،
وسلم( :وعليكم
ِ
ثمكانالصحابةالكرام ر�ضيهللاعنهموتابعوهم َّأول
من استخدم هذا املصطلح ،تارة ً
ً
مجموعا:
مفردا وتارة
فورد في لفظ السنة:
قول ُأ ّبي بن كعب ر�ضي هللا عنه« :عليكم َّ
بالسبيل
ِ
ُّ
والسنة» (((.
وقول الحسن البصري رحمه هللا« :يا أهل ُّ
السنة
َّ
ترفقوا رحمكم هللا»(((.
وقول ابن سيرين رحمه هللا« :لم يكونوا يسألو َن
عن اإلسنادَّ ،
فلما وقعت الفتنة ،قالواَ :س ُّموا لنا
ُ
َّ
فينظر إلى أهل السنة ُ
رجالكمُ ،
فيؤخذ حديثهم،
ُ
ُ
البدع فال ُيؤخذ حديثهم»(((.
وينظر إلى ِ
أهل ِ
وعن زكريا بن يحيى قال :سمعت أبا بكر بن
عياش(((  ،وقال له رجل :يا أبا بكرَ ،م ْن السني؟ فقال:
ُ
ُّ
«السني الذي إذا ذكرت األهواء لم يغضب (وفي رواية:
َّ
(((1
لم يتعصب) ل�شيء منها» .
وورد في لفظ الجماعة:
َ
إسالم
قول عمر بن الخطاب ر�ضي هللا عنه« :ال
إال بجماعة»(.((1
وقول ابن مسعود ر�ضي هللا عنه« :يا أيها َالناس،
َّ
بالطاعة والجماعةَّ ،
فإنها حبل هللا الذي أمر به،
عليكم
ُ
ُ
(((1
ٌ
وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة» .

((( االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ،البن عبد الرب (.)35/1
((( االعتصام ،للشاطيب (.)77/1
((( أخرجه أبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وأمحد (.)17144
((( أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة (.)63
((( أخرجه أمحد ( ،)22029وابن بطة يف اإلابنة الكربى (.)132
((( أخرجه أبو داود يف الزهد ( ،)189والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ،)10وابن بطة يف اإلابنة الكربى (.)359/1
((( أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)32/4
((( أخرجه مسلم (.)15/1
ِّ
((( هو شعبة بن عيَّاش
حجة ،من كبار أئمة السنة وفقهائها ،ينظر ترمجته :سري أعالم النبالء
األسدي ،أحد رواة ال ُقَّراء السبعة ،إمام َعلَ ٌم كبريُ ،مقرئ عامل َّ
(.)495/8
( ((1ذكره الشاطيب يف االعتصام ( ،)114/1واآلجري يف الشريعة (.)2550/5
( ((1أخرجه الدارمي يف سننه ( ،)135/1وقال احملقق د.مرزوق الزهراين« :فيه صفوان :سكت عنه البخاري (التاريخ  )309/4وفيه انقطاع بني بقية ومتيم،
وعبد الرمحن مقبول ،وانظر :القطوف رقم (.»)258 /167
( ((1أخرجه الاللكائي يف شرح أصول أهل السنة ( ،)13/6واآلجري يف الشريعة ( ،)298/1واللفظ له.
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ٌ
وقال األوز ُّ
«خمس كان عليه
اعي رحمه هللا:
أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلمُ :
ُ
لزوم الجماعة،
ُ
ُ
ُ
ٌ
وجهاد
وعمارة املسجد ،وتالوة القرآن،
واتباع السنةِ ،
في سبيل هللا»(((.
كان الصحابة الكرام ر�ضي هللا عنهم وتابعوهم
َّأول من استخدم هذا املصطلح ،تارة ً
مفردا وتارة
ً
مجموعا
وجاء في اجتماع لفظ السنة مع الجماعة:
قال عبد هللا بن عباس ر�ضي هللا عنهما في قوله
َ
َ ْ َ َ ْ َ ُّ
تعالى﴿ :يــوم تبيـ
ـض ُو ُجــوهٌ َوت ْسـ َـو ُّد ُو ُجــوهٌ﴾ [آل عمران:
َ
ُ
َ
ُّ
أهل السنة والجماعة،
َ« :]106حين تبيض وجوه ُِ
وت َ
سود وجوه أهل البدعة والفرقة»(((.
وعن قتادة ،وسعيد بن جبير رحمهم هللا في قوله
ّ
َ
ـاب َو َ
ـن تَـ َ
ـار ل َِمـ ْ
الــا ً ُثـ َّ
آمـ َ
ِإَون لَ َغ َّفـ ٌ
ـن َو َع ِمــل َص ِ
ـم
تعالىِ ﴿ :
ْ
ُ
اه َت َ
ُّ
(((
ــدى﴾ قالوا« :لزوم السنة والجماعة» .
ومما تقدم يمكن استنتاج أن السلف رحمهم هللا
قد استخدموا هذا املصطلح ألمرين:
ُ
 -1بيان من تقبل روايته لألحاديث ،ويؤخذ العلم
الشرعي عنه؛ لكونه ً
ثابتا على الدين ،لم ينحرف ولم
يبتدع.

 -2توضيح معالم الدين الصحيح؛ ً
تمييزا له عن
َّ
شذ بها بعض األفراد ،ثم َّ
تطورت إلى
االنحرافات التي
فرق.
ويلحظ أن اهتمامهم بهذا املصطلح زاد بعد ظهور
بوادر االنحراف في األمة؛ لذلك فقد ورد تعريف السنة
والجماعة بعدة تعريفات بحسب االفتراق الحاصل،
والبدعة املردود عليها ،مع أن مرجعها واحد:
ففي تعظيم الشرع واالنقياد له:

ّ
لرجل صلى بعد طلوع
 -قال سعيد بن املسيب ٍ

الفجر أكثر من ركعتينُ ،يكثر فيهما الركوع والسجود
فنهاه ،فقال :يا أبا محمد! يعذبني هللا على الصالة؟!
ّ
يعذبك على خالف السنة»(((.
فقال« :ال ،ولكن ِ
وفي عدم تفريق جماعة املسلمين والخروج عنها:
 قال حذيفة ر�ضي هللا عنه« :من فارق الجماعةً
شبرا ،فارق اإلسالم»(((.
ُ
 عن علي ر�ضي هللا عنه قال« :األئمة منقريش ،ومن فارق الجماعة ً
شبرا ،فقد نـزع َرَبقة
اإلسالم من عنقه»(((.
 -عن عبد هللا بن مسعود ر�ضي هللا عنه َّأنه قال في

َّ
َْ
َ َْ ُ
اللِ َج ًِيعــا﴾ [آل
ـل
تفسير قوله تعالى﴿ :واعت ِصمــوا ِببـ ِ
عمران ]103 :قال« :الجماعة»(((.
ومجمل ذلك يوضحه قو ُل األلو�سي رحمه هللا:
«السنة في األصل تقع على ما َكان عليه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،وما َس َّن ُه أو أ َم َر به من أصول الدين
والسمت ،ثم ُخ ّ
اله ْد َي َّ
وفروعه ،حتى َ
صت في بعض
اإلطالقات بما كان عليه أهل السنة من إثبات األسماء
ً
ُ
خالفا للجهمية املعطلة ُّ
وخ ّ
صت
النفاة،
والصفات،
ً
َ
ُّ
بإثبات القدر ونفي الجبر خالفا للقدرية النفاة،
وللقدرية الجبرية العصاة ،وتطلق ً
أيضا على ما كان
عليه السلف الصالح في مسائل اإلمامة َّ
والتفضيل،
ّ
َ
والكف عما ش َجر بين أصحاب رسول هللا صلى
ِ
هللا عليه وسلم ،وهذا من إطالق االسم على بعض
مسمياته؛ َّ
َّ
ألنهم ُيريدون بمثل هذا اإلطالق التنبيه
ّ
املسمى ركن أعظم وشرط أكبر ،كقوله« :الحج
على َّأن
عرفة» ،أو ألنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم»(((.
َ َّ
َ َ ُ
ِيــن ف َّرقــوا
ِــن ال
وقال ابن كثير في قوله تعالى﴿ :م
َ ً ُ ُّ
َ ََ ْ ْ َ ُ َ
َُ ْ َ ُ
كح ْ
ِــز ٍب بِمــا لي ِهــم ف ِرحــون﴾
ــم َوكنــوا شِــيعا
دِينه

األمة ً
[الروم« :]30 :وهذه َّ
أيضا اختلفوا فيما بينهم
ُّ
ٌ
على ِن َح ٍل كلها ضاللة إال واحدة ،وهم أهل السنة
ّ
املتمسكون بكتاب هللا وسنة رسوله صلى
والجماعة
ِ
هللا عليه وسلم ،وبما كان عليه الصدر األول من

((( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ( ،)2671وشرح السنة للبغوي (.)209/1
((( تفسري ابن كثري (.)79/2
((( ينظر :شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،لاللكائي (.)78/1
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ،)4131وعبد الرزاق يف املصنف (.)4755
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (.)37144
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (.)37155
((( تفسري الطربي (.)644/5
((( غاية األماين (.)550/1
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الصحابة والتابعين وأئمة املسلمين في قديم الدهر
وحديثه» (((.
ومن ذلك َّ
يتبين:
ٌ
مصطلح جاءت به
َّ -1أن مصطلح أهل السنة
النصوص الشرعية ،ثم َّ
قرره الصحابة والتابعون
ومن بعدهم من أهل العلم ،وليس بمصطلح حادث،
أو ذا نشأة سياسية كما يزعم البعض(((.
 -2اهتمام السلف بتوضيح هذا املصطلح ومعامله
ً
في وقت مبكر
ابتداء منهم ،ثم ُو ِ ّجه للرد على املنحرفين.

املسألة الثانية :ما الذي يشتمل عليه منهج
أهل السنة من أمورالدين؟
منهج أهل السنة والجماعة هو الدين الذي
ارتضاه هللا لعبادهَّ ،
وبينه رسوله صلى هللا عليه
وسلم ،وسار عليه السلف الصالح من أهل القرون
املفضلة األولى ،واألئمة َّ
املتبعون ،وهو بذلك يشمل
مسائل الدين الكبرى في العقيدة ،والفقه ،والسلوك،
َّ
لتصح به عقائدهم ،وعباداتهم،
وما يحتاجه الناس
ومعامالتهم ،وما تقوم عليه حياتهم األسرية،
والدنيوية ،وما َي ُ
عمرون به ُدولهم وبلدانهم ،وتفصيل
ذلك واالستدالل عليه في هذا املقام طويل.
قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا« :صفة
املؤمن من أهل السنة والجماعة :من يشهد أن ال إله
ً
إال َّللا وحده ال شريك لهَّ ،
محمدا عبده ورسوله،
وأن
وأقر بجميع ما أتت به األنبياء والرسل ،وعقد َ
َّ
قلبه
على ما أظهر من لسانه ،ولم َّ
يشك ِفي إيمانه ...ولم
َ
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
ُينزل ً
أحدا من أمة محمد صلى للا علي ِه وسلم الجنة
باإلحسان ،وال النار بالذنب اكتسبه ،حتى يكون َّ ُ
للا
َ
وعرف َّ
حق
تعالى هو الذي ُينزل خلقه حيث يشاء،
السلف الذين اختارهم هللا َّ
عز َّ
وجل لصحبة نبيه
محمد صلى هللا عليه وسلم ...وصالة العيدين وعرفات
والجمعة والجماعات مع كل ّ ٍبر وفاجر ...هذا ما اجتمع
عليه العلماء ِفي اآلفاق»(((.
فالسنة والجماعة بهذا التعريف العام ليست

א

אא אאא
 א א אא

 א
אאא 

א
אא
א  
  א
א

ً
ً
ً
ات عقدية أو فقهية
مدرسة بعينها ،أو اختيار ٍ
محددة ،بل هي ُ
دين اإلسالم ،ويشمل ذلك أصول
الدين ومسائله العظام وكلياته الكبرى ،وأهل السنة
والجماعة هم عموم األمة املتمايزة عن الفرق الضالة.
من هو السني؟

فالسني هو املسلم ،ال ُيعرف بهذا اإلطالق إال هو،
ًّ
فإن ُنسب إلى اإلسالم َّ
ومن عداه ْ
معرفا
فإنه ُينسب
ببدعته وانتمائه.
«وأهل السنة الذين نذكرهم ُ
ُ
أهل
قال ابن حزم:
ّ
ُ
الحق ،ومن عداهم فأهل البدعة» ،ثم قال في أهل
السنةَّ :
«فإنهم الصحابة ر�ضي هللا عنهم ،وكل من
سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة هللا عليهم ،ثم
ً
أصحاب الحديث ،ومن اتبعهم من الفقهاء ،جيل
ً
فجيل إلى يومنا هذ ،أو من اقتدى بهم من العوام في
شرق األرض وغربها رحمة هللا عليهم» (((.
ليست
العام
ً
فالسنة والجماعة بهذا التعريف ً
ً
اختيارات عقدية أو فقهية
مدرسة بعينها ،أو
ٍ
محددة ،بل هي ُ
دين اإلسالم ،ويشمل ذلك أصول
الدين ومسائله العظام وكلياته الكبرى ،وأهل
السنة والجماعة هم عموم األمة املتمايزة عن
الفرق الضالة.

((( تفسري ابن كثري (.)317/6
((( هناك من يُرجع نشأة املذاهب والبدع إىل أسباب سياسية فحسب ،وهذا خطأ؛ فمن املذاهب والبدع ما تكون نشأته معرفية حمضة ،ومنها ما جتتمع
فيه اخللفية املعرفية والسياسية ،ومنها ما تكون نشأته سياسية ،وحنو ذلك ،كما ينبغي التفريق بني نشأة البدعة وبني استغالهلا السياسي بعد ذلك .واخلالصة
مطردا فيها كلها.
أن البعد السياسي لنشأة بعض البدع ليس ً
((( طبقات احلنابلة ( )294/1ابختصار.
((( الفصل يف امللل والنِّحل (.)90/2
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ما ُّ
ً
خارجا عن مفهوم عموم أهل السنة
يعد
وا لجما عة :
من خالل ما سبق َّ
تتبين مناهج الفرق األخرى
ومعاملها:
ّ
 فاتباع السنة :يخرج به من أنكر السنة ،أو لميأخذ بها ،أو لم ُيسلم للنصوص الشرعية ،أو فارق في
ً
معلوم من الدين بالضرورة ً
إنكارا أو انحرافا ،أو خرج
ٍ
عن طريقة الصحابة ر�ضي هللا عنهم في العلم والعمل،
كما قال صلى هللا عليه وسلم في حديث االفتراق
املشهور( :ما أنا عليه وأصحابي)(((.
ُ
«أهل
قال الشاطبي في مصطلح أهل السنة:
َ َ
َ
ُّ
السنة :إنما ُيطلق على ناصريها ،وعلى من استنبط
ُ
مارها»(((.
على وفقها ،والحامين ِل ِذ ِ
 والتزام جماعة املسلمين ُيخالفه من خرج عنجماعة املسلمين وخالفها في ٍأمر من أمور الدين
ً
ً
الكبرى ،أو َّ
اعتقادا وعمال ،أو عادى
شق عصاها
تحزب على طائفته َ
جمهورها ،أو َّ
َ
دونها وعقد الوالء
والبراء عليها.
وبالرجوع إلى ما َّ
قرره أهل العلم نجد َّأن رؤوس
الفرق (الخوارج ،والروافض ،والقدرية ،واملرجئة) قد
خالفوا في هذين األصلين الكبيرين ،وتبعهم على ذلك
ً
من تفرع عنهم كاملعتزلة ومن هو أشد منهم انحرافا
كالباطنية ،ومن لحق بهم من املعاصرين من ذوي
األهواء.
قال الشاطبي« :أصو ُل البدع أربعة ،وسائر
الثنتين والسبعين فرقة عن هؤالء تفرقوا ،وهم:
الخوارج ،والروافض ،والقدرية ،واملرجئة»(((.

املسألة الثالثة :أهل السنة والجماعة
باملعنى الخاص:

بعد التقرير السابق َّ
فإنه ثمة أسئلة وجيهة تطرح:
هل يتجزأ االتباع؟ وهل َّ
تتبعض السنة؟ وهل
ٌ
يجتمع في الشخص سنة وبدعة؟
والجواب باختصارَّ :إن االتباع للدين يتجزأ،

واألخذ بالسنة َّ
يتبعض ،فقد يكون لدى الشخص
ّات ٌ
ٌ
وتقصير في جانب آخر،
جانب من الدين،
باع في
ٍ
ِ ٌ
ٌ
ونقص في األخذ بها في جانب
وأخذ بالسنة في جانب،
ٌ
ٌ
وابتعاد عنها في جانب
آخر ،ومالزمة للسنة في جانب،
آخر ،كما َّأن نجاته من االبتداع والنار َّ
يتبعض :فقد
بدع ويقع في أخرى ،وينجو من الخلود في
ينجو من ٍ
ً
َّ
النار ويكون متوعدا بها.
وبمقدار التقصير في األخذ بالسنة واالتباع تظهر
املخالفةْ ،
وإن كانت املخالفة في العقيدة فهي االبتداع.
ومن الطبيعي َّأن أهل السنة والجماعة يتفاوتون
في مقدار االلتزام بسنة النبي صلى هللا عليه وسلم
ً
ً
ً
واتباعا ،وهذا التفاوت هو ما ّأدى لظهور
فهما وعمال
َّ
«مدارس» متعددة ،ومن الطبيعي أن يدعي ٌ
كل منهم
االلتزام الحقيقي بهاُ ،وينازع على لقب أهل السنة،
وهو ما ُيطلق عليه «أهل السنة» باملعنى الخاص،
والذي ُيقصد به اتباع السنة املحضة ،واالبتعاد عن
البدع واألخطاء التي وقعت في األمة اإلسالمية ،في
أبواب َّ
معينة من العقيدة ،والفقه ،والسلوك.
ومن أثبت لنفسه اتباع السنة ،والتزام ما جاءت
به النصوص الشرعية َّ
فإنه سينفي هذا املقدار عن
ُ
وينسبه إلى املخالفة والبدعة،
غيره ممن خالفه فيها،
وإن رجعنا إلى َّ
مدونات أئمة هذه املدارس وكبار رجالها
فسنجد هذا االتجاه الخاص في تعريف السنة؛ وذلك
بحصرها بمنهجهم دون اآلخرين ،ومن أمثلة ذلك:
قول ابن تيمية رحمه هللا« :فلفظ «أهل السنة»
يراد به من أثبت خالفة الخلفاء الثالثة ،فيدخل في
ذلك جميع الطوائف إال الرافضة ،وقد يراد به أهل
الحديث والسنة املحضة ،فال يدخل فيه إال من ُيثبت
الصفات هلل تعالى ويقولَّ :إن القرآن غير مخلوق،
َ
َّ
وإن هللا ُيرى في اآلخرةُ ،ويثبت الق َدر ،وغير ذلك من
األصول املعروفة عند أهل الحديث والسنة»(((.
وقال اإلمام أبو إسحاق الشيرازي« :وأبو الحسن
األشعري إمام أهل السنة ،وعامة أصحاب الشافعي
على مذهبه ،ومذهبه مذهب أهل الحق»(((.

((( االعتصام ،للشاطيب (.)212/1
((( أخرجه الرتمذي (.)2641
((( االعتصام (.)720/3
((( منهاج السنة (.)221/2
((( طبقات الشافعية (.)376/3
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املسألة الرابعة :مقدارالخالف بين أهل
السنة ومكانته:

ٌ
الخالف بين مدارس «أهل السنة» خالف علمي،
عدد من أبواب
وهو في أصو ِل مباحث رئيسة في ٍ
العقيدة ،وليس في مسائل ثانوية أو فرعية ،كالخالف
ّ
ومسمى
في بعض مصادر التلقي ،وتأويل الصفات،
اإليمان ،وبعض مسائل القدر ،وغيرها ،لكنها ليست
في مقام األصول الكبرى التي يقوم عليها الدين (أهل
السنة والجماعة باملعنى العام) ،كما َّأنها ليست من
الخالف السائغ الذي يجوز فيه ُّ
تعدد ُوجهات النظر،
بحسب الضوابط العلمية املعلومة للتفريق بين
السائغ وغير السائغ من الخالف(((.
لذا فإن إنكار وجود االختالف بين أهل السنة ،أو
ٌ
ضرب من العبث.
العمل على إلغائه أو تجاوزه
َ
َ
َ
وعقد الوالء
وتضخيمها،
كما َّأن الوقوف عندها،
والبراء عليها ُي ُّ
ُّ
التحزب املذموم.
عد من

ُّ
ومحل نظر مسائل االختالف بين هذه املدارس:
ُ
ُ
ُ
املباحث العلمية والتعليمية املتخصصة ،وليست
لالمتحان وال التفريق ،وال إرباك عموم الناس بها،
وليس ُ
مكانها املنابر وال املناسبات العامة.
روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود
ً
ر�ضي هللا عنه قال« :ما َ
أنت ب ُم ّ
حد ٍث ً
قوما حديثا ال
ِ ِ
تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة(((».

אא
א
א

إنكار وجود االختالف بين أهل السنة ،أو
ٌ
ضرب من العبث.
إلغائه أو تجاوزه
العمل َّ على َ
َ
وتضخيمها،
أن الوقوف عند االختالفات،
كما
َ
ُّ
ُ
ُّ
وعقد الوالء والبراء عليها يعد من التحزب
املذموم.
ُ
ً
ناقدا من يسلك أمثال هذه
وقال الشاطبي
الخاصة والدقيقة مع عامة الناسُ :
ّ
«ويتصورَّ
املسالك
َّ
ذلك فيمن يتبجح بذكر املسائل العلمية ملن ليس من
أهلها ،أو ذكر كبار املسائل ملن ال يحتمل عقله إال
َ ها ،على ّ
ضد التربية املشروعةُ ،
فمثل هذا يوقع
صغار
ِ
في مصائب ،ومن أجلها قال عليّ :
حدثوا الناس بما
ِ
ً
يفهمون ،...وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين،
حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب ...فال
للعالم في التربية العلمية إال املحافظة على
يصح ِ
ّ
ُ
ً
َ
هذه املعاني ،وإال لم يكن مرِبيا ،واحتاج هو إلى عالم
ُي َر ِّب ِيه(((».
وقال ابن تيمية« :والواجب أمر العامة بالجمل
الثابتة بالنص واإلجماع ومنعهم من الخوض في
التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة واالختالف
فإن الفرقة واالختالف من أعظم ما نهى هللا عنه
ورسوله ( (( ».

املسألة الخامسة :ضوابط ومعالم في
التعامل مع مصطلح أهل السنة
مسمى «أهل السنة» بين االنتماء والتحزب:

((( ينظر :اخلالف أنواعه وضوابطه ،حسن العصيمي ،و :منهجية التعامل مع املخالفني ،سليمان املاجد ،و :فقه الوفاق ،إعداد مركز البيان للبحوث
والدراسات ،و :كي ال يكون اخلالف معوالً للهدم ،د.معن عبد القادر ،و :معامل منهجية يف اخلالف ،عاصم احلايك.
((( أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه (.)11/1
((( املوافقات (.)123/1
((( الفتاوى (.)237/12
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أهل السنة والجماعة  ..املصطلح واالنتماء

َّ
تتعدد دوائر االنتماء للشخص ،فهناك دائرة
املشترك اإلنساني ،ودائرة اإلسالم ،ودائرة القرابة،
ودائرة الجيرة ،ودائرة الوطن ...،ونحوها.
والعاقل هو من يستطيع ترتيب هذه الدوائر
وأولوياتها ،ويعطي َّكل منها َّ
ُ
َّ
ويضعها في حجمها
حقها،
ومكانها الالئق بها.
وبالنظر إلى ما نحن بصدده :فإن املسلم يعيش في
دائرتين :دائرة أهل السنة العامة ،ودائرة أهل السنة
ولكل ُ
ُ
ُ
الخاصةّ ،
وأحكامها.
ومقامها،
مكانها
ٍ
ّ
أخص ما يتعلق بدائرة أهل السنة العامة:
فمن
ِ
ُ
َّ
مواالة جميع املسلمين ،ومحبتهم ،ومناصرتهم ،وإقامة
ً
شعائر الدين معهمً ،
تعليما وعمال ،كالصالة والصيام،
والحج ،والجهاد ،ونحو ذلك ،وإقامة مصالح الدنيا
ُ
سن
املختلفة .وهذا ال يقوم على وجهه إال ُبالثقة وح ِ
الظن بهم وديانتهم وعلمهمً ،
تماما كما يحسن الظن
بمن في دائرته الخاصة.
وهذا االنتماء هو الذي وردت به النصوص
الشرعية ،كاآليات التي تخاطب املسلمين بألفاظ
(األمة ،واملسلمين ،واملؤمنين) ،واألحاديث النبوية التي
ّ
تفصل حقوق املسلمين على بعضهم.
ِ
ومن أخص ما يتعلق بدائرة أهل السنة الخاصة:
ً
العناية باملسائل العلمية التخصصية ،تأصيال،
ً
ً
وتعليما ،والتعرف على أدلة املخالفين،
وبحثا،
ومناقشتها.
وإنه ملن الخطأ والخطر نقل ما تختص به الدائرة
الخاصة إلى الدائرة العامة ،مثل خطب الجمعة ،أو
بناء مناهج الدعوة والتعليم املوجهة لعامة املسلمين
عليها ،الذي يجعلها مادة للفرقة والنزاع واالصطفاف
الحزبي.
َّأما عقد الوالء والبراء ،والحب والكره ،والنصرة
ُّ
التعصب األعمى
على املعنى الخاص فحسب ،فهو
والتحزب املمنوع ،الذي ّ
ُّ
ّ
ُّ
يؤدي إلى تفرق األمة وإثارة
ِ
النزاعات بينها.
ْ ّ
يعلق
قال ابن تيمية رحمه هللا« :ليس ألحد أن ِ
َ
والذمُ ،
والح َّب ُ
والب َ
َّ
غض ،بغير األسماء التي
الحمد
ً
َّ
علق هللا بها ذلك ،فمن كان مؤمنا وجبت مواالته من

ً
ّ
أي صنف كان ،ومن كان كافرا وجبت معاداته من
ِ
أي صنف كان ،والذي يبني َّ
ّ
محبته ُوبغضه ُومعاداته
ُِ
معين
معينة أو
ألسماء
ونصرته على االنتساب
ٍ
ٍ
مذهب ٍ
ٍ
حرفة فهذا من أمور الجاهلية املفرقة
جماعة أو
أو
ٍ
ٍ
(((
بين األمة ».
وقالْ :
«فإن كانوا مجتمعين على ما أمر هللا به
ورسوله من غير زيادة وال نقصان ،فهم مؤمنون ،لهم
ما لهم وعليهم ما عليهمْ .
وإن كانوا قد زادوا في ذلك
ُّ
التعصب ملن دخل في حزبهم بالحق
ونقصوا مثل
والباطل ،واإلعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء
التفرق الذي ّ
ُّ
كان على الحق
ذمه
والباطل ،فهذا من َ
َّ
َ
بالجماعة
هللا تعالى ورسوله؛ فإن هللا ورسوله أمرا
َ
َ
واالئتالف ونهيا عن التفرقة واالختالف ،وأمرا
بالتعاون على البر والتقوى ،ونهيا عن التعاون على
اإلثم والعدوان»(((.
أخطاء التعامل مع مصطلحي أهل السنة
والجماعة باملعنى العام والخاص:
ويمكن -بناء على ما سبق -إجمال أخطاء التعامل
مع مصطلحي أهل السنة والجماعة ،باملعنى العام
والخاص بما يلي:
 -1الخجل من االنتماء ألهل السنة أو رفض ذلك،
بزعم االنتماء لإلسالم فحسب ،وإنما اإلسالم هو
السنة والجماعة ،وما عداه بدعة وانحراف.
 -2قصر التسمية بأهل السنة والجماعة على
املدرسة الخاصة ونفيه عن البقية دون تفصيل.
 -3الخلط بين املصطلحين بتنزيل أحدهما مكان
اآلخر ،وما يتبعه من مشاريع وأعمال.
 -4االنشغال باملصطلح الخاص ومشاريعه عن
املصطلح العام ،وعقد الوالء والبراء عليه ،وخاصة في
أوقات املدلهمات والخطوب.
 -5إنكار وجود االختالف بين أهل السنة ،أو العمل
على إلغائه ،أو تجاوزه.
َّ
ولعلنا بهذا التأصيل نكون قد ّ
حررنا هذه املسألة
بما يضع النقاط على الحروف ،ويؤسس لقواعد
التعامل بين أهل السنة ،ويقطع دابر من يريد الفتنة
بين املسلمين.

((( الفتاوى (.)237/12
((( الفتاوى (.)92/11
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دعــوة

وكم هلل
لطف خفي!
من ٍ
أ .هانيا محمد مرصي

()1

ً
العالم -كل العالم  -اليوم قد انقلب رأسا على عقب من جراء وباء الكورونا ،وقد ظهرت أضراره الكثيرة
وتكاليفه الباهظة في شتى مجاالت الحياة.
لكن قلة من الناس من ينظرإلى ألطاف هللا الخفية فيما يجري ،من جلب خيرأو دفع شرأعظم ،ويعلم ما
يجب عليه من وظائف وواجبات في هذا الظرف خاصة.
(((املراقب لألوضاع العسكرية والسياسية
في الساحة منذ عدة سنوات يكاد يجزم َّأن ً
حربا
ُ
ُُ
فنذرها كثرت والقادة
كونية توشك على الوقوع؛
ٌ
أحالف تنهار وأخرى تقوم ،ومراكز القوى
يتصارعون،
تتغير ،والكبار يتجاذبون قطعة الكعك ،ويتناوشون
بصواريخهم وقنابلهم.
أما املراقب للحال االقتصادية الخاصة والعامة
ً
تشاؤما من ذاك؛ إذ تكررت االنهيارات
فليس أقل
في العقود القليلة املاضية ،والركود يلقي بظالله وال
مخرج -عادة في رأي املتحكمين في هذا العالم -من
الركود إال بحرب تحرق األخضر واليابس؛ لتحرك
عجلة اآللة العسكرية وتعيد انتعاش االقتصاد.
ً
وفي املقابل نرى ً
ً
وطغيانا قد فاق
وتجبرا
ظلما
ً
مجتمعا ،ووقع غالبه
الظلم الكائن في تاريخ البشرية
على عباد هللا املوحدين ال لجرم إال أن يقولوا ربنا
ُ ّ
هللاَّ ،
وعم االستكبار واإللحاد وت ُف ِكه به في النوادي،
َ
ُ
ّ
وف َشت الفواحش وقنن للشذوذ ُ
وحورب أهل
ِ
الفضيلة والطهر ،وفسدت الروابط االجتماعية
وسادت الفردية ،كما حوربت األسرة والزواج لصالح
((( داعية ومربية
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العهر والبغاء ،أما على مستوى األخالق فقد ُ
استعلن
ً
ليال ً
بالرذائل وبارز الخلق ربهم باملعا�صي ً
ونهارا
جهارا،
ُ
وأنفقت في ذلك أموال األمم.
ُ
استضعف أهل املعروف واستقوى أهل املنكر،
ُوبدل دين هللا ،وشاع العقوق والتباغض والتفاخر
بالدنيا..
واستوجب الخلق العقوبة..
َ
املشهد مرعب ،فهل أ ِمن الناس أن ينظر هللا إليهم
محمد صلى
ِبمقته كما نظر إلى أهل األرض قبل بعثة
ٍ
هللا عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجمهم ،إال بقايا
من أهل الكتاب؛ وهم من كان ً
ثابتا على آثار النبوة
السابقة؟!
َ
فهل أ ِمن الناس أن ينظر هللا إليهم ِبمقته كما
محمد صلى هللا
نظر إلى أهل األرض قبل بعثة
ٍ
عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجمهم ،إال بقايا من
ً
أهل الكتاب؛ وهم من كان ثابتا على آثار النبوة
السابقة

وكم هلل من لطف خفي!

