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كلمة
التحرير

العنصر يّة ..ش ّرٌ مستطير
مدخل:
عانت البرشية عىل م ّر التاريخ من أدوا ٍء اجتماعية
كثرية ،كان من أبرزها وأخطرها :العنرصيّة ،والتي
ً
أصنافا
تسبّبت بكوارث ثقافية واجتماعية ،وسامَ ت
من البرش سو َء العذاب .وعىل الرغم من التقدّم
العلمي الهائل يف العرص الحديث وما يعيشه العالم
من انفتاح ثقايف كبري؛ ّإاّل ّ
أن املمارسات العنرصيّة
لم َّ
تتوقف ،بل ازدادت ،وج ّرت عىل البرشية الكثري
من الويالت.
المقصود بالعنصرية:
العنرصيّة مجموعة من األفكار والسلوكيات
ّ
التي ترفع وتُعيل من قيمة ٍ
وتغض
فئة من البرش
من قيمة اآلخرين ،بنا ًء عىل عنارص موروثة مرتبطة
بالعرق ،أو الطبائع ،أو الجنس ،أو لون البرشة ،أو
مكان السكن ،أو اللغة ،أو الدين ،ونحو ذلك.
تقديس الفئة العنرصية لنفسها،
وتصل إىل ح ّد
ِ
ومنحِ ها جميع الحقوق والسلطات ،وازدرا ِء
واحتقارهم ،وسل ِبهم حقوقهم ،والتس ّل ِط
اآلخرين
ِ
عليهم ،واستعبادِ هم.

جذور العنصريّة في التاريخ:
أوّل عنرصيّة وقعت يف التاريخ هي عنرصية
ظن ّ
إبليس ،الذي ّ
أصل َخ ْلقِ ه (عُ ن ْ ُرُصه) أفضل
أن
ََ َ ٌْ ُْ َ َ
ْ
َ
َ
ْ
ار
من َ ْأصل آدم ،فقال﴿ :أنا خير  ِمنه خلقتنِي  ِمن ن ٍ
َ َ َُ ْ
ِين﴾ [األعراف ،]12 :وكان الدافع
وخلقته  ِمن ط ٍ
لعنرصيّتهُ :خلقان ذميمان :الك ِْرْبُ ،والذي يدفع إىل
ّ
ّ
الحق
والرتفع عنهم ورفض قبول
احتقار اآلخرين
(((
َ
ّ
ُ
ِّ
َ
اس) .
منهم ،قال ﷺ( :الك ِْرْبُ بَط ُر الحَ ق ،وَغمْ ط الن ِ
واآلخر :الحسدُ ،قال ابن الجوزي« :والحسد ُّ
أخس
ال َّ
ٍ
معصية عُ يص الل ُه بها يف َّ
السماءَ :
حس ُد
طبائع ،وأوَّل
(((
األرض :حَ َس ُد قابي َل لهابيل» .
إبليس آلدمَ ،ويف
ِ
ّ
ولعل من أش ّد ما َع َرف العالَم من عنصريّات:
العنرصيّة الهندوسية ،التي ّ
تقسم الناس إىل
ٍ
طبقات عىل أساس ديني واقتصادي واجتماعي،
ً
هالة من القداسة والتأليه،
طبقة تضفي عليها
وطبقة تجعلها يف عداد البهائم والحيوانات،
وبينهما طبقات متفاوتة.
وعنرصيّة اليونان التي ّ
قسمت الناس إىل طبقة
سادة مف ّكرين يحكمون ويتح ّكمون ،وينحرص حقّ

فعه وإنكا رُهَ ،
(غ ْم ُ
((( أخرجه مسلم (( .)91بَطَ ُر الحق)َ :د ُ
الناس) :احتقا رُهم.
ط ِ
((( زاد المسير (.)509/4
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وزادوا بأن ادّعوا أنّهم شعب الله املختارّ ،
وأن
املمارسة السياسية «الديمقراطية» بهم ،وطبقة
خاصا بهمّ ،
ً
وأن األمم األخرى ليست
لهم إلهً ا
عبي ٍد عاملني ليس لهم تلك الحقوق.
كما ظهر يف العديد من الشعوب واملجتمعات برشًا وإنّما جعلها الله عىل هيئة برش مؤانسة لهم،
القبيل ،وبني مَ ن وغريها كثري!!(((.
التمييز بني األشخاص ذوي األصل َ
ال يُعرف أو يُحفظ له أصل قبائيل أو عشائري.
وقد ظهرت العنرصيّة الدينية عند غالب الشعوب
َ
ٍ
ومن أبشع أشكال العنرصية املعارصة :التمييز الذين خ ّ
عبادات ومنعوا غريهم
صوا أنفسهم بآلهة أو
بني البيض والسود ،وما بُني عليه من تفريق يف منها ،فقد ميَّزت قريش يف الجاهلية نفسها عن سائر
الحجّ اج فلم تقف يف عرفة يف الحج ،وقالوا :نحن أهل
ّ
الحق يف الحياة!
الحقوق ومنها
الله يف بلدته ُ
وق ّ
طان بيته .وكانوا يُح ّلون ويُح ْ ّر َمون
عىل حسب أهوائهمَ ﴿ ،وقَالُوا َما في ُب ُطون َ
ه ِذه ِ الأنْ َع ِ
ام
ِ
ِ
َ
أوّل عنرصيّة وقعت يف التاريخ هي
ُ
ُ
َخال ِ َص ٌة ل ُِذكورِنَا َومحَ َّر ٌم عَلَى أ ْز َوا ِج َنا﴾ [األنعام.]139 :
أن أصل َ
ْ
ظن ّ
عنرصية إبليس ،الذي ّ
خلقِ ه
(عُ ن ْ ُ
رُصه) أفضل من أصل آدم ،وكان
 -3التفاخر باألعراق واألنساب:
الدافع لعنرصيّتهُ :
خلقان ذميمان من
حيث يعتقد العنرصيّ ّ
أن عرقه أو جنسه أو
أسوأ األخالق ،وهما :الك ِْرْبُ الحس ُد
نسب عائلته هو األفضل ،فيستعيل به ويحتقر
اآلخرين ،ويمنع الزواج منهم أو مصاهرتهم.
أسباب العنصريّة:
تتنوّ ع األسباب التي تقف خلف القناعات  -4التفاخر بالفروقات االجتماع ّية:
والسلوكيات العنرصيّة ،والتي ترجع ألصل واحد
فالبرش مختلفون بطبيعتهم يف املستوى
وهو اعتقاد األفضليّة يف النفس والدونية يف الغري ،االقتصادي واالجتماعي ،وربما اللغوي أو
ويمكن إجمال هذه األسباب فيما ييل:
الحضاري ،وكثريًا ما يقع أن يغرتَّ صاحب املكانة
الزائدة فيفخر عىل مَ ن دونه ويحقره ويزدريه.
 -1الحسد والحقد:
كما وقع من إبليس حينما حَ َسد آد َم عليه السالم
ح َّرف بنو إرسائيل تفضيل الله لهم من
الذي خلقه الله بيده وأسجد له مالئكته ،فرفض
كونه تفضيالً بالهداية للحق وإرسال
السجود له ،وكما وقع من قابيل الذي حسد َأخاه
الرسل فيهم ،إىل اعتقادهم أنّه تفضيل
َ ُْ َ َ
عليْ ِه ْم َن َبأابْ َن ْي
هابيل عىل َقبول قربانه فقتله﴿ :واتل
دائ ٌم لجنسهم ،وزعمهم أنّه لن ُ
يدخل
َ
ْ
َ َ ْ َ ّ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ً َ
ف ُت ُق ّب ِ َل ِم ْنأَ َح ِده َِما َ
ول ْم ُي َت َق َّبل ِمنَ
آدمبِالح ِقإِذ َقرباقربانا
ّ
الجنة غريهم ،وادّعاءهم أنهم شعب الله
َ َ ْ َ
ال ْ َ
آخ ِرقَاللأق ُتل َّن َك﴾ [املائدة.]27 :
خاصا بهمّ ،
املختارّ ،
ً
وأن
وأن لهم إلهً ا
األمم األخرى ليست برشًا وأنهم جعلوا عىل
 -2الضالل في فهم التفضيل الشرعي:
هيئة برش مؤانسة لهم
كما وقع من بني إرسائيل ،فقد ح َّر َفوا تفضيل الله
َْ َ
ت َعلَيْ ُ
َ َ
يل اذْ ُك ُروا ن ِ ْع َمت َي الَّتي أنْ َع ْم ُ
ك ْم
لهم﴿ :ي ْا بنِي إِسرائ ِ
ِ ِ
ْ
َ
َ
َو َأن ّي فَ َّضل ُت ُ
ك ْم عَلى ال َعالم َ
ِين﴾ [البقرة ]47:من كونه  -5التربية الخاطئة:
ِ
التي تزرع يف نفس املرتبّي االستعالء عىل
تفضيالً بالهداية للحق وإرسال الرسل فيهمَ ،إىل
اعتقادهم أنّه تفضيل دائ ٌم لجنسهم ،فقالوا﴿ :نحْ ُن اآلخرين والفخر عليهم ،فريث من والديه
َ ْ َ ُ َّ َ
اهَّللِ َوأح َِّب ُاؤهُ﴾ [املائدة .]18 :وتبع هذا التحريف العنرصيني عنرصيَّتهم واستعالءهم ونظرتهم
أبناء
يدخل الجنة غريهمَ ﴿ ،وقَالُوالَ ْنيَ ْد ُخ َل الدونية لآلخرين.
زعمهم أنّه لن ُ
ْ َّ َ َّ َ ْ َ َ ُ ً َ
وداأ ْونَ َص َارى﴾ [البقرة.]111 :
الجَنةإِلامنكانه
((( يع ّد التلمود من أكثر الكتب عنصرية في تاريخ البشرية ،وقد ُق ّدمت ع ّدة دراسات عنه في هذا الجانب ،منها :كتاب« :العنصر يّة اليهودية وآثارها
في المجتمع اإلسالمي» ،ألحمد الزغيبي .وبحث« :العنصر يّة اليهودية ،أسبابها وآثارها» ،ألحمد صباح الخير سعيد ،مجلة البحوث والدراسات
اإلسالمية ،جامعة أم درمان .ومقال« :العنصر يّة الصهيونية وفلسفة التربية اليهودية» ،لعبد القادر فارس ،مجلة رؤية ،العدد ( ،)9حزيران2001 /م.
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 -6األهداف السياسية:
والتي كثرت يف العرص الحايل؛ حيث يسعى
بعض الزعماء والقادة للوصول إىل كريس الحكم
أو بناء مجدهم عن طريق دغدغة العواطف وإثارة
النعرات والتخوّفات العنرصيّة؛ لكسب أصوات
الناخبني ،أو للتغطية عىل جوانب ضعفهم أو
إخفاقاتهم ،مما يؤدّي الرتفاع العنرصيّة بني عامّ ة
الناس ،سواء ضد عِ ْر ٍق من مواطني الدولة ،أو ضد
غري املواطنني املقيمني عىل أرضها.
 -7العنصريّة العلمية:
والتي تقوم عىل أد ّلة مزعومة تؤ ّكد انقسام
الجنس البرشي إىل مجموعات متميّزة أو متفوّقة
بيولوجيًا ،وأخرى دونية .وغالب هذه «األد ّلة» يستند
إىل «نظرية التطوّر» وتطبيقاتها عىل اإلنسان ،والتي
تزعم ّ
أن بعض البرش متطوّر أكثر من غريه يف
اإلمكانات العقلية والنفسية والجسمية .وقد شاعت
هذه العنرصيّة خالل القرن السابع عرش واستم ّرت
إىل نهاية الحرب العاملية الثانية ،وكانت األساس
الذي بُنيت عليه الحضارة الغربية املعارصة..

باللفظ ،أو اإليماء وال َّلمز ،أو الكتابة والفنون،
أو الحركات ،أو األفعال وغريها ،وربّما تنرش
هذه الكراهية وتذاع عرب وسائل اإلعالم.
 2 .اإليذاء اللفظي :بالسبِّ أو الشتم واالحتقار
والنعت بما يؤذي أو يصنّف ،بسبب اللون ،أو
العرق ،أو اللغة أو اللهجة ،ونحو ذلك.
3 .الظلم :بتجاوز اإليذاء إىل الفعل من خالل التعدّي
عىل الحقوق وانتهاكها ،وقد تصل إىل القتل.
فالعنرصيّ يرى ّ
أن الطرف اآلخر ليس له حقوق؛
فيعمد إىل التعدي عليها وانتهاكها ،أو مصادرتها.

العنصريّة المعاصرة:
ورثت األمم املعارصة الثقافة العنرصيّة عن األمم
ّ
السابقة ِ
وسخرتها
بش ّقيها الديني واالجتماعي،
لصالحها ،وضمّ نتها سياساتها وأنظمتها ،وأقامت
تعامالتها عىل أساسها.
فعندما بدأت أوروبا تلمُّ س طريق النهضة
كان أوّل ما بدأت به النظرة الدونية لسائر شعوب
األرض وثقافاتها وأديانها ،فانطلقت البعوث
الجغرافية والحمالت العسكرية بهدف السيطرة
عىل مقدّرات األمم األخرى واستغاللها ،فوقع أسوأ
يسعى بعض الزعماء للوصول إىل
ما عرفته البرشية من عنرصية ،ومن ذلك:
كريس الحكم عن طريق إثارة النعرات
والتخوّفات العنرصيّة؛ لكسب أصوات
»احتال ُل مساحات واسعة من العالم ،وإخضاعها
الناخبني ،أو للتغطية عىل جوانب
باملمارسات اإلجرامية التي أهلكت الحرث والنسل.
ضعفهم أو إخفاقاتهم ،مما يؤدّي الرتفاع
»نهبُ خرياتها ومواردها واالستيالء عليها دون
العنرصيّة بني عامّ ة الناس ،سواء ضد
حق.
عِ ْر ٍق من مواطني الدولة ،أو ضد غري
املواطنني املقيمني عىل أرضها
»العم ُل عىل تغيري هويتها بقوّة السالح ،سواء
بمحاولة تنصري أهل تلك البالد أو فرض لغتهم
عليهم.
وكثريًا ما تتداخل هذه األسباب أو تتعاضد،
وقد يوجد لدى شخص من األشخاص أو شعب من
»اضطهاد الشعوب الذي وصل إىل ح ّد االستعباد.
الشعوب عد ٌد منها يدعم بعضها ً
بعضا؛ فيزيد من
كما ازدادت حدّة التمييز العنرصيّ عىل أساس
حدّة العنرصيّة ورشاستها.
اللون؛ بسبب كثرة الداخلني للدين النرصاني من
السكان األصليني للمستعمرات ،حيث لم يعد الدين
مظاهر العنصريّة:
أن قلبه ميلء بالعُ جب كافيًا لتمييز األوروبيني الغازين عنهم ،فظهر
مما يميّز العنرصيّ ّ
والتكرّب ،واعتقاد استحقاق التكريم التمييز باللون!
ّ
بالنفس،
والخدمة من اآلخرين؛ لذا تصدر عنه عدد من
آثار العنصريّة عىل المجتمعات:
الترصُّفات ،منها:
للعنرصية آثار خطرية ال تقترص عىل الفرد الذي
1 .الكراهية :وتظهر يف شكل عداوة تجاه تُمارس عليه ،بل تمتد آثارها للشخص العنرصيّ
ّ
األشخاص أو املجموعات ،وقد
يعرّب عنها ذاته ،وللمجتمع بأكمله:
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»فأمّ ا آثارها عىل الفرد العنرصيّ  :فهي إفساد
عقله وتفكريه وفطرته ،وإيقاعه يف الظلم.
»وأمّ ا آثارها عىل مَ ن تقع عليه :فالعنرصيّة ظلم،
وحرمان من الحقوق ،فضالً عمّ ا تحمله من
كراهية وعداوة بناء عىل أمور ال اختيار لإلنسان
يف أكثرها كالعِ رق واللون والنسب ونحوها،
مما يؤدّي إىل تهميشه ،وإشعاره بالدونية أو
الخوف ،واالعتداء عليه ،وقد تصل إىل قتله أو
تهجريه.
»وأمّ ا آثارها عىل املجتمعات عمومً ا :وقوع
الترشذم واالنقسام إىل جماعات متناحرة
متخاصمة ،وتف ّكك املجتمع وتم ّزقه ،وتقويض
دعائمه وأُسسه ،وبالتأكيد ّ
فإن مجتمعً ا كهذا
لن يكون مجتمعً ا قاد ًرا عىل تحقيق النهضة ،أو
بناء الحضارة ،بل سيغلب عليه ّ
توقف التنمية،
وظهور الفقر واملرض والجهل ،وسيكون
مجتمعً ا استبداديًا ،وربما تندلع فيه الحروب
الطاحنة ،وهذا مُؤذن بالخراب والدمار.
كيف عالج اإلسالم العنصريّة؟
ً
ً
وضع اإلسالم عالجً ا شامال متكامال للعنرصيّة
يشمل جميع الجوانب واألسباب ،ومن ذلك:

خصب للتنوّ ع املحمود ،وإثراء الحياة ،وليست
للتفاضل أو تمييز األعىل أو َإهانة األدنى ،قال تعاىل:
َُ ْ َْ ُ َ َ َْ َ َّ َ ْ َ
َ
ك نح ُن ق َس ْم َنا بَيْ َن ُه ْم َمعِيش َت ُه ْم
﴿أه ْم يقسِمون رحمت رب ِ

َ
َ َ ِ ُّ ْ
َ
َ ْ ْ َ
َ َ ْ
ات ل ِ َي َّتخِذ
في الحياة
الدن َيا َو َرفع َنا َبعض ُه ْم ف ْوق َبع ٍض د َر َج ٍ
َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً ُ ْ ًّ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ْ ٌ َّ َ ْ
َ
ُ
َ
بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربِك خير ِمما يجمعون﴾

[الزخرف.(((]32 :

ثالثًا :إعالن وحدة مبدأ العبودية لله تعاىل:
عبودية واحد،
البرش مخاطبون بخطاب
فجميع
َ َ ُّ َ َّ ُ ْ
ك ُم ال َّ ِذي َخلَ َق ُ
اع ُب ُدوا َر َّب ُ
كمْ
قال تعاىل﴿ :ياأيها الناس
َ َّ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ
َ
والذين من قبل ِكم لعلكم تتقون﴾ [البقرة]21 :
يؤمنون بإله واحد ،ومطالبون بتأدية شعائر واحدة،
فال اختصاص لبعضهم ٍ
بإله أو معبو ٍد يستعْ لون
به عىل بقيّة البرش كما يزعم اليهود يف (يهوه) ،وال
ترشيعات عنرصية كما زعم الجاهليونَ ﴿ :
ما فِي
َ
َْ

َ ِ ْ َ ِ َ ِ َ ٌ ُ ُ َ َ ُ َ َّ ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ
وِإن
جنا
ُب ُط ِ
ونه ِذهالأنعامخالصةل ِذكورِناومحرمعلىأزوا ِ
َ
َ
ً
ُ
يَ ُ
ك ْن َ
ميْ َتة ف ُه ْم فِيهِش َرك ُ
اء﴾ [األنعام.]139 :

ّ
وتتجىّل هذه الوحدة يف الترشيعات اإلسالمية:
ري ،وال حاكم وال
حيث ال فرق بني
ٍّ
غني وال فق ٍ
محكوم ،وال عربي وال أعجمي ،يقف جميعهم يف
ٍّ
صف واح ٍد يف الصالة ،وعىل صعي ٍد واح ٍد يف الحج،
ويطا َلبون بذات الشعائر والعبادات ،ويُدفنون يف
املقابر ذاتها وبالهيئة نفسها.

أ ّوالً :إعالن مبدأ التساوي في أصل َ
الخلق:
يف اإلسالم ال يتفاضل الناس إال بالتقوى،
فقد ق ّرر اإلسالم َّ
أن البرش متساوون يف أصل
وبها ارتقى قدر بالل بن رباح الحبيش ،
َ
ُ
تفاضل وال تمايز بينهم يف ذلك ،فال عِ رق
الخلق ،ال
وعال شأنه يف اإلسالم حتى ب ُِّرِّش بالجنة،
أرشف من عرق ،وال جنس أرقى من جنس؛ أصلهم
وانح َّ
ط قدر أبي لهب الذي كان من سادات
السالم،
تراب ،وأبوهم واحد هو آدم عليه
واحد من
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ
قريش ،حتى نزلت سورة باسمه تُب ِّكته
و ُأنْثىَ
ذ َكر َ
قال تعاىل﴿ :ياأيها الن
اس إِنا خُلقناكم ِمن ٍ
وتهينه إىل يوم الدينُ ،
وخ ِّلد يف النار
َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ
َ
َ
َ
وجعلناكم شعوبا وقبائِل لِتعارفوا﴾ [الحجرات]13 :
اب)((( ،وبذلك
وقال ﷺُ ( :ك ُّل ُك ْم ِآِل َدمَ ،وَآ َد ُم ِم ْن تُ َر ٍ
ً
رابعا :جعل التفاضل ً
قىض عىل خرافة التفوق العرقي العنرصية.
قائما عىل العمل األخروي:
فمجال التفاضل الوحيد الذي أق ّره اإلسالم هو
َّ
ثان ًيا :جعل االختالف في األعراق والخصائص
اإلنسان لربّه تعاىل ،قال تعاىل﴿ :إِن
َمقدار عبودية
َ
ْ
أ ْ
ك ْم عِنْ َد َّ
اهَّللِ أت َق ُ
ك َر َم ُ
االجتماعية واالقتصادية مجاال ً للتن ّوع واإلثراء:
اك ْم﴾ [الحجرات،]13 :
إن َربَّ ُكم واحِ دٌَّ ،
اس ،أال َّ
فاالختالف بني الشعوب يف األنساب ،واأللوان ،وقال ﷺ( :يا أيها الن ّ ُ
وإن
ُ
ِعربي عىل عَ جَ ِم ٍّي ،وال
واأللسن ،والخصائص االجتماعية ،والتفاوت أبا ُكم واحِ دٌ ،أال ال َف ْض َل ل ٍّ
ّ
َ
َ
َ
بي ،وال أحْ مَ َر عىل أ ْس َودَ ،وال أ ْس َو َد
االقتصادي والحضاري ونحوها؛ إنما هو للتعاوُن لِعَ جَ ِم ٍّي عىل عَ َر ٍّ
(((
بني الشعوب وتبادل املصالح واملنافع ،وهي مجا ٌل عىل أَحْ مَ َرّ ،إاّل ِبالتَّقوَى) .
((( سيرة ابن إسحاق ،ص (.)98
((( معنى قوله تعاىل﴿ :لِ َيتَّ ِخ َذ بَ ْع ُض ُه ْم بَ ْع ًضا ُس ْخ ِر يًّا﴾ أي« :ليستخدم بعضهم ً
ّ
فيسخر األغنياء بأموالهم ُاأل َجراء الفقراء بالعمل ،فيكون بعضهم
بعضا؛
لبعض سبب المعاش ،هذا بماله ،وهذا بأعماله ،فيلتئم قوام أمر العالم» ،تفسير البغوي (.)159/4
((( أخرجه أحمد (.)23489
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َ
فس محم ٍد بيَدِهِ  ،لو َّ
نَ ُ
رَس َقت
أن
فاطمة بن ْ َت محم ٍد َ َ
(((
َل َق َ
ط ُ
عت يَدَها) .

وبذلك ارتقى قدر بالل بن رباح الحبيش ،
وعال شأنه يف اإلسالم حتى ب ُِّرِّش بالجنة ،وانح َّ
ط
قدر أبي لهب الذي كان من سادات قريش ،حتى
ً
سابعا :طرح البديل الصحيح في التعامل:
نزلت سورة باسمه تُب ِّكته وتهينه إىل يوم الدين،
ّ
ُ
واملتمثل يف األخوة بني املسلمني ،والعالقات
وخ ِّلد يف النار.
اإليجابية مع سائر الناس ،القائمة عىل التعاون عىل
َّ
رب والصالح العام ،دون ّ
تنقص من اللون
ّوبما أن هذه العبودية مرجعها إىل الله تعاىل ،الخري وال ّ
فإن الحكم بها وتقييمها ليس إىل البرش ،بل
هي َلله أو الشكل أو األصل أو املستوى االجتماعي ،وقد
َ َ ُ َ ُّ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ
ه َو أ ْعل ُم بِم ِن
تعاىل ،كما قال﴿ :فلا تزكوا أنفسكم
ٍ
عبارات وقواعد يُستشهد بها يف
أرىس النبي ﷺ
َّ
ات َقى﴾ [النجم.]32 :
املواقف واملبادئ والدساتري ،مثل قوله( :املس ِل ُم ُ
أخو
املس ِل ِم ،ال يَظ ِل ُم ُه وال يَخذُلُهُ ،وال يَحقِ رهُِ ... ،ب ْ
حس ِب
ً
خامسا :األمر بالعدل وإعطاء الحقوق:
الرَّش ْ
أن يَحقِ َر أخا ُه املس ِلمَ ،ك ُّل املس ِل ِم عىل
ملا كانت العنرصيّة تقوم عىل إنكار حقوق امْ ِر ٍئ من َّ ِّ
املس ِل ِم حرامٌ ،د ُم ُه ومالُ ُه وع ُ
ِرضهُ)(((.
اآلخرين وظلمهم؛ ّ
فإن أه ّم ركائز عالجها :األمر
بأداء الحقوق ،والعدل مع اآلخرين ،وال سيما ثا ً
منا :التحذير من العنصرية:
ُ
رأيت
الضعفاء منهم ،فعن املعرور بن سويد قال:
أعلن اإلسالم نموذجه املتميز للمجتمعات،
ُ
أبا ذَ ٍّر وعليه حُ َّل ٌة ،وعىل ُغ ِ ِ ُ
ُ
المه ِمثلها ،فسألته عن ومن أهم معامله تحريم الظلم يف الدماء واألموال
ً
َ َ َ َّ ُ
َذلك ،فذكُ َر أنه َسابَّ َر َجُ ال عىل عَ ه ِد رسول الله ﷺ ،واألعراض ،والتحذير من العصبيات الجاهلية
النبي ﷺ،
فعَ َّرَّي َُه بأمِّ ِه ،قال :فأتى الرج ُل
َّ
فذكر والتفاخر باألنساب ،ولعل خطبة الرسول ﷺ يف
النبي ﷺ( :إن َّ َك امْ ُر ٌؤ فِ ي َك جاهِ ِليَّةٌ،
ذلك له ،فقال
ُّ
حجة الوداع هي من أجمع هذه الترشيعات ،ومما
َ
إخوان ُ ُكم َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
وخ َولكم ،جَ عَ َل ْهُ ُم ْالله تحْ ت أيْدِيك ْمْ ،فمَ ن جاء فيها( :أيها الناس ،إن دماءَكم وأموا َلكم حرا ٌم
ُ ُ
َ َُ َ َ
ِ
ُ
ُ
ِ
كحرمة يومكم هذا ،يف
كان أ ْخو ُه تحْ ت ُيَ ِّدَيه ،فليُطعِ ْمْ ه ممّ ا يأكلْ َّ ،ول ُيُل ِب ْسه عليكم إىل أن تَ َلقوْا ربَّكم،
َ
ُ
ممّ ا يَلب َُس ،وال ت َكل ُ
ُ
بلغت ،اللهم
(((فوهم ما يَغ ِلبُهُ م ،فإن كلفتمُوهم شهركم هذا ،يف بلدكم هذا ،أال هل
فأعِ ين ُ ُ
وقال تعاىل يف اآلية
عليه) .
ٌ
وه َم ُْ
ْ
أمانة فليؤدِّها إىل من
الجامعة :فاشهد ،فمن كانت عنده
ْ
ُْ ْ َ َ َْ َ
ْ
ْ
َ
َ
﴿إ ِ َّن َّ َ
اهَّلل يأم ُربِالعد ِل َ
وال ِإح َس ِ َ ِ ِ
ْ
ان وِإيتاء ذي القربى وينهى ائتمنه عليها ...أيها الناس ،إنما املؤمنون إخوة ،وال
ْ
َ َْ ْ َ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ
.]90
[النحل:
﴾
ي
غ
ع ِن الفحشاء والمنك ِر والب
ِ
نفس منه ،أال
المرئ ما ُل أخيه إال عن
يَح ُّل
طيب ٍ
ٍ
ِ
هل بلغت ،اللهم فاشهد ،فال ترجعوا بعدي َّ
كفا ًرا
ً
سادسا :المساواة أمام التشريع (القانون) وفي
يَرضب ُ
ُ
تركت فيكم
بعض ،فإني قد
بعضكم رقابَ ٍ
العقوبات:
خاطبت الرشيعة جميع الناس بالتكليفات ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده؛ كتابَ الله .أيها
والترشيعات عىل قدم املساواة ،لم تفرق بينهم أو الناس ،إن ربَّكم واحدٌ ،وإن أباكم واحد ،ك ُّلكم
ّ
تُفاضل أو تميّز يف هذا الخطاب ،ومن فرعيات آلدمَ ،وآد ُم من تراب ،أكرمكم عند الله أتقاكم ،ليس
هذا الخطاب :املساواة بينهم يف إيقاع العقوبة لعربي فض ٌل عىل عَ جمي إال بالتقوى ،أال هل بلغت،
عىل املخطئ وامليسء ،وعدم املحاباة لذوي املال اللهم فاشهد)(((.
واملنصب والجاه ،كما قال ﷺ( :فإنما ْ
َ
الناس
أه َل َك
ً
تاسعا :الدعوة إىل رفض الظلم:
ُ
َ
ُ
الرَّشيف ت َركوهُ،
قب َل ُكم :أنَّهُ م كانُوا إذا َ َ
رَس َق فِ ِيه ُم َّ ِ
أوجب اإلسالم عىل سائر املسلمني منارصة
ُ
وإذا َ َ َ
ُ
(انرُص
رَسق فِ ِيه ُم الضعِ يف أقامُوا عليه الحَ دَّ ،والذي املظلوم ومنع الظلم عنه ،كما قال ﷺ:
أخا َك ظالِمً ا أو مَ ظلُومً ا) .فقال َرجُ ٌل :يا رسول الله،
(((
(((
(((
(((

6

(خوَلكم) :قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)َ :
متّفق عليه :أخرجه البخاري ( ،)2545ومسلم ( .)1661ومعنى َ
الخوَل -بفتح المعجمة والواو-
هم الخدمُ ،س ُّموا بذلك ألنهم يتخولون األمور أي يصلحونها ،ومنه الخولي لمن يقوم بإصالح البستان.
أخرجه البخاري (.)4304
أخرجه مسلم (.)2564
أجزاء هذه الخطبة مروية في عدة مصادر ،ينظر ً
مثال :صحيح البخاري ( ،)121صحيح مسلم ( ،)1218مسند أحمد ( ،)23489المستدرك (،)318
سيرة ابن هشام ( ،)603/2سيرة ابن إسحاق ،ص ( ،)98أخبار مكة ( ،)121/2وغيرها.
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ريطتسم ٌّرش  .ةّ.يرصنعلا

كان ظالِمً ا َك َ
أيت إِذا َ
أَن ْ ُرُص ُه إذا كان مَ ظلُومً ا ،أ َ َف َر َ
ٍ
عقوبات رادعة
يف وقد أقرت العديد من الدول الحديثة
أَن ْ ُرُصهُ؟ قال( :تَحْ جُ ز ُه أ َ ْو تَمْ نَعُ ُه ِم َن ال ُّ
ظل ِم َف ِإ َّن ذل َك ملرتكبي جريمة العنرصيّة.
ن َ ْرْصهُ)(((.
ً
وختاما:
كما رشع للمظلوم أال يستكني ملن ظلمه ،وأن
للرتبية أعظم الدور واألثر يف التعامل مع
يرفض ما يقع عليه ،وأعطاه الحق يف أن
ينترص العنرصيّة وتخفيف آثارها ،من خالل تربية
ِب َّ
ظلِم؛ قال الله تعاىل﴿ :لَا ُيح ُّ
اهَّللُ
لنفسه بقدر ما ُ
ْ
َّ
النفوس وتهذيبها ،وتقوية الوازع الديني الذي
ْ

ظل َِم َو َك َ
م ْن ُ
اهَّلل َسم ً
السو ِء  ِم َن ال َق ْو ِل إِلا َ
الجَ ْه َر ب ُّ
ان َّ ُ
ِيعا
ِ
َعل ً
ِيما﴾ [النساء ،]148 :وقيل يف بعض اآلثار:

(يعجبني الرجل إذا ِسي َم ُخطة َ
ضيْ ٍم قال :ال .بملئ
فِ ِيه ).
َ
«فإن الناس لم يتنازعوا يف َّ
َّ
عاقبة الظل ِم
أن
وخيمة وعاقبة العدل كريمة ،ولهذا يروى:
رُص الدو َل َة العادِ َل َة َوإ ِ ْن كان َ ْت كافِ َر ًة
الل ُه يَن ْ ُ ُ
رُص الدو َل َة الظالِمَ َة َوإ ِ ْن كان َ ْت ُم ْؤ ِمنَة»ً
وال يَن ْ ُ ُ
ابن تيمية

عا ً
شرا :التحذير من عاقبة الظلم:
فالعنرصيّة من أشد أنواع الظلم ،وقد حذر
الرشع الظال َم من عاقبة ظلمه ،قال ﷺ( :إ ِ َّن
َ
الناس إِذا َرأَوا الظا ِل َم َف َلم يَأ ْ ُخذُوا عىل يَ َدي ِْه أَو َْش َك
(((
قاب ِمنهُ)  ،والظلم من أعظم
أ َ ْن يَعُ مَّ هُ ُم الل ُه  ِبعِ ٍ
أسباب زوال األمم وانهيار الدول ،قال ﷺ( :إن
ُميِل َ للظال ِم حتىَ إذا ْأخذَه لم يُفلِته) ،ثم َقرأ:
الل َه لي ِ
ََ َِ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ُ
ظال ِ َم ٌة إ َّن أ ْ
وه َِي َ
خ َذهُ
َ
َ
َ﴿وكذلك أخذ ربِك إِذا أخذ القرى
ِ
ِ ٌ َ
شد ٌ
ِيد﴾ [هود.(((]102 :
أليم
«فإن الناس لم يتنازعوا يف َّ
َّ
أن
وقال ابن تيمية:
َ
عاقبة الظل ِم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ،ولهذا
رُص الدو َل َة العادِ َل َة َوإ ِ ْن كان َ ْت كافِ َر ًة
يروى :الل ُه يَن ْ ُ ُ
ْ َ ً (((
َ
رُص الدو َل َة الظالِمَ ة َوإ ِ ْن كان َ ْت ُمؤ ِمنة» .
وال يَن ْ ُ ُ
وال ش َّك أن «الله يَ َز ُع بالسلطان ما ال يَ َز ُع
بالقرآن» فعىل الحكومات واألنظمة واجب رشعي،
ومسؤولية أخالقية وقانونية يف ردع ال َ
ِّ
وسن
ظ َلمة،
القوانني والعقوبات التي تح ّد من أثر هذا الظلم،
(((
(((
(((
(((
(((

ّ
والتكرّب عليهم،
يمنع من ازدراء اآلخرين وظلمهم
وزرع القيم واألخالق يف قلوب الناشئة وتدريبهم
عليها .
كما ّ
أن للرتبية أث ًرا كبريًا يف توجيه مَ ن يقع عليهم
ظلم العنرصيني نحو رفض الظلم وعدم االستكانة
له ،وعالج آثار العنرصيّة التي قد تصيب األفراد
واملجتمعات من خطر االنطواء ،أو احتقار الذات،
أو التن ّكر لألصل بسبب الخوف من العنرصيني،
ونحو ذلك.
واليوم مع صعود الخطاب القومي واملتط ّرف
يف العديد من الدول ّ
فإن الكثري من املظلومني يف
العالم يشعرون بوطأة العنرصيّة عليهم ،وهذا أحد
أنواع االبتالء التي تحتاج إىل صرب ولجوء لله تعاىل،
وتتط َّلب حسن التعامل معها ومع آثارها بك ِّل
السبل القانونية واالجتماعية والرتبوية املتاحة؛ ملنع
ظلم العنرصيني وتفادي رشورهم ،ودعم املظلومني
وإنصافهم.
ِّ
متحرِّض ٍة مزدهر ٍة
وإذا أردنا بناء مجتمعات
ٍ
خالية من ُرُشور العنرصيّة فال سبيل إىل ذلك
إال بالنهل من مورد اإلسالم العذب ،قال سعيد
النُّوريس« :إن شجرة اإلسالم ّ
ترسخت جذو ُرها،
وبثَّت عروقها يف ثنايا الكون ك ّله ،وهذه الشجرة
العظيمة ال يمكن غرسها يف تراب العنرصيّة
املوهومة املشحونة باألعراض الظاملة املظلمةّ ،
وإن
م ّلة اإلسالم الدائمة األبدية ال ترتبط بالعنرصيّة وال
تلقح بلقاحاتها»(((.
والله من وراء القصد.

أخرجه البخاري (.)6952
أخرجه الترمذي (.)2168
أخرجه البخاري (.)4686
الحسبة في اإلسالم ،ص (.)7
بحث «مفهوم العنصر يّة ومرتكزات عالجها في كليات رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي» للباحث عماد عبدهللا الشريفين ،مجلة جامعة
الشارقة ،المجلد  ،10العدد  ،2صفر 1435هـ ،ديسمبر 2013م.
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نظرات
نقدية

هل يمكن الحكم عىل األحاديث
النبوية في عصرنا؟
أ .عبدالملك الصالح

(*)

يكثر الجدل حول حكم املعارصين عىل األحاديث النبوية ،فيذكر املانعون حججً ا
أن عرص الرواية والتدوين انتهى ،و ّ
من بينها ّ
أن املحدثني األوائل كانوا من أهل
الرواية وعارصوا الرواة ورواياتهم فحكموا عليها ،أمّ ا من جاء بعدهم فهو
غري م ّ
طلع عليها وليس من أهل الرواية؛ فال يحق له الحكم عليها ،بينما يحتجّ
املجيزون َّ
بأن العلماء لم يزالوا يحكمون عىل األحاديث بعد انتهاء عرص التدوين،
ّ
وبأن االجتهاد وارد يف أمور كثرية يف هذا الباب ،ويف هذا املقالة تفصيل هذه املسألة.
واعتنى العلماء ببيان الحكم عىل األحاديث
املرويّة من حيث الصحّ ة والضعف؛ نصحً ا لألمّ ة
ّ
للحق ،قال محمد بن سريين (ت 110ه):
وبيانًا
«لم يكونوا يسألون عن اإلسناد ،فلما وقعت الفتنة
قالواَ :
سمُّ وا لنا رجا َلكم ،فيُنظر إىل أهل السنّة
فيُؤخذ حديثهم ،ويُنظر إىل أهل البدع فال يُؤخذ
حديثهم» ( ((.

مدخل
اعتنى املسلمون بسنّة النبي ﷺ مع عنايتهم
بالقرآن الكريم ،فحفظوا عن الرسول أحاديثه
ونقلوها إىل مَ ن جاء بعدهم ،ودُوّنت كثري
من األحاديث يف عهد النبوة بجهود أفراد من
ا لصحا بة . 
أما الجمع املن ّ
ظم للسنّة فقد كان بأمر الخليفة
عمر بن عبد العزيز (ت 101ه) ،وحينما بدأ الحكم عىل الحديث في عصر الرواية(((:
ُ
التصنيف املوضوعي للعلوم يف القرن الثاني ُ
صنّفت
أغلب األحاديث يف الكتب املصنّفة املشهورة حكم
املصنّفات الحديثية بأنواعها.
عليها العلماء :إما حكمً ا رصيحً ا أو حكمً ا ضمنيًا.
(*) إجازة في الشريعة من جامعة دمشق ،ماجستير في الحديث وعلومه.
((( مقدمة صحيح مسلم :باب :وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين.
((( عصر الرواية هو العصر الذي كان فيه العلماء يروون األحاديث باإلسناد منهم إىل النبي صىل هللا عليه وسلم دون واسطة الكتب المصنفة ،ينظر في
هذه المسألة :حاشية األجوبة الفاضلة (.)150-149
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اعتبار األسانيد؛ ألنّه ما ِمن إسناد ِمن ذلك إال
ونج ُد يف رجاله مَ ن اعتمد يف روايته عىل ما يف كتابه
عَ ِريًّا عمّ ا يُشرتط يف الصحيح من الحفظ والضبط
واإلتقان .فآل األمر إذن يف معرفة الصحيح
والحسن إىل االعتماد عىل ما ّ
نص عليه أئمة الحديث
يف تصانيفهم املعتمدة املشهورة ،التي يُؤمَ ن فيها
لشهرتها من التغيري والتحريف ،وصار معظ ُم
املقصود بما يُتداول من األسانيد خارجً ا عن ذلك
ِ
سلسلة اإلسناد التي ُخصت بها هذه األمة،
إبقا َء
ً
رشفا ،آمني»(((.
زادها الله تعاىل

فالحكم الرصيح :كقول :هذا حديث صحيح،
أو هذا حديث حسن ،أو هذا حديث ضعيف ،وهكذا.
ومثل هذا الحكم موجود يف سنن الرتمذي كثريًا،
وكذلك تُوجد بعض األحكام النادرة عىل األحاديث
يف سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ،وغريها.
كما يوجد الحكم عىل األحاديث ً
أيضا يف كتب
العلل وكتب السؤاالت وكتب الرجال.
والحكم الضمني :أن يروي املصن ّ ُ
َ
الحديث
ف
يف كتابه ويكون قد اشرتط الصحّ ة ،كصحيحي
البخاري ومسلم ،وصحيح ابن خزيمة ،وصحيح
ابن حبان ،واألحاديث املختارة للمقديس ،وأشباهها ما تضمنه كالم ابن الصالح:
•الحذر من الجزم بصحّ ة اإلسناد يف غري الكتب
من الكتب(((.
املعتمدة املشهورة.
وقد يكون للمصنف طريقته الخاصة يف بيان
•التعليل بتع ّذر االستقالل بالتصحيح بمج ّرد
الحكم عىل األحاديث ضمنيًا يف ترتيبه لألبواب
اعتبار األسانيد؛ ّ
ألن الكتبَ غري املشهورة ال
واألحاديث (((.
يُؤمن فيها الخلل.
يع ُّد ابن الصالح من أوائل من تك ّلم يف
•أ ّكد عىل االعتماد عىل ما ّ
نص عليه أئمة الحديث
مسألة الحكم عىل األحاديث ،واملتأمّ ل يف
يف تصانيفهم املعتمدة املشهورة يف التصحيح
كالمه ال يفهم منه إغالق باب االجتهاد
والتحسني.
يف الحكم عىل األحاديث كما شاع عنه ،بل
•لم يذكر شيئًا عن الحكم عىل األحاديث
وحتى
غاية ما فيه التح ُّرز ووضع الرشوط،
با لضعف .
مَ ن فهم من كالمه املنع فقد خالفه كاإلمام
واملتأمّ ل يف كالمه ال يفهم منه إغالق باب
ً
خصوصا عند توفر الرشوط
النووي وغريه،
االجتهاد يف الحكم عىل األحاديث كما شاع عنه ،بل
يرى تع ّذر إمكانية الحكم عىل األحاديث املروية يف
مذاهب أهل العلم في الحكم عىل الحديث بعد
األجزاء غري املشهورة فيما ُرويَ فيها زائدًا عىل ما
عصر الرواية:
يف الكتب املشهورة.
من أوائل من تك ّلم يف مسألة التصحيح بعد
وع ّلل هذا التع ّذر ّ
بأن االعتماد يف غري الكتب
عرص الرواية :اإلما ُم ابن الصالح (ت 643ه)
يف كتابه( :معرفة أنواع علوم الحديث) املشهور املشهورة إنّما هو عىل الكتابة ال عىل الحفظ ،وهذا ال
يُؤمن معه ِم َن (التغيري والتحريف)؛ لعدم ُشهرتها
اختصا ًرا بمقدمة ابن الصالح ،قال:
كتلك املصنفات املشهورة ،وهذا يعني ّ
أن ابن
«إذا
وجدنا فيما يُروى من أجزاء الحديث الصالح ال يمن ُع من الحكم عىل الحديث يف الكتب
ً
وغريها حديثا صحيحَ اإلسناد ،ولم نجده يف أحد املشهورة التي يُؤمن فيها من التغيري والتحريف
ً
الصحيحني ،وال
ينص عىل حكمه حاف ٌ
منصوصا عىل صحّ ته يف يشء من ولم ّ
ظ معتمدٌ.
مصنّفات أئمة الحديث املعتمدة املشهورة ،فإنّا ال
وقد فهم اإلمام النووي (ت 676ه) من كالم ابن
نتجارس عىل جز ِم الحك ِم بصحّ ته ،فقد تع ّذر يف
ّ
هذه األعصار االستقال ُل بإدراك الصحيح بمج ّرد الصالح أنه يُغلق باب االجتهاد يف الحكم يف عرصه

((( هناك فرق بين الحديث المروي في الصحيحين ويقال فيه( :صحيح) ،وبين الحديث المروي في الكتب األخرى التي اشترطت الصحة فيقال فيه:
(صححه ابن خزيمة) أو (صححه ابن حبان) وهكذا؛ ألن األمة تلقت تصحيح الشيخين َ
بالقبول ،والكتب األخرى ليست لها هذه المزية ،فليتنبه
لهذا .وكذلك يتنبّه إىل المنهج الخاص لبعض العلماء في كيفية حكمهم عىل األحاديث أثناء التصنيف.
((( من المشهورين في هذا اإلمام مسلم :حيث قسم في مقدمة كتابه طبقات الرواة إىل ثالث طبقات بحسب أحوالهم ورواياتهم.
((( معرفة أنواع علوم الحديث ،البن الصالح ،ص ( ،)17-16ويُنظر :إرشاد طالب الحقائق لمعرفة سنن خير الخالئق ،للنووي ،ص (.)135
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وما بعده ،قال النووي« :وهذا الذي قاله الشيخ فيه
احتما ٌل ظاهر ،وينبغي أن يُجَ َّو َز التصحيحُ ملن
تم ّكن يف معرفة ذلك ،وال َ
فرق يف إدراكِ ذلك بني
األعصار أمك ُن
األعصار ،بل معرفتُه يف هذه
أهل
ِ
ِ
ِ
(((
ُ
ّ
لتيرّس طرقِه ،والله أعلم» .
كابن جماعة وابن
وتابعه عىل هذا مَ ن جاء بعدهِ ،
امللقن والبُلقيني والعراقي وابن حجر والسخاوي
والسيوطي .وهذا ما ال نجده يف كالم ابن الصالح الحكم عىل األحاديث مسألة اجتهادية:
ال يتأتّى لك ّل عالم يف الرشيعة أن يح ُكم عىل
عند التدقيق فيه.
رشوط ّ
ٍ
تؤهل العالِم
األحاديث ،بل ال ب ّد من توافر
لهذا الحكم ،شأنه يف هذا شأن أيّ مجتهد يف بيان
ما تضمنه كالم النووي:
ألن معنى الحكم عىل الحديث ّ
األحكام الرشعية؛ ّ
أن
•جواز الحكم عىل الحديث بالصحّ ة.
العالِم يُخرب عن ُّ
تحقق رشوط َ
القبول يف الحديث أو
•اشرتاط التم ّكن وقوّة املعرفة لجواز الحكم.
عدم ُّ
تحققها ،فهو يُخرب ّ
أن هذا الحديث رش ٌع إذا
يخصص الجواز بالكتب واملصنفات كان ثابتًا ،أو ليس رشعً ا إن لم يثبت.
ّ
•لم
ا ملشهو رة .
قال اإلمام الشافعي لإلمام أحمد رحمهما الله:
نص «يا أبا عبدالله ،أنت أعلم باألخبار الصحاح منّا،
ابن الصالح يف االعتماد عىل ما ّ
•أقر كال َم ِ
صحيحٌ
فأعلِمني حتى أذهبَ إليه
ينص عىل ِصحته فإذا كان خربٌ
عليه أئمة الحديث بقوله :لم َّ
حاف ٌ
ُكوفيًا كان أو برصيًا أو شاميًا»(((.
ظ مُعتمد.
فها هو الشافعي املتّفق عىل إمامته وتقدّمه
واملتأمل يف كالم النووي ال يجد اإلشارة إىل
خصص يف علوم الدين يستعني بأحمد ألنّه أَخربُ بالحديث
نص عليه ابن الصالح حيث ّ
الحذر الذي ّ
ابن الصالح بزوائد األجزاء عىل ما روي يف املصنفات البرصي والكويف والشامي منه.
ِّ
يخصص النووي ،فالنووي
والكتب املشهورة ولم
ٌ
مسؤولية خطرية،
والحكم عىل األحاديث
ّ
حكم عىل يشء وابن الصالح حذر ِمن يشء آخر والتهاون أو االستعجال فيها هو تق ُّو ٌل عىل رسول
غريه.
برشع رشعً ا أو العكس،
الله ﷺ ،وادّعا ُء ما ليس
ٍ
فإن ما شاع من ّ
وعليه ّ
أن ابن الصالح قد أغلق قال ﷺ( :إ ِ َّن َك ِذبًا عَ َيَل َّ َلي َْس َك َكذ ٍِب عَ َىَل أَحَ دٍ ،مَ ْن
(((
ْ
ْ
َ
باب االجتهاد يف الحكم عىل األحاديث وخالفه َكذَبَ عَ َيَل َّ ُمتَعَ مِّ دًا ف ْليَتَبَوَّأ مَ قعَ د َُه ِم َن الن َّ ِار) .
مبني عىل
النووي وجمهور املحدثني فيه نظ ٌر ،وهو
ٌ
ومن الشروط التي تؤهّل العالِم للحكم عىل
جزئي لكالمه.
فه ٍم
ٍّ
األحاديث:
1 .اال ّ
طالع الواسع عىل األحاديث النبوية ،بمعرفة
ال ينبغي أن يُعرتض عىل العالم املتم ّكن
أسانيدها ومتونها يف أغلب الكتب املصنّفة التي
قويِّ املعرفة باألحاديث ورجالها وعلوم
أحاديثها هي مح ّل الحكم؛ ّ
ألن جمع طرق
الحديث إذا حكم عىل األحاديث بالصحّ ة أو
الحديث هو السبيل ملعرفة روايات الحديث
الحُ ْسن أو الضعف ،سواء سبق للمتقدّمني
وهيئة روايته يف ك ّل مصنف ،ومَ ن َرواه من
حكم فيها أو لم يسبق لهم حكم فيها
الثقات أو غريهم ،ومتابعاته وشواهده ،وهل
ٌ
اختالف يف إسناده أو متنه أو ال اختالف
فيه
وبناء عىل ما سبق يُقال:
ال ينبغي أن يُعرتض عىل العالم املتم ّكن قويِّ
ِ
باألحاديث ورجالِها وعلو ِم الحديث إذا حكم
املعرفة
عىل األحاديث بالصحّ ة أو الحُ ْسن أو الضعف بما
ُفهم من كالم ابن الصالح ،سواء سبق للمتقدّمني
حكم فيها أو لم يسبق لهم حكم فيها.

