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ا ىلع تابثلا لئاسوو مالسإلل نولماعلا

كلمة
التحرير

العاملون لإلسالم
ووسائل الثبات عىل الحق
مدخل:
أن جعل الدنيا َدار ابتالء
تعاىل
الله
سنن
من
َ
ُ َُْ
ُ
َ
َ
َّ
َواختبار ،قال تعاىل﴿ :أحسِب انلاس أن يتكوا
َّ

َ
َ
آم َّنا َو ُه ْم ال ُي ْف َت ُن َ
أن َي ُقولُوا َ
ال َ
ون َ 2ول َق ْد ف َت َّنا ِ
ين ِمن
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َْ
قبل ِ ِهم فليعلمن الل ِ
الين صدقوا ولعلمن الكذِبِني﴾

والفتن يف األمة من صنوف االبتالءات ،فقد
أرشف النبي ﷺ عىل أطم من آطام املدينة فقال:
(هل ترون ما أرى؟) ،قالوا :ال ،قال( :فإني ألرى
الفتن تقع خال َل بيوتِكم كوقع القطر)(((.
وقال( :ستكو ُن فِ تَ ٌن ،القاعِ ُد فيها خريٌ من
ِ
القائ ِم ،والقا ِئ ُم فيها خريٌ من ِ
واملاش فيها
املاش،
ْ
ْ
الساعِ ي ،مَ ن تَ َش َ
خريٌ من َّ
شفهُ ،فمن
َّف لها تَ ْستَ ِ
ْ ِ (((
ً
َ
ً
ْ
ْ
وج َد منها مَ لجَ أ أو مَ عاذا ،فليَعُ ذ به) .

[العنكبوت]3-2 :؛ وذلك لتمييز العابدين من
املعاندين« ،فالله سبحانه ال بد أن يبتيل عباده
املؤمنني بحسب ما عندهم من اإليمان»((( ،فتارة
يبتيل اإلنسان باملرسات وتارة يبتليه باملصائب ،فهو
َ ُ
َّ
الش
يتقلب بني
شكر وصرب ،قال تعاىلَ ﴿ :ونبلوكم ب ِ ّ ِ أشد الفتن وأخطرها:
ًَ َ
َ
ُ
َ َ
َ
ري فِتنة ِإَولنا ترجعون﴾ [األنبياء ،]35 :وقال
تكثر الفتن -السيما يف آخر الزمان -وتتنوع
واخل ِ
ﷺ( :عجبًا ألمر املؤمن ،إن أمره كله خري ،وليس وتشتد ،وأشدها خط ًرا وأث ًرا هي الفتنة يف الدين
باألعمال
ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته رساء شكر فكان وعدم الثبات عىل الحق ،قال ﷺ( :بادِ روا
ِ
الليل املظل ِم ،يُص ِبحُ الرج ُل مؤ ِمناً
خريًا له ،وإن أصابته رضاء صرب فكان خريًا له)((( .فِ تَنًا كقِ َ
ط ِع
ِ
ُمس كافِ ًرا ،أو ي ِ
وي ِ
ُمس مؤ ِمنًا ويُص ِبحُ كافِ ًرا ،يَ ِبي ُع
(((
دين َ ُه بعَ َر ٍض من الدنيا)  ،ومع أن عامة الناس
(((
(((
(((
(((
(((

2

تفسير ابن كثير (.)263/6
أخرجه مسلم (.)2999
أخرجه البخاري (.)7060
أخرجه البخاري (.)3601
أخرجه مسلم (.)118
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َّ
َْ ْ َ َْ ََْ ْ َْ َ ُْ ْ ُ ََْ ْ َ َ ُ ْ
ال َ
تمِل عليهِ يلهث أو تتكه يلهث ذل ِ
ك َم َثل ال َق ْو ِم ِ
ين
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ
َ ْ
َ َّ
ك ُر َ
ون َ 176ساءَ
كذبُوا بِآيَات ِ َنا فاق ُص ِص القصص َلعلهم يتف
َّ
ْ
َ
ً
ين ك َّذبُوا بآيَات ِ َنا َوأنْ ُف َس ُه ْم َكنُوا َي ْظل ُِم َ
ال َ
َم َثل ال َق ْو ُم ِ
ون﴾
ِ

مع ّرضون للفتن إال َّ
أن فتنة العاملني يف مجاالت
الدعوة والعلم هي األخطر واألكرب؛ لعظيم أثرهم
عىل الناس؛ فإذا ضلوا كانوا مصدر فتنة وإضالل،
ّ
كما قال تعاىل عن األئمة
املتبوعني املؤثرين يف الناس[ :األعراف.]177-175 :
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ َ
َّ
﴿وجعلناهم أئِمة يدعون إِل انلارِ﴾ [القصص،]41 :
قال القرطبي رحمه الله تعاىل« :فدلت اآلية
ُ
َ
أخاف عىل أمتي ك ُّل منافق
أخوف ما
وقال ﷺ( :إن
ملن تدبرها عىل أال يغرت أحد بعمله وال بعلمه ،إذ ال
(((
علي ِم اللسان) .
يدري بما يختم له.(((»...
«إنه مشهد من املشاهد العجيبة ...إنسان يؤتيه
عامة الناس معرضون للفتن إال َّ
أن فتنة
ال ّله آياته ،ويخلع عليه من فضله ،ويكسوه من
العاملني يف مجاالت الدعوة والعلم هي
علمه ،ويعطيه الفرصة كاملة للهدى واالتصال
األخطر واألكرب؛ لعظيم أثرهم عىل الناس؛
واالرتفاع ...ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله
فإذا ضلوا كانوا مصدر فتنة وإضالل
ً
انسالخا ...ها هو ذا ينسلخ من آيات ال ّله ويتجرد
من الغطاء الواقي ،والدرع الحامي وينحرف
عن الهدى ليتبع الهوى ويهبط من األفق املرشق
أسباب الفتنة في الدين:
ً
غرضا للشيطان ال
قد تصيب الفتنة العاملني للدين من أهل الدعوة فيلتصق بالطني املعتم فيصبح
واق ،وال يحميه منه حا ٍم فيتبعه ويلزمه
واإلصالح كما تصيب غريهم ،وتنحرف بهم عن يَقِ يه منه ٍ
ويستحوذ عليه.
جادة الصواب ،ومن أهم أسباب ذلك:
َ ُْ
َ َ َ ُ ْ َ ْ ِ َّ َ َ َُّ
﴿ذلِك مثل القوم ِ
الين كذبوا بِآياتِنا فاقص ِص
َّ
ً ْ
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ
ك ُر َ
 -1التكبر عىل الحق أو الخلق:
الينَ
َ
ساء َم َثل ال َق ْو ُم ِ
ون 176
القصص لعلهم َ يتف
َ
َ
اإلنسان اغرتا ٌر بعلمه أو عمله أو ك َّذبُوا بآياتِنا َوأنْ ُف َس ُه ْم اكنُوا َي ْظل ُِم َ
بأن يصيب
ون﴾ .ذلك مثلهم!
ِ
ّ
مكانته فيظن أن له مزية عىل غريه ،أو أنه وصل فلقد كانت آيات الهدى وموحيات اإليمان متلبسة
ملرحلة يقرر فيها املسائل بمعزل عن نصوص بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من حولهم .ثم
ً
انسالخا .ثم إذا هم أمساخ
الرشيعة وأحكامها ،أو أنه أصبح حاكمً ا عليها ،أو إذا هم ينسلخون منها
أنه مستغن عن فضل الله بذكائه وقدراته.
شائهو الكيان ،هابطون عن مكان «اإلنسان» إىل
وقد كانت فتنة إبليس من هذا النوع؛ إذ ّ
تكب عن مكان الحيوان...
َ
َّ
ْ
َ
ً
َ َّ
ُْ
الحق عندما أبى االمتثال ألمر الله تعاىل بالسجود
﴿ َ
ساء َم َثل ال َق ْو ُم ِ
ين كذبُوا بِآياتِنا َوأنف َس ُه ْم اكنُوا
ال
ْ
ّ
وتكب عىل َآدم عليه السالم عندما رأى نفسه َيظل ُِم َ
آلدم،
ون﴾ وهل أسوأ من هذا املثل مثل؟ وهل أسوأ
َ َ َ َ ٌْ ّ ُْ َ َ
َّ َ َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ار وخلقته ِ
ن
ن
م
ن
ت
ق
ل
خ
ه
ن
م
ي
خ
ا
ن
أ
ال
ق
ن
م
﴿
منه:
خريًا
ِ
ٍ
من االنسالخ والتعري من الهدى؟ وهل أسوأ من
ِني﴾ [األعراف.]12 :
ط ٍ
اللصوق باألرض واتباع الهوى؟ وهل يظلم إنسان
وقد ح ّذرنا الله سبحانه وتعاىل من هذا الصنف نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكذا؟»(((.
من االفتتان ،ورضب فتنة عال ٍم من علماء بني
إرسائيل مثاال ً لذلك ،عندما اغرتَّ بعلمه وبما أعطاه  -2الحسد:
قد يصيب النفس البرشية من األمراض والعلل
َّ
فظن أنَّه قاد ٌر عىل الوقوف يف
الله من إجابة الدعاء،
وجه نبي الله موىس عليه السالم والدعاء عليه! قال ما يحرفها عن جادة الصواب ،ومن أخطرها :حسد
َ َّ
ُ َ
الي آتَيْ َناهُ آيَات ِ َنا فَان ْ َسلَ َخ ِمنْ َها اآلخرين عىل ما هم عليه من تفوق يف علم ،أو تأليف
تعاىلَ ﴿ :واتْل َعليْ ِه ْم َن َبأ ِ
َ َ ْ َ َ ُ َّ
الشيْ َط ُ
ان فَ َك َن ِم َن الْ َغاو َ
ين َ 175ول َ ْو شِئْ َنا ل َ َر َف ْع َناهُ ب ِ َها وتصنيف ،أو مكانة ،أو أتباع وتالميذ ،ونحو ذلك.
فأتبعه
ِ
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ْ
ب إِن
ولكِنه أخل إِل الر ِض واتبع ه َواه فمثله كمث ِل الك ِ
((( أخرجه أحمد (.)143
((( تفسير القرطبي (.)323/7
((( في ظالل القرآن ،لسيد قطب (.)1397-1396/3
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والحسد بني العاملني لإلسالم موجود منذ
القدم ،حتى قيل« :هال ُك العلماء بحسدهم»(((.
ومن أعظم أسباب الحسد :ما يقع بينهم من
التنافس ،والرغبة يف االنتصار للنفس ال للحق؛ مما
يدفعهم لركوب أنواع من الباطل ،منها:
»االستقواء بالسلطة السياسية يف الخصومة مع
اآلخرين ،والسعي بالوشاية بهم للسجن أو
القتل أو اإلبعاد.
»االستعانة بالسلطان لفرض املذهب ونرشه
حتى ال يخالفه يف ذلك أحد.
»تنفري الناس من الدعاة اآلخرين بتشويه السمعة
واالتهام بقبيح األوصاف ،حتى وصل الحال
بالبعض إىل السب عىل املنابر ،ويف الدروس
العلمية ،وتخصيص مؤلفات ومنتجات علمية
يف ذلك.
»العمل عىل منع املنافسني من التعليم والتأليف
بالسعاية لدى السلطان أو تشويه سمعتهم بني
الناس.
ويستعينون عىل ذلك بالكذب واالفرتاء ،أو
تحميل الكالم واملواقف ما ال تحتمل وتفسريها عىل
أسوأ املعاني واملقاصد.
وقد حمل التاريخ القديم واملعارص من أمثلة
هذا البغي الناتج عن الحسد أسوأ األمثلة وأقبحها
مما يتنزه عنه عامة الناس فضالً عمن يدعي أنه
يعمل لخدمة اإلسالم وأهله.
حَ مَ لة الدّين ينتظر منهم تهذيب نفوس
الناس وإصالحها ،والزهد فيما بأيديهم
من متاع الدنيا ،واالنشغال باآلخرة ،فإذا
تخلوا عن مهمتهم ونافسوا الناس عىل
الدرهم والدينار ،وفشا فيهم الجشع
والطمع؛ فقدوا مكانتهم وتأثريهم،
واستحالوا مثاال ً سيئًا الستغالل الدين
للدنيا ،فأفسدوا وأضلوا
(((
(((
(((
(((
(((
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محاضرات األدباء ،للراغب األصفهاني (.)65/1
تفسير الطبري (.)277/6
أخرجه البخاري ( )4015ومسلم (.)2961
أخرجه الترمذي (.)2654
أخالق العلماء ،لآلجري ،ص (.)83
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 -3التنافس عىل الدنيا:
بما فيها من مال ومتاع وجاه ورياسة ،وقد
حكى الله تعاىل لنا جانبًا مما وقع فيه مَ ن قبلنا،
وأن تفرقهم وبغيهم عىل بعض إنما كان بسبب
َّ
التشبه بهم﴿ :إِن
االفتتان بالدنيا ،فقال تحذي ًرا من
َّ
ُ ْ ْ

َ ِّ ْ َُ ََ ْ ََ
ِّ َ
اخ َتلف
اإلسالم وما
ادلين عِند الل ِ
َّ ِ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ًْ
إِل من بع ِد ما جاءهم العِلم بغيا
اللِ فَإ َّن ّ
ات ّ
اللِ َ ُ ْ َ
بِآيَ ِ
اب﴾ [آل عمران.]19 :
ِ
سيع ال ِس ِ
ِ
ين أ ْوتُوا الك َِت َ
ال َ
ِ
اب
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُْ
بينهم ومن يكفر

قال أبو العالية« :بغيًا عىل الدنيا وطلب ملكها
وسلطانها ،فقتل بعضهم ً
بعضا عىل الدنيا من بعد
ما كانوا علماء الناس» ،قال الطربي« :إنهم أتوا ما
أتوا من الباطل عىل علم منهم بخطأ ما قالوه ،وأنهم
لم يقولوا ذلك جهالً منهم ،ولكنهم قالوه واختلفوا
ِ
فيه تعديًا من بعضهم عىل بعض ،وطلبَ
الرياسات
وامللك والسلطان»(((.
لذا جاءت النصوص الرشعية محذِّر ًة من
االغرتار بالدنيا واالفتتان بها ،كقوله ﷺ( :فوالله ما
الفق َر أخىش عليكم ،ولكني أخىش أن تبسط عليكم
الدنيا كما بسطت عىل مَ ن كان قبلكم ،فتنافسوها
كما تنافسوها ،وتهل َككم كما أهلكتهم)(((.
وذلك ألن حملة الدين ينتظر منهم العمل عىل
تهذيب نفوس الناس وإصالحها ،والزهد فيما
بأيدي الناس من متاع الدنيا ،واالنشغال بأمور
اآلخرة ،فإذا تخلوا عن مهمتهم تلك ،ونافسوا
الناس عىل الدرهم والدينار ،وفشت فيهم أخالق
الجشع والطمع ،فقدوا مكانتهم وتأثريهم ،بل
ربما استحالوا مثاال ً سيئًا الستغالل الدين للدنيا،
فأفسدوا وأضلوا.
وهذا املسلك الخطري حذَر منه النبي ﷺ فقال:
(من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به
السفهاء ،أو يرصف به وجوه الناس إليه أدخله
الله النار)((( .يقول اإلمام اآلجري« :فمن طلبه
للفخر والرياء ،والجدل واملراء ،وتأ َّك َل به األغنياء،
وجالس به امللوك وأبناء امللوك ،لينال به الدنيا فهو
ينسب نفسه إىل أنه من العلماء ،وأخالقه أخالق
أهل الجهل والجفاءً ،
فتنة لكل مفتون ،لسانه لسان
(((
العلماء ،وعمله عمل السفهاء» .
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وقد ثبت يف الحديث أن ِمن أول من تسعر بهم
النار :رجل تعلم العلم وع ّلمه وقرأ القرآن ليقال:
عالم ،أو قارئ(((.
«كم من عالم يدخل عىل امللك ومعه دينه،
ويخرج وليس معه منه يشء،
فال جعل الله مصيبتنا يف ديننا»
الفضيل بن عياض

 -4فتنة الحكم والسلطة:
للسلطة والحكم سحر وبريق ال تخطئه العني،
وال تكاد تنجو من آثاره نفس برشية؛ لذا جاءت
النصوص الرشعية بالتحذير من التشوف لتويل
املناصب والسعي إليها ،كما ورد التشديد عىل أهل
العلم خاصة يف عدم الدخول عىل الح ّكام لغري
النصيحة لهم ،أو قبول أعطياتهم ومناصبهم؛ ملا
يسببه ذلك من تغري نفوسهم ،وخضوعهم لهم؛
مما يجعلهم تابعني لهم ،ويعرضهم للسكوت عن
ظلمهم وباطلهم ،أو إفتائهم بما تشتهي أنفسهم.
قال ابن رجب« :وسبب هذا ما يُخىش من فتنة
الدخول عليهم؛ فإن النفس قد تخيل لإلنسان
إذا كان بعيدًا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ
عليهم؛ فإذا شاهدهم قريبًا مالت النفس إليهم؛ ألن
محبة الرشف كامنة يف النفس ،والنفس تُحَ ِّسن له
ذلك ،ولذلك يداهنهم ويالطفهم ،وربما مال إليهم
وأحبهم ،وال سيما إن الطفوه وأكرموهَ ،
وق ِبل ذلك
منهم»(((.
وقال ابن املبارك« :إن سفيان كان يقول :إن
هؤالء قد أوتوا من الدنيا ما ترى ،فإذا دخلت عليهم
ً
ولطفا من هاهنا ،وتكرمة من
فرأيت ب ًرا من هاهنا،
هاهنا ،ووسادة من هاهنا ،ومرفقة من هاهنا ،فأي
قلب يحمل هذا ال يميل إليهم؟!»(((.
وقال الفضيل بن عياض« :كم من عالم يدخل
عىل امللك ومعه دينه ،ويخرج وليس معه منه يشء،
فال جعل الله مصيبتنا يف ديننا» ،فقلنا :وكيف
ذاك؟ قال« :يصدقه يف كذبه ،ويمدحه يف وجهه»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

وقال ابن الجوزي ممثالً حاالت الضعف وموانع
النصيحة الصادقة يف الدخول عىل السالطني:
«الدخول عىل السالطني خطر عظيم؛ ألن النية
قد تحسن يف أول الدخول ثم تتغري بإكرامهم
وإنعامهم ،أو بالطمع فيهم ،وال يتماسك عن
مداهنتهم وترك اإلنكار عليهم ،وقد كان سفيان
الثوري -ريض الله عنه -يقول« :ما أخاف من
إهانتهم يل ،إنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي
إليهم» ،وقد كان علماء السلف يبعدون عن األمراء
ملا يظهر من جورهم»(((.
ومن الفتن املعارصة :فتنة دخول عدد من
العاملني لخدمة اإلسالم يف الحكومات القائمة عىل
الظلم والفساد ومشاركتها أعمالها بنيّة اإلصالح
وخدمة الناسّ ،
لكن بعضهم يتحول إىل أداة من
أدوات منظومة الحكم القائمة نتيجة غياب الوعي
املطلوب يف مثل هذه املهمّ ات العسرية ،وغياب
اليقظة الكاملة للمكائد املحيطة مع ضعف املقاومة
الداخلية للرش ومنطلقاته الخفية ،فيجدون أنفسهم
محصورين بأطر معينة ال يستطيعون تجاوزها،
وصالحيات ال يملكونها ،فيضطرون تحت ضغط
الواقع إىل تقديم التنازالت تلو التنازالت والتي
رسعان ما تصل إىل الثوابت ،ويدافعون عن
النظام بعد أن كانوا يعارضونه؛ ألنهم صاروا
جزءًا منه ،مما يضطرهم للقبول والصمت عن
أخطاء ومظالم كثرية ،ثم ما إن يلحق بهم الفشل
ً
مسبقا -حتى تبدأ فتنة
أو الهزيمة -املرتب لها
أخرى برمي اإلسالميني ومرشوعهم بالفشل وعدم
القدرة عىل الحكم وعدم صالحيته لهذا الزمان ،ثم
سقوط األحزاب والجماعات التي ينتمي لها هؤالء
بما تحمله من اسم ومرشوع إسالمي -بسبباصطفافها مع الظلمة والفاسدين.
فهؤالء بدال ً من أن يكون اشرتاكهم يف الحكم
أداة لإلصالح أصبح أداة للطعن يف اإلسالم وتشويه
سمعته ،وتلميع صورة هذه األنظمة.
«وأصحاب السلطان يَستدرجون أصحاب
الدعوات ،فإذا س ّلموا يف جانب ما أو أمر من األمور
فقدوا هيبتهم وحصانتهم ،وعرف املتسلطون

أخرجه مسلم (.)1905
رسالة :شرح حديث (ما ذئبان جائعان) البن رجب ،ص (.)86
أخبار الشيوخَ ،
للم ّرُوذي ،ص (.)52-51
المرجع السابق ،ص (.)43
تلبيس إبليس ،البن الجوزي ،ص (.)109
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أن استمرار املساومة وارتفاع السعر ينتهيان إىل
تسليم الصفقة كلها.
والتسليم يف جانب -ولو ضئيل -من جوانب
الدعوة تكسب أصحاب السلطان إىل صفها ،هو
هزيمة روحية باالعتماد عىل أصحاب السلطان يف
نرصة الدعوة ،والله وحده هو الذي يعتمد عليه
املؤمنون يف دعوتهم ،ومتى دبت الهزيمة يف أعماق
الرسيرة فلن تنقلب الهزيمة نرصًا»(((.
مما يعين في الثبات عىل الحق:

ُ
صغر والذي يسكت عن طرف منها
منها مهما
مهما َ
ضؤل ،ال يمكن أن يكون مؤمنًا بدعوته حق
اإليمان ،فكل جانب من جوانب الدعوة يف نظر
املؤمن هو حق كاآلخر ،وليس فيها فاضل ومفضول
وليس فيها رضوري ونافلة ،وليس فيها ما يمكن
االستغناء عنه.
وهي ك ّل متكامل يفقد خصائصه كلها حني
يفقد أحد أجزائه .كا ُمل َر َّك ِب يفقد خواصه كلها إذا
فقد أحد عنارصه»(((.

 -2عدم الركون ألهل الضالل واالنحراف:
 -1عدم التنازل عن المبادئ إىل أنصاف الحلول:
والركون هو امليل إليهم وموافقتهم عىل ضاللهم
وعدم االستجابة الستدراج املرتبصني
قال تعاىل يف معرض االمتنان َعىل النبي
وانحرافهم،
واملخادعني لتحصيل يشء من املنافع أو
دت تَ ْر َ
اك لَ َق ْد كِ َّ
املصالح ﷺَ ﴿ :ول َ ْو َل أَن ثَ َّبتْ َن َ
ك ُن إِلْه ْم َشيْئاً
َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ
ِ
َ
َاملوهومة ،قال تعاىلِ﴿ :إَون كدوا لفت ِنونك ع ِن ِ
الي َ ً
ُ َّ َ
ً َّ َ ْ َ َ ْ َ
َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ّ
َ

ً
أ ْو َحيْ َنا إلْ َ
يهُ ِإَوذا ً التَ ُذ َ
ك ِل ْف َت َي َعلَيْ َنا َغ ْ َ
وك َخل ِيال 73
ِ
َِ
َّ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ً َ ً
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
اك لق ْد كِدت تركن إِل ِهم شيئا قل ِيال 74
ولوال َ أن ثبتن
َ ْ
ُ َّ َ
ال َت ُد ل َ َ
إذا ً َّل َذ ْق َن َ
اك ضِ ْع َف ْ َ
ال َياة ِ َوضِ ْعف ال َم َم ِ
ك
ات ثم
ِ
ِ
ََ
ً
َ
َ
ْ
علينا ن ِصريا﴾ [اإلرساء.]75-73 :

قال سيد قطب« :هذه املحاوالت التي عصم
الله منها رسوله ﷺ ،وهي محاوالت أصحاب
السلطان مع أصحاب الدعوات دائمً ا ،محاولة
إغرائهم لينحرفوا -ولو قليالً -عن استقامة الدعوة
وصالبتها ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم
بها يف مقابل مغانم كثرية.
ومن حَ مَ لة الدعوات مَ ْن يُفتن بهذا عن دعوته
ألنه يرى األمر هينًا ،فأصحاب السلطان ال يطلبون
إليه أن يرتك دعوته كلية إنما يطلبون تعديالت
طفيفة ليلتقي الطرفان يف منتصف الطريق.
وقد يدخل الشيطان عىل حامل الدعوة من هذه
الثغرة فيتصور أن خري الدعوة يف كسب أصحاب
السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها،
ولكن االنحراف الطفيف يف أول الطريق ينتهي إىل
االنحراف الكامل يف نهاية الطريق.
وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم يف جزء ولو
يسري ،ويف إغفال طرف منها ولو ضئيل ،ال يملك
أن يقف عند ما سلم به أول مرة ،ألن استعداده
للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إىل الوراء ،واملسألة
مسألة إيمان بالدعوة كلها ،فالذي ينزل عن جزء
((( في ظالل القرآن ،لسيد قطب (.)2245/4
((( المرجع السابق نفسه.
((( تفسير البيضاوي (.)263/3
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قل ِيل  74إِذا لذقناك ضِ عف الياة ِ وضِ عف المم ِ
ات ثم ال
َ َ
َ
ً
ت ُد ل َك َعليْ َنا نَ ِصريا﴾ [اإلرساء.]75-74 :
ِ
َََْ َ
قال البيضاوي« :معنى قوله تعاىل﴿ :ولول أن
ثَ َّبتْ َن َ
اك﴾ أنك كنت عىل صدد الركون إليهم لقوة

خداعهم وشدة احتيالهم ،لكن أدركتك عصمتنا
فمنعتك من أن تتقرب من الركون فضالً عن أن
تركن إليهم ،وهو رصيح يف أنه عليه الصالة والسالم
ما َه َّم بإجابتهم مع قوة الداعي إليها ،ودليل عىل أن
العصمة بتوفيق الله وحفظه»(((.
قد يبدو املؤمنون الصادقون يف عني
الداعية ضعفاء محتاجني ،ال يؤبه لهم
يف املجتمع ،يشعر بعبئهم عليه أكثر من
إعانتهم له ،مع أنهم مستعدون للتضحية
والتحمل والبناء ،وقد يرجو الداعية أن
يتبعه بعض الوجهاء واألثرياء وأصحاب
املكانة املرموقة ،مع بُعدهم الشديد

 -3التأسي بأهل الحق واالستقواء بهم:
املسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه ،ي ِ
ُرشدونه
وينصحونه ،ويردونه عن الخطأ إن وقع فيه،
ب َن ْف َس َ
ْ
اص ْ
ك َم َع
َّقال تعاىل موجهً ا ْنبيه
ﷺَ ﴿ :و ِ
َ
ْ

يد َ
ون َو ْ
َ َ َ َ
ش يُر ُ
ِ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
ج َه ُه ۖ َول
الين يدعون ربهم بِالغداة ِ َوالع ْ ِ ِّ ِ
َ
ْ
يد ز َ
َ ْ ُ َ َْ َ َ ُْ ْ ُ ُ
ال َياة ِ ُّ
ينة َ
ادلن َيا ۖ َول تُط ِْع َم ْن
تعد عيناك عنهم ت ِر ِ
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ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻤﻴﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﺤﻜﺎم
ﻫﺪف ﻛﺴﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻋﻮة

ﻫﺪف اﻹﺻﻼح وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎس

اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻖ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﺎزل

اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﻃﻞ

اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ

ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﻟﺤﻜﺎم
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ :اﻟﺴﻘﻮط اﻟﺬرﻳﻊ

َ َ
ْ
ْ
َ ْ ْ
أغ َفل َنا قَل َب ُه َعن ذِكرِنَا َو َّات َب َع َه َواهُ َوك َن أ ْم ُرهُ فُ ُر ًطا﴾
[الكهف.]28 :
فقد يبدو املؤمنون الصادقون يف عني الداعية
ضعفاء محتاجني ،ال يؤبه لهم يف املجتمع ،يأخذون
منه أكثر مما يقدمون له ،يشعر بعبئهم عليه أكثر
من إعانتهم له ،مع أنهم مستعدون للبذل والتضحية
والتحمل والبناء ،وقد يرجو الداعية أن يتبعه بعض
الوجهاء واألثرياء وأصحاب املكانة املرموقة ،مع
أنهم قد ال يقرتبون ،ولو اقرتبوا فقد يفسدون
الدعوة ،ولذلك جاء التوجيه يف اآلية الكريمة بالتزام
هذه الثلة الصادقة املقبلة وإن بدت ضعيفة.
ومجمل كالم أهل التفسري يف معناها :احبس
نفسك يا محمد وثبتها مع من يقيمون عىل طاعة
الله وعبادته ،وال تجاوزهم إىل غريهم من أهل الدنيا
طلبًا لزينتها ،وال تحتقرهم عيناك إىل غريهم من
ذوي الهيئات والزينة رغبة يف مجالسة أهل الرشف
والغنى« ،وال تكن مطيعً ا وال محبًا بمن شغل عن
الدين وعبادة ربه بالدنيا وفرط يف حياته وأضاعها،
وال تكن محبًا لطريقته ،وال تغبطه بما هو فيه»(((.

وقد كانت وصية النبي ﷺ ألمته يف آخر الزمان
لزوم الجماعة ،ففي حديث حذيفة بن اليمان حينما
سأل النبي ﷺ« :فما تأمرني إن أدركني ذلك؟»
قال( :تلزم جماعة املسلمني وإمامهم)(((.
وعن عمر بن الخطاب َّ 
أن رسول الله ﷺ
َ
قال( :فمن أحَ بّ منكم أن ينال بُحْ بُوحة الجنة
َ
الشيطان مع الواحد ،وهو من
فليلزم الجماعة؛ فإن
االثنني أبعد)(((.
-4الصبر وعدم استعجال النتائج:
فمع االبتالءات الكبرية يف هذا العرص ،وطول
مدّتها وشدّتها قد تُصاب بعض النفوس بالضجر
أو التذمُّ ر ،وال تصرب عىل طول الطريق ،وتستبطئ
النرص ،فتتعجَّ ل النتائج؛ مما يوردها املهالك.
والصرب عىل تحقق النتائج وقطف ثمار الدعوة
ٌ
هو منهج األنبياء ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَ َق ْد ُك ّذِبَ ْ
ت َ ُر ُسل
ْ َ
ْ ُ ْ

َ َ ُ ُّ َ ُ
وذوا َح َّت أتَ ُ
فَ َص َ ُ
اه ْم
بوا ع ما كذِبوا وأ
َ
ُم َب ّد َِل ل ِ َك َِم ِ ّ َ ْ َ َ
َّ َ
ات اللِ ولقد جاءك ِمن نبإ ِ

َ
ّ ِمن قبْل َِك
َ ْ َُ َ َ
نصنا وال
ْ
ال ُم ْر َسل َِني ﴾ [األنعام.]34 :

((( تفسير ابن كثير (.)154/4
((( أخرجه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847
((( أخرجه أحمد (.)177
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ا ىلع تابثلا لئاسوو مالسإلل نولماعلا

َ ْ ْ َّ ْ َ
ب إِن ال َعاق ِ َبة
ْ وهو وصية الله لرسوله ﷺ﴿ :فاص ِ
لِل ُم َّتق َ
ِني﴾ [هود ،]49 :ولعباده وأوليائه كافةً:
َ
َّ
ْ
بوا ْ َو َصاب ُروا ْ َو َراب ُطوا ْ َو َّات ُقوا ْ اللّ
ْ
ين َ
آم ُنوا اص ِ ُ
ال َ
﴿يَا أ ُّي َها ِ
ِ
ِ
ك ْم ُت ْفل ُِح َ
لَ َع َّل ُ
ون﴾ [آل عمران.]200 :
وهو سبب النجاح وطريق الفالحَ ﴿ :و َت َّم ْ
ت
َ َ ُ َ ّ َ ُْ ْ َ َ َ
ْ
ع بَن إ ِ ْ َ
سائ ِ َيل ب ِ َما َص َ ُبوا﴾
ك ِمت ربِك السن
ِ

[األعراف.]137 :

الدعاء رفيق الداعية ،فهو يسأل الله
العون عىل دعوة الناس وهدايتهم للحق،
ويسأله العصمة من الزلل ،والثبات يف
وجه الفتن واملصاعب
 -5الدعاء:
الذي هو صلة العبد بربه ،وهو خط الدفاع
األول واألخري للمؤمن ،إذ تحيط باملؤمن فتن الليل
والنهار ،ويحارصه األعداء من داخل الصف ومن
خارجه ،وقد ال يوفق يف بعض اجتهاداته ،بل قد
يقع أسريًا لبعض أخطائه وزالته ،فيكون الدعاء
هو حبله األخري الذي يناجي فيه ربه ،فيجدِّد
عزيمته ويطلب من ربه الحول والقوة عىل مواصلة
الطريق ،ويسأله اإلعانة يف بذل األسباب والتوفيق
يف بلوغ الغايات.
والدعاء رفيق للداعية يف كل حال ،فهو يدعو
الله أن يستجيب الناس ألمر ربهم وهدي نبيهم
((( الوابل الصيب ،البن القيم ،ص (.)48
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ﷺ ،كدعاء إبراهيم وإسماعيل لهذه األمة
ً
َ
ُ
ْ
العظيمةَ ﴿ :ر َّب َنا َوابْ َعث فِي ِه ْم َر ُسوال ّ ِمنْ ُه ْم َيتْلو َعل َيْ ِه ْم
ْ
ْ
ّ

آيَات ِ َ
اب َوال ِْك َم َة َو ُي َزكِيه ْم إنَّ َ
ك َو ُي َع ّل ُِم ُه ُم الك َِت َ
ك أ َ
نت
ِ ِ
َ
احلك ُ
العز ُ
يز َ
لنفسه
يدعو
ِيم﴾ [البقرة ،]129 :وهو
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
ويسأل الله لنفسه الرحمة والهداية﴿ ،إِذ أ َوى الفِتْ َية
َّ ُ َ َ ْ َ ً َ َ ّ ْ َ
َ َ ُ َّ َ َ
َ ْ َ ْ
ئ لَا ِم ْن
إَِل الكه ِف فقالوا َربنا آتِنا ِمن لنك رحة وهي ِ
أ ْمرِنَا َر َش ًدا﴾ [الكهف ،]10 :ويدعو الله أن يثبته

ويعصمه يف الفتن واملصاعب ،كدعاء سحرة فرعون
بعد أن آمنوا وأرشقت نفوسهم للحق وهددهم
واإلعانة:
فرعون بالتنكيل بهم فسألوا الله التثبيت
َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً َ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
عال َق ْومِ
﴿ربناأفرِغعليناصباوثبِتأقدامناوانصنا
الْ َكفِر َ
ين﴾ [البقرة.]250 :
ِ

ً
وختاما:
للثبات عىل الحق أثما ٌن باهظة تتمثل يف تشويه
السمعة ،والسجن والتضييق ،واإلبعاد والنفي،
ونقصان ذات اليد ،وقلة األتباع واألنصار يف بادئ
األمر ،لكن العاقبة النهائية للثبات عظيمة تتمثل
يف تحقيق النرص املادي عىل األعداء ،وتحقيق العلو
املعنوي عليهم ،وهذا مشاهد يف زماننا هذا كما
عرفناه يف سري األنبياء والصالحني قبلهم.
ورحم الله شيخ اإلسالم ابن تيمية إذ قال« :ما
يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني يف صدري،
إن رحت فهي معي ال تفارقني ،إن حبيس خلوة،
وقتيل شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة»(((.

ركِفلب اَّلإ ُركِفلا ُبَراحُي ال«  قم
ا
عم ٌتافو
:ةلو
ق

نظرات
نقدية

ٌ
وقفات مع مقولة:
َ
ُ
ُ
بُ
كر»
ف
بال
إال
ر
ك
ف
ال
ر
حا
«ال ي
ِ
ِ
ِ
أ .فايز الصالح

(*)

مما يشيع اليوم يف ساحات النزال الفكري والحوار القيمي مقوالت من قبيل
حرص مواجهة الرأي بالرأي ،والفكر بالفكر ،وتجريم ما عدا ذلك ،حتى صارت
كاملس َّلمات عند الكثري من أهل هذا العرص ،فهل هذه اإلطالقات صحيحة؟
وهل تصح مواجهة الرأي بغري الرأي؟ وما ضوابطها؟ هذه املقالة تتناول هذه
املسألة بيشء من التفصيل.
معارك بسط الغلبة الفكرية والعلمية عىل األمم
األخرى ،وإخضاعها لها بشتى الطرق.
ّ
وإن من أهم ما يميز العرص الحايل كثر ُة
الضخ الفكري والسيالن املعريف الجارف ،مع
ّ
لكافة
تنوّعه واختالفه الشديد ،وسهولة وصوله
رشائح املجتمع ،وتعاظم التأثر والتأثري به لتنوع
األدوات اإلعالمية التي تخدمه ،مما يستدعي اليقظة
ّ
وتوخي الحرص والتدقيق ،والحذر مما ال يناسب
ديننا وثقافتنا.