أيفهم هذا اإلنسان حقيقة مقت الرب امللك
الجبار ألهل األرض؟!
ترى كيف كان الحال لو قامت مثل هذه الحروب؟
كم سيكون حجم الرعب والهلع والتشرد والقتل،
والدمار وانتهاك اإلنسانية الذي سيلحق بنا ،خاصة
من يقطن في بؤر الصراع ومعاقد النزاعات؟
ً
ً
واحدا ً
فردا
لكن امللك القهار أرسل مخلوقا
متناه في الصغر ..أخفى من دبيب النملة
من خلقه
ٍ
السوداء على الصخرة امللساء في الليلة الظلماء ،كائناً
ال يكاد ُيرى باملجاهر..
َّ
عطل حركة البشرية وتنقالتها ،أوقف االقتصاد،
وعرقل خطط التنمية والصناعات واالختراعات..
أوقف خطط الحروب وآالتهاَّ ،
وفك آالف املعتقلين
واملسجونين .أوقف الربا واملكوس ،وأذل الجبابرة
والطغاة وأرغم معاطسهم.
وأفحم املالحدة حتى أقروا بقدرة العظيم الجبار
وخضعت ألسنتهم وقلوبهم لجبروته ،أوقف مجمعات
الخنا والفجور ،وحفالت الرقص والطرب ،ستر
وفرق املختلطين ً
العوراتَّ ،
رغما عنهم..
لكن ..بلطف وخفاء..
ً
حقا إن الوفيات باملئات أو األلوف في كل بلد ،وأن

األرقام تتصاعد ،وهذا ،مؤلم ،ويثير الهلع في النفوس!
لكن يا ترى كم كان سيموت مع كل صاروخ نووي
كان يمكن أن يلقى؟!
وكم هلل من لطف خفي!
الشعوب اآلن ّ
قرت في بيوتها لتأمن من عدوى
الفيروس ،لكن من كان سيحميها من التشريد والسلب
والنهب وهتك األعراض لو كان الحرب هو البديل؟
وكم هلل من لطف خفي!
سيتألم أفراد بسبب هذا املرض ،ويموت آخرون،
ويجوع آالف ..لكن هل يقارن هذا بأعداد القتلى
واملشوهين واملشردين والجائعين لو كانت الحرب هي
البديل..
وكم هلل من لطف خفي!
ً
وحقا أنه توقفت األعمال وغلت األسعار ،وعطلت

املساجد ،وأوقفت الجمع ،في أغلب جوامع األرض ،إال

قليل نادر ،وتوقفت حلق الذكر..
ولكن الزال لطف هللا جار فما توقف واقعا تحرك
افتراضا عبر وسائل بديلة عديدة ،والداعية الذي كان
يحضر درسه العشرات بات الحضور له باآلالف عبر
شبكات التواصل املختلفة ،والدرس يكرر مرتين وثالثا
في اليوم الواحد..
وكم هلل من لطف خفي!
َّ
ُ
وغطيت الوجوهّ ،
وقرت النساء،
توقف االختالط،
ُ
ّ
بخاصة نفسه وأهله ،ول ّم شمل
فرد
وانشغل كل ٍ

األسر ،وظهرت خيرية األمة وتعاضدها وتكاتفها،
وانتشرت مجالس العلم ،وآب كثير من الناس لربهم..
بلطف وخفاء..
ًّ
ّ ً
متأمل فيها،
ويبقى املسلم وقافا عند آيات هللا ِ
يستمد العبر َّ
ُّ
ويتعظ بالحوادث.
فلعل ما حدث استوجبناه بأعمالنا وآثامنا:

َ َ َ ْ َ
َ َ َ َْ َ ُ
ْ َّ َ َْ ْ
ت أيْــدِي
ــر ب ِ َمــا كســب
﴿ظهــر الفســاد ِف ال ِ
ــر والح ِ
ُ َ ُ َ ْ َ َّ
َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
انلَّ ِ
جع
ــون﴾
ــاس ِ
لذِيقهــم بعــض الِي ع ِملــوا لعلهــم ير ِ

[الروم.]41 :

ُ
ُ َ ُ َ ْ َ َّ
ض ال ِذي َع ِملوا} وليس
وتأمل قوله{ِ :لي ِذيقهم بع
كله!

وهذا يستوجب الرجوع هلل تعالى بالتوبة الصادقة
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
جع
ــون﴾ ،والذلة واالنكسار بين يديه:
﴿لعلهــم ير ِ
ْ ْ
َ ََ ْ َْ َ َْ َ ُ
َْ َ ََ َ َْ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ٰ
ـم ِمــن قبلِــك فأخذناهــم بِالأســاءِ
﴿ولقــد أرســلنا إِل أمـ ٍ
َ َّ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ
والــراءِ لعلهــم يتضعــون﴾ [األنعام.]42 :
ّ ً
ًّ
متأمل فيها،
ويبقى املسلم
وقافا عند آيات هللا ِ
َّ
ُّ
يستمد العبر ويتعظ بالحوادث
وقد نعى هللا على أقوام وعظهم وزجرهم بأنواع
َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ
َ
ــم ُيف َت ُنــون ِف
االبتالءات فلم يتعظوا﴿ :أول يــرون أنه
ُ ّ َ َّ َّ ً َ ْ َ َّ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َّ َّ ُ َ
ـن ثــم ل يتوبــون ول هــم يذكــرون﴾
ك ع ٍم مــرة أو مرتـ ِ
ِ
[التوبة.]126 :
فليحذر املسلم أن يكون كاملنافق ابتلي ثم عوفي
لم ابتاله وال َ
فلم يفقه عن ربه َ
لم عافاه..
روى البخاري ومسلم عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أنه قال(َ :م َث ُل املُ ْؤمن َك َم َثل َخ َامة َّ
الز ْر ِع
َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ ُ ِ ُِ َ ّ ُ َ ِ َ َ ِ َ َ
َ
الريح تك ِفئها ،ف ِإذا سكن ِت
ي ِفيء ورقه ِمن حيث أتتها ِ
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ْ َ
َ
َ َ
َ ُ ْ َ
َ
ُْ
اع َت َدل ْتَ َ،وكذ ِل َك املؤ ِم ُن ُيك َّفأ ِبال َبال ِءَ ،و َمث ُل الكا ِف ِر
ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ً َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ َ
َ َ
للا ِإذا
ك َمث ِل األرز ِة صماء معت ِدلة حتى يق ِصمها
َ
ش َاء ) (((.
فاملؤمن ينزل به البالء فيتعظ ويرجع ويتوب،
يميل مع البالء يمنة ويسرة ،أما املنافق فال يهتز
يتعظ آلية نزلت ،حتى يكون هالكه مرة
لبالء وقع وال
َ
واحدة ،كشجرة األرز ال تهزها ريح حتى يكون وقوعها
مرة واحدة ،أعاذنا هللا.
املؤمن ينزل به البالء فيتعظ ويرجع ويتوب ،يميل
مع البالء يمنة ويسرة ،أما املنافق فال يهتز لبالء
وقع وال يتعظ آلية نزلت

وظائف املؤمن عند البالء:

• ّ
الكيس من تفكر فيما نزل بأهل األرض ،وقام هلل
بما وظفه فيه ،ولم ينشغل عما أريد له..
•وللمؤمن وظائف عدة عند البالء ،منها:
•تفويض األمر كله هلل ،واليقين بأنه وحده
املتصرف في الكون بما يشاء وكيف يشاء ومتى
شاء ،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون.
•الطمأنينة إلى كفاية هللا وعدله وحكمته.
•االجتهاد في األخذ بأسباب العافية الشرعية
(كاألذكار) والقدرية (التي ينصح بها أهل الطب
والخبرة والرقية واستعمال الطب النبوي الوقائي)
•االستسالم لقضاء هللا وق دره والر�ضى بما ينزل
به فيتقلب املرء بين الشكر على النعمة والعافية،
والصبر على البالء واملرض.
•الرجوع إلى هللا بالتوبة والذلة واالعتراف بالذنوب،
والخوف من نزول العقوبة ،واستدفاعها
باإلخبات واإلنابة.
• ُّ
تفقد آفات النفس وأخالقها الردية وتزكيتها قبل
أن تتفلت.
• ُّ
تفقد أوامر هللا التي أمره بها ،فما قصر فيه
عمله ،وما تباطأ فيه بادر إليه ،متعلما أحكامها
مقيما لها على الوجه الذي يرضيه عنه.
• ُّ
تفقد نواهيه وحدوده فيتوب مما اقترفه ويعيد
املظالم والحقوق ألهلها.

((( أخرجه البخاري ( ،7466ومسلم (.)2810
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ُ
•أخذ نفسه وأهله بشرع هللا ،وقيامه باألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وتعلم العلم الشرعي
وتعليمه والعمل به ،واالشتغال بكل قربة هلل
يقدر عليها.
•استنز ُ
ال رحمة هللا بالعكوف على القرآن وشغل
عمره به تالوة وحفظا وفهما وعمال واستماعا
«لعلكم ترحمون»
•االجتهاد في إيصال البر واإلحسان للخلق ﻓ «إن
رحمة هللا قريب من املحسنين».
•التفكر في حكم هللا البالغة ،وألطافه الخفية،
ورحمته الواسعة ،والقيام هلل بواجب الحمد
والشكر.
•االستعداد للموت بأحسن ما يستطيعه اإلنسان،
آت ال محالة ..
فاملوت ٍ
من لم يمت بالطعن مات بغيره
املوت حق والورى فانونا
•األخذ باآلداب الشرعية كحمد هللا عند رؤية
املبتلى ،وسؤال هللا العافية ،وعدم الشماتة
بمسلم .
•ومن قدر هللا عليه اإلصابة باملرض فعليه واجب
الصبر ليكون كفارة لذنبه ،فإن احتسب األجر
وشكر فزيادة في حسناته ورفعة في درجاته ،فإن
ر�ضي فتلك منازل أولياء هللا ..وعليه أخذ كافة
االحترازات لئال يكون سببا في نقل املرض فال يورد
ّ
مصح ،وال ضرر وال ضرار.
ممرض على
َّربنا إن الوباء يستشري ،واملوتى باآلالف ،وال ُمغيث
إال أنت ،أنت القادر فال ُمعجز لك ،وأنت الرحيم
سبحانك ،نعوذ بمعافاتك من عقوبتك ،وبرضاك
من سخطك وبك منك ال نح�صي ثناء عليك أنت كما
أثنيت على نفسك.
نعوذ بك من ُّ
تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة
نقمتك ،وجميع سخطك.
ربنا قد استوجبنا العقوبة وأنت أرحم الراحمين،
فارحمنا برحمتك التي وسعت كل �شيء أنت ُّ
رب
َّ
املستضعفين وربنا ،توكلنا عليك أنت نعم املولى ونعم
الوكيل.

تأصيل

الضوابط اللغوية
في التعامل مع النصوص الشرعية
أ .عبد الرحمن عبد هللا رجو

()1

اللغة العربية سبيل فهم النصوص الشرعية ،وضبط استنباط األحكام منها ،والرد على الخطأ في
ذلك ،وقد اهتم أهل العلم ببيان هذه الضوابط وتقعيدها ،واستخدموها في تفسير النصوص الشرعية،
وبينوا األخطاء التي وقعت في مخالفتها ،وردوا عليها ..وفي املقال بيان هذه الضوابط و�شيء من تطبيقاتها.
(((اللغة العربية لغة القرآن الكريم ،ولسان
خاتم األنبياء واملرسلين ،حفظها تعالى بحفظ كتابه
َّ َ ْ ُ َ ْ
ّ ْ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
ـن ن َّزلَــا اذلِكــر ِإَونــا ل لاف ِظـ
العظيم﴿ :إِنــا نـ
ـون﴾
ُ
ُ
[الحجر .]9 :وهي لغة مخدومة ،فقد ج ِمع شعرها
ُ
ونثرهاُ ،
ألفاظهاُ ،
ُ
وح ِّددت لغاتها (لهجاتها)،
وض ِبطت
ُ
وعزيت إلى قبائلهاَّ ،
ثم قام بعد ذلك علماء اللغة إلى
ِ
هذا اإلرث العظيم ،فنظروا في أساليبه وتراكيبه،
وفي قوانينه اللفظية واملعنوية ،فخرجوا بقواعد
ً
وضوابط كفيلة ببقاء لغة العرب بيضاء نقية،
ً
محمية من كل اختراع فيها أو ارتجال(((.
ولقد جاءت هذه القواعد في ّ
مظانها من كتب
ِ
اللغة واألدب والنحو والصرف والبالغة والتفسير،
منها قواعد عامة ،وأخرى فرعية جزئية ،وقام

بعض العلماء بتنبيه املهتمين بدراسة النصوص
إلى أهمية النظر في الضوابط اللغوية ،كما فعل
العالمة ابن هشام (ت 761ه) في كتابه مغني
اللبيب ،واإلمام الزرك�شي (ت 794ه) في كتابه
البرهان ،واإلمام السيوطي (ت 911ه) في كتابه
اإلتقان ،وغيرهم.
ُ
شعرها
اللغة العربية لغة مخدومةُ ،ج ِمع
ُ
ونثرهاُ ،
ألفاظهاُ ،
ُ
وح ِّددت لغاتها،
وض ِبطت
ونظر علماؤها في أساليبها وتراكيبها ،وفي
قوانينها اللفظية واملعنوية ،فخرجوا بقواعد
تحميها من كل اختراع فيها أو ارتجال.

((( ابحث يف الدراسات العربية واإلسالمية.
((( بيضة الديك ،يوسف الصيداوي ،ص (.)5
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ٌ
ستحد ْ
وفي هذا العصر ُا ُ
ثت طرق ملتوية مليئة
ِ
باملغالطات اللغوية في التعامل مع النصوص ،نتج عنها
ٌ ٌّ
َّ
فاشتدت
أقوال شاذة في تفسير القرآن والسنة(((،
الحاجة إلى العناية بقواعد اللغة وضوابطها ،سواء
كانت في معاني األلفاظ أو في التراكيب.
ّ
نعرج -بعون هللا تعالى -على �شيء
وفي هذا املقال ِ
من هذه الضوابط املهمة:

ً
َّ
أول :العناية بفهم الكلمة ،مفردة ومركبة:

ُ
معرفة معاني األلفاظ طريق إلى معرفة موقعها
ٌ
سبيل بعد ذلك
اإلعرابي الصحيح في التركيب ،وهي
ُ
إلى الفهم الصحيح للنص املراد دراسته ،ولهذا يلزم
العناية بها قبل النظر في وجوه إعرابها.

ْ َ َ َ ُ ٌ ُ َ ُ
ــورث
ومن أمثلة ذلك قوله تعالىِ﴿:إَون كن رجــل ي
ََ َ ً َ ْ ٌََ َ َُ َ ٌ َ ْ ُ ْ
ْ
خ ٌ
ــت فَل ُ ّ َ
ِــد مِن ُه َمــا
كلــة أوِ امــرأة ول أخ أو أ
ِــل واح ٍ
ِ
الس ُ
ُّ
ــد ُس﴾ [النساء.]12 :

وجوها َّ
ً
عدة في إعراب كلمة
فقد ذكر العلماء
ُ
ْ
(كاللة)؛ ً
ّ
تبعا
امليت فهي
ملعناها ،فقالوا :إن أريد بها ِ
ُ
ٌ
حال منصوبة ،وإن أريد بها القرابة فهي مفعو ٌل ألجله،
ٌ
ملصدر محذوف ،تقديره:
وإن أريد بها الورثة فهي صفة
ٍ
َ
ُ
يورث وراثة كاللة.
ً
حال من نائب فاعل َ
ُ
يورث،
واملختار إعرابها
والتقديرَ :
يورث َ
كاللة؛ وذلك ألن املعنى
حال كونه ذا ٍ
املراد ً
شرعا هنا هو امليت الذي ال ولد وال والد له(((.

ً
ً
ثانيا :أن يكون معنى اللفظة املختارمعروفا
في االستعمال العربي َ
من ورود النص:
ز

فال ُيحمل ٌ
�شيء من ألفاظ النص على معنى غير
معروف في لغة العرب َ
زمن نزول القرآن الكريم؛
وذلك َّألن القرآن الكريم نزل بلغتهم ،وأقوال النبي r
وأحاديثه َّإنما جاءت بلسان قومه ُووفق استعمالهم.

فال ُيقبل أن َ
يأتي شخص اآلن ويفسر آية قرآنية أو
ً
نبويا بمعنى لم يعرفه العرب َ
حديثا ً
زمن التنزيل.
قال الشاطبيُّ « :
كل معنى مستنبط من القرآن غير
جار على اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن في
ٍ
�شيء ،ال مما يستفاد منه ،وال مما يستفاد به ،ومن
َّادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل»(((.
ولقد ذكر أبو حيان في تفسيره أنه أعرض عن
األقاويل واملعاني التي خرجت في مدلوالتها عن كالم
ُ
«وتركت أقوال امللحدين
العرب ،ومما قاله في ذلك:
َ
الباطنية ّ
املخرجين األلفاظ القريبة عن مدلوالتها في
ِ
اللغة إلى هذيان افتروه على هللا تعالى»(((.
ُّ
جار على
كل معنى مستنبط من القرآن غير ٍ
اللسان العربي؛ فليس من علوم القرآن في �شيء
اإلمام الشاطبي رحمه هللا
ومن أمثلة هذا الضابط قوله تعالىَ ﴿ :ول َ َّمــا َج َ
ــاء
َ َ َ ْ ُْ ُ ْ ْ
ْ َّ
َ
ألبـ ّ َ
ال ِْك َمــةِ َو َ
ـن
عِيــى بِالَيِنـ ِ
ـات قــال قــد ِ
ِ
جئتكــم ب ِ
َ ُ ْ َ ْ َ َّ
َ َّ ُ
ََْ ُ َ
َّ َ َ َ ُ
ـون﴾
لكــم بعــض الِي تتل ِفــون فِي ـهِ فاتقــوا الل وأطِيعـ ِ

[الزخرف.]63 :

ذكر العلماء أن (البعض) ٌ
أشياء ،وبناء
�شيء من
ُّ
ٌّ
عدة لآلية((( :األول :أ ِبين لكم
على هذا جاءت تفاسير
بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة .والثاني:
أبين لكم ما تختلفون فيه من أمور ّ
ّ
الدين ،وهو ٌ
بعض
ِ
ِ
ّ
ن
أبين لكم اختالف القرون
مما يختلفو فيه .والثالثِ :
الذين َّ
تحزبوا في أمر عي�سى عليه الصالة والسالم.
والرابعّ :
أبين لكم بعض ما تختلفون فيه ،ثم ُي َّ
كمل
ِ
ُ
بيان الباقي بشكل تدريجي.
وجاء عن أبي عبيدة وغيره َّأن (بعض) هنا بمعنى
َّ
ولكن جمهور أهل العلم اعترضوا على هذا،
(كل)،
ُ
ّ
محتجين بأنه ال يعرف في لغة العرب ،وأجابوا عما
ِ

((( يقوم منهج هؤالء على أصول عدة ،أمهها :أ-املغالطة اللغوية ،وهي اختيار معان غري مرادة وال مقصودة يف النصوص الشرعية وال مرادة عند العرب يف هذا
السياق ،معتمدين على جمرد الورود يف القواميس ،ومعلوم أن القواميس تذكر كافة استعماالت الكلمة ،والسياق هو حيدد املراد .ب-ترك االستدالل ابلسنة
النبوية ،سواء ابإلمهال أو التصريح بعدم حجيتها.
((( إعراب القرآن الكرمي ،الدرويش .)175/2( ،وفتح القدير ،الشوكاين .)653/1( ،والتسهيل لعلوم التنزيل ،ابن جزي .)182/1( ،وتفسري القرآن العظيم،
ابن كثري.)230/2( ،
((( املوافقات ،للشاطيب.)224/4( ،
((( تفسري البحر احمليط ،أبو حيان األندلسي.)104/1( ،
((( جامع البيان ،الطربي .)634/21( ،وتفسري البحر احمليط ،أليب حيان األندلسي .)26/8( ،وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري .)236/7( ،ومنهج
الزجاج يف اختياراته يف التفسري ،عادل العُمري ،رسالة ماجستري .)25/1( ،والتحرير والتنوير ،البن عاشور .)247/25( ،واللباب يف علوم الكتاب ،عمر بن
علي ابن عادل .)287/17( ،والتسهيل لعلوم التنزيل ،البن جزي.)263/2( ،
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استدل به أبو عبيدة ،فمنهم َّ
َّ
ضعفه ،ومنهم َّرده
ّ
َّ
ُ
بالكلية ،بل حكى بعضهم اإلجماع عن أن البعض
ِ
ٌ
�شيء من أشياء(((.

ً
ثالثا :حمل املعنى على ما يناسب سياق
النص ،قبله وبعده ،ما لم يرد ٌ
مانع من
ذلك(((:

ال يكفي مجرد ثبوت معنى الكلمة في قواميس
اللغة للقول به في تفسير النصوص؛ َّ
ألن القواميس
ُ
اللغوية تذكر جميع املعاني التي تستخدم لها الكلمة،
ّ
بالتشهي أو الرغبة،
واختيار أحد هذه املعاني ال يكون ُ ِ
بل بالنظر في سياق الكالم ،إذ به ي َ
عرف املعنى املراد
للكلمة إذا كان لها أكثر من استعمال في أصلها اللغوي،
َ
َ
وبه ُيسترشد إلى تقييد مطلق ،أو تخصيص عام ...
ْ
َ
فقف،
قال مسلم
بن يسار« :إذا حدثت عن هللا ِ
َ
َ (((
حتى تنظر ما قبله وما بعده»  ،وقال ابن جرير
الطبريَّ :
«وإنما قلنا :ذلك أولى األقوال في هذه اآلية
بالصواب؛ َّ
ألن اآليات قبلها وبعدها فيهم نزلت ،فأولى
أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها ،إذ كانت في
سياق واحد»(((.
ُ
ثبوت معنى الكلمة في قواميس اللغة ال يكفي
للقول به في تفسير النصوص ،فالقواميس تذكر
جميع معاني الكلمة ،واختيار أحدها ال يكون
ّ
بالتشهي إنما بالنظر في السياق
ِ
َ
ِإَوذا َط َّل ْق ُت ُ
ــم
ومن أمثلة هذا الضابط قوله تعالى﴿ :
َّ
َْ َ ُ ُ
ُ ُ
ـن أَ َجلَ ُهـ َّ َ َ ْ
وهــنَّ
الن َســاء َف َبلَ ْغـ َ
وه َّن ب َم ْعـ ُ
وف أو فارِق
ســك
ـن فأم ِ
ـر ٍ
ِ
َ
ِإَوذا َط َّل ْق ُت ُ
ب َم ْع ُ
ــم
وف﴾ [البقرة ،]231 :وقوله تعالى﴿ :
ــر ٍ
ِ
ّ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ
ــن أَن يَنك ْ
َ
وه َّ
ِحــنَ
الن ِســاء فبلغــن أجلهــن فــا تعضل
َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
اضـ ْ
ـوا ْ بَيْ َن ُهــم بال ْ َم ْعـ ُ
وف﴾ [البقرة.]232 :
أزواجهــن إِذا تر
ـر ِ
ِ

فقوله تعالى( :بلغن أجلهن) في اآليتين الكريمتين
َّ
ُيراد به َأ َج ُل َّ
عدة املطلقة ،ولكن بتأثير السياق يبدو

وجود فر ٍق بين كال املعنيين:

يخاطب تعالى األزواج ،بأن ُيمسكوا
ففي اآلية َّ األولى ً ِ
ًّ
زوجاتهم املطلقات طالقا رجعيا مع القيام بحقوقهن،
أو يتركوهن بال إضرار ،وهذا يعني أن َّ
تنقض،
العدة لم
ِ
وإنما شارفت على االنتهاء ،وإال لم يكن للزوج التخيير
بين اإلمساك والتسريح ،وعليه فمعنى (بلغن أجلهن)
هناُ :ق ُ
رب انتهاء العدة (((.
وفي اآلية الثانية يخاطب تعالى األولياء :إذا طلق
الرجل زوجته ،وانقضت َّ
َ
الزواج بها من
عدتها ،وأراد
جديد ،فال تمنعوا ذلك .وهذا ُّ
يدل على أن معنى (بلغن
أجلهن) هنا :انتهاء العدة ً
تماما((( ،وإال لكان للزوج
َّ
مراجعة مطلقته دون حاجة إلى ولي أمرها.

ر ً
ابعا :أال يأتي بتقديرات لم يثبت لها مثال في
لغة العرب:

ومن هنا اشترط العلماء أن يكون الناظر في النص
ّ
متمك ًنا في اللغة العربيةً ،
مليئا بشعرها
الشرعي
ِ
ونثرها ونحوها وصرفها؛ لئال يأتي في توجيه النصوص
وتقديراتها بما ال تعرفه لغة العرب من األساليب
واملعاني ،وإذا حصل �شيء من هذا فهو عن غفلة أو
وهم(((.

َ
ومن أمثلة هذا الضابط قوله تعالى﴿ :ك َمــا
ْ َ ّ َّ َ ً
ْ َْ َ
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
يقــا م َ
ال
ب
ِــك
ت
ي
ب
ِــن
م
ــك
أخرجــك رب
ِــن
ــق ِإَون ف ِر
ِ
ِ
ْ
َ ََ ُ َ
ال ُم ْؤ ِمنِــن لكرِهــون﴾ [األنفال.]5 :

ٌ
أقوال
جاء في إعراب الكاف في قوله (كما)
وتقدير ٌ
ات عدة ،منها :أن تكون بمعنى مثل ،ويكون
محلها الرفع ً
خبرا ملحذوف ،تقديره :هذه الحال كحال
َّ
ّ
جر ،وقالوا بصحة
إخراجك ،وجوزوا أن تكون حرف ٍ
َّ
فعل مقدر ،تقديره:
صفة
نصب ٍ
ملصدر ٍ
كونها في محل ِ
ً
ّ
َ
ُ
ثبات إخر ِاج ِربك
األنفال ثبتت هلل والرسو ِل ثباتا مثل ِ
(((
إياك من بيتك وهم كارهون .
ٌ
ُّ
وكل هذه التقديرات معروفة في لغة العرب ،إال َّأن

((( نفس املصادر يف احلاشية السابقة.
((( قواعد الرتجيح عند املفسرين ،حسني بن علي احلريب ،ص (.)125
((( تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.)13/1( ،
((( جامع البيان ،الطربي.)581/6( ،
((( اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،)155/3( ،وتفسري آايت األحكام ،السايس ،)160/1( ،وأضواء البيان ،الشنقيطي.)149/1( ،
((( اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب ،)159/3( ،وأضواء البيان ،للشنقيطي.)283/1( ،
((( مغين اللبيب ،البن هشام ،ص ( ،)706واإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي.)311/2( ،
((( إعراب القرآن الكرمي ،الدرويش.)531-530/3( ،
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ً
بعض العلماء جعل الكاف حرفا للقسم ،قال :الكاف
بمعنى واو القسم ،و(ما) بمعنى الذي ،وهي تعود على
وهللا الذي أخرجك من
اسم الجاللة (هللا) ،والتقديرِ :
بيتكُ ...ليجاد ُل َّنك .ولقد َّرد العلماء هذا التخريج؛ ألنهَّ
ِ
ً
ُ
(((
ال ُيعرف عند العرب مجيء الكاف حرفا للقسم .

ّ َ
(الصراط) :منصوب بنزع الخافض ،ومن
قوله ِ
ن ً
ً
ًّ
وجوه إعرابه أيضا أن يكو ظرفا مكانيا ،كما جاء عن
بعض العلماء ،منهم الزمخشري في تفسيره(((َّ ،
ولكن
َ
ابن هشام في كتابه :املغني َّرد هذا التقدير ،واعتبره
من الوهم الذي وقع فيه الزمخشري؛ َّ
ألن من شروط
الظروف أن تكون مبهمة ،وكون (الصراط) هنا غير
ً
مبهم فال يصح إعرابه ظرفا.

العرب يشترطون ً
شيئا في باب من األبواب النحوية،
ثم تراهم يشترطون نقيضه في باب آخر منها ،وإذا لم
َّ
يتنبه الدارس ملثل هذا فإنه ّ
يعرض نفسه للوقوع في
الوهم والخطأ في التعامل مع النصوص.

ولقد استفاض ابن هشام في ذكر األمثلة على هذا
الضابط ،وذكر ً
أنواعا كثيرة من هذه الشروط(((.

ً
خامسا :مراعاة الشروط املختلفة في األبواب
النحوية:

ومن أمثلة ذلك:

ََ ْ ََ ُ ََ َ ْ َ ََ
ع أَ ْع ُينِه ْ
ــم
قول هللا تعالى ﴿ :ولــو نشــاء لطمســنا
ِ
َ ْ َ ُ
ّ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
اســت َبقوا
ف
ــر
ون﴾ [يس.]66 :
ِ
الــراط فــأن يب ِ

ً
سادسا :حمل النص الشرعي على أصح
و أفصح الوجوه في العربية:

َ
يحمل إعر َابه
على الناظر في النص الشرعي ْأن
على أحسن الوجوه وأفصح التقديرات ،فيحفظه من
ُّ
الوجوه الضعيفة والشاذةّ ،
وينزهه من طرائق التكلف
ِ
ُ
غير املستساغة ،وهذا الضابط هو عادة أهل اللغة

((( مغين اللبيب ،البن هشام ،ص ( .)707إعراب القرآن الكرمي ،الدرويش.)535/3( ،
((( إعراب القرآن الكرمي ،الدرويش ،)222/8( ،والكشاف عن حقائق التنزيل ،للزخمشري.)27/4( ،
((( مغين اللبيب ،البن هشام ،ص (.)741
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وطريقتهم في التعامل مع النص القرآني.

ً
سابعا :إجراء التقديرات على األصل
والظاهر ،وعدم العدول إلى خالفه إال لسبب
صحيح:

قال ابن سيده« :وهكذا عادتنا في إعراب القرآن،
ال نسلك فيه إال َ
الح ْمل على أحسن وجه»(((.
وقال الطبري« :وكالم هللا جل ثناؤه أفصح
الكالم ،فغير جائز توجيهه إال إلى الذي هو أولى به من
الفصاحة» ( (( .
ولقد ترك أبو حيان في تفسيره تقادير كثيرة،
َّ
وبين أن الداعي لتركها كونها من التقادير البعيدة،
َّ
والتراكيب القلقة واملجازات املعقدة(((.
ومن األمثلة على هذا الضابط قوله تعالى﴿ :إِذ
ََ ْ ََ َ
َ َ
َ
ــم َكث ً
اك ُه ْ
ــم َّ ُ
يك ُه ُ
ِــرا
الل ِف َم َنامِــك قل ِيــا ولــو أر
يُر
ِ
َّ َّ َ َ َّ
َ
ْ
لَ َفشِ ــلْ ُت ْم َو َلَ َن َ
ـل َم إنَّـ ُ
از ْع ُتـ ْ
ـه َعل ِيـ ٌ
ـم
ـم ِف األمــرِ َول ِ
كــن الل سـ ِ
َ
ــذات ُّ
الص ُ
ــدورِ﴾ [األنفال.]43 :
ِ
بِ

فهذه الرؤيا في اآلية الكريمة رؤيا منام ،وجاء في
قو ٍل :إنها رؤيا عين ،وقد ُر َّد هذا التفسير؛ لكونه ال
َ
وفصاحتهم؛ فاملعنى :لقد أراك ُ
يالئم َ
هللا
كالم العرب
ً
ُ
َ
األعداء في منامك قليل ،ولو أراكهم ً
كثيرا
محمد
يا
ُ
لخرتم وجبنتم عن اللقاء  ...والذي يناسب هذا املعنى
رؤيا املنام.
ُ
قال القرطبي »:ولكن األولى أسوغ في َ العربية؛
ُْ ُ
ِك ْ
ــم إذِ ْالَ َقيْ ُت ْ
ألنه قد جاءِ﴿ :إَوذْ يُر ُ ُ ُ ْ
ــم
ــم ِف أعين
يكموه ِ
ِ
َ
ََُ ُّ ُ
ــم ف أَ ْع ُينِه ْ
ك ْ
قل ِيــا ويقل ِل
ــم﴾ فدل بهذا على أن هذه
ِ
ِ
رؤية االلتقاء ،وأن تلك رؤية النوم»(((ّ .
ويؤي ُده أن
ِ
(أرى) ّ
متعدية ملفعولين هما :الكاف ،والهاء ،في قوله:
ِ
(يريكهم) ،فـ(أرى) هنا قلبية ،وليست بصرية ،وكذا
ً
صريحا في النوم ،فال حاجة إلى
مجيء اللفظ (منامك)
(((
التأويل الذي ال دليل عليه .
ُ
ُ
أفصح الكالم ،فال ُي ُ
كالم هللا َّ
حمل
جل ثناؤه
ُ
إعرابه إال على أفصح التقديرات

ْ

قال ر�ضي الدين النحويَّ :
«إنما يترك الظاهر إلى
َّ
املقدر إذا كان َّ
َّ
املقدر أقوى من الظاهر ...أو إذا تعذر
الحمل على الظاهر»(((.
وقال األمين الشنقيطي« :والتحقيق الذي ال َّ
شك
فيه ،وهو الذي كان عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وعامة علماء املسلمين َّأنه ال يجوز العدول
عن ظاهر كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه
ٌ
وسلم في حال من األحوال  ...حتى يقوم ٌ
صحيح
دليل
ٌ
ٌّ
شرعي صارف عن الظاهر إلى املحتمل املرجوح»(((.