((( إرشاد طالب الحقائق لمعرفة سنن خير الخالئق ،للنووي ،ص (.)135
((( حلية األولياء ،ألبي نعيم ( .)170/9قال الذهبي بعد أن روى هذا الخبر في سير أعالم النبالء (« :)214-٢١٣/1قلت :لم يحتج إىل أن يقول :حجاز يًا؛ فإنّه
بحديث ِمص َر منهما».
كان بصيرًا بحديث الحجاز ،وال قال :مصر يًا؛ فإ ّن غيرَهما كان أ َ ْق َع َد
ِ
((( متّفق عليه :أخرجه البخاري ( )1291ومسلم (.)4
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فيه؟ قال يحيى بن معني« :لو لم نكتب الحديث
من ثالثني وجهً ا ما عقلناه»(((.
وهو السبيل إىل معرفة خل ِّو هذا الحديث من
الع ّلة ومن الشذوذ ً
أيضا ،نقل الخطيب عن عيل
بن املديني قو َله« :والسبيل إىل معرفة ع ّلة الحديث
أن يجمع بني طرقه وينظر يف اختالف رواته
ويعترب بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم يف اإلتقان
والضبط» (((.
2 .اال ّ
كتب الرتاجم التي صنّفها
طالع الواسع عىل ِ
العلماء ّ
النقاد يف عرص الرواية ،الذين عارصوا
الرواة وخربوا أحوالهم وعرفوا أحاديثهم،
وعرفوا مقدار الضبط عندهم ،فكالمهم يف
الرواة واألحاديث كال ُم الخبري ِ
املبارِش ألحوالهم،
وال يكفي يف اإلحاطة بدرجة الراوي االعتما ُد عىل
ّ
املتأخرة كالكاشف للذهبي
الكتب املخترصة
وتقريب التهذيب البن حجر.
بلغت خربة ّ
ْ
النقاد املتقدّمني باألحاديث
وقد
ً
ّ
ورواتها مبلغا عظيمً ا حتى قيل فيها :إنها إلهام،
واملقصود أنّها خربة تجعل الناقد كأنّه الصرييف
الذي يميّز صحيح الدراهم والدنانري من املزيّف
بسماع رنَّتها وال يستطيع أن يُقيْم لك دليالً ِمن
لفظه عىل ّ
أن هذا الدرهم صحيح أو مُزيّف ،أو قد
ُ
تقرُص عبارتُه عن ذلك ،قيل لعبدالرحمن بن مهدي:
يا أبا سعيد إنّك تقول لليشءهذاصحيح،وهذالم
يثبت ،فعمّ ن تقول ذلك؟ قال عبدالرحمن« :أرأيت
َ
أتيت الناق َد فأريته دراهمك فقال :هذا جيد
لو
وهذا َس ٌ
َ
أكنت تسأل عمّ ن ذلك أو
توق وهذه نَبَهْ َرجٌ ،
كنت تُس ّلم األمر إليه؟» قال :ال ،بل ُ
َ
كنت أس ّلم األمر
إليه قال« :فهذا كذلك لطول املجالسة أو املناظرة
والخربة»(((.
3 .اال ّ
طالع الواسع عىل كتب علل األحاديث التي
صنّفها ن ُ ّقاد عرص الرواية؛ ألنّهم عارصوا
الرواة وخربوا أحاديثهم ،ويعرفون ك ْم للراوي
من أحاديث عن شيخه فالن وعن شيخه فالن،
ويعرفون األحاديث التي وافق فيها الراوي
غريه من الثقات ،واألحاديث التي خالف فيها
واألحاديث التي انفرد بها ،ويعرفون ّ
أن هذا
الحديث ال يرويه فالن بل فالن ،ك ّل هذا بالخربة
(((
(((
(((
(((

املبارشة .قيل لألعمش وقد روى حديثًا وَهِ َم فيه
فروا ُه عن عُ مار َة بن عُ مَ ريّ :
َ
سفيان يقول:
إن
إنّما هذا عن و َْهب بن ربيعة ،فجعل األعمش
يُهَ مْ ِه ُم يف نفسهكأنّهيعُ دحديث عُ مارة ثم قال:
«صدق سفيان»(((.
ٍ
حديث
فاسق بصحّ ة
4 .العدالة؛ فال يُقبل حك ُم
ٍ
ّ
أو ضعفه الحتمال أن يَكذب أو يُدلس يف هذا
الحكم ،وكما ال تُقبل روايته ال يُقبل حكمه.
كذلك ال يُقبل حكم املبتدع؛ ألنّه قد يُصحّ ح ما
يؤيّد بدعته ويُضعِّ ُ
ف ما يردّها.
ال يتأتّى لك ّل عالم يف الرشيعة أن يح ُكم
ٍ
رشوط
عىل األحاديث ،بل ال ب ّد من توافر
ّ
تؤهل العالِم لهذا الحكم ،شأنه يف هذا
شأن أيّ مجتهد يف بيان األحكام الرشعية؛
ّ
ألن معنى الحكم عىل الحديث أنّه رش ٌع إذا
كان ثابتًا ،أو أنه ليس رشعً ا إن لم يثبت
اعتراض واإلجابة عنه:
يعرتض بعض املعارصين عىل مَ ن يشتغل
بالحكم عىل األحاديث النبوية بما مضمونه :حَ َك َم
العلماء املتقدّمون عىل أحاديث رووها بأسانيدهم
إىل النبي ﷺ يف مصنّفات صنّفوها ،فال يجوز
يروهِ بإسناده!
للمعارص أن يحكم عىل ما لم ِ
وهذا االعرتاض غري صحيح؛ ّ
ألن االفرتاض
املبني عليه غري صحيح ،ولم يشرتطه العلماء.
ّ
نعم لم يتك ّلم يف عرص الرواية يف الحكم عىل
األحاديث إال العلماء الذين يروون األحاديث
بأسانيدهم ،لكن بعد أن استق ّرت األحاديث يف
ٌ
املصنّفات املشهورة ويف األجزاء؛ لم َ
حاجة للرواية
تبق
ّ
الخاصة ،ولم يزل العلماء املربّزون يف علم
باألسانيد
الحديث يح ُكمون عىل األحاديث دون النظر إىل كونها
يف كتب صنّفوها أو رووها بإسنادهم الخاص.
فضالً عن ّ
مبني عىل
أن الحكم عىل األحاديث
ٌّ
مدى ّ
َ
توفر رشوط القبول يف الحديث أو عدمه،
ومعرفة هذه الرشوط ال عالقة لها برواية األحاديث
باإلسناد.

للم ِزّي (.)549/31
تهذيب الكمالِ ،
ً
الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،للخطيب ( ،)295/2وروى عنه أيضا (« :)212/2الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه».
(ستُ ٌ
الكامل في ضعفاء الرجال ،البن عدي (َ .)198/1
وق) مثل (نَ َب ْهرَجٌ ) :كلمتان معربتان ،والمعنى :الرديء.
التاريخ الكبير ،للبخاري ( )163/8برقم (.)2562
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ٌ
َ
صحّ حَ
أحاديث لم
جماعةمناملتأخرين
نجد ملن تقدّمهم فيها تصحيحً ا
الحافظ العراقي رحمه الله

هل يمكن أن يختلف العلماء في الحكم عىل
األحاديث؟
من معاني كون الحكم عىل األحاديث عملية
اجتهادية مبنية عىل معرفة توافر الرشوط من
عدمهُّ :
توق ُع االختالف يف الحكم عىل الحديث
َ
الحديث عال ٌم ألنّه رأى
بني العلماء ،فقد يصحّ ح
َ
باجتهاده وبحثه ّ
أن رشوط الحديث الصحيح
ّ
توافرت فيه ،ويضعّ فه آخر ألنه رأى باجتهاده
وبحثه ّ
أن الرشوط لم تتوافر ك ّلها ،أو يشرتط
العالم رش ً
طا لصحّ ة الحديث ال يشرتطه غريه ،وهذا
شأ ُن االجتهاد.
قال ابن الصالح« :وقد يختلفون يف صحّ ة
بعض األحاديث الختالفهم يف وجود هذه األوصاف
فيه» (((.

اعتراض آخر:
ّ
أن اختالف قول العالم يف الحكم عىل الحديث
الواحد يُنبئ عن عدم أهليته!
وهذا غري صحيح ً
أيضا؛ ّ
ألن هذا االختالف عاد ًة
يكون محصو ًرا يف أحاديث قليلة حكم عليها أوال ً ثم
ّ
تغرّي اجتهاده فيها ،فإذا اشتغل العالم بالحكم عىل
ّ
ِعِ
ألف حديث وتغرّي اجتهاده يف خمسني منها ل ل ٍم
ص َل ُه (بطباعة مخطوط لم يكن ُ
جدي ٍد حَ َّ
طبع ،أو
ا ّ
راو ،أو ظهور متابعات
طالع عىل جديد يف ترجمة ٍ
ّ
التغرّي
وشواهد لم تكن ظهرت له من قبل) :فهذا
زيادة
وبالتايل
يف االجتهاد دلي ٌل عىل زيادة علمه
ّ
حديث
حُكم
للمتأخرين االجتهاد في
هل يمكن
ِ
ٍ
أهليته ،ودلي ٌل عىل أمانته؛ حيث ّ
غرّي اجتهادَه ولم
َ
المتقدمون؟
َح َك َم عليه
ّ
يتعصب لقوله القديم.
إذا وُجد للمتقدّمني حك ٌم عىل الحديث فإمّ ا أن
يُجمعوا عىل حكمه أو يختلفوا:
هل يوجد أحاديث لم يحكم عليها المتقدّمون؟
لم يكن من منهج العلماء يف عرص الرواية أن
فإذا أجمع العلماء عىل تصحيح حديث إجماعً ا
ّ
يحكموا عىل ك ّل حديث يذكرونه أو يروونه يف رصيحً ا أو ضمنيًا (بحيث يطلع العالم عىل حُ ك ِم
ريه وال يخالفه) فإجماعهم معصوم ال تجوز
مصنفاتهم ،بل كانوا يروون األحاديث باألسانيد غ ِ
ممّ ا يوافق منهج ك ٍّل منهم يف التصنيف ،وقلي ٌل مخالفته ،قال ابن تيمية« :فإجماع أهل العلم
أن هذا الخرب ِص ٌ
منهم مَ ن يحكم عىل ك ّل حديث يرويه يف مصنّفه .بالحديث عىل ّ
دق كإجماع الفقهاء
لكن األغلب يف األحاديث التي يحتاج املسلم إىل عىل ّ
أن هذا الفعل حالل أو حرام أو واجب ،وإذا
العمل بها أنّه يُوجد فيها حك ٌم لواح ٍد أو أكثر من أجمع أهل العلم عىل يشء فسائر األمة تب ٌع لهم؛
العلماء املتقدّمني ،حكمً ا رصيحً ا أو ضمنيًا ،ومَ ن فإجماعهم معصوم ال يجوز أن يُجمعوا عىل
خطأ» ( ((.
ادعى غري ذلك فعليه تبعة اإلثبات.
ّ
فللمتأخر أن يجتهد
وإن اختلفوا يف حكمه
وقد حَ َك َم بعض املتأخرين عىل أحاديث قليلة
لم يوجد للمتقدمني فيها حكم ،قال العراقي« :فقد يف الرتجيح إن كان متم ّكنًا وتوافرت فيه األهلية
أحاديث لم نجد ملن لذلك ( (( .
ٌ
َ
صحّ حَ
جماعة من املتأخرين
(((
.
تصحيحً
ا»
فيها
ّمهم
تقد
قال البيهقي« :وأمّ ا النوع الثالث من األحاديث
فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث يف ثبوته:
بجرح ظهر له من بعض رواته
فمنهم من يضعّ فه
ٍ
(((
(((
(((
(((
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التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ،للعراقي ،ص (.)23
معرفة أنواع علوم الحديث ،البن الصالح ،ص (.)13
مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)17/18
راو أو عن حكم حديث ،وفي التحقيق يكون االختالف لفظيًا؛ ألن لبعضهم اصطال ًحا
قد يظهر في بعض كالم األئمة اختالف في التعبير عن درجة ٍ
ًّ
خاصا في الرواة أو في األحاديث ،وذلك بحسب ّ
تمكن العالم وقوّة معرفته وبحسب منهجه في الجرح والتعديل ،فتعبير المتش ّدد عن الراوي
ّ
ّ
بـ (صدوق) أو (ال بأس به) يساوي تعبير المعتدل عن الراوي بـ (ثقة) ،وقد يكون االختالف بين عالم متمكن يُقبل قوله وبين متعنت في الجرح
ال يُقبل قوله ،وقد يشترط بعض العلماء شروطًا ال يشترطها غيره ،ومعرفة هذه الشروط واالصطالحات واالستعماالت ضرورية قبل الحكم عىل
الراوي وعىل حديثه.
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اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻢ ﻳُﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ

ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن
ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﲆ ﺣﻜﻤﻪ

اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ

ﺻﺮح اﻟﻤﺘﻘﺪم
ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ

ﺗﻌﺪدت أﺳﺒﺎب
اﻟﻀﻌﻒ أو ﻛﺎن
اﻟﻀﻌﻒ ﺷﺪﻳ ًﺪا
أو ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﺮاوي أو ﻛﺎن
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﻄﺄ ً

ﻳﺘﺒﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ

خفي ذلك عن غريه ،أو لم يقف ِمن حاله عىل ما
َ
يُوجب َقبول خربه وقد وقف عليه غريه ،أو املعنى
الذي يجرحه به ال يراه غريه جرحً ا ،أو وقف عىل
انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه ،أو إدراج بعض
رواته قو َل رواته يف متنه ،أو دخول إسناد حديث
يف حديث خفي ذلك عىل غريه ،فهذا الذي يجب عىل
أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا يف اختالفهم،
ويجتهدوا يف معرفة معانيهم يف َ
القبول والردّ ،ثم
(((
يختاروا من أقاويلهم أصحها ،وبالله التوفيق» .
إذا اجتهد المتأخر فصحح حديثًا أعلّه
المتقدمون:
هذه املسألة تتف ّرع عن التي قبلها ،إال ّ
أن
دقيقا ،ومنشأ ّ
بينهما ً
فرقا ً
الدقة فيها ّ
أن املتقدّم إذا
أع ّل حديثًا فقد ال يرصّ ح بالع ّلة ،أو يكون تعليلُه
للحديث لخربته بالراوي واطالعه منه عىل ما ير ّد
حديثه وال يَظهر هذا لغريه وال يرصّ ح هو به أو
ال تسعفه العبارة يف التعبري عن سبب اإلعالل ،فما
العمل فيها؟
قال ابن حجر« :وهذا الفن (يعني علم العلل)
أغمض أنواع الحديث ُّ
ُ
وأدقها مَ سل ًكا ،وال يقوم به

ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ أو
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻠﺔ ﻳﺴﻴﺮة
أو ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ أو
اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب
اﻟﻀﻌﻒ

ﻳﺠﺘﻬﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط اﻻﺟﺘﻬﺎد

غائصا وا ّ
ً
طالعً ا حاويًا
إال مَ ن منحه الله تعاىل فهمً ا
ً
وإدرا ًكا ملراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ،ولهذا لم يتك ّلم
فيه إال أفرا ُد ِ
أئمة هذا الشأن وحُ ّذ ُاقهم ،وإليهم
املرجع يف ذلك لِما جعل الله فيهم من معرفة ذلك
واال ّ
الع عىل غوامضه دون غريهم ممن لم يمارس
ط ِ
ذلك.
وقد ُ
تقرُص عبارة املع ِّلل منهم فال يُفصح بما
استق ّر يف نفسه من ترجيح إحدى الروايتني عىل
األخرى كما يف نقد الصرييف سواء ،فمتى وجدنا
حديثًا قد حكم إما ٌم من األئمة املرجوع إليهم
بتعليله فاألوىل اتِّباعُ ه يف ذلك كما نتّبعه يف تصحيح
الحديث إذا صححه.
وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول عىل أئمة
الحديث يف كتبه فيقول« :وفيه حديث ال يثبته أه ُل
العلم بالحديث».
وهذا حيث ال يوجد مخال ٌ
ِف منهم لذلك املع ِّلل،
وحيث يرصِّ ح بإثبات الع ّلة.
فأمّ ا إن وجد غريُه صححه فينبغي حينئذ توجُّ ه
النظر إىل الرتجيح بني كالمَ يهما.

((( دالئل النبوة ،للبيهقي (.)38/1
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وكذلك إذا أشار املع ّلل إىل الع ّلة إشارة ولم ّ
يتبنّي
منه ترجيحٌ إلحدى الروايتنيّ ،
فإن ذلك يحتاج إىل
الرتجيح ،والله أعلم»(((.
ويالحَ ظ عند املتأخرين -ال سيما املعارصين
منهم -االعتما ُد عىل املتابعات والشواهد القارصة
عن االعتبار يف تقوية األحاديث الضعيفة التي أع ّلها
املتقدّمون ،لق ّلة االطالع عىل كتب العلل ،أو ق ّلة
االعتماد عليها.
وليس ك ّل حديث ضعيف يصلح للتقوية،
ٍ
ٍ
ضعيف تصلح لتقوية
متابعة من
وليست ك ّل
ٍ
ضعيف مثله ،فإذا كان الضعف شديدًا أو
رواية
طعن يف عدالة الراوي أو تعدّدت أسباب
كان بسبب
ٍ
الضعف يف الحديث الواحد أو كان الحديث خطأ؛ً
لم يصلح للتقوية.
وكثريًا ما تجد يف كتب الضعفاء ذِ ك َر أحاديث
أُن ِك َرت عىل الراوي أو عُ دَّت خطأ ً أو و ََهمً ا منه،
ويقوّيها بعض املعارصين ،وهذا ليس صوابًا؛ ّ
ألن
الحديث املن َكر منك ٌر أبدًاّ ،
وألن الحديث الخطأ ال
اعتبار له يف التقوية كأنّه لم يوجد أصالً ،قال اإلمام
أحمد« :الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج إليه يف
ٍ
وقت ،وا ُملن َكر أبدًا مُن َكر»(((.
ّ
«والحق َّ
أن اإلمام أحمد إنَّما يقصد بـ (املنكر أبدًا
منكر) :أن يكون الحديث الفرد قد وقع فيه خطأ،
والخطأ ال يتقوى بغريه ،عىل العكس من رواية
الضعيف اليسء الحفظ الذي نخىش أنّه لم يضبط
الحديث ،فعند متابعة غريه له زال ما ُكنَّا نخشاه
من عدم ضبطه للحديث ،أمّ ا أن يكون أصل الحديث
خطأ ً فهذا ال تنفعه املتابعات وال الشواهد»(((.
فإن قيل :هاتوا مثاال ً لحديث أعرض عنه
املتقدِّمون وضعَّ فوه وحَ َكم بصحته بعض
املتأخرين ،يقال :روى الدارقطني عن أنس بن مالك
ُ
الحجامة للصائ ِم أن جعف َر
 قال :أول ما ُك ِر َهت
َ
طالب احْ تج َم وهو صائمٌ ،فم ّر به النبي ﷺ
بن أبي
ٍ
ّ
فقال( :أفطر هذان) ،ثم رخ َ
ص النبي ﷺ بع ُد يف
ِ
الحجامة للصائم ،وكان أنس يحتجم وهو صائم(((،
قال ابن عبدالهادي« :هذا الحديث حديث مُن َك ٌر ال
يَصلحُ االحتجاجُ به؛ ألنّه شاذُّ اإلسنادِ
واملتن ،ولم
ِ
(((
(((
(((
(((
(((
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يخرجه أح ٌد من ِ
أئمة الكتب الستة ،وال رواه اإلمام
أحمد بن حنبل يف مسنده ،وال الشافعي ،وال أح ٌد
عروفة ،وال يُعْ َر ُ
ِ
ف يف الدنيا
أصحاب املسانيد ا َمل
ِمن
ِ
أح ٌد رواه إال الدارقطني» وقال« :وكيف يكون هذا
ُ
الحديث صحيحً ا سا ًملا من الشذو ِذ والعِ َّل ِة ولم
يخرج ُه أح ٌد ِمن أئمة الكتب الستة وال املسانيد
ٍ
حاجة؟!»(((.
املشهورة وهم محتاجون إليه أش َّد
ً
وختاما:
ّ
للمتمكنني من علماء الحديث يف هذا العرص
ً
وتضعيفا ،وما يزال
الحك ُم عىل األحاديث تصحيحً ا
ِّ
املتأخرة
العلماء يصحّ حون ويضعِّ فون يف القرون
بعد عرص الرواية بحسب ما أدّى إليه اجتهادهم،
ّ
ونص ابن حجر وغريه عىل أنّه مقتىض قواعد هذا
العلم.
وكالم ابن الصالح يف منع الحكم عىل األحاديث
ليس عىل إطالقه ،بل مقيَّ ٌد بما تف َّردت به األجزاء
غري املشهورة عن املصنفات املعتمدة ،ولم يسبق
عليها حكم.
ويمكن تقسيم أحكام املعارصين عىل األحاديث
النبوية بحسب مخالفتها وموافقتها ألحكام
املتقدّمني كما ييل:
1 .إذا لم يُسبق املعارص إىل الحكم عىل الحديث
ّ
متأهالً واجتهد ،فإذا
فال يُنكر عليه ما دام
خالفه معارصٌ متم ِّكن كان االختالف بينهما
كاالختالف بني املتقدِّمني :اجتهادًا يؤجر عليه
بإذن الله ،ويُر ّد خطأ املخطئ منهما مع حفظ
مكانته وعدم الطعن يف شخصه .وإذا خالفه
غري متم ِّكن فال عربة بقوله؛ النعدام أهليته.
2 .إذا ُسبق إىل الحكم من املتقدمني وكانوا قد
اتفقوا عىل الحكم عىل الحديث ،لم يجز له
مخا لفتهم .
3 .إذا ُسبق إىل الحكم من املتقدمني واختلفوا يف الحكم
عىل الحديث ،وكان حكم املعارص مو ً
افقا لبعضهم:
ألن له ً
فال يُنكر عليه؛ ّ
سلفا يف الحكم ،وال جدوى
من اإلنكار عليه وانتقاده هو بخصوصه ،فاالنتقاد
متوجّ ه إىل اجتهاد املتقدّم قبله.

النكت عىل مقدمة ابن الصالح ،البن حجر (.)711/2
العلل ومعرفة الرجال ،لإلمام أحمد ،رواية المروذي ،ص ( )120برقم (.)281
الجامع في العلل والفوائد ،للدكتور ماهر الفحل (.)159/5
سنن الدارقطني (.)2260
تنقيح التحقيق ،البن عبدالهادي (.)276/3
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تأصيل

هل حرية
االعتقاد من مقاصد الشريعة؟
د.معن عبد القادر

(*)

معركة املصطلحات من أهم املعارك التي تدور رحاها اليوم يف السجاالت
الفكرية والثقافية ،خصو ً
صا تلك املصطلحات التي لم تنشأ تحت ظالل الرشيعة
ً
ً
ومفاهيمها ،ففي الوقت الذي يبدو فيه املصطلح براقا جاذبا تجده يحمل يف
ثناياه معاني ونتائج تصادم الرشع وتفتح أبوابا ً واسعة للرش ،وبيانُها واجب
عىل أهل العلم والبصرية ،ومن بني هذه املصطلحات ما يعرف بالحرية وخصوصا ً
يف جانب االعتقاد ،وهذا املقال يتناول هذا املصطلح بالحوار والتفنيد.
مصطلح «حرية االعتقاد» من املصطلحات
املعارصة ،وبداية استخدامه مصطلحً ا باملعنى
املتعارف عليه هو من إفرازات الثقافة الغربية بعد
عرص الثورة ،فجاءت املطالبة بالحريات املسلوبة
النتزاعها من الكنيسة والبالط بعد عهود من
االستبداد واالستعباد ومصادرة كرامة اإلنسان.
ثم وجد املصطلح طريقه إىل اإلعالنات والدساتري
العاملية كما يف املادة ( )18من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة ،والذي
ينص عىل أن« :لكل شخص الحق يف حرية التفكري
والضمري والدين ،ويشمل هذا الحق حرية تغيري
ديانته أو عقيدته ،وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم
واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان
رسا أم مع الجماعة».
ذلك ً

وقد شاع استخدام هذا املصطلح مؤخ ًرا يف
الكتابات اإلسالمية من علماء ومفكرين ومثقفني،
ً
ً
ومستساغا عند الكثريين.
مألوفا
حتى صار
وملا كان املفهوم الغربي لحرية االعتقاد مصادمً ا
للرشيعة اإلسالمية بشكل صارخ ،لجأ كثري من
الكتاب املسلمني إىل وضع القيود عىل املصطلح،
يف محاولة للجمع بني ما جاء يف اإلعالنات العاملية
لحقوق اإلنسان وما فرضته الرشيعة اإلسالمية،
فكانت النتيجة التعسف يف تأويل النصوص
وإبطال بعض األحكام الثابتة.
وقد بني بعض الكتاب تهافت دعوى حرية
العقيدة وفنّد االحتجاجات التي سيقت لها(((.

(*) أكاديمي وكاتب في قضايا التربية والحوار والفكر.
((( تهافت دعوى حرية االعتقاد ،للدكتور إبراهيم الحقيل ،مجلة البيان ،جمادى اآلخرة 1436هـ.
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إال أن األخطر من ذلك هو انتقال الحديث عن
«حرية العقيدة» من محاوالت التلفيق بني ما جاء
يف الرشيعة وبني األنظمة الوضعية إىل القول بأن
«حرية العقيدة من مقاصد الرشيعة» ،بل جعلها
بعضهم يف مصاف املقاصد الكلية الكربى ،ثم بدأ
يوظفها يف استنباط األحكام والتحكم يف النصوص.
فما نصيب هذه العبارة «حرية العقيدة من
مقاصد الرشيعة» من الصحة؟ هذا ما تناقشه هذه
املقالة.
ملا كان املفهوم الغربي لحرية االعتقاد
مصادمً ا للرشيعة ،لجأ كثري من الكتاب
املسلمني إىل وضع القيود عىل املصطلح،
يف محاولة للجمع بني ما جاء يف مواثيق
حقوق اإلنسان وما فرضته الرشيعة
اإلسالمية ،فكانت النتيجة التعسف يف تأويل
النصوص وإبطال بعض األحكام الثابتة
معنى الحرية:
الحرية مفردة عربية ،وهي شائعة يف النصوص
الرق أو ْالعبودية ،كما يف قوله
الرشعية يف مقابل
ْ ُ ُّ ْ ُ ّ َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
تعاىل﴿ :الحر بِالح ِر والعبد بِالعب ِد﴾ [البقرة،]178 :
وتُذكر بهذا املعنى ضمن رشوط وجوب أو صحة
بعض األحكام الرشعية ،أما يف استخدامها املعارص
فهي تدور حول «االختيار».
وملزيد من التحرير ملعنى «الحرية» يف االستخدام
املعارص ،فإنه ينبغي التمييز بني استخدامني:
1 .االستخدام األول :يراد بالحرية «القدرة عىل
االختيار» ،فحني يقول شخص ما :أنا حر يف أن
أفعل كذا أو ال أفعله ،أي يل القدرة عىل أن أختار
هذا الفعل أو ذاك .وبهذا املعنى فاإلنسان حر
يف كل ما هو تحت قدرته أن يفعله ،فهو حر
فيما يعتقد ،وحر فيما يقول ،وحر فيما يعمل،
وحر فيما يرتك ،ومناط التكليف والحساب
والعقاب يف اإلسالم هو يف الحقيقة حول هذا
ً
مكرها ارتفع
االختيار ،الذي لو ُسلب منه فكان
عنه التكليف .والحرية بهذا االستخدام ال تمنع

العقاب الدنيوي أو األخروي عىل االختيار
املح ّرم رشعً ا.
ويزعم البعض أن اإلسالم أطلق الحريات
الفردية برشط أال تعتدي عىل حرية اآلخرين ،وهذه
عبارة قارصة ،بل هذا هو مفهوم الحرية الغربي(((.
أما اإلسالم -الذي يعني االستسالم لله -فقد
جاء إلخراج املكلف عن داعية هواه ،ولذلك قد يقيد
حريته يف أمور ولو لم يكن فيها اعتداء عىل اآلخرين،
كأن يقتل نفسه أو يرشب الخمر ،أو يقرتض
وصف الله رسالة النبي ﷺ
بالربا مختارا .بل
َ ُ ًَ ّ ُ َ َ ْ ُ ْ
َ
َ
َ
بقوله﴿ :ويح ِرم علي ِهم الخبائِث﴾ [األعراف،]157 :
أمر خبيث ،ولو ْلم يتع َّد
فهو يُقيِّد حُ ريتهم يف ك ِّل ٍ
ُْ َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
الرضر إىل غريه .وكذلك قال﴿ :وينهاهمع ِنالمنكرِ﴾
[األعراف ،]157 :واملنكر قد يكون الزمً ا وقد يكون
متعد يًا.
2 .االستخدام الثاني :الحرية بمعنى «الحق يف
االختيار» ،وإذا أعطيت الحرية –بهذا اإلطالق-
من جهة أعىل إىل أدنى فهي بمعنى اإلذن .فحني
يعطي األب ابنه حرية اتخاذ القرار يف شأن
من شؤونه فهو إذ ٌن له بذلك ،وحني تعطي
الدولة رعاياها حرية ترصفات معينة فهو إذن
لهم بذلك .ويلزم من هذا أال ي َ
ُعاقب الفاعل
عىل اختياره .وهذا املعنى هو الذي تقصده
الدساتري ،كما يف النقل أعاله عن اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،فحني تنص عىل أن لكل
شخص الحق يف حرية التفكري أو الدين فهي
تعني أنه ال ينبغي معاقبته عىل اختياره من
حيث كونه ً
حقا مرشوعً ا مكفوال ً له.
ّ
نوصف هذين االستخدامني
ويمكن أن
باالصطالحات الرشعية فنقولَّ :
إن الحرية بمعنى
«القدرة» عىل االختيار هي من األمر الكوني ،فإن
الله قىض أن يكون للبرش إرادة وقدرة عىل أفعالهم،
وقد يفعلون بها ما يحبه الله ويرضاه ،وقد يفعلون
بها ما يغضبه ويسخطه ،بينما الحرية بمعنى
«الحق» يف االختيار هي من األمر الرشعي فال تكون
إال ملا يحبه الله.

((( حتى الميثاق الدولي يقيد الحريات بأكثر من عدم المساس باآلخرين ،ففي المادة ( )18فقرة ( )3من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية
والسياسية الذي اعتمد عام 1966م ما نصه :ال يمكن لحرية إظهار الدين أو القناعات أن تكون مقيدة إال بالقيود التي يضعها القانون ،والتي هي
ضرورية لحماية األمن والنظام والصحة العامة أو لحماية األخالق والحريات والحقوق األساسية لآلخرين .وجاء نحو ذلك في الفقرة ( )2من
المادة ( )9من المعاهدة األوربية لحقوق اإلنسان .أما في الميثاق األفريقي فهي مقيدة بالمحافظة عىل النظام العام .فجميع المواثيق والدساتير
تنص عىل مرجعية للحريات من وضع البشر ،فلماذا يُستكثَر عىل المسلمين وضع مرجعية للحرية من دينهم؟!.
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فاإلنسان حر يف أن يعتقد ما يشاء باالستخدام
األول ،ولكن ليس مأذونًا له أن يعتقد ما يشاء،
وهذا هو الفرق الجوهري بني النظام اإلسالمي
والقانون الوضعي.
َ
َ ْ َ
ش َ
اء
وعىل سبيل التمثيل ،فقوله تعاىل﴿ :فمن
َ ُْ ْ ِ ْ َ َ ْ َ
اءفَلْ َي ْ
ش َ
ك ُف ْر﴾ [الكهف– ]29 :لو تنزلنا
فليؤمنومن
وقلنا باالستدالل بها عىل حرية العقيدة -فهي حرية
باالستخدام األول ،أي القدرة عىل اختيار اإليمان أو
الكفر ،ولوال أن لهم القدرة ملا خاطبهم بها ،ولكنها
ْ
﴿إِن
ليست إذنًا بهذا االختيار ،بل يقول الله تعاىل :
َ
ْ

عليه فإنه ال يؤاخذهم عىل اختيارهم .فحني نقول
مثالً :إن الرشيعة أعطت للناس حرية الترصف يف
أموالهم -يف غري ما حرمت عليهم -فهذا يعني أنهم
لو باعوا أو وهبوا أو تصدقوا أو أقرضوا أو أوقفوا
فال تؤاخذهم الرشيعة عىل ذلك .فكذلك إذا قلنا:
َّ
إن الرشيعة أعطت الناس الحق يف أن يعتقدوا ما
يشاؤون ،لزم أال تعاقبهم عىل اختيارهم.
فهل أعطت الرشيعة الناس الحرية ْيف اختيار
َ
َ َ ْ ََْ َ
امدِ ً
غيْ َرال ِإ ْسل ِ
الدين؟ كيف والله يقول﴿ :ومنيبتغِ
ينا
َ
فَل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه﴾؟ [آل عمران.]85 :
ولو فعلوا فهل يم ُّر اختيارهم بال عقاب؟ ألم
يتوعد الله الكفا َر بالنار يف آيات وأحاديث يطول
رسدها ،واتهمهم يف عقولهم ،وسفه آلهتهم ،وأخرب
عنهم أنه ال يحبهم وأنه غاضب عليهم ،وذمهم
بوصفهم أنهم كاألنعام بل هم أضل ،وأنهم رش
الربية؟ فأين هذا من «حرية العقيدة»(((؟
واملرتد –وهو الذي يحاجّ عنه بذريعة حرية
َ ْ ََ
كف َر
العقيدة– ال يخرج عن ُ هذا الوعيد﴿ :من
ْ
َّ
ْ

املعارص ،نأتي إىل مناقشة العبارة «حرية العقيدة
من مقاصد الرشيعة» وسنشري إليها يف املقال
ُ
الحرية هنا بأي اعتبار؟
بـ «العبارة».
ال شك أنها ليست بمعنى «القدرة عىل اختيار
عقيدة ما» ،إذ ال يستقيم معنى العبارة بأي وجه
من الوجوه ،فما معنى أن نقول :من مقاصد
الرشيعة أن للناس قدرة عىل اختيار ما يعتقدون؟!
هذا تحصيل حاصل! وأي عاقل يجادل يف ذلك؟
ولو صح هذا املعنى فما فرق حرية العقيدة عن
حرية أي يشء آخر مما يقع تحت قدرة املكلف؟
إذن لم يبق إال أن يكون معنى العبارة أن
اإلسالم أعطى الناس الحق واإلذن (وبلغة الفقهاء:
اإلباحة أو الجواز) يف أن يعتقدوا ما يشاؤون .وبناء

[النحل.]109-106 :
ُ
َ
َ
َ
َ
و ُه َوكاف ِ ٌر فأولئ َ
ََ ْ ََْ ْ ْ ُ ْ َ ْ
َُ ْ َ
ك
ِ
﴿وم َنيرتدِد ِمنكمعن ْدِينِهِفي ُمت َ

َ ْ ُ ُ َ َّ َّ َ َ
ُ ْ
َ
غن ٌّي َ
عنْ ُ
كف َر
ك ْم َولا يَ ْرضى لِع َِبادِه ِ ال
تكف َ ْروا ُفإِن اهَّلل َ ِ
َ ْ
ِإن تشك ُروا يَ ْر َض ُه ل ُ
و
ك ْم﴾ [الزمر.]7 :

الحرية بمعنى «القدرة عىل االختيار»
هي من األمر الكوني ،فإن الله قىض أن
يكون للبرش إرادة وقدرة عىل أفعالهم ،وقد
يفعلون بها ما يحبه الله ويرضاه ،وقد
يفعلون بها ما يغضبه ويسخطه ،بينما
الحرية بمعنى «الحق يف االختيار» هي من
األمر الرشعي فال تكون إال ملا يُحبه الله

يمانِهِإلا َم ْن أ ْ
َّ
ْ
كرهَ َوقَل ُب ُه ُم ْط َمئ ِ ٌّن بِالإ َ
ان
بِاهَّللِ ِم ْن َبع ِدإ ِ َ ِ
يم ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ب ِم َن َّ
َولَك ِْن َم ْن َش َر َح بال ُ
ك ْفر َص ْد ًرا َف َعليْه ْم غ َض ٌ
اهَّللِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ َ َ َ ُّ ْ
ِيم َ ١٠٦ذل ِ َ
ك بأ َّن ُه ُم ْ
اس َت َ
ح ُّ
َول َ ُه ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
الدن َيا
اة
ي
ح
ال
وا
ب
ِ
َ
ُ
المراد بالحرية في عبارة «حرية العقيدة من
ين  ١٠٧أولَئ َ
عَلَى الْآخ َِرة ِ َوأ َّن َّ َ
اهَّلل لَا َي ْهدِي ال ْ َق ْو َم الْكَافِر َ
ك
ُ َِ
َ ِ
َّ
اهَّلل عَلَى قُلُوبه ْم َو َس ْمعِه ْم َوأب ْ َصاره ِْم َوأولئ َ
مقاصد الشريعة»:
ين َط َب َع َّ ُ
ال ِذ َ
ك
ِ
ِْ
َِِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ون  ١٠٨لا َج َر َم أ َّن ُه ْم في الآخ َِرة ِ ُه ُم الخَاسِ ُر َ
ُه ُم ال َغافِل َ
وبعد هذا التوضيح إلطالقي الحرية يف االستخدام
ون﴾
ِ
َ َ ْ ْ َ ُُ ْ
َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
ُّ ْ َ َ
حبِطت أعمالهم فِي الدنيا والآخِرة ِ وأولئِك أصحاب النارِ
ِيها َخال ُِد َ
ُه ْم ف َ
ون﴾ [البقرة.]217 :

فأي عاقل يفهم من هذا الكالم أن الرشيعة
أعطت الكفار –واملرتدين– حرية العقيدة؟
فإذا كانت الرشيعة ال تأذن بالكفر وال يرىض
الله عنه فكيف تكون حرية العقيدة –ومن صورها
اختيار الكفر– من مقاصدها؟!
ومن أعجب ما يورده البعض دليالً عىل حرية
العقيدة أن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية عىل من
يختار الكفر! من ذلك قول أحدهم« :يُق ّرر القرآن أن

ُ
((( كثيرًا ما نفتن بظاهر فكرة ما ،ولو تأملناها ً
شربنا الفكرة .وقد حضرت ً
يوما محاضرة
قليال لتبين بطالنها ،لكن االفتتان يحول بيننا وبين التأمل ألننا أ ِ
حقُ
ألحد كبار الرموز في حركة إسالمية مفتون بالديمقراطية والحريات وحق المعارضة في أن تقول ما تشاء ،وأراد أن يستدل لذلك فقالّ :
المعارضة محفوظ ،حتى إ َّن هللا بجالله وعظمته أذن إلبليس في المعارضة ولم يعاقبه عىل اعتراضه عىل أمره! وأعطاه أمانًا باإلنظار إىل يوم
القيامة بأال يتعرض له! فقلت له :وماذا عن تو ُّعده له بعد ذلكَ ﴿ :أَل َ ْم َأَل َ َّن  َج َهنَّ َم ِمنْ َك و َِم َّم ْن ت َ ِب َع َك ِمنْ ُه ْم أ َ ْج َم ِعي َن﴾ [ص]85 :؟! هل انقلبت
الديمقراطية إىل ديكتاتورية! تعاىل هللا عما يقولون علوًا كبيرًا.
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اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت »اﻟﺤﺮﻳﺔ«
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻻﺧﺘﻴﺎر

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر

ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﲆ اﻻﺧﺘﻴﺎر

ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﲆ اﻻﺧﺘﻴﺎر

ً
مستحقا عىل من رفض اعتناق اإلسالم؛
ثمة عقابًا
ولكنه يُق ّرر -يف الوقت نفسه -أن هذا العقاب عقاب
أخروي :مصري غيبي ،وال يذكر القرآن -إذ يؤكد
هذا العقاب األخروي بشكل متكرر -أي عقاب
دنيوي لغري املسلمني يف هذه الحياة» .ويقول« :إنه
ألمر ُم ْلفت أن تُ َشدّد اآليات التي تتحدث عن حرية
االعتقاد عىل العقاب األخروي ،دون أن تشري -أدنى
إشارة -إىل أي عقاب دنيوي شهري»(((.
وليكن ملفتًا ،ثم ماذا؟! وما داللته عىل حرية
العقيدة؟
عنه يف َّمواضع من كتابه،
هذا الربا قد نهى الله
َ َ ُّ َ ِ َ َ ُ َّ
ات ُقوا َّ
اهَّللَ
وشدَّد فيه حتى قال﴿ :ياأيها الذين آمنوا

َ ْ َ ْ ُ
الر َبا إ ِ ْن ُكنْ ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ
َ َُ َ َ
َ ّ
ِين  ٢٧٨فإِن ل ْم َتف َعلوا
و ْذ َروا ما َ ب ِق َي ِمن ِ
فَأذنُوا ِبح ْرب ِم َن َّ
اهَّللِ َو َر ُسولِهِ﴾ [البقرة،]279-278 :
ٍ

ولم يذكر له أي عقاب دنيوي.
وتوعَّ د الله املتو ِّلني يوم الزحف بقولهَ ﴿ :
و َم ْن
َ
َّ
ّ

َ
ح ّرفًا لِق َِتال أ ْو ُم َت َ
َُ َ
َُ ْ ََْ
َُُُ
ح ّي ِ ًزا إِلى ف ِ َئ ٍة
ٍ
ي َول ِ ِهم يومئ ِ ٍذ دبره إِلا مت ِ
اء ب َغ َضب ِم َن َّ
َ ْ َ َ
اهَّللِ﴾ [األنفال ،]16 :ولم يذكر
فقد ب ِ
ٍ

له عقابًا دنيويًا.
وقل مثل ذلك يف عقوق الوالدين ،والغِ يبة
وغريها من الكبائر واملوبقات ،لم تذكر لها عقوبات
دنيوية ،فهل يعد هذا إذنًا فيها ،وإعطاء الحرية يف
فعلها؟!

