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كلمة
التحرير

أرض المعراج  ..من األحق بها؟
ابتليت األمة بوقوع املسجد األقىص واألرض
املباركة يف أرس املحتل الغاصب منذ ما يقرب من
قرن من الزمان((( ،وقد كان هذا البالء مقد ً
ّمة
ٍ
لبالءات كثرية ،ليس أوّلها تهجري أهل فلسطني،
والتمكني لنظام طائفي باطني يف سورية يحمي
حدود املحت ّل الغاصب ،وليس آخرها تسابق
محموم للتطبيع مع املحتل وتقبّل وجوده ،فضالً
عن تجميل صورته بتحميل سج ّل إجرامه عىل
الضحية ،وصوال ً إىل التعاون معه ومنارصته،
وتسخري مقدّرات البالد والعباد لخدمة مرشوعه!
ومن أبرز صور التطبيع مع الكيان املحت ّل:
الكال ُم -غري املسبوق -عن ّ
أحقية اليهود الغاصبني
يف أرض فلسطني ،بزعم وجود بني إرسائيل
التاريخي يف فلسطني منذ القِ دم ،وتصوير املسألة
عىل أنّها رصاع شعبني ال ناقة لنا فيها وال جمل،
ً
وأنّه متى ما ّ
دولة وأصبحوا فيها
أسس املحت ُّلون
مواطنني بدع ٍم دويل فقد انتهت القضية بالنسبة

لنا ،وينبغي أن نعرتف لهم بها ،مدفوعني بمواقف
فكرية وسياسة معيّنة.
ٍ
مقاالت تُنرش
وقد تنوَّع ظهور هذا التطبيع يف
وأعمال إعالمية ودرامية ،والتي
بني الفينة واألخرى،
ٍ
ال تخرج عن كونها صدىً ملا يطرحه املحت ُّل نفسه
ً
مرافقة لتسابق يف
من مزاعم وادّعاءات وأكاذيب،
التطبيع العميل يف مجاالت متعدّدة.
وقد انربى العديد من الغيورين للر ّد عىل هذه
الدعوى باملنطق التاريخي نفسه الذي بُنيت عليه
ُّ
الشبهة ،فبيّنوا بالدالئل التاريخية ّ
أن الوجود
املعروف لبني إرسائيل عىل أرض فلسطني جاء بعد
عدّة قرون من سكنى (الكنعانيني) و(اآلموريني)
بها ،وهما قبائل هاجرت من شبه الجزيرة العربية
حوايل  2600قبل امليالد ،وقد د َّلت عىل ذلك العديد
من اآلثار التاريخية ،باإلضافة إىل تاريخ انتقال
ُّ
بأرض
ينص عىل نزولهم
بني إرسائيل الذي
ٍ
معمور ٍة قبل ذلك ،كما ُّ
تنص عليه التوراة والروايات
التاريخية قاطبة.

((( في أبريل/نيسان 1920م اجتمع مندوبو «دول االتفاق» (فرنسا وبريطانيا) المنتصرة في الحرب العالمية األوىل في مدينة سان ريمو اإليطالية فيما
ُس ّم َي مؤتمر سان ريمو لتعديل اتفاقية سايكس-بيكو وتقرير الشكل النهائي لتقسيم األراضي التي ا ْحتُلت من الدولة العثمانية .في هذا المؤتمر
اتفق الطرفان عىل منح فلسطين لبريطانيا وتعديل المتفق عليه سابقاً .تاريخ توجهات بريطانية – شرقية :مذكرات السير رونالد ستورس :ترجمة
رؤوف عباس ،القاهرة ،ص (.)400
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ّ
ِ
ثالثة مساجد :مسجد
فإذا كان دلي ُل األحقية يقوم عىل األقدمية يف ( :ال تُ َش ُّد ال ِّرحا ُل إال إىل
اإلقامة والعمارة :فبنو إرسائيل مسبوقون ُ
بسكنى الحرام ،ومسجدي هذا ،واملسجد األقىص)(((.
تلك البالد ،وقد جاؤوا الحقني ،ث ّم إنَّها قد خرجت
حقَ
من تحت أيديهم من مئات السنني وحكمها أقوام ما معيار األحقية في األرض؟ ومن يملك ّ
عديدون كان آخرهم املسلمون ،فإن كان هناك ّ
حق إعطائها؟
ّ
فالحق يتنازعه عدة أقوام.
قديم
األرض ومَ ن فيها ومَ ن عليها مُلك لله تعاىل،
فيها ،وهو مَ ُن يعطيها ويمنعها،
األحقية تقوم عىل الوجود :ففرق وهو املترصِّف
ّ
وإذا كانت
ََ
َ َ
بني وجو ٍد أصيل عمل عىل عمارة األرض دون قال تعاىل﴿ :إ ِ َّن األ ْرض ِ ّلِ يُورِث َها َمن يشاء ِم ْن َع َِبا ِده ِ
ْ
ْ
ُ ْ َّ
وقالَ ﴿ :وأ ْو َرث َنا
،]128
﴾[األعراف:
َوال َعاق ِ َبة لِل ُمتقِني
احتالل
طارئ قام عىل
إرضار بآخرين ،وبني وجو ٍد
ٍ
َ
ٍ
َََ
ْ َ ْ َ َّ ِ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون َم َشار َق ْال ْ
ِ
اربَ َها
غ
م
و
ض
ر
ف
ع
ض
ت
س
ي
وا
ن
ك
ين
ال
م
و
ق
ال
ََ ِ
ِ
وغصب وتهجري أهل األرض واألمالك،
ري
وتهج ٍ
ٍ
يها َو َت َّم ْ
ار ْك َنا فِ َ
ت َر ّب َ
ت َك َِم ُ
َّالت بَ َ
ك ُْ
ن ٰ
ال ْس َ ٰ
ع بَ ِن
ِ
ورسقة منجزاتهم وتدمريها.
َ ُ َ
َ
ِْ َ َ
َ َ
يل ب َما َص َ ُ
بوا َو َد َّم ْرنا َما كن يَ ْص َن ُع ف ِ ْرع ْون َوق ْو ُم ُه
إِسائ ِ َ ُ ِ
أما إذا كانت األحقية تقوم عىل فرض األمر
َْ ُ َ
ون﴾ [األعراف.]137 :
َو َما كنوا يع ِرش
الواقع :فاألمر سجا ٌل لم ينته.
واليهود أنفسهم يؤمنون بهذا املعيار ويُدللون
ّ
ُّ
ما سبق إنما هو مناقشة يف سياق التنزل يف عليه بآية وردت يف التوراة كما يروونها يف ِسفر
النقاش فحسب ،فالجانب التاريخي ليس هو التكوين«ِ :ف ذ ِل َك ا ْليَ ْو ِم َق َ
ط َع ال َّربُّ مَ َع أَبْ َرا َم ِميث َ ًاقا
ّ
الجانب األه ّم يف مسألة
األحقية يف األرض ،وينبغي َقائ ًِلِ :لن َ ْس ِل َك أُعْ ِطي هذِهِ األ َ ْر َ
ص إ ِ َل
ضِ ،م ْن نَهْ ِر ِم ْ َ
أال ننجرف مع هذه املزاعم وال ِّرد عليها فتنسينا
ري ،نَهْ ِر ا ْل ُف َر ِ
ات».
النَّهْ ِر ا ْل َك ِب ِ
الجوانب األهم ،والتي يمكن تناولها من خالل
ومن ال يؤمن بهذه املرجعية الدينية :فيُخا َ
طب
األسئلة التالية:
باملرجعية التاريخية اآلنفة الذكر.
•ما هي أرض فلسطني؟
وأمَّ ا من كان يستد ُّل باألمر الواقعّ :
فإن التاريخ
ّ
األحقية فيها؟ ومن يعطيها؟
•وما معيار
ودروسه تقول ّ
َ
إن وجود اليهو ِد يف فلسطني عىل م ِّر
•ومَ ن املخا َ
طب بوراثتها؟
التاريخ كان طارئًا مؤقتًا ،وما زالت املعركة الحالية
•وأخرياً ..من األحق بأرض فلسطني؟
ً
ِّ
ُ
قائمة لم تحسم ،ومن أراد االستسالم فال يمثل إال
نفسه.
ما هي أرض فلسطين؟
أرض الشام ٌ
أرض مقدّسة ،وأعظمها قداسة
«بيت املقدس» التي فيها املسجد األقىص الذي بناه َمن المخاطب بوراثة أرض فلسطين؟
يف جميع هذه الحقب التاريخية أوكل الله تعاىل
أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم ،فعن أبي ذ ٍّر ريض
الله عنه قال :قلت :يا رسول الله أيُّ مسجد وضع إىل أنبيائه والصالحني من عباده رعاية املسجد
ٌ
فريق
يف األرض أوّل؟ قال« :املسجد الحرام» .قال قلت :األقىص وعمارته وإمامته ،وكان ك َّلما انحرف
ّ
الحق أورث الله األرض لعبادٍ
ث َّم أي؟ قال« :ث َّم املسجد األقىص» .قال قلت :كم من الناس عن الدين
بينهما؟ قال« :أربعون سنة .رواه البخاري ومسلم ،آخرين ،حتى بعث الله محمّ دًا صىل الله عليه وس ّلم
بالدين الخاتم الذي ارتضاه للخلق جميعً ا ،وجعله
وبيت املقدس يف أرض تعرف اليوم بفلسطني.
ناسخا ملا قبله ،وأمره بنرشه يف العالم ك ِّله؛ ُ
ً
ففتحت
ً
وقد اختار الله ًتعاىل هذه األرض مبعثا لكثري البالد ودخل الناس يف دين الله أفواجً ا ،ومن تلك
من األنبياء ،ومهبطا لكثري من الرساالت ،وختمها البالد :أرض الشام املباركة ،التي ّ
بش الرسول 
بمعراج نبينا محمد عليه الصالة والسالم ،وإمامته بأنّها ستكون حصن اإليمان وفسطاط املسلمني
لألنبياء يف املسجد األقىص املبارك.
حتى نزول عيىس عليه السالم.
ثم كانت َ
قبلة املسلمني للصالة قبل أن تتحول
ّ
األحقية بتلك البالد
فببعثة النبي  انتقلت
ّ
بغض النظر عن عرقهم
إىل الكعبة املرشفة ،وهي إحدى ثالث جهات أذن والقيام بها إىل املسلمني
الرشع بش ِّد الرحال إليها عل وجه التعبُّد ،قال
((( أخرجه البخاري ( )1139واللفظ له ،ومسلم (.)1397
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َ
تورث
إرسائيل
وهذا كان
أو جنسهم ،وستبقى كذلك إىل أن يرث الله األرض
قبل أن َ ْ َ
شأن بني َ ُ ُ
َ
ومَ ن عليها كما جاءت بذلك البشارات الثابتة عن
األرض لهم ،قال تعاىل﴿ :قالوا أوذِينا ِمن َ قب ِل أن
َْ ََ َ ِ َْ
ْ َ َ َ َ َ َ ٰ َ ُّ ُ
ك ْم أن ُي ْهلِكَ
َ
النبي .
جئتناۚ قال ع َس رب
تأت ِينا ومن بع ِد ما ِ
ْ
َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ََ ُ َ ََْ
ُ
ْ
ْ
عدوكم ويستخلِفكم ِف الر ِض فينظر كيف
وينبني عىل ذلك أمران:
َْ َُ َ
ون ﴾[األعراف.]129 :
تعمل
األمر األولَّ :
أن املخاطب بوراثة أرض فلسطني
وبنو إرسائيل قد برعوا يف تحريف كالم الله
هم أهل الحق أتباع الدين الحق ،املؤمنون بالله
تعاىل السائرون عىل طريقه ،وهؤالء بعضهم أوىل بحروفه ومعانيه ،فهم غري مؤتمنني عليه وال عىل
ببعض مهما اختلفت ألسنتهم وأقوامهم؛ لذا كان تفسريه.
ّ
األحق بأرض فلسطين؟
املؤمنون بمحمد ّ هم أتباع األنبياء السابقني َمن
والوارثون لهم؛ ألنهم يؤمنون بجميع األنبياء وال
ِّ
األحقيَّة باألرض املقدسة لم تكن نابعة من
يف ّرقون بينهم ،ودينهم هو التوحيد الخالص،
عن األسبقية التاريخية؛ بل بأمر الله تعاىل لرسله
صلَّ
ابن عبّاس ريض الله عنهما ،أ َ َّن َر ُسو َل ِ
الله َ
ولعباده املؤمنني الذين يُقيمون دينه ورشيعته،
َّ َ
ْ ََ َ
ْ
ُ َ ِ
الله عَ لي ُْه و ََسل َم َ َق ِد َم َالمَ دِينة فوَجَ َد اليَهُ و َد ِصيَامً َا فقد جاء إليها إبراهيم عليه السالم مهاج ًرا من
يَ ْو َم عَ اشو َراءَ ،فقا َل لهُ ْم َر ُسو ُل ِ
الله ( :مَ ا َهذا العراق ،وسكن فيها ،وهذه الهجرة لم تكن أمرا ً
ََ
َ
ا ْليَ ْو ُم ا َّلذِي تَ ُ
صومُونَهُ؟) فقالُواَ :هذا يَ ْو ٌم عَ ِظيمٌ ،عفوياً ،أو بحثا ً عن املاء والكأل كما يحصل كثريا ً
أَنْجَ ى الل ُه فِ ِيه م َ
ُوس و ََقوْمَ هُ ،و ََغ َّر َق فِ ْرعَ و َْن و ََقوْمَ هُ،
ووحي من الله ،تماما ً كما
بأمر
كانت
بل
البرش،
مع
ٍ
ٍ
ُ
ََ َ
صامَ ُه م َ
ُوس ُش ْك ًراَ ،فنَحْ ُن ن َ ُ
َف َ
صو ُمهُ ،ف ْقال َ َر ُسول اختار الله وادي م ّكة املك ّرمة غري ذي الزرع ُ
لسكنى
َ
َ
الله َ :
ِ
ُوس ِمن ُك ْم ف َ ُ
(فنَحْ ُن أحَ ُّق وَأو َْل ِبم َ
صامَ ه إسماعيل عليه السالم وأمِّ ه هاجر ،وكما اختار الله
َ
َر ُسو ُل ِ
الله  ،وَأمَ َر ِب ِصي َِام ِه) متفق عليه.
َ
أرض املدينة ذات النخل بني ح ّرتني لهجرة نبينا
األمر الثاني :وقع بنو إرسائيل يف العديد من محمد .
األخطاء يف هذا األمر ،وأهمها:
فكان من ذرية إبراهيمَ :إسحاق ،ثم وُلد
 زعمهم ََّ
الله تعاىل
أن األرض املقدسة أورثها
إلسحاق يعقوب (وهو إرسائيل الذي يُنسب له
ْ ُ ُ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ
لهم بمثل
قوله تعاىل﴿ :ادخلوا الرض المقدسة بنو إرسائيل) ،وإرسائيل (نبي الله يعقوب عليه
َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ
ْ
ال ِت كتب الل لكم﴾
[املائدة ،]21 َ :كان َلجنسهم السالم) ُو ِلد ونشأ فيها ،ث َّم انتقل وبنوه إىل مرص
َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َّ ُ
ُ
ّ
ِ
﴾
﴿
وقوميتهم ،فقالوا:
ه
اؤ
ِب
ح
أ
و
الل
اء
ن
ب
أ
ن
ن
بعد أن تمكن فيها ابنه يوسف عليه السالم وصار
َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ
ووحي منه
بتقدير من الله
[املائدة ،]18َ :وقالوا﴿ :لن يدخل النة إِل من كن عزيزها ،وكان ذلك
ٍ
ُ ً َ
ٍ
ودا أ ْو ن َص َ
ً
ار ٰى﴾ [البقرة.]111 :
ه
أيضا ،وهناك ّ
توسعت ذريته وكربت حتى صارت
ً
توريث األرض لهم عىل سبيل التأبيد اثنتي عرشة أسباطا ،حتى بُعث فيهم موىس عليه
َ
 ظنُّوا َّأن
السالم فأمره ربّه تبارك وتعاىل بالهجرة بقومه
وأنّه ال ّ
يتغي وال يتبدّل.
بني إرسائيل -مُجددا ً إىل فلسطني ،قال تعاىل َ عىلَ
ْ ُ ُ
ّ
َ
والصواب ّ
أن هذا الوعد كان ألسالفهم؛ ألنهم لسان موىس عليه السالم﴿ :يَا ق ْو ِم ادخلوا َاأل ْرض
ُ َ َّ َ َ َّ
َ َ َ للّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ُْ
ّ
كانوا موحّ دين متبعني لنبيّهم ،وكان هذا العطاء
اركم
َالمق َدسة ال َ ِت كتب ا لكم وال ترتدوا ع أدب ِ
مرشو ً
َ
ُ
طا بالبقاء عىل اإليمان ،أمّ ا من بدّل ّ
وغي
َ
اسين﴾ [املائدة.]21:
فتنقلِبوا خ ِ ِ
َّ
فإن الوعد ال يشملُه ،وهذا حال األرض املقدّسة
ِّ
ونلحظ هنا َّ
األحقيَّة باألرض لم تكن نابعة
أن
التي كانت قبل بني إرسائيل لغريهم ،وبعد ذلك
للمسلمني ،وكذلك سائر البالد ،قال تعاىلَ ﴿ :و َع َد من األسبقية التاريخية؛ فلو استطردنا يف منطق
َّ ُ َّ
ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ األسبقية لقلنا بعدم ّ
ين َ
أحقية إبراهيم عليه السالم
ال َ
الل َ ِ
آم ُنوا ِمنكم وعمِلوا الص ِ
الاتِ ليستخلِفنهم
ْ
َ َ ْ ْ َ َ َّ
َْ ْ ََُ َ ّ
ك َ َّ
ِن ل َ ُه ْم وذ ّريته يف فلسطني؛ ألنّه جاء إليها من العراق ،وال
ال َ
اس َتخلف ِ
ين ِمن قبلِ ِهم ولم
ِف ال ْر ِض كما
َ
َّ
ّ
ْ َ
د َ
ل َب ّد َ َّ
الي ْ
بأحقية موىس عليه السالم وقومه من بني إرسائيل
ض ل َ ُه ْم َو َ ُ
ارتَ َ ٰ
ِين ُه ُم ِ
ِل ُهم ّ ِمن َبع ِد خ ْوف ِ ِه ْم أ ْم ًنا
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َْ
ْ
َ
ً
ُ
ُ
فيها؛ فهم الذين خرج أجدادهم منها باختيارهم
شكون ِب شيئا﴾ [النور.]55 :
يعبدون ِن ل ي ِ
حتى سكنها غريهم.
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وبعد انتقال بني إرسائيل من مرص إىل فلسطني
وانتصارهم عىل الجبّارين الوثنيني ،صار حكم
هذه البالد إليهم ،وصارت إمامة املسجد األقىص
نبي
إىل األنبياء والصالحني منهم ،ومن أبرزهمُّ :
الله سليمان بن داوود عليهما السالم ،الذي أعاد
بناءه كما هو معروف ،وقد روى النسائي وابن
ماجة وغريهما بالسند إىل عبد الله بن عمرو بن
العاص ريض الله عنهما عن النبي  قال( :ملا
فرغ سليمان بن داوود من بناء بيت املقدس ،سأل
الله ثالثًا :حكمً ا يصادف حكمه ،ومل ًكا ال ينبغي
ألح ٍد من بعده ،وأال يأتي هذا املسجد أح ٌد ال يريد
إال الصالة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته
أمه) ،فقال النبي ( :أما اثنتان فقد أعطيهما،
وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة) ،ولم يزل بيت
ّ
بختنص،
املقدس عىل ما بناه سليمان حتى غزاه
فخ ّرب املدينة ،وهدمها ونقض املسجد ،وسبى بني
إرسائيل إىل العراق.
وبعد أن عادوا إىل فلسطني ،استم َّر األنبياء يف
إمامة بني إرسائيل ،حتى كان آخرهم زكريا وابنه
يحيى وابن خالته عيىس بن مريم عليهم السالم
جميعا ً .
ويف جميع هذه الحقب التاريخية  ..كان الله قد
أوكل إىل أنبيائه والصالحني من عباده رعاية املسجد
األقىص وعمارته وإمامته ،كائنًا من كان مرتادوه
واملصلون فيه (عربا ً أم عربانيني أم أقباطاً.)...
ثم ملا جاء اإلسالم وفتح املسلمون البالد
وحكموها بدين الله الذي اختاره للعاملني؛ صارت
رعاية املسجد األقىص وعمارته وإمامته إليهم ،وهم
عىل م ّر العصور بشهادة التاريخ ال يمنعون أحدًا
منه ،وزوّاره كائنًا مَ ن كانوا آمنني مطمئنني.

الخالصة:
إن حكم أنبياء بني إرسائيل َ
ّ
أرض فلسطني كان
بأمر من الله تعاىل ،لكن اليهود
حكمً ا صحيحً ا
ٍ
فقدوا ّ
حقهم يف هذه األرض ويف إمامة املسجد
األقىص ب ُكفرهم بأنبياء الله وبتآمرهم لقتل عيىس
عليه السالم وبتحريفهم للتوراة ،والنصارى فقدوا
َّ
حقهم يف األرض ويف اإلمامة ب ُكفرهم بالله بقولهم
بالتثليث ،وبتحريفهم لإلنجيل ،ثم مَ نَحَ الله تعاىل
َّ
الحق بهذه األرض وإمامة املسجد األقىص ألمة
هذا
محمّ د  ،وابتدأ ذلك بإرسائه به  إىل املسجد
األقىص ليالً يف العهد امل ّكي من دعوته فصىل فيه
السماء ،وأنزل َ ذلك يف ْالقرآن
قبل أن يُعرج به إىل
ُ ْ َ َ َّ ِ َ ْ َ ٰ َ ْ ِ ْ ً ّ ِ َ َ ْ
ج ِد
س
م
ال
ن
م
ال
ل
ه
د
ب
ع
ب
ى
س
أ
ي
ال
الكريم﴿ :سبحان
ِ
ِ
ْ
َ
َّ ِ ْ
َ ْ

َ َ َ َ ْ ُ ُ
َ ْ
َ
َ
األقص ِ
ن َي ُه ِم ْن
ج ِد
الَرا ِم إِل المس ِ
الي باركنا حول ل ِ ِ
َ
النبي  أُمَّ ته بفضائل الشام
آيَات ِنا﴾ ،وحدّث
ُّ

وبيت املقدسَّ ،
وبشهم ببشارات كثرية متعلقة
بها ،لريشدهم إىل أحقية أمّ ة اإلسالم يف هذه البالد
املباركة إىل أن تقوم الساعة.
فأحقيتنا يف فلسطني ليست ألنَّنا عرب وهم بنو
ّ
الكفار،
إرسائيل؛ فالعرب فيهم املؤمنون وفيهم
واليهود كانوا مؤمنني أتباع أنبيا ٍء حتى كفروا
بأنبيائهم وجحدوا نبوّة محمد ؛ بل نحن
ِّ
الحق يف فلسطني ألنّنا أصحاب الدين
أصحاب
ّ
الصحيح ،وأتباع األنبياء والرسل ،وهم قد ضلوا عن
اتِّباع أنبياء الله ،وبدّلوا دينهم ،وبغوا يف األرض.
يخص منهم قوما ً
ُّ
وهذا عا ٌّم يف جميع املسلمني (ال
دون قوم ،أو شعبا ً دون شعب).
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تأصيل

حتى ال يكون االنتساب
ً
سبيل إىل التناز ع
إىل «أهل السنة»
د .معن عبد القادر

(*)

سلب مُسمى أهل السنة عن أي مذهب يورث الفرقة والتنازع مع أهله ،إال
ً
فاحشة ف ّرقت األمة وناصبتها
أنه ال مناص منه يف الطوائف التي تبنّت بدعً ا
العِ داء كالخوارج والرافضة .أمّ ا حني ال تكون البدعة كذلك ،وتكون املخالفة
ملنهج أهل السنة يف مسائل دون مسائلَّ ،
فإن اإلنصاف يقتيض من املتخالفني
ْ
خالفت أهل السنة يف كذا ،دون اإلطالق .وهذا أبع ُد عن
التفصيل ،فيُقال:
َّ
التنازع ،كما أنه يُحقق األمر الرشعي ببيان الحق وحفظ الدين.
ك َّلما ازدادت عىل أمة اإلسالم املحن ،وتكالبت
ُ
الصيحات التي تدعو إىل الوحدة
عليها األمم ،تعالت
ُ
واالجتماع ،وتندُب الفرقة والتنازع ،وتُرجع إليهما
أسباب العجز والهوان .واألمَّ ة وإن كانت ك ُّلها
طب ًَة باالئتالف وترك ُ
مخا َ
الفرقة ،إال َّ
أن الخِ طابَ
يتوجَّ ه أوّل ما يتوجّ ه إىل املقدّمني يف األمة ورموزها
رأس هؤالء العلما ُء وطالبُ
ومرجعيّاتها ،وعىل ِ
العلم؛ ملا لهم من مكانة وتقدير يف قلوب عامة
املسلمني ،إذ يتط ّلعون إىل مواقفهم ويَصدُرون عن
أقوالهم(((.
ورغم صدق هذه الصيحات َ
وغريتها ،إال أنها
تبقى يف دائرة االنفعال والكالم ،ولن يكون لها أثر

يف الواقع ما لم نتلمّ س خطوات عملية للتح ُّرك نحو
إزالة ُ
الفرقة والتخفيف من حدَّة التنازع.
وكثريًا ما تنادي هذه الصيحات بإزالة الخالف
سبيل إىل االجتماع وترك ُ
ً
الفرقة ،وهذا
من جذوره
أمر مطلوب حني يمكن تحقيقه ،لكن نعلم يقينًا
بالرشع والعقل أن إزالة الخالف تمامً ا -والحديث
عن قضايا كلية كربى وليس عن جزئيات يسرية-
ممكن دائمً ا ،فهل نبقى حبيسني لهذا
أم ٌر غريُ
ٍ
الوضع؟ الجواب :كال ،فحني ال يُمكن إزالة الخالف
فلننتقل إىل إدارة الخالف ،حتى ال نجعله سببًا
للتنازع والفرقة والبغضاء ما أمكن.

(*) أكاديمي وكاتب في قضايا التربية والفكر.
((( برغم الهزات التي تتعرض لها هذه المرجعيات ألسباب ذاتية وداخلية وخارجية ،ليس المقال مكان تفصيلها.
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ولنقف مع القيد الذي ذكره الشاطبي رحمه
حني ال يُمكن إزالة الخالف ننتقل إىل إدارة
الله فنسأل :هل يمكن ضبط درجة ُ
«الفحش» التي
الخالف ،حتى ال نجعله سببًا للتنازع
ُ
يسوغ معها تصنيف هذه الفرق ووصفها بما ال
والفرقة والبغضاء ما أمكن
ترضاه ،وال ينبغي السكوت عنه؟
1 .من البديهي أن نُدخل يف ذلك الطوائف
أثر التصنيف في التنازع:
ُّ
أو املذاهب التي حملت اسم البدعة ذاتها،
ويبث الفرقة
من جملة ما يُثري العداوات
كالرافضة ،أو الخوارج ،أو القدرية ،أو الجربية،
والتنازع مسألة التصنيف ،وأقصد هنا بها تحديدًا:
َّ
فإن نسبة هذه الطوائف إىل الضالل تحصي ُل
ٍ
ٍ
ٍ
وصف
مذهب بعينه إىل
مدرسة أو
طائفة أو
نسبة
ٍ
ً
حاصل ،إذ عنوانها يد ُّل عليه ،وحني تُوصف
وصفا يُثريهم أن
ال يرضا ُه أصحابه ،أو سلبُهم
ٌ
ُنرصف إىل العقيدة التي
بالضالل فالوصف م
يُسلب عنهم.
تظهر يف اسمها ،وهذا ّ
بي.
أمّ ا كون التصنيف -بالتعريف الذي ذكرناه-
والفرقة ،فهذا أم ٌر ال يُجادَل فيه2 . .وحيث كان املانع من التصنيف هو خوفُ
يورث العداوة ُ
ُ
ُ
ُ
الفرقة وعدم األلفة ،وما يورثه من العداوة
يقول الشاطبي رحمه الله يف تعليقه عىل حديث
َ
والبغضاءَّ ،
ً
بعض البدع إنَّما قامت عىل
فإن
معلل عدم تعيني تلك الفرق:
االفرتاق املشهور،
ُ
ٌ
َّ
ً
العداوة والبغضاء وتفريق جماعة املسلمني،
«أيضا ِّ
ظهرت
أ
لو
ها
ن
أ
وهي
أخرى
حكمة
فللسرت
ِ
مع َّ
كبدعة الخوارج ُّ
بتوسعهم يف التكفري واستحالل
داع إىل
أن أصحابها من األمّ ة لكان يف ذلك ٍ
ُ
ُ
دماء املعصومني ،بل وجعْ ل مرتكب الكبرية
الفرقة وعدم األلفة التي أمر الله ورسوله بها ،ويف
َ
من املرتدِّين الذين هم أوىل بالقتل من ّ
الكفار
الحديث( :ال تحاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا
األصليِّني ،فصاروا يَقتُلون أهل اإلسالم ويَدَعون
وكونوا عباد الله إخوانًا) .فإذا كان يف مقتىض
أهل األوثان .وقل مثل ذلك وأش َّد منه يف الرافضة
العادة أن التعريف بهم عىل التعيني يورث العداوة
الذين قام دينهم عىل بُغض الصحابة رضوان
بينهم والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيًّا عنه»(((.
الله عليهم وتكفريهم إال عددًا ً
قليل منهم ،وعىل
لكن الشاطبي رحمه الله يستدر ُك َّ
أن هذا غريُ
تكفري «النواصب» واستحالل دمائهم ،وعىل َّ
أن
ممكن بإطالق ،فيقول يف املوضع نفسه« :إال أنْ
ٍ
قتلهم سبي ٌل إىل الجنة ،فهذه الفِ َر ُق وأشباهها
ً
َ
ِ
كبدعة الخوارج ...ويُلحق
فاحشة جدًّا
تكون البدعة
قد ناصبت األمة العداء جها ًرا نها ًرا ،فليس
بذلك ما هو مثله يف الشناعة أو قريب منه بحسب
يف تصنيفها بالضالل مزي ُد عداو ٍة بعد الذي
(((
ُ
فالسكوت عنه أوىل»
نظر املجتهد ،وما عدا ذلك
ُ
املصلحة بالسكوت عنهم ،بل
أعلنوه ،فانتفت
فحني تكون البدعة فاحشة جدًا ،ال يمكن السكوت
الواجبُ فضحُ هم والتحذير منهم بكل سبيل.
عن التعيني ،بل ال ب َّد من وصف الفِ رقة املعيَّنة
بالضالل ،ولو ترتَّب عىل ذلك عداو ٌة ُ
وفرقة .وقد 3 .وقد يُع ُّد من البدع الفاحشة جدًا تلك التي
خالفت عقيدة جماهري األمة يف القديم والحديث،
الشاطبي من ذلك الفِ َر َق التي نبَّه الرشع عىل
ع َّد
ُّ
وال يُعرف لرؤسائهم القائلني بها عل ٌم وال فض ٌل
تعيينهم ،والفرق التي تدعو إىل ضاللتها وتزيينها
يف اإلسالم ،إذ ال يقو ُل بقولهم عالم معترب،
يف قلوب العوام.
وضاللهم ظاهر لصغار طلبة العلم بل والعامة
ً
فضل عن العلماء ،كبدعة «القرآنيني»،
أحيانًا
ً
فاحشة جدًا – كبدعة
حني تكون البدعة
فهذه البدع يف الغالب بد ٌع ّ
ٌ
ُخرجة من
مكفر ٌة م
الخوارج والرافضة – ال يمكن السكوت
امل ّلة ،والحمد لله أنَّهم يف األمة قليل ،وال أثر
عن التعيني ،بل ال ب َّد من وصف الفِ رقة
لخالفهم وعداوتهم.
املعيَّنة بالضالل ،ولو ترتَّب عىل ذلك عداوةٌ
َ
داللة فيه عىل
أما حني ينتسب املذهب إىل اس ٍم ال
ُ
وفرقة
باطل يف ذاته ،كاالنتساب إىل عال ٍم ،أو بلدٍ ،أو اس ٍم
((( االعتصام ،للشاطبي ،ص ( ،)725بتصرف يسير.
((( المرجع السابق.
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بيان َّ
أن هذا االعتقا َد باط ٌل أو أن ذلك
ٌ
األص َل بدعة محدثة ،فهذا دي ٌن ال مُداهنة
فيهْ ،
وإن كان ينبغي أن يُستعمل يف بيانه
الحكمة
استحسن ُه أصحابُه ،ويكون فيه – بحسب نظر
مخالفيه – ٌّ
حق وباطل ،ويكون الباطل – بحسب
نظر مخالفيه ً
أيضا – يف مسائل «علمية» ليست
ً
َّ
مبنية عىل بغضا ٍء وعداوة مع األمّ ةْ ،
كأن تتعلق
باألسماء والصفات أو القدر أو موقع العقل من
النقل وأشباهها ،وينتسب إليه من ال يُن َكر علمُهم
وفضلهم يف اإلسالم :فيجبُ الحذ ُر من التصنيف
باملعنى الذي قصدناه وهو إطالق وصف عام عىل
ً
رعاية لالئتالف
املذهب ال يرضاه أصحابه؛ وذلك
ودفعً ا للعداوة والفرقة.
ُ
ِ
«السكوت
التصنيف
وال ينبغي أن يُفهم من ترك
ِّ
ُ
الحق بالباطل» أو «تميي ُع
«تلبيس
عن الحق» أو
مذهب أو
الحق» ،إنَّما الكالم يف إطالق حك ٍم عا ٍّم عىل
ٍ
طائفة بعينها ،أما التفصيل وبيان َّ
ٍ
ٍ
أن هذا
فرقة أو
ٌ
بدعة محدثة ،فهذا
االعتقا َد باط ٌل أو أن ذلك األص َل
دي ٌن ال مُداهنة فيهْ ،
وإن كان ينبغي أن يُستعمل يف
بيانه الحكمة بحسب املصلحة زمانًا ومكانًا وحالً
وجمهو ًرا.
التنازع حول اسم «أهل السنة»:
«أهل السنة» مصطلح يعني يف استعماله
ّ
الحق» ،وهو
الخاص عند املنتسبني إليه «أهل
مُرادف عندهم لـ «الفرقة الناجية» .وعليه فال
عجبَ أن يدَّعيه كثريٌ من املذاهب اإلسالمية ،وال
عجبَ ً
ٍ
طائفة أو مذهب
أيضا أن يكون َسلبُه عن
بأن يقال :الطائفة الفالنية «ليست من أهل السنة»،
سببًا للعداوة والبغضاء والتنازع والخصام.
وبنا ًء عىل ما ت َّم بسطه يف مقدمة املقال نتساءل:
هل يجب عىل كل مذهب يرى أهلُه أنهم عىل الحق
– والك ُّل يرى أنَّه عىل الحق – ْ
أن ين ُ َّ
حرص
ص عىل
ِ
وأن يُعلن َّ
أهل السنة فيه ويف طائفتهْ ،
أن غريه ليس
من أهل السنة؟
وحتى ال نُعمِّ م الحديث فنضط َّر إىل وضع الكثري
من الضوابط واالحرتازات ،فإنني سأقترص يف إجابة
السؤال عىل حالة حارضة يف األمة ،إذ هي التي حُ ِّرر

املقال ألجلها ،وهو تنازع اسم أهل السنة بني «أهل
الحديث» و «األشاعرة»(((.
ُ
اجتهدت يف املقال التزا َم ِ
لغة الحياد بني
وقد
انتصار
مقام
املقام
ليس
إذ
أمكن،
ما
املذهبني
ٍ
ألحدهما عىل اآلخر ،بل النصحُ ألنصار كال املذهبني،
فاقتىض األم ُر الحياد ،حتى أني تركت النقل عن
العلماء السابقني من املدرستني حتى ال يُحسب
النق ُل عىل هذا املذهب أو ذاك ،إال أن يكون النقل
خارج محل النزاع.
ٌ
خالف يف
ونُقرر ابتدا ًء أن الخالف بني املذهبني
ٌ
أصول ال فروع،
خالف يف
مسائ َل من االعتقاد ،وهو
ٍ
ُ
َ
الخالف أو يُلفق بني املنهجني فهو لم
ومن يُهوّن
ٌ
تاريخي منذ أيام
يُحط بقواعدهما .وهو خالف
ٌّ
األئمة أحم َد بن حنب َل وابن ُك ّلب ،ث ّم َ
الببهاري
واألشعري ،ثم أبي جعفر وابن القشريي ،ثم
ُّ
والسبكي،
ابن تيمية
الجَ يالني واإلسفرائيني ،ثم ِ
رحمهم الله أجمعني ،وال يزال الخالف قائمً ا إىل
عرصنا هذا .وقد يتحول الخالف إىل رصاع ،فيقوى
أحيانًا ويخبو أحيانًا ،وذلك بالنظر إىل َو َرع أعالم
املذهبني يف ُك ِّل عرص ،أو ُّ
تدخل الحاكم يف الرصاع
لصالِح أحدِهما ،أو استقواء أح ِد املذهبني عىل اآلخر
ُّ
والرتهل أو
بالحاكم ،أو حالة األمّ ة من حيث الرتف
الجهاد والعمل.
َ
ومع قولنا َّ
الخالف بني املذهبني قائ ٌم
إن
ً
ومتَّسع ،إال أن عوا َّم املسلمني ال يُدركون شيئا من
الفروقات بينهما ،بل َّ
إن كثريًا من أتباع املذهبني
من ا ُملعارصين ال يدركون كنْه الخالف بينهما،
ٍ
ٍ
وإنَّما يتناقلون عُ
وعبارات مُجملة من كالم
موميات
السابقني ،ون ُ ً
تفا من املسائل الخالفية املشتهرة،
ُّ
ويصطف كل مجموعة من األتباع مع متبوعيهم
ُّ
تعصبًا وتح ُّزبًا.
«والء» للمذهب،
من جهة أخرى ،فإنَّه مهما قلنا عن الخالف
بينهما ،فيبقى ما بينهما من التقا ُرب بالنظر إىل
الفِ رق األخرى كبريًا .كما َّ
أن جماهري أهل العلم
املوثوقني يف العالم اإلسالمي اليوم هم من أتباع
خندق واحد أما َم
هذين املذهبني تحديدًا ،وهم يف
ٍ
ٍ
رشسة عىل الهوية ال تُميز بينهما،
رضوس
حرب
ٍ
ٍ
فتنازع أتباع املذهبني ومعاداة بعضهم لبعض
وبا ٌل كبريٌ عىل األمة.

((( تطلق مس ّميات أخرى عىل هذه المدارس ،واخترنا األشهر تاريخيًا للتعريف بها.
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خندق واحد
أهل الحديث واألشاعرة يف
ٍ
ٍ
رشسة عىل الهوية ال
رضوس
حرب
أما َم
ٍ
ٍ
تُميز بينهما ،فتنازع أتباع املذهبني ومعاداة
بعضهم لبعض وبا ٌل كبريٌ عىل األمة
ويف الفرتات العصيبة يف التاريخ اإلسالمي مثل
أيام غزو التتار والهجمات الصليبية ،لم تُف ِّرق
هذه املذاهبُ األمّ ة ،بل انضوى الجميع تحت مظ َّلة
اإلسالم الجامعة ملواجهة الخطر الداهم ،بالرغم
من استمرار مناظراتهم العلمية و ُردود بعضهم
عىل بعض .ويف العصور التي ابتُيل فيها املسلمون
ِ
الفاحشة كالرافضة وا ُملعتزلة
بظهور أمر البدع
والفالسفة ،انربى لها املذهبان بالص ِّد والتفنيد،
وكانت جُ هودهم تتكامل يف ذلك ،ويُثني بعضهم
عىل بعض ،وي ُ
َعرف ك ٌّل منهما لآلخر فض َله.
عىل ضو ِء ما تق َّدم ،كيف ينظر ُّ
كل
مذهب إىل
ٍ
انتساب َ
اآلخر إىل أهل السنة؟
ِ
ولع َّلنا نُشري هنا إىل مَ سلك بعض أهل العلم
ٌ
إطالق
بتقسيم مُصطلح أهل السنة إىل إطالقني:
عا ٌّم يف مقابل الفرق التي اتَّفق أه ُل العلم عىل
ضاللها ملخالفتها أصول اإلسالم كالرافضة
ٌّ
وخاص ليد َّل عىل
والخوارج والقدرية واملرجئة،
من َس ِل َم من ُّ
الشبهات يف االعتقاد .وبهذا التقسيم
فإن ً
َّ
اإلطالق
كل من املذهبني يُدخل املذهبَ اآلخر يف
ِ
ّ
الخاص .ولع َّل يف هذا
العامِّ ،وال يُدخله يف اإلطالق
َّ
التقسيم فوائ َد يف سياقات أخرى ،لكنه يف سياق
النزاع حول االسم ال يفعل شيئًا إال أن ُ
ينقل الرصاع
نفي اسم «أهل
إىل ساحة
اإلطالق الخاص ،إذ يَبقى ُ
ِ
السنة» عن طائفة ما بأيِّ اعتبار كان ،سببًا للفرقة
والعداوة.
من يدخل في «أهل السنة»؟
يمكن أن نُميِّز ثالثة اتجاهات للعلماء يف
االنتساب إىل أهل السنة:
ٌ 1.
فريق يدعو إىل استيعاب كال املذهبني -ومذاهبَ
ٍ
قريبة منهما -تحت اسم أهل السنة،
أُخرى
بإطالق وحيد ،ليس فيه عام وخاص.
َ
ٌ
وفريق ذهبَ إىل َّ
خالف أهل السنة يف
أن من
2.
ٍ
يشء واحد أو أكثر من أصول العقيدة لم يكن
من أهلها ،وإذا لم يكن من أهلها جا َز أن يُقال
عنهم :ليسوا من أهل السنة.