َ َ َ َ ََ ََ ً
ــا َون َ ِ َ
ــي
ومثال هذا قوله تعالى﴿ :وضب لــا مث
َ َْ ُ َ َ
ـن ُيْــي الْع َِظـ َ
ـال َمـ ْ
ه َرمِيـ ٌ
ـام َو ِ َ
ـم﴾ [يس.]79 :
خلقــه قـ
ِ

ً
َ
(العظام) مفعول
جعل ابن العربي رحمه هللا
ُ
محذوف ،إذ
تأويل
ٍ
به لـ (يحيي) على الظاهر ،دون ِ
معروف في العربية إقامة املضاف إليه مقام املضاف،
والتقدير :من ُيحيي أصحاب العظام .ولقد صحح
ابن العربي األول ،وهو بقاء اآلية على ظاهرها دون
ً
تقدير املضاف ،قائل« :إنما يكون ذلك إذا احتيج إليه
لضرورة ،وليس هاهنا ضرورة تدعو إلى هذا اإلضمار،
وال يفتقر إلى هذا التقدير ،وإنما يحمل الكالم على
الظاهر؛ إذ الباري سبحانه قد أخبر به ،وهو قادر
عليه ،والحقيقة تشهد له؛ فإن اإلحساس الذي هو
عالمة الحياة موجود فيه»(((.

يذكر ابن العربي هذا الضابط ،مع العلم أن
ٌ ً
ً
ُ
التأويل
وشرعا ،فكيف إذا كان
سائغ لغة
املعنى اآلخر
َ
واإلضمار ُيلغي املعنى الظاهر ،ويصرفه عن حقيقته؟!

((( إعراب القرآن الكرمي ،منسوب البن سيده ،ص (.)16
((( جامع البيان يف أتويل القرآن ،للطربي.)398/9( ،
((( تفسري البحر احمليط ،أليب حيان.)103/1( ،
((( اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.)22/8( ،
((( تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،)13/1( ،واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.)497/4( ،
((( شرح الرضي على كافية ابن احلاجب.)412/3( ،
((( أضواء البيان ،للشنقيطي.)266 /7( ،
((( أحكام القرآن ،البن العريب.)33/7( ،
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ال يجوز العدول عن ظاهر كتاب هللا وسنة رسول
ٌ
دليل
هللا صلى هللا عليه ٌوسلم  ...حتى يقوم
ٌ
ٌّ
شرعي صارف عن الظاهر إلى املحتمل
صحيح
املرجوح

ً
ثامنا :التقديراإلعرابي املو افق لألدلة
الشرعية ّ
مقد ٌم على غيره:

َ
فاملعنى الصحيح هو ُ
ستمسك بها،
العروة التي ُي
فإذا َّ
تنوعت التقديرات النحوية ،وتجاذبت مع املعاني،
فإنه َّ
يقدم حينها التقدير املوافق للمعنى الصحيح،
خاصة إذا ُد ِّعم هذا املعنى بأدلة شرعية معتبرة.
ُ
قال ابن جني« :فإن أمكنك أن يكون
تقدير
اإلعراب على َس ْمت تفسير املعنى فهو ما ال غاية وراءه،
تقب َ
ً
مخالفا لتفسير املعنى َّ
ُ
لت
تقدير اإلعراب
وإن كان
َ
َ
َّ
تفسير املعنى على ما هو عليه ،وصححت طريق تقدير
َّ
يشذ ٌ
�شيء منها عليك»(((.
اإلعراب حتى ال
وقال العز بن عبد السالم« :وقد ّ
ُ
بعض
يقدر
ِ
النحاة ما يقتضيه علم النحو ،لكن يمنع منه أدلة
فيترك ذلك التقدير َّ
شرعيةُ ،
ٌ
تقدير آخر يليق
ويقدر
بالشرع» (((.

َّ ُّ َ ْ ُ َ
َ َ ُّ َ
ـبك
ـي حسـ
ومثال ذلك قول هللا تعالى﴿ :يــا أيهــا انلـ ِ
َّ َ َ َ
ـن ال ْ ُم ْؤ ِمنِـ َ
َّ ُ َ َ
ـك ِمـ َ
ـن﴾ [األنفال.]64 :
ـن اتبعـ
الل ومـ ِ

قدر بعض العلماء قوله تعالى(َ :و َم ِن َّات َب َع َك) في
ً
محل رفع معطوفا على اسم الجاللة (هللا) ،والتقدير:
وحسبك املؤمنون ،أي :كافيك ُ
ُ
ُ
هللا،
حسبك هللا،
وكافيك املؤمنون(((.
ولقد َّرد ابن القيم هذا التقدير؛ َّ
َّ
املتخرج
ألن املعنى
ٌ
ُ
فالحسب (الكفاية)
عليه مخالف لألدلة الشرعية،
ْ
ِإَون يُر ُ
يــدوا
هلل وحده ،وال تكون لغيره (((؛ قال تعالى﴿ :
ِ

َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
ــد َك ب َن ْ
ــو َّالِي َأيَّ َ
ك َّ ُ
الل ُه َ
أن يدعــوك فــإِن حســب
ــره ِ
ِ
ِ
َوبال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِــن﴾ [األنفال.]62 :
ِ

ولهذا ّ
رجحوا غيره ،واختاروا من التقديرات ما
يوافق املعنى الشرعي الصحيح ،ومن ذلك:
أن تكون َ(م ْن) في محل رفع ً
خبرا ملبتدأ محذوف،
ُ
ُ
ُّ
وحسب من
حسبك هللا،
النبي
والتقدير :يا أيها
اتبعك((( .وقدر بعض العلماء َ(م ْن) في محل جرّ
ٍ
ً
معطوفا على الضمير (الكاف) في قوله( :حسبك)،
وعليه يكون املعنىُ :
هللا كافيك وكافي املؤمنين ،وهذا
َّ
املعنى موافق للتقدير الذي قبله .وهو املوافق لألدلة
الشرعيةّ ،
ويؤيده ما جاء عن الشعبي وعطاء وعبد
ِ
الرحمن بن زيد رحمهم هللا تعالى(((.
ُ
ُ
ُ
الفهم الصحيح
الضوابط اللغوية طريق ٌ ِ
للنصوص الشرعية ،ووقاية من َمغالطات
املنحرفين العابثين ،الذين رفعوا راية التفسير
اللغوي الحديث ،وهم ُيناضلون لهدم ثوابت
َّ
األمة وتدمير بنائها.

ملاذا االهتمام بالضوابط اللغوية؟

ُ
سبق الحديث أن الضوابط اللغوية تساعد الناظر
في النصوص الشرعية على الفهم الصحيح ،وإذا أخطأ
ٌ
معذور بإذن هللا
بعد بذل الجهد وإفراغ الوسع فهو
ً
ُ
ٌ
واالهتمام بهذه القواعد مطلوب أيضا للوقاية
تعالى...
ُ
من املنحرفين والعابثين ،الذين يناضلون لهدم ثوابت
َّ
األمة وتدمير بنائها.
ّ
وممن حمل لواء العبث بالنصوص الشرعية
وأحكامها في الوقت الحالي برفع راية التفسير اللغوي
الحديث املعاصر :محمد شحرور ،وعلي منصور
الكيالي ،وتبعهم على ذلك آخرون ،فقد خرجوا على
الناس بمغالطات لغوية في تفسير النصوص ،حتى
وصلت العبثية بشحرور إلى القول« :أما القول بأن
(سبحان هللا) هي ٌ
تنزيه هلل عن النقائص والعيوب فهو
قول قد م�ضى زمانه»((( .ومن أغاليطهم في ذلك(((:

((( اخلصائص ،البن جين.)284/1( ،
((( علم إعراب القرآن ،يوسف العيساوي ،ص (.)283
((( أضواء البيان ،للشنقيطي .)104/2( ،واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب .)43/8( ،وإعراب القرآن وبيانه ،الدرويش.)38/4( ،
((( زاد املعاد ،البن قيم اجلوزية.)36-35/1( ،
((( إعراب القرآن الكرمي ،الدعاس.)437/1( ،
((( أضواء البيان ،الشنقيطي .)104/2( ،وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)86/4( ،
((( الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ،حممد شحرور ،ص (.)224
لغوي لكتاب «الكتاب والقرآن» حملمد شحرور ،إعداد يوسف الصيداوي .وبؤس التلفيق ،نقد األسس اليت قام عليها طرح
((( ينظر :بيضة الديك :نق ٌد ٌّ
حممد شحرور ،ليوسف مسرين .وما جاء من ردود يف الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) على علي منصور الكيايل.
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 .1تفسير ُ
(ج ُي ِوب ِه َّن) في قوله تعالى:
َّ َ َ
ُ
ع ُج ُيوبه َّ
ِب ُم ِرهِــن
ــن﴾ [النور.]31 :
ِِ

َ َْ ْ
ضبْ َ
ــن
﴿ول ِ

جاء شحرور إلى معنى الجيب عند َّ
العامة ،وهو
ما توضع فيه الدراهم ونحوها((( ،وإلى أحد معاني
كلمة (الجوب) في اللغة ،وهو الخرق ،فاستحدث
ً
تعريفا لم يقله ٌ
أحد غيره ،قال« :والجيب كما
منهما
نعلم له طبقتان ال طبقة واحدة ...فالجيوب في املرأة
لها طبقتان أو طبقتان مع خرق ،وهي ما بين الثديين
وتحت الثديين وتحت اإلبطين والفرج واألليتين»(((.
َ
خالف أهل اللغة َ
وأهل التفسير،
وهو بهذا (العبث)
فقوله تعالىُ :
(ج ُي ِوب ِه َّن) :جمع جيب ،وهو في االستعمال
العربي طو ُق القميص والثوب ُ
ونحوهما ،أي الفتحة
ُ
َ
الصدر
موضع الفتحة
التي يدخل منها الرأس ،وملا كان
َْ
ُ
والنحر ّ
سدلن
سمي به ،وبه قال أهل التفسير :ولي ِ
َ ِ
خمارهن على َّ
َّ
ُ
والصدر ُ
َّ
والع ُنق .فكلمة
النحر
رخ َين
وي ِ
املفسرين واللغويين واحدة في اآلية(((.
وهذا التفسير لم ُيعرف عند العرب وقت نزول

الوحي ،بل مخالف للمعنى الشائع عند العرب قبل
ذلك ،فقد كانوا يستخدمونه بمعنى الطوق املنفتح
على النحر ،وهذا معلوم مشهور في شعرهم ونثرهم؛
وقد أنشدوا في ذلك العديد من األشعار واملراثي
ُ
نساء القتيل
لقتالهم في غزواتهم وحروبهم ،فكانت
ُ
يشق ْق َن جيوبهن دون سواها من ثيابهن ،قال طرفة
بن العبد(((:
ُ
فإن ُّ
مت فانعيني بما أنا أهله
َ
ّ
َ
وشقي َّ
معبد
علي
الجيب يا ابنة ِ
ِ
ُ
َّ
استعمال العرب
استمر
وفي زمن ظهور اإلسالم
لهذه الكلمة ،فعن ابن مسعود ر�ضي هللا عنه قال :قال
رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم( :ليس َّ
َ
ضرب
منا َم ْن
ِ
ُ
الخ ُد َ
َّ
ُ
َ
ُ
َّ (((
ود ،وشق الجيوب ،ودعا بدعوى الجاهلي ِة) .

الضوابط اللغوية في التعامل مع النصوص الشرعية

ظاهر ٌ
َ
ُ
ٌ
فالع َو ُر
الجيب
بائن في تفسير شحرور ،فما
ُ
ً
َّ
أن تشقه حزنا عليه؟!
الذي يطلب طرفة ُّمن ابنة أخيه ُ
ّ
َ
ُ
َّ
ّ
جيب ينهى النبي عليه السالم أمته عن شقه؟!
وأي ٍ
ال ُ
ـو ِ َ
ات يُ ْرضِ ْعـ َ
 .2تفسير الحول في قوله تعالىَ ﴿ :والْـ َ
ـن
َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ـن﴾ [البقرة.]33 :
ي كمِلـ ِ
أوالدهــن حول ِ
جاء علي منصور كيالي بمعنى مخترع لكلمة
(الحول) في اآلية الكريمة ،حيث َّادعى َّأن الحول ليس
أشهر ونصف! ثم بنى
عشرة
بمعنى السنة ،بل بمعنى
ِ
ٍ
ً
أحكاما ،منها :وجوب الزكاة بعد م�ضيّ
على مقولته
ِ
شهرا قمرياًّ.
عشرة شهور ونصف ،وليس اثني عشر ً
وهذا القول مخالف ملا َّاتفق عليه أهل اللغة،
ٌ
فالحول عند العرب َس َنة بأسرها ،كما نقل ذلك ابن
منظور والفيروزآبادي وابن سيده والزبيدي والهروي
والفيومي وغيرهم((( .وهو مخالف للمعنى الشرعي
للحول ً
أيضا ،فالفقهاء متفقون على أن الحول اثنا
شهرا ًّ
عشر ً
قمريا(((.
َّ
املؤيد باألدلة الشرعية هو
املعنى الصحيح
ُ
َ
العروة التي ُيستمسك بها ،وهو التقدير املختار
إذا َّ
تنوعت التقديرات النحوية ،وتجاذبت مع
املعاني
َّ ٌ
ماسة إلى العناية بهذه
وفي الختامَّ :إن الحاجة
الضوابط اللغوية ،لتقوم بدورها في ترشيد فهم
النصوص الشرعية ،وفي تربية الدارسين على التأني
حكم من آية قرآنية أو
تفسير أو
والتريث عند
ِ
استنباط ٍ
ِ
حديث نبوي ،وفي معرفة الزائغين عن املنهج الصحيح
في التعامل مع النصوصَّ ،
وثمة قواعد لغوية كثيرة
تحتاج إلى اهتمام أبناء العربية ،فالعمل على جمعها
ودراستها وإظهارها هو التقدير الحقيقي لجهود أئمتنا
َ
ُ
أعمارهم في حفظ هذه اللغة.
الذين ف ِن َيت

((( جاء يف كتاب العامي الفصيح ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،ابب اجليم ،كلمة (جاب) »:اجليب (عند العوام) :ما توضع فيه الدراهم وحنوها ،وال يعرفون
استعمال هذه الكلمة يف معناها الفصيح ،وهو ما يُ ْد َخ ُل منه الرأس من الثوب والقميص وحنومها».
((( الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ،حممد شحرور ،ص (.)606
((( املعجم الوسيط ،جمموعة من املؤلفني ،)١٤٩/١( ،واتج العروس ،للزبيدي ،)٢١٠/٢( ،والتحرير والتنوير ،البن عاشور ،)٢٠٨/١٨( ،وتفسري القرآن
العظيم ،البن كثري ،)٤٦/٦( ،وتفسري آايت األحكام ،للسايس ،)٥٨٧/١( ،وتفسري اجلاللني.)٤٦٠/١( ،
((( ديوان طرفة بن العبد ،ص (.)29
((( أخرجه البخاري ( ،)1232ومسلم (.)296
((( لسان العرب ،البن منظور ،)184 /11( ،والقاموس احمليط ،للفريوزآابدي .)1278/1( ،واحملكم واحمليط األعظم ،البن سيده ،)5/4( ،واملخصص،
البن سيده ،)403/2( ،واتج العروس ،للزبيدي ،)365/28( ،وهتذيب اللغة ،للهروي ،)155/5( ،واملصباح املنري ،للفيومي.)292/1( ،
((( املبسوط ،للسرخسي ،)295/2( ،وشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي .)363/1( ،وفتح القدير ،للشوكاين.)27/5( ،
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تزكـية

د .عامد كنعان

()1

شخصية اإلنسان سر نظرته للوجود ،ومفتاح تعامله في الحياة ،وسلوكه مع اآلخرين ،والفكر واملعتقد
هما أساس تشكيل وصقل هذه الشخصية ،وقد وضع اإلسالم ً
أسسا لهذا التأسيس ،كما عمل على إصالح
املوجود منها حتى غدوا سادة الدنيا ،وقادة العالم.

ّ
الشخصية:
(((نظرة تربوية في مفهوم صقل

ّ
الشخصية القوية إحدى الصفات التي تجعل
تعد
ً
اإلنسان واثقا من نفسه الهلوعة بالفطرة ،والجزوعة
بالج َّبلةً ،
قادرا على التواصل مع اآلخرين بشكل أنجع
ِ
ّ
وأنفع ،هذا باإلضافة إلى قدرته على اتخاذ القرارات
وحل املشكالت التي ال بد من قدومها ً
ّ
يوما ما؛ حيث
َ
خلق هللا سبحانه اإلنسان في كبد ،ولعله يحسن بنا
أن يكون من طالئع هذا املقال عرض خطوات يسيرة
تقترحها املدارس التربوية املعاصرة ،تساعد في بناء
ّ
شخصية قوية مستقلة.
وترسم التربية اإلسالمية املعاصرة في هذا املقام
ً
خطوطا آمنة ملالمح تلكم الشخصية اإلنسانية
َّ
الفذ ِة ،وهي درر نفيسة ونصائح َّثرة مبذولة بين يدي
القارئ الكريم:
ّ
1.اإليمان باهلل تعالى :فاإليمان يقوي
شخصية
ُ
دخل الهدوء والسكينة إلى قلبه ،حيث
املؤمن ،وي ِ

إنه يهتدي إلى سر هذا الوجود املتخم باملتغيرات،
واملحفوف باملحن ،والحافل باملنح ،فيلحظ
ببصيرة املؤمن أن كل نازلة هي قدر إلهي كله خير.
ّ
تصور اإلنسان عن نفسه :فتحث
2.تصحيح
اإلنسان عبر تغذية راجعة حصيفة دقيقة
نحو التركيز على اإليجابيات املوجودة في أكناف
ّ
تشرع له فريضة توظيفها
النفس البشرية ،ثم ِ
فيما ينفعه واآلخرين ،وتوجهه نحو ما يناسبها من
املجاالت والعلوم واألعمال.
3.تنمية املهارات االجتماعية :وتغذية أساليب
التواصل والتعلم والبناء املعرفي واملمارسة
الرياضية ،بما يزيد من رصيدنا املعرفي والقيمي
واملهاري .حتى نشارك من حولنا بالحوارات دون
مراء مفسد.
ّ
4.االنضمام إلى األعمال التطوعية :فإن املشاركة
باألعمال الجماعية والتعاونية التطوعية تزيد

((( دكتوراه يف الرتبية من جامعة دمشق ،أستاذ جامعي يف ِعدَّة جامعات ،ابحث وكاتبُ ،م ُّ
ومق ِّدم برامج تلفزيونية.
عد ُ
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صقل الشخصية وتجديد الحياة ( معجزة التربية اإلسالمية)

من معرفة سجاالت األيام وطبائع الناس ،وتعمل
على تقوية ثقة الشخص بنفسه ،وتعرفه صالح
الناس من طالحهم.
ُ
ّ
دخل الهدوء
اإليمان يقوي شخصية املؤمن ،وي ِ
والسكينة إلى قلبه ،حيث إنه يهتدي إلى سر هذا
الوجود املتخم باملتغيرات ،واملحفوف باملحن،
والحافل باملنح

رؤية إسالمية لفقه صقل الشخصية:
وإننا نقع في هذه الرؤية التربوية املقتضبة السابقة
على خير غفير ،وتقارب مهم للغاية ،ينسجم ً
كثيرا مع
ما تفتحت عنه أنوار املنهج التربوي النبوية ،حيث
َّ َ
َوثق ْت أسفار التاريخ املنصفة إنجاز الصحابة لنهضة
ً
نصيبا
قوم نالت الجاهلية
مبهرة أفضت إلى تحويل ٍ
ُ
ً
وافرا من سالمة عقائدهم ،وسداد أقوالهم ،ورشد
أفعالهم ،بحيث شاع بينهم التدابر والتناحر ،والوقوع
في محرمات عديدة ،تصادم العقل ،وتخالف ما ينبغي
أن يكون عليه املرء في حياته االجتماعية.
وملا أذن هللا بطلوع فجر الرسالة الخاتمة التي
َّ
أنزلت على قلب رجل من أعيان أبنائهم ،حيث تكللوا
َ ُ
بشرف تكليفهم بفريضة تبليغها؛ ل َي ْح ِملوا بذلك
َ
أمانة ت ْنوء بحملها الجبال الراسيات ،ولتبدأ في إثر
ذلك إرهاصات معجزة ُم َح َّم ٍد صلى هللا عليه وسلم
ُ
أسياد العصبية العمياء
التربوية التي غدا بفضلها
ً
ات ُم ِش َّعة تنشر أطياف التوحيد والعدل في أرجاء
منار ٍ
املعمورة ،وذلك بعد أن نشبت تحوالت جذرية مذهلة
في معتقدات الصحابة وسلوكياتهم ،فغدوا بوارق أمل
يهدي هللا بهم سائر الخلق إلى مكارم األخالق.
َّ َ ْ
َوثقت أسفار التاريخ املنصفة إنجاز الصحابة
لنهضة مبهرة

مصعب الخير ،وامليالد الجديد:

عمير أحد حملة اللواء األمناء ،الذي عاش
مصعب بن ٍ
ً
ً
مهاجرا ،ومات شهيدا ،وهو الذي ترك رخاء الجاه
ً
ً
ً
ً
والثراء ،مستبدال به ً
فقرا مدقعا ،وغربة مضنية،
فهو معروف بين أهل مكة أنه رقيق البشرة ،حسن
ّ
اللمة ،ليس بالقصير وال بالطويل ،ومن خصاله أنه
كان (أعطر أهل مكة)ّ ،
ولقب بين املسلمين (مصعب
أحد على رأس اثنين وثالثين
الخير) ،وقد استشهد يوم ٍ
ً
ً
ً
شهرا من الهجرة ،وهو ابن أربعين سنة أو يزيد قليال،
ل
وهو في
صلى هللا عليه وسلم
فوقف
عليه رسو هللا َ َ
ً
ٌ َ َ قَّ
ُ
َ
ْ
بردة مقتوال ،فقال( :لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أر
َّ ً ٍ
َّ ً
ُحلة ،وال أحسن ِلة منك ،ثم أنت شعث الرأس في
ُب ْر َد ٍة!)(((.
ً
لقد َه َج َر مصعب الخير ضروب الرفاهية قاطبة
ً
ِل َي ِل َج إلى رحاب دين هللا حتى وإن كانت الضريبة فقرا
ُ
ُ
قاسية تطال سياط قهرها
ُي َم ّ ِرغ النفس بلظى صحر ٍاء
ٍ
َ
املأكل وامللبس واملشرب واملسكن وحتى ُسن َن الدفن
عند املوت.

أحد بعد أن
وحمل مصعب الخير اللواء يوم ٍ
خالف ُّ
الرماة وصية قائد جيش املسلمين سيدنا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،
وأمر أميرهم عبد
هللا بن جبير ،فلما غ�شي املشركون جيش املسلمين
ٌ
مصعب ،فأقبل عليه ابن قميئة كالسيل
ثبت به
وهو أحد أعتى فرسان املشركين فضرب يده اليمنى
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٌ
ـول قَـ ْ
ـد
فقطعها ،ومصعب يقول﴿ :ومــا ممــد إِال رسـ

ُّ ُ َ َ
َ
َّ َ َ ْ ُ َ َ
َخلَ ْ
انقلَبْ ُت ْ
ــم
الر ُســل أفــإِن مــات أو قت ِــل
ــت مِــن قبْل ِــهِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ّ
ََ َ َْ ُ
كـ ْ
ـر الل
ـم َو َمــن ينقلِــب ع عقِبي ـهِ فلــن يـ
ع أعقاب ِ
ً
ّ َّ
ْ
َ
َ
َشــيْئا َو َســيج ِزي الل الشــاك ِِرين﴾ [آل عمران،]١٤٤ :

ً
مجتهدا
ثم أخذ اللواء بيده اليسرى ،وحنا عليه
ً
في أن يحفظ راية املسلمين خفاقة ،فضرب يده
اليسرى فقطعهاَ ،
فحنا على اللواء وضمه بعضديه
ّ
إلى صدره ،وراح يرتل اآلية الكريمة السابقة
نفسها ،ثم حمل عليه الثالثة ّ
بالرمح فأنفذه واندق
ّ
الرمح ،ووقع مصعب وسقط اللواء(((.

إن النماذج الحية التي تبرهن على ادعاء ما سلف
كوب
أكثر من أن
تح�صى ،ونذكر منها ُ َمن باب تقديم ٍ
ََّ ً
عذب زل ٍل ،ما كان من خبر
ٍ
ماء بوصفه ع ِينة ِ
نهر ٍ
ملاء ٍ
((( أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )86/3هبذا اللفظ ،وهو عند احلاكم يف املستدرك (.)4904
((( الطبقات الكربى ،البن سعد (90/3) ،وأصل احلديث يف البخاري (.)1276
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ً
َه َج َر مصعب الخير ضروب الرفاهية قاطبة ِل َي ِل َ ًج
فقرا
ُ َإلى ّ ُرحاب دين هللا حتى وإن كانت الضريبة ُ
قاسية تطال سياط
صحراء
يم ِرغ النفس بلظى
ٍ
ٍ
قهرها املأكل وامللبس واملشرب واملسكن وحتى
ََ
ُسنن الدفن عند املوت
مصعب
تحليلية لحادثة ارتقاء سيدنا
اءة
ٍ
وفي قر ٍ
ٍ
ً
ّ
شهيدا يقول الصحابي خباب :هاجرنا مع رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم نبتغي وجه هللا ،فوجب أجرنا
على هللا ،فمنا من م�ضى لم يأكل من أجره ً
شيئا،
أحد ،فلم يوجد له
منهم مصعب بن عمير قتل يوم ٍ
َ ً
ٌ
�شيء يكفن فيه إال ن ِم َرة ،كانوا إذا وضعوها على رأسه
خرجت رجاله ،وإذا وضعوها على رجليه خرج رأسه،
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :اجعلوها مما
ْ
اإلذ ِخ ِر) ،ومنا من
يلي رأسه ،واجعلوا على ُرجليه من ِ
أينعت له ثمرته فهو َي ْهد ُب َها»(((.

َ
ف ُّن اإلصالح باإلحسان:

ومن باقات تلك الوقائع الرائعات في السيرة النبوية
التي تبين قوة أثر التربية النبوية في تغيير مسار العديد
من الناس على نحو كامل ما َع َز َم عليه فضالة بن عمير
َ
ّ
امللوح من اإلقدام على جريمة طعن ن ِب ّ ِي هللا صلى هللا
بن ِ
عليه وسلم في بيت هللا الحرام ،فلما دنا فضالة من رسول
ً
هللا صلى هللا عليه وسلم ،خاطبه قائال« :أفضالة»؟ قال
فضالة :نعم يا رسول هللا ،قال« :ماذا كنت ّ
تحدث به
نفسك؟» ،قال :ال �شيء ،كنت أذكر هللا ،فضحك ّ
النبي
صلى هللا عليه وسلم ،ثم قال« :استغفر هللا».

ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه ،فكان
فضالة يقول :وهللا ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق
ً
شيئا أحب َّ
إلي منه.
هللا
قال فضالة :فرجعت إلى أهلي ،فمررت بامر ٍأة كنت
أتحدث إليها فقالت :هلم إلى الحديث؟ فقلت :ال،
وانبعث فضالة يقول:
قالت هلم إلى الحديث فقلت ال
يأبى عليك هللا واإلسالم
ً
لو ما رأيت محمدا وقبيله
بالفتح يوم تكسر األصنام
لرأيت دين هللا أضحى ّبي ًنا
ّ
(((
والشرك يغ�شى وجهه اإلظالم

ً
ّ
خليال ً
وفيا؟
حاقد،
عدو ٍ
كيف أصنع من ٍ

َّ
وتتجلى مالمح الشمائل املحمدية في ُحل ِة أبها مكارم
األخالق في حادثة يرويها لنا البيهقي في كتابه «دالئل
النبوة» فيقول :بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن
ً
جمعا من َغطفان من بني ثعلبة قد تجمعوا في مكان
َ
يسمى (ذا أ َم َّر) يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومعهم رجل منهم يقال له:
ْ
َ
غ ْو َرث ْب ُن ال َح ِار ِث بن محارب.
َ
فن َدب النبي صلى هللا عليه وسلم املسلمين،
وخرجوا في سبيل هللا تعالى ،لكن حصل أن هربت
منه األعراب فوق ذرا من الجبال َ ،ونزل رسول هللا
َ
صلى هللا عليه وسلم في موضع (ذا أ َم َّر) وعسكر به،
فأصاب جيش املسلمين مطر كثير ،فذهب رسول هللا

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (36069) .ومعىن (ِنََرة) :الكساء امللون املخطط ،وجتمع على منرات ومنور ،و(يـَْه ُدبـَُها) :جيتنيها ويقطفها.
((( سرية ابن هشام (.)417/2

50

العدد()2

1441ه ـ أبريل/نيسان 2020م
ــ
شعبان

صقل الشخصية وتجديد الحياة ( معجزة التربية اإلسالمية)

صلى هللا عليه وسلم لحاجته ،فأصابه ذلك املطر َّ
فبل
َ
َثوبه ،وقد جعل رسول صلى هللا عليه وسلم وادي (ذا
أ َم َّر) بينه وبين أصحابه ،ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف،
وألقاها على شجرة ،ثم اضطجع تحتها ،واألعراب
ينظرون إلى كل ما يفعل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم.
َْ
َ
فقالت األعراب لغ ْو َرث ْب ِن الح ِار ِث ،وكان سيدها
ٌ
محمد من نفسه ،وقد انفرد من
وأشجعها :قد أمكنك

ُ
َ
فاستعبرت َّ
والص ُ
در ٌ
كاظم
ذكرتك
ُ
الفؤاد ُ
على َّ
يذوب
غص ٍة منها
وقولها:
ّ
َ
عين جودي بالدموع ال ِغزار
يا ِ
ِوابكي على َ
اروع حامي الذمارْ
ِ
وقولها:
ْ
َ
َ
ُّ
بكت عيني وعاود ِت السهودا
ُّ ّ
َ ً
الل َ
جانحة َعميدا
يل
وبت

أصحابه ،حيث إن غوث بأصحابه لم يغث حتى تقتله،
فاختار ً
ً
صارما ،ثم أقبل مشتمال
سيفا من سيوفهم
ًعلى السيف ،حتى قام على رأس رسول هللا صلى هللا
ً
مشهورا ،فقال :يا محمد! ،من
عليه وسلم بالسيف
يمنعك مني اليوم؟ قال« :هللا عز وجل».