واملالحَ ظ يف كتابات الكثري من املفكرين
اإلسالميني أثناء معالجة الحرية وقضاياها:
االقتصار عىل النظرة الدنيوية كما يفعل الغربيون،
وهذا بتأثري سيطرة الفكرة العلمانية ،فهم ال
يستندون يف محاكماتهم العقلية إىل روح الرشيعة
ومقاصدها ،فاملقاصد يف الرشيعة تُوازن بني
الدنيا واآلخرة ،بل إن ما يذكر من الثواب والعقاب
األخروي أقوى داللة من الثواب والعقاب الدنيوي،
ألن اآلخرة هي دار الجزاء األوىف .فالتفريق عند
املستدلني هنا بني العقاب الدنيوي واألخروي يشري
ً
ً
مشوها(((.
تطبيقا
إىل خلل منهجي خطري ينتج
ثم من قال َّ
إن الكفر لم تكن له عقوبة دنيوية؟
ألم يُهلك الله املكذِّبني السابقني بسبب بقائهم عىل
الصالة
الكفر ،وهدد املكذبني من أمة محمد عليه
َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
اب
والسالم
بالعذاب ْيفَ الدنيا ﴿ولنذِيقنهم  ِمن العذ ِ
ََْْ ُ َ َْ َ
ْ
َ
اب الأكب ِر﴾ [السجدة.]21 :
الأدنى دون العذ ِ
الحرية و «ال إكراه في الدين»:
فإن قيل :نحن ال نقصد بقولنا «حرية العقيدة
َ
أرشت إليه،
من مقاصد الرشيعة» املعنى الذي
وإنما قصدنا بها أال يُك َره أحد عىل الدخول يف
اإلسالم ،وهذا من مقاصد الرشيعة .نقول :هذا كالم
ّ
حق ،فبعض أهل العلم وأفاضل املفكرين واملثقفني
ُ
ممن ال ينكر فضلهم وعلمُهم إنما أرادوا هذا املعنى،
ونصوا عليه ،وقيدوا عباراتهم عن الحرية الدينية
به((( ،لكن هل تساعد العبارة عىل هذا املعنى؟

((( من مقال الحرية الدينية في اإلسالم ،لمحمد المحمود19/04/2021/https://www.alhurra.com/different-angle ،
((( حتى اآلخرة صارت محل نقاش عند أكثر هؤالء إما بعدم الجزم بالكفر واستحقاق العذاب ،أو الزعم بجواز الدعاء لهم وأنهم يخفف عنهم العذاب،
أو غير ذلك.
((( وربما أضافوا جزئيات أخرى من قبيل السماح ألهل الكتاب بممارسة شعائرهم في كنائسهم وبِي َِعهم.
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إذا كانت الرشيعة ال تأذن بالكفر وال
يرىض الله عنه ،فكيف تكون حرية
العقيدة –ومن صورها اختيار الكفر– من
مقاصد الرشيعة؟!
ْ

ولن نستطرد هنا يف فقه اآلية ﴿لاإِك َراهَفِي ّ ِ
ين﴾
الد ِ
ونرتك الحديث عنها لكتب التفسري والبحوث
الكثرية فيها ملن أراد الرجوع إليها.
ْ
لكننا نسأل :هل قوله تعاىل﴿ :لاإِك َراهَفِي ّ ِ
ين﴾
الد ِ
يساوي أو يطابق أو يعدل القول بحرية العقيدة؟
أم أن العبارة أوسع بكثري من دليلها؟
ولنرضب لذلك مثالً ،لو حدّث أبٌ ابنته عن
الحجاب ،وبني لها وجوبه عىل املرأة البالغة،
والحكمة منه ،وأنه لباس أمهات املؤمنني
والصحابيات  ،وأنه يحفظ املرأة عن أعني
الرجال ،ويُظهر َّ
عفتها وحِ شمتها ،ثم يذ ّكرها بما
توعد به النبي ﷺ الكاسيات العاريات ،وأن املرأة
برتك الحجاب تُغضب ربها ... ،ثم قال لها بعد ذلك
كرهك
كله :ها قد تبني لكِ الرشد من الغي ،وأنا لن أ ُ ِ
عىل الحجاب ،ولكن إن لم تتحجَّ بي فأنا غري راض
عنك ،فخرجت فلقيتها أمها فسألتها :ماذا قال لك
أبوك ً
آنفا؟ فقالت :قال :لك حرية الحجاب! هل
صدقت يف قولها؟ وهل هذا الجواب يعرب فعالً عما
قاله لها أبوها؟
َ
ْ
إن قول الله تعاىل﴿ :لا إِك َراهَ فِي ّ ِ
ين﴾
الد ِ
[البقرة ]256 :ال يقال فيه أن الله أعطى ْالكفار
الحق أن يعتقدوا ما يشاؤون .فـ ﴿لا إِك َراهَ فِي
ِّ
ُكرهوا غريَهم
ين﴾ خطاب للمسلمني ،ينهاهم أن ي ِ
الد ِ
الدخول يف اإلسالم ،فكيف صار خطابًا للكفار
عىل
ِ
بأن يعتقدوا ما يشاؤون؟!
فالحق أن عبارة «حرية العقيدة َمن ْمقاصد
الرشيعة» أوسع بكثري من داللة ﴿لا إِك َراهَ فِي
ِّ
ين﴾ ،والقواعد األصولية والفقهية ليست عبارات
الد ِ
أدبية يُغتفر فيها مثل هذا التوسع ،بل هي قائمة
عىل الدقة والضبط ،والتعريفات الجامعة املانعة.
فإذا انضاف إىل ذلك :أن عبارة« :حرية العقيدة
من مقاصد الرشيعة» يمكن أن تفهم عىل معنى
صار َّحريًّا
باطل ،أو يوظفها البعض ملعنى باطل،
أن تُجتنب ،اسرتشادًا بقوله تعاىل﴿ :يَ َاأ ُّي َها ال ِذينَ
َ َ
ُ
ُ
آم ُنوا لا َت ُقولوا َراع َِنا َوقُولوا انْ ُظ ْرنَا﴾ [البقرة،]104 :

وقول النبي ﷺ( :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك)(((،
مع أن لفظة «راعنا» ال إشكال فيها يف ذاتها ،لكن ملا
أُيسء استخدامها منع منها ،فكيف بعبار ٍة ال تَسلم
ٌ
ذريعة ألفها ٍم فاسدة.
من النقد ،ثم هي
عدم اإلكراه في الدين وموقعه من مقاصد
الشريعة:
َّ
ولو تنزلنا مع القائلني أن «حرية العقيدة» يُراد
بها عدم اإلكراه عىل الدين ،هل يصحُّ أن يُقال «عدم
اإلكراه عىل الدين من مقاصد الرشيعة»؟.
ال ش َّك أن عد َم إكرا ِه الناس عىل الدين له حِ َكم،
وكذلك ك ُّل أحكام الرشيعة لها مقاصد وحكم ،وهي
التي يسمِّ يها العلماء املقاصد الجزئية ،ولكن هذا ال
يُسوِّغ أن نقول« :هذا األمر من مقاصد الرشيعة»
هكذا بإطالق ،فضالً عن أن نجعله من املقاصد
الكربى الكلية للرشيعة ،كما يريد أصحاب هذه
العبارة ،بل يريد بعضهم أن يُضيفه إىل الكليات
الخمس!
فمثالً ،للرشيعة حِ ٌ
كمة يف ترشيع الطالق ،ولها
مقص ٌد من ورائه ،لكن ال يُقال :الطالق من مقاصد
الرشيعة اإلسالمية ،بل من مقاصد الرشيعة النكاح،
فكذلك ال يقال« :من مقاصد الرشيعة عدم اإلكراه
يف الدين» وإن كان هذا حُ كمً ا صحيحً ا وله حكمته،
بل من مقاصد الرشيعة تعبيد الناس لله وحده ال
رشيك له.
هل نقول« :حرية العقيدة ليست من مقاصد
الشريعة»؟
ً
ً
حريصا يف
عىل املسلم أن يكون فطنا حكيمً ا،
ّ
انتقاء كلماته لئال يُفهم خطأ ،أو يشغب عليه يف
ُ
حرية
قوله ،فعبارة «ليس من مقاصد الرشيعة
العقيدة» قد يفهم البعض َّ
ُكره
أن قائلها يريد أن ي ِ
الناس عىل الدين ،وقد ال يفهمون ذلك لكن يجدون
قوله فرصة لالصطياد يف املاء العكر .فعىل املسلم
أن يتجنب العبارات حمّ الة األوجه ،وأن يتمسك
بالواضح البني .فيكتفي بالتأكيد عىل أنه ال يقال:
«من مقاصد الرشيعة :حرية العقيدة» ملا فيها
من الخطأ والذريعة إىل الضالل ،دون النص عىل
نفيها بالقول« :حرية العقيدة ليست من مقاصد
الرشيعة» -وإن كان معنى العبارة املنفية صحيحً ا
بوجه -دفعً ا ل ّلبْس.

((( أخرجه الترمذي (.)2518
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يقول شيخ اإلسالم رحمه الله« :ولهذا يوجد
كثريًا يف كالم السلف واألئمة النهي عن إطالق
موارد النزاع بالنفي واإلثبات ،وليس ذلك لخل ِّو
النقيضني عن الحق ،وال قصور أو تقصري يف بيان
الحق ،ولكن َّ
ألن تلك العبارة من األلفاظ املجملة
املتشابهة ،املشتملة عىل حق وباطل ،ففي إثباتها
إثبات حق وباطل ،ويف نفيها نفي حق وباطل،
فيمنع من كال اإلطالقني»(((.
الناس أحرار فيما يعتقدون ،وحريتهم هي
مناط التكليف ،لكن هذا ليس إذنًا لهم بأن
يبتغوا غري اإلسالم دينًا؛ فالله ال يحبُّ الكفر
وال يرضاه ،وعليه ْ
فإن صحَّ أن يقال :الناس
أحرار فيما يعتقدون ،فال يصح أن يقال:
«حرية العقيدة من مقاصد الرشيعة»
حُكم المرتد:
من أخطر ما ترتب عىل إطالق القول بأن حرية
العقيدة من مقاصد الرشيعة ،الجرأة عىل الرشيعة
باالعرتاض عىل حكم املرتد ،فقال بعضهم :حديث
(من بدل دينه فاقتلوه)((( يصادم مقصدًا ثابتًا من
مقاصد الرشيعة!
ونحن ال نجادل يف مكانة مقاصد الرشيعة،
ُ
فالرشيعة م َُغيَّا ٌة
وأهمية اعتبارها عند االستدالل،
يف أصلِها ويف أركانِها وجزئياتها من العبادات
واملعامالت ،وما زال العلماء من عرص النبي ﷺ إىل
عرصنا هذا يَعْ تَد َ
ِ
حارِض ٌة
ُّون باملقاصد.
واملقاص ُد ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفقه ويف
أصول
مباحث
الرشعية يف
األدلة
بقوة يف
ِ
قواعِ د الرتجيح وا ُملوازنات.
لكن املقاصد الصحيحة ال يمكن أبدًا أن
تتعارض مع النصوص الرصيحة ،فإن املقاصد
إنما استفيدت من النصوص فكيف تتعارض
معها؟ وحني يدّعى التعارض بني ٍّ
رشعي
نص
ٍّ
رشعي فال ب َّد من التحقق من صحة
ومقص ٍد
ٍّ
املقصد الرشعي.
وقد تبني لنا أنه ال يصح اإلطالق بأن حرية العقيدة
من مقاصد الرشيعة ،فبماذا إذن نعارض حديثًا
رصيحً ا ثابتًا يف صحيح البخاري ،وحُ كمً ا مستق ًرا لم
يحصل جدال فيه عىل مر التاريخ اإلسالمي.
((( درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية (.)76/1
((( أخرجه البخاري (.)3017
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يقول د.فهد العجالن يف مقال له بعنوان
«قصة الجدل الفقهي يف عقوبة املرتد»« :القصة
باختصار -أنّه ليس لدينا أيّ جدل فقهي يف هذهالقضيةّ ،
ٍ
خالف يف
وأن أهل اإلسالم لم يعرفوا أيّ
هذه الجزئية ،بل كانت الكلمة واحدة يف تجريم الردّة
عن الدين ،ورفض أي مُجاهر ٍة برفضه ،ويسوقون
الدالئل عليه ،وال يذكرون يف ذلك أيّ خالف قوي وال
ضعيف وال شاذ ،وهي من املس ّلمات البدهية التي
يُستدل بها وال يعرتض أحد عليها.
ّ
فقصة الجدل حول هذه القضية هي جدل
معارص ،نشأ بعد هيمنة الثقافة العَ لمانية الغربية،
حيث أصبح الدين مهمّ ًشا ال أثر له يف النظام العام،
إنّما يقوم النظام عىل مرجعية محايدة ال يكون
للدين أثر يف فرض يشء أو املنع منه ،فالنظام
محايد يف أيّ قضية متع ّلقة بالدين.
يف مثل هذا الفضاء العَ لماني لم يعد مفهوم
التجريم بسبب ترك اإلسالم مفهومً ا ،فرتك اإلسالم
وفق الرؤية العلمانية هو ح ّرية شخصية ،ال فائدة
من منع أي أحد منهاّ ،
ً
أساسا يشء هاميش
ألن الدين
متع ّلق بخيار الشخص ال عالقة للنظام به .هذه
الثقافة العَ لمانية املعارصة أثّرت يف كثري من الناس،
ً
الحقا قراءة النصوص الرشعية واألقوال
فأُعيد
واملذاهب ً
وفقا لذلك ،ونشأ بعض املسلمني وهم
يسمعون مثل هذه األقوال املعارصة حتى ظنّوا
أنّها هي الداللة الصحيحة لإلسالم ،أو لها عىل األقل
قول فقهي معترب شائع ومعروف ،والواقع ّ
أن هذا
ال وجود له يف الفقه اإلسالمي ،فهو مبني عىل رؤية
مناقضة تمامً ا لهذه الرؤية املتأثرة بالعَ لمانية،
فالرشيعة تقوم عىل الحكم بما أنزل الله ،وليس
تحييد الحكم بالدين».
وخالصة القول َّ
أن الناس أحرار فيما يعتقدون،
وهذه الحرية هي مناط التكليف ،ولكن هذا ليس
إذنًا لهم من الرشيعة بأن يبتغوا غري اإلسالم دينًا،
وسينالون جزاء ُكفرهم يف اآلخرة ،وقد يعذِّبهم الله
يف الدنيا ً
أيضا ،فالله ال يحبُّ الكفر وال يرضاه،
ْ
فإن صحَّ أن يقال :الناس أحرار فيما
وعليه
يعتقدون ،فال يصح أن يقال« :حرية العقيدة من
مقاصد الرشيعة».

احلإلا عاونأ يف ةءارق

قضايا
معاصرة

قراءة في أنواع اإللحاد
د .أحمد خضر المحمد

(*)

من أساسيات الدعوة معرفة حال املدعوين ورشائحهم االجتماعية وخلفياتهم
الفكرية ،ومن الحكمة مخاطبة كل رشيحة بما يناسبها ،وإذا كانت سبل
االنحراف وأبواب الرش قد تعددت يف زماننا هذا فحري بالدعاة أن يكونوا أعلم
الناس بهذه السبل لينادوا كل قوم بما يفهمونه من الخطاب ،ويجيبوا عن كل
شبهة بما يناسبها من الحجج والرباهني.
صنوفه ُ
وتوجب عىل الداعية معرفة ُ
وشعَ به ،ويف
تمهيد:
ِ
لم يكن اإللحاد بمعنى إنكار وجود الله تعاىل هذا املقال استقراء ألبرز اتجاهات اإللحاد املعارصة
ٌ
وتعريف يسريٌ بها.
ظاهر ًة بارز ًة يف التاريخ اإلنساني ،وإنّما كان
ً
فردية شاذ ًة محدود ًة ،فلم يذهب إىل
ظاهر ًة
رشذمة من ذوي الفطر تعريف اإللحاد:
ٌ
إنكار الله واليوم اآلخر إال
اإللحاد ً
لغة :هو امليل عن القصد ،والعدول
ٍ
استثناءات عابر ًة.
املنكوسة ،الذين ال يعدُّون إال
عن اليشء ،ومصدره َلـحَ ـدَ ،فريا ُد به ك ُّل من ما َل
َّ
ّ
والحق واإليمان ،وسمّ ي ال ّلحد بهذا ألنه
أمّ ا يف زماننا فقد تفشت ظاهرة اإللحاد وانتقلت عن القصد
لعاملنا اإلسالمي ،وبات من الواضح أنه ليس ك ّل مائ ٌل يف أحد جانبي القرب((( ،وامللتَحَ د :امللجأ ،سمّ ي
امللحدين تحكمهم الظروف نفسهاّ ،
وأن اإللحاد بذلك ّ
ألن الالجئ يميل إليه((( .واإللحا ُد بهذا املعنى
ً
مدرسة واحد ًة.
ليس فكر ًة واحد ًة ،وال
الباطل ّ
الذي هو (املي ُل عن ّ
والضالل) :هو
الحق إىل
ِ
وإن ُّ
ّ
تعق َد حالة اإللحاد املعارص تستدعي من املعنى الذي تد ّل عليه النّصوص القرآنيّة.
الباحث تحلي َل أسبابه وأنواعه قبل البدء بعالجه.
(*) ماجستير عقائد وأديان ،مسؤول ملف اإللحاد في مركز مناصحة.
((( مختار الصحاح ،للرازي ،ص (.)280
((( معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.)236/5( ،
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َ
صفة اإللحاد عىل من أظهر
وأطلقت العرب
(((
ً
بدعة عقدي ًّة؛ كإنكار النبوّات  ،ولو لم يتع َّد إىل
(((
ّ
إنكار األلوهية  .وإطالقها عىل الكفار والزنادقة
أديان أو مذاهب أخرى.
أشهر ،وإن كانوا عىل
ٍ
َّ
تفشت يف زماننا ظاهرة اإللحاد وانتقلت
لعاملنا اإلسالمي ،وبات من الواضح أنه
ليس ك ّل امللحدين تحكمهم الظروف
نفسهاّ ،
وأن اإللحاد ليس فكر ًة واحد ًة ،وال
ً
مدرسة واحد ًة
ومن صور اإللحاد بالمعنى اللغوي:
إنكار طاعة الرسول ﷺ ،وإنكار قطعيات
الدين وما أجمع عليه العلماء قديمً ا وحديثًا ،وإنكار
املعجزات ،وإنكار السنّة.
كذلك مسألتا قِ دَم العالم وإنكار البعث اللتني
شاعتا بني الفالسفة يف العالم اإلسالمي(((.
أما اإللحاد يف اصطالح علم األديان والفرق:
فهو مذهبٌ فكريٌّ ينفي وجود خالق للكون.

االتجاهات الالدينية كاإللحاد والالأدرية والربوبية
يف كونه ال يحاول البحث يف مسألة اإلله الخالق ،وال
حتى النقاش فيها(((.
الربوبية (املذهب الربوبي) :هي مذهبٌ
يؤمن بوجود ربٍّ خلق الكون ث ّم تركه يعمل دون
ٍ
ري((( .كالصانع الذي يصنع الساعة
توجيه وال تدب ٍ
الزنربكية ث ّم يرتكها تعمل وحدها.
ظان ّ
يظن ٌّ
وهنا قد ّ
أن الربوبي أقرب إىل املؤمنني
منه إىل اإللحاد ،والحقيقة أنّهم أش ّد قربًا إىل اإللحاد،
ً
تعاطفا معهم(((َّ .
ألن إيمانهم بالخالق ليس
وأكثر
له أث ٌر عميل ،فهم مع امللحدين يف كل يش ٍء إال يف
مسألة إثبات اإلله.
الالدينية :عدم اإليمان باألديان ،وعدم احرتام
ً
مركزية لتنظيم حياة
فكرة اتخاذ الدين فكر ًة
اإلنسان .والالديني قد يكون ملحدًا أو الأدريًا أو
بدين ما له
ربوبيًا ،ويضادّه الديني الذي يؤمن
ٍ
(((
ٌ
كتابٌ
وعبادات ودور عباد ٍة .
موحى وعقائد
ً
ّ
واشتقت التسمية من اللغة اإلغريقية (أثيوس
 )atheosوتعني :بدون ٍ
إله.
ظان ّ
ٌّ
ّ
أن الربوبي أقرب إىل املؤمنني
يظن
قد
ّ
منه إىل اإللحاد ،والحقيقة أنهم أش ّد قربًا إىل
ً
تعاطفا معهمَّ .
ألن إيمانهم
اإللحاد ،وأكثر
بالخالق ليس له أث ٌر عميل ،فهم مع امللحدين
يف كل يش ٍء إال يف مسألة إثبات اإلله

مصطلحات ذات صلة باإللحاد:
ٍ
ٌ
ومصطلحات
التباس بني مصطلح اإللحاد
يقع
أخرى كالالدينية والالأدرية والالاكرتاثية واملذهب
الربوبي ،ويرجع االلتباس إىل تداخل هذه التيارات
ٍ
واضحة تميّز بينها.
مع بعضها ،وعدم وجود حدو ٍد
فالالأدري :هو من يؤمن ّ
دين أو تصنيف أنواع اإللحاد:
بأن استعمال ٍ
ٍ
ٍ
معينة لتأكيد أو نفي وجود الخالق األعظم
فلسفة
حرص أنواع اإللحاد فيه صعوبة؛ وذلك ألنّه
ٌ
ٌ
مهمّ ٌة
مركبة معقد ٌة ،وتتداخل أنواعه فيما بينها،
مستحيلة ،وغري مثمرةٍ ،وال تضيف شيئًا إىل ظاهر ٌة
السؤال األزيل حول معنى الحياة ،وكلمة الالأدري الشرتاكها يف دوافع وبواعث الظهور .لذا ّ
قسمتها
ٍ
ٍ
مجموعة يربطها أص ٌل أو
مجموعات ،ك ّل
هي ترجمة لكلمة إنجليزية مشتقة بدورها من كلمة إىل خمس
التينية  ،Agnosisوتعني حرفيًا عدم املعرفة(((.
سببٌ واحدٌ:
الالاكرتاثية :هي تيا ٌر يق ّلل من أهمية الوصول
إىل حقيقة وجود اإلله من عدمه .ويختلف عن باقي
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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من تاريخ اإللحاد في اإلسالم ،لعبد الرحمن بدوي ،ص (.)199
اإلمتاع والمؤانسة ،ألبي حيان التوحيدي ،ص (.)107
حاشية ابن عابدين (.)187/1
مدخل حول تعريفات اإللحاد ،وتعريفات الالأدرية ،وحججهما والحجة ضدهما :بول درابر  ،Paul Draperت :عبدهللا الحميدي .نص من
(موسوعة ستانفورد للفلسفة).Internet Encyclopedia of Philosophy ،
موسوعة ويكيبيديا.
اإللحاد للمبتدئين ،د .هشام عزمي ،ص (.)19
المرجع السابق ،ص (.)20
المرجع السابق ،ص (.)19
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ٍ
ظروف اجتماعي ٍّة بالغة التّعقيد يف
ّإاّل يسريًا بسبب
ري من األحيان.
كث ٍ
3 .اإللحاد اإلنكاري (إلحاد كامل) :وهو إنكار
وجود الله تعاىل بالكلية ،وبالتايل رفض األديان
ً
جملة وما يتع ّلق بها(((.

التصنيف األول :أنواع اإللحاد من حيث الق ّوة
والضعف:
1 .اإللحاد املطلق :وهو إنكا ُر وجود الله تعاىل؛
وما يتف ّرع عنه من الرسل والرساالت .وهو
قسمان:
 .أاإللحاد القويّ (اإليجابي أو الصلب):
االعتقا ُد بعدم وجود الله تعاىل؛ يف هذا النّوع التصنيف الثاني :أنواع اإللحاد من حيث زمنه:
ِ
املوقف محسو ٌم من وجود الله تعاىل نفيًا 1 .اإللحاد القديم :وهو اإللحاد الشائع قديمً ا
بالرشك بالله مع االعرتاف بوجوده تعاىل وأنّه
وإنكا ًرا .وأصحابه يُعرفون بـ(املالحدة
الخالق املدبّر كما كان يف مرشكي العرب ،وقد
األصوليني) .وهم الذين يسوقون األدلة عىل
فقال عن إقرارهم
كتابه
يف
ذلك
تعاىل
الله
أثبت
َ
إلحادهم ،ويروّجون لفكرهم ،ويهاجمون
َ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ
خل َق
بخلق الله َ للكون﴿ :ولئِن سألتهم من
الدين واملتدينني ويسبونهم(((.
َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َّ
َّ
وال ْ َق َم َرل َ َي ُقولُ َّن َّ ُ
الش ْم َس َ
الس َم َ
او ِ
اهَّلل
اتوالأرضوسخر
َ َ َّ ُ ْ َ ُ
ك َ
.باإللحاد الضعيف (السلبي أو اللني) :وهو
ون﴾ [العنكبوت .]61 :مع وجود ٍ
فأنى يؤف
فئة
عد ُم االعتقاد بوجود الله تعاىل ،ويف هذا
نادر ٍة تنكر وجود الله تعاىل بالكلية ،كما سبقت
ُ
قادر عىل
يقف امللح ُد مرت ِّددًا غري
النّوع
ٍ
اإلشارة إليه.
حسم موقفه من وجود الله نفيًا أو إثباتًا.
كافية تقنعهم 2 .اإللحاد املادي الحديث :وهو قائ ٌم عىل إنكار
ً
ً
أدلة
فأصحابه لم يجدوا
ّ
ً
وجود الله أصال ،وقد زعم أهله أنهم وصلوا
بوجود اإلله ،لكنّهم ال ينرشون أفكارهم ،وال
إليه عن طريق العلم والبحث املحسوس ،وعن
يعريون األمر اهتمامً ا كافيًا.
طريق التجربة والدراسة(((.
فالفرق بني اإللحاد القويّ واإللحاد الضعيف؛
أن األول يعمل عىل نرش مذهبه ،ويسوق األدلة 3 .اإللحاد الجديد :هو مصطلحٌ صاغه الصحفي
هو ّ
الالديني جاري وولف يف 2006م ليصف
ً
خالفا للملحد الضعيف أو السلبي.
عىل صحته،
األفكار التي يتبناها بعض ملحدي القرن
ويُعد الالأدريون بنا ًء عىل هذا التصنيف
الحادي والعرشين .ومن أه ّم مبادئه :عدم
ملحدين سلبيني(((.
التسامح مع «الخرافات واألديان والالعقالنية»،
اليسء يف شتّى مناحي الحياة .أشهر من
لتأثريها ِّ
2 .اإللحاد الجزئي :وهو االعتقاد بوجود الله
ّ
يمثله ريتشارد داوكنز ،Richard Dawkins
ٍ
صفة أو أكثر من صفاتِه ،حيث
تعاىل مع إنكار
ّ
ودانييل دينيت  ،Daniel Dennettوسام
يعتق ُد الشخص بوجود الله تعاىل لكنه ينك ُر
ً
هاريس  ،Sam Harrisوكريستوفر هيتشنز
صفة من صفاتِه كالعدل مثالً أو القدرة ،فهنا َك
من ّ
 ،Christopher Hitchensويطلق عليهم
الشباب من يقول :الله تعاىل موجو ٌد لكنّه
(((
ً
عادة الفرسان األربعة .
قادر ،أو
عادل ،أو هو موجو ٌد لكنّه غري
غري
ٍ
ٍ
ّ
ينكر ترصّ فه وسيطرته عىل البرش .ويدلل عىل
ظلم أو التصنيف الثالث :أنواع اإللحاد المرتبطة
قوله هذا بأمثلة الواقع من انتشار ال ّ
بالشهوات:
تجرّب ال ّ
ّ
طغاة.
1 .إلحا ُد ّ
الرّتف (الشهوات) :وهذا اإللحاد قوامُه
ُ
ٌ
صامت يف غال ِبه،
ومشكلة هذا اإللحاد أنّه إلحا ٌد
ُ
(البحث عن ال ّلذة) ،وهو منترشٌ يف البيئات املرتفة
يتصارع داخل نفوس الكثريين ،وال يظهر للعلن
الغارقة يف ثقافة االستهالك ،وتفريغ الشهوات
عقاب ،فتتشكل
حساب وال
دون ضوابط وال
ٍ
ٍ
(((
(((
(((
(((
(((

الميديا واإللحاد ،ألحمد محمد حسن حامد ،ص ( )42وما بعدها.
المرجع السابق.
مقالة (اإللحاد :أسبابه ،أنواعه ،ونصائح في دعوة الملحدين) :أرشيف موقع إسالم أونالين.
مقالة (اإللحاد :أسبابه ومخاطره ،وسبل مواجهته) ،لمحمد بن عبدالستار الفيديميني ،ملتقى أهل التفسير.
ميليشيا اإللحاد ،لعبد هللا العجيري ،ص ( ،)18-17وينظر :موسوعة ويكيبيديا.
العدد  | 15ذو القعدة 1443ه  -حزيران /يونيو 2022م

23

احلإلا عاونأ يف ةءارق

عندهم القناعة ّ
بأن الدّين يش ّكل حائالً بينهم
وبني تحصيل اللذات فينزعون لكرس الدين
ْ
إنكارهَ .قال تعاىل﴿ :بَل
الذي يُقيِّدُهم من خالل
ُ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ
َ
َ
ي ِريدال ِإنسانلِيفجرأمامه  ٥يسأل أيان يوم القِيامةِ﴾
[القيامة.]6-5 :
إلحا ُد ّ
ُ
البحث عن
الرّتف والشهوات قوامُه
ال ّلذة ،وهو منترشٌ يف البيئات املرتفة الغارقة
يف ثقافة االستهالك ،وتفريغ الشهوات دون
عتاب ،فتتشكل
حساب وال
ضوابط وال
ٍ
ٍ
عندهم القناعة ّ
بأن الدّين يحول بينهم وبني
تحصيل اللذات فينزعون لكرس الدين الذي
يُقيِّدُهم من خالل إنكاره

6 .اإللحاد الخائف :وهو امللحد الذي يخاف من
ّ
ّ
الخاصة ،وتغيريها إىل ما
تدخل الله يف حياته
يخالف هواه وراحته .فيفرتض ّ
أن اإليمان بالله
َ
معناه إلغاء الشخصية والعقل ،والقبول األعمى
لعالم األوهام والخرافات .فيعتنق اإللحاد لنيل
حريته وراحته املزعومة(((.
7 .اإللحاد األدبي :يتبنّى هذا االتجاه من اإللحاد
بعض (األدباء) ليتخ َّلصوا من االلتزام بالقيم
األخالقية يف منتجاتهم األدبية ،فيصبحون
متح ّررين يتحدثون يف نتاجهم األدبي دون قي ٍد
ٍ
ضابط يمنعهم((( .كسارتر (ت1980 :م)
أو
رائد الفلسفة الوجودية التي ترى ّ
أن عىل
ّ
يحقق حريته باالنعتاق من ك ّل
اإلنسان أن
يش ٍء ،وأوّلهم الخالق سبحانه ،كما يف مرسحيته
(الذباب) عىل لسان أحد أبطاله (أورست)
مخاطبًا اإلله« :إنّما أنا حريتي ،لم تكد تخلقني
حتى خرجت من نطاق سلطانك»(((.
8 .اإللحاد الشيوعي :الشيوعية مذهبٌ فكريٌّ
يقوم عىل اإللحاد وإنكار الخالق ،ويع ّد املادة
َ
أساس ك ّل يش ٍء ،تحارب الدين للقضاء عليه ولو
(((
بالقوة .
9 .اإللحاد االرتزاقي :هم طوائف من املالحدة
ٍ
ٍ
دنيوية،
ألهداف
اتّخذوا الكفر واإللحاد مطي ًّة
ً
ارتزاقا وتحصيالً للمال،
فامتهنوا هذه السبل
بخس
مثال عمّ ن باع آخرته
وهؤالء خري
بثمن ٍ
ٍ
ٍ
قال تعاىل:
لقاء يش ٍء من متاع الحياة الدنيا،
ُ َ َ َّ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُّ ْ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ َّ ُ
﴿أولئِك الذين اشتروا الحياة الدنيا بِالآخِرة فلا يخفف
اب َولَا ُه ْم ُينْ َص ُر َ
َعنْ ُه ُم ال ْ َع َذ ُ
ون﴾ [البقرة.]86 :

2 .اإللحاد الرباغماتي (النفعي /العميل) :هو
ٌ
رؤية تفيد بوجوب رفض الفرد لإلله أو اآللهة؛
ّ
ألن اإليمان بهم غري رضوريٍّ بالنسبة للحياة
الرباغماتية (العملية) ،وهو مذهبٌ قريبٌ من
الالاكرتاثية(((.
ٌ
شخصيات
3 .الهاربون من الدين :وهم غالبًا
متمرد ٌة يكرهون الدين والتديّن ،ويرون فيه
إجبا ًرا لهم وحدًّا من حريتهم وترصفاتهم،
فيجدون يف اإللحاد هروبًا من ذلك أو إثباتًا
ً
تحقيقا ملصالح أخرى.
لذواتهم أو
4 .اإللحاد الالمبايل :هو إلحا ٌد ال يهتم بوجود ٍ
إله
نار ،ويتبنّى
من عدمه ،وال يهت ّم بوجود جن ّ ٍة وال ٍ
اإللحاد العميل والالمباالة تجاه املسائل املصريية
ٌ
مختلف عن ك ٍّل من اإللحاد
الكربى ،وبذلك فهو
(((
املتسامح واإللحاد املتعصب .
التصنيف الرابع :أنواع اإللحاد المبنية عىل
5 .اإللحاد الكاذب أو الرافض :وهو إلحاد من
الشبهات:
يعلم ّ
أن الله موجودٌ ،لكن غلب عليه هواه ،وبات
1 .اإللحاد الضمني :هو غياب االعتقاد باأللوهية
ّ
موجودٍ ،كما ْقال تعاىل:
يترصّ ف كأن الله غري
واع لإلله ،ويستد ّلون عىل إلحادهم
دون ٍ
ح ُدوا ب َها َو ْ
و َج َ
﴿َ
استَيْ َق َنتْ َها َأنْ ُف ُس ُه ْم ُظل ًما َو ُعلُ ًّ
رفض ٍ
﴾
ا
و
ِ
هذا بأنّه إلحاد ّ
الرضع كما ذكر هولباخ وجورج
[النمل.(((]14 :
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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مقالة (تأمالت :أنواع اإللحاد وأسبابه الحقيقية) :مدونة ال لإللحاد ،وينظر مقالة اإللحاد :أسبابه ومخاطره ،وسبل مواجهته :لمحمد بن عبدالستار
الفيديميني ،ملتقى أهل التفسير.
المرجع السابق.
مقالة (اإللحاد :أسبابه ،أنواعه ،ونصائح في دعوة الملحدين) :أرشيف إسالم أونالين.
عشرة أنواع لإللحاد ،لماكفريالند ،ص (.)21
أنواع اإللحاد ،لعلي حمزة زكريا ،ص (.)26
مسرحية الذباب أو الندم ،لسارتر ،ص (.)185
يختلف اإللحاد الشيوعي عن بقية أنواع اإللحاد المرتبطة بالشهوات بأ ّن الشهوة هنا شهو ٌة جماعية؛ شهوة دول وحكومات في السيطرة عىل
غيرها من الشعوب عن طريق نشر اإللحاد والكفر في العالم.
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ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﻮاع اﻹﻟﺤﺎد

١

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘ ّﻮة واﻟﻀﻌﻒ

٢

ﻣﻦ ﺣﻴﺚ زﻣﻨﻪ

٣

اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات

٤

اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻬﺎت

٥

اﻹﻟﺤﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ

ﻣﻄﻠﻖ )ﻗﻮي  -ﺿﻌﻴﻒ(
ﻗﺪﻳﻢ

ﻣﺎدي ﺣﺪﻳﺚ

اﻟﺘﺮف )اﻟﺸﻬﻮات(
اﻟﺨﺎﺋﻒ

اﻷدﺑﻲ

اﻟﻀﻤﻨﻲ

اﻟﺼﺮﻳﺢ

(((

اﻟﻼﻣﺒﺎﻟﻲ
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ

اﻟﺪاروﻳﻨﻲ

اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ

اﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺢ

ّ
اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ

اﻻرﺗﺰاﻗﻲ
اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﻪ

اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻳﻘﻴﻦ
اﻟﻨ ّﺪي ّ

اﻟﻜﻴﺪي )اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ(

اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ

اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

اﻟﻜﺎذب أو اﻟﺮاﻓﺾ

اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ

اﻟﺘﻤ ّﺮد واﻟﻜﺒﺮ

طفل ملحدًا،
هاميلتون ،يقول هولباخ« :يولد ك ّل ٍ
إذ ال يكون لديه فكر ٌة عن اإلله» .وهذا مخالفٌ
ملا أثبته الرشع والعقل من ّ
أن فطرة اإليمان هي
األصل يف اإلنسان.
2 .اإللحاد الرصيح :هو الرفض الواعي لالعتقاد
باإلله.
3 .اإللحاد اإلنساني :هو االتجاه الذي يدعو إىل
ً
ٍ
أخالقيات
إنسانية من خالل
مجتمع أكثر
بناء
ٍ
ترتكز عىل القيم اإلنسانية الطبيعية التي يصل
لها من خالل روح العقل والبحث العميق من
خالل القدرات البرشية(((.

(((
(((
(((

ﺟﺪﻳﺪ

اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ )اﻟﻨﻔﻌﻲ /اﻟﻌﻤﻠﻲ(

اﻟﻬﺎرﺑﻮن ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﻤﻌﺎدي ﻟﻠﻪ

(((
(((

ﺟﺰﺋﻲ

إﻧﻜﺎري

اﻟﻌﺎﺑﺮ
اﻹﻟﺤﺎد اﻟﻨﺴﻮي

4 .اإللحاد العلمي :هو اإللحاد الذي يعتمد عىل
ٍ
ٍ
علمية ،سوا ٌء أكانت يف مجال العلوم
نظريات
(((
اإلنسانية كنظرية التحليل النفيس الفرويدية ،
ونظريات التدين عند روّاد علم االجتماع مثل
كونت ودوركايم((( ،أو كانت يف مجال العلوم
الكونية كالداروينية يف علوم األحياء((( ،أو
كنظرية األكوان املتعددة((( يف الفيزياء(((.
ٌ
ففريق
وهو إلحا ٌد ممجّ ٌد للعلم التجريبي.
منهم ال يعرتفون ٍ
بإله لهذا الكون ألنّهم ال يرونه،
محسوس! فـهوكينغ
فهم ال يؤمنون بيش ٍء غري
ٍ
عىل سبيل املثال -وكثريٌ من املالحدة يرصّ ون عىلاالكتفاء بوجود القانون عن اإليمان بالله تعاىل.

