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كلمة
التحرير

موجة الشك والتشكيك
ما الموقف منها؟
ما إن تراجع الدور الحضاري للمسلمني يف
العالم حتى طفقت البرشية تتخبّط من ٍ
تيه إىل
تيه ،والذين تصدّروا قيادة العالم كانوا بعيدين
ك ّل البعد عن هذه الحضارة وأسسها املتينة التي
ّ
رسختها العقيدة والقيم اإلسالمية وأدّت إىل تق ّد ِم
ِ
ورفعة املسلمني إىل ذروة املجد لقرون
اإلنسان
طويلة ،فأضحت البرشية بيد هؤالء القادة مرسحً ا
ً
وسوقا للبيع والرشاء ،وحقالً للتجارب يف
للدمى،
مختلف املناحي العلمية والفكرية والدينية ،بعيدًا
عن نور الوحي وهداية السماء.
بداية البالء:
بدأت املعاناة مع طغيان الثورة الصناعية يف
أوروبا ،حيث رافقتها ثورة عىل الدين النرصاني
ّ
والتحض والتع ّلم
الذي تحوَّل إىل عقبة أمام التقدّم
منذ أن فقد حقيقته السماوية وتع ّرض للتحريف
عىل م ّر العصور ،فأصبح غري قادر عىل تقديم
اإلجابات الشافية التي يحتاجها البرش ،بل أصبح
ً
مناقضا للعقل واملنطق ،محاربًا للعلم ،مُزريًا
بفطرة اإلنسان ومكانته ،وصار أدا ًة لتس ّلط رجال
الدين سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا ،واحتكر رجال
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الدين «الكتابَ املقدّس» وحظروا تع ّلمه وتفسريه
إال عن طريقهم ،وحاربوا العلماء واعتربوهم
هراطقة ملج ّرد مخالفتهم للتصوّرات ال َكنَسيّة،
إضافة للكثري من املمارسات التي ف ّرغت الدين من
مضمونه.
وبدال ً من سري الثورة يف طريق تصحيح انحراف
الكنيسة وتنقية الدين النرصاني من التصوّرات
التي دخلت عليه ،والشوائب التي أفسدته؛ عمدت
النُخب الثقافية والسياسية إىل الفصل التا ِّم بني
الحياة والدين بجميع تعاليمه األصلية واملح ّرفة،
وسلطته املعنوية واملادية املتمثّلة يف ممارسات
القساوسة والرهبان.
اإللحاد والكفر بالدين:
كانت النتيجة :ثور ًة عىل الدين ،ونبذه ك ّليًا
من الحياة العامة ،وحرصَ ما بقي منه يف طقوس
شكليّة غري مُلزمة ،والنظر بعني الش ّك والريبة يف ك ّل
ما هو تقليدي أو موروث ،واستئناف رحلة املعرفة
إطار مرجعي ،سوى الرشط املسبق
دون هداية أو ٍ
ّ
بتنحية الدين جانبًا ،وربطه بالتأخر والتخ ّلف،

؟اهنم فقوملا ام كيكشتلاو كشلا ةجوم

واعتباره السبب الرئيس للظالم الذي كانت تعيشه
أوروبا القرون الوسطى!!
ولك بعد ذلك أن تجول بفكرك وتتخيّل :أين
يمكن أن تصل البرشية وهي بعيدة عن الدين؟
وكيف ستكون الحياة وهي تفقد روحها واتصالها
بنور الوحي وجمال القيم وسموّ اإليمان؟
بدال ً من تصحيح الثورة الصناعية األوربية
النحراف الكنيسة؛ عمدت النُخب الثقافية
والسياسية إىل الفصل التا ِّم بني الحياة
والدين بجميع تعاليمه األصلية واملح ّرفة،
وسلطته املعنوية واملادية املتمثّلة يف
ممارسات القساوسة والرهبان.
ّ
الشك:
سلسلة
ُفتح باب الش ّك عىل مرصاعيه ،وابتدأ بالش ّك
بصحّ ة األديان جميعها وترشيعاتها وكتبها ،ثم
وصل إىل الش ّك يف وجود الخالق ذاته ،وتتابع بعدها
العلماء عىل وضع تفسريات مادية للكون ومظاهر
َ
املشاهدَة منها أو املوغلة يف الغيب
الحياة ،سواء
ُ
مدارس فكرية وفلسفية تبنّت
والزمن  ..فظهرت
نظريات حول بداية الكون وخلق اإلنسان مليئةً
ٍ
بأغاليط يأباها العقل السليم ،كنظرية النشوء
ً
مشابهة يف
والتطوّر وأصل األنواع ،ونظريات
مختلف العلوم كعلم االجتماع واالقتصاد والسياسة
والرتبية وغريها ،وك ّلها تشرتك يف أنّها تعتمد العقل
والتجربة مصد ًرا وحيدًا ومقد ًّسا للمعرفة والعلم،
مع تنحية فكرة اإلله وجميع ما يتع ّلق به جانبًا،
وأصبح التصديق بهذه النظريات التي تصادم
العقل وتحارب املنطق وال تملك من األد ّلة ما يرقى
إىل ما يمكن تسميته دليالً؛ من املس ّلمات لدى كثري
من البرش!
وجهات نظر!
ويف ظ ّل هيمنة هذا الفكر عىل ّ
املؤسسات العلمية
والفكرية واإلعالمية يف الدول املتغ ّلبة عىل مقاليد
َ
األساس املتني الذي
القوّة يف العالمَ :ف َقدَت العلو ُم
كانت تنطلق منه وهو التسليم بالبدهية الكربى
املتمثّلة يف وجود الخالق العزيز القوي املدبّر
لألمور ،والعبودية له سبحانه يف كل مناحي الحياة،
ورضبت الفوىض أطنابها يف ك ّل مفاصل املعرفة،
وأضحت جمي ُع الحقائق والـ ُمثُل والقيم -ومنها

الدين وحقائقه -وجهات نظر تحتم ُل الصواب
والخطأ ،وصار اإللحاد ً
حقا معرفيًا؛ فاهتزت
الثوابت وضعف اليقني إال بعقل اإلنسان و»حريته»
يف البحث عن املعرفة!
وظهرت املدارس األدبية التي حملت طابع
(الحداثة) بما تحمله من غموض ورمزية
وإيحاءات غري مفهومة ،فكانت عامالً إضافيًّا من
عوامل تمييع الثقافة واملعرفة ،وإضعاف العالقة
باملايض بكل ما فيه ،من خالل كرس إطار اللغة
التي هي وعاء العلوم.
أما النظريات االقتصادية التي رشَّقت العالم
يسء عىل البرش؛ إمّ ا
وغ َّربته ،فقد كان لها وقع ِّ
ّ
بحرمانه من حقوقه األساسية يف التملك ،أو برتك
رادع وال وازع ،وهذه
الغني يسحق الفقري دون
ٍ
النظريات توَّجت هذه الفوىض املعرفية إىل جانب
نظريات التفوّق العنرصي التي تبنّتها ن ُ ُ
ظم
سياسية قويّة وصاعدةّ ،
وقسمت البرش إىل طبقات
بحسب العرق واللون واالنتماء؛ فقادت العالم إىل
دمار شامل يف حربني عامليتني متتاليتني لم تعهد
البرشية مث َلهما قبل ذلك ،وألقت بظاللها حتى
اليوم عىل الواقع السيايس واالقتصادي والثقايف
للعالم أجمع.
اتساع (حرية التعبير) لحماية المتناقضات:
ّ
هذه الحالة الحائرة املتمثّلة يف تفكيك املسلمات
والش ّك يف الثوابت ،وتقديمها إىل جانب النظريات
غري الثابتة أو املتعارضة عىل طبق املساواة ،تنتج
بطبيعة الحال تصادمً ا مجتمعيًّا سببه بقاء فئات
تتبنّى ما تمليه عليها فطرتها األصلية وإيمانها
املوروث وإن كان فيه أخطاء ،يف مقابل تبنّي فئات
جديدة للنظريات والصيحات التي تظهر حينًا بعد
حني .كما أنّها تُلقي بظاللها عىل الن ُ ُ
ظم السياسية
الغربية ،التي كانت بحاجة لتحقيق قدر من
االستقرار والتجانس يف بلدانها لتتماسك وتستمر
قوتها ،فاتسعت فيها دوائر الحريات لتستوعب
التيارات املتناقضة التي وصلت إىل حدود غري
مسبوقة ،مع اتفاقهم عىل االنطالق من علمانية
العلم والفكر والدولة لحماية هذه املتناقضات.
ومع ظهور آثار سيئة وكوارث علمية واجتماعية
واقتصادية لهذه التطبيقات ،عمدت الدول
واألنظمة إىل تقنني العديد من هذه املمارسات،
ووضع ضوابط عمرية أو اجتماعية لها ،وصار من
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ينكر هذه التناقضات يُواجه بما بات يُعرف بحرية
ُ
ّ
اعتناق ما شاء من
وبأن ِم ْن حَ ِّق مَ ْن شاء
التعبري،
املعتقدات وارتكاب ما شاء من األفعال ،إىل الدرجة
ً
حرية أكثر
التي يجد فيها امليسء املتجاوز لحدوده
ِّ
املتعقل ،ومن أبرز األمثلة عىل هذا
من املحافظ
التناقض القيمي ما حدث ويحدث يف فرنسا من
اإلساءة لألنبياء ،يف الوقت الذي تُج َّرم فيه اإلساءة
ألشخاص الحكومة!!
وهكذا ضاق القدْر املعريف والقِ يَمي املشرتك
الذي يمكن للجميع الرجوع إليه والصدور عنه،
ويف الوقت ذاته تزعزعت مس ّلمات كربى كانت يف
نطاق العقائد والقيم يف وقت مىض لكنها اليوم
صارت وجهات نظر تحتمل الصواب والخطأ،
وصار يطرق سمعك كثريًا البحث عن املشرتكات
مثل اإلنسانية والقيم اإلنسانية التي ليس لها تفسري
مفهوم وال كتاب معلوم ،فصار الش ّك والتشكيك
سمة هذا العرص ،فما الذي يمكن الوثوق به ما
دامت األمور وجهات نظر؟!!
أصبح (التجديد) أم ًرا محمودًا يف ذاته
ومطلوبًا ،والثبات عىل القديم مرغوبًا عنه
ومذمومً ا ،ال ليشء سوى ّ
أن هذا جديد
وهذا قديم ،فانطلقت األفكار واملمارسات
من عُ ُقلها ،غري محكومة بأيّ قيد أو
ضابط ،سوى مبدأ البحث (الح ّر) عن
الجديد والغريب
تفاقم المشكلة:
تمثّلت املصيبة ال ُكربى يف عدم وجود إطار
مستق ّر لهذه األفكار ،فهي قابلة للتغري باستمرار،
فما كان قبيحً ا منبوذًا باألمس من الفواحش
كالشذوذ واملخدرات ،أصبح اليوم مقبوال ً مُرحَّ بًا
به ،بل هناك محاوالت لجعله مرشوعً ا يف القوانني
والدساتري؛ مما يحوّله إىل أساس تبنى عليه املعرفة
والسلوك.
وأصبح التغيري و(التجديد) أم ًرا محمودًا يف
ً
وسمة عىل التقدّم والتطوّر ،والثبات
ذاته ومطلوبًا
ً
عىل القديم مرغوبًا عنه ومذمومً ا يف ذاته وسمة عىل
التخ ّلف والرجعية ،ال ليشء سوى ّ
أن هذا جديد
وهذا قديم ،فانطلقت األفكار واملمارسات من
عُ ُقلها ،غري محكومة بأيّ قيد أو ضابط ،سوى مبدأ
البحث (الح ّر) عن الجديد والغريب.
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وهكذا تتسع الفجوة ويزداد الظالم قتامة ،وال
تصل البرشية إىل اإلجابات الحاسمة وال الحلول
الجذرية ،وتزداد االنحرافات تط ّر ًفا وابتعادًا عن
االعتدال والفطرة السوية ،يف نتيجة طبيعية لهذا
التقدّم املزعوم من جهة ،والهروب من إشكاالت
الواقع ،واستمرار البحث عن إجابات من جهة
أخرى ،يف ظ ّل الغفلة والتغافل عن اإلجابات النهائية
والجذرية التي قدّمها الوحي املن ّزل.
لم يعد البحث عن (الجديد) قارصًا عىل
الدين والعلم ،بل انتقل لجميع املجاالت،
فشمل النظر للعادات والتقاليد واألعراف،
وأصبح التسابق للخروج عنها وخرقها
مطلبًا للشباب يف ح ّد ذاته ،وعنوانًا لإلبداع!
ومن نتائج وآثار ذلك في عالمنا اليوم:
»تقديس العقل والعلم ،والنظر للعلم التجريبي
عىل أنّه قادر عىل اإلحاطة بكل الحقائق الكونية،
ّ
وأن البرش لم يعودوا يف حاجة إىل أيّ مصدر
آخر للمعرفة ،وظهور النزعة «العلموية» التي
تعتقد ّ
بأن «العلم يكفي اآلن وحده ملعالجة
جميع شؤون اإلنسان».
»استبعاد الدين من بَ ْلوَرة األفكار والحاكمية
عليها ،يف نتيجة منطقية للنقطة السابقة ،ومن
أبرز نتائج هذا التوجّ ه :خواء الحضارة الغربية
من املعنى ،وتحوّلها إىل مادّة مج ّردة ،وجسد
بال روح.
»البحث دومً ا عن (الجديد) ،والنظر للقديم
باستهانة وازدراء مهما كانت قوّته وصحّ ته،
وإحاطة الجديد بالتقدير مهما كان ،ولم يعد
األمر قارصًا عىل الدين والعلم ،بل انتقل لجميع
املجاالت ،فشمل النظر للعادات والتقاليد
واألعراف ،وأصبح التسابق للخروج عنها
وخرقها مطلبًا للشباب يف ح ّد ذاته ،وعنوانًا
لإلبداع!
»اضطراب مقاييس الحكم عىل األمور ،فلم يعد
النظر للصواب والخطأ من منظور الرشع
أو العادات واألعراف ،بل لم يعد ثابتًا؛ فما
كان خطأ ً باألمس يمكن أن يتحوّل لصواب
كالشذوذ واإلجهاض وغريها .ولم يعد مقياس
معرفة الصواب والخطأ بالرجوع ملنظومة
قيمية أو معرفية معينة ،بل بالغلبة والشهرة،

؟اهنم فقوملا ام كيكشتلاو كشلا ةجوم

ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺸﻚ
اﻟﺜﻮرة ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ

اﻟﺸﻚ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷدﻳﺎن واﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻘﺪان اﻟﻌﻠﻮم ﻷﺳﺴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻟﻖ ،وﻇﻬﻮر اﻹﻟﺤﺎد

اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﺼﺪراً وﺣﻴﺪاً ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
وﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

وﺿﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻜﻮن وﺣﺮﻛﺘﻪ

اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺳﺲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ
اﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﺸﻚ وﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻷﻓﻜﺎر
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺠﺪﺗﻪ وﻧﺒﺬ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻘﺪﻣﻪ ﻓﺤﺴﺐ

ولم يعد مقياس الجمال كما كان ،فصار
التشويه بالوشوم وتقطيع األعضاء بك ّل طريقة
مق ّززة معيا ًرا للجمال ،وصار اإلغراب يف اللبس
واملظهر والسلوك دليالً عىل التقدم والحضارة،
وهكذا!
ّ
لكافة مناحي الحياة،
تس ّللت نظرة الش ّك
حتى إىل املس ّلمات العلمية ،مع إلباسها
اللبوس الرشعي يف بعض األحيان لإلقناع
بها .إىل جانب الش ّك يف النظم الصحية
واألدوية والعالجات واللقاحات وغريها،
والتحذير الشديد منها
آثار الموجة في العالم اإلسالمي:
للعديد من العوامل والظروف :وصلت هذه
ً
–بداية-
األفكار إىل العالم اإلسالمي ،وتقمّ صها
ٌ
فريق من املؤثّرين عىل مستوى القرار السيايس
والبحث العلمي ،فظهر لها أصداء وتطبيقات ،من
أبرزها:
•إنكار وجود الخالق واإللحاد التامّ ،أو التشكيك
والحرية فيما يعرف بالالأدرية ،وسواء كان ذلك
بهدف البحث عن الحقيقة ،أو بدافع التخ ّلص

اﻟﺘﻴﻪ واﻟﻀﻴﺎع اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ

من تبعات اإليمان بالله تعاىل ،والولوغ يف
املح ّرمات دون وازع أو رادع ،فالنتيجة متقاربة.
•التشكيك يف الرتاث الديني ،والعمل عىل إعادة
النظر يف املس ّلمات الرشعية بدءًا من النصوص،
والعمل عىل تفسريها ً
وفقا للمناهج الفكرية
ّ
النص
املعارصة ،فظهرت أفكار إعادة قراءة
وتأويله ،والتفسريات الشا ّذة ألحكام الدين.
•النظر للتاريخ اإلسالمي وتراثه نظرة ازدراء
واحتقار واتهام ،ومحاولة التخ ّلص من آثاره
ومنتجاته باسم (التجديد) والعرصنة والحداثة.
•االستخفاف بجهود العلماء السابقني واتهام
أشخاصهم ومناهجهم ،وصوال ً إىل الخروج
عن تعاليمهم وعلومهم .بدءًا بعلماء الرشيعة،
فهم –مهما عال شأنهم كاألئمة املتبوعني-
رجا ٌل ونحن رجال!! ومرو ًرا بعلماء الحديث
كالبخاري ومسلم والطعن يف جهودهم
والتشغيب عليهم ممَ ْن ليس له نصيب من العلم،
ووصوال ً للصحابة والطعن واللمز فيهم ،تار ًة
بنكهة سياسية ،وتار ًة بنكهة حديثية ،وانتها ًء
بالحديث النبوي والقرآن الكريم ونزع القدسية
عنهما ،وإلباسهما لباس التاريخية والبرشية.
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مع شيوع وسائل التواصل االجتماعي
وانتشار التفاهة :ازدادت صعوبة تمييز
ّ
الغث من السمني عىل قطاعات هائلة من
ُ
الشباب ،وفتح الباب عىل ما يعرف بظاهرة
إسقاط الرموز ،فلم تعد الجماهري تثق
بآراء املتخصصني والخرباء؛ فاملسألة يف
نظرهم ال تعدو كونها «وجهة نظر»!
•اضطراب اليقني باملس ّلمات العقلية والعلمية
والكونية ،وتس ّلل نظرة الش ّك والتشكيك ّ
لكافة
مناحي الحياة ،ولعل من آخرها الش ّك يف علوم
الفلك التي ّ
توصلت إليها البرشية وثبتت بعض
مس ّلماتها عرب القرون وأ ّكدتها العلوم الحديثة
ككروية األرض ونحوها ،مع إلباسها اللبوس
الرشعي يف بعض األحيان لإلقناع بها .إىل جانب
الش ّك يف النظم الصحية واألدوية والعالجات
واللقاحات وغريها ،والتحذير الشديد منها.
•ذيوع موجات نظريات املؤامرة التي تتغ ّذى
عىل العديد من الترصّ فات السيئة واملشبوهة
للحكومات واملن ّ
ظمات ،وظهور الفساد فيها
بسبب خضوعِها لجماعات الضغط وأصحاب
النفوذ والتأثري وجشعِ ها املادي ،وتضخيم
وسائل اإلعالم لبعض القضايا .رافق ذلك :ق ّل ُة
وعي الناس بكيفية ّ
تلقي األخبار وتمحيصها
ّ
والتوقف عن نرش ما ليس
وردّها إىل مصادرها،
له مصدر موثوق؛ فازدادت نظرة الش ّك يف ك ّل
ما يحدث ،وتفسري ما يحدث حولنا عىل أنّه
مؤامرة ،واعتقاد ّ
أن أصابع خفية تقف خلف
ك ّل حدث ،مهما كان نوعه سياسيًا أو اقتصاديًا
أو دينيًا ،إىل درجة قيام البعض بنسبة بعض
الكوارث الطبيعية إىل تدبري البرش!!
•حلول الخرافات واألوهام مح ّل العلم اليقيني يف
العديد من األمور ،فاضطربت مصادر املعرفة
ومقاييس التفريق بني الصحيح واملزيف،
وراجت سوق املعلومات املغلوطة.
•التف ّلت من العادات والتقاليد ،والضوابط
املجتمعية باسم التح ّرر والخروج من عباءة
التقليد وتحقيق الذات و(اإلبداع).
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تشويه وانتقائية في المرجعيات والرموز:
أسهم يف تحقيق ذلك ك ّله :االنتقائية يف تصدير
الرموز واملرجعيات ،حتى أصبحت سمة سائدة لدى
الكثري من األنظمة واملؤسسات الدولية واملحافل
الثقافية والعلمية ،وعىل نطاق الجوائز واملسابقات،
واملنح الدراسية وكرايس البحث ،ووسائل اإلعالم،
وتصدير التافهني واملشبوهني من حملة األفكار
الشاذة واملنحرفة ،وتقديمهم يف ثوب العلماء الذين
يُصدر عن قولهم وتُتبع مذاهبهم ،ومواجهة العلم
بالرتّهات والتفاهات وإلباسها لبوس العلم ،حتى
صارت املناصب والجوائز ،ومستوى الشهرة وكثرة
املتابعني معيا ًرا من معايري االتباع عند الكثري من
الناس ،حتى لو كانت شهرة جوفاء!!
ومع شيوع وسائل التواصل االجتماعي وانتشار
ّ
الغث من السمني
التفاهة :ازدادت صعوبة تمييز
ّ
عىل قطاعات هائلة من الشباب غري املتسلح بسالح
العلم وأدوات التمييزُ ،
وفتح الباب عىل مرصاعيه
مع ما يعرف بظاهرة إسقاط الرموز ،فلم تعد
الجماهري تثق بآراء املتخصصني والخرباء؛ فاملسألة
يف نظرهم ال تعدو كونها «وجهة نظر»!
وهذا ك ّله يأتي يف فرتة ضعف وتف ّرق للمسلمني،
وتفوّق أعدائهم يف املجاالت الحيوية املهمة،
وتح ّكمهم بمقاليد القوّة والتأثري ،األمر الذي جعل
ثقافة الغالب تفعل فعلها يف املغلوبني بمختلف
رشائحهم.
املنهج الصحيح ملواجهة فقدان املصداقية
هو النقد العلمي املبني عىل مصادر
ّ
الحق من
حقيقية وأدوات متماسكة تميز
الباطل ،وترصد مواطن الخلل ،ثم تضع
الحلول الوقائية والعالجية للتعامل مع
ّ
املتبقية
هذه النطاقات
نعم للنقد وال للتشكيك:
ال يخفى ّ
أن حالة الش ّك وفقدان الثقة املعرفية
تثري الخوف والهلع لدى البعضّ ،
ألن الش ّك ال ساحل
له ،وال ِ
يوصل إىل نتيجة متماسكة ،وله طبيعة
متسلسلة تثري املزيد من املخاوف من أمور غامضة
ال يستطيع الكثريون مواجهتها ،وهذه بيئة خصبة
َّ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ
ك ُم ال َف ْق َر﴾[البقرة]268 :
للشيطان ﴿الشيط
ان ّ ُيعِد َ
َ ُ ُ َّ ْ َ ُ ُ
َ
ْ
ُ
َ
﴿ذلِكم الشيطان يوِف أو ِلاءه﴾[آل عمران.]175 :
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ومع اإلقرار ّ
بأن العديد من األمور يف عاملنا اليوم
ّ
وبأن مصداقية العديد من
تثري الريبة بالفعل،
املن ّ
ظمات والهيئات الدولية والحكومات مح ّل نظر
وفحصّ ،
لكن املنهج الصحيح يف مواجهة ذلك هو
النقد العلمي املبني عىل مصادر حقيقية للمعرفة،
وأسس ثابتة للعلم ،وأدوات متماسكة للبحث
ّ
واالختبار التي تميز
الحق من الباطل ،وترصد
مواطن الخلل ،ثم تضع الحلول الوقائية والعالجية
ّ
املتبقية.
للتعامل مع هذه النطاقات
مالمح الوقاية والعالج:
لم تعد مسألة الش ّك تقترص عىل جيل من
األجيال ،أو فئة من الناس ،أو شعب من الشعوب،
لذا ّ
فإن التصدّي لها عىل درجة كبرية من األهمية،
ويمكن أن يتمثّل العالج والوقاية يف النقاط التالية:
ّ
التلقي ،وكيفية
•تع ّلم كيفية ضبط مصادر
االستدالل وأصوله.
•معرفة كيفية التعامل مع املعلومات ومصادر
املعرفة.
•التوثُّق من مصادر املعلومات وعدم نرش
املعلومات التي ليس لها مصدر موثوق.

•االهتمام بالعقل وصيانته يف ضوء التعاليم
الرشعية.
ّ
الحس النقدي.
•تنمية
•تنظيم وتعليم التفكري.
•إعمال العقل واملنطق والتف ّكر والتدبّر وعدم
االنجراف خلف املخاوف والرتّهات.
ّ
التحصن بالعلم حتى ال نكون فرائس للجهل
•
والشكوك التي ال ساحل لها.
•الثقة بأهل العلم املوثوقني من ك ّل اختصاص،
ومعرفة كيفية االستفادة منهم والتعامل مع
أخطائهم.
•توطني النفس عىل مواجهة املخاوف وعدم
االستسالم لها ،واإليمان بالقدر وبأنّه لن يصيبنا
إال ما كتب الله لنا.
•العمل عىل بذل املمكن من األسباب ،والتو ّكل عىل
الله بعد ذلك ،واالطمئنان إىل ّ
أن الله ال يحاسبنا
عىل أكثر ِمن وُسعنا.
والله تعاىل أعلم.
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مألل يراضحلاو يسايسلا خيراتلا نيب

حضارة
وفكر

بين التاريخ
السياسي والحضاري لألمة
د.محمد العبدة

(*)

ليس من اإلنصاف االقتصار يف قراءة تاريخ األمة عىل جانبه السيايس دون
الحضاري ،أو املقارنة الظاملة بني أفضل ما وصل إليه الغرب اليوم وبني أسوأ ما
ً
فضل عن الرتكيز عىل املغالطات الخطرية وإغفال
اعرتى تاريخ األمة من حوادث،
الصفحات املضيئة يف الجانب السيايس والحضاري من تاريخ األمّ ة عىل حد سواء،
مما يربز الحاجة إىل قراءة موضوعية منصفة لتاريخ األمة من كافة جوانبه.
املتابع ملا يجري عىل الساحة الثقافية يف هذه
األيام سيالحظ أنه ثمة حملة عىل التاريخ اإلسالمي،
حملة ال تخطئها العني ،فيها ازدراء للمايض وتهجم
عىل الدول اإلسالمية التي جاءت بعد عرص الخلفاء
الراشدين ،بل قد تطال الخالفة الراشدة أحيانًا.
حملة توحي للقارئ أو املستمع أن تاريخ املسلمني
كله استبداد وظلم وقتال ُ
وفرقة ،تُبث تحت ستار:
املوضوعية والحداثة واملعارصة ،أو تحت ستار
التحقيق العلمي وعدم تقديس األشخاص.
وإذا كان بعض من يتكلم بهذا الشأن له
أغراض سيئة ،فإن البعض يقوم بهذه الحملة من
باب (التَّظ ُّرف) ليُشعر اآلخرين أنه من الطبقة
املثقفة التي ال تقدِّس املايض ،وأن كل يشء عنده
خاضع للنقد حتى األمور املس َّلمة واملتفق عليها.