ٌ
وفريق يرى َّ
أن من خالف السنة يف باب من
3.
باب آخر فهو من أهل
يف
ووافقها
االعتقاد
أبواب
ٍ
السنة فيما وافق فيه السنة ،وليس منهم فيما
خالفهم فيهَّ ،
وأن إخراجَ قو ٍم من مسمّ ى «أهل
ّ
َّ
باب
السنة» بإطالق؛ ألنهم خالفوا السنة يف ٍ
ٌ
للعدل واإلنصاف ،فإنّا
ُجانبة
دون باب ،فيه م
ِ
إذا أطلقنا القول بأنَّهم ليسوا من أهل السنة،
كان ذلك حُ كمً ا بأنهم خالفوا السنة يف كل أبواب
االعتقاد ،واألمر ليس كذلك؛ فقد وافقوا أهل
السنة يف بعضها دون بعض.
إخراجُ قو ٍم من مسمّ ى «أهل السنة»
بإطالق؛ ألنَّهم خالفوا منهج أهل السنةّ
ٌ
للعدل
ُجانبة
يف كذا ووافقوه يف كذا ،فيه م
ِ
واإلنصاف
فأيُّ هذه االتجاهات أوىل باالتباع؟
أمّ ا القول األول ،فهو يف الحقيقة خل ٌ
ط ال يَقب ُل
به من يُمثل هذه املذاهب ويقرر منهجها فعلً.
ولع َّل القائ َل به رأى َّ
أن الخالف بينهما مما يسوغ
الخالف فيه ،وليس األمر كذلكَّ ،
فإن الخالف بينهما
ٍ
طرائق االستدالل،
وكليات كربى ،مثل
هو يف مسائ َل
ِ
ُ
وسلطة العقل والنقل ،ومسائل اإليمان ،واألسماء
َ
بحال أن
والصفات ،والقدَر ،وأمثالها ،وال يُمكن
ٍ
نجعل أقوالهم الخالفية املتضادّة منهجً ا ألهل
أن َّ
السنة .فإمّ ا َّ
الحق يف تقديم العقل عىل النقل حني
َّ
بدوّ التعارض ،أو أنه يف تقديم النقل عىل العقل،
أن يكون ُّ
وإما ْ
الحق يف إثبات األسماء والصفات كما
جاءت عىل ظاهرها من غري تأويل وال تعطيل ،أو أنَّه
يف التأويل لنفي توهم مشابهة صفات املخلوقني،
أن نقول َّ
وإما ْ
إن أوّل واجب عىل املكلف التوحيد ،أو
نقول أول واجب هو املعرفة ،أو النظر ،أو القصد
إىل النظر .فالطريق إىل إزالة الخالف هو أن يعود
الجميع إىل األصول ذاتها ،وهذا طريقه الحوار
وا ُملدارسة العلمية ال التلفيق ونسبة املتناقضات إىل
منهج واحد ،فهذا مما يتناىف مع القواعد العلمية.
ٍ
كلمة بني يديه.
وأما القول الثاني ،فال ب َّد من
وإن نُقل عن بعض األئمة ،إال َّ
فإنَّه ْ
أن النقل عنهم
نقل م ًّ
كان ً
ُخل يف كثري من األحيان ،اقترص بعض
ُ
الناقلني عىل عبارات نزعت من سياقها ،أو ُربَّما
أُخذت من كتب الردود واملناظرات والتي قد تحتد
ُ
اللغة فيها ،بخالف التقريرات الهادئة .ولو ُقرئت
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لا ىلإ اًليبس »ةنسلا لهأ« ىلإ باستنالانوكي ال ىتح

اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ إﻃﻼق اﺳﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
ﻋﲆ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻤﻌﻴﻦ
اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ
)ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻟﺴﻨﺔ( ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ
أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ

اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﺧﺎﻟﻔﻮا ﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ
اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﺬا
وواﻓﻘﻮه ﻓﻲ ﻛﺬا

يف سياقها ،وجُ مع إليها ما قيل يف مواطن أخرى
من الثناء عىل املذهب اآلخر ،وذكر فضل أهله
وجهودهم يف نرصة اإلسالم والذبِّ عنه ،ملا تش ّكلت
َّ
املتوهمة من الخصومة ،بل لظهر
هذه الصورة
فض ُل هؤالء العلماء وأدبهم وإنصافهم يف التعامل
مع مخالفيهمَّ .
وإن ما يعنينا هنا هو كالم أئمة
ِ
وأعالمهما من املشهود لهم بالعلم والدين.
املذهبني
ث َّم نقول :هل ما جاء عن بعض العلماء املتبوعني
من كال املذهبني من الترصيح بإخراج املذهب اآلخر
من مسمى أهل السنة -باعتبار ما -يُلزم من بعدهم؟
عرص النظر يف املصالح
أال يجبُ عىل علماء كل
ٍ
واملفاسد ،ومراعاة األحوال واملآالت لهذا القول يف
َ
ٍ
معركة
سالف
عرص
عرصهم؟ فلنئ كانت املعركة يف
ٍ
ُ
ٍ
كفر
معركة
عرصنا
بدعة وسنّة ،فإن املعركة يف
ٍ
ُ
الحديث
مذهب ومذهب .وليس
وإسال ٍم ،ال تف ِّرق بني
ٍ
مسائل الخالف ذاتها :هل منهج أهل السنة يف
هنا عن
ِ
ً
الصفات مثل هو يف اإلثبات أو التفويض أو التأويل؟
يتغي ُّ
فهذه عقائد ليست مما َّ
حقها وباطلُها بتغري
ُ
بسلب اس ِم أهل
الحديث عن الترصيح
الزمان ،وإنَّما
ِ
السنة عن هذا املذهب أو ذاك.
بىل ،يجبُ النظ ُر يف املصالح واملفاسدْ .
فإن كان
وقت األمةُ
ُ
ٍ
يورث العداوات واإلحن يف
التصنيف
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اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻖ
)ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ(
وﻟﻮ ﺧﺎﻟﻔﻮا ﻣﻨﻬﺞ
أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﻠﻴﺔ

أحوجُ ما تكون فيه إىل االجتماع واأللفة ،فال ينبغي
عرص من
اإلرصار عىل تبنّي كالم بعض أهل العلم يف ٍ
العصور ،لم يكن فيه من املفاسد حينها ما نجدُه
اآلن .وليس يف ترك التصنيف تضيي ٌع للدين وال
تميي ٌع له ،فإن الدين يُحفظ ببيان الحق والباطل يف
كل قضية من القضايا املختلف فيها ،دون الحاجة
ٍ
بوصف عام.
إىل وصف املذهب ُك ِّله
وهذا هو موقف الفريق الثالث :التفصيل.
َ
خالف املذهبُ منهجَ أهل السنة يف كذا
فيقال:
(بحسب اعتقاد املتحدِّث) ،ووافقه يف كذا .وال ش َّك
َّ
أن هذا التفصيل أبع ُد عن تسبيب التنازع والفرقة
من التعميم عىل املذهب كله .وال يُظن أن الخالف
بني الفريق الثاني والثالث شكيل ،فشتّان بني ْ
أن
تقول :فال ٌن ليس من أهل السنة ،وأن تقول فال ٌن
َ
خالف أه َل السنة يف مسائل ،وكذلك الكال ُم عن
الطائفة أو املذهب.
الطريق إىل إزالة الخالف هو أن يعود
الجميع إىل األصول ذاتها ،وهذا طريقه
الحوار وا ُملدارسة العلمية ال التلفيق
ونسبة املتناقضات إىل منهج واحد ،فهذا
مما يتناىف مع القواعد العلمية

لا ىلإ اًليبس »ةنسلا لهأ« ىلإ باستنالانوكي ال ىتح

ومع الدعو ِة إىل تبنِّي التفصيل وتركِ التعميم،
َّ
فإن هذا التفصيل يجبُ حرصه يف األوساط
العلمية عند الحاجة إليه ،وإال َّ
فإن األوىل اإلمساكُ
عن الخوض يف هذه الخالفات يف خض ِّم املعركة
ِ
ِ
ساحة الجهاد العسكري ضد
املشرتكة للفريقني يف
استباحة بالد املسلمني ،وساحة الجهاد الفكريِّ
مجالس العامة وميادينُ
ُ
ض َّد هدم ثوابت الدين .أما
َ
عالقة لها بهذه الخالفات ،وينبغي
الدعوة فال
َ
الخوض يف هذه املسائل« ،والواجبُ أم ُر
تجنيبُها
العامة بالجمل الثابتة بالنص واإلجماع ،ومنعُ هم
َ
الفرقة
من الخوض يف التفصيل الذي يوق ُع بينهم
فإن ُ
واالختالف؛ َّ
الفرقة واالختالف من أعظم ما
(((
نهى الله عنه ورسوله» .
تناول القضايا الخالفية
ويجمُل بالفريقني حني
ِ
يف األوساط العلمية أن يُراعوا أدبَ الخالفْ ،
وأن
مخالف صاحبَه ،فإنك إن َ
ٍ
كنت تعتق ُد
يُنصف ك ُّل
َ
ِّ
مسألة َّ
ٍ
مخالفك عىل الباطل،
وأن
الحق يف
أنَّك عىل
فهو ً
أيضا يعتقد ذلك ،فعامله بما تُحب أن يعاملك
به .واقرأ معي هذا النص األدبي الراقي :نقل
الذهبي يف ترجمته البن قدامة (وهو عىل مذهب
ُّ
التفصيل يف التصنيف محصور يف
األوساط العلمية عند الحاجة إليه ،مع
أفضلية اإلمساك عن الخوض فيه أثناء
املعركة املشرتكة ضد ثوابت الدين ،أما
مجالس العامة وميادي ُن الدعوة فال عالقةَ
ُ
لها بهذه الخالفات

يجبُ النظ ُر يف املصالح واملفاسدْ .
فإن كان
ُ
يورث العداوات واإلحن يف ٍ
وقت
التصنيف
ُ
األمة أحوجُ ما تكون فيه إىل االجتماع
واأللفة ،فال ينبغي اإلرصار عىل تبنّي كالم
عرص من العصور ،لم
بعض أهل العلم يف
ٍ
يكن فيه من املفاسد حينها ما نجدُه اآلن.
أهل الحديث) كالمً ا ألبي شامة (وهو عىل مذهب
األشاعرة) رحمهم الله جميعً ا ،قال الذهبي« :وقال
أبو شامة :كان (أي ابن قدامة) إمامً ا علمً ا يف العلم
والعمل ،صنَّف كتبًا كثريةَّ ،
لكن كالمه يف العقائد
عىل الطريقة املشهورة عن أهل مذهبه ،فسبحان
من لم ي ِّ
ُوضح له األمر فيها عىل جاللته يف العلم،
ومعرفته بمعاني األخبار».
ُ
قلت (والكالم للذَّهبي)« :وهو (ابن قدامة)
وأمثالُ ُه متعجِّ بٌ منكم مع علمكم وذكائكم ،كيف
قلتم! وكذا كل فرقة تتعجب من األخرى ،وال عجبَ
يف ذلك ،ونرجو لك ِّل من بذل جهده يف ت َ
ط ُّلب الحق
أن يُغفر له من هذه األمة املرحومة»(((.
فأبو شامة لم يزد يف إنكاره عىل ابن قدامة
أن تعجب من حاله ،والذهبي لم يزد عىل ْ
أن أزال
ِّ
بأرق عبارة ،ومع أن الذهبي رحمه
سبب العَ جَ ب
الله يوافق ابن قدامة يف مذهبه يف العقائد إال أنه
َّ
يتعصب له ،وأنصف كال الفرقتني ،وشملهما
لم
جميعً
ا رحمهم الله
بدعائه ،فاعجب من أدبهم
تعاىل.

((( مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)237 /12
((( سير أعالم النبالء ،للذهبي ،ترجمة ابن قدامة (.)240/13
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طملا لازنإ يف يحولا لئالد

تزكية

دالئل الوحي في إنزال المطر
د .عمر النشيواتي

(*)

يف مختلف أحداث الكون دالئل عىل عظيم صنع الله تعاىل ،ودعو ٌة إىل التف ُّكر
والتأمُّ ل فيها بما يهدي إىل التع ُّرف عىل وحدانية الله تعاىل وعظمته ،وانفراده
َّ
بأحقية التوجُّ ه إليه بالعبادة ،ومن أهم تلك األحداث التي نراها ونرى آثارها يف
الكون والحياة :نزول املطر ،فما عالقته بالوحي؟ وما أوجه التشابه بينهما؟
هذا ما سيوضحه املقال.
تصور -أيها النبيل -هذا المشهد!
سكو ٌن مطبق يعم األرجاء ،يشق صمته رياح
ً
خفيفا ،ثم ال تلبث أن تشتد شيئًا فشيئًا
تَهُ ب هبوبًا
حتى تجمع ما تفرق من سحاب ثم تثري الرياح
ذلك السحاب ،فتتلبَّ ُد السماء بالغيوم ويشتد الربق
والرعد وتظلم السماء ،ثم ال يلبث املطر أن ينزل،
فتُسقى به ٌ
ٌ
موات فتحيا بإذن الله.
أرض
ثم تسيل أودية املاء لتنتقل أجزاء من تلك املياه
إىل أرض بعيدة لم يعلوها سحاب ولم تشهد نزول
املطر ،فتحيا هي األُخرى بإذن الله.
مشهد معتاد يتكرر يف األرجاء ،ال تتوقف عنده
كثريًا عني املتأمل يف كتاب الكون املفتوح ،وال تجد
فيه غرابة ..إنما الذي يستوقفنا تكرا ٌر ٌ
الفت لذكر
(*) طبيب ،وكاتب مهتم بالقرآن وعلومه.
((( ينظر :الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،للسيوطي (.)593/4
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أجزاء مختلفة من ذلك املشهد يف كتاب الله الذي
نزل هدى ورحمة للعاملني ،فلم كان ذلك؟ وما هي
أُ ِ
الرسائل واإلشارات القرآنية من تلك املشاهد؟
َ
يقول تعاىلَ ﴿ :و َكأَ ّين ِمن آيَة ف َّ
السماواتِ َواأل ِ
رض
ٍ ِ
ِ
َ
َُّ َ
ون َعلَيها َو ُهم َعنها ُ
ضون﴾ [يوسف.]١٠٥ :
عر
م
يمر
ِ
قال الضحاك« :كم من آية يف السماء ،يعني
شمسها وقمرها ،ونجومها وسحابها ،ويف األرض
ما فيها من الخلق واألنهار والجبال واملدائن
والقصور ولكن أكثر الناس( ،يمرون عليها) أي
عىل هذه اآليات غري متأملني لها وال متفكرين فيها
وال ملتفتني إىل ما تدل عليه من وجود خالقها ،وأنه
املتفرد باأللوهية مع كونهم مشاهدين لها»(((.

طملا لازنإ يف يحولا لئالد

إن املتأمِّ ل يف ظواهر الكون عمومً ا ويف
ً
خصوصا ،لن تُخطئ
ظاهرة الدورة املائية
عين ُ ُه رسائ َل الهداية ودالالت الوحي
وإشارات التذكري باآلخرة التي تتضمنها
تلك الظواهر واملشاهد لو أعمل فيها عقله
وقلبه..
تأمَّ ل تلك الرياح املرسلة التي تثري السحاب
حتى يجتمع ويرتاكم ثم ينزل منه املاء فتحيا به
األرض امليتة ،إنها تشري إىل قصة الوحي والحياة
والهداية التي تحصل للقلوب بها.
فإرسال الرياح يُشري إىل إرسال األنبياء الكرام
يحملون معهم الوحي النازل من السماء ،واملاء
الطهور املبارك النازل من السحاب يُشري إىل الوحي
املطهَّ ر النازل عىل القلوب.
هذه هي قصة التشابه بني دورة نزول املطر
والوحي مجملة ،ولنبني تلك املشاهد بيشء من
التفصيل ونشري إىل دالالت تلك املشاهد.
إن املتأمِّ ل يف ظواهر الكون عمومً ا ويف ظاهرة
ً
خصوصا ،لن تُخطئ عين ُ ُه رسائ َل
الدورة املائية
ِ
ودالالت الوحي وإشارات التذكري باآلخرة
الهداية
التي تتضمَّ نها تلك الظواهر واملشاهد لو أعمل فيها
عقله وقلبه.

كذلك لو تأملت مطلع سورة الذاريات والتي
تتناول قصص عدد من األنبياء مع أقوامهم ،مثل
إبراهيم وقوم لوط وموىس وعاد وثمود ونوح …
لقد ُسميت تلك السورة بالذاريات واستُفتحت
َ ّ
اذلارياتِ َذ ً
روا﴾ [الذاريات.]١ :
بقوله سبحانه﴿ :و ِ
«واملراد بالذاريات :الرياح التي تذرو يف هبوبها»(((.
كذلك هو الحال مع سورة الحِ جر والتي جاء
فيها تفاصيل أخرى من ذِ ْكر قصة خلق آدم،
ثم قصة إبراهيم مع أضيافه ،ثم قصة لوط ،ثم
أصحاب األيكة وهم قوم شعيب ،ثم أصحاب
محمد ،
الحجر وهم قوم صالح ،ثم ذكر نبينا
الر َي َ
قال تعاىل قبل ذكر ذلك كلهَ ﴿ :وأَ ْر َسلْ َنا ّ
اح
ََ
ََ ْ
َ ِ َ
َ
ُ

ُْ
ل َواق ِ َح فأ ْن َزلَا ِم َن َّ
الس َماءِ َماءً فأ ْس َق ْي َناك ُم ُ
وه َو َما أنت ْم ُل
ِبَازن ِ َ
ني﴾ [الحجر.]22 :
ِ

ويف سورة الفرقان التي جاء فيها ذكر األنبياء
ُ
ً
تعاىلَ ﴿ :وه َو
مجمل ،ورد بعدها بعدة آيات قوله
َ
َ
َّ

الي أ َ
الر َ
رشا بَ َ
ني يَ َدي َرمحَتِ ِه َوأ َ
رس َل ّ
ياح ب ُ ً
نزنلا ِم َن
ِ
ُ
َ ًَ ً
َّ
ُ
السماءِ ماءً َط ً
ل َ
دلة َميتا َونسق َِي ُه م ِّما
حي ب ِ ِه ب
هورا ِ َ ِ 48
َ ً َ
َ
ناس ك ً
َخلقنا أنعاما َوأ ِ َّ
ثريا﴾ [الفرقان.]٤٩-٤٨ :

وقد يكون من أهداف ذكر إرسال الرياح مع
إرسال الرسل (إحياء املوتى) ،وهذا مما يمكن أن
يتبادر إىل الذهن ،وانظر إىل هذه الصورة العجيبة
يف سورة الروم التي تجيل املوضوع وهنا لن ينقيض
رس وُرود ذكر إرسال الرسل
عجبك إن سألت عن ِّ
يف سورة الروم بني آيتني جاء فيهما ذكر الرياح يف
إرسال الرياح:
ُ
تكررت اآليات التي ذكر فيها إرسال الرياح يف سياق غريب عجيب!
َ
َ
ُ
كتاب الله ،إال أن ما يلفت النظر فيها أنها كثريًا
الر َ
حيث يقول سبحانهَ ﴿ :و ِمن آيات ِ ِه أن يرس ّ
ياح
ِل ِ َ
َُ ّ
َ ُِ َ ُ
معرض ذِ كر إرسال الرسل إىل أقوامهم،
كم ِمن َرمحَتِ ِه َو ِلَجر َي ُ ُ
ما تَ ٍرد يف ِ
مره ِ
ات ولذيق
مب ِش ٍ
الف َلك َ بِأ ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
رون َ 46ولقد أ َ
أو تسبق الحديث عن تفاصيل أحداث األنبياء مع
رسلنا
َو ِلَبتغوا ِمن فضلِ ِه َول َعلكم تشك
ً
َ
َ
َ
َ ََ
ُ
أقوامهم! وكأنها تُشري لهذا املعنى.
ِمن قبل َ
ِك َ ُر ُسل إِىل قومِ ِهم فجاءوهم بِابلَ ّيِناتِ فانتقمنا
َ َ
رص ُ
المؤ ِم َ
ِم َن َّال َ
ين أ َ
اكن َح ًّقا َعلَينا نَ ُ
مثال ذلك ما جاء يف سورة األعراف وهي السورة
نني 47
جرموا و
َّ ُ َّ
ُ ُ ّ َ َُ
بس ُط ُه ف َّ
ثري َسحابًا َف َي ُ
ُ
السماءِ
األنبياء ،وقد ُسبقت
التي ساقت كثريًا من قصص
الرياح فت
ِ
َالل َ ال َي يرسِل ِ
َ َ َ
شاء َو َي َ
الر َ
تلك القصص بقوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو َّالي يُرس ُِل ّ
جع ُل ُه ك َِس ًفا َف َ َ
ياح كيف ي ُ
دق ي ُر ُج ِمن خ ِ
ِاللِ
تى الو
ً ِ
َ َ َّ
َ
ُ َ َ
بُ ً َ َ َ َ َ َ َ ّ
قناه َفإذا أَ َ
ِقال ُس ُ
صاب ب ِه َمن ي َ ُ
ون﴾
بش
شاء ِمن عِبا ِده ِ إِذا هم يست ِ
ذا أقلت َسحابًا ث
ِ
رشا بني ي َد َي رمحتِ ِه حت إ ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َّ
ت فأ َ
نزنلا ب ِه الماءَ فأ َ
ك اثل َمراتِ [الروم ]٤٨-٤٦ :إىل غريها من املواطن التي ال
ل َم ّي
ِلَ ٍ
ٍ
ِ
ِ
خرجنا ب ِ ِه ِمن ِ
ُ
ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َكذل ِ َ
رون﴾ [األعراف .]٥٧ :تُخطئها العني يف كتاب الله ملن تتبَّعها وتدبَّرها
ك ن ِرج الموىت لعلكم تذك
ثم تتابعت اآليات تتحدث عن تفاصيل قصص والتي تؤيِّد ما ذكرنا من إشارة إرسال الرياح عىل
نوح ثم هود ثم صالح ثم لوط ثم شعيب ثم موىس إرسال الرسل والله أعلم.
وهنا ُ
يحسن بنا التذكري بنعمة الله عىل البرشية
عليهم السالم ،بتفصيل ال تُشابهه سورة أخرى!
بإرسال هؤالء الرسل الكرام ،الذين هم سببٌ يف
((( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،للسعدي (.)808/1
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نجاة من نجى من البرش ،والذين ال يستقيم إيمان
أح ٍد منّا إال باإليمان بهم ومحبَّتهم وتقديرهم،
فما ظنُّك بنا لو كان ديدننا تذ ُّكر هؤالء الرسل
الكرام مع كل نسمة تهبُّ من الرياح وتحمل لنا
غيثًا وخريًا! ولك أن تتأمل األثر البالغ لدوام مثل
هذا الشعور وتفعيله فيمن حولنا من إخواننا
وأبنائنا ومن نحب ،كيف سيكون سببًا يف زيادة
اإليمان واليقني بالله ورسله وتذ ِّكر نعمة الله علينا
بإرسالهم لشكرها والقيام بحقها كما ال يخفى.
ُ
يحسن بنا التذكري بنعمة الله عىل
البرشية بإرسال الرسل الكرام ،مع كل
ٍ
نسمة تهبٌّ من الرياح وتحمل لنا غيثًا
ُّ
وخريًا! فما ظنك بنا لو كان هذا ديدننا؟
وكيف سيكون ذلك سببًا يف زيادة إيماننا
ويقيننا؟
البرق والرعد:
أمّ ا الربق والرعد يف القرآن فقد جاء ذكرهما
يف سور البقرة والرعد والنور والروم ،وتأمَّ ل هذه
ٍ
رابط يربط بينها وبني قصة
اآليات لنبحث يف
الوحي والهداية.
قال سبحانه﴿ :أَو َك َص ّيب ِم َن َّ
السماءِ في ِه ُظ ُلماتٌ
ِ ٍ
َ

َ َ ٌ ََ ٌ َ َ َ
لون أصاب َع ُهم يف آذانِهم ِم َن َّ
الصواع ِِق
ورعد وبرق يع
ِ
َ َّ ُ ُ
َ ِ ُ َ ُ َ َ ُ
َح َذ َر َ
ٌ
َ
الموتِ و َالل ميط بِالاكفِرين  19ي َكاد البق يطف
َ
َ ُ ُ َّ
َ
َ َ َ
َ
أ
بصارهم كما أضاءَ ل ُهم َمشوا في َ ِه ِإَوذا أظل َم علي ِهم قاموا
ََ
َّ َّ َ َ ُ ّ
َ َّ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
ك
ولو
شاء الل لهب بِسم ِع ِهم وأبصارِهِم إِن الل ع ِ
َش ٍء قَ ٌ
دير﴾ [البقرة.]٢٠-١٩ :
ُ َّ
ُ ُ َ َ َ ً
وفا َو َط َم ًعا َو ُينشِ ُ
ئ
وقال﴿ :ه َو الي يُريكم البق خ
َ ّ َ
َّ
اثلِقال﴾ [الرعد.]١٢ :
السحاب
الل يُزيج َسحابًا ُث َّم يُ َؤ ّل ُِف بَ َ
وقالَ ﴿ :ألَم تَ َر أَ َّن َّ َ
ين ُه
ََُُّ
َ َ َ
ُث َّم َي َع ُل ُه ُر ً
اكما َف َ َ
دق ي ُر ُج ِمن خ ِ
نل ِم َن
ِاللِ وي
تى الو
ِ
َّ
السماءِ ِمن جبال فيها ِم َ َ َ ُ
ُ
صيب ب ِه َمن ي َ ُ
شاء
ِ ٍ
ن َبر ٍد َ في َ َ ُ ِ َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َو َيرصفه عن من ي ُ
شاء يكاد سنا برق ِ ِه يذهب بِاأل
بصار﴾
ِ
ِ

الذي يؤمل ويُرجى معهما ،وكذلك هو الحال مع
آيات القرآن وحُ ججه وبراهينه ودالئله التي تأتي
ٍ
خوف
بها رسل الله الكرام ،وما يحصل بسببها من
للمنافقني ملا يتن َّزل يف تلك اآليات والحُ جج ما يَصفُ
مرض قلوبهم َّ
ٍ
بالغة ويكشف سوءاتهم وما
بدق ٍة
يكتُمونه يف صدورهم ويع ِّريهم أمام الخلقَ ﴿ :ي َذرُ
ُ
َ َُ َ َ
ُ
ٌَ َ
َّ َ
َ
ُ
سورة تن ّبِ ُئ ُهم بِما يف قلوب ِ ِهم
نل علي ِهم
المنافِقون أن ت
ُ
َّ
َ َ َ
َّ
َ
ُقل استهزئوا إن َ
الل م ِر ٌج ما تذرون﴾ [التوبة.]٦٤ :
ِ ِ
ِ

ويف املقابل من هذا ما يحصل من طمع ورجاء
للمؤمنني ،حيث يجدون يف ذات الوحي بشارة خري
َّ
لهم وانرشاح يف صدورهم َواطمئنان يف قلوبهم﴿ :إِن
َّ

َ ُ َ
ش ُ
المؤ ِم َ
هأ َ
نني ال َ
قو ُم َو ُي َب ّ ِ ُ
رآن يَهدي ل ِ َّليت ِ َ
ين
هذا الق
َ َّ َ ُ َ
َ
َ َ َ
ّ
ً
ً
لون الص ِ
الاتِ أن لهم أجرا كبريا﴾ [اإلرساء.]٩ :
يعم
َ َ
ك ُ
اد
قال السعدي يف آية البقرة اآلنف ذكرها﴿ :ي
َْ ْ َْ
ال
ب ُق ي َط ُف أبصارهم﴾« :فهكذا حال املنافقني ،إذا

سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده،
جعلوا أصابعهم يف آذانهم ،وأعرضوا عن أمره
ونهيه ووعده ووعيده ،فريوعهم وعيده وتزعجهم
وعوده ،فهم يُعرضون عنها غاية ما يُمكنهم،
ويكرهونها كراهة صاحب الصيِّب الذي يسم ُع
الرعد ،ويجعل أصابعه يف أذنيه خشية املوت،
فهذا تُمْ كِن له السالمة ،وأما املنافقون فأنّى لهم
السالمة» (((.
وتأمَّ ل هنا مرة أخرى يف أثر هذا التفاعل بني
اإلنسان والكون وأهمية تنميته يف أنفسنا وأبنائنا
مع كل رعد وبرق نشهده ،وما يحدثه ذلك من أثر
يف زيادة اإليمان والتعلق بالله والطمع فيما عنده
والخوف من عذابه ومقته ،والحذر من النفاق
وأهله وسوء عاقبتهم!
الماء والمطر:
أمّ ا تشبيه املاء واملطر يف كونه ً
أصال لحياة
األبدان بالقرآن الكريم يف كونه ً
أصال لحياة األرواح
فهو أمر ظاهر ال يخفى .فقد جاء يف عدد من
سياقات القرآن الكريم اقرتان َ َذكر َالقرآن َواملطر،
َ َ َّ َّ َ َ َ
نزل ِم َن
من هذه اآليات قوله تعاىلَ ﴿ :ألم تر أن الل أ
َ
ُ

[النور.(((]٤٣ :
ً َ َ َ
َّ
رض ث َّم ُير ُج ب ِه َز ً
ك ُه يَ َ
إن املتأمل يف تلك املواطن ليلحظ َّ
َّ
أن مما يجمع
نابيع ِف األ ِ
رع
السماءِ ماء فسل
ُ ِ ِ
ُ َ ً َ ُ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ًّ ُ َّ َ َ ُ ُ ً َّ
بينها هو ذكر الخوف والطمع الذي يحصل للعباد متلِفا ألوانه ثم ُيهيج ف َتاه مصفرَا ثم يعله حطاما إِن
َ َ
ش َح َّ ُ
ٌ
الل َص َ
بلاب  21أ َف َمن َ َ
معهما،
ك ِ
خوف من صوت الرعد القاصف ومن نور يف ذل ِ
در ُه
ول األ
لكرى ِل
ِ
ِ
ََُ َ
َّ ََ ٌ
لوبهمُ
يل لِلقاس َِي ِة ُق ُ
نور ِمن رب ِ ِه فو
الربق الخاطف ،وطمع يف املطر والغيث ويف الخري ل ِ ِ
إلسال ِم فهو ع ٍ
((( معنى{ :يُ ْز ِجي} :يسوق ،و{الْ َو ْد َق} أي :الوابل والمطرَ ،
و{سنَا بَ ْر ِقهِ} ضوء برق ذلك السحاب .ينظر :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (.)570/1
((( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (.)44/1
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َّ
الل نَ َّز َل أَ َ
اللِ أُولئ َ
ك يف َضالل ُمبني ُ َّ 22
حس َن
ِكر
ٍ
ِ
ِمن ذ ِ
ٍ
ً َُ ً َ َ َ َ
نه ُج ُ
قشع ُِّر ِم ُ
لود َّالينَ
احلَديثِ ك ِتابا متشابها مثان ت
َ َ َ َ َّ ُ ُ َّ َ ُ ِ ُ ُ ُ ِ َ ُ
َّ
ُ
اللِ ذلِكَ
ُ
يشون ربهم ثم تلني جلودهم وقلوبهم إىل ذِكر
َ َ ُ َ َ ُ ِ َّ ُ ِ َ َ
ُ
َّ
ُ
ه َدى اللِ يَهدي ب ِ ِه من يشاء ومن يضل ِِل الل فما ل ِمن
ها ٍد﴾ [الزمر]٢٣-٢١ :
ّ
َ
َ
نزنلا عل َ
يك الك َ
ِتاب إل ِلُ َب ّ َ
وقوله تعاىلَ ﴿ :وما أَ َ
ي
ِ
ِ
َّ
َ
ََ
ً َ
ُ
َ
ل ُه ُم َ ِ
الي اختلفوا في ِه َوه ًدَى َو َرمحَة َ لِقو ٍم يُؤ ِمنون 64
َ
َ
َّ
نز َل ِم َن َّ
رض بَ َ
َو َّ ُ
الل أ َ
عد َموت ِها إِن
السماءِ ماءً فأحيا ب ِ ِه األ
َ
ً
ِ َ َ َ َ َ َ
عون﴾ [النحل.]٦٥-٦٤ :
يف ذلك لية لِقو ٍم يسم

وقال الله تعاىل عن القرآن الكريمَ ﴿ :وهذا
ٌ َ َ ُ ُ َ ٌ َ َّ ُ َّ
َ َ َّ ُ ُ َ َ
ون﴾
عوه َواتقوا لعلكم ترح
ك ِتاب أنزنلاه مبارك فاتبِ

[األنعام.]١٥٥ :

َ
َ
َ َ ً
يتا َفأَ َ
حي ُ
يناه َو َج َعلنا ُل
وقال﴿ :أ َو َمن اكن م
َ
َُ
ُّ
الظ ُلماتِ لَ َ
نورا يَميش ب ِه ف ّ
ً
انل ِ
يس
اس ك َمن َمثل ُه ِف
ِ َ ِ
َ َ َ
بار ٍج ِمنها كذل ِ َ
ك ُز ّي َن لِلاكف ِ َ
لون﴾
رين ما اكنوا يعم
ِ
ِ ِ

[األنعام.]١٢٢ :
و َلك أن تعجب ُك َّل العجب من االلتفاتة القرآنية
املبارشة يف سورة الحديد بعد دعوة القلوب امليتة
تأمل هنا يف اقرتان ذكر تنزيل القرآن من السماء ،إىل الخشوع من ذكر الله ،كيف ّ
إحياء
عقب بذكر
ََ
وأنه هدىً ورحمة وحيا ًة للقلوب بذكر نزول الغيث
موتها َيف سياق واحد فقال تعاىل﴿ :ألم
األرض َبعد َ َ
َّ
َ َ ُ
َّ
ُ
َ
ُ
اللِ َوما نَ َز َل ِمنَ
أن لِلين آمنوا أن تشع قلوبهم ِ ِ
كر
من السماء رحمة للعباد ،وحياة لألرض والنبات ي ِ
ل ِ
َ ُ َ َ
َ َّ َ ُ
ّ
َ
َ
َ
بالتفاتة عجيبة ،قال ابن كثري« :وكما جعل تعاىل احلَ ِق وال َيكونوا كلين أوتوا الكِتاب ِمن قبل فطال
َ
ثري ِم ُ
َعلَيه ُم األ َم ُد َف َق َست ُق ُ
لوب ُهم َو َك ٌ
القرآن حياة للقلوب امليتة بكفرها ،كذلك يحيي الله
نهم فاسِقون6
َ ِ َ َّ َّ َ ُ
َ َ
َ َ َّ ّ َ ُ
َ
َ
َ
كمُ
األرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من اعلموا أن الل ي ِي األرض بعد موت ِها قد بينا ل
َ َّ ُ َ
َ
ماء»(((.
ِلون﴾ [الحديد.]١٧-١٦ :
اآلياتِ ل َعلكم تعق
قال أبو حيان« :هو تمثي ٌل لتليني القلوب بعد
أوجه الشبه بين الماء والوحي:
وإذا تأمَّ لنا أوجُ ه الشبه بني القرآن الكريم قسوتها ،ولتأثري ذكر الله فيها ،كما يؤثر الغيث يف
واملطر فسنلحظ بينهما تشابها كبريًا ،من ذلك األرض فتعود بعد إجدابها مُخصبة ،كذلك تعود
نزولهما من عند الله تعاىل واتصافهما بالطهارة ،القلوب النافرة مُقبلة ،يظهر فيها أثر الطاعات
والخشوع» (((.
وحصول اإلحياء بهما:
َ َ َّ
َ َ ُ َ
بار َك الي ن َّزل الفرقان
قال تعاىل عن القرآن﴿ :ت
َ َ ِ َِ َ
كون لِلعالَ َ
مني نَ ً
ذيرا﴾ [الفرقان.]١ :
ع عب ِده ل
َ ُ َ َّ
َ وقال عن املطر يف السورة َذاتها﴿ :وهو الي
نزنلا ِم َن َّ
أ َ
الر َ
رشا بَ َ
ني يَ َدي َرمحَتِ ِه َوأ َ
رس َل ّ
السماءِ ماءً
ياح ب ُ ً
ِ
َ
ُ
َ
ُِ َ َ َ ً َ ً
يتا َونسق َِي ُه م ِّما َخلقنا أ ً
َ ً
نعاما
حي ب ِ ِه بدلة م
ط َهورا  َ48ل ِ
ناس ك ً
َوأ ِ َّ
ثريا﴾ [الفرقان.]٤٩-٤٨ :
ٌ
َّ
وجاء الطهر يف أوصاف القرآنَ ﴿ :رسول ِم َن اللِ
ً
يَتلو ُص ُحفا ُم َط َّه َرةً﴾ [البينة.]٢ :

كذلك اتصافهما بالربكة وهي كثرة النفع
والخري ،مع اتصافهما باإلحياء ،قال َ َالله تعاىل عن
ً ُ ًَ
َّ
َ
املطرَ ﴿ :ونَ َّزنلا ِم َن َّ
ات
السماءِ ماء م
بار َك فأنبتنا ب ِ ِه جن ٍ

َ َّ َ
لع نَ ٌ
خل باسِقات لها َط ٌ
َو َح َّ
ضيد 10
ب احلَصي ِد َ 9وانل
ٍ
َ
َ ًَ َ ً
يتا كذل ِ َ
ك اخلُ ُ
رزقًا لِلعِبا ِد َوأ َ
روج﴾
حيينا ب ِ ِه بدلة م
ِ

[ق.]١١-٩ :

َلك أن تعجب ُك َّل العجب من االلتفاتة
القرآنية ا ُملبارشة يف سورة الحديد بعد
دعوة القلوب امليتة إىل الخشوع من ذكر
الله ،كيف ّ
عقب بذكر إحياء األرض بعد
موتها يف سياق واحد
وقال صاحب الظالل« :ولكن ..ال َ
يأس من قلب
خم َد وجم َد وقسا وتب َّلد ،فإنه يمكن أن تدبَّ فيه
الحياة ،وأن يُرشق فيه النور ،وأن يخشع لذكر الله..
فالله يُحيي األرض بعد موتها ،فتنبض بالحياة،
وتزخر بالنبت والزهر ،وتمنح األكل والثمار ..كذلك
القلوب حني يشاء الله ..ويف هذا القرآن ما يُحيي
القلوب كما تحيا األرض؛ وما يمدُّها بالغذاء والري
والدفء.(((»...

((( تفسير القرآن العظيم (.)580/4
((( البحر المحيط في التفسير (.)108/10
((( في ظالل القرآن ،لسيد قطب (.)3489/6
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دﻻﻻت اﻟﻤﻄﺮ وأﺣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
إرﺳﺎل اﻟﺮﻳﺎح

إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ

اﻟﻐﻴﺚ

اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ

اﻟﺒﺮق واﻟﺮﻋﺪ

ﺑﺮاﻫﻴﻦ اﻟﻘﺮآن وزواﺟﺮه

اﻷرض

اﻟﻘﻠﺐ

اﻷودﻳﺔ

اﻟﻌﻠﻤﺎء

ير ُد عىل الناس ث َّم يَصدُرون عنه
كذلك من أوجه الشبه بينهما :اتصافهما
والقرآن كذلك ِ
ِ
بكونهما أص ََل َالحياة ،قال تعاىلَ ﴿ :و َج َعلنا ِم َن الماء مُتفاوتني يف اإليمان والعلم والعمل مع أن الكتاب
ُ َّ
ُ ِ َ
ك َش ٍء َ ّ
وجاءت َاإلشارة َ إىل هذين األمرين َ َيف قوله
واحد،
.]٣٠
[األنبياء:
﴾
نون
م
ؤ
ي
ال
ف
أ
ح
ٍ
نز َل ِم َن َّ
تعاىلَ ﴿ :ألَم تَ َر أ َّن َّ َ
الل أ َ
السماءِ ماءً فأ َ
خرجنا
ُ
ٌ
وكذلك القرآن الكريم هو أصل حياة األرواح ،ب ِه َث َم ٍ ُ َ ً َ ُ َ َ
جلبا ِل ُج َد ٌد بيض َوح ٌر
رات متلِفا َ ألوانها و ِمن ا ِ
بغريه ،ولذلك سمَّ ى الله
وال حياة للروح
املعرضني ِ ُ َ ٌ َ ُ
ٌ
ادلوابّ
اس َو َّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ َّ
َ ُ ُ مت َلِف ألوانها و َغرابيب سود  27و ِمن انل ِ
َ
ُ
َ
ِ
عنه أمواتًا ،فقال﴿ :فإِنك ال تسم َِع الموىت وال تسمِع
ُ َ ٌ
ُ ُ َ َ َّ َ َ
َّ َ
َ
َّ

َ
نت بها ِد ُ
َ
َ ُ
َ
َ
ُّ َّ ُّ َ
يم عن
الع
الصم َ ادلاعء إ ِ ُذا ولوا ّمدبِرين  52وما أ َ ِ
ِ
َ
َ
ِمون﴾
ضالل ِ ِهم إِن تسم ُِع إِل َمن يُؤ ِم ُن بِآيات ِنا ف ُهم ُمسل

[الروم.]٥٣-٥٢ :
ومن أوجه الشبه بني املطر والقرآن ما يحصل
بسببهما من عقوبة..
املعاندين الذين
فاملطر قد يكون عذابًا للمكذبني َ َ ّ َ
ً
ُ
َ
اعرضا
بالدنيا حتى أمنوا مكر الله﴿ :فلما رأوه ِ
اغرتوا َ
ُ َ َ
ُ
ٌ
َ
اعرض ُممط ُِرنا بَل ه َو َما
مستقبِل أودِيتِ ِهم قالوا َهذا َ ِ
َ َ ُ
لتم ب ِه ٌ
ريح فيها ع ٌ
ذاب أ ٌ
استعج
يلم﴾ [األحقاف.]٢٤ :
ِ

أن القرآن يكون ً
كما ّ
وبال عىل املنافقني الذين
سببًا َ يف
يجحدونه وال يؤمنون به؛ فيكون بذلك ُ
نزلت
زيادة َ كفرهم،
وعذابهم يف اآلخرةِ﴿ :إَوذا َ َما أ َّ ِ
َ
ٌَ
ُ َ َ ُ ُّ ُ
كم َ
زاد ُ
ته ه ِذه ِ إيمانًا فأ َّما ال َ
ين
سورة فمِنهم من يقول أي
َ
َّ
َ
ً
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
بشون َ 124وأما ال َ
ين يف
آمنوا فزادتهم إيمانا َوهم يست ِ
ُ
تهم ر ً
ُقلوبهم َم َر ٌض َف َ
زاد ُ
جسا إِىل رِجسِ ِهم َوماتوا َوهم
ِِ
ِ
ِ َ
رون﴾ [التوبة.]١٢٥-١٢٤ :
اكف

متفاوتة متنوعة مع َّ
أن
واملطر يُخرج ثمرات
َ
رض ق ِ َط ٌع ُم َتجاو ٌ
املاء واحد؛ قال تعاىلَ ﴿ :
ِ
رات
األ
ف
و
ِ
َ
َِ

َ َ ٌ َ ٌ
َو َج ّن ٌ
ٌ َ َ ُ
نوان
ات ِمن أ
ٍ
عناب ُ َوز ُرع ونيل َ صِ نوان وغري ُ صِ ٍ
ُ
ُ
َّ
َ ّ َ َ
َ
عض ِف األك ِل إِن
يسىق بِما ٍء واح ٍِد ونف ِ
ضل بعضها ع ب ٍ
َ
َ
َ
َ
ِلون﴾ [الرعد.]٤ :
يات لِقو ٍم يَعق
يف ذلِك ل ٍ
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واألنعا ِم متلِف ألوانه كذلِك إِنما يش الل ِمن عِبا ِده ِ
َ َّ
َ
ُ
ماء إ َّن َّ َ
فور  28إ َّن َّال َ
الل َع ٌ
زيز َغ ٌ
العلَ ُ
ِتاب اللِ
ين يَتلون ك
ِ
ِ
َ
ًّ َ َ َ ً
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َوأَ ُ
قاموا الصالة َوأنفقوا م ِّما َُرزقناهم ِسا وعالنِية يرجون
ُ ّ
َ
َُ ََ َ ُ
ارةً لَن تَ َ
ِت َ
بور ِ 29
زيدهم ِمن فضلِ ِه
ل َوفِ َي ُهم أ َجورهم وي
َ
َّ
َّ ُ َ ٌ َ
كور َ 30والي أ َ
وحينا إل َ
ك ِم َن الكِتاب ُهوَ
ٌ
إِنه غفور ش
ِ
ِ
ً
ِ ِ ََ
َّ َّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
احلَ َق ُم َص ّدِقا لِما بني يدي ِه إِن الل بِعِباده لبري بصري 31
َّ
َ
َ
َ
ُ
ين َ
ورثنا الك َ
ِتاب ال َ
ُث َّم أ َ
اصطفينا ِمن عِبادِنا فمِنهم ظال ِ ٌم
َّ
َ
ٌ
َ ُ ُ َ ٌ َ ُ
َ
ذن اللِ
ِلفسِ ِه و ِمنهم مقتصِ َ د و ِمنهم سابِق بِاخلرياتِ بِإِ ِ
َ َُ َ ُ
ُ
ذلِك هو الفضل الكبري﴾ [فاطر.]٣٢-٢٧ :

ومن أوجه التشابه بينهما كذلك وجو ُد بعض
املوانع التي تحول دون االنتفاع بهما ،فاملاء قد
تمنعه عوائق كثرية من الوصول إىل بعض األرايض،
كاألوساخ ،وانحراف املجرى ،فال تنتفع به كما هو
مشاهد معلوم.
وكذلك القرآن الكريم قد تحول بعض املوانع
وسوء النية،
دون االنتفاع به ،كفساد القلب،
ونحوها ،قال تعاىلَ ﴿ :و َج َعلنا ِمن بَني أَيديهم َسداًّ
ِ
ِ
ََ
َ

َ
َ
َ ًّ
ُ
َ ُ ُ
ون َ 9و َس ٌ
واء
بص
َو ِمن خلَ َ ِف ِهم سدا َفأغشيناهم فهم ال ي ِ
َ َ
َ َ
َّ ُ
َ ُ ُ
َ
علي ِهم أأنذرت ُهم أم لم تنذِرهم ال يُؤ ِمنون  10إِنما تنذ ُِر
َ
َّ
ّ
َ
َ ّ
كر َو َخ ِ َ َّ َ
اذل َ
َم َ ِن ات َب َع ِ
يب فب ِش ُه ب ِ َمغف َِرةٍ
ش الرمحن بِالغ ِ
َ
َ
ريم﴾ [يس.]١١-٩ :
جر ك ٍ
وأ ٍ

تأمَّ ل عظيم نعمة الله عىل عباده يف املاء وكيف
جعل منه حياة كل يشء والتي ال تخفى عىل أح ٍد
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ُ َّ

َ

ََ

ُ ِ َ
أبدًا ﴿ َو َج َعلنا ِم َن الماءِ ك ش ٍء َ ّ
نون﴾
ح أفال يؤم
ٍ
[األنبياء ]٣٠ :وكيف تتعلق القلوب باملاء الذي ِبه
حياة األبدان ،وتقدِّر الكائنات كلها املاء قدره!
ْ
وضلت
يف املقابل تأمَّ ل كيف تاهت البرشية
َ
وغ ِرقت يف ظلمات الجهل وقست القلوب حينما لم
ترتو
تهت ِد بهدي الوحي ولم تستضئ بنوره ولم ِ
من معينه ،وفيه خالصها وسعادتها ونجاتها.