إن هذا التجديد للحياة في سيرة أم الصابرات
املحتسبات الخنساء ما كان ليحدث لوال أن
اإلسالم صقل شخصيتها ،ورباها تربية إسالمية
قائمة على أسس َمك ْي َن ٍة ال ُت َف ُّ
ض ِل ُع َر َاها ُح ْر َمة
ِ

ثم بعث هللا جبريل عليه السالم حيث سقط
السيف من يده بمجرد جواب النبي صلى هللا عليه
وسلم( :هللا) ،فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وقام على رأسه ،فقال« :من يمنعك مني؟» ،قال :ال
ً
محمدا رسول
أحد ،وأنا أشهد أن ال إله إال هللا وأن
ّ
جمعا ً
أكثر عليك ً
أبدا.
هللا ،ال
فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيفه،
َ ُ
ثم أدبر غ ْو َرث ،ثم أقبل بوجهه ،ثم قال :وهللا ألنت
خير مني ،قال رسول هللا« :أنا ّ
أحق بذلك منك» ،فأتى
قومه ،فقالوا :أين ما كنت تقول! وقد أمكنك والسيف
في يدك؟ قال :قد كان وهللا ذلك رأيي ،ولكن نظرت إلى
رجل أبيض طويل فدفع في صدري ،فوقعت لظهري،
ً
فعرفت أنه ٌ
محمدا رسول هللا ،وهللا
ملك ،وشهدت أن
ّ
ال أكثر عليه ،وجعل يدعو قومه إلى اإلسالم(((.
ً
ويصح مثاال على صقل الشخصية ما وقع
للصحابية الجليلة تماضر بنت عمرو بن الشريد
السلمية امللقبة بالخنساء ر�ضي هللا عنها ،فقد روي
ً
أنها ظلت خمسة عشر ً
عاما وهي ترثي أخاها صخرا،
وأنشدت مئات األبيات من الشعر في رثائه ،وأجمع
أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قط قبلها وال
بعدها أشعر منها.
ّ
وبالغ أساها
املوث ِق،
ومن
قطاف بليغ شعرها ِ
ِ
ِ
ونحيبها اآلسر الدامي ،قولها:
وعميق فاجعتها،
ِ
ِ

لكن بعد أن أسلمت وحسن إسالمها انقلب
حالها ،وضربت للنساء أروع األمثلة في البطولة والصبر
ورباطة الجأش ،فحينما كان املسلمون يتجهزون
لغزوة القادسية جمعت أبناءها األربعة وقالت لهم :يا
بني إنكم أسلمتم طائعين ،وهاجرتم مختارين ،ووهللا
َ
الذي ال إله إال هو إنكم ل َب ُنو رجل واحد ،كما أنكم
ُ
بنو امرأة واحدة ،ما خ ْن ُت أباكم ،وال فضحت خالكم،
وال َه َّج ْن ُت حسبكم ،وال َغ َّب ْر ُت نسبكم ،وقد تعلمون
ما أعد هللا للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب
الكافرين ،واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ
ـروا
الفانية ،يقول هللا تعالى﴿ :يــا أيهــا الِيــن آمنــوا اصـ ِ
ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ ّ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َو َصابِــروا ورابِطــوا واتقــوا الل لعلكــم تفل ِح
ــون﴾ [آل
عمران ،]200:فإذا أصبحتم ً
غدا إن شاء هللا ساملين
فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين ،وباهلل على
َ
أعدائه مستنصرين ،فإذا رأيتم الحرب قد ش َّم َر ْت
ً
عن ساقها ،واضطرمت لظى على سياقها ،وجللت نارا
على أوراقها ،فتيمموا وطيسها ،وجالدوا رئيسها عند
احتدام خميسها ،تظفروا بالغنم والكرامة في دار
الخلد واملقامة ،فخرج بنوها قابلين لنصحها عازمين
على قولها ،فلما أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم،
ً
جميعا ومعهم أبوهم ،فبلغها
واستشهدوا األربعة
الخبر فقالت :الحمد هلل الذي شرفني بقتلهم وأرجو
من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته (((.
إن االنقالب في موقف الخنساء ر�ضي هللا عنها َح َّولها

((( أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة يف دالئل النبوة (1031) ،وأصله يف الصحيحني :البخاري ( ،)2910ومسلم (.)843
((( االستيعاب يف معرفة األصحاب ،للقرطيب (.)591 - 590/1
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 אא אא
  אא

ً
الح َد ِاد عند العرب ً
قديما وحديثا إلى سيدة
من سيدة ِ
مؤمنة رضيت بقضاء هللا تعالى وأسلمت أمرها إليه
طائعة خاشعة منيبة ،إن هذا التجديد للحياة في سيرة
أم الصابرات املحتسبات الخنساء ما كان ليحدث لوال
أن اإلسالم صقل شخصيتها ،ورباها تربية إسالمية قائمة
على أسس َم ِك ْي َن ٍة ال ُت َف ُّ
ض ِل ُع َر َاها ُح ْر َمة.
النيب صلى هللا عليه وسلم حرص على تربية أصحابه
تربية قرآنية ،حيث أنشأ الفرد وأقام الدولة على هذا
األساس املتني

ٌ
ٌ
قطوف دانية:

ً
نجاحا
إن املنهج النبوي في التربية والتعليم نجح
ً
باهرا ليس له مثيل في التاريخ اإلنساني حينما استطاع
ً
النبي صلى هللا عليه وسلم أن ين�شئ جيال ر ً
اقيا من
الصحابة يتمتعون بشخصية إسالمية متميزة ،لم
يستطع املفكرون واملصلحون وعلماء االجتماع
ً
ً
قديما وحديثا؛ أن
والفالسفة في شتى بقاع األرض
َي ِصلوا بمجتمعاتهم إلى ما بلغ النبي صلى هللا عليه
وسلم باملجتمع اإلسالمي ،وهذا دليل واضح على أن
التربية اإلسالمية قادرة على أن تسمو باملجتمع إلى
أرقى مستوى يمكن أن يصل إليه بنو البشر.
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الس َّر في ذلك يتجلى في عاملين رئيسين:
ولعل ِ
األول منهما :العناية اإللهية العظيمة املتمثلة
بالوحي الذي كان ً
ً
رفيقا ً
ومعينا للنبي صلى هللا
هاديا
عليه وسلم في أثناء تربيته لجيل النصر املنشود،
ْ
ِإَون يُر ُ
يــدوا
والذي من أدلته وشواهده قوله تعالى﴿ :
ِ

َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ
ــد َك ب َن ْ
ــو َّالِي َأيَّ َ
ك َّ ُ
الل ُه َ
أن يدعــوك فــإِن حســب
ــره ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ
ْ َ ْ ََْ ْ
َ
َوبال ْ ُم ْؤ ِمنِـ َ
َ
ـن ( )62وألــف بــن قلوب ِ ِهــم لــو أنفقــت مــا ِف
ْ َِ
ْ ََ
َ ً َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
َّ َّ َ َ َّ َ
ْ
كــن الل ألــف
الر ِض جِيعــا مــا ألفــت بــن قلوب ِ ِهــم ول ِ
ــم إنَّ ُ
ََُْ ْ
يــز َحك ٌ
ــه َعز ٌ
ِيــم﴾ [األنفال ،]63 ،62 :وقوله
بينه ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ
ــم َو َر ْ َ
ح ُت ُ
ك ْ
ــه َمــا َزك
سبحانه﴿:ولــول فضــل اللِ علي
ْ ُ ْ ْ َ َ َ ً َ
َّ َّ َ ُ َ ّ َ ْ َ َ ُ َ َّ
اللُ
كــن الل يــز ِك مــن يشــاء و
ـد أبَــدا َول ِ
مِنكــم ِمــن أحـ ٍ
َســ ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيــم﴾ [النور.]21 :

وثانيهما :أن النبي صلى هللا عليه وسلم حرص على
تربية أصحابه تربية قرآنية ،حيث أنشأ الفرد وأقام
الدولة على هذا األساس املتين ،وجعلت هذه التربية
ً
انقيادا َّ
اإليمانية الصحابة ينقادون
تاما لألوامر
الدينية بدافع من عقيدتهم ،دون حاجة لرقابة
َْ
َُ
الخلق ،ودون خوف من العقاب الدنيوي املق َّدر ،حتى
أن املذنب كان يبادر بطلب إنزال العقوبة بحقه حتى
ْ
ُ َّ َ
س خطيئته.
يط ِهر نفسه من ِرج ِ

تأصيل

استقالل السنة بالتشريع
عن القرآن الكريم
أ .جهاد بن عبد الوهاب خيتي

()1

السنة النبوية شقيقة القرآن في الوحي ،وواجبة االتباع ،وهي من الوحي الذي تكفل هللا تعالى بحفظه،
َّ
وأكدتها تارة ،وجات ّ
مبينة موضحة لها تارة أخرى ..فهل تأتي
وقد جات بموافقة األحكام التي وردت في القرآن
ِ
ً
مستقلة بأحكام لم ترد في القرآن الكريم؟
كتاب ّ
ُ
(((
ُ
رب
أساس هذا الدين وركنه املتين:
ّ
العاملين وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،فهما الذكر
الذي ّ
تكفل هللا بحفظه ،قـال جل جالله﴿ :إنَّــا َنْ ُ
ــن
ِ
َ ْ
ّ
اذل ِْك َ
ــر ِإَونَّــا َ ُل َ َ
لاف ُِظــون﴾[الحجر ،]9:وبهما
ن َّزلَــا
ُتحفظ ّ
األمة من الضياع والضالل ،كما أخبر بذلك
املصدوق صلى هللا عليه وسلم حيث قال:
الصادق
ََْ ُ ُ
يك ْم َأ ُّي َها النَّ
ص ْم ُت ْم به َف َلنْ
اس َما إن ْ
اع َت َ
ُ
(تركت َ ِف
ِِ
ِِ
َ
ً
َ ُّ َ
َ
َّ َ ُ َّ َ َ ّ (((
للا وسنة ن ِب ِي ِه) .
ت ِضلوا أبداِ ،كتاب ِ
ّ
السنة في اإلسالم ومنزلتها
وللتأكيد على مكانة
ّ
ً
في التشريع اإلسالمي وأنه ال غنى عنها مطلقا ،كان
الحديث عن« :استقالل ّ
السنة بالتشريع عن القرآن»
ً
ً
تأصيل وتمثيل ((( ،والذي سيكون في هذا املقال

ّ
ً
ً
ومقتصرا على أهم النقاط املتعلقة باملسألة.
مختصرا

ً
ّ
ّأول :عالقة السنة بالقرآن:

املتتبع ّ
ّ
لسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم يجد
ّأنها ال تخلو مع كتاب هللا عز وجل من ثالث حاالت:
ّ
الحالة األولى :أن تكون :موافقة ومؤكدة ملا جاء في
القرآن الكريم.
الحالة الثانية :أن تكونُ :م ّبينة ملا في القرآن من
أحكام وتشريعات بنوع من أنواع البيان الخمسة،
وهي :تفصيل ال ُـمجمل ،وتوضيح ال ُـمشكل ،وتخصيص
العام ،وتقييد ال ُـمطلق ،والنسخ.
الحالة الثالثة :أن تكون قد أثبتت ً
حكما لم َي ِرد في

((( املشرف العام على موقع (على بصرية) ،ماجستري يف السنة وعلوم احلديث.
((( أخرجه املروزي يف السنّة ( ،)68واآلجري يف الشريعة ( ،)1704واحلاكم يف املستدرك ( )318و( ،)319والبيهقي يف سننه ( ،)20336وأصله يف
الصحيح.
ملخص من رسالة علمية ابلعنوان نفسه ،حصل املؤلف هبا على درجة املاجستري يف احلديث وعلوم السنّة من جامعة أم درمان اإلسالمية عام
((( هذا املقال ّ
 ،2006وفيها بيان القولني يف املسألة ،وأشهر القائلني هبما مع ذكر أقواهلم وأدلّتهم ومناقشتها ،واألمثلة على السنّة املستل ّقة.
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القرآن الكريم؛ فلم َّ
ينص عليه وال على ما يخالفه.
ُ
وعند النظر في األمثلة التي ذكرت لهذه الحالة نجد
ّأنها تنقسم إلى قسمين:
ّ
السنة دون أن يكون
األول :أن يأتي الحكم في
ّ
له ذكر في القرآن ،فحينئذ تكون السنة قد زادت
هذا الحكم على ما في القرآن ،فتكون الزيادة في هذا
القسم( :زيادة ّ
تامة) ،وذلك مثل :تحريم لبس الذهب
والحرير على الرجال.

الثاني :أن يأتي الحكم في القرآن ،ثم تضيف
السنة إليه زيادة لم ترد فيه ،فتكون ّ
ّ
السنة موافقة
للقرآن في إيراد ذلك الحكم ،وزائدة عليه بإيراد تلك
الزيادة ،فتكون الزيادة في هذه الحالة( :زيادة جزئية)،
ّ
البكر الوارد في
وذلك مثل :زيادة التغريب في حد الزاني ِ
ّ
السنة ،على الجلد الوارد في القرآن.
وفي كال القسمين تكون ّ
السنة قد أثبتت ُح ً
كما
سكت عنه القرآن.
ّ
ّ
َّ
السنة املستقلة بالتشريع هي :ما سنه رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم مما لم يرد في القرآن ،أو كان
ً
ائدا عليه
ز

ّ
ّ
ً
ثانيا :تعريف السنة املستقلة:

ّ
مما سبق يمكن تعريف ّ
السنة املستقلة بالتشريع
بأنها :ما َّ
ّ
سنه رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم مما لم
يرد في القرآن ،أو كان ز ً
ائدا عليه.
وقد َّ
عبر الشافعي رحمه هللا عن هذا النوع من
ّ
السنة ّ
ّ
بأنها« :ما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فيما ليس فيه ّ
نص كتاب»(((.
ّ
ّ
ُ
وجبة
وعبر عنها ابن ُالقيم رحمه هللا بأنها« :الـم ِ
ُ ّ
حرمة ملا سكت
ٍ
لحكم سكت القرآن عن إيجابه ،أو م ّ ِ
عن تحريمه»(((ّ .
وسماها كذلك :السنة الزائدة على
والسنة ال ُـم َ
ّ
بتدأة(((.
القرآن(((،
وأطلق عليها بعض املتأخرين تسميات ّ
متنوعة
((( الرسالة ،ص (.)98
((( إعالمم املوقّعني (.)288/2
((( املرجع السابق.
((( الطرق احلكمية ،ص (.)93
((( الرسالة ،ص (.)99-98
((( املرجع السابق.
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ّ
ّ
ّ
السنة ال ُـم ّ
والسنة
والسنة الجديدة،
ؤسسة،
مثل:
ِ
ّ
لحكم سكت عنه القرآن .وهذه التسميات
املقررة
ٍ
ِ
َّ
ٌ
ٌ
َ
إلفادتها أن الحكم جديد زائد على ما في
ُمتقاربة؛
ٌ
القرآنُ ،مبتدأ من النبي صلى هللا عليه وسلم ُوم َّ
ؤسس
ّ
َ
سنته .وقد ّ
سماها غالب َمن ذكرها من
ُومنشأ من
ّ
ّ
ّ
(السنة املستقلة).
املتأخرين:
ّ
السنة] ً
ائدا على القرآن ،فهو
فما كان منها [أي
ز
تشريع مبتدأ من النبي تجب طاعته فيه وال تحل
معصيته.
ابن القيم رحمه هللا

ّ
ً
ّ
ثالثا :موقف العلماء من السنة املستقلة:
ّ
ّ
السنة املستقلة عن القرآن لها ثالث جهات:

الجهة األولى :جهة وجود ،بمعنى هل توجد ّ
سنة
زائدة على ما في القرآن أم ال؟ وهذه ّ
محل اتفاق بين
العلماء ،كما ذكر الشافعي رحمه هللا(((.
الجهة الثانية :جهة صدور ،بمعنى هل صدرت
ّ
السنة الزائدة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ّ
مستقل عن القرآن الكريم؟ أم ّأنها راجعة في
بشكل
معناها إلى الكتاب؟
وهذه املسألة للعلماء فيها أقوال أربعة كما قال
الشافعي رحمه هللا((( ،وعند ّ
التأمل في هذه األقوال
نجد ّأنها ترجع في حقيقة األمر إلى قولين:
القول األولّ :أن الرسول صلى هللا عليه وسلم
ُّ
يسن ما ليس فيه ّ
نص كتاب.
وبمعنى آخرّ :أن ّ
ّ
تستقل بتشريع األحكام
السنة
عن القرآن الكريم ،وهذا التشريع ٌ
نا�شئ من الرسول
توفيق هللا له للصواب،
صلى هللا عليه وسلم نفسه مع ّ ِ
ٌ
وإقر ِار ِه بالوحي على ذلك ،أو أنه صادر عن الوحي
َ
ّ
بنـزول امللك عليه ،أو أنه صادر عن إلقاء تلك األحكام
في َر ْوعه ،والخالف بين هذه األقوال خالف ّ
تنوع
ِ ّ
ّ
ّ
التضاد ،فكلها تنص على أن مصدر هذا التشريع هو

استقالل السنة بالتشريع عن القرآن الكريم

الرسول صلى هللا عليه وسلم ،سواء كان بالوحي ،أم
باالجتهاد ّ
املؤيد بالوحي.
ّ
املحدثين ،وجمهور
ُوينسب هذا القول إلى
األصوليين ،وعليه عمل الصحابة ر�ضي هللا عنهم
أ جمعين .
قال ابن القيم رحمه هللا« :فما كان منها [أي ّ
السنة]
ز ً
ائدا على القرآن ،فهو تشريع ُمبتدأ من النبي صلى هللا

عليه وسلم تجب طاعته فيه ،وال تحل معصيته»(((.
وقال الشوكاني رحمه هللا« :والحاصل ّأن ثبوت
ّ
السنة املطهرة واستقاللها بتشريع األحكام
ُح ّجية
ّ
ضرورة دينية ،وال يخالف في ذلك إال َمن ال حظ له في

دين اإلسالم»(((.
القول الثانيّ :أن ما َّ
سنه رسول هللا صلى هللا عليه
ّ
فإنه ر ٌ
وسلم مما ليس فيه ّ
اجع معناه إلى
نص كتاب
الكتاب ،وليس ٌ
�شيء من ذلك إال وفي القرآن له أصل
ً
من قريب أو بعيد ،أو أشار القرآن إليه تصريحا أو
ومحصلة هذا القول ّأن ّ
ً
ّ
السنة ال تستقل
تعريضا.
بتشريع األحكام عن القرآن الكريم.
قال ابن برجان رحمه هللاُّ :
حديث ففي القرآن
«كل
ٍ
ُ
ً
ً
وتصريحا ،وما قال عن �شيء فهو
تعريضا
اإلشارة إليه
َ
َ
َ
في القرآن ،أو فيه أصله ق ُر َب أو َب ُع َد ،ف ِه َمه من ف ِه َمه،
وعم َه عنه َمن َع ِمه»((( ،وقال الشاطبي رحمه هللا:
ِ ّ
«السنة راجعة في معناها إلى الكتاب ،فهي تفصيل
ُمجمله ،وبيان ُمشكله ،وبسط ُمختصره ...فال تجد
في ّ
أمرا إال والقرآن قد َّ
السنة ً
دل على معناه داللة
إجمالية أو تفصيلية»(((.
الجهة الثالثة :جهة احتجاج ،بمعنى هل ُيحتج
ّ
بالسنة الزائدة على ما في القرآن في حال صدورها
ً
مستقلة أم ال؟
ّ
قرر الشافعي رحمه هللا بعد أن ذكر األوجه الثالثة
ّ
ّ
للسنة مع الكتاب -املؤكدة واملبينة والزائدة -أنها ّ
حجة
ّ
«وأي هذا َ
ّكلها ،فقالّ :
كان فقد َّبين هللا أنه فرض فيه
طاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ولم يجعل ألحد

َ
من خلقه ً
أمر َع َرفه من أمر رسول هللا،
عذرا بخالف
َ ُ ِ ٍّ
َ
ْ
وأن قد جعل هللا بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم،
ّ
وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول هللا
معاني ما أراد ُ
َ
هللا بفرا ِئ ِضه في كتابه؛ ليعلم َمن َع َرف
ّ
ّ
َّ
منها ما وصفنا :أن سنته إذا كانت سنة ّ
مبينة عن هللا
ِ ُْ َ
مفروض ِه فيما فيه كتاب يتلونه،
معنى ما أراد من
ِ
ّ
وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى؛ فهي كذلك أين
كانت ،ال يختلف حكم هللا ثم حكم رسوله صلى هللا
عليه وسلم ،بل هو الزم ّ
بكل حال»(((.
ِ
ٌ
لكن ما ّ
قرره الشافعي -رحمه هللا -عارضه جماعة
ّ
بالسنة الزائدة على القرآن.
فقالوا بعدم االحتجاج
وسبب معارضتهم أمران:
أولهما :نظرهم إلى ّ
السنة من جهة عالقتها بالقرآن،

أي من جهة كونها زائدة على القرآن ،ال من جهة كونها
ّ
سنة صادرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم املعصوم،
املؤيد بالوحيَّ ،
املت َبع -بأمر هللا -في ّ
كل ما يصدر عنه
من تشريع ،فهم بذلك قد ّ
فرقوا بين قسمي الوحي
املن ّـزل من عند هللا.
السنة ّ
ّ
ظنية الثبوت
األمر الثاني :اعتبارهم أن
فال تقوم بها ّ
حجة حتى تستند إلى دليل قطعي ،وهو
ّ
فالسنة الزائدة على القرآن ال
القرآن الكريم .وبالتالي
تقوم بها حجة حتى ّ
يؤيدها قرآن ،فإذا لم يكن كذلك
فال حجة فيها!! يقول الشاطبي رحمه هللا« :وقد ّ
تقدم
في أول كتاب األدلة ّأن ّ
السنة راجعة إلى الكتاب وإال
ُّ
وجب التوقف عن قبولها»! وما ذكره قبل ذلك هو
قطعيا أو ّ
ً
قولهّ :أن ّ
كل دليل شرعي إما أن يكون
ظن ًيا،
قطعيا :فال إشكال في اعتباره ...وإن كان ًّ
ًّ
ظنيا:
فإن كان
ّ
ّ
قطعي أو ال ،فإن رجع إلى أصل
أصل
فإما أن يرجع إلى ًٍ
ٍ
قطعي فهو معتبر أيضا ،وعليه عامة أخبار اآلحاد .وإن
لم يرجع إلى أصل قطعي وكان معار ً
ضا ألصل قطعي
ِ
ّ
فمردود بال إشكال ،ألنه مخالف ألصول الشريعة،
وليس له ما يشهد بصحته.
ً
معارضا
وإن لم يرجع إلى أصل قطعي ولم يكن
ُ
ألصل قطعي فهو في ّ
محل النظر ،فقد يقال :ال يقبل،

((( إعالم املوقعني (.)288/2
((( إرشاد الفحول ،ص (.)68
((( البحر احمليط ،للزركشي (.)8/6
((( املوافقات (.)9/4
((( الرسالة ،ص (.)101-100
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א א
אכא אא

א א 
אא

אא
א 

ّ
ألنه إثبات شرع على غير ما ُع ِهد في مثله(((.
ّ
التوقف في قبول ّ
السنة الزائدة
فهذا الكالم يفيد

على القرآن زيادة تامة إذا لم يكن لها أصل في القرآن،
وبالتالي عدم االحتجاج بها.
ّ
السنة الزائدة على القرآن بزيادة
ّأما إن كانت
ً
جزئية ،فيضاف إلى ذلك اعتبار الزيادة نسخا عند
ّ
ويترتب على ذلك ّردها كذلك؛ ّ
ألن
بعض أهل العلم،
ّ
السنة ال تنسخ القرآن عندهم.
ّ
السنة وحي من عند هللا ،والرسول صلى هللا عليه
وسلم صاحب سلطة تشريعية منحه هللا عز
وجل إياها ،فله ّ
حق التحليل ًوالتحريم ،وهللا أمر
باتباعه وأوجب طاعته مطلقا.
حجية ّ
عما ُذكر من اعتراض على ّ
والجواب ّ
السنة
ّ
املستقلة كما يلي:

אא
א

כ


األولّ :أن األدلة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم
ّ
ّ
والسنة واإلجماع
بالسنة ،من القرآن
في االحتجاج
وعصمة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،تشمل كل
ّ
سنة صادرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،سواء
ّ
مؤكدة أم ّ
مبينة أم زائدة ،وال دليل على التفريق
أكانت
بينها بحال.
ّ
ّ
الثاني :أن السنة الزائدة هي تشريع ُمبتدأ من النبي
صلى هللا عليه وسلم ،ولو كان رسول هللا ال ُيطاع
في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى ،ولو لم تجب
طاعته إال فيما وافق القرآن ال فيما زاد عليه :لم يكن
ّ
تختص به(((.
له طاعة
الثالثّ :أنه لو ساغ ُّرد كل ّ
سنة زائدة على القرآن
لبطلت سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلها إال
ّ
سنة دل عليها القرآن»(((.
الرابعّ :أن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

العام بطاعة
كثريا يفيد
((( املوافقات (ّ )18-11/3
كالما ً
االحتجاج ابلسنّة وإن مل تستند إلّ إىل األمر ّ
ملخ ً
صا .والشاطيب رمحه هللا بعد أن ّقرر هذا :ذكر ً
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ
ـه فَ َ
ـم َعنْـ ُ
اكـ ْ
انت ُهــوا﴾ [احلشرّ ! ]7 :إل أ ّن الذين جاؤوا من بعده
الرسول صلى هللا عليه وسلم مثل قوله تعاىل﴿ :ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نه
لرد كثري من األحاديث وترك االحتجاج هبا.
أساؤوا فهم ُمراده ،وجعلوا من كالمه ُمستَ ً
ندا ّ
((( إعالم املوقعني ،البن القيم (.)289/2
((( املرجع السابق (.)290/2
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ّ
ّ
بالسنة الزائدة
احتجوا
وجمهور التابعين واألئمة قد
(((
على القرآن وعملوا بها في أمثلة كثيرة على الحصر .
ً
ّ
السنة الزائدة على القرآن زيادة
الخامسّ :أن
ً
جزئية ال تعتبر نسخا على الصحيح من أقوال العلماء؛
فالزيادة ال يحصل بها رفع وال إزالة ،بل فيها تقرير
الحكم املزيد عليه وتثبيته ،كما ّأن النسخ ال ُيحكم
ّ
به إال عند تعذر الجمع بين الدليلين املتعارضين في
ّ
النص ممكن
الظاهر ،والجمع في مسألة الزيادة على
ّ
وغير متعذر(((.
ّ
ّ
السنة املستقلة هي تشريع ُمبتدأ من النبي صلى
هللا عليه وسلم ،ولو كان رسول هللا ال ُيطاع في
هذا القسم لم يكن لطاعته معنى ،ولو لم تجب
طاعته إال فيما و افق القرآن ال فيما زاد عليه :لم
ّ
تختص به.
يكن له طاعة

ّ
ّ
ر ً
ابعا :األدلة على استقالل السنة بالتشريع:

يدل الستقالل ّ
ُّ
السنة بالتشريع جملة من األدلة
السمعية ،واألدلة العقلية ،واالستقراء.

 -1األدلة السمعية:

وتدور هذه األدلة حول أربعة محاور:
بأن ّ
املحور األول :االستدالل ّ
السنة وحي من عند

هللا ،كقوله تعالىَ ﴿ :و َمــا يَنط ُ
ــوى  ٣إ ْن ُه َ
ــق َعــن ال ْ َه َ
ــو
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ ٌ ُ َ
ّ
ــوح﴾[النجم]4-3:؛ فكل ما صدر عنه صلى
إِال وح ي

هللا عليه وسلم من أمور الدين من قول أو فعل أو
تقرير فهو وحي .وإذا َّ
صح ذلك -وهو صحيح ال شك
ًّ
ّ
ً
مصدرا مستقل
فيه -فيلزم منه أن تكون السنة
بذاته لألحكام ،وال يلزم أن ُت َر َّد إلى القرآن الكريم؛ ألنّ
مصدرهما ً
معا من عند هللا تبارك وتعالى.
املحور الثاني :االستدالل ّ
بأن الرسول صلى
هللا عليه وسلم صاحب سلطة تشريعية منحه هللا
سبحانه وتعالى إياها ،فله ّ
حق التحليل والتحريم،
وقد ّ
نص القرآن الكريم على هذا الحق للرسول صلى
هللا عليه وسلم في أكثر من موضع ،وقد علم النبي
الحق املمنوح لهَّ ،
صلى هللا عليه وسلم هذا َّ
ورد على
ُ
من نازعه ثبوت هذا الحق له ،وقام بمقت�ضى ذلك

استقالل السنة بالتشريع عن القرآن الكريم

ّ
بالتحريم والتحليل من نفسه .ومن هذه األدلة:

ُ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
ــي األ ِّ َّ
ــول انلَّ َّ
م
أ -قوله تعالى﴿ :الِيــن يتبِعــون الرس
ِ
َّ ْ َ َ ْ
َُْ ُ ُ
َّالِي َ ُ َ ُ َ ْ ُ ً
َ ُ ْ
ـل يأمرهم
اإل ِ
ِ
يدونــه مكتوبــا عِندهــم ِف اتلــوراة ِ و ِ
نيـ ِ
ْ ُ َ َ ُ ُّ َ
َََْ ُ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
ّ
ُ
بال ْ َم ْعـ ُ
ـات
ـن المنكـ
وف وينهاهــم عـ
ـر ِ
حــل لهــم الطيِبـ ِ
ـر وي ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ـرم علي ِهــم البآئِــث ويضــع عنهــم إِصهــم واألغــال
ويحـ ِ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّالــي كنـ ْ
ـن َ
ـت َعليْهـ ْ
ـروهُ
آم ُنــوا بــهِ َو َعـ َّ
ـم فالِيـ َ
ـز ُروهُ َونـ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ ُ ْ ُّ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ
ـم ال ُم ْفل ُِحــون﴾
ـزل معــه أولـ ـئِك هـ
ـ
ن
أ
ِي
ال
ـور
ـ
انل
ـوا
ـ
ع
واتب
ِ َّ

[األعراف]157:؛ فاآلية دالة على ّأن َّ
النبي صلى هللا
ّ
ويحل ّ
ويحرم؛ فقد نسب هللا
عليه وسلم يأمر وينهى،
ّ
ًّ
سبحانه وتعالى فعل ذلك كله له مستقل ،وجعله من
صفاته وخصائصه ،ومدح املؤمنين به باتباعهم له.
ُ
ب -قوله صلى هللا عليه وسلم( :أال إني أو ِت ُيت
الكتاب وم َثله َمعه ،أال ُيوشك رجل َش ُ
َ
بعان على
ِ
ِ
َ
َ
أريكته َيقول :عليكم بهذا القرآن ،فما وجدتم فيه ِمن
َ
َ ُّ
الل فأ ِحلوه ،وما وجدتم فيه من حرام ف َح ّ ِرموه ،أال
َح
ٍ
ُ
ال َي ِح ُّل لكم لحم الحمار األهلي ،وال كل ذي ناب من
السبع ،وال ُل َقطة ُم َ
َّ
َ
يستغني عنها صاحبها،
عاهد ،إال أن
َ
ْ
ْ
بقوم فعليهم أن ُيق ُروه ،فإن لم ُيق ُروه فله أن
ومن نزل ٍ
ُ
(((
عق َبهم بمثل ِقراه) .
ي ِ
ففي الحديث داللة على ّأن الشريعة تتكون من
وأن في ّ
والسنةّ ،
ّ
األصلين ً
السنة ما ليس
معا :الكتاب
ّ
وأنه يجب األخذ بما في ّ
السنة من األحكام
في الكتاب،
ّ
كما ُيؤخذ بما في الكتاب ،وأن الظاهر من قوله صلى
ًّ
هللا عليه وسلم( :مثل القرآن) ما كان مستقل عنه،
ّ
سلمنا شموله لغيره ً
أيضا فال ضير في ذلك ،حيث
وإن
ّ
ّ
إنه أثبت أن الجميع من عند هللا.
ّ
ّ
الصحابة وجمهور العلماء على أن السنة تستقل
ّ
بتشريع األحكام ،وأن مصدرها هو الرسول صلى
هللا عليه وسلم نفسه ،سواء كان بالوحي أم
باالجتهاد ّ
املؤيد بالوحي.
املحور الثالث :االستدالل باآليات التي تأمر باتباع
الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوجب طاعته ،دون
ً
تفريق بين ما كان من ذلك داخل في معنى القرآن
ٍ
ًّ
ور ً
اجعا إليه ،وما كان مستقل عنه ،وذلك كقوله تعالى:

((( إعالم املوقعني ،البن القيم (.)289/2
((( ينظر :معامل أصول الفقه عند أهل السنّة واجلماعة ،حممد بن حسني اجليزاين ،ص (.)265
((( أخرجه أبو داوود يف سننه ( ،)4604وأمحد يف مسنده ( )17174عن املقدام بن معدي كرب رضي هللا عنه.
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استقالل السنة بالتشريع عن القرآن الكريم
َ َ ُ ْ ّ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ ْ َ
ــذ ُروا ْ فَــإن تَ َو َّلْ ُت ْ
ــم
﴿وأطِيعــوا الل وأطِيعــوا الرســول واح
ِ
َ َْ َْ
َ
ْ َ ُ ْ
اعل ُمــوا أ َّن َمــا َع َر ُســولِ َا الَــاغ ال ُمبِــن﴾[املائدة،]92:
ف
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َ َّ ََ
وقولهَّ ﴿ :مـ ْ
ـن يُ ِطــعِ الرســول فقــد أطــاع الل ومن تــول فما
أَ ْر َســلْ َن َ
اك َعلَيْه ْ
ــم َحف ًِيظــا﴾[النساء]80:
ِ

املحور الرابع :االستدالل بطريقة تعامل الصحابة
ّ
السنة حيث ّإنهم جعلوها
رضوان هللا عليهم -معًّ
ً
مصدرا مستقل لألحكام تأتي مع كتاب هللا سبحانه،
دون النظر -أو حتى ّ
مجرد التفكير -في كون ذلك
املستمد من ّ
ّ
السنة ر ً
اجعا إلى القرآن الكريم
الحكم
ّ
َأم ال ،ومن ذلك :أن أمية بن عبد هللا بن خالد بن
ّ
يد قال لعبد هللا بن عمر ر�ضي هللا عنهما :إنا نجد
أ ِس ٍ
صالة الحضر وصالة الخوف في القرآن ،وال نجد صالة
السفر في القرآن! فقال له ابن عمرَ :
«ابن أخيِ ،إ َّن
َ
ً
محمدا صلى هللا عليه وسلم
هللا عز وجل بعث ِإلينا
وال َنعلم ً
ً
محمدا صلى هللا
شيئا ،فإنما نفعل كما رأينا
عليه وسلم يفعل»(((.