مدخل:
َ
معارف كونية
يع ّد الفكر -بما يتناوله من
ٍ
ٍ
وتجريبية-
نظرية
تتع ّلق بالعالم واإلنسان وعلو ٍم
من أه ّم مقومات الحضارة ،وأسس بنيانها؛ لكونه
يمثّل األرضية املبدئية واألساس العقدي الذي يقوم
عليه االجتماع البرشي والعمران الحرضي ،وما
يتو ّلد عنهما من حراك ونهوض وازدهار.
وبقدر ما يكون هذا الفكر مبنيًا عىل أصول
صحيحة ومنضبطة؛ ّ
فإن املعارف والعلوم التي
تقوم عليه تكو ُن بعيد ًة عن الخطأ واالنحراف،
والعكس صحيح؛ لذا كان ميدا ُن تميّز األمم الر ّد العلمي عىل الشبهات الفكرية منهج شرعي:
األفكار املخالفة بما تحمله من عقائد ومعلومات
وتنافسها ورصاعها األكثر أهميّة :هو مجال الفكر
ومنتجاته؛ فجنَّدت نفسها وأتباعها لخوض غمار خاطئة ،وبما تثريه من شبهات وشكوك يف مختلف
أمور الدين والحضارة؛ لها أثر خطري عىل معتقدات
(((

(*) ماجستير في الشريعة ،باحث متخصص في الدراسات الشرعية ،عضو مجلس اإلفتاء في المجلس اإلسالمي السوري.
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ركِفلب اَّلإ ُركِفلا ُبَراحُي ال«  قم
ا
عم ٌتافو
:ةلو
ق

الفرد واملجتمع ،فهي تهدّد صفاء الدين والفكر
ونقاءه ،وقد تصل باملسلم للخروج من امل ّلة ومفارقة
دينه ،لذا كان الب ّد من كشف ما تحويه من أخطاء
ومغالطات وجهل ،وهذا لون من ألوان نرش العلم
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فالجهل خطره
كبري يؤدي إىل االنحراف عن السبيل واالبتداع يف
الدين ،لذا قال عبدالله بن مسعود  ملن ابتدع:
«ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منكم ،وع ّلموا من
أنتم أعلم منهم»(((.
واألصل يف املنهج الرشعي يف التعامل مع
الشبهات الفكرية :الر ّد عليها بالحجة والربهان،
وكشف أخطائها ،وهذا هو سبيل الله ورصاطه
املستقيم وهديه املبني؛ ّ
فإن الله سبحانه وتعاىل
يحبّ اإلعذار وإقامة الحجة ،ومن أجل ذلك بعث
الرسل مبرشين ومنذرين ،فعن املغرية بن شعبة
 عن رسول الله ﷺ أنّه قال ...( :وال أح َد أحبُّ
َ
املبشين
إِليه العذْ ُر من الله ،من أجل ذلك
بعث ً ِّ ِ
ّ
واملنذِرين ((()...الحديث .قال تعاىلُ ﴿ :ر ُسال ُمبَ ِش َ
ين
َ
َّ

ك َ
اس َع َّ
ين ِلَل يَ ُ
ون ل ِ َّ
َو ُمنْ ِذر َ
اللِ ُح َّج ٌة َب ْع َد ُّ
لن ِ
الر ُس ِل
ِ
َو َك َن َّ ُ
يزا َحك ً
الل َعز ً
ِيما﴾ [النساء.]165 :
ِ

األصل يف املنهج الرشعي للتعامل مع
الشبهات الفكرية :الر ّد عليها بالحجة
والربهان ،وكشف أخطائها ،وهذا هو سبيل
الله ورصاطه املستقيم ،فقد أقام الحجة،
وناقش املخالفني بالدليل والربهان ،وع َّ
ظم
أمر العلم ،ونعى عىل الكفار أنهم يجادلون
بالباطل وال يخضعون لسلطان العلم
ومن هنا فقد أقام الله الحجة عىل العباد،
وناقش املخالفني من أهل الكتاب واملرشكني
واملالحدة واملنافقني بالدليل والربهان ،وع َّ
ظم أمر
العلم ،ونعى عىل الكفار أنهم ال يخضعون لسلطان
بالباطل من غري هدى وال كتاب
العلم ويجادلون
َّ َ ُ َ ُ
َ
ات َّ
اللِ ب َغيْ
َ
كما قال تعاىلِ ﴿ :
الين يادِلون ِف آي ِ
ِ ِ
منريَ ،
َّ
ْ

آم ُنوا َك َذل ِ َ
ب َم ْق ًتا عِنْ َد َّ
ُسل َطان أتَ ُ
ين َ
اه ْم َك ُ َ
ال َ
اللِ َوعِنْ َد ِ
ك
َ
َ ْ َ ُ ٍ َّ ُ َ ُ ّ َ ْ ُ َ َ
ّ
َ
َّ
[غافر،]35 َ :
يطبع الل ع ك قلب متكب جبار﴾
َ َ َّ ِ َ ِْ ُ َ ُ ِ ٍ َّ ٍ َ ْ ْ
وقال﴿ :و ِمن انل ِ
ي عِل ٍم َول ُه ًدى
اس من يادِل ِف اللِ بِغ ِ
ََ َ
اب ُمن ٍِري﴾ [الحج.]8 :
ول كِت ٍ

منهج النصوص الشرعية في الر ّد عىل
الشبهات(((:
ّ
تول الوحي الر ّد عىل شبهات املش ّككني
والطاعنني يف رسالة محمد ﷺ ،وقد امتاز منهجه
بالشمول والكمال ،ومن أه ّم معالم هذ املنهج ما
ييل :
ّ 1.
الدقة يف عرض شبهات املشككني والطاعنني
كما جاءت عنهم ،مع األد ّلة التي يستندون إليها.
2 .إبطال الشبهة والر ّد عليها بتفصيل وشمول،
يتضمن إبطال ما ينبني عليها من أقوال
وشبها ت .
3 .التنويع يف الر ّد عىل الشبهات بني األصول
ّ
والحسية
الرشعية الثابتة واألدلة العقلية
وا لكونية .
4 .مراعاة الر ّد لطبيعة الشبهة وحال قائلها من
حيث األسلوب والهدف ،ونحو ذلك.
ومن هدايات النصوص الشرعية في التعامل مع
المخالف أثناء الر ّد عىل شبهاته:
1 .الحرص عىل هداية املخالف وردّه إىل الحق،
ولذلك أصبح هذا الرسول العظيم ﷺ ّ
بحق كما
ََ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ
وصفه ربه سبحانه وتعاىل﴿ :لقد جاءكم رسول
َ
ِّ ْ ُ
يص َعلَيْ ُ
نفس ُ
يز َعلَيْهِ َما َعن ُِّت ْم َحر ٌ
ِك ْم َعز ٌ
كم
من أ
ِ
ٌ ِ
ْ
َ
َّ
َ
ٌ
ُ
بِال ُم ْؤ ِمن ِني رءوف رحِيم﴾ [التوبة.]128 :

2 .ما ينبني عىل ذلك من َ حسن التعامل ْمعه،
ْ
ْ ُ
ع إل َسبيل َر ّب َ
ك بِال ِك َمةِ
كما قال ْتعاىل﴿ :اد ْ ِ
ِ ِ َ ِ
ْ

ح َس ُن إ َّن َر َّب َ
هأ ْ
َوال َم ْوع َِظةِ َ
ال َس َنةِ َو َجادِل ُه ْم ب ِ َّال ِت ِ َ
ك
ْ ِ
َ
َ
ُه َو أَ ْعلَ ُم ب ِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِهِ َو ُه َو أ ْعل ُم بِال ُم ْه َتد َ
ِين﴾

[النحل.]125 :
 3 .األمر باإلعراض عن الجاهلني املعاندين الذين
قال تعاىل:
هدى وال َهدف ،كما
يجادلون بغري
ْ
ُ َْ ْ َ َُْ ْ ُْ ْ َ ْ ْ
َ
َ
َ
﴿خ ِذ العفو وأمر بِالعر ِف وأعرِض ع ِن الاهِل ِني﴾
[األعراف ،]199 :وصوال ً إىل هجرهم وعدم
وحماية َّللمجتمع من
الجلوس معهم؛ زج ًرا لهم
َ ََ ْ َ ِ َ َُ
وضونَ
ي ُ
شبهاتهم ،قال تعاىلِ﴿ :إَوذا رأيت الين
َ

ف آيَات ِ َنا فَأ ْعر ْض َعنْ ُه ْم َح َّ ٰ َ ُ ُ
َ ْ
يه ِ
ت يوضوا ِف َحد ٍ
ِ
ِيث غ ِ
ِ

((( شرح السنة ،للبغوي (.)55/10
((( أخرجه البخاري (.)7416
((( ينظر :منهج القرآن الكريم في الرد عىل الشبهات ،خصائصه وقواعده ،د .مي الهدب ،مجلة علوم الشريعة ،العدد ( ،)84ومواقف من السيرة
النبوية في التعامل مع المخالفين ،د .عابد السفياني ،مجلة البيان ،عدد (.)365
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ركِفلب اَّلإ ُركِفلا ُبَراحُي ال«  قم
ا
عم ٌتافو
:ةلو
ق

ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ واﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ

١

ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻖ
ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ورﻓﻊ
اﻟﺠﻬﻞ ﻋﻨﻬﻢ رﺟﺎء
ﻫﺪاﻳﺘﻬﻢ

٢

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻣﻨﻪ
وﻃﻬﺎرﺗﻪ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ
أﻓﺮاده ﻣﻤﺎ ﻳﻠ ّﺒﺲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ

ّ
َّ ُ َ َّ َ َّ ْ َ ُ َ َ ْ
اذل ْك َر ٰ
ان فل َتق ُع ْد َب ْع َد ِ
ى َم َع
ِإَوما ينسِينك الشيط
الْ َق ْو ِم َّ
الظالِم َ
ِني﴾ [األنعام.]68 :

وقد أدّى هذا املنهج الواضح الرصيح الحازم
الرحيم إىل إبطال ُشبه املشككني واملعاندين،
وحماية املجتمع من ضالالتهم وأخطائهم ،مع
تقديم النصيحة لهم مما كان له أثر يف رجوع فريق
منهم للحق وهدايتهم.
جهود أهل العلم يف حوار املخالفني والرد
عىل شبهاتهم تتفوق عىل ما عند األمم
األخرى يف تح ّري الصدق يف النقل عن
ّ
وتوخي العدل
املخالف ونسبة األقوال له،
معه ،حتى أصبحت منا ًرا للمقتدين،
ومنهجً ا يُد َّرس يف الر ّد عىل املخالفني
جهود أهل العلم في الر ّد عىل الشبهات:
اقتفى أهل العلم طريقة الوحي يف الر ّد عىل
الشبهات ،فناقشوا األقوال ،وردّوا عىل األخطاء،
وعقدوا الحوارات ،وأقاموا املناظرات ،وصنّفوا
التصانيف الكثرية ،التي امتازت عن مثيالتها مما
يوجد لدى األمم األخرى فيما يتع ّلق باملناقشات
والردود بتح ّري الصدق يف النقل عن املخالف ونسبة
ّ
وتوخي العدل معه ،حتى أصبحت منا ًرا
األقوال له،
للمقتدين ،ومنهجً ا يُد َّرس يف الر ّد عىل املخالفني،
ّ
وتقص شبهات
وقد بلغت من العمق والشمول

٣

ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﺮع ﷲ
وﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ
أو اﻻﺳﺘﻬﺰاء أو
اﻟﺘﻨﻘﺺ

املخالفني واملبتدعة أنّه ال تكاد توجد شبهة معارصة
إال ويف كالم السلف أصول للرد عليها.
وقد كان للعلماء جهودهم يف الردود العلمية
عىل جميع املخالفني من هذه األمة من أهل البدع
كالجهمية واملعتزلة والرافضة والخوارج ،ومن غري
هذه األمّ ة من أتباع الديانات األخرى كاليهودية
والنرصانية والبوذية والهندوسية واملالحدة،
ُ
واملناقشات يف العرص الحارض:
وشملت الردو ُد
املذاهبَ والتيارات الفكرية املعارصة كالشيوعية
والعَ لمانية.
وقد امتازت تلك الردود واملناظرات والنقاشات
ّ
الحق ،وعدم
بالقوة ،والرصاحة ،مع اليقني من
خشية الخوض يف الر ّد عىل أيّ انحراف أو شبهة،
مع الحرص عىل حماية املجتمع من آثار أهل البدع
والضالالت والتحذير منهم ،ومن األخذ عنهم،
واالختالط بهم.
وكل هذه الجهود منذ عهد الصحابة إىل تاريخنا
هذا تندرج تحت الجهاد العلمي البياني.
مقولة «الفكر ال يُحارب إال بالفكر»:
يُفهم من أسلوب الحرص يف هذه املقولة أن
الفكر يقابل بالفكر ،وال يتعداه إىل غريه .فهل هذا
الكالم عىل إطالقه؟ فال تُقابَل جميع األفكار بما
فيها الباطلة واملنحرفة وال تحارب إال بالفكر؟
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ركِفلب اَّلإ ُركِفلا ُبَراحُي ال«  قم
ا
عم ٌتافو
:ةلو
ق

لإلجابة عىل هذا السؤال ال بد من استحضار
مقاصد الرشيعة يف مواجهة األفكار الباطلة
واملنحرفة ،ويمكن جمعها يف مقاصد ثالثة:
*األول :تبيني الحق ألصحابها ورفع الجهل عنهم
رجاء هدايتهم ،ومن هنا ذهب جمهور العلماء
إىل وجوب استتابة املرت ّد لعله يتوب ويرجع عن
كفره.
*الثاني :الحفاظ عىل نظام املجتمع وأمنه
وطهارته ،وحماية أفراده مما يفتنهم عن
دينهم أو يلبّس عليهم ،والناس ليسوا سواء يف
حصانتهم من الشبهات والشهوات.
*الثالث :تعظيم رشع الله وحفظه من العبث أو
االستهزاء أو التنقص.
وعليه :فإن «الرأي» أو «الفكر» الذي يف ّرق
األمّ ة ويهدّد استقرارها ،أو يفتن الناس عن دينهم
ً
انسالخا عن
ويصدّهم عن سبيل الله ،أو يكون
ً
ونقضا لها ،أو يتعدّى
أحكام الرشيعة اإلسالمية
عىل مقدساتها وكتابها ونبيها؛ فهو خارج عن
حرية الفكر .وإذا لم يرجع أصحابها عن ضاللتهم
بالفكر والحجة والربهان فيتوبوا ويصلحوا ويبيّنوا؛
فال ب ّد من التصدي لهم ملنعهم من ّ
بث أفكارهم ،بل
ً
تحقيقا ملقاصد الرشيعة الغراء.
ومعاقبتهم عليها؛
من مقاصد الرشيعة يف مواجهة األفكار
الباطلة واملنحرفة ،بيان الحق ألصحابها
ورفع الجهل عنهم رجاء هدايتهم ،والحفاظ
عىل نظام املجتمع وأمنه ،وحماية أفراده
مما يفتنهم عن دينهم ،وتعظيم رشع الله
وحفظه من العبث أو االستهزاء أو التنقص
يتبي ّ
ومن هنا ّ
أن مقولة «الفكر ال يحارب إال
ّ
بالفكر» توافق الحق من وجه ،وتخالفه من وجه:
فأمّ ا موافقتها للحق :فمن جهة ّ
أن الفكر
املنحرف يجب مواجهته وتفنيده بالحجّ ة والربهان.
وأمّ ا مخالفتها للحق :ففي إيهامها قرص
مجابهة الفكر الباطل عىل الفكر فقط ،مهما كان
خطره ورضره عىل األفراد واملجتمع ،وأن يُرتك
دعاة األفكار املنحرفة ينفثون سمومهم يف الناس
رادع؛ بحجّ ة ح ّرية الفكر والرأي!
دون
ٍ
((( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،للبقاعي (.)302 /19
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«الرأي» أو «الفكر» الذي يف ّرق األمّ ة ويهدّد
استقرارها ،أو يفتن الناس عن دينهم
ً
انسالخا
ويصدّهم عن سبيل الله ،أو يكون
ً
عن أحكام الرشيعة اإلسالمية ونقضا لها،
أو يتعدّى عىل مقدساتها وكتابها ونبيها؛
فهو خارج عن حرية الفكر
ّ
الحق أنّه مع التصدّي لشبهاتهم الفكرية
بل
وتفنيدها فإنّه الب ّد من زجرهم ومعاقبتهم؛ دفاعً ا
ً
ضعفا عن مقارعة
عن الحرمات ،وال يع ّد هذا
الحجّ ة بالحجّ ةّ ،
فإن علماء األمّ ة من الصحابة ومن
بعدهم لم يضعفوا أو يعجزوا عن شبهة أو بدعة،
بل واجهوا جميع ذلك بعلم راسخ ،وعزم واثق،
ففنّدوها وبيّنوا تهافتها ،لكن الله يزع بالسلطان
ما ال يزع بالقرآن.
وتأييد سلطان الحجّ ة بسلطان الحزم إلقامة
الدين وصيانته أصل متواتر يف الكتاب والسنّة
والسياسة الرشعية النبوية وأقوال الصحابة َ ومَ ْن
ََ
بعدهم ،ويكفيَ يف هذا املقام قوله تعاىل﴿ :لق ْد أ ْر َسل َنا
ْ
ْ
ْ
ْ

َ
ِزي َ
وم انلَّ ُ
ان ِلَ ُق َ
اب َوالم َ
ات َوأن ْ َزلَا َم َع ُه ُم الك َِت َ
ُر ُسل َنا بِالَ ّي ِ َ َن ِ
اس
ْ
ْ
ِيد َو َم َناف ِ ُع ل ِ َّ
الد َ
ِيد فِيهِ بَأ ٌس َشد ٌ
بِالْق ِْس ِط َوأن ْ َز ْلَا َ
لن ِ
اس
ْ
صهُ َو ُر ُسلَ ُه بال َغيْب إ ِ َّن َّ َ
ل ْعلَ َم َّ ُ
الل َم ْن َينْ ُ ُ
َو ِ َ
الل قَوِ ٌّي َع ِز ٌيز﴾
ِ
ِ

[الحديد ،]25 :فبيّنت اآلية ّ
أن قيام الدين التا ّم ال
وامليزان،
والبيان ،والحدي ِد
بسلطان العل ِم
يكون ّإل
ِ
ِ
ِ
َّ
«فإن مصالح الدين
قال البقاعي يف «نظم الدرر»:
(((
ِمن غري َهيبة السلطان ال يمكن رعايتُها» .
اإلسالم ليس بد ًعا من األنظمة:
لكل مجتمع مبادئه وأسسه التي يقوم عليها،
وقوانينه وأنظمته التي تحافظ عليه من الضعف
أو االنهيار ،وال يوجد مجتمع أيًا كان يسمح بأن
يُطعن يف ثوابته وأسسه ،أو تُقوَّض.
فهذا الذي بيّناه من موقف الرشيعة من عقوبة
املخالف ،ال ينفرد به اإلسالم واملسلمون ،بل هو من
املس ّلمات عند كل الشعوب والدول ،إذ نجدها تتصدّى
لألفكار التي تراها مناقضة ملبادئها وقيمها ،وتهدّد
مجتمعاتها ،وتعدّها من الجرائم التي يعاقب عليها
القانون ،كإطالق العبارات العنرصية ،والتحريض
عىل العنف ،وإثارة النعرات بني الناس ،بل حتى
مجرد اتخاذ موقف مناهض للدولة من حدث
تاريخي ،وكلها مسائل فكرية باألصل!

ركِفلب اَّلإ ُركِفلا ُبَراحُي ال«  قم
ا
عم ٌتافو
:ةلو
ق

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ّ
اﻟﺮد ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻬﺎت
٤
٣
٢
١

ّ
اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض
ﺷﺒﻬﺎت
اﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ
واﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ
ﺟﺎءت ﻋﻨﻬﻢ ،ﻣﻊ
اﻷدﻟّﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻨﺪون إﻟﻴﻬﺎ

إﺑﻄﺎل اﻟﺸﺒﻬﺔ
واﻟﺮ ّد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ
وﺷﻤﻮل ،ﻳﺘﻀﻤﻦ
إﺑﻄﺎل ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﻮال
وﺷﺒﻬﺎت

ٌ
فالقول ّ
أكذوبة
بأن الفكر ال يُحارب إال بالفكر
(((
ال يؤمن بها أحد بهذا اإلطالق  .لكن -لحال
الضعف الذي يعيشه املسلمون -يُراد تنزيلها حرصًا
عىل األفكار املناهضة واملناقضة ألصول الدين
اإلسالمي ،واملوجّ هة ضد علمائه ودعاته ،ويراد
ً
خاصة أن نقابل األفكار التي
منا نحن املسلمني
تناقض أصول ديننا وتهدّد استقرار مجتمعاتنا
بالفكر والحوار فقط ،وأال نعاقب عليها!! مع ّ
أن هذه
األفكار -كالعلمانية والشيوعية والقومية وغريها -لم
تنحرص أبدًا يف دائرة الفكر املج ّرد ،بل ظهرت آثارها
الوخيمة يف مجتمعاتنا واكتوى بنارها املسلمون ،عىل
يد األجنبي أو أذنابهم من أبناء جلدتنا.
موقف الرشيعة يف عقوبة من يطعن يف
ثوابته وأسسه ويخرق أنظمته وقوانينه،
ال ينفرد به اإلسالم واملسلمون ،بل هو من
املس ّلمات عند كل الشعوب والدول ،فهي
تتصدّى لألفكار التي تراها مناقضة ملبادئها
وقيمها ،وتهدّد مجتمعاتها ،وتعدّها من
الجرائم التي يعاقب عليها القانون

اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺮ ّد
ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻬﺎت ﺑﻴﻦ
اﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻷدﻟﺔ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ّ
واﻟﺤﺴﻴﺔ
واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺮ ّد
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ
وﺣﺎل ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻠﻮب
واﻟﻬﺪف ،وﻧﺤﻮ
ذﻟﻚ

حرية الفكر ال حرية الكفر:
ً
فإن قيل :أليس هذا الترصف الخشن عدوانا عىل
حرية الفكر؟ فيقال :هذا كالم خطابي عاطفي ،ال
مح َّل له يف ميزان النقل والعقل واإلجماع.
فاإلسالم يدعو إىل حرية الفكر ال إىل حرية
الكفر ،فقد َّ
حض اإلسالم عىل الفكر والتف ّكر يف
آيات الله الكونية والرشعية ،وع ّد ذلك من العبادات
ّ
والظن
الجليلة ،وأطلق العقل من عقال التقليد
والخرافات؛ للوصول اىل معرفة الله.
لكن لم يرتك الفكر والعقل يرسح ويمرح
ويصول ويجول كيفما شاء ،ويف كل ما يشاء دون
ضابط أو قيد ،بل جعل له مساحته التي يتح ّرك
فيها وحدوده التي ال يجوز له أن يتعدّاها .ومن
ريض اإلسالم دينًا فليس ح ًّرا يف نقض الكليات
واملحكمات والثوابت يف الدين ،كالذي تفعله الفرق
قديمً ا وحديثًا من الفالسفة واملتك ّلمني والعقالنيني
ٌ
غارق
والعرصانيني ومَ ن يسمي نفسه تنويريًا وهو
يف الظلمات؛ ّ
ألن العقل والفكر إن لم ينضبط
بالرشع فهو يف ظلمات الهوى والنفس.
وما أجمل وأرشق وأعمق هذه الكلمة من ابن
ُ
حركة عابث»(((.
القيم رحمه الله« :وقل ٌم بال عل ٍم
وما أكثر العابثني يف هذا العرص!!!

ً
إطالقا ،ففرنسا التي دافعت عن اإلساءة لألنبياء لم تقبل اإلساءة للرئيس الفرنسي
((( بل إ ّن الدول الغربية التي تنادي بحرية الفكر والرأي لم تقل به
ً
عموما يتعامل مع قضية إنكار «مذابح الهولوكوست» بالمالحقة والتجريم ،كما تتعرض
واعتبرته منافيًا لحرية الرأي يستحق المحاسبة ،والغرب
ّ
وحق
الدول للتهديد بالعقوبات والعزل ويتعرّض األفراد للتهديد بالمحاكمة والسجن لمجرّد رفض بعض القوانين الغربية الحديثة كالمثلية
الطفل في تغيير جنسه! ويُوا َجه الكثير من المسلمين في الغرب والشرق بِتُ َه ِم اإلرهاب بناء عىل الفكر فحسب!!
((( مفتاح دار السعادة ،ص (.)220
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ركِفلب اَّلإ ُركِفلا ُبَراحُي ال«  قم
ا
عم ٌتافو
:ةلو
ق

فإن قيلّ :
إن محاربة الفكر بغري الفكر ال تجدي
ّ
ويتمسك
نفعً ا ،بل قد يستمر صاحب الفكر بفكره
به ،فالجوابّ :
أن هذا صحيح نسبيًا بالنسبة
لصاحب الفكر ،أمّ ا بالنسبة لسائر األمّ ة فإنهّ
سيمنع عنها الرش أو يح ّد من انتشاره فيها ،كما
أنّه سيزجر من تسوّل له نفسه الفساد واإلفساد
واالقتداء بأئمة الضالل.
عىل ّ
أن معاقبة صاحب الفكر الفاسد املنحرف
ّ
الحق كما يف
قد تدفعه ملراجعة نفسه والرجوع إىل
ً
استتابة املرتدّ ،وقد رضب عمر َ 
ص ِبيغا الذي
كان يثري الشبهات حول متشابه القرآن ،رضبه
مرتني ثم أراد أن يرضبه الثالثة ،فقال له َ
ص ِبيغ:
«إن كنت تريد قتيل فاقتلني قتالً جميالً ،وإن كنت
تريد أن تداويني فقد والله برئت» .ثم حَ ُس َن حاله
بعد ذلك(((.
فساد األحوال وعدم القدرة عىل معاقبة
امليسء ال يمنع من بيان الحق ،والرد
عىل األفكار التي تش ّكك يف ثوابت الدين
ّ
تمس
وأصوله ،وتفتن الناس يف دينهم ،أو
من قدسية الرشيعة ومكانتها
ماذا لو لم يؤخذ عىل أيدي أصحاب األفكار الباطلة؟
فإن قيل :عَ لِمْ نَا ّ
أن عىل أهل العلم التصدّي لألفكار
املنحرفة ،وكشف زيفها ،ومحاورة أصحابها؛ قيامً ا
بواجب النصح لألمة ،واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،لكن كيف يكون الترصّف مع هؤالء إن لم
ينزجروا بالرد عليهم ،ولم يأخذ السلطان عىل أيديهم،
ويمنعهم من نرش باطلهم؟ ونحن نرى –لفساد
الزمان وأهلهّ -
أن أمثال هؤالء يم ّكن لهم ،ويبوّؤون
املنابر املسموعة ،بل ربما ُفرضت أفكارهم عىل الناس
ً
فرضا ،يف الوقت الذي يحارب فيه أصحاب الفكر
األصيل ،واملنهج القويم ،ويضيق عليهم ويودعون
السجون واألقبية ظلمً ا وعدوانًا.
فالجوابّ :
أن فساد األحوال ال يمنع من بيان
ك َ
هلَ َ
م ْن َ
ع ْن بَ ّي َن ٍة َو َي ْ
لَ ْهل َِك َ
ح َعنْ
ح َي َم ْن َ َّ
الحقِ ﴿ ،
ِ
بَ ّي ِ َن ٍة﴾ [األنفال ،]42 :فهل إذا عَ ّ
طل الحاكم ح ّد
الزنا سكتنا عن بيان ّ
أن الزاني مستوجب للحد؟!
وهل إذا قالّ :
إن اليهود والنصارى إخوانكم يف

«دين إبراهيم» جَ بُنّا عن وصفهم بالكفر كما دلت
عليه اآليات واألحاديث املستفيضة؟!
بل يجب عىل أهل العلم أن يبيّنوا ّ
أن األفكار
التي تش ّكك يف ثوابت الدين وأصوله ،وتفتن الناس
يف دينهم ،أو ّ
تمس من قدسية الرشيعة ومكانتها،
ليست من ح ّرية الفكر يف يشء؛ بل تقابل بالفكر
والحوار ،فإن لم يرتدع أصحابها بالرد العلمي
والبيان الرشعيّ ،
فحق أولئك املنحرفني أن يُسكتوا
ّ
يكف
ويؤخذ عىل أيديهم من ذوي السلطة بما
رشّ هم ،فإن لم يكن هناك مَ ن يأخذ عىل أيديهم فال
ّ
رت الناس بهم،
أق ّل من بيان ما
يستحقون حتى ال يغ ّ
إىل أن يأذن الله بصالح األحوال ،وهو ال شك آت.
فإن قيل :هذا يفتح الباب للتغول عىل املفكرين،
وظلمهم ،إذ قد يستغل صاحب السلطة هذا األمر
يف تصفية خصومه ،والتخلص منهم بحجّ ة ّ
أن
أفكارهم باطلة ومنحرفة.
فالجوابّ :
أن وقوع الظلم والتغوّل وإساءة
استخدام الوالية وارد ،ولكن هذا ال يقترص عىل
التعامل مع الفكر واملفكرين ،فبعض اآلباء قد يظلم
أبناءه ،وبعض األزواج قد ييسء إىل زوجته ،وبعض
القضاة يرتشون ،أفنلغي والية الرجل عىل أبنائه
وقوامة الزوج عىل زوجته ،والتحاكم إىل القضاة؛
بسبب وقوع ظل ٍم أو خطأ يف تطبيق بعضهم؟!
ويف ك ّل القوانني :يكون منع صاحب السلطة
من الظلم والتغوّل بنصحه ووعظه واالحتساب
عليه ،وصوال ً إىل عزله إذا فحش ظلمه ،ال بإسقاط
القوانني التي تحفظ النظام العام.
ثم ّ
إن صاحب الوالية الظالم ال ينتظر إذنًا من
أحد لظلمه ،بل سيجد دائمً ا ما يتبجح به لتربير
ظلمه كما نراه اليوم.
ً
وختاما:
ّ
كر» ال
إن مقولة« :ال يُحا َربُ الفِ ك ُر إلَّ بالفِ ِ
تصحّ بإطالق ،بل الب ّد فيها من التفصيل ،فالفكر
املنحرف يُر ّد عليه بالحجة والبيان ،وأمّ ا حامل
الفكر الداعي إىل بدعته الضا ّلة ،املف ّرق للجماعة
فهذا ال ب ّد من القيام عليه بالنصيحة والتحذير،
واالنتقال يف التعامل معه بحسب ضالله ،وبحسب
ً
ً
وصيانة له ،وحماية للناس
حماية للدين
املصلحة؛
أن يتأثروا بفكره الضال.

((( تفسير القرآن من الجامع البن وهب ( ،)95/1والدارمي في سننه ( ،)254/1والبدع والنهي عنها البن ّ
وضاح (.)111/2
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تزكية

ُحسن الوفاء واألداء،
وحل الخالفات( :نَ
ّ
ٌ
ظرات شرعية)
م.طاهر صيام

(*)

من جماليات اإلسالم أنه دعا إىل معاملة الناس بالفضل واإلحسان ،وعدم
االكتفاء باملعاملة باملثل ،ورتّب عىل ذلك األجر الكثري الذي يتوّ ج بمعية الله
ّ
الحث والتوجيه ،فقد ّ
جسد ذلك
ومحبته لعباده املحسنني ،ولم يقف األمر عند
النبي ﷺ خري تجسيد فكان خري قدوة لخري أمة ،فقابل اإلساءة باإلحسان،
ُّ
وأحسن الوفاء ،وأبلغ يف إكرام من أحسن إليه.
ُ
الفاقة ،أو تَكسد األسواق ،وتلقي
حينما تظهر
املِحن أثقالها ،قد تزل أقدا ٌم ثابتة ،أو يروع
الشيطان بعض القلوب ً
خوفا من نقص الرزق ،وقد
ُ
ً
تلبيسا بالحيل النفسية والتخريجات
إبليس
يصول
غري الرشعية ،فتصبح الحاجة إىل هذا الفقه العظيم
ُ
ٍ
ويكبُ عنده
طرف قد يستشع ُر
أش َّد وأوضح ،فكل
ما َل ُه ويستصغر ما عليه ،إال من رحم الله تعاىل.
إن الوفاء وحُ سن األداء لعموم الحقوق
ً
منطوقا -واجبٌ من
 عقدًا مكتوبًا كانت أو وعدًاأهم الواجبات الرشعية وديد ٌن عام عند الرسل
ُ
ِ
يستحق أن يُنبَّه عليه
والصحابة والصالحني
ً
ً
ً
ً
وقت الشدة
مرا ًرا -قوال وفعال وقدوة -خصوص َا
َّ
ين َ
ال َ
واختالط األحوال ،لقوله تعاىل﴿ :يَا أ ُّي َها ِ
ِ
آم ُنوا

َ

ْ

أ ْوفُوا بِال ُع ُقود﴾ [املائدة ،]1 :والعربة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب عند أهل التفسري.
ْ َ
َ ُ
كيْ َل إ َذا كِ ْ ُت ْم َوزنواُ
ولقوله تعاىلَ ﴿ :وأ ْوفوا ال
َ ِ
ْ ِ
ْ
ْ
بِالق ِْس َط ِ
اس ال ُم ْس َتقِي ِم َذل ِ َك َخ ْ ٌي َوأ ْح َس ُن تَأوِيال﴾
[اإلرساء ،]35 :قال السعدي يف تفسريه« :ويؤخذ
ثمن أو
من عموم املعنى:
ُ
النهي عن كل غش يف ٍ
والصدق يف
ُمثْمَ ٍن أو معقود عليه ،واألم ُر بالنصح
ََ ْ َ ُ َْ ً
املعاملةَ ﴿ .ذل ِ َك َخ ْ ٌي﴾ من عدمه ﴿وأحسن تأوِيال﴾
أي :أحسن عاقبة به يَسل ُم العبد من الت ِبعات وبه
تنزل الربكة»(((.
تفسريه« :يقول تعاىل:
يقول الطربي كذلك يف
َ ْ
َ
ُ
ْ
﴿ ْأوفُوا الكيْ َل﴾ للناس ﴿إِذا كِ تم﴾ لهم حقوقهم
تبخسوهم ﴿ َوزنُوا بالق ِْسطاس ُ
قِ بَ َلكم ،وال َ
الم ْس َتقِي ِم﴾:
ِ
َ
ً
أيضا إذا وزنتم لهم بامليزان
وقىض أن ِزنوا

(*) باحث إسالمي.
((( تفسير السعدي (.)457
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املستقيم ،وهو العدل الذي ال اعوجاج فيه ،وال د ََغل،
وال خديعة»(((.
أيضا منذراَ ﴿ :ويْ ٌل لِلْ ُم َط ّفِف َ
وقال تعاىل ً
ِني َ1
ً
َ
ْ
َّ

َ
اس ي َ ْس َت ْوفُ َ
ِإَوذا َكل ُ ُ
ال َ
ين إ ِ َذا اك َتالُوا َع انلَّ
ِ
ِ
وه ْم أ ْو
2
ون
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ ّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ّ
ُ
ُ
َو َزنوهم ي ِسون  3أل يظن أولئِك أنهم مبعوثون﴾

ً
رحلة في هذا الباب العظيم؛ كتابًا وسُ نة
وتال ًيا
وأث ًرا وفق ًها:
1 .إيفاء الكيل عىل أحسن ٍ
وجه بل وزيادته ،نهجٌ
ُ
وخ ٌ
شعيب
لق نبوي رفيع ،كما يف قصة موىس مع
َ َ ّ ُ ُ َْ
﴿قال ْإ ِ ِن أرِيد أن
ُعليهما السالم يف قوله تعاىلَ َ :
ح َدى ابْنَ َ َّ َ َ ْ
أنك َ َ
كإ ْ
ع أن تَأ ُج َر ِن َث َم ِ َ
ي َ ٰ
ان
ِح ِ
ت هات ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ِجج ۖ فَإن أت َم ْم َ
ت َع ً
شا فم ِْن عِند َِك﴾ [القصص:
ح ٍ ِ

[املطففني.]4-1 :
ً
وقيمة وجود ًة-
كيف ال يكون حُ سن الوفاء -أدا ًء
 ،]27قال جمهور املفرسين كالطربي وابن
ّ
ٌ
ِ
طفيف
دأبَ الصالحني وهاجسهم وهو نقيض للت
َ
أطبق املفرسون عىلكثري :إنَّه أتم عرشًا
وعاقبة الويل ،ومما كتبه الل ُه تعاىل عىل األمة من
الزيادة -وأوردوا روايات كثرية عن ابن عباس
اإلحسان؟ ،كما يف حديث شدّاد بن أوس  قال:
أنه ّقا َل :أَتَ َّم خريَهما وأكملهما وأطيبَهما(((.
ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ ،قالّ :
(إن الله
ً
موقفا نبويًا زكيًا آخر ،فقد أورد اإلمام
وهاكم
كتبَ اإلحسان عىل ك ِّل يشء ،فإذا َقتَلتم فأَحسنوا
القِ تلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح ،وليُحِ َّد أحدكم مسلم يف صحيحه ،عن أبي رافع  :أن رسول الله
ﷺ استَ ْس َ
رجل بَ ْك ًراَ ،فقدِمت عليه إ ِ ِب ٌل من
لف من ٍ
َشفرتَهُ ،
فليح ذبيحته)(((.
َّ
افع أن يَقيضَ الرجل بَ ْك َر ُه،
ر
أبا
فأمر
دقة،
الص
بل
إ
ِ
َ ٍ
َّ
إن هذا املبدأ الرصني مقر ٌر يف الكتاب والسنة،
رافع ،فقال :لم أجد فيها إال خِ يا ًرا
ويشم ُل «البيوع» و«الخدمات» و«املعامالت» عىل فرجع إليه أبو َ ٍ
عطه إياهَُّ ،
َرباعِ يًا ،فقال( :أ ِ
الناس أحسنُهُ م
إن خِ يا َر ِ
ح ٍد سواء.
قضاءً)(((.
َ
الصدق وصالحَ
من أجل هذا ،جعل الرسول ﷺ
باألجر:
ان ي َِز ُن
كما قال رسول الله ﷺ
ٍ
ِ
لرجل َو َّز ٍ
َ
ِ
ً
أساسا يف توفيق الطرفني ،فعن حكيم
والبيان
النية
(ز ْن وأ َ ْر ِجحْ )(((.
ِ
ِّعان بالخِ يار
بن حزام  عن النبي ﷺ قال( :البي ِ
وال شك أن الرشع هنا وعمومً ا يتناول املبدأ
ما لم يتف َّرقا ،فإن َ
صدقا وبَيَّنا بُورك لهُ ما يف
بركة بَيعهما)((( .وليس مجرد صورة امليزان املبسطة ،فاألحكا ُم
ُ
َ
بَيعهما ،وإن َكذبا و َكتما مُحِ قت
تدور مع العِ لل وجُ ودًا وعدمً ا.
وعليه َّ
فإن يف هذا التوجيه النبوي ،قط ٌع ملوار ِد
ٌ
السالم،
عليه
يوسف
قصة
من
ر
آخ
قبس
وهذا
ٌ
ِ
الحاجة ،وإخفا ِء العيوب
واستغالل شد ِة
التَحاي ُِل
ِ
َ
إذ قال تعاىل﴿ :فَلَ َّما َد َخلُوا َعلَيْهِ قَالُوا يَا أ ُّي َها الْ َعز ُ
يز
َ
ُ
والنَوايا ،كمن ي َُسمِّ ن شات ُه باملاء قب َل ِ
عرضها للبيع.
َ َ ُّ َ َ َ
َ ْ َِ َ
َ َ َ ْ َ َ ُّ
َْ
ً
وقيمة وجود ًة -مبدأ
حُ سن الوفاء -أدا ًء
رصني مقر ٌر يف الكتاب والسنة ،يشم ُل
«البيوع» و«الخدمات» و«املعامالت» عىل
وهاج َسهم
ح ٍد سواء ،وهو دأبَ الصالحني
ِ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ُّ
م َّسنا َوأهلنا
جئنا بِبِضاع ٍة م ْزجا ٍة فأ ْو ِف لَا الكيْل
الض َو ِ
ْ
َ
َّ َّ َ َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َوتَ َص َّد ْق َعلينا ۖ إِن الل يزِي المتص ِدقِني﴾ [يوسف:

.]88
َ َْ
ََ
قال اإلمام البغوي يف تفسريه﴿« :فأو ِف لا
ْ
ال َكيْ َل﴾ ،أي :أعط لنا ما َ
بالثمن
كنت تُعطينا قب ُل
ِ
َ
َّ
تفضل علينا
الجيد الوايفَ ﴿ ،وتَ َص َّد ْق َعليْنا﴾ ،أي:
بما بني الثمَ نَني الجي ِد والردي ِء وال تَن ْ ُقصنا .هذا
َ
املفرسين»(((.
أكثر
قول
ِ

تفسير الطبري (.)591/14
أخرجه مسلم (.)1955
أخرجه البخاري ( )2079ومسلم (.)1532
تفسير ابن كثير ( )231/6وتفسير الطبري (« :)235/18قضى أكثرَهما وأطيبَهما» ،وأخرجه البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما (.)2684
و(خيا ًرا رَبا ِعيًا) :الخيار هو المختار ،والرباعي :ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة
أخرجه مسلم ( ،)1600ومعنى( :بَ ْكرًا) :الفت ُّي من اإلبلِ ،
حين تطلع رباعيته.
أخرجه أبو داود ( )3336والنسائي ( )4592والترمذي (.)1305
تفسير البغوي (.)511/2
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يرى الصالحون يف إيفاء الكيل وحُ سن
ً
طريقة لتنظيف أصل املال من غبار
أدائه
الحرام مما لم ي َ
ُحتز منه ،عالوة عىل
تنميته ومباركته وحمايته من الهَ لكة
ُ
السلف والصالحون وأهل التجارة
2 .وال يزال
ُ
ِ
األخيار ت ْروى سريهم يف إكمال العطاء ،بل
خفي بالزيادة ،وهذا «فق ٌه
عيب
ِ
ٍّ
والتحلل من أي ٍ
عظيمٌ» دَأَبَ عليه واستشعره أه ُل القلوب الحية
ً
الورع يف أحسن حال .إذ
حيطة أو من باب
ِ
ً
طريقة
سن األدا ِء والزيادة
يرى الصالحون يف حُ ِ
أخرى -فضالً عن الزكاة الواجبة -لتنظيف
أصل املال من غبار الحرام مما لم يُحْ َتَز منه،
عالوة عىل تنميته ومباركته وحمايته من الهَ َلكة.
ْ
َوهو فقه جلي ٌل مأخوذٌ من قوله تعاىلُ ﴿ :خذ
ّ
َ
ِم ْن أ ْم َوال ِ ِه ْم َص َدقَ ًة ُت َط ّ ِه ُر ُه ْم َوتُ َزكِي ِهم ب ِ َها َو َص ّ ِل َعليْ ِهم﴾
َ
وصف
[التوبة ،]103 :لذلك نج ُد أن الرسول ﷺ
ُ
كغسيل ال َّد َرن!
أوساخ الناس ،فهي
الصدقات بأنها
ِ
فعن عبد املطلب بن ربيعة بن الحارث قال :قال
َ
الصدقة ال تَنْبَغي آلل محمدٍ،
رسول الله ﷺ( :إن
إنما هي أوساخ الناس)(((.