األرض الطيبة واألرض الخبيثة:

الر َ
رشا بَ َ
قال تعاىلَ ﴿ :و ُه َو َّالي يُرس ُِل ّ
ياح ب ُ ً
ني َيَ َدي
ِ
ً
َ َ َّ
قناه ِلَ َ ٍ َ ّ
ت َفأ َ
ِقال ُس ُ
َرمحَتِ ِه َح ّتَ إِذا أقلت َسحابًا ث
نزنلا
ل مُيِ ٍ
َ َ
ك نر ُج َ
خرجنا ب ِه ِمن ُ ّ َّ َ
ب ِه الماءَ َفأ َ
الموىت
ِ
ِ
َِ
ك اثلمراتِ َ كذل ِ َ ُ ِ
َ َ َّ ُ َ َ َّ َ
ب ي ُر ُج نبات ُه بإذن َرب ِهّ
ل َّ
رون َ 57وابلَ ُ
الط ّي ُ
لعلكم تذك
ِ
ُ ُ ِِ ِ ِ
َّ
َُ َ
ث ال َي ُر ُج إ ّل نَك ًِدا َكذل ِ َ
كن َ ّ
َوالي خب
صف اآلياتِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ
رون﴾ [األعراف]٥٨-٥٧ :
لِقو ٍم يشك

قال ابن القيم يف عبارات موجزة جميلة ِّ
تعب عما
نروم لفت النظر إليه من سياق هاتني اآليتني« :أخرب
سبحانه أنهما إحياءانَّ ،
وأن أحدَهما مُعترب باآلخر
قياسا آخر َّ
ً
ٌ
أن ِمن األرض ما
َمقيس عليه ،ثم ذكر
يكون ً
أرضا طيبة فإذا أنزلنا عليها املاء أخرجت
نباتها بإذن ربها ،ومنها ما تكون ً
أرضا خبيثة ال
تخرج نباتها إال نكدًا -أي قليال غري منتَ َفع به -فهذه
إذا أنزل عليها املاء لم تُخرج ما أخرجت األرض
الطيبة ،فشبَّه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء
عىل القلوب باملاء الذي أنزله عىل األرض بحصول
الحياة بهذا وهذا ،وشبَّه القلوب باألرض إذ هي محل
األعمال كما أن األرض محل النبات ،وأن القلب الذي
ال ينتفع بالوحي وال يزكو عليه وال يؤمن به كاألرض
التي ال تنتفع باملطر وال تخرج نباتها به إال ً
قليل ال
ينفع ،وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه وعمل
بما فيه كاألرض التي أخرجت نباتها باملطر ،فاملؤمن
إذا سمع القرآن وعقله وتدبره بان أثره عليه ُ
فشبه
بالبلد الطيب الذي يمرع ويخصب ويحسن أثر
املطر عليه فينبت من كل زوج كريم واملعرض عن
الوحي عكسه والله املوفق»(((.
ورد يف هذا املعنى قوله ( :مَ ث َ ُل مَ ا بَعَ ثَنِي ال َّل ُه
ِب ِه ِم َن الهُ دَى وَالعِ ْل ِمَ ،كمَ ث َ ِل َ
صابَ
ري أ َ َ
الغي ِْث ال َك ِث ِ
ان ِمنْهَ ا نَقِ ي ٌَّةَ ،ق ِب َل ِت ا َملاءََ ،فأَنْبَتَ ِت ال َك َل َ
أ َ ْر ً
ضاَ ،ف َك َ

(((
(((
(((
(((

وَالعُ ْشبَ ال َك ِثريََ ،و َكان َ ْت ِمنْهَ ا أَجَ ادِ بُ  ،أَمْ َس َك ِت
ا َملاءََ ،فن َ َف َع ال َّل ُه ِبهَ ا الن َّ َ
شبُوا و ََس َقوْا َو َز َرعُ وا،
اسَ ،ف َ ِ
ُ
صاب َْت ِمنْهَ ا َ
طائ َِف ًة أ ْخ َرى ،إِنَّمَ ا هِ َي قِ يعَ ا ٌن ال َ
وَأ َ َ
ين
تُمْ ِس ُك مَ ا ًء َوال َ تُن ْ ِب ُت َك َلًَ ،فذَ ِل َك مَ ث َ ُل مَ ْن َف ُق َه ِف دِ ِ
ال َّل ِهَ ،ون َ َفعَ ُه مَ ا بَعَ ثَنِي ال َّل ُه ِب ِه َفعَ ِل َم وَعَ َّلمَ ،وَمَ ث َ ُل
مَ ْن َل ْم يَ ْر َف ْع ِبذَ ِل َك َرأ ْ ًساَ ،و َل ْم ي َْقبَ ْل ُهدَى ال َّل ِه ا َّلذِي
أ ُ ْر ِس ْل ُ
ت ِب ِه)(((.
األودية:
وختام تلك املشاهد :تلك املياه التي تسيل يف
األودية التي تحملها إىل أماكن بعيدة نائية لم تشهد
املطر وال السحاب فتلك األودية مثلها مثل العلماء
وحملة العلم ينقلون الوحي يف الناس فينرشون
الهدى والنور وينفع الله بهم عباده((( ،ومِن الناس
ريهِ دون ْ
أن ينتفع به ،وربَّ
مَ ن يحم ُل العِ لم إىل غ ِ
حامل ٍ
فقه َ
ليس بفقيه ،عن جبري بن مطعم قال:
ِ
َّ
ِ
(نض
قا َم رسو ُل الل ِه 
بالخيف من منًى ،فقا َلَ َّ :
حامل فِ ٍ
ال َّل ُه ام ًرا ِ
سم َع مقالتي ،فب َّل َغها ،ف ُربَّ
قه،
ِ
(((
قه إىل من ه َو َ
حامل فِ ٍ
غريُ َف ٍ
قيه ،وربَّ
أفق ُه منهُ) .
ِ
وختامًا:
َّ
إن الدنيا حينما تتزيَّن للناس وتُظه ُر مباهجها
ومفاتنها فإن أهل الغفلة ينخدعون بها ،وتغ ُّرهم
زينتُها ،وير َكنون إليها حتى تَشغلهم عن آخرتهم
ومصريهم ،بينما يقف أهل اإليمان متأملني فيها
ثابتني عىل مبادئهم ال تغرهم الفتن ،وال تهزهم
زخارف الدنيا ،بل هم عىل الضد من ذلك ،يجعلون
ِ
واملفاتن عوامل تثبيت وهداية
الزخارف
من هذه
ِ
وإشارات هدى وإيمان ،تذ ِّكرهم املصري األخري،
وترغبهم يف نعيم الجنة املقيم ،فا َملشاهد واحدة،
والصور هي هي! لكنها ٌ
فتنة للغافلني الجاهلني،
ٌ
وتثبيت وهدىً للمتقني املؤمنني.
ٌ
أمثلة عملية للتف ُّكر يف الكون من حولنا وما
هذه
حواه ،لننظر إىل كل مشاهد وملموس حولنا بنظرة
مختلفة ،لنوجد بيننا وبني الكون روحً ا تفاعلية،
ونسمو بمشاعرنا وأحاسيسنا فال تنتهي عند
الحدود املادية األرضية ..بل تتجاوزها لنعرب بها
معان أخروية سامية ،معاني الوحي والهداية
إىل
ٍ
والنور.

إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)108/1
أخرجه البخاري ( ،)79ومسلم (.)2282
وقد تقدمت اإلشارة إليه عن الحديث عن أنواع األراضي التي ينزل عليها الماء.
أخرجه ابن ماجه (.)230
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دعوة

حركة الجماهير
أ .وليد الرفاعي

(*)

تلعب الجماهري دو ًرا محوريًا يف أي تغيري سيايس أو حراك اجتماعي ،لذا
فقد ظلت دراسة حركة الجماهري محل اهتمام واسع وكبري من الالعبني
والفاعلني عىل شتى املستويات ..
وسيظل الفهم العميق لسيكولوجية الجماهري وكيفية تحركها والتعاطي
مع هذا الفهم من خالل األطر املختلفة مفتاحا ً لتوجيه أرشد واستثمار أمثل
لحركة الجماهري وسبل مخاطبتها وتوجيهها؛ ويف الوقت نفسه :حفظ للكثري
من الجهود من الهدر والضياع.
تمهيد:
يف عال ٍم يتزاحم فيه أصحاب املرشوعات والرؤى
املختلفة لكسب الجماهري والتأثري عليهم؛ وتتفنَّن
الدول ومراكز التأثري العاملية املدعومة بالقدرات
اإلعالمية والتقنية املتخصصة يف قراءة مزاج
الجماهري العام -بل وحتى املزاج الفردي كذلك!-
وُتبدع يف التوجيه للهدف املطلوب يف مهار ٍة بالغة
ُ
ُّ
يظن
بعض من
ومكر كبري قد ال ينجو منه حتى
ٍ
ٍ
حصانة منهم!! يف ظل ذلك تُلحُّ الحاجة
نفسه يف
لرواد التغيري واإلصالح إىل قراءة سلوك الجمهور..
قراء ًة تستحرض طبائع الشعوب مع استصحاب
(((
سنن التغيري الكونية والرشعية.
(*) مستشار تربوي ونفسي.
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1.الجماهير والتأثير:
الجماهري ليست دائمً ا يف موقع املفعول به؛ أو
التابع كما قد يظهر؛ بل َّ
إن املزاج العام «للجماهري»
يضغط عىل النخب يف مختلف تخصصاتهم
الرشعية واالقتصادية والسياسية...؛ فيضط ُّرهم
لوجهات واهتمامات -وربما ملواقف -تتناسب مع
هذا املزاج إيجابًا أو سلبًا؛ فهم يمثلون دو ًرا مشرت ًكا
بني املؤثِّر واملتأثر؛ ممّ ا يعني أنَّهم ُشكاء حتى يف
توجيه الدفة بشكل غري مبارش!
وإذا كانت النخب والساسة هم قادة التغيري،
َّ
فإن الجماهري ُهم أداتُه التي ال يتم إال بها  ..وأي

ريهامجلا ةكرح

ال مناص ألي مرشوع إصالحي يسعى
للتغيري والتأثري الشامل من أن يرفع
اهتمامه بالجماهري؛ بدءًا من فهم
طبيعتهم ،وإدراك همومهم؛ وانتهاء
بتجويد خطابه املوجّ ه لهم بشكل عام
تأثري عىل مستوى النخب الفكرية أو القيادات
املجتمعية؛ ال يُصاحبه تأثري شعبي وجماهريي
واسع سيصيب مرشوع التغيري بالعجز والشلل؛
ويحوله إىل حركة فلسفية؛ تُقدِّم يف أحسن حاالتها
إرثًا نظريًا ،ومخزونًا معرفيًا فحسب.
فال مناص إذًا ألي مرشوع إصالحي يسعى
للتغيري والتأثري الشامل من أن يرفع اهتمامه
بالجماهري؛ بدءًا من فهم طبيعتهم ،وإدراك
همومهم؛ وانتهاء بتجويد خطابه الدعوي املوجّ ه
لهم بشكل عام.

ري من حاالته منخفض
الحراك الجماعي يف كث ٍ
الوعي والتمييز.
ومن الظواهر االجتماعية امللفتة أن سلوك الفرد
يف إطار جماعة يختلف عن سلوكه بعيدًا عنها؛
فالتيار «الجمعي» يضغط باتجاه الروح العامة له؛
حتى يفرز ما يمكن أن نسميه مجا ًزا « سلوك أو
أخالق الجمهور» مما يعني َّ
أن التنبؤ بسلوك الناس
ً
متناسقا مع سلوكهم الفردي؛
الجماعي قد ال يكو ُن
وإنَّما مع مسار الجماهري وما توجِّ هه له!
ويف املقابل ال تَ ْس َلم حتى النُّخب ً
أيضا من تأثري
تلك السطوة لـ «سلوك الجمهور» حيث يمت ُّد أثره
عليها لتنصهر يف سلوك ربَّما يكون غري متناسب
مع مستواها الفكري واألخالقي!!
وغالبًا ما يكون «سلوك الجمهور» أسوأ من
«سلوك الفرد» كلما ضعفت الرقابة الخارجية
والسلطة الضابطة له؛ فاملبادئ ظاهرة األثر عىل
التحكم بسلوك األفراد ولكن سلوك الجماعات ال ب َّد
للتحكم فيه من بروز دور السلطة؛ وربَّما هذا ما
يفرس التشديد الترشيعي يف ضبط األدوار الجماعية
من مستوياتها العليا املتمثلة يف اإلمامة العظمى
ً
وصول إىل التوجيه للتأمري يف
وحقوق ويل األمر،
السفر يف حق الثالثة فأكثر ..ومرو ًرا بما بينهما
من ضبط عبادات الناس الجماعية كإمامة الصالة
مثل .وهو ما يجعل املجتمع املسلم محا ً
ً
طا بجملة
من الترشيعات التي ترفع مستوى «الضبط» فيما
قد ِّ
يفسه خصومه بأنَّه حالة من حاالت «الكبت»
له! .غافلني عن َّ
أن الكبت هو الحيلولة دون ظهور
السلوك غري املرغوب فيه باملنع أو القهر؛ دون
معالجة دوافع ذلك السلوك يف النفس مما يبقي
التطلع له قائمً ا؛ أو يؤدي إىل خفاءه علنا وظهوره
رسا ..أمَّ ا الضبط فيهتم بتعزيز القناعة برتك ذلك
ً
السلوك يف النفس؛ مع تضييق فرص الوقوع فيه
يف الواقع.
فالكبت هو التعامل مع ظاهر السلوكيات ،بينما
يتعامل الضبط مع جذورها ودوافعها.

2.قيادة الجمهور:
الناس مشارب شتى؛ تتباين اهتماماتهم
وثقافاتهم ومستوياتهم ،إال أنَّه عندما ي َ
ُحس ُن
ضبط بوصلتهم ينصهروا ليكونوا أشب َه بالشخص
الواحد؛ فالناس بعضهم تب ٌع لبعض؛ القائ ُد فيهم
قليل ،واملمحِّ ص الواعي أقل ،وإنما هم «كإبل مائة»
ينقا ُد مجموعهم آلحادهم؛ ومن الالفت َّ
أن الوعي
الشخيص للفرد يضعُ ف كلما انخرط يف كيان أكرب
منه! وكأنَّه يتخفف من إعمال عقله تسليمً ا لعقول
اآلخرين أو تأث ًرا بالهالة التي يفرضها التوافق
أمر ما.
الجماعي عىل ٍ
وكلما زادت قاعدة الجماهري اتساعً ا زادت
سطوتها عىل الفرد وعقله؛ فتصبح الكثرة العددية
بمفردها مؤرشًا عىل صحة ما تجتمع عليه؛ مهما
بَدَت أدبيّاتُها ضعيفة أمام املحاكمة العقلية
الصحيحة! وهي ُشبهة تقع بسبب افرتاض استحالة
اجتماع هذه العقول عىل الخطأ؛ بينما ال تستحرض
تبعية الناس بعضها لبعض؛ فمائة شخص ليسوا
مائة عقل بالرضورة؛ وإنما قد يكونون عقالً واحدًا
(((
ومائة تابع!
3.بين المبادئ والمصالح:
تتفاعل الجماهري غالبًا مع دعوات املبادئ
ويف حركة الجماهري غالبًا ما تكون التبعية
ألصحاب ا َمل َلكات القيادية ا ُملبادِ رة عىل حِ ساب واألخالق والتدين؛ إال إذا مَ ّست تلك الدعوات
أصحاب ُ
القدرات الفكرية الحَ ذِرة؛ وهذا ما يجعل مصالحها املبارشة! فإنَّها تنحاز غالبًا ملصلحتها
((( كاألمثال الشعبية والعادات واألعراف والعادات التي ّ
يتلقاها الناس بتسليم عال وتمييز منخفض مهما بدت ّ
شاذة أو خاطئة.
ٍ
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يف حركة الجماهري غالبًا ما تكون التبعية
ألصحاب ا َمل َلكات القيادية ا ُملبادِ رة عىل
حِ ساب أصحاب ُ
القدرات الفكرية الحَ ذِرة،
ولذلك يحسن التنبه من الوقوع يف فخ
املبالغة يف الحسابات املؤخرة للعمل
الشخصية أو الجماعية عىل حساب القيم واملبادئ!،
وتتباين الجماهري يف ذلك وال شك؛ فكلما زاد «النبل
الجمعي» «واالنتماء الديني» خرجت الجماهري
من أرس «املصلحة اآلنية الذاتية» إىل «املصلحة
االسرتاتيجية الجماعية» فارتفاع الروح الجماعية
هي أحد مؤرشات الوعي لدى الشعوب.
وكثريًا ما يتم خلط املبادئ باملصالح لتسويغ
تبني الناس لها؛ أيًا كانت وجهة هذه املبادئ؛
فالعالقة بني الدين واملصلحة املادية قد تستغل
لتحقيق املصالح َ من
لسهولة جعل الدين جرسا
َ َ ً ُّ َ َّ
ين َ
ال َ
آم ُنوا إ َّن كثِرياً
خالله؛ قال تعاىل﴿ :يْا أيها َ ِ
َْ
ِ ْ
َ
ِم َن ال ْح َب َ ُّ ْ َ
ان
ار والرهب ِ
ِ
َ َ ُ ُّ َ
ون َع ْن َ
يل
ب
س
ويصد
ِ ِ

َ ُ ُ َ
ون أ ْم َو َال َّ
اس ب ِ َ
انل ِ
الاط ِِل
لأكل
َّ
الل﴾ [التوبة.]34:

ولذلك غالبًا ما تكون صدمة الجماهري بعد
انجالء هذا االستغالل لهم باسم الدين كبرية؛
تفقدهم توازنهم وتؤدي بهم إىل نبذ كل ما هو ديني
ومقدس ،أو التشكيك به ،أو حرصه يف زوايا ضيقة
بعيدا عن الحياة يف أحسن األحوال؛ وهو بالضبط
ما حصل من جماهري األوروبيني مع الكنيسة يف
القرون الوسطى.
وربما فرس هذا يشء من تشديد الرشيعة عىل
تخليص الدين وعلمائه من أي شائبة أو مصلحة
دنيوية؛ قال عليه الصالة والسالم (مَ ْن تع َّل َم الع ْل َم
يرص َ
ف
ُماريَ ِب ِه السفهاءَ ،أ ْو ِ
ليُباهِ َي ِب ِه العلماءَ ،أ ْو ي ِ
َّ (((
َ
الناس إليه ،أدخ َل ُه الل ُه جهنمَ) .
ِب ِه وجو َه
ِ
بل َّ
إن جعل أوّل من تُسعَّ ر بهم جهنم يوم
القيامة هم :القارئ واملجاهد والعالم واملتصدق
كما يف الحديث الصحيح((( هو أمر يستحق التأمل!
ذلك أن هؤالء يمثلون الصورة النهائية املثىل «ألهل
الدين»! ولكنه فساد النية املفيض إىل تحقيق
املصالح الذاتية من خالل هذا املقام السامي!!.

ولقد سبق فرعون إىل اللعب عىل وتر الدين يف
كسب والء الجمهور عندما ع ّلل معاداته لكليم الله
موىس عليه السالم بقوله( :إِنِّي أ َ َخ ُ
اف أَن يُبَ ِّد َل
دِ ين َ ُك ْم أ َ ْو أَن يُ ْ
ظ ِه َر ِف ْال َ ْر ِض ا ْل َف َسادَ)!
وبعيدًا عن االستغالل اليسء للدين واملبادئ؛
فإن القيادة الدعوية التي تتكئ عىل بذل الناس
وتضحيتهم يف سبيل تحقيق املصالح الدعوية
املرشوعة؛ مقابل املساس بذواتهم أو مصالحهم
الدنيوية املبارشة؛ تراهن مراهنة شبه خارسة عند
األغلب من الجماهري وبالرغم من َّ
أن الرشيعة ك َّلها
أن الناس تتفاوت يف إدراك ذلك؛ كما إنَّ
مصلحة ،إال َّ
املصالح الرشعية تُراعي مع مصالح الدنيا مصالحَ
الدين ومعا َد العباد يف اآلخرة من جهة ،وتُوازن
بني مصلحة مجموع الناس ومصلحة أفرادهم
من جهة أخرى؛ بينما ينحاز غالب الناس إىل
مصالحهم الدنيوية املبارشة؛ عىل حساب املصالح
األخروية والجماعية؛ فيتمحورون حول آحادهم
عىل حساب الكل؛ ففي أجواء ضعف التدين الغالبة
تدور الناس حول ذواتها غالبًا؛ وليس من صالح
الدعوات التعويل عىل تضحيات الجمهور ملج ّرد
أنَّها تملك الحق ما لم تربهم عليه ،فبعمق الرتبية
تتمايز الدعوات.
كلما زاد النبل الجمعي واالنتماء الديني
خرجت الجماهري من أرس املصلحة اآلنية
الذاتية إىل املصلحة االسرتاتيجية الجماعية
فارتفاع الروح الجماعية هي إحدى
مؤرشات الوعي لدى الشعوب
4.روح الجماهير :
روح الجماهري ْ
وإن بدت هادرة قوية إال أنَّها
ٌ
ملولة ال تُطيق املشاريع الطويلة؛ فتستعجل غالبًا
اقتطاف الثمار؛ والتعويل عليها يف مشاريع التغيري
إنَّما يكون يف تحقيق قفزات ونقالت آنية لقضايا
كلية كربى ،ال يف مشاريع اسرتاتيجية عميقة
وطويلة املدى؛ فذلك شأ ُن النخب؛ وغالبًا ما تخدع
روح الجماهري القوية والقصرية الجماهري نفسها؛
فتسترشف ملا هو فوق طاقتها؛ وقد يعول رواد

((( أخرجه أبو داود ( ،)3664وأحمد ( )8457بمعناه ،وابن ماجه ( )260واللفظ له.
((( الحديث بطوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة ( ،)1905وورد بألفاظ متقاربة في جامع الترمذي وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي
هريرة رضي هللا عنه.
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اإلصالح عليها من آمال التغيري ما تعجز طاقة
ً
طويل..
الجماهري عن دعمها و التماهي معها
عىل
ًا
د
شاه
بني َارسائيل مع نبي لهم
ولعل يف قصة
ََْ ََ َ ْ
َْ ُ َ ٰ ْ
َ ْ َ َ
َ
ل ِمن ب ِن إِسائِيل ِمن بع ِد موس إِذ
ذلك ﴿ألم َّ تر إِل الم َ ِ
َ ُ
َ

َّ َ َ ْ
ً ُّ َ ْ
ْ
قالوا ِلَ ّ
يل اللِ قال هل
ب ل ُه ُم ْاب َعث لَا َملِك نقات َِل ِف َسب
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ ِ ٍ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ َ ََ
َعسيتم إِن كتِب عليكم الق ُِتال أل تقات ِلوا قالوا َوما لا
َ َ
َّ ُ َ َ
َّ َ ْ ْ ْ
ارنا َوأ ْب َنائ ِ َنا ۖ
يل اللِ َوقد أخ ِرج َنا ِمن دِي
أل نقات ِل ِف َسب
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َّ َ ً
ِيل ّ ِم ْن ُه ْم ۗ َو َّ ُ
الل َعل ٌ
ِيم
فلما كتِب علي ِهم القِتال تولوا إِل قل
َّ
الظالِم َ
ِني﴾((( [البقرة.]246 :
بِ

ونظرة رسيعة يف أنموذج الخطاب الشيعي
كمثال عىل الخطاب الجماهريي الذي نجحَ يفواسع من مريديه وأتباعه رغم
جمهور
تحشي ِد
ٍ
ٍ
ِ
هشاشة محتواه ومضمونه -يُلحظ هذا الرتكيز عىل
قضايا كلية قليلة ومُحدَّدة يجتمع عليها الصغري
والتكرار الحا ِّد عليها يف ك ِّل
والكبري ،مع التأكي ِد
ِ
ٍ
َ
ِّ
والشعار
الظاهرة
مة
بالس
ه
أشب
مناسبة لتكون
ِ
البارز ألصحابها؛ ومن ث َّم رسيان العدوى يف تبني
مضامني هذا الخطاب ومواقفه بصورة شبه عمياء
لدى السواد األعظم من جمهوره!!

أن الشيطان يكمن يف التفاصيل؛ َّ
وكما َّ
فإن
النزول بالجماهري عن املشرتكات الكربى لها إىل
النزول بالجماهري عن املشرتكات الكربى
القضايا التفصيلية يؤدي بها إىل الترشذم واالفرتاق.
إىل القضايا التفصيلية يؤدي بها إىل
ِ
محاولة
فال يُف ِّرق حرا ًكا مجتمعيًا ضخمً ا أم ٌر مث َل
الترشذم واالفرتاق
جمع أصحابه عىل رؤية مستقبلية مفصلة أو مواد
ِ
تفصيلية للدستور ،وإنَّما يكون جم ُع الناس عىل
وقد كان عليه الصالة والسالم يجم ُع الناس عىل
الحقائق الكلية التي تكون أشبه باملنارات الظاهرة
ِّ
ري مما يحتمل
كث
عن
بالصحابة
ويرتفع
يات
ل
الك
للجميع ،وعرب التأكيد عليها من خالل التكرار
ٍ
الناس ُ
بعضهم ً
ُ
ُ
بعضا أن يكون سببًا لتفرقهم رغم وضوح الحق فيه؛
ور مُتباينة ،ومن ث َّم يَتب ُع
بص ٍ
ُ
ً
بي وطعنه بالنبي 
واع وربما غري واع أيضا ففي موقفه من عبد الله بن أ ّ
يف عدوى ظاهر ٍة وتقلي ٍد ٍ
والصحابة يف موقفي اإلفك وغزوة بني املصطلق
اختار املصطفى  أن يتجاوز الحَ دَث ملا بعده؛
((( يراجع بتوسع (في ظالل القرآن) لسيد قطب عند اآلية  246من سورة البقرة.
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أن يُناقشه مع صحابته ويق ِّرر َّ
عىل ْ
الحق فيه؛ وذلك
ملا يف األخ ِذ والر ِّد فيه من مظنَة النزول لقضايا
فق عليها بني الصحابة أو لم يكتمل البناء
غري متَّ ٍ
الرتبوي لبعضهم فيها بعد؛ فتكون سببًا يف إحياء
النزعة العصبية والخروج باألمور عن الضبط
العام.
املتمثل بدعوته الفاسدة املضحي ألجلها
أكثر تأثريا ً يف عموم الجماهري من صاحب
الدعوة النبيلة املرتاخي يف تبنيها
يفرس هذا شيئًا من تأخر الكثري من
وقد
ُ
ِّ
متأخر ٍة من حركة
تفصيالت الرشيعة إىل مراح َل
األمّ ة يف مجتمع الصحابة ريض الله عنهم؛ حيث
ر ّكزت الرشيعة عىل بناء التصوُّر العقدي لألمّ ة
جمع األمة
يف الكليات ال ُكربى والذي انعكس إىل
ِ
روح واحد ٍة تتق ّلص معها ُفرص االختالف أو
يف
ٍ
التباين؛ عىل عكس الكثري من تفصيالت الرشيعة
التي يتباين واق ُع الناس وطاقتُهم وتربيتُهم
لالنصياع واالمتثال لها.
5.عاطفة الجماهير:
ِّ
ذاكرة الجماهري قصرية؛ تلتصق بآخر مؤثر؛
وهذه سمة من سمات التفكري الجمعي؛ وهي
باملقابل متط ِّلبة تُكثر الشكاة ،ورسيعة التقلب
س من أرسار تم ُّردها
يف والئها وتبعيتها؛ وهذا ِ ٌّ
وتق ُّلبها كذلك؛ فالجماهري تحتاجُ دومً ا أن تشحن
ذاكرتها بالجديد املعزز لكسبها؛ سواء أكان هذا
الجدي ُد مصالح شخصية أو منجزات واقعية ،وقد
تكون منجزات وهمية يصنعها إعال ٌم خادع!
تلعب العاطفة دو ًرا ِمحوريًا يف التأثري عىل
مزاج الجمهور؛ وغالبًا ما يكون أث ُرها أبلغ من
تأثري املنطق والعقل؛ وهذا ما يجع ُل من استدعاء
املؤثِّرات العاطفية لُعبة املستبدِّين دومً ا يف خداع
شعوبهم .
وإذا استحرضنا الخيارات املفتوحة يف استخدام
الوسائل الخسيسة يف التعامل مع الجماهري عند
أصحاب املشاريع السيئة؛ نظ ًرا النعدام الخطوط
الحمراء لديهم ،والخيارات املحدودة باملقابل عند
أصحاب املشاريع النبيلة؛ نظرا لالنضباط الديني
فإن هذا يعني َّ
َّ
أن أدوات استثمار
واألخالقي،
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الجماهري لدى الطرف األول أعىل وأقوى ..إال َّ
أن
ً
عامل من عوامل التأثري البالغ يف الجماهري قد يُعدِّل
ً
قليل لصالح أصحاب املرشوعات النبيلة؛
الكفة
ُّ
وهو تأثر الجماهري بالنموذج والقدوة ،ويبقى َّ
أن
ٌ
ٌ
نسبية تشمل ك َّل من تمثّل ما
قضية
القدوة هنا
يدعو الناس إليه؛ َف َفعل ما يقول ،وضحى يف سبيل
ما يعتقد ً
ً
باطل.
حقا كان أم
ُ
إال َّ
تفرضه الجماهري
أن التحدي الحقيقي الذي
ُ
هو االستعداد للتن ُّكر الذي تحملُه للقدوات والرموز؛
ذلك َّ
أن املناخ الجماهريي غالبًا ما يكون مالئمً ا
ُ
ُ
ِ
ُ
األلسن
ضبط
الستنبات الشائعات؛ والقدرة عىل
ٌ
ضعيفة ومحدودة ،ومع وجود الكيد اإلعالمي
فيه
ُ
الضخم تُصبح ا َملهمَّ ة أكث َر سهولة فيُشي َ
طن ال ُّروا ُد
ُّ
والشَفاء ومشاريع اإلصالح بك ِّل ُس ٍ
هولة لوُجود
ِ
القابلية النفسية لتقبُّل ذلك؛ وهذا ما يُساعدنا
يف فهم الكيفية التي ُشوِّهت بها رمو ٌز تاريخية
ٍ
ُ
باأللسن ال باآلذان.
بكلمات طائشة التُقطت
6.والء الجمهور:
تعشق الجماهريُ الرموز ،وتخض ُع لألقوياء،
ُ
وتنساق للمُبادر؛ وهذا يعني أن اصطفاف الجماهري
أو انصياعهم ال يرتبط بالرضورة بصاحب املبدأ..
وإنَّما بصاحِ ب الكاريزما والنفوذ والقوة ،وهو
انصيا ٌع فطري من حيث األصل ،ولكن قد ُ
تفسد
بعض الفطر فتنصا ُع لألقوى الذي يُمارس قوَّته
وسطوته و ُ
نفيس عميق
ظلمه عليها! وهو تشوي ٌه
ٌّ
ينمو لدى الشعوب التي يطو ُل استعبادها؛ فتتحوّل
إىل حالة شبيهة بـ «املازوخية» والتي يستمتع معها
صاحبها بالعنف تجاهه بل ويستدعيه ويطلبه؛
وهو ما ي ِّ
ُفس تأبّي بعض الجماهري عن االستجابة
ُّ
ّ
لدعوات التح ُّرر والكرامة فتصطف مع جلدها
ومُستعبدها! حيث يصعبُ عليها تفهُّ م خطاب
الع ّزة بعيدًا عمّ ن ألفت التذلل له!! وغالبًا ما يذهب
األحرا ُر ضحايا استنقاذ حياة وكرامة الجماهري
كحال أنبياء بني
عىل يد الجماهري نفسها! حالُهم
ِ
إرسائيل الذين ُقتل كثريٌ منهم عىل يد أقوامهم الذين
جاؤوا الستنقاذهم.
وهذه النفوس املريضة والتي عاشت يف أكناف
الذ ِّل واستحسنته أوجدت ردَّة فعل سلبية عند
بعض روّاد التغيري واإلصالح ،جعل بعضم يقتنع
بأنَّه «لو أمطرت السماء حرية ..لرأيت بعض
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ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﺪواﻓﻊ
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻹﻗﺪام واﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ

ااﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻟﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮات
رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﻤﺆﺛﺮ
العبيد يحملون املظالت»(((َّ ،
وأن «الثائر ألجل
ٌ
شخص أرضم النريان بجسده
مجتمع جاهل هو
(((
معان
كي يُيضء الطريق لشخص رضير!!» وهي
ٍ
الج ِّد يف رفع الجهل
ينبغي أن تكون دافعة يف اتجاه ِ
عن الناسِّ ،
وبث الوعي فيهم ليتهيَّؤوا للعيش مع
املعاني السامية؛ ال أن تكون دافعة نحو ترك هذه
ً
غنيمة بارد ًة ملن يستخدمُها لصالحه،
الجماهري
فيجعلها عدوَّة نفسها!
7.أخالق الجمهور:
الجماهري ّ
خية فوق ما يظنه البعض! كما
ُّ
أنَّها رشيرة ً
أيضا فوق ما يظنه البعض اآلخر!!
إنَّها يف الحقيقية طيِّعة بيد من يُحسن َفهمها
وكسبها واستثمارها؛ وهي عندئ ٍذ تتماهى معه
صور الخري أو الرش؛ فتبدو مالئكية أحيانًا؛
ألقىص
ِ
وشيطانية يف أحيان أخرى! وهنا تكمن املفارقة
حيث االستعداد العايل للوصول ألقىص َ َ ْصور
َْ
َ
الفجور أو التقوى ﴿ َونف ٍس َو َما َس َّواها7فأل َه َم َها
(((
(((
(((
(((
(((

َْ َ
ُ ُ ََ
ورها َوتق َواها﴾ [الشمس﴿ ،]9-7:لقد خلقنا
فج
اإلنسان يف أحسن تقويم 5ثم رددناه أسفل سافلني﴾

[التني (((]5-4 :إال َّ
أن الالفت جدًا ما أشارت إليه
الفيلسوفة األملانية (حنًّا آرندت) مما أطلقت عليه
مصطلح (تفاهة الرش) انتهت فيه إىل أن الناس قد
ٍ
تافهة وليست عميقة يف
تفعل أسوأ الرشور بدواف َع
النفس!((( ممّ ا يعني َّ
أن قابلية الجمهور للتوظيف
اليسء عالية حتى لو كان نظري عوض منخفض،
ومن هنا برزت ظاهرة الخيانة «بتوصيفاتها
ُ
ٍ
االستعانة بها يف
كحالة يتم
العرصية املختلفة»
إجهاض املشاريع اإلصالحية ،عرب أناس يت ُّم
أدوار سيِّئة رغم أنهم ليسوا
استخدامُهم لتحقيق
ٍ
بالرضورة ً
أناسا سيئني من حيث األصل(((.
فالدوافع الباعثة عىل فعل السلوك السيئ
متعددة؛ فقد تكون يف غاية السوء أحيانًا؛ مما
يعكس رقة دين صاحبها؛ وقد تكون يف غاية
التفاهة أحيانًا أخرى مما يدل عىل سذاجة أو
ضعف عقل صاحبها.

تنسب إىل أفالطون.
تنسب إىل محمد رشيد رضا رحمه هللا.
للشيخ بسام جرار حديث مفيد حول هذا الموضوع في محاضرة بعنوان (لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين) عىل منصة يوتيوب.
ينظر كتاب (إيخمان في القدس :تقرير حول تفاهة الشرّ) ،لكاتبته حنا أرندت.
لعمل شائن مقابل مصالح مادية أو معنوية.
كالشبيحة أو البلطجية أو المرتزقة ،وهم كل أجير
ٍ
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يظهر التمايُز بني الشعوب عندما تُلبّى
حاجاتُها الرئيسة ،وهنا يربُز دَور الوعي
ً
عامل
الحضاري والثقايف واألخالقي ليكون
مؤث ًرا يف السلوك الجمعي
كما قد تكون بسبب سوء التقدير لتبعات
السلوك والذهول عن آثاره الكبرية نظ ًرا لإلغراق
مؤثر ما ..يُسيطر عىل واقع الشخص ممّ ا يد ُّل
يف
ٍ
عىل سيطرة األوضاع الخاصة عىل سلوك الكثري
من الناس ،تمامً ا كما وقع من حاطب بن أبي
بلتعة ريض الله عنه يف سلوك «أشبه ما يكون
بالخيانة العظمى» عندما كاد أن يفيش أرسا ًرا
عسكرية بإرسال رسالة للمرشكني (ي ُْخ ِب ُُه ْم
ول ال َّل ِه ﷺَ ،ف َقا َل ﷺ :يَا حَ ِ
اطبُ ،
ِببَعْ ِض أَمْ ِر َر ُس ِ
مَ ا َهذَا؟ َف َقا َل :يَا َر ُسو َل ال َّل ِهَ ،ل تَعجل عيلَّ ،إني
ص ًقا ِف ُق َري ٍْش -أي حَ ل ً
ُ
كنت ام ًرا ُم ْل َ
ِيفاَ -و َل ْم أكن
من أنفسها ،وكان مَ ن معك من ا ُملهاجرين مَ ن لهم
ُ
فأحببت إذا
قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم،
َ
َفاتَنِي ذَ ِل َك ِم َن الن َّ َس ِب فِ ِيه ْم أ َ ْن أَتَّخِ ذ عندهم يدًا
يحمون َق َرابَتِيَ ،و َل ْم أ َ ْفعَ ْل ُه ا ْر ِتدَادًا عَ ْن دِ ينِي ،و ََل
ِر ً
ال ْس َل ِمَ ،ف َقا َل َر ُسو ُل ال َّل ِه ﷺ:
ضا ِبا ْل ُك ْف ِر بَعْ َد ْ ِ
«أَمَ ا إِن َّ ُه َق ْد َ
صد ََق ُكمْ»َ ،ف َقا َل عُ مَ ُر :يَا َر ُسو َل ال َّل ِه،
ضبْ عُ ن ُ َق َهذَا ا ْل ُمنَافِ ِق؟ َف َقا َل :إِن َّ ُه َق ْد َش ِه َد
دَعْ نِي أ َ ْ ِ
بَ ْد ًرا ،وَمَ ا يُد ِْري َك َلعَ َّل ال َّل َه َق ِد ا َّ
ط َل َع عَ َل مَ ْن َش ِه َد
ُ َ ُ (((
بَ ْد ًرا َف َقا َل :اعْ مَ لُوا مَ ا ِشئْتُ ْم َف َق ْد َغ َف ْرت لكمْ) .
فتصنيف الفعل :خيانة ،والجزاء املستحق:
فصحابي جلي ٌل سبق فضلُه من
القتل ،وأما الفاعل:
ٌّ
أهل بدر ،بدأت القصة مُتهما ً بالخيانة وانتهت وهو
مشهود له بالتزكية العظيمة من الله ،أمَّ ا تصنيف
الدافع وهو شاهدنا هنا :فهو الرحمة والشفقة عىل
أهل بيته ال املكر والخيانة باملسلمني.
عالمة فارقة:
وثان..
يظهر التمايُز بني فر ٍد وآخر وبني
ٍ
شعب ٍ
ُ
الحاجات الرئيسة لهذه الشعوب ،وهنا
عندما تُلبّى
يربُز دَور الوعي الحضاري والثقايف واألخالقي
ً
عامل مؤث ًرا يف السلوك الجمعي ،أمّ ا عندما
ليكون
الناس يف احتياجاتهم األساسية األولية؛ َّ
ُ
ُّ
فإن
يمس

ُسلوكهم يتقاربُ إىل ح ِّد التطابُق عىل اختالف
مشاربهم الحضارية ومستوياتهم الثقافية؛ وعندما
تتوحَّ ُد االحتياجات وتندُر يف نفس الوقت يشت ُّد
التنافس وتع ُ
ظم األنا ،وأعظم االحتياجات إلحاحً ا
عىل اإلنسان هي احتياجاته األولية الفسيولوجية
والتي يتقارب السلوك الجمعي يف سبيل تحقيقها
إذا ما شعر فيها بالندرة حتى بني الفئات املتباينة
يف ثقافتها أو مبادئها؛ ويف املجتمعات النبيلة
ً
عامل لظهور السلوكيات الحسنة عند
يكون الفقر
ُّ
والتعفف والكرم والصرب وغريها،
الناس؛ كاإليثار
إال أن ارتفاع حدّة الفقر والحاجة إىل مستوياتها
العليا يُغيِّب كثريًا من هذه املحاسن ،فتطغى حالة
من «التوحُّ ش» و»الالإنسانية» لتكون األعىل صوتًا
يف سلوك اإلنسان! وكما َّ
أن الرضبة التي ال تكرس
ظهرك تقوّيه؛ َّ
فإن الرضبة التي ال تقوّي ظهرك قد
تكرسه! وربما فرس ذلك جزءًا من عل ِّو كعب الزكاة
يف الرشيعة؛ واقرتانها الكبري بالصالة يف كتاب الله؛
وصالبة النظام التكافيل اإلسالمي الذي ضاعف من
أسباب تقليل مساحة الحاجة والعَ وَز قدر اإلمكان.
وأخيرًا ..
تبقى جوانب فهم حركة الجماهري وتعاطيهم
ً
مجال بالغ األهمية
مع حركات اإلصالح والتغيري
للغوص يف أعماقه وإدراك أرساره؛ ففيه اختصا ٌر
الطريق؛ وحفظ للطاقات والجهود؛ كما إنها
ترفع من مستوى األداء لتحقيق أفضل النتائج؛
مما يخدم املقاصد الكلية للدين ويحقق املصالح
الكربى للناس .وما نحتاجه اليوم هو مزيج بني
رؤية اجتماعية نفسية((( وبني استقراء سنني
استحضار ألرقى أنموذج يف اإلصالح
رشعي؛ مع
ٍ
والتغيري وهو النموذج النبوي الفريد.
وصىل الله وسلم عىل سيدنا وقدوتنا محمد وعىل
آله وصحبه أجمعني.

((( أخرجه البخاري (.)4274
((( صدرت عدة مؤلفات في فهم السلوك الجمعي أو ما يمكن تسميته بعلم نفس الجماهير؛ وقد يكون الفرنسي غوستاف لوبون من أشهر من كتب
في ذلك؛ حيث ق َّدم العديد من المؤلفات التي اهتمت بدراسة الحضارات بشكل عام؛ ككتاب «حضارة الهند» ،و«حضارة العرب» وغيرها ،وقد
توّج كتبه بكتاب (الجماهير :دراسة في العقل الجمعي) ،وهو آخر ما كتبه رغم اشتهاره بكتابه اآلخر «سيكولوجية الجماهير» (1991م) والذي أثار
ً
ً
الحقا في تفسيره للعديد من الظواهر في سلوك الجماهير.
جدل انتُقد به الكتاب
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نظرات
نقدية

مقولة:
ً
تشريعا»
«السنة ليست كلها
في الميزان
أ.عبد الملك الصالح

(*)

عمل أهل العلم عىل خدمة السنة النبوية وتبويبها بما يُسهّ ل عىل من جاء
بعدهم النظر فيها ،ووضعوا لذلك العديد من القواعد والضوابط بعد استقراء
نصوص الرشيعة من كتاب وسنة ،فإذا وردت بعد ذلك مقوالت أو استنتاجات
فينبغي عرضها عىل هذه القواعد والضوابط ملعرفة مدى قبولها.
تَ ِشي ُع مَ ُ
فما قيمة هذه املقولة من الحقيقة؟ وكيف
قولة (السنة النبوية ليست كلها
ترشيعً ا) بني املشتغلني بالعلم الرشعي عىل اختالف يتعامل املسلم معها؟ وكيف يُميّز بني أنواع السنة
توجهاتهم ومقاصدهم واستعماالتهم لهذه الجملة ،الواردة عن النبي  إذا كانت هذه املقولة حقيقة؟
فبينما استعملها أهل العلم َّ
للسرب والتقسيم،
النبي ِ من وجوب معنى السنة ،ومعنى كون السنة تشريعًا:
والستثنا ِء عددٍ ِمن ترصفات
ِّ
السنة يف اللغة هي :السرية والطريقة(((.
َّ
يتوسع عد ٌد من
االتِّباع ألسباب سيأتي ذك ُرها،
أنواع
املعارصين يف فهمها ويتّكئون عليها إلخراج
والسنة يف االصطالح هي :ما صدر عن رسول
ٍ
فعل أو تقرير(((.
قول أو ٍ
ِم َن السنة الواردة عن النبي ِ من حَ ي ِِّز االحتجاج الله ِ من ٍ
بها بمزاعم شتى يجمعُ ها ترك العمل بسنة النبي
والرشيعة :اس ٌم لألحكام الجزئية التي يتهذَّب
ُّ
توص ًل إىل تغيري عدد من األحكام بحجة أنه
،
ً
ً
منصوصة
معاشا ومعادًا ،سواء كانت
بها املك َّلف
ليس فيها ترشيع.
ً
راجعة إليه(((.
من الشارع أو
(*)
(((
(((
(((

إجازة في الشريعة من جامعة دمشق ،ماجستير في الحديث وعلومه.
لسان العرب ،البن منظور (.)225/13
البحر المحيط ،للزركشي (.)164/4
الكليات ،للكفوي (ص.)524 :
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والحُ ك ُم الرشعي يف االصطالح :خطاب الله تعاىل
املتع ِّلق بأفعال العباد :طلبًا أو تخيريًا أو وضعً ا.
فالحكم الرشعي نوعان:
النوع األول منه (الحكم التكليفي) هو خمسة
أقسام( :الوُجوبُ  ،والنَّدبُ  ،وا ِإلباحَ ُة ،وال َك َ
راه ُة،
والتَّحريمُ).
والنوع الثاني منه (الحكم الوضعي) وهو
كون اليشء سببًا أو رش ً
طا ،وكون الفعل صحيحً ا
أو فاسدًا .وهذا النوع الثاني خارجٌ عن مقدور
املك َّلفني لذا لن نتكلم عنه.
ومعنى كون السنة ترشيعً ا :أنَّها مصد ٌر
ترشيعي يُستفا ُد منها رش ٌع ،وهو كو ُن الفعل
ٌ
مندرجً ا تحت أنواع الحكم التكليفي الخمسة
(الوجوب ،الندب ،الكراهة ،التحريم ،اإلباحة).
قال اإلمام الشافعي رحمه الله« :وض َع الل ُه
رسو َله من دينه وف ْرضه وكتابه املوضع الذي َ
أبان
َ
افرتض من
جل ثناؤه -أنه جعله عَ لمً ا لدينه ،بماَ
وأبان من فضيلته ،بما
طاعته ،وح َّرم من معصيته،
َق َ
رن من اإليمان برسوله مع اإليمان به».

َ
«ففرض الله عىل الناس اتباع وحيه
وقال:
ُ
وسنن رسوله».
َّ
«وأن الله افرتض طاعة رسوله ،وحَ تم
وقال:
لقول:
عىل الناس اتباع أمره ،فال يجوز أن يقال
ٍ
ٌ
فرض ،إال لكتاب الله ثم سنة رسوله»(((.

األصل في السنة النبوية:
اتَّفق أهل العلم عىل َّ
أن األصل فيما ورد عن
ٌ
ٌ
رشعية يك َّلف املسلم باعتقاد
حجة
النبي  أنَّه
أنها حجة ً
أول ،ثم بالعمل بها عىل وفق درجات
الطلب الوارد فيها أم ًرا أو نهيًا أو تخيريًا.
ندب،
واألمر عىل درجتني :أم ُر
إيجاب وأم ُر ٍ
ٍ
ْ
َ
والنهي عىل درجتني :نهي تحريم ونهي تن ِزيه،
والقسم الثالث هو التخيري ،والتخيري حك ٌم رشعي؛
ألن معناه َّ
َّ
أن هذا األمر الذي يخري املكلف بني إتيانه
أو تركه ال حرج عليه يف فعله وال يف تركه.
قال الطاهر بن عاشور رحمه الله« :واعلم أن
ً
اختصاصا برسول الله
أش َّد األحوال التي ذكرناها
ُ
حالة الترشيع؛ ألن الترشي َع هو املرا ُد األول
 هي
َ
ص أحواله فيه يف قوله
لله تعاىل من ُبعثتهَّ ،حتى حَ َ َ
ٌ
ََ َ
م َّم ٌد إِل َر ُسول﴾ [آل عمران.]144:
تعاىل﴿ :وما
فلذلك يجبُ املصريُ إىل اعتبار ما صدر عن رسول
الله  من األقوال واألفعال فيما هو من عوارض
أحوال األمة صاد ًرا مصدر الترشيع ،ما لم تقم
قرينة عىل خالف ذلك»(((.
ً
اختصاصا برسول  هي
أش َّد األحوال
ُ
حالة الترشيع؛ ألن الترشي َع هو املرا ُد األول
ص أحوا َله
لله تعاىل من بعثته ،حتى حَ َ َ
سول}ٌ
فيه يف قوله تعاىل{ :وَمَ ا مُحَ مَّ ٌد إ ِ َّل َر ُ
الطاهر بن عاشور

ما الجديد في مقولة (السنة ليست كلها
أقسام السنة النبوية:
تشريعًا)؟
َ
ِ
الفعلية واألقوا َل
الترصفات
ق َّرر عُ لما ُء اإلسالم أن
الجديد يف التعامل مع هذه املقولة (السنة
ِ
والتقريرات التي وصلتنا عن النبي  ليست
ليست كلها ترشيعً ا) هو توسيع بعض املعارصين
نوع واحد ويف مرتبة واحدة ،وميّزوا بني
ملفهومها توسيعً ا غري مقبول ،حتى أساؤوا ك ُّلها عىل ٍ
أسس علمية رصينة ،ووضعوا القواعد
استخدامها وأخرجوا بعض أقسام السنن من أنواعها عىل ٍ
االحتجاج بها ،وللتوضيح ال ب َّد من معرفة أقسام التي بها يميز املسلم بني أنواع السنة النبوية.
السنة النبوية.