 -2األدلة العقلية:

أّ -أن الرسول صلى هللا عليه وسلم معصوم عن
الخطأ في تبليغ رسالة ربه عز وجل سواء كانت ً
كتابا
ً
ّ
ّ
من ّـزل أو غير ذلك .فلو أنا فرضنا ّأن الشرع كله جاء
عن طريق ّ
السنة ولم يكن هناك ٌ
كتاب من ّـزل؛ لقامت
ّ
الحجة على الناس بها ،وللزمهم اتباعها ،فإذا ُو ِج َد
ً
ُ
ُّ
فيصح
وجوده ما كانت صالحـة له،
الكتاب فال يسلبهـا
(((
بذلك استقاللها عنه بالتشريع .
ّ
بّ -أن مصدر ّ
السنة املستقلة هو نفسه مصدر
ّ
ّ
املؤكدة ّ
واملبينة وهو :رسول هللا صلى هللا عليه
السنة ِّ
ِ
وسلم ،فكلها تخرج من مشكاة واحدة ،ولو لم ُ
يجز
استقاللها لم ُ
يجز تأكيدها وال تبيينها ملا في الكتاب؛
ّ
ألن التأكيد فرع الصالحية للتأسيس ،وفي التبيين نوع
املبينّ ،
استقالل في تفاصيل الحكم َّ
وألن كل ما يفرض
مانعا من االستقالل يكون ً
ً
مانعا من البيان(((.
ج -لو فرضنا ّأن هللا أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم
بأن َّ
تشريعات ليست في كتابه ،ثم قال للناس:
يسن
ٍ
ما جاءكم من هذا الرسول فهو شرع فاتبعوه فيه

ٌ
محال لذاته ،وال يف�ضي
وأطيعوه ،فال يلزم من ذلك
مفسدة لغيره ،وما كان كذلك فسبيله
محال أو
إلى
ٍ
ٍ
الجواز.
ّ
ّ
تستقل
د -أنه ال يوجد مانع شرعي وال عقلي من أن
ّ
السنة بالتشريع.

 -3الدليل من االستقراء:

دل االستقراء على ّأنه قد جاء في ّ
فقد َّ
السنة أحكام
ّ
مستقلة عن القرآن الكريم ال يربطها بأحكامه رابط،
ولو لم يكن ً
جائزا استقاللها بالتشريع عن القرآن ملا
ّ
وقع ،بل ّإن هذه األحكام التي استقلت بها ّ
السنة إن لم
تكن أكثر من أحكام القرآن لم تنقص عنها (((.
ّ
ّ
ّ
ً
االستقراء ّ
أحكاما مستقلة
يدل على أن في السنة
ً
تماما عن القرآن الكريم ،ولو لم يكن استقاللها
بالتشريع عن القرآن ً
جائزا ملا وقع.

ّ
ّ
ً
خامسا :أمثلة للسنة املستقلة بالتشريع:

ّ
األمثلة على ّ
السنة املستقلة بالتشريع –ال سيما
فيما يتعلق بالعبادات واملعامالت– كثيرة ً
جدا ،وقد
ّ
تقدمت اإلشارة إلى بعضها ،وسأكتفي بذكر ثالثة
أخرى مع بيان وجه استقاللها عن القرآن الكريم:

 -1تشريع األذان واإلقامة:

جاء تشريع األذان واإلقامة في ّ
السنة بإقرار النبي
صلى هللا عليه وسلم لرأي عمر ر�ضي هللا عنه ّ
بسن
النداء للصالة ،ثم بإقراره لعبد هللا بن زيد ر�ضي هللا
عنه على رؤياه وما جاء فيها من ألفاظ األذان واإلقامة،
َّ
وقوله( :إ َّنها َلرؤيا ٌّ
حق إن شاء للا)(((.
ِ
فإن قيلّ :إن األذان قد جاء في القرآن ،في اآلية
الثامنة والخمسين من سورة املائدة ،واآلية التاسعة
من سورة الجمعة ،فالجوابّ :أن الحديث دال على ّأن
ّ
بالسنة ،ثم جاء القرآن بإقرار ذلك،
ابتداء األذان جاء
ّ
ً
ّ
ً
فيكون القرآن موافقا للسنة ومؤكدا لها ال العكس!
فالراجح ّأن تشريع األذان كان في العام األول للهجرة،

((( أخرجه النسائي ( )1434وابن ماجه ( ،)1066وأمحد (.)5333
((( حجية السنّة للدكتور عبدالغين عبداخلالق ،ص (.)508-507
((( املصدر السابق ،ص (.)508
((( إعالم املوقعني ،البن القيم (.)290/2
((( أخرجه أبو داوود ( )371/1برقم ( ،)499وأمحد ( )204/26برقم (.)16478
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ً
واملائدة من آخر القرآن نزول ،ونزول سورة الجمعة
ّ
كان متأخ ًرا كذلك(((.

 -2تحريم الجمع بين املرأة ّ
وعمتها ،أو املرأة
وخالتها في النكاح:

ورد في القرآن تحريم الجمع بين األختين ،وقد
جاء في ّ
السنة زيادة على ما في القرآن :تحريم الجمع
بين املرأة وعمتها ،واملرأة وخالتها ،فعن أبي هريرة ر�ضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال
ُ َ
ت ْنك ُح املرأة على عمتها ،وال على خالتها)(((.
ً
ّ
استقل بإيراد هذا الحكم زيادة على
فالحديث قد
ما في القرآن.
ّ
ّ
ّ
فإن قيل :إن السنة لم تستقل بذلك؛ ألن غاية
ما في األمر القياس على ما في القرآن من تحريـم
ّ
الجمع بين األختيـن ،وعلته :مخافة قطيعة الرحم
التي قد تحصل بسبب ما يكون بين الضرائر ،كما
َّ
في حديث ابن عباسَّ :
قط ُ
عتم
(إنكم إن فعلتم ذلك
أرحامكم) (((.
فالجوابّ :إن القياس ههنا خفي ،فال ُيعلم إال عن
طريق الوحي ،ولو لم يرد في ّ
السنة ملا َح ُرم الجمع بين
ِ
وخالتها! ولو ّ
املرأة ّ
صح القو ُل بالقياس:
وعمتها ،واملرأة
للزم منه القو ُل بتحريم الجمع بين املرأة وسائر
ّ
العلةّ ،
قريباتها -كابنة ّ
ولكن
عمها أو ابنة خالها -لذات
الصحيح ّأنه ال ُ
يحرم ،فالصواب أن يقالّ :إن ما ورد في
ً
السنة جاء استقالل عن القرآن.

ّ -3
حد شارب الخمر:

ما جاء في القرآن بشأن الخمر :تحريمها والتحذير
ّ
ّ
الحد على شارب
السنة بتشريع
منها ،وقد جاءت
الخمر وليس في كتاب هللا ،فالحدود توقيفية ال يصحّ
النص في ّ
ّ
ّ
السنة؛ فكان ذلك
النص ،وقد ورد
فيها إال

استقالل السنة بالتشريع عن القرآن الكريم

ً
استقالل منها بتشريعه .فعن علي بن أبي طالب ر�ضي
(ج َل َد َّ
هللا عنه ّأنه قالَ :
الن ّبي صلى هللا عليه وسلم
أربعين)(((.
ّ
ّ
من األمثلة على السنة املستقلة بالتشريع :تشريع
األذان واإلقامة ،وتحريم الجمع بين املرأة وعمتها
أو املرأة وخالتها في النكاحّ ،
وحد شارب الخمر

خاتمة:

القول باستقالل ّ
السنة بالتشريع هو األليق بمقام
سيد املرسلين صلى هللا عليه وسلم ،بأن يكون صاحب
سلطة تشريعية ،وأن تكون أقواله وأفعاله وتقريراته
ّ
وأخالقه -التي هي َم ّ
رضية من رب العاملين -محط
ّ
ومحل قدوتهم ،وهذا يتناسب مع ما
أنظار املسلمين
ً
في القرآن من اآليات التي تأمر بطاعته مطلقا ،وتنفي
خيار املؤمنين به في أمرهم في مقابل أمره ،فالطاعة
الحقيقية ال تظهر بوضوح إال في اتباعه صلى هللا عليه
وسلم في هذا القسم من ّ
السنة.
ّ
كما ّ
السنة بالتشريع يقي
أن القول باستقالل
املسلمين من الوقوع في مخالفة هدي النبي صلى
هللا عليه وسلم؛ فقد ّ
يؤدي القول بعدم استقاللها
إلى ترك العمل ببعض ّ
السنة ،أو التساهل في األخذ
بها؛ ّ
ألنها زائدة على ما في القرآن! أو لا ُ
يتوهم من
ِ
مخالفتها له.
ّ
وهو يغلق الباب على ّ
بالسنة الدوائر،
املتربصين
ُ
ويدفع عنها طعون أهل الزيغ والزنادقة ،وشبهات
ّ
املغرضين واملتشككين .فالخالف في املسألة عندما
يخرج إلى أهل الزيغ والضالل ّيتخذونه ّ
مطية ملهاجمة
ّ
السنة والكيد لها والطعن فيها.

((( ينظر :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،لأللوسي (.)339/3
((( أخرجه مسلم (.)1408-37
((( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري (.)11931
((( أخرجه مسلم (.)1707-38
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عقبات في طريق وحدة الصف
وجمع الكلمة
أ .عاصم الحايك

()1

سام ،ينبغي أن يعمل الجميع للوصول إليه،
وحدة صف املسلمين واجتماعهم مطلب شرعي ،وهدف ٍ
والحفاظ عليه ..قد يشوش على هذه الوحدة بعض العقبات ،التي بنبغي التعرف عليها؛ لتوقيها ابتداء،
والعمل على عالجها حين وقوعها.
ّ
(((تمثل وحدة الصف اإلسالمي في ممارساتها
ًّ
تحديا َّ
جلي املالمح في
الواقعية وتطبيقاتها العملية
ّ
مسيرة العمل اإلسالمي ،ليمثل ذلك االمتحان الفعلي،
واملحك الحقيقي لتطبيق فقه االئتالف وممارساته في
الواقع الدعوي.
وإن خوض هذا التحدي في امليدان العملي ُم َي ٌ
سر
ً
منهاجا لحياته
ملن أراد أن يتخذ من شريعة هللا تعالى
العملية ،ونبر ً
اسا يست�ضيء به في مسيرته الدعوية،
ُ
ُ
ً
ً
َّ َ ٰ َّ ُ ُ
ك ْ
ــم أ َّمــة
جاعال من قول هللا تعالىِ ﴿ :إَون ه ِذه ِ أمت
َواح َ
ً
شعارا له.
ِــدةً﴾ [املؤمنون]52 :
وأما من أراد أن يتخذ من إرث التنازع الثقيل
ً
ومقوالت الرجال طريقة ملسلكه ،فسيخرج من معترك
هذا التحدي بهزيمة جماعية تضاف لذلكم املوروث
في مراحله املاضية.
وسنعرج في هذا املقال على بعض العقبات التي
ّ ّ
ً
ف ضمن إطار أهل
تقف عائقا أمام مسيرة وحدة الص ِ
السنة والجماعة ،وهذا ٌ
ذكر لبعضها:
((( ابحث شرعي.
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ً
ّ
كيان
أوال :ادعاء اختزال الحق وحصره ضمن ٍ
معين:
إن منشأ ادعاء اختزال الحق يعود في واقع األمر
إلى عوامل التنشئة التربوية الخاطئة ،وطرائق التفكير
صور
في التعايش مع اآلخرين ،وهذه العوامل تتمثل في ٍ
متعددة كالتعصب للمذاهب واملدارس ،والتشبث
على املفاهيم الحزبية ،وضيق
بآراء الرجال ،والتربية ُ
األفق العلمي في فهم األطر الصحيحة ملبدأ الوالء
لإلسالم وأهله ،وذلك ِمن خالل رفع الوالءات
ُ
ّ
التبعية العمياء،
الضيقة ،والتي ترسخ في النفوس
دون اعتبار لألسس الشرعية.
ّ
ً
سواء
وإن التربية على ثقافة اختزال صحة املنهج
في اإلطار العلمي أو التوجه الفكري ،مما ّ
يعمق ثقافة
التعصب لدى الجيل املسلم ،والذي من جناياته
التجاهل التام للتنوع املحمود واملشروع للجهود
العلمية والدعوية للتيارات األخرى العاملة في الساحة
اإلسالمية ،وعدم االلتفات إلى دوائر الخالف املعتبر
فيما بينها.

عقبات في طريق وحدة الصف وجمع الكلمة

ّ
ً
سواء في
إن التربية على اختزال صحة املنهج
اإلطار العلمي أو التوجه الفكريّ ،
يعمق ثقافة
التعصب لدى الجيل املسلم ،والذي من جناياته
التجاهل التام للتنوع املحمود لجهود التيارات
األخرى العاملة في الساحة
ّإن التصور املستقبلي لوحدة الصف املسلم
والتي تتطلب استكمال الصورة الذهنية اإليجابية
لدى املهتمين بالشأن الدعوي؛ يقت�ضي تكامل الرؤى،
واستنهاض همم شباب ّ
السنة ،وتحفيزهم للعمل
ِ
الجماعي املتكامل ،وتوسيع دائرة املنظومات الضيقة،
والتي أسهمت في تفريق الكيان املسلم وتشتيت شمله؛
ِمن خالل حصر الناس في اإلطار الحزبي ،ورفع شعار
اختزال الحق.
ّ
وإن من ّ
املعوقات التي تخرج على الساحة عند
ِ
املبادرة والتنادي إلى وحدة الصف وجمع الكلمة؛
بروز املحددات الضيقة ،والتي ّيدعي ُّ
كل تيار أنها ِمن
مميزاته ،كمحدد األقدمية في امليدان الدعوي ،أو
اعاة ألولويات املرحلة
املناداة بصحة املنهج ،دون مر ٍ
وخطورتها ،مما يجعل تلكم املبادرات تدخل غرفة
ّ
اإلنعاش ،وكلما حلت باألمة اإلسالمية أزمة تنادى
املخلصون إلنعاش ما تبقى ِمن هذه املبادرات!
ِ
فبين تلك املحددات تفرقت األمة وتحزبت ،وصدق
ً
ُ
ـم بَيْ َن ُهـ ْ
قيالَ ﴿ :ف َت َق َّط ُعــوا أَ ْم َر ُهـ ْ
ـم
أصدق ِمن هللا
هللاَ ،ومن
َ
ً ُ ُّ
َ َْ ْ َ ُ َ
حـ ْ
ـون ﴾ [املؤمنون.]53 :
ـز ٍب بِمــا لي ِهــم ف ِرحـ
ُز ُبــرا ك ِ

ً
ثانيا :مفهوم املثالية املفرطة في وحدة الصف:

ّإن املناداة بوحدة الصف ،واجتماع الكلمة،
ضمن إطاره الشرعي العام ،قد يتم تقويضه في مهده
بسبب رفع سقف التوقعات ،والركون إلى املثالية
الزائدة ،والقاتلة لإلبداع في أي بيئة عمليةّ ،
وإن مثل
هذه الحيثيات تتطلب وجود بيئة تتسم باملرونة وليس
املثالية ،دون القفز والتجاوز لثوابت املنهج اإلسالمي،
ولعل البعض ال يقبل بتوحيد الصفوف ،وال يقتنع
باتحاد الكلمة ،دون االتفاق على جميع الجزئيات
والفرعيات ،وال يكتفي باألصول والكليات العامة،
والثوابت الشرعية.
وفي هذا السياق يوضح ابن القيم املنهجية

الشرعية في التعامل مع هذا الجانب حيث يقول
رحمه هللا« :عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن
نقول بموجبها ،وال نضرب بعضها ببعض ،وال نتعصب
لطائفة على طائفة ،بل نوافق كل طائفة على ما معها
من الحق ،ونخالفها فيما معها من خالف الحق ،ال
نستثنى من ذلك طائفة وال مقالة»(((.
وإنه لجدير بالعاملين لإلسالم توحيد الصفوف
والقلوب ،ولو لم تجتمع العقول واآلراء ،وذلك من
خالل توسيع دائرة املتفق عليه ،وجعلها القاعدة
التي يتم االنطالق منها في العمل املشترك ،ضمن
خطوط متوازية لتحقيق األهداف املشتركة واملصالح
الشرعية ،مع العمل الدؤوب على دفن هوة الخالف،
َ
وبناء جسور الثقة ،ولعلهم يدركون ّأن (كدر الجماعة
خير من صفو ُ
ُ
فاالجتماع ولو مع وجود
الفرقة)(((،
ٌ ِ
النقص وبعض السلبيات ،خير ِمن التفرق ولو مع
وجود اإليجابيات.

ً
ثالثا :الفجوة بين التنظيروالتطبيق في
ممارسات وحدة الصف:

يدرك املتابع للساحة اإلسالمية وجود فجوة
عميقة بين التنظير والواقع املأمول ملفهوم وحدة
الصف ،وهذه الفجوة تبدو ّ
جلية وواضحة للعيان
من خالل املمارسات السلوكية والثقافية ،فالتنظير
وتقعيد القواعد وتأطير معالم الخالف ٌ
أمر يسير،
لكن اإلشكاليات تظهر عند التطبيق العملي لفقه
االئتالف وجمع الكلمة ،حيث تحذو كثير ِمن النفوس
ممارسات تتسم بالبغي في قضايا ال تعدو أن تكون
إلى
ٍ
ذات منحى اجتهادي ،وسيقتصر املقال على رسم
الخطوط العريضة لهذه الظاهرة الثقافية.
إن سورة الصف والتي أسست ملنهجية واضحة
لوحدة الصف املسلم ومرتكزاته ،نجدها وكأنها
تخاطب أولئك القوم الذين ما فتئوا أن يضعوا
اآلخرين في قفص االتهام لزعزعة الصفوف ،متناسين
دورهم الرئيس واملحوري في مفارقة جبل الرماة ،لجمع
املغانم الحزبية والشخصية واملشيخية!
لنتأمل في مطلع السورة كيف أن الوحي خاطب
الفئة املؤمنة املقاتلة بخطاب قوي اللهجة ،صريح
َ َُ ُ َ
ـن َ
البيان ،قال تعالى ﴿ :يَــا َأ ُّي َهــا َّالِيـ َ
ـم تقولــون
آم ُنــوا لِـ

((( طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،البن القيم ص (.)516
((( البيان والتبيني ،للجاحظ (.)218/1
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 אא  
אא א
 א


אא אא א
  
כא 


אא א
  
אא א
א

ْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ
َ َُ ْ
َْ ُ َ
ــد اللِ أن تقولــوا َمــا
ــر َمق ًتــا عِن
َمــا ال تف َعلــون  ٢ك
ََُْ َ
ال تفعل
ــون﴾ [الصف ،]3-2 :وكأن السياق القرآني

ً
يخاطب أولئك القوم الذين ّ
نصبوا أنفسهم دعاة
ً
ً
لجمع الكلمة ،ووحدة الصف ،ثم انتهجوا نهجا مغايرا
ملا كانوا يتفوهون به ،ويدعون الناس إليه ،أو أنهم
ّبدلوا ّ
وحرفوا الكلم عن مواضعه ،فاختزلوا الوحدة
اإلسالمية واألخوة اإليمانية من خالل توظيفها ضمن
األطر الحزبية واملشيخية ،وهذ ٌ
واقع مرير ال تكاد
العين تخطئه ،وكأننا بهم تمثلوا في واقعهم بقول
الشاعر:
َ َْ ُ َ َ
َ ْ ُ َّ
ْ
َ
ض ك ِلها
بحثت عن األدي ِان ِفي األر ِ
َ ًْ َ َ ْ َ
َ ُْ ُ
َ
هللا غربا ومش ِرقا
َ و ُجبت ِبالد ِ
ََ َ َ
َْ
الم أ ْد َعى أللفة
اإل ْس
فل ْم أ َر ك
ِ
ِ
ْ َ
َ َ ََ َ
وال ِمث َل أ ْه ـ ِـل ِيه أش َّد تف ُّرقا
كثير من العقبات في طريق وحدة الصف
سنتجاوزها إذا اعتبرنا أن معقد الوالء إنما هو
لألمة املسلمة فقط

إننا سنتجاوز هذه العقبة الكبرى في حياتنا
العملية إذا اعتبرنا أن معقد الوالء إنما هو لألمة
املسلمة فقط ،وامتثلنا ما ذكره هللا تعالى في ختام
سورة الصف بخطاب قرآني للفئة املؤمنة ،حيث
ـن َ
آم ُنــوا ُكونُــوا َأن ْ َصـ َ
يقول تبارك وتعالى ﴿:يَــا َأ ُّي َهــا َّالِيـ َ
ـار
َّ
اللِ﴾ [الصف.]14 :
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ً
نصيرا هلل تبارك وتعالى،
َّإن من يجعل من نفسه
فإن جميع ُ
الحجب والحواجز بينه وبين إخوانه
تتساقط ً
تباعا ،ليقف معهم كالبنيان املرصوص،
يجاهد بسنانه ولسانه ،نصرة ً لدين هللا تعالى ،ر ً
اجيا
من هللا تعالى أن يحقق له ما تحبه نفسه وتصبو إليه،
َ ُ ْ َ ٰ ُ ُّ َ َ َ ْ ٌ ّ َ َّ
كما في قوله تعالى ﴿:وأخــرى تِبونهــا نــر م
ِــن اللِ
ََْ ٌ َ
ٌ ََ ّ
ــر ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِــن﴾ [الصف.]13 :
وفتــح ق ِريــب وب ِ ِ
وأما من أبى أن يستظل في ظالل الوحي ،فسيبقى
ُ
ً
متخندقا خلف األطر الحزبية ،والتجمعات املشيخية،
ً
جاعال من قناع العمل الجماعي أو املؤس�سي ً
ستارا
ّ
ليمرر من خالله ما يمليه عليه هواه،
يخادع به نفسهِ ،
ليحافظ على املكانة املشيخية أو التموضع املؤس�سي.
خلل
وفي ذات
السياق يجدر بنا أن ًنعرج على ٍ
ً
آخر؛ أحدث جفوة بين القلوب ،ونفرة بين النفوس،
وهذا الخلل يتمثل في الفجوة السلوكية بين الجانب
النظري؛ والواقع العملي؛ لآلداب الشرعية بين
املؤمنين وممارساتها الفعلية ،وقد نتج عنها ُبنية
مؤسسية واجتماعية هشة ،أضعفت األواصر،
وشتت الشمل.
وهذا الجفاء السلوكي يمكن تأطيره ضمن إطارين
اثنين حتى تكتمل الصورة ،وتتضح الرؤية:

عقبات في طريق وحدة الصف وجمع الكلمة

اإلطاراألول :اختالل موازين شعيرة الوالء
للمؤمنين:

إن َمرد اختالل ميزان هذه الشعيرة العظيمة يعود
َ
جانب البراء
فئام من الناس
في واقع األمر إلى تغليب ٍ
من املخالفين ،على حساب شعيرة الوالء للمؤمنين،
ّ
واختل بهم امليزان ،ملا استفردت
فرجحت لديهم الكفة،
عقولهم بأحاديث البراء دون االلتفات العملي إلى
املؤمنين كما
النصوص الشرعية الدالة على مواالة
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ
ــم أ ْو ِلَــاءُ
في قوله تعالى ﴿:والمؤمِنــون والمؤمِنــات بعضه
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ
َْ
اللُ
ـض﴾ [التوبة ،]71 :وقوله تعالى ﴿:إِنمــا و ِلكــم
بعـ ٍ
َّ
ُ
َو َر ُس ُ
ــول َوال َ
ِيــن َآم ُنــوا﴾ [املائدة ،] 55 :وكما في حديث
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ ُ َّ
للا صلى
أ ِبي ُه َرْي َرة ر�ضي هللا عنه قال :ق
ال َرسول ِ
(املسلم أخو املسلم ،ال َيظل ُ
ُ
مه،
هللا عليه وسلم»:
ِ
َ ُ
َ
َ
ُ
ُ (((
حقره  ،فمواالة املؤمنين
وال يخذله ،وال ي ِ
كذبه ،وال ي ِ
ًّ
إيجابيا في تعميق أواصر املودة
ومحبتهم يسهم
َّ
فيما بينهم؛ ألن «التحاب يوجب التقارب واالتفاق،
والتباغض يوجب التباعد واالختالف»(((.

اإلطارالثاني :عدم خفض الجناح ولين
الجانب بين املؤمنين:

إن جفاء التعامل وجفاف املعاملة بين أخوة
املنهج والدين ،وعدم لين الجانب فيما بينهم ،وخفض
الجناح لهم ،من املسببات لفرقة الصف املسلم ،وهنا
ندرك أهمية الوصية النبوية عندما بعث رسول هللا
ً
صلى هللا عليه وسلم َ معاذا وأبا مو�سى األشعري إلى
اليمن فقال لهما(َ :تط َ
اوعا وال تختلفا(((.
إن قاعدة (التطاوع وعدم االختالف) درس نبوي،
ٌ
ومنهج إسالمي متكامل في مسيرة الدعاة إلى هللا تعالى،
(غالب املصالح ال ّ
يتم إال باالتفاق ،ومتى حصل
ألن ِ
(((
االختالف فات) كما قرر ذلك النووي .
قاعدة (التطاوع وعدم االختالف) وصية نبوية،
ٌ
ومنهج إسالمي متكامل في مسيرة الدعاة إلى هللا
تعالى

وقد َّنبه الحافظ في الفتح عند شرحه لهذا
الحديث إلى أهمية قاعدة التطاوع فقال« :أي توافقا
في الحكم وال تختلفا؛ ألن ذلك يؤدي إلى اختالف
أتباعكما ،فيف�ضي إلى العداوة ثم املحاربة»(((.
وفي نظرة سريعة لتقييم نجاح العالقات
االجتماعية ومتانتها في أي كيان ،نجد أن ّثمة عالقة
طردية واضحة املعالم بين تماسك العاملين في
الكيانات ذات النمط املؤس�سي ،وبين تطبيق هذه
القاعدة.
ولنتذكر أمر هللا عز وجل لنبيه صلى هللا
ْ
ْ ََ َ َ
احــك
عليه وسلم في قوله تعالىَ ﴿ :واخفِــض جن
َّ َ َ َ
ِــن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
َ
ــك م َ
ِــن﴾ [الشعراء،]215 :
ــن اتبع
ل ِم ِ
ولو أدركنا املغزى الحقيقي لهذه اآلية الكريمة؛
لوجدنا جمال هذا الخطاب الرباني للنفس
البشرية املؤمنة ينعكس في حياتنا العملية ،من
تآلف للقلوب وصفاء للنفوس.
ثمة عالقة طردية واضحة املعالم بين تماسك
العاملين في الكيانات ذات النمط املؤس�سي ،وبين
تطبيق قاعدة التطاوع
إننا في حاجة ّ
ماسة إلى أن نتجاوز هذه
العقبات ،ونتخطى تلكم الحواجز ،من خالل
تفعيل املشتركات بين أطياف العمل اإلسالمي،
والتكامل التام بين الجانب النظري والعملي
لآلداب والسلوكيات؛ وذلك بالقيام بحقوق
األخوة اإليمانية وواجباتها؛ وحفظ عرى املودة
واملحبة واأللفة ،من خفض الجناح ،ولين الجانب،
والتطاوع ،وممارسة ذلك في الحياة االجتماعية
كاإلصالح والصلح ،أما اإلصالح فحتى تتآلف
القلوب ،وتسكن النفوس ،وأما الصلح فقد تقرر
في نصوص الوحيين أن «الخالف شر»((( ﴿ َو ُّ
الصلْ ُ
ــح
َخ ْ ٌ
ــر﴾ [النساء.]128 :

((( أخرجه مسلم (.)2564
((( قاعدة يف احملبة ،البن تيمية ص (.)198
((( أخرجه البخاري ( ،)3038ومسلم (.)1733
((( شرح صحيح مسلم (.)41/12
((( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين ( . ) 173 / 13
((( أخرجه أبوداود ( ،)1960وهو من كالم عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه عندما صلى يف مىن خلف عثمان أر ًبعا ،فقيل له :عتبت على عثمان مث
صليت أر ًبعا؟ فقال :اخلالف شر.
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قراءات

قراءة في بحث

عالقة المصائب بالذنوب وعقوباتها اإللهية
للدكتورسعود العريفي
د .معن عبد القادر

()1

يتناول البحث مسألة الربط بين ما يصيب املكلفين من مصائب دنيوية وكوارث ،وبين ما يقترفونه من
ّ
املؤصلة لهذا الترابط ،وتحرير دالالت هذه النصوص،
مخالفات شرعية ،وذك باستعراض النصوص
ِ
ً
ً
ُّ
والتوفيق بين هذه العالقة اإليمانية الغيبية ،وبين املعلوم شرعا وحسا ،من السنن اإللهية ،والنواميس
الكونية ،التي يسير هللا عليها مخلوقاته ،كما يعتني البحث بحل اإلشكاالت والشبهات الواردة على العقيدة
اإلسالمية من هذه الجهة.
(((

وصف البحث:

ٌ
يقع البحث في  53صفحة ،وهو بحث محكم ضمن مجلة تأصيل ،العدد السادس – سنة 1433ه.