ِ
الصحابة والصالحني يف هذا الباب
3 .أمَّ ا ِس َيُ
ٌ
فمستفيضة .فقد ذكر اب ُن حجر يف فتح الباري
رشح صحيح البخاري ،باب قول النبي ﷺ:
(الدين النصيحة):
«وملسلم من طريق الشعبي عن جرير قال:
النبي ﷺ عىل السمع والطاعة» َّ
ُ
فلقنني:
«بايعت
َّ
ُ
والنصح لكل مسلم» ،ورواه بن
استطعت،
«فيما
ِ
حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن
جده وزاد فيه :فكان جرير إذا اشرتى شيئًا أو باع
يقول لصاحبه :اعلم َّ
أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا
مما أعطيناكه ،فاخرت.
وروى الطرباني يف ترجمته أن غالمه اشرتى
له ً
فرسا بثالثمائة ،فلما رآه جاء إىل صاحبه فقال:
َّ
إن فرسك خري من ثالثمائة ،فلم يزل يزيده حتى
(((
أعطاه ثمانمائة» .
ٌ 4.
وقفة ال ب ّد منها مع أكثر أسباب الخالفات
والتفريط يف الحقوق ،وهو مَ ورد مُهلك يقع
فيه بعض الصالحني ،أال وهو عدم قيام
العمل األسايس  -كا ُمل ّلك
صاحب العقد أو
ِ
وأرباب املصانع والتجارات وغريهم -بمعاينة

((( أخرجه مسلم (.)1072
((( فتح الباري (.)139/1
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ُ
سن األدا ِء «بنفسه» ،قبل وبعد وقوع َف َ
األبدية وتَتَّصل
تتف َّر ُع األنساب ،وتنشأ الروابط
الوفاء وحُ ِ
ُ
ُكوّنات األُرس واملجتمعات.
«الخالف» أو «الشكوى» ،وذلك غالبًا لتوكيله األرحام ،وتُبنى عليه م
أو تسليمه الشأن ملساعديه ،ويصبح األمر
لذا خاطبَ الله تعاىل املتقني خطابًا عظيمً ا،
ُ
أصعب إن كان من «امل ًق َّربني» أو «األقارب» ،ربط فيه بني هذه املعاني األُرسيّة التناسلية مُذ ِك ًرا
فقد ال يقب ُل املال ُك رصفا وال عدال ً أو ي ُ
ُرسف بربوبيته َ
وخلقِ ه وبَثّه لهذه النفوس ا ُملرتاحمة
بالثقة بوكيله ومُساعده ،دون مُعاينة متواصلة املتناسلة من نفس واحدة ،مشريًا ع َّز وج َّل إىل أن ذلك
وتَ ُ
حقق ،فغالبُ ما قد يَركن إليه عند التَ َ
ظ ُّلم هو من عظيم َ
ِ
لقِ
واالجتماعية
اإلنسانية
ومعجزاته
ه
خ
َ َ
«النَق ُل ا ُملعَ نعَ ن» ،لِهوىً َخ ٍّ
في يف النفس وعاطفة اللطيفة ،إذ قال تعاىل يف محكم التنزيلٰٓ ﴿ :
يأ ُّي َها
َّ ُ َّ ُ ْ َ َّ ُ َّ
َ
َّ ْ
ََ ُ
ٱلى َخلَ َق ُ
ك ُم ِ
كم ّ ِمن نف ٍ ۢس َوٰح َِد ٍة ۢ َو َخل َق
أو كسل ،وقد يَتنبَّه لتقصريه وجَ ور ِه متأخ ًرا ٱنلاس ٱتقوا رب
ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً
فتَنال ُه دعوة مَ كلو ٍم.
ِريا َون َِسا ٓ ًء ۚ َو َّٱت ُقوا ْ َّ َ
اال َكث ً
ٱلل
ِمنها زوجها وبث ِمنه َما رِج
ْ
َّ ِ َ َ ٓ ُ َ
ٱلل َك َن َعلَيْ ُ
ون بهِۦ َوٱل ْر َح َ
ام ۚ إ ِ َّن َّ َ
ودعونا ُ
ٍ
جليلة
نقف هنا أمام شاهد عميل وعربة
ك ْم َرق ًِيبا﴾
ٱلى تسا َءل ِ
من عمر بن عبد العزيز ،وحُ سن قيامه عىل الشؤون [النساء.]1 :
ٍ
رقابة أو ثقة
وعدم ُركونه إىل ا ُملساعدين دون
م ٍ
ُطلقة :
من أكثر أسباب الخالفات والتفريط يف
«فعن عنْبَسة بن غصن قال :كان وَهب بن
الحقوق عدم قيام صاحب العقد أو العمل
منبّه عىل بيت مال اليمن ،قال :فكتب إىل عمر بن
سن األدا ِء بنفسه،
بمعاينة الوفاء وحُ ِ
عبدالعزيز « :إني َف َقد ُ
مال املسلمني
ْت من بيت ِ
والثقة املطلقة بوكالئه ومساعديه دون
َ
دينا ًرا» قال :فكتب إليه« :إني ال أتَّه ُم دينك وال
تمحيص أو تحقق
ٍ
أمانتك ،ولكن أَتَّهم تَضييعَ ك وتَفريطك ،وأنا حَ جيجُ
املسلمني يف أموالهم ،وإنما أل َ َشحِّ ِهم ،فاحلف لهم،
َ
والسالم»(((!!
«وقرن األم َر
قال العالمة السعدي يف تفسريه:
وهذا يقودنا إىل التوجيه الرباني «باتّهام بتقواه باألمر بربِّ األرحام والنهي عن قطيعتها،
ليؤ ِّكد هذا الحق ،وأنه كما يلزم القيام ِّ
بحق الله،
وأداء الحُ قوق ،إذ
النفس» يف كل ُشؤون الخالف
َ َ ُّ َ َّ
ً
خصوصا
ين َآم ُنوا ُكونُوا كذلك يجبُ القيام بحقوق الخلق،
ال َ
يقول الله تعاىل يف التنزيل﴿ :يا أيها ِ
ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
َ َّ َ ْ
اليْن األقربني منهم ،بل القيام بحقوقهم هو من حق الله
ع َأنْ ُفس ُ
ِك ْم أَو ال ْ َو ِ َ
ني بِالق ِْس ِط شهداء ِلِ ولو
قوا ِم
ِ
ِ
ني﴾ ...اآلية [النساء ،]135 :وعليه فقد الذي أمر به .وتأمل كيف افتتح هذه السورة باألمر
َو ْالَقْ َرب َ
ِ
األمة برضورة إقامة العدل ،بالتقوى ،وصلة األرحام واألزواج عمومً ا ،ثم بعد
َ
أمر الشار ُ
سبحانه
ع
خالصا ال يَشوبُ ُه يش ٌء من ذلك َف َّ
ص َل هذه األمور أت َّم تفصيل ،من أول السورة
ورش َ
ط فيه أن يكون عدال ً
ً
ٌ
مبنية عىل هذه األمور املذكورة،
إىل آخرها .فكأنها
ا َملصلحة والهوى أو العاطفة.
ٌ
مفصلة ملا أجمَ َل منها ،موضحة ملا أبهم .ويف قوله:
َ
لقد تَضمنت ُ
اآلية السابقة مقصدًا عظيمً ا يف ﴿ َو َخل َق ِمنْ َها َز ْو َج َها﴾ تنبيه عىل مراعاة حق األزواج
ٍ
الرشيعة اإلسالمية ،وهو العدل بعبارة
جامعة :والزوجات والقيام به ،لكون الزوجات مخلوقات
ِ
حق حقه».
«أعط كل ذي ٍ
من األزواج ،فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد
(((
ٌ
ٌ
الزمة مع أعظ ِم العقو ِد اتصال ،وأقرب عالقة» .
وقفة هنا
 )5ولنا
ً
وأشدّها رابطة وأث ًرا عىل طريف العقد واملجتمع ،أال
معان جَ مَّ ة ،سمى الله
من أجل ما سبق من
ٍ
العهد بني الزوج وزوجته باملِيثاق الغليظ،
وهي «عقود الزواج» التي تجم ُع بني مقاصد رشعية تعاىل
َ
ْ
َ
ً
َ
ال تجتمع يف ِسواها من العقود ،فهي تشمَ ُل ً
أيضا فقالَ ﴿ :وأ َخذن ِمنْ ُ
ك ْم ِم َيثاقا غل ًِيظا﴾ [النساء،]21 :
ُ
تحقيق مقصد «حفظ النسل» ،بل
ُ
ً
موثقة مؤكد ًة،
العالقة بني الزوجني هكذا
وتعضد مقصد وإذا كانت
َ
ً َ
ُّ
حِ
ِ
أمر من شأنه أن
«حفظ الدين» .إنه حقا لعَ ق ٌد عظي ٌم ت ل به النساء ،فإنّه ال ينبغي اإلخالل بها ،وك ُّل ٍ
ٌ
بغيض إىل اإلسالم؛ ألنه
يُهَ وِّن هذه العالقة ،فهو
((( سيرة عمر بن عبدا لعزيز ،البن عبد الحكم ،ص (.)65
((( تفسير السعدي (.)163
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ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﻄﺮف اﻷﻗﻮى

اﻟﻄﺮف اﻷﺿﻌﻒ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻧﺼﺎف ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ
اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻴﺴﻴﺮة
اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﻋﺪم ﺧﺴﺎرة اﻟﻄﺮف
اﻷﺿﻌﻒ
اﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف أو اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﺑﺈﺣﺴﺎن

ﻋﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎ ً
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻐﻤﻂ وﺳﻮء اﻟﻈﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺬر ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺨﻼف
اﻟﻤﻌﻘﻮل
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ واﻟﺘﻄﺎول ﻋﺮض
اﻟﺨﺼﻢ
اﻟﻄﺮﻓﺎن

اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺨﺮج واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
اﻟﻮدي
ي َُف ُ
كل من الزوجني،
وّت املنافع ،ويُهد ُد مصالحَ ٍ
وألن استقرا َر الحياة الزوجية ،غاية من الغايات
َحر ُ
ص عليها اإلسالم ،فعن ثوبان
الرشعية التي ي ِ
أن رسول الله ﷺ قال( :أيما امرأة سألت زوجها
ً
طالقا من غري بأس ،فحرا ٌم عليها رائحة الجنة)(((.

املبنى ،يف سياق الحديث عما قد يقع بني األزواج
من أحوال ربما تؤدي إىل االختالف والتفرق ،وأن
ُ
الصلحَ بينهما عىل أيّ يش ٍء يرضيانه خريٌ من
تَ َف ُّرقِ ِهما.
ويُمكننا القولّ :
ِ
اآليات التي َو َر َد فيها
إن جمي َع
الناس هي من التفسري العميل
ذِ كر اإلصالح بني
ِ
ِ
القرآنية املتينة.
لهذه القاعد ِة
ومن املناسبات اللطيفة أن تَ ِر َد هذه اآلية يف
سورة النساء ،وهي ُ
نفس السور ِة التي َو َر َد فيها
ْ ُْ ْ َ َ َْ َ َ َُْ َ َ
ك ًما ِمنْ
ِإَون خِفتم شِقاق بين ِ ِهما فابعثوا ح
َقوله تعاىلَ ﴿ :

وبهذا نعل ُم أن ما يجري بني الزوجني من
ٍ
ُشادات خفيفة ،واختالف وجهات نظر مما
م
ال يخلو منه ٌ
بيت غالبًا ،ال ينبغي أن يكون سببًا
لح ّل ذلك امليثاق الغليظ ،وال يف تفكيك هذه األرس ِة
الصالحة.
َ
َ
ّ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
أمَّ ا إن استعصت األمور ،فالرشع ال يرتك سبيال ً أهلِهِ َو َحك ًما ِم ْن أهل َِها إِن يُر َ
يدا إِصل ًحا يُ َوفِق ُ
الل بَين ُه َما
ِ
ِ
وحث عليه؛ يقول سبحانه :إ ِ َّن َّ َ
(((
الل َك َن َعل ً
َّ
للصلح إال وفتحَ بابه
ِيما َخب ِ ًريا﴾» .
ْ ٌََ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ُُ
وزا أَ ْو إ ْع َر ً
اضا فَ َل ُج َناحَ
ً
﴿ ِ
ِإَونَ امَرْأة ُ ْخاف َت َم ْ َن ُ ب َعل ِه ُا ْن ًش َ ُّ ِْ ُ َ ْ ٌ َ ُ
مفرسا« :وذِك ُر ا َملانِع بقوله:
السعدي
ُقال
ً
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُّ
ُْ
ض ِ
َع َليْ ِهما أن يصل ِحا بينهما صلحا والصلح خي وأح ِ
ت ﴿ َوأ ْ
ح ِ َ
ض ِ
الش َّح﴾ أي :جُ ِب َلت النفوس عىل
ت النف ُس
ُّ َّ ْ
ْ ُْ
الل َك َن ب َما َت ْع َملُ َ
ِإَون ُتْس ُِنوا َو َت َّت ُقوا فَإ َّن َّ َ
ون
النف ُس الشح
ِ
ِ
ُ
الش ِح ،وهو :عدم الرغبة يف بذل ما عىل اإلنسان،
َخب ِ ًريا﴾ [النساء ،]128 :قال
ٌ
مجبولة
د.عمر بن عبد الله والحرص عىل الحق الذي له ،فالنفوس
ٌ
املقبل بصدد هذه اآلية« :هذه قاعدة من «القواعد عىل ذلك طبعً ا ،أي :فينبغي لكم أن تحرصوا عىل
القرآنية» املهمة يف بناء املجتمع وإصالحه ،وتدارك قلع هذا ُ
ِ
نفوسكم ،وتستبدلوا به
الخلُ ِق ال َدنِيء من
أسباب ْ تفككه ،إنها قول ربنا العليم الخبري:
﴿ َو ُّ
َ
مرشقة املعنى ،مسفر َة
الصل ُح َخ ْ ٌي﴾ ،وقد وردت
((( أخرجه أبو داود ( )2226والترمذي ( )1187وابن ماجه (.)2055
((( ينظر :قواعد قرآنية ،للدكتور عمر المقبل ،ص (.)41
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يعرش ٌتارظَن( :تافالخلا ّلحو ،ءادألاو ءافولا نسُح

ضده وهو السماحة ،وهو بذل الحق الذي عليك،
واالقتناع ببعض الحق الذي لك»(((.
َ ُّ ْ
الصل ُح
القاعدتني السابقتني﴿ :و
إذًا َفلنَستَصحِ ُ ب
َْ
ْ
ُّ
ُ
َّ
ُ
َ
َخ ْ ٌي﴾ وكذلك ﴿ َوأ ْح ِض ِت النفس الشح﴾ ،يف َهمَ ساتِنا
ِ
التالية ل َِف ِّض الخالفات يف كل الشؤون والعقود.
جدير باملسلم أن يحرص عىل حُ سن
املخرج والتفاهم الودِّي يف حل الخالفات،
ً
خصوصا يف وقت العُ رسة ،وهو توجيه
رباني أصيل يتلخص يف قوله تعاىل:
ُّ
(والصلح خري)
توصيات لحل الخالف بين طرفي العقد:
ٌ
همسات لحل الخالف
النوازل،
ختامً ا يف زمن
ِ
بني طريف العق ِد إن كان ال ب َّد من الفراق:
أخي املسلم ،إن كنت أنت الطرف األقوى يف
العقد -كمالك العقار أو صاحب العمل -فهذا أَدْعى
ف حال الطرف األَضعف ،فال تَ
أن تُن ْ ِص َ
َّ
ستكثرن
ُ
والتوفيق،
بعض الخسارة فالتجارة مبناها الربكة
وأنت أَقدَر عىل تحمُّ لها ،فلن تَ َّ
مس غالبًا ُقوت يومك،
وال تستقِ َّل َّن َخسار َة الطرف األضعف ،فقد يصل
األمر إىل ُقوت أطفاله َ
وضورات الصحةَ ،ف َسدِّد
ٍ
رسح بإحسان يا
وقارب ث َّم أمسك
بمعروف أو ِّ
ِ
رعاك الله.
أما الطرف األضعف ،فأَهمس إليه :ال ِ
يحم َلن َّ َك
حقا لك ،أو َ
ضعفك عىل طلب ما ليس هو ً
الغمْ ط
ُ
وسوء الظن ،واع ِذ ْر فيما هو موضع خالف معقول،
ُ
َ
َ
َ
وال ي ِ
حق لك عىل
َحملنك ضعفك أو حتى وجود ٍ
التَّشهري أو االستطالة يف عِ رض َغريمك.
((( تفسير السعدي ،ص (.)206
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فقد ورد يف مثل هذا قوله تعاىل﴿ :قَ َال لَ َق ْد َظلَ َم َ
ك
َ
َّ َ ً ّ ْ ْ ُ َ
َ َْ َ َ َ َ
الل َطاء لَبْ ِغ
جهِ ِإَون كث ِريا ِمن
ب ِ ُسؤا ِل نع َجت ِك إِل َّ نِعاَّ ِ
َ
َ ٌ
آم ُنوا َو َعمِلُوا َّ
ين َ
ال َ
الص ِ َ
َب ْع ُض ُه ْم ع َب ْع ٍض إِل َ ِ
ال ِ
ات َوقل ِيل
َّ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ ْ َ
اس َتغف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َراكِ ًعا
م َا هم وظن داوود أنما فتناه ف
َوأنَ َ
اب﴾ [ص.]24 :

واحرص أيها املسلم عىل حُ سن ا َملخرج والتفاهم
ِ
ً
خصوصا يف وقت العرسة ،فإفساح املجال
الودي
حل
للتفاهم الودي معمو ٌل به كأول خطوة يف ِ
الخالفات يف العقود العاملية «كلجان التحكيم
الودية» ،كما يف «الرشوط العامة» املوحدة لعقود
فيدك الدولية  -FIDIC -وهي عقو ٌد باتت معتمد ًه
يف املشاريع والخدمات يف غالب الدول ،وقد أق َّرتها
وعَ مَّ متها مثالً دو ُل الخليج العربي منذ زمن ،ب ْل
وفرضتها عىل «القطاع الحكومي» ،وانترشت يف
«القطاع الخاص» كذلك.
ً
مسبقا بالرتايض أسماء
هذه العقو ُد عاد ًة تُح ِد ُد
ا ُملحَ كمني ذوي الخربة يف مادة العقد وا َملعقود عليه،
َ
وآلية
أو تُحدد الجهة املِهَ نية التي تقوم بالتحكيم،
الدفع ألتعابها .كما أنه يف حالة عدم اإلذعان لقرار
«التحكيم الودي» والتحول إىل ا َملحاكم ،فإن ا َملحاكم
غالبًا ما تُق ُّر قرا َر لجنة التحكيم الودِية ،أو تستأنس
ً
مهني وجز ٌء من
به عىل األقل،
خصوصا أنه رأيٌ
ٌ
وثائق العقد ،ويُع ُّد بمثابة الحكم االبتدائِي.
مثل هذا االعتبار للتحكيم الودي وأهميته يف حل
الخالفات ،حريٌ أن يُؤخذ به بني املسلمني من باب
أوىل ،فقد َّ
حض ْت عليه النصوص ملا فيه من تقليل
ُ
للشحناء وتفاقم الخالف وتَ ُّ
عقده ،وتَ ً
حقيقا َملقصد
والتوافق بدال ً من ا ِإللزام ومرارة
الرتايض والتسامح
الحكم امللزم ﴿ َو َل تَنْ َس ُوا الْ َف ْ
ض َل بَيْ َن ُ
ك ْم إ ِ َّن َّ َ
الل بِماَ
َت ْع َملُ َ
ون بَ ِص ٌري﴾

يفلسلا مهف ىلإ لخدم

تأصيل

مدخل إىل فهم السلفية
عدة باحثين

(*)

السلفية من املصطلحات التي كثر حولها الجدل قديمً ا وحديثًا ،واملنتسبون إليها
يشكلون تيا ًرا كبريًا يف تأثريهم وتفاعلهم ،وقد تناولها بالكتابة والنقد كثري ممن
يجهلونها ،أو لهم مع بعض املنتسبني إليها خصومة ،أو حاكموها بترصفات بعض
من ينتسب إليها .ويضاف إىل ذلك موجة االستعداء العاملي «للسلفية» الذي يصل إىل
ح ّد التجريم يف بعض البلدان .يف هذا املقال إضاءات حول هذا املصطلح وما يتعلق به.
قوله ﷺ( :خريُ الناس قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم
تعريف السلف والسلفية:
ً
«س َل َ
ف» يعني :تقدَّم ،الذين يلونهم)(((.
لغة :الفعل َ
السلف
ُ
والسلف الجماعة املتقدِّمون،
والسالف املتقدِّم،
(((
َف ْهم السلف الصالح ومكانته في الدين:
ُ
وسلف الرجل :آباؤه املتقدِّمون .
القرآن والسنة هما مرجع األمة باالتفاق ،لكن
وقد ورد الجذر (س ل ف) يف القرآن الكريم ،ملا تفاوتت أفهام الناس وتأويالتهم ،وظهرت
كما ورد يف السنة ،ويف العديد ِمن كالم األئمة االنحرافات والبدع التي تزعم أنَّها تتبعهما؛ ظهرت
وعباراتهم يف العصور املتقدمة.
الدعوة إىل التماس الحق والنجاة يف منهج السلف
السلف اصطالحً ا :إذا أطلقت عبارة «سلف يف التعامل مع النصوص وتطبيق اإلسالم باعتباره
األمة» فاملقصود :القرون الثالثة يف صدر اإلسالم ،منهج من زكاهم الله تعاىل يف كتابه وزكاهم
ِمن الصحابة ،والتابعني ،وأتباع التابعني((( ،وهي النبي ﷺ ،وسمي هذا التوجه بـ «منهج السلف
القرون التي جاءت النصوص بخرييتها ،كما يف الصالح» ،وهو يشمل ك َّل من اتبع هذا املنهج وسار
عليه ِمن أعالم األمة ومجتهديها ،بما فيهم األئمة
(*)
(((
(((
(((

أصل هذا المقال كتاب أصدره المكتب العلمي بهيئة الشام اإلسالمية بالعنوان نفسه قبل سنوات.
ينظر :المصباح المنير ص ( ،)235القاموس المحيط ص (. )820
وإطالق تسمية القرون األوىل بالسلف شائع حتى عند المتكلمين.
أخرجه البخاري ( ،)2652ومسلم (.)2533
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األربعة رحمهم الله وأتباعهم ،فأُطلق مصطلح
«السلفية» عىل هذا املنهج ،وسمي من سلك نهجهم
ً
الحقا« :السلفيون».
ملا تفاوتت أفهام الناس يف التعامل مع
النصوص الرشعية ،وظهرت االنحرافات
والبدع التي تزعم اتباعها ،ظهرت الدعوة إىل
التماس الحق يف «منهج السلف» يف التعامل
معها ،وهو يشمل من اتبع هذا املنهج
وسار عليه ِمن أعالم األمة ومجتهديها ،بما
فيهم األئمة األربعة وأتباعهم

*وملا ظهر يف األمة تقديس الصالحني ،والتع ّلق
باألموات والغائبني ،والذبح عند األرضحة ،وبناء
املساجد عىل القبورّ :
بي العلماء خطورة ذلك
عىل اإليمان والتوحيد.
*وملا ظهرت بدعة اإلرجاء ،وقرص اإليمان عىل ما
يف القلب ،وإخراج العمل عن مسمّ ى اإليمان،
نافح أتباع السلف عما د ّلت عليه أدلة الكتاب
والسنة ِمن ّ
أن اإليمان قول وعمل ،يزيد وينقص.
*وملا انترشت املذاهب الفقهية ونفع الله بها،
ثم جاء من يتعصب لها ،ووقعت النزاعات
بني أتباعها يف املسائل االجتهادية التي يسوغ
فيها الخالف ،وظهرت الدعوة إىل الجمود
عليها وإغالق باب االجتهاد :دعا أرباب الفقه
واإلصالح وأتـباع التمسك بالسنة ومنهج
السلف إىل إبقاء باب االجتهاد والتجديد مفتوحً ا
بضوابطه الرشعية املعتربة.
*وملا ظهر مذهب الظاهرية يف الفقه ،الذي ال ينظر
إىل علل األحكام وال مقاصدها ،بل يقف عند
َ
حروفها ورسومهاّ ،
ثبوت
بي أهل العلم والسنة
القياس يف الرشيعةّ ،
وأصلوا لنظرية املقاصد،
وقاعدة املوازنات بني املصالح واملفاسد.
ً
فرقة
وهكذا ،لم تكن الدعوة إىل منهج السلف
ًّ
منشقا عنهم،
مستقلة عن عموم املسلمني ،أو حزبًا
أو مذهبًا معينًا يخالف ما استقر عليه عملهم،
أو مصطلحً ا محددًا يف جانب ّ
معي من الدين ،أو
مسائل محصورة يجب عىل الشخص أن يتبعها يف
كل عرص ،بل دعو ًة للتمسك بالثوابت ،واملحافظة
عىل صفاء اإلسالم ،ومواجهة االنحرافات واألفهام
املغلوطة يف الدين .ومن هنا كان االرتباط الوثيق
والتبادل بني مصطلحي «الرجوع إىل فهم السلف»
و«اإلصالح والتجديد» ،وكان املنتسبون للسلف
الصالح يف األغلب من الداعني للتجديد يف الدين،
ور ِّد (تحريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
الجاهلني).

دور منهج السلف في حفظ الدين وإعادته إىل
نقائه:
منهج السلف ليس مدرسة بعينها ،أو اختيارات
فقهية محددة ،بل هو منهج علماء األمة يف فهم
النصوص والتعامل معها ،ويف هذا املنهج حف ٌ
ظ
للدين ،ور ٌّد عىل البدع واالنحرافات التي تخرج بني
فينة وأخرى بسبب االبتعاد عن هذا املنهج ،وعودة
بالناس إىل الحق وجماعة املسلمني ،ومن األمثلة عىل
ذلك:
*أنّه حينما ظهرت بدعة الخوارج :تصدى السلف
لها بدحض شبهاتهم ورد غلوائهم ،كمناظرة
ابن عباس  لهم ،ور ّد اعتدائهم بقوة السيف
كما فعل عيل بن أبي طالب  والصحابة معه.
*وملا وقعت فتنة إنكار القدر ،تصدّى لها مَ ن
عارصها ِمن الصحابة كابن عمر  ،ثم أنكرها
التابعون واألئمة بعد ذلك.
*وحني وقعت الجرأة يف الكذب عىل رسول الله
ُ
السلف بتمحيص الصحيح من
ﷺ ،اعتنى
الضعيف واملوضوع فيما ينسب للنبي ﷺ.
ُ
بدعة الجهمية وإنكار الصفات قام
*وملا ظهرت
العلماء ببيان بطالنها ،والرد عىل القائلني بها،
ومن ذلك فتنة خلق القرآن املعروفة.
*وعندما ظهرت املعتزلة وخالفت منهج السلف معالم منهج السلف:
يف التعامل مع النصوص وتعظيمها ،وتبنّت
يمكن تلخيص أهم معالم منهج الدعوة إىل اتباع
محاكمة النصوص الرشعية إىل العقول (أو ما كان عليه السلف الصالح فيما ييل:
ما سمي تاريخيًا بتقديم العقل عىل النقل)1 . ،الرجوع إىل الكتاب والسنة ،واعتبارهما األصل
تجىل منهج السلف يف توضيح موقع العقل من
الذي يجب عىل ك ِّل مسلم أن يتحاكم إليه.
الوحي ،وأنه ال تعارض بني النقل الصحيح مع
العقل الرصيح.
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الدعوة إىل منهج السلف هي دعو ٌة للتمسك
بالثوابت ،واملحافظة عىل صفاء اإلسالم،
ومواجهة االنحرافات واألفهام املغلوطة
يف الدين .ومن هنا كان االرتباط الوثيق
بني مصطلحي «الرجوع إىل فهم السلف»
و«اإلصالح والتجديد»

ولهذا قد يكون بني املنتسبني لهذا املنهج:
الصادق والكاذب ،واملوافق واملخالف مخالفة
ً
موافقا ملنهج السلف
كلية أو جزئية ،فقد يكون
ً
ومنحرفا عنه يف مسائل أخرى ،لكن
يف مسائل
املخالف للسلف يف بعض أصولهم وإن وافقهم يف
غريها ال يُنسب إليهم عند اإلطالق ،وال يحسب منهم
عند اإلجمال.

2 .االحتجاج بالسنة النبوية الصحيحة واعتبارها
أصالً ِمن أصول الترشيع.
يطلق لفظ «السلفي» عىل مَ ن يبذل
وسعه يف اتباع األصول الرشعية التي جاء
3 .االهتمام برواية األحاديث النبوية ،وتمييز
بها الكتاب والسنة فعالً وقوالً ،ويُعنى
صحيحها من سقيمها.
بطريق العلماء الراسخني من الصحابة
4 .تقديم فهم الصحابة والتابعني للنصوص
والتابعني ومَ ن سار عىل نهجهم
الرشعية عىل فهم مَ ن بعدهم مما يخالفه.
5 .حرص مصادر تلقي العقيدة يف نصوص الوحي
ً
وسنة ،واالحتجاج بما ثبت منها السلفية عبر التاريخ:
املعصوم كتابًا
لم يظهر املنهج السلفي بشكل مفاجئ ،ولم
ولو كانت من أحاديث اآلحاد.
ينشأ بعد أن لم يكن ،بل هو استمرا ٌر ملا كان عليه
6 .عدم معارضة النصوص الرشعية بالعقول الصحابة وعلماء األمة واألئمة املتبوعون الذين
واآلراء وغريها.
كانوا يقفون يف وجه البدع املحدثة ،فيُجلون الحق
7 .عدم التعبد لله إال بما ورد يف الكتاب والسنة ويُبينون الرشيعة ،ويُعيدون الناس إىل العقيدة
الصحيحة ،ومنع االبتداع يف الدين.
الصافية ،وهذه أمثلة مخترصة لجملة ِمن مواقف
8 .العصمة لألنبياء فيما يبلغون عن ربهم دون أهل العلم الذين حملوا لواء نرش الدين وتعليمه،
غريهم من سائر الناس ،مع اإليمان بكرامات والوقوف يف وجه البدع واالنحرافات:
الصالحني واألولياء وما يجريه الله عىل أيديهم
» ِ
فمن الصحابة :موقف الخليفة أبي بكر 
من خوارق العادات.
ِمن املرتدين ،ومدّعي النبوة ،ومانعي الزكاة،
وموقف الخليفة عمر بن الخطاب  مع
9 .التجديد واالجتهاد بضوابطه الرشعية.
صبيغ بن عِ سل يف خوضه يف متشابهات القرآن،
	10.الحفاظ عىل جماعة املسلمني ووحدة كلمتهم.
وموقف عبدالله بن مسعود  مع املتح ِّلقني
للذكر يف بعض مساجد الكوفة عىل هيئة لم تكن
	11.العناية بالتزكية واألخالق وعىل رأسها العدل
يف زمن النبي ﷺ ،وموقف عبد الله بن عمر 
واإلنصاف.
من القدرية ،وموقف الخليفة عيل بن أبي طالب
ً
إذا :مَ ن هو السلفي؟
 من الخوارج والسبئية.
من خالل ما سبق يتضح َّ
أن لفظ «السلفي»
»ومن التابعني :تصدي األئمة مجاهد وعمر
يُطلق عىل مَ ن يبذل وسعه يف اتباع األصول الرشعية
بن عبدالعزيز رحمهم الله للقدرية ،وموقف
التي جاء بها الكتاب والسنة فعالً وقوالً ،ويُعنى
ال ُّزهري والحسن البرصي يف جم غفري ِمن
بطريق العلماء الراسخني من الصحابة والتابعني
التابعني رحمهم الله من املعتزلة والجهمية.
ومَ ن سار عىل نهجهم ،وبقدر تحقيق ذلك يكون
»ومن أتباع التابعني ومَ ن بعدهم :تصدي
«سلفيًّا» ولو لم يس ِّم نفسه بهذا االسم ،فالعربة
األئمة أبي حنيفة ومالك بن أنس وابن املبارك
بالحقائق ال الدعاوى.
والشافعي رحمهم الله تعاىل للجهمية ،وقد
ومَ ن خالف هذا املنهج فليس عىل منهج السلف
طأ ً
أ ّلف اإلمام مالك املو ّ
خوفا من الجهميَّة الذين
ولو تسمّ ى بذلك ،أو وُصف به.
ي ِّ
ُغيون دِ ين الله كما نُقل عنه ،ور ّد عبدالرحمن
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اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ :ﻫﻲ إﻋﺎدة اﻟﺪﻳﻦ إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ

اﻟﻘﺮون اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ – اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة:
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻛﺜﻴﺮة

ﻻ ﻳﺼﻠﺢ آﺧﺮ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ إﻻ ﺑﻤﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ أوﻟﻬﺎ

اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ:
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻮن وﺗﺎﺑﻌﻮﻫﻢ

اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
ِّ
املجسمة واملشبِّهة ،ولإلمام أبي وانترش ،ومِن ث َ َّم وقع الخلط عند العديد ِمن
بن مهدي عىل
حنيفة صوالته مع الجهمية والزنادقة واملالحدة ،الباحثني بني السلفية والحنبلية ،مع أن العديد
كما أ ّلف اإلمام الشافعي رسالته يف أصول الفقه من أتباع املذاهب الفقهية األخرى كانوا عىل منهج
لحفظ الدين يف طرق االستنباط والتعامل مع السلف ،ويف املقابل ال يعد جمع ِمن الحنابلة من
النصوص الرشعية بعد أن انترشت املخالفات السلفيني عند الكثري ِمن الباحثني.
واالنحرافات يف ر ّد بعضها أو التشكيك يف
حجّ يتها وداللتها عىل األحكام.
لم يظهر املنهج السلفي بشكل مفاجئ،
أو بعد أن لم يكن ،بل هو استمرا ٌر ملا كان
»وملا احتشدت حشود أهل األهواء ِمن الجهمية
عليه السلف واألئمة الذين كانوا يقفون
واملعتزلة زمن املأمون واستعانوا بقوة السلطان
يف وجه البدع املحدثة ،فيُجلون الحق
يف فرض بدعتهم قيَّض الله لهم كثريًا ِمن
ويُبينون الرشيعة ،ويُعيدون الناس إىل
أهل العلم فوقفوا يف وجه طغيانهم ،وكان
العقيدة الصافية
ِمن أبرزهم اإلمام أحمد بن حنبل الذي كان
له موقف مشهور يف فتنة خلق القرآنّ ،
فلقب
بعدها بـ «نارص السنة».
هذا املنهج كان هو األصل يف أهل العلم قبل
وازداد انتشار مصطلح السلف والسلفية إىل القرن الرابع الهجري ،والذين ساروا عىل هذا
ً
املنهج بعده ليسوا ً
جماعة شاذة ،بل هم
قلة أو
جانب مصطلحات أهل الحديث واألثر والسنة((( يف
ّ
أعالم األمة ،وأئمة السنة ،وقد عد اإلمام أبو القاسم
مقابل الخلف وأهل البدعة.
الطربي الاللكائي (ت 418هـ) أسماء العلماء
ً
ولم يكن اإلمام أحم ُد
مختلفا عن األئمة الثالثة الذين وُصفوا باإلمامة يف السنة واتباع ما كان عليه
 أجمعني ،لكن الشتهار موقفه ذاك ذاع صيته السلف إىل زمنه يف أوائل القرن الخامس الهجري
((( سماهم اإلمام أبو الحسن األشعري في كتابه مقاالت اإلسالميين ص ( )70بأهل الحديث والسنة ،ومما نقله ِمن قولهم وعقيدتهم« :ويعرفون ّ
حق
السلف الذين اختارهم هللا لصحبة نبيه صىل هللا عليه وسلم ،ويأخذون بفضائلهم ،...ويرون اتباع َمن َ
سلف ِمن أئمة الدين ،وأن ال يبتدعوا في دينهم
َ
ّ
نذهب».
«وبكل ما ذكرنا ِمن قولهم نقول ،وإليه
داع إىل بدعة .»..ثم قال بعد أن نقل مذهبَهم وعقيدتَهم:
ُ
ما لم يأذن به هللا ،..ويرون مجانبة ّ ِ
كل ٍ
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فبلغوا ( )191عا ًملا ِمن جميع البالد واألمصار(((،
وحينما ذكر فتنة خلق القرآن ،ع ّد الذين أنكروها
من العلماء والفقهاء فزادوا عىل الخمسمئة(((.
ومن أبرز العلماء الذين ساروا عىل منهج السلف،
ولزوم األثر يف القرن الخامس الهجري :أبو عثمان
إسماعيل الصابوني الشافعي (ت 449هـ) ،وأبو
تباينت اجتهادات املنتسبني إىل املنهج
عمر بن عبدالرب املالكي (ت 463هـ) حافظ املغرب،
السلفي يف بعض القضايا والنوازل ،وهذا أمر
والخطيب البغدادي (ت 463هـ) إمام املرشق يف
طبيعي وموجود يف شتى املدارس الفكرية،
الحديث ،وأبو املظفر اإلسفراييني (ت 471هـ) ،وأبو
وال يستدعي تسميات أو تقسيمات خاصة،
عيل الحسن بن أحمد بن البنا الحنبيل (ت 471هـ)،
فالفروق بينهم ليست حدّية أو مفصلية،
وأبو الفتح نرص املقديس الشافعي (ت 490هـ).
مع صعوبة تصنيف كثري من الشخصيات
ويف القرن السادس :أبو بكر الطرطويش
لعمومية التصنيفات وتداخل تفاصيلها
األندليس املالكي (ت 520هـ) ،وأبو الحسن ابن
ُ
الزاغوني الحنبيل (ت 527هـ) ،واإلمام عبدالقادر
وقد استمر هذا األمر حتى جاء العرص الحايل
الجيالني (ت 561هـ) ،وأبو الحسني يحيى بن أبي
والذي تداخلت فيه عدة عوامل أدت إىل ظهور
الخري العمراني الشافعي (ت 558هـ) ،وعبدالغني
ٍ
تسميات وتصنيفات وأنواع للسلفية عند بعض
بن عبدالواحد املقديس (ت 600هـ).
الباحثني ،ومِن أهم هذه العوامل:
ويف القرن السابع :ابن قدامة املقديس (ت
العامل السيايس :والذي تمثل يف تنحية
الشافعي
620هـ) ،وعباس بن منصور السكسكي
الحكومات للرشيعة ،وما تبعه من انحرافات
(ت 68هـ) ،وأحمد بن حمدان النمريي (ت 695هـ) .كبرية ،مما جعل عددًا ِمن أهل العلم ينرصفون
ثم تتاىل العلماء الحاملون للواء منهج السلف ،إىل التعامل مع الواقع وانحرافاته بالتخصص
ولعل ِمن أبرزهم يف القرن الثامن الشيخ أحمد يف مجال من مجاالت اإلصالح ،فمنهم من اتجه
بن عبدالحليم املعروف بابن تيمية (ت 728هـ) ،إىل التعليم ،ومنهم مَ ن اتجه إىل البحث والتأليف،
والذي يُعد ِمن أعالم هذه املدرسة ،والعديد ِمن ومنهم من اتجه إىل اإلصالح السيايس وغري ذلك،
مشاهري أهل العلم كانوا ِمن تالمذته أو ممّ ن تأثر واختار آخرون االبتعاد عن التعرض ملسائل الحكم
به ،كابن قيم الجوزية ،والحافظ املزي ،والحافظ والسياسة حماية للدعوة وطالبها من التضييق،
الذهبي ،والحافظ ابن كثري وابن مفلح الحنبيل فظهرت جماعات متخصصة بالدعوة :كالدعوة
رحمهم الله جميعً ا ،وغريهم كثري.
والتبليغ ،وأخرى متخصصة بالتعليم والبحث:
وهكذا وُجد العلماء األعالم الداعون التباع كاملدارس والجامعات اإلسالمية يف الهند ،ومنها
مذهب السلف واملتمسكون به يف القرون التالية جماعات تنتسب للسلف(((.
ظهور الجماعات املعارصة :فمع أن
حتى عرصنا الحارض.
التجمعات واملدارس كانت موجودة يف العالم
السلفية في العصر الحالي:
اإلسالمي إال أنها لم تكن بالشكل املعارص ،وقد أثر
بعد االتفاق عىل األصول الرشعية واملعالم هذا ِمن جهتني:
املنهجية تباينت أفهام ومواقف املنتسبني إىل هذا
»األول :إعالن األصول واألسس التي تقوم عليها،
املنهج ،واختلفت اجتهاداتهم يف بعض القضايا أو
وتميزها عن غريها ،وربما أدى ذلك إىل املنافسة
التعاطي مع النوازل ،وهذا أمر طبيعي وموجود يف
بينها ،والوقوع يف التحزب وغمط دور اآلخرين.
شتى املدارس الفكرية واملذاهب الفقهية والكالمية،
وال يستدعي تسميات أو تقسيمات خاصة،
ً
فروقا حدّية أو مفصلية،
فالفروق بينهم ليست
وتوجد صعوبة يف تصنيف كثري من الشخصيات
ضمن اتجاه من تلك االتجاهات؛ ألنها قابلة للدخول
تحت أكثر ِمن تصنيف منها.

((( ينظر :شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (.)54-31/1
((( ينظر :شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (.)344/1
((( كما كان للدول واألنظمة أدوار سلبية في التفريق بين الجماعات وإثارة العداوة بينها كما سيأتي.
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»الثاني :قيام الباحثني والدارسني بالتصنيف
والتقسيم والتسمية لفهم خارطة الجماعات
اإلسالمية ،فظهر اإللحاح عىل هذه التقسيمات
والتمييز بينها.
وقد تأثر بذلك عدد من الجماعات املنتسبة
للسلفية ،فظهرت وانترشت جماعات متعددة
ترفع شعار السلفية شعرت بالحاجة لجمعيات
ومنظمات تعلن من خاللها فكرها ومنهجها ،كما
أن للتيارات األخرى جمعيات ومنظمات.
االسترشاق :ومن أخطر ما سعى إليه :العمل
عىل إشاعة التقسيمات والتصنيفات بني الجماعات
والحركات اإلسالمية ،وإلصاق األوصاف واألحكام
بها ،مع الخلط والتشويه ،ونرش ذلك يف اإلعالم
وميادين البحث حتى أصبح الكثري منها كاملس َّلمات
للمتحدثني فيها ،فعىل سبيل املثال اخرتعوا مسمى
(اإلسالم السيايس) لوصم الجماعات التي تعمل
يف امليدان السيايس لنرصة اإلسالم ،وكانوا أول
من أطلق عىل جماعات الغالة اسم (الجماعات

اإلسالمية) و(السلفية الجهادية) ،كما عملوا عىل
تقديم مفاهيم مغلوطة للدين باسم التجديد
والعرصانية والحداثة ،ووسم كل ما خالفها
بالتخلف والرجعية واألصولية والتشدّد.
ٌ
تقسيمات
وقد ظهر بسبب هذه العوامل وغريها
للسلفية جُ علت بمثابة املدارس السلفية املعارصة،
ومنها :السلفية العلمية ،والسلفية الحركية،
والسلفية الجهادية ،والسلفية اإلصالحية ،وغري
ذلك ،وقد يجري تقسيم هذه املدارس ً
أيضا إىل عدة
اتجاهات أو جماعات.
دقة هذه التصنيفات ّ
ومما يبني عد َم ِ
أن مَ ن
عمل بالجهاد ِمن هؤالء العلماء أو الدعاة أو أفتى
فيه أو سعى يف مساعدة املجاهدين فإنه ال يسمى
عند املصنِّفني (جهاديًا)ّ ،
وأن العديد ممن عمل
يف الشأن العام ،أو اهت ّم بقضايا املسلمني يُصنف
ً
وأيضا فاالهتمام العلمي والتأليف
علميًا ال حركيًا،
يف املسائل العلمية مشرتك بني معظم املنتسبني
للسلفية ( (( .