((( الرسالة.)77-75( ،
((( مقاصد الشريعة ،البن عاشور (.)136/3
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َ
وقد َّ
ُ
النبوية في الجملة إىل
التصرفات
قسموا
(((
خمسة أقسام ،هي:
•القسم األول :ما صدر عنه  بوصفه نبيًا
ً
ً
مبلغا عن الله تعاىل.
ورسول
•القسم الثاني :ما صدر عنه بوصفه اإلمام
األعظم يف دولة اإلسالم ،والحاكم األعىل فيها.
•القسم الثالث :ما صدر عنه بوصفه قاضيًا
يقيض بني الناس.
•القسم الرابع :ما صدر عنه من الترصفات
اإلنسانية العادية.
•القسم الخامس :ما فعله  و َد َّل الدلي ُل عىل
أنَّه من خصوصياته.
فهذه األقسام لكل منها حكم خاص به ،حسب
التفصيل التالي:
القسم األول :ما صدر عن النبي  باعتباره
مُب ِّل ًغا للرشيعة عن الله تعاىل ،وهو حجّ ٌة عىل كل
قول أو ً
مك َّلف ،سواء كان ً
فعل أو تقري ًرا ،فكل
ما أمر به أو نهى عنه يف أمور الدين (العقائد
والعبادات واملعامالت واألخالق) ،وما فعله بيانًا
للقرآن الكريم ،وما أ َ َق َّره ،وما أمر به أو نهى عنه
ممّ ا لم يوجد يف كتاب الله ،فهو حجّ ة عىل ك ِّل مك َّلف؛
َّ
ألن هذه الترصُّفات يشملها األمر العام باالقتداء به
ً
وطاعته  ،فعل يف األمر ،وتر ًكا يف النهي.
والدليل عىل هذا القول من كتاب الله تعاىل،
ومن سنة النبي  ،وعليه إجماع األمة:
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ ََّ
فمن القرآن قوله تعاىل﴿ :قل إِن كنتم تِبون الل
َ
َ

َّ
ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ
ك ْم َو َّ ُ
الل َغ ُف ٌ
ور
ون يبِب َكم الل ويغفِر لكم ذنوب
فاتبِ ُع
ِ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ َّ َ َ
ُ
ِيم  31ق ْل أط ُ
َرح ٌ
ِيعوا الل والرسول فإِن تولوا فإِن الل ل
ْ
َ
ُي ُِّب الكفِر َ
ين﴾ [آل عمران.]32-31 :
ِ

(((

(((
(((
(((
(((

َ ْ َ ْ َ َّ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ
ين يالِفون ع ْن أ ْم ِره ِ أن
تعاىلَ ﴿ :ف ُل ْيح َذ َ ِر ٌال َ
وقوله ْ َ ٌ َ
ُ
تُصِ َ
ْ
ٌ
يب ُه ْم فِتنة أو يصِ يبهم عذاب أ ِلم﴾ [النور.]63 :

وغريها من اآليات التي يُب ِّ ُ
َي الل ُه تعاىل فيها
طاعة الرسول  ،ويرب ُ
ِ
ط الفالحَ
بوضوح وجوبَ
ً
َ
طاعة
طاعة الرسول 
بهذه الطاعة ،ويَع ُّد
لله تعاىل ،ويُحَ ذِّر ِمن مخالفة أمره  ،ويبني
والعذاب األليم عىل
أن مخالفتَه سببٌ للعقوبة
ِ
املخالفني.
ومن األحاديث النبوية قوله ( :ك ُّل أُمتي
يدخلون الجنة إال من أَبَى ،قالوا :يا رسول الله،
ومن يَأبى؟ قال :مَ ن أطاعني دخل الجنة ،ومن
عصاني فقد أَبَى)(((.
وقوله ( :ما نَهيتُكم عنه فاجتنبوه ،وما
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)(((.
قال اإلمام َ
القرايف رحمه الله« :فك ّل ما قاله 
أو فعله عىل سبيل التبليغ كان ذلك حكمً ا عامً ا عىل
الثِّقلني إىل يوم القيامة ،فإن كان مأمو ًرا به أَقدَم
عليه ك ُّل أح ٍد بنفسه ،وكذلك املباح ،وإن كان منهيًا
عنه اجتنبه ك ُّل أح ٍد بنفسه»(((.
وأجمع العلماء عىل االحتجاج ُّ
بالسنة النبوية،
قال اإلمام الشافعي رحمه الله « :وال أعل ُم من
الصحابة وال التابعني أحدًا أخرب عن رسول الله 
إال َق ِب َل خربه ،وانتهى إليه ،وأثبت ذلك سنة»(((.
القسم الثاني :ما صدر عن النبي  باعتباره
اإلمام األعظم (حاكم الدولة) ،كتجهيز الجيوش،
وقسمة الغنائم ،وإقامة الحدود ،فهذه أحكا ٌم
ٌ
سلطانية أقامها النبي  فيُقيمها ِمن بعده
الح ّكا ُم والسالطني ،قال اإلمام َ
القرايف رحمه الله:
ِ
بوصف اإلمامة ال
«وك ُّل ما ترصف فيه عليه السالم
يجوز ألح ٍد أن يُقدم عليه إال بإذن اإلمام ،اقتداء به

هذا التقسيم مأخوذ من مجمل كالم أهل العلم عىل تقسيم تصرفات النبي  في عدة مصادر ،ذكر منها القرافي رحمه هللا األقسام الثالثة األوىل،
ً
تقسيما :وهي :التشريع ،والفتوى ،والقضاء ،واإلمارة ،وال ّهدي ،والصلح ،واإلشارة
وذكر ابن عاشور في (مقاصد الشريعة اإلسالمية) اثني عشر
عىل المستشير ،والنصيحة ،وتكميل النفوس ،وتعليم الحقائق العالية ،والتأديب ،والتجرّد عن اإلرشاد.وذكر انقسام التصرفات إىل أنواع ٌ
كل من:
ابن قتيبة وابن القيم والدهلوي ،وغيرهم.وذكر بعضهم تقسيم التصرفات إىل تشريعية وغير تشريعيةَّ ،
وقس َم التشريعية إىل أنواع ،وهكذا .فرأيت
أن كثيرًا منها يتداخل في بعضها ،فجمعتها في هذه األقسام العامة.
أخرجه البخاري (.)7280
أخرجه البخاري ( ،)7288ومسلم (.)1337
أنوار البروق في أنواء الفروق ،للقرافي (.)206/1
مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة ،للسيوطي (.)50
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عليه السالم؛ َّ
وألن سبب ترصفه فيه بوصف اإلمامة
(((
َ
دون التبليغ يقتيض ذلك» .
ومعنى ّ
أن هذه الترصّ فات من األحكام
السلطانيةّ :
أن املخاطب بها هو الحاكم الذي ييل
أمور العامّ ة ،أما عامة الناس فال يجوز لهم التصدِّي
لها والقيام بها إال بأمر اإلمام ،فال يجوز للناس
ً
مثل -إعالن الجهاد داخل الدولة أو خارجها إالبأمر اإلمام ،وال يجوز لهم إقامة الحدود إال بأمر
اإلمام.
ويف املقابل :ليس معنى كون هذه الترصفات من
األحكام السلطانية أنّها ليست رشعً ا؛ فليس لإلمام
اخرتاع حدو ٍد لم يرشعها الله ،وال تعطيل الحدود
التي رشعها الله ،وال يجوز له الترصُّف يف أموال
األمّ ة إال بما أذن الله به ويف مصلحة األمة ،وهكذا.
ولخطورة هذه األحكام وتأثريها عىل األمة
لم تُرتك الجتهاد الحاكم الشخيص ،فقد أمرت
الرشيعة اإلما َم بالشورى فيها ،والشورى تكون
من أهل العلم الرشعي ومن الخرباء يف األمر الذي
يقدِّر فيه اإلمام مصلحة األمة ،فأهل العلم الرشعي
يُخربون اإلمام بحكم الله فيها ،ممّ ا يف كتاب الله
تعاىل أو سنة رسول الله  ،وأهل الخربة يُخربونه
باألحسن من الطرق لتنفيذها.
َْ
َ
او ْر ُه ْم ِف ال ْم ِر﴾ [آل عمران،]159:
قال تعاىلَ َ﴿ :وش
ِ
وقال تعاىلَ ﴿:وأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ورى بَيْ َن ُه ْم﴾ [الشورى،]38:
وقد طبَّق النبي  الشورى يف األمور العامة يف
حياته كما هو معلوم ،ونقلت مدونات السنة وكتب
التاريخ ذلك بالتفصيل.
ويدخل تحت هذا القسم بعض أقوال النبي 
التي تكلم فيها أهل العلم قديماً :هل هي ترشيع
عام يجب أن يلتزمه كل من بعده ،أم أنه قاله
بصفته إمامً ا مجتهدًا يف ظرف معني ،فلإلمام من
بعده أن يجتهد فيه؟ ،ومثاله حديث (من قتل قتيالً
فله سلبه) وحديث (من أحيا ً
أرضا مواتًا فهي له)،
فهذا مرجعه إىل القرائن من فهم الصحابة الذين
عارصوا التنزيل ،وفقه العلماء املجتهدين ،ويبقى
من الخالف السائغ بينهم ،وإن كان فعله  يدل
عىل الجواز يف أقل مراتبه.
(((
(((
(((
(((
(((
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القسم الثالث :ما صدر عنه  بوصفِ ه قاضيًا
يقيض بني الناس ،كقو ِله  لهن ِد بنت عُ تبة امرأ ِة
أبي سفيان ملا قالت :يا رسو َل الله إن أبا سفيان
رجل َشحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني َووَلدي،
ُ
أخذت منه وهو ال يعلم ،فقال عليه الصالة
إال ما
(((
والسالمُ :خذي ما يكفيكِ َووَلدَك ،باملعروف) ،
وكحُ كمه  بني الزبري بن العوام وحميد األنصاري
قي النَّخلْ :
«اس ِق
ريض الله عنهما يف خالفهما يف َس ِ
(((
يرج َع إىل الجَ د ِْر» .
يا زبَريُ ،ثم احْ ِب ِس املاء حتى ِ
فمثل هذه الحوادث تك ّلم فيها أهل العلم قديمً ا،
هل قضاء النبي  فيها ترشيع عا ٌّم يف مثلها أو
مرجعه إىل القايض الذي ينظر فيها ،ويسرتشد
ً
مشابهة
بأقضية النبي فيها؟ فإن كانت الحالة
قىض بذلك ،قال اإلمام َ
القرايف رحمه الله« :وما
ِ
بوصف القضاء ال يجوز ألح ٍد أن
ترصف فيه 
يُقدم عليه إال بحُ كم حاكم ،اقتدا ًء به ؛ وألن
ِ
بوصف القضاء
السبب الذي ألجله ترصَّف فيه 
يقتيض ذلك»(((.
وحتى ما ورد من أقضية خاصة كقوله :
تختصمون إِيل َّ ،ولع َّل َ
َ
بعضكم
(إنَّما أنا بَرش ،وإنكم
بنحو
أن يكون أَلحَ َن ِبحُ جَّ ته من بعض؛ فأقيض له
ِ
قضيت له ِّ
ُ
ما أسمع ،فمن
بحق أخيه فإنَّما أقط ُع له
(((
ً
قطعة من النَّار)  ،فإنه يستفاد منها ترشي ٌع عا ٌّم
لجميع األمة أنه حكم القايض ال يبيح الحرام ،وما
أُخذ بالباطل فإنه سيُحاسب عليه يف اآلخرة.
ما صدر عن النبي  من الترصفات
اإلنسانية العادية إذا اقرتن به ما يدل عىل
أنه واجب أو مندوب ينتقل حكمه من
اإلباحة إىل ما د َّل عليه الدليل.
القسم الرابع :ما صدر عن النبي  من
الترصفات اإلنسانية العادية (الجب ّلية) ،فهذه
الترصفات يستفاد منها رشع وهو الحكم بإباحتها،
ومن أمثلتها :لبسه  العمامة التي كان يلبسها
قومه.

أنوار البروق ،للقرافي (.)206/1
أخرجه البخاري (.)5364
أخرجه البخاري ( ،)2359ومعنى َ
(الج ْدر) :أصل الحائط.
أنوار البروق ،للقرافي (.)206/1
أخرجه البخاري ( ،)6967ومعنى (أ َ َ
لح َن بِحُ َّجته) :أقدر عىل بيان مقصوده.
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١

ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

٢

أﻗﺴﺎم
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
وﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ
اﻟﻨﺒﻲ �

ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻣﻮر اﻷﻣﺔ واﻟﺴﻌﻲ إﱃ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻹﻣﺎﻣﺔ

٣
٤
٥

ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس
ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻘﻀﺎء

ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﺧﻼ ﻋﻦ
اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ودل اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ أﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ

لكن إذا اقرتن بهذه الترصّ فات ما يدل عىل أنّها
واجبة أو مندوبة فينتقل الحكم من اإلباحة إىل ما
د ّل عليه الدليل.
وباملثال يتضح املقال:
النبي  يلبس ما يتعارف عليه
يف اللباس :كان
ُّ
الناس يف وقته ،وما هو متوفر من أنواع القماش
وطريقة تفصيلها وخياطتها ،لكنه عليه الصالة
ً
فضيلة ِللُب ِْس
والسالم أمر بلبس البياض ،وذكر
البياض ،فقال( :اِلبَسوا من ثيابكم البَياض؛ فإنها
ري ثيابكمِّ ،
وكفنوا فيها موتاكم)((( ،فهذا
من خ ِ
َ
ص ُ
األمر منه  يُخ ِّ
ص هذا النو َع من ألوان الثياب
بفضيلة ،ويأمر به عىل سبيل الندب ،فيخرج هذا
النوع من حَ ي ِِّز املباح إىل حَ ي ِِّز املندوب املطلوب فعله.
ويف الطعام :كان النبي  يأكل كما تعارف
الناس يف زمانه ،ويأكل بيده كما يأكل قومه
بأيديهم ،فد ّل ذلك عىل َّ
أن األكل باليد من املباح،
وأَمَ َر عليه الصالة والسالم باألكل والرشب باليد
اليمنى ،وأَمَ َر باألكل من جانب القصعة ال من
وسطها ،فتنتقل هذه الهيئات يف األكل والرشب من

ثاب عليه ،وق ِْس عىل
حَ ي ِِّز املباح إىل حَ ي ِِّز
املطلوب ا ُمل ِ
ِ
هذا.
وعىل العكس :لو نهى النبي  عن نوع من
الثياب التي يتعارف الناس يف وقته عىل لبسها،
تخرج بهذا النهي عن حيّز املباح إىل حيّز املمنوع،
إما عىل سبيل التحريم وإما عىل سبيل الكراهة،
ولبس الذهب،
لبس الحرير ِ
كنهيه  الرجا َل عن ِ
وعن األكل والرشب يف آنية الذهب والفضة ،فقال
( :ال تَرشبوا يف ِ
آنية الذَّهب والفضة ،وال تَلبسوا
النهي أخرج الترصفات
الحري َر والدِّيباجَ )((( ،فهذا
ُ
املنهي عنها من حيِّز املباح يف األصل إىل حيز ا ُملحَ َّر ِم،
فهذه األحاديث واألخبار حجّ ة رشعية بال شك ،ألن
عموم األمر بطاعته  يشملها كما سبق.
ومما يُستفاد من هذا القسم :أن العادة والعرف
يف أمثال هذه األمور مرشوع ،ويكون قاعدة ملعرفة
العديد من األحكام الرشعية فيها ،كنهيه  عن
ثوب الشهرة ،فقد استنبط منه أهل العلم ضوابط
الحكم عىل اللباس بكونه شهرة يف لونه أو شكله أو
قيمته بالرجوع للعرف.

((( المرجع السابق (( )8/4رقم.)3878 :
((( أخرجه البخاري ( ،)5633ومسلم.)2067( ،
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الخصوصيات يف حق النبي  ثالثة
أنواع:
واجب عىل أمته.
األول :واجبٌ عليه غريُ
ٍ
الثاني :مباحٌ له دون أمته.
الثالث :حرا ٌم عليه غريُ حرا ٍم عىل أمته.
القسم الخامس :ما صدر عن النبي  و َد َّل
الدلي ُل عىل أنَّه ِمن ُخصوصياتِه.
َ
تكليف فيه،
وهذا القسم األصل فيه أنَّه ال
ِ
الختصاصه بالنبي  ،لكن الخصوصية فيه
ُ
ليست مطلقة ،بل قد تكون درجة التكليف فيه
بالنسبة للنبي  هي التي من خصوصياته،
ويكون مرشوعً ا ألمته بدرجة أخرى ،وللتوضيح
نقول:
ّ
إن الخصوصيات يف حق النبي  ثالثة أنواع:
واجب عىل أمته.
•األول :واجبٌ عليه غريُ
ٍ
•الثاني :مباحٌ له دون أمته.
•الثالث :حرا ٌم عليه غريُ حرا ٍم عىل أمته.
فاألول :كقيام الليل ،هو واجب عىل النبي ،
َّ
لكن كونه من خصوصيات النبي  ال ينفي
مرشوعيته لألمة ،بل اتفقت كلمة الفقهاء عىل َّ
أن
قيام الليل مرشوع يف ِّ
حق األمَّ ة ،وهو يف درجة
الندب بالنسبة لغري النبي .
ِ
أما الثاني :فكجواز الجمع بني أكثر من أربع
نسوة يف الزواج ،وكجواز الوصال يف الصوم ،فهذا
ً
أيضا له درجات ،فما دل الدليل الرشعي عىل
تحريمه عىل األمة كان حرامً ا عليهم ،كالجمع بني
أكثر من أربع نسوة يف الزواج ،وقد د َّل الدليل عىل
ْ
تحريمه عىل غري النبي  ،قال الله تعاىلِ﴿ :إَون
ْ
َ َّ
َ
َ

ُْ
ََ َ ْ ُ َ َ َ ُ
ُْ
اب لك ْم ِم َن
خِفت ْم أل تقسِ ُطوا ِف التام فانكِحوا ما ط
َ
ُ
ّ َ ِ ََْ َ َ َ َُ َ
اع﴾ [النساء ،]3:قال عكرمة
النِساء مثن وثلث ورب

رحمه الله يف تفسري هذه اآليةَ :
«فنُهوا أن يتزوجوا
َ
فوق األربع»((( ،وعن ابن عمر ريض الله عنهما قال:
أسلم َغيالن الثقفي وعنده عَ رش نِسوة ،فقال رسول
َّ
الله ( :أ َ ِ
سائرهن)(((.
وفارق
مسك أربعً اِ ،

(((
(((
(((
(((
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وإن لم يد َّل الدليل عىل تحريمه فيكون النهي
عنه للكراهة ،كالوصال يف الصوم ،فهو مكروه
ألمته ،عن عبد الله ريض الله عنه :أن النبي 
فواص َل الناسَّ ،
َ
و َ
فشق عليهم فنهاهم ،قالوا:
َاص َل،
ُ
َ
ِّ
َ
َ
ُّ
ُ
إنَّك ِ
تواصل! قال( :لست كهيئتِكم ،إني أظل أطعم
(((
وأُسقى) .
قال الرتمذي رحمه الله :وَالعَ مَ ُل عَ َل َهذَا عِ ن ْ َد
صا َل ِف ِّ
الو َ
الصيَا ِم(((.
أ َ ْه ِل العِ ْل ِمَ :ك ِر ُهوا ِ
وأما الثالث :فهو كتحريم إحداثه زواجً ا بعد
َ
بميمونة ريض الله عنها ،وقد تزوجها يف
زواجه
للهجرة ،وأنزل الله تعاىل َبعدَ زواجه
العام السابع
ْ َ َ َّ َ
َ َ ُّ َ َ ّ َ ُ ِ ْ َ ْ
ُ
َ
بها قو َل َه﴿ :ل ي َِل لك النِساء من بعد ول أن تبدل
َ
ب ِ ِه َّن ِم ْن أ ْز َو ٍاج َول ْو أ ْع َج َب َك ُح ْس ُن ُه َّن﴾ [األحزاب]52:
َ
زواج
ففي هذه اآلية ح َّرم الل ُه عىل النبي 
إحداث ٍ
جديد ،حتى لو توفيت أزواجه كلهن ،ريض الله
عنهن ،وهذا ال يتوجه فيه الخطاب التكليفي لألمة
ً
خاصا بالنبي 
قطعً ا؛ ألن الخطاب الرشعي جاء
دون غريه من أفراد األمة.
إن أحكام الرشع الرشيف وإن رشعت
لجلب مصالح املكلفني الدنيوية
واألخرويةَّ ،
َ
ميزان اعتبار املصالح
لكن
ُ
وعدم اعتبارها هو أدلة الرشع ال أذواق
ورغبات املكلفني
الخالصة:
َّ
ص لنا َّ
يتلخ ُ
أن األصل فيما يص ُد ُر عنه  هو
الترشيع ،لكن هذا الترشيع له حاالت ومراتب ،فقد
ًّ
خاصا باألئمة والقضاة دون غريهم،
يكون ترشيعً ا
وقد يكون ترشيعً ا غري ملزم وهو املباح ،وقد
يكون ترشيًعا ملزمً ا وهو باقي األحكام الترشيعية
(الواجب واملندوب واملكروه واملح ّرم).
وحم ُل هذه الترصّ فات عىل غري الترشيع هو
خالف األصل العام ،والذي يحكم به هم أهل
العلم ا ُمل َّ
ِعون عىل أدلة الرشع العَ ِار َ
طل َ
فون بمراتب
َّ
ُ
األدلة ودالالتها ،واملطلِعون عىل السنة بتفاصيلها
ِ
القرينة
ورواياتها وقد اشرتطوا لذلك وجو َد
ِ
ِ
ِ
الصالحة ل َِص ِ
الصفة الترشيعية إىل
األمر ِمن
ف
ِ

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،للطبري (.)361/6
أخرجه ابن حبان في صحيحه ( .)4157
أخرجه البخاري ( ،)1922والمواصلة :متابعة الصيام بين اليومين من غير إفطار بالليل.
أخرجه الترمذي تحت الحديث رقم (.)778
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غريها من األوصاف ،كما مر معنا يف كالم الطاهر
اعتبار
بن عاشور رحمه الله «فلذلك يجب املصري إىل
ِ
ما صد َر عن رسول الله  من األقوال واألفعال
فيما هو من عوارض أحوال األمة صاد ًرا مصدر
الترشيع ما لم تقم قرينة عىل خالف ذلك»(((.
بأمور
ومن أمثلة تلك القرائن قوله «أنتم أعل ُم
ِ
َ
َ
يكون أ َ ْلحَ َن بحُ جتِه
بعضكم أن
دنياكم» ،و»لع َّل
َ
حو ما أسمع» ،و»لستم
ِمن بعض فأقيض له عىل ن َ ِ
كهيئتي إنما يطعمني ربي ويسقني» ،و»ال ولكن لم
يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وأمثالها.
األصل فيما يصدر عنه  هو الترشيع،
لكن هذا الترشيع له حاالت ومراتب
ومن قواعد التمييز بين هذه األقسام:
ً
•فه ُم الصحابة ريض الله عنهم ً
وعمل تطبيقيًا،
قول
فهم أعلم بالوحي ممن بعدهم ،وعارصوا التنزيل.
•وكذا :فهم علماء التابعني ،وإجماع العلماء من
أهل االختصاص(((.
ري من كالمه
فمحاولة بعض املعارصين إخراج كث ٍ
 عن قصد الترشيع وحمله عىل محامل أخرى
دون قرائن ،ودون أن يكون لهم َس َل ٌ
ف يف ذلك إال

ٍ
اعتبار مصالحَ
مظنونة يف زعمهم ،يقود إىل تنحية
السنة النبوية الرشيفة عن كثري من نواحي الحياة
العملية ،من اقتصاد وسياسة وعادات ومعامالت
وأخالق ،وشؤون الحرب والطب ونحوها ،بحجة
أن هذه األمور يديرها الناس بحسب تجاربهم
الحياتية العملية وبحسب ما يرون من مصلحتهم،
دون التفات إىل ما ورد يف السنة النبوية بشأنها من
أوامر ونوا ٍه وتوجيهات ،متكئني يف هذا عىل أن ما
ورد عنها يف السنة النبوية إنما كان ملصالح وقتية
يف ذلك العرص ،ويؤدي هذا يف املآل إىل َخ َ
ط ِر تعطيل
رشع الله ،وترشيع أحكام أخرى لم يأذن بها الله،
ص الدِّين يف أمور العقائد والعبادات
مع نزعة حَ ْ ِ
فقط.
إن أحكام الرشع الرشيف وإن رشعت لجلب
مصالح املكلفني الدنيوية واألخرويةَّ ،
َ
ميزان
لكن
اعتبار املصالح وعدم اعتبارها هو ُ
أدلة الرشع ال
أذواق ورغبات املكلفني ،فالله تعاىل أعلم بعباده
وبما يصلحهم وبما ال يصلح لهم ،فإذا أمر الله
تعاىل بيشء ففيه املصلحة يف الدنيا واآلخرة ،وإذا
واآلخرة ،قال
نهى عن يشء ففيه الرضر يف الدنيا
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
َْ
ُ
الله تعاىل﴿ :أل يعلم من خلق وهو اللطِيف البِري﴾
[امللك.]14:

((( مقاصد الشريعة اإلسالمية ،البن عاشور ،ص (.)154
((( «ولعل من السائغ أن ن ُ َ
ُ
القول بأن ما صدر عنه  في حادث ٍة بعينِها ليس بصفة التشريع
ضيف في هذه العصور المتأخرة قي ًدا آخر وهو« :أن يكون
قديما ألهل العلم ،ال ً
ً
قول حديثًا للمعاصرين؛ ألن مثل هذا القول ال يتغير بتغير الزمان ،وصدورُه عن المعاصرين دو َن المتقدمين ٌ
ً
دليل عىل
قول
ُ
ً
االستدالل به» .من كتاب (كي ال يكون الخالف ِمعول للهدم)  -معن عبد القادر كوسا (.)42
إسقاط
كاف في
تأثرهم
ِ
بأحوال زمانِهم ،وهذا ٍ
ِ
ِ
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حضارة
وفكرة

نحو قراء ٍة متأن ّيَ ٍة للتاريخ اإلسالم ِ ّي
أ .موفق شيخ إبراهيم

(*)

تاريخ كل أمة هو هويتها ،واملعرب عن مرشوعها وقيمها وأخالقها؛ لذلك تهتم
األمم بتاريخها وتنقله ألجيالها ،وتعكف عىل أحداثه لتستنبط منها العرب يف
ً
تاريخا عظيمً ا مليئًا باملنجزات والعرب،
قادم األيام .وأمتنا اإلسالمية تملك
حاولت أقالم الحاقدين تشويهه إلسقاطه ،وتناقلت هذا التشويه أقالم مغرضة
أو جاهلة ،مما يستدعي التنبيه إىل كيفية التعامل مع أحداثه ومروياته،
واألخطاء التي وقعت فيه ،ويف هذا املقال بعض اإلضاءات يف هذا املوضوع.
التاريخ بجملته هو تعبريٌ عن فهم املايض؛ إلفادة
الحارض ،والبناء عليه يف التخطيط للمستقبل .هو
ٌ
ودراسة وسربٌ ألغوار مختلف أوجه النشاط
تأمُّ ٌل
ٍ
أحداث يف األزمنة السالفة؛
اإلنساني فيما مىض من
ِّ
تهدف إىل رصد أسباب الظواهر التاريخيَّة املختلفة،
ومحاولة تبيان جوانب العالقة السببيَّة يف طيَّات
األحداث التاريخيَّة ،وتتبُّع بدايات األحداث ومعرفة
أصولها.
إذن هو عِ ل ٌم يتع َّلق باملكان والزمان ،بما فيه
ٍ
أثر يف حياة
من وقائ َع
وأحداث ،وما يكون لها من ٍ
ٌ
واستكشاف ُكيل ٌ لتطوُّر أحوال البرشيَّة
الناس،
ٌ
منذ بداية الخليقة ،ومحاولة لكشف هدف الوجود
اإلنساني عىل وجه هذه البسيطة ،وكذا عن مصري
ِّ
اإلنسان يف الحارض واملستقبل.

تاريخ املسلمني هوية األمَّ ة ،واملسلم فر ٌد من
هذه األمَّ ة ،يرتبط تاريخيا ً بقافلة املؤمنني من
الرسل والصحابة ،ومَ ن نهج نهجَ هم إىل يوم
ُّ
يحس أنه واح ٌد منهم ،ويتفاعل معهم،
القيامة.
ويعت ُّز بانتمائه إىل هذه القافلة املؤمنة ،ويخجل
ممَّ ا سواها عىل م ِّر األيام والدهور.
وبمنهج
عريض،
باب
ٍ
دخل اإلسالم التاريخ من ٍ
ٍ
ومكان ،أخذت
زمان
وصالح لك ِّل
رباني خال ٍد
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
ومقومات،
تتوسع ،بما يملك من خصائص
رقعته
يف أرجاء املعمورة التي شهدت أصقاعها النور يف
ٍ
وسط حالكٍ بالظلمة.
مَ ل ْكنا فكان العَ ْفو منَّا َسجي ًَّة
فلمَّ ا مل ْكتُ ْم سا َل بال َّد ِم أبْ َ
طحُ
فحسبُ ُك ُم هذا التَّ ُ
ْ
فاوت بيْنَنا
ْ َ (((
وك ُّل إِنا ٍء بالـذي ِ
فيه يَنضحُ

(*) رئيس مجلس إدارة وقف اإلمام الشاطب ِ ّي للقرآن الكريم وعلومه ،كاتب ومؤلف في قضايا التراث والمعاصرة.
((( البيتان البن الصيفي ،انظر :شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ابن العماد الحنبلي.)410 /6( ،
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ٍ
قشيب ،يقول
أدبي
بثوب
بديع
توصيف
ويف
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
املتوف سنة
الشاعر الهنديُّ [ألطاف حسني]،
ٌ
سحابة من بطحاء م َّكة
1333هـ« :لقد هاجت
ُ
رعدها
مألت سم َع الزمان وبرصَه ،ورشَّ ق وغ َّرب
ُ
وبريقها ،فينما رعدت عىل نهر [تاجه] يف [إسبانيا]
أمطرت عىل نهر [الكنج] يف شبه القا َّرة الهندية.
لقد أحيا غيثُها مزرعة اإلنسانية القاحلة ،وع َّم
ِب ُّرها الربَّ والفاج َر! فما ترى يف العالم من روا ٍء،
ونور ،وسنا ٍء؛ إال والفضل فيه يرجع إىل
وبها ٍء،
ٍ
(((
البعثة املحمدية» .
ومنذ بداية ظهور هذا الدين ،كتب النصارى
يف الشام سنة 13هـ أي يف القرن السابع امليالديِّ ،
إىل أبي عبيدة بن الجراح  يقولون« :يا معرش
املسلمني ،أنتم أحبُّ إلينا من الروم وإن كانوا عىل
ُّ
وأكف عن ظلمنا،
ديننا ،أنتم أوىف لنا ،وأرأف بنا،
وأحسن والية علينا»((( .واستم َّر هذا النهج يف
معاملة غري املسلمني عرب تاريخ اإلسالم.
جهل وأبي
نحن لم ندخل التاريخ بأبي
ٍ
بكر ،ولم
لهب ،ولكن دخلناه بمحمَّ ٍد وأبي ٍ
ٍ
نفتح الفتوح بداحس والبسوس والغرباء،
ببدر والقادسية والريموك،
ولكن فتحناها ٍ
ولم نحكم الدنيا باملع َّلقات السبع ،ولكن
حكمناها بالقرآن املجيد ،ولم نحمل إىل
الناس رسالة الالت والع َّزى ،ولكن حملنا
إليهم رسالة الواحد القهَّ ار
األستاذ عصام العطار

ٍ
وبثبات
انترش اإلسالم بغاية العدل واإلحسان،
ٍ
عالية من التسامح والرفعة
روح
وقو ٍة
ووضوح ،مع ٍ
ٍ
والتسامي واإلنسانية ،وهذا ما ِّ
يفس انتشاره
ٍ
ٍ
ذاتية وخصائص
برسعة ،بما يمتلك من قو ٍة
ٍ
ٍ
ربانية ،لم تشهد البرشية أنصع منها
صبغة
ذات
وضوحا ً أو أفضل منها منهجاً.
لقد كان أثر الرحَّ الة ،والتجَّ ار واضحا ً يف نرش
جنب مع القوة
اإلسالم يف أفريقيا وآسيا ،جنبا ً إىل ٍ
العسكرية والسياسية للدولة اإلسالمية ،دون إغرا ٍء
أو تهديدٍ.
(((
(((
(((
(((

اإلسالمي
ولو نظرنا إىل خريطة العالم
ِّ
اليوم ،لرأينا أن أكثر مسلمي العالم ،هم س َّكان
بالد أندونيسيا والهند والصني وسواحل القارة
اإلفريقية ،وهي بالد لم تواجه اإلسالم ولم تحاربه،
فدخلها التجَّ ار والدعاة آمنني ،ونرشوا اإلسالم
بأخالقهم وتعامالتهم وتسامحهم.
ٌ
ٌ
تاريخية ال تقبل التزوير أو التزييف،
حقيقة
وهذه
حتى إ َّن غري املسلمني شهدوا بها ،ويع ُّد [توماس
آرنولد] ،من أبرز من أ َّرخ النتشار اإلسالم ،يؤ ِّكد يف
كتاباته عىل حقيقة السماحة اإلسالمية فيقول« :إنَّه
من ِّ
الحق أن نقول :إ َّن غري املسلمني قد نعموا بوجه
ٍ
بدرجة من التسامح
اإلسالمي،
اإلجمال يف ظ ِّل الحكم
ِّ
ال نجد لها معادال ً يف أوروبا قبل األزمنة الحديثة،
ٍ
إسالمي ،يد ُّل
وسط
وإن دوام الطوائف املسيحية يف
ٍّ
عىل أ َّن االضطهادات التي قاست منها بني الحني
ِّ
واملتعصبني ،كانت من
واآلخر عىل أيدي املتزمِّتني
صنع الظروف املحلية ،أكثر مما كانت عاقبة مبادئ
التعصب وعدم التسامح»((( .ويضيف ً
ُّ
قائال« :كان
املسيحيون يعيشون يف مجتمعهم آمنني عىل حياتهم
وممتلكاتهم ،ناعمني بمثل هذا التسامح الذي منحهم
ٍ
َّ
بحالة
وخاصة يف املدن
الديني .تمتعوا
حرية التفكري
ِّ
(((
من الرفاهية والرخاء ،يف األيام األوىل من الخالفة» .
َ
ومن دواعي اإلنصاف أن نُثبت َّ
تاريخنا
بأن
ً
والنقاط السوداءِ
ِ
ِ
السلبيات
جملة من
ليس جميعُ ُه
كما يشتهي أعداؤنا من مسترشقني حاقدين ومنٍ
حفنة من أذنابهم املستغربني أن يجعلوه هكذا -بل
ٌ
ٌ
ناصعات نستفيد منها دروسا ً عظاماً،
صفحات
هو
وهذه الصفحات هي يف األصل تعالي ٌم قبل أن تصبح
َ
فرضها الشارع الحكيم حالة
واقعا ً عىل األرض،
الحرب وحالة السالم؛ وتعاليم الرشيعة تقتيض يف
حرب فثمَّ ة مبادئ تضبطها ،فاإلسالم
حال نشوب
ٍ
مثالً يفرض عىل املسلمني االعتناء بجرحى أعدائهم
ومداواتهم وإطعامهم.
كما يطلب اإلسالم من املسلمني تجنيبَ املدنيني
رشور الحرب وأخطارها ،فقد ميَّز تمييزا ً جليا ً
بني املقاتلني وغري املقاتلني ،ومن لم يبارش القتال
بنفسه من األعداء ،فليس للمسلم أن يقتله أو
يتع َّرض له بأذى.

الطريق إىل المدينة ،أبو الحسن الندوي ،ص (.)113
فتوح البدان ،البالذري ،ص ( .)139وانظر :الدعوة إىل اإلسالم ،توماس آرنولد ،ص (.)73
الدعوة إىل اإلسالم ،توماس أرنولد ص ( .)703 - 729ترجمة د .حسن إبراهيم حسن .د .عبد المجيد عابدين إسماعيل النحراوي.
المرجع السابق ،ص (.)81
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ً
َ
ِ
السلبيات
جملة من
تاريخنا ليس
ِ
والنقاط السودا ِء  -كما يشتهي أعداؤنا
ٍ
حفنة من
من مسترشقني حاقدين ومن
أذنابهم املستغربني أن يجعلوه هكذا -
ٌ
ٌ
ناصعات نستفيد منها
صفحات
بل هو
دروسا ً عظاما ً
ٌ
واضحة يف هذا الشأن؛
النبي 
وتعاليم
ِّ
فاألطفال والشيوخ والنساء واملرىض واملعتوهون،
بل حتى الفالحون يف حرثهم ،والرهبان يف معابدهم،
كل أولئك معصومون بحصانة القانون من أخطار
الحرب»((( .ومن عظمة اإلسالم أنه ال يحرص عىل
تجنيب املدنيني من األعداء ويالت الحرب فحسب؛
النفيس .م َّر
بل حرص عىل تجنيبهم مج َّرد األلم
َّ
بال ٌل مؤذن الرسول  بامرأتني من نساء اليهود
يوم خيرب عىل عددٍ من قتىل قومهما ،فتأملتا لذلك،
النبي  بما صنع بالل عاتبه عىل ذلك
فلما علم
ُّ
«أنزعت منك الرحمة يا بالل ،حني تم ُّر
وقال لهِ :
(((
بامرأتني عىل قتىل رجالهما» .
اإلسالمي،
ومن املعالم الحضارية لتاريخنا
ِّ
وصية أبي بكر الصديق  ليزيد بن أبي سفيان،
وهو متوجِّ ه إىل ميدان القتال...« :إنَّك ستلقى
أقواما ً زعموا أنهم قد ف َّرغوا أنفسهم لله يف الصوامع
َّ
تقتلن مولوداً،
فذرهم وما فرغوا أنفسهم له ...وال
ً
َّ
وال امرأ ًة ،وال شيخا ً كبرياً ،وال تعقرن شجرا بدا
َّ
َّ
َّ
تذبحن
تقطعن كرماً ،وال
تحرقن نخالً ،وال
ثم ُر ُه وال
(((
بقر ًة ،وال ما سوى ذلك من املوايش إال ألكل» .
النبي  املتكررة ،والتي أخذت
ومن تعليمات
ِّ
صفة التواتر لقواده العسكريني ،االلتزام بالنظام
وحسن السلوك ،وعدم اللجوء إىل أساليب السلب
والنهب ،التي كانت عادة الجيوش الغازية يف ذلك
الزمن!

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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الحكم عىل التاريخ ،ووسائل اإلفادة منه:
أن ما َّ
منصفَّ ،
ٍ
ٍ
حققته األمَّ ة عرب
باحث
يعلم ك ُّل
ً
ً
تاريخها ،يع ُّد عامال مهما يف تغيري تاريخ البرشية
إىل األفضل؛ ومن هنا يجب علينا أن نساهم من
جدي ٍد إلعادة النهوض الحضاريِّ لها .وليست
مهمتنا الحكم عىل التاريخ ،ولكن فهمه لإلفادة
منه(((؛ ومن ث َ َّم فهم الواقع والنهوض به؛ فعلم
ٌ
تجربة وعرب ٌة ،أو كما ِّ
يعب عنه
التاريخ ومعرفته
فن التاريخ ٌّ
ابن خلدون يف مقدمتهُّ »:
فن عزيز
املذهب ج ُّم الفوائد رشيف الغاية؛ إذ هو يوقفنا
عىل أحوال املاضني من األمم يف أخالقهم ،واألنبياء
يف َ
سيهِ م وامللوك يف دولهم وسياستهم ،حتى تت َّم
فائدة االقتداء يف ذلك ملن يرومه يف أحوال الدين
والدنيا.(((»...
ويع ِّرفنا ابن خلدون عىل حقيقة التاريخ فيقول:
«اعلم أنه ملا كانت حقيقة التاريخ ،أنه خرب عن االجتماع
اإلنساني الذي هو عمران العالم ،وما يعرض لطبيعة
ذلك العمران من األحوال ،مثل التوحش والتأنس
والعصبيات وأصناف التغلبات للبرش بعضهم عىل
بعض ،وما ينشأ عن ذلك من امللك والدول ومراتبها،
وما ينتحله البرش بأعمالهم ومساعيهم من الكسب
واملعاش والعلوم والصنائع ،وسائر ما يحدث من
ذلك العمران بطبيعته من األحوال»(((.
ومن يتأمَّ ل تعريف ابن خلدون للتاريخ ،يلحظ
كيف أن التاريخ رضور ٌة حضاري ٌَّة لفهم اإلنسان
من خالل تاريخه.
ثم َّ
إن القرآن الكريم ِّ
يبي لنا «الهدف من إيراد
القصص والعروض التاريخية ،وهو الهدف نفسه
َّ
ٍ
مطالعة جا َّد ٍة
الذي يمكن أن
يتمخض عن أيِّ
ٍ
ٍ
ملتزمة للتاريخ :إثارة الفكر البرشي،
واعية
ذكي ٍَّة
ِّ
ودفعه إىل التساؤل الدائم والدائب عن الحق ،تقديم
عبا ً يسري عىل هديها
خالصات التجارب البرشية َ َ
أولوا األلباب؛ إزاحة ستار الغفلة والنسيان يف نفس
اإلنسان ،وصقل ذاكرته وقدرته عىل املقاومة لكي
ِّ
بأمس الحاجة
تظ َّل يف مقدمة قواه الفعَّ الة التي هو
إىل تفجري طاقاتها دوماً»((( .وقد دعانا القرآن

انظر كتاب دراسات إسالمية ،د .عبد هللا دراز ،ص (.)143
الروض األنف في شرح غريب السير ،عبد الرحمن السهيلي.)77 /4( ،
كتاب السير الكبير ،مح َّمد بن الحسن الشيباني.)431 /1( ،
راجع في هذا الشأن كتاب :في فقه الحضارة العربية اإلسالمية ،طريق النهضة .لمؤلفه رفيق حبيب ،دار الشروق ،ط ،1القاهرة.
تاريخ ابن خلدون.)9 /1( ،
تاريخ ابن خلدون.)35 /1( ،
التفسير اإلسالم ُّي للتاريخ ،د .عماد الدين خليل ،ص (.)106
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َّ
املختصة ،تماما ً كما كان الحال يف مسجد عمرو بن
أكثر من م َّرة عند رسده وعرضه للواقعة التاريخية
إىل «تأملها واعتماد مدلوالتها يف أفعالنا الراهنة العاص ،ومسجد القريوان ،ومساجد فاس وغريها،
ً
ٍ
إسالمية تخ َّرج فيها علما ُء كبار
جامعات
إذ كانت
ونزوعنا املستقبيلِّ»(((.
أفادت منهم األمَّ ة.
الهدف من إيراد القصص والعروض
كذلك فكرة التنمية والحفاظ عىل املوارد لألجيال
التاريخية :إثارة الفكر البرشي ،ودفعه إىل
القادمة ،هذه الفكرة التي اهت َّم بها املسلمون ،يُمكن
ِّ
الحق ،تقديم
التساؤل الدائم والدائب عن
ٍ
ِّ
النص
بطريقة علميَّة ،ويف ظ ِّل فقه
إعاد ُة إحيائها
ً
َ
عىل
يسري
ا
عب
خالصات التجارب البرشية
َ
وفقه الواقع املعارص وافتقار األمَّ ة إىل تحقيق التنمية
هديها أولوا األلباب؛ إزاحة ستار الغفلة
املستدامة ،تبدو أهمية العودة إىل نظام الوقف مع
والنسيان يف نفس اإلنسان ،وصقل ذاكرته
ِّ
املتغيات الحاصلة من حوله ،والتي يمكن
مراعاة
وقدرته عىل املقاومة لكي تظ َّل يف مقدمة
له االستفادة من منافعها وتجنُّب مثالبها .إذ من
ِّ
بأمس الحاجة إىل
قواه الفعَّ الة التي هو
توفيق الله لهذه األمَّ ة أن حباها موالها بنظام
ً
تفجري طاقاتها دوما
الوقف ،يف الوقت الذي لم يكن معروفا ً يف الرشائع
د .عماد الدين خليل ،باختصار
السابقة ،والذي يملك القابلية املطلقة لالستثمار،
بحكم أنه يش َّكل وعا ًء ماليا ً قابالً لالتساع ،وكذا
وبما َّ
أن التاريخ يشكل سجِّ الً حافالً ،ألحداث دورا ً الفتا ً يف خدمة جهات النفع العام.
الحياة اإلنسانيَّة وتق ُّلبها بأهلها ،منه يأخذ اإلنسان
التجربة التي تُوقفه عىل أحوال الغابرين أفرادا ً موقفنا من الصفحات التي فقدت ضياءها في
فبه يرى اإلنسان بعني بصريته ،كيف تاريخنا:
ومجتمعنيِ ،
ُ
ِّ
أخفى أعداء اإلسالم الجوانب التي تغطي مُعظم
تعمل ُسنَن الله تعاىل يف املجتمعات بال محاباةٍ،
اإلسالمي،
وكيف تَرقى األمم وتسقط ،وكيف تنترص الدعوات مساحة اإلرشاق والعظمة يف تاريخنا
ِّ
وتُهزم؛ فهو غزي ُر النفع ،كثريُ الفوائد ،ومن لم يكن أفرادا ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
متوازنة
منسجمة
وطبقات
وحكومات
ٍ
متكاملة .حاولوا تضخيم خالفات املسلمني مع
له نصيبٌ واف ٌر من تجارب اآلخرين ،فهو يبدأ من
َّ
بعضهم ،حتى لكأنهم كانوا ينتظرون منهم أن
الطفولة البرشية ،أي من نقطة الصفر.
ً
ً
ً يكونوا مالئكة ،أو قوما يُح َّرم عليهم إبداء وجهة
يقول ابن األثري رحمه الله« :ولقد رأيت جماعة
نظرهم يف مواقف ،رأى آحادهم أن الصواب بجانبه
ممَّن يدَّعي املعرفة والدراية ،ويظن بنفسه التبحُّ ر يف
وله مسوغات اتّكأ عليها.
العلم والرواية ،يحتقر التواريخ ويزدريها ويعرض
َّ
وإن التجربة الحضارية ا ِإلسالمية يف التاريخ،
عنها ويلغيها ،ظنَّا ً منه أن غاية فائدتها إنما هو
القصص واألخبار ،ونهاية معرفتها األحاديث لهي أقوى من أن تشوِّه روعتها بعض األتربة
ٍ
ٍ
وسط من دخان
تلوث يف
واألسمار ،وهذه حال من اقترص عىل القرش دون العابرة ،أو أن تتأثر بأيِّ
اللبِّ نظره ،وأصبح مخشلبا ً جوهره ،ومن رزقه الله الشبهات؛ ومن خلف الضباب استطاع اإلسالم دوما ً
طبعا ً سليماً ،وهداه رصاطا ً مستقيماً ،علم أن فوائدها أن ينفذ بأشعته مضيئا ً بنثارات نوره للعاملني.
كثري ٌة ومنافعها الدنيوية واألخروية جم ٌَّة غزير ٌة»(((.
والذي يتوجَّ ه إىل دراسة نهاية القرن األول
هناك نماذج لإلفادة من تاريخنا ،تعيننا عىل وبداية القرن الثاني للهجرة ،يلحظ كيف أن
النهوض بأُمَّ تنا من جديدٍ ،ومنها عىل سبيل املثال تسليط الضوء عىل أخبار بعض الخلفاء وحاشيتهم
ٍ
أحداث
ال الحرص ،العديد من األلوان املميَّزة من األنشطة وقصورهم ،أوجد حاجزا ً وحجابا ً بينها وبني
ٍ
الفتة كبريةٍ ،من مثل فتح قتيبة بن مسلم لبخارى
الحضارية التي قدَّمتها حضارتنا اإلسالمية،
والوضع الراهن يتط َّلب بعثُها لالرتقاء بأُمَّ تنا .وسمرقند ،وكذا امتداد السيادة اإلسالمية عىل آسيا
اإلسالمي لشمايل
جامعات ،من الوسطى ،وأيضا ً استكمال الفتح
ِّ
ٍ
ِمن ذلك تحويل املساجد الكربى إىل
خالل برامجَ من َّ
ظمة تُرشف عليها الهيئات الرسميَّة أفريقيا ،ثم فتح األندلس!
((( المرجع السابق ،ص (.)97
((( الكامل في التاريخ ،ابن األثير الجزري.)9 /1( ،
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اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺐ
أﻋﺪاؤﻧﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮه

ٍ
بصدمة ،ملا
ويف ثنايا الدراسة ،يصاب صاحبها
ٍ
إلرشاقات
تعرضت له حقبة بني أمية ،من طمس
ِّ
نيةٍ ،ومعالم حضارية! فتطفو عىل السطح،
مغامرات بعض الخلفاء والقادة العسكريني ،والتي
العلمي الرصني ،بينما يت ُّم التعامي
تفتقر للتحقيق
ِّ
ٍ
عظيمة قلبت املوازينَّ ،
وغيت مجرى
أعمال
عن
ٍ
التاريخ ،مثل فتح [نربونة] بجنوبي فرنسا سنة
100هـ719 ،م ،ثم َّ
إن مجدا ً أثيالً مثل وضع يد
اإلسالمي عىل كامل جنوب فرنسا ،ملدة ربع
السلطان
ِّ
قرن ،يندثر تماماً! لكي يت َّم التعريف فقط بمعركة
[بالط الشهداء] ،التي تقابَل فيها [عبد الرحمن
الغافقي] مع [شارل مارتال] ،بسهول مدينة
[بواتيه] يف قلب فرنسا سنة 114هـ732 ،م ،كما
تندثر مناقب الدولة األموية يف دفع حركة التاريخ
يف الفرتة األخرية بدأ الهجوم عىل التاريخ
والحضارة ،لتنقل لنا كتب الرواة أخبار الشاعر
اإلسالمي متخفيِّا ً داخل رداء أسلوب الفكر
ِّ
عمر بن أبي ربيعة ،والوصالت الغنائية ملعبد،
العلمي ،القائم عىل البحث وأسس التحليل
ِّ
والغريض ،وابن رسيج ،وابن عائشة ،واألبجر.
والنقد
ويف حال ولجنا باب الدولة العباسية منذ قيامها
سنة 132هـ750،م ،فسيصيبنا الذهول لتزاحم
يجب االحتياط دائما ً فيما يتعلق باختالف
أخبار الرصاع بني فئام املجتمع ،وكأنما توحي الصحابة ،فهم ليسوا بمعصومني ،وال يوجد لديهم،
إلينا كتب األدب والتاريخ ،بأن حضارة اإلسالم
َّ
وخاصة أكابر الصحابة ،سوء ني ٍَّة أو انطواء عىل
تف َّردت بهذه الظاهرة البرشية ،دون سواها من
ٍ
خبث ،لهذا فما قاموا به ،قاموا به مجتهدين ،فلو
الحضارات ،بينما تشري وقائع املايض
ِّ
اإلنساني منذ تذكرنا األهداف واملقاصد فيما يتعلق باختالفاتهم،
َّ
بزوغ فجر التاريخ ،إىل أن هذه سنة الله يف خلقه ،فإننا حينها ينبغي أن نفهم تعليقات الرواة وكتَّاب
وهذه هي الواقعية بعينها بعيدا ً عن
عالم املثاليات األخبار ،ويجب أال نقبلها طاملا ال توجد لها شواهد
(((
املجنَّحة وأدبيات الطوباوية املفرطة .
تاريخية مؤ ِّكدة.
يف الفرتة األخرية بدأ الهجوم عىل التاريخ
ٍ
مغلقة ما يذكره
بعيون
وينبغي أال نقبل
ٍ
اإلسالمي متخفيِّا ً داخل رداء أسلوب الفكر
ِّ
ِّ
ٍ
وتمحيص
دراسة
العلمي ،أصحاب األخبار أو النقلة ،إال بعد
ٍ
القائم عىل البحث وأسس التحليل والنقد .ومع
أن هؤالء املسترشقني ،ومن يساندهم قد ادَّعوا
اإلسالمي والعلوم والفنون
أنهم طالعوا التاريخ
َّ
ً
ً
مطالعة قائمة عىل الحيادية واإلنصاف
اإلسالمية،
َّ
َّ
ٍ
بتج ُّردٍ
وأمانة ،إال أن الحق أنهم لم
وإخالص
ٍ
اإلسالمي!
التاريخ
اآلن
حتى
ينصفوا
َّ
ُّ
التعصب لتاريخنا بعيداً ،فننكر
ولن يأخذ بنا
ٍ
ونقاط سوداء قد اعرتت بعض
أن ثمَّ ة أخطا ًء
صفحاته ،ولكن حتى هذه األخطاء يُمكن أن
تُد َّرس ،وتُستفاد منها العِ ربُ ،كيما تتك َّرر بعد ذلك،
يخصنا بإيجابيَّاته وسلبيَّاته ،وقد َ
ُّ
آن
فتاريخنا
ٍ
ٍ
وموضوعية ،وأن
علمية
لنا أن نكتبَه نحن بأقال ٍم
نتع َّرف عىل الجوانب املرشقة فيه.