نبذة عن الباحث:

الدكتور سعود بن عبد العزيز العريفي :أستاذ جامعي ،وأكاديمي ،في قسم العقيدة بجامعة أم القرى.

محتوى الكتاب:
يقع البحث في تمهيد ،وفصلين ،وخاتمة.
التمهيد :في السنة اإللهية في الخلق والتدبير.
الفصل األول :في تقدير املصائب ،والذنوب ،والعالقة بينهما.
الفصل الثاني :في عالقة املصائب بالعقوبات ،واإلشكاالت حولها.
((( أكادميي وكاتب يف قضااي الرتبية والفكر.
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قراءة في البحث:

ّ
تقرر في العقيدة اإلسالمية أن املصائب التي
يصاب بها الناس فرادى وجماعات إنما هي بما كسبت
أيديهم وبما اقترفوه من الذنوب ،وجرت عادة بعض
الواعظين التأكيد على هذه القاعدة كلما وقعت
مصيبة عامة أو كارثة كونية تزهق معها األرواح أو
تتلف األموال أو تفسد على الناس معاشهم.
فما هي عقيدة املسلمين في املصائب؟ وما درجة
ارتباطها بالذنوب؟ وهل تكون املصائب عقوبات؟
وكيف تكون كذلك وهذه املصائب العامة كالزالزل
والبراكين والعواصف واألعاصير لها أسبابها املادية
املعروفة؟ وقد كانت موجودة قبل خلق اإلنسان،
فكيف ترتبط بذنوب البشر وفسادهم؟ وإذا كانت
املصائب عقوبات ،فلماذا تصيب ً
أناسا وال تصيب
آخرين وقد يكون اآلخرون أولئك أعتى وأشد ً
كفرا
ً
وفسادا؟ َّ
ثم َّإن ً
ّ
املتضررين من هذه املصائب
كثيرا من
ِ
ً
مسلمون ،وفيهم من ال ُي َّ
تصور منه الذنب أصال
كاألطفالُ ،ومقت�ضى العدل والرحمة ْأن َّ
تتوجه هذه
البغي والظلم والعدوان.
العقوبات لغيرهم من أهل
ِ
هذه األسئلة مثار لشبهات خطيرة حول عقيدة
القضاء والقدر ،والحكمة اإللهية في خلق الكون
وتدبيره ،والعدل اإللهي في محاسبة الخلق ومعاقبتهم،
ُ
بطريقة التوفيق بين الوحي الثابت
وقد تناولها الباحث
ِ
ً
نقال ً
ّ
الحس والعقل ،والتفويض
وفهما ،وبين صريح
ِ
ُ
فيما وراء ذلك ،فيما غاب عنا ِس ُّره ولم ت ِطقه عقولنا
خلق هللا وحكمته.
من خفايا ِ

ُّ
السنة اإللهية في الخلق والتدبير:

َّإن جميع ما يحدث في الكون َّإنما هو كائن ُبقدرة
وحكمته ،وهذه هي عقيدة اإليمان بالقضاء
وعلمه ِ
هللا ِ
ْ
َّ
َ
ُّ
َّ
َ
والقدر ،ثم إن السنة اإللهية قد جرت في إيجاد
املخلوقات وتدابيرها على ربط املخلوقات بعضها
ً
ببعض ً
وتأثيرا ،وتنظيم الحوادث والكائنات
تأثرا
وآثار ناتجة ال
بأسباب متقدمة ال تكون بدونها،
َّ ٍ
ٍ
ّ
ْ
مرتبها ورابطها.
تتخلف عنها ،إال أن يشاء ِ
وملعرفة سنة هللا في خلقه وتدبيره طريقان:
س ،بما ّ
يؤديه للعقل من َ
الح ُّ
مدركات ،وهذه
ِ
األولىِ :
الطريق هي األوسع في إدراك األمور الكونية القدرية.
الثانية :الوحي بما يكشفه من أسرار الخلق

الخفية ،الغائبة عن إدراك اإلنسان ،كالذي جاء ُ
ذكر ُه
في القرآن والسنة من وظائف املالئكة وما أوكل هللا
إليها من تدبير املخلوقات.
ٌ
واملصائب والكوارث جارية على سنة الخلق والتدبير
اإللهية في االرتباط بين األسباب واآلثارُ ،ويعرف هذا

االرتباط بالطريقين السابقين ،فالطريق الحسية
يظهر بها َّأن ما أصاب الناس َّإنما نتج عن أسباب
ً
ّ
مادية معقولة املعنى ،فالغرق مثال يحصل بسبب
ِ
طغيان املاء أو إهمال إجراءات السالمة ،والحرق
يحصل بسبب النار أو اإلهمال كذلك ،والطريق
َ
ُ
ً
أسبابا أخرى خفية لهذه املصائب؛ وهي
الغيبية ت ِّبين
َّ
ذنوب املكلفين ومعاصيهم ،وال تتنافى هذه الطريق مع
َ
اإليمان بتدبير املالئكة للمخلوقات
السابقة ،كما َّأن
ُ
َ
املحسوس من األسباب
يناف
بإذن هللا وقدرته لم ِ
واآلثار في تدبير هللا لخلقه.
والعقيدة اإليمانية في ارتباط شرور املصائب
والكوارث بذنوب العباد ومعاصيهم نظير العقيدة
اإليمانية في جانب الخير والنعمَّ ،
بأنها حاصلة ببركة
ُ
عبادة هللا وشكر نعمه ،دون ْأن يتنافى ذلك مع اعتبار
ً
األسباب الحسية لجلب هذه النعم ً
وتعاطيا.
تأثيرا
لكن هل يعني هذا َّأن َّ
مصيبة ور َاءها ذنب؟ وإذا
كل
َ ٍ ُ
كان العلم بهذا ً
بتفصيل على
غيبيا ،فمن أين لنا تنزيله
ٍ
ّ
املتجددة وقد انقطع الوحي؟
الحوادث
ِ
جرت ُّ
السنة اإللهية على ربط املخلوقات بعضها
ً
ببعض ً
وتأثيرا ،وتنظيم الحوادث والكائنات
تأثرا
بأسباب متقدمة ال تكون
آثار ناتجة ال
بدونها ،و ٍ
َّ ٍ
ّ
ْ
مرتبها ورابطها.
يشاء
أن
إال
عنها،
ف
تتخل
ِ

 تقديراملصائب والذنوب ،والعالقة بينهما:

املصيبة اسم «فاعلة» من أصاب ُيصيب فهو
مصيبُ ،وأ ّنثت َّ
ألنها صفة للحادثة ،أو للمبالغة،
ِ
ومقت�ضى األصل اللغوي ْأن ُ
يعم ذلك َّ
كل ما يصيب
شرَّ ،
لكن العرف َّ
ّ
خصها باملكروه.
اإلنسان من ٍ
خير أو ٍ
ّ
املترتبة على
واملصائب من الحوادث القدرية
ِ
أسبابها ،وهي تقع عامة وخاصة ،كما قال هللا تعالى:
َْ
ُ َّ
َ
َ ُ
ـاب ِمــن ُّم ِص َ
﴿ َمــا أَ َصـ َ
ســك ْم إِل
يب ـ ٍة ِف ال ْر ِض َول ِف أنف ِ
َ ْ َ َّ ْ َ َ َ
َّ َ َ َ َ َّ َ
ّ
َ
سـ ٌ
ـل أن ن
ـر﴾
بأهــا ۚ إِن ذٰلِــك ع اللِ ي ِ
ِف كِتـ ٍ
ـاب ِمــن قبـ ِ
[الحديد ،]22 :فاملراد باملصيبة في األرض :الكوارث
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قراءة في بحث ،عالقة املصائب بالذنوب وعقوباتها اإللهية

واآلفات العامة ،واملراد بمصائب األنفس :األمراض
واألوجاع والهالك.
وللذنوب عالقة باملصائب الدنيوية من جهة كون
وجه
املصائب عقوبة عليها ،وهي عالقة جزئية من ٍ
دون وجه:
أ -فمن ُ الذنوب ما عقوبته مصائب دنيوية ،ومنها
أنس ر�ضي هللا عنه قال ،قال
ما عقوبته أخروية،عن ٍ
َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إذا أراد هللا ِبعبده
َ
َ ُ
َ َّ
بعبده
الخير عج َل له العقوبة في الدنيا ،وإذا أراد هللا ِ
َ
ُ
َّ
وافي به يوم القيامة)(((.
الشر أمسك عنه بذنبه حتى ي ِ
ب -ومن املصائب ما هو ٌ
أثر للذنوب ،ومنها ما هو
ليس كذلك بل محض ابتالء ،فقد قال النبي صلى هللا
(إن ع َظ َم الجزاء مع ع َظم البالءَّ ،
عليه وسلمَّ :
وإن
ِ
ِ
هللا إذا َّ ً
َ َ
ّ
الرضا،
أحب قوما ابتالهم ،فمن ر�ضي فله ِ
َ َ
ط فله ُّ
ُ
غالب
السخط)((( ،ويدخل في هذا
ومن س ِخ
ُ
ن
ابتالءات األنبياء ومصائبهم ،فهم معصومو من
ُّ
الذنوب واالجتر ِاء على املعا�صي ،واإلصر ِار عليها
تعم ِد
ِ
وجه يقت�ضي ُمعاجلتهم بالعقوبة عليها.
على ٍ
وتتعلق املصائب بالذنوب من جهة أخرى غير
العقوبة واملجازاة ،أال وهي تمحيص الذنوب وتكفير
الخطايا ،كما َّ
دل عليه قول النبي صلى هللا عليه
ُ
َّ
وسلم( :ما ِمن ُمصيبة تصيب املسلم إال كفر هللا بها
َ
ُ
عنه ،حتى الشوكة ُيشاكها)(((.
وعن جابر بن عبد هللا ر�ضي هللا عنهَّ :
(أن رسول

دخل على أم َّ
َ
السائب،
هللا صلى هللا عليه وسلم
السائب ُت َزفزفين؟ قالتُ :
فقال :ما َل ِك يا أم َّ
الحمىَّ
ِ
َّ ُ
ال بارك هللا فيها ،فقال ال َت ُس ّبي َّ
فإنها تذهب
الحمى؛
ِ َ َ
ُ
الك ُير خ َبثالحديد((( .قال
خطايا بني آدم كما يذهب ِ
الحافظ ابن رجب الحنبلي« :واملعنى وهللا أعلمَّ :أن
ّ
َّ
تكفر ُذنوب املؤمنُ ،وي َّ
طهر بها حتى
الحمى في الدنيا ِ
ً
طاهرا َّ
مطه ًرا من
ذنب ،فيلقاه
يلقى هللا تعالى بغير ٍ
ُ
الخبث ،فيصلح ملجاورته في دار كرامته دار السالم،
وال يحتاج إلى تطهير في كير جهنم ً
غدا ،حيث لم يكن
فيه خبث يحتاج إلى تطهير ،وهذا في حق املؤمن الذي
ُ ّ
كفره َّ
ٌ
الحمى
حقق اإليمان ،ولم تكن له
ذنوب إال ما ت ِ
ّ
وتطهره ،وقد تواترت النصوص عن رسول هللا صلى
ِ
هللا عليه وسلم بتكفير الذنوب باألسقام واألوصاب،
ٌ
كثيرة ً
جدا يطو ُل ذكرها(((.
وهي
ّ
ّ
واملمحصات في
املكفرات َّ ِ
ال ينبغي إدخال هذه ً ِ
ذلك أن كمال الكرم
قاعدة العقوبات مطلقاَ ،
والرحمة اإللهية ينافي املؤاخذة الدقيقة على ما
ال سبيل إلى السالمة منه من الصغائر
ّ
ّ
واملمحصات
املكفرات
وال ينبغي إدخال هذه
ِ
ِ
ً
َّ
مطلقا ،ذلك أن كمال الكرم
في قاعدة العقوبات
َ
والرحمة اإللهية ينافي املؤاخذة الدقيقة على ما
ال سبيل إلى السالمة منه من الصغائر ،بمقت�ضى
الطبيعة البشريةُ .
فباب تكفير الذنوب ومحو الخطايا
ُّ
أعم من باب املعاقبة عليها ،فتصير املصائب هنا من

אא אא אא

א
א א

((( أخرجه الرتمذي (.)2396
((( أخرجه الرتمذي (.)2396
((( أخرجه البخاري (.)5640
((( أخرجه مسلم ( .)2575ومعىن (تُزف ِزفني) :هامش :ترتعدين من الربد.
((( جمموع رسائل ابن رجب (.)374/2
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כ

א


ُ
جنس املكفرات كالصلوات والصيام والصدقة والحج
وغيرها من الحسنات املاحية للذنوب ،فهي داخلة في
الكرم اإللهي ،ال املقاصة والعدل(((.
ً
فاملصائب ُّ
مطلقا من العقوبات ،فبينهما
أعم
ٌ
عالقة عموم وخصوص مطلقُّ ،
عقوبة مصيبة،
فكل
ٍ
ٍ
ٍ ٌ
وليس ُّ
مصيبة عقوبة ،وذلك َّأن العقوبة مصيبة
كل
ٍ
وقعت على سبيل املجازاة ،بخالف ّ
بقية املصائب
َّ
املقدرة بأسباب أخرى.
ً
املصائب ُّ
أعم مطلقا من العقوبات ،فبينهما
عالقة عموم وخصوص مطلقُّ ،
عقوبة
فكل
ٍَّ
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
مصيبة ،وليس ُّ
مصيبة عقوبة ،وذلك أن
كل
ٍ
العقوبة مصيبة وقعت على سبيل املجازاة،
َّ
بخالف ّ
املقدرة بأسباب أخرى
بقية املصائب

عالقة املصائب بالعقوبات واإلشكاالت
حولها:

َّ
تضافرت األدلة من القرآن والسنة على َّأن الذنوب
الدنيويةَّ ،
من جملة أسباب املصائب ُّ
وأن هللا ُيجازي
بالذنوب ويعا ِق ُب عليها في الدنيا بأنواع املصائب؛ من
َّ
َّ
األلم والحرمان ،والشقاء والقلة ،واألذى والعلة.
ومن ذلك ما ذكره هللا من العقوبات العظيمة التي
ُ ّ
َ ُ ًّ َ َ ْ َ َ
َ ْ
كذبي الرسل﴿ ،فــل أخذنــا بِذنب ِـهِ ۖ ف ِمن ُهــم
أصاب بها م ِ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ً َ ْ ُ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ُ
حــة
مــن أرســلنا علي ـهِ حاصِ بــا ومِنهــم مــن أخذتــه الصي
َّ ْ َ ْ ْ
ْ
َْ َ
ْ
َّ ْ َ
ْ
ــن أغ َرق َنــا﴾
ــن خ َســف َنا بِــهِ ال ْرض َومِن ُهــم م
َومِن ُهــم م

َ
عذاب
[العنكبوت ،]40 :ونحوها من اآليات التي تذكر
االستئصال في الدنياْ ،
وإن كانت العقوبات الجزئية
على الذنوب واملعا�صي مهما بلغت فهي دون عذاب
االستئصال في ْ
القدر والكيف .كما َّأن هذا العذاب
الدنيو َّي َّ
تكرر ِذ ُ
العام الذي ّ
األنبياء قد
كره في قصص
َ
ّ
ُ
أعطيتك ُأل َّمتكَ
عصم هللا منه َّ
األمة َّ
(وإني
ِ
املحمديةِ :
ُ
هل َكهم ب َس ٍنة َّ
عامة)(((.
أ
أال
ِ
ِ
ََ
دليل على االرتباط بين املصائب
ولعل أشهر ٍ

قراءة في بحث ،عالقة املصائب بالذنوب وعقوباتها اإللهية
َ
ُّ َ َ
ُ
يب ـ ٍة فب ِ َمــا
والذنوب هذه اآليةَ ﴿ :و َمــا أ َصابَكــم ّ ِمــن م ِص
َ
ُ ْ ََُْ
َ
َ َ َ ْ َْ
ِــر﴾ [الشورى]30 :
كســبت أيدِيكــم ويعفــو عــن كث ٍ

فهي تدل على العموم ،وصيغة العموم فيها مستفادة
«من»
من تنكير َّ «مصيبة» ُفي سياق الشرط ودخول ِ
وبالء ور َاء ُه ذنب .وقد
عليها ،فدل ْت على َّأن ك َّل
مصيبة ٍ
ٍ
ورد هذا الفهم عن بعض السلف ،يقول ابن جرير
ً
الطبريَّ :
«فإنما ُيصيبكم ذلك عقوبة من هللا لكم بما
اجترأتم من اآلثام فيما بينكم وبين ِّربكم»(((.
إال َّأن الخطاب في اآلية يحتمل أن يكون من ّ
العام
ِ
املخصوص؛ فال يتناول إال مصائب العقوبات دون
سواها من املصائب ،ومن هذا ما ُروي عن الحسن
من تفسيرها بالحدود ،كما يحتمل الخطاب أن يكون
مر ًادا به املصائب العامة(((.
َ َ َ َْ
ُ
ـر الف َســاد ِف
ومن األدلة من القرآن قوله تعالى﴿ :ظهـ
َ َ َ َ ْ َ
ُ َُ َْ َ
ْ َّ َ َْ ْ
ت أي ْـدِي انلَّـ ِ
ـاس ِلذِيقهــم بعــض
ـر بِمــا كســب
الـ ِ
ـر والحـ ِ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّالِي ع ِملــوا لعل ُهـ ْ
ـم ي ْر ِجعــون﴾ [الرومَّ ،]41 :
فدل قوله:

َ
ِ«ل ُي ِذيق ُهم» على َّأن الضرر الحاصل من هذا الفساد
ُ
ن ّزل منزلة العقوبة.
َ َ
َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ
ــك ُم َغ ّ ً
ــرا
ومنها قوله تعالى﴿ :ذٰل ِــك بِــأن الل لــم ي
ِ
َّْ ً َ
َ
ــى ُي َغ ّ ُ
ع قَ ْ
ــة أنْ َع َم َهــا َ َ ٰ
ــو ٍم َح َّ ٰ
نِعم
ــروا َمــا بِأ ُنفسِــ ِه ْم﴾
ِ

ُ
ُ
فتشير هذه اآلية الكريمة إلى عموم
[األنفال،]53 :
ً
ً
االرتباط بين النعم وجودا وزواال وبين أسبابها اإليمانية
الغيبية من الشكران والكفران(((.
ّ
َ
املصائب ُعقوبات
َّأما األدلة من السنة على َّأن
ُ
على الذنوب فكثيرةَّ ،
أجم ِعها حديث عبد
لعل من
َ
هللا بن عمر ر�ضي هللا عنهما قال :أ َ
قب َل علينا رسول
َ
معشر املهاجرين
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال( :يا
ُ
ُ
مس إذا ُ
ابتليتم ب َّ
َخ ٌ
هن وأعوذ باهلل أن تدركوهن،
ِ
َ ُّ
ُ
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى ُيعلنوا بها إال
َ
فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن مضت في
أسالفهم الذين مضوا ،ولم ُينقصوا املكيال وامليزان
بالس َ
نين َّ
وشدة املؤونة َ
إال ُأخذوا ّ
وجور السلطان
ِ
َ ْ
ُ
َ
عليهم ،ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال م ِنعوا القطر من

((( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :املصائب اُملقدَّرة يف النفس واألهل ال ختلو من ثالثة أحوال :إما أن تكون كفارة ،وإما أن تكون زايدة يف األجر والثواب،
انتقاما» ،الصارم املسلول على شامت الرسول ( -)432/1الكاتب.
عقاب و ً
وإما أن تكون ً
((( أخرجه مسلم (.)2889
((( تفسري الطربي (.)538/21
((( وهذا توجيه قوي َّ
أن املصائب العامة إنَّا تكون عقوبةً على ذنوب انتشرت وفشت ،مثَّ تتفاوت عند تنزيلها على األفراد فقد تكون عقوبة ،أو متحيصاً،
أو حمض ابتالء.
((( ساق الباحث أدلة أخرى كثرية ،فلرتاجع.
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َ
السماء ،ولوال البهائم لم ُيمطروا ،ولم ينقضوا عهد
َّ
سلط هللا عليهم ً
عدوا من غيرهم
هللا وعهد رسوله إال
فأخذوا بعض ما في أيديهم ،وما لم تحكم أئمتهم
َّ
ويتخيروا مما أنزل هللا إال جعل هللا بأسهم
بكتاب هللا
بينهم)((( .ففي هذا الحديث تفصيل ملا سبق في اآليات
الكريمات من الترابط بين الذنوب واملصائب ،وفيه
داللة صريحة على دخول املؤمنين في قاعدة العقوبة
باملصائب وأن ذلك يكون بسبب ارتكاب الذنوب أو
التفريط في الفرائض(((.
يسوغ عند املصيبة العامة تذكير الناس بأن ما
أصابهم قد يكون عقوبة ،ليتفقدوا أحوالهم
مع هللا ،وليس في هذا غضاضة على املؤمنين وال
قدح في أعيانهم

وعلى ضوء هذا التفصيل ،يمكن القول إنه تسوغ
مواجهة املصاب باحتمال كون املصيبة عقوبة،
وضرورة ُّ
تفقد نفسه ،واملبادرة بالتوبة في حالين:
املصاب َ
ُ
نفسه ،فهذا ُمقت�ضى العبودية
 -1أن َي َّتهم
َ
هلل والخشية منه ،ومن هذا الباب ما َو َرد عن بعض
السلف من تنزيل بعض نصوص العقوبات ُّ
الدنيوية
َّ ِ
ٌ
عقوبة على
وأن ما أصابهم َّإنما هو
على أنفسهم،
ٌ
ذنوبهم ،حتى ُروي عن بعضهم« :ما نزل بالء إال بذنب،
ّ
وما ُرفع إال بتوبة» ،حتى قال بعضهم« :إني ألع�صي
ُ
فأعرف ذلك في ُخ ُلق امرأتي ّ
ودابتي»ُّ ،
فكل هذا
هللا
خارج مخرج اتهام النفس ،والتواضع هلل ،واالعتراف
ّ
حقه ،ال َّأن لديه ً
علما عن هللا َّأنه ُعوقب
بالتقصير في ِ
ُ
القطع بتعيين
بهذه املصيبة على وجه الخصوص ،إذ
العقوبات ال سبيل له إال بوحي .وهو نظير ما جاء عن
بعضهم من الخوف على نفسه من النفاق ونحوه(((.
ً
خطابا ً
عاما على مصيبة
 -2أن تكون املواجهة
ً
َّ
عامة ،من باب التذكير بأن املصيبة قد تكون عقوبة
َ
ليتفقد الناس ُ
َّ
أنفسهم وأحوالهم
وإن لم يجزم بها،
ٌ
مع هللا ،وليس في هذا الربط غضاضة على املؤمنين

ٌ
وقدح في أعيانهم ،فالخطاب العام ال يلزم جميع أفراد
املخاطبين ،بل وال أكثرهم ،وعلى هذا ُيفهم ما ورد من
مواعظ بعض السلف عند ُحلول املصائب ،كما روي
أن املدينة ُزلزلت على عهد عمر ر�ضي هللا عنه ،فقال:
ُّ
«أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم! لئن عادتال
ُ
أساكنكم فيها»(((.

إشكاالت حول تعلق املصائب بالعقوبات
اإللهية:
وبالعودة إلى التساؤالت التي وردت في بداية البحث:
 -1أما كون الحوادث العامة كالزالزل والبراكين
والعواصف واألعاصير ،مرتبطة بنظام الخلق وتدبير
الكون ،وقد كانت موجودة قبل خلق اإلنسانُ ،
وأكثر
حدوثها في األرض في أماكن ال ُيوجد بها بشر ،فكيف
ِ
ترتبط بذنوب البشر وفسادهم؟
َّ
فإن هذا اإلشكال ٌّ
دقيق في
فهم غير
مبني على ٍ
ٍ
طبيعة العالقة بين الذنوب واألحداث الكونية،
وافتراض ّأنها عالقة مطلقة ،وقد َّ
تبين مما م�ضى َّأن
َّ ّ
إشارات القرآن والسنة إلى هذه العالقة إنما دلت على
ُّ
كون بعض هذه األحداث عقوبات ،فما كلها عقوبات،
ُ
الغرض األصلي
ومن جهة أخرى فليست العقوبة هي
ٌ
أو الوحيد لوجودها،بل هي سارية وفق السنن اإللهية
في الخلق والتدبير لألسباب واآلثار تحت مشيئة هللا
ً
ً
وقدرته ،فإذا شاء أن يجعل هللا شيئا منها عقوبة على
ذنب لم ُيشكل ُ
كونها ذات وظيفة أخرى ّ
تؤديها ضمن
ٍ
ِ
النظام العام للخلق والتدبير.
ُ
ُ
وجود النعم ووفرتها قبل وجود َ
املنعم
ونظير هذا
ّ
ُ
أحد به
عليهم ،بل زوال كثير من أفرادها دون تنعم ٍ
ُ
وغيث
وظالل
ثمر
ٍ
ٍ
فيما ُندركه ويظهر لنا ،فكم من ٌ ٍ
وزرع وجد وفني دون أن ينعم به أحد من البشر ،فلم
ٍ
يكن ً
مانعا من اعتبار ما أصابه البشر بعد ذلك من
أشباهه نعمة إلهية وبركة بسبب اإليمان.
وقد َّ
حدثنا القرآن عن العقوبات التي أصابت
مكذبي الرسل في سالف الدهر فكان منها:

﴿ر ٌ
يــح
ِ

((( أخرجه ابن ماجه (.)4019
((( ويقال يف توجيه صيغة احلصر يف احلديث ما قيل يف آية الشورىَّ ،
أن الذنوب إذا انتشرت وفشت أوشك أ ْن أتيت بعدها مصيبةٌ عقوبةً عامةً للناس عليها،
مثَّ يكون حال األفراد فيها حبسب التفصيل.
فريجيه بتمحيص الذنوب ورفع الدرجات،
عنده،
الرجاء
جانب
وتغليب
هللا،
برمحة
وتعليقه
اساته،
و
وم
يته
ز
تع
فاألصل
((( وأما خطاب الرجل لغريه يف مصيبته،
ّ
عاما كأن يقال له :هللا
ا
وعظ
يعظه
بل
املعني،
ذنبه
عقوبة
هو
أصابه
ما
أبن
اجلزم
دون
بذنوبه
زجره
من
أبس
فال
وفجوره
إال أن يظهر عليه االستمرار يف غيه
ً
ً
مقيما على ما أنت فيه.
ينذرك وأنت ال تزال ً
((( أخرجه نعيم ابن محاد يف الفنت (.)1731
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َ َ َ ٌ َ ٌ ﴾ [األحقاف ،]24 :وَ ﴿ :ف َف َت ْ
ح َنــا َأب ْ َو َ
اب
فِيهــا عــذاب أ ِلــم
َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ً َ ْ َ َ
ُّ ْ َ
َّ َ َ
ـى ال ْ َماءُ
ـر .وفجرنــا الرض عيونــا فالـ
السـ َـماءِ بِمــا ٍء منه ِمـ ٍ
َ َٰ
ع أ ْمـ
ـر قَ ْد قُـد َِر﴾ [القمر ،]12-11 :ولم يمنع من ذلك
ٍ
ً

كون هذه الوسائل عينها أسبابا للحياة والنعيم في حال
َ
الر َي َ
َ ْ َ َْ ّ
ــاح
أخرى إذا شاء لها خالقها ،كما قال﴿ :وأرســلنا ِ

ََ َ ََ َ ْ
َ َّ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ُ
اك ُموهُ َو َمــا أَ ُ
نتـ ْ
ـم
نزلَــا ِمــن الســماءِ مــاء فأســقين
لواقِــح فأ
َ َ َْ
َُ َ
َّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ـات ِمــن
ل ِبازِنِــن﴾ [الحجر﴿ ،]22 :وجعلنــا فِيهــا جنـ ٍ
ْ ُ ُ
َ َ َّ ْ َ
َّنِيـ َ َ ْ َ
َ
َ ُُْ
ـونِ .لَأكلــوا ِمــن
ـاب وفجرنــا فِيهــا ِمــن العيـ ِ
ـل وأعنـ ٍ
ٍ
ََ
ــره ِ﴾ [يس.]35-34 :
ثم ِ

 -2وأما أن ً
كثيرا من املصابين بهذه الكوارث إنما
عندهم من الذنوب ما عند غيرهم من شرك وكفر
وفساد معتاد عند أكثر أهل األرض ،بل قد يكون
غيرهم مما لم يصب بمثل مصائبهم أعتى وأشد ً
كفرا
ً
وفسادا ،فما وجه اختصاصهم بها دون غيرهم؟
ً
فاالختصاص بالعذاب ً
ً
وأشخاصا
ومكانا
زمانا
أمر راجع إلى محض املشيئة اإللهية والحكمة ّ
الربانية
ُ

َ

َ

ْ

َ َ ُّ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ
ـم الِـ َ َ
خ َتـ ُ
ـار ۗ َمــا ك َن ل ُهـ ُ
ـرةُ﴾
﴿وربــك يلــق مــا يشــاء وي
[القصص ،]68 :ولو ساغ االعتراض بمثل هذا لم تبق
ّ
ٌّ
ُ
مزية للخالق علم الغيوب.