((( وفي هذا السياق يمكن لمدرس ٍة أن تكون نموذ ًجا للجمع بين عدة أعمال ،كما يظهر ذلك في المدرسة السلفية الشامية؛ فقد تميزت بقدرتها
عىل الجمع بين العلم والدعوة ،وحملت عىل عاتقها اإلصالح المجتمعي بصورته الشاملة ،واضطلعت بحمل راية مقاومة المستعمر ،ومارست
نشاطها السياسي بأساليبه المعاصرة .وهي مدرسة لها جذور تمتد من القرون السابقة إىل يومنا هذا ،ومن أبرز روادها :الشيخ جمال الدين
القاسمي ،والشيخ طاهر الجزائري الذي أعاد إحياء المكتبة الظاهرية وجعلها مكتبة عامة ،وأنشأ المكتبة الخالدية في القدس ،والشيخ عز الدين
القسام الذي انتقل إىل فلسطين وقاد حركة إصالحية جهادية ،والشيخ كامل القصاب ،والشيخ محمد بهجت البيطار والشيخ محمد رشيد رضا،
ومحب الدين الخطيب ،وغيرهم ،رحمهم هللا أجمعين.
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وفتاوى لشخصيات سلفية معارصة وقديمة بعد
نماذج مشوهة للسلفية:
املدرسة السلفية -كشأن جميع املبادئ انتزاعها من سياقها.
واملدارس -يمكن أن يَنتسب أو يُنسب إليها مَ ن
علما ّ
أن ِمن أهم وأول من ر َّد عىل هؤالء وتصدّى
(((
يخالف أصولها ومبادئها ،وحينها ال يكون من لهم كان من الجماعات والشخصيات السلفية .
املوضوعية إلزام التيار أو محاسبته عىل ترصفات
االتجاه املخالف ،فضالً عن أن يعترب هو املمثل  -2جماعات الوالة:
الرشعي لتلك املدرسة .وفيما ييل نموذجان ِمن
وقد اشتهروا يف األوساط الثقافية والعامة باسم
النماذج املشوهة التي اشتهرت نسبتها للسلفية( :املدخلية) أو (الجامية) ،كما عُ رفوا يف األوساط
العلمية باسم الوالة؛ أخذًا من والئهم املطلق للسلطة
نُسبت جماعات منحرفة الفكر والعقيدة
والحكام..
للسلفية ملجرد انتسابها لذلك أو استشهادها
ولعل جذور نشأة هذا التيار كانت ردة فعل عىل
ببعض عبارات أعالم املنهج بعد نزعها من
حركة جهيمان العتيبي يف احتالل املسجد الحرام
سياقها ،مع مخالفة أصول هذه الجماعات
بمكة املكرمة ،لكن انتشارها وتوظيفها كان مع
وتطبيقاتها ألصول املنهج السلفي ،بل
بداية تسعينيات القرن املايض.
وألقوال أولئك األعالم ومواقفهم ،وهذا ليس
وأه ّم ما يميز هذا التيار عن غريه أمران:
من العدل يف الحكم عليها
1 .الوالء املطلق للسلطة الحاكمة والطاعة الكاملة
للحكام ،والدفاع عن مواقفهم وتربيرها رشعً ا
 -1جماعات الغالة:
ومِن هنا جاء تسميتهم بجماعات الوالة-وهي جماعات تعتمد تكفري الحكومات واألنظمة
وإضفاء هالة من القداسة عىل الحكومات
يف الدول اإلسالمية ،وصوال ً إىل املوظفني وعامة
وشخصياتها ،إىل حد اعتبار أي رأي مخالف
املجتمعات ،وحمل السالح عليها سبيالً وحيدًا
للسلطة خروجً ا عىل الرشع وإثارة للفتنة.
للتغيري واإلصالح ،كما يحكمون عىل الجماعات
اإلسالمية بالردة والعمالة ،أو االنحراف الشديد2 . ،الهجوم املستمر والعنيف الذي يصل إىل
ويستهدفونها بعملياتهم اإلجرامية.
التفسيق والتبديع والتضليل ملختلف الحركات
ً
والتيارات اإلسالمية ،إىل درجة التعاون الفكري
مرحلة
ويمثل تنظيم القاعدة بفروعه املختلفة
ً
واألمني مع الحكومات ضدهم ،وتحريضها عىل
مهمة يف تاريخ هذه الجماعات وتحوالتها ،كما يعد
البطش بهم.
تنظيم «الدولة اإلسالمية» النسخة األكثر تطو ًرا
منها.
وإبان الغزو العراقي للكويت وقف هذا التيار يف
وتعود أفكار هذه الجماعات إىل خليط ِمن مواجهة الدعاة الرافضني لفكرة االستعانة بالواليات
أفكار التكفري والقتل ،والفتاوى الشاذة ،أسهم املتحدة إلخراج القوات العراقية من الكويت ،فوُجد
يف تطويرها وبلورتها أفكار دخيلة ،وشخصيات فيه ما يمكن أن يُواجه به التيار اإلسالمي اإلصالحي
مشبوهة لم تُعرف بعلم وال دعوة ،بل يُشتبه الذي خطف األضواء ،وجذب األتباع ،فدُعم ومُوّل
وعُ مل عىل تمكينه يف عدد من املؤسسات العلمية
بارتباطها بأنظمة استخباراتية.
والدعوية ،وتصديره إىل دول أخرى ،وقد ظهرت
وقد حاولت هذه الجماعات طيلة سنوات مواقف هذا التيار ً
جلية يف الوقوف يف وجه الحركات
نشأتها البحث عن مرشوعية لها يف أقوال أهل العلم،
الشعبية ضد االستبداد والظلم ،ثم يف التأييد ألنظمة
فتنقلت يف االستشهاد بأقوال العديد من مفكري
االنقالب عىل ثورات الربيع العربي.
الجماعات اإلسالمية ومشايخها ،وكان ِمنها أقوال
((( مثل مؤلفات الدكتور عبد الرحمن اللويحق ،ككتاب (مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر) .ومؤلفات الشيخ محمد زين العابدين في سلسلة
الحكم بغير ما أنزل هللا وأهل الغلو ،ككتاب( :جماعة المسلمين) و (التوقف والتبين) ،و (خوارج العصر) ،إضافة اىل عدد من المقاالت المهمة
في مجلة السنة .ومجموعة دراسات وبحوث وفتاوى هيئة الشام اإلسالمية تناولت ما تثيره جماعات الغلو من مسائل وشبهات ،ومنها( :كتاب:
فتاوى هيئة الشام اإلسالمية) ،و(كتاب :شبهات تنظيم الدولة وأنصاره والرد عليها) ،و (كتاب :تصور الغالة لمفهوم الدولة في اإلسالم ،من
جماعات الجهاد المصرية إىل القاعدة).
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يفلسلا مهف ىلإ لخدم

أﺑﺮز ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ
١

اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺎﻛﻢ إﻟﻴﻪ

٢

اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

٣

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮواﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﺗﻤﻴﻴﺰ ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻘﻴﻤﻬﺎ

٥

 ٤ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﻓﻬﻢ َﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ
ً
وﺳﻨﺔ ،واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﺼﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻮﺣﻲ اﻟﻤﻌﺼﻮم ﻛﺘﺎﺑًﺎ

٦
٧

ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻟﻠﻪ إﻻ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﻣﻨﻊ اﻻﺑﺘﺪاع ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ

٨
٩

ﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل واﻵراء وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺣﺼﺮ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻋﻦ رﺑﻬﻢ ،ﻣﻊ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻜﺮاﻣﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ واﻷوﻟﻴﺎء

اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﺑﻀﻮاﺑﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ١٠اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ووﺣﺪة ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ

 ١٠اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﻴﺔ واﻷﺧﻼق وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف
ومن الالفت يف دراسة هذين التيارين (الغالة
والوالة):
1 .اتفاقهما -عىل الرغم ِمن التناقض الشديد
بينهما -عىل موقف عدائي ومتشنج من
الجماعات والحركات اإلسالمية يف مختلف دول
العالم اإلسالمي.
2 .اتخاذهما موقفني متناقضني ِمن مسألة الحكم،
ونسبة كال املوقفني إىل منهج السلف! وهذا
التناقض يوضح بجالء حقيقة نسبتهما إىل
منهج السلف!
وأخي ًرا:
فالسلفية الحقة :تعني العودة إىل اإلسالم
النقي الذي كان عليه النبي ﷺ وأصحابه ،واألخذ
بمنهجهم يف فهم الدين ،وطريقتهم يف العبادة،
ورحمتهم وعدلهم يف التعامل مع املسلمني وغري
املسلمني.
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ٌ
جماعة أو فرقة بلوغ هذه الغايات
وإذا رامت
النبيلة فأخطات الطريق أو حادت عنه ،ال يحملنا
هذا عىل تخطئة األصل.
والسلفية الحقة :تتسم بالوضوح واملرونة،
فهي منفتحة عىل اآلخرين ،وتؤمن بالعمل املشرتك،
وتراعي أدب االختالف ،وتمتاز بقدرتها عىل الحوار
وإنصاف املخالفني ،وأعمالها ومساهماتها العلمية
واملجتمعية والسياسية تصب يف بناء اإلنسان
وإصالح املجتمع والدفاع عن األمة.
كما أنَّها تحرص غاية الحرص عىل وحدة األمة،
وهي ال تسعى إىل إنشاء مذهب جديد يزيد األمة
فرقة وشتاتًا ،بل تؤمن بالعمل للمصلحة العامة،
ومراعاة الواقع ،والبعد عما يثري الخالف والشقاق
والنزاع ،مستندة إىل الدعوة بالحكمة واملوعظة
الحسنة ،ومسرتشدة بالدليل الرشعي يف بيان
الحق ،مستخدمة الحجة واإلقناع يف إظهار الصواب
والسداد.

تاددحمو يعامتجالا كولسلا

تزكية

السلوك االجتماعي ومح ّدداته
د.محمد بن سليمان الفارس

(*)

هل يختلف سلوك الفرد عن سلوكه عندما يكون يف جماعة؟ وكيف يحصل
االختالف؟ وما هي مصادر السلوك الجمعي؟ وهل يمكن التأثري عليه إيجابًا
أو سلبًا؟ وكيف نقرأ األحداث والتحركات الجماهريية الحاشدة؟ وما هو الدور
امللقى عىل عاتق املربني واملصلحني؟ تحاول هذ املقالة اإلجابة عن هذه األسئلة
من خالل علمي النفس واالجتماع.
مقدمة:
كثريًا ما تفسَّ التحوالت املفاجئة واألحداث
الكثرية التي تحصل يف فرتات الحروب واالنقالبات
والثورات عىل أنها نتيجة سياسات مخططة،
لكن الدراسات تكشف عن أسباب أخرى وراء
هذه األحداث؛ وهي التغريات التي تصيب أفكار
الجماعات واألفراد ،وبما أن الفرتة الحالية يف
منطقتنا تمثل فرتة انتقالية وفوضوية ،لذا قد
يكون من املناسب دراسة السلوك االجتماعي،
دراسة تحليلية تفسريية لفهم آليات االنتقال
والتغري واالستقرار.
ويتساءل مراقب :عىل أي صيغة وشكل ستكون
مجتمعاتنا التي هبّت فيها الثورات؟ فدخول
الشعوب يف األحداث السياسية ،وتحولها من
االنقياد إىل املشاركة أو التأثري يف القيادة يمثل تغريًا
(((

يف واحدة من الخصائص التي كانت تحكمها قواعد
املكانة والوظيفة املحددة ،وهذا التحول صفة من
صفات عرصنا .والتجمعات التي انخرط فيها
األفراد -حتى وإن لم تكن مثالية -فإنها تجمعات
واعية ملصلحتها العامة ،ولها مطالب عامة تتمثل يف
تغيري أنظمة الحكم العسكرية املستبدة إىل أنظمة
حكم رشيدة ،وإنهاء الفساد اإلداري ،واملطالبة
بالعدالة والحرية .واألفرا ُد عمومً ا يف هذه التجمعات
يميلون للعمل وال يميلون للتأمل والتفكري املجرد،
والتنظيم يجعلهم قوة ال تقاوم.
ولو أردنا التفصيل قليالً يف فهم السلوك
اإلنساني فإننا نقولَّ :
إن اإلنسان يولد ضمن
جماعة عاج ًزا عن تلبية حاجاته بمفرده ،فوجوده
واستمراره يف هذه الحياة مرتبط بوجود اآلخرين
من حوله ،فبحركته يف الحياة تُلبَّى حاجاته وتتوفر

(*) أستاذ علم االجتماع بجامعة ماردين آرتوكلو ،مدرس سابق بجامعة حمص.
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تاددحمو يعامتجالا كولسلا

َّ
وتحقق املحافظة عىل أمنه وسالمته،
متطلباته،
وهو يف ذلك يتأثَّر بهم ويؤثِّرون به ،فتنشأ بينه
وبينهم عالقات اجتماعية تفرضها طبيعة الحاجة
وظروف املرحلة التي يمر بها ،وبذلك تتأثر ذات
الفرد باملحيط االجتماعي من حوله ،من خالل
املواقف التي يتعرض لها مع اآلخرين.
حياة اإلنسان وشعوره بذاته رغم أنها
تولد منفصلة عن ذوات اآلخرين إال أنها
تتأثر بهم وال تفصح عن إمكانياتها إال
ضمن البيئة االجتماعية التي تحدِّدها،
وهذا ما يجعل (األنا) الفردية (أنا)
اجتماعية يف صميمها وجوهرها
السلوك االجتماعي في مقابل السلوك الفردي:
السلوك االجتماعي يتكوَّن نتيجة تفاعل
الفرد مع اآلخرين ضمن ظروف ومواقف الحياة،
يف األرسة ،ويف املدرسة واملجتمع ،ويف الوظيفة
والجندية والتسوق واملهنة وغريها.
«فحياة اإلنسان وشعوره بذاته رغم أنها تولد
منفصلة عن ذوات اآلخرين إال أنها تتأثر بهم وال
تفصح عن إمكانياتها إال ضمن البيئة االجتماعية
التي تحدِّدها ،وهذا ما يجعل األنا الفردية أنا
اجتماعية يف صميمها وجوهرها»(((.
فكيف نفهم سلوك اإلنسان االجتماعي يف
عالقته مع اآلخرين؟ هل هو نابع من ذاته (دوافعه،
تفكريه ،تاريخه النفيس يف طفولته) ،أم أنه نابع من
املواقف التي تحيط به ومن تأثري سلطة الجماعة
عليه؟
مبدئيًا ال بد من القولَّ :
إن سلوك الفرد وحده
يختلف عن سلوكه االجتماعي (أي عالقته مع
اآلخرين) ،وهذا ً
أيضا يختلف عن سلوك الجماعة.
فسلوك الجماعة له طبيعته التي تميّزه عن
سلوك الفرد يف عالقته مع األفراد اآلخرين ،وعن
سلوكه يف الجماعة .يف هذا الجانب نجد كتاب
(سيكولوجية الجماهري) لغوستاف لوبون ي ِّ
ُفصل
كثريًا يف مسائل :كيف تتحرك الجماعة؟ وكيف

تهدأ؟ وكيف تثور؟ وكيف تُقاد؟ وكيف تكون
رشيرة؟ وكيف تكون ّ
خية؟ ...
والسلوك عمومً ا نَقصد به :ك َّل أوجه النشاط
التي يقوم بها الفرد والتي يمكن مالحظتها ،مثل
حركات الفرد وطريقة استخدامه للغة وتخيالته
وقدراته وايماءاته ...إلخ(((.
فالسلوك الفردي هو عمل يقوم به الفرد لتلبية
حاجاته ودوافعه غري متأثر بالعوامل االجتماعية،
يف حني أن السلوك االجتماعي يتأثر بعوامل ودوافع
اجتماعية ويهدف للمحافظة عىل كيان الشخص
باعتباره عضوًا يف جماعة كاألرسة أو املدرسة
أو فريق اللعب أو املهنة وغريها ،وهذا السلوك
االجتماعي يشمل توافق الشخص يف تعامله مع
غريه (((.
السلوك الفردي هو عمل يقوم به الفرد
لتلبية حاجاته ودوافعه غري متأثر
بالعوامل االجتماعية ،يف حني أن السلوك
االجتماعي يتأثر بعوامل ودوافع وأهدف
اجتماعية للمحافظة عىل كيان الشخص
باعتباره عضوًا يف جماعة
العمليات النفسية المؤثرة في السلوك
االجتماعي:
أثناء تفاعل الفرد مع بيئته تحدث له أنماط
مختلفة من عمليات التأثري بعضها يرتبط بالبيئة
االجتماعية ،ويُطلق عليها عمليات اجتماعية،
وبعضها يرتبط بأحواله الذاتية يطلق عليها
عمليات نفسية (مثل :العاطفة والتعلم والتذكر
والدافعية والرغبة يف السيطرة والثقة بالنفس ...
وغريها).
ومن أهم هذه العمليات النفسية عامالن
اثنان لهما تأثري يفوق غريهما يف تشكيل السلوك
االجتماعي للفرد ،وهما العاطفة والتذكر.
*العاطفة :هي مجموعة انفعاالت تقود
الشخص لحب شخص آخر ،واالقتداء به كاألب
واألم والصديق أو املعلم أو القائد .أو حول
موضوع معني كالوطن والبيت واملدرسة ،أو

((( السلوك االجتماعي خصائصه ومظاهره ،ليىل داود ،وأحمد األصفر ،ص (.)11
((( السلوك االجتماعي قراءات في علم النفس االجتماعي وتطبيقاته ،محمود عكاشة ،محمد شفيق ،ص (.)10
((( العلوم السلوكية ،حسن محمد خير الدين ،ص (.)50-42
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تم ُّر الجماعة يف ظل االستبداد يف ثالثة أطوار من
تقوده العتناق فكرة معينة ،ومحاولة العمل
بما تقتضيه هذه الفكرة كالشورى والتعاون النمو النفيس :مرحلة القهر ،ثم مرحلة االضطهاد،
والديمقراطية والحرية والكرامة والتضحية ،...وأخريًا التمرد.
وتنقسم العواطف بحسب اتجاه االنفعال
الغالب فيها :إما سالبة كالحقد وال ُكره ،أو  .1مرحلة القهر:
يف املرحلة األوىل يعيش اإلنسان يف عالم من
موجبة كالحُ بِّ والفرح.
العنف املفروض عليه من الخارج من قوة أعىل
وتنشأ العواطف من تكرار اتصال الفرد منه( :كالرشطي واملدير والقايض والحاكم) ،والذي
بموضوع معني أو شخص معني أو فكرة معينة يشكل تهديدًا فعليًا لقوته وأمنه وسالمته ،هذا
يف مناسبات مختلفة .وتختلف العاطفة السائدة العنف يجعله يعيش حالة فقدان السيطرة عىل
من شخص آلخر فقد تكون العاطفة دينية عند مصريه فال يجد أمامه سوى الرضوخ والتبعية،
شخص ،أو تكون عاطفة وطنية عند آخر ،وقد يف هذه املرحلة يبخس اإلنسان حق نفسه ويبالغ
تتمحور عاطفته حول العلم أو الذات ... ،إلخ .يف تمجيد املتسلط وينهار اعتباره لذاته ويتضخم
فإذا كانت العاطفة الدينية هي السائدة عند أحد تقديره للمتسلط .وتدور محاوالت التمرد عىل
األشخاص فإنها تستحوذ عىل تفكريه وتساعده املتسلط عاد ًة حول التكاسل أو التخريب ،أو اللجوء
يف توجيه سلوكه نحو إرضاء الله وارتياد األماكن ألساليب رمزية كالنكات(((.
املقدسة وفعل الخري ،وإذا كانت العاطفة السائدة
وقد تطول هذه املرحلة لكنها ال تستمر دائمً ا؛
ّ
هي حب الوطن فإنها توجه الفرد وسلوكه ليسخر فال بد أن يشعر اإلنسان يف لحظة ما بالرغبة
كل أنماط النشاط
فيما يخدم هذه العاطفة ،يف استعادة تقديره لذاته ،فينتفض ،لكن ليس
ُ
ويكون
سلوكه سلوك املضحي يف سبيل إشباع هذه مبارشة ،بل بعد قدر من التهيئة.
(((
العاطفة .
*التذكر :هو استعادة الخربات السابقة سواء  .2مرحلة االضطهاد:
حيث يدخل الشخص يف حالة غليان داخيل
كانت برصية أو سمعية أو ذوقية أو ملسية أو
حركية ،ومن أمثلته أن يمر شخص بجانب آخر وتوتر نتيجة العدوانية والقمع الذي كان يما َرس
فينفعل ويرصخ أو يغمى عليه ،وقد يهجم عليه عليه ،فيبدأ بالتف ُّلت من القمع وممارسة العدوانية
بالرضب وغريه ،ألنه تذكر أن هذا الشخص عىل أقرانه الذين يساوونه يف العمر واملكانة بدال ً
الذي مر بجواره كان سجَّ انه الذي حقق معه يف من ممارسته عىل من هو أضعف منه ،فاإلنسان
ال يمكنه احتمال القهر بشكل دائم ،وال بد له من
السجن ،وعذبه وأساء معاملته.
إثارة الشعور الداخيل باألفكار والتخيالت بالكرامة
أو يسمع من أحدهم كلمة عابرة قيلت يف
وبيشء من االعتبار الذاتي بنظر نفسه ونظر
ً
شخصا
الطريق فتنهمر دموعه لتذكره بهذه الكلمة
اآلخرين .ففشله يف تحقيق ذاته يولد له مشاعر
عزي ًزا عليه ،أو يتبسم ألن هذه الكلمة أحيت عنده
ذنب شديدة اإليالم للنفس ،وال يمكن كبتها أو
شعو ًرا سعيدًا يحبه يف وقت سابق ،وهكذا.
إنكارها ،هذه املشاعر بدورها تولد عدوانية شديدة
فالتذكر هو الذي جعله ينفعل ويترصف ال بد من ترصيفها خارج النفس .فيبدأ بإسقاط ما
ترصفات غري مفهومة لآلخرين.
يف نفسه عىل اآلخرين؛ فإذا أساء الظن يسقطه عىل
غريه ،وإن تآمر عىل غريه يعترب اآلخرين متآمرين
أطوار السلوك االجتماعي في ظل االستبداد:
مثله ،فيبحث عن مخطئ حتى يُحمِّ َل ُه أخطاءه
(كالثورات
بالنظر يف األحداث الجماعية الكربى
وتقصريه .فاتهام اآلخرين بالعيب يجعل اإلنسان
مثالً) يمكن التساؤل عن كيفية تكون األنا الجمعي املقهور يتخلص من عيبه الذاتي فيجعل االعتداء
الذي يوحِّ د مشاعر الجماعة وسلوكها ،وكيفية عليه مرشوعً ا ألنه عدوان عىل رمز العيب.
افرتاق األفراد ويتصف سلوكها بالفردية.
((( السلوك االجتماعي قراءات في علم النفس االجتماعي وتطبيقاته ،مرجع سابق ،ص (.)15
((( التخلف االجتماعي ،مصطفى حجازي ،ص ( )40وما بعد.
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ٍّ
متلق ويمكن تجنب األنانية والنزاع بالتعامل بالحسنى
ويف هذه املرحلة يتحول اإلنسان من
للعنف إىل عداوة عىل أقرانه ونفسه ومن يساوونه ألنه سيؤدي لإلجابة باملثل.
يف املكانة ،فيصب عنفه عىل الشبيه اآلخر املقهور،
يف ظل االستبداد يتوحد الشعور الجمعي
ويبدأ التشفي به((( ،وهي مرحلة وسطى بني تلقي
للجماهري فتتحرك ضد الخطر الذي
االضطهاد والتمرد عليه.
يهددها ،وبمجرد توقف الحركة الثورية
الجماهريية ،يعود األفراد إىل السلوك
 .3مرحلة التمرد:
الفردي ،فتختلف اآلراء واملواقف واملشاعر،
فالشعب الذي يقال عنه إنه ال يمكن أن يفهم إال
ّ
ألن فرتة توحّ د (األنا) كانت نتيجة شعور
لغة القسوة ،يحسم أمره اآلن ،ليُعرب عن نفسه بلغة
الكل بالخطر
القسوة .فاملتسلط ال يفهم إال لغة الشدة(((.
يصل املجتمع املقهور إىل العنف يف مراحل
نمو سلوكه االجتماعي ،فبعد فرتة العالقات التي محددات السلوك االجتماعي:
يضطهد فيها الناس بعضهم للتخلص من القهر،
ملحاولة فهم السلوك ،وفهم العوامل التي تؤثر
ينتقل املجتمع إىل العنف املسلح ،وهذه املرة ليس يف تشكيله ،يُطرح السؤال التايل :هل السلوك
ضد األقران بل ضد املتسلط املسؤول عن القهر .االجتماعي للفرد نابع من خصائص الفرد النفسيّة
ففي ظل االستبداد يتوحد الشعور الجمعي -أي مدفوع بأسباب داخلية -أم ناتج عن أسباب
وفقا لشعورها ضد الخطر خارجية كالظروف املحيطة بالشخص ،واملواقف
للجماهري فتتحرك ً
الذي يهددها ،وبمجرد توقف الحركة الثورية التي وُجد فيها؟.
الجماهريية ،يعود األفراد إىل السلوك الفردي ،فنجد
ثمة اتجاهان يف رشح وتفسري السلوك اإلنساني:
االختالف يف الرأي واملوقف واملشاعر ،وهذا طبيعي ،األول نزوعي ( ((()dispositionismأي إن األفكار
ألن فرتة توحد (األنا) كانت نتيجة شعور الكل التي يحملها األفراد يف أذهانهم ،ومعتقداتهم،
بالخطر ،وبعد ذلك ال بد من بناء فكري يتناسب مع وشخصياتهم «العوامل الداخلية» هي التي تقف
املرحلة الجديدة التي تنتظرها الجماعة وتريدها ،وراء سلوكهم ،وهم بذلك أحرار ومسؤولون عن
فيبدأ كل فرد يف التعبري عن وجهة نظره التي يقتنع ترصفاتهم.
بها ويؤمن بها ،لذا تظهر االختالفات.
والثاني موقفي ( )situationismأي َّ
إن طبيعة
ويلحظ الناظر أنه بعد خفوت حدَّة الخطر املوقف املحيط بالفرد  -وهي «العوامل الخارجية»
الخارجي ،وبد ِء رسيان يشء من الحرية ،يتسلل إىل كالوضع السيايس واالقتصادي واالجتماعي وما
عواطف الناس وهواجسهم شعو ٌر يجنح بالناس إىل ذلك  -هي التي تُم ّكن من تفسري السلوك،
إىل التعبري عن آرائهم بحرية دون قيود .ولذلك ومن ثَم تفسَّ كثري من الظواهر االجتماعية عىل
كما نالحظ يف املجتمعات التي قامت بالثورة ،فإن أساس املوقف .و«كانت فكرة التمييز بني العوامل
سلوك الناس تجاه بعضهم اآلن يتميَّز بيش ٍء من النزوعية والعوامل املوقفية بوصفها قوى فاعلة
األنانية والفردية كما يصفه املراقبون ،وهذا ليس يف السلوك اإلنساني فكرة محورية يف علم النفس
خطأ وإنما تفسريه أن اإلنسان الذي ينتفض عىل االجتماعي ،وما تزال ،ويأخذ بها كبار الباحثني يف
القهر وينشد الحرية والعدالة واملساواة فإنه اآلن هذا املجال يف الوقت الحارض»(((.
مقتنع بها ويريد تطبيقها دون مداهنة ،لذا يبدو
فقد تركت أعمال سيغموند فرويد وأتباعه
لآلخرين أن السلوك تغري وأن هذه صفة سلبية،
وهي يف الحقيقة مرحلة من مراحل النمو النفيس ،بصمة قويّة يف علم النفس السيايس ،ولعل
أبرزها ما يعرف بالسرية النفسيّة أو التاريخ
النفيس ( )psychostoryالذي تناوله دايفد
(((
(((
(((
(((
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مجلة :دراسات عربية ،عباس محمد علي ،السنة السابعة ،العدد  ،2بيروت.)1970( ،
علم النفس السياسي ،دايفد باتريك هوتون ،ترجمة ياسمين حداد ،ص (.)19
المرجع السابق.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﺗﺠﺎﻫﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﺰوﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
« ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻓﻜﺎر
واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻷﻓﺮاد
ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬﻢ
« ﺗﺒﻘﻰ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ﻣﺆﺛﺮة
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف
« ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﻓﺾ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت
اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ وإن ﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ
« ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
هوتون يف الفصل السابع من كتابه علم النفس
السيايس .ويؤكد نموذج السرية النفسية
( ،)psychobiographyوهي َّ
أن خربات الطفولة
تؤدي دو ًرا حاسمً ا يف تطور الشخصية مستقبالً،
ومن ثم يف أدائها السيايس .وعىل هذا النحو ،درس
بعض علماء النفس السيايس شخصيات مشهورة
يف عالم السياسة ليفهموا ترصفاتها ويرشحوها،
وقد ذهب العاملان ألكسندر جورج وجولييت جورج
يف كتابهما (وودرو ولسون والكولونيل هاوس) إىل
القول :إن عناد وتص ّلب الرئيس األمريكي ولسون
يف قضايا مهمة كموقفه من إقرار معاهدة عصبة
ً
تعويضا للميل املفرتض لدى والده
األمم ،إنما يمثل
للرصامة يف الرتبية ،وإىل حرمانه الدفء واملكافآت
العاطفية.
ومن جهته ،يزعم جستن فرانك (Justin
 )Frankيف كتابه املعنون «بوش عىل األريكة :سرب
عقل الرئيس» الصادر عام  2004أن شخصية
جورج بوش السياسية تأثرت كثريًا باملعاملة التي
نالها من والديه ،إذ كان بوش األب غائبًا دائمً ا عن
األرسة بسبب مشاغله السياسية ،بينما أمه كانت
امرأة متس ّلطة تفتقر إىل الدفء العاطفي ،فكان

اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮﻗﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
« ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ً
أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ أو ﻏﻴﺮه
« اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو
اﻹﺷﺮاط اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ أو اﻻﻧﺪﻓﺎع
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ
« ﺗﻔﺘﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻃﻴﺐ
وآﺧﺮ ﺳﻲء
« ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ر ّد الفعل عىل هذه التنشئة القاسيّة ،تطور منظور
مانوي ( ((()Manichaeanلدى بوش قائم عىل
ثنائية الخري والرشّ  ،وتنامي أوهام العظمة والقوّة
لديه ،ويؤ ّكد فرانك يف كتابه هذا أن سلوك بوش
السيايس يعكس «دافع طفل معوق انفعاليًا ،لم
يلق الرعاية الكافية».
يرى علماء النفس أن اتخاذ القرارات
ومنها السياسية والسلوكية ليس نتاج
عمليات معرفية خالصة ،ومعالجات
عقلية مرتوية أو متج ِّردة فحسب ،فنحن
برش وناد ًرا ما ننظر إىل األشياء والحوادث
بحيادية ،وسلوكنا معظمه يكتنفه االنفعال
الشروط الموقفية بوصفها محد ًدا للسلوك
اإلنساني:
هناك فكرة تقول إن األفراد يترصفون عىل
نحو متشابه حني يوضعون يف موقف م ّ
ُعي(((.
وهناك أدلة علمية عىل ذلك ،منها أبحاث املدرسة
السلوكية ( )behaviourismوبخاصة أعمال

((( مانوي :يعني اتجاهين مختلفين في آن واحد عند الشخص.
((( المرجع السابق ،ص ( )137وما بعد.
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سكنر ( )Skinnerالتي أثّرت بصورة كبرية يف
ً
خصوصا
علم النفس عمومً ا ،وعلم النفس السيايس
يف الخمسينيات والستينيات من القرن املايض.
وتعد السلوكية من أهم التيارات املوقفية ،بل تمثّل
نموذجً ا راديكاليًا لوجهة النظر املوقفية ،إذ اعتربت
آلية «اإلرشاط والتعزيز» السبب الرئيس للسلوك.
ويزعم سكنر أن البرش يمكن أن يُ َد ّربوا
من خالل اإلرشاط عىل القيام بالسلوك املقبول
اجتماعيًا ،واإلحجام عن السلوك غري املقبول،
ويذهب بعيدًا يف وجهة نظره هذه فيفرتض أنه
يجب عىل الدولة أن تعمل عىل إرشاط مواطنيها
(أيّ تعلمهم بالثواب والعقاب) عىل األخذ بالسلوك
املرغوب فيه وتجعلهم أفضل (فالسلوك االجتماعي
لألوروبيني امللتزمني بنظافة البيئة وقواعد السري
هي نتيجة الجزاء املادي الباهظ عند املخالفة،
فإرشاط الدولة بالجزاء عند املخالفة يجعل الناس
ً
خوفا من النتائج املالية املرهقة).
تلتزم بالقاعدة
وعىل الرغم من أن هناك حُ ججً ا قويّة تدعم
السلوكية ،فهناك ً
أيضا حجج قويّة تعارضها،
فاإلرشاط محدود التأثري ،وليس فعّ اال ً دائمً ا .ثم َّ
إن
وجهة النظر هذه قد تقود إىل الفاشية والشمولية،
فمَ ْن ا ُملخوّل بشأن ما يجب أن نُرشط عليه أو
أال نكون عليه؟ وأخريًا ،إن قدرتنا عىل االختيار،
وحريّتنا بهذا الشأن هما جزءان من إنسانيتنا.
أما املنحى املوقفي الثاني الذي يعرض
لالستدالل عىل الظروف وأثرها يف الخضوع
للظروف ،فهو موضوع الطاعة وتجربة الصدمات
الكهربائية الشهرية التي قام بها عالم النفس
االجتماعي ستانيل ملغرام ()Stanley Milgram
يف هذا الصدد .وقد ذاع صيت هذه التجربة ،ألن
نتائجها بعثت عىل القلق ،فهي توحي بأن معظم
البرش ( )%65قادرون عىل ارتكاب أفعال تخالف
معتقداتهم األخالقية ،حني يُطلب منهم هذا من
سلطة يرونها رشعية(((.
ويخلُص ملغرام إىل أننا جميعً ا قد نخالف أع ّز
ً
موقفا تحثنا
مبادئنا وقيمنا اإلنسانية حني نواجه
فيه عىل الطاعة ُسلطة نرى أنها رشعيّة ،ونقع يف
خطأ كبري حني نفرتض أن (األفعال الرشيرة) ال
يرتكبها إال (أناس أرشار).
((( ينظر :المرجع السابق ،ص ( )81ومابعدها.
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ويف ضوء تجارب ملغرام عن الطاعة جرى
تفسري كثري من املجازر واملذابح التي قام بها
أشخاص عاديون يف ظروف معيّنة ،ولكن االتجاه
املوقفي يف تفسري الطاعة ،وتفسري ظاهرة القتل
الجماعي ،واجه كثريًا من النقد ،فإضافة إىل الفروق
الثقافيّة يف االستعداد للطاعة ،هناك صعوبة كبرية
يف تفسري سبب رفض قسم من مبحوثي ملغرام
( )%35طاعة السلطة عندما جاءت األوامر مخالفة
ملا تمليه عليهم ضمائرهم أو قيمهم؟ أليست قيم
ونزعات هؤالء األشخاص هي من دفعتهم لرفض
الطاعة؟
ويف كتاب بعنوان «صناعة صندوق فاسد» لعالم
النفس األمريكي فيليب يقول« :ضع شبابًا أصحاء
يف موقف بغيض ،أي يف مكان سيئ ،ستجد أن
املوقف يهيمن عليهم» .وبرأي زمباردو ،نحن لسنا
(سيئني) أو (أرشا ًرا) ،ولكننا يمكن أن نترصف
بطرائق غري أخالقية إذا ما أرغمتنا الظروف عىل
ذلك».
ولكن حتى يف تجربة زمباردو كان ثمة حُ ّراس
طيبون وحراس سيئون ،ولم يترصف بالطريقة
الساديّة التي أشارت إليها التجربة إال ثلث
املبحوثني ،من ثَم يمكننا أن نتساءل بالطريقة
نفسها التي تساءلنا بها فيما يخص تجربة
ملغرام :أليست قيم بعض املبحوثني ونزعاتهم هي
ً
حراسا طيبني؟
من دفعت بهم ليكونوا
التفكري الجمعي له مخاطر عدة ،فاألفراد
حينما يكونوا متجمهرين َّ
فإن من
خصائصهم القابلية لالستهواء ،فتذوب
شخصية الفرد بشخصية الجماعة
املتجمهرة ،ويصبح سلوكه مشابهً ا
لسلوكها
اكتشف علماء النفس أن اتخاذ القرارات ومنها
السياسية والسلوك ليس نتاج عمليات معرفية
خالصة ،ومعالجات عقلية مرتوية أو متج ِّردة
عىل غرار ما يفعله جهاز الكمبيوتر باملعلومات
الواردة إليه فحسب ،فنحن برش وناد ًرا ما ننظر
إىل األشياء والحوادث بحيادية ،وقراراتنا وسلوكنا
معظمه -إن لم يكن جميعه -يكتنفه االنفعال
واملشاعر بمثل الغضب والحب والكره واإلعجاب
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والحزن والخوف ،وما إىل ذلك .وموضوع االنفعال سلوكهم ،وتأتي التجربة التي تبني أفكا ًرا جديدة
والعاطفة وتأثريهما يف عالم السياسة أمر معلوم من وحي الواقع الذي يعيشونه.
مشهود.
ويف النهاية سيكتشف القارئ أنه كما كانت
ينبغي عىل املربني والعاملني يف مجاالت
لوجهة النظر املوقفية نقاط قوّة وضعف،
الرتبية والتعليم العناية بالرتبية الفردية
فللنزوعيّة ً
أيضا إيجابياتها وسلبياتها ،وسيجد
وتعزيزها بالقيم اإلسالمية األصيلة ،وعىل
نفسه من جديد ً
عالقا أمام السؤال عما إذا كانت
كاهل املسؤولني يف القطاعات التعليمية
سمات الفرد ونزعاته الشخصيّة هي من يحدد
واإلعالمية ،ويف التجمعات الجماهريية
سلوكه أم املواقف وطبيعتها وخصائصها.
واجبٌ أكرب يف العناية باملمارسات
والنظريات التي تشكل العقل الجمعي
الجماعة وتأثيرها في سلوك الفرد:
وتقود حركة الجماهري لخطورتها وقوة
يف أبحاث إيرفنغ جانيس ( )Irving Janisعن
تأثريها
كيفية ّ
تغي سلوك الفرد ضمن الجماعة ،يتساءل
جانيس عن السبب الذي يدفع بأناس أذكياء إىل
اتخاذ قرارات ضعيفة يف كثري من األحيان عندما بين الموقفية والنزوعية:
يوجدون ضمن جماعات؟ وما الذي يمنع الناس
يف الكالم السابق ذكرنا مقاربات موقفية
من قول ما يفكرون به وهم داخل جماعة؟ ويف متمثلة بنظرية سكنر السلوكية ،ونموذج ستانيل
كتابه الشهري التفكري الجمعي ( )groupthinkملغرام يف الطاعة ،ونظرية الصندوق الرديء
يقول جانيس إن التفكري الجمعي له مخاطر عدة ،لزمباردو ،ومقاربة جانيس يف التفكري الجمعي،
فالضغوط االجتماعية التي يتعرض لها الفرد وتتفق جميعً ا عىل أن نزعات الفرد ال تحدد سلوكه
ضمن الجماعة ،وبخاصة إذا كان من املفرتض أن بقدر ما يحدده املوقف الذي يجد نفسه فيه .وهذه
تتخذ هذه الجماعة قرا ًرا معينًا بخصوص
ٍ
ً
خصوصا من
موضوع املقاربات تعرضت كثريًا للنقد وبقوة،
ما ،قد تكبّل أذكى األذكياء .بطريقة أخرى يخلص علماء نفس تبنّوا وجهة النظر النزوعية يف تفسري
جانيس إىل أن الفرد ممكن أن يكون أكثر ذكا ًء السلوك.
وفاعلية حني يعمل وحده بدال ً من أن يعمل ضمن
ّ
فالتعصب العنرصي مثالً كظاهرة سلوكية
مجموعة ،ومقولته الشهرية «هناك أذكياء يصنعون
قرارات غبية حني يتخذونها مع بعض» تلخص تظهر يف مجتمع ما يف ظروف معينة مثل الثورات
والرصاعات كغريه من الظواهر السلوكية ،قد يَنتج
ذلك.
عن اعتقادات يحملها الفرد أو عن طباع شخصية
َّ
فاألفراد حينما يكونوا متجمهرين
فإن من ونفسية معينة ،أو قد يكون نتاجً ا لعوامل موقفية
(((
خصائصهم القابلية لالستهواء  ،فتذوب شخصية عدة تشجّ ع عىل ممارسته ،وتسمح به.
الفرد بشخصية الجماعة املتجمهرة ،ويصبح
فكريستي مونرو ( )Kristen Monroeمثالً
سلوكه مشابهً ا لسلوكها ،من خالل عملية االمتثال
خوفا من نبذه إن هو حاولت أن تفرس مفهوم اإلبادة الجماعية بأنه
ً
لسلوك ومعايري الجماعة
خالفها ،ورغبته يف نيل االحرتام والتقدير ،ومن «يُشري إىل التدمري املقصود واملمنهج للبرش ،ليس
العوامل التي تشكل أفكار الجماعة وتحرك سلوكها بسبب أفعال فردية أو ذنوب ارتكبوها ،وإنما بسبب
(القادة ،والكلمات التي يستخدمونها (الشعارات) انتمائهم إىل جماعة قومية ،أو إثنية ،أو عرقية ،أو
فقوة الكلمات التي يستخدمها القادة هي التي دينية» .وتقرتح تفسريًا مهمً ا جدًا لظاهرة اإلبادة
تمتلك أكرب قدرة عىل التأثري والفعل ،فالعقل ال الجماعية ،تؤكد فيه رضورة توافر عوامل عدة،
يقاوم الحركات التعبريية والكلمات)((( وباإلضافة منها ما هو موقفي ،ومنها ما هو نزوعي ،ويمكن
للشعارات فإن األوهام التي يختزنها األفراد تحرك تصنيفها يف ثالثة مستويات:
((( قبول االيحاءات واألفكار من دون مناقشتها مناقشة عقلية خاصة إن صدرت من شخص له اعتبار.
((( سيكولوجية الجماهير ،غوستاف لوبون ،ترجمة هاشم صالح ،ص (.)116
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»أوالً :املستوى الديمغرايف ،فال بد من أن يكون
هناك تقسيمات إثنية واضحة.
»ثانيًا :املستوى السيايس ،فمن الرضوري توافر
بعض الرشوط بمثل الضائقة االقتصادية أو
غياب االستقرار السيايس أو الحروب والثورات.
»ثالثًا :املستوى النفيس االجتماعي بمثل
التصورات الذهنية والتنميط (شخص من
طائفة ارتكب سلو ًكا إجراميًا فيُحكم عىل كل
الطائفة باإلجرام وهكذا) والخوف ،وما إىل ذلك.
والسلوك اإلرهابي ً
أيضا مثال عىل محاولة فهم
ما الذي يحدده هل هو املقاربة املوقفية أو النزوعية.
والجدل قائم منذ زمن بعيد بني أصحاب النظرة
النزوعيّة من جهة وأصحاب النظرة املوقفيّة.
وسيستنتج القارئ أن املتأثرين بعلم النفس
االجتماعي يرون أن العوامل الفردية أقل أهميّة من
الضغط االجتماعي والرشوط املوقفية ،بينما يتبنى
املتأثرون بعلم النفس املعريف واإلرث القديم لعلم
النفس العيادي الحُ جّ ة املضادة .وبوجه عام ،فإن
علماء النفس السيايس يميلون إىل املقاربة األوىل،
أما علماء السياسة فيتبنون املنحى الثاني.
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وفي الختام:
ما يهمنا هنا بعد هذا التناول املتعمق لكال
املوقفني وحجج ومنطلقات كل منهما ،وتأثري كل
منهما يف فهم السلوك االجتماعي والعوامل التي
تشكله ،هو خطورة هذه العوامل سواء كانت
نزوعية أو موقفية ،وبأنه كما ينبغي عىل اآلباء
واملربني والعاملني يف مجاالت الرتبية والتعليم
والتثقيف العناية بصقل الرتبية الفردية وتعزيزها
باملثل والقيم اإلسالمية األصيلة ،فاملسؤولون ومن
يملكون القرار يف القطاعات التعليمية واإلعالمية،
ويف التجمعات والقطاعات الجماهريية  ..عىل
كاهلهم واجب أكرب يف العناية بالرسائل واملمارسات
واملحاكمات والنظريات التي تشكل العقل الجمعي
وتقود حركة الجماهري وتشكل حركة األمة؛
لخطورة هذا الجانب من جهة ،ولقوة تأثريه من
جهة أخرى.