((( وأصحاب هذه الكتب عملوا جاهدين عىل تزييف الحقائق ،وبضاعتهم في المعرفة والتحقيق العلم ِ ّي مزجا ٌة ،وكذا اعتمدوا عىل مراجع واهن ٍة
واهيةٍ ،من مثل كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني ،والذي وضعه صاحبه للملوك والخلفاء ،لشغل فراغهم بقصص ذوي األهواء ،وأهل الف ِّن،
ولغرض تشويه العقيدة وأخبار التاريخ عند كل قاص ٍد لقراءته والنظر فيه.
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ٍ
وترجيح ،ألنهم عاد ًة ما يذكرون آراءهم
وموازنة
ٍ
الذاتية املبنيَّة عىل معلوماتهم ،وكثريا ً ما تكون
ٍ
طبقة ما أو إدار ٍة
شخص ما أو
معلوماتهم عن
ٍ
ً
ناقصة ،وهكذا يكون تعليقهم بالرضورة غري
ما
واقعي.
مكتمل وغري
ٍ
ٍّ
ٍ
مغلقة ما يذكره
بعيون
ينبغي أال نقبل
ٍ
ٍ
دراسة
أصحاب األخبار أو النقلة ،إال بعد
ٍ
وترجيح
وموازنة
وتمحيص
ٍ
ٍ
اإلسالمي
بمكان قراءة التاريخ
إذن من الخطأ
ِّ
ٍ
ٍ
مادية مج َّردةٍ ،ألن ذلك يؤول إىل تفريغ صور
بنظرة
ومعالم ،حضارية يف معانيها اإلنسانية واإليمانية،
وهذا ما رنت إليه أنظار خصومنا الذين تناولوا
تاريخنا ،واإلنصاف يقتيض أن نذكر الجوانب
اإليجابية إىل جوار نقيضتها السلبية؛ وإذا بلغ املاء
ق َّلتني لم يحمل الخبيث ،والذي يهمُّ نا هو سلوك
ومواقف مجاميع األمَّ ة التي تقاس بهم الحضارات،
وليس آحادها الذين يعبث بعضهم بمقدَّرات األمَّ ة
وال يصنعون تاريخها.
يتعي علينا أن نعرف مكاننا يف خ ِّ
َّ
ط سري
ثم
اإلنساني ،من
التاريخ ،وأن نتبني قيمتنا يف العالم
ِّ
خالل ما تكتبه األقالم النزيهة التي تنشد الحقيقة،
والحقيقة فحسب.
ومسؤولية الباحثني يف التاريخ ،الرشعية
منها واألدبية ،تفرض عليهم إعادة كتابة التاريخ
اإلسالمي من زاوية ٍ
رؤية أكمل ،وأدق ،وأعمق ،حتى
ِّ
ٍ
بعدسة صنعتها
ننأى بأنفسنا عن النظر إىل ذواتنا
ٌ
ٌ
أيادٍ
أجنبية عن عقيدتنا وتاريخنا ،وعن
غريبة عنا،
إحساسنا بالحياة وتقديرنا لألشياء.
وحتى عىل فرضية تج ُّرد األيدي الغريبة التي
تكتب لنا تاريخنا من الخصومة والهوىَّ ،
فإن
ٌ
كفيلة بأن تشوِّه الحقائق
أخطاء املنهج الذي تتبعه،
التاريخية ،وتحرفها عن واقعها الذي عايشته.
واجبنا نحو التاريخ:
إزاء ما تقدَّم بيانه ،فإنه ال ينبغي قبول أيَّة
تحليل .ولكن ثمَّ ة
كتابات مهما كانت ،دون نق ٍد أو
ٍ

ٌ
معضلة تعرتض ك َّل راغب بقراءة التاريخ ،وعىل
وجه الخصوص فئة الشباب ،ال يجدون أمامهم
إال كتب املوسوعات الكبرية ،والتي من الصعب عىل
أمثالهم الرجوع إليها ،أو الكتب املعارصة وفيها
من التشويه اليشء الكثري ،وبذلك عظمت التبعة عىل
املسلمني ،وبدأ املخلصون من املف ّكرين املسلمني
ٍ
دراسات
وذوي االختصاص بمادة التاريخ ،بكتابة
ٍ
ٍ
ٍ
وأحداث تاريخية أثارت
زمنية محدَّد ٍة
فرتات
حول
الجدل يف أوساط املثقفني.
ولو َّ
أن املسلمني يف هذا العرص ،بعد أن خربوا
الصحيح من السقيم من أخبار التاريخ ،استوعبوا
دروس املايض ،ملا أخطأوا يف التعامل مع الكثري
من األحداث التي أحاطت بهم ،والذي َخ ِب تقلبات
الدول واملجتمعات وقرأ عن املؤامرات السياسية،
يكون أقدر عىل تفهم الواقع الراهن اآلن ،ملا فيه
شبَ ٌه كبريٌ ألحداث املايض .قال ابن األثري رحمه
الله »:إنه ال يحدث أم ٌر إال قد تقدَّم هو أو نظريه،
فيزداد اإلنسان بذلك عقالً ،ويصبح ألن يقتدي به
أهالً»(((.
يتساءل املف ِّكر املعارص ،محمَّ د الغزايل بمزي ٍد
من األىس« :فما مكانة الحسن بن الهيثم يف
تاريخنا؟ وما مكانة غريه من علماء الحياة والكون
كجابر بن حيَّان
والخوارزمي؟ إننا قبل أعدائنا كنَّا
ِّ
أرسع إىل إهالة الرتاب عليهم؛ ربما ظفر بالشهرة
أبو نواس قديماً ،وعبد الحليم حافظ حديثاً،
أمَّ ا الراسخون يف العلم فهم يسريون إىل جوانب
الجدران ،وينسحبون من الحياة كما جاءوها عىل
استحياء أو يف استخفاء»(((.
ومن هنا َّ
يتعي عىل الدعاة واملربني أن يتنبهوا
ملثل ما تنبَّه إليه أجدادنا من سلفنا الصالح .يقول
إسماعيل بن محمَّ د بن سعد بن أبي وقاص :
بني
«كان أبي يعلمنا املغازي والرسايا ،ويقول :يا َّ
إنها رشف آبائكم فال تضيّعوا ذكرها»(((.
ص إىل َّ
وهكذا نخلُ ُ
أن يف التاريخ فكر ٌة ومنهاجٌ ،
وك ُّل أمَّ ٍة تصوغ تاريخها ،بحيث يؤدي مهمةً
ً
تربوية يف حياتها ،ومن صفحات التاريخ ،و ُِجد
الرتاث الهائل من القيَم واألخالق.

((( الكامل في التاريخ ،ابن األثير الجزري.)10 /1( ،
((( الطريق من هنا ،مح َّمد الغزالي ،ص (.)16
((( سيدنا مح َّمد  ،مح َّمد رشيد رضا.)242 /1( ،
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تزكية

البناء الذهني
في قصة آدم عليه السالم
أ .محمد أمجد عبد الرزاق بيات

(*)

جليلة من ُ
ٌ
ٌ
شعَ ب القرآن
شعبة
للقصص تأثريٌ قويٌّ يف النفوس والعقول ،وهو
َّ
قص علينا القرآن َّ
الكريم ،وقد َّ
وفصل أحداثها وأبرز
قصة آدم عليه السالم
ّ
وقائعها ،ألنَّها تشكل أساس البناء الذهني والفكري الذي يضبط حركة
التفكري ويحمي العقل ويعصمه من الضالل والتيه ،ويزوّده بمعايري وقواعد
النقد والتفكري الصحيح.
الناس ّ
َ
قصصه
كاف ًة إىل قراءة
دعا القرآن الكريم
واالستفادة منها بقولهَ ﴿ :فاقْ ُص ِص الْ َق َص َص لَ َع َّل ُهمْ
َ َ َ َّ ُ َ
ون﴾ [األعراف ]176:ولخطورة القصص يف
يتفكر
التكوين الذهني واملعريف نجد أن القرآن قد أفرد
لها مساحة واسعة قاربت الثلث منه .فللقصص
القرآني أثر كبري يف تكوين الشخصيَّة املسلمة
القادرة عىل التمييز بني الحق والباطل ،والخري
والرش ،والصواب والخطأ ،وإدراك أبعاد األحداث
(((
وتقرير الحقائق والسنن.
القرآني يف تكوين
ويظهر أثر القصص
ّ
ِّ
الحق
الشخصيَّة املسلمة القادرة عىل التمييز بني
والصواب والخطأ ،وإدراك
ري والرشِّ ،
والباطل ،والخ ِ
ِ
ََْ ََْ ََْ َ ُّ
ْ َ
َُْ
َ
ْ
َ
َ
والسنن ،ولذلك يفتى ولكِن تصدِيق ِ
ُّ
أبعاد األحداث وتقرير الحقائق
ك
الي بي يدي ِه وتفصِ يل ِ
َ
ْ
ش ٍء﴾ [يوسف .]111:ألن الثقة يف املصدر تجعلك

اهت َّم القرآن الكريم بها اهتمامً ا ً
بالغا وأفرد لها
ً
مساحة واسعة بلغت مقدار الثلث منه.
َّ
إن من أهم أهداف القرآن وهو يُحدِّث الناس
بقصص املاضني وأخبار األوَّلني تحري َر عقولهم من
أوهام األساطري املنسوجة وتحريف الكتب املنقولة،
وبناء وعيهم بنا ًء سليمً ا باملعلومة َّ
الصحيحة الثابتة؛
َّ
فإن اإلنسان إذا أدرك املايض مُشو ًَّها وأحداثه
ً
مح َّرفة؛ اخت َّل بنا ُء ذهنه واضطربت موازين فهمه،
ومن هنا فإن القرآن نزل ليؤكد للناس أنَّه املصدر
الذي يمكن االطمئنان إىل صحَّ ة معلوماته َّ
ودقة
ْ
َ َ َْ
أخباره ،يقول تعاىل﴿ :إ ِ َّن َهذا ل ُه َو الق َص ُص الَ ُّق﴾
ً
َ َ
[آل عمران ،]62:ويقول كذلكَ ﴿ :ما كن َحدِيثا
َّ
َ

(*) ماجستير في الفقه ،باحث شرعي ومدرس.
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يف ثقة مما تقرأ وتخرجك من معضلة التح ِّري
والثبوت ،وتَ ِ
فص ُل لك ما بني األسطورة والحقيقة،
بخالف املصادر املشكوك فيها كنسخ التوراة
واإلنجيل ،إذ ال يمكن الوثوق بما فيها وال اعتماد
رسدها للقصص التي أدخل فيها وحذف منها
وتعرضت أحداثها للتشويه ووقائعها للتحريف.
من أهم أهداف القرآن وهو يُحدِّث الناس
بقصص املاضني وأخبار األوَّلني تحري ُر
عقولهم من أوهام األساطري املنسوجة
وتحريف الكتب املنقولة ،وبناء وعيهم
بنا ًء سليمً ا
لقد أدرك مأل قريش ما للقرآن من تأثري يف
النفوس ،فسعوا للتشويش عىل رواياته وانتزاع
الثقة بأخباره ،فوصفوا قصصه باألساطري،
ُّ
يقص عىل الناس
وانتدبوا النرض ابن الحارث
أساطري فارس وحكايات مُلوكها ليرصف الناس
تصدَّى ْالقرآن لهذا
عن القرآن وأخباره(((! وقد
َ
ْ
َْ ُ
ْ َ ْ
ب نوحِيها
َالتلبيس ،فقال
تعاىل﴿ْ َ :ت ِلك ِم َن أنباءِ الغيَ ِ
ُْ َ ََْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
إِلْ َك ما كنت تعلمها أنت وال قومك ِمن قب ِل هذا﴾
[هود ،]49:قال ابن كثري رحمه الله« :أي :لم يكن
عند َك وال عند أح ٍد من قومك عل ٌم بها ،حتى يقول
مَ ن يُكذب َك :إنك تع َّلمتَهَ ا منه ،بل أخرب َك الل ُه بها
ً
مطابقة ملا كان عليه األمر َّ
الصحيح»(((.
البناء الذهني في َّ
قصة آدم عليه َّ
السالم:
ودورها يف البناء الذهني.
نعود إىل قصص القرآن
ِ
َّ
ُ
يلفت االنتباه تكرار القرآن لبعض القصص،
إن مما
ومنها َّ
قصة خلق آدم -عليه السالم -ومكثه يف الجنة
َّ
وكأن
وإغواء إبليس له ،ثم نزوله األرض هو وزوجه..
َّ
القصة يف
القرآن يريد أن يخربنا وهو يكرر هذه
مناسبات عدَّة َّ
بأن لها دو ًرا محوريًّا يف حياة البرش،
َّ
وأن طمسها أو تحريفها والعبث بأحداثها سيؤدِّي
خلل عظي ٍم يف بنائهم الذهني ،واضطرابهم
إىل
ٍ
وعجزهم عن إجابة أه ِّم األسئلة الوجودية امللحَّ ة
التي ِّ
تفس وجودهم عىل هذه األرض.

إن َّ
قصة خلق آدم تمثل خريطة الوجود اإلنساني
وبوصلته التي بها يعرف بدايته ونهايته ،وعالقته
بالوجود وموقعه يف هذا العالمَّ ،
وإن طمس هذه
الخارطة وتغييبها سيجعل اإلنسان تائهً ا ال يدري
موقعه من هذه الحياة وال أين املصري ،ولو أنَّه
خارطة مُزي ً
ً
ٍ
ومعلومات مزوَّرة عن أصل
َّفة
أُعطي
وجوده وبداية خلقه وطبيعة مَ همَّ ته ،فلن يزداد
إال تيهً ا؛ َّ
ألن هذا التزوير سيُفقد اإلنسان كينونته
ومعنى وجوده ،وسيلجأ إىل عقله ليبحث عن إجابة،
َّ
سيتلقف ما يلقى إليه من شوارد األفكار التي
أو
ال تستند لدليل وبرهان من نتاج العقول التائهة
واألفهام الحائرة.
ولك أن تدرك أن ك َّل ما أنتجه البرش من
نظريات وفلسفات وأساطري وخرافات منحرفة هو
أثر من آثار فقدانهم لقصة الخلق الحقيقية ،أو
من ج َّراء تحريفها والعبث بمكوناتها ،ودونك هذه
الحضارة الحديثة التي فشلت نظريَّاتها أن تح ّل
مح َّل خريطة الوجود يف قصة الخلق التي جاءت يف
ٍ
متاهة يدورون فيها
القرآن ،بل أوصلت البرش إىل
حول أنفسهم بال نهاية دون أن يصلوا إىل إجابة
مقنعة .
ك ُّل ما أنتجه البرش من نظريات وفلسفات
وأساطري وخرافات منحرفة هو أثر من
آثار فقدانهم لقصة الخلق الحقيقية ،أو
من ج َّراء تحريفها والعبث بمكوناتها
أما أثر طمس هذه القصة يف حياة البرش
ووعيهم ،فدونك أبر ُز نظرية حاولت اإلجابة
عن سؤال النشأة والبداية وهي نظرية النشوء
والتطور لدارون ،ومع هذا فهي نظريَّة مليئة
بالفجوات العلميَّة! يقول (آرثر كيث)((( وهو أحد
أكثر املتحمِّ سني لهذه النظرية« :إن نظرية النشوء
واالرتقاء غري ثابتة علميًّا وال سبيل إىل إثباتها
بالرباهني ،ونحن نؤم ُن بها َّ
ألن البدي َل الوحيد لها

((( ذكر ابن هشام في سيرته ( :)300/1أن النضر بن الحارث كان من شياطين قريش ،وكان قد قدم الحيرة ،وتعلَّم بها أحاديث ملوك الفرس ،وأحاديث
َّ
وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من األمم من نقمة هللا ،خلفه في
رستم واسبنديار ،فكان إذا جلس رسول هللا  مجلسا فذكر فيه بالله،
مجلسه إذا قام ،ثم قال :أنا وهللا يا معشر قريش ،أحس ُن حديثًا منه ،فهل َّم إل ّيَ ،فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ،ثم يحدثهم عن ملوك فارس
ورستم واسبنديار ،ثم يقول :بماذا محم ٌد أحس ُن حديثًا مني؟ اهـ.
((( تفسير القرآن العظيم ( )328/4ط /دار طيبة.
((( السير آرثر كيث هو أحد علماء التشريح واألنثروبولوجيا ،بريطاني الجنسية .كان ً
رئيسا للجمعية التشريحية من سنة 1918م إىل سنة 1920م.
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خالق والخلق املبارش ،وهو ما ال هذه املأساة إال بإرسال الله ابنه الوحيد -كما
هو التسليم بوجود
ٍ
ِّ
ليكفر عن البرشيَّة خطيئة أبيهم؟!
يزعمون-
يمكن حتى مج َّرد التفكري فيه»(((.
أرأيت إىل أثر التحريف كيف انتهى إىل سلسلة
فالداروينية نظرية  -أو ُقل عقيدة  -تهدف
إىل إزالة الوحي من حياة البرش واستبدال املادة من الكفريَّات َّ
الشنيعة! تعاىل الله عما يقول
بالخالقَّ ،
خالق الظاملون علوًّا كبريًا.
وأن البديل عنها هو التسليم بوجود
ٍ
لهذا الكون كما يقول آرثر كيث .فبقاء َّ
قصة الخلق
كما جاءت يف خريطة الوحي اإللهي يزعجهم كثريًا؛ عداوة الشيطان لإلنسان:
َّ
إن عالقة الشيطان باإلنسان قديمة قِ د َم خلق
ألنها تنسف أوهام نظريتهم وتطيح بأصولها.
ُ
ُ
أبي البرش آدم -عليه َّ
وتاريخها يبدأ منذ
السالم-
َ
إبليس أن يسج َد آلدم فأبى واستكرب،
هذا أحد آثار طمس قصة خلق آدم يف حياة أمر الله
البرش ،وأما أثر العبث بأحداثها فكذلك أدَّى إىل
رسيعً َ ا
اإللهي
البيان
فجاء
وحقد،
وأضمر
الرشَّ
َّ َ َ َ ُ ٌّ َ َ َ َ ْ َ َ
اختالل يف وعي
ك فل
ج
طائفة عظيمة من بني البرش ومحذِّ ًرا
بقوله ﴿ :إِن هذا عدو لك ولِزو ِ
آلدم َ َّْ
ِّ
ُ
ْ
واضطراب بنائهم الذهني ،وكان من أثره عقيدة ُي ِر َج َّنك َما ِم َن الن ِة ﴾ [طه.]117 :
النصارى يف َّ
الصلب والفداء ،فهذه العقيدة هي
أثر من آثار ذلك التحريف ،فعندهم أن آدم ملا
ِ
بطبيعة العَ القة بينه وبني
جهل اإلنسان
خالف أمر الله وارتكب معصية األكل من الشجرة
َّ
الشيطان من أهم أسباب ضالله وانحرافه
التي نهاه ربُّه عن األكل منها واستجاب لوسوسة
الشيطان؛ عاقبه اإلله وأخرجه من الجنَّة وأنزله
إىل األرض ،وبقيت خطيئة آدم بال َّ
وقد َّ
قص  -سبحانه  -يف سورة األعراف ما دار
كفارة يتوارثها
وحوّاء وكيف َأغوى َالشيطان آدم،
وآدم
إبليس
بني
أوالده إىل أن أرسل الله ابنه يسوع -حسب معتقد
َ َ
َّ َ ْ
فقال تعاىلَ ﴿ :ف َد َّل ُه َما ب ُغ ُ
ِّ
ور فل َّما ذاقا الش َج َرة بَ ْ َدت
ر
ِ
النصارى -ليُصلب ويكفر عن البرش خطيئة أبيهم َ ُ َ َ ْ َ ُ
ات ُه َما َو َطف َِقا َيْ َفان ٍ َعلَ ْيه َما ِم ْن َو َرق الَن ِةَّ
لهما سوء
صِ
ِ
آدم!
َ َ َ ُ َ َ ُّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ْ ِ ُ
َّ َ َ َ َ ُ ْ
َ
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن ت ِلكما الشجرة ِ وأقل
الصلب والفداء عند النصارى هي َ ُ َ َّ َّ ْ َ َ َ ُ
َّ
فعقيدة
ك َما َع ُد ٌّو ُمب ٌ
ني ﴾ [األعراف.]22 :
لكما إِن الشيطان ل
ِ
َّ
القصة((( ،وقد حسم القرآن
أثر من آثار تحريف
َّ
إن أول مَ علم من معالم التوجيه الربَّاني يف بناء
الكريم قضيَّة الخطيئة َّ
وأن آدم -عليه َّ
السالم -تاب
أن الشيطان عدو لهَّ ،
منها وقد قبل الله توبته وغفر ذنبه ،قال سبحانه :وعي البرش عىل َّ
وأن جهل
ََُْ َ َ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ
بطبيعة العَ القة بينه وبني َّ
ِ
الشيطان من أهم
الَ َّن َة َو ُ َك ِم ْن َها اإلنسان
﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك
َ
َّ
ُْ َ ََ َْ ََ َ
ُ
ً
وخلقا ،فق ْد
الش َج َرةَ َف َت ُكونَا ِم َن أسباب ضالله وانحرافه فك ًرا وسلو ًكا
ِ
ه
ذ
ه
َرغ ًدا َح ْيث ش َِئتما ول تقربا
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َّ
ُ َ ْ
الظالِم َ
َ
أقسم إبليس أنَّه سيَقعُ د البن آ َد َم يف ك ِّل طريق ِمن
ِني 35فأ َزل ُه َما الش ْي َطان عن َها فأخ َر َج ُه َما م َِّما َ كنا
ْ
َ
ُْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ط ُرق َ
ُ
الخري ليَصدَّه عنها ويَمنعَ ه ِمنها حتَّى ي ُكون
فِي ِه َوقل َنا اهبِ ُطوا َبعضك ْم ِلَع ٍض ع ُد ٌّو َولك ْم ِف ال ْر ِض
ُ ْ َ َ ٌّ َ َ َ ٌ
اع إ َل حِنيَ 36ف َتلَ َّق َ
آد ُم ِم ْن َر ّب ِه َك َِمات َف َت َ
اب معه يف جهنَّم ،ألجل هذا أم َرنا أن نتَّ
خذه عدوًا ،فقال
ٍ
م َستقر َّ ومت ِ
ِ
ٍ
َّ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ٌّ َ َّ ُ ُ َ ُ ًّ ََّ
َعل ْي ِه إن ُه ُه َو اتلَّ َّو ُ
اب َّ
الرح ُ
ان لكم عدو فاتِذوه عدوا إِنما
ِيم﴾ [البقرة .]37-35:وقال سبحانه ﴿ :إِن الشيط
ِ
َ
َْ ُ
ْ َ ُ َِ ُ ُ ِ ْ َ ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اب السعِريِ ﴾ [فاطر.]6 :
كل ِم ْن َها ف َب َد ْت ل ُه َما يدعو حِزبه لكونوا من أصح ِ
﴿
طه:
سورة
يف
جالله
ج َّل
أ
ف
ْ
َ َ
َ ْ ُُ َ ََ َ َْ َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
الَ َّن ِة َو َع َص فاالنتِصار يف هذه املعركة يعني :الخلود يف جنَّات
ان علي ِهما ِمن ور ِق
سوآتهما َوطفِقا يصِ ف ِ
َ
ُ َّ ْ
َ
اه َر ُّب ُه َف َت َ
اج َت َب ُ
اب َعلَ ْي ِه َو َه َدى﴾ النَّعِ يم ،أمَّ ا الهزيمة فإىل جهنَّم وبئس املصري.
آد ُم َر َّب ُه فغ َوى 121ثم
[طه.]122-121:
َّ
يعبده بنو آدم
األسمى َأن
إن هدف الشيطان
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
معنى ألن يتوارث أبنا ُء آد َم خطيئتَه وقد من َدون الله ،قال تعاىل ﴿ :أل ْم أع َهد إِلْك ْم يَا بَ ِن
فأيُّ
ً
ْ َ َْ
َّ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
َ
ك ْم َع ُد ٌّو ُمب ٌ
ني ﴾
آد َم أن ل تع ُب ُدوا الشيطان إِنه ل
ِ
عدل وأي عقل يف
بل
توبته،
الله
وقبل
منها
تاب
أيُّ
ٍ
َ
خطيئة أبيهم ويتوارثوها ،وال تنتهي [يس .]60 :وقد وصل الكفر ببعض البرش ح َّد
تحمُّ ل أبنائه
ً
ْ
حقيقة ،وهم ا َملعروفون بعبَ َد ِة
أن عبد الشيطان
((( انظر :اإلسالم يتحدى ،وحيد الدين خان ،ص.43
((( الصلب والفداء عقيدة تشترك فيها جميع الطوائف النصرانية ،انظر :عوض سمعان ،رومية ( ،)21 -12/5حبيب جرجس «خالصة األصول اإليمانية»،
أميمة الشاهين« ،الخطيئة األوىل بين اليهودية والمسيحية واإلسالم» ،إبراهيم خليل أحمد« ،الغفران بين اإلسالم والمسيحية».

40

العدد  | 3شوال  1441ه  -يونيو /حزيران 2020م

السلا هيلع مدآ ةصق يف ينهذلا ءانبلا

ِّ
الصاط ا ُملستقيمَ ،شيطانًا قرينًا ال يُفارقه يأمُره
با ُملن َكر ،ويَنهاه عن املعروف ،قال تعاىلَ ﴿ :و َمنْ
َ ْ ُ َ ْ ْ َّ ْ َ ُ َ ّ ْ
ض َ ُل َش ْي َطانًا َف ُه َو َ ُل قَر ٌ
ين ﴾
يعش عن ذِك ِر الرح ِن نقيِ
ِ
[الزخرف.]36 :
َّ
ماض يف
إن إبليس الرجيم جا ٌّد يف مقالتهٍ ،
َّ
ساع يف إغواء
مرشوعه ومخططه ،مرصٌّ يف مَ كرهٍ ،
خلق الله سبحانه ،وإبعادهم عن منهج الحق،
يتح َّرى مواضع ضعفِ هم ،ومكامن غفلتهم.

الشيطان والعياذ بالله تعاىل ،وما كان إلبليس
وأعوانه ْ
أن يصلوا بهؤالء إىل أن يعبدوه إال بعد
أن أض َّلهم عن حقيقة وجودهم وعالقتهم بربِّهم،
ُّ
يستحق
وزيَّن لهم أنَّه رمز التم ُّرد عىل اإلله الذي
االقتداء به ،وبعد أن زيَّن لهم التمرد عىل رشيعة
اإلله واستبدالها برشائع صنعتها أهواؤهم.
ومن أخطر دعوات إبليس املعارصة إغراء
طوائف من بني آدم باالنقالب عىل الفطرة التي
فطرهم الله عليها ،إن ما نشهده اليوم من إقرار
قوانني اإلباحية واملثليَّة والعبث بالخلقة وتغيري االستخالف عىل األرض:
ومن صور البناء الذهني الواردة يف َّ
قصة الخلق
الجنس ،وحق املثليني والشواذ ،وترشيع زواج املرأة
ُ
باملرأة والرجل بالرجل ،وتجريم من يرفض هذه وتشكيل الوعي البرشي :ذلك البيان الذي انفرد
القوانني أو ينتقدها ،وقد كشف القرآن حقيقة به القرآن ،وهو اإلشارة إىل الفرتة الزمنيَّة ما بني
طة اإلبليسيَّة عىل لسان إبليس نفسه :وجود اإلنسان يف املأل األعىل وبداية نزوله ومسريته
هذه الخ َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ّ
ُ
َّ
ُ
﴿ َو َل ُم َر َّن ُه ْم فليغ ِين خلق اللِ﴾ [النساء ]97:فك ُّل عىل هذه األرض .ولعلنا ال نكون مبالغني إذا قلنا
السويَّة إن هذه الفرتة تع ُّد فجوة يف كل العقائد والفلسفات
دعوة إىل تغيري الخلق الظاهر أو الفطرة َّ
َّ
وأن هذه الفجوة إذا
والحضارات والديانات.
هي خ َّ
طة إبليسيَّة ومكيدة شيطانيَّة.
َّ
تأمَّ لتها وجدت أنها تاريخ العالم كله ،وهي ك ُّل
لقد بنى القرآن الكريم وعي البرش وفضح دور مشاكله ،وكل عقائده ،وكل فلسفاته ،وكل إيمانه،
الشيطان يف حياتهم وطرق إغوائه لهم من خالل ما وكل إلحاده!
قصة الخلق التي ك َّررها مرا ًراَ َّ ،
سجَّ له يف َّ
فبي تعاىل
أن َّ
َّ
َ
دعوة
يف
ج
ر
ويتد
الحيلة
يستعمل
يطان
الش
َّ
من أخطر دعوات إبليس املعارصة إغراء
َّ
َ َ َ َّ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ان﴾
اإلنسان ،فقال ﴿ :ول تتبِعوا خطواتِ الشيط ِ
طوائف من بني آدم باالنقالب عىل الفطرة
ُّ
[البقرةَّ ،]168 :
وبي الحق  -ج َّل وعال  -أنه
التي فطرهم الله عليها
َ
ِ
عرض عن شيعة الله ،الحائ ِد عن
يُس ِّلط عىل ا ُمل ِ
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١

أﻫﻢ ﺛﻤﺮات
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬﻫﻨﻲ
ﻓﻲ ﻗﺼﺔ آدم
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

٢

اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺄة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﺨﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن

٣

اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﻷرض

٤

ﻋﺪاوة اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻛﻴﺪه وﻣﻜﺮه ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن

٥

اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺤﻄَّﺔ ودار ﻋﺒﻮر واﻵﺧﺮة ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ واﻟﻤﺴﺘﻘﺮ

األخذ بمنهج اإلله والعمل بمقتضاه
ُ
يحقق به اإلنسا ُن التوافق مع
ضما ٌن
نفسه ومع الكون من حوله ،وإال فقد
السيطرة عىل ذاته ،وحُ ِرم االنسجام مع
عا َلمه
القرآن الكريم ْ َيف قوله تعاىل:
وقد جاء بيانها يف
ْ َ َ ّ
ْ َ َ
َ ً
ٌ
﴿ِإَوذ قال َر ُّب َك لِل َملئِك ِة إ ِ ِن َجاعِل ِف ال ْر ِض َخلِيفة﴾
[البقرة .]30:فالخالفة هي املقصد الذي خلق
اإلنسان ألجله وهي الحكمة يف نزوله األرض وهي
وهي
األرض،
املهمَّ ة التي سيمتحن بها عىل هذه
َّ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ
الن َس إِل
و
ن
ال
معنى قوله تعاىل﴿ :وما خلقت ِ
ِ
ُُْ
ون﴾ [الذارياتَّ ،]56:
ألن الخالفة هي العبادة
ِلَعبد ِ
بمفهومها الواسع التي يريدها الله؛ ْ
أن نسري وفق
رشيعته ومنهاجه الذي به نفه ُم وجودنا ونصوغ
حياتنا ونكوِّن قيمنا وأخالقنا ونضبط سلوكنا
ونشاطنا .وبعبارة أخرى فإن الخالفة عق ٌد بني
اإلله وبني اإلنسان «قائ ٌم عىل تلقي الهُ دى من الله،
ُ
والتقيُّد بمنهجه يف الحياة.
ومفرق الطريق فيه:
أن يسم َع اإلنسا ُن ويطيع ملا يتلقاه من الله ،أو أن
يسمع ويطيع ملا يمليه عليه الشيطان .وليس هناك
طريق ثالث»((( .وقد َّ
ٌ
بهدي اإلله
تكفل الله ملن عمل
أال يض َّل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرةَ ﴿ :ف َمن َّات َبعَ
ِ
ُ َ َ َ
ُّ
ْ
اي فال يَضِ ل َوال يَش َق﴾ [طه.]123 :
هد
وحتى يتم َّكن البرش من أداء هذه املهمَّ ة فقد
منحهم الل ُه سلطانًا عىل هذا الوجود وقدر ًة عىل
((( الظالل ،سيد قطب (.)61/1
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إدارته ،برشط أن أال يخرجَ عىل إرادة ا ُملستخلِف
وعَ ْق ِد الخالفة .فاألخذ بمنهج اإلله والعمل بمقتضاه
ُ
يحقق به اإلنسا ُن التوافق مع نفسه ومع
ضما ٌن
الكون من حوله ،وإال فقد السيطرة عىل ذاته ،وحُ ِرم
االنسجام مع عا َلمه ،وترتَّب عىل ذلك فسا ٌد يف نظام
َ
حوله ،قال تعاىل﴿ :ظ َه َر
من
ْحياته وخل ْ ٌل يف ْالعالم
َ
َ

ُ َ
ب َوالَ ْحر ب َما ك َس َب ْ
َ َ ُ
ت أ ْيدِي َّ
َّ
اس ِ
انل ِ
لذِيق ُه ْم
الفساد َّ ِف ال ِ ُ َ ِ َّ ِ
َْ َ ِ َ
َ ُْ َْ ُ َ
ون﴾ [الروم.]41:
جع
بعض
الي عمِلوا لعلهم ير ِ

الس َ
َّ
إن َّ
اعة ال تقو ُم إال بعد أن تصل مهمَّ ة
الخالفة عىل األرض إىل نهايتها ،فريسل الله ريحً ا
تقبض أرواح املؤمنني ،وال تقوم َّ
الساعة إال عىل
رشار الخلق كما جاء يف األحاديث.
َّ
إن قصة خلق أبي البرش آدم -عليه السالم-
ٌ
مليئة بالفوائد واملعاني ،وهي قصة بديعة ال شبيه
لها ،وفيها إشارة واضحة لذوي النُّهَ ى إىل أن صالح
الخلق وانتظام أمر عيشه ،واستقامة أحواله،
واستتباب أمنه وسلمه ،كله مرشوط بالعلم النافع
الصحيح ،فما َّ
وهو البناء الذهني َّ
قص الل ُه علينا
صفة توبتهما إال لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة،
وننجو من الهلكة؛ وأن صالح اإلنسان ونهضة
البرش وانتظام أحوالهم إنما يكون بالعلم املبني
عىل الوعي َّ
الصحيح ،باملبدأ واملعاد وطبيعة املهمَّ ة
التي نعيش ألجلها عىل هذه األرض ،وامتحاننا
بالشيطان وجنوده الذي توعَّ دَنا وعزم عىل إغوائنا
بكل وسيلة لنستع َّد لهذا العدو ونقاومَ ه ونتجنَّب
ُ
طرقه وخطواته.

السلا هيلع ميهاربإ ةصق يف راوحلا جهنم

دعوة

منهج الحوار
في قصة إبراهيم عليه السالم
أ .عبد الرزاق ميزه نازي

(*)

لطريقة دعوة الناس دور مهم يف التأثري يف املدعوّين ،وأثر يف قبولهم للدعوة
ُ
ونقاشهم فيما يريد
أو رفضها ،ومن أهم وسائل الدعوة املؤثّرة :حوا ُرهم
الشخص إيصاَله من أمور ،أو ُ
ُ
لفت نظرهم إىل ما هم فيه من مخالفات؛ لذا
ٍ
لوحات من حوار األنبياء عليهم السالم ألقوامهم؛
فقد نق َل إلينا القرآن الكريم
ُ
الخليل إبراهيم عليه السالم.
حوارت
لنستفيد منها ونتع َّلم ،ومن تلك الحوارت:
ِ
ادل ْن َيا ِإَونَّ ُه ف ْالخ َِرة ِ لَم َِن َّ
اه ف ُّ
ْ َ ََْ ُ
الص ِ
الِنيَ﴾
ِ
اصطفين ِ
[البقرة.]130 :
ويف هذا املقال سنتلمَّ س بعون الله وتوفيقه
أهم معالم منهج الحوار يف قصة إبراهيم عليه
السالم ،ونلقي الضوء عىل مرتكزاته ،ملا لها من
جليل يف الوصول إىل الطريق القويم ،ورضا رب
أثر
ٍ
ٍ
العاملني.

مدخل:
أرسل الل ُه نبيَّه إبراهيم عليه السالم إىل قومه يف
بالد العراق ،فدعاهم إىل عبادة الله وحده ،وحذَّرهم
من عبادة األصنام والكواكب والنجوم التي كانت
ً
شائعة بينهم ،لكنهم كذَّبوه ولم يستجيبوا له،
وعىل الرغم من ذلك فقد استم َّر يف تبليغ رسالته،
مُستخدِمً ا أساليبَ متنوعة؛ إلخراجهم من ظلمات
الرشك إىل نور اإليمان.
وقد برع عليه السالم يف حوار قومه ومناقشتهم تعريف المنهج والحوار:
أثناء دعوته لهم ،حتى كان أسلوبه مح َّ
ط اهتمام
تعريف المنهج:
الدعاة واملصلحني والباحثني ،وخاصة َّ
أن الله تعاىل
والوضوح((( ،وقد
الطريق
عىل
املنهج
لفظ
يدل
ْ
ُّ
تعاىل:
وطريقته وهديه ،قال
أرشدنا إىل اتِّباع م َّلته
ْ ُ
َّ
َ
َّ
ِك َج َعل َنا ِمنك ْم
ل
﴿
تعاىل:
قوله
يف
املنهج
لفظ
ورد
ْ
َ
َ
ََ ْ َْ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ٍ
ب ع ْن مِل ِة إبراهيم إِل من سفِه نفسه َولق ِد
﴿ومن يرغ
ش َع ًة َو ِم ْن َه ً
ِ ْ
اجا﴾ [املائدة.]48 :
(*) ماجستير في الفقه وأصوله ،مدير مركز تاج لتعليم القرآن الكريم في الريحانية.
((( مقاييس اللغة ،البن فارس (.)331/5
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منهج الحوار :الطريقة الواضحة املحدَّدة
أثناء املحادثة واملناقشة بني الطرفني عىل
قضية ،بهدف الوصول إىل الحق.
قال القرطبي« :الرشيعة ابتداء الطريق،
واملنهاج الطريق املستمر»(((.
ويُقصد باملنهج :الطريق الواضح ،املبني عىل
أصول ثابتة ،وقواع َد مستق ّرة ،وضوابط محدَّدة
ٍ
توصل إىل الغاية(((.
تعريف الحوار:
يد ُّل لفظ الحوار عىل مُراجعة الكالم بني جهتني،
تعاىل:
أو َ طرفني أثناء املخاطبة((( ،ومنه قوله
َ ُ َ َُ ُُ ََ َ ْ َُ ْ َ َ ً
َ َ
ال َوأَ َعزُّ
﴿فقال ل ِ َصا ِ
حبِ ِه وهو ياوِره أنا أكث ِمنك م
ََ
نف ًرا﴾ [الكهف ،]34:قال القرطبي« :أي يراجعه يف
الكالم ويجاوبه»(((.
ٌ
ٌ
ومحادثة بني طرفني((( عىل
مناقشة
ويُقصد به:
(((
ٍ
قضية للوصول إىل الحق .
موضوع ،أو فكرةٍ ،أو
ٍ
واملقصود بمنهج الحوار :الطريقة الواضحة
املحدَّدة أثناء املحادثة واملناقشة بني الطرفني عىل
قضية ،بهدف الوصول إىل الحق.