ُّ
فيظن
العقوبة مانع ال ُينتبه إليه،
قد
يؤجل ُ
َّ
ُّ
الظان أن الكفر والفجور لم يمنع النعمة أو
ُ
وموانع ّ
ٌ
خفية.
أسباب
يجلب النقمة ،و إنما هي
وقد أشار النبي صلى هللا عليه وسلم إلى حكمة
التفريق بين الناس في معاجلة العقوبة فقال( :ما من
َ
عج َل ُ
أجدر أن ُي ّ
ُ
لصاحبه العقوبة في
هللا تعالى
ذنب
ٍ
ّ ِ
ِ
َ
ُ
َّ
قطيعة الر ِح ِم،
من
اآلخرة
في
له
ه
ر
خ
د
ي
ما
مع
الدنيا،
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ
َُ
عجل الطاعة ً
َ
ثوابا لصلة
أ
وإن
،
والكذب
ِ
والخيانةِ َّ ،
َِ ً
َ
َّ
البيت ليكونوا فجرة  ،فتنمو
أهل
إن
حتى
الر ِح ِم،
ِ
ُ
ُ
أموالهم ،ويكث ُر ُ
َ
تواصلوا)(((.
عددهم ،إذا
ُّ
ٌ
فهذه إشارةلطيفة إلى َّأن
يؤجلها مانع
العقوبة قد ِ
ُ
ُّ
ُّ
الظان َّأن الكفر والفجور لم
فيظن
ال ُينتبه إليه،

يمنع النعمة أو يجلب النقمة من غير سبب ،وإنما هي
ُ
وموانع ّ
ٌ
خفية.
أسباب

َ
َ
َّ
َّ
املصيبة الو اقعة على غير َّاملكلف قد تتحد مع
فتكون
العقوبة الو اقعة على ًاملكلف املذنب؛ ً
ً
وجه ،بل ونعمة من
من
ومصيبة
وجه
من
عقوبة
وكل ذلك ال يمنع ً
وجه ثالثُّ ،
أيضا أن يكون لها
ٌ
ٌٍ
ٌ
محسوس معتاد في ظاهر األمر.
سبب
ّ -3
وأما َّأن ً
اآلفات
كثيرا من املصابين في هذه
ًِ
مسلمون ،وفيهم من ال ُي َّ
تصور منه الذنب أصال
ونحوهم ،ومقت�ضى العدل
كاألطفال واملعتوهين
ِ
والرحمة ْأن َّ
تتوجه هذه اآلفات لغيرهم من أهل البغي
والظلم والعدوان ،لو كانت عقوبات.
فجوابهَّ :أن الذي ُينافي مقت�ضى العدل والرحمة
َّ
ْأن َّتتجه ُ
العقوبة إلى غير املكلفين على وجه القصد
ُ
أو الخصوصَّ ،أما ْأن تشملهم املصائب التي ُعوقب
بها غيرهم من باب السببية أو التالزم فذلك ال إشكال
فيه على التقديرين:
 ّأما في السببية َّفألن املقت�ضي للعقوبة الذي
َّ
ُّ
التسبب املعتاد في جلب
ارتكبه املكلف يقوم مقام
َّ
ّ
املضار ،فيطال غير املكلفين من هذه الجهة ال غير،
َ
فهو ُ
أسباب
نظير ما ُيصيبهم بسبب إهمال أوليائهم
ُّ
كتضرر األطفال من
سالمتهم من الكوارث والحوادث،
حوادث السيارات بسبب السرعة املفرطة ،فالذنوب
الجالبة للعقوبة أسباب غيبية ُتناظر هذه األسباب
املحسوسة املعتادة .ومن ذلك قول رسول هللا صلى
جيش الكعبة ،فإذا كانوا ب َ
هللا عليه وسلم( :يغزو ٌ
بيداء
ِ
من األرضُ ،ي َ
خسف بأولهم وآخرهم قالت عائشة:
ُ
قلت :يا رسول هللا ،كيف ُيخسف بأولهم وآخرهم،
ُ
وفيهم أسواقهم ،ومن ليس منهم؟ قالُ :يخسف بأولهم
وآخرهم ،ثم ُيبعثون على َّنياتهم)(((.
َ
َ
وأما في التالزمَّ ،
 َّفإن املصيبة الواقعة على غير
َّ
َّ
املكلف قد َّتتحد مع العقوبة الواقعة على املكلف
ً
ً
املذنب؛ فتكون عقوبة من وجه ومصيبة من وجه،
ً
وكل ذلك ال يمنع ً
وجه ثالثُّ ،
أيضا أن
بل ونعمة من ٍ
ٌ
يكون لها ٌ
ٌ
معتاد في ظاهر األمر ،كأن
محسوس
سبب
نُ
ً
َّ
ٌّ
يكون في تقدير هللا أن فالنا مستحق للعقوبة ،فيكو
طفل لو ّ
له ٌ
تربى على يديه لفسد قلبه ،فأف�ضى إلى
ُ َ
مرض
شقائه ،فيعاقب بموت هذا الطفل بسبب
ٍ
ً
ُ
معتاد ،ويكون موته مصيبة على والدته وأقربائه غير
ٍ

((( أخرجه هبذا اللفظ يف السيوطي يف اجلامع الصحيح ( ،)5705وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.
((( أخرجه البخاري ( )2118واللفظ له ،ومسلم (.)2884
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قراءة في بحث ،عالقة املصائب بالذنوب وعقوباتها اإللهية

ً
ّ
مستحقي العقوبة ،ويكون نعمة على هذا الطفل ،إذ
ُ
ضمن الجنة وعوفي من بالء املحنة .فاملصيبة ال تسمى
ً
عقوبة إال في ّ
حق املذنب دون البريء ،وإن أصابتهما
ً
ٌ
ابتالء وتمحيص،
معا ،فهي للمذنب عقوبة وللبريء
ورفع الدرجات وتكفير للخطيئات.
ً
ُ
املغفل
يرد اإلشكال عادة من النظر الجزئي
ِ
لالعتبارات املتعلقة بالسببية والتالزم أو بعضها،
ومن االلتفات الكلي للسبب املحسوس املعتاد
دون التقديرات الغيبية الكلية ،والحكمة اإللهية
العليا ،ومن قياس الخالق على املخلوق في موازنة
النعم والنقم ،ومن إغفال نسبة الدنيا من
اآلخرة.
والقصد َّأن اإلشكال َّإنما ُ
يرد من النظر الجزئي
املغفل لهذه االعتبارات أو بعضها ،ومن االلتفات
ِ
ن
الكلي للسبب املحسوس املعتاد دو التقديرات
الغيبية الكلية ،والحكمة اإللهية العليا ،ومن قياس
الخالق على املخلوق في موازنة النعم والنقم ،ومن

إغفال نسبة الدنيا من اآلخرة.
َ
وهكذا ُيقال في كون العقوبة قد ت ُ
طال بعض
املسلمين ،فتشملهم مع الكافرين ،أو تتجاوز الكافرين
إليهم ،فهم:
ُ
ستح ٍ ّق لها بالسكوت عن إنكار الذنوب
أ -ما بين م ِ
الجالبة لها ،فيشترك مع املذنب في العقوبة الدنيوية
من هذا الوجه ،ويفترقان في اآلخرة بحسب قدر ُج ِرم
ّ
كل منهما ،قال ُّ
النبي صلى هللا عليه وسلم( :ما ِمن
ٍ
ُ َّ َ ُ
عملهُ،
ُ
ُ
ُّ
قوم يعمل فيهم باملعا�صي ،هم أعز وأكثر ممن ي
ٍُ ّ ّ
ُ
(((
َّ
ُ
قاب» .
غيروا إل عمهم هللا ِب ِع ٍ
لم ي ِ
ب-أو غير ُمستح ّق ُ
للعقوبة ،فيكون ما أصابه منها
ِ ٍ
ُ
في ّ
َّ
ٌ
ابتالء ُومصيبة ال عقوبة ،تكف ُر بها خطاياه،
حقه
ِ
ُّ
ُ
ُ
وترفع بها درجاته ،ويكون تخلف العناية اإللهية عن
ْ
ُ
عدل إلهي ،إذ آثر هللا في
ِ
استنقاذ ِه من ذلك محض ٍ
هذا الحال َّ
ُّ
حكمة االبتالء
من
إليه
أحب
هو
ما
ن
املعي
ِ
أو حكمة التمحيص والتطهير على فضل اإلنجاء
ورحمة كشف ُّ
الضر(((.
ِ

((( أخرجه هبذا اللفظ ابن حبان يف صحيحه ( ،)300وصححه األلباين يف الصحيحة (.)3353
((( عن عائشة رضي هللا عنها قالت :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الطاعون ،فأخربين( :أنَّه عذاب يبعثُه هللا على من يشاء ،وأن هللا جعله رمحة للمؤمنني،
مثل أج ِر شهيد) أخرجه البخاري (.)3474
يقع الطاعون،
ُ
ليس من أح ٌد ُ
فيمكث يف بلده ً
صابرا حمتسبًا ،يعلم أنه ال يصيبه إال ماكتب هللا له ،إالكان له َ
َ
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عطايا اهلل للمتقين

د .أمين هاروش

()1

التقوى وصية هللا لعباده ،وهي مراتب ،ولها ثمرات في الدنيا وثمرات في اآلخرة ،ولعل في بيانها والتذكير بها
يشوق العبد ّ
ما ّ
ويحفزه لسلوك سبيله.
(((الوصية الخالدة التي و�صى ُهللا بها َ
عباده َّ
األولين
َّ
وخص بها املؤمنين ،هي التقوى ،قال تعالى:
واآلخرين،
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ
﴿ولقد وصينا الِين أوتوا الكِتاب مِن قبل ِكم ِإَوياكم أ ِن
َّات ُقوا َّ َ
الل﴾ [النساء.]131:
ً
جميعا ألقوامهم ،كما َّ
قص
وهي وصية األنبياء
أخبارهم ،ولعل س َّر ذلك أنَّ
ُ
َ
الكريم
علينا القر ُآن
ِ
ُ
التقوى هي غاية الغايات ،فالغاية من خلق اإلنسان
ََ َ َْ ُ ْ
الـ َّ
ـن
هي عبادة هللا تعالى ،قال سبحانه﴿ :ومــا خلقــت ِ
َ ْ ْ َ َّ
ُْ ُ
ون﴾ [الذاريات ،]56 :والغاية من
النــس إِل ِلَعبــد ِ
و ِ
َ َ
ُّ
َ
العبادة هي الوصول للتقوى ،قال تعالى﴿ :يــا أيهــا

َّ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ ََ ُ
ِيــن م ْ
ك ْ
ــم َو َّال َ
ِــن
ــم الِي خلق
انلــاس اعبــدوا ربك
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ
قبلِكــم لعلكــم تتقــون﴾ [البقرة.]21 :

ُّ
خير
ٌ والتقوى ُّسبب السعادة في الدارينُ ،وكل ٍ
فرع عن التحقق بالتقوى ،وفي هذا املقال نحاول أن
َّ ُ ُ
نشير إلى الثمرات ّ
الطيبة التي يجنيها من تخلق بخلق
ً
ِ ُ ً
التقوىَّ ،
لعل في بيانها مشوقا ومحركا للسير على
نهجها .

تعريف التقوى:

َ
ّ
شر
التقو ّى هي صيانة ُاإلنسان نفسه عن أذى أو ٍ
باتخاذ ما يحول بينه وبين ما يخاف((( .
يخافهِ ،
وأما املعنى الشرعي للتقوى فكثرت تعابير العلماء
عنها ،وهي ترجع إلى جعل وقاية بين العبد وبين عذاب
هللا ،بفعل الطاعات وترك املعا�صي.

التقوى مراتب:
بالنظر إلى جانب فعل الطاعات وترك املعا�صي:
َّ
يتبين أن للتقوى مراتب ،فما هي املرتبة التي يجب
ُّ
التحقق بها للوصول لدرجة التقوى؟

ِيــن َ
آم ُنــوا َّات ُقــوا َّ َ
قال تعالى﴿ :يَــا َأ ُّي َهــا َّال َ
الل
َ َّ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َّ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ــق تقات ِــهِ ول تموتــن إِل وأنتــم مســل ِم
ح
ون﴾ [آل

عمرانُّ ،]102:
وحق التقاة كما جاء بيانه عن ابن
مسعود ر�ضي هللا عنه« :أن ُيطاع هللا فال يع�صى ،وأن
ُيذكر فال ُين�سى ،وأن ُيشكر فال يكفر»(((.
وبما َّأن هذه مرتبة عليا قد ال ُيطيقها أغلب

((( دكتوراه يف الشريعة والقانون ختصص أصول الفقه ،أستاذ مساعد بكلية العلوم االسالمية جامعة آغري.
((( ينظر :لسان العرب ،البن منظور ،مادة (وقى) ،)401/15( ،وفتح املتعال على القصيدة املسماة بالمية األفعال ،حلمد بن حممد الصعيدي املالكي،
جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة1417 ،هـ ،ص (.)241
((( تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري) ،البن كثري (.)87/2
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عطايا هللا للمتقين

ً
الناس ،فقد جاءت اآلية األخرى موضحة القدر
َ َّ
ات ُقــوا َّ َ
الل َمــا
الواجب من التقوى ،فقال تعالى﴿ :ف
ــت َط ْع ُت ْم﴾ [التغابنَّ ،]16 :
اس َ
ْ
فبين َّأن التقوى مطلوبة
على قدر استطاعة اإلنسان.
َّ
وبين النبي صلى هللا عليه وسلم أن االستطاعة
تكون في دائرة األوامر ،أما دائرة النواهي فيجب
ُ
اجتنابها كلها ،فاألوامر قد ُّ
يشق على اإلنسان فعلها
َّ
فيتوجه إليه األمر بفعل ما
على الوجه املطلوب،
َّ
يستطيع ،أما النواهي فلم يكلف هللا العبد ما ال
ُيطيق ،ولم ينهه عن �شيء ال يمكنه تركه.
َّ
قد يقال :إن ترك ما نهى ُ
هللا عنه كله يقت�ضي أال
يقع اإلنسان في معصية ً
أبدا ،وهذا محال ،فالعصمة
لألنبياء فقط ،فكيف يصل لهذه املرحلة؟

هنا ال بد من فهم حديث ابن مسعود السابق
في ضوء نصوص أخرىّ ،
تبين أن املتقين يرتكبون
ِ
املعا�صي ،لكن ال ُيصرون عليها ،كقوله تعالى في وصف
َ َّ َ َ َ ُ
َ َ ً
ــة أَ ْو َظلَ ُمــوا َأنْ ُف َس ُ
ــه ْم
ِيــن إِذا ف َعلــوا فاحِش
املتقين﴿ :وال

َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
ـن َي ْغف ُِر اذلُّ نُـ َ
ـم َو َمـ ْ
لنُوبهـ ْ
ـوب إ َّل َّ ُ
الل
ِ
ذكــروا الل فاســتغفروا ِ ِ ِ
َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ
ـم َي ْعل ُمــون﴾ [آل عمران:
ـروا ع مــا فعلــوا وهـ
ولــم يـ ِ

فاالجتناب في الحديث السابق هو ترك املعصية
وعدم اإلصرار عليها إن وقع فيها العبد ،وهذا هو ما
َ َّ
ُ
خطاءُ ,
وخير
دل عليه الحديث النبوي( :كل بني آدم
ّ َ َّ َ
التوابون)(((.
الخطائين
وبذلك يمكن القول :التقوى هي فعل ما أمر هللا
به على قدر االستطاعة ،وترك ما نهى هللا عنه ،مع
االستغفار وعدم اإلصرار إن وقع في الذنب.
واملعنى السابق للتقوى حالة يختلف الناس في
تحقيقها ،لذا يمكن جعل التقوى على ثالث درجات:

 -1البراءة من الشرك:
الشرك هو املعصية التي ال يغفرها هللا تعالى،
َّ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ
ِــر أن
وال تجتمع مع اإلسالم واإليمان﴿ :إِن الل ل يغف
ََْ ُ َ ُ َ َ َ
ـك ل َِمـ ْ
يُـ ْ َ
ـن ي َ َشـ ُ
ـاء﴾ [النساء:
ـر َك بِــهِ ويغفِــر مــا دون ذل ِـ
ً
قطعيا ،وال ُّ
ً
يصح
 ،]48فتركها مطلوب من املسلم تركا
ٌ
إيمان املسلم إال بترك كل أنواع الشرك ،وهذه مرتبة
ال ّبدض من تحقيقها ،وال ُيقبل إسالم املرء إال بها.

 -2التقوى من املعا�صي:

ُّ
كل ما عدا الشرك ُ
يغفر ُه هللا للعبد إن وقع فيه
واستغفر منهَّ ،
واملتقي ُيجاهد نفسه حتى ال يع�صي
هللا تعالى ،ويستغفر إن َّ
ألم بمعصية.

 ،]135 – 133فاآلية وصفت املتقين َّ
بأنهم إذا فعلوا
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا ،فاستغفروا
لذوبهم ،وبأنهم لم ُي ُّ
صروا على الذنب ،وفيها معنيان
 -3االبتعاد عن الشبهات:
ُُ
ُّ
اثنان:
من خلق املؤمن التقي أن يترك الشبهات ،وهي
ً
محرمة ً
أمور ليست َّ
املعنى األول :أن املتقين يقعون في املعصية،
قطعا ،ولكنها ليست حالل
وهذا من الطبيعة البشرية ،وداللة ذلك من
אא א
خالصة ،أي التبس فيها الحالل بالحرام،
 אא
أداة الشرط (إذا) ،فاألصل فيها أنها تدخل
فترك الشبهات أنقى وأتقى ،ولهذا قال عليه
ّ
نَ
ُ
ُ
َ
متحقق الوقوع ،أي :شرطها مقطوع
على
الصالة والسالم( :ال يبلغ العبد أن يكو
ِ
א
ْ
َ
املتقين حتى َي َ
دع ما ال َب َ
أس به حذراً
بوقوعه ،بخالف (إن) ،فشرطها ليس
ِمن
 א א
ً
َ
(((
مقطوعا به(((.
مما ِبه بأس)  ،وقال صلى هللا عليه
وسلم (َ :دع ما َي ُ
ريب َك إلى ما ال
واملعنى الثاني :أنهم ال ُيصرون
َ ُ َ (((
אא  אכ
يريبك) .
على املعصية ،بل يدركون
ً
مباشرة ،ويعودون
خطأهم
وهذه املرتبة هي ما تسمى
َ
للتوبة ،وهذا هو الفرق بين
بالورع ،وهي أعلى درجات
א
א
معصية املتقين ومعصية الفاسقين.
التقوى .

((( بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح ،عبد املتعال الصعيدي (.)169/1
((( أخرجه الرتمذي ( ،)2499وابن ماجه ( ،)4251وصححه احلاكم يف املستدرك (.)272/4
((( أخرجه الرتمذي ( )2451وقال :حديث حسن غريب.
((( أخرجه الرتمذي (  )2518وقال  :حديث صحيح.
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قال اإلمام مالك للشافعي رحمهما هللا تعالى أول
ما لقيه“ :إني أرى هللا قد ألقى على قلبك ً
نورا فال
تطفئه بظلمة املعصية”

ثمرات التقوى

التقوى جماع الخير كله ،أي هي التي جمعت
كل الخير ،فمن أراد خير الدنيا وخير اآلخرة فسبيله
التقوى .
ويمكن تقسيم هذه الثمار ملجموعتين :ثمرات
دنيوية ،وثمرات أخروية.

فأما الثمرات الدنيوية:

فمن أهم ما تثمره شجرة التقوى من ثمرات في
الدنيا ملن حققها ،ما يلي:

َّ ُ
َّ َ َ ُ َ ّ ُ ُ
ــم َّ ُ
ك ُ
الل
أ -العلم :قال تعالىَ ﴿ :واتقــوا الل ويعل ِم
ُ
َ َّ ُ
ش ٍء َعل ٌ
ــك ّل َ ْ
ِيــم﴾ [البقرة.]282 :
والل ب ِ
ِ

من َسلك طريق العلم وحرص َّ
وجد َ
نال مراده،
َ
التقي وغير ّ
القدر يستوي فيه ّ
التقي ،بل املسلم
وهذا
ً
ً
والكافر ،إال أن هناك علما أو جانبا من العلم ال يصل
إليه العبد مهما ّ
جد وتعب ،إال بالتقوى ،وهو النور
الذي يقذفه هللا تعالى في قلب املؤمن ،فيدرك من
أسرار العلوم وحقائقها ما ال يدركه غيره ،قال اإلمام
مالك للشافعي رحمهما هللا تعالى أول ما لقيه« :إني
أرى هللا قد ألقى على قلبك ً
نورا فال تطفئه بظلمة
املعصية» (((.
وللتقوى أثر أعمق في فهم العلوم ،وهو أنها
ُ
تنير قلب صاحبها ُليبصر الحق من الباطل ،كما
َّ َ َ ْ ْ
ْ َ ُ
ـن َ
قال تعالى﴿ :يَــا َأ ُّي َهــا َّالِيـ َ
الل ي َعــل
آم ُنــوا إِن ت َّتقــوا
َ ُ
ك ْ
ــم فُ ْرقَانًــا﴾ [األنفال ،]29 :والفرقان كما قال
ل
بعض املفسرين« :هدى في قلوبهم يفرقون به بين
الحق والباطل»(((.
َّ َ َ ْ ْ
َ َ ْ َ َّ
الل ي َعــل
ــق
ب -الرزق :قال تعالى ﴿ :ومــن يت ِ
َ
ْ َْ ُ
َ ُل َمْ َر ًجــا َ ٢و َي ْر ُزقْ ُ
ــث ل َيْتَس ُ
ِــب ﴾
ــه مِــن حي

[الطالق.]3-2 :

ليست حقيقة الرزق في مقدار ما يعطيه هللا

للعبد من املال والذي قد يستوي فيه املسلم والكافر،
والطائع والعا�صي ،بل حقيقة الرزق أن َ
ُ
العبد
يجد
الراحة في طلبه وكسبه وإنفاقه ،وأن يستمتع به،
وهذا ال ُيعطيه هللا إال َّ
للتقي ،فمن أعطي التقوى فقد
أعطي في رزقه ً
أمورا كثيرة منها:
•يأتيه من حيث ال يحتسب ،ويسوقه له من طرق
ما كان يخطر بباله أنه يأتي منها.
•البركة في رزقه ،وهي مفهوم معنوي له أثر مادي،
َ
صاحبه أضعاف غيره.
فاملال املبارك يكفي
• أن ينتفع به في وجوه تعود بالفائدة عليه في بدنه
ودينه ودنياه.
•أن يصرف عنه من السوء والبالء ما لو وقع لكان
يستهلك رزقه وماله.
ُ ّ
وفقه إلنفاقه في الخير واملعروف ،فالتوفيق
•ي ِ
الستثمار املال بالخير رزق من هللا وتوفيق.
َ
ُ
العبد الراحة في طلبه وكسبه
الرزق أن يجد
و إنفاقه
َّ َ َ ْ ْ َ
َ َ ْ َ َّ
الل ي َعــل ُل
ــق
ت -الفرج :قال تعالى﴿ :ومــن يت ِ
َمْ َر ًجــا﴾ [الطالق.]2 :

جبل هللا تعالى الحياة على املحن والكروب﴿ ،لَ َقـ ْ
ـد
ـان ف َك َبــد﴾ [البلد ،]4 :ولربما ُّ
َ ََْ ْ َْ َ
تشتد على
ٍ
النسـ ِ
خلقنــا ِ

العبد حتى يفقد صبره وتهلكه ،لكن التقي الذي استنار
قلبه بنور الطاعات ،يجعل هللا له من همه ً
فرجا ومن
ً
مخرجا ،ويدافع عنه ويرد عنه ،ويرزقه من برد
ضيقه
ن
اليقين ما يهو عليه املصائب واملحن.

ث -مغفرة الذنوب :قال تعالى﴿ :يَــا َأ ُّي َهــا َّال َ
ِيــن
ْ َ ُ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ً َ ُ َ ّ ْ َ ْ ُ
َ
كـ ْ
ـم
آم ُنــوا إِن ت َّتقــوا الل يعــل لكــم فرقانــا ويك ِفــر عن
ْ
َ ّ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ
ــل ال َعظِيــ ِم﴾
ســيِئات ِكم ويغفِــر لكــم والل ذو الفض ِ

[األنفال]29 :

وقد نتساءل ما أثر التقوى هنا؟ فإذا كان هللا تعالى
يغفر لكل من تاب وأناب فما فضيلة التقوى؟

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم (.)199/4
((( زاد املسري يف علم التفسري ،البن اجلوزي (.)204 /2
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א
א

א

אא
א

אא

א
א
א


א

ولعل أثر التقوى أن هللا تعالى ال يترك املتقين فريسة
للشياطين وأهوائهم ،بل يلهمهم التوبة واالستغفار
ً
فورا ،فهم بتقواهم أعز على هللا من أن يتركهم للهلكة،
بخالف أهل الضالل يمدهم في الضاللة ً
مدا ،كما قال
ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُّ َ ُ ْ
ـي ُثـ َّ
ْ َّ
ـم
عن إخوان الشياطين ﴿ِإَوخوانهــم يمدونهــم ِف الـ ِ
َ ُْ ُ َ
ـر
ون﴾ [األعراف.]202 :
ل يقـ ِ
من آثار التقوى أن هللا تعالى ال يترك املتقين
فريسة للشياطين وأهوائهم ،بل يلهمهم التوبة
واالستغفار ً
فورا،
َّ َ َ ّ
َ َ ْ َ َّ
الل يُكف ِْر
ـق
ج -تعظيم األجرَ :قال تعالى﴿ :ومــن يتـ ِ
َ
َعنْـ ُ
ـه َسـ ّـي ِ َئاتِهِ َو ُي ْعظ ِْم ُل أ ْجـ ًـرا﴾ [الطالق.]5 :

قال ابن كثير« :ويجزل له الثواب على العمل
اليسير» ( (( .
إن الحسنات تتضاعف ألهل التقى واإليمان
َ ْ َّ ّ َ
َْ ُ
َّ ْ َّ ّ
ــات َوأق َرضــوا
كقال تعالى﴿ :إِن ال ُمص ِدقِــن َوال ُمصدِق ِ
َ َ ً ُ َ َ ُ
َّ َ َ ً
ــم أَ ْ
ــم َول َ ُه ْ
ــف ل َ ُه ْ
ــر َكر ٌ
ج ٌ
يــم﴾
الل ق ْرضــا حســنا يضاع
ِ
[الحديد ،]18 :كما يتضاعف العذاب للكافرين ،قال
ُ َ َ ُ َُ ُ َْ َ
َْ َ ُ َ
َ ُ
ــذ ُ
يعون
اب َمــا كنــوا يســت ِط
تعالى﴿ :يضاعــف لهــم الع
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 א

א

 
אא 

((( تفسري ابن كثري ()152/8

אא

אא

َ

ُ ُْ ُ َ
السـ ْ َ
َّ
ـر
ون﴾ [هود ،]20-19 :ولعل من
ـم َع َومــا كنــوا يبـ ِ
مضاعفة األجر التوفيق بسبب التقوى ألعمال البر
َ َ َّ َ ْ َ ْ
ـن أع َطــى
والخير فيزداد ثوابه ،كما قال تعالى﴿ :فأمــا مـ
٥و َص َّ
ال ْس َن٦فَ َس ُ
َو َّات َق َ
سهُ ل ِلْ ُي ْ َ
ــن َي ّ ِ ُ
ــد َق ب ْ ُ
ــرى﴾ [الليل:
ِ
 ،]7-5أو بالتوفيق لإلخالص والصدق في نفس الطاعة
فيعظم قدرها وأجرها.

َّ ُ
ـن َ
ح -الهداية :قال تعالى﴿ :يَــا َأ ُّي َهــا َّالِيـ َ
آم ُنــوا اتقــوا
ََ ْ ْ
ُْ ُ ْ َْ ْ
ـن َر ْ َ
ـن ِمـ ْ
َّ َ
الل َوآم ُِنــوا ب ِ َر ُسـ ِ
ج َعــل
حت ِـهِ وي
ـولِ يؤت ِكــم كِفلـ ِ
َ ُ ْ ُ ً َ ُ
َ
ََْ ْ َ ُ
ك ْ
ــم َو َّ ُ
الل َغ ُف ٌ
ــور
ــورا ت ْمشــون بِــهِ ويغفِــر ل
لكــم ن
َرح ٌ
ِيــم﴾ [الحديد.]28 :

من التزم الطاعات وترك املنكرات ،قذف هللا في
قلبه ً
نورا يهتدي به ،وكافأه هللا على تقواه بالهداية
للحق والثبات عليه ،ولقد بين هللا تعالى أن القرآن وإن
كان قد نزل هداية للعاملين لكن في الواقع إنما ينتفع
َ َ
ِــك الْك َِت ُ
ــاب
ويهتدي به املتقون ،كما قال تعالى﴿ :ذل
ــدى ل ِلْ ُم َّتق َ
ــب فِيــهِ ُه ً
َل َريْ َ
ِــن﴾ [البقرة ،]2 :فالتقوى
ً
جعلت من قلب صاحبها محل أثمر فيه الكتاب وأينع.

َ َ َ ْ َ َ
َّ َ
ـن أ ْوف ب ِ َع ْه ـ ِده ِ َواتــى
خ -املحبة :قال تعالى﴿ :بــى مـ
ـب ال ْ ُم َّتقـ َ
الل ُيِـ ُّ
فَ ـإ َّن َّ َ
ـن﴾ [آل عمران.]76 :
ِ
ِ
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إن أسمى ما تسمو له أنظار العارفين ،هي أن
يدخلوا في زمرة من َّ
أحبهم هللا تعالى ،فليس األمر أن
ُ
ُ
الكبير من
ت ِح َّب بل األمر أن ت َح َّب ،ولنتأمل هذا املعنى
َ
تقرب َ
ب�شيء أ َّ
الحديث القد�سي( :وما َّ
حب
إلي عبدي
ٍ
ُ
افترضت عليه ،وما يز ُ
يتقرب َّ
ال عبدي َّ
إلي
إلي مما
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته :كنت سمعه الذي
َ
ُ
ُ
ُ
يبطش
يسمع َبه ،وبصره الذي يبصر به ،ويد ُه التي ِ
عط َّينه ،ولئن
بها،
ورجله ُالتي َيم�شي بها ،وإن سألني أل ِ
َ
(((
استعاذني ألعيذنه) .
فأي فضل أعظم من أن ُيصبح العبد ينظر
ويسمع بنور هللا ،ويم�شي ويبطش بتوفيق هللا ،وال ُيرد
له طلب ،ويكون في كنف هللا ورعايته؟!
َّ ُ
َّ َ َ ْ
اعلَ ُمــوا أَ َّن َّ َ
الل
د -املعية :قال تعالىَ ﴿ :واتقــوا الل و
ــع ال ْ ُم َّتق َ
َم َ
ِــن﴾ [البقرة.]194 :

كثيرة هي املصاعب التي تعترض حياة اإلنسان،
واإلنسان بطبعه عاجز وضعيف ،لذا ما أحوجه ملن
يعينه ويؤازره ،وليس هناك ركن أقوى وال أمنع من
ضره أحد ً
هللا تعالى ،فمن كانت معه معية هللا ما َّ
أبدا،
وامتأل قلبه باليقين الذي يجعله يحتقر كل املخاطر،
َ َّ
َ َْ َ ْ
ك إ َّن َمـ َ َ ّ َ َ ْ
ـزن
ِين﴾ [الشعراء﴿ ،]62 :ل تـ
﴿ ِ
ِ
ـي ر ِب ســيهد ِ
إ َّن َّ َ
الل َم َع َنــا﴾ [التوبة.]40 :
ِ

َ ْ َ َ
الــا م ْ
ــل َص ِ ً
ِــن
ذ -السعادة :قال تعالى﴿ :مــن ع ِم
َ َ
َْ ُْ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ
ً
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ِــن فَل ُن ْحيِ َي َّنــه حيــاة طيِبــة﴾
ــر أو أنــى وهــو مؤم
ذك ٍ

[النحل.]97 :

ُ
ساع في هذه الحياة ،وقل من
السعادة مطلب كل ٍ
يسلك طريقها الصحيح وهو التقوى ،فالسعادة راحة
في القلب وطمأنينة في النفس ،وسكينة ال يمنحها هللا
تعالى ً
ً
مظلما بعتمة املعصية ،بل كلما استنار
قلبا
القلب بنور الطاعات كلما وجد السعادة في الدنيا.
قد يقال إن النبي صلى هللا عليه وسلم َّبين َّأن
السعادة تكون في أمور مادية ،كما في حديث سعد بن
سعادة
أبي وقاص عن النبي صلى هللا عليه وسلم(ِ :من
ِ
ابن َ
ابن آدم ثالثة ،من سعادة
آدم
ثالثة ،ومن ِش ِ
قوة ِ
ِ
ُ
ُ
ابن آدم :املرأة الصالحة ،واملسكن الصالح ،واملركب
الصالح ،ومن ِشقوة ابن آدم :املرأة السوء ،واملسكن
السوء ،واملركب السوء) (((؟

فيقال :إن هذه فروع ،واألصل هو التقوى ،فإن
وجدت مع األصل طابت به وطابت بها الحياة وكانت
ً
نورا على نور ،وإن ُعدم األصل فال ينفع الفرع ،بل ربما
ينقلب عكس مقصوده.
ْ

ر-الوالية :قال تعالىَ ﴿ :و َّ ُ
الل َو ِ ُّل ال ُم َّتق َِني﴾[الجاثية.]19:

يلجأ الطفل لوالده ،واملظلوم للحاكم ،فيشعرون
باألمان؛ َّ
ألنهم يرون فيمن ولي أمرهم العلم والحكمة
والقدرة والقوة واإلعانة والتعليم ،فكيف لو كان
ُّ
وليك هو هللا تعالى؟
الوالية املعنية هنا ،كاملعية التي سبق الحديث
عنها؛ ليست والية ومعية العلم والتدبير فحسب،
ً
جميعا ،بل والية
وهما اللتان يشترك فيهما الخلق
ومعية النصرة والرعاية والتأييد ،وهاتان ال تكونان إال
للمتقين .
َ ْ ْ َّ ْ
َ
ـر إِن ال َعاق َِبــة
ز -العاقبة الحسنة :قال تعالى﴿ :فاصـ ِ
ل ِلْ ُم َّتقـ َ
ـن﴾ [هود.]49 :
ِ