موقع هيومانيستس إنترناشيونال  -منظمة غير حكومية دولية تدعو للعلمانية وحقوق اإلنسان.
نظرية التحليل النفسي :هي نظرية حول تنظيم الشخصية وآليات تطورها ،والتي تُو ّجه العالج التحليلي ،ويعتبر التحليل النفسي طريقة عالجية
تُستخدم في عالج األمراض النفسي .ينظر :ويكيبيديا.
سيأتي الكالم عنها عند تعريف اإللحاد األنثروبولوجي.
سيأتي الكالم عنها عند تعريف اإللحاد الدارويني.
نظرية األكوان المتعددة :نظرية تتحدث عن أن الوجود مكون من عدة أكوان -بما فيها الكون الخاص بنا ،-وفكرة الوجود متعدد األكوان هي نتيجة
لبعض النظريات العلمية التي تستنتج وجود أكثر من كون واحد ،وهو غالبا ً يكون نتيجة لمحاوالت تفسير الرياضيات األساسية في نظرية الكم
بعلم الكونيات( .ويكيبيديا).
مقالة (أنواع اإللحاد) ،للبشير عصام المراكشي ،عىل موقع طريق اإلسالم.
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وكثريًا ما يردّد املعارصون منهم عبارة( :أنا أؤمن
بالعلم) ،والتي تحمل يف طياتها اتهامً ا لخصومهم
املؤمنني أنّهم أعدا ٌء للعلم.
5 .اإللحاد الدارويني :واملرتكز عىل نظرية
دارون .وخالصة النظرية ّ
أن الكائنات الحية يف
أساس من االنتخاب الطبيعي،
تطوّر دائ ٍم عىل
ٍ
ٍ
وبقاء األصلح ،فتنشأ األنواع بعضها من بعض،
أنواع
والسيما النوع اإلنساني الذي انحدر عن
ٍ
ٍ
حيوانية .
وهو بذلك ينفي عن الله عملية الخلق ،ويقرر
ّ
أن الطبيعة أوجدت الحياة عىل األرض((( ،ومن
ٍ
ّ
مقوالت داروين« :إن الطبيعة تخلق ك ّل يشء ،وال
ح ّد لقدرتها عىل الخلق»(((.
ٍ
نظريات
6 .اإللحاد الفلسفي :وهو املبني عىل
ٍ
ٍ
الدينية كدهرية الفالسفة.
فلسفية
يقدّم اإللحاد الفلسفي نوعً ا من الخطاب
الشبيه بالخطاب العقيل ،ويمكن تمريره عىل غري
املتخصصني ،فينخدعون بمغالطاته((( .واشتهر
اإللحاد الفلسفي يف عرص التنوير وما بعده.
7 .اإللحاد األنثروبولوجي :ويكون باالستدالل
بالنظريات األنثروبولوجية (أي علم اإلنسان)
والتشابه فيما بني الحضارات البرشية عىل نفي
الديانات وزيفها ،ومن ث ّم نفي اإلله بنا ًء عىل
ذلك .ومن أمثلتهم عىل ذلكّ :
أن القرآن الكريم
قصة الطوفان ،التي يزعمون أنّها مرسوقةٌ
حوى ّ
ٌ
ّ
ّ
من الرتاث البابيل ،وأن مكة مأخوذة من (إملقة)،
وهو معب ٌد للوثنيني من قوم بلقيس .والنتيجة
الحتمية لهذه التشابهات زيف األديان ،وإنكار
ّ
والحق ّ
أن كثريًا من
وجود الله تعاىل تبعً ا.
التشابهات املدّعاة بني الحضارات واملعتقدات
واألفكار الدينية يُعزى إىل وحدة املصدر؛ وهو
الوحي اإللهي الصادق ،وإن تعدّدت الصور
الناقلة له بتحريفاتها وتخريفاتها(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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8 .اإللحاد االجتماعي :وهو ناب ٌع من النظر إىل
بؤس املجتمعات وانحطاطها وتخ ّلفها عن ركب
والظن ّ
ّ
ّ
التمسك
بأن هذا الحال نتاج
الحضارة،
ٍ
ٍ
دائمة بني مجتمعاتهم
مقارنة
بالدين ،فهم يف
وبني املجتمعات الغربية املنعتقة من الدين،
ويعزون تطوّرها لذلك ،والنتيجة ّ
أن الدين
أفيون الشعوب ،فال ب ّد من التخ ّلص من األديان
كونها السبب يف التخ ّلف والبؤس(((.
9 .اإللحاد املتسامح :والذي يصفه وليام رو
ٌ
موقف
( William Roweت1979 :م) بأنّه
يذهب إىل أنّه عىل الرغم من كون الله غري موجو ٍد
ّ
فإن لدى بعض األشخاص (الذين يتمتعون
مربرات لالعتقاد ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بأن الله
فكرية أكرب)
بحصافة
(((
موجو ٌد .
ٌ
ّ
رؤية تذهب إىل
املتعصب :هو
	10.اإللحاد
صحة اإللحاد ،وعدم وجود ما يربّر االعتقاد
(املتماسك) بوجود الله(((.
	11.اإللحاد املنارص لله :امللحد املنارص لله هو
ٌ
شخص يحبّ الله أو فكرة الله ،ويحاول
جاهدًا تصوّر ذلك النوع من العوالم الرائعة
التي يمكن لهذا الكائن (ويقصدون به الله
تعاىل) أن يخلقها ،لكنّه سيعتقد جزئيًا ّ
أن الله
ٌ
غري موجودٍ؛ وذلك ّ
إهانة
أن اإليمان بالله هو
لله لسببني؛ األول :هذا اإلله املفرتض ارتكب
ً
أفعاال ً
غاية يف القسوة ال تع ّد وال تحىص.
ّ
ّ
الثاني :أنه ضلل مخلوقاته من البرش بأن
منحهم العقل الذي سيقودهم إىل اإللحاد ال
ٍ
وصدق .من
بنزاهة
محالة ،إن هم استعملوه
ٍ
أشهر من مثّل هذا االتجاه جون شلينبريج
 ،John Schellenbergوهو الذي ص ّك هذا
املصطلح.
	12.اإللحاد املعادي لله :وهم الذين يجدون فكرة
ً
مؤذية بكاملها ،فال يكتفون باإليمان
الله
بعدم وجود مثل هذا اإلله ،بل يتمنّون عدم

مقالة (اإللحاد :أسبابه ومخاطره ،وسبل مواجهته) :لمحمد بن عبدالستار الفيديميني ،ملتقى أهل التفسير.
كواشف زيوف ،لعبد الرحمن الميداني ،ص ( ،)318-317وينظر :مذاهب فكرية معاصرة ،لمحمد قطب ،ص ( ،)94–93والموسوعة الميسرة في
األديان والمذاهب :الندوة العالمية للشباب اإلسالمي (.)925/2
أنواع اإللحاد ،لعلي حمزة زكريا ،ص (.)24
المرجع السابق ،ص (.)14-13
المرجع السابق ،ص (.)15
مدخل حول تعريفات اإللحاد ،وتعريفات الالأدرية ،وحججهما والحجة ضدهما :لبول درابر  ،Paul Draperت :عبدهللا الحميدي .نص من
(موسوعة ستانفورد للفلسفة).
المرجع السابق.
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وجوده .واشتهر به توماس ناغل Thomas
( Nagelت1997 :م) ،والذي أطلق عليه اسم
«املعادي لأللوهية»(((.
	13.اإللحاد الباحث عن يقني :يسأل ويبحث،
يزعم أنّه غري مق ّلد ،فيبحث عن الحقيقة
وحده.
اإللحاد العاطفي (إلحاد األزمة – أو
ِ
صدمة بال ٍء لم
فعل عىل
اليأس) هو ردّة ٍ
يقو الشخص عىل تحمّ لها .وهذا النّوع
من اإللحاد هو األكثر انتشا ًرا وظهو ًرا
بني شباب البالد التي تعرضت لألزمات
العاصفة بنريان املستبدّين ومن ساندهم
التصنيف الخامس :أنواع اإللحاد النفسي:
1 .اإللحاد العاطفي (االنفعايل) (إلحاد األزمة)
(إلحاد اليأس) (ثنائية القابلية والتأزم):
ٍ
ألزمة ،فتكوّن لديهم
أناس تع ّرضوا
يتكون لدى ٍ
شعو ٌر بالغضب والسخط عىل الخالق ،ويجدون
ِ
صدمة بال ٍء لم
فعل عىل
أنّه ليس عادالً .فهو ردّة ٍ
يقووا عىل تحمّ لها .وهذا النّوع من اإللحاد هو
األكثر انتشا ًرا وظهو ًرا بني شباب البالد التي
تعرضت لألزمات العاصفة بنريان املستبدّين
ومن ساندهم ،فاملجازر واالعتقاالت واملطاردة
والتّهجري والتّدمري ،وفقدان ك ّل يش ٍء فجّ ر يف
ّ
أسئلة كبري ًة متع ّل ً
ً
قة بأصل اإليمان بالله
الشباب
تعاىل(((.
ومن طبائع األزمات املزلزلة أنّها تفجّ ُر يف
اإلنسان األسئلة العميقة وأسئلة القلق والجدوى؛
وقد ّ
الكريم صو ًرا َمن
بنّي الله تعاىل يف القرآن
َ ْ َ ُْ ْ ْ
ذلك قوله تعاىل﴿ :أم حسِبتم أن
تفجُّ رها ْ ،ومن ْ
َّ

ين َخلَ ْوا ِم ْن َقبْل ُ
تَ ْد ُخلُوا الجَ َّن َة َول َ َّما يَأت ِ ُ
ك ْم َم َث ُل ال ِذ َ
ِك ْم
ْ
ُ َ
َّ ُ
ْ ُ
اء َو َّ
الض َّر ُ
َم َّستْ ُه ُم ال ْ َبأ َس ُ
الر ُسول
اء َو ُزلزِلَوا َح َّتى َيقول
اهَّللِ ألَا إ َّن نَ ْ
آم ُنوا َم َع ُه َم َتى نَ ْ
ص َر َّ
ص ُر َّ
ين َ
اهَّللِ قَر ٌ
َوال َّ ِذ َ
يب﴾
ِ
ِ

[البقرة.]214 :

لذلك يشعر ّ
الشباب الذي ذاق ما تشيبُ له
الولدان ّ
بالاّلجدوى والعدميّة ليص َل إىل اإللحاد
ّ
بتخيّل الجميع
تعبريًا عن ال ّرفض ،وشعو ًرا منه
حتّى اإلله بظنّهم -عنه.2 .إلحاد الن ّديّة :يجعل من نفسه ندًّا لإلله ،يسأل
ويجادل ويتحدّى ،يعرتض عىل عبوديته ،ال يرى
ً
فرقا بني الخالق واملخلوق ،يرفض التكليف ،من
هو حتى يأمرني وينهاني؟
3 .إلحاد التم ّرد والكرب :يتم ّرد عىل األرسة
واملجتمع والعادات والدين ،يقول أحدهم :أدخل
النار ح ًّرا ،وال أدخل الجنّة عبدًا.
ٍ
ٍ
مؤقتة ،وقد تعرتي
ملرحلة
4 .اإللحاد العابر:
ٌ
الشخص يف شبابه حالة من الحرية والش ّك
ٍ
ٍ
فكرية
اجتماعية أو
ألسباب
بالدين والخالق
ٍ
ث ّم يعود لدينه ،كما وقع لعددٍ من املفكرين،
وكما يقع لبعض املراهقني الذين ينشدون
االستقاللية يف الفكر ،وينطلقون يف البحث عن
ّ
الحق من خالل عقولهم وذكائهم املج ّرد.
5 .اإللحاد الكيدي (االنتقامي) :ويقع لبعض
من يحسب ّ
أن الناس ك ّلهم يكيدون به ،فرييد
أن ينتقم من الجميع بإلحاده وكفره.
6 .اإللحاد االستعرايض :الذي يبحث عن الشهرة،
ويطلب املناظرةّ ،
ليحقق شخصيته.
7 .إلحاد املرأة وعالقته بالفكر النسوي:
ش ّكل ضغط الواقع مع زخم اإلعالم توليد
شعور املظلومية لدى بعض النساء ،فلجأن إىل
االعرتاض عىل بعض األحكام الرشعية؛ كالقوامة،
والتعدّد ،وفروقات التكاليف الرشعية...إلخ.
وممّ ا يساعد عىل نرش هذا الفكر املنحرف ثقافة
الجندر ،باإلضافة إىل املؤسسات واملنظمات
التي تدعو النساء إىل التم ّرد عىل سلطان الرشع
تحت ستار حقوق املرأة وتمكينها .وما هي إال
ٌ
خطوات من االعرتاض ،يتبعها تح ّل ٌل من بعض
التكاليف الرشعية ،حتى يصل الحال إىل ترك
ً
جملة وتفصيالً ،والش ّك بوجود الخالق
الدين
(((
سبحانه وتعاىل .

((( المرجع السابق.
((( مقالة (تأمالت :أنواع اإللحاد وأسبابه الحقيقية) ،مدونة ال لإللحاد ،وينظر مقالة :اإللحاد :أسبابه ومخاطره ،وسبل مواجهته ،لمحمد بن
عبدالستار الفيديميني ،ملتقى أهل التفسير.
ً
محضا ،وال إلحاد شهو ٍة ً
خالصا ،وإنّما هو مزيجٌ في الغالب من هذا وذاك،
أصل واح ٍد؛ فهو ليس إلحاد شبه ٍة
((( واضحٌ أ ّن إلحاد النسويّات ال يرجع إىل ٍ
ّ
وربما مع شي ٍء من اليأس واإلحباط العاطفي ...إلخ .ولكنه في أكثر حاالته إلحا ٌد نفس ّيٌ.
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ٌ
ٌ
فلسفية واحد ٌة تجمع
مدرسة
ال توجد
امللحدين ،فمنهم من ينضوي تحت لواء
املدرسة املادية أو الطبيعية ،والكثري
ً
خصوصا
يميلون تجاه العلم والتشكيك،
فيما يتصل بعالم ما وراء الطبيعة.
فالفلسفة الوجودية مثالً فيها تياران؛
مؤم ٌن ،وملح ٌد
تنبيهات:
ّ
توصلوا إىل اإللحاد بعد
بعض امللحدين الذين
ٍ
ٍ
عميقة للديانات السماوية وغري السماوية
دراسة
عبو ًرا بالفلسفات املتعدّدة حول هدف الحياة
ً
رفضا قاطعً ا أن يوضعوا يف طبقة
يرفضون
ٍ
بسيط يبحث عن شهواته فحسب.
شخص ملح ٍد
ٍ
ً
إلحاد ّ
حالة نفسي ًّة،
الرّتف وإلحاد األزمة يبدآن
ً
حالة فكري ًّة عند عدم احتوائهما.
لكنّهما ينتهيان
ٌ
ٌ
فعل حا ّدة رافضة توصله إىل
فمن تكون عنده ردّة ٍ
ّ
إنكار وجود الله تعاىل؛ فإنه رسعان ما يعمل عىل
ِ
ُ
إلباس ردّة فعله هذه ثوب الفكرة ،فيبحث يف عالم
نفيس
األفكار عمّ ا يؤيّد موقفه ويعضده ،فهو إلحا ٌد
ٌّ
ابتداءً ،وفكريٌّ انتهاء.
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ٌ
ٌ
فلسفية واحد ٌة تجمع امللحدين،
مدرسة
ال توجد
فمنهم من ينضوي تحت لواء املدرسة املادية أو
الطبيعية ،والكثري يميلون تجاه العلم والتشكيك،
ً
خصوصا فيما يتصل بعالم ما وراء الطبيعة.
فالفلسفة الوجودية مثالً فيها تياران؛ مؤم ٌن،
وملح ٌد .
خاتمة:
عىل الرغم من هذه التقسيمات الكثرية لإللحاد،
فإنّها ليست قوالب جامد ًة نستطيع أن نصنّف من
ٌ
نُناقشه ً
حالة فريد ٌة،
إنسان
وفقا لها تلقائيًّا ،فك ّل
ٍ
نوع واح ٍد
وقد يجتمع يف الشخص الواحد أكثر من ٍ
يف آ ٍن معً ا .ومن هنا نعلم خطأ من يصف دوا ًء
واحدًا ألنواع اإللحاد ك ّلها؛ فمن ألحد بسبب صدمة
ٍ
بحاجة
بال ٍء ح ّلت به أو ش ّد ٍة نزلت بساحته فليس
إىل سوق أد ّل ٍة عىل وجود الله تعاىل ،بقدر حاجته
إىل من يع ّزيه يف مصيبته ،ويس ّليه يف شدّته .كما
أنّه من الخطأ حرص الجميع باتها ٍم واحدٍ؛ فليس
ك ّل امللحدين لجأوا إىل اإللحاد ليهربوا من وخز
وازع
الضمري ،ويعبّوا من الشهوات املح ّرمة دون
ٍ
دين.
خلق أو ٍ
من ٍ
وسبحان من جعل ّ
الحق سبيالً واحدًا ،والباطل
سبالً شتّى.
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نظرات
نقدية

أي شريعة سنط ِّبق
والفقهاء مختلفون؟
د.عماد الدين خيتي

(*)

املسلم متديِّن بفطرته ،ودينه مكوِّن أسايس يف هويته وتعريفه لنفسه ،وهو
يؤمن َّ
أن الرشيعة اإلسالمية خريٌ للناس يف آخرتهم ودنياهم يف كل زمان ومكان،
لذا فهو يتوق إىل العيش تحت ظاللها ،لكن ثمة من يُشوّش ويبث الشبهات بغية
رصف الناس عن املطالبة بتحكيم الرشيعة ،ومن هذه الشبهات شبهة الخالف
الفقهي بني املذاهب اإلسالمية ،فما قيمة هذه الشبهة؟ وكيف نجيب عنها؟
مدخل:
من املسائل التي يُثريها بعض املعرتضني
عىل إقامة الرشيعة  :اختالف الفقهاء يف األحكام
الرشعية.
َ
ٍ
تطبيق
دولة ما
ويقولون :إذا أراد الناس يف
ما تدعون إليه من أحكا ٍم رشعية ،فأيَّ إسال ٍم
ستطبقون؟ إسالم أبي حنيفة؟ أم الشافعي؟ أم
مالك؟ أم أحمد بن حنبل؟
وإذا كان بني املذاهب واملدارس اإلسالمية
ٌ
القديمة واملعارصة
خالفات يف االجتهادات فبأيِّ
رشيعة سيُحكم؟ أنتم لم تتفقوا عىل اإلسالم الذي
تدعون إليه وتطالبون بتطبيقه! اتفقوا أوال ً عىل
األحكام التي تدعوننا إليها ثم نادوا بتطبيقها!
واملقالة التي بني أيدينا ملناقشتها.
(((

ال يمكن االعرتاض عىل االختالف يف تفسري
النصوص الرشعية منهجيًا؛ ألن االختالف
يف رشح وتفسري سائر ما يتعامل به البرش
من مصطلحات ومفاهيم وقيم؛ موجود
عند جميع الشعوب واألقوام ،ومجرد
وجوده ال يبطل املفهوم وال يلغيه ،وإال ملا
استقامت للناس يف حياتهم قائمة
يمكن اإلجابة عن هذه الشبهة من خالل
املسائل التالية:
•املسألة األوىل :تعدُّد االجتهادات والتفسريات
للنصوص الترشيعية وما فيها من قيم وما
تشتمل عليه من مصطلحات (سواء كانت
ترشيعات سماوية أو قوانني وضعية) أمر
طبيعي ،وال يؤثّر يف إثباتها وال العمل بها.

(*) باحث ومتخصص في الدراسات اإلسالمية ،نائب رئيس مجلس اإلفتاء في المجلس اإلسالمي السوري.
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وذلك ّ
أن جميع النصوص الترشيعية ،بل
واملفاهيم واملصطلحات والقيم :يقع االختالف يف
رشحها وتفسريها ،سواء كانت دينية ،أو سياسية،
واألمر كذلك واقع يف شتى الفنون والعلوم كالطب
والهندسة واألعمال الحرفية ،ونحوها.
ويف كل ما سبق هناك أصول عامة يتفق عليها
أصحابها ،وفروع يتفقون عىل بعضها ويختلفون
يف بعضها اآلخر ،كما أنهم قد يتفقون عىل مواضع
ثابتة ليست محل اجتهاد ونظر ،ويختلفون يف
مواضع أخرى هل يدخلها االجتهاد والنظر أم ال،
ومع ذلك فهم جميعً ا متفقون عىل إثباتها والعمل
بها ،وال يقبلون إلغاءها أو الشك يف أصلها بسبب
هذه االختالفات.
بل إن القوانني الوضعية ذاتها يختلف رشاح
القوانني يف رشحها وتفسريها وتنظيم لوائحها
اإلدارية ،وكذا الحال يف شؤون القضاء.
فاملعرتضون واقعون يف ذلك وال يسلمون
منه؛ فما ينادون به من قيم الديمقراطية والحرية
والعدالة واملساواة وحقوق اإلنسان ،يقع فيها
اختالف كبري بني املدارس الفكرية املعارصة ،بل
الخالف واقع يف املدرسة الواحدة ،وال يكاد يوجد
تعريف منضبط متفق عليه لهذه القيم ،ومع ذلك
فال أحد يعرتض عىل من ينادي بتطبيقها بقوله:
ستطبقها عىل فهم من؟
وكذلك الحال بالنسبة للقيم غري املرغوبة من
العنرصية والتطرف ونحوها؛ فإن عدم االتفاق
عىل تعريفها أو تحديدها لم يمنع من تجريمها وال
محاربتها.
فهذا االختالف ال يمكن االعرتاض عليه منهجيًا؛
ألن االختالف يف رشح وتفسري سائر ما يتعامل به
البرش من مصطلحات ومفاهيم وقيم موجود عند
جميع الشعوب واألقوام ،ومجرد وجوده ال يبطل
املفهوم وال يلغيه ،وإال ملا استقام للناس يف حياتهم
قائمة.
وعىل ذلك:
فإن من يقول إنه ال يمكن إقامة الرشيعة إال بعد
االتفاق عىل تفسريها :عليه أن يجمع كلمة املنادين
بقيم الديمقراطية والحرية ونحوها حول معنى

واحد وتفسري واحد ،وإال فإنه ال يحق له املناداة
بها ،وال الدعوة إىل تطبيقها!
وإن كان االختالف يف تفسري األحكام الرشعية
يؤدي إىل التشكيك بها وعدم تطبيقها ،فإن
االختالف يف غريها من القيم والقوانني يدعو
للتشكيك بها وإسقاطها كذلك(((.
بل إن إسقاط هذه القوانني الوضعية من باب
أوىل :وذلك بالنظر إىل مكانة النظام عند اإلنسان:
فالنظام اإلسالمي -لدى املسلمني عامة -مصدره
الوحي وبالتايل يحمل قداسة يصعب تجاوزها
ولو معنويًا ،أما األنظمة الوضعية فال تحمل ذات
القداسة بالنظر إىل منشئها اإلنساني.
«جمهور مسائل الفقه التي يحتاج
إليها الناس ويفتون بها ثابتة بالنص أو
اإلجماع ،وإنما يقع الظن والنزاع يف قليل
مما يحتاج إليه الناس ،بل كثري من املسائل
املختلف فيها إما قليلة الوقوع أو مقدرة»
ابن تيمية رحمه الله

•املسألة الثانية :الخالف بني الفقهاء ليس هو
األصل وال األكرب حجمً ا ضمن أحكام الرشيعة.
فقائل هذا االعرتاض يوهم أن الرشيعة كلها
مختلف فيها ،وأن كالم الفقهاء كله اختالف
وتعارض ،وأنه ال يشء متفق عليه ،وليس األمر
كذلك:
1 .فالقسم األعظم من األحكام الرشعية ليس محل
خالف بني أهل العلم ،بل هو من املتفق عليه،
ويمثِّل أصول األحكام واملسائل ،بينما الخالف
ري فحسب ،يف مسائل فرعية
واقع يف جز ٍء يس ٍ
ومحدودة ويف تفاصيل األحكام وليس أصولها..
فهل يوافق هؤالء عىل تطبيق األحكام املتفق
عليها بني أهل العلم ثم ننظر يف كيفية الترصف
والتعامل مع املختلف فيه؟
إن مقولة «أحكام الرشيعة مختلف فيها» غري
صحيحة ،والخالف ليس هو األصل وال الغالبية.
قال الزركيش« :قال األستاذ أبو إسحاق
اإلسفراييني يف رشح الرتتيب :نحن نعلم أن مسائل

((( وينظر :تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم ،د.صالح الصاوي ،ص ( ،)63و :سؤاالت تحكيم الشريعة ،د.فهد العجالن ،ومشاري الشثري ،ص (.)19
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اإلجماع أكثر من عرشين ألف مسألة ،وبهذا يرد
قول امللحدة :إن هذا الدين كثري االختالف ،إذ لو
كان ً
حقا ملا اختلفوا فيه!! فنقول :أخطأت ،بل
مسائل اإلجماع أكثر من عرشين ألف مسألة ،ثم
لها من الفروع التي يقع االتفاق منها وعليها ،وهي
صادرة عن مسائل اإلجماع التي هي أصول ،أكثر
من مائة ألف مسألة ،يبقى قدر ألف مسألة هي من
مسائل االجتهاد ،والخالف يف بعضها يحكم بخطأ
املخالف عىل القطع وبفسقه ،ويف بعضها ينقض
حكمه ،ويف بعضها يتسامح ،وال يبلغ ما بقي من
املسائل التي تبقى عىل الشبهة إىل مائتي مسألة»(((.
وقال ابن تيمية« :وإذا كانوا تنازعوا يف
الفرائض أكثر من غريها ،فمن املعلوم أن عامة
أحكام الفرائض معلومة ،بل منصوصة بالقرآن،
فإن الذي يفتي الناس يف الفرائض قد ِّ
يقسم ألف
مجمع عليها؛ حتى
فريضة منصوصة يف القرآن،
ٍ
تنزل به واحدة مختلف فيها ،بل قد تمضىي عليه
أحوال [أي سنوات] ال يجيب يف مسألة نزاع ...
فإن قال قائل :مسائل االجتهاد والخالف يف
الفقه كثرية جدًا يف هذه األبواب ،قيل له :مسائل
ً
أضعافا
القطع والنص واإلجماع بقدر تلك
مضاعفة ،وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة
أنواعها ،فإنها أكثر ما يعلمه الناس مفصالً ،ومتى
كثر اليشء إىل هذا الحد كان كل جزء منه كثريًا»(((.
وقال« :جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها
الناس ويفتون بها ثابتة بالنص أو اإلجماع ،وإنما
يقع الظن والنزاع يف قليل مما يحتاج إليه الناس،
بل كثري من املسائل املختلف فيها إما قليلة الوقوع
أو مقدرة»(((.
ففي جانب السياسة الرشعية :أهل العلم
متفقون عىل أحكام اختيار الحاكم وحقوقه
وواجباته ،وطرق تنصيبه ،وأحكام العالقة مع غري
املسلمني ،وأحكام الجهاد ،وغري ذلك ،ثم لهم يف
تفاصيل هذه األحكام مسائل يختلفون يف بعضها.
(((
(((
(((
(((
(((

وحتى يف أبواب العقوبات فإن الفقهاء متفقون
عىل أنواع العقوبات ورشوطها ومقدار العقوبة
فيها ،ومختلفون يف بعض جزئياتها ،وهكذا.
فاختالفهم يف تفاصيل بعض هذه األحكام
ال يعود عىل أصل األحكام بالخالف أو التعطيل!
فعندما يختلف الفقهاء يف بعض رشوط اإلمام،
أو حدود طاعته ،أو رشوط إقامة بعض الحدود
والعقوبات فإن خالفهم يف هذه الجزئية فحسب،
وليس يف أصل نصب اإلمام وطاعته وإقامة الحدود،
وكذا الحال يف بقية األبواب كالعبادات ،واملعامالت،
ونحوها.
وبهذا يظهر أن الخالف يف بعض أحكام
الرشيعة هو خالف يف حدود ضيقة ضمن مواضع
ً
خالفا يف أصول
محددة ال يتجاوزها ،وليس هو
املسائل كما يوهم كالم املعرتض!
وخالصة املطلوب يف تطبيق الرشيعة هو األخذ
بقطعياتها واملتفق عليه ،ثم االختيار يف مواضع
الخالف وفق آليات محددة ،كما سيأتي.
2 .الخالف بني الفقهاء يف بعض املسائل والتفاصيل
ليس مذمومً ا بإطالق ،بل من الخالف ما فيه
توسعة ورحمة لألمة؛ حيث يمكن للمجتهدين
النظر يف أقوال الفقهاء واختيار األنسب
لنوازلهم وأحوالهم ،فالفقه اإلسالمي بمذاهبه
فيه مرونة تجعله قاد ًرا عىل استيعاب أحكا ِم
ما يستج ُّد يف الحياة من وقائع وأحداث ،ويف
العرص الحايل أمثلة كثرية عىل األخذ بقول فريق
من أهل العلم يف بعض املسائل خاصة يف أبواب
املعامالت املالية ،وفقه األرسة ،ومثلها يف أبواب
السياسة الرشعية والحكم(((.
بينما لو لم يكن يف املسألة إال قول واحد لكان يف
ذلك مشقة وعنت عىل املسلمني.
وقد أشار لذلك ابن العربي بقوله« :فأما
ُ
محاسن الرشيعة»(((.
االختالف يف الفروع فهو من
ِ

البحر المحيط ،للزركشي ( ،)384/6وقد جمع سعدي أبو جيب في كتابه «موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي»  9588مسألة في اإلجماع ،كما
جمع عبد هللا البوصي في كتابه «موسوعة اإلجماع لشيخ اإلسالم ابن تيمية»  1500مسألة إجماع عن ابن تيمية وحده .والمقصود من هذه النقول
بيان الفكرة العامة لحجم المسائل المجمع عليها بغض النظر عن دقة األرقام الموجودة فيها ،أو سالمة بعض هذه المسائل من االعتراض.
االستقامة ،البن تيمية (.)59/1
مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)118/12
من األمثلة عىل ذلك من فقه األسرة :اختالف العلماء في طالق الثالث هل يقع ثالثًا أم طلقة واحدة؟ ّ
ولكل قول أدلّته وتعليالته ،وما قررته غالبية
مدونات قوانين فقه األسرة المعاصرة :األخذ بقول إيقاع طالق الثالث طلقة واحدة؛ ً
حرصا عىل األ ُ َسر من التفكك؛ لما أكثر الناس استخدام هذا
األسلوب في الحلف والطالق ،وفي هذا بال شك تيسير عىل الناس ،ولو لم يكن في المسألة إال قول واحد لوقع الناس في المشقة.
أحكام القرآن ،البن العربي (.)291/1
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وﺟﻮه اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ُّ
ﺗﻌﺪد ﺗﻔﺴﻴﺮات اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻻ
ﻳﺒﻄﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،وﻻ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ

٢

٣

١

اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻴﺲ
ً
ﺣﺠﻤﺎ
ﻫﻮ اﻷﺻﻞ وﻻ اﻷﻛﺒﺮ
ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت
ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ

٤

٥

٦

اﺷﺘﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻼف

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ ِﻗﺪم
اﻟﺨﻼف ﻳﺜﺒﺖ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ
أﻧﺰل ﷲ واﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﲆ
ﺗﺮﻛﻪ واﻟﺸﺮع ﻻ ﻳﺄﻣﺮ
ﺑﻤﺴﺘﺤﻴﻞ

3 .بعض اختالف الفقهاء هو من باب اختالف
التَّنوع ال التَّضاد ،مما يعني أن جميع األقوال يف
املسألة صحيحة يمكن األخذ بها دون تخطئة
للبقية ،كمسألة طرق تنصيب الحاكم مثالً.
4 .ثم إن الحديث عن الخالف بهذه الطريقة يظهر
كما لو أن املذاهب الفقهية متنافرة مختلفة ليس
بينها التقاء ،وأن تطبيقها ال يكون إال باألخذ
بمذهب واحد بجميع مسائله وأحكامه ،ومنع
األخذ بغريه يف أي مسألة أخرى ،وكأنها أديان
مستقلة عن بعضها ،وأن الفقهاء متقاطعون
متنابذون!
وليس األمر كذلك؛ فاملذاهب قريبة من بعضها،
يأخذ بعضها من بعض ،وفقهاؤها متآخون
متحابُّون ،يستفيد بعضهم من بعض بل قد
يتتلمذون عىل بعض ،ويف تاريخ الدول اإلسالمية:
حَ َك َم أتباع بعض املذاهب دون أن يؤثر ذلك عىل
وجود مذاهب أخرى يف الدولة ،ولم يكن عليها
إشكال أو رضر.
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املذاهب الفقهية قريبة من بعضها ،يأخذ
بعضها من بعض ،وفقهاؤها متآخون
متحابُّون ،يستفيد بعضهم من بعض بل
قد يتتلمذون عىل بعض ،ويف تاريخ الدول
اإلسالمية :حَ َك َم أتباع بعض املذاهب دون
أن يؤثر ذلك عىل وجود مذاهب أخرى يف
الدولة ،ولم يكن عليها إشكال أو رضر
•املسألة الثالثة :يف اإلسالم منهجية منضبطة
لحل الخالفات.
فالله تعاىل هو الذي أنزل الرشع لنقيمه ونعمل
بهَّ ،
وبنَّي لنا أن الخالف واقع قد ًرا ،وحذرنا من
التفرق بسببه رشعً ا ،ثم لم يرتك مسألة الخالف
بني املسلمني دون ترشيعات للتعامل معها ،بل إنه
وضع لنا منهجً ا واضحً ا للتعامل معه ،ويف كيفية
الوصول إىل القول الذي ينبغي العمل به ،وكيفية
التعامل مع املخالفني.

؟نوفلتخم ءاهقفلاو قِّبطنس ةعيرش يأ

ويمكن إجمال هذا املنهج الرشعي يف املعالم
التالية (((:
»الرجوع إىل الكتاب والسنة ،والبحث يف دالئلهما
عرب منهجية منضبطة توصل ملعرفة مراد الله
ومراد رسوله ﷺ ،وترجيح الحكم محل البحث،
وهذا منهج قطعي مجمع عليه بني املسلمني.
»وجود آليات وضوابط إلدارة الخالف الفقهي.
»بيان طرق تعامل أهل العلم وطلبته مع خالف
العلماء.
»تعامل عامة الناس مع خالف العلماء ،وبأي
قول يأخذون.
»تحديد نوع الخالف (مرشوع – مذموم) (سائغ
– غري سائغ) ،وأحكام كل منها.
»تفصيل أحكام التعامل مع املخالف بكل حاالته.
»بيان طريقة التعامل مع زلة العالم وخطئه.
•املسألة الرابعة :اشتمال السياسة الرشعية عىل
منهجية للتعامل مع الخالف:
فالسياسة الرشعية بما فيها من قواعد وآليات
ووسائل لديها القدرة عىل التعامل مع مسألة
الخالف بني أهل العلم يف األحكام الرشعية ،وقد
قدمت يف املايض والحارض عددًا منها ،وهي قادرة
عىل تقديم املزيد ،ومن ذلك:
1 .للدولة (ويل األمر) سلطة يف إلزام الناس
بقول من األقوال يف املسائل الخالفية
برشوطها ( (( :
فالدولة بما لها من سلطة ووالية عىل عموم
الناس فإن الرشيعة أتاحت لها إلزام عموم الناس
بالعمل بأحد األقوال التي هي محل خالف بني أهل
العلم برشوط ،هي:
 .أأن تكون من املسائل التي لم يأت فيها ٌ
نص
رشعي ،وإنما هي اجتهادات من الفقهاء
بنا ًء عىل املصالح ،وسد الذرائع ،ونحو

ذلك ،وهذا مبني عىل قاعدة :تبدّل األحكام
االجتهادية بتبدل الزمان واملكان ،ويقيَّد
هذا بما كان فيه مصلحة للمسلمني ،ال عىل
حسب أهواء الحاكم ،ومصالحه الخاصة.
.بأن تكون من املسائل التي لم يقع فيها
إجماع ،وكان الخالف قويًا غري شاذ وال
ضعيف .
.جأن تقتيض املصلحة إلزام الناس بأحد
األقوال ،وال يستقيم حالهم إال بذلك.
 .دأن ال يوقع هذا اإللزام القائلني بالقول اآلخر
حرج رشعي من تأثيم ،أو بطالن(((.
يف
ٍ
ومع أن االختالف يف األحكام االجتهادية
موجود من أيام الصحابة  ،إال أن املسائل
والحوادث كانت محدودة ،ثم ازدادت مع توسع
الدولة اإلسالمية ،وكثرت ،مما استدعى الخلفاء
استخدام هذه السلطة يف بعض املسائل ،ولقيت من
جمهورهم َ
القبول والرىض ،كجمع القرآن ،وتوحيد
املصاحف ،وحروب الردة ،وإيقاف حد الرسقة
عام ال َّرمادة ،وعدم تقسيم األرايض املفتوحة عىل
الفاتحني ،وجمع الناس عىل صالة الرتاويح ،وغري
ذلك من مسائل أبواب الرشيعة.
ومع استمرار توسع األمة ،وتجدد حاجاتها،
وكثرة نوازلها ،وتغري أحوال الدول ،فإن الحاجة
أشد؛ لذا فإن أكثر الفقهاء املعارصين عىل القول
بسلطة اإللزام.
وكان هذا أحد األسباب التي أدت إىل التقنني،
كما سيأتي بيانه.
قال الشيخ مصطفى الزرقا« :والفقه اإلسالمي
قد أقر لويل األمر العام من خليفة أو سواه أن يحد
من شمول بعض األحكام الرشعية وتطبيقها ،أو
يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح ،أو يمنع بعض
العقود أو األشياء املباحة أصالً إذا اقتضت ذلك
مصلحة طارئة ،كل ذلك برشط أن يكون الهدف من
هذه الترصفات تحقيق مصالح الجماعة بمعايريها

((( في المسألة تفاصيل كثيرة ،وقد صنف فيها أهل العلم والباحثون مصنفات كثيرة ،من أمثلتها :الخالف أنواعه وضوابطه ،د .حسن العصيمي،
ومقدمة محقق كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ،د .أحمد البوشيخي ( ،)141/1ومسالك ضبط الخالف في الفقه اإلسالمي ،د.
رضوان عباسي ،وفقه التعامل مع المخالف ،د .عبد هللا الطريقي ،مقال :أخالقيات إدارة الخالف الفقهي ،د .أحمد الحداد ،موقع االقتصاد
اإلسالمي.
((( وهذه المسألة مختلفة عن مسألة (حكم الحاكم يرفع الخالف) والتي يقصد بها :أن حكم القاضي ملزم لطرفي الخصومة ،وإن كان يقع بينهما
خلط عند العديد من المتناولين .ينظر :إلزام ولي األمر وأثره في المسائل الخالفية ،عبدهللا المزروع ،ص (.)85
((( ينظر :إلزام ولي األمر وأثره في المسائل الخالفية ،عبد هللا المزروع ،ص (.)28
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وتقليص اختصاص املحاكم الرشعية(((.
الرشعية؛ ألن من القواعد الرشعية أن الترصفات
ِ
ويذكرون َّ
أن حاكم مرص الخديوي إسماعيل
عىل الرعية منوطة باملصلحة»(((.
قال لرفاعة الطهطاويَّ :
إن الفرنجة قد صارت
وهنا ال بد من مالحظة أمرين:
لهم حقوق ومعامالت كثرية يف هذه البالد،
»األول :إذا كان الحاكم عا ًملا مجتهدًا عادال ً فله أن
وتحدث بينهم وبني األهايل قضايا ،وقد شكا
يجتهد من نفسه يف هذه األحكام ،أما إن لم يكن
الكثريون من أنهم ال يعلمون الحكم لهم أم
كذلك فيلزمه أن يرجع إىل أهل االختصاص من
عليهم ،وال يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم،
علماء البلد ،وال يصدر عن رأيه(((.
ألن كتب الفقه معقدة وكثرية الخالف ،فاطلب
من علماء األزهر أن يضعوا كتابًا يف األحكام
»الثاني :أن سلطة الدولة هنا محصورة يف
املدنية الرشعية يشبه كتب القانون يف تفصيل
الناحية العملية املتعلقة بالشأن العام دون
املواد واطراح الخالف ،فإن لم يفعلوا وجدتني
األمور الشخصية؛ حتى تستقيم أمور الناس
مضط ًرا للعمل بقانون نابليون الفرنيس(((.
وال يحصل فيها نزاع واختالف ،أما من الناحية
العلمية والتعليمية ،فليس للدولة سلطة يف
.بتقنني الرشيعة يسهّ ل اإلسهام يف إمداد القانون
توجيهها ،أو ترجيح قول عىل قول ،أو منع
الدَّويل الذي تحكم بموجبه محكمة العدل
مذهب أو اجتهاد معني.
وغريها من املحاكم الدَّولية بالقواعد والنظريات
القانونية من وجهة نظر الرشيعة ،وكذلك يزوّد
2.التَّقنني:
املشاركني يف املؤتمرات القانونية الدَّولية بحكم
عُ رف التَّقنني بعدة تعريفات ،ولعل من أجمعها:
الرشيعة اإلسالمية فيما تبحثه من مسائل،
ِ
الترشيعية املتع ِّلقة
«جَ مْ ُع األحكام والقواع ِد
وتتَّخذه من توصيات.
بمجال من مجاالت العالقات االجتماعيّة ،وتبويبها،
ٍ
.جهناك مجموعة من الحكومات اإلسالمية تخ ّ
طط
وترتيبها وصياغتها بعبارة آمرة موجزة ،واضحة
لألخذ بأحكام الرشيعة ،لكنها تعجز بسبب عدم
يف بنو ٍد تسمى مواد ،ذات أرقام متسلسلة ،ثم
ٌ
حكومات
ُقنن تسري عليه ،وهناك
وجود يش ٍء م ٍ
قانون أو نظا ٍم تفرضه الدولة،
إصدارها يف صورة
ٍ
أخرى تتع َّلل بعدم وجود مشاريع قوانني
(((
ويلتزم القضاة بتطبيقه بني الناس» .
مستمد ٍة من الرشيعة للتَّهرب من مطالبة الناس
وقد ذهب كثري من الفقهاء املعارصين
لها بتطبيقها.
والدراسات البحثية املعارصة إىل جواز األخذ
وبالتقنني تبنَّت العديد من الدول اإلسالمية
بالتقنني برشوطه املعتربة(((.
عددًا من القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية،
والالفت أن من الحجج التي ساقها املؤيدون ويكفي َّ
أن التَّقن َ
ني يحم ُل يف طيَّاتِه تحديدًا ألبعادِ
ُ
ً
للتقنني مما له عالقة بموضوع املقال(((:
ِ
اإلسالمية
الحكم الرشعي ،وبيانا ملسايرة الرشيعة
 .أأن التَّقنني يمنع التع ّلالت إليجاد محاكم ملصالح العباد ،وصالحيَّتها لكل زمان ومكان،
تأخذ بالقوانني الوضعية وتنبذ الرشيعة ،واستكماال ً للبناء الفقهي اإلسالمي.
ِ
املنازعات التجارية ونحوها،
كمحاك ِم فض
وكانت حركة التقنني قد بدأت من الهند يف
ِ
مما كان له أثره يف
تفتيت الوحدة القضائية ،القرن الحادي عرش الهجري حيث وضع مجموعة
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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المدخل الفقهي العام ،للزرقا (.)217/1
ينظر :إلزام ولي األمر وأثره في المسائل الخالفية ،عبد هللا المزروع ،ص ( ،)28وسلطة ولي األمر في األحكام االجتهادية ،لحمود الغشيمي ،ص
( )217وما بعدها.
المدخل الفقهي العام ،للزرقا (.)313/1
للوقوف عىل تفاصيل أقوالهم وأدلتها ينظر :المدخل الفقهي ،للزرقا ( ،)231 ،230/1وجهود التقنين الفقه اإلسالمي ،للزحيلي ص ( ،)26ومدخل
لدراسة الشريعة اإلسالمية ،للقرضاوي ،ص ( ،)297ومسيرة الفقه اإلسالمي المعاصر ،ص ( ،)438والفتاوى ،لمحمد رشيد رضا (،)625/2
والكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين ،ألحمد محمد شاكر ،ص ( ،)30ومجلة البحوث اإلسالمية العدد ( )33ص ( )27وما بعدها.
ينظر دراسة :القانون العربي الموحد ،دراسة وتقييم ،إعداد هيئة الشام اإلسالمية.
ينظر :الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ،لمحمد بن الحسن الحجوي (.)422/2
ينظر :الجريمة والعقاب في الشريعة اإلسالمية ،للمستشار السيد الهندي ص (.)49–48
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من الفقهاء كتاب الفتاوى الهندية عىل سبيل
االسرتشاد ال اإللزام للقضاة واملفتني(((.
ثم صدرت مجلة األحكام العدلية يف عهد
الدولة العثمانية عىل يد لجنة من العلماء وصدر
األمر بالعمل بها عام 1293هـ((( ،ثم انترشت
حركة التقنني يف البالد اإلسالمية بعد تفكك الدولة
العثمانية ،واشرتك يف إعدادها مجموعات متفاوتة
من رجال الدين وعلماء الرشيعة(((.
ً
وسيلة بالغة
يع ُّد االجتهاد الجماعي
ِّ
األهمية يف ضبط الفتوى ،وبت الحكم يف
املسائل الرشعية محل النظر والبحث ،بما
تحويه من ترجيح لبعض أقوال الفقهاء
واجتهاداتهم ،واختيار األنسب منها
لتنزيله عىل الوقائع والحوادث ،وهو بهذا
أقرب إىل الحق وأدعى للقبول واالطمئنان
3.االجتهاد الجماعي:
من اآلليات التي طورها املسلمون يف التعامل
مع املسائل النازلة املستجدة ،واملسائل املختلف
فيها :االجتهاد الجماعي ،واملقصود به :بذل جمع
من الفقهاء وسعهم مجتمعني لتحصيل حكم
رشعي ( (( .
ويع ُّد االجتهاد الجماعي وسيلة بالغة األهمية
يف ضبط الفتوى وب َِّت الحكم يف املسائل الرشعية
محل النظر والبحث ،بما تحويه من ترجيح لبعض
أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ،واختيار األنسب منها
لتنزيله عىل الوقائع والحوادث.
«وبهذا فهو أقرب إىل الحق وأدعى للقبول
واالطمئنان؛ إذ من املعلوم أن رأي الجماعة أقرب
إىل الصواب من رأي الفرد وإن عال شأنه يف العلم،
ً
فاملناقشة واملذاكرة واملشورة ّ
غامضا
تجيّل ما كان
وتذ ّكر بما كان منسيًا وتكشف عما كان خافيًا.
َّ
فإن عمق النقاش ودقة
ومن جهة أخرى
التمحيص لآلراء والحجج اللذين يتسم بهما
(((
(((
(((
(((
(((

االجتهاد الجماعي يجعالن استنباط الحكم أكثر
دقة وأحرى بموافقة الصواب»(((.
وقد عرف االجتهاد الجماعي منذ عرص
الصحابة  ،واستمر طوال تاريخ الدول
اإلسالمية ،لكن الحاجة له يف هذا الوقت أشد ملا ييل:
1.أن قضاياه فيها الكثري من املالبسات والتشعُّ بات
التي تمتد إىل عدة علوم ومجاالت ،مما يجعل
ً
شاقا
استيعابها وتصورها عىل حقيقتها
يحتاج الجتماع عدد من العقول والتخصصات
لتجليتها .
2.أن أكثر هذه القضايا ال تتعلق باألفراد ،بل تمس
الشأن العام للمجتمعات والدول ،وقد تتخطاها
لعموم األمة ،فال يصح أن ينفرد بالفتوى فيها
شخص واحد ،بل ال بد من اجتماع عدة عقول
لها ،مما يجعل رأيهم أكثر مظنة للصواب من
رأي الفرد.
3.يف االجتهاد الجماعي تحقيق ملبدأ الشورى الذي
حث عليه الرشع ،وعمل به الرسول ﷺ والتزم
به صحابته الكرام.
من أمثلة االجتهاد الجماعي املعارص:
 .أاملجامع الفقهية.
.بمجالس وهيئات الفتوى يف مختلف البدان
اإلسالمية ،كمجالس الفتوى الرسمية.
.جمجالس ولجان الفتوى يف مختلف املؤسسات
والقطاعات غري الرسمية ،سواء كانت طبية ،أو
اقتصادية ،أو سياسية ،وغريها.
وقد أدَّت هذه املجامع والهيئات واللجان عمالً
مهمً ا يف اإلفتاء يف مختلف النوازل ،وتقريب األحكام
الرشعية ،من خالل النظر يف املذاهب الفقهية
وأقوال الفقهاء ،واستنباط أحكام منها للوقائع
والنوازل ،ومن ذلك ما يتعلق بالتقنني املشار إليه
ً
سابقا.

ينظر :المدخل للفقه اإلسالمي ،ص ( ،)108والمدخل الفقهي العام (.)237-236/1
ينظر :المدخل للفقه اإلسالمي ،ص ( ،)109والمدخل الفقهي العام.)116/1( ،
ينظر :فلسفة التشريع في اإلسالم ،ص ( )101وما بعدها ،واألوضاع التشريعية ،ص ( )212وما بعدها.
االجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر ،د.صالح بن حميد ،ص ( ،)16وينظر :االجتهاد الجماعي وأهم الهيئات والمجامع الفقهية في العصر
الحديث ،د .عمار معيزي ،ص ( ،)228بحث منشور في مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،مجلد  ،11العدد  ،1سنة 2018م.
االجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر ،د.صالح بن حميد ،ص (.)21
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وجميع ما سبق يوضح إمكانية التعامل مع
الخالفات الفقهية عند من يبحث لها عن حل ،أو
من يريد ذلك.

مختلفة الحضارات والثقافات ،واتصالها بدول
أخرى ،ونزول الكثري من الحوادث والوقائع بها؛ إال
أن الرشيعة استمرت قائمة مح َّكمة لم تُستشكل أو
يتعذَّر تطبيقها ،مما يدل عىل عدم صحة االحتجاج
بهذا االختالف.
•املسألة السادسة :أن النصوص الرشعية
أمرت بالحكم بما أنزل الله ،وحكمت عىل من
رفض ذلك بالخروج من الدين ،فيمتنع أن
تكون الرشيعة غامضة غري واضحة ،أو مائعة
ال يمكن تطبيقها ،وإال لزم أن يكون هذا
ً
تكليفا باملستحيل ،وهذا ممتنع عن رشيعة رب
( ((
العاملني .