اإلخالص ،ومحبة الخري للخلق ،لذلك نصح إبراهيم
عليه السالم الخلق وبدأ بأبيه وقومه.
وهذا إرشا ٌد من ربِّنا ج َّل وعال للمحافظة عىل
سالمة القلب ،وحسن النية ،كحال إبراهيم عليه
ً
مخلصا لله تعاىل مسلمً ا وجهه
السالم ،فقد كان
ً
له ظاه ًرا وباطنا ،قاصدًا تعبيد الناس لربهم،
وإخراجهم من ظالم الكفر إىل نور اإلسالم ،محبًا
الهداية والخري لهم ،فلم يطلب جزا ًء من أحدٍ ،أو
ْ َ
ً
رضا َمن ملكٍ َعند حواره معهم ،قال تعاىل﴿ :إِذ قال
َ ُ َ ُّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ّ ْ َ
َ
ل ربه أسلِم قال أسلمت لِر ِب العالمِني﴾ [البقرة.]131 :
قال ابن كثري« :أَمَ َر ُه الله باإلخالص له
واالستسالم واالنقياد ،فأجاب إىل ذلك رشعً ا
وقد ًر ا» ( (( .
ُ ْ َّ َ َ
َ َْ
م َي َ َ َ
ات
وقال
اي َ َوممَ ِ
تعاىل﴿ :ق َل إِن صل ِ َت ونسيك وُ
ْ َ
َ ُ
يك ُل َوب َذل ِ َ
ِني  162ل َش َ
ِ َّلِ َر ّب ال َعالم َ
ك أم ِْر ُت َوأنا أ َّول
ِ
ِ
ِ
ال ْ ُم ْسلِم َ
ِني﴾ [األنعام.]163-162 :

2.الرشد:
مقاومة الكفر والطغيان تحتاج إىل التهيئة،
وتوطيد النفس عىل ما سيُواجهها من شبهات،
وتبدل ألحوال الناس ،وربما
وتكذيب
ورفض وص ٍّد
ٍ
ٍ
ٍ
التعرض لألذى املعنويٍّ أو الجسدي.
الممهدات التي سلكها إبراهيم عليه السالم قبل
من أجل هذا أعطى الله تعاىل لسيدنا إبراهيم
ً
الشروع في الحوار
تهيئة له من أجل القضية والرسالة التي
ال ُّرشد،
مهَّ د الخليل إبراهيم عليه السالم لحواره مع سيحملها ،وألهمه الهُ دى منذ صغره ،حتى عرف
قومه بعدَّة مُمهِّ دات تُ ِّ
َّ
يس إيصال ما يُريد ،وتُعينه
موقفه
الحق من الباطل ،وال ش َّك أن هذا سيجعل
َ َ َْ
عىل بلوغ أهدافه ،وهي كما ييل:
أقوى يف الحوار واملحاجّ ة ،قال تعاىل﴿ :ولقد
َ
ُ
ْ َ

1.سالمة القلب مع النية:
حوار الخلق ودعوتهم إىل الحق تحتاج إىل سالمة
تؤتي
القصد ،وإخالص ْ النية؛ كي
القلب ،وحسن
ْ َ َ
ْ َ َ َ َّ ُ َ
َ
ِيم 84إِذ قال
أ ُ َكلها ،قال
تعاىل﴿ :إِذ جاء ربه بِقل ٍب سل ٍ
ََِْ َ َ َُُْ َ
ِلبِي ِه وقوم ِه ماذا تعبدون﴾ [الصافات،]85-84 :
فالقلب السليم هو :الذي َس ِل َم من الرشك والشك،
وسلم من غش الخلق وحسدهم ،ويلزم من سالمته
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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َ
آتَيْ َنا إبراهيم ُر ْش َد ُه ِم ْن ق ْب ُل َوك َّنا ب ِه َعلِم َ
ِني  51إِذ قال
ِ

ٍ
تهيئة نفسية ومعنوية،
ال ب َّد للمحاور من
يو ِّ
طد بها َ
نفسه ،وأال يتلبَّس بيش ٍء مما
َ
ويسوق
ينهاهم عنه ،وأن يتع َّلم الحجَّ ة،
األدلة العقلية والنقلية عىل صحة كالمه
ومنطقه.

الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)211/6
أبجديات البحث في العلوم الشرعية ،فريد األنصاري ص(.)40
لسان العرب ،البن منظور.)223 – 217/4( ،
الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي (.)403/10
الطرفين :ربما شخصين أو أكثر أو فريقين أو شخص وفريق.
أسلوب الحوار من خالل سيرة مصعب بن عمير رضي هللا عنه وتطبيقاته التربوية ،عدنان بن سليمان الجابري ،ص ( ،)39والحوار اإلسالمي
المسيحي ،بسام عجك ،ص(.)20
تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.)446/1( ،
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َ

َ

ُ

َّ

َْ

َ

ُ

ِلبِي ِه َوق ْو ِم ِه َما َه ِذه ِ اتلَّ َماثِيل ال ِت أن ُت ْم ل َها َعك ِفون﴾
[األنبياء.]52-51 :
ٍ
تهيئة نفسية ومعنوية،
فا ُملحاور ال ب َّد له من
يو ِّ
طد بها َ
نفسه ،وأال يتلبَّس بيش ٍء مما ينهاهم عنه ،المرتكزات المنهجية إلبراهيم عليه السالم أثناء
َ
وأن يتع َّلم الحجَّ ة،
ويسوق األدلة العقلية والنقلية الحوار
عىل صحة كالمه ومنطقه قبل أن يرشع يف الحوار.
اعتمد إبراهيم عليه السالم مرتكزات منهجية
أثناء حواره لقومه ،وهي:
3.العلم:
قبل الرشوع يف الحوار يحتاج الداعية إىل العِ لم؛ 1.التلطف أثناء الحوار:
ليكون عىل ٍ
بينة فيما يدعو الناس إليه ،وإال دعاهم
واملقصود بالتلطف يف الحوار :أال يستعمل
ُْ
قوله تعاىل﴿ :قل
إىل الضاللة ،وهذا من املعاني يف
ُ
الشخص من الكالم إال الحَ َسن ،ولو قابله اآلخر
َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
يل أدعو َ إِل
ه ِذه ِ َسب
ً
ِ
رفيقا ليِّنًا يف حواره
اللِ ُ ْع ب َصِ ريةٍ أنا وم ِن اتبع ِن باإلساءة والغلظة ،وأن يكون
ِ
َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ
وسبحان اللِ وما أنا ِمن الم ِ
شك ِني﴾ [يوسف .]108 :معه ،بهدف إقناعه والوصول إىل قلبه وعقله بعيدًا
وقد تم َّكن إبراهيم عليه السالم بعلمه وفهمه عن الرفض املرتبط بالشدَّة والدفاع عن النفس.
وإدراكه لحال أبيه وقومه أن يُقيم عليهم الحجَّ ة،
وقد َّ
حوار
بي القرآن الكريم هذه الصفة يف
ْ َ َ
ِّ
قال
ويبي لهم ْبالرباهني ما هم فيه من َضالل،
إبراهيم َعليه السالم مع أبيه ،قال تعاىل﴿ :إِذ قال
َ
َ
َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ع قَ ْو ِم ِه نَ ْر َفعُ
َ َُُْ َ َ َْ َُ ََ ُْ ُ ََ ُْ
َ
َ
تعاىل﴿ :وت ِلك حجتنا آتيناها إبراهيم
ِلبِي ِه يا أبتِ لِم َتعبد ما ل يسمع ول يب ِص ول ي ْغ ِن
َ َ
اء إ َّن َر َّب َ
ِيم َعل ٌ
ك َحك ٌ
ات َم ْن ن َ َش ُ
ك َشيْ ًئا  42يَا أ َبتِ إ ّن قَ ْد َجاءَن ِم َن الْعِلْم َما ل َ ْم َيأت ِكَ
َع ْن َ
ِيم﴾ [األنعام.]83 :
د َرج ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َفاتَّب ْعن أَ ْهد َ
ِك ِ َ
ص ًاطا َس ِو ًّيا﴾ [مريم.]42،43 :
ِ ِ
4.التقديم باألسئلة:
قال الزمخرشي« :انظر حني أراد أن ينصح أباه
انتقل الخليل إبراهيم عليه السالم -بعد أن َّ
حقق
مقدمة قبل ويعظه فيما كان متور ً
طا فيه من الخطأ العظيم
ً
العلم والفهم -إىل االستفسار والسؤال،
الدخول يف الحوار ،ولهذا األسلوب فوائد عدَّة منها :واالرتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقالء،
استطالع ما عند الطرف اآلخر حتى يتهيّأ للجواب وانسلخ عن قضية التمييز ،كيف رتَّب الكالم معه يف
املناسب ،ومنها التمهيد قبل الولوج مبارشة إىل أحسن اتِّساق ،وساقه أرشق مساق ،مع استعمال
صلب الحوار ،ومنها إظهار ضعف حجة الخصم املجاملة واللطف والرفق واللني واألدب الجميل
ُ
من خالل جوابه ،ومنها الرتكيز يف الحوار حتى ال والخلق الحسن»(((.
يتشعب.
2.التركيز عىل القضايا الفاصلة والهامة:
وهنا لفتة جميلة يف الحوار؛ ّ
أن بعض املحاورين
تركيز إبراهيم عليه السالم كان واضحً ا عىل
يهجُ مون عىل الطرف املقابل مبارشة من دون القضايا الكربى؛ وعىل رأسها إفراد الله جل وعال
معرفة طبيعته أو املنطلق الذي ينطلق منه ،بالعبادة التي من أجلها خلق اإلنسان ،وقضايا
فيقعون
َ
سيحاسب فيه
بحرج وأخطاء ،فال يصلون إىل غايتهم .اإليمان؛ وخاصة يوم القيامة التي
ٍ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
قال تعاىل﴿ :إِذ قال ِلبِي ِه َوق ْو ِم ِه َما َه ِذه ِ اتلَّ َماثِيل الناس.
َ
َ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
ْ َ َ
َ َ َ َّ ُ
.]52
[األنبياء:
َ﴾
ن
و
ِف
ال ِت أنتم لها عك
َ قال تعاىلَِ ﴿ :إَوذ قال إبراهيم ِلبِي ِه آزر أتتخِذ
َ َ
ًَ ّ َ َ ََ
ْ
َ
َ
َ
ً
ُ
ْ
ني﴾
ُ
قال ابن عاشور« :وهذا من
تجاهل العارف ،أصناما آلِهة إ ِ ِن أراك وقومك ِف ضل ٍل مبِ ٍ
استعمله تمهيدًا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم [األنعام.]74 :
ً
سائل مستعلِمً ا ،ولذلك أجابوا سؤاله
فهم يظنُّونه
املحاور الذي يرصف وقته عىل الجزئيات لن
بقولهم :وجدنا آباءنا لها عابدينَّ ،
فإن شأن السؤال يُثمر حواره ،ولن يصل إىل غايته ،وسيُخرجه
بكلمة (ما) أنَّه لطلب رشح ماهية املسؤول عنه .خصمه من األمور الرئيسة الهامَّ ة إىل التيه يف
واإلشارة إىل التماثيل لزيادة كشف معناها
الدا ِّل عىل انحطاطها عن رتبة األلوهية ،والتعبري
عنها بالتماثيل يسلب عنها االستقالل»(((.

((( التحرير والتنوير ،البن عاشور (.)94/17
((( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،للزمخشري.)19/3( ،
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اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮار
إﻋﻄﺎء
اﻟﺘﻠﻄﻒ
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮار اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ِّ
ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ
اﻟﺘﻨ ُﺰّل ﻓﻲ
اﻟﺤﻮار ﻣﻊ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
اﻟﺨﺼﻢ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﲆ
ﻋﲆاﻟﻤﻔﻬﻮم
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻻ اﻟﻤﺜﺎل
اﻟﺜﺒﺎت
واﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻟﻮﺿﻮح ﻋﲆ اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ اﻟﻄﺮح واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ

اﻻرﺗﻜﺎز
واﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ
اﻟﺪﻟﻴﻞ

َْ
َ ُ َ َّ
ْ ْ
َّ
َ َْ ْ
ت ِ
بِالش ْم ِس ِمن الم
الي
ش ِق فأتِ ب ِ َها ِم َن ال َمغ ِر ِب فب ِه
ِ
ْ
َ
َ ْ َ َّ
َ
ْ
ك َف َر َو َّ ُ
الظالِم َ
الل ل َيهدِي القوم
ِني﴾ [البقرة.]258 :

الفرعيات ،وضياع الوقت والجهد ،ثم االنرصاف
عن أساس الدعوة.
فالجزئيات والفرعيات كثرية ال تنتهي ،واملحاور
الذي يرصف وقته عىل الجزئيات لن يُثمر حواره4. ،الوضوح في الطرح:
خاطب إبراهيم عليه السالم أباه وقومه بطريقة
ولن يصل إىل غايته ،وسيُخرجه خصمه من األمور
الرئيسة الهامَّ ة إىل التيه يف الفرعيات ،وضياع الوقت واضحة ال لبس فيها ،عىل َّ
أن عبادتهم متهافتة،
ومعبوداتهم ضعيفة ال تستحق العبادة ،دون
والجهد ،ثم االنرصاف عن أساس الدعوة.
مجاملة وال تزييف وال مداهنة ،فقال لهم :ما
هذه التماثيل التي مثلتموها ،ونَحَ تُّموها بأيديكم،
3.التركيز عىل المفهوم ال المثال:
نجد هذا يف حوار إبراهيم عليه السالم مع عىل صور بعض املخلوقات ثم أنتم مقيمون عىل
ٍ
فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم،
النمرود ،حيث أراد أن يُثبت كذب ادعاء النمرود عبادتها؟ وأي
للربوبيةَّ ،
وأن الله هو الربُّ ال ربَّ سواه ،فرضب التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ فهذا
(((
العجائب أنكم تعبدون ما تنحتون  ،قال
له مَ ث َ َل اإلحياء واإلماتة ،فلما أراد أن يُجادله فيه من أكرب
َ َ ََُْ ُ َ َ َْ ُ َ
َ َّ ُ َ َ َ ُ
ك ْم َوماَ
انتقل إىل غريه مما ال يملك أن يُجادل فيه ،وهو تعاىل﴿ :قال أتعبدون ما تنحِتون  95والل خلق
َْ َُ َ
إخراجُ الشمس من املرشق ،مع َّ
ون﴾[الصافات.]96-95:
أن جداله يف اإلحياء تعمل
واإلماتة مُتهافت ،لكن ّملا كان من املمكن أن يَصل
إىل مُراده بما ال يستطيع أن يشاغب عليه خصمه 5.التدرج في الحوار:
َ َ َ َ َّ
الي َح َّ
تد َّرج إبراهيم عليه السالم يف حواره لكي يصل
انتقل َإليه ،قال تعاىل﴿ :أل ْم ت َر إِل ِ
اج إبراهيم
َ ّ َ َّ
َ ّ ْ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
الي ُيْي إىل غايته وهدفه الذي رسمه ،بدأ باالستفسار ،ثم
الل ْ المل ُك إ ِ ُذ ق َالَ إبراهيم ر َ ِب َّ ِ َّ َ َ ْ ِ
ِف ُ رب ِ ُِه أ َن َآت َاه َ ُ
َّ
بي لهم حقيقة ما يعبُدون من دون الله ،وبعد ذلك
ِيت قال أنا أح ِي َوأ ِميت قال إبراهيم فإِن الل يأ ِت
َويم
أراد أن يُربهن لهم عمليا عىل عجز األصنام التي
عبدوها من دون الله ،ليصلوا إىل دليل الوحدانية.
((( ينظر :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،للسعدي ،ص(.)525
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ْ
قال تعاىل﴿ َ :إِذ
 70قَالُوا َن ْع ُب ُد أ ْص َن ً
اما
َ ُ ْ َْ ُ َ
َْ
يس َم ُعونك ْم إِذ تدعون

َ َ َ
َ
َ
َْ
قال ِلبِي ِه َوق ْو ِم ِه َما تع ُب ُدون
َ َ َْ
َف َن َظ ُّل ل َ َها َعكِف َ
ِني َ 71قال هل
َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ ُّ َ
ون﴾
 72أو ينفعونكم أو يض

[الشعراء.]73-70 :

القول بحكايته
االستدالل عىل فساد
ٍ
عىل ما يقوله الخصم ثم بيان فساده
ومخالفته للمنطق والحجج والرباهني
أقرب إىل استيعاب الخصم ورجوعه

6.إعطاء الفرصة للطرف اآلخر في الحوار ليع ِّبر
األلوهية عن أعظم الكواكب التي عبدوها فقد انتفى
عن رأيه:
يف جميع املشاهد الحوارية كان إبراهيم عليه عما دونها باألحرى.
السالم طارحً ا لعقيدته ومنهجه ،مستمعً ا وطالبًا
فاملحاور ال حرج عليه أن يرخي العنان للخصم
إلجابتهم ودفاعهم عن عقيدتهم ،محاورا ً مناقشا ً ليصل به إىل قبول الحجة ،وال ينفر من أول وهلة.
لهم يف تلك اإلجابة ،مبينا ً لهم زيف عقيدتهم
وبطالنها ،فاملحاور الذي ال يستمع أكثر مما يتكلم8. ،الثبات عىل الحق والثقة فيه:
َ
أعلن إبراهيم عليه السالم براءته من األصنام
سيُشعر الطرف الثاني بالغبن وعدم العدل ،وقد
ُّ
تحفظ وال تردُّد:
وعداوته لها ،دون
يدفعه ذلك الدعاء أنَّه لم يأخذ حقه يف عرض وجهة التي يعبدونها،
َُْ ْ َ َ ُ ُ
َ ََ ََُْ ْ َ ُ ُْ ْ َْ ُ ُ َ
كمُ
نظره أو دفاعه عن نفسه ،ومن ثم قد َ ال يكون ﴿ َقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون  75أنتم وآباؤ
َّ
ْ َ
َ َّ
َ
ْ َ َ
ْ َْ ُ َ
َ
ون  76فإِن ُه ْم َع ُد ٌّو ِل إِل َر َّب ال َعالمِني﴾
تعاىل﴿ :إِذ قال ِلبِي ِه َوق ْو ِم ِه القدم
لحواره قبول عنده ،قال
َ
َ َُُْ َ
ون  70قَالُوا َن ْع ُب ُد أَ ْص َن ً
اما َف َن َظ ُّل ل َها َعكِف َ
ِني [الشعراء.]77-75:
ما تعبد
َ
ْ
َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
َّ
َ
وقال تعاىل﴿ :إن َو َّج ْه ُ
م
ك
ون
ع
ف
ن
ي
و
أ
72
ون
ع
د
ت
ذ
إ
م
ك
ون
ع
م
س
ي
ل
ه
ال
َ 71ق
ت َو ْج ِ َ
ِ
ه لِلِي ف َط َر
ِِ
َ ُ َْ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُّ
ْ
ْ
َ
ً
ْ
َ
َّ
َ
اواتِ َوال ْرض حنِيفا َو َما أنا ِم َن ال ُمشك َ
أ ْو يَضون  73قالوا بل وجدنا آباءنا كذلِك يفعلون﴾ الس َم َ
ِني﴾
ِ
[الشعراء.]74-70:
[األنعام.]79 -78 :
ّ 7.
وهذا إرشاد ملن تصدَّر الحوار أن يكون الثبات
التنزُل في الحوار مع الخصم:
ملا كان قوم إبراهيم عليه السالم يعبدون عىل الحق والثقة فيه حارضة يف جميع مراحله.
األصنام والكواكب ،أراد أن يُرشدهم إىل التوحيد عن
طريق النظر واالستدالل وإعمال العقل يف ملكوت 9.االرتكاز واالستناد إىل الدليل:
ر ّكز إبراهيم عليه الصالة والسالم يف حواره عىل
الله ،فأرشدهم إىل التفكري فيما يشابهم فكرهم
وثقافتهم الدينية ،منبها ً لهم خطئها ،وقد اتخذ ثالثة أدلة:
طريقة إظهار مسايرتهم يف اعتقادهم ثم نقض
دليل الفطرة :فطر الله الناس عىل دين
هذا املعتقد من داخله بإظهار
تناقضه وضعفه التوحيد والتوجه بالعبادة إىل الخالق جل وعال،
َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َّ ْ ُ
أي:
﴾
ل
ي
الل
ه
ي
ل
ع
ن
وتهافته ،قال تعاىل﴿ :فلما ج
ِ
ومحبة الخري وكراهة الرش ،لذا استند إبراهيم عليه
َ َ
َ
سرته بظالمهَ ﴿ ،رأى ك ْوك ًبا﴾ قيل الزهرة﴿ ،قال هذا السالم إىل هذه الفطرة يف حواره مع قومه إلعادتهم
َر ِّب﴾ قال لقومه عىل سبيل التن ُّزل إىل قول الخصم:
وعبادته
الله
وجود
عىل
السليمة
بالفطرة
وتذكريهم
َّ
هذا ربي ،وإن كان هذا القول فاسدًاَّ ،
فإن املستد َّ
ل ونبذ عبادة األصنام والكواكب ،قال تعاىلِ ﴿ :
الي
َ َّ ِ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ
َ ََ ََُ َْ
ِني 79
قول يحكيه عىل ما يقوله الخصم ،ثم خلقن فهو يهد
عىل فساد ٍ
ِين ْ  78والي َّهو يطعِم ِن ُويس ُق ِ
َ ِ ُ ُ
َّ ْ
َ ِ َ ْ ُ َ ُ َ َِ
ي ُِّبي له الفساد الذي هو فيه ،وهذا
ني﴾
ِني  80والي يمِيت ِن ثم ييِ ِ
األسلوب أقرب ِإَوذا م ِرضت فهو يشف ِ
َ َ َّ َ َ َ
إىل
الخصم ْ ورجوعه﴿ ،فلما أفل﴾ أي[ :الشعراء.]81-78:
استيعاب ُ
َ
َ
ُّ
ً
غاب﴿ ،قال ال أحِب الفِلِني﴾ فضل عن عبادتهم
ففي هذه اآليات تنبيه ولفت األنظار من إبراهيم
َّ
َّ
اإلمكان
التغي باالستتار واالنتقال يقتيض
فإن
عليه السالم إىل الخالق والرازق والشايف ،وهي
(((
والحدوث وهذا ينايف األلوهية  .ثم استم َّر يف بيان لفتات تُحرك الشعور وتُعيد اإلنسان إىل فطرته
منافاة استحقاق بقية الكواكب لأللوهية
لذات األصيلة.
األسباب ،إىل أن وصل بهم إىل النتيجة﴿ :يَا قَو ِمْ
ّ َ ٌ َّ ُ ْ ُ َ
ُ
استحقاق
ون﴾؛ ألنَّه ملا انتفى
شك
إ ِ ِن ب ِريء مِما ت ِ
((( التحرير والتنوير ،البن عاشور.)317/7( ،
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دليل العقل :انطلق إبراهيم عليه السالم يف
حواره مع قومه من الدليل العقيل ،واستخدم
الحجج العقلية يف نقض بنيان عقائدهم الباطلة،
فاألوثان التي ال تسمع وال تنفع وال ترض ال تستحق
العبادة لعجزها وافتقارها ملن يرعاها ،وذلك يُعرف
بالعقل واملنطق ،فكيف تعبدونها؟ وترتكون عبادة أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال :بل عظيمهم هو
الله الذي خلقها ودبَّر شؤون الخلق جميعاً؟!
من حطم تماثيلكم ،واسألوهم إن كانوا يتكلمون!
ُْ َ َْ ْ َََ
ْ َ َ
إبراهيم  69إِذ قال عندها عادوا إىل صوابهم ،وقالوا ألنفسهم :أنتم
َ قال تعاىلَ ﴿ :واتل علي ِهم نبأ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ََِْ َ َُُْ َ
ون 70قَالُوا ن ْع ُب ُد أ ْص َن ً
اما ف َنظ َل الظاملون بعبادتكم من ال ينطق(((.
ِلبِي ِه وقوم ِه ما تعبد
َ َ َْ َْ َُ َ ُ ْ ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ل َ َها َعكِف َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ت ف َعل َ
قال تعاىل﴿ :قالوا أأن َ
 71قال هل يسمعونكم إِذ تدعون 72أو
ِني
ت َ هذا بِآل ِ َهت َِنا يَا إبراهيم
َ
َ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ ُّ َ
َ َ َْ ََ َُ َ ُُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ون﴾ [الشعراء.]73-69:
ينفعونكم أو يض
ريه ْم هذا فاسألوه ْم َإِن كنوا َينطِقون
( )62قال بل فعله َكب
ِ
َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ْ ُ ُ َّ ِ ُ َ
دليل الحس :ح َّ
طم إبراهيم عليه السالم ( )63فرجعوا إِل أنفسِ ِهم فقالوا إِنكم أنتم الظالمون﴾
األصنام إال صنمً ا كبريًا ن َ َسبَ إليه تحطيم األصنام[ ،األنبياء.]64-62 :
وطالب قومَ ه بأن يسألوا األصنام عمن قام بهذا
كما ظهر يف استدراجه لهم يف الحديث عن
العمل ،ليُثبت لهم حسياَّ ،
أن ما يعبدون من دون ألوهية الكواكب ،مع النمرود يف إثبات عدم
الله ال يستطيعون الكالم وال الدفاع عن أنفسهم ،استحقاقه بالعبودية.
ال يستحقون التقديس والعبادة ،ألنهم عاجزين
بالفعل عن االنتصار ألنفسهم ،فكيف سينترصون 11.إقامة الحجة:
لغريهم؟!
وهذا ما كان من إبراهيم عليه السالم يف
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ً
َ
َ
قال تعاىل﴿ :ف َج َعل ُه ْم ُجذاذا إل كب ً
ريا ل ُه ْم ل َعل ُه ْم العديد من املواقف ،فبعد أن حاور وعرض دعوته
ِ
ِ
َْ َْ ُ َ
بطريقة هادئة ،انتقل إىل إقامة الحجَّ ة عندما قوبل
ون﴾ [األنبياء.]58 :
جع
إِل ِه ير ِ
بالتكذيب والرفض ،كما فعل مع امللك الطاغية يف
ُ
واملحاور القوي هو الذي ينطلق يف حواره إقامة الحجّ ة عليه بعبوديته لله وضعفه ،ووحدانية
ُ
باالعتماد عىل األدلة والرباهني التي تثبت دعواه،
العالم ،قال ْتعاىل:
وعظمته وتفرده بتدبري هذا
الله
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
الل ال ُمل َ
الي َح َّ
فريتكز عليها وتكون سندًا له.
اه ُ
اج إبراهيم ف َر ّب ِه أن آت ُ
﴿أل ْم ت َر إِل ِ
ك
ُ
ِ َِ َ ُ
َّ
ْ َ
عندما تكون الخصومة يف سبيل الله
ليست ملصالح شخصية ،وال أطماع مادية،
يبقي حب الهداية يف قلب الداعية حتى مع
املفاصلة.

10.استدراج الخصم إلظهار تهافت دليله:
هذا ما رأيناه من إبراهيم عليه السالم يوم ذهب
قومه إىل مجتمعهم يف يوم عيد لهم ،فقام بكرس
أصنامهم بفأس وترك عَ ظيمهم دون كرس ،ولم
يتع َّرض له بيشء ،وعلق الفأس يف عنقه لعلهم إليه
يرجعون ويرون ما فعل بغريه ،فقالوا إلبراهيم:
ر ّكز إبراهيم عليه الصالة والسالم يف
استدالالته أثناء حواره عىل ثالثة أدلة:
1.دليل الفطرة.
2.دليل العقل.
3.دليل الحس.

ُْ َُ ُ َ
َ
ال أ َنا أ ْحي َوأ ِم ُ
ال إبراهيم َر ّ َ
ب ِ
يت
ي ي ِي ويمِيت ق
ال
إِذ ق
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ
َّ
َ َ ْ
الش ِْ
الل َ
ال إبراهيم فإ َّن َّ َ
ِ
م
ال
ن
م
س
م
ب
ت
أ
ي
ش ِق فأتِ ب ِ َها
ق
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َّ
َ َْْ
َ
الل َل َي ْهدِي الْ َق ْومَ
ك َف َر َو َّ ُ
ِمن المغ ِر ِب فب ِهت ِ
الي
َّ
الظالِم َ
ِني﴾ [البقرة.]258 :

12.المفاصلة مع الباطل عند وضوحه:
وقد لجأ إليها إبراهيم عليه السالم يف نهاية
حواره ومناظرته عندما ظهر له عدم قبول الحق
الباطل
والتمسك بالباطل ،فأعلن املفاصلة مع
َ َ َ َْ ّ
والرباءة منه ،كما يف قوله تعاىل﴿ :قال يا قو ِم إ ِ ِن
ّ
َّ
َ
ُ

َ ٌ َّ ُ ْ
َ
ون  78إن َو َّج ْه ُ
ت َو ْج ِ َ
ب ِريء مِما ت
ه لِلِي ف َط َر
شك
ِِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ً
َّ
اواتِ َوال ْر َض َحنِيفا َو َما أنا ِم َن ال ُم ْشك َ
الس َم َ
ِني﴾
ِ

[األنعام.]79-78:

ً
وتعريضا لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل ال يكون إلها ،وإنما هو متسبب لما حصل،
((( {قال بل َف َعلَ ُه َك ِبي ُر ُه ْم هذا} أسند الفعل إليه تجوّزا
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
والقصد تبكيتهم وإلزامهم الحجة وحملهم عىل ترك الوثنية ،أو لالستهزاء بهم ،ولهذا قال{ :ف ْسئلوه ْم إِن كانوا يَن ِطقون {أي اسألوا هذه األصنام
عن الفاعل الذي كسرها إن كانوا يقدرون عىل النطق ،وما روي في الصحيحين أنه ّ
صل هللا عليه وسلم قال« :لم يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات»
تسمية للمعاريض كذبا ،لما شابهت صورتها صورته .ينظر :تفسير القرآن العظيم ،البن كثير ،)349/5( ،والجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)300/11( ،
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السلا هيلع ميهاربإ ةصق يف راوحلا جهنم

 ٢ﺣﺮان

ﻓﺎرس

اﻟﺸﺎم

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ٣

أور ١

٤

ﻣﺼﺮ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٥
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

أرض اﻟﻨﻮﺑﺔ

َْ َ َ ْ َ ُ
ك ْم أُ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ِف إبراهيم إبراهيم ألبيه رجاء أن يهديه الله ،فلمَّ ا تبني له أنَّه
وقوله تعاىل﴿ :قد كنت ل
َ َّ ِ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ َّ ُ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ
ون عدو لله ،وأنه ال يفيد فيه شيئًا ،ترك االستغفار له،
د
ب
ع
ت
ا
ِم
م
و
م
ك
ن
م
آء
ر
ب
والين معه إِذ قالوا لِقوم ِهم إِنا
َّ َ َ َ
ُ ْ َََ َََْ َََْ ُ
ْ ُ
ك ُم الْ َع َد َاو ُة وتربأ منه(((.
ون َاللِ كف ْرنا بِكم وبدا بيننا وبين
ِم ْن د ِ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ً
ُ
َ
َوالَ ْغض ُ
اء أبدا حت تؤ ِمنوا بِاللِ َوحد ُه﴾ [املمتحنة.]4:
2.الصبر عىل األذى الذي يقع بعد الحوار:
ينال الداعية يف كثري من األحيان األذى بالقول
منهج إبراهيم بعد الحوار
بعد أن انتهى الخليل عليه السالم من حواره أو الفعل ،وخاصة إذا انقطعت حُ جَّ ة الطرف اآلخر،
مع قومه ،عمل بما يمكن للداعية أن يعمل به بعد وهذا ما وقع إلبراهيم عليه السالم حينما انقطعت
حُ جَّ ة قومه ،فقد أخذتهم العزة باإلثم وانرصفوا إىل
ظهور الرفض لدعوته ،ومن ذلك:
طريق الغشم والغلبة ،وقالوا ح ِّرقوه(((.
1.الدعاء بالهداية:
قال تعاىل﴿ :قالوا حرقوه وانرصوا آلهتكم إن كنتم
ً
ً
وذلك َّ
ليست
الله،
سبيل
يف
كانت
الخصومة
ألن
فاعلني ( )68قلنا يا نار كوين بردا وسالما ىلع إبراهيم﴾
ملصالح شخصية ،وال أطماع مادية ،فبقي حب [األنبياء.]69 - 68 :
الهداية يف قلبه حتى مع املفاصلة ،وقد َّ
خص َ بذلك
َ َ
فصرب عىل ذلك ،وأوكل أمره لله تعاىل ولجأ إليه،
ال أ َراغِبٌ
َاباه ملا له من قرابة ورحم ،قال تعاىل﴿ :ق
ً
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ
ْ َ َ
يرسا ،وبعد
اه ُج ْرن مفوضا أمره إليه ،فكان بعد العرس ً
و
ك
ت ع ْن آل ِ َه ِت يَا
أن
إبراهيم لئِن لَم تنْت ِه َلرجن َّ َ ِ
َ
َ
َ
َ
َمل ًِّيا ( )46قال َسل ٌم َعل ْي َك َسأ ْس َتغف ُِر ل َك َر ّب إن ُه ك َن ب الصرب الفرج ،والغلبة ألهل الحق يف الدنيا واآلخرة.
ِ ِ
ِ
.]47
-46
[مريم:
﴾
َحف ًِّيا
الخاتمة
َ ٌ َ
ّ
الم َعل ْي َك﴾ أي :ستَ ْسلم
ومعنى قوله تعاىل﴿ :س
إن قصة إبراهيم عليه السالم مرج ٌع يف الحوار،
من خطابي إياك بالشتم
والسبِّ وبما تكره ،فمن أراد أن يتصدَّر هذا الفن فعليه أن يستعني بما
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ّ َّ ُ َ َ
َ
ًّ
ومعنى﴿ :سأستغفِر لك ر ِب إِنه كن ِب حفِيا﴾ أي :ورد فيها من طرائق ومرتكزات؛ لكي ينجح ويصل
ال أزال أدعو الله لك بالهداية واملغفرة ،بأن يهديك إىل غايته يف نقل الناس إىل الهداية والسالمة،
لإلسالم ،الذي تحصل به املغفرة ،فلم يزل يستغفر ويكون عىل الطريق القويم.
((( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،للسعدي ،ص(.)494
((( الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)303 /11( ،
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تزكية

التربية الهشة
د .ياسر بن مصطفى الشلبي

(*)

بناء الشخصية الصالحة الثابتة الراسخة مطلبُ عامّ ة املربني ،ويبذلون يف
سبيلها الكثري من الجهود واألوقات ،إال َّ
أن ثمار هذه الجهود ال تؤتي أ ُ ُكلها مع
ّ
كثرة ما بُذل؛ ومن أه ِّم أسباب ذلك َّ
أن الرتبية كانت «هشة» ،فما هي هشاشة
سبُل تعميقها؟ هذا ما ُ
الرتبية؟ وما ُ
سيس ِّلط املقا ُل الضو َء عليه.
تساؤالت تمهيدية:
ُ
ِّ
نشأ يف ٍ
بيئة مُحافظة وحرص أهل ُه ومُعلموه عىل
تعويده السلو َك الصحيح ،وتعليمه اآلداب اإلسالمية،
لكن ما إن وصل ملرحلة الرشد واالستقاللية إال
وبدأت مالمح التغيري تظهر عليه ،ومع األيام
انتكس وانقلب عىل عقبيه ،وبدأت رصخات األهل
واملربني( :أنقذونا ساعدونا  -نحن لم ن ُ ِّ
قص يف
تربيته وبذلنا ما يف وسعنا  -ابني ينساق وراء
الشهوات والشبهات مع أنَّه كان حاف ً
ظا لكتاب الله
 لم نحصد من وراء اإلنرتنت سوى ضياع أبنائنا ُرفقاء السوء دمّ روا ابني ومستقبله – بدأ ابنيٌ
صدمات مؤملة وخيبة
يحمل األفكار املنحرفة ،)...
أَمَ ٍل تلحق ببعضنا بعد أن فشلوا يف الحفاظ عىل
هوية أبنائهم وتربيتهم ،ومساعدتهم يف الثبات عىل
الصالح ،وهنا مجموعة من التساؤالت التي تُطرح
(*) دكتوراه في التربية وعلم نفس األسرة.
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عادة ،نذك ُرها لنُحاو َل من خاللها توصيف املشكلة
ومعرفة مَ ْكمن الخلل ،ع ّلها أن توصلنا إىل جز ٍء من
(((
الحل.
•أين دور املؤسسات والربامج التي تعتني
بالنشء ،وتُخ ّرج كل عام مئات الحفاظ ضمن
محاضن تربوية مفعمة بالنشاطات الهادفة،
وتُرصد لها امليزانيات الكبرية؟
•وملاذا لم تنجح جهود العديد منها يف حماية
بعض هؤالء املنتكسني والحفاظ عىل هويتهم؟
•وهل أخلينا مسؤوليتنا الرتبوية أمام الله وقمنا
بالدور املطلوب منا ً
فعل تجاه تربية األبناء؟

ةشهلا ةيبرتلا

هذه التساؤالت وغريها الكثري ليس الغرض
منها بث الحرية والتشاؤم ،وإنَّما تحريك األذهان
لتوصيف الحال والبحث عن الحلول؛ للخروج من
تلك املعضلة التي تؤرق األهل واملربني.

قد يتبادر إىل الذهن مبارشة أن أسباب تلك
املشكلة تكمن بأننا نعيش يف عالم ميلء باملخاطر
التي تحيط بنا وبمن نقوم عىل تربيتهم ،فنحن
نواجه حربًا تستهدف أجيالنا ،وتعمل عىل مسخ
هويتهم وإخراجهم من دينهم ،وأدوات التواصل
ُّ
تلمس اإلجابة عن تلك التساؤالت:
االجتماعي ومواقع اإلنرتنت غزت كل بيت وأصبحت
يف محاولة لإلجابة عىل بعض تلك التساؤالت
تؤثر بشكل كبري عىل سلوكيات األبناء وتوجهاتهم
ٌ
وأذواقهم ،وأخريًا اضطر الكثري منا للهجرة إىل ديار يمكن القول بأنه ثمة أسبابٌ
جوهرية وراء ما
الرشق والغرب ،وفيها ثقافات بعيدة كل البعد عن نعانيه من أزمات تربوية ،ومن أبرز تلك األسباب:
تعاليم الدين واألخالق ،ومن الطبيعي أن يتأثر بها (سطحية الرتبية) والتي تتمثل يف تكثيف بعضنا
األبناء وليس لدينا القدرة عىل حمايتهم من االختالط لجهودهم نحو قيام املرتبني بالسلوكيات الظاهرة،
بتلك الثقافات ،كما أن الحروب الدائرة يف ديار وعندما يقع أحدهم بالخطأ نعمل ً
أيضا عىل تعديل
املسلمني أشغلتهم عن تربية أبناءهم واضطرتهم هذا السلوك من خالل أمره بالقيام بالسلوك
للعيش يف مساكن ضيقة أو مشرتكة ال تساعد عىل الصحيح ،ولم ننتبه إىل َّ
أن سلو َكنا وسلو َك من
ً
عارضا ولم ِ
يأت من فراغ ،وإنما
تربية األبناء ،وأصبح هم الواحد منا تحصيل لقمة نُربي ليس سلو ًكا
وراءه دوافع ومح ِّركات كوّنت تلك السلوكيات قبل
العيش والبحث عن املكان اآلمن للعيش.
حدوثها.
إال َّ
أن تلك المبررات مع ما فيها من وجه صحة
وتركيزنا عىل بناء وتعديل السلوك الظاهري
تُ َ
واجه بمجموع ٍة أخرى من التساؤالت:
دون التوجُّ ه إىل إحداث تغيري يف العوامل املش ِّكلة
ُ
ُ
•أليست
محاوالت إفساد األجيال ومحاولة زعزعة للسلوك هو نو ٌع من التغيري السطحي ،وربما
املنحرفة
واألفكار
الشبه
وطرح
والثوابت
القيم
َّ
ٍ
ٍ
عالية
بدرجة
املؤقت القارص ،والذي هو عُ رضة
أم ٌر ممت ٌّد منذ أن بزغ فج ُر اإلسالم
ٍ
ُّ
لتغي السلوك إىل سلوكٍ سلبي إذا
كنوع من من الخطورة
ُ
ُ
الظروف املناسبة من عوارض خارجية
أنواع تداف ِع الخري والرش الذي سوف يستمر إىل توافرت
قيام الساعة؟
أو محركات داخلية فيها إشباع لحاجات فكرية
•إذا كنا نعيش يف عرص ميلء باملخاطر ،فهل أو رغبات نفسية أو فطرية بأي طريقة كانت،
ُ
فانتكاس العديد من األبناء قد ال يكون له عالقة
خلت العصور السابقة من بعض تلك املخاطر؟
َّ
وكيف استطاع أسالفنا الحفاظ عىل هوية باهتمامنا برتبيتهم أو عدمه ،وإنما السبب هو
الرتبية الخاطئة التي تُنتج ابنًا غري مكتمل الرتبية
أجيالهم والتصدي لتلك التحديات؟
ً
معرضا لالنتكاس ،وهي الرتبية التي حرص فيها
ٍ
فئات من
•كيف استطاع أعداؤنا التأثري عىل
أبناءنا ،ولم نستطع نحن حمايتَهم وتحصينهم املربون عىل االهتمام بتعويد األبناء عىل السلوك
من التأثُّر السلبي بما يعرتض طريقهم من الظاهر قبل العناية بغرس القيم ودون االهتمام
بتعميق املعتقدات واملفاهيم والرتبية الوجدانية.
الشهوات والشبهات؟
•ما الذي جعل كثريًا من األبناء يتأثَّرون
الرتبية الهشة هي التي حرص فيها
بأفكار الغل ِّو والتط ُّرف واإللحاد يف مدّة
املربون عىل االهتمام بتعويد األبناء
وجيزة ،ويمارسون بعض السلوكيات الغريبة
عىل السلوك الظاهر قبل العناية بغرس
واملستهجنة ويدافعون عنها؟
القيم ودون االهتمام بتعميق املعتقدات
ُ
بعض مناطق العالم اإلسالمي من
تعان
•ألم
ِ
واملفاهيم والرتبية الوجدانية
ّ
حروب ودمار ،لكنها أخرجت من تحت األنقاض
ٍ
قادة يف مجاالت متعددة؟
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ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺴﻠﻮك
4
ﻳﻜﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك

1
ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻮك
وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ

5
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع
اﻟﻤﺘﺮﺑﻴﻦ

مفاهيم لتعميق التربية والسلوك:
مما سبق يظهر أننا بحاجة لبعض املفاهيم
الرتبوية التي تعمل عىل تعميق الرتبية وتجذير
السلوك يف املرتبي ،وفيما ييل بعض املفاهيم املتعلقة
(((
بهذا املوضوع:
1 .بناء السلوك وتعديله عملية نمائية ،ومن
مبادئ علم نفس النمو أن النمو يمر بمراحل،
و«أن الفرد ينمو نموًا داخليًا كليًا ..وليس
من الخارج ،ويستجيب ككائن كيل ،ومصدر
النمو هو الفر ُد نفسه»((( ،وأيُّ عملية نمائية
لإلنسان يجب أن تسري وفق هذا القانون ،لذا
فإن تربية الطفل البد أن تبدأ ببناء جوهره ً
أول
ثم ينعكس هذا البناء عىل سلوكه ،كما يجب أن
يكون تكوين السلوك ضمن مراحل ،واإلنسان
يولد وهو مزود بداخله بمجموعة من الدوافع
والغرائز الطبيعية التي تمكنه من العيش وأداء
أدواره ،ولهذه الدوافع أثر كبري عىل سلوكه(((،
ونمو تلك الدوافع ونضجها وعملها يمر بمراحل
تبعً ا للمراحل العمرية التي يعيشها الفرد،
ودور الرتبية فيما يتعلق بتلك الدوافع تعليمه
كيف يضبطها ويديرها ليتم إشباعها بطريقة

2
اﻟﺴﻠﻮك ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻮﻳًﺎ أو
ً
ﻫﺸﺎ ّﺑﺤﺴﺐ
ُ
اﻟﻠﺐ

6
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،واﻷﻓﻜﺎر،
واﻟ َﺘّﺼ ُّﻮرات،
واﻷﺧﻼق

3
اﻟﺴﻠﻮك ﻫﻮ ﺛﻤﺎر
اﻟﺸﺠﺮة ،وﺑﺤﺴﺐ
ﻗﻮة أﺻﻞ اﻟﺸﺠﺮة
ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻤﺎر

7
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻬﺬﻳﺐ
اﻟﺴﻠﻮك إﻻ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ إدراك
دواﻓﻌﻪ واﻹﻟﻤﺎم
ﺑﻤﺎ ﻳُﺜﻴﺮه داﺧﻠﻴﺎ ً
وﺧﺎرﺟﻴﺎ ً

صحيحة ،ويصدر عن الفرد سلوك إيجابي
تجاه نفسه ومن حوله.
2 .السلوك يمكن أن يكون حيويًا أو ً
هشا حسب
ال ُّلب (الرتبية الداخلية العميقة) ،فكلما كان
ً
وملتصقا به ،حتى
اللبُّ حيًا كان السلوك حيويًا
لو ّ
تلقى هذا السلوك بعض الصدمات الخارجية
فهناك ما يُسنده من الداخل ،وإن حصل فيه
نوع من التصدُّع فرسعان ما يلتئم الصدع أو
يتبدّل بأخر ،أما إن ضعُ ف اللب فإنَّه سيصبح
ُّ
للتغي مع التقلبات واألوضاع ،كما
عُ رضة
الثمرة التي يصيبها العطن من داخلها فيبدأ
ذلك بالظهور عىل سطحها حتى يرسي فيها
وتضعف وتتشقق ويسهل كرسها.
كلما اعتنى املربي برتبية جوهر املرتبي
وتزكية نفسه ،انعكس ذلك عىل سلوكه
إيجابيًا بالصالح واالستقامة ،وأحدث
لديه حالة من التوازن عند اشباع دوافعه
وحاجاته وفق ما أمره الله