ولو أن هؤالء الن َّ َقدَة يبنون أمورهم عىل أساس
من املعرفة املتخصصة والنقد السليم لكان األمر
سهلُ ،
ً
وقبل حوارهم ومناقشتهم ،لكنه التط ُّرف يف
النقد الذي ال يتوقف عند نقد الظاملني الفاسدين،
بل فيه نسف واغتيال للتاريخ كله ،ومن العجيب
ٌ
مؤرخ غربي لهذه النظرة الخاطئة عند
أن يتنبَّه
بعض الناس ،يقول« :هناك نظريات خاطئة
صورت التاريخ اإلسالمي عىل أنه سلسلة محكمة
من الحكام الطغاة»(((.
والعجيب ً
أيضا أننا نجد أن األمم الحية كأمم
الغرب اليوم ِمن أحرص الناس عىل إعادة تاريخهم
وذكر أبطالهم والكبار من أدبائهم وعلمائهم؛
راجعَ ْت أوروبا تاريخها لتستفيد منه ،فد َرست
تاريخ الرومان واليونان ،ولم تقطع صلتها باملايض

(*) مفكر وداعية ،دكتوراه في التاريخ اإلسالمي ،عضو المجلس اإلسالمي السوري ،نائب رئيس رابطة علماء المسلمين.
((( بحوث عربية وإسالمية ،لزاهية قدورة ،ص( )43والكالم للمؤرخ (روزنثال).
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بل جعلته ِمهما ًزا لنهضتها ،ثم جددت وابتكرت
وقامت بني جوانبها حركات إصالحية.
بل إن األمم التي ليس لها تاريخ تصيَّدت
لنفسها أساطري تحيا بها «ونحن نحمل وراء
تاريخا حقيقيًا شهده الزمان ُ
ً
وشهد له،
ظهورنا
وهو تاريخ لو تقسمه أهل الكوكب األريض جميعً ا
ً
رشيفا نحو هدف رشيف»(((.
لكفاهم دافعً ا
«هناك نظريات خاطئة صورت التاريخ
اإلسالمي عىل أنه سلسلة محكمة من
الحكام الطغاة»
املؤرخ الغربي روزنثال

ال يخفى عىل عاقل أهمية التاريخ وأنه أكرب مُربٍّ
لألمم كما يصفه البعض ،وأنه «يف ظاهره أخبار
عن األيام والدول ّ
والسوابق من القرون األول ...ويف
باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها
دقيق ،وعلم بكيفيّات الوقائع وأسبابها عميق،
فهو لذلك أصيل يف الحكمة عريق» كما يصفه ابن
خلدون(((.
فال شك أن التاريخ «يُعيد َ
نفسه» ،وفيه تفسري
لكثري من األمور الحارضة ،كما أنه يلقي الضوء عىل
الطريق الذي نسري فيه ،فيعني عىل مواجهة املواقف
الجديدة.
التاريخ الحضاري لألمة:
ليس من اإلنصاف وال العدل أن نقترص يف قراءة
التاريخ عىل الجانب السيايس ،بل يجب أن يُقرأ من
جميع جوانبه :السياسية والحضارية؛ ألن االقتصار
َ
التاريخ جوه َره ويُعطل
عىل قراءة السيايس يُفقد
دو َره ،وإذا كان تاريخنا السيايس قد أصابه الضعف
أو التدهور يف بعض الفرتات وبعض املناطق إال
أن فيه قممً ا سامقة ،وفيه عدل ورحمة وفيه ملوك
صالحون ،كما أنه ال يخلو من االستبداد واألهواء.
أما تاريخنا الحضاري فكله قمم؛ فقد كانت
العلوم بشتى فروعها يف تقدم وازدهار ،ولم تتأثر
بظاهرة الضعف السيايس ،وذلك ألن األمة اإلسالمية
نشأت بالدين الذي يحث عىل طلب العلم ،وأن أكثر
املدارس كانت بدعم من األوقاف الخريية وجهود

األفراد والجماعات وليست بجهود الدول؛ لذا كانت
حركة العلم مستقلة عن حركة الدول وأنظمتها.
يرسد ُ
تعاقب الدول
وإذا كان التاريخ السيايس ُ
وأخبار املعارك فإن التاريخ الحضاري يذكر الذين
بَنَوا رصحَ الفقه اإلسالمي والذين كشفوا أرسا َر
الداء والدواء ،والذين ن َّ
ظموا العمل االجتماعي ِمن
خالل مؤسسة الوقف.
َ
التاريخ بنهر ذي
وقد شبَّه أحد املؤرخني
ضفتني؛ فالنهر قد يختلط ماؤه ببعض الدماء
واألشالء ،لكن عىل ضفتَ ِيه األشجا ُر والزرو ُع
والثما ُر النافعة ،وهكذا التاريخ :فقد تختلط أحداثه
ببعض ما يُع ِّكر صف َو املاء ،لكن نجد عىل ضفتيه
العلماء الذين أفنَوا أعمارهم يف خدمة العلم وخدمة
الناس ،هنا األطباء واألدباء ،وهنا الجغرافيُّون
لون َ
َ
واملؤرخون الذين ي َِص َ
بعضها ببعض يف
األمة
الزمان واملكان.
الجغرافيون الذي َّ
ً
تنقلوا يف البلدان ً
وعرضا
طول
وع َّرفوا املسلمني بأحوال إخوانهم يف البالد األخرى،
واملؤرخون الذين َدوَّنوا أحداثَها ووقائعَ ها ،وربطوا
مايض األمة بحارضها بما َدوَّنوه ِمن تراجم الرجال
والنساء ،فوجد املتأخرون يف تلك الرتاجم املث َل
األعىل ُ
للخلق الفاضل يف حياة األجيال األوىل ،وتأريخ
الشعوب التي صمدت وصابرت واستطاعت الفكاك
ِمن أرس األعداء.
ال أريد اإلطالة يف الحديث عن هذا الجانب فالكل
يعلم أسماء شخصيات كبرية وعظيمة يف علوم الدين
وعلوم اللغة ويف الطب والهندسة والرياضيات وعلم
النبات والفلك ،ومن يقرأ كتب الرتاجم سيجد العدد
الكثري من العاملات يف الفقه والحديث النبوي.
ويف الجانب الحضاري كانت مؤسسة الوقف ِمن
ُ
املدارس
أعظم املؤسسات نفعً ا لألمة ،ومِن آثارها:
واملشايف واملكتبات واملساجد ومؤسسات أخرى كثرية
تتعلق بمساعدة اإلنسان وخدمته ،ويف هذه الحضارة
بُنيت أكثر من ثالثمائة مدينة أكثرها باق إىل اليوم.
التاريخ كنهر ذي ضفتني؛ يختلط ماؤه
ببعض األحداث التي تع ّكر صفوه ،لكن
عىل ضفتَ ِ
يه الثما ُر النافعة املتمثّلة
بالعلماء الذين أسسوا للحضارة.

((( عربي بين ثقافتين ،لزكي نجيب محمود ،ص (.)22
((( تاريخ ابن خلدون (.)6/1
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َّ
إن فتوحات بني أمية هي الفتوحات الراسخة
حقائق من تاريخنا السياسي:
من الواضح أن الخالفة الراشدة قد انقطعت والباقية إىل اليوم بعد فتوحات الراشدين ،وقد
بتنازل الحسن بن عيل  وتحولت الدولة إىل تقبلت الشعوب هذه الفتوحات ألنها كانت للبناء
ملكية وراثية ،ومعاوية  يعرف ذلك ويقول :الحضاري وليست للنهب والسلب والتدمري كما هي
دول الغزو االمرباطوري.
«أنا أول امللوك»(((.
وقد ع َّد اب ُن خلدون أن فرتة بعض ملوك بني
اعتنت الدولة اإلسالمية عىل مر التاريخ
أمية وبني العباس هي ِمن ا ُمللك املمتزج بالخالفة،
باختيار عمّ الها وأمرائها من أهل التقوى
ويقولُ :
«وهم وإن كانوا ملو ًكا لم يكن مذهبهم يف
(((
والعلم والكفاءة ،عىل خالف الدول
امللك مذهب أهل البطالة والبغي» .
املستبدة اليوم التي ال تختار موظفيها إال
وجاء يف الحديث عن جابر بن سمرة  قال:
ممن كان عىل شاكلتها يف الظلم والبعد
انطلقت إىل رسول الله ﷺ ومعي أبي ،فسمعتُه
عن الدين.
يقول( :ال يزال هذا الدين عزي ًزا منيعً ا إىل اثني عرش
خليفة) ثم تكلم بكالم خفي عيل َّ فقلت ألبي ماذا
إن الدول االستبدادية ال تختار أمراءها
قال؟ قال( :كلهم من قريش)(((.
وموظفيها إال ممن كان عىل شاكلتها يف الظلم
نعم لم يكن هناك شورى كالتي أرساها والنهب واالستبداد والبعد عن الدين ،بينما نجد أن
الخليفة عمر  ولم يكن هناك مجلس مؤ َّلف ِمن أمراء بني أمية الفاتحني سواء يف األندلس أو الرشق
عدد معني من أهل الشورى((( ،لكن استشارة أهل كانوا من أهل التقوى والعلم والكفاءة ،كعقبة بن
العلم والرأي لم تنقطع يف جميع األمور ،فضالً عن نافع وحسان بن النعمان الغساني وزهري بن قيس
أنه كان هناك مجالس شورى بالفعل يف عدد من الذي وصف بأنه من رؤساء العابدين وأرشاف
الدول؛ فقد كان يف األندلس مجلس لشورى العلماء املجاهدين ،وجاء بعده موىس بن نصري فاتح
وعددهم عرشة والفتوى لهم.
األندلس ويف املرشق مثل :قتيبة بن مسلم الباهيل
لكن هل كل هذا يجعل تلك الدول كدول اليوم والج َّراح بن عبد الله الحكمي ومحمد بن القاسم
الثقفي ،وغريهم كثري.
االستبدادية الظاملة املدمِّ رة للمجتمع؟
كما أن تلك الدول لم تكن مطلقة السلطة،
إن كالم املشنعني عىل التاريخ اإلسالمي يُعطي
انطباعً ا للناس أن حكام األمس ِمن بني أمية وبني فالرشيعة حاكمة ،وح َّراس الرشيعة من العلماء
العباس مثل حكام اليوم! وهذه مغالطة كبرية ،بل اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر متوافرون،
هي جهل بتفاصيل تاريخ املسلمني ،يقول الشيخ قائمون بما أمرهم الله ،وقفوا حياتهم لخدمة
رشيد رضا« :حكامنا ال يُذكرون مع ملوك بني أمية اإلسالم والتصدي للفساد والطغيان ،ويمكن هنا
وأمرائهم ،حتى مع الحجاج الظالم ،فأولئك فتحوا تذكر مواقف :موقف املنذر بن سعيد البلوطي مع
املمالك وهؤالء أضاعوها ،وأولئك حفظوا الرشيعة عبد الرحمن النارص يف األندلس ،واإلمام الزهري
مع تقصريهم يف الشورى وهؤالء أضاعوها ،وأولئك مع هشام بن عبد امللك ،وسفيان الثوري مع محمد
ال يَظلمون إال مَ ن نازعهم وهؤالء يَظلمون يف كل املهدي العبايس.
يشء»(((.
وقد بقي الحال كذلك إىل أن أدخل السلطان
العثماني عبد املجيد قوانني وضعية أتى بها من
(((

(((
(((
(((
(((
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ُ
(خالفة نُب َّوة ،ثم يُؤتي هللا الملك من يشاء) قال:
البداية والنهاية ،البن كثير ( .)144/8وقد ورد أن معاوية رضي هللا عنه عندما حُدث بحديث:
َ
بالملك» .أخرجه أحمد ( .)20505وقد ورد في الحديث ما يدل عىل أن حكم معاوية رضي هللا عنه ليس من الملك العضود ،فقد أخرج
«قد رضينا
ِ
ً
ً
ُ
َ
َ
ُ
الطبراني في المعجم الكبير ( )236أن رسول هللا ﷺ قال( :أول هذا األمر نب ّوة ورحمة ،ثم يكون خالفة ورحمة ،ثم يكون مُ لكا ورحمة ،ثم يكون
ً
إمارة ورحمة ،ثم يتكا َدمُ و َن عليه تكا ُدم الحُ مُر) ،وللحديث روايات أخرى.
تاريخ ابن خلدون (.)258/1
أخرجه مسلم (.)1821
ال نبرر عدم وجود الشورى ،ولكن من قواعد التاريخ أال نحاكم القدامى بمفاهيم عصرنا.
مجلة المنار (.)426/9
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ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺮﻗﺔ واﻟﻘﺘﺎل ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻐﺎة اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ وﻓﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ٌ
إضعاف للعلماء
القانون الفرنيس ،فكان يف ذلك
ترتب عليه إلغاء القيود والضوابط التي كانت
مفروضة عىل السلطان ِمن قبل الرشيعة اإلسالمية،
أي إن هذا أدى إىل انفراد السلطان بالحكم وصار
ً
انطالقا يف سلطته(((.
أكثر
َّ
إن احتفاظ الفقه اإلسالمي باستقالله
الكامل عن السالطني والحكام أكرب
مفخرة من مفاخر نظامنا السيايس عىل
م ِّر التاريخ.
هذا ،وإن احتفاظ الفقه اإلسالمي باستقالله
الكامل عن السالطني والحكام كان أكرب مفخرة من
مفاخر نظامنا السيايس ،ومهما قيل عن بُعد أولئك
السالطني عن العمل ببعض تطبيقات الشورى إال
أنهم لم يُقحموا نفوذَهم يف آراء الفقهاء ،وكان هؤالء
ِّ
يفضلون السجن واألذى عىل الخضوع
الفقهاء
لرغبات الحكام.
والحقيقة أن الفقهاء لم يكونوا الوحيدين الذين
يتمتعون بهذه االستقاللية ،بل كذلك كانت سائر
مؤسسات التعليم والقضاء ،وكانت حِ َل ُق العلم
يف املساجد مفتوحة للجميع ،وكذلك كانت سائر
مؤسسات املجتمع.