لآمو فيصوت  ..منهج باوبأ ىلع ةاعد

دعوة

دعاة عىل أبواب جهنم:
توصيف ومآالت
أ .موفق شيخ إبراهيم

(*)

عىل كاهل الدعاة إىل الله مسؤولية عظيمة يف األخذ بأيدي الناس إىل مراد الله
ً
خصوصا يف هذا الزمان
منهم بالحكمة واملوعظة الحسنة وعىل بصرية وهدى،
الذي كثر فيه الداعون إىل أصناف الضاللة وأنواعها ،مدججني باألسباب املادية
واألدوات العرصية ،يُلقون من يُجيبهم إىل ضاللهم يف غضب الله وسخطه.
مدخل:
يف هذه املرحلة الصعبة التي تم ُّر بها األمة
ٍ
بحاجة إىل الرجوع لنصوص
املسلمة ،كم نحن
الوحي وتفعيل دورها من جديد يف تصحيح
مسار األمة ،وإعطائها الرؤية الواضحة يف جميع
ِ
نواحي الحياة ،مما يجعلها عىل بصري ٍة من أمرها،
ٍ
ٍ
نبيلة تبعث يف حياة الناس
غايات
فتجتمع حول
ِّ
وتحفزها نحو العمل إليجاد البديل
روح التفاؤل،
الثقايف والحضاري لظلمات التيه التي سارت فيها
البرشية.
اإلصالحي الذي يحقق لألمة
ولتحقيق املرشوع
ِّ
الهداية ،ويحفظ لها ذاتيتها ،ويعمِّ ق فيها الشعور
البرشيةَّ ،جاء التوجيه
بالوسطية
واملسؤولية َ ُتجاه َّ ْ ُ
َ
الي يُ ْؤ ِم ُن باللَِّ
َّ
ّ
ُ
َ
ّ
اإللهي﴿ :فآ ِمنوا بِاللِ ورس ِ
م ِ
ب ال ِ ِ
ِ
ولِ َانل ِ ِّ
َو َك َِماتِهِ َواتَّب ُعوهُ لَ َع َّل ُ
ك ْم َت ْه َت ُدون﴾ [األعراف.]158 :
ِ
(((

َّ
َّ
تتحقق به الهداية اتِّباع محمد
وإن أوىل ما
ﷺ؛ الصادق األمني ،والناصح العطوف ،والرحمة
املهداة.
تحذيرات نبوية من أعالم الضاللة:
تحوي هدايات السنة النبوية الرشيفة ما يعصم
املجتمع من خطر املرجعية األهوائية املض ِّللة ،ففي
حديث حذيفة بن اليمان  ،أنه قال :كان الناس
يسألون رسول الله ﷺ عن الخري ،وكنت أسأله عن
الرش؛ مخافة أن يدركني .فقلت( :يا رسول الله ،إنَّا
كنَّا يف جاهلية ورشٍّ  ،فجاءنا الله بهذا الخري ،فهل
بعد هذا الخري من رشٍّ ؟ قال :نعم .قلت :وهل بعد
ذلك الرشِّ من خري؟ قال :نعم ،وفيه د َ
َخ ٌن .قلت:
وما د َ
َخنُه؟ قال :قو ٌم يَهدون بغري هديي ،تعرف
منهم وتُنكر .قلت :فهل بعد ذلك الخري من رشٍّ ؟
قال( :نعم ،دعا ٌة عىل أبواب جهنم ،من أجابهم
إليها قذفوه فيها) .قلت :يا رسول اللهِ ،صفهم لنا؟

(*) رئيس مجلس إدارة وقف اإلمام الشاطب ِ ّي للقرآن الكريم وعلومه ،كاتب ومؤلف في قضايا التراث والمعاصرة.
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قال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا .قلت :فما
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال :تلزم جماعة املسلمني
وإمامهم .قلت :فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام.
قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن َّ
تعض بأصل
شجرة ،حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك)(((.
عامل
فقد أشار النبي ﷺ يف هذا الحديث إىل
ٍ
من أهم عوامل انحراف املجتمعات ،أال وهم دعاة
الضالل الذين وصفهم بأنهم دعا ٌة عىل أبواب
جهنم ،كما َّ
أن من أهم عوامل سالمة املجتمعات
من االنحراف العقدي والتشتت الفكري :الوقوف
يف وجه دعاة الضالل أولئك.
وقوله ﷺ( :دعا ٌة عىل أبواب جهنم) أي يدعون
الناس إىل العمل بما يولج فيها .وهم ال يكونون
وباطل ،وعىل خالف سنته
ور
ٍ
كذلك إال وهم عىل جَ ٍ
عليه الصالة والسالم .وألنهم عىل ضالل ،فلم يقل
فيهم :تعرف منهم وتنكر ،كما قال يف األوَّلني.
وقوف أهل الحق يف وجه دعاة الضالل
من أهم عوامل سالمة املجتمعات من
االنحراف العقدي والتشتت الفكري
أصناف دعاة الضاللة:
لع َّل من أوائل املعنيني بهذا التعبري علماء السوء
واملنافقون ومن يلبِّسون عىل الناس دينهم ،فهم
محسوبون من أمة اإلسالم ،بقرينة القيد املذكور
يف الحديث( :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا!).
وجلدة اليشء :ظاهره ،وهي يف األصل غشاء البدن.
ِ
قالُ :
(هم من ِجلدَتنا)؛ يعني :من أبناء جنسنا،
ومن قومنا وم َّلتنا( .ويتكلمون بألسنتنا) أي :بلغتنا؛
َ
بصورهم بل ِ
يهم،
نعرفهُ م
يعني :ال نقد ُر أن
بس َ ِ
ِ
هم يف الظاهر عىل ملتنا ويف الباطن مخالفون لنا،
دعاة للشهوات مثريون للشبهات.
َ
الناس إىل
*فأما الفئة األوىل :فهم الذين يدعون
الجنة بأقوالهم ،ولكن أفعالهم تأبى ذلك حيث
تناقض ما يقولون ويُن ِّ
ظرون!
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله« :علماء السوء
جلسوا عىل باب الجنة ،يدعون الناس إليها بأقوالهم،
((( أخرجه البخاري ( ،)3606ومسلم (.)1847
((( الفوائد ،البن القيم ،ص (.)61
((( تفسير ابن كثير.)138 /4( ،
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ويدعون إىل النار بأفعالهم! فك َّلما قالت أفواههم
للناس :هلموا ،قالت أفعالهم :ال تسمعوا منهم .فلو
كان ما دعوا إليه ً
حقا كانوا أول املستجيبني له .فهم
(((
َّ
يف الصورة أدِ ّلء؛ ويف الحقيقة قطاع الطرق» .
دعاة يعلنون الحرب عىل اإلسالم باسم اإلسالم،
ويهدمون أركان وأصول وثوابت الدين باسم
وضاللهم يف قالب
فسادهم
الدين! يصورون
َْ
َ َ َ َ ْ
َ ُ َّ
اإلصالح! ﴿ِإَوذا قِيل ل ُه ْم ل ُتفس ُِدوا ِف ال ْر ِض قالوا إِن َما
َنْ ُن ُم ْصل ُِح َ
ون﴾ [البقرة.]11 :
َ
تعاىل﴿ :يََاأ ُّي َها
َّ قال ابـن كثيـر يف ْ َتفسري قـوله َ ْ

َ
كلُ َ
الر ْه َبان لَأ ُ
ْ
ين َ
آم ُنوا إ ِ َّن َكث ً
ال َ
ِ
ون أ ْم َوال
ِريا ِم َن الح َبارِ َو ُّ ِ
ْ
َ
َ
َّ
ُّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
انلَّ ِ
يل اللِ﴾ [التوبة:]34 :
اس بِالاط ِِل ويصدون عن سب ِ ِ

«واملقصود :التحذير من علماء السوء ،وعُ بَّاد
الضالل .كما قال سفيان بن عيينة :من فسد من
علمائنا كان فيه شبَ ٌه من اليهود ،ومن فسد من
عُ بَّادنا كان فيه شبَ ٌه من النصارى»(((.
فعلماء السوء طائفة تَع َلم الحق لكنها تلبسه
بالباطل ،ليتوافق مع أهواء السالطني وسياساتهم
املبدِّلة للدين ،ليتوصلوا بذلك إىل حطام الدنيا ،من
مال ،أو منصب ،أو جاه ،أو رئاسة ،أو ليحفظوا ما
هم فيه من متاع زائل.
قال عبد الله بن املبارك:
و ََهل ْأف َس َد الد َ
ِّين إال ا ُمللو ُك
ُ
وَأحبا ُر ُسو ٍء َو ُر ْهبَانها
لكل طاغية أبواق تنعق بما تعلم وبما ال
تعلم ،تشارك يف عملية التضليل الفكري
واإلعالمي ،تتهجَّ م عىل ثوابت الدين باسم
التسامح والوسطية؛ كل همّ هم أن يصلوا
ٍ
حالة من اإلفالس يف عالم القِ يَم
باملسلمني إىل
*وأما الفة الثانية :فهم أبواق الطواغيتَّ ،
فإن
لكل طاغية أبواق تنعق بما تعلم وبما ال تعلم،
يشاركون يف عملية التضليل الفكري واإلعالمي،
هم ً
أيضا ُدعاة عىل أبواب جهنّم .يقول تعاىل:
َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ٌ
﴿قال َالمل ِمن قو ِم فِرعو َن إِن هذا لساح ٌِر ْعل ِيم 109
ُ ْ ََ َ
اذا تَأ ُم ُر َ
يد أ ْن ُيْر َج ُ
يُر ُ
ون﴾
ك ْم ِم ْن أ ْرضِ كم فم
ِ
ِ
[األعراف.]110 -109 :
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ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ :دﻋﺎة ﻋﲆ أﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ
ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺴﻮء

اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن

ويستحيل عند من عاش يف أروقة الظلمة
ودهاليز الشهوات ،أن يحصل من كالمه الهدى،
فما عندهم إال لحم جمل ٌّ
غث عىل رأس جبل وعر ،ال
سهل فريتقى ،وال سمني فينتقى.
يعزفون عىل جراح املستضعفني من هذه األمَّ ة
تحت عباءة الوطنية؛ ويتهجَّ مون عىل ثوابت الدين
باسم التسامح والوسطية؛ وكان ه ُّم هؤالء أن يصلوا
باملسلمني الذين هم باألصل من أبناء جلدتهم ،إىل
ٍ
حالة من اإلفالس يف عالم القِ يَمُ .شغلهُ م الشاغل
التم ُّرد عىل الثوابت ،وهذا التم ُّرد هو املقدَّس األكرب
لدى الحداثيني(((.
وكأن هؤالء يبحثون عن الشهرة ،إىل جانب ِّ
بث
سمومهم .فما نال العديدون جوائز كبرية ،وشهرة
عاملية ،إال ألنهم طعنوا يف ثوابت اإلسالم!
يمارسون الطعن يف الثوابت ،متأثرين
بأساتذتهم من املسترشقني ،أو املستغربني الجدد.
تحت مسميَّات مزركشة ،وعناوين مزيفة ،من مثل
التنوير والحداثة والتجديد!

أﺑﻮاق
اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ
دﻋﺎة
اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ

*وأما الفئة الثالثة :فهم الذين يرون يف النموذج
الغربي مثاال ً يحتذى ،فحاولوا محاكاة العلمانية
األوروبية التي نظرت للدين عىل أنه يعيق حركة
التقدم والنهوض ،فسعوا إىل تنحية الرشيعة
اإلسالمية والطعن فيها ويف أحكامها باسم
التجديد أو التحديث ،فتارة ينادون باستبعاد
ً
نصوصا
الرشيعة عن حكم الدولة واملجتمع ،إال
مجمَّ دة يف بعض الدساتري ،أو قوانني مؤطرة
باألحوال الشخصية! وتار ًة تجدهم مستعدين
السترياد ت َّرهات الغربيني وباطلهم وزيفهم
يف التعليم واإلعالم ملسخ األجيال الشابة،
واستنساخ النظام االقتصادي الغربي القائم
عىل الربا.
«هؤالء الدعاة اليوم ،الذين يدعون إىل أنواع من
الباطل كالقومية العربية ،واالشرتاكية والرأسمالية
الغاشمة .وإىل الخالعة والحرية املطلقة وأنواع
الفساد .كلهم دعاة عىل أبواب جهنم ،سواء علموا أم
لم يعلموا .من أجابهم إىل باطلهم قذفوه يف جهنم.
وال شك أن هذا الحديث الجليل من أعالم النبوة،

َّ
خاص بنا .وأصبح دعاة العصرنة كما قال ألبرت
(((
جذر حداث ٍ ّي ّ ٍ
تشكلت الحداثة في عالمنا العرب ِ ّي ،بعد أن نمت وترعرعت في الغرب ،ولم تتشكل عىل ٍ
َ
ّ
ً
حوراني« :قنطرة للعلمانية عبرت عليها إىل العالم اإلسالمي؛ لتحتل المواقع واحدا تلو اآلخر» .يراجع في هذا الشأن كتاب :تناقضات الحداثة في
مصر ،لمؤلفه أحمد زايد.
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ودالئل صحة رسالة محمد ﷺ؛ حيث أخرب بالواقع
قبل وقوعه ،فوقع كما أخرب»(((.
هؤالء اليوم ،مهما تباينت أسماؤهم ،أو اختلفت
أساليبهم ،أو تناءت ديارهم ،فهم متفقون عىل
فصل األمة عن موروثها الحضاري ،ويلبسون
عليها دينها .هم بامتياز دعاة عىل أبواب جهنم.
املنافقون يطعنون يف الدين ،ويتلونون يف
كل ثوب ،يظهرون يف الليل حتى يرضبوا
رضبتهم ،وينشطون يف مواقع سوداء من
تاريخ األمة ،ويصطادون يف املاء العكر،
وكلما شعروا بضعف األمة أو ضعف الدعوة
إىل الله؛ نشطوا من مواقعهم ومراصدهم
باملكر والكيد والحرب اإلعالمية

ثوابت اإلسالم في مرمى دعاة الضاللة:
وجّ ه دعاة الضاللة سهامهم مرا ًرا نحو السنةَّ
النبوية ،املصدر الثاني للترشيع ،من خالل الطعن
بعدد من رواة األحاديث ،والتشكيك يف العديد من
مدوناتها ،والطعن يف املنظومة األخالقية التي فيها
حصانة للمجتمع من الرتدي يف مستنقع الرذيلة،
من خالل التشكيك بفرضية الحجاب ،ودعاوى
بخس اإلسالم لحقوق املرأة! والهجوم عىل الرتاث
اإلسالمي عمومً ا ،وتحميله جميع مآيس املسلمني
وتخلفهم ،وجعلوا من أدواتهم الدعوة إىل قراء ٍة
ً
ٍ
رصاحة إىل إلغاء فريضة
عرصية لإلسالم ،ودعوا
الجهاد وإلغاء ح ِّد الردَّة.
ويقود هؤالء حرا ًكا قويًا ملحو ً
ظا ،يهدف إىل
نسف اإلسالم من جذوره ،ومن برامجه اختزال
إنساني ِص ٍ
ف ،وكأنه لم يكن كذلك!
الدين يف معنى
ٍّ
ومن أوضح صور هذا الحراك النشط :الدعوة إىل
ديانة جديدة تحت مسمَّ ى الديانة اإلبراهيمية،
يزينها ثوب قشيب خادع! نعتوه بالتسامح بني
األديان.
ال يرىض هؤالء من اإلسالم أن يكون له كيان
مستقل عنهم .وال يطيقون أن يكون له وجود
خارج عن وجودهم .ونسوا أو تناسوا أن اإلسالم
دين الله ،أُنزل ليبقى إىل آخر الزمن ،واألمَّ ة املسلمة
هي أمَّ ة منجبة منتجة .إنَّها كنانة الله التي ال تنفذ
سهامها ،وال تخطىء مراميها.
إن ولع هذه الفئة بالهدم للقيم أصبح شنشنة
معروفة .وحسبنا َّ
أن نعتَهم يف القرآن قد جاء جليًّا
اس َم ْن ُي ْعج ُبكَ
واضحً ا ،يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ِم َن انلَّ ِ
ْ
َ
ِ ََ
ْ

*وأما الفئة الرابعة :فهم املنافقون :الذين
يطعنون يف الدين ،ويتلونون يف كل ثوب! إنهم
خفافيش الدجى يف كل زمان ومكان ،يظهرون
يرضبوا رضبتهم .قال تعاىل:
يف الليل حتى
َ
َْ ْ َ
ْ
﴿ َولَ ْعرِ َف َّن ُه ْم ِف ل ِن القو ِل﴾ [محمد.]30 :
ينشط هؤالء يف مواقع سوداء من تاريخ األمة،
ويصطادون يف املاء العكر ،وكلما شعروا بضعف
األمة أو ضعف الدعوة إىل الله ،نشط هؤالء من
مواقعهم ومراصدهم وأحيانًا من مسجد رضارهم؛
باملكر والكيد والحرب اإلعالمية.
لكن أبناء الفئة املؤمنة ال يكرتثون ألهل النفاق
ِّ
ويحقرون من شأنهم؛ ألنهم يعرفون مصريهم
ومآلهم مهما
عظم َ البالء بهم يف الدنيا ،قال تعاىلُ َ :
َ َ ِ ُّ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
َ
حوا َ
ت أَ ْع َمال ُ ُه ْم فَأ ْ
﴿ َحب َط ْ
ص َب ُ
اس َ
الل ع َما ِف قلبِهِ َو ُه َو أ ُّل
ين﴾ [املائدة ،]53 :ق ْو ُل ِف الياة ادلنيا ويش ِهد
ِ
خ
ِ
ْ
ِ
َ
خرسوا الدنيا وخرسوا اآلخرة .خرسوا قومهم الِص ِام﴾ [البقرة.]204 :
فكانوا سدَنة للطغاة وأعداء لإلسالم ،وخرسوا
اآلخرة وأصبحوا حطبًا لجهنم .هذا مآل من يقف
البرشية اليوم بحاجة إىل دعا ٍة يقودون
ض َّد دين الله ،داعية عىل باب من أبواب جهنم ،من
الناس إىل ٍ
جنة عرضها السموات واألرض،
أجل تجارة خارسة ،مارسوها بسبب ما نشؤوا عليه
دعاة ُرش ٍد وإصالح من أصحاب األيادي
من النفاق.
املتوضئة النظيفة ،الذين يعتمدون اإلسالم
ويف هذا العرص رأى املسلمون والعالم أجمع
منهج حياتهم؛ ويفهمون َّ
أن املسؤولية
مصري الذين تعاملوا مع املحتل والعدو الخارجي،
امللقاة عىل عاتقهم هي إزاحة الغبار
استُهلكوا كسلعة من السلع ،ثم ُرموا دون أي
واألباطيل والشبهات عن درب املسلمني
حي للصورة التي أشارت إليها
اعتبار ،وهو تجسي ٌد ٌّ
آية سورة املائدة.
((( نقد القومية العربية عىل ضوء اإلسالم والواقع ،البن باز ،ص (.)26
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لماذا عىل أبواب جهنم؟
جهنم
هؤالء الدعاة إنما جعلوا عىل أبواب
َّ
ال َ
قوله تعاىل﴿ :إ ِ َّن ِ
ين
ْباعتبار َمآل
دعوتهمْ ،نحو ْ
ْ

كلُ َ
كلُ َ
ام ُظل ًما إ َّن َما يَأ ُ
يَأ ُ
ون أ ْم َو َال الَ َت َ
ون ِف ُب ُطونِه ْم نَ ً
ارا
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َو َس َيصل ْون َسع ًِري ْا﴾ [النساء .]10 :وقيل :هو كقوله
َّ ُ َّ َ َ
ِيم﴾ [االنفطار.]14 :
تعاىلِ﴿ :إَون الفج
ار ل ِف َجح ٍ

فكأنهم كائنون عىل أبواب جهنم ،داعني الناس إىل
ِ
املباش بسبب يشء
الدخول يف ضيافتهم ،أو ألن
كأنه واقع به داخل فيه.
َ
طرق
كم قطـع هؤالء عىل السالـكني إىل الله
قـال تعـاىل:
وسلكـوا بهم سب َل َ الـردى!!
الهدى،
َّ َ َ ْ َ ْ
اه ْم أَئ َّم ًة يَ ْد ُع َ
﴿ َو َج َعلْ َن ُ
َ
َ
ون إِل انلارِ ويوم القِيامةِ ال
َ ِ
ْ

ص َ
ون َ 41وأتْ َب ْع َن ُ
ادلنْ َيا لَ ْع َن ًة َو َي ْو َم الق َِي َ
اه ْم ِف َه ِذه ِ ُّ
ُينْ َ ُ
امةِ ُه ْم
ْ
ْ
ِم َن ال َمق ُبوح َ
ِني﴾ [القصص.]42-41 :

الحق أبلج:
من الرضورة بمكان ،آلحاد األمة ومجاميعها،
النبي ﷺ الثابت .يتزامن هذا املطلب
تلمُّ س هدي
ِّ
وإصالح،
مع حاجة البرشية اليوم إىل دعاة رش ٍد
ٍ
يقودون الناس إىل ٍ
جنة عرضها السموات واألرض،
من أصحاب األيادي املتوضئة النظيفة ،الذين
اعتمدوا اإلسالم منهج حياتهم؛ فهموه فهمً ا
صحيحً ا ،وفهموا َّ
أن املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم
هي إزاحة الغبار واألباطيل والشبهات عن قطرة املاء
الصافية ،وعن الجوهرة الالمعة ،اللتني َه َّم طائ ٌر أن
ً
قائلة« :أريد
يلتقطهما ،فحاورته كل واحد ٍة منهما
أن أبقى ح ّر ًة أرى الشمس ،دعني أسبح يف امللكوت،
دعني أذكر ربي»؛ فلم يأبه لقولهما؛ والتقطهما

ومىض! وما علم أن القطرة من املاء سوا ٌء كانت يف
ٍ
شجر أم امتزجت بشوائب من
سحابة أم عىل ورقة
ٍ
الطني ،فجوهرها واح ٌد ال يتغيَّ  .كما أن الجوهرة
سوا ٌء كانت يف نيزكها قبل سقوطه أم يف وسط
ً
مرتبعة
دخان أم عىل رأس فتاة حسناء أم جلست
ٍ
مخمل ،فجوهرها واح ٌد ً
أيضا ال يتغيَّ .
عىل قطعة
ٍ
فليعلم املرجفون تهافت شبهة باطلهم ،أمام قيَم
الحق التي تتبخرت اتضاحً ا ،وليعدلوا عن شبهاتهم
التي طاملا تتضاءل افتضاحً ا ،والتي أطفأت ريحُ ها
ِساج عقولهم؛ فألن يكون الواحد من دعاة اإلسالم
ِّ
الحق ،خريٌ له من أن يكون قائدًا
جنديًا يف صفوف
يف صفوف الباطل.
ً
وختاما:
ً
قريشا عندما رأت أن
تجدر اإلشارة إىل أن
لغامز ،ورأى الصحابة
قناة املسلمني قوية ال تلني
ٍ
رضوان الله عليهم موقف األعداء بجموعهم منه
فداه أبي وأمي ،إذ لم يتخ َّل عن مقومات الدعوة
إىل الله وعن مستلزماتها ،أخذ املسلمون يستلهمون
منه أه َّم معالم الثبات؛ فلم يتعجبوا بعد ذلك من
سهام املخالفني ،حني تُسدَّد إليهم عن قوس واحدة.
ٌ
ٍ
ٍ
طويلة ،ال
سلسلة
حلقة ضمن
ومسلمو اليوم
يأبهون ملحاوالت يائسة وبائسة من أعداء اإلسالم،
وممن يدورون يف فلكهم من أبناء جلدتنا .فهم يف
سبيل الله ماضون ،وبحبل موالهم مستمسكون،
وعىل طريق الحق ثابتون ،بعزيمة إيمانية ال تلني،
ٍ
ٍ
وبرصي ٍد ٍ
وثقافية.
معنوية
مقرتن بقو ٍة
ثابت
ٍ
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تأصيل

رسالية العلماء
أ .مؤمن لخضر

(*)

ألهل العلم مكانة خاصة يف رشيعتنا اإلسالمية؛ فهم ورثة األنبياء املؤتمنون عىل
ٌ
ضمانة من ضمانات
دين الناس ،وقد أُخذ عليهم امليثاق ليُبينُنَّه وال يكتمونه ،وهم
طر
استقرار املجتمع املسلم؛ بما وُكل إليهم من
واجب الصدع بالحق وجهادِ البيان ،وأ َ ِ
ِ
ِّ
الحق ومنعِ ِه من الظلم ،وأدا ِء الرسالة التي عُ هدت إليهم إىل يوم الدين.
السلطان عىل
وهم يف ذلك َو َرث َ ُة الرسل واألنبياء يف تربية األمة
مقدمة:
ال يماري أحد يف أهمية العلم ومركزيته يف وسياستها.
دفع عجلة تجديد الدين وحياة األمة ،إذ ال يخفى
وإنّنا ونحن ننظر إىل واقع أمتنا وما آلت إليه من
عىل ذي لبٍّ سلطة العلماء وصدارتهم يف التوجيه نكسات وويالت نتيجة عقليات ونفسيات تتصدر
والتعليم والتزكية؛ «فمَ جالسهم تفيد الحكمة ،املشهد اليوم ،وقد فقدت ميزان الرشد وامتطت
والترسع ،وباتت تفتي يف الشأن
وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة ،هم أفضل من العُ بّاد هلكة التبعيض
ّ
ً
درجة من ّ
وأعىل
الزهاد ،حياتُهم غنيمة وموتُهم العام بال علم رصني وال رويّة وال ّ
تبص ،نرى
ّ
املؤهلني
مصيبة ،يذ ّكرون الغاف َل ويع ّلمون الجاه َل ،ال رضورة بيان أوصاف العلماء الربانيني
يُتوقع لهم بائقة وال يُخاف منهم غائلة ،بحسن لحمل رسالة اإلسالم حمالً يليق بمقامها ،ويويف
تأديبهم يتنازع املطيعون ،وبجميل موعظتهم األمة الخريية حقها.
ّ
املقصون ،جميع الخلق إىل علمهم محتاج،
يرجع
والصحيح عىل مَ ن خالف بقولهم محجاج  ...من فضيلة العلم في اإلسالم وشرف العلماء:
أطاعهم َر َشدَ ،ومن عصاهم عَ نَدَ»((( ،فبهدايتهم
ال يُعرف دي ٌن كاإلسالم وال كتابٌ كالقرآنحفل
تنصلح أحوال العباد وترشد عمارة البالد ،ما داموا بالعلم وأشاد بالعلماء ،وجعل طلبه فريضة عينية،
َ
يسدّون الثغرات ويتو ّلون بالحكمة واألناة
اإلجابة ورفع منازل أهله ،وأعىل ِمن شأن وظيفة تعليمه،
السديد َة عىل مختلف النوازل وعويص املشكالت ،وشغل به رس َله وأنبياءَه وأولياءَه ،بل ّ
إن الله
(*) إجازة في الدراسات اإلسالمية بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس ،مدرس وواعظ ،ومهتم بالقضايا التربوية والفكرية.
((( أخالق العلماء ،لآلجري ،ص (.)7-6
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ّ
تفض ْل عىل عباده ْبتعليمهم،
سبحانه وتعاىل قد
ْ
َ َ
َ َّ َ ُ
َ
َ
الر ْ َ
َ
َ
ْ
فقالَّ ﴿ :
النسان ٣
ق
ل
خ
٢
آن
ر
ق
ال
م
ل
ع
ح ُن ١
ِ
َع َّل َم ُه ْالَ َي َ
ان﴾ [الرحمن ،]4-1 :وفضل مخلوقاته
بعضهم عىل بعض بالعلم ،ومنه تفضيله نبيه آدم
قال
مالئكته َ بالعلم الذي علمه
عليه السالم عىل
ََ
َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َّ ُ
اء ك َها ث َّم َع َر َض ُه ْم ع
جل جاللهَ ﴿ :وعلم آد َم السم
َ
ْ

ََ َ
كةِ َف َق َال أنْب ُئون بأ ْس َماءِ َه ُؤلءِ إ ِ ْن ُكنْ ُت ْم َصادِق َ
ِني
ِ
ِ
الملئ ُ ِ
ِ
َ
َ
حانَ َ
ك َل عِلْ َم َلَا إ َّل َما َع َّل ْم َت َنا إنَّ َ
ْ
َ
ك أن ْ َ
ُ
ت الْ َعل ِيمُ
 ٣١قالوا سب
ِ
ِ
الك ُ
َْ
ِيم﴾ [البقرة.]32-31 :

إن من أعظم اآليات داللة عىل رشف العلم
جل
ورد َيف َّسورة آل عمران؛ قال
ومنزلة العلماء ما
َ َ َّ ُ َ َّ َ
ْ َ َُ ُ ُ ْ ْ
الل أن ُه ل إ ِ َل إِل ُه َو َوال َملئِكة َوأولو العِل ِم
جالله﴿:شهد
َ ً ْ ْ ِ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ
ُ
َ
قائِما بِالقِس ِط ل إِل إِل هو الع ِزيز الكِيم﴾ [آل عمران:
 ،]18يقول أبو حامد الغزايل رحمه الله« :فانظر
كيف بدأ سبحانه وتعاىل بنفسه ،وثنّى باملالئكة،
وث ّلث بأهل العلم ،وناهيك بهذا ً
رشفا وفضالً وجال ًء
ونبالً»(((« .وقوله تعاىل﴿ :وأولوا العلم﴾ خصوصيةٌ
عظيمة للعلماء يف هذا املقام ،وبيان لفضل أهل
العلم ومكانة العلماء»(((.
ال يعد يف ديوان العلماء إال مَ ن حمله
ِ
بتبعات هذا العلم ،وزكاة
علمُه عىل الوفاء
ما أخذ منه قيامً ا برسالة العلم ورشف
االنتساب إىل أهله العاملني به ،تحمّ الً
ً
وتبليغا ودعو ًة
وتعليمً ا وتخ ّل ًقا
وقد وقف العالمة ابن قيم الجوزية رحمه الله
مع اآلية مليًّا ،وق ّلب فيها النظر ،فاستخرج منها
عرش درر نافعات يف بيان رشف العلماء وعظيم
مكانتهم وهي:
*األوىل :استشهادهم دون غريهم من البرش.
*الثانية :اقرتان شهادتهم بشهادته.
*الثالثة :اقرتانها بشهادة مالئكته.
*الرابعةّ :
أن يف ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم،
ّ
فإن الله ال يستشهد من خلقه إال العُ دول ،ومنه
األثر املعروف عن النبي ﷺ( :يحمل هذا العلم
(((
(((
(((
(((

َ
تحريف الغالني
من ك ّل خلف عُ دولُه ،ينفون عنه
(((
وانتحا َل ا ُمل ِ
بطلني وتأوي َل الجاهلني) .
*الخامسة :أنّه وصفهم بكونهم أويل العلم،
وهذا يدل عىل اختصاصهم به ،وأنهم أهله
وأصحابه ليس بمستعار لهم.
*السادسة :أنّه سبحانه استشهد بنفسه وهو
أج ُّل شاهد ،ثم بخيار خلقه وهم مالئكته والعلماء
ً
من عباده ،ويكفيهم بهذا فضالً
ورشفا.
*السابعة :أنّه استشهد بهم عىل أج ّل مشهود به
وأعظمه وأكربه ،وهو شهادة أن ال إله إال الله،
والعظي ُم القدْر إنّما يستشهد عىل األمر العظيم
أكاب َر الخلق وساداتهم.
*الثامنة :أنّه سبحانه جعل شهادتهم حجة عىل
املنكرين ،فهُ م بمنزلة أد ّلته وآياته وبراهينه
الدا ّلة عىل توحيده.
*التاسعة :أنّه سبحانه أفرد الفعل املتضمن لهذه
الشهادة الصادرة منه ومن مالئكته ومنهم ،ولم
يعطف شهادتهم بفعل آخر غري شهادته ،وهذا
يد ّل عىل شدة ارتباط شهادتهم بشهادته ،فكأنّه
سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد عىل ألسنتهم،
وأنطقهم بهذه الشهادة ،فكان هو الشاهد بها
ً
وإنطاقا وتعليمً ا ،وهم الشاهدون
لنفسه إقامة
ً
ً
وتصديقا وإيمانًا.
واعرتافا
بها له إقرا ًرا
*العارشة :أنّه سبحانه جعلهم مؤيدين ّ
لحقه
عند عباده بهذه الشهادة ،فإذا أدّوها فقد أدوا
الحق املشهود به فثبت الحق املشهود به ،فوجب
عىل الخلق اإلقرار به ،وكان ذلك غاية سعادتهم
يف معاشهم ومعادهم ،وكل مَ ْن ناله الهدى
ّ
الحق بسبب شهادتهم،
بشهادتهم وأق ّر بهذا
فلهم من األجر مثل أجره ،وهذا فضل عظيم ال
يدري ق ْد َره إال الله ،وكذلك ك ّل من شهد بها عن
شهادتهم ،فلهم من األجر مثل أجره ً
أيضا»(((.
وهذا العلم الذي بانت مكانته ،وجمل يف الخلق
طالبه وأهله ،هو وسيلة عظمى واجبة التحصيل
ملقصد أجل وأسمى ،وهو :التعبد لله جل جالله؛
قال اإلمام املقاصدي الشاطبي رحمه الله« :روح
العلم هو العمل ...وذكر مالك أنّه بلغه عن

إحياء علوم الدين ،للغزالي (.)5-4/1
التفسير المأمون عىل منهج التنزيل والصحيح المسنون ،للدكتور مأمون حموش (.)28/2
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( )20911والطبراني في مسند الشاميين ( )599بإسنا ٍد مُ َ
رسل.
تنقيح اإلفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة ،لسليم الهاللي ،ص (.)52-51
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القاسم بن محمد قال :أدركت الناس وما يعجبهم النجوم يف السماء ،بهم يهتدي الحريان يف الظلماء،
القول ،وإنّما يعجبهم العمل ،واألدلة عىل هذا املعنى وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام
طاعة
والرشاب ،وطاعتهم أفرض عليهم من
أكثر من أن تحىص»(((.
َ
والقول الفصل أنّه ال يعد يف ديوان العلماء إال األمهات واآلباء ّ
تعاىل﴿ :يَا أ ُّي َها
بنص َ الكتاب ،قال
َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ َّ ُ َ
ول َوأُول ْالَ ْمر ِمنْ ُ
كمْ
ِ
الين آمنوا أطِيعوا الل وأطِيعوا الرس
ِ
ِْ ُ
َ
مَ ن حمله علمه عىل الوفاء بتبعات علمه ،وزكاة ما َ ْ َ َ َ ْ
ش ٍء فَ ُر ُّدوهُ إ َل َّ
ُ
ْ
اللِ َو َّ
ْ
الر ُسو ِل إ ِ ْن كنْ ُت ْم
ف
م
ت
ع
از
ن
ت
ن
فإ
ِ
أخذ منه قيامً ا برسالة العلم ورشف االنتساب إىل ُ ِْ ُ َ َّ ِ َ ْ َ ْ ْ
َ َ َ ٌْ ََ ْ َ ُ َ ً
وتبليغا تؤ ِمنون بِاللِ والو ِم الخ ِِر ذلِك خي وأحسن تأوِيل﴾
ً
أهله العاملني به ،تحمّ الً وتعليمً ا وتخ ّل ًقا
[النساء .(((»]59 :وهم املشار إليهم يف ْقوله تعاىل:
ودعو ًة.
ََ ْ ُ
ني ب َما ُكنْ ُت ْم ُت َع ّل ُِم َ
كونُوا َ َّ ّ َ
ون الك َِت َ
اب َوب ِ َما
﴿ولكِن
ربانِي ِ ِ
ُكنْ ُت ْم تَ ْد ُر ُس َ
ون﴾ [آل عمران ،]79 :يقول ابن العربي
العلماء يف األرض بمنزلة النجوم يف السماء،
رحمه الله« :يف قوله تعاىل (ربانيني) وهو منسوب
بهم يهتدي الحريان يف الظلماء ،وحاجة
إىل الرب .. ،وهو ها هنا عبارة عن الذي يربّي الناس
الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام
بصغار العلم قبل كباره ،وكأنّه يقتدي بالربّ
والرشاب ،وطاعتهم أفرض عليهم من
سبحانه وتعاىل يف تيسري األمور املجملة يف العبد
طاعة األمهات واآلباء ّ
بنص الكتاب
عىل مقدار بدنه من غذاء وبالء»((( .فعلمه باعث له
عىل العمل «الذي ال ّ
يخل صاحبه جاريًا مع هواه
کیفما كان ،بل هو املقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل
رسالية العلماء:
له عىل قوانينه طوعً ا أو ً
کرها»(((.
ُ
ّ
إن العالم الذي ثبت يف الرشيعة فضله،
والعالِمية« :صفة كسبية يف معرفة أحكام
وتضافرت النصوص عىل رفعة مكانته وسموّ
مقامه ،إنّما هو العالم الوارث الذي جاءت اإلشارة الرشيعة ،أصولها وفروعها ،يكون املتحقق بها
وإن إمامً ا يف الدين تعليمً ا وتزكية»((( .وقد تتبع الشيخ
(وإن العلماء ورثة األنبياءّ ،
ّ
إليه يف قوله ﷺ:
األنبياء لم يو ّرثوا دينا ًرا وال درهمً ا ،وإنّما ورثوا فريد األنصاري رحمه الله وصية اإلمام الباجي
لولديه املتع ّلقة بالعلم وطلبه والتماس اإلمامة فيه،
العلم ،فمن أخذه أخذ بح ّ
ظ وافر)(((.
فأرجع ماهية العالِـمية إىل ثالثة أركان:
ُ
«يخلفون األنبياء عىل
إنّهم العلماء الذين
منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم لألمة1 . ،امللكة الفقهية :وهي «غاية مراحل الطلب،
وزبدة مسرية العلم ،هي الصفة الكسبية التي
وإرشادهم الضال ،وتعليمهم الجاهل ،ونرصهم
يكون بها العالم فقيهً ا يف أحکام الرشيعة
املظلوم ،وأخذهم عىل يد الظالم ،وأمرهم باملعروف
أصولها وفروعها ،وإنما هي :خربة منهجية يف
وفعله ،ونهيهم عن املنکر وترکه ،والدعوة إىل
معالجة النصوص الرشعية فهمً ا واستنبا ً
طا،
الله بالحكمة للمستجيبني ،واملوعظة الحسنة
ّ
الحق
وتحقیق مناطاتها تنزيالً»((( .فالعالم
للمعرضني والغافلني ،والجدال بالتي هي أحسن
ّ
«يتحقق باملعاني الرشعية من ّزلة عىل
مَ ن
للمعاندين املعارضني»((( .وهم العلماء الرساليون
الخصوصيات الفرعية ،بحيث ال يصدّه التبحّ ر
الذين ّ
يوقعون عن الله عز وجل وعن رسوله ﷺ،
يف االستبصار بطرف عن التبحر يف االستبصار
وهم «من دارت الفتيا عىل أقوالهم بني األنام،
بالطرف اآلخر .فال هو يجري عىل عموم واحد
والذين ُخ ّ
صوا باستنباط األحكام وعُ نوا بضبط
منهما دون أن يعرضه عىل اآلخر .ثم يلتفت مع
قواعد الحالل والحرام ،فهم يف األرض بمنزلة
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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تنقيح اإلفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة ،لسليم الهاللي ،ص(.)75
أخرجه أبو داود ( )3641والترمذي (.)2682
تنقيح اإلفادة ،ص (.)88
إعالم الموقعين عن رب العالمين ،البن قيم الجوزية (.)8/1
أحكام القرآن ،ألبي بكر ابن العربي.)365/1( ،
الموافقات ،للشاطبي (.)36/1
مفهوم العالمية من الكتاب إىل الربانية ،للدكتور فريد األنصاري ،ص (.)62
المرجع نفسه ،ص (.)63
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١
اﻟﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ

أرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟِﻤﻴﺔ

٢

اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ذلك إىل تنزل ما َّ
تلخص له عىل ما يليق يف أفعال
املكلفني ...،وهذه الرتبة ال خالف يف صحّ ة
االجتهاد من صاحبها»(((.
2 .الربانية اإليمانية :وهي مقاربة الكمال يف
ّ
والتحقق من
مسلك التخ ّلق بأخالق القرآن،
صفتي التقوى والورع ،من أجل تحصيل العلم
بالله والتعرف إليه تعالی .وال يكون له ذلك إال
بما حصل من مكاسب األعمال ،وبما ّ
ترقى يف
مدارج التزكية اإليمانية ،ومجاهدة النفس عرب
منازل التعبّد ومراتب اإلخالص حتى يخرج
خروجً ا كليًّا عن داعية هواه ،ويكون عبدًا
ً
خالصا لله ،والخلوص الكامل لله هو تمام
(((
العلم بالله» .
3 .القيادة الرتبوية واالجتماعية :وهي وظيفة
العالم اإلصالحية ،وحق العلم املتع ّلق بذمته،
وهي االنتصاب لرتبية الخلق بما آتاه الله من
علم وصالح يف نفسه ،وبما اكتسبه يف طريق
ذلك من بصرية قلبية وخربة دعوية وصناعة
تربوية  ..يراعي املناسبات الزمانية واملكانية
والحالية يف تنزیل األحكام الرشعية والتوجيهات
الدينية؛ ممّ ا يؤهله لإلمامة العلمية والقيادة
الرتبوية ،قدي ًرا عىل توجيه املجتمع بعلمه
وخلقه واستيعاب سائر الناس»(((.