((( الغرض من عرض تلك المفاهيم هو تسليط الضوء عىل أهمية العناية بتربية ما وراء السلوك وبيان معنى التربية الهشة ،ولن يتسع المجال
لطرح الجوانب العالجية والوقائية والتطبيقات العملية.
((( أساسيات علم النفس ،فاطمة عبد الرحيم النوايسة ،ص (.)123
((( المدخل إىل علم النفس ،د .مأمون مبيض ،ص (.)163
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فك َّلما اعتنى املربي برتبية جوهر املرتبي
(القيم – املعتقدات – األفكار –الوجدان ) وتزكية
نفسه انعكس ذلك عىل سلوكه إيجابيًا بالصالح
واالستقامة ،وأحدث لديه حالة من التوازن عند
اشباع دوافعه وحاجاته وفق ما أمره الله ،وكانت
استجابته عن حب وطمأنينة ،ولو تع َّرض ملثريات
سلبية َّ
فإن َ
نفسه املؤمنة سوف تحجزه عن ارتكاب
ّ
السلوك الخاطئ ،ولو زلت قدمُه َّ
فإن نفسه رسعان
ما تدعوه لإلقالع عما يفسد سلوكه أو لتبديل
بسلوك إيجابي ،وأن يحدث توبة،
السلوك السلبي
َّ َّ
ين َّات َق ْوا إ َذا َم َّس ُه ْم َطائ ٌف ِمنَ
ال َ
قال الله تعاىل﴿ :إِن ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َّ ْ َ
ان تذكروا فإِذا هم مب ِصون﴾[األعراف.]201:
الشيط ِ
3 .السلوك هو ثمار لشجر ٍة إن كان أصلها طيبا ً
ً
عميقة كانت ثما ُرها طيبة ،أما إن
وجذورها
كانت جذورها ضعيفة سطحية فرسعان ما
ً
كاملة بما تحمله من ثمار،
تسقط الشجرة
فاسدة،
وإن كان لبُّها عفنًا أنتجت لنا ثمارا
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َّ ُ َ َ ً
قال الله تعاىل﴿ :ألم تر َ كيف ضب الل مثل
َ
َ
َ
ُ
َك َِم ًة َط ّي َب ًة ك َش َج َرةٍ َط ّي َبة أ ْص ُل َها ثاب ٌ
ت َوف ْرع َها ِف
ِ ٍ
ِ
َّ َ ِ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ َّ
ْ ََّ ََ ْ
ض ُب
ي
و
ا
ه
ب
ر
ن
ذ
إ
ب
ِني
ح
ك
السماءِ  24تؤ ِت أكلها
َ ٍ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ ُ ْ َ ْ َ َ ِ َّ ِ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ون َ 25و َم َث ُل َك ِم ٍةَ
الل المثال للن
اس َلعله ْم ُ َّيت ْذك ْر َ ْ ْ َ
َ َ َ َ َ َ َ
ال ْر ِض َما لَهاَ
خبِيث ٍة كشجرةٍ خبِيث ٍة اجتثت ِمن فو ِق
ُ َ ّ ُ َّ ُ َّ
َ
َْ
َّ
ين َ
ْ
ال َ
الل ِ
آم ُنوا بِالقو ِل اثلابِتِ ِف
ار  26يثبِت
ِم ْ ْن ق َر
ٍ
ْ
ْ
ْ
َ َ ُ ُّ َّ ُ َّ
ُ
الظالِم َ
الَ َياة ِ ُّ
ِني َو َيف َعل
ادلن َيا َو ِف الخِرة ِ ويضِ ل الل
َ
َّ ُ
الل َما يَش ُ
اء﴾ [إبراهيم ،]27 – 24 :فمع أهمية

املظهر (السلوك الظاهر) واملطالبة بإصالحه،
ال ب َّد من العناية برتبية وتكوين الجوهر (قيم
–معتقدات -أفكار) بحيث يكون منبعً ا لهذا
السلوك ومرجعً ا له ،ومحر ًكا له ،وأخطر ما
يمكن أن ي ِ
ُفشل املرشوع الرتبوي هو العمل
عليه وتمثيله بسلوكيات ظاهرة وصور خارجية
ال عالقة قوية لها بمقاصد الرتبية ومراميها
العميقة.
4 .ينبغي تشكيل املفاهيم الصحيحة للطفل
واالهتمام بالرتبية الوجدانية ،ثم مطالبته
ِّ
يحقق تلك املفاهيم ،وعندما
بالسلوك الذي
يصل إىل مرحلة التمييز يزوَّد بالقيم واملعتقدات
واألفكار ث َّم يُطا َلب بالسلوكيات التي تتَّفق
معها ،فعن جندب بن عبد الله ،قال( :كنَّا
مع النبي  ،ونحن فتيان حزاورة ،فتعلمنا

ً
خارجي فقط!
استجابة ملثري
السلوك ليس
ٍّ
بل هو ً
أيضا لسان الحال ِّ
املعب عما يف داخل
النفس من قي ٍم ومعتقدات ،وهو القالب
َّ
تتجسد فيه املشاعر واألحاسيس
الذي
والعواطف واالنفعاالت والغرائز
اإليمان قبل أن نتعلم القرآن ،ثم تعلمنا القرآن،
فازددنا به إيمانًا)(((.
5 .ال يقترص هذا األمر عند تربية الطفل بل يشمل
جميع أنواع املرتبِّني ،فقبل مطالبة املرتبي
بالسلوك الظاهر ال بد من بناء جوهره الذي
ٍ
قناعة وحب،
يجعله يقوم بالسلوك الظاهر عن
والبدء ببناء األمور الظاهرة (السلوكيات) قبل
تأسيس القواعد يجعل البناء الرتبوي ً
هشا
وينهار املرتبي وينتكس مع أي ه ّزة ،وقد يصل
إىل نوع من التط ُّرف أو الغلو أو اإللحاد ،ومن
األمثلة التي توضح ذلك «ما ذكره بول فيتز يف
كتابه علم نفس اإللحاد ذلك املفهوم الشائع
ويبني بخربته الشخصية أسباب انتشار اإللحاد
إذ أنه ملحد سابق فيقول :نشأت نشأة دينية
مسيحية سطحية ويف الخمسينيات حني كنت
طالبًا يف الجامعة أصبحت ملحدًا وبقيت هكذا
طوال سنوات الدراسة ،..وكذلك السنوات األوىل
من تدريبي يف علم النفس التجريبي يف جامعة
نيويورك وبنهاية الثالثينيات من عمري عدت
إىل اإليمان املسيحي؛ وعندما أتأمل الفرتة
الش ّكية اإللحادية يف حياتي أجد أن دوافعي
سطحية وغري منطقية!! وغري متماسكة عقليًا
وال أخالقيًا!!»(((.
ري يف العقائد ،واألفكار،
6 .تربية النبي  بدأت بتغي ٍ
والتَّصوُّر ،وعالم املشاعر واألخالق يف نفوس
أصحابه؛ حيث كان اهتمام الرتبية اإلسالمية يف
العهد املكي منصبًا عىل ترسيخ الجوانب الفكرية
والعقدية واإليمانية ،األمر الذي أحدث بعد ذلك
تغيريًا يف سلوك الصحابة رضوان الله عليهم
إيمان
بما يتالءم مع ما تشبعت به نفوسهم من
ٍ
راسخ ،ثم بعد ذلك ف ُرضت العبادات والتي ِّ
تعب
عمّ ا يحمله املسلم من عقيدة وتعظيم وتسليم
لله رب العاملني ،وإذا فقدت العبادات القيم التي
ً
مفلسا،
تحافظ عليها وتحميها غدا صاحبها

((( أخرجه ابن ماجه في سننه (.)52
((( الخارطة النفسية لإللحاد المعاصر ،د .خالد الشهري ،موقع األلوكة.
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كما جاء يف الحديث الذي رواه اإلمام مسلم يف
صحيحه ،أن النبي  قال( :أَتَ ْد ُر َ
ون ما ا ُمل ْفل ُِس؟
قالوا :ا ُمل ْفل ُِس فِ ينا مَ ن ال دِ ْر َه َم له وال مَ تا َع ،فقا َل:
َّ
إن ا ُمل ْفل َِس ِمن أُمَّ تي يَأْتي يَو َم القِ يامَ ِة َ
بصالةٍ،
ْ
وصيا ٍم ،و َزكاةٍ ،ويَأتي ق ْد َشتَ َم هذاَ ،
وقذَ َ
ِ
ف هذا،
وأ َ َك َل ما َل هذاَ ،
وضبَ هذا،
وس َف َك َد َم هذاَ َ ،
فيُعْ َ
طى هذا ِمن حَ َسنات ِِه ،وهذا ِمن حَ َسنات ِِهْ ،
فإن
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َف ِني َْت حَ َسنات ُه قبْ َل أن يُقض ما عليه أخِ ذ ِمن
(((
ط ِرحَ ْت عليه ،ث ُ َّم ُ
طاياه ْم َف ُ
ُ
ط ِرحَ يف الن َّ ِار)
َخ
ً
ُ
بهذا املعنى تصبحُ
أخالقا
العبادات ،التي ال تُ ِثمر
ً
إفالس داخيل ،أو قل:
يف سلوك املتعبِّدِ ،عالمة عىل ٍ
(((
طقوس بال معنى .
تُص ِبحُ مجر َد
ٍ
7 .من خصائص السلوك اإلنساني إمكانية ضبطه
وتهذيبه وترشيده وتوجيهه ،وذلك ال يكون
عن طريق قمعه واملنع منه ،وإنما يكون عن
ِ
بطبيعة
طريق إدراك دوافع السلوك واإلملام
ا ُملثريات -الداخلية والخارجية -املحدّدة التي
ٍ
استجابات معينة((( ،فالسلوك ليس
تؤدي إىل
ً
خارجي فقط (كما تدعي املدرسة
ملثري
استجابة
ٍّ
السلوكية) بل هو ً
ِّ
املعب
أيضا لسان الحال
عما يف داخل النفس من قي ٍم ومعتقدات ،وهو
َّ
تتجسد فيه املشاعر واألحاسيس
القالب الذي
والعواطف واالنفعاالت والغرائز((( ،قال الله
(((
(((
(((
(((
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َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ
َْ
َ
تعاىلِ ﴿ :
الث ِم َ َوالف َواحِش
الين يتنِبون ْكبا ْئِر ِ
َّ
َّ
ْ َ
ُ
ُ
الل َم َم إ َّن َر َّب َ
ك َ َواس ُِع ال َمغ َف َِرة ِ َه َو أعل ُم بِك ْم
ل
إ
ِ
ِْ ََْ َ ُ ْ َ ْ
َّ ٌ
ْ ُْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ون
إِذ أنشأكم ِمن الر ِض ِإَوذ أنتم أ ِ
جنة ِف بط ِ
ُ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُّ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
أمهات ِكم فل تزكوا أنفسكم هو أعلم بِم ِن اتق﴾

[النجم ،]32 :فالعليم سبحانه وتعاىل جعل
التقوى هي الضابط للدوافع التي خلقها يف
عباده ،وجعل اجتناب الكبائر والفواحش مؤرش
عليها .

وختامًا:
ٌ
َّ
فإن أوالدَنا هم هبة من الله تعاىل أنعَ َم بهم
عليناُ ،
وشكر هذه النعمة وتمامُها يكون برتبيتهم
ّ
َ
تجاههم ال يقف عند
الرتبية السليمة ،واملطلوب منا
تعويدهم عىل السلوكيات الصحيحة وحمايتهم من
املخاطر الخارجية ،فم َع أهمِّ يتها لكنها ال تكفي
إلنشاء جيل صالح ومُصلح ،وإنَّما األه ُّم هو بناؤهم
من الداخل؛ بزرع املفاهيم والقيم واملعتقدات
يف نفوسهم ،وتعودِيهم عىل ضبط مشاعرهم
وانفعاالتهم؛ لينعكس ذلك يف سلوكيّاتهم ،ومع
تكرار تلك السلوكيات تُصبح جزءًا من شخصياتهم،
فإذا وصلوا ملرحلة تحمُّ ل املسؤولية كانوا ُمم ّكنني
قادرين عىل الثبات عىل مبادئهم والحفاظ عىل
هويتهم ،بعد توفيق الله ومنّته.

أخرجه مسلم (.)2581
الحراق ،محمد التهامي ،واقعنا الديني :فيض في الروحانية أم تخمة في الطقوسية؟
أساليب تعديل السلوك اإلنساني ،عدنان أحمد الفسفوس ،ص(.)13
تعديل السلوك اإلنساني في التربية اإلسالمية ،عماد عبد هللا الشريفين2002 ،م ،ص(.)1
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دعوة

في فقه األولويات
أ .عبد الناصر حسن صويص

(*)

تتزاحم األعما ُل واملها ُم الواجبُ القيام بها يف العديد من األوقات ،وعىل األخص
ُ
الوقت والجهد ،وقد
يف أوقات النهوض واستعادة األمجاد حتى يضيق بها
ٌ
يُصبح القيام بها كلها متعذِّ ًرا ،باإلضافة إىل َّ
ُتفاوتة فيما
أن هذه األعمال م
بينها من حيث األهمية واألثر ،فعىل فعل أيها يقع الخيار؟ وبأيها يكون البدء؟
وما معايري ذلك؟ يف هذه املقالة توضيحٌ ألهم هذه املسائل.
ٍ
لم تكن األمة اإلسالمية يف أي ٍ
بحاجة
وقت مىض
إىل فقه األولويات كحاجتها إليه اليوم ،لتخ ُرج من
الحرية والرتدُّد عندما تواجهها نوازل كبرية ال يمكن
النظر إليها مستق َّل ًة منفرد ًة عن غريها من املسائل
(((
الفقهية األخرى.
وفق ُه األولويات مصطلحٌ جدي ٌد شاع وانترش
وكتبَ فيه ا ُملعارصون من علماء األمة ،لكنّه ليس أهمية فقه األولويات:
مُبتدَعً ا مُح َدثًا ،وإنَّما هو عل ٌم قدي ٌم تشهد له
واسرتجاع
تُواجه األمّ ة أثناء َسع ِيها للنُّهوض
ِ
نُصوص الكتاب والسنّة وعمل الصحابة والتابعني
ٍ
ِ
سالف مجدِها الكثريَ من املسائل التي تحتاجُ
لبحث
ومن بعدهم ،وقد اشتملت عليه طيّات مصنَّفات ونظر وعمل ،وهي كثري ٌة ومتشعِّ بة ،لكن من أين
السلف دون أن يُف َرد بمصنَّف مستق ٍّل إال يف العرص تكون البداية؟ وعىل أيِّها يكون الرتكيز؟
الحارض للرضورة امللحَّ ة.
ُ
لقد َ
النهوض
بات واضحً ا أنَّه من املستحيل
ً
ٍ
وقت
جملة واحدة يف
باألمّ ة والقيا ُم بهذا الدين
ُ
منهج
واحد ،لذا كان من الرضوريِّ البحث يف
ٍ
فقه األولويات عل ٌم قدي ٌم تشهد له نُصوص
الكتاب والسنّة وعمل الصحابة والتابعني
ومن بعدهم ،وقد اشتملت عليه طيّات
مصنَّفات السلف دون أن يُف َرد بمصنَّف
مستق ٍّل إال يف العرص الحارض

(*) دبلوم دراسات إسالمية ،خطيب وداعية.
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ٍ
علمية تُ ِّبي لنا ما
وأسس
واضح يقو ُم عىل قواعد
ٍ
ٍ
ُّ
ُّ
األحق بالتأخري ،وما هو
األحق بالتقديم ،وما هو
هو
املهمُّ ،وما هو األه ُّم واألوىل .مع اإلقرار َّ
َ
الدين
بأن
كام ٌل وال يجوز التفريط يف يشء منه ،أال وهو فقه
األولويات.
فما املقصود به؟ وما دليله؟ وما هي ضوابطه؟
وما هي األسس التي يتم االعتماد عليها يف ترتيب
هذه األولويات؟
ما هو فقه األولويات؟
فقه األولويات :هو العلم باألحكام الرشعية
التي لها ُّ
حق التقديم عىل غريها بنا ًء عىل العلم
بمراتبها ،وبالواقع الذي يتط َّلبها ،فيض ُع ك َّل يش ٍء
يؤخر ما ُّ
يف مرتبته ،فال ِّ
حقه التقديم ،وال يقدِّم ما
ُّ
ِّ
حقه التأخري ،وال يُصغر األمر الكبري ،وال ي ِّ
ُكب األمر
الصغري (((.
فاألولويات :ميزا ٌن لألعمال األوىل فاألوىل،
ووض ُع اليش ِء يف نصابه ومكانته ودرجته.
فيقدّم األه ُّم فاألهمُّ ،واألحوجُ فاألحوجُ  ،واألنف ُع
فاألنفعُ ،ومن هذا الباب :الدعوة إىل التوحيد قبل
العبادات ،وإىل اإليمان قبل األحكام ،والخوف من
الله قبل النهي عن املح َّرمات(((.
تأصيل فقه األولويات:
يستم ُّد فقه األولويات مرشوعيته من كتاب الله
ع َّز وج َّل وسنة رسوله  ،ففي الكتاب والسنة
ٌ
تطبيق عميل ٌّ لألولويّات التي
وسرية النبي 
وإصالحها والعودة
يجبُ مُراعاتُها للنهوض باألمة
َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
َّ
ْ
َ
بها إىل سالف عهدها ﴿خي أم ٍة أخ ِرجت لِلن ِ
اس﴾
[آل عمران ،]110 :وهذا ما نبَّه إليه اإلمام مالك
رحمه الله إذ يقول« :و ََل ي ْ
ُصلِح آخِ ر َهذِه ْالُمَّ ة َّإل
مَ ا ْ
أص َلح أ َّو َلهَ ا»(((.
أدلة اعتبار األولويات من القرآن:
ق َّرر القرآن الكريم َّ
أن األعما َل ليست سواء،
ٌ
ُتفاوتة يف األهمية وتقديم العمل ،ومِن ذلك:
وأنَّها م
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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فقه األولويات :هو العلم باألحكام
الرشعية التي لها ُّ
حق التقديم عىل غريها
بنا ًء عىل العلم بمراتبها ،وبالواقع الذي
يتط َّلبها ،فيض ُع ك َّل يش ٍء يف مرتبته ،فال
حقه التقديم ،وال يقدِّم ما ُّ
يؤخر ما ُّ
ِّ
حقه
التأخري

َ َ َ ُْْ َ ََ ْ
َ ََ َْ ْ
الَ ِ ّ
ج ِد
1 .قوله تعاىل﴿ :أجعلتم سِقاية
اج َوعِمارة المس ِ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
َ َ َ
اه َد ف َ
يل
ب
س
ج
و
ِر
خ
ال
الرا ِم كمن آمن بِاللِ والو ِم
ِ
ِ ِ ِ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ
الل َل َي ْهدِي الْ َق ْومَ
اللِ َو َّ ُ
اللِ ل يستوون عِند
َّ
الظالِم َ
ِني﴾ [التوبة.]19 :

طاعة ُ
ففاضلت ُ
ٌ
اآلية بني أمرين ُ
وقربة،
كالهما
وبيَّنت أنَّهما ال يستويان ،فالجها ُد يف سبيل الله
ً
درجة عند الله َّ
ألن نفعه أعظم لألمة.
أعظ ُم
قال ابن تيمية« :ولهذا قال العلماءَّ :
إن الرباط
بالثغور أفض ُل من املجاورة بالحرمني الرشيفني؛
َ
َّ
املرابطة من جنس الجهاد ،واملجاور ُة من
ألن
جنس الحجِّ  ،وجنس الجهاد أفضل باتفاق
املسلمني من جنس الحج»(((.
2 .قوله تعاىل﴿ :إ ْن ُت ْب ُدوا َّ
الص َدقَاتِ َفنِع َِّما ِ َ
ه
ِ
ْ ُُْ َ َُُْ َ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ ٌْ َ ُ
ْ
ِإَون تفوها وتؤتوها الفقراء فهو خي لكم﴾
[البقرة .]271:وفيه أولوية اإلرسار بالصدقة.
قال الهرايس« :فيه ٌ
داللة عىل أن إخفاء الصدقات
ً
مطلقا أوىل»(((.

ُْ
َْ َُ َ َ َ
َْ ْ َ ْ َ ْ
س قل
3 .قوله
تعاىل﴿ :يسألونك ع ِن ال ْم ِر وال َمي ْ ِ ِ
ري َو َم َناف ِ ُع ل ِ َّ
اس ِإَوث ُم ُه َما أك َ ُ
فِيه َما إ ْث ٌم َكب ٌ
لن ِ
ب ِم ْن
ِ
َِْ ِ
نف ِع ِه َما﴾ [البقرة .]219:وفيه أولوية در ُء

املفاسد عىل جلب املنافع.

ُُْ َ ْ
كَُ
ب ِم ْن
قال الهرايس :يف قولهِ﴿ :إَوثمهما أ
َْ
َّ
نف ِع ِهما﴾ «يد ُّل عىل املفسدة يف ُشبها ،وأن ما

فيها من املنفعة ال يُقاوَم باملفسدة»(((.
َْ َُ َ َ َ
َ
َّ ْ ْ َ َ
ال فِي ِه
4 .قال تعاىل﴿ :ي َسألونك ع ِن الشه ِر الرا ِم قِت ُ ٍ

ْ
ُْ َ ٌ
َّ
ري َو َص ٌّد َع ْن َ
ال فِي ِه كب ٌ
يل اللِ َوكف ٌر ب ِ ِه
ب
س
قل قِت
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ َ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
َْ ْ
َ
َ
ج ِد الرا ِم ِإَوخراج أهلِ ِه منه أكب عِند اللِ
َوالمس ِ
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ْ

ُ َ

أﺑﺮز اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﲆ إﻫﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺎت:

1

2

3

إﺣﺪاث
ﺧﻠﻞ ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﻮة

اﻟﺼﺮاع
واﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻦ
أﻓﺮاد اﻷﻣﺔ
وﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ

اﻻﺿﻄﺮاب
ﻓﻲ ﻓﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ

َْ

ْ
ْ
كَُ
َوالفِت َنة أ
ب ِم َن الق ْت ِل﴾ [البقرة .]217 :وفيه
َّ
أن درء املفاسد العظيمة مقدم عىل درء املفاسد
الصغرية.
قال الع ُّز بن عبد السالم« :فأخربهم َّ
بأن الص َّد
َ
واإلخراجَ
والفتنة أكربُ من القتل يف الحرم
(((
والشهر الحرام» .

أدلة اعتبار األولويات من السنة:
د َّلت العديد من األحاديث النبوية عىل مُراعاة
األولوية يف املسائل ّ
كافة ،ومن ذلك:
1 .قوله  ملعاذ بن جبل( :إَّن َك ستأتي قومً ا أه َل
كتاب ،فإذا جئتهم ،فادعُ هم إىل أن يشهدوا أن
ال إله إال الله ،وأن محمدًا رسول الله  )...ويف
روايةَ :
ُ
تدعوهم إىل أن يوحِّ دوا
(فلي ُكن أ َّو َل ما
الله تعاىل)((( .وفيه توضيح أولويات الدعوة
عموما ،وتقديم العناية بالتوحيد.
2 .وجاء رج ٌل من أهل نَجد يسأل عن اإلسالم،
ٍ
ُ
صلوات يف اليو ِم
(خمس
فقال رسول الله :
والليلة .فقالَ :هل عيل َّ غريُها؟ قال :ال ،إال أن
تَ َ
طوَّع .قال رسول الله  :وصيا ُم رمضان.
قال :هل عيل َّ غريُه؟ قال :ال ،إال أن تَ َ
طوَّع .قال:
وذكر له رسول الله  الزكاة ،قال :هل عيل َّ
غريها؟ قال :ال ،إال أن تَ َ
طوَّع .قال :فأدبَ َر الرجل
ُ
وهو يقول :والله ال أزي ُد عىل هذا وال أنقص ،قال
رسول الله  :أف َلحَ إن َ
صدَق)((( .وفيه بيان
(((
(((
(((
(((

4

ﺗﻌﻈﻴﻢ
اﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة

5

ﺗﻔﻮﻳﺖ
اﻷﺟﻮر
واﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻔﻀﻮل

أولوية الفرائض بعضها عىل بعض وأولوية
الفرائض عىل النوافل يف الطاعات
3 .وقال رسول الله ( :ما ِمن أيا ٍم العم ُل
الصالح فيها أحبَّ إىل الله عز وجل من هذه
األيام -يعني أيام العرش ،-قال :قالوا :يا رسول
الله ،وال الجها ُد يف سبيل الله؟ قال :وال الجهاد
يف سبيل الله ،إال ً
رجل خرجَ بنفسه وماله ،ثم
لم يرجع من ذلك بيشء)((( .وفيه أولوية عرش
ذي الحجة عىل غريها يف العمل الصالح لفضلها
وأفضلية العمل فيها.
أُسس تحديد األولويات:
الواجب األخذُ بها ٌ
أسس
للتعرف عىل األولويات
ِ
ومصادر يمكن إيجازها فيما ييل:
1.االعتماد عىل المصادر الشرعية في االستدالل
والتلقي:
تُحدَّد األولويات بالرجوع إىل الكتاب والسنة،
وما يُبنى عليهما من قواعد رشعية ،وضوابط
استنبطها أهل العلم .قال الله تعاىل:
َ َّ َ َ
َ ِ ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ
ُ
﴿ َوأن هذا ِصاط مستقِيما فاتبِعوه ول تتبِعوا
َ

ُّ َ َ َ َ
ُ َ
ُ
َ ُ
الس ُبل فتف َّرق بِك ْم عن َسبِيلِ ِه ذلِك ْم َو َّصاكم ب ِ ِه
َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َ
ون﴾ [األنعام.]153:
لعلكم تتق
َ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ
ول ف ُخ ُذ ُ
وه َو َما
وقال الله تعاىل﴿ :وما آتاكم الرس
َ ْ
ََ ُ
اك ْم َع ْن ُه فان َت ُهوا﴾ [الحرش.]7 :
نه

تفسير القرآن.)209/1( ،
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تركت فيكم تَصلُحُ ليش ٍء من هذا البول وال َ
القذَر ،إنما هي لِذكر
ُ
وقال رسو ُل الله ( :إنِّي قد
(((
وسنَّتي)((( .الله عز وجل ،والصال ِة وقراء ِة القرآن) .
شيئني لن تَ ِض ُّلوا بعدَهما :كتابَ الله ُ
ِ
2.تقديم ما قدمه الشارع الحكيم(((:
واألمثلة عليه كثرية يف كتاب الله وسنة رسوله
 منها :تقديم إصالح ذات بني املسلمني عىل أداء
بأفضل
النوافل ،قال رسول الله ( :أال أُخربكم
ِ
ِ
درجة الصالة ،والصيام ،والصدقة؟ « قالوا :بىل
من
ذات البَني ،قال :وفسا ُد ِ
قال :إصالحُ ِ
ذات ال ِبني هي
الحالِقة»(((.

6.ترشيد االختالف لواجب االئتالف:
ومنه أنَّه إذا أرسل أمريين إىل مكان واحد أمرهما
أن يتطاوعا وال يتعاصيا فقد بعث النبي  معاذًا
وأبا موىس إىل اليمن ،فقال لهما( :ي َِّسا وال تُ ِّ
عسا،
وب َِّشا وال تُ ِّ
نفرا ،وتَ َ
طاوعا وال تَختلفا)(((.

7.النظر إىل مآالت األمور:
فقد امتنع النبي  عن قتل املنافقني حتى ال
يؤثِّر ذلك عىل مسرية الدعوة ،وقال لعمر ( :ال
3.العلم بالواقع:
ومنه قوله  ملعاذ بن جبل ( :إن َّ َك تقدُم يتحد ُ
َّث الناس أن محمدًا يقت ُل أصحابه)(((.
أهل كتاب .((()...قال ابن دقيق العيد:
عىل قو ٍم ِ
للتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همَّ ته يف األولويات الدعوية من سيرة رسول هللا :
ِ
«لعله
ِ
يمكن ترتيب األولويات التي راعاها رسول الله
َّ
الدعاء لهم .فإن أهل الكتاب أهل علم ،ومُخاطبتهم
ال تكون كمُخاطبة جُ هّ ال املرشكني ،وعَ بدة األوثان  يف دعوته حسب األهمية:
يف العناية بها والبداءة يف املطالبة بالشهادتنيَّ :
ألن 1.أولوية الدعوة إىل تصحيح العقيدة ،وتحقيق
ذلك أصل الدين الذي ال يصح يشء من فروعه إال
التوحيد قبل كل شيء:
به»(((.
َّ
إن حاجتنا إىل العقيدة الصحيحة فوق كل
حاجة ،فالتوحيد أوّل ما يدخل به املرء يف اإلسالم،
4.الموازنة بين المصالح والمفاسد:
دعوة الرسل
وهو أول
واجب عىل العبد
ومنه امتناع النبي  عن إعادة بناء الكعبة فهو أول
َ
ُ
ً
َ
ُّ
ْ
َ ْ َََْ
ك أ َّم ٍة َّر ُسول أ ِن اع ُب ُدوا
عىل قواعد إبراهيم لحداثة إسالم قريش وعدم ثبات قال تعاىل﴿ :ولقد ُ بعثنا ِف ِ
ْ
الطاغ َ
واج َتن ُِبوا َّ
َّ َ
وت﴾ [النحل.]36:
الل
اإلسالم يف قلوبهم ،فخيش أن تحصل بسبب ذلك
ُ
مفسدة عظيمة ،قال ( :لوال َّ
أن قومَ كِ
ولقد أمىض النبي  حياته يف الدعوة إىل
حديث
ُ
عهدِهم بالجاهلية ،فأخاف أن تُن ِك َر قلوبُهم ،أن التوحيد وجاهد أعدائه من أجلها قال ( :أ ِم ُ
رت
أُدخِ َل الجَ ْد َر يف البيت ،وأن أ ُ ِ
لصق بابَه باألرض)((( .أن أُقا ِت َل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال الله ،وأن
محمدًا رسول الله)(.((1
5.مراعاة حال األشخاص وقدراتهم:
وكان  حني يرسل الرسل يأمرهم أن يبدؤوا
َ
فالنبي  لم يُعنِّف األعرابي حني بَال يف املسجد
لحداثة عهده باإلسالم وجهله بأحكام املساجد بالدعوة إىل التوحيد قبل كل يشء وقال ملعاذ بن
جبل َ :
(فليكن أو َل ما تدعُ وهم إىل أن يُوحِّ دوا
فقال ( :ال تُ ْز ِرمُوهُ ،دَعُ وهَُ ،ف َتَكوه حتى بَا َل ،ثم
(((1
إن هذه املساج َد ال الله تعاىل) .
إن رسول الله  دعا ُه فقال لهَّ :
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
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ُّ
األحق بالتقديم واألوىل بالعناية
لهذا كان األمر
من غريه ،هو تصحيح العقيدة ،وتجريد التوحيد،
وتعميق بذور اإليمان يف القلوب ،حتى تؤتي أكلها
بإذن ربها ،ويتضح ذلك جليًا يف قول عائشة ريض
الله عنها( :إنما نَز َل أو َل ما نز َل منه سور ٌة من
ا ُمل َّ
فصل ،فيها ذك ُر الجنّة والنار ،حتى إذا ثَابَ
الناس إىل اإلسال ِم نَزل الحالل والحرام ،ولو نَز َل
أو َل يش ٍء :ال ترشبوا الخمر ،لقالوا :ال نَد ُع الخم َر
أبدًا ،ولو نز َل :ال تزنوا ،لقالوا :ال ندع الزنا أبدًا)(((.
فعىل قدر تم ُّكن اإليمان من القلوب ورسوخه فيها
تكون الثمار ،من فعل املأمور ،أو اجتناب املحظور.
َّ
املفص ُل
لقد نزل أول ما نزل من السور املكية
من القرآن يف ثالثة عرش عامً ا ،وهي تُ ِ
خاطب
الناس بكل مفردات اإليمان بالله وفيه ذِ كر الجنةَّ
والنَّار ،حتَّى إِذا ثَابَ النَّاس إِىل اإلسالم نزل الحالل
والحرام.
ً
َّ
طويل من أجل
إن هذه الرتبية قد تستغرق زمنًا
بناء من يحمل الدعوة ويبلغها ،ولكنها بعد ذلك
تثمر الثمرات الجليلة الكثرية يف زمن يسري ،فهذا
مصعب بن عمري الذي رباه النبي  عىل اإلسالم
وسقاه القرآن ،كيف فتح الله عز وجل به يف زمن
يسري قلوب األنصار.
وانظر إىل أثر غرس العقيدة الصحيحة يف
صدور الرجال كيف حملتهم عىل الهجرة مُخ ِّلفني
وراءهم الوطن واألهل واملال.
وانظر إىل صدق عقيدهم وقوتها وهم يتسابقون
إىل املوت نرصة لدين الله وطمعً ا يف جنة عرضها
السموات واألرض أعدت للمتقني.
وتأمل كيف ُهزم املسلمون يوم حنني يف الجولة
األوىل والسبب :العُ جب الذي ترسب إىل قلوب
البعض ،فقال :لن نغلب اليوم من قلة ،وهذا يُظهر
أهمية الرتبية عىل العقيدة الصحيحة.
وذلك من أسباب تأخر االنتصارات وتتايل
الهزائم عىل املسلمني يف الوقت الحايل َّ
ألن الشعوب
ً
عامة والجيوش خاصة لم ترتبَّ عىل العقيدة
(((
الصحيحة ولم تُحقق عقيدة الوالء والرباء . .فإذا

ما َغف َلت عن عقيدتها وتع َّلقت القلوب بغريها
تق َّلبت يف ثنايا اإلهانات والنكبات والنكسات.
وهذا واقعنا اليوم! فما ُهزمت األمّ ة يف موقع
ما بعد النرص والتمكني إال بعد تم ّكن حبُّ الدُّنيا
رىض
من القلوب ،ولقد قال الله تعاىل ألهل أح ٍد
َََ ْ
الله عنهم مبيِّنًا سبب َالهزيمة بعد النرص﴿ :ولقد
َ ْ
ْ
ْ
َ

َ
ُ َ
َ َ ُ ُ َّ ُ ْ
ُ
الل َ َوع َد ُه إِذ ت ُّسون ُه ْم بِإِذن ِ ِه َ َح َّت إِذا ف ُشِ لت ْم
صدقكم
ْ
ُ
َ
ْ
َ ُ
َََ َ ُْ
ازعت ْم ِف ال ْم ِر َوع َص ْيت ْم ِم ْن َبع ِد َما أ َراك ْم َما ت ُِّبون
وتن
ْ
ْ
ََ
ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُّ َ َ ِ ْ ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
منكم من ي ِريد ادلنيا ومنكم من ي ِريد الخِرة﴾

[آل عمران.]152:
علمً ا َّ
أن الذين نعتهم الله بأنَّهم يريدون الدنيا
هم قلة من الرماة ،نزلوا من عىل الجبل وخالفوا
أمر نبيهم  ظنًا منهم َّ
أن املعركة انتهت .فكيف
لجيوش تجاهر بمعصية الله ومعصية الرسول
وجعلت الوالء والرباء عىل أساس القومية أو
ُ
القطرية أو الحزب أو الفصيل أن تنترص؟
ٌ
حريص عىل إيمان الناس ودخولهم
اإلسالم
ِّ
ٍ
طريقة مُمكنة ،واألولوية لذلك عىل
يف الدين بكل
قتالهم أو خوض معارك معهم
غياب فقه األولويات من أسباب ُّ
تأخر
االنتصارات وتتايل الهزائم عىل املسلمني
ً
يف الوقت الحايل؛ َّ
عامة
ألن الشعوب
والجيوش خاصة لم ترتبَّ عىل العقيدة
الصحيحة ولم تُحقق عقيدة الوالء والرباء

2.أولوية دخول الناس في الدين عىل قتالهم:
ٌ
حريص عىل إيمان الناس ودخولهم
فاإلسالم
ٍ
طريقة مُمكنة ،واألولوية لذلك عىل
يف الدين بك ِّل
قتالهم أو خوض معارك معهم ،لذلك سعى إىل
ٍ
هادئة
توطيد األمن وعقد املعاهدات لتوفري بيئة آمنة
لدعوة الناس للدخول يف الدين ،ويشهد لذلك:
 .أم ُ
ُكث النبي  ثالث عرشة سنة يف مكة ال
يُحارب الناس ،بل يصرب عىل إيذائهم ،ويأمر
أصحابه بالصرب.

َّ
بالمفصل :سور القرآن القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة ،سمي ّ
مفصل ً لكثرة فواصله ،وفي تحديدها
((( أخرجه البخاري ( .)4993والمقصود
كال ٌم ألهل العلم.
((( ينظر :المستفاد من قصص القرآن ،عبد الكريم زيدان (.)409/2
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َ
شئت أن أُط ِب َق
.بحني قال له مَ َلك الجبال( :إن
عليهم األ َ َ
خشبني؟ فقال النبي  :بل أرجو
ُخرجَ الله ِمن أصال ِبهم من يعب ُد الله
أن ي ِ
(((
وحدَه) .
.جويف املدينة كتب «وثيقة املدينة «التي تُع ُّد
أول دستور مدني يف تاريخ البرشية ،وما
قاتل اليهود إال بعد نقضها.
 .د َق ِب َل ُ 
صلح الحديبية تغليبًا ِّ
للسلم عىل
الحرب ،وطمعً ا يف إسالم قريش وتعظيمً ا
لشعائر الله.
 .هوأرسل أبا سفيان إىل مكة ليقول لهم:
(مَ ن دخل دا َر أبي سفيان فهو آمن ،ومن
ألقى السالح فهو آمن ،ومن أغلق بابه فهو
آمن) (((.
3.أولوية الحفاظ عىل المبادئ والعهود
والمواثيق عىل مصالح البعض:
َّ
إن املبادئ يف اإلسالم ال تتج َّزأ ،وااللتزا َم بها
ٌ
ً
حريصا
فالنبي  كان
رضورة رغ َم ك ِّل الظروف،
ُّ
ً
ْ
كانت مودعة لديه إىل أهلها،
عىل أدا ِء األمانات التي
الذين استباحوا دمَ ه ،وأرادوا قتْ َله ،لكنَّه لم يست ِبحْ
أموالهم ،فرتَك عليًّا  يف فِ راشه لريدها لهم من
الغد.(((.
ألن ُق ً
وحذيفة ريض الله عنه لم يشهد بد ًرا َّ
ريشا
خ َّلت سبيله بعد أن أخذت عليه عهد الله وميثاقه أن
ينرصف إىل املدينة ،وال يقاتل ،قال :فأتينا رسول
نرصفا ،نَفِ ي لهم
الله  ،فأخربناه الخرب ،فقال( :اِ ِ
بعهدهم ،ونستع ُ
ني الل َه عليهم)(((.
ور َّد عليه الصالة والسالم أبا بصري وأبا جندل
وأمثالهم ريض الله عنهم إىل قريش عمالَ ببنود
صلح الحديبية( ،ولم ِ
يأت رسو َل الله  أح ٌد من
(((
الرجال إال ردَّه يف تلك املدة ،وإن كان مسلمً ا) .
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ٌ
حريص عىل إيمان الناس
اإلسالم
ٍ
طريقة مُمكنة،
ودخولهم يف الدين بك ِّل
واألولوية لذلك عىل قتالهم أو خوض
معارك معهم
وكان بني مُعاوية ريض الله عنه وبني أهل الروم
عهدٌ ،وكان يسري يف بالدهم ،حتى إذا انقىض العهد
أغار عليهم ،فإذا رج ٌل عىل دابّة أو عىل فرس ،وهو
يقول :الله أكرب ،وفا ٌء ال غدر ،وإذا هو عمرو بن
عبسة ،فسأله معاوية عن ذلك ،فقال :سمعت رسول
الله  يقول( :مَ ن كان بينه وبني قوم عه ٌد فال
يَحُ َّل َن عهدًا ،وال ي َُش َّدن َّ ُه حتى يَميض أمدُه ،أو يَن ِبذَ
إليهم عىل َسواء) ،قال :فرجع معاوية بالناس(((.
وهذا ما نفتقده اليوم فلقد وصل األمر بالبعض
منا أن يتعدى عىل أموال املسلمني وال يحفظ لهم
ً
ميثاقا وال ذمَّ ة.
عهدًا وال
غادر لوا ٌء يوم
وقد قال رسول الله  :لكل
ٍ
القيامة ،يرفع له بقدر غدره ،أال وال غادر أعظم
غد ًرا من أمري عامة(((.
ُ
رجل
وقال:
سمعت رسول الله  يقو ُل( :أيُّما ٍ
َ
َ
أمَّ َن ً
رجل عىل د َِمه ثم قتله ،فأنا من القاتل بريء،
(((
وإن كان املقتو ُل كاف ًرا) .
4.أولوية القصاص من المجرمين عىل الفداء:
كان رسول الله  يويص باألرسى خريًا ،إال أنه
أَمَ َر بقتل النرض بن الحارث ،وعقبة بن أبي معيط
من بني األرسى ،جزا ًء ً
وفاقا ملا ارتكبوه من جنايات
ضد رسول الله  واملسلمني واإلسالم؛ ملا يف ذلك
من تحقيق العدالة ،وشفاء صدور املؤمنني مما
أصابهم من هؤالء املجرمني ،وليكونوا عربة لغريهم.
قال ابن كثري« :كان هذان الرجالن من رشِّ عباد
الله ،وأكثرهم كف ًرا وعنادًا ،وبغيًا وحسدًا ،وهجا ًء
لإلسالم وأهله ،لعنهما الله»(((.

أخرجه البخاري (.)3231
أخرجه مسلم (.)1780
العبر من سيرة خير البشر ،محمد بن صامل ُّ
السلَم ُّي (.)163
ينظر :صحيح األثر وجميل ِ
أخرجه مسلم (.)1787
أخرجه البخاري (.)2711
أخرجه الترمذي ( )1580وقال حسن صحيح.
أخرجه مسلم (.)1738
أخرجه ابن حبان في صحيحه (.)5982
ينظر :البداية والنهاية ،البن كثير.)189/5( ،
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ما ح ّذر الله ع َّز وج َّل منه،
هو الحال َاآلن ،وهذا
ُ ُ
فقالَ ﴿ :ول َت َن َ
از ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوتَ ْذ َه َ
يحك ْم
ب ِر
الل َم َع َّ
بوا إ َّن َّ َ
الصابر َ
َ ْ ُ
ين﴾ [األنفال.]46 :
واص ِ ِ
ِِ
َّ 3.
إن إهمال ترتيب األولويات قد يؤدي إىل حدوث
اضطراب يف فهم الرشيعة وأحكامها ،فقد يقدَّم
املندوب عىل الفرض ،ويقدَّم املفضول عىل
الفاضل ،وتُرتَك املكروهات قبل املح َّرمات.
4.تكبري الخالف الصغري ،فيتحوَّل من خالف
فقهي سائغ إىل شقاق وقطيعة ونزال.
5.تفويت األجر :فإهمال ترتيب األولويات قد
يؤدي إىل االهتمام بالعمل األقل أج ًرا ،وترك
العمل األكثر أج ًرا.

إن فقدان فقه األولويات يُحدِث ً
َّ
خلل
ً
بالغا يف الدعوة ،ويوقع كثريًا من الدعاة يف
اضطراب يف املنهج؛ فتضيع بذلك األوقات،
وتُهدر الطاقات ،ويُحدث ذلك أث ًرا سلبيًا،
بل نتائج عكسية
ً
عوضا
فمُجرموا الحروب هذا جزاؤهم العادل،
عن فك أرسهم بمقابل زهيد ليعودوا لحضن
املجرمني ويعاودوا القتال من جديد.

أبرز اآلثار المترتبة عىل إهمال العمل باألولويات:
خلل ً
إن فقدان فقه األولويات يُحدِث ً
َّ 1.
بالغا يف
الدعوة ،ويوقع كثريًا من الدعاة يف اضطراب يف
املنهج؛ فتضيع بذلك األوقات ،وتُهدر الطاقات،
ويُحدث ذلك أث ًرا سلبيًا ،وربما نتائج عكسية يف الخالصة:
•فق ُه األولويات يُعني الداعية عىل ترتيب ما حقهُّ
دعوة من َف َق َد ذلك.
التقديم وما ُّ
حقه التأخري.
2.يؤدي غياب األولويات إىل رصاع ونزاع بني أفراد
األمة وجماعاتها وجعل الوالء والرباء عىل أساس •فق ُه األولويات يمنحُ الداعية البصرية يف دعوته.
هذا الخالف ،كاالختالف عىل صالة الرتاويح• ،فق ُه األولويات يُراعي واقع املدعوّ وفقه املوازنات
ثمان أم عرشين؟ والسجود عىل الركبتني أم
بني املصالح واملفاسد.
اليدين ً
أول؟ ووضع اليدين أثناء القيام ،وتحريك
خلل ً
إن فقدان فقه األولويات يُحدِث ً
األصبع يف التشهد ،وكلها ُسنن! واجتماع كلمة • َّ
بالغا يف
الدعوة ،واضطرابًا يف املنهج؛ فتضيع بذلك
املسلمني واجب ،والواجب أعىل من السنة.
األوقات ،وتُهدر الطاقات ،ويُحدث ذلك أث ًرا
فتضعُ ف األمة ويذهبُ ريحُ ها ويتس َّلط عليها
سلبيًّا ،وربما نتائج عكسية يف دعوة من َف َق َد
األعداء ،فيستبيحون دَمَ ها ومالها وعرضها كما
ذلك.

أﺳﺲ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت

1

2

3

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل
واﻟﺘﻠﻘﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ
اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻜﻴﻢ

اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ

4

اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ

5

6

7

ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎل
اﻷﺷﺨﺎص
وﻗﺪراﺗﻬﻢ

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺧﺘﻼف
ﻟﻮاﺟﺐ اﻻﺋﺘﻼف

اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺂﻻت
اﻷﻣﻮر
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ناركسلا ميهاربإ خيشلل »تاَيَرَجاَملا« :باتك يف ةءارق

قراءت

«الم َ
قراءة في كتاب َ
اج َر يَات»
للشيخ إبراهيم السكران
أ .أحمد أرسالن

(*)

يتناول الكتاب مسألة االنشغال بوقائع األحداث ومجريات األيام عن األمور
العظام ،وضياع األوقات واألعمار بها ،وتأثريها عىل طلب العلم والدعوة إىل الله
واإلصالح يف املجتمع ،من خالل نظرات رشعية نفسية اجتماعية ،مع رضب
أمثلة من التاريخ اإلسالمي ،بما يقدم من نماذج حية لكيفية التعامل مع هذه
الوقائع واألحداث ،وحسن إدارة الوقت واستغالله.
نبذة عن المؤلف:
إبراهيم بن عمر السكران التميمي ،ولد عام
(1396هـ 1976 -م) ،وتخرج يف كلية الرشيعة
بجامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض ،نال
درجة املاجستري يف السياسة الرشعيّة من املعهد
العايل للقضاء التابع للجامعة ،وفيما بعد نال درجة
املاجستري يف القانون التجاري الدويل يف جامعة
إسكس بمدينة كولشسرت يف بريطانيا((( ،ولديه
عد ٌد من املؤلفات والكتابات الدعوية والفكرية.