ٌ
عمل بالواقع ال رضًا به:
َّ
إن الواقع السيايس املستج َّد عىل البالد
اإلسالمية ،والذي تغري فيه نظام الحكم ِمن شورى
إىل مُلك ،وإن َّ
ً
أهدافا مهمة ِمن أهداف الخالفة
حق َق
يف القيام بشؤون الدين واملسلمني ،وإن أصبح
واقعً ا لم يستطع حتى امللوك الصالحون تغيريَه
َ
واالنفالت منه ،إال أن أهل العلم كانوا عىل معرفة
بأن األصل هو الخالفة والشورى ،قال ابن حزم
رحمه الله« :وال خالف بني أحد من أهل اإلسالم
يف أنه ال يجوز التوارث فيها»((( ،وقال ابن تيمية
رحمه الله« :ما قال أهل السنة إن الواحد ِمن هؤالء
كان هو الذي تجب توليته وطاعته يف كل ما أمر
به ،بل كذا وقع ،فيقولون :توىل هؤالء وكان لهم
سلطان وقدرة فانتظم لهم األمر ،وأقاموا مقاصد
ِ
اإلمامة ِمن الجهادِ
وإقامة الحجِّ والجُ مَ ع واألعياد
(((
وأَمْ ِن السبل ،ولكن ال طاعة يف معصية الله» .
ويف املقارنة بني الخالفة وامللك يسأل ابن تيمية:
«هل امللك جائز يف األصل والخالفة مستحبة؟ أم
نقص
نقص علم أو ِ
ليس بجائز إال لحاجة ِمن ِ
قدرة؟ فنحتج بأنه ليس بجائز يف األصل ،بل
الواجب خالفة النبوة لقوله ﷺ( :عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) فهذا أمر
وتحضيض عىل لزوم سنة الخلفاء ،وهذا دليل ّ
بي

((( ينظر :نحو تيار سياسي لألمة ،لطارق البشري ص (.)54
((( الفصل في الملل والنحل ،البن حزم (.)7/5
((( المنتقى من منهاج االعتدال ،للذهبي ،ص (.)61
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11

مألل يراضحلاو يسايسلا خيراتلا نيب

ُ
الخالفة
يف الوجوب ،وهنا قوالن متوسطان :أن يقال
واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة ،أو
َس فع َل املقصود
أن يُقال يجوز َقبول امللك بما يُي ِّ ُ
بالوالية وال يُعرسه ،وبعضهم يوجب الخالفة ويذ ُّم
ً
مطلقا كما هو حال الخوارج
مَ ن خرج عن ذلك
واملعتزلة وطوائف من ا ُملتَسنِّنَة واملتزهدة ،وبعضهم
ً
مطلقا ِمن غري تقييد بسنة الخلفاء كما مقارنة مع تاريخ الغرب:
يبيح امللك
(((
إن الذين ينظرون إىل تاريخنا السيايس
ُ
رجئة» .
هو فعل الظلمة وامل ِ
وي َُشنِّعون عليه معجَ بني بتاريخ الغرب ،إنما
ً
مجمل دون تفاصيل،
ينظرون إىل تاريخ الغرب
حافظ املجتمع املسلم رغم التجزؤ
وينظرون إليه يف زمنه القريب ،ويعجبون به
السيايس عىل القيم اإلسالمية ،وهذا مما
كالذي ينظر إىل الجبل ِمن بعيد فال يرى إال أعاله،
ساعد يف العرص الحديث عىل مقاومة
يرى شخصيات سياسية وأدبية وعلمية منتقاة ،وال
االستعمار واالحتالل األجنبي.
ينظر إىل بقية املجتمع وبقية شؤونه وأحواله ،وال
إىل تاريخه.
ال ينظر هؤالء إىل أن أملانيا قبل مئة عام كانت
والبن خلدون رأي يؤيد فيه القو َل الثاني من
القولني املتوسطني« :ا ُمللك ّملا ذمّ ه ّ
الشارع لم يذ ّم مجزأة إىل ( )39دولة ،وال ينظرون إىل حروب
ّ
الكافة عىل الدّين ومراعاة الثالثني وحروب السبعني بني دول أوروبا ،وال
ّ
بالحق وقهر
منه الغلب
املصالح وإنّما ذمّ ه ملا فيه من التّغ ُّلب بالباطل ينظرون إىل الحرب األهلية يف أمريكا التي كلفت
وترصيف اآلدميّني طوع األغراض ّ
والشهوات»((( .أكثر من مليون قتيل ،وال يعلمون -أو ال يريدون
أن يعلموا -أن فيلسوف السياسة يف القرن السابع
وأما والية املتغلب التي يدندِنون حولها كثريًا ،عرش (جون لوك) كان يقول« :للحاكم املدني سلطة
فإن العلماء قالوا :إنها للرضورة وتق َّد ُر بقدرها مطلقة عىل كل أفعال الناس ،وعليهم أن يطيعوا
بحسب املصلحة ويجب َإزالتها عند اإلمكان ،القوانني التي يسنُّها الحاكم حتى لو كانت خاطئة»
واشرتطوا يف
طاعته إقامة الجهاد والجُ معات وأن السيايس (هوبز) كان يقول« :أفوض وأتخىل
(((
َ
وإنصاف املظلوم .
عن حقي لهذا الجمع من األشخاص (الدولة) وأبيح
فالقول بجواز إمامة املتغلب ليس فيه تربير لها جميع أفعالها» وأن ملك بريطانيا (جيمس
ألي ظلم أو طغيان ،وال ترشيع لوالية املتغلب ،لكنه األول) كان يقول« :إن الله هو الذي اختار امللوك،
عمل باملقدور عليه وما يصح به قيام أمور الناس ،فهم املسؤولون أمامه فقط ،وال حكم للقانون
وصالح دينهم ودنياهم.
عليهم ،ألنهم فوقه وليس للرعية إال أن تطيع ولو
كان امللك رشي ًرا» ولويس الرابع عرش ملك فرنسا
التاريخ السياسي واألمة:
كان يقول« :الدولة أنا» ،ولويس الخامس عرش كان
رغم التج ُّزؤ السيايس وظهور الدول الصغرية يقول« :يف شخيص وحدي تستقر السلطة العليا»،
املنقطعة بعد القرن الثالث الهجري إال َّ
أن األمة فهل قال أحد ِمن ملوك املسلمني أنه فوق الرشيعة
بقيت موحَّ دة ثقافيًا وسياسيًا فالعالِم يأتي من وأن الله سبحانه هو الذي اختاره؟
ُّ
ويبث علومه دون أي
الرشق ليستق َّر يف الغرب
كانت أول حركة إصالح يف بريطانيا عام
عوائق ،واملسلم ينتقل من بلد إىل بلد ويستقر فيها
وال يشعر بأنه غريب ،فال حدود (وال جوازات (1832م) حيث نُقلت السلطة التي كانت لألغنياء
وتأشريات) وليس هناك حواجز بسبب العِ رق أو ومالك األرايض إىل الطبقة الوسطى ،ثم توسع حق
االنتخاب ما بني (1867ـ  )1918وأصبح لكل
اللون أو األصل الطبقي ،ففي ظل هذه الحضارة
وصل املماليك إىل أعىل درجات السلطة ،وقد حافظ
املجتمع املسلم ورغم التجزؤ السيايس عىل القيم
اإلسالمية ،وهذا مما ساعد يف العرص الحديث عىل
مقاومة االستعمار واالحتالل األجنبي.

((( الفتاوى الكبرى ،البن تيمية ( ،)24/35باختصار وتصرف يسير.
((( تاريخ ابن خلدون (.)254/1
((( تفسير المنار ،لرشيد رضا ( ،)180/12وينظر :العواصم والقواصم ،لمحمد بن إبراهيم الوزير ( )212/1وما بعدها.
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البالغني رجاال ً ونساء لهم الحق يف االنتخابات(((،
لقد تطورت الديمقراطية الربيطانية عىل مدار
قرنني ونصف من الديمقراطية النظرية إىل
ديمقراطية كما هي واقعهم اليوم ،وال شك أن هذا
الذي وصلوا إليه هو تجربة ناجحة نسبيًا ،أي هذا
أحسن ما وصلوا إليه يف نظام الحكم بما أنّه ليس
عندهم يف النرصانية يشء يتعلق بنظم الحكم.
ومن هؤالء الملوك في الغرب اإلسالمي:
وكما قال رئيس وزراء بريطانيا (ترششل) :هذا 1 .أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن
أحسن األسوأ .وهي تجربة برشية بدأت بعد أقل
أمري دولة املوحدين:
من قرن تظهر عيوبها ونقائصها ،وبالتأكيد هناك
توىل ا ُمللك عام ( 580هـ) ،كانت مجالسه مزينة
ما هو أفضل منها وأحكم وأسلم لو فكر املسلمون
بحضور العلماء ،تُفتتح بالتالوة ثم بالحديث ،وكان
بطريقة صحيحة.
يجيد حفظ القرآن ويحفظ الحديث ويتكلم يف الفقه
ويناظر ،بنى مستشفى غرس فيه جميع األشجار
األمة اإلسالمية أمة غري منقطعة؛ إذا
ورتب له كل يوم ( )30دينا ًرا لألدوية ،وكان يجمع
ضعُ فت يف جانب قويت يف جانب آخر،
الزكاة ويفرقها بنفسه ،ويأمر باملعروف وينهى
فالخط البياني للحضارة اإلسالمية كثري
عن املنكر ،وصنف كتابًا يف العبادات وله فتاوى،
القمم وقد يهوي يف لحظات ضعف وعجز،
ويف عام ( )590كتب له ملك قشتالة األسباني
لكنه يعاود الصعود من جديد.
(األذفونش) يهدده ويطلب منه بعض البالد فلما
قرأ الكتاب غضب وكتب له (ارجع إليهم فلنأتينهم
ملوك صالحون:
بجنود ال قبل لهم بها) وحشد ً
جيشا كبريًا وتمت
هناك أسماء مشهورة يف تاريخنا ِمن أهل العلم
أو الحكم يتكرر ذكرها والكتابة عنها ،لكن هناك امللحمة الكربى ونزل النرص وهي موقعة (األرك).
ً
األندليس:
جيبي
ّ
أيضا أسماء غري مشهورة ظهرت يف أزمان مختلفة 2 .محمد بن عبد الله بن محمد التُّ ّ
وأماكن مختلفة تمثل مبادئ اإلسالم ورشيعة
صاحب (بطليوس) والثغر الشمايل األندليس،
اإلسالم وحفظ كيان األمة .وهذا يدل عىل أن األمة كان ً
رأسا يف العلم واألدب والشجاعة والرأي ،وكان
اإلسالمية أمة غري منقطعة إذا ضعُ فت يف جانب
قويت يف جانب آخر ،ويف أحلك الظروف يظهر هنا
وهناك ملوك صالحون وعلماء ربانيون ،فالخط
البياني للحضارة اإلسالمية كثري القمم وقد يهوي
يف لحظات ضعف وعجز ،ولكنه يعاود الصعود من
جديد.

((( في عام 1877م افتُتح في العاصمة استانبول مجلس المبعوثان (البرلمان) العثماني وهو يضم كل األعراق في الدولة وكل الطوائف.
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﻢ ﺑﺄﺳﻮأ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

أﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺗﺸﻮﻳﻪ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎﻃﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻴﻬﺎ
اﻷﻣﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،واﻟﻨﻈﺮ إﱃ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﺠﻤﻼً دون ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
إﺑﺮاز اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ،وإﺑﺮاز
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻐﺮﺑﻲ دون أي ذﻛﺮ ﻟﻌﻬﻮده اﻟﻈﻼﻣﻴﺔ

مناغ ًرا للروم (األسبان) شجً ى يف حلوقهم ،له
تأليف كبري يف اآلداب يكون عرش مجلدات ،كتب إىل
املعتمد بن عباد ملك إشبيلية :أيها امللك إن الروم إذا
لم تُغز غزت ،ولو تعاقدنا تعاقد األولياء املخلصني
َف َل ْلنا حَ دَّهم وأذللنا جَ دَّهم.
وله تفسري للقرآن ،ومع استغراقه يف الجهاد
ال يرتك العلم وإقامة العدل ،وكان يبيت عىل أهبة
االستعداد يف منظرة له ،وال ينام إال ً
قليل.
وهذا مثال من الرشق اإلسالمي ،من القارة
الهندية:
3 .السلطان ُخ ّرم بن سليم امللقب بـ (أورنك زيب)
من الساللة التيمورية (الرتكية املغولية) ،جده
(جهان كري) هو الذي بنى (تاج محل) املشهور.
ولد خ ّرم بن سليم عام ()1028هـ ( )1619م
وكان عا ًملا زاهدًا ،حارب البدع والخرافات ،وأبطل
االحتفاالت الوثنية ،وألغى القوانني املناقضة
لإلسالم ،وقىض عىل الدويالت الرافضية يف الهند،
ورفع املظالم عن الناس ،وألغى التقويم اإليراني،
ٍ
لجنة ِمن العلماء لرتتيب
ومِن أعظم أعماله تكوين
املسائل الفقهية بعبارة سهلة واضحة حتى يسهل
األمر عىل القضاة ويكفل تنفيذ القوانني ،وقد تم
هذا العمل الضخم يف ستة مجلدات ويعرف بـ
(الفتاوى الهندية) وهو عىل املذهب الحنفي ،ومن
ُ
الشيخ عبد اللطيف سلطان،
مشايخ هذا امللكِ :
ومعصوم بن الشيخ أحمد الرسهندي ،ومحمد
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هاشم الكيالني ،وكان ملتزمً ا بالسنة محاف ً
ظا عىل
الصلوات.
ترجم له محمد خليل املرادي يف كتابه (سلك
ال ُّد َرر يف أعيان القرن الثاني عرش) وقال عنه:
«سلطان الهند ،أمري املؤمنني ،واملجاهد يف سبيل
الله ،وامللك القائم بنرصة الدين ،فتح الفتوحات
العظيمة».
بلغت الدولة يف عهده من القوة واالتساع
واالزدهار ما لم تكن قبله وال بعده ،حكم خمسني
عامً ا ،كانت حدود دولته من آسام وأركان يف بورما
وأفغانستان إىل شواطئ املحيط الهندي يف الجنوب،
تويف يف  28ذي القعدة (1118ه) (1707م) رحمه
الله.
إن قراءة التاريخ والرجوع إىل املايض هو للفهم
واملقارنة وإنصاف أهل الفضل والعلم والجهاد،
َّ
يتوهم
وليس للوقوف عند التمجيد فقط كما
الناقدون ،والتاريخ من األهمية بحيث إنّه (يجب
أن يخلد يف الصدور قبل السطور ،وأن يكتب عىل
الحِ دق قبل الورق) كما يقول األمري شكيب أرسالن.
إن حركة التاريخ ليست تقدُّمً ا دائمً ا كما َّ
َّ
ظن
ُ
أو كما هوي بعض فالسفة الغرب ،ولكنها حركة
ُ
واجتماع وتشتُّت ،وهداية وضالل
صعو ٍد وهبوط
قال تعاىلَ ﴿ :وتِلْ َ
ك ْالَيَّ ُ
ام نُ َداول ُ َها َب ْ َ
ي انلَّ ِ
اس﴾ [آل
ِ
عمران.]140 :

ناكملاو نامزلا رّيغتب ىوتفلا رّيغت طباوض

تأصيل

ضوابط تغ ّير الفتوى
بتغ ّير الزمان والمكان
د.محمد بالل غنام

(*)

استغل بعض املعارصين قاعدة «تغري األحكام» بهدف تغيري أحكام الدين،
فأنكرها آخرون سدًا للذريعة ،بينما هي قاعدة قد أق ّرها أهل العلم منذ القدم،
ّ
«تغي األحكام»؟ وما أثر
فكيف يكون الجمع بني ثبات الرشيعة وقاعدة
األخذ بهذه القاعدة؟ وما أثر ترك العمل بها؟ وهل من طريق إلغالق توظيفها
بطريقة غري صحيحة؟ هذا هو موضوع املقال.
مقدمة:
كثر يف عرصنا الحديث عن قاعدة من القواعد
الفقهية املشهورة ،وهي« :ال ينكر تغري األحكام
بتغري الزمان واملكان» ،والتي أق َّرها أهل العلم
من غري إنكار أو استشكال؛ لوضوح القاعدة يف
أذهانهم ،وظهور مواطن استعمالها يف كالمهم،
لكن ّملا حاول بعض املعارصين توظيفها بالباطل
لتغيري أحكام الدين وتحريف الرشع القويم ،ظهر
من ينكر هذه القاعدة ويرى أنها مخالفة إلجماع
املسلمني.
وهذا املقال يف ضبط فهم هذه املقولة ،وضبط
مناط استعمالها.