في صراع الحق والباطل ،قد يكون للباطل جوالت
وصوالت ،وقد يكون للحق آالم وآهات ونكبات ،وذلك
لحكم جليلة يريدها هللا تعالى ،لكن نهاية املطاف ال
َ َ َْ َ َ
َ
ـوف ت ْعل ُمــون
بد أن ينتصر الحق ويزهق الباطل﴿ ،فسـ
َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َّ َّ ُ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ
مــن تكــون ل عق ِبــة ادلارِ إِنــه ل يفلِــح الظال ِمــون﴾
[األنعام.]135 :
ولهذا أنزل هللا تعالى على نبيه صلى هللا عليه وسلم
قصص من قبله من الرسل ّ
ليثبت فؤاده مما القاه
ِ
من أذى الكفار ،وختم إحدى القصص باآلية التي
ْ َ
ُ َ َ َ
َْْ
ْ ََْ
ِيهــا إِلْــك َمــا
ــب نوح
سبقت﴿ :ت ِلــك مِــن أنبــاءِ الغي ِ

ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َّ
ُْ َ َََُْ َْ َ ََ َُْ َ
ـر إِن
ـل هــذا فاصـ ِ
كنــت تعلمهــا أنــت ول قومــك ِمــن قبـ ِ
َْ َ َ
ــة ل ِلْ ُم َّتق َ
ِــن﴾ [هود.]49 :
العاق ِب

وأما ثمرات التقوى األخروية:

أ -الحشر ً
ــر ال ْ ُم َّتق َ
وفدا :قال تعالى﴿ :يَ ْ
ــو َم َنْ ُ ُ
ِــن
َ َُ ُ ُْ ْ
َ َّ ْ َ
َ
حـ َ ْ ً
ـن إ َل َج َه َّنـ َ
ـم وِ ْر ًدا﴾
ـن وفــدا  ٨٥ونســوق المجرِ ِمـ ِ
إِل الر ِ
[مريم.]86 ،85:

ال يكن املتقون في مأمن من أهوال القيامة
فحسب ،بل يأتون إلى هللا تعالى في املحشر ً
وفدا،

((( أخرجه البخاري (. )6502
((( أخرجه أمحد ( ،)1445وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (« :)272/4رواه أمحد ،والبزار ،والطرباين يف الكبري ،واألوسط ،ورجال أمحد رجال الصحيح».
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عطايا هللا للمتقين

أي مكرمين راكبين على نجا ِئب مخصصة ،وقيل
مراكب من نور ،فلنتأمل الفرق بين الحشر في غاية
َ
ُ
التكريم ،وبين سوق املجرمين في غاية الذلَ ﴿ :ون ُســوق
ُْ ْ َ
ِني إ َل َج َه َّن َ
ــم وِ ْر ًدا﴾.
المج ِرم ِ

ََُ ّ
ـي
ب -النجاة من أهوال القيامة :قال تعالى﴿ :وينـ ِ
َّ ُ َّ
َ َّ َ ْ َ َ َ
ــه ُم ُّ
ــوء َو َل ُه ْ
ازتِه ْ
ــم َل َي َم ُّس ُ
الس ُ
ــم
الل الِيــن اتقــوا بِمف ِ
ََُْ َ
يزن
ــون﴾ [الزمر.]61 ،60 :

فأهوال يوم القيامة يراها صاحب التقوى لكن ال
تمسه ،قال تعالى﴿ :ال يمســهم الســوء وال هــم حيزنون﴾،
َ َُْ ُُ ُ َْ َ ُ
ــزع
وهي كقوله في غيرها عن املؤمنين﴿ :ل يزنهــم الف

ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ
ـم َّالِي ُكنْ ُتـ ْ
كـ ُ
ـم
الكــر وتتلقاهــم الملئِكــة هــذا يوم
ُ َ ُ َ
توعــد
ون﴾ [األنبياء.]103 :
ْ ْ ُ ْ َّ
ُ َ َ َ
ــم إِل َوارِدهــا كن
ت -اجتياز الصراطِ﴿ :إَون مِنك
ُ َّ ُ َ ّ َّ َ َّ َ ْ َ َ َُ
ََ َّ َ
ـك َحتْ ًمــا َم ْق ِ ًّ
ـي الِيــن اتقــوا ونــذر
ع ربِـ
ضيــا  ٧١ثــم ننـ ِ
َّ
َ
َ
ًّ
الظال ِ ِمــن فِيهــا ِجثِيــا﴾ [مريم.]72 ،71 :

ً
جسرا على نار جهنم،
حين يضرب الصراط
ويأمر هللا العباد باملرور فوقه ،فهناك يجد صاحب
التقوى آثار صبره على الطاعات وعن املعا�صي؛
إذ تنير أعماله الصالحة الطريق أمامه فيبصر
الصراط ،ويعبر فوقه إلى الجنة﴿ ،يَ ْ
ــو َم تَ َ
ــرى

ْ ْ
َ ْ ْ َ
ــم َب ْ َ
ــات ي َ ْس َ
ــن َأيْدِيه ْ
ور ُه ْ
ــى نُ ُ
ــم
ال ُمؤ ِمن ِــن َوال ُمؤمِن ِ
ِ
َوب َأ ْي َمانِه ْ
ــم﴾ [الحديد ،]12 :وال يجد أهل النفاق
ِ
ِ

ً
نورا يبصرون به الطريق ،فيطلبون النور من
َ ْ َ َ ُ ُ ُْ َ ُ َ
ــون َوال ْ ُم َناف َِق ُ
ــات ل َِّل َ
ِيــن
املؤمنين﴿ ،يــوم يقــول المناف ِق

א

א
כ

ُ

َ
آم ُنــوا انْ ُظ ُرونَــا َن ْق َتبـ ْ
ـن نُوركـ ْ
ـس مِـ ْ
ـم﴾ [الحديد،]13 :
ِ
ِ
ولكن هيهات! فهذا النور حملوه معهم من الدنيا
َ
باملحافظة على الطاعات وترك املنكرات﴿ ،قِيــل
َ َ َ ُ ْ َ ْ
ْ
الَ ِم ُســوا نُ ً
ــورا﴾ [الحديد،]13 :
ج ُعــوا وراءكــم ف
ار ِ
وهنا يكون القرار والحكم الفصل والعدل من هللا
ُ َّ ُ َ ّ َّ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َّ
الظالِمـ َ
ـن ف َ
ِيهــا
ـي الِيــن اتقــوا ونــذر
ِ
تعالى﴿ :ثــم ننـ ِ
ِجث ًِّيــا﴾.
ْ َ َّ
ِــا ُء يَ ْو َمئــذ َب ْع ُض ُه ْ
ــم
ث -شفاعة اإلخوان﴿ :الخ
ِ ٍ
ــد ٌّو إ َّل ال ْ ُم َّتق َ
لِ َ ْعــض َع ُ
ِــن﴾ [الزخرف.]67 :
ِ
ٍ

من صاحب املتقين نال من خيرهم وسعادتهم،
فهم القوم ال يشقى جليسهم ،كما قال بعض السلف:
«استكثروا من اإلخوان ،فإن لكل مؤمن شفاعة»(((.

َ َّ
َّ ْ ُ َّ َ
َََ
ـرِ ٥٤ف
ج -مقعد صدق﴿ :إِن المتقِــن ِف جنـ ٍ
ـات ونهـ ٍ
ْ
ْ َ َ
ََْ
ـك ُم ْق َتـد ٍِر﴾ [القمر.]55 ،54 :
مقعـ ِد صِ ــد ٍق عِنــد مل ِيـ ٍ

آخر ما يستقر باملؤمنين املقام في الجنة ،في جوار
املليك العالم ،ولنتأمل (عند) لنرى حسن املقام وطيب
الختام.
لعل في هذه الجولة السريعة واملختصرة،
وضعنا بين يدي القارئ الكريم بيان الثمرات
ً
التقوى في الدنيا واآلخرة لتكون
محفزا له على
سلوك سبيل التقوى ،والفوز بها ،ليكون ممن قال
ََ َْ َ ُ ْ َ َ َ
ـوى َو َكنُــوا أَ َحـ َّ
ـة َّ
اتل ْقـ َ
ـق ب ِ َهــا
تعالى فيهم﴿ :وألزمهــم ك ِمـ
َ َ
َوأ ْهل َهــا﴾ [الفتح.]26 :

 א א 
 אא

א א 
א א
אא

אא
אא



  א

א
אא א

مرفوعا عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ذكره السيوطي يف اجلامع الصغري وعزاه البن النجار
((( خمتصر منهاج القاصدين ،البن قدامة ص ( ،)99وقد ورد ً
عن أنس ورمز لضعفه ،ينظر :اجلامع الصغري املطبوع مع فيض القدير ،للمناوي (.)500/1
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قضايا معاصرة

منهجية التفكير التصميمي ..
تجارب رائدة في خطبة الجمعة
د .يارس العيتي

()1

ً
لكي ننجح في بيع ُم َنت ٍج ما ،بدال من تصميمه بناء على افتراضاتنا حول ما يريده مستخدمو هذا املنتج،
املستخدمين والخبراء لفهم حاجات املستخدمين» هذه هي الفكرة األساسية ملنهجية
نقوم باستطالع آراء
ِ
التفكير التصميمي ،التي انتقلت من مجال الصناعة إلى مجال تطوير املؤسسات وحل املشكالت اإلدارية
التي تواجهها ثم انتقلت إلى املجال االجتماعي لتصميم حلول للمشكالت االجتماعية
(((بدأ استخدام منهجية التفكير التصميمي
في عالم الصناعة في ثمانينيات القرن املا�ضي،
منتج ما،
وهي ترتكز على فكرة:
«لكي ننجح في بيع ٍ
ً
ً
فبدال عن أن نصممه بناء على افتراضاتنا حول
ببحث نستطلع
ما يريده املستخدمون ،نقوم
ٍ
املستخدمين والخبراء باملنتج  ،فنفهمُ
فيه آراء
ِ
املستخدمين ،وما هي أفضل
حاجات
بالضبط
ِ
ِ
ّ
ً
نصمم
طريقة لتلبيتها ،وبناء على هذا الفهم
ٍ
ُِ
َ
ّ
يلبي حاجاتهم ،وبذلك تكون فرصتنا
املنتج الذي
ِ
أفضل بكثير؛ َّ
َ
ألن التصميم
في تسويق املنتج

سيكون ً
مبنيا على الواقع الحقيقي وليس على
افتراضاتنا املسبقة عن هذا الواقع ،والتي قد
تكون صحيحة وقد تكون خاطئة».
ً
ُّ
ُ ّ
كأس للشرب،
مثل ،إذا أردنا أن ن ِ
صمم أفضل ٍ
َّ
نتوجه بالسؤال للمستخدمين :ما الذي يريدونه في

واملادة
وشكله ولو ِنه
الكأس؟ ما تفضيالتهم
لحجمه ِ
ِ
ِ
التي ُيصنع منها؟ ونسأل الخبراء في صناعة الكؤوس
عن خبرتهم في هذه الصناعة :ما نوعية الكؤوس التي
نالت إقبال الناس وملاذا؟ وما نوعية الكؤوس التي

((( طبيب وكاتب سوري
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منهجية التفكير التصميمي  ..تجارب رائدة في خطبة الجمعة

لم تنل إقبال الناس وملاذا؟ وبناء على مجموع اإلجابات
يصبح لدينا ٌ
فهم أفضل ملا يريده الناس في كؤوس
الشرب ،وبناء على هذا الفهم نصمم الكأس املناسب.
من خالل من منهجية التفكير التصميمي تكون
ُ
فرصتنا في تسويق املنتج أفضل بكثيرَّ ،
ألن
التصميم سيكون ً
مبنيا على الو اقع وليس على
افتراضاتنا املسبقة عن هذا الو اقع ،والتي قد
تكون صحيحة وقد تكون خاطئة

تتكون منهجية التفكيرالتصميمي من
خمسة مراحل:
1.مرحلة االكتشاف :وتبدأ بسؤال التحدي :كيف
يمكننا أن نلبي حاجة معينة؟ مع تحديد أصحاب
العالقة والخبراء واألسئلة التي ستوجه إليهم ،ثم
ُ
تجرى املقابالت معهم وتطرح عليهم األسئلة.
2.مرحلة التفسير :وتعني تحليل اإلجابات ملعرفة
حاجات أصحاب العالقة.
3.مرحلة التصور :وتشمل تصميم املنتج الذي يلبي
حاجات أصحاب العالقة.
4.مرحلة التجريب :وفيها ُي َّ
جرب املنتج على مجموعة
صغيرة منتقاة من أصحاب العالقة ملعرفة آرائهم
واالستفادة من هذه اآلراء في تحسين املنتج قبل
طرحه بكميات كبيرة.

5.مرحلة التطوير :تطوير املنتج باستمرار من خالل
معرفة آراء أصحاب العالقة بعد طرحه في السوق
على نطاق واسع.

منهجية التفكيرالتصميمي في خطبة
الجمعة:
انتقلت منهجية التفكير التصميمي من مجال
الصناعة إلى مجال تطوير املؤسسات وحل
املشكالت اإلدارية التي تواجهها ،ثم انتقلت إلى
املجال االجتماعي لتصميم حلو ٍل للمشكالت
خطوة
االجتماعية كالبطالة والجهل والعنف؛ وفي
ٍ
ُ
ّ
املنهجية إلى مجال تحضير
طموحة  ..قمنا بنقل هذه
ٍ
ً
ُّ
ُ
ُ
خطبة الجمعة ،فبدل من أن ي ِعد الخطيب الخطبة
من بطون الكتب  ،ومما يتوقع حاجة املجتمع إليه،
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ُ ّ
ً
شكل ً
فريقا ُويجري بحثا في املجتمع حول املوضوع
ي ِ
ً
ُ
الذي يريد أن يخطب فيه ،فمثل إذا أراد أن يخطب
ّ
الغلو ،فيتوجه إلى أصحاب العالقة:
عن ظاهرة
(شاب تأثر بالغالة وانضم إليهم ،عائلة هذا الشاب،
أحد أصدقاءه ،شاب تائب من جماعات الغلو،
َّ
 ،)...ويتوجه إلى الخبراء( :عالم أو مفكر مطلع على
ّ
ّ
مختص نف�سي،)...
مختص اجتماعي،
أفكار الغالة،
واحد من هؤالء بضعة أسئلة تزيده
ويطرح على كل
ٍ
ُ
ّ
ً
زوده ببعض الحلول لها .وبعد
فهما لهذه الظاهرة ،وت ِ
الحصول على اإلجابات يقوم فريق إعداد الخطبة
بتحليلها واستنباط أسباب ظاهرة الغلو منها ،ووضع
بعض الحلول التي تعالج هذه الظاهرة أو تقي من
الوقوع فيها .ثم يستفيد منها الخطيب في إعداد
خطبته .

تجارب متعددة:
َّ
ُج ّ ِربــت هــذه املنهجيــة علــى موضوعــات عــدة فــي
ـف
خطبــة الجمعــة ،كاالحتــكار ،والغلــو ،والتآلـ ِ
وجمــع الكلمــة ،وملـ َ
ـس الخطبــاء مــن ذلــك أثــراً
كبيـ ًـرا فــي تطـ ُّـور قدراتهــم علــى فهــم املجتمــع،
والقــدر ِة علــى تشــخيص املشــاكل وطــرح الحلــول
بنـ ًـاء علــى فهــم عميــق لواقــع املســألة املطروحــة،
وكذلــك جعلهــم أكثــر ً
قربــا مــن املســتهدفين
بخطبــة الجمعــة ،ســواء كانــوا جـ ً
ـزءا مــن الحـ ِ ّـل
أو املشــكلة.
إحــدى التجــارب العمليــة التــي أجراهــا بعــض
الخطبــاء كانــت علــى موضــوع (التآلــف وجمــع
الكلمــة) ،حيــث أعـ َّـد خطبــة عــن املوضــوع
ً
بالطريقــة املعتــادة ،ثـ َّـم َّ
ـرة أخــرى
أعدهــا مـ
َّ
بطريقـ ِـة منهجيــة التفكيــر التصميمــي ،فشــكل
ُ
ً
فريقــا ،وحـ َّـدد الش ـرائح التــي سيســتهدفها
فــي امليــدان ،وكانــت فئــة الخب ـراء تتألــف مــن:
(متخصــص فــي علــم االجتمــاع ،ومتخصــص
فــي الشــريعة ،ومتخصــص فــي علــم النفــس)،
ثــم حـ َّـدد فئـ ًـة ّ
ممــن كانــت لهــم تجــارب فــي ذلــك،
ً
ناجحــة كانــت أو مخفقــة ،وحــدد بعدهــا فئــة مــن
املسـ َ
ـتهدفين املباشــرين بمثــل هــذا الطــرح ،ثـ َّـم
صمــم مــع فريقــه األســئلة املناســبة لطرحهــا علــى
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אאכא


א


א  

 
אכ
א 


א 

ُ
ً
جميعــا ،بحيــث تســاعد علــى تشــخيص
هــؤالء
ُ
أ َّصــل املشــكلة  ،وتعيــن علــى اقتـراح الحلــول ،ثــم
حلــل مــع فريقــه اإلجابــات ،فخرجــوا مــن ذلــك
بنتيجـ ٍـة اتضــح مــن خاللهــا كــم كانــوا بعيديــن عــن
املجتمــع لــو طرحــوا املوضــوع مــن زاويــة نظرهــم
ّ
الخاصة ،أو اعتمدوا على فهمهم لواقع الناس،
وانعكــس ذلــك علــى مضمــون الخطبــة؛ حيــث
ّ
تغيــر تشــخيص املشــكلة وكذلــك الحلــول ،وبــدت
ً
جميعــا.
الخطبــة عميقــة بفهــم أط ـراف العالقــة
منهجية التفكير
إن تحضير الخطبة وفق
ً
التصميمي تجعلها أكثر التصاقا بالو اقع
ومالمسة لحاجات الناس و أفكارهم ومشاعرهم،
وبالتالي أكثر قدرة على التأثير فيهم.


א 

وكانــت إحــدى التجــارب كذلــك فــي خطبــة
حــول موضــوع االحتــكار ،ســار فيهــا الخطيــب
علــى مراحــل منهجيــة التفكيــر التصميمــي،
ّ
فجــاءت النتيجــة ُمذهلــة ملــا توجــه الخطيــب
َّ
وتوجــه كذلــك
أنفســهم،
بكالمــه
ِ
للمحتكريــن ِ
للمســؤولين وأصحــاب النفــوذ ،وهكــذا حتــى
أحــاط باملشــكلة مــن جميــع أطرافهــا.
إن تحضيــر الخطبــة وفــق منهجيــة التفكيــر
ً
التصميمــي تجعلهــا أكثــر التصاقــا بالواقــع
ومالمســة لحاجــات النــاس وأفكارهــم
ومشــاعرهم ،وبالتالــي أكثــر قــدرة علــى التأثيــر
ً
فيهــم .كمــا َّأنهــا تعطــي الخطيــب ً
اجتماعيــا
دورا
ً
وقياديــا يتجــاوز مجــرد إلقــاء الخطبــة مــن
علــى املنبــر ،وبمــا َّأنهــا عمـ ٌـل جماعـ ٌّـي يحتــاج إلــى
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فريــق سـ ً
ـواء فــي مرحلــة االكتشــاف أو التفســير
ـور َّ ُ
والتصـ فإنهــا تــدرب الخطيــب والفريــق
الــذي يعمــل معــه علــى العمــل الجماعــي ،كمــا
ً
ً
أنهــا تعطــي الخطيــب نظــرة شــاملة للموضــوع
الــذي يتحـ َّـدث عنــه.
هكــذا يكــون التغييــر والتأثيــر فــي املجتمــع
بفهمــه واالحتــكاك بــه ومعايشــة مشــاكله،
ولــو َّ
تأملنــا فــي هــدي املصطفــى صلــى هللا عليــه
وســلم لوجدنــا كيــف كان ُيخالــط املجتمــع
بجميــع فئاتــه فيســمع مــن هــذا ومــن هــذا،
َ
أصحابــه ليأتــوا لــه بخبــر مــا يغيــب
أو يرســل
عنــه؛ وهكــذا كان الخطبــاء املؤثــرون علــى
مــدى التاريــخ فــإن مــن أهــم أســرار تأثيرهــم
ُّ
يتجــاوز مجــرد مســألة التمكــن مــن اإللقــاء
ُ
والفصاحــة إلــى قدرتهــم علــى فهــم واقعهــم
و محيطهــم .
وفي سبيل تحويل هذه املنهجية إلى واقع عملي
ٌ
ٌّ
مختص العديد من ورش
فريق
ملموس أجرى،
ً
إقباال واستحساناً
التدريب لعدد من الخطباء القت
ً
منهم ،وأظهر ُّ
تتبع أثر هذه الخطب ً
ملموسا في
تغيرا
ً
أداء العديد منهم ،وآثارا إيجابية في تلقي عموم الناس
لهذه الخطب(((.

ً
لو أجرينا دراسة للخطباء املؤثرين على مدى
َّ ّ
يتجاوز مسألة
التاريخ لوجدنا أن سر تأثيرهم ُ
ُّ
التمكن من اإللقاء والفصاحة إلى قدرتهم على
فهم و اقعهم ومحيطهم

تطبيق املنهجية في مجاالت أخرى:
ُ َ
ط ِّبقــت عــدة مبــادرات فــي املجتمــع الســوري فــي
املناطــق املحــررة ضمــن هــذه املنهجيــة فــي مجــال
التعليــم فــي مراحــل دراســية مختلفــة ،واملأمــول
تعميــم التجربــة بهــذه املنهجيــة فــي مجــال التعليــم
ومجــاالت الدعــوة وســياقات العمــل املجتمعــي،
مــن أجــل إحــداث تغييــر عميــق فــي املجتمــع.
وإننــا إذ نذكــر بــكل فخـ ٍـر واعت ـز ٍاز قيــام العديــد
مــن مؤسســات املجتمــع الســوري – فــي ظــل هــذه
املرحلــة الضاغطــة واألزمــة الخانقــة – بمثــل
هــذه التجــارب الرائــدة ،واســتثمارها أحــدث
املنهجيــات العامليــة فــي التغييــر ،مــا يؤكــد علــى َّأن
شــعوبنا قــادرة علــى تقديــم الكثيــر مــن اإلبــداع
واإلنجــاز والتميــز ،وأنهــا مجــال اســتثمار ضخــم
لــكل مــن أراد إفادتهــا ومســاعدتها علــى تخطــي
األزمــات والتقــدم فــي مختلــف املجــاالت.

((( أجــرت رابطــة خطبــاء الشــام تدريبًــا علــى منهجيــة التفكــر التصميمــي للعديــد مــن اخلطبــاء يف عــدة مناطــق مــن الشــمال الســوري احملــرر ،وتقــوم
الرابطــة مبتابعــة اخلطبــاء بعــد هــذه الــورش ،وتشــجيعهم علــى تطبيــق مــا تدربـوا عليــه.
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بأقالم القراء

أ .مرض محب الدين
ُ
والعطاء
تعاظمت األمانة
َ
بو
وجاءت نهضة من بعد ك ٍ
تفرقت الصفوف فكان ً
فرضا
ُن ّ
جدد ر َ
سم هذا الدين حتى
ِ
ً
سقيا
ننمي بذرة العلماء
نربي الجيل باألخالق حتى
على رأس الحضارات ارتقينا
سنبعث في ظالم الليل ً
نورا
ً
ونسقي غرسة عطشت طويل
ً
ونحيي أمة ما زال فيها
لقد ُّ
شنوا على اإلسالم ً
حربا
أندفن أسنا في الرمل ً
جبنا؟
ر
ٌ
بغير العلم ليس لنا نجاة
ً
صروحا
فقوموا وارفعوا معنا
ً
بحرا
بأقالم الدعاة نشق
نكافح في ربوع العمر كي ال
ً
ونسكب في قلوب الجيل طهرا
إذا عطش الفؤاد ورام رًيا

ُ
البالء
وز ُاد الصبر يسبقه
ُ
اللواء
ُليرفع للمجيبين
ُ
اإلخاء
بأن ُيحيا بأمتنا
ً
يالم َ
واقعاُ ،يجلى الشقاء
س
ِ
ُ
ونحرسها لتحضنها السماء
ُ
ُن ّ
وننصح إن أساؤوا
حصنهم
وباإليمان يرتفع البناء
ً
جديدا ،كي ُي َّ
شع به الفضاء
فتقوى ال يمزقها الشتاء
عروق نابضات وانتماء
وليس يفيد في الحرب انزواء
وفي جنباتنا العلم الدواء
ُّ
التسخط والبكاء
ولن يجدي
ُي ُّ
عز بها الكرام األتقياء
من الظلمات ،يمحوها النقاء
ُ َ
عاجلنا وقد ُ
قرب الفناء
ي
وعند هللا في ذاك الجزاء
ظمآن  ..رواء
فنحن لكل
ٍ

هذه املساحة مخصصة ملشاركات القراء التي تصلنا على بريد املجلة
Rawaa@islamicsham.org
ونستقبل فيها خواطركم وإبداعاتم الفكرية واألدبية ،بحيث ال تزيد عن  170كلمة
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الورقة األخيرة

تـ ــأمـ ــرنـ ـ ــي؟
د .خيرهللا طالب

ٌ
مشهد مفعم بالعاطفة يحكيه ابن عباس في قصة
ُمغيث مع زوجته َبريرة ر�ضي هللا عنهم أجمعين ،في
َ
االنفصال عنه ،يقول:
الحادثة املعروفة عند طلبها
كأني ُ
أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ،ودموعه تسيل على
لحيته! فقال النبي صلى هللا عليه وسلم( :يا عباس ،أال
َت ُ
غيث َبريرة ،ومن ِشدة ُبغض
عجب
من ِشدة ُحب ُم ٍ
َ َ ُ ً
غيثا؟)! ثم شفع ُ
النبي الشفوق صلى هللا عليه
بريرة م
ً
(لو راجع ِته) ،قالت :يا َرسو َل هللا،
لبريرة:
قائال
وسلم
َ
(((
تأمرني؟ قال( :إنما أنا أشفع) ،قالت :ال حاجة لي فيه! .
ّ
ُّ
ُّ
ّ
نبي
كل الحب لدى مغيث ،وكل الشفقة لدى ِ
الرحمة ،لم تحمل النبي صلى هللا عليه وسلم على أمر
َ
بريرة بالعودة إلى زوجها ،رغم استعدادها للطاعة ،كما
يدل سؤالها (تأمرني؟).
َّ
ُترى ما الذي َغ َلب كل ذلك ،حتى أن َّ
النبي صلى هللا
ُ
ُ
عليه وسلم َّ
ومصلحتها
حاجتها
وجهها ولم يأمرها؟ َّإنه
التي َّ
عبرت عنها دون خجل« :ال حاجة لي فيه» .وإذا لم
يكن الشافع والناصح مر ً
اعيا لحاجة املنصوح ،فما
حاجة املنصوح في طاعته؟
ٌ ٌ
َّإنها منهجية نبوية للمربين واملعلمين والخطباء والدعاة
والساعين بإصالح ذات البينّ ،بينة غاية البيان بأنكم أيها
الناس ُ
(أعلم بأمور دنياكم) ،و (إنما أنا أشفع) ،وشفاعتي
َ ُ
ال ُتعني أني أعرف بحالكم وحاجاتكم ،فأنتم أعلم بما
يصل ُح لكم في نهاية املطاف .إنها الحكمة وفهم أحوال الناس
ومعرفة ما يصلح لهم.
هذه املنهجية تختلف عن طريقة النصح التي يتبعها
بعض من له الوالية على املنصوحين ،الذين ُيلزمون
منصوحيهم باتباع إرشاداتهم ،أو ُيحاولون فرضها عليهم،
وقد يكونون صادقين في تحقيق مصلحة املنصوح،
لكن طريقتهم ليست على املنهج النبوي الذي يحترم
ُ
ويمنح ُه األمان من االستبداد به ،فيبني
كيان اإلنسان،
شخصيته القوية َّ
املهيأة ُّ
الشرعي
التكليف
أمانة
ل
لتحم
ُ َ
ُ َ
األي ُم حتى ُت َ
نك ُح ّ
ست َأمر ،وال تنك ُح
ومسؤوليات الحياة (ال ت
ِ
ُ َ َ
الب ُ
ستأذن)(((.
كر حتى ت
ِ
ّ
ُ
ُ
َ
االستعداد ّالنف�سي للداعية أل يلزم الناس باستشارته
أو نصيحته ،وأل ينزعج من رفضهمُ :
دليل حكمته وعقله،
وبرهان معرفته باملنهج النبوي الكريم ،وسيجعله َ
أقدرَ
ِِ

على بذل النصيحة بأريحيةُ ،يلقي كلمته عند من ُ
يطلبها أو
َّ
في املوقف الذي يتطلبها ،مجت ِن ًبا إيجاب ما لم يوجبه هللا،
ً
متباعدا
حذ ًرا من التعامل باندفاع ينسف نفسية املتلقي،
ِ
عن األهواء ً الشخصية التي قد تنشأ له في عالقاته مع
الناس ،يقظا من حيل الوصاية واالستبداد الناعم الذي قد
يفطن له املنصوح بعد حين ،فينقلب على من فرض عليه
الرأي ،ولو كان َّ
الناس إليه.
أحب
ِ
تزداد الحاجة إلى أسلوب (عرض النصيحة ّواجتناب
َّ
ُ
الناس فيه إلى الحرية وتسل ِم زمام
زمن تطلع
فرضها) في ٍ
املسؤولية ،بعد أن رفضوا األوامر من أعلى هرم السلطة
البشرية ،وشعروا بضعف دور املرجعيات الشرعية
واملجتمعية ،فزادت حساسيتهم من النصيحة ،وسعوا إلى
يخصهم بأنفسهم ً
تقرير كل ما ُّ
بعيدا عن أي توجيه  ..األمر
الذي يستدعي من َحملة العلم والفكر ومسؤولي الدعوة
َّ
والتربية أن يكونوا أكثر ً
انتباها ألسلوب نصيحتهم ،ولعلهم
لن يجدوا طر ًيقا لقبولها أسرع من تحسين طريقة عرضها
على النهج النبوي الذي ال يلزمها قبول الشفاعة حتى وإن
ً
ً
ً
عالا أو شر ًيفا.
كان الشفيع نبيا ،أو سلطانا أو ِ
ومن النصائح املهمة هنا عدم تقديم املقترحات
لصاحب املشكلة ،وإنما االكتفاء بأسئلة ممنهجة تساعده
على استخراج الحلول العميقة في نفسه(((.
ً
ُ
نحتاج إلى توعية من نحب ،والرقي بهم ليكونوا أهال
الختيار ما يصلح لهم ،وإن اختاروا ما ليس في صالحهم
بادي األمرُّ ،
وتحمل تبعات تلك االختيارات والقرارات،
ً
نيابةعنهم؛ألنَّ
وذلك ٌ
خيرمنالوصايةعليهمواالختيار
ذلك قد ُيثمر نفورهم َّ
عما يصلح لهم ،وإن فعلوه.
َ
وإذا َّ
ظنن ُا َّأن املتربي ال يعرف مصلحة نفسه،
فعلينا تنمية عقله ،وتزويده باألدوات الالزمة
َّ
لذلك .وإذا خشينا تفلته من األوامر الشرعية
َّ
تعظيم هللا
بحجة الحرية ،فعلينا تربيته على
ِ
ومحاسبة نفسه.
عز وجل ومراقب ِت ِه
ِ
ً
ُ
فاإلنسان أكثر قابلية للنصيحة عندما
ُ
ُ
تعرضوالتفرض.واألقدرعلىتحملاملسؤولية
هو من يتخذ القرار ،فال تتخذ قر ًارا عن غيرك،
بل ساعده على رؤية الخيارات وعواقبها.

((( أخرجه البخاري (.)5283
((( أخرجه البخاري ( ،)5136ومسلم (.)1419
((( ضمن ما يصطلح عليه يف مهارات التمكني الذايت بـ الكوتشينج .coaching
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