َ
(الماج َر يَات):
عنوانه
وتعني :األحداث والوقائع واألخبار ،والكلمة
مو َّلدة بأسلوب الرتكيب املزجي ،أصلها (ما جَ َرى)
ثم جمعت بكلمة واحدة عندما اتّسع استخدامها،
وأدخلت عليها اللواصق كألف التعريف.
ً
سابقا ،كابن تيمية
واستخدمها عد ٌد من العلماء
وابن القيم رحمهما الله يف سياق ماجَ َريات النفس
والهَ َزل واللعب واألخبار واألحداث التي ال تنفع ،كما
جاءت يف كالم غريهم من األدباء واملؤرخني كابن
خلدون وابن خِ ِّلكان والسخاوي بمعنى األخبار.

وصف الكتاب:
القطع
من
صفحة
()344
يف
الكتاب
يقع
محتوى الكتاب:
املتوسط ،الطبعة الثانية منه لدار الحضارة للنرش
يقع الكتاب يف مقدمة ،تالها مدخل سماه املؤلف
والتوزيع يف الرياض عام 1436هـ2015 ،م( .التمييزات الحاكمة) ،وثالثة فصول ،كما يأتي:
(*) مد ِ ّون ،ومتخصص في صناعة المحتوى واإلنتاج اإلعالمي.
((( موقع المرسال اإللكتروني ،موقع أبجد اإللكتروني.
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•التمييزات الحاكمة /وهي جملة من الضوابط
واملرشحات التي تفصل بني املمارسات
الصحيحة والخاطئة يف التعامل مع املاجريات
واألحداث السياسية.
•الفصل األول /موقع املاجَ َريات :يحتوي
عىل مفاهيم مهمة يف طبيعة التلقي البرشي،
وتأصيل املاجريات وتأثريها.
•الفصل الثاني /املاجَ َريات الشبكية :وتتضمن
عددًا من املمارسات والعادات السلبية الحديثة
املرتبطة بشبكة اإلنرتنت ،واملؤثرة يف تناول
املاجريات واالنشغال بها.
•الفصل الثالث /املاجَ َريات السياسية :واختار
املؤلف لهذا الفصل خمسة نماذج من األعالم
واملفكرين جعلهم أنموذجً ا للفهم الصحيح
واملعتدل للعمل السيايس والتعامل مع قضايا
الشأن العام.
القراءة في الكتاب:
لالنشغال بالشبكات االجتماعية واملاجَ َريات
تأثري سلبي عىل املهام العِ لمية والعَ مَ لية حتى ي َ
َفوت
ُ
وقت إكمالها ،فيضط ُّر صاحبها للتأجيل والتأخري
مر ًة بعد مرة ،كما َّ
أن متابعة الوقائع واألحداث
والنقاشات تصوغ نم ً
طا من (التفكري األفقي)،
ال يُبرص معه طالب العلم إال القرشة الخارجية
من املتغريات ،وال يعرف إال املنتج النهائي من
التصوُّرات ،ومع اكتسابه نموًّا يف الوعي بالواقع
وتطو ًرا يف اللغة السياسية ،ومخزونًا من تفاصيل
األحداث يستثمرها يف الربهنة أثناء مناقشاته ،إال
أنه خرس صربه عىل الحفظ والتحصيل املعريف
والرتبوي والبحث العلمي ،فيصبح بعدها سطحي
النظر ،فكيف نوازن؟!
التمييزات الحاكمة للدراسة:
1 .التمييز بني فقه الواقع والغرق يف الواقع:
كثريٌ ممن اقتنع برضورة «فقه الواقع» يف العلم
واإلصالح ،تحّ ول ال شعوريًا إىل االنغماس يف
دوامة األحداث والوقائع حتى تجاوز القدر
املطلوب ،فخرج عن «فقه الواقع» إىل «الغرق يف
وحل الواقع».
2 .التمييز بني املتابعة ا ُملتف ِّرجة واملتابعة
ُ
متابعة األحداث السياسية
ا ُملنتِجة :من املفيد
والفكرية واالجتماعية بهدف زيادة اإلنتاج كمً ا

ليس املطلوب ج ّز الشجرة ،بل تقليم
الغصن الناشز
وزيادة فعاليته ً
كيفا ،وهذه «متابعة منتجة»،
واملشكلة يف الغرق يف املتابعة لدرجة «املتابعة
املتف ِّرجة».
3 .التمييز بني املتابعة زمن التحصيل واملتابعة
زمن العطاءَّ :
إن الشابَّ يف السنوات الذهبية
التي تتميز بالقوة البدنية ،والصفاء الفكري،
وقلة األعباء االجتماعية ،والنشاط وفوران
الهمّ ة ،ينبغي أن ينكبَّ عىل التحصيل العلمي،
وي َّ
طلع عىل املجمالت يف هوامش وقته ،أما زمن
ُّ
التوس ُع يف متابعة األحداث بما
العطاء فيمكنه
ِّ
يحسن إنتاجَ ه كمً ا ونوعً ا.
4 .التمييز بني توظيف اآللة واالرتهان لآللة:
كثري ممن اقتحموا الشبكات الحديثة تحولوا من
ُنتجني يو ّ
ظفون اآللة ،إىل مُتابعني تخرطهم
م ِ
ِ
ألرشف ما
اآللة يف ماجَ َرياتها ،ومن مُنتِجني
يكون يف هذه الوسائل من العلم واإليمان ،إىل
مستهلِكني ألدنى ما تُنتِجه هذه الشبكات من
املهاترات والشائعات.
5 .مواقف واتجاهات املشتغلني بالعلم
والدعوة مع السياسة:
 .أفاتجاه العلمنة ينابذ سلطة األحكام الرشعية
عىل السياسية.
.بواتجاه السلطنة يُخضع السياسة لهيمنة
األحكام الرشعية لكن يحرص حق الحديث
عنها يف املستبد.
.جواتجاه التعميم يُخضع السياسة لهيمنة
األحكام الرشعية لكن يستنهض الجميع
للدخول يف االشتغال السيايس ،إما رصاحة
أو بلسان الحال.
 .دواتجاه التخصيص يُخضع السياسة لهيمنة
األحكام الرشعية كذلك ،لكن يضعها يف
ِّ
املتخصص
مربّع التخصص املطلوب وغريُ
يكفيه مُجمالتها ،وال ي ُِلهب الجميع للتصدّي
ِّ
للبت يف مسائلها.
وهذا االتجاه ال يَعترب االشتغا َل السيايس هو
املفتاحَ الوحيد لإلصالح ،بل يراه خ ًّ
طا مُهمًّ ا ضمن
ٍ
خطوط كثرية علمية ودعوية ،ال يجوز الجور عليها
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وإخفائها عنهم ،ويكشف ابن القيم َّ
أن هذا (من
ال يشء يهرش الكدر ويكبس الغم عىل
خدع النفوس وتلبيسها).
النفس كشاب كان للت ِّو قد ثنى رجليه
َّ
كما يحكي أن أهل املقامات العالية يف اإليمان ،ال
عىل متون العلم أو لبس نظاراته للثقافة
َ
رصف أنفسهم عن االشتغال باملاجريات
يتك َّلفون
الجادة ،ثم انتحى يهريق عمره يتتبع
واألخبار واألحداث وحكايات الناس ،بل يجدون يف
املهاترات الفكرية والتيارية ومماحكات
أنفسهم استثقاال أصالً ،الشتغال قلوبهم بما هو
القضايا الصغرية عىل الشبكة
أجل وأعىل.
يف سياق تفخيم شأنه ،ويُعطى وزنَه الطبيعي ،ال
ومن دقائق املعالجة الجوزية التنبيه إىل أن فتح
باعتباره أبًا لإلصالح ،وال باعتباره أجنبيًا دخيالً الباب للماجَ َريات يح ُّ
تعس إعادتها،
ط الهمّ ة وربما ُ ُ
ّ
عليه ،بل باعتباره أحد
األشقاء األفاضل يف عائلة كما يف نصه« :فإنَّه يح ُّ
ط الهمم العالية من أوجها
اإلصالح.
إىل حضيضها ،وربما يع ُّز عليه أن يحصل همَّ ًة
أخرى يصعد بها إىل موضعه الذي كان فيه».
موقع الماجريات:
الماجريات تستهلك الطاقة الذهنية:
ً
ً
معينة من وقود التفكري،
كمية
اإلنسان يملك
ً
حاذقا يف رصف طاقته
فينبغي للمرء أن يكون
الذهنية يف املواد املجدية ،يقول ابن القيم يف كتابه
ري
«الفوائد» يف بيان أساس هذا املفهوم« :أص ُل الخ ِ
والرشِّ من قبل التفكرَّ ،
فإن الفك َر مبدأ اإلرادة».
ث َّم واصل ابن القيم وسرب َّ
وقسم مسارات التفكري
البرشي.
واستعرض بعد ذلك نماذج من األفكار الرشيفة،
ونماذجَ أخرى من األفكار الرديئة فقال« :وبإزاء
قلوب
هذه األفكار :األفكا ُر الرديئة التي تجو ُل يف
ِ
أكثر هذا الخلق  ،...ومنها الفكر يف جُ زئيات أحوال
الناس ،وماجَ َرياتهم ،ومَ داخلهم ومَ خارجهم،
ِ
املبطلة الفارغة من
النفوس
فكر
ِ
وتوابع ذلك من ِ
ِ
الله ورسوله والدار اآلخرة».
ويرى ابن القيم رحمه الله أن التفكري طاقة
تنفد ،لذا يجب أال يتم إحراقها يف «املاجريات»
وأحوال الناس ،بل تستثمر يف الرتكيز عىل
املوضوعات النافعة واألهداف الفاضلة الكربى،
وهذا ليس يف حال االجتماع مع اآلخرين فحسب،
بل حتى عند خلوة املرء بنفسه.
موقع الماجريات عند أهل الكماالت:
يشري ابن القيم يف كتابه «مدارج السالكني» إىل
يشء من الحيل النفسية التي تُداهم املؤمن يف سريه
إىل الله ،وهو أنَّه قد يأتيه من يزيّن له االشتغال
باملاجَ َريات واألحداث واألخبار من باب ال ّ
ظرف
واألدب والتلطف للناس ،وسرت األحوال اإليمانية
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بواعث الماجريات:
ينبِّه أبو حامد الغزايل عىل َّ
أن من الدوافع التي
تج ُّر اإلنسان للخوض يف هذه الحكايات واألخبار
غري النافعة هو الرغبة يف إيناس الجلساء!
ومن األوصاف السلبية املستعملة يف لغتنا
العرصية اليوم والتي ن َ ِص ُ
ف بها املاجريات
والحكايات ،وصفها بأنها « كالم فارغ» ،وهذا
ً
–أيضا– لدى علماء املسلمني
الرتكيب استعمل
فقال ابن الجوزي وهو يتوجع من أحوال بعض
املنتسبني للعلم يف عرصه« :فخرج من يُومأ إليه
بعل ٍم أو زهدٍ ،رأى عنده البطالني يجري معهم يف
مسلك الهذيان الذي ال ينفع ،وأهون ما عليه تضييع
األوقات يف «الحديث الفارغ» ،فما يرجع املريد عن
ذلك الوطن ،إال وقد اكتسب ظلمة يف القلب.»...
كما استعمله النووي حيث قال« :وليحذر ك َّل
الحذر من الحديث بما ال فائدة فيه ،فإن هذا وقت
وذكر يقبُح فيه الغفلة واللهو ،واالشتغال
فكر
ٍ
ٍ
«بالحديث الفارغ» ،فإن الكالم بما ال فائدة فيه
منهي عنه يف جميع األحوال ،فكيف يف هذا الحال؟».
ٌّ
وليحذر ك َّل الحذر من الحديث بما ال
وذكر يقبُح
فكر
ٍ
فائدة فيه ،فإن هذا وقت ٍ
فيه الغفلة واللهو ،واالشتغال «بالحديث
الفارغ» ،فإن الكالم بما ال فائدة فيه
منهي عنه يف جميع األحوال ،فكيف يف هذا
ٌّ
الحال؟
اإلمام النووي
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الماجريات الشبكية:
اضطراب إدمان اإلنترنت:
مما يشاهد ويلحظ اليوم ،وتعضده الدراسات
النفسية حصول نوع من اإلدمان لدى مستخدمي
شبكة اإلنرتنت ،قريبًا من الحالة التي يصبح فيها
آخرون مدمنني عىل املخدرات والكحول والقمار،
والذي يظهر أثره يف اإلخفاق الدرايس ،وتدهور
األداء املهني ،بل حتى االنفصال األرسي.

مدمنو البيانات:
تحدَّث كثري من مشاهري املشتغلني بالبحث
العلمي عن شهوة أو عقدة االستقصاء ،حيث
إن الباحث كلما َّ
ظن أنه استوعب منطقة البحث،
انفتحت عليه أبواب مساحات أخرى ،فيتشعَّ ب
ويتف َّرع ،وال يُسعفه الوقت لدراسة هذه املعلومات
املتدفقة املتناسلة ،وبذات الوقت يع ُّز عليه أن يختم
البحث ويستخلص النتائج وما زالت بعض معطياته
مجهولة له ،فتخور قواه ويدع البحث ليبدأ رحلة
«مرشوع بحث جديد» هروبا من الضغط النفيس!

إدمان التواصل الشبكي:
هو إدمان شبكات التواصل االجتماعية ،وغرف
الدردشة ،وألعاب الفيديو ،والقمار اإللكرتوني ،تسلسل التصفح والنبأ المتدحرج:
عند انفتاح عالم الشبكات االجتماعية مع
واملواد اإلباحية ونحوها ،واالنهماك فيها.
طفرة الهواتف الذكية ،انتقلنا إىل عنارص جديدة
هي «الفورية» و«التفاعلية» ،من خالل ما يمكن
التصفح القسري:
من املالحظ أثناء األوقات الجادّة املخصصة تسميته (مسلسل الخرب ،والتعليق عىل الخرب،
للمهام ،كاجتماعات العمل أو الدروس ،تتس ّلل أيدي والتعليق عىل التعليق ،)...فاملادة الشبكية منظومة
بعض الناس مرا ًرا إىل هاتفه الذكي ،ويفتح شبكات روابط يُفيض بعضها إىل بعض.
التواصل ،فهذا «سلوك قهري» ،وهو مختلف عن
العادة واإلدمان بصفة «القهرية» ،فالعادة تظ ُّل لحظة التسلل:
ثمة حاالت كثرية للتسلل الشبكي ،ونرصد هنا
محكومة بالقدرة عىل السيطرة عىل اإلرادة ،بخالف
ثالث حاالت( :حالة ضغط املهام ،وحالة االسرتخاء
اإلدمان الذي يتحول إىل سلوك قهري.
بني املهام ،وحالة استفتاح العمل).
إغراء أم مهرب؟
ويمكن أن يكون التسلل الشبكي يف لحظة أخطر،
أ َّكدت عدَّة دراسات أن االنشغال باإلنرتنت وذلك يف لحظات العبادات واالتصال برب العاملني.
كثريًا ما يكون «آلية هروب نفيس» للفرار من
تعقيدات املهام واملطالب العلمية والعملية ،كأوقات االستمراء بمواطأة النظراء:
نغفل كثريًا عن خطورة ما نقع فيه ،إذا عمت
االختبارات الدراسية أو أوقات العبادة الجادة يف
البلوى به ،وكثر السائرون يف ذات الطريق ،فالنفس
رمضان ونحوها.
البرشية بطبيعتها َ
«ق َ
طوية» ،تسرتوح باملشابهة
التصفح الملثم:
كما قال ابن تيمية« :الناس كأرساب القطا تسرتوح
اإلنرتنت:
إدمان
إىل
تشري
قد
التي
العالمات
من
باملشابهة عىل تشبُّه بعضهم ببعض» ،فما دام
محاولة إخفاء أو تمويه كمية الوقت املستغرقة طالب العلم يرى طائفة من املنتسبني للعلم
عىل الشبكة خجالً من إظهاره لآلخرين ،أو حتى والثقافة والتغيري منخرطني يف هذه الشبكات
ُّ
االنتباه له واالعرتاف به أمام النفس.
فيخف عليه تأنيب نفسه بذلك.
التواصلية،
العمى الزمني:
من الظواهر التي كشفتها الدراسة ما يُسمى
بالتواء الزمن أو الثقوب الزمنية ،وهو استعارة
لظاهرة فلكية افرتاضية بحيث يبدو املتصل كأنما
يقفز من لحظة زمنية إىل أخرى ،ويقصدون بها
(فقد اإلحساس بالزمن) أثناء االتصال بالشبكة.

ما المطلوب؟
املطلوب هو التوازن يف معاملة نظم االتصاالت،
وإيالء هذه املشكلة حقها من العناية ،وأال تقودنا
مشاهدة النظراء إىل التساكت املتبادل وتجاهل
ً
وخصوصا يف املرحلة الذهبية للتحصيل
املعضلة،
العلمي ،ولتكن متابعتنا «متابعة منتجة» ومتناسبة
مع القدر املطلوب دون طغيان عىل املهام األخرى.
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يمكن أن يكون التسلل الشبكي حني
تتهدج التسابيح ،وينجمع اله ُّم عىل
اإلخبات واالستكانة لرب العاملني ،ويعكف
القلب يف محراب التعبُّد ،وتتعاقب الواردات
الرحمانية ،فال يزال شيطان الخطرات
تندس ُّ
َّ
كف االلتفات
ينزغ وينفث ،حتى
تنثر شاشات الفضول ،فيتبلبل القلب
ويتشعَّ ث الهم ،وتتبعثر الخطرات يف
خلجان املرادات
الماجريات السياسية:
ً
سابقا يف النقطة الخامسة من التمييزات
كما م ّر
َّ
الحاكمة للدراسة فإن مواقف واتجاهات املشتغلني
بالعلم والدعوة مع السياسة أربعة :العَ لمنة،
السل َ
َّ
طنة ،التعميم ،التخصيص.
واملراد من إيراد هذه األنماط هو بيان َّ
أن النمط
الرابع -اتجاه التخصيص -هو النموذج الصحيح يف
التعاطي مع املاجريات السياسية ،وقد ر َّكز املؤلف
عىل مناقشة االتجاه الثالث «اتجاه التعميم» الذي
يثري إشكالية «القدر الزائد من االنهماك السيايس»
أو «التخمة السياسية» من خالل التجارب
التاريخية الجادة للعلماء واملفكرين يف هذا العرص،
وكيف تعاملوا معها ،وكيف يمكن أن نستثمر املادة
التاريخية يف إنعاش الدافعية املشلولة.
وفيما يأتي عدة عينات تمثل تنوعً ا معرفيًا
وجغرافيًا وموضوعيًا يف زاوية النظر النقدي:
البشير اإلبراهيمي:
نشأ الشيخ البشري اإلبراهيمي (1306هـ
علمي مميَّز ،فلم يبلغ تسع
1385هـ) يف ج ٍّوٍّ
سنني حتى حفظ القرآن مع العديد من متون وكتب
ودواوين النحو والبالغة والشعر والكتب العلمية.
ثم رحل إىل املدينة املنورة يف العرشينات من
عمره ،وكان خالل مكوثه باملدينة منكبًا عىل
مطالعة وقراءة الكتب يف املكتبات العامة والخاصة،
حتى استوعب أغلب كتبها.
أنشأ اإلبراهيمي مع علماء بلده «جمعية العلماء
الجزائريني» لتنظيم نشاطهم يف مقاومة املستعمر
الفرنيس ،فرشعوا ببناء املدارس يف أرجاء البالد،
وأسسوا عدة مجالت علمية لبث خطاب إعالمي
إصالحي يف البالد.
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وفيما يخص املاجريات السياسية :فالشيخ
يميِّز بني أمرين بالنسبة للمراحل العمرية ،فاألول:
هو املرحلة العمرية األوىل لطالب العلم حيث يجب
تركيز الجهد فيها عىل البناء العلمي وعدم مزاحمته
بمتابعة املاجريات السياسية .والثاني :وجوب
التمييز بني املتخصص السيايس وغريه يف مستوى
كمية االهتمام باملاجريات السياسية.
ويقولَّ :
إن «لصوص العقل» أفتك من
َّ
وإن «لصوص العقول»
«لصوص األموال»،...
يتح َّكمون بأبنائكم يف مطارح هجرتهم إىل العلم،...
يصدُّونهم عن ذكر الله وعن الصالة وعن العلم ،إىل
أحاديث يزوِّقونها لهم ،...ويرصفونهم عن كتب
ٍ
حزبية مملوء ٍة
العلم ودروس العلم ،إىل جرائد
بالكذب والنقائص واملهاترات والسباب وشغلوهم
بالسفاسف الحزبية ،حتى أصبح املقهى أحبَّ
إليهم من الجامع ،والجريد ُة أحبَّ إليهم من الكتاب،
ُ
واملناقشات الحزبية أشهى إليهم من املذكرات
العلمية.
وركز الشيخ اإلبراهيمي عىل إعادة تعريف
السياسة ،وأن اإلصالح السيايس ال يقترص عىل
االشتغال املبارش بالجدل حولها ،بل إن بث العلم
وبناء األخالق يف املجتمع أهم عوامل اإلصالح
السيايس ،وهذا يعني ً
طبقا لرؤية الشيخ البشري أن
املشتغلني بالتعليم وتصحيح العقيدة وبث التفسري
والفقه والتزكية والوعظ والرتبية ونرش الثقافة
الجادة ...إلخ ،ليسوا أجانب عن اإلصالح السيايس،
بل هؤالء يف قلب عملية اإلصالح ،ألنَّهم يبنون األمة،
وكثري من األغيار يلوك الجدل الهاميش يف األحداث،
ويظن نفسه يف «كابينة التأثري» وهو مجرد مراقب
متفرج ،تعيد الضغوط العوملية صياغة مجتمعه
معرفيًا وقيميًا وهو مجرد مع ّلق ال يساهم يف البناء
والرتميم.
يرى البشري اإلبراهيمي أن اإلصالح
السيايس ال يقترص عىل االشتغال املبارش
بها وبالجدل حولها ،بل إن بث العلم وبناء
األخالق يف املجتمع أهم عوامل اإلصالح
السيايس ،فاملشتغلون بالتعليم وتصحيح
العقيدة وبث التفسري والفقه والتزكية
والوعظ والرتبية ونرش الثقافة الجادة،
يدورون يف قلب عملية اإلصالح ،ألنَّهم
يبنون األمة،
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اﻟﺘﻤﻴﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﺟﺮﻳﺎت

1

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ

2

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟ ُﻤ ِ ّ
ﺘﻔﺮﺟﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟ ُﻤﻨ ِﺘﺠﺔ

3

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ زﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ زﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء

4

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻵﻟﺔ واﻻرﺗﻬﺎن ﻟﻶﻟﺔ

5

ﻣﻮاﻗﻒ واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﻋﻮة ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ

مالك بن نبي:
مفكر جزائري (1323هـ 1393 -هـ)،
وسيايس بني املغرتبني
انخرط يف نشاط فكريٍّ
ٍّ
العرب والجزائريني يف فرنسا ،وشارك يف تأسيس
«جمعية الوحدة املغاربية» تحت إرشاف األمري
شكيب أرسالن ،وأصبح ممثالً للجزائر فيها ،ويف
مارسيليا أرشف عىل نادي «املؤتمر الجزائري
اإلسالمي» ،ويف عام  1956أقام بالقاهرة حيث
َّ
سخر نفسه وقلمه لخدمة ثورة التحرير الجزائرية.
نرش كتبه باللغة الفرنسية ومن أهمها كتابه
رشوط النهضة (1949م) حيث أجمل فيه عامة
أفكاره ونظراته ومفاهيمه ومصطلحاته.
أما املوضوعات التي عالجها مالك بن نبي
فيمكن القول بأن كالمه كان يدور حول سؤالني
رئيسني :
 -1كيف نقاوم االستعمار -2 .كيف ننشئ
الحضارة؟
وفيما يخص املاجريات السياسية ،يقول
مالك بن نبي:
إن «املنطق العميل» ،أو الفعالية والعمل ،هو
معيار تقييم املشاغل السياسية وحركات التغيري يف
الواقع الذي يرصد وينتقد.
حيث يثمِّ ن جهود العلماء اإلصالحيني ،ويتحدث
عن الفعالية الحقيقة عىل األرض التي تشارك فيها

اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ

اﺗﺠﺎه اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

األمة يف بناء املدارس واملساجد ونحوها ،ويسوؤه
انشغال الجميع بالخطابات السياسية عن العمل
واإلنتاج الفعيل عىل األرض ،وانتقالهم للثرثرة
السياسية يف املقاهي ،ومتابعة املاجريات السياسية.
ومن مقوالته التي تلخص هذه الفكرة« :وأن
املجتمع بعد انخراطه يف الخطابات السياسية التي
تطالب بالحقوق وتهمل الواجبات واالنهماك يف
الجدل حول االنتخابات هي التي ستحل أزمات
الواقع وترتقي باملجتمع وتصنع التقدم والحضارة،
ولذلك انتهى أخريًا إىل تشبيه االستغراق يف املطالبة
السياسية بالحقوق بخرافات املتصوفة ،وأطلق
عليها لقب «الدروشة السياسية» ،وأن الدروشة
الصوفية تبيع الحُ روز والتمائم ،والدروشة
السياسية تبيع أوراق االنتخابات واألماني
الخيالية».
أبو الحسن الندوي:
نشأ الشيخ أبو الحسن الندوي (1333هـ
 1914م) يف بيت علم ،وتعلم عدة لغات ،وعُ ِّيً
مدرسا يف جامعة (دار العلوم – ندوة العلماء)،
ومن هنا اكتسب لقبه (الندوي) النتمائه لندوة
العلماء.
ويشتهر الندوي بكتابه (ماذا خرس العالم
بانحطاط املسلمني؟) والذي جاء تغيريًا لطريقة
التفكري السائدة حول خسائر ومعاناة املسلمني
ً
معكوسا
أمام التقدم الغربي ،ليكون السؤال
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ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺟﺮﻳﺎت واﻷﺣﺪاث اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺰل ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﺒﺎب
وﺗﺒﻘﻴﻪ ﺳﻄﺤ ًﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺸﻮر

اﻷﺣﺪاث
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﺪﺑﺮ

اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻬﺎد

اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت
بصيغة عنوان الكتاب ،كما طاف الشيخ بلدان
العالم اإلسالمي يلتقي الدعاة واملصلحني
اإلسالميني ،ويتشاور معهم ويتبادل الخربات حول
إصالح الواقع املسلم ،ويلقي املحارضات والخطب،
حتى بات شخصية إسالمية عاملية.
وللشيخ الندوي جهد كبري يف التصدي للتأصيل
الذي طرحه الشيخ املودودي حول جعل السلطة
هي أساس رسالة اإلسالم ،وأوضح الشيخ الندوي
أن هذا التفسري سيفيض ألربعة مآالت ،هي:
1 .إدانة التاريخ اإلسالمي بأنه لم يفهم أساس
القرآن.
2 .تضخم حضور السياسة واملرشوع السيايس
واملاجريات السياسية يف الخطاب الدعوي عىل
حساب بقية جوانب الدين.
3 .التزهيد يف مقاومة الرشكيات التي حاربها
األنبياء.
4 .إعادة تأويل الشعائر بأنها وسائل لتحقيق
الغايات السياسية اإلسالمية.
وهكذا عالج الشيخ الندوي مسألة االستغراق يف
املاجريات السياسية من زاوية «التأصيل الرشعي»،
وهذه املعالجة لم تصدر من شخصية عىل هامش
ً
فضل عن
األحداث ،بل هو شخصية فاعلة مؤثرة،
كونه أحد النجوم يف تاريخ الدعوة املعارصة ،سوا ًء
باإلنتاج يف الفكر الحديث ،أو باملرشوعات العملية
املؤسسة يف الهند وخارجها.
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اﻟﺠﺪ

اﻟﺤﻔﻆ

اﻷﺧﺒﺎر
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺣﺪاث
اﻟﻤﻬﺎﺗﺮات

عبد الوهاب المسيري:
يُنظر للدكتور عبد الوهاب املسريي (1357ه–
1429هـ) باعتباره «شخصية فكرية مرموقة»
وباعتباره «صاحب مرشوع فكري» ،وأشهر أعماله
التي لها حضور واهتمام كبري( :موسوعة اليهود
واليهودية والصهيونية – موسوعة «إشكالية
التحيز» – العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة -
وسريته التي نرشها يف كتاب ضخم بعنوان «رحلتي
الفكرية»).
ويمكن القول بأن منطقتي العمل يف كتابات
املسريي «الفكرية» هما :دراسة وتفسري الظاهرة
اليهودية معرفيًا ،ونقد الحداثة الغربية ومنتجاتها
الفكرية.
ُّ
يخص املاجريات السياسية ،يرى
وفيما
َّ
الدكتور عبد الوهاب املسريي أن مرشوعه الفكري
مرشوع «معريف» ،ويرى َّ
أن هذا البعد املعريف
يتط َّلب االجتهاد يف التمعُّ ن والتأمُّ ل املن َّ
ظم للوصول
إىل الك ِّليات والبنى واملنظورات ،ويرى أن متابعة
األحداث واملاجريات اليومية عرب اإلعالم يج ُّره إىل
دوامة الحدثية والوقائعية ،فيشل قدرته عىل اإلنتاج
ويحوله إىل «كاتب حدثي».
وطرح املسريي عدَّة مفاهيم منها مفهوم
«االنفصال املؤقت عن الواقع» ،ومفهوم «العزلة
النسبية» ،ومفهوم «االنغالق النسبي» ،حيث يقول:
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«كنت يف الواليات املتحدة عام 1967م حينما
وقعت النكسة ،وقد احتفل اإلعالم األمريكي احتفاال
هسترييًا باالنتصار اإلرسائييل ،ومع هذا فقد بدأت
ً
متجاهل
رسالتي للدكتوراه بعد الحرب مبارشة،
الصحف اليومية والتلفزيون والهسرتيا اإلعالمية،
ً
مشغول بكتابة
ثم نشبت حرب سنة 1973م وكنت
موسوعة 1975م ،والتصقت زوجتي مثل معظم
املرصيني بالتلفزيون ،واستمررت أنا يف عميل ولم
أتوقف.»..
فربغم ضخامة هذه األحداث وانشغال الناس
حينها باملتابعة التفصيلية لإلعالم ،إال أنه استمر
يف جعل عالقته بعالم املاجريات السياسية عالقة
مجملة ثانوية ولم ينهمك فيها عن إنجاز مرشوعه
املعريف.
فالدرس الذي حرص املسريي عىل إيصاله هو:
أن اإلنتاج العلمي الذي يعتني بالكليات والبنى
املعرفية قد يحتاج إىل استقالل نسبي عن االنهماك
يف متابعة املاجريات السياسية واألحداث اليومية،
وأنه يكفي االطالع عىل مجمالت هذه األحداث ،وأن
اإلنتاج يف هذه الحقول هو من اإلصالح.

التزكية اإليمانية ،وتو َّرمت املاجريات عندهم
وضمُرت التغذية اإليمانية.
وللدكتور رحمه الله يف تأصيل إشكالية العالقة
بني الحقل السيايس واملرشوع الدعوي دراسات
أخرى مثل« :التضخم السيايس ،األخطاء الستة،
الفطرية» ،وكان يتح ّزن ويلتعج وهو يروي قصة
شباب كان يراهم من حوله يذوقون حالة اإليمان
ثم ما زالت بهم املاجَ َريَات السياسية حتى فقدوا
الشعور بهويتهم اإلسالمية ،وحتى تحوّلوا من
دعاة يوظفون السياسة إلصالح املجتمع ،إىل مجرد
أدوات توظفهم السياسية للرتبيت عىل الغطيط
االجتماعي.
الدوران يف تروس املاجَ َريات الفكرية
والسياسية يزيح املرء عن الجهود الجادة
واملنظمة يف املعرفة واإليمان اإلصالح،
وينتهي بصاحبه إىل حالة (كثرة الثرثرة
وشح العمل) ،ويخلق الوعي املزيف ْ
بأن
يتوهم املرء أنّه يف كبد مرشوعات اإلصالح،
بينما هو بعيد كل البعد عن العمل.

د .فريد األنصاري:
من خالل استعراض سري العلماء والدعاة
الذين اعتنوا بإشكالية (منزلة السياسة يف الخطاب
الدعوي) وما يتفرع عنها من االشتغال باملاجريات
السياسية ،يبدو الدكتور فريد األنصاري من
أغزرهم إنتاجً ا حول هذه اإلشكالية والعناية
بتحليلها ودراستها والتأصيل حولها.
وكان نشاط الشيخ األصويل القرآني د.فريد
األنصاري ( 1430 – 1380هـ) ،يدور حول عدة
مستويات منها:
املحور العلمي األكاديمي ،ومحور الكتابة
التزكوية ،ومحور تجربة العمل اإلسالمي الدعوي-
الحركي ،ومحور الكتابة النقدية التأصيلية يف
«الفكر الدعوي» ،وكان للشيخ كتابات إيمانية بلغة
تجديدية ،وتجارب غنية يف العمل الدعوي الحركي
املؤسيس.

وفي الختام:
فالدوران يف تروس املاجَ َريات الفكرية
والسياسية يزيح املرء عن الجهود الجادة واملنظمة
يف املعرفة واإليمان واإلصالح ،وينتهي بصاحبه إىل
حالة (كثرة الثرثرة وشح العمل) ،ويخلق الوعي
املزيف ْ
بأن يتوهم املرء أنّه يف كبد مرشوعات
اإلصالح ،بينما هو بعيد كل البعد عن العمل.
وبعد هذه الجوالت يف املاجريات الشبكية
والفكرية والسياسية ستبقى املسألة ً
أول وآخ ًرا
مسألة «توازن» ،ويجب أن ال نستسلم لحالة
االنجراف يف دوامة املاجريات بسبب تتابع كثري من
الناس عىل ذلك ،ويجب أن تكون هناك نقطة توقف
تعاد فيها الحسابات بشكل دقيق ،فبسبب هذا
الغوص يف املاجريات اليومية باتت أنفاس الزمان
تغادر فارغة ،وجمعية القلب عىل الله تتبعثر،
والكتب املشرتاة عىل حالها منذ آماد ،واإلنتاج
التضخم السياسي:
اإلصالحي قد تجمّ د ،وآل األمر إىل «كثرة الكالم
َّ
يتوهم
وممّ ا ر َّكز عليه الدكتور فريد خالل تجربته وقلة العمل» وال يشء أكثر حزنًا من أن
الحركية يف العمل الدعويَّ ،
أن الشباب انجفل يف املاجرياتي أنَّه يف قلب عملية التغيري وفقه الواقع
االستغراق يف املاجريات السياسية عىل حساب وهو مج َّرد مُراقب ومُتفرج ال غري.
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بأقالم
القراء

َ
ْ
جه َلناها
نِع ٌم ألِفناها ف ِ

أحمد حمشو
ً
حامل بعض املتاع الذي
خرج من بيته نازحً ا،
يُعينه عىل الربد القارس ،نظر إىل منزله النظرات
األخرية ،تذ ّك َر النِعم التي كان ينعم بها ،والتي ذهل
كرها ،وهي سكنه يف بيته،
عن استشعارها وعن ُش ِ
ومع أفراد عائلته ،ينعمون بنِعَ م ال يمكن أن يحصيها،
ففيه كان الدفء والراحة واملطعم واملرشب.
غادر وقلبه ِ ّ
يئ أ ًملا ،تتواتر نبضات قلبه ،ويرى
ً
نعمة من النعم ،كان آمنًا يف بلده،
مع كل نبضة
ً
يذهب ويعود آمنا ،وأوالده يلعبون ويذهبون إىل
املدرسة آمنني ،ويف الحي جريان اعتاد ُقربهم ،وأمام
باب ُد ّكانه ،تذ ّك َر سعيه الهثًا لجني املال ،ظانًّا أنه
أشقى الناس معيشة ،بينما شعر اآلن أنه كان يف
نِعم كثرية وعظيمة ،كان يملك ُقوت يومه ،ويُنفق
عىل أهله ،ومعه ما يكفيه.
أمام مسجد الحي شعر بالندم؛ فاملسجد قريب،
ومع ذلك لم يدخله إال لصالة الجمعة ،غادر ويف كل
مرت يمشيه ،يتذ ّك ُر نعم الله ع ّز وج ّل ،نِعَ مً ا جهلها؛
ألنّه ألفها ،واعتاد وجودها ،فنيس شكرها ،واآلن
عندما فقدها عرفها.
ً
معاف
قال ( :من أصبح منكم آمنًا يف رسبه،
يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنما حِ يزت له الدنيا)
أخرجه الرتمذي.
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خواطر من الجمعة األوىل

معاوية مروان الجندي
بارش اإلمام صالة الجمعة بالتكبري وقراءة سورة
الفاتحة ،لم تكن هذه الصالة كغريها من صلوات
الجمعة ،ولم تمر سورة الفاتحة عىل مسامعي
كاملعتاد .فهذه صالة الجمعة األوىل بعد فرتة منع
االجتماع ألداء الجُ مع والجماعات يف املساجد .وأما
الفاتحة فلم تتغري ولم تتغري تالوة اإلمام لها ،وإنما
الذي تغري هو التفاعل الذي أحدثته اآليات يف نفيس.
قرأ اإلمام« :الحمد لله رب العاملني ،الرحمن
الرحيم» فإذا بي أتوقف عند هاتني اآليتني وأرشد
عن باقي القراءة .شعرت بأننا يف هذه الصالة
بالتحديد يجب أن نكرر تالوتهما عدة مرات.
«الحمد لك يا ربّ » حمدًا كثريًا أن أنعمت علينا
بالعودة إىل بيوتك لحضور صالة الجمعة ،نحمدك
حمدًا كثريا ً طيبًا مبار ًكا فيه ملء السماوات وملء
األرض وملء ما شئت من يشء بعد.
يا رب أنت «الرحمن الرحيم» ،فأنت بلطفك
َرحِ متنا وس ّلمت ديننا بأن ّ
رسخت يف قلوبنا التسليم
لقضائك وقدرك ،وبأنك وحدك النافع الضار.
و َرحِ متنا بسالمة أبداننا من هذا الداء فاستطعنا
أن نعود ملساجدك عودة املشتاقني املتلهفني .فيا
رب أدِ م علينا نعمك وارزقنا الشكر عليها آناء الليل
وأطراف النهار ،ال نحيص ثنا ًء عليك أنت كما أثنيت
عىل نفسك.

بأقالم
القراء

أبناؤنا أكبادنا

تسنيم علي خليل
خلقنا الله عىل هذه األرض ألهداف سامية
وجميلة ،مثل عبادته وطاعته وتسبيحه ،وعمارة
األرض وحرثها واستخراج خرياتها ،ورعاية
اإلنسان وتعليمه وتربيته ،وهيأ الله لكل منا دو ًرا
يحسنه ويسهم به يف حركة الحياة الدائبة ،ويحقق
به شيئًا من األهداف التي وجدنا للسعي نحوها.
ومن أسمى أدوار املرأة رعاية األبناء فلذات األكباد
وشغاف القلوب! الذين يملؤون الحياة ً
جمال وروعة،
والبيت سعاد ًة ومرحً ا ،كالبذور الصغرية التي تحتاج
اهتمامً ا ورعاية ،تمامً ا كسقي الرباعم وتقليم شوكها
وحمايتها من اآلفات ،حتى تنمو وتزهر وتثمر ،حتى
يصل األبناء إىل مستوى يعرفون من خالله دورهم
يف الحياة ،ويأخذون مكانتهم يف هذا الكون الفسيح
بالحرث والعمارة والعبادة.
إن رعاية األبناء ليست أم ًرا سهالً أو عمالً تلقائيًا،
فكم نحن بحاجة إىل السؤال والقراءة والتع ُّلم حتى
نتغ َّلب عىل الصعوبات التي تواجهنا وتواجههم ،وهم
يكربون أمام أعيننا ،وبني أحضاننا ،وكم نحن بحاجة
للحكمة واملعرفة حتى نتغ َّلب عىل عواطفنا ونهذِّب
أخالقهم ونوجِّ ههم فيما يُصلح دنياهم وأُخراهم.
وليس أجمل من رؤية ابتسامة النجاح عىل مُحيا
ٌ
موقف أحبُّ
األبناء بعد تغلبهم عىل العقبات والصعاب،
إىل النفس من تلقي الهدايا الجميلة والعطايا املحبّبة.

فما ظنكم برب العالمين!

حسان رضا حجازي
تعرتضنا خالل مسريتنا يف هذه الحياة مصاعب
عديدة وعوائق شديدة.
البعض منا يستسلم ويُنيخ لها راحلته،
والبعض اآلخر يتصدر لنرش الشائعات املحبطة
والحوادث املثبطة ..لكن القلة القليلة من يحاولون
جاهدين تجاوزها بأقل الرضر وأفضل العرب.
هنا يأتي السؤال :فما ظنكم برب العاملني؟
سؤال لو عرفنا حقيقته ومعناه وهدفه ومغزاه،
لعلمنا علم اليقني َّ
أن ك َّل يش ٍء بأمر الله وحده وأنَّه
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ،وأنَّه ال حول وال
قوة إال به ،وأنَّه ال ملجأ منه إال إليه ،وأنَّه عىل كل
يشء قدير.
وكونه تعاىل عىل كل يشء قدير يحتِّم علينا
وجوبًا رضورة حسن الظن به يف جميع أحوالنا
ومسارات حياتنا ،فانتظار الفرج ،وتوقع األفضل،
ودوام املحاولة وعدم اليأس ،ونرش التفاؤل ،كلها
حسن ٍّ
ظن بالله ويُثاب العبد عليها.
فلنُعاهد أنفسنا أن نُحسن ظنَّنا بخالقنا ،فهو
ِّ
واملؤخر ،وهو املعطي واملانع ،وهو اللطيف
املقدِّم
الخبري .وإذا استق َّر ذلك يف قلوبنا ،سنعرب حينها
كل الصعاب بإذن الله متفائلني بواقع أفضل وغ ٍد
أجمل.
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الورقة
األخيرة

أنت عىل خير

ري إذا نجوت من خطرين يتنازعانك
أنت عىل خ ٍ
بعد رمضان :أن تكون مزهوًّا باجتهادك فتبطله،
أو أن ال تجد أث ًرا لرمضان يف حياتك بعده.
ومما يديم الخري بعد رمضان دون عُ جب أو
فتور:
أوالً :العناية بتثبيت عبادة واحدة بعد
رمضان ،من تغيري عادة ،أو إصالح عالقة ،أو
أداء حق ،أو تحسني عبادة ،أو تهذيب خلق،
أو محاسبة نفس ،أو قرب من القرآن ،أو كثرة
ذكر .وبهذا ترتفع بكل رمضان درجة يف التزكية
واملداومة ،بدل التذبذب والتحرس.
ثانيًا :استشعار نعمة التوفيق والخوف من
ر ّد العمل ،فذلك يُورث التواضع ويجلب العون
واملزيد .وقد ذكر الله سبحانه من صفات
الطاعات أنّهم يعملونها وهم
املجتهدين يف
َ َّ ِ َ ُ ْ ُ َ
ون َما آتَوا َّو ُق ُل ُ
وب ُه ْم
ت
ؤ
ي
ين
ال
و
﴿
فقال:
خائفون
َ
َ
ُ َ

ٰ َ َُ ُ َ
َ َ ٌ َّ ُ ْ ٰ َ ّ ْ َ ُ َ
ارعون ِف
و ِ
جلة أنهم إِل رب ِ ِهم را ِ
جعون  60أولئِك يس ِ
َ ُ ْ ََ َ ُ َ
َْ
ْ
َ
الياتِ وهم لها سابِقون﴾ [املؤمنون.]61-60 :

يقول مالك بن دينار« :الخوف عىل العمل أن ال
يُتقبَّل  ..أش ُّد من العمل»(((.
ثالثا :تقوية القلوب وتطهريها بالتف ُّكر
ّ
الظن .والتف ّكر يكون يف خمسة :عظمة
وحسن
الله وتدبريه ،ويف تدبر كتابه ،ويف النعم املادية
واملعنوية ،ويف عيوب النفس ،ويف واجب الوقت
والتوبة .ومثل هذا التف ّكر يقول فيه أبو الدرداء
ريض الله عنه« :التف ُّكر ساعة خريٌ من قيام
ليلة»((( ،وهذا التفكر ينبغي أن ينقله إىل حسن
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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د .خير هللا طالب

ّ
الظن
الظن بالله تعاىل واملؤمنني ،و«املؤمن أحسن
فأحسن العمل» كما يقول الحسن»(((.
رابعً ا :تعويد النفس عىل تالوة القرآن يف
ُ
َّ
ٍ
بهن
آيات يقرأ
فثالث
الصالة ،لحديث...( :
أحدُكم يف صالته ،خريٌ له من ثالث َخل ٍ
ِفات عِ ظا ٍم
ِسمان)((( .وقال النووي« :أفضل القراءة ما كان يف
الصالة»((( .وهو يعني عىل خشوع الصالة ،وزيادة
الفهم والحفظ ،والتبكري للفرائض ،وتثبيت
الرواتب ،واالستزادة من النوافل وصالة الليل.
ً
خامسا :اجتناب احتقار ما َقدِر عليه العبد أو
ّ
تعي عليه فعله ،وإن رآه أق ّل فضالً مما تطمح
إليه نفسه .قال ابن عبد الرب« :ال ينبغي للعاقل
املؤمن أن يحتقر شيئًا من أعمال الرب ،فربما ُغفِ َر
له بأق ِّلها»((( .ومن عجيب الفقه يف مراتب األعمال
قول محمد بن املنكدرِ « :ب ُّت ِ
أغم ُز ِرجل أمي ،وبات
(((
عمر يصيل ،وما يرسني َّ
أن ليلتي بليلته»  .ويف
ظروف الحياة املختلفة قد يقرتن بحال العبد
ما يجعل اليسري الذي يقدّمه يسبق الكثري الذي
(سبق دِ ره ٌم َ
َ
مائة ِ
ألف دره ٍم)(((.
يقدّمه غريه
ً
سادسا :سياسة النفوس بالتد ّرج معها مما
تحب إىل ما يثقل عليها من نوافل العبادات ،قال
طاووس« :أفضل العبادة ُّ
أخفها» ،قال ابن عبد
الرب« :يريد أخفها عىل القلوب وأحبها إىل النفوس؛
َّ
فإن ذلك أحرى أن يدوم عليه صاحبه حتى يصري
ُ ُ ً (((
له عاد ًة وخلقا»  .وهو مفيد يف رفع همة النفس
ويف تربية اآلخرين.
تلك إشارات ليدوم الخري بعد رمضان،
نحتاجها ألنفسنا وغرينا.

من إصداراتنا في السياسة الشرعية

..ًترقبوا قريبا

دبلوم هيئة الشام اإلسالمية في
فقه الخالف والحوار والعمل المشترك
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