•املسألة الخامسة :التطبيق التاريخي للرشيعة
مع قِ دم الخالف يك ّذب هذه الدعوى.
فالخالف بني أهل العلم موجود منذ عهد
الصحابة  ،والدول اإلسالمية عىل م ّر التاريخ
كانت تحكم بالرشيعة ،وعىل الرغم من تعاقب
لشعوب
القرون ،واتساع مساحتها ،وضمها
ٍ

ً
وختاما:
فالخالف بني املذاهب الفقهية والفقهاء لم يكن
ً
عائقا من إقامة الرشيعة
يومً ا من األيام مانعً ا أو
وتطبيقها ،ومن ادعى ذلك فلعدم فهمه لها ،بل
إن ما عدُّوه مذمة أو منقصة للفقه اإلسالمي هو
يف حقيقة األمر من مميزات الرشيعة اإلسالمية ال
مساوئها!

الخالف بني أهل العلم موجود منذ
عهد الصحابة ،والدول اإلسالمية عىل
م ّر التاريخ كانت تحكم بالرشيعة،
وعىل الرغم من تعاقب القرون ،واتساع
مساحتها ،وتنوع الشعوب ،وتجدد
النوازل؛ إال أن الرشيعة استمرت قائمة
ولم يتعذَّر تطبيقها ،مما يدل عىل عدم
صحة االحتجاج بهذا الخالف

((( تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم ،د .صالح الصاوي ،ص (.)67
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حضارة
وفكر

دمشق بوابة بيت المقدس
م .طاهر صيام

(*)

ُّ
يظن كثري من الناس أن التاريخ ِسج ٌّل ألحداث املايض فحسب ،وأن الفائدة يف
قراءته تنحرص يف معرفة ما جرى يف أزمنة مضت ،وأنه عىل أحسن تقدير ّ
يفرّس
الواقع الذي نعيشه ،بينما يد ُّل النظر السليم أن ثمرة دراسة التاريخ ال تقف عند
هذا القدر ،وأن فيها من العرب والدروس ما قد ييضء لنا املستقبل ،ويدلنا عىل
مفاتيح النهوض واالنبعاث من جديد.
تمهيد:
ال شك أن استخالص الدروس من تاريخ
املسلمني السيما الصدر األول أمر جلل؛ لحيويته
وبليغ داللته ومناراته للسائرين .إال أنه يقف أمام
تحدي التوثيق ومحدودية التاريخ ا ُملسند املنقود،
إذ كثريًا ما تتباين الروايات يف النص أو ترتيب
األحداث وتفاصيلها ،وكذلك متانة رواية التاريخ
ما بني وا ٍه ومشهور أو شبه متفق عليه وغري ذلك.
هذه املقالة سوف تعتمد أحد أجمع املراجع
املتخصصة واملتميزة يف فتوحات الشام من ناحية

جمع الروايات املعتربة واتباع منهج نقدي واضح
يف تبنِّيها وترجيحها ،فكان املصدر الرئيس الذي
خدم استقاء تسلسل األحداث من أجل الغرض
الذي نحن بصدده يف هذه الدراسة املخترصة(((.
يقول املؤلف يف مقدمته« :هذه الفتوح تستحق
الدراسة باعتبارها من الحروب ذات املستوى الرائد
الذي ينظر إليه كقمة جديرة أن يسعى القادة ألن
يحذوا حذوها وينسجوا عىل منوالها ،فإن الدراسة
النظرية للحروب من خالل التاريخ لها أعظم
األهمية»(((.

(*) باحث في الحضارات والفكر ،عمل في جامعة والية واشنطن.
((( المرجع المقصود والمعتمد هنا في مدخالت مقالي -إال إذا نصصت عىل غيره -هو كتاب «الطريق إىل دمشق :فتح بالد الشام» لألستاذ أحمد
عادل كمال ،الصادر عن دار النفائس في طبعتها األوىل ،ويقع في  563صفحة غنية بالخرائط والجداول وسالسل الرواة التي استقاها من الروايات
بحسب منهجه التثبتي الرصين.
((( الطريق إىل دمشق ،ألحمد كمال ،ص (.)8
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وكتب مونتجمري« :كان أعظم القادة دائمً ا من
الدارسني للتاريخ»(((.
وكما يقول األستاذ عادل« :إن اسرتاتيجية
الفتح ظلت مجهولة حتى عُ نينا ببحثها.(((»...

كما نجد أنّه قد أثرى كتابه بك ٍّم واضح من
خرائط سري الجيوش من املدينة إىل مدن الشام،
وكذلك بني مواقع معارك الفتوحات خالل سنوات
عديدة ،دعمها بجداول تربز تسلسل األحداث املهمة
وترتيبها وتاريخها معتمدًا عىل منهجه يف الجمع
بني الروايات ونقدها.
ومن هذا الجهد الكبري يف تتبع الروايات ونقدها
والرتجيح بينها انطلقت املقالة دون الحاجة
للخوض فيها ،ومن أراد االستزادة فيمكنه الرجوع
للكتاب املذكور(((.

المنهج الذي اتَّبعه المصدر في روايات فتوح
الشام:
عقد صاحب كتاب «الطريق إىل دمشق» بابًا
كامالً استغرق زهاء  80صفحة يوضح فيها
منهجه يف تبني الروايات ونقدها وترجيحها(((،
ولفت النظر إىل مشقة هذا الجهد وندرته قائالً:
بالرغم من نرص جيوش املسلمني
«يشكو الكتّاب املحدثون من كثرة االختالفات
الكاسح عىل قوات ضخمة من الروم
والتناقضات يف روايات فتوحات الشام ،ويتخذونها
يف أجنادين وفحل ،ورغم وجود جميع
ذريعة يربرون بها قصور البحث يف اسرتاتيجيات
بشكل كامل وجاهز ،إال أنهم
الجيوش
ٍ
الفتح ...غري أنه كان لزامً ا أن نقتحمه ،فوجدنا أن
كانوا ينثنون عن القدس دومً ا ويقطعون
فتوحات الشام كانت حربًا يف مستويني :تكتيكي
ً
رشقا ِمرا ًرا ،ثم يتجهون شماال ً
نهر األردن
واسرتاتيجي ،فعىل املستوى التكتيكي لم نكد نجد
عرب األردن للتمر ُكز والتزوُّد ثانية ،ومتابعة
ً
خالفا يف املرويات يتعذر عالجه،
يف فتوح الشام
املسري بإرصار نحو حوران
بل العكس هو الغالب ،فالروايات يكمل بعضها
البعض أكثر مما يناقضه»(((.
ثم يقول« :أما عىل املستوى االسرتاتيجي فلو محطات ذات داللة في مسير جيوش الصحابة
نظرنا يف األحداث الرئيسية ومساراتها فسنجد المظفرة:
أن اختالفات الروايات لم يعد له ذلك األثر
ً
بداية التذكري بأن الصحابة الذين
يجدر بنا
االسرتاتيجي» ( (( .
توفوا يف بيت املقدس يربون عىل تسعة  ،عالوة
ثم رشع يف تفصيل منهجه يف نقد الروايات عىل من تويف منهم يف فلسطني كلها .أما من أقاموا
واف وذكر مصادره كابن فيها فكث ٌر ذكرهم العسيل يف كتابه «أجدادنا يف ثرى
والرتجيح بينها بتفصيل ٍ
إسحق وسيف بن عمر والوليد بن مسلم والواقدي بيت املقدس»(((.
واملدائني واألزدي والبالذري واإلصطخري وياقوت 1 .يسجل بعض املؤرخني أن أبا بكر فاتَحَ
الحموي وابن بطوطة ،ثم عرض لكل واحد
مستشاريه برغبته يف فتح الشام يف شهر ربيع
منهم شجرته من الرواة الذين نقل عنهم ،ونقد
األول يف سنة  12من الهجرة ،حيث تتابعت
كل مصدر وما يُؤخذ منه ويُرد((( .ثم عَ ّد َد قرابة
التح ُّركات بعدئذ وصوال ً لعقد ألوية الجيوش
( )310من الرواة وفرز سالسلهم وذكر حالهم
األربعة ثم خروجها إىل الشام تباعً ا:
جرحً ا أو تعديالً(((.
»عمرو بن العاص :ويتحرك عىل طريق إيالت
إىل وادي عربة والنقب جنوب فلسطني.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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الحرب عبر التاريخ ،لمونتغمري ،ص (.)27
الطريق إىل دمشق ،ص (.)9
ينظر في الصفحات ( )47إىل (.)123
المرجع السابق ،ص (.)47
المرجع السابق ،ص (.)48
المرجع السابق ،ص ( )62إىل (.)96
المرجع السابق ،ص ( )96إىل (.)123
المرجع السابق ،ص ( )64و (..)50
ينظر :الطريق إىل القدس ،لمحسن صالح ،ص (.)78-77
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»يزيد بن أبي سفيان :طريق تبوك ورشق
األردن إىل البلقاء والهدف دمشق.
» ُرُشحبيل ابن حسنة :طريق تبوك خلف يزيد
ويبقى يف األردن.
»أبو عبيدة :ذات الطريق والهدف حمص بعد
دمشق.
2 .معركة أجنادين العظيمة وقعت قرب «القدس».
أما أجنادين فال يُعرف لها أثر اليوم ،لكن يُقدَّر
أنها بني الرملة وبيت جربين وهذا يجعلها عىل
(((
بعد حوايل ( )20كلم من «القدس»
كانت أجنادين أول نرص مفصيل عىل الروم مهَّ د
ملا بعده .شهد معركة «أجنادين» كل جيوش الشام
حوايل ً 33ألفا -عىل رأسهم أبو عبيدة ورشحبيل
وابن العاص وسادات الصحابة  ،كمعاذ وابن
عوف وابن الصامت ،مقابل جيش الروم يف حوايل
ً 90
ألفا ،دكدكهم خيالة خالد ومن معه كرضار
ومرسوق العبيس وقيس بن هبرية املرادي ،فكانوا
أول من حمل عىل بطارقة الروم فحمل الناس
وراءهم(((.
ثم سار الجيش املظفر متفاديًا فتح القدس التي
انفسح الطريق إليها مبارشة ،وبدال ً من ذلك َق َ
ط َع
ً
رشقا ،والتف الجيش جنوب القدس
نهر األردن
ليعيد تمركزه يف جبال البلقاء الحصينة يف األردن
ً
حيث الغالل ،وحيث تَعَ َّر َ
سابقا عىل
ف الصحابة
منطقة البلقاء حارضة األردن خالل بعث جيش
أسامة بن زيد إليها.
يقول املؤرخ الجنرال الباكستاني أ .أكرم(((:
«بعد معركة أجنادين سار خالد بالجيش نحو
دمشق ،وسلك الطريق الواقع إىل الجنوب من
القدس لتحايش املرور يف القدس»(((.
أما د.محسن فيذهب إىل ما سجلته« :ويظهر
أن املسلمني لم يستكملوا فتوحاتهم داخل فلسطني
بعد أجنادين ،وإنما توجهوا إىل دمشق ملتفني من
جنوب البحر امليت ،ما ّرين برشق األردن»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

3 .ثم وقعت معركة َفحْ ل الكبرية ناحية بيسان،
وقد عسكر أبو عبيدة والجيوش الشامية
األربعة يف  26وقيل ً 30
ألفا شمال َّ
الس َلط
«حارضة البلقاء» ،ولم تقطع الجيوش النهر،
وعرض معاذ بن جبل عىل الروم إحدى ثالث،
فعرض الروم -يزيدون عىل ً 60
ألفا -التنازل
عن البلقاء ِسلمً ا إذا لم يجوزوا النهر ،وكانت
معظم قبائل األردن قد دخلت اإلسالم سلمً ا...
فقطع املسلمون النهر غربًا إىل بيسان شمال
القدس وانترصوا نرصًا عظيمً ا يف معركة فحل
بيسان -وعادوا أدراجهم إىل األردن ولميتوجهوا إىل القدس التي انفسح الطريق إليها
مرة أخرى!(((.
ً
مندهشا من خ ِّ
ُ
ط سري جيش املسلمني
وقفت
4.
وإرصارهم عىل هذا النهج ...إذ يف معركتي
أجنادين وفحل الكبريتني رغم النرص الكاسح
عىل قوات ضخمة من الروم يف تخوم القدس،
بشكل
ورغم وجود جميع الجيوش الشامية
ٍ
كامل وجاهز ،إال أنهم كانوا ينثنون عن القدس
ً
رشقا ِمرا ًرا ،ثم
دومً ا ويقطعون نهر األردن
يتجهون شماال ً عرب األردن للتمركز والتزود
ثانية ،ومتابعة املسري بإرصار نحو حوران.
5 .وأعجب مما سبق ،أنهم أكملوا توجههم شماال ً
إىل دمشق بدال ً من القدس القريبة فحارصوا
دمشق  4شهور بعد معركة مرج ُّ
الص َّفر
قربهاُ ،
ففتحت دمشق ثم فتحوا حمص وبعلبك
ومناطق كثرية ،ثم وصل إليهم رشق حمص
خالد بن الوليد بمدد من العراق ،فالقتهم
جيوش هرقل من عموم أوروبا -فيهم األرمن
َّ
والصقالبة والكاثوليك -يف املعركة الحاسمة يف
الريموك حيث انترص املسلمون النرص الحاسم.
ً
وخلقا عظيمً ا
لقد أغرق خال ٌد بخطته خيالتَهم
منهم يف النهر بعدما قطع ِرِضار الجرس عىل الروم
وصدم أبو عبيدة قلب جيشهم وأطبقت أرباع خيل
خالد ورضار ومرسوق وابن هبرية عليهم يف مشهد
َ
ص َد َم املسترشقني ،واعتربوه إجها ًزا قطع شأفة

الطريق إىل القدس ،ص (.)61
الطريق إىل القدس ،ص ( ،)61وينظر :فتوح البلدان ،للبالذري ،ص ( ،)120وفتوح الشام ،لألزدي ،ص (.)90
الجنرال أ .أكرم مؤرخ درس ميدانيًا جميع معارك ومسير خالد بن الوليد ومكث يزور المواقع ويطابق التاريخ ويدرس استراتيجية المعارك في
األردن والعراق وسوريا والسعودية لسنوات ،وكان يجيد العربية.
سيف هللا خالد بن الوليد ،للجنرال أ .أكرم ،ص (.)379
الطريق إىل القدس ،ص (.)62
الطريق إىل دمشق ،ص ( )346 ،334عن األزدي وغيره.
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هرقل الذي قرر أال يحاول مجددًا معلنًا اعتزاله يف
ذنب أدى لهذه املصيبة.
القسطنطينية ،وتوبته من ٍ
بهذا النهج للجيش املسلم تم طرد الروم حوايل
 4قرون من قلب الشام ،ولم يعد ثمة حاجز يمنع
تقدم املسلمني إىل بيت املقدس(((.
بعد ذلك توجه ابن العاص جنوبًا ال يرده يشء،
ف َ
طهّ ر مدن فلسطني ونابلس والساحل ،وبقي بيت
املقدس «املحطة االخرية» بعد فتح سائر بالد الشام،
فوافاه أبو عبيدة بنفسه عىل مشارف القدس(((.
وبهذا يف نهاية عام  14هجري كانت فلسطني
واألردن وجنوب ووسط سوريا باستثناء القدس
وقيسارية بيد املسلمني(((.
6.كانت «التعليمات العليا» من املدينة تقيض
بالتوقف ،ولم يبق سوى فتح القدس بعد
وصول عمر  لغرض تسلم مفاتيح القدس
وزيارة باقي الشام...
فواىف عُ مَ ُر القادة يف منطقة الجَ ا ِبية قرب نَوى،
وكان الخليفة عمر قد دفع بعمرو بن العاص إىل
بيت املقدس ليكيد أَر َ
طبون فهرب ،ليقول عمر:
«رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب ابن العاص».
ثم دخلها أمري املؤمنني ودفع بالعهدة العمرية
وأشهد عليها خالدًا وابن عوف ومعاوية وابن
العاص (((.
كيف نعقل تجنب قادة جيوش الفتح يف
بالد الشام التوجه لبيت املقدس ،وتفضيل
فتح وتطهري سائر مدن بالد الشام
وفلسطني إن لم يكن هناك «توصيات»
صدرت من الخليفتني أبي بكر وعمر
بصدد هذا النهج واالتجاه يف السري؟!
سؤال للباحثين وذوي الشأن:
بعد تقيص خط سري جيوش الصحابة بني
القدس ودمشق وكل املناطق ،كيف نعقل هذا الخط
إن لم يكن هناك «توصيات» صدرت من الخليفتني
أبي بكر وعمر بصدد هذا النهج واالتجاه يف السري،
(((
(((
(((
(((
(((
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أو عىل األقل كان هناك إرصا ٌر من القادة والصحابة
عىل ذلك؟
ولننظر يف تبادل أبي بكر وخالد الرسائل
بعد معركة أجنادين فيما نقله الجنرال واملؤرخ
الباكستاني أكرم عن الواقدي« :بعد معركة
أجنادين بثالثة أيام كتب خالد ألبي بكر عن
املعركة ونتائجها ...ورد أبو بكر عىل رسالة خالد،
وطلب منه أن يحارص دمشق وأن يهاجم بعدها
حمص وأنطاكية ثم يتوقف ،ثم يكمل الجنرال
أكرم –صاحب املصنف الشهري خالد بن الوليد–
قائالً« :بعد معركة أجنادين سار خالد بالجيش
نحو دمشق ،وسلك الطريق الواقع إىل الجنوب من
القدس لتحايش املرور يف القدس»(((.
نجد أن ذات النهج لم يتغري عند القادة الثالثة:
أبي عبيدة وخالد وابن العاص يف قيادة الجيوش
التي جالت حول القدس يف معارك أجنادين وفحل
بيسان -والريموك وصوال ً لتحرك عمرو بنً
نهاية
العاص األخري عائدًا إىل فتح كل فلسطني
ببيت املقدس بعد فتح دمشق.
وهكذا فإن خط سري الجيش بصورة متكررة
يتفادى محاولة فتح القدس ،رغم أنها ال تمتلك
قالعً ا حصينة ،وكانت عىل بعد حوايل  30كلم من
أجنادين وبَيسان ،بل بدال ً من ذلك كان اإلرصار عىل
االتجاه شماال ً إىل دمشق قبل العودة لبيت املقدس
رغم سهولة مهاجمتها!
الذي يرتجح بدالئل وقرائن أن التعليمات
ً
حازمة وذات
بخصوص أولويات املسري كانت
منهج واسرتاتيجية محددة:
1.بدليل ما سبق من وضوح نهج املسري الثابت،
رغم الفرص املفتوحة لفتح بيت املقدس بعد
الوصول ملشارفها بنرصين مؤزرين وهروب
الروم وتشتتهم ورعبهم.
2.رغم تناوب ثالثة قادة عىل القيادة يف عمليات
فلسطني ،استمر ثبات نهج خط السري
وااللتفاف رشق نهر األردن مع إكمال املسري
شماال ً باتجاه دمشق.

الطريق إىل القدس ،ص ( ،)72-71ومثله أحمد عادل والواقدي وكثير من الرواة.
الطريق إىل القدس ،ص (.)73
الطريق إىل دمشق ،ص (.)433
تاريخ الطبري ( ،)609/3والطريق إىل بيت المقدس ،ص (.)74
سيف هللا خالد بن الوليد ،ص ( ،)379وفتوح الشام ،للواقدي ،ص (.)42
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3 .من الواضح أن جيش الفتح كان ينظف طريقه
أثناء مسريه لهدفه االسرتاتيجي األول يف دمشق،
ويحاول حماية نفسه عرب الحركة بمحاذاة
جبال الرساة والبلقاء شماال ً ُم َؤ ِمنًا ظهره من
خالل مناطق األردن الرشقية التي ال يوجد
فيها قوات رومية مهمة يمكن أن تطبق عىل
املسلمني مع القوات الكبرية للروم غرب النهر
يف فلسطني ،فكل املعارك دارت يف السهول حتى
ً
الحقا.
حطني وعني جالوت
بأراض مهمة داخل
لم يحتفظ املسلمون
ٍ
فلسطني أثناء حركتهم نحو الشمال رغم
النرصين يف أجنادين وبيسان ،فلم تكن
ً
هدفا يف هذه
أرايض فلسطني ومعاركها
املرحلة إال اضطرا ًرا لتشتيت جموع الروم،
بل كان السعي نحو فتح دمشق أوال ً
مستم ًرا بثبات
من الطبيعي أن يعتمد الجيش املسلم الكبري
حوايل ً 35ألفا– يف مسريه ومؤونته عىل قبائل َلخم
وجُ ذام يف رشق نهر األردن وجنوب فلسطني جهة
أجنادين.

ومن الطبيعي ً
أيضا أال يرتك املسلمون قوات كبرية
للروم كما حصل يف أجنادين وبيسان دون كرسها،
حتى يستمر مسري املسلمني إىل دمشق دون كشف
ظهورهم لكماشة أو قطع خط اإلمداد من املدينة.
وهكذا نزل الجيش املسلم رسيعً ا من األردن إىل
السهول يف فلسطني ليرضب جموع الروم املتحشدة
يف أجنادين ثم بيسان ،وليعود فو ًرا ليواصل املسري
من رشق األردن إىل دمشق شماالً.
بأراض مهمة داخل
4 .لم يحتفظ املسلمون
ٍ
فلسطني أثناء حركتهم نحو الشمال رغم
النرصين يف أجنادين وبيسان ،فلم تكن أرايض
ً
هدفا يف هذه املرحلة إال
فلسطني ومعاركها
اضطرا ًرا لتشتيت جموع الروم كما أسلفت ،بل
كان السعي نحو فتح دمشق أوال ً مستم ًرا بثبات.
5 .تأخري فتح بيت املقدس مرات أخرى ،حتى بعد
الريموك وبعدما ُفتحت مناطق غري حساسة يف
فلسطني مثل رفح.
6 .وصول أمري املؤمنني بنفسه وتسلمه مفاتيح
املرسى النبوي ،فالزعماء يصلون بهذا الرتتيب
بعد السيطرة عىل كل القطاعات وبلوغ الهدف
األكرب.
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ّ
إن جريان التاريخ ِبعِ َرَبه وداللته وفوائده يف
واقعيًا ،يكاد املرء أن يجزم ّ
أن أبا بكر
فتوحات بيت املقدس ،قد أشارت السنة املطهرة
وعمر وقادة الجيوش ،توافقوا عىل أنه
إىل بقاء جريانه عىل هذا الن َّ َسق يف أحاديث نزول
ال معنى اسرتاتيجي لفتح بيت املقدس
املسيح عليه السالم وقبله املهدي يف (دمشق) ثم
دون فتح دمشق أوالً ،وعني األمر يتأكد
نزوعهم إىل فلسطني وصوال ً إىل (بيت املقدس)،
مرا ًرا من خالل ذات النهج الذي سلكه آل
ليُتوِّج ظهور ِّ
الحق هناك بعد تحرير حَ وزة املسلمني
زنكي وصالح الدين واملماليك كقالوون يف
من رجس الدجال وأتباعه من امللل والنحل.
الحروب الصليبية
وهكذا يتماثل جوهريًا جريان التاريخ يف قلب
العالم اإلسالمي جريانًا ُسننيًا ال عبث وال تعسف
الخالصة والنتيجة:
ً
أن أبا بكر وعمر فيه أو شذوذا عنه ،وإن اختلفت بعض التفاصيل
•واقعيًا ،يكاد املرء أن يجزم ّ
وقادة الجيوش ،توافقوا عىل أنه ال معنى وبقي تواتر النهج بداية بفتوحات الصحابة ،مرو ًرا
اسرتاتيجي لفتح بيت املقدس دون فتح دمشق بنهوض عماد ونور الدين زنكي ثم صالح الدين!
أوال ً.
وها هو «ابن خلدون» يؤكد عىل فن االستقاء من
•عني األمر يتأكد مرا ًرا من خالل ذات النهج التاريخ واالعتبار به ،قائال ً:
الذي سلكه آل زنكي وصالح الدين واملماليك
«إذ هو يف ظاهره ال يزيد عىل أخبار عن األيام
كقالوون يف الحروب الصليبية عىل رقعة واسعة والدول ،ويف باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات
شملت العراق ومرص والشام.
(الحوادث) ومباديها دقيق ،وعلم بكيفيات الوقائع
•إن التاريخ هو العقل الباطن لحركة الجغرافيا وأسبابها عميق.(((»..
واإلنسان واألمم ،يكرر ذاته بنظائر ألنه خاضع
كذلك نجد ذات الجوهر النمطي يتكرر يف
للسنن الربانية الثابتة وامل ّ
طردة ،والقصص عملية تحرير آل زنكي وصالح الدين لبيت املقدس
القرآني يلح علينا أن نتعظ با َملثُالت.
بعد تحرير وتوحيد اإلمارات يف العراق والشام
إن أكثر بقعة تجىل فيها هذا الدوران النموذجي ومرص يف جهد طويل متواصل توازى مع حركة
علمية تربوية أطلقها آل زنكي أحيت الدين وروح
هي بالد الشام مهد النبوات وتنافس الحضارات.
رشقا وغربًا ،يطرقنا األمة ،كما بددوا قوى الطوائف الباطنية التي
ً
مفرتق
نحن اليوم أمام
ٍ
فتت يف عضد األمة ودينها وكانت عونًا للغزاة ،ثم
ً
سائاًل:
الحدث ورصاع األمم
تكرس ذلك بتطهري صالح الدين البالد من تسلط
من أين وكيف الطرق إىل القدس؟!
الفاطميني ( ((.
عىل أي بعد جغرايف وعقدي وزمني نعتمد؟!
"التاريخ يف ظاهره ال يزيد عىل أخبار عن
ملحوظة :الجيوش األربعة كانت تسري بتتابع
األيام والدول ،ويف باطنه نظ ٌر وتحقيق
وأحياًنا بممرات متوازية ،وتحافظ عىل مسافات
وتعليل للكائنات (الحوادث) ومباديها دقيق،
تتيح لها عدم املباغتة ،لكنها تتجمع فو ًرا كما
وعل ٌم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق"
حصل يف أجنادين وبيسان والريموك.
ابن خلدون
إن الجواب عىل هذ السؤال ا ُمللِح ،يذكرنا به ابن
خلدون من خالل دالالت التاريخ ،إذ يقول« :املايض
أشبه باآلتي من املاء باملاء»(((.

((( مقدمة ابن خلدون.)292/1( ،
((( المرجع السابق.)282/1( ،
((( دراسة ألحوال العالم اإلسالمي قبل صالح الدين ومقارنة مع واقعنا :محمد العبدة ،وينظر :كتاب «هكذا ظهر جيل صالح الدين» :ماجد عرسان
الكيالني ،وينظر :كتاب "أيعيد التاريخ نفسه؟".
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دعوة

اإلفادة من المنهج
األصولي في فقه االئتالف
أ.عاصم الحايك

(*)

الرشيعة بنيان متكامل ،من أين ما طرقتها وجدتها وافية شافية لكل ما تواجهه
األمة من مشكالت ،بل نجزم أن اإلسالم هو النظام الوحيد الذي يمكنه حل
مشكالت البرش بما يملكه من أصول وقواعد راسخة ،ومنهجيات مرنة ،ويف هذا
املقال محاولة الستقراء القواعد التي تعزز فقه االئتالف وجمع الكلمة من بنيان
رشيعتنا الغراء
عندما نتحدّث عن تأصيل مفهوم وحدة الصف
املسلم واجتماع كلمته ،فإنه يلزم أن تكون هناك
ٌ
مقومات معرفية ،وقواع ُد علمية ومنطقية ،تشكل
النوا َة األساسية إلطالق مفهوم الوحدة ضمن
ٍ
أرضية مشرتكة ،لضمان نجاح هذه املبادرات
ّ
الوفاق بني أطياف املجتمع املسلم.
والتي تحقق ِ
ً
وأحسب َّ
علمية وأخرى ذات
أن ثمة قواع َد
بُعد أصويل ومنطقي ،جدير ًة بالرصد والدراسة،
والجمع والتدوين ،ملا تضمّ نته تلكم القواعد من
أسس علمية ومنطقية؛ يمكن االنطالق من خاللها
ٍ
ووضع األطر العامة
إىل فقه الوفاق واالئتالف،
ِ
(((
ألصول الحوار واملناقشة ،واإلفهام واإلقناع.

وسنع ِّرج يف هذه املقالة عىل بعض هذه القواعد
ُ
واألسس مع ربطها بالحالة اإلسالمية املعارصة،
يف محاولة ثقافية الستجالب هذه القواعد واإلفادة
منها يف فقه االئتالف؛ كإضاءات يف طريق الوحدة،
وجمع الكلمة.
ٍ
بمصداقية تامّ ة إىل
يجب النَّظ ُر
االختالفات الفكرية بني أطياف األمة
الواحدة ،فوحدة األصول واملرجعية إىل
الوحيني تضفي صبغة قيمية ورشعية
عىل مكونات الوحدة اإلسالمية

(*) باحث شرعي
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القاعدة األوىل :إدراك وحدة األصول،
واستحضار المشتركات الواحدة في المقاصد
والغايات:
ّ
إن استحضار وحدة املرجعية واملقصد والغاية
ّ
ُ
الصحيحة ،والطرق
السبل
تُعطي املختلفني
املناسبة يف التّعاطي اإليجابي مع االختالف
ومحاولة احتوائه ،وإظهار املواالة ومشاعر األخوة؛
ألنه إذا «كان االختالف عىل وجه ال يؤدي إىل
التباين والتح ّزب وك ٌّل ِمن املختلفني قصده طاعة
الله ورسوله لم يرض ذلك االختالف؛ فإنه أم ٌر ال
ب ّد منه يف النشأة اإلنسانية ،ولكن إذا كان األص ُل
واحدًا ،والغاية املطلوبة واحدة ،والطريق املسلوكة
ً
ٌ
اختالفا
اختالف ،وإن وقع كان
واحدة لم يكد يقع
ال يرضُّ كما تقدّم ِمن اختالف الصحابة؛ َّ
فإن األص َل
الذي بنوا عليه واحدٌ ،وهو كتاب الله وسنة رسوله،
والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله ،والطريق
واحد وهو النظر يف أدلة القرآن والسنة ،وتقديمها
وذوق وسياسة»(((.
وقياس
ورأي
قول
ٍ
عىل ك ِّل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بمصداقية
إذا تق ّرر ذلك فالواجبُ النَّظ ُر
تامّ ة إىل االختالفات الفكرية بني أطياف األمة
الواحدة ،فوحدة األصول واملرجعية إىل الوحيني
تضفي صبغة قيمية ورشعية عىل مكونات الوحدة
مخلص ألمته ،وقاعدة
اإلسالمية ،والتي ينشدها كل
ٍ
يمكن االنطالق منها ،والبناء عليها.
وإذا أضفنا إىل ذلك وحدة الهدف واملقصد،
وهو طاعة الله ورسوله ،ودعوة الناس إىل دين الله
القويم ،والغايات املصريية الواحدة ،عندها ندرك
قيمة املنطلقات الدينية املشرتكة ،وهذا يستوجب
ري من الخالفات بني مكونات الطيف
إطفاء جذوة كث ٍ
السني الواحد ما دام أن األصل والهدف مشرتك.
وك ّلهم من رسول الله ملتمس
(((
ً
ْ
َغ ْر ًفا ِمن البحر أو َرشفا ِمن ال ِّديَ ِم
«ومِن هنا يظهر وج ُه املواال ِة والتَّحابِّ والتَّعا ُ
ط ِف
فيما بني املختلفني يف مسائل االجتهاد ،حتى لم يصريُوا
شيعً ا وال تفرقوا ً
طلب قص ِد
فرقا؛ ألنهم مُجتمعو َن عىل ِ
ُ
َ
اختالف
فاختالف الطرق غريُ ُم َؤث ِّ ٍر ،كما ال
الشارع،
ِ
بني املتعبّدين لله بالعبادات املختلفة ،ك َرجُ ٍل تَق ُّربُه
الصالة ،وآخر تَق ُّربُه الصيام ،وآخر تَق ّربه الصدقة ،إىل
(((
(((
(((
(((
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أصل التوجه
غري ذلك من العبادات ،فهُ م متفقون يف ِ
لله املعبودِ ،وإن اختلفوا يف أصناف التَّوجُّ ه ،فكذلك
َ
املجْ تهدو َن لـمّ ا كان َق ْ
الشار ِع
إصابة مقص ِد
صدُهم
ِ
صارت كلمتُهم واحد ًة ،وقولُهم واحدًا»(((.
ّ
إن منهج القطعية والعصمة لألطروحات
الخالفية االجتهادية ضمن املدارس
العلمية والثقافية يجب أن ينصهر
يف بوتقة (األمة الواحدة) وأال يُعطى
مصطلح القطعية والعصمة إال للمنهج
واملبادئ اإلسالمية والحقائق الرشعية
القاعدة الثانية :عدم ادعاء القطعية في القضايا
االجتهادية:
ثمة قضايا فقهية ،ومسائل علمية ،وأطروحات
فكرية ،تُثار بني الفينة واألخرى ،عدّها أهل العلم
واإلنصاف ِمن املسائل االجتهادية ،وتناولوها بمرونة
علمية تامة ،اتسمت باألدب يف التعاطي ،وعدم ادّعاء
القطعية ،وناقشوها بني أخذ ور ٍد دون تعصب.
قول بذاته مع رفع
فادعا ُء اختزال الحق يف ٍ
شعار (قويل صوابٌ ال يحتمل الخطأ ،وقول غريي
خطأ ال يحتمل الصواب) هو ِمن باب العصبية
املقيتة ،والتي تُذكي نار الخالفات ،أمّ ا لو كانت يف
املسائل الرشعية ذات الداللة القطعية ،ملا حصل
هنالك إشكال ،لكن حديثنا متوجّ ٌه إىل القضايا
االجتهادية ،والتي يتسع فيها الخالف والنقاش،
والساحة العلمية ساحة رحْ بة فسيحة.
ّ
وإن بعض ما تشهده الساحة من خالفات
منشؤه ّ
أن «كثريًا ِمن الناس ينسبون ما يقولونه
إىل الرشع ،وليس ِمن الرشع ،بل يقولون ذلك :إما
جهالً ،وإما غل ً
طا ،وإما عمدًا وافرتاءً»(((.
العتبار
فرتجيح طالب العلم أح َد األقوال
ٍ
صحيح يف املسائل
رصيح
معني دون وجود دليل
ٍ
ٍ
االجتهادية التي اختلف فيها العلماء ،ال يخوّله أن
يُطلق عىل الرتجيح الذي اختاره أنه حكم الله تعاىل،
ويف هذا يقول ابن القيم« :ولكن ال يجو ُز أن يقول
لِما أَدّا ُه إليه اجتهاد ُُه ولم يَ ْ
ظ َف ْر فيه بنص عن الله
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ورسولهَّ :
إن ال َّله حرم كذا ،وأوجب كذا ،وأباح كذا،
(((
وإ ِ َّن هذا هو حكم الله» .
وبعض الباحثني ّ
يصور الخالف للقارئ يف
املسألة االجتهادية التي تناولها البحث بأنه رصا ٌع
بني الحق والباطل ،واالنتصار لها انتصار لله
ورسوله ﷺ ،مع التشنيع عىل املخالف ،وعقد مناط
الوالء والرباء ،ويف حقيقة األمر ال تعدو املسألة أن
تكون يف دائرة الراجح واملرجوح ،والصواب والخطأ،
وليس الهدى والضالل ،فضالً عن اإليمان والكفر!
ولعل ِمن األنسب أن نتدارك أخطاءنا الثقافية
ٍ
مرحلة من مراحل
والتي مرت بها األمة اإلسالمية يف
الحراك الثقايف السلبي يف العقدين املاضيني ،ضمن
ٍ
أنماط مؤسسية أو فردية أو علمية ،اتسمت كمرحلة
جن منه املدارس
باالستبداد الفكري النسبي ،والتي لم تَ ِ
العلمية والفكرية إال مزيدًا ِمن التفرق والتنازع!
ّ
إن منهج (القطعية والعصمة) لألطروحات
الخالفية االجتهادية ضمن املدارس العلمية
والثقافية يجب أن ينصهر يف بوتقة (األمة الواحدة)
وأال يُعطى مصطلح القطعية والعصمة إال للمنهج
واملبادئ اإلسالمية والحقائق الرشعية ،كمفهوم
الوحدة اإلسالمية واالعتصام بالكتاب والسنة،
وتفعيل ذلك عرب الرؤى الرتبوية واملنهجية.
ّ
إن إدراك فقه األولويات يعترب من املهمات
ّ
ٍ
ٍ
عالية ِمن
درجة
التي تدل عىل بلوغ
النضوج الفكري لدى املثقفني واملصلحني،
ويتحتم تفعيل هذه املنظومة إبّان املراحل
العصيبة التي تمر بها األمة املسلمة،
فتتجه البوصلة نحو الوحدة واالئتالف،
ونبذ الفرقة واالختالف
القاعدة الثالثة :إدراك منظومة فقه األولويات
في المسائل الخالفية:
ّ
إن إدراك فقه األولويات يعترب من املهمات التي
ٍ
ٍ
عالية ِمن النضوج الفكري
درجة
تد ّل عىل بلوغ
لدى املثقفني واملصلحني ،ويتحتم تفعيل هذه
املنظومة إبّان املراحل العصيبة التي تمر بها األمة
املسلمة ،فتتجه البوصلة نحو الوحدة واالئتالف،
ونبذ الفرقة واالختالف.

ومن خالل وضع س ّلم لفقه األولويات يف حياة
األمة سيدرك عقالؤها خطورة املرحلة ،وهذا
بدوره سيجعل التحديات يف وضعها املنطقي ِمن
خالل وضع األمور يف نصابها الصحيح ،وحجمها
ٍ
بمنطقية تامة ،وليس من
الطبيعي ،والتعامل معها
خالل ردود األفعال.
كما أنه يضمن وحدة الصف املسلم من خالل
إيجاد بيئة إيجابية لوضع ح ٍد لالختالف والفرقة،
ودعم مسرية جمع الكلمة.
ّ
إن املثقف املتَّزن يف طرحه ،املدرك ألولويات
َ
ٍ
بسجاالت
املرحلة لن ينشغل أو يَشغل أمّ تَه
ٍ
حروب فكرية مع أطياف
ثقافية تنظريية ،أو
ٍ
األمة الواحدة ،بل سيجعل خطابه ذا دالالت تدعو
ٍ
بأنماط يتَّسع الحال
للوحدة وجمع الكلمة ،ويتميز
واملقام الحتوائها.
فالقاعد ُة :أال يُقدّم القلي ُل األهمية عىل املهمّ،
وال املهم عىل األهم ،وال املرجوح عىل الراجح ،وال
املفضول عىل الفاضل أو األفضل ،بل يقدّم ما ُّ
حقه
ّ
ويؤخر ما حقه التأخري ،ويوضع ك ّل يشء
التقديم،
يف نصابه الرشعي.
وهذا الفقه يف منظومة األولويات هو الذي أشار
إليه العز بن عبدالسالم بقوله« :واعل ْم ّ
أن تقدي َم
فاألصلح ،ودر َء ْ
األفس ِد فاألفس ِد مَ ْر ُكو ٌز يف
األصلح
ِ
ِ
َ
طبائع العباد نظ ًرا لهم ِمن َربِّ
األرباب ،...ال يُق ِّد ُم
ِ
ِ
ٌ
الصالحَ
األصلح ،أو
بفضل
ل
جاه
إال
األصلح
عىل
ِ
ِ
شقي ُمتَجاه ٌل ال يَنظ ُر إىل ما بني املرتبتني ِمن
ٌّ
(((
التفاوت» .
قال الشاعر:
َّ
إن ال َّلبيبَ إذا بَدا ِمن ِج ِ
سم ِه
َ
ْ
ْ
َ
َ
ِفان دَاوَى األخط َرا
ضان مُختل ِ
مَ َر ِ
كثريًا ما نتعجَّ ل يف نقد مقاالت اآلخرين
وأطروحاتهم ،دون دراسة الحالة التي
قيلت فيها املقالة ومالبساتها ،ولعل بعض
أخطاء املخالفني تُحمَّ ل ما ال تحتمل ،وقد
غضب أو ضمن
تكون املقالة قيلت يف حالة
ٍ
ٍ
سياقات معيَّنة

((( إعالم الموقعين ،البن القيم (.)35/1
((( قواعد األحكام في مصالح األنام ،للعز بن عبدالسالم ،ص ( )7باختصار.
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القاعدة الرابعة :مراعاة أحوال المخالفين
الزمانية والمكانية:
ّ
إن االرتباط بني بعض التكاليف الرشعية
وأحوال وظروف الزمان واملكان ِمن الجوانب
الرشعية املعتربة واملقررة لدى أهل األصول،
فالفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان ،وكذلك
إقامة العقوبات الرشعية عىل الجناة لها اعتباراتها
الرشعية حال الحرب والسلم ،والفقر والغنى ،ومِن
هنا جاءت القاعدة الفقهية التي ُّ
تنص عىل أنّه (ال
(((
ّ
يُنكر ّ
بتغرّي ال ّزمان) .
تغرّي األحكام
قال ابن القيم« :األحكا ُم نوعان :نو ٌع ال يتغري
ٍ
حالة واحد ٍة هو عليها ،ال بحسب األزمنة وال
عن
األمكنة ،وال اجتهاد األئمة ،كوجوب الواجبات،
وتحريم املحرمات ،والحدود املقدرة بالرشع عىل
الجرائم ونحو ذلك ،فهذا ال يتطرق إليه تغيريٌ وال
اجتها ٌد يخالف ما وضع عليه.
والنوع الثاني :ما يتغري بحسب اقتضاء
املصلحة له زمانًا ومكانًا وحاالً ،كمقادير التعزيرات
وأجناسها وصفاتها»(((.
ّ
إن تفعيل هذا االعتبار ألحوال املخالفني ِمن حيث
الزمان واملكان له إسهاماته االيجابية يف الح ِّد ِمن
آفات الخالف وآثاره؛ ّ
فإن «الكلمة الواحدة يقولها
اثنان ،ي ُِري ُد بها أَحَ د ُُهما أعظ َم الباطل ،وي ُِري ُد بها
َ
ِ
ِ
وسريته
القائل
بطريقة
محض الحق ،واالعتبا ُر
اآلخر
ِ
(((
َ
ِ
ومذه ِبه ،وما يدعو إليه ويُن ِ
اظ ُر عليه» .
ومما ذكره ابن تيمية يف مراعاة أحوال الناس
أن مَ ن نشأ َ
ُ
األئمة عىل ّ
املكانية قوله« :ولهذا اتفق
َ
ٍ
حديث
ببادية بعيد ٍة عن أهل العلم واإليمان ،وكان
َ
ً
ْ
العه ِد باإلسالم فأن َك َر شيئا ِمن هذه األحكام
َ
يعرف
الظاهرة املتواترة فإنه ال يُحكم بكفره حتى
ما جاء به الرسو ُل»(((.
وإن النشأة العلمية أو الرتبية الفكرية للمجتمعات
تتأثر إىل ح ٍّد كبري بالبيئة املحيطة بها ،مما يكون له

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ٌ
انعكاس -سلبًا أو إيجابًا -عىل التصورات واملعتقدات
تجاه القضايا الخالفية الشائكة.
وإذا تقرر أن املوقف العلمي يتغري بحسب
الشخص أو الطائفة أو املكان ،فكذلك نجده يتغري
من عرص آلخر؛ ِ
فمن الخطأ أن يكون التعامل
مع املخالفني يف هذا العرص كما لو كانوا يف زمن
َّ
املفضلة(((.
الخلفاء الراشدين ،أو حتى القرون
وكثريًا ما نتعجَّ ل يف نقد مقاالت اآلخرين
وأطروحاتهم ،دون دراسة الحالة التي قيلت فيها
املقالة ومالبساتها ،ولعل بعض أخطاء املخالفني
تُحمَّ ل ما ال تحتمل ،وقد تكون املقالة قيلت يف حالة
ٍ
سياقات معيَّنة.
غضب أو ضمن
ٍ
ّ
َّ
َ
َ
والتماس العذر هو الدواء
الظن،
حسن
وإن
الناجع يف تخفيف وطأة الخالف ،وعدم املسارعة
إىل اتِّهام النوايا ،وقد كان من دعاء النبي ﷺ:
الغيب والشهادةِ،
(اللهم إني أسألُك خشيتَك يف
ِ
(((
َ
ِّ
الغضب وال ِّرضا) .
والحق يف
العدل
وكلمة
ِ
ِ
قال الحافظ ابن رجب« :وهذا عزي ٌز جدًا ،وهو َّ
أن
اإلنسان ال يقو ُل سوى الحق سوا ًء غضب أو ريض،
ُ
ّ
يتوقف فيما يقو ُل»(((.
فإن أكثر الناس إذا غضب ال
القاعدة الخامسة :تحديد تعريفات المفاهيم
والمصطلحات المختلف فيها:
ِمن القواعد ّ
املسلم بها لدى أهل البحث والنظر:
ّ
أن الحكم عىل يشء فر ٌع عن تصوره ،وهذا يتجىل يف
ّ
تحديد تعريف املصطلحات؛ إذ إن «لتحديد تعريفات
املصطلحات واملفاهيم بشكل منضبط اعتبا ًرا مهمً ا
عند وقوع االختالف بني أهل العلم ،ذلك ّ
أن املعرفة
بماهيات األمور ووعي مفاهيمها والعلم بحقائقها
وبتعريفاتها وبحدودها تعترب مدخالًأساسيًا لتضييق
الخالف ،فكم ِمن موضع اشتد فيه الخالف ،ودار فيه
السجال العلمي ،واحت ّد فيه النزاع حول مصطلح ما
أو مفهوم معني ،ولو أنه تم تحديد تعريفه بدقة ِمن
البداية ألمكن للمختلفني أن يُنهوا الخالف ِمن حيث
بدأ ،وكم تبني يف العديد ِمن الخالفيات ّ
أن الخالف
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اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻷﺻﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻻﺋﺘﻼف
إدراك وﺣﺪة اﻷﺻﻮل،
واﺳﺘﺤﻀﺎر
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺎت اﻟﻮاﺣﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻐﺎﻳﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ

ﻋﺪم ادﻋﺎء اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ

اﻻﻃﻼع ﻋﲆ أدﻟﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،وﻣﻮاﺿﻊ
اﻟﺨﻼف

بني املتنازعني كان لفظيًا فقط ،ولذلك كان الب ّد ِمن
فهم املعاني واملفاهيم املرادة يف موضوع االختالف
حتى ُ
يحس َن الحكم عىل القضية»(((.
وقد اعترب البطليويس ّ
أن ِمن أسباب االختالف
«الخالف العارض من ِجهة اشرتاك األلفاظ
واحتمالها للتأويالت الكثرية»(((.
قال السبكي« :ومما ينبغي أن يُتفقد عند الجرح
ً
أيضا حا ُل الجارح يف الخربة بمدلوالت األلفاظ؛
فكثريًا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها عىل غري
وجهها ،والخربة بمدلوالت األلفاظ وال سيما األلفاظ
العرفية التي تختلف باختالف عرف الناس وتكون
يف بعض األزمان مدحً ا ويف بعضها ذمً ا أمر شديد
ال يدركه إال فقيه بالعلم»(((.
إن كثريًا ِمن املصطلحات املحدثة تُثار بني َ
ّ
الفيْنَة
واألخرى؛ ويمكن لالختالف الواقع يف هذه املصطلحات
قدر كبري ِمن التوافق والتقارب يف حال
أن يتحول إىل ٍ
كانت هناك مقدمات مشرتكة ِمن حيث التعاطي مع
بعض هذه املصطلحات ابتداءً ،أو ِمن حيث التعامل
معها كسياسة أمر واقع ،مع الحفاظ عىل الثوابت
والقيم الرشعية ،ومراعاة فقه الرضورة واالستثناء،
(((
(((
(((
(((

إدراك ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻘﻪ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ

ﻋﺪم إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﺎوى
اﻟﺸﺎذة ،واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،وﻣﺎ ﻻ ﻳُﺒﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ

ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮال
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ

ﺗﺮك اﻟﺘﻨﺎزع واﻟﺘﺒﺎﻏﺾ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف
اﻟﺴﺎﺋﻎ

فتحرير املراد ِمن املصطلح هو يف الواقع تحري ٌر ملحل
النزاع وبذلك يرتفع كثريٌ ِمن الخالف.
االطالع عىل اآلراء املختلفة يسهم يف خلق
أجواء إيجابية بني املختلفني ،ويُنمّ ي مبدأ
التسامح واإلعذار ،والتقريب بني وجهات
النظر ،بل قد يسهم يف تمييز الخطأ ِمن
الصواب ،أو عدول أحد املختلفني عن رأيه
والنزول عىل اجتهاد مُخالِفِ ِه
القاعدة السادسة :االطالع عىل أدلة المخالفين،
ومواضع الخالف:
ّ
إن االطالع عىل اآلراء املختلفة يسهم مساهمة
فعالة يف خلق أجواء إيجابية بني املختلفني ،ويُنمي
مبدأ التسامح واإلعذار ،والتقريب بني وجهات النظر،
بل قد يساهم يف تمييز الخطأ ِمن الصواب ،أو عدول
أحد املختلفني عن رأيه والنزول عىل اجتهاد مُخالِفِ ِه
ملا يَ ِب ُ
ني له ِمن الحجج عند اطالعه عىل ما عنده ،كما
أنه بطبيعة الحال يسهم يف تقويم نظر املخالف
لصاحبه اآلخر(((.