٣
اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ

الرسالية يف فعل العلماء مسؤولية هادفة
أساسها العلم ولُحمتها األخالق ومح ّرك
رحاها االهتمام املبرص بمشكالت األمّ ة،
والوقوف الواعي عىل أهم الثغرات فيها،
والرتسيخ العميق لهويتها ،وتقوية
كينونتها ،بما يدفع عنها غائلة الجهل
والظلم والخضوع
من مهام العالم الرسالي:
ّ
إن الرسالية يف فعل العلماء مسؤولية هادفة
أساسها العلم ولُحمتها األخالق ومح ّرك رحاها
االهتمام املبرص بمشكالت األمّ ة ،والوقوف الواعي
عىل أهم الثغرات فيها ،والرتسيخ العميق لهويتها،
وتقوية كينونتها ،بما يدفع عنها غائلة الجهل
والظلم والخضوع.
لذلك كان من أجلّ مهام العلماء الرساليين:
ّ
الحق والنهوض بتبليغه مع ما
1 .بيان
يستدعيه ذلك من البالغ املبني ،القائم عىل
الرفق والحكمة واملوعظة الحسنة ،واملجادلة
بالتي هي أحسن ،والتماس العذر للمخالف،
والتعامل بنفسية الداعي املشفق ،والطبيب
املداوي ،ال القايض الحاكم الذي يبحث عن
الثغرات ،إذ املعنى الحسن ال ينفذ إىل القلوب

((( الموافقات ،للشاطبي (.)132-131/4
((( مفهوم العالمية ،فريد األنصاري ،ص (.)66-65
((( المرجع نفسه ،ص (.)76-75
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ّإل إذا حُ مل يف وعاء حسن جميل يغري باإلقبال؛
«فالذي يحاول خدمة الرسالة اإلسالمية دون أن
يكون محي ً
طا بأدب العربية يف شتى أعصارها
ً
ّ
إنّما يحاول عبثا ،وأنى لرجل محروم من ّ
حاسة
ٌ
بيانية،
البالغة أن يخدم دينًا كتابُه معجر ٌة
(((
ِ
الحكمة وفصل الخطاب!!» .
ورسولُه إما ُم
ّ
علمً ا ّ
الحق والصدع به زمن الفتنة
أن بيان
وأمام السلطان الجائر له تبعات ال يتحمّ لها ّإل
ّ
بالحق
العلماء الذين باعوا أنفسهم لله ،يجهرون
وال يخافون فيه لومة الئم ،ال تغريهم مفاتن الدنيا،
وال توقفهم مكايد املتهافتني من عوام الناس
وخواصهم ،نصب أعينهم املنزلة العظيمة التي
ّ
(سيِّ ُد ُّ
بش بها رسول الله ﷺَ :
الشهدا ِء حمز ُة ب ُن
عب ِد امل َّ
جائر فأمره ونهاه
لب ،ورج ٌل قام إىل إما ٍم
ٍ
ط ِ
(((
فقتله) .
فال يُحسب يف ديوان العلماء الرساليني مَ ن
شغله علمه عن عمله ،وش ّذ عمله عن ُخلُقه ،وال
ً
ناطقا عنه،
يكون عا ًملا رساليًا حتى يكون حاله
وقد لبس الصدق للحق ،وتزيَّا بحسن الخلق للخلق،
وقد أوىص الخطيب البغدادي العلماء بقوله« :فال
ً
مستوحشا من العلم ،وال
تأنس بالعمل ما دمت
تأنس بالعلم ما دمت ّ
مقصًا يف العمل ،ولكن اجمع
بينهما ْ
وإن ق ّل نصيبك منهما ،وما يشء أضعف ِمن
ُ
وجاهل أخذ
الناس علمَ ه لفسادِ طريقته،
عال ٍم ترك
ٍ
(((
الناس بجهله لنظرهم إىل عبادته» .
2 .تجديد معالم الدين وسياسة الناس بمنهج
األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم،
فالعالم الرسايل مهموم بما يلم بأمته من
مشكالت ،وما يطرأ بواقعها من انحرافات،
فهو يسعى إىل إحياء معالم الدين ،وتجديد
معاني رسالة سيد املرسلني ،يشارك يف تجديد
الفكر ،وترشيد الشأن العام ،يفرغ جهده يف
التماس األجوبة السديدة الرشعية املناسبة
الحتياجات الواقع ،يوائم بني فقه الواجب وفقه
الواقع ،وبني توجيهات الوحيني ومقاصدهما،
ومعطيات العلم وهداياته يف األنفس واآلفاق،
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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فهو ال يستغني عن الجمع بني الكونني والنظر
الحصيف يف اآليتني ،اآلية املتلوة يف الكتاب،
واآلية املجلوة يف الكون املنظور.
واألمّ ة اليوم بحاجة إىل علماء يقودونها
والسيما يف هذا الوقت الذي كثر فيه االختالفواالضطراب -يجمعون كلمتها ويوحّ دون صفها،
ويبنون أخوّتها اإليمانية ،ويربّونها عىل التضامن
والتآزر واالعتصام بحبل الله« ،وذلك سبب اتفاق
الكلمة وانتظام الشتات الذي تتم به مصالح الدنيا
االختالف»((( ،قال تعاىل:
والدين والسالمة من
َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ ُ َ َ
َ
ْ
ُ
َ
﴿ومن يعت ِصم بِاللِ فقد هدِي إِل ِ
ِيم﴾
ص ٍ
اط مستق ٍ
[آل عمران.]101 :
3 .السعي الحثيث إىل توريث علم النبوة
لألجيال ،وفا ًء بعهد التبليغ ومهمّ ة التحصني
لألمة من الفتن ،حتى يستمر العطاء ويتجدّد
ّ
ويتحقق الوعد الحق( :يحمل
جيالً بعد جيل،
هذا العلم من كل خلف عدوله ،ينفون عنه
تحريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
الجاهلني)((( .يقول اإلمام النووي رحمه الله:
«وهذا إخبار منه ﷺ بصيانة العلم وحفظه
وعدالة ناقليهّ ،
وأن الله تعاىل يوفق له يف كل
عرص َخ َل ًفا من العدول يحملونه ،وينفون عنه
التحريف وما بعده فال يضيع ،وهذا ترصيح
بعدالة حامليه يف ك ّل عرص ،وهكذا وقع ولله
الحمد ،وهذا من أعالم النبوة ،وال يرض مع هذا
كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلمّ ،
فإن
الحديث إنّما هو إخبار ّ
بأن العدول يحملونه،
ال ّ
أن غريهم ال يعرف شيئًا منه ،والله أعلم»(((.
ويبقى نجاح العالم الرسايل مرهونًا بسالمة
قصده وحسن طويته ،ودوام جدّه ،وعلوّ همّ ته،
ومصاحبته الصادقة للعلم والعمل والخلق ،جامعً ا
ّ
بني املدارسة واملمارسة ،وقائالً
بالحق ال يخىش يف
الله لومة الئم« ،فأولئك األق ّلون عددًا ،األعظمون
عند الله قد ًرا ،بهم يدفع عن حججه ،حتى يؤدوها
إىل نظرائهم ،ويزرعونها يف قلوب أشباههم»(((.

مع هللا ،لمحمد الغزالي ،ص (.)180
أخرجه الحاكم (.)4884
اقتضاء العلم العمل ،للخطيب البغدادي ،ص (.)14
تفسير القرطبي (.)105/4
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( )20911والطبراني في مسند الشاميين ( )599بإسنا ٍد مُ َ
رسل.
تهذيب األسماء واللغات ،لإلمام النووي.)17/1( ،
تنقيح اإلفادة ،ص (.)129
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أﺑﺮز ﻣﻬﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﻲ

١

ّ
اﻟﺤﻖ
ﺑﻴﺎن
واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻼغ
اﻟﻤﺒﻴﻦ

٢

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺪﻳﻦ وﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟﻨﺒﻮي اﻟﻨﻘﻲ

نجاح العالم الرسايل مرهو ٌن بسالمة
قصده وحُ سن طويته ،ودوام جدّه ،وعلوّ
همّ ته ،ومُصاحبته الصادقة للعلم والعمل
والخلق ،جامعً ا بني املدارسة واملمارسة،
ّ
وقائالً
بالحق ال يخىش يف الله لومة الئم

٣

اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺤﺜﻴﺚ
إﱃ ﺗﻮرﻳﺚ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﺒﻮة ﻟﻸﺟﻴﺎل

وظيفة العلماء واملفكرين إنتاج الكتب القيادية
الهادفة ملختلف األزمنة واألجيال بحسب املشكالت
والحاجات واإلمكانات القائمة يف كل زمان»(((.
ّ
إن أمّ تنا اإلسالمية اليوم تُحا َرب بقسوة شديدة
ومكر خبيث يف مراحل الرتبية ،وساحات القضاء،
ومجال األرسة واملرأة ،واللسان العربي ،فضالً عن
حرب الكفاءات ،وتس ّلط االستبداد السيايس ،والغزو
الفكري ،مما يدعو إىل الزيادة يف فري املشكالت،
وتعميق املطارحة يف تعرف األولويات ،والتماس
الحلول املبنية عىل فقه املقاصد ومراعاة املآالت،
وخلوص الغاية ضمن عمل اجتهادي اجتماعي،
يجمع بني علماء الرشيعة األصالء املخلصني ،وأهل
التخصصات املحسنني« ،عىل أنّه ال بد من إبعاد
العقول امللتاثة عن علم الكتاب والسنّة ،وال بد من
تنقية منابعنا الثقافية حتى تروج أقوال األئمة
العباقرة ،وأهل الذكر ،وتستخفي أقوال املعلولني،
وأذناب السلطان ،وأشباه العوام»(((.
ّ
إن أمانة الوراثة عن النبي ﷺ يف عمقها
الرسايل ،ومادتها العلمية ،ورحمها الربانية ،قد
املحمدية الثالث ،قال تعاىل:
جمعت وظائف البعثة
َّ
ُّْ ّ َ َ ُ ً ُْ ْ َ ُْ َ َ
الي َب َع َ
َ
ْ
ْ
فال ِميِنيرسول ِمنهميتلوعلي ِهمآياتِهِ
﴿ ُه َو ِ
ث
ِ
ْ
ْ
ّ

خاتمة:
ّ
ال يسع أمّ ة اقرأ وأمّ ة الكتاب إل العودة الصادقة
إىل حاضنة العلم ورسالته السامية الباقية،
كما يؤ ّكد ذلك العالم املغربي املقاصدي أحمد
الريسوني بقوله«« :فإذا لم تكن -فعالً -خاصيتُنا
علمية ،ولم تكن رسالتُنا علمية ،ولم تكن نهضتُنا
علمية ،ولم تكن حضارتُنا علمية ،فقد حِ دْنا عن
الطريق الصحيح .فال ب َّد إذًا مما ليس منه بُد ،وهو
العلمي إمامً اَ ،واتخاذ الكتاب
اتخاذ العلم والعمل
ََ َ ْ َ َ َ
ربهِّ
ع بَ ّي َن ٍة  ِم ْن َ
إمامً ا ،كما قال تعاىل﴿ :أفمن كن
ِ
ً ِ
َ َُْ ُ َ ٌ ُِْ َ ِ ْ َ ْ ِ َِ ُ ُ َ َ ً َ َ ْ
َ
ويتلوه شاهِد منه ومن قبلِه كتاب موس إِماما ورحة﴾
[هود.]17 :
فسنّة الله إنزال الكتب ،وسنة األنبياء تبليغ
الكتب وإمامة الناس بالكتب ،ووظيفة العلماء
واملفكرين ترسيخ اإلمامة والقيادة للكتاب اإلمامّ َ ْ َ ُ َ ،
َ ُ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ
و ُي َعل ُِم ُه ُمالكِتاب
ثم ترسيخ ثقافة الكتاب ،وإمامة الكتاب ،والعلم ويزكِي ِهم
وال ِك َمةِإَونكنُوا ِم ْنقبْلل ِف
َ َ
ُ
ضل ٍل مب ِ ٍني﴾ [الجمعة.]2 :
بصفة عامة.
((( أبحاث في الميدان ،د.أحمد الريسوني ،ص (.)139-138
((( علل وأدوية ،لمحمد الغزالي ،ص (.)255
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دعوة

اإلكثار من تالوة القرآن أم تدبّ ُره؟
نظرة شرعية تربوية
د.عمر النشيواتي

(*)

أنزل الله تبارك وتعاىل القرآن الكريم وأمر برتتيله وتالوته آناء الليل وأطراف
النهار ،كما َّ
حث عىل تدبره والتفكر يف معانيه ،وعاب عىل من يغفل عن ذلك.
فما هي منزلة تدبُّر القرآن الكريم؟ وإىل أي مدى تصحُّ قراءة القرآن الكريم دون
النظر يف معانيه وحِ كمه وهداياته؟
مدخل:
القرآن الكريم هو الرحمة املهداة من رب
بنوره وهداه ،قال
لتستيضء البرشية
العاملني
َّ َ َ ْ
َّ
َ َْ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
تعاىل﴿ :إِن هذا القرآن يهدِي لِل ِت ِه أقوم﴾ [اإلرساء:
تعاىل:
 ،]9وهو صلة العبد بربه َ ليالً ونها ًرا ،قال
َّ
ُ
َ
َّ
الليْل َوقُ ْر َ
آن الْ َفجرْ
﴿أَق ِ ِم َّ
الصالةَ ِ ُللوكِ الش ْم ِس إِل غ َس ِق
ِ
ِ
ْ

ْ ً
َّ ُ ْ َ َ ْ َ
ًَ
َّ َ
ج ِر ك َن َمش ُهودا َ 78و ِم َن الليْ ِل ف َت َه َّج ْد بِهِ نَافِلة
إِن قرآن الف
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً َ ْ ُ ً
لك عس أن يبعثك ربك مقاما ممودا﴾ [اإلرساء-78 :

 .]79وهو املنبع الصايف الذي يستقي منه املسلم
أحكام دينه ،ويتعلم آدابه وأخالقه؛ لذا فإنه ال غنى
له عن قراءته وتالوته آناء الليل والنهار ،فقراءة
القرآن عبادة مطلوبة من املسلم عىل كل حال.
ً
معرضا
فمن كان مقرصًا يف قراءة القرآن أو
عنه :فال شك أن الثابت يف حقه أن يُق ِبل عليه

ويقرأه ،ويجعل له وردًا يوميًا ال يرتكه حتى ال
يكون ممن هجر القرآن.
تعرض له مسألة
أما من كان قارئًا للقرآن فقد ِ
تتباين فيها اآلراء وهي :هل األفضل اإلكثار من
التالوة أم االهتمام بالتدبر والتأمل ملعاني القرآن
وهداياته ومقاصده؟
فإن بعض قارئي القرآن ربما واجهوا قد ًرا من
التعارض بني األمرين ،قل هذا أو كثر ،فيرتددون
بني أن يزيدوا من قراءة الحروف أم يزدادوا من
التأمل والتدبر؟ والناس ما بني متطلع إىل تحصيل
األجر عىل تالوته لكل حرف حسنة والحسنة بعرش
أمثالها ،أو حريص عىل تدبره والعيش مع آياته،
وبني من يه ّذ قراءته هذًّا وال يهتم إال ببلوغ آخر
السورة أو الجزء! ويف هذه املقالة تقريب للمسألة(((.

(*) طبيب ،وكاتب مهتم بالقرآن وعلومه.
((( يفرق أهل العلم بين التفسير والتدبر واالستنباط :فالتفسير يتعلق بالمعنى ،والتدبر يتعلق بالهدايات والمقاصد وأثرها عىل القارئ ،وال يحصل
التدبر الصحيح إال بفهم صحيح لآلية وهو مراد هذه المقالة ،أما االستنباط فهو درجة فوق التدبر وليست مقصودة بالدرجة األوىل من المقالة.
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من كان مقرصًا يف قراءة القرآن أو
ً
معرضا عنه :فالثابت يف حقه أن يُق ِبل
عليه ويقرأه ،ويجعل له وردًا يوميًا ال
يرتكه؛ حتى ال يكون ممن هجر القرآن
بين يدي الموضوع أدعو القارئ إىل تأمل األمور
التالية:
*إحسان العمل ال كثرته :العربة بإحسان
ُ ُ
َالعمل َال بكثرته حيث قال الله تعاىلِ ﴿ :لَبْل َوك ْم
ُّ ُ ْ ْ َ ُ َ ً
ع َمل﴾ [هودَ ]٧َّ :ولم يقل أيكم
أيكم أحسن
ين أ َ
أكثر عمالً؛ وقال سبحانه﴿ :لِل َ
حس ُنوا ُ
احلسىن
َ
ُ

ت َوال ذِ َّل ٌة أولئ َ
ره ُق ُو َ
يادةٌ َوال يَ َ
َوز َ
ُ
جوه ُهم َق َ ٌ
صحاب
كأ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
اجل َّنةِ هم فيها ِ
خالون﴾ [يونس ]٢٦ :ولم يقل
َ َ
َ
ًِ
صالا ِمن ذك ٍر
للذين أكثروا … وقالَ ﴿ :من َعمِل
َ ُ
َ
َ ُ َ ُ ٌ َ َ ُ َ َّ ُ َ ً َ ّ َ ً َ َ
جز َي َّن ُهم
أ َو أنىث َوهو مؤ ِمن فلنحيِينه حياة طيِبة ول ِ
عم َ
جر ُهم بأ َ
حسن ما اكنوا يَ َ
لون﴾ [النحل.]٩٧ :
أ َ ِ
ِ

*إنما السبق بالقلوب :إن محل نظر الرب هو
القلب وصالحه وليس إىل الصور والهيئات ،قال
(إن ال َّل َه ال يَن ْ ُ
ﷺَّ :
ظ ُر إىل ُ
صو َِر ُك ْم وأَمْ وا ِل ُكمْ،
ُ (((
َ
و َلك ِْن يَن ْ ُ
ظ ُر إىل ُقلُو ِب ُك ْم وأعْ ما ِلكمْ)  .والسبق
إنما يكون بالقلوب ،قال بكر بن عبد الله املزني:
«ما َف َض َل أبو بكر الن َّ َ
اس بكثرة صال ٍة وال بكثرة
صيا ٍم ،ولكن بيش ٍء وقر يف قلبه»((( ،قال شيخ
ُ
ُ
والعبادات وإن
«الكلمات
اإلسالم ابن تيمية:
الصو َر ِة الظاهِ ر ِة َفإنها تَتَفاو ُ
اشت َك ْت يف ُّ
َت
ََ
ْ
ً
َ
القلوب تفا ُوتا عَ ِظيمً ا ،و ِمث ُل َهذا
أحوال
ِبحَ َس ِب
ِ
ِ
َ
َ
الحَ دِيث الذِي ِف حَ د ِ
ِيث :امل ْرأ ِة البَغِ ِّي التِي َسق ْت
َ
ِ
َ
حَ
َكلبًا َف َغ َف َر ال َّل ُه َلها؛ َفهذا لِما صل يف قل ِبها من
حُ ْس ِن النِّي َِّة وال َّرحْ مَ ِة إذْ ذا َك»(((.
*مقصد نزول القرآن :القرآن كتاب هداية
ََ
ُ
ِتاب
وذكرى ورحمة ﴿ َولقد ِ
جئناهم بِك ٍ
مح ًة ل ِ َقوم يُؤ ِم َ
فَ َّصلناهُ َع عِلم ُه ًدى َو َر َ
نون﴾
ٍ
ٍ
َ
ّ ُ َ
ُ
ُّ
َ
َ
[األعراف﴿ ]٥٢ :يا أيها انلاس قد جاءتكم
َُ ً َ َ ٌَ
َموع َِظ ٌة ِمن َر ّب ُ
ِفاء لِما ِف ُّ
كم َوش ٌ
محة
الصدورِ وهدى ور
ِ
لمؤ ِم َ
لِ ُ
نني﴾ [يونس ]٥٧ :وعن أنس  قال:

القرآن بالهداية والعلم بالدراية»((( ،فكيف ينال
تلك الهدايات والرحمات من ال ينظر إال إىل عدد
الحروف والكلمات واألجزاء؟
تدبره
*األمر بالتدبر :دعانا القرآن مرا ًرا إىل
ََ
والتفقه فيه للعمل بما فيه ،قال سبحانه﴿ :أَفال
َ
َ َ َ َّ َ ُ
الق َ
يتدبرون
[النساء ]٨٢ :وقال﴿ :أفال
رآن َ﴾
َ
ُ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ
لوب أقفالها﴾ [محمد]٢٤ :
يتدبرون القرآن أم
عق ٍ
ين آتَ ُ
يناه ُم الك َ
وقال سبحانهَّ ﴿ :ال َ
ِتاب يَ ُتلونَ ُه َح َّق
ُ
َ ُ ِ َ ِ ََ َ ُ
كفر بهِ فَأولئ َ
تِ َ
ك ُه ُم
الوتِهِ أولئِك يؤمنون بِه ومن ي
ِ
ِ
َ
ِ
اخلاسون﴾ [البقرة ]١٢١ :فما هو حق تالوته؟

قال ابن مسعود « :والذي نفيس بيده إن حق
تالوته أن يحل حالله ويحرم حرامه ويقرأه
كما أنزله الله وال يحرف الكلم عن مواضعه»(((.
*الدعاء املستجاب :القرآن كتاب مناجاة ودعاء
وسؤال ،والله ال يقبل دعا ًء من قلب غافل الهٍ،
ِ
باإلجابة،
قال ﷺ« :ادْعوا الل َه وأنتم موقنون
َ
واع َلموا َّ
قلب
أن الل َه
تعال ال يستجيبُ دعا ًء من ٍ
(((
غافل الهٍ)  ،فكم ي َُفو ُ
ِّت صاحبُ القلب الالهي
ٍ
عىل نفسه من تلك الدعوات املباركات؟
*إعجاز القرآن وبيانه :القرآن كتاب معجز يف
اإلنس
لفظه ومعناه وترشيعاته
وتحدى َالله ُّبه َ َ
والجن؟ ﴿قُل لَئن َ
ُ
اجت َم َع ِ
جلن ع أن
اإلنس وا ِ
ت ِ
ِِ
َ ُ
أتون بمِثلِهِ َولَو َ
القرآن ال يَ َ
اكن بَ ُ
َ
عض ُهم
ِثل هذا
ِ
ِ
يأتوا بِم ِ
عض َظ ً
هريا﴾ [اإلرساء ]٨٨ :وال يستوي الذي
ِلَ ٍ

يفقه ألفاظ القرآن والذي ال يفقهها ،فضالً
عن أن يستوي الفقيه بآيات الله والعامي؟ أو
يستوي الراسخ يف العلم واملستنبط ومَ ن هو
دونه؟ فكيف تتكشف أرسار القرآن؟ وكيف
لهذا التفاضل أن يظهر بغري تعقل وتفهم
وتدبر آليات الله؟

«ليس القرآن بالتالوة ،وال العلم بالرواية،
ولكن القرآن بالهداية والعلم بالدراية»
أنس بن مالك 

«ليس القرآن بالتالوة ،وال العلم بالرواية ،ولكن

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

أخرجه مسلم (.)2564
ذكره الحكيم الترمذي في :نوادر األصول ( ،)55/1وبكر بن عبدهللا المزني من التابعين.
مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)735/10
ذكره الديلمي في :الفردوس بمأثور الخطاب (.)398/3
أخرجه الطبري (.)567/2
أخرجه الترمذي (.)3479
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إذا تقرر هذا كله ،فما الذي يجعل هذه املسألة الشهيد! مستشهدًا بحديث عبادة بن الصامت:
الله ُّ
محل خالف ونقاش ويكثر حولها الجدل؟ ويكثر (للشهي ِد عند ِ
ست خصال)((( وذَهل عن أن
السائلون عنها ويرتدد املسؤولون عنها يف تبيان الجهاد إنما رشع لحفظ الدين -الذي يتطلب حفظ
القول الفصل فيها؟
األرواح ال إزهاقها -ليتحقق النرص والتمكني ،وإنما
ً
جُ عل األجر الوارد -والله أعلم -حاديًا ومحفزا ملن
مفاتيح بالغة القرآن الكريم وأرسار
خرج يف سبيل الله أنه ينال إحدى الحسنيني :إما
إعجازه ال تنكشف إال بالتدبُّر وإعمال
النرص ،وإما الشهادة ،فمن جعل الوسيلة واملحفز
العقل والقلب يف فهم كالم الله ،وبغري هذا
ً
هدفا فقد فوت عىل نفسه الكثري!
التدبُّر ال يظهر التفاضل بني العالم ومن
دونه من الناس
»الجمع بين اإلكثار والتدبر:
عند استحضار عدد من نماذج قراءة السلف
للقرآن وتحزيبه ،وعملهم بأحكامه وترشيعاته فإنه
القول بأفضلية اإلكثار من القراءة:
عند النظر يف قول من يرى بأن مجرد اإلكثار سيظهر لنا جليًا أن أعىل املراتب وأوالها :الجمع بني
من التالوة هو األفضل تحصيالً لألجر خاصة يف ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة وسرية النبي
مواسم الطاعة كرمضان ونحوه فإننا سنجد أن ﷺ القولية والفعلية يف القراءة والتدبر ،فإعمال
النصوص أوىل من إهمالها؛ من ذلك قوله تعاىل:
عمدة القول فيه هو الحديث الذي رواه عبدالله بن
َ َّ ُْ ْ َ َْ ً
ِيل﴾ [املزمل ،]4 :وقولهَ ﴿ :و َرتَّلْ َناهُ
الله ﴿ورت ِ ِلالقرآنترت
مسعود  مرفوعً ا( :مَ ن قرأ ً
كتاب ِ
حرفا من
ً
ِ
والحسنة بعرش أمثالِها ،ال أقو ُل تَ ْرتِيل﴾ [الفرقان ،]32 :وأن النبي ﷺ كان يرتل
ُ
ٌ
حسنة،
فله به
ِ
حرف ومي ٌم السورة حتى تكون أطو َل من أطو َل منها((( ،وأنه
﴿الٓ ٓ
ٌ
ٌ
حرف ،ولكن ٌ
ٌ
حرف وال ٌم
ألف
ـم﴾
(((
حرف)((( .ويستدل بعضهم كذلك بفعل عثمان بن قام بآية حتى الصباح  ،وعن قتادة قال :سألت
ٌ
ً
أنسا عن قراءة النبي ﷺ فقال« :كان يَ ُم ُّد مَ دًّا»(((.
عفان  أنه قرأ القرآن يف ركعة ،وبقول امْ َرأ ُة
ني ُق ِت َل« :لقد َقتَلتُمُو ُه وإن ُه َليُحْ يي اللي َل إىل غريها من النصوص املشتهرة يف هدي النبي ﷺ
مان حِ َ
عُ ث ْ َ
ِ
ُك َّل ُه بالقرآن يف ركعَ ٍة»((( ،ويذكرون آثارا عن بعض وسلف األمة يف قراءتهم للقرآن ،والتي ينبغي أال
ً
َ
السلف يف ِتحزيب القرآن واإلكثار من قراءته؛ إال ننظر إىل نصف الصورة عنهم يف تحزيبهم لكتاب
الله وكثرة قراءتهم ثم ال نهتدي بهديهم يف كيفية
أنه يمكن تسجيل املالحظات التالية:
أدائهم ألورادهم وأحزابهم؟
»نظرة مقاصدية:
مع التأكيد عىل عظم هذا الفضل الثابت لتالوة
اإلكثار من التالوة ليس بالرضورة تالوة
كتاب الله وأهمية التنافس يف تحصيله ،إال أنه ينبغي
عدد كبري من اآليات والسور ،أو ختم
أن ننظر لهذا الفضل نظرة مقاصدية؛ فرتتيب
القرآن الكريم يف وقت قصري ،فمن صوره
هذا األجر العظيــم عىل كل حرف منه إنما جُ عل
ّ
التي كان يقوم بها النبي ﷺ :إطالة قراءة
ومرغبًا يف تالوة كتاب الله وليس مقصودًا
محف ًزا
السورة الواحدة ،وترديد آياتها وتكرارها
أوّليًا والله أعلم ،ومن هنا بدأ يشء من الخلل بجعل
األجر غاية نهائية ،واملحفز ً
من أجل تدبر أعمق ملعانيها وهداياتها
هدفا لذاته ،قال بعض
السلف« :نزل القرآ ُن ليعمل به ،فاتخذوا تالوته
عمالً» ،وإن من يرجو من التالوة حصول األجر له
فحسب! كمن يخرج مجاهدًا يف سبيل الله يتطلب
من خروجه أن يُقتل يف سبيل الله ليحصل له أجر
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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أخرجه ابن ماجه (.)1350
أخرجه البخاري (.)5045
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إﻧﻤﺎ
اﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻮب

ﻣﻘﺼﺪ
ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن
ﻓﻬﻤﻪ ووﻋﻴﻪ

اﻟﻤﺤﻔﺰات
إﱃ ﺗﺪﺑﺮ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ

اﻷﻣﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﺮ

تدبر:
»من صور هجر القرآن :قراءته دون فهم أو
َّ َ ُ
َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ّ َّ َ
ب إِن ق ْو ِم اتذوا
قال الله تعاىل﴿ :وقال ٱلرسول يا ر ِ
َه َذا الْ ُق ْر َ
آن َم ْه ُ
ج ً
ورا﴾ [الفرقان ]30 :قال ابن كثري:
«تَ ْر ُك تَ َدبُّر ِه َوتَ ْفهُّ ِم ِه ِم ْن ُهجْ َران ِِه»(((.
ون َل َي ْعلَ ُم َ
وقال تعاىلَ ﴿ :و ِمنْ ُه ْم أُ ّ ِم ُّي َ
ون الْك َِت َ
اب
َ
ْ
ِإَون ُه ْم إ َّل َي ُظ ُّن َ
إ ِ َّل أ َم ِ َّ
ون﴾ [البقرة ]78 :قال
ان
ِ
ابن جرير« :يعني بقوله﴿ :ال يعلمون الكتاب﴾ ال
يعلمون ما يف الكتاب الذي أنزله الله ،وال يدرون ما
أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه»(((.
َ
َ
القرآن ال
(يقرؤون
وجاء يف صفة الخوارج أنهم
ُجاو ُز حناج َرهم)((( ،فما ورد من التحذير والنهي
ي ِ
عن تالوة القرآن بال فهم أو تدبر يكفي يف التزهيد
يف هذا املسلك وهو صورة من صور هجره التي
يجب أن ال نقع فيها.
إن تتبع املدرسة التي تقدم االهتمام بال َك ِّم
يف الصالة والذكر واألوراد وغريها عىل حساب
املضمون والكيف سيلحظ أنه خطأ قديم عالجه
(((
(((
(((
(((

إﺣﺴﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﻛﺜﺮﺗﻪ

ﺗﺬوق
إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن
وﺑﻴﺎﻧﻪ

ﺣﺼﻮل
اﻟﺪﻋﺎء اﻟﻤﺴﺘﺠﺎب
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻘﻠﺐ

النبي ﷺ يف قصة «النفر الثالثة» الذين تَقا ُّلوا
عمل النبي ﷺ فقال لهم( :ما با ُل أقوا ٍم َقالُوا كذا
أص ِّل وأنامُ ،وأصو ُم وأ ُ ِ
فط ُر ،وأتزوجُ
وَكذا؟ ل ِكنِّي َ
ِّ (((
َّ
النساءََ ،فمَ ن  َرغِ بَ عن ُ
سنتِي ف َل َ
يس ِمني)  ،إال
أنها ازدادت تضخمً ا واتساعً ا مع مرور الزمن
فأصبحت يف الخلف أكثر منها يف املتقدّمني ،مما
يستدعي مراجعة وتصحيحً ا لطرق التعبد لتعود
كما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه.
تساؤالت وإجابات:
ُ
فهمت القرآن وتدبرته مرة ومرات ،فما
*إذا قيل:
الداعي إلعادة تدبره؟ أليس األوىل االستزادة من
الحسنات باإلكثار من التالوة؟
تكرار تالوة القرآن الكريم وتدبره يثمر
مراجعة العلم والتفسري والفوائد وضبطها وتذكري
النفس بها ،فالقرآن منهج حياة يواجه به معرتكها
ووقائعها ،وليس مجرد معلومات نظرية ال ّ
تمت
للواقع بصلة!

تفسير ابن كثير (.)108/6
تفسير الطبري (.)259/2
أخرجه البخاري ( )3344ومسلم (.)1063
أخرجه البخاري ( )5063ومسلم ( )1401واللفظ له.
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فيقال :إن التأكيد عىل املعاني وترسيخها وتشبع
القلب بحقائق القرآن ومعانيه وتربية القلب والفكر
والجوارح بالقرآن هو مقصد ظاهر يف كتاب الله،
وإال فما الغاية من تكرار اآليات الدالة عىل توحيد
الله وصفات الله وأسمائه ومشاهد اآلخرة والبعث
والحساب والجزاء والجنة والنار وقصص األنبياء
والصالحني ،واملفسدين وأعداء الرسل واملصلحني؟!
أال يكفي أن تذكر مرة واحدة إن كان املراد هو مجرد
العلم بها ،املعرفة العقلية املجردة؟
ثم إنه يحصل بهذا التكرار مراجعة للعلم
والتفسري والفوائد وضبطها وتذكري النفس بها،
فالقرآن منهج حياة يواجه معرتكها ووقائعها وليس
هو مجرد معلومات نظرية ال تمت للواقع بصلة!
كما أن تكرار التدبر والتأمل طريقة مهمة
إلضافة معان جديدة قد ال تتحصل إال ملن أعاد
النظر والتأمل واجتهد يف ذلك وُسعه ،ويف كل مرة
ّ
يتكشف له
يعيد املتأمل النظر يف آيات كتاب الله
الجديد من املعاني ،عن عيل بن أبي طالب  قال:
أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول ،...( :وهو
ني ،وهو الذك ُر الحكيمُ ،وهو الرصا ُ
حب ُل الله املت ُ
ط
املستقيمُ ،هو الذي ال تزيغ به األهواء ،وال تلتبس به
األلسنة ،وال يشبع منه العلماءُ ،وال ي َْخ َل ُق عىل كثرة
الرد ،وال تنقيض عجائبُه)(((.
*فإن قيل :لنكن واقعيني! فمن الذي يستطيع أن
يتلو القرآن لساعات طويلة وهو متدبر ومتأمل
ملا فيه ،فإن النفوس تمل وال تقوى عىل مثل هذا،
خاصة عىل من ألزم نفسه بورد طويل من القرآن؟
قيل :املسألة هنا ليست خيا ًرا بني القراءة مع التدبر
أو عدم القراءة ،بل هي مراتب ودرجات ،ويحرص
املسلم عىل األكمل واألفضل بحسب وقته وأحواله.
فاألكمل :أن يقرأ مع تدبر وفهم ،ولو كان بضع
آيات ،فقد كان الصحابة  يقرؤون بضع آيات ال
يتجاوزونها حتى يفهموها ويعملوا بما فيها.
املسلم ليس مخريًا بني القراءة مع التدبُّر
أو عدم القراءة! بل هي مراتب ودرجات
يحرص عىل األكمل واألفضل بحسب وقته
وأحواله .فاألكمل :أن يقرأ مع تدبُّر وفهم
((( أخرجه الترمذي (.)2906
((( زاد المعاد ،البن القيم (.)328/1
((( أخرجه الترمذي (.)2985
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ومثلها يف الرتبة :أن يكون عىل حال يصعب
فيه التدبر وإعمال الذهن ،كانتظار عمل ،أو أثناء
انتقال يف طريق ،ونحو ذلك :فتكون القراءة أكمل
من عدم القراءة.
ويليه يف املرتبة االقتصار عىل القراءة ،ال سيَّما
عند ضعف السري وخشية ضياع الورد؛ بأن نثبُت
عىل الورد وال نهمله ونجاهد أنفسها عىل مراعاة
املضمون ما استطعنا ،مع استحضار أنها مرتبة
دون الكمال املنشود!.
ويُستأنس هنا بقول ابن القيم رحمه الله:
«اختلف الناس يف األفضل من الرتتيل وقلة القراءة،
أو الرسعة مع كثرة القراءة ،أيهما أفضل؟ عىل
قولني »..إىل أن قال« :والصواب يف املسألة أن يقال:
إن ثواب قراءة الرتتيل والتدبر أج ّل وأرفع قد ًرا،
وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا :فاألول :كمن تصدق
بجوهرة عظيمة ،أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدًا.
والثاني :كمن تصدق بعدد كثري من الدراهم ،أو
أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخيصة!»((( .فمن
فاتته الجواهر الثمينة فال يفوت عىل نفسه اإلكثار
من الحسنات.
*فإن قيل :أخىش من الفهم الخاطئ ملعاني
مفرسا أو
القرآن إن أنا تدبرته ..فأنا لست
ً
الله ْحني َأمرنا بتدبر آيات
مجتهدًا ،فيقالَ :إن ٌ َ
ْ
َ
َّ
ٌ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
اب أنزلاه إِلك مبارك ِلدبروا
كتابه بقوله﴿ :كِت
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ
َ
َ
 ]29وقال:
اب﴾ [ص:
آيا َتِهِ و ِلتذكر أولو الل ِ
َ ُ
َ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ
لوب أقفالها﴾
﴿أفال يتدبرون القرآن أم ع ق ٍ
[محمد ]٢٤ :فإنه سبحانه لم يأمرنا إال بما
نُطيق ،فينبغي عىل املرء أن يجتهد وسعه يف
ذلك بحسب حاله:
فإن كان ممن أعطاه الله علمً ا يُمَ ِّكنُه من النظر
يف اآليات ومعانيها فليتدبر ما يعلم صحة معناه وهو
كثري ،يجتهد وسعه يف تحقيق كل ما يعينه عىل فهمه
وتدبره من تعلم اللغة العربية وأساليبها والتفقه
يف الدين ،ويف تعلم بعض قواعد النظر واالستدالل،
ويستعني الحريص بمطالعة كتب اللغة والتفسري
فقد تيرست وأصبحت متاحة ملن بحث عنها ،عن أبي
أمامة  أن رسول الله ﷺ قال( :فضل العالم عىل
العابد كفضيل عىل أدناكم)((( ،وقال الشافعي« :ليس
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ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن وﺗﺪﺑﺮه
اﻟﺘﻼوة دون ﺗﺪﺑﺮ
ﻟﻠﻤﻘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻼوة
أو ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺘﺪﺑﺮ

اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻼوة
ﻣﻊ اﻟﺘﺪﺑﺮ اﻟﻴﺴﻴﺮ

بعد أداء الفرائض يش ٌء أفضل من طلب العلم»(((،
ومن يرد الله به خريًا َ
يف ِّقهْ ُه يف الدين.
ومن لم يكن من أهل النظر فليستعن بجهود
أهل التخصص يف ذلك من مواد مقروءة أو
مسموعة أو مرئية ،وقد أصبحت يف هذا الزمن
متوفرة بكثرة ،وليحذر من الخوض يف معاني كالم
الله تعاىل دون علم ،قال تعاىل﴿ :قُ ْل إ ِ َّن َما َح َّر َم َر ّ ِ َ
ب
ْ
ْ
ْ
ْ

ال َف َواح َِش َما َظ َه َر ِمنْ َها َو َما َب َط َن َوالثْ َم َوالَ ْ َ َ ْ
ي َ
ال ّ ِق
ِ
غ ُبِغ َ َِ
ََ ْ ُْ ُ
ن ْل بهِ ُسلْ َطانًا َوأَ ْن َت ُقولوا ع َّ
َّ َ َ ْ ُ َ ّ
اللِ
شك َوا بِاللِ ما لم ي ِ ِ
وأن َت ِ
َ
ْ
ُ
َما ل َتعلمون﴾ [األعراف.]33 :
ََ ْ َُ ُ ََ
اللِ َما َل َت ْعلَ ُم َ
ع َّ
قال ابن القيم﴿« :وأن تقولوا
ون﴾

فهذا أعظم املحرمات عند الله وأشدها إثمً ا ،فإنه
يتضمن الكذب عىل الله ،ونسبته إىل ما ال يليق به،
وتغيري دينه وتبديله ،ونفي ما أثبته وإثبات ما
نفاه ،وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه ،وعداوة
من وااله ومواالة من عاداه ،وحب ما أبغضه وبغض
ما أحبه ،ووصفه بما ال يليق به يف ذاته وصفاته
وأقواله وأفعاله ،فليس يف أجناس املحرمات أعظم
عند الله منه ،وال أشد إثمً ا ،وهو أصل الرشك
والكفر ،وعليه أسست البدع والضالالت ،فكل بدعة
مضلة يف الدين أساسها القول عىل الله بال علم»(((.

اﻟﺘﺪﺑﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻊ اﻟﺘﻼوة اﻟﻜﺜﻴﺮة

«ثواب قراءة الرتتيل والتدبر أجل وأرفع
قد ًرا ،وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا:
فاألول :كمن تصدق بجوهرة عظيمة ،أو
أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدًا .والثاني:
كمن تصدق بعدد كثري من الدراهم ،أو
أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخيصة»
ابن القيم رحمه الله

ً
وختاما:
َّ
إن مجلس تالوة كتاب الله هو مجلس هداية
ومناجاة وذكر وموعظة وفقه ،كما أنه مجلس علم
نتع ّرف فيه عىل الله تعاىل وصفاته لنوقن به وبالدار
اآلخرة والجزاء والحساب ،وهو مجلس استشفاء
ومراجعة للنفس ومحاسبة لها ونقد للذات ،وهو
كذلك حداء يحدو بنا للسري إىل الله والدار اآلخرة،
كما يحصل به من الحسنات واألجور العظيمة عىل
كل حرف منه ،فلنحرص عىل تحصيل تلك املنافع
كلها وذلك من فضل الله الواسع العظيم الذي
اختص به أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته..
قال ابن القيم« :وأهل القرآن هم العاملون به،
والعاملون بما فيه ،وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب،
وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس
من أهله ،وإن أقام حروفه إقامة السهم»(((.