ثبات الشريعة اإلسالمية وشمولها:
اتفق أهل العلم عىل ثبوت أحكام الرشيعة
كمالها الذي أنعم الله
اإلسالمية وشمولها ،وهذا من
به علينا ،قال تعاىلْ ﴿ :الَ ْو َم أَ ْ
ين ُ
ت لَ ُ
ك ْم دِ َ
كمْ
ك َملْ ُ
ُ َ ُ ُ ْ َ
ََْ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ َ َ َ
ال ْسل َم دِ ًينا﴾
وأتممت عليكم نِعم ِت ورضِ يت لكم ِ
[املائدة.]3 :
قال الزركيش رحمه الله« :ك ّل حكم ثبت لنا
بقول الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو
دائم إىل يوم القيامة»(((.
«فعموم الرشيعة سائ َر البرش يف سائر العصور
مما أجمع عليه املسلمون ،وقد أجمعوا عىل أنها مع
عمومها صالحة للناس يف كل زمان ومكان»(((.

(*) أكاديمي ومحاضر جامعي ،باحث في الدراسات اإلسالمية.
((( البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي (.)217/1
((( مقاصد الشريعة اإلسالمية ،للطاهر ابن عاشور (.)274/3
العدد  | 7رجب  1442ه  -شباط /فرباير 2021م

15

ناكملاو نامزلا رّيغتب ىوتفلا رّيغت طباوض

والقول بعدم ثبات الرشيعة يُفيض إىل إزالتها
والتم ّلص من أحكامها ،كما أشار إىل ذلك الجويني
رحمه الله بقوله« :لو كانت قضايا الرشع تختلف
باختالف الناس ،وتناسخ العصور ،النح َّل ربا ُ
ط
الرشع»(((.
موقف بعض المعاصرين من قاعدة «تغير
األحكام»:
أشكل عىل بعض املعارصين التوفيق والجمع
بني ما تقرر من ثبات الرشيعة باختالف العصور،
وقاعدة «تغري األحكام».
فطار بعضهم بقاعدة «تغري األحكام» ،ورضب
بها مبدأ ثبات الرشيعة املجمع عليه ،وزعم أن كل
تغري للزمان أو املكان يوجب تغريًا يف األحكام،
وأن حكم الله ليس واحدًا وأن رشعه متغري ،دون
مراعاة لرشط أو قيد((( ،وأرادوا من ذلك تطويع
األحكام الرشعية للثقافة الغربية الغالبة ،بتغيري
األحكام املتعلقة بتحريم الربا ،وقيام الرجل عىل
املرأة ،وزواج املسلمة من الكافر ،ونحو ذلك.
وعىل الطرف املقابل هناك من يرى أن القاعدة
ليست ً
نصا من الكتاب أو السنة ولم ترد عن
سلف األمة ،وهي بذلك متعارضة مع مبدأ ثبات
الرشيعة املجمع عليه ،فذهبوا إىل إنكارها وجعلها
من محدثات الدين أو جعلها قاعدة فرعية صورية
ال حقيقية؛ سدًّا لذريعة استغالل أولئك املعارصين
لها يف التشكيك بالرشيعة أو تحريفها .بينما اقترص
بعضهم عىل إنكار اإلطالق املوجود يف القاعدة(((.
القول بعدم ثبات الرشيعة يُفيض إىل
إزالتها والتم ّلص من أحكامها ،كما أشار إىل
ذلك الجويني رحمه الله بقوله« :لو كانت
قضايا الرشع تختلف باختالف الناس،
وتناسخ العصور ،النح َّل ربا ُ
ط الرشع»
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
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لعل من أوائل من نبّه إىل ثبوت قاعدة «تغري
األحكام» أم املؤمنني عائشة  يف قولها:
«لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النسا ُء
ملنعهن كما مُنعت نسا ُء بني إرسائيل»
ثبوت القاعدة عند علماء المسلمين:
هذه القاعدة «ال ينكر تغري األحكام بتغري الزمان
واملكان» ثابتة من كالم أهل العلم وتطبيقاتهم العملية.
ولعل من أوائل من نبّه إىل معناها أم املؤمنني
عائشة  يف قولها« :لو أدرك رسول الله ﷺ
ما أحدث النسا ُء ملنعهن كما مُنعت نسا ُء بني
إرسائيل»(((؛ ففي هذا إشارة رصيحة إىل تغري
الحكم بتغري الزمان.
وقد جرى العلماء السابقون من أصحاب
املذاهب األربعة عىل العمل بهذه القاعدة كما
أشار إىل ذلك ابن عابدين الحنفي والقرايف املالكي
والزركيش الشافعي وابن القيم الحنبيل(((.
وهي وإن لم ترد بهذا اللفظ فقد ورد التعبري
ُ
وقفت عليه:
عنها بألفاظ مختلفة ،ومما
«1 .األحكام املرتبة عىل العوائد تتبع العوائد وتتغري
عند تغريها»(((.
«2 .األحكام قد تختلف باختالف الزمان»(((.
«3 .تغري الفتوى واختالفها بحسب تغري األزمنة
واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد»(((.
«4 .الحوادث تتجدد واملصالح تتغري بتغري الزمان
واملكان»(((.
«5 .ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان»(.((1
«6 .ال ينكر تغري األحكام االجتهادية بتغري
األزمان» (.((1

نهاية المطلب ،للجويني (.)364/17
يُنظر في بيان القول ومناقشته كتاب :االجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجاالته ،لنور الدين خادمي ،ص (.)91
يُنظر :المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد ،لبكر أبو زيد ( ،)84/1الثبات والشمول في الشريعة اإلسالمية ،لعابد السفياني ،ص (.)448
أخرجه البخاري (.)869
يُنظر :حاشية ابن عابدين ( ،)78/1الفروق ،للقرافي ( ،)45/1البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي ( ،)219/1إعالم الموقعين ،البن القيم (.)38/3
الفروق ،للقرافي (.)29/3
نقلها فخر الدين الزيلعي (ت743 :ه) عمن سبقه من علماء الحنفية في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (.)125/5
عنون بها ابن قيم الجوزية (ت751 :ه) في كتابه إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)337/4
تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،للزركشي (.)44/3
شرح القواعد الفقهية ،ألحمد الزرقا ،ص (.)227
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،للبورنو ،ص (.)311
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ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﻧﺎط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎرع
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺎدات وأﻋﺮاف اﻟﻨﺎس
)ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻠﺔ اﻷرﺣﺎم  -ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
 -اﻹﺣﺴﺎن واﻟﻌﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ..

وال فرق بني كل هذه األلفاظ ،فسواء ذكرنا
«الفتوى» أو «الحكم» فاملؤدى واحد كما سيأتي
بيانه إن شاء الله تعاىل.
المعنى الصحيح للقاعدة:
أهم ما ينبغي معرفته لفهم هذه القاعدة هو
تحرير موضع النزاع ،وذلك بمعرفة أمرين:
*األول :أنواع األحكام الرشعية ،وتحديد املقصود
من «األحكام» يف القاعدة.
*الثاني :معنى «التغري» الوارد يف القاعدة.
األمر األول :أنواع األحكام الشرعية:
من األسباب التي أدت إىل االنحراف بهذه
القاعدة عن مسارها الصحيح :عدم تحديد نوع
«األحكام» التي تتناولها.
فالقاعدة ليست مطلقة تتناول جميع املسائل
واألحكام ،وإنما تتناول نوعً ا منها ال تتجاوزها (((.
فاألحكام الرشعية تنقسم إىل قسمني:
1 .األول :جَ عَ َل الشارع فيها الحكم ثابتًا مبنيًا عىل
ٍ
علة ال تتغري بتغري الزمان واملكان.

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﻧﺎط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎرع
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ )ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن -
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر  -اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
ﺑﻴﻦ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﻀﻌﺎف وﺣﺎل
اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ( ..
2 .الثاني :جَ عَ َل الشارع فيها الحكم مبنيًا عىل
علة قد تتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال
واألشخاص.
ونقل ابن قيم الجوزية هذا التقسيم فقال :
«األحكام نوعان:
1 .نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها ،ال
بحسب األزمنة وال األمكنة ،وال اجتهاد األئمة،
كوجوب الواجبات ،وتحريم املحرمات ،والحدود
املقدرة بالرشع عىل الجرائم ونحو ذلك ،فهذا ال
يتطرق إليه تغيري ،وال اجتهاد يخالف ما وضع
له.
2 .والنوع الثاني :ما يتغري حسب املصلحة له،
ً
وحال ،كمقادير التعزيرات،
زمانًا ومكانًا
وأجناسها ،وصفاتها ،فإن الشارع ينوع فيها
بحسب املصلحة»(((.
ليس كل ّ
تغي يف صورة املسألة مؤث ٌر يف
تغي حكمها .والعلماء إنما أناطوا تغيّ
ّ
ّ
بتغي الزمان واملكان ألنهما مظنّة
األحكام
ّ
لتغي صورة املسألة املؤثر يف حكمها

((( المرجع السابق ،ص ( ،)311والقواعد الفقهية وتطبيقاتها من المذاهب األربعة ،لمحمد الزحيلي (.)355/1
((( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،البن القيم (.)330/1
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فالقسم األول ال يتغري حكمه أبدًا؛ ألنه ال مجال
فيه لالجتهاد ،وإنما تغريه إن حصل إنما يحصل
بالنسخ ،والنسخ قد انتهى بوفاة املصطفى ﷺ.
وأما القسم الثاني فحكمه يدور مع علته وجودًا
وعدمً ا ،فيتغري بتغري العلة أو ما عُ ِّلق عليه الحكم.
والخلط بني القسمني هو الذي أدى إىل رصف
القاعدة عن مسارها الصحيح؛ ولذلك قال ابن القيم
رحمه الله:
ري من الناس
«وهذا باب واسع ،اشتبه فيه عىل كث ٍ
األحكا ُم الثابتة الالزمة التي ال تتغري ،بالتعزيرات
التابعة للمصالح وجودًا وعدمً ا»(((.
األمر الثاني :معنى «التغير» الوارد في القاعدة:
ومن أسباب عدم تصور القاعدة تصوّ ًرا صحيحً ا
ّ
«التغي» املذكور يف القاعدة.
عدم تحرير املراد من
فالتغري نوعان:
ّ 1.
تغي الحكم يف عني املسألة الواحدة ،أي :أن
يختلف الحكم يف الواقعة ذاتها ،وليس هذا هو
املقصود بالقاعدة؛ فالخطاب الرشعي ال يتغري
يف عني املسألة الواحدة إال بالنسخ ،وال يمكن
((( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،البن القيم (.)573/1
((( يُنظر :أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله ،للسلمي ،ص (.)473-470
((( البحر المحيط ،للزركشي (.)220/1
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أن يختلف الحكم الرشعي يف واقعتني متماثلتني
يف الحقيقة والعلة والسبب واملتعلقات؛ ألن
الرشيعة ال تفرق بني املتماثالت وال تسوي بني
املختلفات .وال فرق بني الحكم الرشعي والفتوى
يف ذلك ،بل كالهما ثابت بحسب املسألة الواحدة،
وما الفتوى إال بيان للحكم الرشعي الذي هو
أثر خطاب الله.
ٍ
اختالف
2 .تغري الحكم بني مسألتني لوجود
بينهما ،أو تغري الحكم يف املسألة الختالف
حيثياتها ومتعلقاتها ،وهذا هو املقصود
بالقاعدة ،فالعلماء عربوا عن االختالف يف
الحكم بني املسائل بالتغري ،وهذا عىل وجه
املسامحة والتجوز((( ،ولذلك من التدقيق يف
العبارة قول الزركيش رحمه الله« :فال نقول:
َّ
إن األحكام تتغري بتغري الزمان بل باختالف
َ ِ (((
ُّ
الصورة الحادِ ثة» .
فال يجوز تغيري األحكام والفتاوى ملجرد تغري
الزمان أو املكان ،بل البد أن يكون للزمان أو املكان
أثر يف تغري صورة املسألة وحيثياتها مما يؤثر يف
حكمها ،فليس كل تغري يف صورة املسألة مؤث ًرا يف
تغري حكمها.

ناكملاو نامزلا رّيغتب ىوتفلا رّيغت طباوض

والعلماء إنما أناطوا تغري األحكام بتغري الزمان
واملكان ألنهما مظنة لتغري صورة املسألة املؤثر يف
حكمها.
وبنا ًء عىل ما سبق :فيُمكن أن يقال إن الضابط
العام الذي يشمل جميع املسائل املنطوية تحت
القاعدة هو:
«كل مسألة علق الشارع فيها الحكم عىل مناط
يقبل التغري ،فالحكم الرشعي يتغري بتغريه».
فهذا هو الضابط العام لهذه القاعدة ،وبه
يُعرف أن القاعدة من باب تحقيق املناط(((.
مثل :إناطة الشارع الحكم بالزمان أو املكان أو
األعراف أو األشخاص أو املصلحة أو وجود العلة أو
السبب ،أو غري ذلك .وسيأتي التمثيل.
وقد يستعمل العلماء هذه القاعدة -من
باب التوسع -يف األحوال االستثنائية كاألعذار
االضطرارية ،مثل :إباحة أكل امليتة للمضطر ونحو
ذلك ،وإن كان الحكم هنا حقيقة لم يتغري من حيث
األصل ،وإنما تغري لعذر طارئ يف حالة خاصة.
ّ
تغي األحكام ال يتناول جميع الرشيعة،
وليس مرتو ًكا للهوى والتشهي ،بل هو
مضبو ٌ
ط بضوابط الرشع ،وعليه فال
تعارض بني ثبات الرشيعة يف املسألة
الواحدة املبنية عىل علة ثابتة ،وبني
القاعدة املبنية عىل األحكام املع ّلقة بع ّلة
متغرية أو يف مسائل مختلفة يف صورها.
الحاالت التي تُعمل فيها القاعدة:
تُعمل القاعدة يف أنواع متعددة من املسائل،
منها :
1 .املسائل التي أناط الشارع فيها الحكم بالعادات
واألعراف التي قد تتغري بتغري الزمان واملكان
واألحوال ،ولم يأت فيها الشارع بأمور محددة
بل تركها ألعراف الناس ،قال القرايف رحمه
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الله« :األحكام املرتبة عىل العوائد تتبع العوائد
وتتغري عند تغريها»(((.
وقد حرص بعض العلماء هذه القاعدة يف املسائل
املشار لها؛ لذلك جعلوها فرعً ا عن القاعدة الكربى:
«العادة مُحَ َّكمة»((( ،والحقيقة أن القاعدة أوسع
من ذلك وأشمل ،كما سيتضح إن شاء الله.
ومن األمثلة عىل هذه املسائل املناطة بالعرف:
املسائل املتعلقة بصلة األرحام وبر الوالدين
واإلحسان للزوجة والعرشة باملعروف واإلنفاق
عليها وعىل الذرية ،فكل ذلك قد يتغري مع اختالف
الزمان واملكان بحسب العرف(((.
2 .املسائل التي أناط الشارع فيها الحكم
باملصلحة ،فهذه املسائل يتغري حكمها بتغري
املصلحة ،يقول الزركيش رحمه الله« :الحوادث
تتجدد واملصالح تتغري بتغري الزمان واملكان»(((،
وكذلك املسائل التي بناها العلماء عىل املصلحة
املعتربة أو املرسلة ،ومن ذلك:
 .أجمع القرآن الكريم يف مصحف واحد.
.بتدوين السنة بعد أن كان منهيًا عن كتابتها.
.جتضمني األجري املشرتك كالخياط ،لئال تضيع
حقوق الناس.
3 .مسائل تغري فيها الحكم الختالف الزمان بفساد
أحوال الناس ،ومن ذلك:
 .أجواز إغالق أبواب املساجد يف غري أوقات
الصالة صيانة للمسجد من الرسقة (((.
.ب«منع عمر بن عبد العزيز عماله عن القتل إال
بعد إعالمه وإذنه به بعد أن كان م ً
ُطلقا لهم،
ملا رأى من تغري حالهم»(((.
4 .مسائل تغري فيها الحكم الختالف املكان ،مثل:
جعل التشبه بالكفار يف بالد اإلسالم أشد من
التشبه بالكفار يف بالد الكفار ،ألن مخالفتهم
هناك قد ال تكون متيرسة ،يقول ابن تيمية
رحمه الله« :لو أن املسلم بدار حرب ،أو دار