فقه االختالف مبادئه وضوابطه ،لمحمد أنيس الخليلي ،ص ( )301باختصار يسير.
اإلنصاف في التنبيه عىل األسباب التي أوجبت االختالف بين المسلمين ،للبطليوسي ،ص (.)35
قاعدة في الجرح والتعديل ،ص ( ،)53ولالستزادة ينظر :إعالم الموقعين (.)168/1
فقه االختالف مبادئه وضوابطه ،لمحمد أنيس الخليلي ،ص ( )436بتصرف.
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وقد َّ
أسس السلف الصالح لهذه الحقيقة املهمة
يف جانب التعاطي مع الخالفات ،حيث يورد اإلمام
الشاطبي جانبًا ِمن نقوالتهم يف اشرتاط االطالع
عىل مواضع الخالف ملن تصدّر يف الفتيا أو ن َ
ظ َر
ُ
الناس
يف املسائل الفقهية ،فيقول« :ولذلك جعل
العل َم مَ عْ ِر َ
فة االختالف» ،فعن قتادة« :مَ ن لم يعرف
ُ
االختالف لم يش َّم أنفه الفقه».
وعن هشام بن عبيدالله الرازي« :مَ ن لم يعرف
اختالف القراءة فليس بقارئ ،ومن لم يعرف
اختالف الفقهاء فليس بفقيه» .وقال يحيى بن
سالم« :ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن يفتي،
وال يجوز ملن ال يعلم األقاويل أن يقول هذا أحبُّ
إيل» ،..ث ّم يقول الشاطبي ّ
معقبًا عىل هذه النقوالت:
ُ
معرفة مَ واقِ ِع
«وكال ُم الناس هنا كثريٌ ،وحاصلُ ُه
(((
الخالف ،ال حفظ مُجَ َّردِ الخالف» .
ّ
وإن تعويد طالب العلم عىل االطالع عىل مواضع
اختالف العلماء وتدا ُر ِسها يغرس يف نفسه تقبّالً
ملذهب واح ٍد
االستدالل
للرأي اآلخر إذ إن «اعتيا َد
ِ
ٍ
ري
ذهب غ ِ
ُربما يُ ْك ِسبُ الطالب ن ُ ُفو ًرا وإِنكا ًرا لِمَ ٍ
ُور ُ
ري ا ّ
ث ذلك
الع عىل مَ أخذه؛ َفي ِ
مَ ذه ِب ِه ،من غ ِ
ط ٍ
االعتقادِ
يف األئمة الذين أجمع الناس عىل
حَ زاز ًة يف
فضلهم وتقدمهم يف الدينْ ،
واض ِطالعِ ِهم بمقاصد
الشارع َ
وفهْ م أ َ ْغراضه»(((.
كما ّ
أن االطالع عىل أد َّلة املخالفني ومواضع الخالف
تُسهم يف الوصول إىل (تحرير محل النزاع) بني
املختلفني ،وإيجاد أرضية مشرتكة ِمن النقاش العلمي
البنّاء يف توضيح محل االختالف ،والتسليم باألدلة،
وهذا ك ّله من أبجديات الحوارات املوجّ هة التي تهدف
للوصول إىل رؤى مشرتكة بني الطرفني؛ ّ
ألن الحوارات
ٍ
مختلف فيها بني طريف الخالف
التي تُبنى عىل مقدمات
ال تكون لها ثمرة واضحة ،بل قد تكون مواصلة الحوار
ً
مضيعة للوقت ،وهد ًرا للطاقات ،وتبديدًا للجهود.
القاعدة السابعة :عدم إثارة الفتاوى الشاذة،
والمسائل الدقيقة ،وما ال يُبنى عليه عمل:
ّ
ٌ
منبت
إن إثارة اآلراء الشاذة واملسائل التنظريية
خصبٌ للخالفات ،تَتَ ُ
شتت فيها الرؤى ،وتضي ُع فيها
(((
(((
(((
(((
(((
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الجهود بما ال طائل وراءه ،بني أخ ٍذ ور ّد ألقوا ٍم ألفوا
الجدل والخصومات عىل حساب االهتمام بالقضايا
األساسية ،بل واملصريية املنوطة بالنخب الثقافية،
والتي يُراد لها أن تُ َ
شغل بالرصاعات الجانبية ِمن
خالل إثارة القضايا التنظريية ،واملسائل الدقيقة،
وقد يكون إثارتها ِم ْ
هويَ الخصومة والجدال،
ـمن ِ
وألِف الردود واملناكفة.
ويؤصل اإلمام الشاطبي للقضايا الخالفية التي
تستنزف الجهد والوقت يف النقاش دون أن تنطوي
عليها ثمرة أو فائدة عملية ،فيقرر ّ
ٍ
مسألة
أن «كل
ٌ
ال ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم
يد ّل عىل استحسانه دلي ٌل رشعي ،وأعني بالعمل:
ُ
حيث هو مَ طلوبٌ
عم َل القلب وعم َل الجوارح ِمن
رشعً ا.(((»...
ويحكي الشاطبي عن أثر االشتغال بالنقاشات
التنظريية التي ليس لها ثمرة يف الواقع التكليفي،
بل لها أثر سلبي يف إثارة النزاع والخالف املفيض
إىل التقاطع والتدابر يف أحد أقواله النفيسة التي
ينبغي عىل طلبة العلم تدارسها وتطبيقها؛ حيث
يقول رحمه الله...« :فإن عامة املشتغلني بالعلوم
التي ال تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها
الفتنة والخروج عن الرصاط املستقيم ،ويَثُو ُر
ُ
الخالف والنزا ُع املؤدي إىل التقاطع والتدابر
بينَهم
والتعصب ،حتى تفرقوا شيعً ا ،وإذا فعلوا ذلك
خرجوا عن السنة ،ولم يكن أصل التفرق إال بهذا
السبب ،حيث تركوا االقتصار من العلم عىل ما
يعني ،وخرجوا إىل ما ال يعني.(((»..،
كما ّ
أن االشتغال بهذه املسائل لم يكن ِمن هدي
ّ
«فإن الصحابة 
سلف األمة رضوان الله عليهم
ما تشاوروا إال فيما تجدد ِمن الوقائع أو ما يغلب
وقوعه كالفرائض»(((.
فمن املنهجية العلمية عدم التعامل با ِّ
ِ
طراد
طرح يتخذ من األقوال الضعيفة واملسائل
كل
مع
ٍ
ٍ
أهداف غري سامية،
الشاذة ُسلمً ا للوصول إىل
واملثقف املدرك لواقع أمته هو مَ ن يحدّد توقيت
النِزال ،وطبيعة املعركة.

الموافقات ( ،)123/5وقد أورد ابن عبدالبر هذه النقوالت وغيرها في جامع بيان العلم وفضله (.)818-814/2
الموافقات (.)131/3
الموافقات (.)43/1
الموافقات (.)53/1
إحياء علوم الدين ،للغزالي (.)43/1
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ِمن املنهجية العلمية عدم التعامل با ِّ
طراد
طرح يتّخذ من األقوال الضعيفة
مع ك ِّل
ٍ
ّ
ً
ٍ
واملسائل الشاذة ُ
أهداف
سلما للوصول إىل
غري سامية ،واملثقف املدرك لواقع أمته هو
مَ ن يحدّد توقيت النِزال ،وطبيعة املعركة
القاعدة الثامنة :ترك التنازع والتباغض في
مسائل الخالف السائغ.
ّ
إن التنازع والتهاجر بسبب االختالف يف مسائل
يسوغ فيها الخالف ،أو مسائل مستحبة ِمن
القضايا التي تسرتعي الوقوف عندها؛ ملا يعكسه
التباغض يف هذه الحاالت ِمن سطحية علمية،
وعصبية مقيتة تذكي نار الشحناء والتباغض.
ويورد لنا ابن تيمية مثاال ً علميًا حول الخالف
الذي دار يف مسألة البسملة يف الصالة ،والحراك
ٍ
مصنفات ظهر يف
الثقايف السلبي فيها ِمن تأليف
جهل وظل ٍم ،فيقول رحمه الله« :فأما
بعضها نو ُع
ٍ
ُ
ُ
مسألة البسملة فإنّ
شعائرها
صفة الصال ِة ومِن
ِ
ط َربُوا فيها نفيًا وإثباتًا يف كونها ً
الناس اض َ
آية ِمن
القرآن ،ويف قراءتِهاُ ،
وصنّفت ِمن الطرفني مصنفات
جهل وظل ٍم مع ّ
أن
يظهر يف بعض كالمها نو ُع
ٍ
َ
الخ ْ
طبَ فيها يسريٌ .وأما التعصبُ لهذه املسائل
ونحوها فمن شعائر الفرقة واالختالف الذي نُهينا
عنها؛ إذ الداعي لذلك هو ترجيحُ
الشعائر املفرتقة
ِ
بني األمة ،وإال فهذه املسائل ِمن أخف مسائل
الخالف جدًا لوال ما يدعو إليه الشيطان ِمن إظهار
شعار الفرقة»(((.
ّ
بل ّ
الصف
إن الحِ فاظ عىل اجتماع الكلمة ووحدة
يستدعي ترك بعض السنن أحيانًا ،كما «لو كان
اإلما ُم يرى استحبابَ يشء واملأمومون ال يستحبُّونه
فرتَ َكه ألجل االتفاق واالئتالف كان قد أحسن»(((.
وهذا هو ع ُ
ني الفقه يف الدين ،والنظر يف مآالت
األفعال ،وتفعيل مقاصد الرشيعة يف واقع املسلمني
العميل ،فمقصود الشارع ِمن جمع الكلمة أوىل
ِمن تطبيق ُس ٍنة مستحبة تدعو للتنازع وتفريق
الصف ،لذلك ترك النبي ﷺ تغيري بناء البيت ملا يف
إبقائه عىل سابق عهده ِمن مصلحة راجحة لتأليف
القلوب وجمع الكلمة.

وجماع األمر يف هذه املسائلْ :
أن توضع قضية
وحدة األمة والتأليف وجمع الكلمة يف كفة ،واملسائل
املستحبة املتنازع عليها يف ّ
كفة أخرى ،وحينئ ٍذ
سرتجح كفة وحدة األمة والصف عند أويل األلباب
والنهى؛ ّ
ألن «االعتصام بالجماعة واالئتالف ِمن
أصول الدين ،والفر ُع الـ ُمتَنا َز ُع فيه ِمن الفروع
َ
فكيف ي ُْقدَحُ يف األصل ِب ِ
حفظ الفرع؟!»(((.
الخفية،
ً
وختاما:
َّ
فإن إدراك طلبة العلم ملثل هذه القواعد النفيسة
يضعهم أمام املسؤولية املجتمعية يف القيام بدورهم
الحقيقي يف ل ّم الشمل ،ووحدة الصف ،وذلك من
خالل تصدّر املشهد العلمي ،ومحاولة رأب الصدع
الفكري ،وتقريب وجهات النظر ،وتفويت الفرصة
عىل املتعاملني.
ّ
إن مَ ن يتأمّ ل النقوالت العلمية الوفرية ألهل
العلم الذين تمثّلوا هذا املنهج الرشيد يف التعامل
مع الخالف وإدارته ،وبرز ذلك ِمن خالل مؤلفاتهم
يف جانب االعتصام بالكتاب والسنة والتمسك
بالجماعة ،يجد ّ
أن هؤالء العلماء كانوا يحملون ه ّم
أمتهم ،وكانوا يُع ّرجون عىل قضية تأليف القلوب
يف بحثهم للمسائل الفقهية التي قد يسبب الخوض
فيها
بطرق غري مناسبة إىل التفرق والتنازعَ ،فحريٌ
ٍ
باملصلحني أن يتدارسوا بجدّية مناهج أهل العلم
ممن اشتهروا يف مصنفاتهم بتأصيل مفهوم وحدة
الصف؛ لتكون منارة هدى يف سلوك طريق الوحدة
واالئتالف ،ونبذ الفرقة واالختالف عرب األطروحات
العلمية املتزنة ذات املنهج التوافقي العلمي بني
مكونات الطيف السني الواحد ضمن الضوابط
العلمية والرشعية ،دونما مزايدات تنظريية ،أو
ٍ
إسفاف علمي ،أو استفزاز منهجي ،ولن يتأتّى ذلك
إال بعد استشعار عظم األمانة ،وإدراك خطورة
املنعطف الخطر الذي تمر به األمة املسلمة.
حريٌ باملصلحني أن يتدارسوا بجدّية
مناهج أهل العلم ممن اشتهروا يف
مصنفاتهم بتأصيل مفهوم وحدة الصف؛
لتكون منارة هدى يف سلوك طريق الوحدة
واالئتالف ضمن الضوابط العلمية

((( مجموع الفتاوى (.)406-405/22
((( مجموع الفتاوى ( ،)268/22ولالستزادة ينظر :مجموع الفتاوى (.)196 ،195 ،194/24
((( مجموع الفتاوى (.)254/22
العدد  | 15ذو القعدة 1443ه  -حزيران /يونيو 2022م

49

ابشلاو نيقهارملا دنع ميقلا ليكشت ةداعإ :يعامتجالا لصاوتلا لئاسو

قضايا
معاصرة

وسائل التواصل االجتماعي:
إعادة تشكيل القيم عند المراهقين
والشباب
أ .كندة حواصلي

(*)

لم تعد وسائل التواصل االجتماعي مجرد وسائل لالتصال ،بل أصبحت منابر
للتأثري ومنصات تجارية وأسلوب حياة لجيل جديد نشأ بني شبكات التواصل،
ومع الوقت تش َّكلت لهذا الجيل خصائص تميزه عن غريه ،فأصبح يحمل
قيمً ا وأفكارا ً ذات طابع خاص ،فما هي سمات هذا الجيل؟ وما الطرق املثىل
للتعامل معه؟ وكيف يمكن التأثري فيه وحمايته؟
أثَّرت الطفرة الرقمية عىل العالم بشكل واضح،
وغريت الكثري من مالمحه وأدواته وأفكاره ،ونقلت
نموذج العمل التقليدي والرشكات واملشاريع إىل
مسارات جديدة ،جعلت فيها الكثري مما كان
مستحيالً ممكنًا ،وما كان باألمس خياال ً أصبح
واقعً ا ،ولم يكن هذا التأثري محصو ًرا بنمط الحياة
واألعمال الذي حملته هذه الطفرة الرقمية ،وإنما
برسعة تغري هذه الطفرة وتجددها وتقديمها
ً (((
الغريب واملؤثر أيضا.
وبينما يتابع العالم بشغف هذا التطور التقني
املتسارع ،يغفل الكثري عن تأثري هذا التطور عىل
اإلنسان واملجتمعات واألفكار ،ولنئ كان التحول
الكبري يف نمط الحياة التي نعيشها واضحً ا ،إال
أن نمط التحوالت يف األفكار واملجتمعات ال تبدو
(*) باحثة وناشطة ،مديرة الوحدة المجتمعية في مركز الحوار السوري.
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واضحة يف الوقت الحايل ،فهذه التحوالت ال تزال
يف طور إعادة التشكل ولن تظهر بشكلها الواضح
إال بعد سنوات ،ولكن إرهاصاتها قد ال تخفى عىل
من يتابع بدقة واقع الشباب واملراهقني يف الدول
العربية واإلسالمية ال سيما يف دول الربيع العربي.
ويف البداية ال بد من اإلشارة إىل أن ما سريد
يف السطور القادمة ال يمكن تعميمه عىل جميع
ً
عريضا
الشباب واملراهقني ،إال أنه يوصف تيا ًرا
من هذه الرشيحة يزداد وجودها وتأثريها يومً ا بعد
يوم ،وأن هذا التغيري حتى وإن لم يكن قد طال
دوائرنا القريبة بعد ،فهذا ال يعني أننا يف مأمن منه
وال يف حالة إعفاء من املسؤولية ،بل يجب علينا أن
نشمر جميعً ا قبل أن يبتلعنا جميعً ا.
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الجيل الرقمي « جيل  ،»Zماذا نعرف عنه؟
برز مصطلح “الجيل  ”zلتوصيف ما يعرف
بجيل ما بعد األلفية يف العديد من الكتابات
والتنظريات الغربية ،والذي يندرج ضمنه أي
شخص ولد بني عامي 1997م و2012م وفق
تصنيفات العديد من الخرباء ،حيث إن الرشيحة
األكرب سنًا يف هذا الجيل هم اآلن شباب يف أوائل
العرشينات من العمر دخل بعضهم عالم األعمال،
أو قد بلغوا سن الرشد.
وبينما تغيب الدراسات العربية التي تحاول
التعرف عىل شكل ونوع التغيري عند الجيل
العربي الجديد من الشباب واملراهقني ،اهتمت
العديد من الدراسات التسويقية األجنبية برصد
تلك التغريات ،بهدف معرفة مزاج هذه الرشيحة
واهتماماتها الجديدة وتصميم منتجات تتوافق مع
اهتماماتها ( (( .
تصف العديد من الدراسات األجنبية الجيل Z
بأنه الجيل الرقمي األكثر نشا ً
طا ،واألكثر استخدامً ا
لألجهزة الذكية ،اعتاد أن يكون متواف ًرا طوال
اليوم ،يعيش حياة كاملة افرتاضية غري حقيقية
داخل منصة وسائط اجتماعية ،أو ضمن غرف
معنى للخصوصية ،وال التميز
األلعاب ،ال يفهم
ً
الفردي ،بل يعيش حياته مسترتًا بفالتر التطبيقات
وميزات الواقع املعزز((( والبث.
وهو جيل ينشئ حساباته الشخصية وفق
معايري قد ال تتطابق مع شخصيته ،ويترصف عىل
وسائل التواصل االجتماعي كما لو كان كل يشء
رائعً ا ،وقد يختبئ خلف اسم مستعار ،أو خلف
جنسية أخرى ،أو خلف صورة فنان أو ريايض
مشهور ،وقد يعدل صورته الشخصية بربامج
املونتاج ليبدو أكثر عرصية وأكثر حداثة يتوافق
مع معايري الجمال ،وقد يسبغ عىل نفسه األلقاب
والخربات التي ال يعرف عنها شيئًا ويهرف بما ال
يعرف.

يهتم هذا الجيل بالشكل عىل حساب املضمون،
وتسحره العالمات التجارية ويستهويه التسوق
اإللكرتوني واقتناء املاركات ،ويفضل املحتوى املرئي
والصورة والفالتر بشكل كبري ،ويعترب الشهرة
واملال مقياسني أساسيني للنجاح ،وهو يدرك أنه غري
مقيد بالجغرافيا أو باملناطق الزمنية ،يملك الحق يف
النقاش والنقد ،وال يقبل الوصاية وال يثق بالكبار.
تعترب تجارب هذا الجيل الواقعية قليلة ،وخربته
بالعالقات االجتماعية االعتيادية محدودة ،وحتى
ً
غارقا يف هاتفه ال
لو خرج إىل الواقع واملجتمع تراه
يعرف كيف يتواصل مع الناس أو يكوّن صداقات،
ال يعرف شكل العالم قبل ظهور اإلنرتنت ،وال
يتخيل العيش فيه بدون وجود جهاز محمول
حديث املواصفات وإنرتنت رسيع ،يدرك حجم
القوة التي منحته إياها مواقع التواصل ،ويعرف
كيف يستخدمها لدعم رأي يستهويه أو التأثري يف
الرأي العام ويف قضايا سياسية واجتماعية.
تبدو تصورات هذا الجيل عن ذاته وعن قيمه
غري واضحة ،فهي تتأثر باملوجات السائدة واألفكار
الرائجة التي تقاذفها األمواج عىل هذه الساحة
االفرتاضية ،فقد يدعي ما ال يؤمن به ،وقد يقلد
رصعة وهو يعرف أنها تخالف معتقداته الدينية
أو قيمه االجتماعية ،بينما قد تراه محاربًا يف
أوقات أخرى يخوض معارك وهمية بني سطور
التعليقات ،وينثر فيها تعليقات مترسعة وشتائم
بذيئة ،دون اعتبار ملن يحاور أو ملن يقرأ.
يهتم جيل شبكات التواصل بالشكل عىل
حساب املضمون ،وتسحره العالمات
التجارية ويستهويه التسوق اإللكرتوني،
ويفضل املحتوى املرئي والصورة والفالتر
بشكل كبري ،ويعترب الشهرة واملال
مقياسني أساسيني للنجاح ،ويملك الحق
يف النقاش والنقد ،وال يقبل الوصاية وال
يثق بالكبار

((( لمعرفة المزيد عن صفات هذا الجيل يُنظر :مقالة :الجيل  :Zيتوق لالستقرار ،فامنحهم ذلكGen-Z: They Crave Stability And Trust, So .
 .Give It To Them . forbesومقالة :عىل أعتاب مرحلة البلوغ ومواجهة مستقبل غير مؤكد :ما نعرفه عن الجيل  Zحتى اآلن On the Cusp of
 .Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far, Pew Research Centerومقالة :ما مدى اختالف
الجيل  Zعن جيل األلفية وما الذي يجب أن نعرفه عنه؟ .?Generation Z: How Millennials are different and what we should know
ومقالة :ماهي الخصائص الرئيسية للجيل .?Z What Are the Core Characteristics of Generation Z
((( الواقع المعزز  ،Augmented Realityوهو نوع من أنواع التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد عىل المزج بين المعلومات الرقمية والمعلومات
المستقاة من البيئة الطبيعية ،فهي ال تعرض صورة اصطناعية بالكامل وانما تأخذ معلومات الواقع وتعدل عليها ومن أبرز أمثلتها النظارة
االفتراضية .الواقع المعزز ،موقع هارفرد بزنس ريفيو.3wW8uxP/https://bit.ly ،
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تصورات هذا الجيل عن ذاته وقيمه غري
واضحة ،فهي تتأثر باملوجات السائدة
واألفكار الرائجة ،فقد يدعي ما ال يؤمن
به ،وقد يقلد رصعة يعرف أنها تخالف
معتقداته أو قيمه ،وقد يخوض معارك
وهمية بني سطور التعليقات ،ويتعجَّ ل
فيها تعليقات وشتائم ،دون اعتبار ملن
يحاور أو ملن يقرأ
وتظهر ثقة هذا الجيل بنفسه بشكل متأرجح،
فهو يقيس مكانته وقيمته باإلعجابات واملشاركات
والتعليقات وعبارات املديح ،وتتأثر نفسيته
بالتفاعل االفرتايض حوله ،فقد تدفعه الصدفة ألن
يصبح أحد املشاهري وتسلط عليه األضواء وتنهال
عليه املتابعات واإلعجابات ،وقد تتسبب بعض
الشائعات أو التعليقات السلبية باكتئابه وانعزاله
وقد تصل به إىل االنتحار.
يعاني هذا الجيل –وفق الدراسات واألبحاث-
من معدالت إجهاد نفيس مرتفعة مقارنة باألجيال
األكرب ،ويَعترب  ٪34منهم أن صحتهم العقلية
أسوأ مما كانت عليه قبل عام ،وأنهم أكثر عرضة
لظهور أعراض االكتئاب ،ويقول  ٪75إنهم
يشعرون بالتعب الشديد لدرجة أنهم «جلسوا ولم
يفعلوا شيئًا» ،و  ٪74كانوا قلقني ،و  ٪73كافحوا
للتفكري بشكل صحيح أو الرتكيز ،بينما يشعر%73
منهم بالوحدة ،فيما يشعر  %71منهم بالبؤس
والتعاسة (((.
يستخدم هذا الجيل مواقع التواصل االجتماعي
للرتفيه وقتل الوقت ،وتحتل األلعاب واألغاني
والرقصات والتحديات عنده مكانة بارزة من
اهتماماته ،وباإلضافة إىل قلقه النفيس فهو جيل
مشتت غاضب يفتقد الصرب ،ويريد أن يساير
املوجة السائدة ال أن يواجهها ،يفضل كل ما هو
رسيع وصارخ ومجنون وخارج عن املألوف ،ليس
لديه أحالم كبرية باستثناء الشهرة والربح الرسيع،
وليس لديه طاقة عىل القراءة وال العمل وال يتابع

النقاشات العميقة ،ويتأثر برأي املؤثرين الجدد
أكثر من تأثره بالخرباء واملتخصصني.

(((

أين تتجه اهتمامات الشباب السوري عىل مواقع
التواصل؟
من الصعب متابعة اتجاهات االهتمام عند
الشباب واملراهقني السوريني – ذكو ًرا وإناثًا -
يف ظل غياب الدراسات الرصينة والدورية ،ومن
الصعب ً
أيضا تعميم هذه االتجاهات خاصة مع
اختالف البيئات التي يعيش ضمنها هؤالء الشباب،
فاهتمامات الشباب داخل سوريا تختلف عن
اهتمامات من هم خارجها ،واهتمامات الشباب
السوري املقيم يف دول عربية تختلف عن اهتمامات
من هم يف بالد اللجوء.
ولعل من األسلم يف هذه الحالة متابعة ما
يعرف «باملؤثرين السوريني» وهم األشخاص الذين
حصدت حساباتهم ماليني املتابعني ،ملعرفة نوع
املحتوى الذي يلقى االهتمام وتوجه القائمني عليه،
فقد يكون مؤرشًا أوليًا ملعرفة اتجاهات اهتمام تيار
واسع من الشباب السوري عىل وسائل التواصل
االجتماعي.
ويمكن تقسيم املجاالت التي صعد فيها
املؤثرون السوريون إىل مجموعة مسارات
عامة وهي:
•أصحاب املدونات الشخصية الذين ينقلون
تفاصيل حياتهم اليومية ،والذين استطاعوا
نتيجة حجم املتابعات الكثيف واألرباح العائدة
من مواقع التواصل ،أن ينقلوا تفاصيل حياتهم
املرفهة ورحالتهم السياحية ومغامراتهم
ومنازلهم وجانبًا واسعً ا من حياتهم الخاصة
وعالقاتهم ومشاعرهم بشكل استعرايض
وينرشوها للعموم.
• «أصحاب املواهب» ،سواء يف مجال الطبخ ،أو
الفكاهة ،أو املكياج ،أو الغناء ممن قد حصدوا
ماليني املتابعات رغم ضحالة املحتوى الذي
يقدمه العديد منهم.

((( الجيل  : Zيتوق لالستقرار ،فامنحهم ذلك.Gen-Z: They Crave Stability and Trust, So Give It To Them. forbes .
((( يقصد بالمؤثرين الجدد الحسابات الشخصية التي حظيت بأعداد كبيرة من المتابعات عىل وسائل التواصل االجتماعي ،وهم يقسمون إىل النانو
انفلونسر والذي يملك أقل من ألف متابع ،والمايكرو انفلونسر وهم الذين لديهم ما بين  40-1000ألف متابع ،والماكرو انفلونسر وهم الذين
يملكون ما بين  40ألف وحتى مليون متابع ،والميغا انفلونسر وهم الذين يملكون أكثر من مليون متابع .مقالة :مؤثرون بأموال وشهرة واسعة ..
لكن ماذا عن متاعبهم؟ ،بي بي سي بالعربي.3wTuxGC/https://bbc.in ،

52

العدد  | 15ذو القعدة 1443ه  -حزيران /يونيو 2022م

ابشلاو نيقهارملا دنع ميقلا ليكشت ةداعإ :يعامتجالا لصاوتلا لئاسو

•الذين يقدمون محتويات تمثيلية ،تقوم عىل
اختالق قصة تستمد أحداثها من الواقع أو حتى
من الخيال وقد يظهر فيها صاحب الحساب
بمظهر البطل القادر عىل حل املشاكل بكل
بساطة.
•« الالعبني  »Gamer -وهم الذين يقضون
ساعات طويلة يشاركون فيها طريقة لعبهم
إلحدى األلعاب مع الجمهور ويعلمونه بعض
الخدع واألرسار حول تلك اللعبة.
من أجل املحافظة عىل وترية املتابعات
وزيادتها يضطر رشيحة واسعة من
مؤثري الشبكات االجتماعية إىل املبالغة
واالبتذال ،واملشاركة يف تحديات سخيفة أو
خادشة للحياء ،حيث ال يجدون حرجً ا يف
تقديم ما ال يتوافق مع مكانتهم العلمية
أو العمرية يف مقابل زيادة التفاعل والبقاء
يف دائرة االهتمام
ويف جميع املسارات السابقة ،تربز لدينا مالمح
عامة قد تنطبق عىل رشيحة واسعة من صناع
املحتوى ،فعىل سبيل املثال يزداد اهتمام هؤالء
املؤثرين باملظهر وبإظهار مظاهر الثراء والرفاهية
مع تزايد عدد املتابعني ،ويصبح العديد منهم
وكالء لبعض املاركات املشهورة ومقصدًا ألصحاب
اإلعالنات بغض النظر عن املحتوى الذي يقدمونه،
وبالتايل يقدم هؤالء املؤثرون صورة براقة عما
يحلم غالبية الشباب الوصول له.
ويحاول العديد من هؤالء املؤثرين الخروج إىل
الجمهور بصورة عرصية تواكب أحدث رصعات
املوضة ،حيث ال يجد البعض حرجً ا يف الظهور
بشكل مخنث ،أو ارتداء املالبس املمزقة ،أو
الضيقة ،أو التي ال تتناسب مع الزي الرشعي ،أو
الخضوع لعمليات التجميل أو حتى التزين بالوشم
أو باإلكسسوارات واملكياج ،والرقص والتمايل أمام
الكامريات ،واستخدام األلفاظ البذيئة أو اإليحاءات
الجنسية.
ومن املالحظ ً
أيضا عند تحليل املحتوى املقدم
أن رشيحة واسعة من أصحاب املحتويات الرائجة
يضطرون من أجل الحفاظ عىل وترية املتابعات
وزيادتها إىل املبالغة واللجوء إىل االبتذال ،واملشاركة

يف تحديات سخيفة أو غبية أو حتى خادشة للحياء،
حيث ال يجدون حرجً ا يف تقديم ما ال يتوافق مع
مكانتهم العلمية أو العمرية يف مقابل زيادة
التفاعل والبقاء يف دائرة االهتمام ،ويُالحظ أن هذه
االسرتاتيجية –القائمة عىل تفاهة املحتوى -فعالة
يف جذب املشاهدات التي تتناسب طردًا مع حجم
اإلسفاف ،وإن كانت هذه املشاهدات والتعليقات
املصاحبة لها تكيل الشتائم وتعلق بشكل سلبي
وقاس عىل هذا املحتوى الهابط.
ٍ
ومن جهة أخرى يالحظ يف الكثري من األحيان أن
العالقات االجتماعية عند العديد من هؤالء املؤثرين
تتجه بشكل غري منضبط ،فقد يشارك الشاب
خصوصيات عائلته ،وقد يصور مقالب يستهدف
بها والدته أو والده أو إخوته ويضعهم يف وضع
محرج من أجل إضحاك الجمهور ،والغريب ً
أيضا
هو تجاوب العائلة مع هذا اإلسفاف والتفاعل مع
املقلب العفوي أو املدبر دون حساب لهيبة ومكانة
رب العائلة أو أفرادها أو خصوصيتهم.
وغالبًا ما يتطور هذا االنحراف يف شكل العالقات
االجتماعية ،ليقحم الزوج زوجته يف فيديوهاته
أو العكس ،حيث تبدأ املشاركات بشكل منضبط
وعائيل ،ثم تتطور بشكل غري أخالقي ال يمانع فيها
الزوج من استعراض رقص زوجته أو جمالها أو
مالبسها وسط مئات من التعليقات املؤيدة ومئات
أخرى من الشتائم.
هذا وقد انترشت أنماط من الثنائيات ،وهم عىل
األغلب من املراهقني -ذكو ًرا وإناثًا -تجمعهم عالقة
صداقة ،أو تعرفوا عىل بعضهم ضمن زواريب
الواقع االفرتايض ،حيث يصورون فيديوهات
مشرتكة بهدف مضاعفة املشاهدات من خالل
استهداف متابعي كل منهما ،وقد يبدأ املحتوى
بمقالب مدبرة أو تحديات فكاهية أو املقاطع
الغنائية ،وقد يتطور إىل عالقات منفتحة غري
منضبطة تروج للكثري من القيم التي ال تتناسب
مع القيم السورية أو اإلسالمية.
كما ظهر نوع جديد من املؤثرين ،الذين
يعتاشون عىل املحتويات الهابطة التي يقدمها
مؤثرو وسائل التواصل االجتماعي ،بحجة نقد
ما يقدمه هؤالء ،حيث يجمع هذا «املدون الناقد»
بعض الفيديوهات املتشابهة يف السياق أو التي
تشارك يف تح ٍد ما ،ويقوم بتوجيه تعليقات الذعة
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ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إدراك اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ
ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻬﺪف اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ
اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺨﻔﻴﻒ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب
واﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ ﻋﲆ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺼﻌﺎب

ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻟﻌﺎب اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ ﺗﻐﺮس
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎءة

إﻋﺪاد اﻟﻜﻮادر واﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻓﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻴﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ

إﻃﻼق اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ ذات اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻤﻐﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت وأﺳﻤﺎء ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﻧﻮﻋﻲ وﺑﻨﺎء
له ،إال أنه -بقصد أو بدون قصد -يساهم يف إشهار
هذه الحسابات والرتويج ملا تقدمه ،واستغالل
هذا اإلسفاف واملحتوى الهابط أو الخليع لتحقيق
شهرة ذاتية.
يوجد العديد من املؤثرين الذين حاولوا
تقديم محتوى رسايل هادف ،يحرتم عقل
املتابع ويسعى إىل توعيته ،إال أن هذا
التيار الرصني لم يستطع الوصول إىل
حجم متابعات تيار التفاهة ولم يلق حجم
التفاعل والدعم ال من املتابعني وال من
الجهات واملنظمات ذات الرسالة املجتمعية
ولعل السمة املشرتكة للعديد من هؤالء املؤثرين
هي غياب الحياء والرقابة وعدم وجود خطوط
حمراء ،فكل يشء مباح وكل يشء ممكن ،من أجل
الحفاظ عىل املتابعات يف سوق تزداد فيه املنافسة
بشكل م َّ
طرد ،وال مشكلة عند بعضهم يف الخوض
باألعراض واختالق معارك وهمية وتوجيه سباب
أو شتائم للمنافسني يف نفس امليدان ،واللجوء إىل
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ردات فعل متطرفة كخلع الحجاب عىل الهواء أو
ترسيب صور وفيديوهات شخصية ،أو حتى التذلل
للجمهور لدعم الحسابات وزيادة املتابعة ،أو حتى
الحديث يف مواضيع شخصية حساسة.
ولعل من الصادم أن نسبة واضحة من صناع
هذه املحتويات التي يتابعها الشباب واملراهقون،
هم يف الغالب من الجيل األكرب سنًا –جيل األلفية
الذين ولدوا بعد عام  -1981حيث لم يجد العديد
منهم حرجً ا يف الدخول يف هذا العالم بشكل جامح،
والتفاعل معه بشكل ال يليق بسنه وال بخرباته
العلمية وال ماضيه ،ومن الالفت ً
أيضا أن غالبية
أصحاب هذه الحسابات هم من السوريني املقيمني
يف دول اللجوء األجنبية وهي ظاهرة تستدعي
الدراسة والبحث والغوص ملعرفة األسباب والدوافع
وراءها.
وال بد من اإلشارة إىل وجود بعض املؤثرين
السوريني الذين حاولوا تقديم محتويات هادفة
قيمة ذات رسالة ،تحرتم عقل املتابع وتسعى إىل
توعيته وتزويده باملعلومات الصحيحة ،إال أن
هذا التيار الرصني لم يستطع الوصول إىل حجم
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متابعات تيار التفاهة ولم يلق حجم التفاعل
والدعم ال من املتابعني وال من الجهات واملنظمات
ذات الرسالة املجتمعية.
القيم والمفاهيم الجديدة:
يواجه العديد من اآلباء واملصلحني صدمة
كبرية ،عندما يالحظ أن ميول أبنائه تنساق مع
التيار الجارف الذي ال يستطيع مجابهته ،ويجد
أن األهداف والقيم واألحالم الكبرية حول إصالح
األمة والنهوض بها وتحقيق االستخالف لم تعد
شيئًا يمكن من خالله جذب الشباب واملراهقني به
وإقناعهم بتبنيه والسعي ألجله إال النزر اليسري.
بل عىل العكس قد يلحظ هؤالء بأن هناك قيمً ا
جديد ًة غرست يف هذه األجيال الناشئة ،لم يكن
لألرسة وال املدرسة وال املسجد دور فيها ،بل قد
تتعاكس وتتصارع مع الكثري من القيم السائدة
التي دأبت هذه الجهات عىل غرسها ،وهنا ال يجد
هؤالء أمامهم إال خيارين ،الصدام مع هذا الجيل
أو املسايرة ومحاولة التأثري الناعم إلنقاذ ما يمكن
إنقاذه.
ال بد من اإلشارة إىل وجود بعض املؤثرين
السوريني الذين حاولوا تقديم محتويات هادفة
قيمة ذات رسالة ،تحرتم عقل املتابع وتسعى إىل
توعيته وتزويده باملعلومات الصحيحة ،إال أن
هذا التيار الرصني لم يستطع الوصول إىل حجم
متابعات تيار التفاهة ولم يلق حجم التفاعل
والدعم ال من املتابعني وال من الجهات واملنظمات
ذات الرسالة املجتمعية
ولعل من أهم األفكار والقيم التي أصبحت
دارجة بني الشباب والتي ساهمت يف تعزيزها
الثورات واالضطرابات السياسية ،ورسخت
وجودها وسائل التواصل بمساحات الحرية
والتفاعل الكبرية التي تتيحها ،هي :الرتويج لفكرة
الحرية املطلقة املنسلخة من أي حدود وضوابط،
والرتكيز عىل الفرد كمحور للحياة ،وليس كأداة
للتغيري ( (( .
ونتيجة لشيوع أفكار الحرية غري املنضبطة،
لم يعد هناك سلطة واضحة عىل جيل الشباب
واملراهقني ،ال من املنظومات األخالقية وال الجهات

االعتبارية والدينية ،وال حتى ألصحاب الخربات
والكفاءات وال حتى للثوابت واألحكام الرشعية ،بل
قد يكون تأثري أحد الحمقى من أصحاب املتابعات
ً
راقصا أو
املليونية عىل الجموع يف فيديو يتمايل فيه
ٍ
موضوعات تخصصية أو حساسة؛
يتحدث فيه عن
ّ
املختصني.
أكثر من أحد
ومن القيم التي تروجها مواقع التواصل بشكل
غري مبارش ،الرتكيز عىل املادية املفرطة عىل حساب
الروحانيات والغيبيات ،فكل يشء يقاس بعوائده
املادية ،وكل األفكار مقبولة إن حققت من ورائها
ثرا ًء أو شهر ًة أو إعالنات ،بينما قد تندر األفكار
والقيم واملواقف األخالقية التي تدعم القضايا
العادلة عن هذه الساحة ومؤثريها ،فال أحد يريد
تسجيل موقف قد يفقد بسببه عددًا من املتابعني
أو أصحاب اإلعالنات.
ومن القيم الجديدة التي غريتها مواقع التواصل
االجتماعي ،النظرة للنجاح والناجحني ،فلم يعد
النجاح املطلوب هو املسرية التي تتطلب الجد
واالجتهاد والتعب ،أو التي تعود بفائدة عامة تغري
واقع الناس واملجتمعات نحو األفضل ،بل أصبح
النجاح يتطلب كمريا وإضاءة وسيناريو يقذف
بصاحبه فجأة ليتصدر السياق العام (،)Trend
ويقيس فيها نجاحه بعدد اإلعجابات واملتابعني
وبما يجنيه من عائدات ،وبالجوائز والدروع التي
يحصدها لكونه «صانع محتوى».
ولعل األخطر من هذا كله ،ما تقوم به وسائل
التواصل االجتماعي من إعادة تشكيل التصورات
عن العائلة والعالقات السائدة بني أفرادها،
والرتويج ملفاهيم جديدة بشكل ناعم ،فما يتم
ترويجه عىل مواقع التواصل يقدم صورة غري
منطقية عن شكل األرسة السعيدة والزواج الناجح،
كما أنه يكرس أشكال الرتاتبية وقواعد االحرتام
والقوامة التي يُفرتض أن تبنى عليها هذه األرس.
وإىل جانب ذلك ،يقدم املحتوى الرائج صورة
مشوهة عن الزواج كعِ بء وقيد ال يجب الترسع
بدخوله وليست هناك مشكلة يف التخلص منه عند
أول عقبة ،وبالتايل يجب الرتيث قبل الدخول فيه،
أو التمهيد له بتجارب وعالقات قد يصل بعضها
إىل مرحلة املساكنة ،وقد تتطرف هذه التجارب