((( مناقب الشافعي ،للبيهقي (.)138/2
((( مدارج السالكين ،البن القيم (.)378/1
((( زاد المعاد ،البن القيم (.)327/1
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ةنسلاو نآرقلا نازيم يف يعوطتلا لمعلا

حضارة
وفكر

العمل التطوعي
في ميزان القرآن والسنة
د .مصطفى بوهبوه

(*)

ّ
وحث عباده عىل التسابق إىل
أنزل الله تعاىل اإلسالم دين رحمة وتعاون،
مغفرته ورضوانه فرشع لهم بذلك أبوابًا للمسابقة إىل الخري ،ومن أهمّ ها
العمل التطوعي ،مبدأ إسالميًا أصيالً .ويأتي هذا املقال لإلسهام يف الكشف عن
هذا املبدأ ،وبيان أهم ضوابطه ومحدّداته ،مرب ًزا بعض املعيقات يف طريق العمل
التطوعي ،وبعض السبل لتطويره وامليض به نحو األفضل يف وقتنا املعارص.
أو درء املفاسد عنه ،دون انتظار أجر مادي أو
المقصود بالعمل التطوعي:
ٌّ
مشتق من الطوَّع ،وهو نَقيض معنوي مقابل جهده املبذول.
التطوع لغة:
(((
ال ُكره .يقال طاعه ويطوعه وطاوعه  ،ويف التنزيل
قال الله تعاىلَ ﴿ :ف َمن َت َط َّو َع َخ ْ ًيا َف ُه َو َخ ْ ٌي َّ ُل﴾ ضوابط العمل التطوعي:
ّ
إن قبول التطوع أو رده يف ظ ّل الرشيعة
[البقرة.]184 :
اإلسالمية رهني بمجموعة من الضوابط التي ال
التطوع يف االصطالح :هو ما تربّع به يصدق عىل العمل اسم التطوع من الناحية الرشعية
الشخص من
أعمال الخري من ذات نفسه مما ال إال بتوفرها ،ومن هذه الضوابط ييل:
(((
يلزمه فرضه .
1 .إخالص النية :فيشرتط فيمن يقوم بالعمل
وصار مصطلح التطوع إذا طرح تتبادر إىل
ً
مخلصا يف عمله حتى يُكتب
التطوعي أن يكون
معان من َقبيل العمل اإلغاثي واإلنساني
الذهن
ٍ
أجره عند الله؛ فال ينوي به الحصول عىل
ّ
ّ
والخريي ،وهذا يعني أنه صار يتسع ليشمل كل
اجتماعية ،قال
مكافأة َأو َ مكانة
منصب أو
ُ
َ
ّ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
جه ٍد -مايل أو جسدي أو فكري -يبذله الشخص
تعاىل﴿ :قل إ ِ ِن أ ِم ْرت أن أع ُب َد َ
ادل َ
الل مل ًِصا ُل ّ ِ
ين﴾
اختيا ًرا بكامل إرادته ،بهدف جلب املصالح للغري
[الزمر ،]11 :قال ابن القيم رحمه الله« :فأمّ ا
(*) حاصل عىل الدكتوراه في الفقه واألصول – المغرب ،وللكاتب عدة مواد في الموضوع ،منها كتاب "العمل الخيري التطوعي أصوله وأبعاده".
((( لسان العرب ،البن منظور (.)625/4
((( لسان العرب (.)626/4
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النيّة فهي رأس األمر وعموده ،وأساسه وأصله
الذي عليه يُبنى ،فإنّها روح العمل وقائده
وسائقه ،والعمل تابع لها يبنى عليها ،ويصحّ
بصحّ تها ،ويفسد بفسادها ،وبها يستجلب
التوفيق ،وبعدمها يحصل الخذالن ،وبحسبها
تتفاوت الدرجات يف الدنيا واآلخرة»(((.
2 .اإلرادة الحرة :بأن يكون العمل صاد ًرا عن
طيب نفس ال يخالجه تردّد؛ ألنّها من املعروف
ّ
والسخاء((( ،فال يجوز اإلجبار عىل القيام بعمل
وعدّه تطوعً ا ،كعدم إعطائهم أجرة ،أو إضافة
أعمال أو ساعات عمل للموظفني دون رضاهم؛
ّ
ألن األصل يف أموال الناس وجهودهم احرتامها،
فال يح ّل ألحد مال غريه أو جهده إال عن طيب
ً
مصداقا لقول النبي ﷺ( :وال يح ُّل
نفس منه،
(((
مال أخيه إال ما طابت به نفسه) .
المرئ من ِ
3 .طيب األصل املتربع به :فالله تعاىل طيّب ال
يقبل إال الطيب ،فسواء أكان األصل املتربّع به
ماال ً أو عينًا أو جهدًا ،فيجب أن يكون حالال ً
املبذول فيه الجهد
طيبًا غري خبيث ،واملجال
َْ َُ َ َ َ َ
اذا ُينْف ُِقونَ
حالل َوجائز قال تعاىل﴿ :يسألون َك م
ْ
ْ
ْ

من رشوط التطوع أن يكون صاد ًرا عن
طيب نفس ال يخالجه تردّد؛ فال يجوز
اإلجبار عىل عمل وعدّه تطوعً ا ،كعدم
إعطاء العامل أجره ،أو إضافة أعمال أو
ساعات للموظفني ومطالبتهم باالحتساب
العمل التطوعي في الكتاب والسنة:
د َّلت نصوص كثرية من الكتاب والسنة عىل
فضل ومرشوعية العمل التطوعي:

فمن القرآن الكريم:
جاءت آيات كثرية دالة عىل مرشوعية العمل
التطوعي ،ومن ذلك:
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ً َ َّ َّ َ َ
الل شاكِ ٌر
قوله تعاىل﴿ :ومن تطوع خيا فإِن
َ َ ْ َ َ َّ َ
ع َخ ْياً
َعل ٌ
ِيم﴾ [البقرة ،]157 :وقوله﴿ :فمن تطو
َ ُ َ َ ْ ٌ َُ
فهو خي ل﴾ [البقرة.]183 :
فقد أخرب تعاىل يف اآلية األوىل أنّه شاك ٌر لفعل
املتطوع عال ٌم بالقائم به حتى ّ
يتيقن ك ّل من عمل
خريًا ّ
أن الله تعاىل يعلمه ويشكره عىل عمله .واملراد
ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ تطوَّع خريًا يف سائر العبادات .حكاه فخر الدين
ق
ي فل ِلو ِالي ِن والقربِني والت
ل ما أنفقتم ِمن خ ٍ
ام الرازي وعزاه إىل الحسن البرصي((( .ويف اآلية
السبيل َو َما َت ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْي فَإ َّن َّ
َوال ْ َم َساكِني َوابْن َّ
اللَ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
الثانية يذكر عز وجل ّ
أن التطوّ َع فيه خري لفاعله.
بِهِ َعل ٌ
ُ
ّ
ّ
اإلنفاق
أن
بي
ت
فاآلية
.]215
[البقرة:
ِيم﴾
ُ
والق َر ِب
فالتطوع يف شتى مجاالت العبادات
يجبً أن يكون خريًا ،وال يكون خريًا إن كان والصدقات خري لإلنسان وخري لألمة جميعً ا.
خبيثا« :فقوله تعاىل( :من خري) إشارة إىل أن
وُّ
ما يُنفق يجب أن يكون طيبًا ال خبيثًا ،إذ لفظ أمثلة عملية للتط ع في القرآن الكريم:
الخري يدل عىل ذلك ويرمز إليه»(((.
حفل القرآن الكريم باألمثلة عىل العمل التطوعي،
4 .االلتزام وتحمّ ل املسؤولية ،واإلتقان :مما يدل عىل فضله وأهميته يف بناء مجتمع متكافل
فالعمل التطوعي يف أصله تربّع ،لكن متى ما قائم عىل الرتاحم والتضامن ،ومن ذلك:
تعاىل:
دخل فيه صاحبه وجب عليه االلتزام به وتحمّ ل  .أالتطوع بإطعام َ الطعام ،قال
َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ
ح ّبهِ  ِم ْسك ً
ع ُ
وأَسِرياً
ِيما َ
و َيت ً
ِينا َ
مسؤوليته حتى يتمّ ه عىل أكمل وجه ،أو يعتذر
﴿ويطعِمون الطعام
ِ
َّ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ً َ َ
عنه بما ال يُخ ّل به أو يرضّ باملتطوّ ع له فردًا
 ٨إِنما نطعِمكم لِوجهِ اللِ ل ن ِريد ِمنكم جزاء ول
ُ
ُ
شك ً
كان أو مؤسسة ،قال رسول الله ﷺ( :إن الله
ورا﴾ [اإلنسان ،]9-8 :قال ابن العربي« :يف
تعاىل يحبُّ إذا عَ ِم َل أحدكم عمالً أن يُتقِ نَهُ)(((،
اآليات تنبيه عىل املواساة؛ ومن أفضل املواساة
ومن صور عدم االلتزام نقض العهود واملواثيق
وضعها يف هذه األصناف الثالثة  ...دون توقع
واإلخالف بالوعد بعد االلتزام به.
مكافأة ،أو شكر من املعطي»(((.

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

إعالم الموقعين ،البن قيم الجوزية (.)252/4
مقاصد الشريعة ،للطاهر بن عاشور ،ص (.)188
أخرجه أحمد (.)15488
أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير ،ألبي بكر الجزائري (.)195/
أخرجه البيهقي في شعب اإليمان (.)4931
تفسير ابن كثير.)232/2( ،
أحكام القرآن ،البن العربي (.)354-353/4
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الخري،
.بالتطوع بالشفاعة لآلخرين يف أمور
َ ْ َْ َ ْ َ َ ًَ َ َ ًَ َ ُ َ
ك ْن ُل
قال تعاىل﴿ :من يشفع شفاعة حسنة ي
َ

ٌْ
اع ًة َس ّي َئ ًة يَ ُ
يب ِمنْ َها َو َم ْن ي َ ْش َف ْع َش َف َ
نَ ِص ٌ
ك ْن ُل كِفل
ِ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َّ ُ
َْ َ
ك ْ
ش ٍء ُمق ًِيتا﴾ [النساء.]85 :
ِمنها وكن الل ع ِ

«فمن َّ
شفع غريه وقام معه عىل أمر من أمور
الخري -ومنه الشفاعة للمظلومني ملن ظلمهم-
كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله
ونفعه ،وال ينقص من أجر األصيل واملبارش
يشء ،ومَ ن عاون غريه عىل أمر من الرش كان
عليه كفل من اإلثم بحسب ما قام به وعاون
عليه .ففي هذا الحث العظيم عىل التعاون عىل
الرب والتقوى ،والزجر العظيم عن التعاون عىل
اإلثم والعدوان»(((.
.جما ذكره الله تعاىل عن بعض رسله وعباده
الصالحني من قيامهم بأعمال التطوع مثل:
»تطوّ ع موىس عليه السالم بالسقي للمرأتني
اللتني كانتا تنتظران حياء حتى ينتهي
الرجال ،فسقى لهما دون أن يسأاله ذلك،
َ
قال تعاىلَ ﴿ :ول َ َّما َو َر َد َم َ
اء َم ْد َي َن َو َج َد َ َعليْهِ
ُ
أ َّم ًة ّ ِم َن انلَّ ِ َ ْ ُ َ
ْ َْ
ُ
َ َ
ي
اس يسقون َو َوجد ِم َن َدون ِ ِه ُم ام َرأت ِ
َ َ َ َ ْ ُ ُ
َُ َ
ك َما ۖ قَالَا ل ن َ ْس ِق َح َّ ٰ
ت
ان ۖ قال ما َ خطب
تذود ِ
َ
َ
الر َع ُء ۖ َوأبُونَا َشيْ ٌخ كب ِ ٌ
ُ ْ َ ّ
ري  23فَ َس َ ٰ
ق ل ُه َما
ي ُصدِر َّ ِ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ّ
َ
ث َّم تَ َو ٰل إل ّ
الظ َ َ ّ
نزل َ
ب إ ِ ِن ل ِ َما أ َ
ت إ ِ َّل ِم ْن
ِ
ِل فقال ر ِ
ِ
ٌ
َخ ْ ٍي فَقِري﴾ [القصص ،]24 :قال السعدي:
َ
طالب منهما األجرة ،وال
«﴿فَ َس َق ل ُه َما﴾ غري
ٍ

له قصد غري وجه الله تعاىل»(((.
»تطوع ذي القرنني لحماية ْالضعفاءْ ،ببناء
السد بغري أجر﴿ :قَالُوا يَا َذا ال َق ْر َن ْي إ َّن يَأ ُج َ
وج
ْ
َْ
ِ َِ
وج ُم ْفس ُِد َ
ون ف ال ْر ِض َف َه ْل نْ َع ُل ل َ َ
َو َمأ ُج َ
ك
ِ
َ ْ ً َ َٰ
ع أَن َتْ َع َل بَيْ َن َنا َو َبيْ َن ُه ْم َس ًّدا  94قَ َال ماَ
خرجا
َ َّ
ج َع ْل بَيْ َن ُ
ِينون ب ُق َّو ٍة أَ ْ
ي فَأَع ُ
ك ّن فِيهِ َر ّب َخ ْ ٌ
ك ْم
ِ ِ
م ِ
ِ
َو َبيْ َن ُه ْم َر ْد ًما﴾ [الكهف.]95-94 :

»تطوع الخرض يف مساعدة الناس وحفظ
حقوقهم :كما َّ
قص الله علينا قصته يف آيات
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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تفسير السعدي ،ص (.)191
تفسير السعدي ،ص (.)614
أخرجه البخاري (.)6011
أخرجه البخاري (.)2446
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر (.)381/10
أخرجه مسلم (.)2699
أخرجه البخاري (.)5353
أخرجه مسلم (.)2699
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عديدة من سورة الكهف مع موىس عليهما
السالم.
التطوع من أخالق األنبياء والصالحني،
فقد تطوع موىس عليه السالم للسقاية
للفتاتني ،وتطوع ذو القرنني لحماية
الضعفاء ،وتطوع الخرض لحفظ مال
اليتامى من الضياع
التطوّ ع في السنة النبوية:
وردت أحاديث كثرية يف السنة النبوية تدل
عىل مرشوعية عموم فعل الخري واإلحسان للناس،
والعمل التطوعي ،ومن ذلك:
قال عليه الصالة والسالم( :تَرى املؤمن َ
ني يف
تراحُ مهم ،وتوادّهم ،وتعا ُ
طفهم ،كمثل الجسد،
إذا اشتكى عضوًا تَداعَ ى له سائر جسده َّ
هر
بالس ِ
والحُ مَّ ى)((( .فالتكافل والتالحم ،والتعاطف بني
َ
يعيش الفرد يف
أفراد املجتمع أمر مطلوب ،حتى
َ
وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد؛
كفالة الجماعة،
ً
تحقيقا ملجتمع تسود فيه املحبة واألخوة.
كالبنيان ُ
يش ُّد
للمؤمن
وقال ﷺ( :املؤم ُن
ِ
ِ
(((
ُ
بعضه ً
بعضا ،ث ّم شبّك بني أصابعه)  .حيث أ ّكد
النبي ﷺ عىل قوة الرتابط بني املؤمنني فشبَّههم
بالبناء املتماسك .والتشبيك بني األصابع بيا ٌن لوجه
ً
بعضا مثل هذا الشدّ،
التشبيه ،أي يش ّد بعضهم
قاله ابن حجر((( .ومعلوم أن العمل التطوعي بني
األفراد يسهم يف تقوية البناء.
عون العب ِد ما َ
كان العبد
وقال ﷺ( :والل ُه يف ِ
يف عَ ون أخيه)((( .وقال ً
ِ
أيضاَّ :
األرملة
(الساعي عىل
(((
سبيل الله)  .وقال( :من
واملسكني كاملجاه ِد يف
ِ
ِ
ربة من ُك َرب الدنيا ّ
َّ
مؤمن ُك ً
نفس الله عنه
عن
نف َس
ٍ
ً
ُكربة من ُك َر ِب يوم القيامة ،ومن يَسَّ عىل مُعرس
ت مسلمً ا
يسَّ الله عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومن َس َ َ
سرته الله يف الدنيا واآلخرة)(((.
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أرﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
إﺧﻼص اﻟﻨﻴﺔ

اﻹرادة اﻟﺤﺮة

ﻃﻴﺐ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺘﺒﺮ ع ﺑﻪ

اﻻﻟﺘﺰام واﻹﺗﻘﺎن

١

٢

٣

٤

.بمواساة األرامل واملساكني:
عن أبي هريرة  قال :قال النبي ﷺ:
ِ
َّ
سبيل
األرملة واملسكني ،كاملجاه ِد يف
(الساعي عىل
ِ
(((
الله ،أو القائ ِم اللي َل الصائ ِم النها َر)  .وقد كان
النبي ﷺ يُوايس أم ُسليم –أخت أم حرام ،وكانتا
خالتني له محرمني إما من رضاع أو نسب -فعن
أنس  :أن النبي ﷺ لم يكن يدخل بيتًا باملدينة
ٍ
غري بيت أم سليم إال عىل أزواجه ،فقيل له ،فقال:
(إني أرحمهاُ ،قتل أخوها معي)(((.

أمثلة عملية لألعمال التطوعية من السنة النبوية:
 .أالتطوع ببناء املساجد وعمارتها:
عن أنس بن مالك ،قال( :قدم النبي ﷺ
املدينة ...وأنه أمر ببناء املسجد ،فأرسل إىل مإل من
بني النجار فقال :يا بني النجار ِ
ثامنُوني ِبحائِطكم
ّ
هذا ،قالوا :ال والله ال نطلب ثمنه إل إىل الله .فقال
أنسَ ... :ف َ
ص ّفوا النَّخل قِ بلة املسجد ،وجعلوا
َ
ينقلون َّ
الصخ َر وهم
عَ ضادَتيه الحجار َة ،وجعلوا
يرتَ ِجزون ،والنبي ﷺ معهم ،وهو يقول :الله َّم ال
خريَ إال خريُ اآلخره ،فاغفر لألنصار واملهاجره)(((.
فوائد العمل التطوعي في اإلسالم:
وعن أبي هريرة ( :أن امرأة سوداء كانت
يحقق العمل التطوعي عددًا من الفوائد أهمها
َُ
تق ُّم املسجد ففقدها رسول الله ﷺ فسأل عنها بعد ما ييل:
أيام فقيل له :إنها ماتت ،فقال :أفال كنتم آذَنتُموني
(((
بهاُ ،د ُّلوني عىل قربها فأتى قربها فصىل عليها)  .أ .الفوائد الشخصية:
»تحصيل األجر والثواب من الله تعاىل :قال
فالتربّع باألرض لبناء املسجد ،واملشاركة يف
رسول الله ﷺ( :يف كل ِّكب ٍد َرطبة أجر)(((،
بنائه ،والقيام بخدمته ونظافته ك ّلها من أعمال
وقال( :ما تصدَّق أح ٌد بصدقة من طيّب -وال
التطوّ ع.
يقب ُل الله إال الطيِّب -إال أخذها الرحمن ِبيمينه،
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ( .)428ومسلم (.)524
أخرجه البخاري ( ،)458و(تَ ُق ُّم) :أي :تكنس المسجد ،وتزيل عنه األذى والقذى.
أخرجه البخاري (.)5353
أخرجه البخاري (.)2844
أخرجه البخاري (.)2363
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وإن كانت تمرة ،تربو يف ِّ
كف الرحمن حتى
َ
تكون أعظم من الجبل ،كما يُربِّي أحدكم ُفلُوه
(((
أو َف ِصيله) .
»مغفرة الذنوب :العمل التطوعي من أعظم
قال الله تعاىل:
األبواب للتكفري عن الذنوب،
َّ
ات َلُ َ
آم ُنوا َو َعمِلُوا َّ
ين َ
ك ّف َِر َّن َعنْ ُهمْ
ال َ
الص ِ َ
﴿ َو ِ
ال ِ
َ
َّ
الي َكنُوا َي ْع َملُ َ
جز َي َّن ُه ْم أ ْ
َ ّ َ ْ َََ ْ
ح َس َن ِ
ون﴾
سيِئات ِ ِهم ول ِ
َ
[العنكبوت .]7 :ويقول النبي ﷺَّ :
الصدقة
(إن
َلتُطفئ ُ غضب ال َّرب)(((.

َ َ ُ
تعاىلَ ﴿ :م ْن َعم َِل َصٰل ًِحا ّ ِمن َذك ٍر أ ْو أ َ ٰ
نث َو َ ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن
ج َر ُهم بأ ْ
جز َي َّن ُه ْم أَ ْ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ً َ ّ َ ً َ َ َ ْ
ح َس ِن َما
ِ
ف َلن ْحيِينه ُۥ حي ٰوة طيِبة ۖ ول ِ
كنُوا َي ْع َمل َ
ون﴾ [النحل ،]97 :والحياة الطيبة يف

الدنيا ،قال ابن كثري« :والحياة الطيبة تشمل
وجوه الراحة من أي جهة كانت»((( ،وقد قال
النبي ﷺ لرجل( :أتُحبُّ أن يَ ِل َ
ني قلبُك؟ قال:
ِ
برأس ِه،
نعم ،قال :فأَد ِْن اليَتي َم إليك ،وامسح
وأطعم ُه من طعام َك ،فإن ذل َك يُ َل ِّ ُ
ي قلبَ َك،
وتَق ِد ُر عىل حاجَ ِت َك)(((.

»زيادة اإليمان واالرتقاء يف مراتب الرب
واإلحسان :فبقدر انخراط املسلم يف العمل
التطوعي واإلسهام فيه يزداد إيمانه ،وتصفو
نفسه ،ومن ثم ترتفع درجة األخالق لديه،
فيصبح مثله األعىل من الوجهة اإلحسانية أن
سبيل الله
يكون ضمن الجماعة ْ التي تنفق يف
ب َح َّت ُتنْف ُِقوا ِم َّما ُت ُِّب َ
ون َوماَ
مما تحب﴿ :لَ ْن َت َنالُوا ال ِ َّ
ْ َ
ُْ ُ
ش ٍء فَإ َّن َّ َ
الل بِهِ َعل ٌ
ِيم﴾ [آل عمران.]92 :
تنفِقوا ِمن ْ ِ
ب .الفوائد االجتماعية:
»استمرار النفع واألجر بعد املوت :ال سيما
»غرس الشعور باألخوّة :يهدف العمل التطوعي
إن كان العمل التطوعي ممت ّد األثر كالصدقة
إىل غرس الشعور باألخوة بني املؤمنني ،فاألخوّة
الجارية ،فقد صحّ عنه ﷺ أنه قال( :إذا َ
مات
يف الله رابطة توجد بني شخصني أو أكثر
ٍ
اإلنسا ُن انقط َع عمله إال من ٍ
صدقة جارية،
ثالثة:
االنتماء إىل املنهج الرباني،
بمجرد اشرتاكهما يف
(((
الز َكةَ
اموا َّ
فقال تعاىل﴿ :فَإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُ
الص َلةَ َوآَتَ ُوا َّ
أو عل ٍم يُنتَفع به ،أو ول ٍد صالح يدعو له)  .أو
ِ
َ
فإ ْ
خ َوانُ ُ
الوقف ،فالوقف عمل تطوعي وهو من أدوم
ك ْم ِف ّ ِ
ين﴾ [التوبة .]11 :كما جعل
ِ
ادل ِ
الصدقات؛ ألن األصل فيه البقاء ،وهو تحبيس
العالقة الوحيدة بني املؤمنني ،قال
من األخوة
ْ
َّ
ْ
َ
ْ
ٌ
ُ
َ
ُ
األصل وبقاؤه مع تسبيل الثمرة واالنتفاع بها.
تعاىل﴿ :إِنما المؤ ِمنون إِخ َوة﴾ [الحجرات.]10 :
وقال رسول الله ﷺ( :أنا شهي ٌد َّ
أن العباد كلهم
»استغالل األوقات فيما يفيد :فاملسلم الساعي
إخوة)(((.
لنيل رضوان الله ليس لديه وقت فراغ أبدًا ،فإن
وجد سعة يف الوقت بعد قيامه بما يجب عليه؛
»غرس الشعور باملسؤولية الفردية
فإنّه يستغ ّله يف أعمال التطوّ ع فيفيد نفسه
والجماعية :فالفرد مسؤول عن نفسه ،ثم عن
وغريه ،قال ﷺ يف وصيته ألبي هريرة :
اآلخرين األقرب فاألقرب ،ويف الحديث( :اِبدأ
(احرص عىل ما يَن ْ َفعُ َك)(((.
ِبنفسك فتصدَّق عليهاْ ،
ِ
فإن َف َض َل يشء َفألهلِك،
فإن َ
فض َل عن أهلك يشء َفلِذي قرابتك ،فإن
»الصحة النفسية والجسدية ،وتيسري
(((
َف َض َل عن ذي قرابتك يشء فهكذا وهكذا) .
األمور :وهذا معروف ومشاهد عند من يبذلون
أوقاتهم يف فعل الخري ومساعدة الناس ،قال
بقدر انخراط املسلم يف العمل التطوعي
واإلسهام فيه يزداد إيمانه ،وتصفو
نفسه ،ومن ثم ترتفع درجة أخالقه،
فيصبح مثله األعىل من الوجهة اإلحسانية
أن يكون ضمن الجماعة التي تنفق يف
سبيل الله مما تحب

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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الفلُ ّو (بضم األول والثاني وتشديد الواو) :ولد الفرسَ .
أخرجه مسلم (ُ .)1014
والفصيل :ولد الناقة عندما يستغني عن الرضاع ،فيقبل االنفصال عن أمه.
أخرجه الترمذي (.)664
أخرجه مسلم (.)1631
أخرجه مسلم (.)2664
تفسير ابن كثير (.)601/4
أخرجه عبد الرزاق (.)21096
أخرجه أبو داود (.)1508
أخرجه مسلم (.)997
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وتجسيدًا ملضامني هذه املسؤولية فقد نهى
النبي ﷺ أن يبيت املؤمن شبعان وجاره جائع
(ليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع)((( ،كما
جسد املسؤولية الجماعية حينما قال ( :أيما أهل
عَ ْر َ
ص ٍة ظ ّل فيهم امر ٌؤ جائع ،فقد برئت منهم ذمَّ ة
(((
الله)  .وقد ه ّم عمر بن الخطاب  بأن يجعل يف
عام الرمادة مع كل أهل ٍ
بيت عندهم طعا ٌم مث َلهم
َ
من الفقراء ليطعموهم ،وقال( :لن يَهلك أحد عىل
نصف َشبَعِ ه)(((.
ج -الفوائد االقتصادية:
»تحرير املعامالت من االستغالل :فالقرض
مثالً هو نوع من األعمال الخريية التي حثّنا
عليها ديننا اإلسالمي ،وقد ح ّرم اإلسالم أخذ
الفائدة عىل القرض واعتربه من الربا املح ّرم،
وهذا مما ال شك فيه ينمي روح اإلخاء والتعاطف
بني أفراد املجتمع ،ويقيض عىل األحقاد بينهم.
»القضاء عىل البطالة :من الفوائد االقتصادية
املهمة تحريك عجلة االقتصاد عن طريق

تفجري املواهب والطاقات يف صفوف الشباب
والعاطلني عن العمل بمساعدتهم برؤوس
أموال صغرية لتأسيس مشاريع تنموية مربحة
تمكنهم من النفقة عىل أنفسهم وعىل أرسهم،
ويف نفس الوقت تسهم يف النهوض باالقتصاد،
ً
سباقا لهذه املبادرة الطيبة
وقد كان النبي ﷺ
ففي الحديث الذي رواه أنس ( :أن رجالً
من األنصار أتى النبي ﷺ يسأله ،فقال :أما
َ
بعضه
يف بيتك يشء؟ قال :بىل ،حِ ْل ٌس نَلبَس
بعضهَ ،
َ
وقعْ بٌ نرشب فيه املاء .قال:
ونبسط
اِئتني بهما ،فأتاه بهما ،فأخذهما رسول الله
ﷺ بيده وقال :من يشرتي هذين؟ .قال رجل:
أنا آخذهما بدرهمني ،فأعطاهما إياه وأخذ
شت
الدرهمني ،فأعطاهما األنصاري وقال :اِ َ ِ
بأحدهما طعامً ا فان ِبذْ ُه إىل أهلك ،واشرت باآلخر
ُقدُّومً ا فائتني به ،فأتاه به ،فش ّد فيه رسول الله
عودًا بيده ،ثم قال :اذهب فاحتَ ِطب َو ِبع ،وال
َ
خمسة عرشَ يومً ا ،ففعل .فجاء وقد
أَرينَّك
أصاب عرشة دراهم ،فاشرتى ببعضها ثوبًا
وبعضها طعامً ا .فقال رسول الله ﷺ( :هذا

((( أخرجه البخاري في األدب المفرد (.)112
((( أخرجه ابن أبي شيبة ( ،)20396والمقصود َ
(بالعر َْصة) :أهل الحي والمكان.
((( الطبقات الكبرى ،البن سعد ( :)294/3عن ابن عمر ،أن عمر قال« :لو لم أجد للناس من المال ما يسعهم إال أن أُدخل عىل كل أهل بيت ِع َّدتَهم
َ
أنصاف بطونهم حتى يأتي هللا ب ِ َحيًا فعلت ،فإنهم لن يهلكوا عن أنصاف بطونهم».
فيقاسمونهم
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ُ
املسألة ن ُ ً
كتة يف وجهك
خريٌ لك من أن تجي َء
يوم القيامة)(((.
»الصمود يف وجه األزمات االقتصادية:
وقد مدح النبي ﷺ األشعريني بقولهَّ :
(إن
األشعري َ
ني إذا أَرمَ لوا يف الغزو أو ق َّل طعام
عيالهم باملدينة ،جمعوا ما كان عندهم يف ثوب
اقتسموه بينهم يف إنا ٍء واحد َّ
واحد ،ثم َ
بالسوية،
فهم مني وأنا منهم)(((.
»تخفيف العبء عن املنظمات اإلنسانية
واملجتمعية :فإنّها مهما بلغت من القوة سبل تطوير العمل التطوعي:
كي ينجح العمل التطوعي يف تحقيق أهدافه
ّ
والتوسع فلن تستطيع أن تفي باحتياجات
جميع الفقراء واملساكني وال سيما يف وقت ينبغي العناية بتطويره واالرتقاء به قصد امليض
فيه وقطف ثماره عىل املستوى الفردي واملجتمعي،
األزمات كالحروب والكوارث.
ومن هذه السبل:

5 .العشوائية وضعف التخطيط والتنظيم لدى
كثري من املؤسسات واملنظمات التطوعية،
إضافة لغياب العمل وفق األولويات ،ومرشوعات
التنمية املستدامة.
6 .ضعف تأهيل القائمني عىل العمل الخريي
ا لتطوعي .
7 .محاربة األنظمة والحكومات املستبدَّة للعمل
الخريي وتجفيف منابعه.

يعتقد البعض ّ
»ترسيخ وتصحيح ثقافة العمل الخيري:
أن النية الطيبة وحدها
بنرش الوعي بمكانة العمل التطوعي وأهميته
كافية للنهوض بالعمل التطوعي والرقي
يف النهوض باملجتمعات ،من خالل عقد مؤتمرات
به نحو األفضل ،وهذا ليس صحيحً ا
وندوات وملتقيات علمية هادفة ،مع نرش األبحاث
فعىل املستوى املؤسيس ال بد من التنظيم
والدراسات يف ذلك ،إىل جانب تصحيح مفهوم العمل
والتخطيط االسرتاتيجي ،من أجل
التطوعي العام ،الذي ال يشرتط فيه أن يكون ضمن
االستثمار األمثل للموارد ،والسري الراشد
مؤسسة أو يف مجاالت معينة ،بل توسيع املفهوم
نحو األهداف
ليشمل أي معروف أو إحسان بما يف ذلك إماطة
األذى عن الطريق ،وإرشاد التائه ،وسقاية الحيوان
عقبات في طريق العمل التطوعي:
العطشان ،وهذه الوجوه بهذا األفق الواسع تدخل
قد يواجه العمل التطوعي عقبات تح ُّد من يف آثار تنمية املجتمع و ُرقِ يِّه إذا تحول إىل ثقافة
فاعليته ،بما يف ذلك:
عامة ،وكان الجميع يخدم الجميع ويسعى لكمال
1 .غياب الوعي الكايف بأهمية العمل التطوعي ،املجتمع.
وبالتايل :العزوف عن االنخراط فيه.
»التوعية بأهمية تجديد النية:
2 .ضعف الوعي املجتمعي يف التعامل مع املتطوع،
فالعناية بمقصد (نية) املتطوِّع يساعد عىل
فيشعر املتطوع باستغالل تطوعه ألهداف تعزيز الدافعية لديه ،وشحذ عزيمته ،كما أنه ينمِّ ي
شخصية لبعض املسؤولني.
الرقابة الذاتية لدى املتطوعني بشكل عام؛ عىل اعتبار
3 .الحاجة املادية التي تفرض عىل الكثريين أنهم يعملون لوجه الله وابتغاء ما عنده ،وتحرير
السعي للعمل املأجور واإلعراض عن العمل مقصد املتطوعني من قصد عدسات اإلعالم وشبكات
التطوعي ،أو تستهلك جميع أوقاتهم فال يبقى التواصل إال ما كان من باب تحفيز اآلخرين.
للتطوع وقت ذو بال.
»التخطيط والتنظيم:
4 .السعي من خالل العمل التطوعي لتحقيق
يعتقد البعض ّ
أن النية الطيبة وحدها كافية
مصالح ومكاسب شخصية.
للنهوض بالعمل التطوعي والرقي به نحو األفضل،
((( أخرجه أبو داود (.)1641
((( أخرجه البخاري ( )2486ومسلم (.)2500

60

العدد  | 11ربيع األول  1443ه  -ترشين األول /أكتوبر 2021م

ةنسلاو نآرقلا نازيم يف يعوطتلا لمعلا

ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ وﺛﻤﺮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻓﻮاﺋﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﺟﺮ
ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ

دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﻨﻔﻊ
واﻷﺟﺮ

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ

اﺳﺘﻐﻼل
اﻷوﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻔﻴﺪ

اﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ
ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺒﺮ
واﻹﺣﺴﺎن

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻷﺧ ّﻮة
ﻣﻐﻔﺮة اﻟﺬﻧﻮب
ﻏﺮس اﻟﺸﻌﻮر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

لكن لكي تنجح أي مؤسسة أو منظمة تطوعية البد
أن تعتمد عىل التخطيط االسرتاتيجي والتنظيم.
فالتخطيط يم ّكن املؤسسة التطوعية من تحديد
األهداف ،ثم تحقيقها.
»التدريب:
فهو« :نقل معرفة ومهارات محدّدة وقابلة
للقياس»((( .ويفيد يف تنمية كفاءات املتطوعني،
وتمكينهم من إتقان عملهم وبالتايل حبّهم له
ورغبتهم يف االستمرار فيه ،كما أنّه يجذب املزيد
من املتطوعني للعمل.
»التحفيز:
مما ال شك فيه أن تشجيع اإلنسان وتحفيزه
ً
وخصوصا إذا كان عمالً تطوعيًّا -لهلعمل الخري
أهمية كبرية يف قيام هذ العمل وتطويره واستمراره،
ومما يدل عىل أهمية التحفيز يف تطوير العمل
التطوعي ما ييل:
•أنّه وسيلة إلتقان العمل.
•أنّه السبيل نحو اإلبداع والتجديد واالبتكار.
•يعترب أداة التطوير والتغيري.

ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺗﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻐﻼل

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻷزﻣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

•يشحذ همم العاملني يف القطاع الخريي التطوعي
لبذل املجهود املضاعف.
خاتمة:
مجاالت إعمار األرض كثرية ومتنوعة ،وحاجاتُ
ُ
الناس ومشكالتُهم كبرية ومتجددة ،واألحداث
يف العالم عصيبة ومتالحقة؛ وهذا يستدعي من
العاملني لخري أمّ تهم ومجتمعاتهم الج ّد يف العمل
التطوعي ،واالستمرار فيه ألقىص درجة وعدم
التأخر والرتاخي عنه مهما اشتدّت الظروف،
وتطويره وتنظيمه ليواكب األحوال والظروف
ً
–أيضا-
ويح ّد من املصاعب والكروب .وليعود
بالخري عىل املتطوعني زياد ًة يف إيمانهم ،ورفعةً
لدرجاتهم ،وصفا ًء لنفوسهم ،وسعاد ًة يف حياتهم،
وبركة يف أنفسهم وأزواجهم وذرياتهم وأموالهم.

((( ينظر :تأصيل نشاط التدريب من منظور إسالمي وطبيعة المعرفة في الصناعة المالية اإلسالمية ،أحمد محمد محمود نصار ،ص (.)5
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قراءات

قراءة في كتاب :المواثيق الدولية
وأثرها في هدم األسرة،
للدكتورة كاميليا حلمي محمد
أ .جهاد بن عبدالوهاب خيتي

(*)

يُتحدث كثريًا يف وسائل اإلعالم عن املواثيق واملعاهدات التي تدَّعي حماية املرأة
والطفل ورعاية األرسة ،وتُعقد للتوقيع عىل هذه املواثيق املؤتمرات واملناسبات،
ويس َّلط عليها الضوء وينارصها العديد ممن قد ال يعرف عنها شيئًا ،فما هي
حقيقة هذه املواثيق؟ وهل وضعت فعالً لصالح املرأة؟ وما أهدافها ومآالت بنودها
وترشيعاتها؟ وما دورنا تجاهها؟ نجد اإلجابة عىل هذه األسئلة يف هذه القراءة.
الكتاب:
عنوانه« :املواثيق الدولية وأثرها يف هدم األرسة
بداية من تأسيس منظمة األمم املتحدة عام 1945م
وحتى مطلع عام 2019م».
يقع يف  745صفحة ،وطبع الطبعة األوىل،
1441هـ 2020 -م
(((

المؤلفة:
»حاصلة عىل دكتوراه يف املواثيق الدولية وأثرها
يف هدم األرسة ،وهذا الكتاب هو رسالتها التي
حصلت بها عىل هذه الدرجة من كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،شعبة الدراسات األرسية،
بجامعة طرابلس 2019م

»ماجستري يف املفهوم الفعيل ملصطلح العنف
األرسي يف أهم االتفاقات الدولية ،من أكاديمية
الفرحة لعلوم األرسة -بريطانيا 2012م
»دبلوم املجتمع املدني وحقوق اإلنسان ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
عام 2006م.
»لها نشاط علمي وتدرييس وعضوية يف العديد
من املؤسسات الدولية والجامعات والهيئات
االستشارية واللجان املهتمة بموضوع األرسة،
وشاركت يف العديد من املؤتمرات العاملية واإلقليمية
واملحلية ،والعديد من املؤتمرات الدولية باألمم
املتحدة كمنسقة الئتالف املنظمات اإلسالمية.