يُنظر :االجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجاالته ،لنور الدين خادمي ،ص ( ،)104الثبات والشمول في الشريعة اإلسالمية ،لعابد السفياني ،ص (.)448
الفروق ،للقرافي (.)29/3
يُنظر :الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،للبورنو ،ص ( ،)27شرح القواعد الفقهية ،ألحمد الزرقا ،ص (.)227
يُنظر :الفروق ،للقرافي (.)45/1
تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،للزركشي (.)44/3
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،للبورنو ،ص (.)311
شرح القواعد الفقهية ،ألحمد الزرقا ،ص (.)229
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كفر غري حرب؛ لم يكن مأمو ًرا باملخالفة لهم
يف الهدي الظاهر ،ملا عليه يف ذلك من الرضر بل
قد يستحب للرجل ،أو يجب عليه ،أن يشاركهم
أحيانًا يف هديهم الظاهر ،إذا كان يف ذلك
مصلحة دينية :من دعوتهم إىل الدين ،واالطالع
عىل باطن أمرهم إلخبار املسلمني بذلك ،أو دفع
رضرهم عن املسلمني ،ونحو ذلك من املقاصد
الصالحة»(((.
«واألحكام املبنية عىل العرف تتغري بتغريه
زمانًا ومكانًا ،ألن الفرع يتغري بتغري
أصله ،ولهذا يقول الفقهاء يف مثل هذا
االختالف :إنه اختالف عرص وزمان ،ال
اختالف حجة وبرهان»
عبد الوهاب خالف رحمه الله

5 .مسائل تغري فيها الحكم الختالف األحوال ،ومن
أمثلة ذلك:
 .أالتفريق بني حال االستضعاف وحال
التمكني ،فالجهاد كان ممنوعً ا وقت
ً
فرضا بعد التمكني.
االستضعاف وصار
.بالتفريق بني حال وجود األعذار كاالضطرار
وتعذر اإلتيان بالواجب واألحوال الطبيعية،
مثلَ :قبول شهادة وقضاء غري العدل،
قال الشيخ أحمد الزرقا رحمه الله« :ملا
ندرت العدالة وعزت يف هذه األزمان قالوا
ِب َقبول شهادة األمثل فاألمثل واألقل فجو ًرا
فاألقل ....وقالوا نظري ذلك يف القضاة
وغريهم ،إِذا لم يُوجد إال غري العدول أقمنا
أصلحهم وأقلهم فجو ًرا ،لئال تضيع املصالح
وتتعطل الحقوق واألحكام .فقد حَ ُس َن ما
ً
ضيقا ،واختلفت
كان قبيحً ا واتسع ما كان
(((
األحكام باختالف األزمان» .
.جالتفريق بني حال الضيق وحال السعة،
كنهي النبي ﷺ عن ادخار لحوم األضاحي
فوق ثالثة أيام ثم أذن بذلك وقال« :إنما
(((
(((
(((
(((
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نهيتكم من أجل الد َّ
َّاف ِة التي د ََّفتَ ،ف ُكلوا
(((
وَادَّخِ ُروا َوتَ َ
صد َُّقوا» .
الحاالت التي ال تُعمل القاعدة فيها:
بناء عىل ما سبق فال يجوز إعمال القاعدة يف
املناط الثابت غري املتغري((( ،ومن ذلك:
1 .املسائل االعتقادية ،مثل :توحيد رب العاملني
والرباءة من الرشك وأهله.
2 .املسائل املعلومة من الدين بالرضورة ،مثل:
أصول العبادات واملحرمات كوجوب الصلوات
الخمس ،وتحريم الظلم والزنى.
3 .املسائل املجمع عىل عدم تغريها ،مثل :ميض
الجهاد إىل يوم القيامة ،وتحريم الجمع بني
األختني يف النكاح.
4 .املسائل التي ال تتغري فيها املصلحة بل هي
ثابتة عىل مر األزمان ،مثل :أصول الفضائل
والقيم واألخالق.
5 .املسائل التعبدية التي ال مجال للرأي واالجتهاد
فيها ،مثل :الكفارات واملقدرات.
وجود أحكام خاصة لكل زمان ال يعني
اإلتيان بالبدع واملحدثات ،بل الرشيعة
جعلت لكل زمان أحكامً ا تتناسب مع
ذلك الزمان ،قال عز الدين بن عبد السالم:
«يَحد ُ
ُث للناس يف كل زمان من األحكام ما
يُن َ ِ
اسبُهُ م»
الجمع بين ثبات الشريعة وقاعدة «تغير
األحكام»:
ّ
تبي أن التغري لألحكام ال يتناول جميع
الرشيعة ،وليس أم ًرا مرتو ًكا للهوى والتشهي ،بل
مضبو ٌ
ط بضوابط الرشع ،وعليه فال تعارض بني
ثبات الرشيعة يف املسألة الواحدة املبنية عىل علة
ثابتة ،وبني القاعدة املبنية عىل األحكام املعلقة بعلة
متغرية أو يف مسائل مختلفة يف صورها.

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،البن تيمية (.)471/1
شرح القواعد الفقهية ،ألحمد الزرقا ،ص (.)229
أخرجه مسلم (.)1971
يُنظر :االجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجاالته ،لنور الدين خادمي ،ص ( ،)154القواعد الفقهية وتطبيقاتها من المذاهب األربعة ،لمحمد الزحيلي
(.)355/1
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وإطالق القاعدة ال يجعلنا نردها مع تقرير ال ألنها َش ٌع مُجدَّد .فال نقولَّ :
َّ
إن األحكام
تتغيُ
(((
ُّ
بتغي ال َّزمان بل باختالف الصورة الحادثة» .
العلماء لها ،بل نحملها عىل التجوز يف االستعمال
السائغ يف اللغة والوارد يف الكتاب والسنة.
وهذا هو معنى صالحية الرشيعة لكل زمان
َّ
«فتعي
وقول «إن الحكم يختلف باختالف املصلحة» :ومكان ،قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله:
ال يدل عىل عدم ثبات الرشيعة بل إن الرشيعة ثابتة أن يكون معنى صلوحية رشيعة اإلسالم لكل زمان
ً
مشتملة عىل حِ َكم
يف اتباع املصلحة ،وهذا طريق من طرق صالحية أن تكون أحكامها كليات ومعاني
صالحة ألن تتفرع منها أحكام مختلفةُ
ً
الرشيعة لكل زمان ومكان ،فالقول باملصالح ال ومصالح،
ينايف صالحية الرشيعة وال ينايف عمومها ،وليس هو الصور متحد ُة املقاصد .ولذلك كانت أصول
اختالف يف أصل الخطاب وإنما اختالف يف تطبيق الترشيع اإلسالمي تتجنب التفريع والتحديد»(((.
أصل عام من أصول الرشع.
فالرشيعة بعد وفاة النبي ﷺ ثابتة يف الكليات
ومثل ذلك يف «اختالف الحكم باختالف األعراف والجزئيات ،وال يقال بالتفريق بينهما بعد وفاته ﷺ.
والعوائد» :فهذا ال يدل عىل اضطراب الرشيعة
بل هو من دوران الحكم مع علته وسببه ،قال
«من أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب
الشاطبي رحمه الله« :اعلم أن ما جرى ذكره هنا
عىل اختالف عُ رفهم وعوائدهم وأزمنتهم
من اختالف األحكام عند اختالف العوائد فليس
وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد
يف الحقيقة باختالف يف أصل الخطاب ،ألن الرشع
ضل وأضل»
موضوع عىل أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا
ابن قيم الجوزية رحمه الله
من غري نهاية ،والتكليف ،كذلك لم يحتج يف الرشع
إىل مزيد ،وإنما معنى االختالف يف أن العوائد إذا
اختلفت(((رجعت كل عادة إىل أصل رشعي يحكم به عدم األخذ بهذه القاعدة جمود وإعنات:
عليها» .
َّ
إن عدم مراعاة تغري الزمان واملكان يف الفتوى
وقال الشيخ عبد الوهاب خالف رحمه الله :جمود عىل حرفية النصوص دون مراعاة معانيها،
«واألحكام املبنية عىل العرف تتغري بتغريه زمانًا ودون مراعاة اختالف الزمان واملكان والعرف هو
ومكانًا ،ألن الفرع يتغري بتغري أصله ،ولهذا يقول من الجهل والضالل ،يقول ابن قيم الجوزية رحمه
الفقهاء يف مثل هذا االختالف :إنه اختالف عرص الله« :ومن أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب
عىل اختالف عُ رفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم
وزمان ،ال اختالف حجة وبرهان»(((.
وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل ،وكانت
ووجود أحكام خاصة لكل زمان ال يعني اإلتيان جنايته عىل الدين أعظم من جناية من َ
طبَّبَ الناس
بالبدع واملحدثات ،بل الرشيعة جعلت لكل زمان
كلهم عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم
أحكامً ا تتناسب مع ذلك الزمان ،قال عز الدين بن
وطبائعهم بما يف كتاب من كتب الطب عىل أبدانهم،
عبد السالم« :يَحد ُ
ُث للناس يف كل زمان من األحكام
أض ما
بل هذا الطبيب الجاهل وهذا املفتي الجاهل َ ُّ
ما يُن َ ِ
اسبُهُ م»(((.
عىل أديان الناس وأبدانهم وال َّله املستعان»(((.
وقال الزركيش« :وقول عمر بن عبد العزيز:
ً
ً
وإغالقا
مخالفا لإلجماع
بل جعله اإلمام القرايف
ٌ
أقضية عىل قدر ما أحدثوا من
«يحدث للناس
يقض الرشع فيها ملا هو دون باب االجتهاد ،فقال رحمه الله« :إجراء
َ
ِ
الفجور» أي يُجَ ِّددُون أسبابًا
تغي تلك العوائد:
أمو ًرا لم تكن قبل ذلك؛ ألجل عَ د َِم ِه منها قبل ذلك ،األحكام التي مُد َر ُكها العوائ ُد مع ُّ ِ
ٌ
ُ
وجهالة يف الدّين ،بل كل ما هو يف
خالف ا ِإلجماع
(((
(((
(((
(((
(((
(((

تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،للزركشي (.)53/3
علم أصول الفقه ،لعبد الوهاب خالف ،ص (.)91
يُنظر :البحر المحيط للزركشي (.)119/1
البحر المحيط في أصول الفقه ،للزركشي (.)220/1
مقاصد الشريعة اإلسالمية ،البن عاشور (.)274/3
إعالم الموقعين عن رب العالمين ،البن القيم (.)470/4
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ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ
)اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺸﺮك وأﻫﻠﻪ(
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﲆ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ )ﻣﻀﻲ اﻟﺠﻬﺎد إﱃ
ﻳﻮم اﻟﻘﺎدﻣﺔ  -ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح(

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
)أﺻﻮل اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻤﺤﺮﻣﺎت(
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﺰﻣﺎن
واﻟﻤﻜﺎن )ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴﻢ(

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺮأي واﻻﺟﺘﻬﺎد
)ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﺎرات واﻟﻤﻘﺪرات(

الرشيعة يتبع العوائد :ي َّ
تغي خاتمة:
َتغيُ الحك ُم فيه عند ُّ ِ
العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة ،وليس
يف الرشيعة أحكا ٌم ثابتة ال تتغري بتغري الزمان
هذا تجديدًا لالجتهاد من املق ِّلدين حتى يُشرتَ َ
ط واملكان والعادات واألحوال وهي األصل فيها ،وفيها
ُ
فيه
أهلية االجتهاد ،بل هذه قاعد ٌة اجته َد فيها أحكام مستندها االجتهاد يف النصوص ويف تحقق العلة
ْ
َ
ري التي يدور عليها الحكم ،وبالتايل ّ
فإن هذه األحكام قد
العلماء وأجمعوا عليها ،فنحن نتبَعُ هم فيها من غ ِ
ِ
استئناف اجتهاد»(((.
تتغري بتغري الزمان واملكان والعادات واألحوال.
ومن يرس الرشيعة تغري أحكامها بتغري األحوال،
والعمل بقاعدة تغري الفتوى بتغري الزمان
وأما اإلفتاء عىل وترية واحدة دون مراعاة الختالف واملكان مجمع عليه بني أهل العلم ،لكن ال يحسنه
الوقائع ففيه تكليف للناس بالعرس واملشقة.
إال املتمكنون من أهل العلم والفقه بالواقع ،من
املتأهلني الذين لديهم اإلحاطة باألدلة الرشعية
ومقاصدها الكلية ومعانيها ا َملرعية ،كي تستعمل
ّ
العمل بقاعدة ّ
بتغي الزمان
تغي الفتوى
يف موطنها الصحيح بال إفراط وال تفريط ،وال يقع
واملكان مجمع عليه بني أهل العلم ،لكن
فيها توسع غري مريض ،يؤدي إىل إحداث فتاوى
ال يحسنه إال املتمكنون من أهل العلم
شاذة ،كإباحة بعض صور الربا ،واملناداة بإيقاف
ّ
املتأهلني الذين لديهم
والفقه بالواقع ،من
تنفيذ الحدود وغري ذلك(((.
اإلحاطة باألدلة الرشعية ومقاصدها
الكلية ومعانيها ا َملرعية
وإعمالها فيه قيام بأمر الدين ،ومراعاة التيسري
ورفع املشقة التي جاءت به الرشيعة ،قال ابن قيم
َّ
تتغي بتغري الزمان
الجوزية رحمه الله« :الفتوى
واملكان والعوائد واألحوال وذلك كله من دين
ال َّله»(((.
((( اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،للقرافي ،ص (.)218
((( يُنظر بحث الشذوذ في الفتوى المعاصرة الناتج عن التطبيق الخاطئ لقاعدة «تغير الفتوى لتغير الزمان» للدكتور عارف الجناحي.
((( إعالم الموقعين عن رب العالمين ،البن القيم (.)114/6
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حورلا ةبرغ