((( ومن هذه األفكار الدعوة لحرية الجسد والعالقات الجنسية والشذوذ والتي يتم التعامل معها وكأنها حرية شخصية مقدسة لألفراد ال يحق ألحد
انتقادها أو التدخل بها طالما أنها ال تؤذي أح ًدا وتقع ضمن إطار التراضي ،بينما يتم اإلغفال المتعمد عن آثار هذه الحرية المطلقة عىل األسرة
والمجتمع والكوارث التي أدت لها.
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باتجاهات شاذة تحت عنوان :استكشاف الهوية
الجندرية(((.
ومن املالحظ أن العديد من وسائل اإلعالم
التقليدية التي استخدمت صفحاتها عىل وسائل
التواصل االجتماعي قد انخرطت يف هذا السياق
الفكري الذي يعيد تشكيل مفهوم األرسة يف
األذهان ،من خالل تسليط الضوء املتكرر عىل
التجارب الغريبة والقصص غري املألوفة والشاذة
يف املجتمعات العربية ،والرتكيز عىل بعض تجارب
الالجئني يف إعادة استكشاف هويتهم الجنسية يف
بالد اللجوء ،أو استعراض تجارب العابرين الذين
وصلوا إىل مرحلة أبعد وقاموا بتغيري جنسهم
بشكل يدعو لتعاطف املشاهدين من جهة ،والنقمة
عىل املجتمع «ذي األفكار البالية» الذي حاربهم
ورفضهم من جهة أخرى.
ومن الالفت ً
أيضا االحتفاء الكبري من قبل بعض
الدول والجهات بمؤثري وصانعي محتوى وسائل
التواصل االجتماعي ،وإقامة املهرجانات الباذخة،
واستقبالهم استقبال األبطال ،وتغطية أخبارهم،
وإمطارهم بالجوائز والهدايا وتوزيع األلقاب
والتي قد يخيل أن صاحبها قد حقق إنجا ًزا هامً ا
يف الحياة ،وهو أمر ال يمكن تفسريه إال بوجود
دعم مبارش من هذه الجهات لهذا التغيري الفكري
والثقايف تحت ستار الحداثة ،وترسيخ للقيم
الجديدة ،وترميز هذه الشخصيات كقدوات مؤثرة
يف الحياة.
من السبل املفيدة ملواجهة مخاطر هذه
الشبكات إعداد الكوادر والدخول املنضبط
فيها لخلق تيار جانبي ،يمكن أن يقدم
نموذجً ا مغاي ًرا ترتبط فيه الفكرة والهدف
بالتسلية واملحتوى الخفيف ،ويسحب
جزءًا من متابعي تيار التفاهة إىل شاطئ
أكثر قيمة وفعالية
مع أم ضد التيار؟
أفرزت الطفرة التقنية عوالم ومجتمعات
ً
مفروضا يف الحياة ،وهو
افرتاضية أصبحت واقعً ا

ما دفع بتحديات صعبة أمام اآلباء واملصلحني
واملفكرين وأصحاب املشاريع اإلصالحية والدعوية
الذين ال يجدون ألنفسهم مكانًا ضمن هذه العوالم،
ويصعب عليهم إدراك مفاتيحه وأدواته أو مواكبة
تغرياته املتسارعة.
ومع غياب الدراسات والتقارير التي تتبع هذا
العالم وترصد التغريات التي يتسبب بها ،يحاول
البعض امليض قدمً ا وفق النهج اإلصالحي القديم
والوعظ املبارش ،مستعينًا ببعض املساحات الحديثة
التي توفرها هذه املواقع ،يف محاولة للوصول إىل
بعض من هذه الرشيحة املغيبة والتأثري فيها ،إال أن
ٍ
هذه املحاوالت ال تبدو فعالة أو مؤثرة عىل املستوى
الحايل.
ولعل إدراك املشكلة وفهم التغريات قد يكون
الخطوة األوىل إلعادة تصميم مشاريع تستهدف
هذه الرشيحة وتسعى إىل زراعة القيم واألفكار
املستحدثة ،ومقاومة هذا التلوث الديني والفكري
واألخالقي الذي تروجه مواقع التواصل االجتماعي،
فال تزال هناك الكثري من األبواب املغلقة التي لم
يتم طرقها وال تزال هناك الكثري من األدوات التي
لم يتم استعمالها ،يمكن من خاللها الوصول إىل
ضحايا هذا التيار الجارف وتقديم طوق النجاة
لهم وسحبهم إىل بر األمان.
وبما أن الواقع االفرتايض أداة مرنة إليصال
األفكار ،يمكن تطويعها واستخدامها لخلق حالة
أثر إيجابي ،حيث يمكن الدخول من باب تصميم
ألعاب احرتافية ،عىل درجة عالية من الحرفية
والتشويق واإلتقان ،يمكن من خاللها غرس بعض
األفكار والقيم اإليجابية التي تركز عىل البناء
واإلصالح والتعاون والعطاء واملشاركة والتطوع
بدل القتل والتدمري واالنتصار الساحق ،وهو
باب لم يطرقه بع ُد أصحابُ التوجهات واملشاريع
املعتدلة.
وقد يكون الدخول من الجانب النفيس أحد
املفاتيح املطلوبة لعملية اإلصالح ،خاصة مع ما
تلقيه هذه املواقع عىل روادها من ضغوط ،حيث
يمكن تقديم الدعم النفيس املدعم بالقيم واألخالق
أن يساعد الشباب واملراهقني عىل الثبات وتخطي

((( يقصد بالهوية الجندرية كيف ينظر الشخص إىل نفسه وكيف يقيم شعوره بكونه ذكرًا أو أنثى أو شيئًا آخر ،وذلك بغض النظر عىل تكوينه
البيولوجي ،ويعتقد أصحاب هذا الطرح أن المجتمع يؤثر بشكل كبير في تشكيل صورة الفرد عن جنسه ،وأن عىل هذا المجتمع أال يتدخل وأن
يترك للفرد حرية القرار بتحديد كيف يريد هذا الفرد أن يتصرف ً
وفقا لميوله الحالية حتى لو كانت هذه الميول تخالف تكوينه البيولوجي.
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ابشلاو نيقهارملا دنع ميقلا ليكشت ةداعإ :يعامتجالا لصاوتلا لئاسو

الصعاب واألزمات ،مع رضورة االنتباه إىل أن يقوم
عىل هذا املوضوع متخصصون ثقات يف هذا املجال.
ولنئ كان من الصعب مجابهة هذا التيار
الجارف :فقد يكون إعداد الكوادر والدخول
املنضبط فيه سبيالً لخلق تيار جانبي ،يمكن أن
يقدم نموذجً ا مغاي ًرا ترتبط فيه الفكرة والهدف
بالتسلية واملحتوى الخفيف ،ويسحب جزءًا من
متابعي تيار التفاهة إىل شاطئ أكثر قيمة وفعالية،
ولعل أفضل وسيلة للبدء يف شق هذا التيار الفرعي
من السيل الجارف املسابقات الرنانة ذات الجوائز
املغرية والتي تقوم عليها رشكات وأسماء معروفة
بمسؤوليتها املجتمعية.
إن تقديم فرصة تنافسية تحقق لصاحبها
مكانة وشهرة وعائدًا ماديًا مغريًا ،يتنافس فيها
أصحاب الخربات واملواهب واالبتكارات عىل تقديم
محتويات نوعية تبحث يف قضايا جادة تسهم يف
نهضة البالد ،كالنهوض بعملية التعليم ومواجهة
التلوث البيئي ،أو اقرتاح حلول مبتكرة ملشاكل
محلية أو عاملية ،من شأنه لفت انتباه رواد وسائل
التواصل االجتماعي وتحريضهم عىل تسخري

طاقاتهم وتوجيه أفكارهم يف مسار مغاير ،كما
أنه سيقدم فرصة عىل طبق من ذهب الستكشاف
املواهب والعقول ودعمها لتخلق أنما ً
طا جديدة من
املؤثرين يمكن أن يقارعوا بطروحاتهم املعتدلة
سيل التفاهة الجارف ومحتواه الفارغ ،وينقذوا
الشباب من الوقوع فيه.
إن تقديم فرصة تنافسية تحقق لصاحبها
مكانة وشهرة وعائدًا ماديًا مغريًا،
يُتنافس فيها عىل تقديم محتويات نوعية
تبحث يف قضايا جادة تسهم يف نهضة
البالد ،كالنهوض بالتعليم أو اقرتاح حلول
مبتكرة ملشاكل محلية أو عاملية ،من شأنه
لفت انتباه رواد الشبكات االجتماعية
وتحريضهم عىل تسخري طاقاتهم يف
مسارات مغايرة
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تزكية

َ
ّ
ّ
َ
النساء
لستن كأح ٍد من ِ
د .عبد المعين الطلفاح

(*)

يف البرش مصابيح ترتقي بهم املجتمعات وتسمو نحو املعايل ،هم القدوات
النبي ﷺ وآلُه
العطرة التي يهتدي بها املسافر يف ظلمة الليل ،وعىل رأسهم
ُّ
وأصحابُه ونساؤه  أجمعني ،أحاطهم الله بعنايته اإللهية ورباهم بآيات تتىل
إىل يوم الدين ،ومنها خطاب الله تعاىل ألمهات املؤمنني ببيان املسؤولية الزائدة
عليهن ،وأهمية أن يدركن ذلك حق اإلدراك.
َّ
خرَّي الله نساء نبيه ﷺ بني الله ورسوله
والدار اآلخرة ،والحياة الدنيا ،فاخرتن جميعً ا الله
ورسوله والدار اآلخِ َر َة؛ وإزاء هذا االختيار العظيم
لم يدعْ َّ
هن الله تعاىل دون توجيه؛ بل أنزل عىل
رسوله من اآليات ما ِّ
يبنِّي لنسائه -ولألمة من
توصلُ َّ
ورائهن -الوسائل والسبل التي ِ
هن إىل ما
اخرتن ،ذلك أن من رحمة الله بعباده أن يُقبل عىل
من أقبل عليه؛ قال الله تعاىل يف الحديث القديس:
(ومن تق َّربَ إيل َّ شربًا تقرب ُْت إليه ذراعً ا ،ومن تق َّربَ
ُ
تقربت إليه باعً ا ،ومن أتاني يميش أتيتُه
إيل ذراعً ا
ً (((
هرولة)  ،فلـمَّ ا أقبلت نساء رسول الله ﷺ عىل
الله ،واخرتن ما عنده؛ أقبل الله عليهن ِّ
يبنِّي لهن ما
يوصلهن إىل ما عنده من األجر العظيم.
(*) دكتوراة في الفقه وأصوله من جامعة قطر.
((( أخرجه البخاري ( )7405ومسلم ( )2675واللفظ له.
((( أخرجه مسلم (.)2699
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التقوى هي األساس:
ُ
وقبل أن تذكر اآليات تلك الوسائل والسبل؛
أوقفت نسا َء رسول الله ﷺ عىل قضية جوهرية،
ال بد من وعيها ،ومن ث َّم العمل بمقتضاهاَ ،ذكرتها
َ َ َ َّ َ ُ َ
الن ِب ِّي ل ْست َّن كأ َح ٍد ِم َن
هذه اآلية الكريمة﴿ :يا ن ِساء
ّ
الن َِسا ِء إ ِ ِن َّات َقيْت ُ َّن﴾ [األحزاب]32 :؛ فالله يقول لنساء
َّ
َّ
اخرتتن من رضوان
يوصلكن إىل ما
رسوله ﷺ :لن
َّ
ُ
زوجات رسول الله ﷺ ،إال
أنكن
الله والدار اآلخرة
َّ
اتقيتن الله تعاىل ،فالذي يوصل العبد إىل جنة
إن
هو عمله وتقواه ،ال َنسبه ،وال
الله ورضوانه إنما
ماله ،قال تعاىل﴿ :إ َّن أَ ْ
ك ْم عِنْ َد َّ
اهَّللِ أتْ َق ُ
ك َر َم ُ
اك ْم﴾
ِ
[الحجرات ،]13 :وقال ﷺ( :وَمَ ن بَ َّ
طأ َ به عَ مَ لُهَُ ،ل ْم
ُرْس ْع به ن َ َسبُهُ)(((.
يْ ِ

ءاَسِّنلا نم ٍدحأك َّنتسل

لم تحصل أمهات املؤمنني عىل مكانتهن
الرفيعة بمجرد القرب من النبي ﷺ ،بل
بتقواهن وصالحهن ،فالذي يوصل العبد
إىل جنة الله ورضوانه إنما هو عمله
وتقواه ،ال نسبه وال ماله وال قرابته

فهم خاطئ للقرابة:
ً
عىل أننا نجد يف مجتمعاتنا أيضا فهمً ا مغاي ًرا
ملا وجَّ ه الله إليه نساء نبيه ﷺ ،ولـما كان يقوله
رسول الله ﷺ لقومه ،من أن تقوى الله وطاعته
هي الكفيلة وحدها بالفوز بما عند الله تعاىل؛
فرتانا إذا ما وقفنا عىل حال بعض امللتزمني بأمر
الله ورسوله ،املحافظني عىل صلواتهم يف املساجد؛
نجد أفراد أُرسهم قد اتكلوا عىل قربهم من أولئك
الصالحني ،وفرطوا يف طاعة الله ورسوله ،ظنًا
منهم أن تلك الوشائج واألوارص تنفعهم عند الله يف
يشء ،فال ترى عندهم ما ييش بتقواهم ،وال بقيامهم
بأوامر الله تعاىل.
إننا نلمس يف تلك األُرس تفري ً
طا من أبنائها يف
صلواتهم ،ومظهرهم العام ،بل وتجاو ًزا لحدود
ً
تخففا وتقصريًا
الله تعاىل ،ونرى يف نساء تلك األرس
يف لباسهن الرشعي ،وربما خرجت تلك النساء
بلباس مخالف ال يُريض الله ،وتزيَّنت بما يلفت
األنظار ويُثري الشهوات ،وهم مع ذلك يذكرون
صالح األزواج واآلباء وتقواهم ،ومحافظتهم عىل
الصلوات يف املساجد ،وقيامهم الليل ،ونحوها من
الصالحات ،وكأنهم يقولون :كفى بالقرب من أهل
الصالح سببًا للفوز بما عند الله تعاىل ،وقد غاب
عنهم ما جاء يف هذه اآلية الكريمة﴿ :يَا ن َِس َ
اء َّ
الن ِب ِّي
َ ْ ُ َّ َ َ َ ِ َ ّ
الن َِسا ِء إ ِ ِن َّات َقيْت ُ َّن﴾ [األحزاب،]32 :
لستن كأح ٍد من
فلو كان القرب من الصالحني ينفع أحدًا؛ لنفع
أزواجَ رسول الله ﷺ وآ َل بيته.

لقد كان هذا املعنى الذي ذكره الله تعاىل
ألمهات املؤمنني حارضً ا يف دعوة رسول الله ﷺ
لقومِه منذ اللحظة األوىل ،فقد كان وهو يدعو قومه
يف مكة ينبههم أن أحدًا ال ينفعه قربه من نبي،
وال صلته بويل ،إنما هي التقوى والعمل الصالح،
وكان يقول لهم(:يامعرشقريش،اشرتواأنفسكم
من الله ،ال أغني عنكم من الله شيئًا ،يا بني عبد
عباس َ
ُ
بن
املطلب ،ال أغني عنكم من الله شيئًا ،يا
عبد املطلب ،ال أغني عن َك من الله شيئًا ،يا صفية
عمة رسول الله ،ال أغني عنك من الله شيئًا)(((.
ولو كان القرب من رسول الله ﷺ ينفع أحدًا
َ
فاطمة  ،وهي بضعة منه ﷺ؛ بل
لنفع ابنته
كان يقول لها( :يا فاطمة بنت رسول الله ،سليني
بما شئت ال أغني عنكِ من الله شيئًا)((( ،بل َّ
إن
ِ
رسو َل الله ﷺ َ
لنفسه شيئًا ،ولن
نفسه ال يملك
(((
يدخ َله عملُه الجنة؛ إال برحمة من الله تعاىل ،
وذلك من أجل معاني التوحيد ،الذي جاء رسول
تعاىل عىل َّ لسان رسوله:
الله ﷺ يدعو إليه ،قال
﴿قُ ْل لَا أَ ْمل ُِك ل ِ َن ْفسي َن ْف ًعا َولَا َ
ض ًّرا إِلا َما َش َ
اء َّ ُ
اهَّلل﴾
ِ
[األعراف.]188 :
ال يالم الصالحون عىل انحراف أوالدهم
وإذا كان القرب من رسول الله ﷺ ال ينفع أحدًا
وأزواجهم إذا بذلوا وسعهم يف تربيتهم
وال ينجيه عند الله تعاىل؛ فمن باب أوىل أال ينفع
وأحسنوا تعليمهم ،ويكفي الرجل يف بيته
القربُ من الصالحني واألولياء أحدًا من الناس ،وال
أن يقوم بأمر الله بدعوة أهله ،وتعليمهم
ينجيه عند الله تعاىل ،وقد انحرفت بعض الفرق
أمر الله تعاىل ،وما عليه بعد ذلك من
وغالت يف توقريها لشيوخها وتعظيمهم ،حتى صار
العواقب يشء
أتباعها يطلبون النجاة والفوز فيما عند الله بقربهم
من شيوخهم ،أو ثنائهم عىل صالحيهم ،وربما
حملهم غلوهم َفيهم أن فضلوهم عىل رسول الله ﷺ ال تزر وازرة وزر أخرى:
بعينه ،وأولئك
الله هو الضالل
وسنته ،وذلك لعَ مْ ُر
عىل أن تلك الظاهرة التي تُرى يف بعض بيوتات
ين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم في الْحَ َياة ِ ُّ
الدنْياَ
ممن قال الله فيهم﴿ :ال َّ ِذ َ
ِ
الصالحني؛ ال تعني بالرضورة أنهم قد قرصوا يف
ون َأ َّن ُه ْم ُيحْس ُِن َ
َو ُه ْم َيحْ َس ُب َ
.]104
[الكهف:
﴾
ون ُصنْ ًعا
تربية أبنائهم ،أو توجيه أزواجهم إىل تقوى الله
((( أخرجه البخاري ( )2753ومسلم ( )206واللفظ له.
((( جزء من الحديث السابق (.)206
َ
((( أخرج البخاري ( )5673عن النبي صىل هللا عليه وسلم قال( :لن ي ُ َ
الجنة ،قالوا :وال أنت يا رسول هللا؟ قال :ال ،وال أنا،إالأنيَتَ َغ َّم َدنِي
دخل أح ًدا عملُه
بفضل ورحمةٍ).
هللا
ٍ
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وطاعته ،إذ ال يلزم من بذل السبب حصول املسبَّب،
ولو صحَّ أن يُالم الصالحون لتقصري أهلهم يف أمر
دينهم أو يحاسبوا؛ لحاسب الله نبيَّه نوحً ا عىل كفر
ابنه وزوجته به ،أو نبيَّه لو ً
طا عىل كفر زوجته به
ً
أيضا ،ولم يكن يش ٌء من ذلك ،بل يكفي الرجل يف
بيته أن يقوم بأمر الله بدعوة أهله ،وتعليمهم أمر
الله تعاىلْ ،وما َ عليه بعد َذلك من العواقب َيشءٌَ ،قال
اص َطب ْر َعلَيْ َها لا ن َ ْسأل ُ َ
ُ َْ َ
الصلاة ِ َو ْ
ك ب َّ
ك
ِ
تعاىلَ ﴿ :وأم ْر أهل ْ ِ
ر ْزقًا َنحْ ُن نَ ْر ُزقُ َ
ك َوال َعاق ِ َب ُة ل ِ َّ
لت ْق َوى﴾ [طه ،]132 :وقال
ِ
تعاىل﴿ :إنَّ َ
ك لَا َت ْهدِي َم ْن أَ ْ
ت َولَك َِّن َّ َ
ح َببْ َ
اهَّلل َي ْهدِي َم ْن
ِ
ي َ َش ُ
اء َو ُه َو أَ ْعلَ ُم بِال ْ ُم ْه َتد َ
ِين﴾ [القصص.]56 :
إذا تمعَّ ن املسلم يف التوجيهات الربانية
وتف َّكر يف البيئة النقية التي نزلت فيها،
وأنها نزلت تخاطب أمهات املؤمنني
َّ
الطاهراتَ ،لعَ ِل َم َّ
غريهن مخاطبات
أن
بذلك من باب أوىل
آداب الطاهرات:
ومن بني الوسائل ُّ
والسبل التي وجه الله إليها
باألجر العظيم َّ عند ْالله
للفوز
أمهات املؤمنني
ْ
ََ َْ
َ
َ
تعاىل؛ قوله﴿ :فلا تخ َض ْع َن بِال َق ْو ِل ف َي ْط َم َع ال ِذي فِي قلبِهِ
ْ
ً
َم َر ٌض َوقُل َن قَ ْولا َم ْع ُروفًا﴾ [األحزاب ،]32 :وفيها
َ
تحدثن
ينهى الله تعاىل نسا َء نبيِّه الطاهرات إذا ما
مع الرجال أن ال َّ
يرتققن بالكالم ،وال يَل َِّن ،فيطمع
فيهن من يف قلبه مرض ،أي :دغ ٌل ومي ٌل للفجور،
َ
تحدثن مع الرجال أن
ويأمرهن تعاىل إذا ما
َ
يتحدثن بأحاديث معروفة غري منكرة وال غريبة؛
َ
ِ
ذلك أن موضوع الحديث قد يُطمع فيهن بعض من
يف قلبه مرض ً
أيضا ،بل يقلن للرجال قوال ً حسنًا،
بال ميل فيه وال ترخيم ،فذلك مما يوصلهن إىل ما
عند الله تعاىل.
إذا ما تمعَّ ن املسلم يف هذه اآلية الكريمة ،وأجال
النظر وتف َّكر يف البيئة التي نزلت فيها ،وعىل من
نزلت؛ يتذ َّكر أنها نزلت تخاطب أمهات املؤمنني
أطهر نساء العاملني ،اللواتي ال يطمع فيهن طامع،
َّ
اختارهن الله
وال يرف عليهن خاطر مريض ،من
ٍ
زوجات لرسوله ﷺ يف الدنيا واآلخرة ،ثم
تعاىل
إن اآلية نزلت يف عهد النبوة ،عهد الصفوة املختارة
((( أخرجه البخاري (.)5096
((( أخرجه مسلم (.)2742
((( أخرجه الترمذي (.)1171
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من البرشية يف جميع األعصار ،ولكن الله الذي
خلق البرش يعلم أن املرأة إذا ما ترققت يف كالمها
والنت؛ فإن الفتنة يف القلوب املريضة تثور وتهيج،
وذلك يف كل عهد ،وتجاه كل النساء ،ولو ُك َّن أزواجَ
رسول الله ﷺ.
وإذا كان ذلك التحذير وتلك اآلية نزلت يف عهد
الصفوة املختارة ،يخاطب الله بها أطهر نساء
َّ
العاملني؛ فماذا يُقال ملن َّ
دونهن صالحً ا وتقوى
هن
َّ
أنهن
يف غري أزمنة الصفوة واالختيار؟ ال شك
مخاطبات بذلك من باب أوىل ،ولذا نجد أن القرآن
الكريم والسنة النبوية قد وجَّ ها النساء عمومً ا
َّ
تحفظهن ،وتحفظ
لكثري من اآلداب واألحكام التي
َّ
فتنتهن أو مقاربتها ،جاء
املجتمع من الوقوع يف
ذلك يف خطاب الله تعاىل لنساء نبيِّه ﷺ ،ولغريهن
ً
أيضا.
َ
ُْ ْ
ات َي ْغ ُض ْ
قال تعاىلَ ﴿ :وقل لِل ُم ْؤ ِم َن ِ
ض َن ِم ْن أب ْ َصارِه َِّن
َّ
َ

َو َي ْ
ِين ز َ
ح َف ْظ َن فُ ُر َ
وج ُه َّن َولا ُيبْد َ
ين َت ُه َّن إِلا َما َظ َه َر ِمنْ َها
ِ
َ
َ َْ ْ
ِين ز َ
ضربْ َن ِبخُ ُمره َِّن عَلَى ُج ُيوب ِه َّن َولا ُيبْد َ
ين َت ُه َّن
ولي
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ َ
َ َ َّ ُ ْ ُ ْ
َ
ُ
َّ
إِلا لِبعولتِ ِهن﴾ إلى قوله تعالى﴿َ :لعلكم تف َل ِحون﴾
النب ُّي قُ ْل لِأ ْز َواج َ
َ ُّ َ َّ
ك
[النور،]31 :
ِ
وقال تعاىل﴿ :يا أيها ِ
َو َب َنات ِ َ
ِين يُ ْدن َ
ك َون َِسا ِء ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِين َعلَيْه َّن ِم ْن َجلَابِيبِهنَّ
ِ
َ ِ
َ
َ
ك أَ ْدنَى أ ْن ُي ْع َر ْف َن فَلا يُ ْؤ َذ ْي َن َوك َ
َذل ِ َ
ان َّ ُ
ورا َرح ً
اهَّلل َغ ُف ً
ِيما﴾

[األحزاب ]59 :وقال ﷺ( :ما تَ َر ْك ُت بَعدِي فِ تْن َ ًة
جال ِم َن النِّسا ِء)((( ،وقال ﷺَ :
(فاتَّ ُقوا
َ َّ
أرَض عىل ال ِّر ِ
(((
ال ُّدنْيَا وَاتَّ ُقوا الن ِّ َساءَ)  ،وقال ﷺ( :ال يخلو ََّن
َرج ٌل بامرأ ٍة َّإاَّل كان ثالثَهُ ما َّ
الشيطا ُن)((( ،واآليات
واألحاديث يف ذلك كثرية.

طوفان اآلفات المعاصرة:
إن خضوع املرأة بالقول للرجال آفة من اآلفات
الكثرية التي منيت بها املجتمعات املسلمة عمومً ا،
ُّ
وتغرُّيها،
ساعد عىل ذلك يف زمننا هذا تطو ُر الحياة
وانفتاحُ مجتمعاتنا عىل املجتمعات غري املسلمة
ُ
وانعكاس قضايا تلك املجتمعات
ومضاهاتها،
عىل مجتمعاتنا املسلمة ،ومن تلك القضايا قضية
املرأة ،وكان من تبعات ذلك خروج املرأة من بيتها،
واختالطها خالل ذلك بالرجال ،سواء يف العمل
واألسواق ،أم يف املواصالت العامة وغريها ،وقد كان
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إنكار مثل هذه األمور من املس َّلمات يف املجتمعات
ً
سابقا.
املسلمة
ثم كانت اآلفة األكرب يف ذلك أن استساغ هذا
ُ
بعض الذين يحسبون عىل العلم والتدين،
الحا َل
فراحوا يدافعون عن هذا الوضع ،أو يربرون له،
ويسمونه بغري اسمه ،وذلك باسم يرس الرشيعة
وسماحتها ،يلوون بذلك أعناق النصوص املحذِّرة
من ذلك ،وهم يف ذلك إنما يخضعون لضغوط
الواقع واملجتمع عليهم ،مع أن نصوص الرشيعة
من تحذير املرأة من الخضوع للرجل واختالطها
ٌ
ٌ
جازمة
حاسمة
به ،وتحذير الرجل من فتنة املرأة
ً
محاولة
يف ذلك ،بل إنك تلمس يف حديث هؤالء
منهم للتشكيك يف املس َّلمات من أحكام املرأة كشكل
لباسها وحجابها ،ونحو ذلك.
لقد كانت قضية االختالط من أخطر القضايا
التي نوقشت يف هذا الصدد ،وفتحت الباب أمام
خضوع النساء للرجال بالقول وغريه ،وأدى ذلك
إىل فساد عريض يف املجتمعات املسلمة ،يدركه
املعنيون بحل الخالفات واملشكالت األرسية
ومتابعتها ،وقد حاول بعض املحسوبني عىل العلم
قرص النصوص املحذرة من فتنة النساء عىل الخلوة
بهن فقط ،متذ ِّرعني بأن أدلة تحريم االختالط أدلة
عامة ،غري رصيحة يف تحريم االختالط ،أو ضعيفة ال
يحتج بها ،مع أن ما استدلوا به عىل جواز ما ذهبوا
إليه كانت ً
أيضا أدلة عامة أو ضعيفة ،كاستداللهم
بطواف النساء والرجال حول الكعبة ،أو بشهادة
املرأة يف البيع عند القايض ،كما َجاء يف قوله تعاىل:
َ ْ َ
ُ َ
َْ َ ٌ ْ َ
ان ِم َّم ْن تَ ْر َض ْو َن ِم َن
﴿فإِن ل ْم يَكونا َر ُجلي ِن ف َر ُجل َوام َرأت ِ
ُّ
الش َه َدا ِء﴾ [البقرة.]282 :

الرجال من النسا ِء) ،ويقول( :فاتقوا
فِ تْن َ ًة أرضَّ عىل
ِ
الدنيا واتقوا النساءَ ،فإن أو َل فِ تْن َ ِة بني إرسائي َل
كانت يف النسا ِء) وغريها من األحاديث كثري؛ ثم
يبيح ألمته بعد ذلك اختالط الرجال بالنساء؟ وهو
الذي جعل صفوفهن آخر الصفوف يف املساجد
أطهر بقاع األرض ويُستبعد أن تقع فيها الفتنة.
عىل أن اإلسالم ال يمانع أن تخالط املرأ ُة الرجل،
وال الرج ُل املرأة عىل اإلطالق؛ وإنما لرضورة أو
حاجة ،وبضوابط تمنع وقوع الفتنة ،كما جاءت به
هذه اآليةَ :
﴿ف َاَل تَ ْخ َضعْ َن ِبا ْل َقو ِْل َفيَ ْ
طمَ َع ا َّلذِي ِيِف
ض و َُق ْل َن َق ْوال ً مَ عْ ُر ً
َق ْل ِب ِه مَ َر ٌ
وفا﴾ [األحزاب،]32 :
فاآلية لم تقل لهن :ال تخاطبن الرجال عىل اإلطالق،
َّ
نهتهن عما يسبب الفتنة ،ود َّلت عىل ذلك
وإنما
أحاديث كثرية ،كحديث سهل بن سعد  قال:
ِ
النبي ﷺ امرأ ٌة فقالت :إنها قد وهبت نفسها
«أتت
َّ
لله ولرسوله ﷺ»((( ،وذلك عىل مسمع الرجال
ومرآهم ،ولم ينكر عليها رسول الله ﷺ ذلك،
وغريه من األحاديث التي يُحمل فيها االختالط عىل
الحاجة أو الرضورة.

آداب الكامالت من النساء:
كانت الوسيلة األخرى التي أرشد الله إليها نساء
األجر
نبيِّه ﷺ ليصلن إىل ما عند الله تعاىل من
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ
قوله تعاىل﴿ :وقرن فِي بيوتِكن ولا
جاء يف
العظيم؛ ما
ْ
ُْ َ
َتبَ َّر ْج َن َتبَ ُّر َج الجَاهِل َِّيةِ الأولى﴾ [األحزاب ،]33 :يأمرهن
جل وعال يف هذه اآلية أمر إيجاب أن يلزمن بيوتهن،
وال يخرجن منها إال لحاجة؛ وذلك توقريًا َّ
لهن،
ً
َّ
حرمتهن ،فقرارهن يف بيوتهن عبادة؛ ألن
وتقوية يف
ً
حرمة ليست لغريها من البيوت ،وذلك لـما
لبيوتهن
يتنزل فيها من الوحي عىل رسول الله ﷺ.
َّ
َ
خرجن من بيوتهن أال
أمرهن تعاىل إذا ما
ثم
غياب املقاصد يف الفتوى والنظر الرشعي
يخرجن متربجات ،كما كانت نساء الجاهلية األوىل
فكيف
يؤدي إىل فتاوى مجتزأة ومتناقضة،
تفعل ،وقد جاء يف تفسري تربج الجاهلية :أن املرأة
يحذر النبي ﷺ من فتنة النساء ثم تكون
كانت إذا ما خرجت من بيتها تتكرس يف مشيتها
مخالطة الرجل للمرأة يف العمل والدراسة
وتتغنج ،أو كانت تلقي الخمار عىل رأسها ،وال
أم ًرا مباحً ا؟!
تشده ليواري قالئدها وقرطها وعنقها ،فيبدو ذلك
كله منها؛ فنهى الله نساء نبيه ﷺ عن ذلك كله.
وقد امتثل نساء رسول الله ﷺ ألمر الله َّ
لهن،
أثر غياب المقاصد:
لقد غاب عن هؤالء -أيًّا كان مقصدهم -النظر وقد قيل لسودة  :لم ال تحجني وتعتمرين كما
إىل مقاصد الرشيعة وإعمالها يف مثل هذا األمر ،يفعل أخواتك؟ فقالت :قد حججت واعتمرت،
كت بعدي وأمرني الله أن أق َّر يف بيتي .فما َخ َرجَ ْت من باب
وهل يعقل أن يقول النبي ﷺ( :ما تَ َر ُ
((( أخرجه البخاري (.)5029
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أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﷲ ﻷﻣﻬﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ

١

٢

٣

اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﻷﻣﻬﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻘﻮاﻫﻦ وﺻﻼﺣﻬﻦ

ﻗﺮب أﻣﻬﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻬﻦ ﺑﺪون
اﻟﺘﻘﻮى

إذا ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت
اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ
ﻣﻊ َّ
ﺑﻼ ﺗﺮﻗﻖ وﺿﻤﻦ ﺣﺪود
اﻟﺤﺎﺟﺔ

٤

٥

٦

ﺧﻄﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﺎﻟﺤﺬر واﺟﺐ

اﻟﺪور اﻷﻫﻢ واﻷﺧﻄﺮ
ﻟﻠﻤﺮأة ﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ أوﻻدﻫﺎ ﺗﻨﺸﺌﺔ
ﺻﺎﻟﺤﺔ

إذا ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ
ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻼ ﺗﺨﺮج إﻻ
ﻣﺤﺘﺸﻤﺔ ﻣﺘﺄدﺑﺔ

حجرتها حتى أخرجت جنازتها((( ،وأما عن خروج مساجد الله)((( ،ود َّل كثري من النصوص عىل خروج
كانت إذا ما النساء من بيوتهن زمن رسول الله ﷺ دون إنكار
عائشة  يوم الجمل ،فقد روي أنها
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
هذه ُاآلية﴿ :وقرن فِي بيوتِكن ولا تبرجن منه ﷺ.
ُقرئت عليها
َ َ ُّ َ ْ َ َّ ْ َ
تبرج الجاهِل ِيةِ الأولى﴾ تبكي حتى تب َّل خمارها،
تتذكر خروجها أيام الجمل تطلب بدم عثمان((( .مجاوزة الح ِدّ في أسباب الخروج:
إذا ما نظرنا لواقع املجتمعات املسلمة اليوم؛
واألمر الوارد يف اآلية عا ٌّم لنساء املؤمنني ،قال فإننا نجد أن املرأة قد جاوزت يف كثري من األحيان
القرطبي« :وإن كان
الخطاب لنساء النبي ﷺ فقد الح َّد الذي أباحه الله لها من الخروج من منزلها،
(((
ّ
.
باملعنى»
غريهن فيه
دخل
سواء منه ما كان يف السبب الذي أخرجها ،كالعمل
فإن كان للمرأة حاجة دينية أو دنيوية ،كأن مثالً ،أم يف الشكل واملظهر الذي خرجت به ،وهي
تصيل يف املسجد ،أو تزور أهلها تصل رحمها ،أو وغريها يتذرعون يف كل ذلك بجواز خروج املرأة
ً
صاحباتها ،أو
ًّ
خاصا
مريضا ،أو تقيض بعض حوائجها من بيتها ،وأن األمر بالقرار يف البيوت جاء
من البيع والرشاء ونحوه ،يجوز لها ذلك كله وإن بنساء رسول الله ﷺ ،غري مكرتثني بالضوابط التي
تكرر منها ،عىل أن تكون ملتزمة باآلداب الرشعية ،وضعت لخروج املرأة من بيتها ،وقد فات أولئك ما
من الحجاب الرشعي الساتر ،وغض البرص ،وترك قالته عائشة  يف النساء بعد رسول الله ﷺ،
االختالط بالرجال األجانب ،وإذن الزوج ،بل لقد فقد قالت ( :لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث
جاء الحديث ينهى الرجال عن منع النساء من النساء ملنعهن كما مُنعت نساء بني إرسائيل)(((،
َّ
الخروج للمسجد ،قال ﷺ( :ال تمنعوا إماء الله
وكن أولئك النساء قد أحدثن إظهار الزينة ،ورائحة
(((
(((
(((
(((
(((
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الطيب ،وحسن الثياب ،ونحو ذلك ،وخروجهن كان
ألجل الصالة ،وغريه من األسباب أوىل باملنع إن
حدث فيه تجاوز للضوابط الرشعية.
أزواج النبي ﷺ هن قدوات املؤمنات،
وهن النماذج واملثل التي تحتذى لتحقيق
رىض الله تعاىل ،وقد خاطبهن الله تعاىل
بالتوجيه والتأديب ،وال ش َّك َّ
أن ما أُمرن به
أوىل يف ِّ
حق غريهن من نساء املسلمني
لقد أباح الله تعاىل للمرأة أن تخرج لحاجتها،
أيًّا كانت تلك الحاجة ،والحاجة كما عرفها
األصوليون :ما يلزم من تفويتها الوقوع يف املشقة
والحرج ،والرشيعة قد جاءت برفع الحرج واملشقة
عن املك َّلفني ،فإذا ما احتاجت املرأة للعمل مثالً؛
فإن اإلسالم يبيح لها ذلك بالضوابط الرشعية،
من االلتزام باللباس الرشعي ونحوه؛ ولكن واقع
املجتمعات املسلمة اآلن عىل خالف ذلك يف كثري من
األحيان ،فضابط الحاجة لم يعد بالحسبان يف نظر
املرأة وال الرجل ،فأصبحت املرأة تخطط للعمل
وهي تدرس ،وقبل أن تقع يف الحاجة أو الرضورة،
والله تعاىل قد أراد املرأة مربية يف بيتها ،وجعل
الرجل ،قال تعاىل
الشقاء يف طلب الرزق من واجب
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ِ َ ْ َ َّ ِ َ َ ْ َ
آلدم عليه السالم﴿ :فلا يخ ِرجنكما من الجنة فتشقى﴾
[طه ،]117 :تشقى وتكد يف طلب الرزق وحدك،
ولم يقل له :فتشقيا ،أي أنت وزوجك.
تربية األوالد مسؤولية من؟
إن املرأة التي تستنفذ طاقتها خارج البيت ال
تستطيع أن تربي النش َء كما يريد الله تعاىل ،وال أن
تُخرج األرسة املسلمة التي تقيم حدود الله تعاىل،
ذلك أن من أساسيات الرتبية أن تقوم عىل املعايشة
واملالزمة ،أن يعايش األوالد أمَّ هم أكثر الوقت ،يرون
طهرها وعفافها ،وصدقها وأمانتها ،ومحافظتها
عىل صلواتها وأذكارها ،يرون قراءتها القرآن،
وغريها من األخالق التي تؤخذ باملعايشة قبل
التلقني والحفظ ،ومَ ن كانت جُ ّل وقتها يف العمل،
ثم رجعت إىل بيتها منهكة؛ ال يمكن أن يرى األوالد
منها ذلك ،وإذا ما وجدت بعض األرس الناجحة،
وكانت املرأة فيها تعمل خارج البيت؛ فذلك يشء

قليل نادر ،والنادر ال يقاس عليه يف رشيعتنا ،وهو
بمثابة االستثناء من األصل العام.
مجاوزة الحد في المظهر عند الخروج:
وإذا كانت املرأة قد جاوزت الح َّد يف السبب الذي
خرجت له من بيتها؛ فإنها كذلك قد جاوزته يف
الشكل واملظهر الذي خرجت فيه ً
أيضا ،فالله الذي
أباح للمرأة الخروج من البيت؛ جعل لذلك ضواب َ
ط
وحدودًا ،أولها التزامها بلباسها الرشعي الساتر
وهو الذي أمر الله به ْالنساء فقال:
لجميع بدنها،
ك َو َب َنات ِ َ
النب ُّي قُ ْل ل ِ َأ ْز َواج َ
ِين يُ ْدنِينَ
ك َون َِسا ِء ال ُم ْؤ ِمن َ
﴿يا َأ ُّي َها َّ
ِ
ِ
َ
َ
َعليْ ِه َّن ِم ْن َجلابِيب ِ ِه َّن﴾ [األحزاب ،]59 :واإلدناء :أن
تلقي املرأة الثوب عىل رأسها؛ فيغطي رجليها،
والواقع املشاهد يف كثري من املجتمعات املسلمة
عىل خالف ذلك ،كما أن كثريًا من النساء يخرجن
متزينات متعطرات ،وذلك مما نُه َ
ني عنه ،وقد توعد
رسول الله ﷺ املرأة التي تخرج من بيتها متعطرة
فقال( :أَيُّما امْ َرأ َ ٍة استَعْ َ
ط َرت فمَ ّرت عىل قوم ِلي َِجدوا
(((
عني زا ِنيَة» .
ِريحَ ها فهي زا ِني ٌَة ،وك ّل ٍ
املرأة التي تستنفذ طاقتها خارج البيت
ال تستطيع أن تربي النش َء كما يريد الله
تعاىل ،فاملعايشة واملالزمة من أساسيات
الرتبية ،بأن يعايش األوالد أمَّ هم أكثر
الوقت ،يرون طهرها وعفافها ،وصدقها
وأمانتها ،ومحافظتها عىل صلواتها
وأذكارها وتالوتها
ً
وختاما:
أزواج النبي ﷺ هن قدوات املؤمنات ،وهن
النماذج واملثل التي تحتذى لتحقيق رىض الله
تعاىل ،وقد خاطبهن الله تعاىل بهذه التوجيهات
لهذا السبب؛ فهن لسن كأحد من النساء.
وإذا كانت هؤالء الطاهرات قد خوطبن بهذا
الخطاب ،وأُمرن بهذه األوامر فال ش َّك َّ
أن ما أُمرن
به أوىل يف ِّ
حق غريهن من نساء املسلمني يف امللبس
والخلطة واالحتشام وسائر األمور.