(*) المشرف العام عىل موقع (عىل بصيرة) ،ماجستير في السنة وعلوم الحديث.
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المقدّمة:
تسعى الدول الغربية إىل فرض وصايتها عىل
شعوب األرض قاطبة؛ من خالل عوملة مجموعة
من القيم التي تسود مجتمعاتها ،وذلك بعد أن
يتم صياغتها يف إطار فضفاض يسمى :حقوق
اإلنسان ،من خالل هيئة األمم املتحدة التي أسستها
الدول العظمی عام 1945م لتكون أدا ًة لها يف حكم
العالم ،وبالتحديد من خالل لجان املرأة والطفل
بها؛ حيث تتم صياغة مفردات تلك املنظومة الغربية
يف صور مواثيق واتفاقيات دولية ،يتم طرحها عىل
الحكومات للتوقيع عليها ،مع فتح الباب لوضع
التحفظات عىل بعض بنودها املختلف عليها.
ييل مرحلة التوقيع مرحلة أخرى هي التصديق
عليها من خالل املجالس النيابية يف الدول املختلفة،
والتي يتبعها عملية تغيري وتبديل شاملة للقوانني
الوطنية؛ لتصبح هذه االتفاقيات مرجعية ترشيعية
إلزامية تح ّل مح ّل املرجعيات األصلية للمجتمعات
املختلفة ،والتي عادة ما تكون مستمدة من أديان
تلك الشعوب وعاداتها وتقاليدها.
وبعد أن يتم تنفيذ املتفق عليه من بنود هذه
االتفاقيات ،تبدأ مرحلة الضغط لرفع التحفظات
التي وضعتها الدول عىل بنود االتفاقيات التي
رأت هذه الدول استحالة املوافقة عليها وتطبيقها؛
لتعارضها الشديد إما مع الدين والقيم التي تحكم
املجتمعات ،وإما مع الدساتري والقوانني الوطنية.
وتأتي الضغوط الدولية بأشكالها املتعددة؛
لجعل تلك االتفاقيات املرجعية الترشيعية الوحيدة
التي تح ّل مح ّل كل املرجعيات الترشيعية لشعوب
العالم ،يف تناقض غريب بني ما تدّعيه منظمة األمم
املتحدة من حماية للديمقراطية والح ّريات ،ومن
احرتام الثقافات وأديان شعوب العالم املختلفة،
وبني ما تمارسه بالفعل عىل أرض الواقع.
وتحمل هذه املواثيق الدولية رؤية أحادية
لقضايا املرأة والطفل ،رؤية تعرب عن الفكر
النسوي الغربي «الراديكايل»؛ حيث ترتكز عىل عدد
من املصطلحات املطاطة؛ منها :العنف ضد املرأة،
والجندر ،والصحة اإلنجابية وغريها ،مع ربطها
جميعً ا بالتنمية املستدامة.
وترفع تلك املواثيق شعارات براقة لكنها
مفخخة؛ مثل« :املساواة» و«حقوق اإلنسان» ،ثم

تدعو إىل التساوي املطلق بني املرأة والرجل يف جميع
امليادين :السياسية واالقتصادية والثقافية واملدنية،
سواء يف األدوار أو الحقوق أو الترشيعات ،وتعترب
أي فارق يف هذه األدوار أو الترشيعات بني الرجل
ً
وعنفا ضد املرأة» ينبغي القضاء
واملرأة «تميي ًزا
عليه .كما تدعو إىل إطالق الحريات الجنسية من
زنًا وشذوذ ،يف مقابل التضييق عىل الزواج ورفع
سنّه ،وغري ذلك من األفكار التي تخالف اإلسالم،
وتؤدّي إىل تفكيك األرسة وهدمها.
تأتي الضغوط الدولية بأشكالها املتعددة؛
ِ
اتفاقيات املرأة واألرسة مح ّل كل
لتُح َّل
املرجعيات الترشيعية لشعوب العالم،
يف تناقض غريب مع ما تدّعيه منظمة
األمم املتحدة من حماية للديمقراطية
والح ّريات ،ومن احرتام ثقافات وأديان
شعوب العالم املختلفة
وإسهامً ا من املؤلفة يف الكشف عن هذه
املخططات ،وحتى ال تصل املجتمعات اإلسالمية
إىل ما وصلت إليه املجتمعات الغربية من انحالل
وتفكك لألرسة ونتائج اجتماعية مدمّ رة؛ فقد قامت
بهذه الدراسة لبيان أهم االسرتاتيجيات والسياسات
التي رسمتها املواثيق الدولية للمرأة والطفل لهدم
األرسة ،وأهم املظالت واآلليات التي تنتهجها تلك
املواثيق لتحقيق ذلك الغرض.
الباب التمهيدي :األمم المتحدة وتغلغل الفكر
النسوي الراديكالي فيها:
أوالً :الهدف الحقيقي لتأسيس األمم المتحدة:
بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية قامت الدول
العظمى املنترصة يف هذه الحرب بتأسيس منظمة
األمم املتحدة ورفعت شعار« :تعزيز السالم
وحقوق اإلنسان» ،وقد كان هذا الشعار غطا ًء
للمضمون الفعيل الذي لم يتم اإلعالن عنه لكن
يشهد له الواقع ،وهو :القضاء عىل مقاومة الشعوب
الحتالل ووصاية الدول العظمى ،وإبقاء وإحكام
السيطرة عليها.
ومن أهم الوسائل التي اتبعتها األمم املتحدة
للوصول إىل هذه الغاية :القضاء تمامً ا عىل منظومة
األخالق والقيم بشكل عام ،والقيم األرسية بشكل
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خاص((( من خالل فرض رؤيتها لحقوق اإلنسان
عىل الشعوب ،ومراقبة الحكومات ومحاسبتها يف
حال عدم تنفيذها.
ثان ًيا :الفكر النسوي الراديكالي وتغلغل النسويات
الراديكاليات في األمم المتحدة:
الحركة النسوية الراديكالية هي :حركة فكرية
سياسية اجتماعيـة متعددة األفكـار والتيـارات،
ظهـرت يف أواخـر الستينيات ،تسعى للتغيري
االجتماعي والثقـايف ،وتغيري بُنى العالقات بني
الجنسني وصوال ً إىل املساواة املطلقة كهدف
اسرتاتيجي ،وتختلف نظرياتهـا وأهـدافها
وتحليالتهـا تبعً ا للمنطلقات املعرفية التي تتبناها،
وتتسم أفكارها بالتط ّرف والشذوذ ،وتتبنّى صـراع
الجنسني وعداءهما ،وتهدف إىل تقديم قـراءات
جديـدة عـن الـدين واللغـة والتـاريخ والثقافة
وعالقات الجنسني.
ومن أخطر آراء هذه املدرسة :أنّه ينبغي إلغاء
ثنائية الذكر واألنثى وتحقيق مساواة الجندر(((ّ ،
وأن
األصل يف العالقات الجنسية هي العالقة «املثلية»،
ّ
وأن الزواج هو السجن األبدي للمرأة يقطع آمالها
وأحالمهاّ ،
وأن املرأة ينبغي أن تتحرر من اإلنجاب
واإلرضاع وتربية األوالد ،وأن يكون لها ّ
حق اإلجهاض.

وقد شاركت النسويات يف صياغة ميثاق األمم
املتحدة ،وصياغة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
ُّ
النص عىل التساوي املطلق بني الرجال
وفيهما
والنساء ،كما قمن بتأسيس «لجنة مركز املرأة»،
مهمتها تعزيز حقوق النساء يف املجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية ،وإدماج لغة
«جندرية» يف جميع االتفاقيات الدولية الصادرة
عن األمم املتحدة.
وكثري من هؤالء النسويات منتميات إىل اليهودية
ويظهرن اعتزازهن بالرتاث اليهودي عالوة عىل
انخراطهن يف الحركة الصهيونية.
الباب األول :االستراتيجيات والسياسات التي
رسمتها المواثيق الدولية للمرأة والطفل لهدم
واستئصال األسرة:
صاغت األمم املتحدة من خالل املواثيق الصادرة
عنها يف مجال حقوق اإلنسان واملرأة والطفل
والسكان والتنمية اسرتاتيجيات كاملة يؤدي
تطبيقها عىل أرض الواقع إىل التسارع يف هدم
األرسة ،وهذه االسرتاتيجيات تعمل عىل مسارين:

األول :صرف الشباب عن الزواج؛ لمنع تكوين أسر
جديدة ،والتشجيع عىل الزنا ،وذلك من خالل:
1 .رفع سن الطفولة إىل الثامنة عرشة ،وبالتايل
رفع سن الزواج ،واعتبار أي زواج بفتاة دون
من أخطر آراء الحركة النسوية
هذا السن :جريمة؛ باعتباره« :زواج أطفال».
الراديكالية :إلغاء ثنائية الذكر واألنثى
وتحقيق مساواة الجندرَّ ،
وأن «املثلية» هي
2 .التحذير من الزواج املب ّكر وأنّه سبب يف الح ّد
األصل يف العالقات ،وأن الزواج سجن للمرأة
من فرص التعليم والعمل بالنسبة للمرأة،
يقطع آمالها وأحالمهاّ ،
وأن عىل املرأة أن
وتعريض صحتها للخطر ،كما أنّه وسيلة
تتحرر من اإلنجاب واإلرضاع وتربية األوالد،
لالتجار بالنساء! وسبب يف الزيادة السكانية
وأن يكون لها ّ
حق اإلجهاض
وحجم األرسة.
3 .تحديد السن القانونية الستقالل الفتاة بقرار
ثالثًا :دور النسويات في تأسيس لجان األمم
ممارسة العالقات الجنسية وهو  15سنة،
المتحدة وصياغة مواثيقها الدولية:
وعدم تجريم الزنا ما دام رضائيًا ،وعدم تجريم
ّ
تقول د .كاثرين بالم فورث« :إن املواثيق
الجنس خارج الزواج ،ودمج املراهقات الحوامل
ّ
تخص املرأة واألرسة
واالتفاقات الدولية التي
يف التعليم النظامي ،واالعرتاف بأبنائهن من
عليها
تسيطر
ولجان
وكاالت
والس ّكان تصاغ يف
الزنا يف الوقت الذي يتم فيه إنكار أبناء الزواج
فئات ثالث :األنثوية املتط ّرفة ،وأعداء اإلنجاب
الرشعي املبكر!
والس ّكان ،والشا ّذون والشا ّذات جنسيًا».
((( وذلك أل ّن األسرة هي المحضن المسؤول عن التربية وتوريث الدين والقيم واألخالق ،واالنتماء للوطن وشرف الدفاع عنه.
((( تقوم «نظرية الجندر» عىل إلغاء ثنائية الذكر واألنثى ،وإحالل كائن افتراضي اسمه «النوع االجتماعي» الذي يح ّدد هو نفسه فقط هويته ،ويقرّر ما
إذا كان يريد أن يكون ذكرًا أو أنثى ،وبالتالي :إغراق المجتمع في فوضى حرّية التصرّف في الجسد ،وحرية اإلنجاب أو اإلجهاض ،وفوضى اإلباحية
الجنسية والشذوذ ،وفوضى تبادل األدوار بين الرجال والنساء.
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4 .التشجيع عىل «املمارسات الجنسية املسؤولة»
والتي تعني :حصول العالقة الجنسية برتايض
الطرفني ،مع استخدام وسائل الحماية املعروفة،
وتحمّ لهما املسؤولية ملا ينتج عنها من حمل أو
أمراض أو غري ذلك.
5 .تعميم برامج الصحة الجنسية واإلنجابية
لكل األفراد من كل األعمار بغض النظر عن
كونهم متزوجني أو غري متزوجني وباملجّ ان
ومن خالل وسائل اإلعالم واملدارس ومراكز
الرعاية األولية وغريها ،مع استهداف واضح
للمراهقني والصغار .وهذه الربامج تشمل:
التثقيف الجنيس ،والتدريب عىل استخدام
وسائل الحماية ،ووسائل منع الحمل ،والتعليم
باألقران يف التثقيف الجنيس ،ووضع سياسات
وبرامج إلباحة اإلجهاض للتخ ّلص من الحمل
ّ
النص يف جميع املواثيق
غري املرغوب به .مع
واالتفاقيات عىل رضورة إغفال الحالة الزوجية
للمرأة عند تقديم الرعاية لها.
6 .إباحة الدعارة وحمايتها قانونيًا ومجتمعيًا من
خالل اعتبارها نوعً ا من أنواع «العمل».
7 .إباحة الشذوذ الجنيس ،والدعوة إىل تمتّع الشواذ
ّ
كالحق يف الحياة واألمن
بعدد من الحقوق:
والخصوصية ،والحق يف اعتبارهم أسوياء
غري مرىض ومساواتهم باآلخرين مساواة
تامّ ة ،والحق يف التعبري وتكوين الجمعيات
والتجمّ عات ( (( .
8 .الضغط ألجل رفع «التحريم» و «الوصم بالعار»
عن الزناة والشاذين جنسيًا ،وإلغاء القوانني
التي تج ّرمهم وتعاقبهم ،وتأمني املناخ املحيط
بهم؛ لتشجيعهم عىل طلب خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية بال خوف.
9 .إضافة إىل فرض وتعميم منظور الجندر
(الهوية الجنسية) وإدراجه يف صميم األجندة
العاملية واملؤتمرات التي تعقدها األمم املتحدة،
ووصف القوانني الوطنية التي تق ّر بوجود
فوارق بني الجنسني بأنّها أحكام ترشيعية
تمييزية واملطالبة بإبطالها ،والضغط عىل
الحكومات لتطبيق «مساواة الجندر».

من اسرتاتيجيات املواثيق الدولية لهدم
األرسة :دفع املرأة للعمل يف املجاالت التي
يشغلها الرجال عادة؛ لتعزيز الندّية
بينهما ،وتحقيق استغناء املرأة عن الرجل.
ويف املقابل :دفع الرجال للمجاالت التي
تعتمد عىل املرأة إمعانًا يف تغيري الفطرة
وخلط الوضع االجتماعي
الثاني :هدم األسر القائمة ،وذلك من خالل:
1 .العمل عىل املساواة التامّ ة بني الرجال والنساء
ويف جميع املجاالت ،وإحداث تغيري جذري يف
األدوار الفطرية لكل من الرجل واملرأة داخل
األرسة ،وأهمها :اختصاص الرجل بمهام
القوامة واختصاص املرأة بمهام األمومة
ورعاية املنزل ،والتي أطلقت عليها األمم
املتحدة مصطلح( :القوالب الجندرية النمطية)!
والدعوة إىل توزيع كافة املهام بالتساوي بني
الرجل املرأة ،ولو أدى ذلك لقيام الرجل بأعمال
املنزل وخروج املرأة من البيت للعمل.
2 .دفع املرأة للعمل يف الوظائف غري التقليدية
ويف املجاالت التي يشغلها الرجال عادة وكأنّهم
يتعمّ دون االستحواذ عليها؛ لتعزيز بناء
العالقة بينهما عىل الندّية ،ولتحقيق االستقواء
واالستقالل االقتصادي للمرأة وبالتايل
استغنائها عن الرجل ،وتح ّكمها يف ك ّل قراراتها
الحياتية .ويف املقابل :دفع الرجال للعمل يف
املجاالت التي تعتمد عىل املرأة إمعانًا يف تغيري
الفطرة وخلط الوضع االجتماعي .مع الدعوة
إىل املساواة التامة بني الرجل واملرأة يف املرياث.
3 .السعي لتحقيق االستقواء السيايس للمرأة من
خالل دفعها إىل دوائر صنع القرار ودعمها
بكل الوسائل لتحصل عىل القوة الالزمة إلحداث
التغيري املجتمعي املستهدف والذي تنص عليها
املواثيق الدولية يف مجال األرسة .واملعيار الوحيد
لوصولها إىل هذه املناصب ليس الكفاءة وإنّما
هو تحقيق املساواة مع الرجال .ويف سبيل
وصولها للعمل السيايس :يأتي تخليها عن
وظيفتها يف األرسة ،واقتسام مسؤوليات األرسة
بالتساوي مع الرجل ،وغري ذلك من األمور.

((( وقد وصل األمر إىل تأسيس مجموعة أممية للشواذ عام  2008تس ّمى« :مجموعة األمم المتحدة األساسية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي
ومغايري الهوية الجندرية» ،وإطالق حملة «أحرار ومتساوون» عام  2013هدفها تعريف العالم بقضية الشذوذ وإعطاء الشواذ كل الحقوق.
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4 .العمل عىل تحقيق االستقواء االجتماعي للمرأة،
وهو نتيجة حتمية لالستقواء االقتصادي
والسيايس ،وهدفه النهائي :إحداث تغيريات
جذرية يف القيم والقوانني والسلوكيات
والعالقات االجتماعية بني الرجل واملرأة ،والحد
من النسل.
5 .العمل عىل تحقيق املساواة التامة وإلغاء
الفوارق بني الرجل واملرأة ،ومن وسائله:
•إلغا ُء مبدأ (الويل) يف الزواج ،وإعطاء املرأة
الحرية الكاملة يف العالقات والسكن.
•بناء العالقة بني الزوجني عىل «املشاركة
الكاملة يف اإلنتاج واإلنجاب»!! وإلغاء
(القوامة) عىل املرأة من خالل إلغاء
مقوّماتها ِم ْن :طاعة الزوجة لزوجها،
واستئذانه للخروج أو السفر ،وااللتزام
بمسكن الزوجية ،ومنع الرجل من التعدد
والحق يف الطالق ،وعدم إلزام املرأة بالعدّة،
ّ
حق «التعقيم».
وإعطائها
•توظيف مصطلحات م ّ
طاطة مثل «العنف
ضد املرأة» لتمكني املرأة من الخروج عن
طاعة زوجها ،بل الشكوى ضده بتهمة
«التح ّرش الجنيس» و«االغتصاب الزوجي»!.
•دفع املرأة المتالك املميزات البدنية العضلية
التي تعينها عىل أداء املهام الثقيلة التي
ستقوم بها بدل الرجل ،وهذا ّ
يفس الرتكيز
الشديد عىل دخول النساء للمجاالت
الرياضية العنيفة.
6 .العمل عىل تحقيق «استقواء الطفل» وهو ما
يؤدّي إىل تم ّرده عىل والديه ورفض أي قيود أو
ضوابط يفرضها دين أو مجتمع أو عُ رف ،من
خالل :منع أي شكل من أشكال تأديب األطفال،
ّ
التدخل يف خصوصياتهم ،ومنح الدولة
ومنع
حق انتزاع الطفل من أرسته وتوفري أرسة بديلة
عند أدنى مخالفة ،واملساواة بني الطفل الرشعي
وغري الرشعي.
من عجائب املواثيق الدولية أن وثيقة
(الح ّد من الكوارث) ّ
تنص عىل «مساواة
الجندر» و«استقواء املرأة» و«خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية»!!
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الباب الثاني :المظالت واآلليات التي تستخدمها
األمم المتحدة لهدم واستئصال األسرة:
ً
أوّلّ :
تمكنت األمم المتحدة من تمرير أجنداتها
الرامية لهدم واستئصال األسرة من خالل مظالت
متعددة من ّ
أهمها:
1 .مظلة «حقوق اإلنسان والحريات األساسية»:
وهذه املظلة هي املفتاح لتدويل وتقوية األجندة
النسوية الراديكالية ،من خالل تفسري هذه
الحقوق والحريات وفق رؤيتهن .ومن خالل
املنظور األممي لحقوق اإلنسان والحريات
اإلنسانية يتم عمل التغيريات الجذرية يف
املجتمعات الستئصال األرسة من خالل
مسارين:
•املساواة التامة بني الرجل واملرأة (مساواة
الجندر) والتي من خاللها يتم إلغاء
القوامة وترك األرسة بال قائد ،وتقوية املرأة
لتستغني عن الرجل يف األرسة.
•إشاعة الفواحش من زنى وشذوذ جنيس
وما يرتتب عليها ،باعتبارها من الحريات
الشخصية؛ لرصف الشباب عن الزواج ،ومن
ث ّم استئصال األرسة.
2 .مظلة «القضاء عىل العنف ضد املرأة» :للتنفري
من الزواج الرشعي ومحاربته ،السيما إذا كان
تحت  18سنة باعتباره زوجً ا قرسيًا ،وتمرير
مصطلح التح ّرش واالغتصاب الزوجي ،وإقرار
الشذوذ ،وحماية الشا ّذات والزانيات من
العقوبة.
3 .مظلة «الصحة» و«الوقاية من اإليدز» :لتمرير
املساواة الجندرية ،وتطبيع الزنا والدعارة
والشذوذ ،وإباحة اإلجهاض.
4 .مظلة «اإلسكان والتنمية الحرضية» و«التنمية
املستدامة» :لتمرير «املساواة الجندرية»،
و«استقواء املرأة» ،والقضاء عىل «الزواج املبكر»،
والقضاء عىل عمل األطفال وبالتايل يصبح عمل
الشاب تحت  18سنة مج ّرمً ا قانونًا ،وضمان
حقوق الشواذ ،وإباحة اإلجهاض ،وتخفيض
نسل شعوب العالم الثالث.
5 .مظلة «حق املرأة يف السكن الالئق» :لتمرير
حظر تعدّد الزوجات ،والتسوية املالية بعد
الطالق بني الزوجني ،واملساواة يف اإلرث،
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اﻟﺜﻤﺮات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮأة واﻷﺳﺮة
إﺷﺎﻋﺔ ﻓﻜﺮة
ﺻﺮاع اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺠﻨﺪر وﺣﻖ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻨﺲ
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻋﺎرة
ﻋﻤﻼ ً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً

ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺰواج
اﻟﻤﺒﻜﺮ
دﻋﻢ اﺳﺘﻘﻮاء
اﻟﻤﺮأة ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻞ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻦ
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ

دﻓﻊ اﻟﻤﺮأة
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﺪﻳﺔ ﻣﻊ
اﻟﺮﺟﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻷﺳﺮ
اﻟﺸﺎذة
إﻟﻐﺎء ﻣﺒﺪأ
)اﻟﻮﻟﻲ( ﻓﻲ
اﻟﺰواج

إﺷﺎﻋﺔ ّ
ﺣﻖ
اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻠﻤﺮأة
ﺗﺤﺮﻳﺾ اﻟﻄﻔﻞ
ﺿﺪ أﺳﺮﺗﻪ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻣﺒﺪأ
ﻗﻮاﻣﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ
اﻷﺳﺮة

اﻟﺘﻨﻔﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰواج
ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺒﺪﻳﺪ
اﻷﺣﻼم
ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺰﻧﻰ
واﻟﺸﺬوذ
ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ

وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت:
ﻧﺸﺮ اﻟﺸﺬوذ واﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺠﻨﺴﻲ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺠﺎب وﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وإيجاد سكن مناسب ملن تريد مغادرة بيت
زوجها! وإعطاء الزانيات والشاذات والداعرات
َ
حقوق النساء السويّات نفسها!
6 .مظلة «العمل اإلنساني الدويل» ،و«اإلغاثة يف
الكوارث والحروب والنزاعات» :للوصول إىل
املجتمعات الفقرية واملترضرة من الحروب،
ولسحب البساط من تحت املنظمات اإلسالمية
العاملة يف املجال نفسه.
والعجيب أن وثيقة مثل وثيقة( :الح ّد من
الكوارث) ّ
تنص عىل «مساواة الجندر» و«استقواء
املرأة» و «خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية»!!
فهل هذه األمور ستح ّد من الكوارث؟ أو توايس
من أصابتهم فعالً؟ أم أنّها مظ ّلة لتمرير األجندات
املدمرة للمرأة واألرسة واملجتمع واألمّ ة بل واإلنسانية
جمعاء ،تمامً ا مثل املظالت السابقة؟

ثان ًياّ :
تمكنت األمم المتحدة من تمرير أجنداتها
الرامية لهدم واستئصال األسرة من خالل اآلليات
والمنظمات غير الحكومية المتعاونة معها ،ومن
ذلك:
1 .استغالل التعليم يف نرش ما تتضمنه مواثيقها
مما سبق بيانه ،ومن ذلك :تعزيز حقوق اإلنسان
والحريات األساسية وفق رؤية األمم املتحدة.
وتعزيز التسامح والصداقة مع الجميع بدأ ً من
املحتل الغاصب إىل الشاذين جنسيًا .والعمل
عىل اختالط التعليم وتأنيث الرياضة .إضافة إىل
وضع برامج عديدة تساعد املدرسني عىل تجاوز
الحرج الشديد يف الحديث عن قضايا خطرية
مثلّ :
أن املمارسات الجنسية بأشكالها املختلفة
يمكن أن تكون تعبريًا عن الحبّ ،
وأن بإمكانهم
القيام بهذه العالقات برشط الحصول عىل
الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية! ّ
وأن
األرسة لها أشكال متعدّدة كأ ُ َس الشواذّ ،
وأن
الطفل هو مَ ن يقرر مَ ن يلمسه وأين وبأيّة
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طريقة ،وتهيئة الطفل الحتمال أن يرتبّى يف
أرسة بديلة ،وغري ذلك.
2 .الرتكيز عىل استخدام اإلعالم كواحدة من أهم
آليات تسويق أجنداتها حول املرأة واألرسة؛
وأفردت له يف مواثيقها أبوابًا وفصوال ً كاملة،
وحثّت حكومات الدول األعضاء عىل زيادة
االستفادة عىل نحو فعّ ال من وسائط اإلعالم
الرتفيهية بما يف ذلك املسلسالت والتمثيليات
واملرسح ونحوها.
ومن مظاهر التحوّل اإلعالمي الكبري يف
مجال حرف األرسة وتفكيكها:
•الرتكيز عىل املساواة التامة بني الرجل واملرأة
يف جميع امليادين ،وإنهاء والية الرجل عىل
املرأة وقوامته عليها .وقد وقعت األمم املتحدة
اتفاقيات مع الدول املختلفة بخصوص املساواة
بني الرجل واملرأة يف اإلعالم.
•القضاء عىل «القوالب النمطية ألدوار الجنسني»
واملتمثلة يف األب واألم واألوالد واألرسة املمتدة،
وتغيريها عىل أساس «الجندر»؛ فبات من
املألوف جدًا أن يظهر الرجل وهو يعتني
باألطفال والطبخ ،وتظهر املرأة كسيدة أعمال
أو رشطية!
•نرش االنحالل األخالقي والرذيلة من خالل
الربامج واملسلسالت واألفالم التي تتعمّ د كرس
الحياء والفضيلة ،وإشاعة «الثقافة الجنسية»
حسب النموذج الغربي ،وتعزز «استقواء املرأة»
و«استقواء الطفل» ،وحق «تغيري الجنس»
و«اإلجهاض» ونحوها.
•نرش الشذوذ والتعاطف معه ودعمه ،من
خالل :األفالم واملسلسالت التي تصوّر الشاذين
ومعاناتهم ،واألرس التي ينشئونها وأنّها أرس
فيها مقوّمات االستقرار ،وتمكني الشواذ من
اإلعالميني من بث برامجهم االجتماعية عىل
القنوات الفضائية ،إضافة للحمالت اإلعالمية
التي أطلقتها األمم املتحدة بغرض تسليط
الضوء عىل «تنوّ ع املثليني» ومكافحة «رهاب
املثلية» مثل حملة« :لست وحدك»!
•السماح بنرش هذا الركام العَ فِ ن إضافة إىل
ّ
بكافة أشكالها عىل مواقع
األفالم اإلباحية
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التواصل االجتماعي ،دون ضابط سوى تحديد
ّ
سن املشاهدة يف بعضها.
3 .استغالل املنظمات غري الحكومية ،ومنظمات
املجتمع املدني ،لتنفيذ أجندات األمم املتحدة،
وللضغط عىل الحكومات غري املتعاونة.
ومن املنظمات العاملية غري الحكومية ذات
الرشاكة مع األمم املتحدة :منظمة «العفو الدولية»،
ومنظمة «مراقبة حقوق اإلنسان» ،ومنظمة
«املساواة اآلن» ،و «عيادة القانون الدويل لحقوق
اإلنسان للمرأة» ،و«املنظمة النسوية للبيئة
والتنمية» ،ومنظمة «حقوق املرأة يف التنمية».
ومن املنظمات العربية ذات الرشاكة مع األمم
املتحدة« :منظمة املرأة العربية» التي تعمل يف
إطار جامعة الدول العربية ،ومنظمة «مفتاح»
ا لفلسطينية .
4 .توظيف القيادات الدينية لتوجيه العامّ ة نحو
األمور التي تتفق مع توجّ هاتها ،كإضفاء
الرشعية عىل «استخدام خدمات تنظيم األرسة»
و«الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية»
والتي تعني يف نصوص األمم املتحدة :حرية
ممارسة الجنس ،وحرية اإلجهاض .والتعاطف
مع املريض الذي يصاب باألمراض الجنسية
بغض النظر عن سبب اإلصابة باملرض.
5 .تقديم الدعم والتمويل للمنظمات واألفراد؛
ملساعدتها ومساندتها ودعمها ألجنداتها،
وقيامها بتطبيق اتفاقياتها.
ثالثًا :الضغط للتطبيق الكامل للمواثيق الدولية،
وتغيير القوانين والتشريعات الوطنية واألعراف
والتقاليد:
وللوصول إىل مرحلة التطبيق الكامل لهذه
املواثيق يتم املرور بثالث مراحل:
1 .التوقيع والتصديق عىل االتفاقيات بوسائل
إقناع متعددة ،من أهمها :ترك املجال مفتوحً ا
ّ
للتحفظ عىل أي بند من بنودها.
2 .تطبيق وتنفيذ هذه االتفاقيات.
ّ
التحفظات التي وضعتها الدول
3 .الضغط لرفع
عىل بعض البنود ،بدعوى أن حقوق اإلنسان كلٌّ
ال يتج ّزأ ،وأنّه يف حال كان الدين والعرف هما

محم يملح ايليماك ةروتكدلل ،ةرسألا مده يف اهرثأو ةيلودلا قيثاوملا :باتك يف ةءارق

السبب يف وجود هذه التحفظات فينبغي اتخاذ
التدابري الالزمة إلزالتها!
تبقى التوعية أهم سالح يف مواجهة الحرب
الرشسة التي تشنها املواثيق الدولية عىل
األرسة ،ومن مجاالتها :تشجيع الزواج
وتيسريه ،واإلعالء من شأن دور الزوجة
واألم داخل األرسة ،إىل جانب التحالفات بني
الجهات املعنية بالحفاظ عىل األرسة
توصيات الدراسة:
ختمت املؤلفة كتابها بعدد من التوصيات ،من
أبرزها:
1 .نرش الوعي بني الشعوب بخطورة ما تنص عليه
املواثيق الدولية املعنية باملرأة والطفل؛ بهدف
تشكيل رأي عام ضاغط باتجاه إعادة النظر
فيها أو االنسحاب منها.
2 .نرش الوعي بخطورة الفكر النسوي الراديكايل
ومن يمثّله يف بالدنا اإلسالمية من خالل الوسائل
املتنوّعة.
3 .العمل عىل تكوين تحالف يجمع كل الجهات
املعنية بالحفاظ عىل األرسة؛ لتكوين جبهة
تعمل عىل حماية األرسة ،وص ّد الهجمة
التغريبية الرشسة عليها عىل كافة املستويات
العاملية واإلقليمية واملحلية .وقد ذكرت املؤلفة
يف ثنايا الكتاب ّ
أن «ائتالف املنظمات اإلسالمية»

الذي شارك ممثلوه كمراقبني يف مؤتمر بكني 5+
(2000م) قاموا بتوزيع االنتقادات ملسوّدة
الوثيقة الختامية عىل الوفود الرسمية املشاركة،
وقامت بعض املن ّ
ظمات النرصانية الداعمة
لألرسة بأداء الدور نفسه؛ مما كان له دور
يف فتح النقاش والجدل حول بعض القضايا
املحورية التي تم تمريرها يف مؤتمر سابق ،مما
أدّى هذا إىل وصف هذا املؤتمر أنه (بكني )5-
بالسالب؛ ألنّه أعادهم إىل الوراء وع ّ
طل بعض
القرارات.
4 .تنقية قوانني األرسة من كل ما يتعارض مع
الرشيعة اإلسالمية ،ونرشها ،وإبرازها كبديل
إسالمي للمواثيق الدولية.
5 .التوعية بأهمية تشجيع الزواج وتيسري السبل
إليه إلنقاذ املجتمعات مما تردّت إليه من ولوغ
يف الفواحش.
6 .الرتكيز إعالميًا واجتماعيًا وقانونيًا عىل اإلعالء
من شأن دور الزوجة واألم داخل األرسة،
وأهميته القصوى يف بناء مستقبل األمم
والشعوب.
7 .الدعوة إىل تأسيس مكاتب لإلرشاد األرسي
ومساعدة األزواج عىل تخطي ما يواجههم من
ً
انطالقا من الدين
مشكالت وأزمات أرسية
اإلسالمي الحنيف.
والحمد لله رب العاملني
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بأقالم
القراء

ذاك اليوم

كيف يغيرنا نقد اآلخرين؟

أ .عبدالوهاب العمير

أ .رامي أحمد ذو الغنى

ُ
والفرص
ستُدرك أن رصيدك من األيام قد نفد،
ُ
لم تعد متاحة ،واملسو ُ
والفائت
َّفات ال يد إلنجازها،
ُ
والناقص ال يمكن تكميله ،إنه
ال قدر َة عىل قضائه،
خط النهاية ،يجتازه الخلق عىل مراتبهم يف الشدّ،
وليس من قوانني ذاك السباق أن تعطى وقتًا بدل
الضائع.
ٍ
بابتسامة
ستكتشف حينئ ٍذ قيمة خسارتك،
اعتذار حبستها ،أو تمر ٍة بخلت
ضننت بها ،أو كلمة
ٍ
ٍ
لفظة جرحت قلب سامعِ ها ،أو نية
بإخراجها ،أو
ٍ
حاجة ِ
كسلت
سو ٍء أضمرتها ،أو خطو ٍة لقضاء
عنها ،أو حَ ومة ِمرا ٍء جادلت فيها ،أو نصيحة ٍّ
حق
بهتان لربي ٍء
كتمتها ،أو ملز ٍة أطلقتها ،أو همسة
ٍ
رميتها.
يز ُن بمثقال
سيهولك ميزان ذاك اليوم ،فإنه ِ
ال ّذ ّر ،وفمُك مختو ٌم عليه ،وجوارحُ ك شهو ٌد عليك،
وما يف الصدر م َّ
ُحصل.
ما زال يف الوقت متسع ،أصلح ما أفسدت،
واجب ما كرست ،وأكمل ما َ
ُ
نقصت ،واستدرك ما
ّ
فوّت ،كن شجاعً ا وأقر ،وتوّابًا وال تُ ِص ،وأوّابًا فإىل
َ
َ
الله املفر ،من قبل أن يأتي َك ذات فجأ ٍة املحتوم،
َ
فتبلغ الحلقوم.
ِ
«أحس ْن فيما بَقِ ي ،يُغف ْر ل َك ما َس َلف».
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هل تقدر أن ترى نفسك بعيون اآلخرين؟
من الجيد أن تعرف مستوى أخالقك وإنجازاتك
كما يراها اآلخرون ،بخاصة املختلفني معك ،وأن
تخرج من تقييمك الشخيص إىل تقييم اآلخرين لك،
وكأنك تحلق يف فضائهم فرتى رأيهم فيك دون
أن يشعروا ..إن ذلك أدعى للتحسني وكرس غرور
النفس ،ودافع من دوافع التعلم وتحري الصواب.
فالناس صنفان :متفقون معك أو مختلفون .فأما
املختلفون بحبّ أو حتى الحاقدون أو الناقدون بقصد
إفشالك ،فهم من يدفعونك للتحسني ً
حقا ،بل هم من
يدفعونك للمعرفة الالزمة لإلنجاز وتحقيق أفضل
وعي من أمر نفسك فسيكون
النتائج ،وإن كنت يف ٍ
عملك أمام نقدهم مُطعَّ مً ا باالمتنان لكل من حولك.
وأما املتفقون معك فقد يكونون وقودًا لالنطالق
بتحفيزهم وإدراكهم ملختلف أحوالك ،وقد تغلب
ٌ
ٌ
مزيفة فيصبحون أداة للتثبيط
عاطفة
بعضهم
وإخفاء العيوب ،فإذا طلبت رأيهم ال تجد إال املدح
الذي يبقيك قاعدًا.
وقبل كل هذا فخالقك ومدبر أمرك هو صاحب
الرضا الحقيقي ،الذي يعلم الرس وأخفى ،فاجعل
نظرك لنفسك بميزانه هو أوال ً قبل أي موازين أرضية
قارصة ،ال تملك لك عىل الحقيقة نفعً ا وال رضً ا.

أصعب الوظائف

بأقالم
القراء

أ .معاوية مروان الجندي

يتكلم البعض عن صعوبة أعمالهم ووظائفهم
التي يعتاشون من رواتبها أو أرباحها .وغالبًا يكثر
الكالم عن صعوبتها إذا أحس الشخص بأن مردود
العمل ال يكافئ الجهد املبذول فيه ،بل يرى أنه
أقل منه ،وبالتايل يصبح لهذه الصعوبة –يف رأيي-
معياران لتحديدها:
 مقدار الجهد املبذول مع ظروف بيئة العمل. املردود املادي العائد منه.بهذين املعيارين أجد أن أصعب الوظائف هي
وظيفة الوالدين ،فهما يعمالن بها من والدة الطفل
وحتى وفاتهما دون انقطاع أو اسرتاحة ملرض وما
شابه ،مستفرغني فيها ما يقدران عليه من العناية
والرعاية والرتبية ،باإلضافة للعاطفة املتمثلة باملحبة
القلبية والتمنيات بالحياة السعيدة الهانئة ،والتي
ترتجم إىل التفكري الدائم يف شؤونه وحياته وصحته
وحتى حياة أبنائه كذلك ،كل هذا بجانب رصاعهما
مع ظروف الحياة واملعيشة والوظيفة لتوفري األسباب
املادية التي تضمن للطفل الحياة املريحة الرغيدة.
ومن عظيم فضل الله للمسلمني أن وعد األبوين
املحسنني ألبنائهما باألجر العظيم يف اآلخرة
ً
طرقا سهلة للرب بهما وإعالء
وكذلك جعل لألبناء
درجاتهما ،فالحمد لله عىل نعمة اإلسالم.

قيام الليل ُ
وحسن الوجه

أ .محمد زهري النشيواتي

قيل لإلمام الحسن البرصي رحمه الله:
ً
وجوها؟
ما بال املتهجدين من أحسن الناس
قال« :ألنهم خ َلوا بنور الرحمن يف الظلمة
فألبسهم نو ًرا من نوره»(((.
وقال الشيخ عطاء الخرساني رحمه الله:
«قيام الليل محياة للبدن ،ونور يف القلب ،وضياء
يف البرص ،وقوة يف الجوارح ،وإن الرجل إذا قام من
الليل يتهجد أصبح فرحً ا يجد فرحً ا يف قلبه»(((.
وقال اإلمام ابن القيم رحمه الله:
«ترى الرج َل الصالح املحسن ذا األخالق الجميلة
من أحىل الناس صورة ...وال سيما إذا ُر ِزق ح ً
ظا
ّ
وتحسنه»(((.
من صالة الليل فإنها تنوّر الوجه

((( عيون األخبار ،البن قتيبة (.)322/2
((( مختصر قيام الليلَ ،
للمرّوذي ،ص (.)66
((( روضة المحبين ،البن القيم ،ص (.)221
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ناركسلا ميهاربإ خيشل ل »تاَيَرَجاَملا« :باتك يف ةءارق

الورقة
األخيرة

َفلَ ْوال نَفرَ

تصوير بديع ملجتمع املدينة حال نفرته للجهاد،
تحكيه سورة التوبة كأنك تراه ،فرتى املتصدق بملئ
كفه غريَ آبه بسخرية املنافقني ،وتشهد الفقراء
الراغبني يف النفري وأعينهم تفيض من الدمع ،وبني
استجابتهم َ لقول
حية تعرب
الصورتني
عن َ ْ َ ُ ْ َ ْ
مشاهد َ ْ ْ
َ َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َالجليل﴿ :ماكن ِ
اب
له ِلالمدِينةِومنحولهم ِمنالعر ِ
أ ْن َي َت َ
خ َّل ُفوا َ
ر ُسول َّ
ع ْن َ
اللِ
[التوبة ،]120 :ومع تلك
﴾
ِ
َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ً
الهبّة يأتي امليزان﴿ :وما كن المؤ ِمنون ِ
لنفِروا كفة
َ َ
ّ

َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ٌ ِ َ َّ
ف ّ ِ
ين
ك فرق ٍة منهم طائفة
فلول نفر من
لَ َت َّفق ُهوا ِ
ادل ِ
َْ ِْ ََ ُ ْ َْ َ
َ ُْ ُ ََُْ ِْ َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
و ِلنذِروا قومهم إِذا رجعوا إِل ِهم لعلهم يذرون﴾

[التوبة.]121 :

ترى ما اليشء الذي يستحق تلك النفرة ،وبكل
ما تحمله كلمة (ن َ َف َر) من :اندفاع جا ّد وتفرغ ملا
نُفِ ر إليه؟ إنها نفرة إىل التعلم والتعليم تعلمنا توأمة
امليدان العَ ميل مع امليزان َالعِ لمي .وقوام الدين وحي
ك َ
يقود وسالح يذود ﴿ َوك َف ب َر ّب َ
ونَ ِص ً
هادِيًا َ
ريا﴾
ِ ِ
َ
وبسالة ِ
األمة ال
الفتوح
[الفرقان ،]31 :و«إن اتسا َع
ِ
يكفيان الستبقا ِء سلطانها إذا هي خلت من جماعة
صالحة من العلماء والساسة وأويل الرأي املهتمني
بتدبري ذلك السلطان»(((.
إذا استحرضنا اليوم ضعف مخرجات التعليم
عمومً ا ،وحالة الهشاشة الثقافية والشتات املعريف،
والحرب املستعرة عىل الهوية والفطرة ،والحظنا
التوسع املستمر يف املجاالت الحياتية ،ونمو
التخصصات الدقيقة يف مجاالت العلوم التطبيقية
واإلنسانية التي تخدمها جيوش من الكوادر والنظم
واملؤسسات األكاديمية والرسمية ،بما ال تحظى
ً
وكيفا ..وبالنظر
بعرش معشاره العلوم الرشعية كمًّ ا
إىل األهمية العليا لعلوم الوحي يف معاش الناس
ً
معكوسا
ومعادهم ،فإن الواقع يف هذه القضية أصبح
يتطلب نفرة جماعية وفردية جادة إلعادة األمور إىل
نصابها الصحيح.
تفطن أحد املفرسين يف هذه اآلية إىل حل
اسرتاتيجي لهذه النفرة العلمية العملية ،قائالً« :ويف
هذه اآلية ً
أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة
مهمة ،وهي :أن املسلمني ينبغي لهم أن يُعِ دّوا لكل
((( التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور(.)59-11
((( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،للسعدي ،ص (.)355
((( أخرجه أحمد ( ،)17300وحسنه المحقق بمجموع طرقه وشواهده.
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مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ،ويوفر
وقته عليها ،ويجتهد فيها ،وال يلتفت إىل غريها ،لتقوم
مصالحهم ،وتتم منافعهم ،ولتكون وجهة جميعهم،
ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدًا ،وهو قيام مصلحة
دينهم ودنياهم ،ولو تفرقت الطرق وتعددت
املشارب ،فاألعمال متباينة ،والقصد واحد ،وهذه من
الحكمة العامة النافعة يف جميع األمور»(((.
حل يفتح باب الطموح يف مجال تعلم الدين
وتعليمه ونرشه عن طريق التخصص ليس يف
املجال فحسب ،بل عىل مستوى الفرع والتخصص
الدقيق والفئة املخاطبة والبلد املستهدف ،عىل نحو
من تخصص الشيخ ديدات والشيخ ذاكر يف دعوة
النصارى ،وتخصص آخر يف تعليم الفاتحة ،وجمعية
تخصصت يف الدعوة إىل الصالة ،ورابطة تخصصت
يف الخطيب دون غريه .ولعل كثريًا من الطلبة إنما
عرف البخاري والشافعي والشاطبي بكتبهم
الفريدة :الصحيح والرسالة واملوافقات.
كما يتسع أفق ذلك الحل إىل تقاسم ذلك
التخصص الدقيق جدًا بني أكثر من شخص أو جهة،
يف تعاون تكاميل يذكرنا بحديث( :إِن الله عز وجل
َ
َ
ِ
يحتسبُ
الجنة :صانعَ ُه
الثالثة بالسه ِم الواح ِد
يُدخ ُل
(((
ُ
يف َ
صنعتِه الخريَ ،وامل ِم َّد به،
والرامي به) .
َ
من شأن هذه (التخصصية الدقيقة) تحقيق
اإلتقان ،وصوال ً إىل (املرجعية التخصصية) التي
يستفيد منها حتى من هو أعلم منه ممن لم يتخصص
مثله .ولعلها تكون ممهدة لعالجات عميقة لحالة
الترشذم والتفرق ،حينما يصمت من ال يعلم عما ال
يعلم ،وال يتكلم أحد إال فيما يحسن ،وحينما تبدو
خريطة التكامل واضحة ملن يلحظ الصورة الكلية
الشاملة ويرغب يف مساندة املتخصصني وخدمتهم
بما يكمّ ل أعمالهم ،ويكامل بني جهودهم ،ويحوِّل
طاقاتهم من ساحات االزدحام والتنافس ،إىل
مساحات الثغور والفرائض والتكامل.
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