تزكية

غربة الروح
د.أسامة الصالح

(*)

عندما تنضج األفكار تتحوَّل إىل معتقدات راسخة ،وتبقى واضحة ما دامت
منابعها صافية نقية ،ومتى تلوث النبع تغ ّلب الهوى ومرضت الروح بالفتن،
وعالج الروح يستلزم الرعاية املستمرة والعقيدة الراسخة والهمة العالية.
تتصارع اإلنسان منذ مراحل تكوينه األوىل
أمواج متالطمة من األفكار تأخذه يمنة ويرسة،
وهذه األمواج هي حصيلة ما قرأه وسمعه ،ونتاج
ما درسه وتعلمه ،وما استقاه من بيئته ومجتمعه.
وغالبًا ما يكون للموروث الديني والحضاري أثر
عميق يف هذه األفكار ،كما تحاول جهات عدة
وأطراف متنازعة عن حسن نية أو عن سوئها أن
يكون لها بصمة واضحة يف نتاج هذه األفكار.
ويف النهاية تصل هذه األفكار إىل درجة من
النّضج والوضوح ،فتتحول إىل معتقدات راسخة،
َ
شخصية اإلنسان الروحية،
واضحة املعالم ،تكوّن
(((
وترسم مالمح مستقبله ،وتسترشف مآالته.
العقيدة السليمة أساس الثبات الفكري:
ٍ
ك َّلما كانت األفكار واملعتقدات نتاجَ
قضية
ٍ
ٍ
وحي من الله ورساالته كان
ُنصفة يؤيدُها
عادلة م
ٌ

َ
االعتقاد بها أصلبَ
وأعمق فتتحول إىل قضية حياة،
بل جوه ًرا للحياة وهدفها السامي ،فرتى اإلنسان
يدافع عن معتقداته الحقة ولو كلفته الروحَ واملا َل
والجهد.
ً
واضحة يف الذهن ما
وتبقى هذه األفكار
َ
ً
ً
دامت منابعها األوىل صافية نقية ،يُغ ّذيها فه ٌم
ٌ
واع للترشيعات
سلي ٌم لألهداف واملبادئ
وتطبيق ٍ
والواجبات ،ومتى ما تلوث هذا النبع أو تكدرت
ُ
مياهه غابت الرؤية وعم الجهل.
«ومتى رأيت القلبَ قد ترحّ ل عنه حبُّ الله
واالستعداد للقائه ،وح ّل فيه حبّ املخلوق،
والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها،
فاعلم أنّه قد ُ
خ ِس َ
ف به»
ابن القيم رحمه الله

(*) طبيب وباحث سوري.
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فاألفكار التي تتغذى من منابع شتى دون أن
تستقيص أفض َلها وأصفاها ،وتنفتحُ عىل كل فكرة
صحيحة كانت أم باطلة ،واإلنسان الذي يأخذ دينَه
من أي أحد سواء كان ً
أهل لذلك أم ال ،سيصل به
املطاف حتمً ا إىل عدم معرفة الصواب من الخطأ،
وربما مال قلبُه للفتن ومال سمعُ ه لل ُّروَي ِبضات أو
الرؤوس الجُ هَّ ال فاستقى منهم دينَه ومعتقداتِه
فأضاع نفسه ودينه ودنياه ،فيقع فيما حذر منه
رؤوسا جُ هَّ االًُ ،
ﷺ( :اتَّخذ الن َّ ُ
ً
فسئِلوا فأفتوا
اس
ُّ (((
بغري عل ٍم فض ُّلوا وأضلوا) .
لذا قد ترى مَ ن كان باألمس مدافعً ا عن
عقيدته ومبدئه ،تراه اليوم تتقاذفه آراء شيطانية
مسمومةِ ،من فكرة غريبة قرأها يف كتاب ،أو تأويل
شاذ لحديث سمعه من فالن ،أو مقطع مرئي
ملتفيهق .تراه اليوم وقد غلبه الهوى فاستوىل حبّ
الدنيا عىل قلبه ،حتى صار يؤثر محابَّه عىل محابِّ
الله ومرضاته ،وغدا يتخىل عن أفكاره التي كان
يعتقدها ويدافع عنها ويضحي من أجلها.
وقد يستم ّر به الهوان حتى يخسف بقلبه ،كما
قال ابن القيم رحمه الله« :ومتى رأيت القلبَ قد
ترحّ ل عنه حبُّ الله واالستعداد للقائه ،وح ّل فيه
حبّ املخلوق ،والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة
بها ،فاعلم أنّه قد ُخ ِس َ
ف به»((( .فتبدأ هنا غربة
الروح التي تنتهي حكمً ا بخلخة إيمان األمة ونزع
الخرييّة منها.
إن من يقع يف الفتنة تخِ ُّ
َّ
وير ُّق
ف تقواهِ ،
ُ
دينه ،ويُقارف املعايص واآلثام ،فيزيده
قبحُ املعايص قبحً ا آخر؛ إذ إن للمعايص
ِمن اآلثار القبيحة املذمومة املرضة بالقلب
والبدن يف الدنيا واآلخرة ما ال يعلمه إال الله
حماية الروح:
الروح ،يا صاحبي ،تمرض وتحزن وتشيب
وتتغرب ،وقد تشفى ،فمتى بدأ مرضها فعالجها
أصعب من عالج الجسد الذي تسكنه ،فرتى الجس َد
ينكر هذه الروح وال يعرفها ،ففيما أخرجه اإلمام
(((
(((
(((
(((
(((
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أخرجه البخاري (.)7048
ينظر :الجواب الكافي ،البن القيم ( )52وما بعدها.
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مسلم من حديث حذيفة بن اليمان  قالِ :
سمعْ ُت
رسو َل الله ﷺ يقول( :تُعْ َر ُ
ض الفت ُن عىل القلوب
ُ
رشبَها نُك َ
ِت فيه
قلب أ ِ
كالحَ ص ِ
ري عُ ودًا عُ ودًا ،فأيُّ ٍ
َ
ِت فيه نُكتةٌ
نُ ٌ
ُ
كتة سوداء ،وأيُّ قلب أنك َرها نك َ
َ
ثل
بيضاء ،حتى تصري َعىل قلبني؛ عىل
أبيض ِم ِ
الصفا فال ترضه ٌ
ّ
فتنة ما دامت السموات واألرض،
وز مُجَ ِّخيًا ،ال ي ُ
َعرف
واآلخ ُر أسو ُد ُم ْربَادًّا؛ كال ُك ِ
(((
ُ
ْ
ً
مَ
شبَ ِمن هواه) .
عروفا ،وال يُن ِك ُر مُنك ًرا ،إال ما أ ِ
ويكأنّي بهذا الشاب بعد سنني ِمن غربة روحه
ً
جالسا يتأمل يف حياته وأفكاره بعد أن لعبت بها
اآلراء واألهواء ،فال املعتقدات هي ،وال املبادئ بقيت،
ولم تعد لهذه الحياة لذة أو طعم .يحاول جاهدًا أن
ُغري َ
نفسه بمتاع الدنيا وزهرتها ،ويُربر ألفكاره
ي ِ
الجديدة ما يريض به فؤادَه ،وي َُس ِّك ُن به َ
نفسه،
لكن دونما جدوى ،فقد ن ُ ِزعَ ت ِمن روحه تلك القي ُم
معنى وطعمً ا ،فقد كانت
التي كانت تجعل للحياة
ً
األهداف عظيمة ،كان يبتغي منها رىض الله ج ّل
وعال ،قبل أن يرىض بها عن نفسه.
ً
متعرضا
الخرسان كله ،عندما يبقى هذا الشاب
للفتن والظنون ،ال يسترت منها أو يبتعد عنها،
فتورده املهالك .إىل أن يصل ملرحلة ينكر بها
أفكا َره األوىل ويحقرها وقد يهاجمها َ
{فتَ ِز َّل قد ٌم
بع َد ثُبوتها} .ولذلك حني يُبعَ د أناس عن الحوض
كان يظنهم رسول الله ﷺ من أمته ،يُجاب( :ال
الق َ
تدري ،مَ َشوا عىل َ
هقرى)(((.
إن الواقع يف الفتنة تخِ ُّ
وير ُّق دينُه،
ف تقواهِ ،
ويُقارف املعايص واآلثام ،فيزيده قبحُ املعايص
قبحً ا آخر؛ إذ إن للمعايص كما ذكر ابن القيم رحمه
الله يف كتابه «الجواب الكايف ملن سأل عن الدواء
الشايف» ِمن اآلثار القبيحة املذمومة املرضة بالقلب
والبدن يف الدنيا واآلخرة ما ال يعلمه إال الله ،تبدأ
بحرمان العلم والرزق والطاعة وال تنتهي بظلمة
القلب ووحشته ،يقول ابن عباس َّ :
«إن للحسنة
ً
وسعة يف الرزق وقوةً
ضيا ًء يف الوجه ونو ًرا يف القلب
ً
ومحبة يف قلوب الخلق ،وإن للسيئة سوادًا
يف البدن
ً
وظلمة يف القرب والقلب ووهنًا يف البدن
يف الوجه
(((
ً
َ
ً
ونقصا يف الرزق وبُغضة يف قلوب الخلق» .
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اﻟﻤﻨﺒﻊ
اﻟﺼﺎﻓﻲ

وﺿﻮح
اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﻌﻘﻴﺪة
اﻟﺮاﺳﺨﺔ

اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة

اﻟﻤﻨﺒﻊ
اﻟﻤﻠ ّﻮث

ﻏﻴﺎب
اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ
اﻷﻫﻮاء واﻟﻔﺘﻦ

ﺿﻴﺎع اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﺪﻧﻴﺎ

َ
عميق خطئه
فإن كان هذا هو الحال فلن يدرك
إال عند املوت أو سكراته ،فاإلنسان يبدأ بالتخيل
عن بعض أفكاره وأهوائه عندما يشعر بدنو أجله،
ُ
فقرب األجل يكشف الستار عن تلك األفكار التي
طاملا حاول أن يدفنها يف غياهب النسيان.
رعاية مستمرة:
حتى ال يص َل الشابُ لهذه الحالّ ،
فإن املهمة
ثقيلة وصعبة ،صحيح ّ
أن تكوين األفكار الصحيحة
هي اللبنة األوىل لصقل شخصية اإلنسان ،لكن
ُ
ُّ
الحفا َ
املهمة األصعبُ
واألدق.
ظ عليها وتعزي َزها هي
فال يكفي أبدًا أن يؤمن اإلنسان بفكر ٍة ما ،بل عليه
ريهاَ ،
وصقلِها ،ثم
أن يسعى إىل
تعزيزها ،وتأط ِ
ِ
العمل بها لتكون مرشوع حياة.
فكم ِمن شاب صالح واع كان قدو ًة ومنارة
لجيله وأقرانه ،تغ ّربت عنه روحُ ه فأنكرها وأنكرناه،
ثم فقدناه من بيننا فخرسته األمّ ة وخرسه املجتمع،
فاألمّ ة بشبابها ،فإن لم يحملوا همومَ ها وآالمها
من واد لتسقط يف واد ،تسري
بقيت متخبطة تخرج
َْ َ ُ ُ
َ
ج َي ْغ َشىٰهُ
ت ِف َبْر ُّل ِّ ٍ ّ
ٰ
يف الظلمات وال تهتدي ﴿أو كظلم ٍ
ٍ

َ َ
َم ْو ٌج ّ ِمن فَ ْوقِهِۦ َم ْو ٌج ّ ِمن فَ ْوقِهِۦ َس َ
ح ٌ
اب ُظلُ َم ٰ ٌ
ت َب ْع ُض َها ف ْوق
َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ٰ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ َُ
َب ْع ٍض إِذا أخرج يدهۥ لم يكد يرىها ومن لم يع ِل ٱلل لۥ
َ
نُ ً
ورا َف َما ُلۥ ِمن نُّور﴾ [النور.]40 :

فإىل الذين تغ ّربت أرواحُ هم أو تكاد :إن األفكار
ً
أناسا عظامً ا ذوي همم عالية،
العظيمة تصنع

ومتى ما ّ
تغيت هذه األفكار ،أو اندثرت ،تالشت
ُ
قيمة اإلنسان يف عينه ويف أعني الناسَّ ،
وإن ُمتَ َع
ِ
صدق مع الذات،
لحظة
الدنيا ك ّلها لن تعوضه عن
ٍ
لحظة صدق تجعل للمرء معنى لوجوده ومعنى
لذاته ،فيتحمل يف سبيلها املتاعب والصعاب
محتسبًا راضيًا رغم علمه بصعوبة ما يحمله
النبي ﷺ فيما
وصعوبة الصرب عليه ،وكما ورد عن
ّ
َّ
اس َزمَ ا ٌن
رواه أنس بن مالك ( :يَأْتِي عىل الن ِ
فيهم عىل دين ِِه َ
كالقا ِبض عىل الجَ مر)(((.
الصاب ُر ِ
خي نصحّ ح مسارنا ،نرسخ عقائدنا،
فتعال أ ُ ّ
نصفي أرواحَ نا ونوايانا ،ث ّم نميض ُقدُمً ا ألمر قد
كتبه الله علينا ،ونعاهد الله جل يف عاله أن نسري
راض
عىل درب الحق والهداية إىل أن نلقاه وهو ٍ
عنا ،متمثلني كالم النبي الكريم ﷺ فيما أخرجه
اإلمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
حني قال :نادى منادي رسول الله ﷺ :الصالة
جامعة ،فاجتمعنا إىل رسول الله ﷺ فقال( :إنه
نبي قبيل إال كان ً
حقا عليه أن ي ُد َّل أمتَه
لم يكن ٌ
ري ما يعلمُه لهم ،وينذ َرهم رشَّ ما يعلمُه لهم،
عىل خ ِ
وإن أمتكم هذه جُ عِ َل عافيتُها يف أولها ،وسيصيبُ
آخ َرها بال ٌء وأمو ٌر تُنكرونها ،وتجي ُء ٌ
فتنة فريقق
ُ
ً
بعضا ،وتجيء الفتنة فيقول املؤمن:
بعضها
ُ
الفتنة فيقول
هذه مُه ِل َكتي ،ثم تنكشف ،وتجيء
املؤمن :هذه هذه ،فمن أحبَّ أن يُ َزح َزحَ عن النار،
َ
وي َ
الجنة ،فلتأته مَ ِنيَّتُه وهو يؤمن بالله واليوم
ُدخ َل
اآلخر)(((.