((( أخرجه ابن خزيمة (.)1681
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قراءات

ٌ
قراءة في كتاب( :أثر الفكر
العلمان ّي في المجتمع اإلسالم ّي)
لمحمد رشاد عبد العزيز
د .فاطمة علي عبُّود

(*)

يكثر تقديم العلمانية يف العالم اإلسالمي عىل أنها الحل للمشكالت املتجذرة،
ويدعي عرابوها بأنها سبيل التقدم والنهوض واللحاق بركب الدول املتقدمة،
وبأن املسلمني سيبقون متأخرين ما داموا متمسكني بدينهم! والواقع يقول
بأن العلمانية طبقت بالفعل يف العديد من الدول اإلسالمية ،فماذا أنتجت؟ وهل
ح َّلت العلمانية مشكالت الدول التي نشأت فيها؟ يتناول املؤلف هذه الجوانب
بالتحليل واملناقشة
(((
ٌ
مجموعة من
م ّرتني آخرهما كان عام 1965م ،له
التَّعريف بالمؤلف:
مؤ ِّلف هذا الكتاب هو محمَّ د رشاد عبدالعزيز القصائد الشعريّة ،تويف يف يونيو عام 1979م.
محمود ،األستاذ بجامعة األزهر ،ورئيس قسم
أصول الدّين بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية التعريف بالكتاب:
كان شيوع العلمانيّة يف أوروبا سببًا يف ظهور
ً
سابقا ،وعميد كليّة الدّراسات اإلسالمية
يف القاهرة
سابقا ،من مواليد بلدة الكثري من األمراض النفسيّة واالجتماعيّة التي
ً
والعربية فرع دسوق
ٍ
عالقة روحاني ٍّة
رشيد عام 1911م ،انتقل إىل اإلسكندريّة للعيش تعود يف أساسها إىل قطعهم لك ِّل
والدراسة ،نال اإلجازة يف الحقوق من جامعة بخالقهم حني أنكروا وجود الله تعاىل ،وراحوا
ِّ
يؤسسون حياتهم عىل قوانني برشي ٍّة يعتورها
اإلسكندريّة عام 1952م ،ث َّم التحق بجماعة
اإلخوان املسلمني ،وأصبح عضو املكتب اإلداريِّ الخلل والنَّقص والتَّناقض ،ولم يكتفوا بذلك بل
لإلخوان باإلسكندريّة ،انتقل يف عام 1958م راحوا ينرشون هذا الفكر يف البالد اإلسالمية نظ ًرا
للعيش يف القاهرة بعد أن أتقن ال ّلغتني اإلنكليزيّة إىل العداء القديم الذي يكنُّونه لإلسالم واملسلمني
ً
اإلسالمي والتَّشكيك
ورغبة منهم يف زعزعة الفكر
ِّ
والفرنسيّة ،وعمل يف الرتجمة ،وقد تع ّرض لالعتقال

(*) دكتوراه في اللُّغة العربيَّة وآدابها ،عضوة في الجمعيَّة ُّ
السورية للعلوم االجتماع َيّة.
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ولكن تلك الهزيمة النَّكراء التي ُمن َِي بها َّ
الصليبيُّون
ً
ُّ
وتعصبهم ،لذلك رشعوا يف
نهاية لحقدهم
لم تكن
خطة طويلة األمد ،تقوم هذه الخ ّ
ٍ
طة عىل
وضع
ٍ
حمالت تبشريية بدال ً من
الغزو السلمي عىل شكل
الغزو العسكريِّ  ،والقيام َّ
بالسيطرة عىل مقدَّرات
ُّ
الشعوب اإلسالميَّة واقتصادها .وذلك بعد أن أيقنوا
أنَّه لن يت َّم النَّيل من البالد اإلسالميَّة َّإاَّل إذا قضوا
عىل اإلسالم قبل أيِّ يش ٍء؛ ألنَّهم أدركوا َّ
أن اإلسالم
ليس دين عباد ٍة فحسب ،بل هو منهجٌ متكام ٌل
ِّ
املتغرِّية واملتطوِّرة ،وهو
يستجيب لحاجات الحياة
ٌ
شامخة لها قيمها وقوانينها.
حضار ٌة
لقد كانت ال َّرابطة القويَّة التي تربط ُّ
الشعوب
املسلمة مصد ًرا لهلع أعداء اإلسالم ،لذلك أرادوا من
أمَّ ة اإلسالم أن تكون أمَّ ًة متف ِّرقة الكلمة وال َّرأي،
ً
فريسة سهلة املنال ،لقد ترسبلت
لتكون لهم
البعثات التَّبشرييَّة بزيِّ التقدُّم والحضارة ،أمَّ ا
بطانتها فكانت العداوة لإلسالم ما استطاعت إىل
ذلك سبيالً ،فكان من دعواتها أن دعت لفصل
الدِّين عن الدَّولة ،وعملت عىل تهديم األخالق
والعقائد ،وهدفها من ذلك هم الجيل الجديد الذين
ت َّم تأسيسهم ليكونوا يف خدمة الغرب قلبًا وقالبًا،
نرص َّ
حققه الغرب عىل
فكان هذا النَّرص أعظم
ٍ
َّ
ٍ
قديمة.
اإلسالمي منذ عهو ٍد
الرَّشق
ِّ

بمبادئه ،وقد كان لهم ما أرادوا ،حني اخرتقوا
حياة املسلمني ،بل جنَّدوا منهم مَ ن يروِّج لفكرهم
اإللحاديِّ الهدّام بك ِّل الوسائل املرئيّة واملسموعة،
فكان هذا الكتاب واحدًا من األصوات التي تحاول
ً
انطالقا من حديث الرسول ﷺ ،عن
أن تر َّد املنكر
أبي سعيد الخدري قالَ :س ِمعْ ُت َرسو َل ِ
الله ﷺ
يقو ُل( :مَ ن رأى منكم مُنك ًرا فليغريه بيده ،فإن
لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك
أضعف اإليمان)((( ،عىس أن تكون تلك الدَّعوة
التي تكشف حقيقة الحرب َّ
الشعواء بني املسلمني
وأعدائهم سبيالً لل ُّرجوع إىل جادّة ّ
الصواب التي
وسنةَّ
َّ
الرباني يف مُح َكم تنزيله ُ
يرَّسها لنا املنهج
ُّ
رسوله الكريم.
ِّ
يعدِّد الكاتب يف مقدّمة كتابه أسبابَ
تفيِّش
العلمانيَّة يف البالد العربية واإلسالمية ،ويعيدها
إىل عدَّة أسباب سنجملها يف النِّقاط اآلتية:
•ركون املسلمني إىل حياة ال ّراحة والجمود
وا لكسل .
الغربي من دون وعي،
•انفتاحهم عىل العالم
ِّ
ٍ
مغلوطة ال تتناسب مع دينهم
وأخذهم بمفاهيم
ودنياهم.
•انفصالهم عن عصور مجدهم دينيًّا وحضاريًّا.
•اكتفاؤهم بال َّ
ظاهر من دينهم ،وتواكلهم بدال ً
ترسبلت البعثات التَّبشرييَّة بزيِّ التقدُّم
من التَّو ُّكل.
والحضارة ،أ َّما بطانتها فكانت العداوة
• ِّ
األخالقي ،وانتشار الفساد يف
تفيِّش االنحطاط
ِّ
لإلسالم ،وكان من دعواتها فصل الدِّين عن
نُ ُ
ظم الحكم.
الدَّولة ،وهدفها الجيل الجديد الذين أ ُ ِّ
سسوا
•التَّأخر املعريف ُّ الذي انعكس سلبيًّا عىل سائر
ليكونوا يف خدمة الغرب قلبًا وقالبًا ،فكان هذا
النَّواحي االقتصاديَّة.
نرص َّ
ٍ
قديمة
حققه الغرب منذ عهو ٍد
أعظم ٍ
بني دفتي الكتاب ( )136صفحة ،ت َّم تقسيمها
ٍ
موضوعات عديد ٍة سنتط َّرق للحديث عنها يف
إىل
هذه القراءة من خالل الوقوف عىل ا َملعَ الم التي  -2الدَّ عوة إىل تقديس الطَّبيعة والعقل:
استطاع الغرب أن يبثُّوا سمومهم من خالل
وضعها الكاتب ليتسنَّى لنا اال ِّ
أفكار مهمَّ ٍة
طالع عىل
ٍ
الدِّعاية الكربى التي روَّجوها لحضارتهم وتقدُّمهم
ال زال تأثريها مستم ًّرا يف عرصنا الحايل.
واملدني ،وباملقابل أشاروا إىل تخ ُّلف َّ
الرَّشق
العلمي
ِّ
ِّ
أن َّ
عن ركبهم الحضاريِّ  ،فادَّعوا َّ
الرَّشق ال يمكن
 -1العلمان ّيَة والتَّبشير:
ِّ
لم ِّ
َّ
يتمسك بدينه
الصليبيَّة  -التي شنَّتها الدُّول له أن يحقق التقدُّم والنَّهضة ما دام
تحقق الحروب َّ
َّ
األوروبيَّة منذ أواخر القرن الحادي عرش وحتَّى القديم ،وإن أرادوا التقدُّم ما عليهم إاَّل أن ينبذوا
أواخر القرن الثالث عرش -غاياتها االستعماريّة يف دينهم ،ويُقبلوا عىل ثقافة الغرب املتقدِّمة ،وانربوا
املسيحي ،والقضاء التّام عىل اإلسالم ،لرتويج فكرة فصل الدِّين عن سائر مناحي الحياة،
نرش الدِّين
ِّ
((( أخرجه مسلم (.)49
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ أوروﺑﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ
أوروﺑﺎ

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ

دﻳﻦ ﻣﺤ ّﺮف
ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻤﻠﻮك ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻘﻴﻴﺪ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف

دﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ
ﺣﻀﺎرة ﻣﺰدﻫﺮة
ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻧﻬﻀﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ

اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة
ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻨﻬﻮض

اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة
ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﺮاﺟﻊ

أي أن يصبح الدِّين منحرصًا يف ُدوْر العبادة
فقط ،وبهذا الفكر الح ِّر –كما يدَّعون -غزا الغربُ
اإلسالمي ،وقد
وأتباعُ ه ممَّ ن ت َّم التَّغرير بهم العال َم
َّ
كانت ُّ
الصحف من أوىل املنابر اإلعالميَّة التي راحت
َّ
توصل إليه الغرب
تروِّج للعلمانيَّة ،وتطرح ما
ٍ
إنجازات ثقافي ٍَّة تناولت املذاهب االجتماعيَّة
من
َّ
والفن واملخرتعات
ا ُملحدثة وشؤون األدب والفلسفة
العلماني
الحضاريَّة التي تعمل عىل تكريس الفكر
ِّ
يف أذهان الجيل النَّاشئ.

عالقة بالوحي والنُّبوءات والثَّواب والعقاب واآلخرة؛
َّ
ألن العقل لم يقدِّم دليالً ماديًّا عىل وجودها ،ولكي
تستقيم هذه النَّظريَّة عند مدَّعي اإلسالم قالوا َّ
إن
يعرِّب عن إرادته من خالل ال َّ
الله ِّ
طبيعة وقوانينها
ٍ
بطريقة غري مبارشةٍ.

 -3تطبيق العلمان ّيَة في البالد اإلسالم ّيَة:
بدأت بعض الدُّول اإلسالميَّة يف تطبيق مبادئ
العلمانيَّة ،ففصلت الدِّين عن ِّ
السياسة ،وأعلنت
شخص يف الدَّولة الجديدة
الحريَّة الدِّينيَّة ،فك ُّل
ٍ
يختار الدِّين الذي يريده ،وت َّم تطبيق القوانني
استطاع الغربيون بدعايتهم أن يروِّجوا
املدنيَّة ،وبالتَّايل إلغاء القوانني ّ
الرّشعية اإلسالمية،
لحضارتهم وتقدُّمهم ،وباملقابل ادَّعوا َّ
أن
ٌ
عظيمة أهمُّ ها تعطيل مراكز
وكان لذلك آثا ٌر
املسلمني ال يمكن أن يتقدّموا وينهضوا إال
َّ
ِّيني؛ ألنها -كما يزعم العلمانيُّون -تقيِّد
التَّعليم الد ِّ
إذا نبذوا دينهم ،وأقبلوا عىل ثقافة الغرب
ال ُّ
طموح ،وتمنع من انطالق املواهب ،وتح ِّ
طم نجاح
املتقدِّمة ،وانربوا لرتويج فكرة فصل الدِّين
اإلنجازات التي تقوم يف أساسها عىل العقل الح ِّر.
عن الحياة
َّ
إن ذلك التحوُّل بدأ مع سقوط الخالفة
الرَّتكيز عىل اإلسالمية ،فكانت تركيا أول الدُّول اإلسالمية تح ُّوال ً
عمل الغرب املهاجم لإلسالم عىل َّ
تطبيقا ،ممَّ ا خلق حالةً
ً
طبيعة ،واإلنسا ُن جز ٌء إىل العلمانية تنظريًا ث َّم
أن الوجود منحرصٌ يف ال َّ
فكرة َّ
َّ
طبيعة أوجدت نفسها من االغرتاب يف العالقات االجتماعية بني الناس،
أن ال َّ
من هذه ال َّ
طبيعة ،وبما َّ
ً
خالق ،وخلال واضحً ا يف القوانني التي انفصلت عن الواقع
فإن اإلنسان ً
بنفسهاَّ ،
أيضا موجوٌد من غري
ٍ
السبيل الوحيد والحياة ،ولم تستطع القوانني الوضعيَّة الجديدة
وراحوا يقدِّسون العقل الذي هو َّ
وحي بني
الكتشاف هذه ال َّ
طبيعة ،ومن هنا أنكروا ك َّل ما له أن تس َّد حاجتها ،وحصل االنفصال ال ُّر ُّ
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ُّ
الرُّتاث الفكريِّ والحضاريِّ وبني الحارض ا ُملتَ َغ ْر ِبن،
هيبتها بني شعوب العالمَّ ،وقد
ففقدت تلك الدُّول
ين َ
آم ُنوا إ ِ ْن تُط ُ
ِيعوا ال ِذينَ
قال الله تعاىل﴿ :يَ َاأ ُّي َها ال َّ ِذ َ
َ
ُ

َ
ك َف ُروا يَ ُر ُّدوك ْم عَلَى أ ْع َقاب ُ
ك ْم َف َتنْ َقل ُِبوا َخاسِ ر َ
ين  ١٤٩بَ ِل
ِ
ِ
َ
َّ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َّ ُ ْ
ْ َ َ ُ َّ
وب ال ِذ َ
الناصِ ر َ
ين
ين  ١٥٠س َنل ِقي ف ِ ْي قل ِ
اهَّلل مولاكم وهو خي َر ْ ُ ِ
ْ
َ
ب ب َما أش َركوا ب َّ
َ
ك َف ُروا ُّ ْ َ
اهَّللِ َما ل ْم ُين ّ ِزل بِهِ ُسل َطانًا
ِ
الرع ِ
ْ
ار َوبئْ َس َمثْ َوى َّ
َو َمأ َو ُ
الظالِم َ
اه ُم َّ
الن ُ
ِين﴾ [آل عمران:
ِ

.]151-149
ٍ
إنجازات
كان االندفاع نحو ما يروِّجه الغرب من
فكري ٍَّة وعلمي ٍَّة ،لذلك فقدت تلك الدُّول شخصيَّتها
وأصبحت إمَّ ٍ
عات ،فال هي حافظت عىل شخصيَّتها
الح َّرة املستق َّلة ،وال هي استطاعت أن ِّ
تحقق ذلك
التَّطوُّر الحضاريَّ الذي ظنَّت أنَّه مرتب ٌ
ط بنبذ
اإلسالمي ،فكان الهدم عليهم سهالً ،ولكن
الدِّين
ِّ
هيهات أن يعيد الهادمون بناء ما ت َّم هدمه بناء
أصيالً محكمً ا.
اندفعت بعض الدول اإلسالمية نحو ما
ٍ
إنجازات فكري ٍَّة وعلمي ٍَّة،
يروِّجه الغرب من
ففقدت شخصيَّتها وأصبحت إمَّ ٍ
عات ،فال هي
َّ
حافظت عىل شخصيَّتها الح َّرة املستقلة ،وال
هي استطاعت أن ِّ
تحقق ذلك التَّطوُّر الذي
ظنَّت أنَّه مرتب ٌ
ط بنبذ الدِّين اإلسالمي

 -4كتاب «اإلسالم وأصول الحكم» وعالقته
بالعلمان ّيَة:
يف عام 1925م ُ
طرح كتاب «اإلسالم وأصول
الحكم» َّ
للشيخ عيل عبدال َّرازق ،يهاجم هذا الكتاب
اإلسالم واملسلمني ،ويدَّعي َّ
أن اإلسالم ال عالقة له
بالسياسة ،لذلك كان من َّ
ِّ
الرَّضوريِّ فصل الدِّين
ِ
عن ِّ
يكتف بذلك بل هاجم شخصيَّة
السياسة ،ولم
َّ
َّ
َّ
النَّبي ﷺ وشكك بدعوته النبويَّة ،وقال بأنها ال
عالقة لها بالحكم ِّ
والسياسة ،بل هي دعو ٌة ديني ٌَّة
ٌ
خالصة ،وتطاول عىل صحابة رسول الله رضوان
َّ
َّ
الله عليهم ،واتهمهم بأنهم كانوا يسعون وراء
الدُّنيا يف ك ِّل ما يفعلون ،ك ُّل ذلك ليؤ ِّكد َّ
أن اإلسالم
ال عالقة له باملعامالت الدُّنيويَّةَّ ،
وأن العقل هو
املسؤول األوَّل عن وضع القوانني والتَّرشيعات،
وقد ع َّد الفتوحات اإلسالميَّة التي قادها الخلفاء
ً
طغيان وال ُّ
املسلمون نوعً ا من ال ُّ
وممارسة
ظلم،
لالستبداد عىل اآلخر ،ورأى صاحب هذا الكتاب
َّ
اإلسالمي
أن الدُّنيا دار زوال ،وال يصحُّ للتَّرشيع
ِّ

أن يتك َّلم عليها ،فهو أعىل وأنقى من الحديث عن
الدُّنيا الفانية.
وانربى املؤلف رحمه الله للر ِّد عىل تلك
االدِّعاءات البيِّنة البطالن قائالًَّ :
إن كثريًا من اآليات
ُّ
تحث عىل الجانب التَّنفيذيِّ من
القرآنيَّة كانت
اح ُ
التَّرشيع اإلسالمي ،كقوله تعاىل﴿ :فَ ْ
ك ْم بَيْ َن ُهمْ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ِّ ْ َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
 ،]48وقوله
بِماأنزلاهَّللولاتتَبِعأهواءهم﴾ [املائدة:
ّ
تعاىلُ ﴿ :
خ ْذ  ِم ْن أ ْم َوالِه ْم َ
ص َدقَ ًة ُت َط ّ ِه ُر ُه ْم َوتُ َزكِي ِه ْم ب ِ َها﴾
ِ
ُّ
تحض عىل
[التوبة ،]103 :والكثري من اآليات التي
العمل والتَّنفيذ ،والدَّليل عىل ذلك غزوات ال َّرسول
ﷺ وإرساله للرسايا .لقد تحدَّث القرآن عن
ُّ
الشورى ،وأسس التَّعامالت الداخليَّة والخارجيَّة،
ألن الدنيا هي ال َّ
وأعىل من شأن الدُّنيا؛ َّ
طريق املؤدِّي
اإلسالمي -كما
لآلخرة ،لذلك لم يهملها الدِّين
ُّ
ادَّعى عبدالرازق يف كتابه -بل أرسل الله رسله
ٌ
لهداية النَّاس يف دنياهم ،بمعنى َّ
مرحلة
أن الدُّنيا
أوىل تسبق اآلخرة؛ َّ
وأن ما يكون عليه حال النَّاس
يف الدُّنيا ينبِّئ بحالهم يف اآلخرة ،إال مَ ْن رحم الله،
وهذا ما اتَّفق عليه ابن خلدون واإلمام الغزايل ُّ
واإلمام الرازي ،وبذلك تسقط دعوته للعلمانيَّة؛ َّ
ألن
ما قدَّمه من ادِّعاءات التَّناقض بني الدنيا واآلخرة
وبني الدِّين والدنيا ال ُّ
اإلسالمي
تمت لواقع الدِّين
ِّ
ٍ
بصلة .
كما قام بعض علماء الدِّين بالنَّظر إىل محتوى
هذا الكتاب ،فقالوا َّ
إن هذا الكتاب قد ت َّم وضعه
ملهاجمة الخالفة اإلسالميَّة ،وش َّكك بعضهم يف نسبة
هذا الكتاب لعيل عبدال َّرازق ،ذلك ألنَّه ال يمكن أن
يكتبه إال عد ٌّو لإلسالم ،ورجَّ حوا أن يكون واضعه
هو املسترشق اإلنكليزيُّ اليهوديُّ «مرجليوث» َّ
ألن
أسلوبه ال يتشابه مع أسلوب عبدال َّرازق املعروف
بخموله وضعفه ،وذهب البعض اآلخر لإلشارة إىل
توافق اآلراء بني هذا الكتاب وبني آراء املسترشق
الربيطاني «توماس آرنولد» التي يتحدَّث فيها عن
ِّ
الخالفة.
دعاة العلمانية لم يأخذوا بالحسبان َّ
أن
ً
ثقافة تميِّزها عن غريها وتحفظ
لك ِّل أمَّ ٍة
لها شخصيَّتها وهويَّتها ،وكان األوىل
بهم أن يدعوا إىل أخذ ما يناسبنا وديننا
من ثقافة األوروبيني ،مما يزيدنا ق َّو ًة يف
األرض وتقدمً ا ونهضة ،دون االنصهار يف
ثقافة اآلخر وضياع الهويَّة
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وتبني
 -5دعوة طه حسين للتَّبعية للغرب ِّ
العلمان ّيَة:
لم يف ِّرق طه حسني يف دعوته التِّباع الغرب
بني خريهم ورشِّهم يف كتابه «مستقبل الثَّقافة يف
أن مستقبل النَّهضة يف َّ
مرص» ،وقد رأى َّ
الرَّشق ال
ِّ
يكون َّإاَّل يف َّ
األوروبينِّي ،وذلك –كما
السري عىل نهج
َّ
َّ
يزعم -حتى نكون أندادًا لهم يف التقدم والتطوُّر.
كما رأى َّ
أن الحياة الحديثة تستوجب فصل الدِّين
عن ِّ
السياسة ونظام الحكم ،كما فعل األوروبيون
لتحقيق نهضتهم ،ويشيد طه حسني بثقافة
َّ
وخاصة الفرنسيني منهم ،معلنًا إعجابه
األوروبيني،
ِّ
َّ
والسمني عندهم.
بالغث
ويحاول طه حسني هدم ال ُّلغة العربيَّة (لغة
القرآن) بالدَّعوة إىل ال َّلهجات العاميَّة املحليَّة،
زاعمً ا َّ
أن هذه الدَّعوة هي َّ
السبيل لتطوير ال ُّلغة
َّ
العربيَّة التي لم تعد تستخدم للفهم والتفاهم بني
النَّاسَّ ،
إن دعوة طه حسني َّ
الصارخة يف مسايرة
ِّ
ألفكار لم
األوروبينِّي يف ك ِّل يش ٍء ترتافق مع بثِّه
ٍ
َّ
ً
اإلسالمي ،كفكرة َّ
أن الدِّين
رائجة يف الرَّشق
تكن
ِّ
ٌ
ٌ
َّ
هو ظاهرة اجتماعية ،وكما َّ
أن الظواهر االجتماعيَّة
ٌ
قابلة للتبدُّل والتَّغيري فكذلك الدِّين الذي ادَّعى أنهَّ
ال يتوافق مع تطوُّرات العلم الحديث.
َّ
إن دعوات طه حسني هذه لم تأخذ بالحسبان
ً
َّ
ثقافة تميِّزها عن غريها ،وتحفظ لها
أن لك ِّل أمَّ ٍة
ماهيَّتها ،ومالمح شخصيَّتها وهويَّتها ،وكان األوىل
به أن يقول خذوا من ثقافة األوروبيني ما يتناسب
مع تعاليم دينكم وعاداتكم وتقاليدكم ،خذوا من
علمه ما يزيدكم ق َّو ًة يف األرض ،وكان عليه -وهو
ِّ
املتنفذ -أن يحذِّر من االندفاع غري املربَّر وراء
األديب
ثقافة الغرب ،وأن ينبِّه أبناء قومه من االنصهار يف
ثقافة اآلخر ،والتَّسبُّب يف ضياع هويَّتهم ،لكنَّه لم
يفعل شيئًا من ذلك ،بل كان ً
بوقا للغرب يدعو إىل
تبرُّص
العلمانيَّة وهدم تعاليم الدِّين
ِّ
اإلسالمي دون ُّ ٍ
أو بصريةٍ.

للتَّطبيق يف العرص الحايل ِّ ،لقد خالفت القوانني
اإلسالمي ،فح َّللت املح َّرمات،
الوضعيَّة الدِّين
َّ
وأق َّرت املنكرات ،وأهملت الواجبات ،وأسقطت
العقوبات والحدود َّ
الرَّشعية ،مد ً
َّعية أنَّها ال تليق
بروح العرص ،لقد أق َّرت هذه القوانني ال ِّربا وهو
من املوبقات َّ
السبع يف اإلسالم ،وأق َّرت رشب
الخمر وصنعَ ها واستريادَها واالتجار فيها وهي
أ ُّم الخبائث ومفتاح ُّ
الرُّشور ،وتق ُّر ال ِّزنى إذا كان
برتايض ال َّ
طرفني ،وكما يقول املؤلف« :املفروض
أن تكون القوانني ِّ
معرِّبة عن عقائد األمَّ ة وأخالقها
وتقاليدها ،حامية لقيمها وآدابها وتراثها» َّ
لكن
هذه القوانني مستورد ٌة من األمم األوروبيَّة ،وهي ال
تتناسب مع أمَّ تنا اإلسالميَّة ،إنَّما ُ
صنعت لتتناسب
مع قيمهم وأخالقهم ال مع قيمنا وأخالقنا ،وكان
األسايس يف وضع هذه القوانني هو املصلحة
املعيار
ُّ
ٍ
ثابتة عىل اإلطالق ،فهي
فقط ،وهذه املصلحة غري
مجتمع آلخر ،بل من فر ٍد آلخر ،وال
متغري ٌة من
ٍ
تراعي ما يُسمَّ ى بمصلحة األمَّ ة التي ينبغي َّأاَّل تعلو
ٍ
مصلحة.
فوقها أيُّ
لقد كان من أبرز أهداف العلمانيَّة كما ذكرها
مؤلف هذا الكتاب أن يكون املسلمون تابعني
للغرب ،وأن يت َّم استغاللهم اقتصاديًا سوا ٌء عرب
نهب مواردهم ال َّ
طبيعيَّة أو عن طريق استغالل
طاقاتهم البرشيَّة ،وجَ عْ لهم يضيعون يف بحور
الجهل والتَّخلف والتَّبعية ،ويتساءل املؤلف بعد
ٍ
بحاجة إىل العلمانيَّة؟ ث َّم يقول
ذلك :هل نحن
َّ
اإلسالمي كان
مجيبًا عن هذا التساؤل :إن الدِّين
َّ
آخر األديان ،وقد ارتضاه الله تعاىل لعباده ،وجعله
مكان ،وشامالً لألمور
زمان ،ويف ك ِّل
ٍ
متناسبًا مع ك ِّل ٍ
َّ
ٌ
الدُّنيويَّة واألخرويَّة ،فهو دين يتصف بالكمال،
لذلك ال يمكن االستعاضة عنه بالعلمانيَّة النَّاقصة
التي كان لها مسوِّغها يف الغرب ،وذلك حني دار
ٌ
عنيف نتيجة ِّ
الصدام بني معطيات
رصا ٌع دمويٌّ
العلم والكنيسة ،وانتهى بإعالن العلمانيَّة للح ِّد
من سلطة الكنيسة ،أمَّ ا يف َّ
اإلسالمي فليس
الرَّشق
ِّ
هناك ما يربِّر فصل الدِّين عن الدَّولة ،لذلك يكون
بحاجة إىل العلمانيَّة؛ َّ
ٍ
ألن
الجواب واضحً ا ،أنَّنا لسنا
ظروفنا تختلف عن ظروف الغرب الذين اصطدموا
برصامة دينهم املح َّرف عن أصله.

 -6سيطرة القوانين الوضع ّيَة:
أزيحت الرشيعة اإلسالمية واستعيض عنها
بالقوانني الوضعيَّة التي تحكم بها املحاكم املدنيَّة،
وهي قوانني تن ِّ
ظم شؤون املواطنني يف جميع
ٌ
َّ
جوانبها ،وقد
وصفها دعاتها بأنهاَّ قوانني عرصيَّة  -7موقف اإلسالم من العلمان ّيَة:
ٌ
أمَّ
اإلسالمي
رشيع
ت
ال
أحكام
ا
،
ة
ِّر
و
ومتط
وإنساني ٌَّة
ِّ
يرفض اإلسالم العلمانيَّة التي تفصل بني الدِّين
َّ
ُّ ْ
ٍ
ً
جملة وتفصيالً؛ وذلك َّ
ألن اإلسالم ما جاء
فاتهمَ ت بالجمود وال َّرجعية ،وبأنها غري قابلة والدَّولة
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إال من أجل الحكم؛ َّ
وألن اإلسالم منهجٌ استوعب ك َّل
التَّعاليم ال ُّروحيَّة والعلميَّة والعمليَّة ،وهدفه جعل
كلمة الله هي العليا ،والحفاظ عىل كرامة اإلنسان
وحريَّته وسعادته من خالل تطبيق تعاليم الدِّين
الحنيف.

كاآلالت ،حياتهم ال معنى لها إال بما ينتجونه ،لذلك
كان دأبهم أن يف ِّككوا املجتمعات َاإلسالميَّة ،ليصبح
يد َ
ور َّ
حالها كحالهم ،ولكن ﴿يُر ُ
ون أ ْن ُي ْطف ُِئوا نُ َ
اهَّللِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
و َيأبَى َّ ُ
اهَّلل إِلَّا أَ ْن يُت َِّم نُ َ
بِأَفْ َواهِه ْم َ
ورهُ َول ْو ك ِرهَ الكاف ِ ُرون﴾
ِ
[التوبة.]32 :

يرفض اإلسالم الفصل بني الدِّين والدَّولة
ً
جملة وتفصيالً؛ وذلك ألنَّه منهج شامل
َّ
لكل شؤون الحياة ،يستوعبُ ك َّل التعاليم
ال ُّروحيَّة والعلميَّة والعمليَّة ،وهدفه جعل
كلمة الله هي العليا ،والحفاظ عىل كرامة
اإلنسان وحريَّته وسعادته

خاتمة:
تسيطر عىل األوروبيني أفكار متجذِّر ٌة مصدرها
امليثولوجيا اليونانية التي تصوِّر العالقة بني اإلله
والبرش عىل أنها رصاع دموي رشس ،يحرص فيه
البرش عىل الحصول عىل نار املعرفة املقدسة ،التي
تجعلهم يعرفون كل يشء ،واإلله يمنعهم منها
ليسيطر عليهم.
وبهذه الدوافع الخفية يحسون أن كل خطوة
يخطونها يف العلم ترفعهم درجة وتحط من مكانة
اإلله ،حتى تأتي اللحظة املرتقبة التي يتأله فيها
هذا اإلنسان.
ويف الوقت ذاته وجدوا أنفسهم زمانا ً تحت
سلطة الكنيسة القائمة عىل الدين املحرف ،التي
تمنعهم من تالوة الكتاب املقدس ،وتمنعهم من
االكتشافات العلمية ،وتتسلط عليهم يف معايشهم
وتبيع عليهم آخرتهم ،فاضطروا لتنحية الدين
عن حياتهم العامة ،ليتقدموا يف العلوم واملعارف،
ونجزم أنه لو كان دينهم اإلسالم وقتها ملا احتاجوا
لتنحيته .
وإذا كانت النهضة األوروبية قد اقرتنت
بالعلمانية وارتكزت عليها بعد أن اقرتن انحطاطها
بهيمنة الدين والكنيسة عىل الدولة واملجتمع ،فإن
مسرية حضارتنا اإلسالمية قد كانت يف هذا األمر
عىل العكس والنقيض.

إن الحكومة َّ
َّ
الحقة هي الحكومة اإلسالميَّة التي
ُّ
تقوم عىل الشورى يف حكمها ويف مبادئها ،والحاكم
فيها ِّ
منفذٌ لرشيعة اإلسالم ،وممث ِّ ٌل لألمَّ ة صاحبة
ُّ
ِّ
والسيادة ،لذلك كان ال يمكن تجزئة
السلطان
ٌ
ٌ
َّ
اإلسالم؛ ألنه وحدة متكاملة ال يمكن أن تتج َّزأ،
ٌ
وكذلك َّ
متكاملة ال يمكن أن
فإن اإلنسان وحد ٌة
تتج َّزأ ،وقد انحرف العلمانيُّون عن َّ
الصواب حني
ً
كتلة مادي ًَّة ،وقرصوا النَّظر عىل
اعتربوا اإلنسان
جانبه املاديِّ فحسب .لقد ح َّرر اإلسالم اإلنسان من
عبادة الخلق وحوَّلهم إىل عبادة الخالق الذي َّ
سن
لهم َّ
الرَّشائع ملا فيه خريهم يف الدُّنيا واآلخرةَ ،ولم
يف ِّرق بني النَّاس إال بالتَّقوى ،قال تعاىل﴿ :يَاأ ُّيهاَ
ُ
ْ

َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ
ش ُع ً
وبا
الناس إِنا خلقناك َم من ذك ٍر وأنثى وج َعلناكم
ََ َ
ارفُوا إ َّن أ ْ
اك ْم إ َّن َّ
ك ْم عِنْ َد َّ
اهَّللِ أتْ َق ُ
ك َر َم ُ
اهَّللَ
ِ
وق َبائِل ل ِ َت َع َ ِ
ِيم َخب ِ ٌ
َعل ٌ
ير﴾ [الحجرات.]13 :

لقد قامت الحضارة األوروبيَّة ،عىل املنجزات
املاديَّة التي َّ
حققها املسلمون األوائل ،حني كانت
أوروبا تغرق يف غياهب الجهل ،ويشري املسترشق
الربيطاني هاملتون جب إىل ذلك يف كتابه
ُّ
«االتجاهات الحديثة يف اإلسالم» قائالً« :أعتقد أنهَّ
من املتَّفق عليه َّ
أن املالحظة التَّفصيليَّة الدَّقيقة التي
قام بها الباحثون املسلمون قد ساعدت عىل تقدُّم
ً
ملموسة ،وأنَّه عن
املعرفة العلميَّة مساعد ًة مادي ًَّة
طريق هذه املالحظة وصل املنهج التَّجريبي إىل
أوروبا يف العصور الوسطى» لكنَّهم ُفتنوا بعلومهم،
فابتعدوا عن ك ِّل ما يربطهم بال ُّروحانيَّات ،ور َّكزوا
عىل الجانب املاديِّ من حياتهم ،فتن َّكروا لله
ٍ
عالقة روحاني ٍَّة تربط
وألحدوا ،وسخروا من ك ِّل
اإلنسان بخالقه ،فانتهوا إىل أن أصبحوا أشياء

»من املتَّفق عليه َّ
أن املالحظة التَّفصيليَّة
الدَّقيقة التي قام بها الباحثون املسلمون
قد ساعدت عىل تقدُّم املعرفة العلميَّة
ً
ملموسة ،وأنَّه عن طريق
مساعد ًة مادي ًَّة
هذه املالحظة وصل املنهج التَّجريبي إىل
أوروبا يف العصور الوسطى»
هاملتون جب
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بأقالم
القراء

دعك مما يقولون

األمة مسؤوليتك

أ .رامي أحمد ذو الغنى

ً
يقولونَّ :
أزمة اقتصادية عاملية توشك أن
إن
تنفجر ،ويُكثرون من القيل والقال ،وتوقعات اآلثار
الكارثية ،وتهجم معها جيوش الهموم ،وتتكاثف
يف النفوس الغموم ،وترتجُّ أدمغة جمهور عريض
بقرع طبول الخوف من مستقبل مظلم ،ويحيون
واقعهم يف ضيق تشاؤم معتِم.
جمي ٌل أن ت َّ
طلع فتفهم ما يجري ،واألجمل أن تطلب
علم مواجهة مثل هذه األزمات عىل الصعيد الشخيص
إن كنت من صغار الكسبة ،أو عىل صعيد أعمالك إن
كنت من أهل األموال واألعمال ،أما أمر الدول فال تشغل
نفسك بها ،فإن دهاليزها شديدة االلتواء والظلمة،
ولها أهلها املختصون بأمرها.وأحس ُن ما تفعلُه أن
تبتسم ،ثم تُكمل سريك ،و ً
اثقا بالله متو ِّك ًاًل عليه.
علينا إلقاء البذار وسقيها ،أما انعقاد الثمر
فليس إلينا؛ فكم من مواسم حصادنا اجتاحتها
الجوائح يف أش ِّد أحوال استقرار اقتصادنا! وكم
من فقري معدِم اغتنى يف ذروة أزمة عاصفة رمت
األثرياء باملغارم وسلبتهم املغانم!
رباطة الجأش ،وحسن العمل ،والتسليم ألمر
الله ،تأتيك بانرشاح الصدر ،وراحة البال ،ومتعة
العيش ،وهناءة الحال .استمتع باللحظة فإنك ال
مدر ًكا ما بعدها.
تدري إن كنت ِ
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أ .رائد درمش

يطريُ القلبُ فرحً ا عندما يرى املر ُء شابًا حامالً
ه َّم أمته ،مدافعً ا عنها ،ذائدًا عن ُ
طهرها وحماها،
ِ
ِ
ووقته وماله ِ
ودم ِه.
بعلمه
يُربِّي نفسه عىل أن يكون مسؤوال ً تجاه
التحدِّيات التي تعصف باألمة اإلسالمية جمعاء،
ً
وتزكية ،شعو ًرا
يبني نفسه بنا ًء متينًا علمً ا ووعيًا
منه باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه نحو دينه ونفسه
ومن حوله وواقعه ،ال ينف ُّك عنها قط ،فاملسؤولية
ُخلقه ومسلكه ،ال ينتظر يدًا تُمَ ُّد له وترشف عليه
وتشجعه ،بل و َّ
طن نفسه ليكون محركه من داخله.
َّ
إن الشاب السالك يف مدارج السالكني بني
إياك نعبد وإياك نستعني ،ا ُملخلص يف عبادته لربِّ
والفرار من املسؤولية،
بالهروب
العاملني؛ ال يُجازف
ِ
ِ
ٌ
بل هو نهضويٌّ مدرك للتحديات التي تواجه
املسلمني ،ومسؤوليته عىل قدر تلك التحديات.
يُدرك يقينًا َّ
أن أمة اإلسالم لم ُ
تسد وتنهض،
ولم ِّ
تؤسس حضار ًة لم يعرف التاريخ لها مثيالً؛
إال بتحقيق مبدأ املسؤولية عند كل فر ٍد من أفراد
األمة ،وقد كان سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم-
يعرفون دورهم ومسؤوليتهم تجاه ديننا الحنيف
وتجاه واقعهم ،فك ٌّل منهم يؤدي واجبه دون إلقاء
املسؤولية عىل اآلخرين.

بأقالم
القراء

ماذا لو رآك رسول هللا ﷺ

أ .عبد الملك الصالح

الربيع بن خثيم تابعي مخرضَ م ،أدرك اإلسالم وهو
كبريٌ ،وأسلم بعد وفاة رسول الله ﷺ .قال له عبدالله
بن مسعود « :لو رآك رسول الله ﷺ ألحبك».
ما سبب ذلك القول؟ ما هي األوصاف أو األعمال
التي كان يقوم بها الربيع رحمه الله؟
للنظر يف وصف مَ ن رآه وعرفه ،قالوا :إنه ِ
(من
العُ بّاد ،ا ُمل ْخ ِبتني) ِ
و(من مَ عادِ ن الصدق) و(كان
خِ يا ًرا).
واآلن لنتخيل أن رسول الله ﷺ يراك أنت ،نعم
ُرَس برؤيتك؟ .وما حالك
أنت؟ ،هل سيحبك؟ هل سي َ ُّ
إذا رآك؟ ،هل سيكون عندك ما تخربه به مما يرسه
ُ
َ
أمرت به ،وتركت
فعلت ما
قائالً :يا رسول الله ،قد
ما نهيت عنه.
أيها املسلم ،هل تظن أن لو رآك رسول الله ﷺ
اليوم ،وعرفك ،وعرف أحوالك وترصفاتك يف نفسك،
يف إيمانك ،يف عبادتك ،يف الفرائض ،يف السنن ،يف
أخالقك ،يف معامالتك ،هل سيرس بك ويبتسم لك
ويثني عىل فعلك ،ويقول لك :أحسنت ،أم العكس!
ليعد كل منا إىل نفسه فهو أعرف بها ،وسريى
جوانب اإلحسان يف ترصفاته فيحافظ عليها وليزدد
منها ،وسريى جوانب التقصري فيبادر لعالجها.

الحياء ُّ
لب الجمال

أ .نجالء فتحي أبو عجوة

ال أجد لبنات حواء ما تُندب له كالحياء! وأن
يُقال :هذه امرأ ٌة ح ِييَّة رزان! ،حِ يزت لها آيات
الجمال والكمال والروعة ،وفيها من الوصوف
والنعوت واملناقب والفضائل اليشء الكثري.
كال ّلباس الذي يُواري روحها أن تنزلق أو أن
لحظة ٍ
ِ
غفلة
أوحال مُشينة أو أن تُس َلب يف
تتخبّط يف
ٍ
ُ
در ال يصيبها سه ُم نظر ٍة
أو انكسار خاطر ،ذات خِ ٍ
ِ
ٍ
لفظة سو ٍء تطوّقها يف رقاب
اختالسة عابرة ،أو
يف
أويل األمر وأهل العصمة.
ً
مجتنبة
نور وهداية،
ال تضع قدمها إال عىل ٍ
َ
كل ما يُشوّش نقاء روحها ويُذهب بريق أنوثتها
ً
ّ
متكئة عىل جدار
الغضة .تجدها تميش الهوينى
ّ
تغض الصوت ال تكاد
حيائها تخاف أن يُخدَش،
تسمع له رنّة ،لسانها رطيبُ الكالم ،نديٌّ يقطر
ترحيب بني األهل واألصحاب.
حالو ًة وحُ سن
ٍ
ّ
وأدب واحتشام،
فر
باش ًة ال يُرى منها إال كل َخ ٍ
ٍ
السالم ومعها ّ
تُلقي ّ
السالم ،مزهو ًة يف بيتها بألوان
ٍ
لحاجة أو ما
زهور الربيع ا ُملنعشة ،وإذا ظهرت
اض ُ
ط ّرت له بألوان الوقار وهيبة الحِ شمة والجالل.
الحيا ُء لها هو لُبُّ الجمال وظاهره! وإن لم تحظ
وافر من صور الجمال الظاهر والخفِ ّي يف
بنصيب ٍ
ٍ
َ
مقاييس دنيوية!
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ناركسلا ميهاربإ خيشلل »تا َيَرَجاَملا« :باتك يف ةءارق

الورقة
األخيرة

بعضكم لبعض ً
وجعلنا َ
فتنة
ٍ

نبي يُوحَ ى
لم تستوعب عقول املرشكني مشه َد ٍّ
إليه ،وهو برشٌ مثلهم يأكل الطعام ويميش يف
وجهلوا ّ
أن الله ابتالهم به وابتال ُه بهم،
األسواق،
ِ
الطائع
كما يُبتىل املؤمن والكافر
ليظهر َ َّ
ببعضهما؛ ْ
َ َ َْ َ َْ َ
قبْلَ َ
ِين إ ِ ْلا
ك  ِم َن ْ َال ُم ْر َسل
العايص﴿ ،وما أرسلنا
من
ام َو َي ْم ُش َ
كلُونَ
إ َّن ُه ْم ل َ َيأ ْ ُ
ون في الأ ْس َواق َو َج َعلناَ
الط َع َ
َّ
ِ
ِ
ون َو ِ َك َ
ك ْم ل ِ َب ْعض فِتْ َن ًة َأتَ ْصب ُر َ
ان َر ُّب َ
َب ْع َض ُ
ك بَ ِص ً
يرا﴾
ٍ
ِ
الغني بالفقري ،والصحيحُ
[الفرقان .]20 :كذلك يُبتىل
ُّ
ُ
والرشيف بالوضيع.
باملريض،
ويف الطباع والعادات والقدرات واألفعال واملواقف
وأعراض النفوس وأخالقها من أرسار االبتالء ما ال
يُحصيه إال خالقها  .فالعنيف والرفيق ،والعجول
واملتأني ،والغضوب والحليم ،والقلق واملطمنئ،
والفوضوي واملن َّ
ظم ،والثرثار والصموت ،والغبي
والذكي ،واللئيم والكريم ،واملتكرب واملتواضع،
والظالم واملظلوم ،واملض ِّلل والتابع  ...ك ُّل هؤالء
ُ
بعضهم لبعض فتنة.
وأش ُّد ما تكون الفتنة واالمتحان حني يجتمع
املختلفان اجتماعً ا ال يسهُ ل االنفكاك منه ،كاألزواج،
واآلباء واألبناء ،والرشكاء ،والجريان ،واملعلمني
والطالب ،والقادة واألتباع ،واملديرين واملوظفني؛
فأولئك ابتالؤهم متك ِّر ٌر شدي ُد الوطأة.
ويف االبتالء يكون العطاء عىل قدر الصرب،
ص ِرِب َ
{أَتَ ْ
ُون} ،فيتكامل الصبور مع رحيق اآلخرين
ِّ
ويسخر
دون أشواكهم التي يدفعها الله عنه،
ثواب اآلخرة مَ ن يُنصفهم ولو بعد
الله ملحتسبي
ِ
َ
حني ،ويكون أولئك أطول الناس نف ًسا يف اإلصالح
والتغيري ،أُسوتهم مَ ن َر َف َض إطباق األخشبني عىل
املرشكني ،ثم عفا عن املسيئني له ﷺ ،وقدوتهم
يعقوب ويوسف  بعفوهم العظيم ،وكذا مَ ن تحمّ ل
من أنبياء الله  أن يكون بعض أهله عىل غري دينه،
ويهلكوا أمام عينيه .ومثل هؤالء هم سلوة املحزونني
ّملا كانت سلوتهم مع الله.
ُ
ص ُ
تنق ُ
بعض تلك املكتسبات بقدر ما يضيق املرء
َ
ِّ
بمن حوله منغ ً
صا عيشه بالتش ِّكي وكثرة املعاتبة
يظن َّ
ّ
أن
واملعاقبة ،ويفقِ ُد من قوّته الداخلية حني
ضعف .ومَ ن أدمن البوحَ للبرش فاته ُّ
الصرب َ
بث
رسه ونجواه ،وحينها
الشكوى والحزن إىل مَ ن يعلم ّ
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قد ينشط للدعاء عىل من أزعجه قبل دعائه لنفسه
هو.
وقد تغمر املر َء مشاع ُر العُ جب بصربه ،أو ينفد
صربه عىل مَ ن حوله ،يف حني أنّهم ربما يعانون
بسببه هو! يتأملون ويتأوّهون ،وتُنهكهم آالم الحرسة
والبكاء والضيق والضغوط بسببه ،وتقع عليهم
الكوارث والنكبات والخسائر بأفعاله واجتهاداته
واقرتاحاته وتوجيهاته وقراراته وكلماته ،يريد لهم
الخري فيصيبُهم الرشّ  ،كما أنّهم قد يريدون له الخري
فيأتيه منهم ُّ
الرُّض.
﴿ب ْع َض ُ
هي هكذاَ ،
ك ْم ل ِ َب ْع ٍض فِتْ َنة﴾ ،فمَ ن ّ
ظن
أنّه الصبور دون الناس ،وأنّه الذي يعفو ويصفح
ويغفر وال يؤذي وال يُزعج وال يضايق؛ فذلك الواهم.
ومَ ن أراد تجاوز هذا االبتالء بمفارقة الناس
عمومً ا أو مفارقة من آذوه من األقربني؛ فخريٌ له أن
يبني جنّة الرىض يف قلبه يُميض بها أيام حياته؛ ليهنأ
َ
مع أحبته ورفاقه ،ويتساند معهم ليجتازوا االختبار،
وهذا بال ش ّك أسهل وأجمل.
قد ال يشعر بك أحد ،وربما ال يواسيك أحد ،كما
أنّك لن تجد مسعِ ًفا لك يف ميدان الصرب كاليقني بربّك
البصري ،ويقينك الجازم با ّ
طالعه سبحانه وتعاىل
ِ
وضغوطك
مشاعرك املتأ ّلمة،
عىل ك ّل معاناتك ،وعىل
ِ
النفسية ،ودموعِك الحا ّرة ،وآهاتك امللتهبة ،وحب ِْسك
نفسك يف مئات املواقف اليومية ،وآثار ك ّل ذلك يف
حياتكّ ..
وأن عنده وحده عز وج ّل السلوى.
﴿و َك َ
َ
ان َر ُّبك بَ ِص ً
َ
يرا﴾ بدائك ودوائك ،وحاجتك إىل
ذلك االمتحان ببعض مَ ن حولكّ ،
يضيع
وإن الربَّ ال
أولياءه الصادقني الصابرين املنصفني ﴿ َ
ولَ َق ْد َن ْعلَمُ
يق َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ون  ٩٧فَ َس ّب ْح ِبحَ ْم ِد َر ّب َ
َأنَّ َ
ض ُ
ك
كيَ ِ
صدركبِمايقول ْ ُ ْ َّ َ ِ َ َّ َ ْ َِ
ُ
َّ
جد َ
ِين َ ٩٨واعبد َربك حتى يأت َِيك
َو ْك ْن ِم َن السا ِ
ال َيق ُ
ِين﴾ [الحجر.]99-97 :
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