((( أخرجه الترمذي (.)2260
((( أخرجه مسلم (.)1844
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قضايا
معاصرة

هل النصوص في
مسائل السياسة الشرعية قليلة؟
عدة باحثين

(*)

جهل بالرشيعة
«ق ّلة النصوص يف السياسة الرشعية» دعوى تنطوي عىل
ٍ
اإلسالمية واتهام لها بالقصور ،دعوى اتخذها من أراد الخروج عن رشيعة الله
ورسوله ذريعة إلدخال ما شاء يف الدين بحجة قلة النصوص ،وآخرون ّ
قصوا
يف معرفة قدر الرشيعة وجهلوا طبيعة أحكامها .فكيف يُر ّد عىل هذه الدعوى
ومن سار يف ركابها؟
(((
ً
أول :المقصود بالسياسة:
مدخل:
ُ
تطلق السياسة ويقصد بها عدة أمور:
يُردد بعض من يخوض يف مسائل السياسة
الرشعية مقوالت عن قلة النصوص يف هذه املسائل،
•فإن ُقصد بالسياسة معناها العام ،وهو رعاية
مفادها« :أنه لم يرد يف الرشيعة إال القليل من
شؤون العامة ،فالسياسة بهذا املعنى تشمل
النصوص التي تضبط االتجاه العام والخطوط
معظم أبواب الرشيعة ،وبهذا املعنى فالنصوص
العريضة» فحسب ،وأنها يف غالب األحيان «تصمت
فيها كثرية جدًا.
ً
مطبقا يف بعض األمور املتغرية» لذا فإننا
صمتًا
•وإن كان املقصود بالسياسة :األحكا ُم السلطانية
«سنحصل عىل كثري من اآلراء الظنية ،وسنشعر أننا
أو ما يسمى بأحكام اإلمامة ،وهذا املعنى هو
نقف عىل أرض هشة» يف هذه القضايا ،مما يولد
الذي يقصده معظم مَ ن يطلق هذه املقولة،
«يف إدارة الشأن اإلنساني العام الكثري من الفراغات
وربما يقصدون ّ
أدق مسألة من مسائلها وهي
التي يتوجب عىل أهل كل زمان أن يملؤوها بما
قضية اختيار الحاكم وعالقته مع الرعية
يتناسب مع أحوال زمانهم ومتطلباته ،عرب عمليات
وصالحياته ونحو ذلك ،فالنصوص فيها وفرية،
اجتهادية متتابعة».
وإن كانت أق ّل منها يف غريها.
وهذه املقالة لإلجابة عما سبق ،ويف البداية ال بد
أسس للتعامل مع هذه العبارة:
من وضع ٍ

(*) أعده للمجلة :الدكتور عماد الدين خيتي ،والدكتور أيمن الهاروش ،والشيخ فايز الصالح.

26

العدد  | 7رجب  1442ه  -شباط /فرباير 2020م

؟ةليلق ةيعرشلا ةسايسلا لئاسم يف صوصنلا له

سائر يف السياسة إال عىل ُهدانا ،وما ارتفعت
بيان األحكام الرشعية ليس مقصو ًرا عىل
فيها صيحة إال وكانت صدى مرددًا لصيحاتنا...
اآليات واألحاديث املبارشة املسوقة ابتدا ًء
لبيان أحكام السياسة ،بل طبيعة الرشيعة نحن سياسيون ألن ديننا يعد السياسة جزءًا من
العقيدة ،وألن زمننا يعترب السياسة هي الحياة،
اإلسالمية أنّها ّ ُ
تبي ما يحتاجه الناس من
وألنها آية البطولة ،وألن وضعها يصري السياسة
بطرق متعدّد ٍة من البيان
األحكام
ٍ
ألزم للحياة من املاء والهواء ،وألن السياسة نوع
من الجهاد ونحن مجاهدون بالطبيعة فنحن
ثان ًيا :المقصود بالنصوص:
وكما تحدّثنا عن مرادهم بالسياسة ،يمكن أن سياسيون بالطبيعة»(((.
نتحدّث عن مرادهم بالنصوص:
امتألت السنة النبوية بأحكام السياسة
فعبارتهم تد ّل عىل أنّهم يعنون بالنصوص:
الرشعية ،فصنَّف املحدثون من شتى
«أدلة الكتاب والسنة املبارشة املسوقة ابتدا ًء لبيان
املذاهب كتبًا وأبوابًا يف الجهاد ،والقضاء،
أحكام السياسة» ،وهذا اختزال ألدلة الرشيعة
واإلمارة وما شابه ذلك ،ولهذه الكتب
اإلسالمية؛ ّ
فإن بيان األحكام الرشعية ليس مقصو ًرا
ِّ
مظان
عرشات الرشوح؛ فهي من
عىل اآليات واألحاديث املبارشة بحيث يُقال عند عدم
السياسة الرشعية
الوقوف عىل تلك األدلة املبارشةّ :
إن الرشيعة لم تُ ّبي
هذه األحكام؛ لذا ينبغي البحث عن مصادر أخرى!
والنصوص الرشعية من الكتاب والسنّة ،وسرية
بل طبيعة الرشيعة اإلسالمية أنّها ّ ُ
تبي ما السلف الصالحني من الخلفاء والراشدين ومَ ن جاء
يحتاجه الناس من األحكام
ٍ
بطرق متعدّد ٍة من بعدهم هي باملئات.
البيان ،فقد ّ ُ
تبي الحك َم بمنطوق الدليل أو
وقد وردت نصوص كثرية يف الحكم ،والترشيع،
بمفهومه ،سواء كان ِمن َقبيل مفهوم املوافقة أو
ني الحك َم بالعمومات ،وقد تد ّل عليه والرعية وحقوقها ،والحاكم وحقوقه ،واإلمارة،
املخالفة ،وقد تب ُ
بالتنبيه عىل الع ّلة عن طريق القياس ،وقد تد ّل عليه والطاعة ،واالستخالف ،والبيعة ،واألمر بالعدل
باتفاق املجتهدين عىل الحكم ،وقد تبيّنه بالقواعد واملعروف والنهي عن الفحشاء واملنكر ،ويف القضاء
واملصالح ،وقد يكون ذلك بسنّة الخلفاء الراشدين وأحكامه ،ويف مسائل الحرب والسلم ،ويف أحكام
وتطبيقاتهم التي وافقهم عليها سائر الصحابة ..املعامالت املالية واألحوال الشخصية ،وعالقة
أن الحاكم يف ضبطها ،وتقدير املصالح وتحصيلها،
وإذا نظرنا إىل أد ّلة الرشيعة بهذا الشمول نجد ّ
وتقديم األعظم منها عىل األق ّل منها ،ودفع املفاسد
ادّعاء ق ّلة النصوص ليس يف مح ّله.
ومنعها ،ودفع املفسدة الكربى باملفسدة الصغرى،
واعتبار املآالت ،وغري ذلك من القواعد والجزئيات.
طبيعة السياسة الشرعية في اإلسالم:
ّ
الرشعية
السياسة
إن مدّعي ق ّلة النصوص يف
ّ
وبعد ذلك كله :فإن مَ ن آتاه الله علمً ا وفهمً ا
ُ
َخفِ َي عليه معرفة موقع السياسة يف ديننا ،يستطيع أن يستنبط كثريًا من أحكام السياسة
فاألحكام السياسية يف اإلسالم واسعة جدًا ،وعامّ ة الرشعية من نصوص ليس ظاهرها يف السياسة،
ٍ
أحكام الدين لها تع ّلق بالسياسة
بطريقة أو أخرى ،كما هو مبسوط يف كتب أهل العلم(((.
ُ
والسياسة تجري منه مجرى الدم من الجسد:
ّ
ُ
«نحن سياسيون منذ خلقنا ،ألننا مسلمون منذ النصوص التي تتحدث عن السياسة الشرعية:
هناك عرشات اآليات تتحدث عن السياسة
نشأنا ،وما اإلسالم الصحيح بجميع مظاهره إال
السياسة يف أرشف مظاهرها ،وما املسلم الصحيح الرشعية يف ثنايا سور القرآن:
دفتها أو لرتجيح ّ
إال املرشح اإللهي لتسيري ّ
كفتها...
ً
خاصة يف أوقات
•ففي تدبري الدولة وسياسة امللك
وجبلة ،ونحن الذين أيقظنا
نحن سياسيون طبعً ا ِ
األزمات االقتصادية والتعامل مع املخالفني نجد
الشعور بهذا الحق اإللهي املسلوب ،فما سار
الكثري منها يف سورة يوسف.
((( ينظر :آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي ،أحمد طاهر اإلبراهيمي.)260/4( ،
((( ينظر :فصل (في طريق استنباط األحكام الشرعية) ،من كتاب :المدخل إىل السياسة الشرعية ،لعبد العال عطوة ،ص ( )109وما بعدها.
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•وآيات الجهاد وأحكامه نجدها يف ُسو ٍَر كثرية وقبل ذلك يف القناعة بكفاية الرشيعة ملا يحتاجه
كالبقرة وآل عمران والنساء والحج ومحمد ﷺ الناس يف هذا الباب.
وغريها.
صدر الحكم عىل نصوص السياسة بالقِ َّلة
•وأحكام السلم والهدنة واألرسى نجدها يف
ً
انطالقا من َق ْ
ص مفهوم السياسة الرشعية
سورة األنفال والتوبة وغريها.
عىل مسألة تعريف الحاكم وآلية اختياره
•وأحكام الدعوة إىل اإلسالم قبل القتال وإرسال
ونحوها من املسائل التفصيلية ،وهذا
الرسل وصفة إرسالهم نجدها يف سورة النمل.
من الجهل بمفهوم السياسة الرشعية،
•ونقرأ يف إدارة الدولة أيام الفتن واالضطرابات
وبطبيعة أحكام الرشيعة اإلسالمية
يف سورة األحزاب ،ويف الفتوحات واالنتصارات
يف سورة الفتح.
فالنصوص واألدلة الرشعية يف موضوعات
•ونقرأ يف أحكام البُغاة والردّة والخروج عىل السياسة أكثر من أن تحىص ،لكن ملا قرص
األمّ ة ومواالة أعدائها يف سورة الحجرات واملائدة أصحاب هذه املقولة السياسة يف آلية اختيار
الحاكم ،ويف بعض املسائل التفصيلية التي تتفرع
واملمتحنة ،وغري ذلك من العناوين.
عنه مثل تعريف الحاكم ومَ ن يختاره؟ وما آلية
هذا يف اآليات الرصيحة الدا ّلة عىل أحكام
االختيار؟ وهل يصح أن يكون الحاكم شخصية
السياسة الرشعية .أمّ ا غري الرصيحة فك ُّل القرآن
اعتبارية (حزب) فيكون االختيار بني أحزاب
ٌ
ٌ
وداللة عىل أمور السياسة الرشعية ،وقد
هداية
ً
بدل من أشخاص؟ وهل يمكن معارضته؟ وهل
ّ
فسها العلماء يف كتب التفسري؛ التي أصبحت بهذا
يجوز تقسيم سلطاته؟ إىل غري ذلك من األسئلة
مهمًّ
ا يف باب السياسة الرشعية.
مرجعً ا
التفصيلية ،وج ّل مسائلها من النوازل املعارصة،
ُ
والبحث يف
وأما السنّة فقد امتألت بأحكام السياسة فحرصُ مفهوم السياسة يف هذه القضية،
ً
ّ
انطالقاخاصة بها ،ث ّم الحك ُم
الرشعية ،فصنَّف املحدثون من شتى املذاهب كتبًا النصوص عن أد ّلة
وأبوابًا يف الجهاد ،والقضاء ،واإلمارة وما شابه من هذا الحرص -عىل نصوص السياسة بأنها قليلة
ِّ
ذلك ،ولهذه الكتب عرشات الرشوح؛ فهي من
مظان وشحيحة ،جه ٌل يف أمرين :يف مفهوم السياسة كما
السياسة الرشعية.
سبق ،ويف مفهوم طبيعة أحكام الرشيعة اإلسالمية،
ً
نصوصا جزئية خاصة.
إن السياسة الرشعية دخلت إىل كتب االعتقاد فليست كلها
بل ّ
فيما يتعلق بالجماعة واإلمامة ونحوها.
ومثلهم يف ذلك كمن نظر يف املعامالت املالية
تطبيقا عمليًا املعارصة من األسهم والبورصات واألوراق املالية،
ً
كما ّ
أن سرية النبي ﷺ كانت
ً
فسوّ
ّ
غ لنفسه أن
للسياسة الرشعية النبوية ،ثم كانت سرية الخلفاء ثم لم يجد أدلة خاصة فيها،
إن النبي ﷺ يقول :ال توجد نصوص اقتصادية أو هي شحيحة!
الراشدين استمرا ًرا للعهد النبوي ،حتى ّ
ً
–جهل -بعُ رض الحائط مئات النصوص
سمّ اها بالخالفة عىل منهاج النبوة ،وخاصة يف عهد ورضب
الوزيرين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق  .(((يف البيوع واملعامالت واألموال التي تش ّكل منظومة
اقتصادية متكاملة.
فالسياسة الرشعية ترسي يف مؤلفات عامة
العلوم والفنون ،وليس هذا وحسب ،بل ُ
صنفت
إن ُقصد بق ّلة النصوص أنها ال تغطي ك َّل
مئات الكتب املفردة يف هذا بعناوين متعددة:
األحكام الرشعية ،فهذا طع ٌن يف الدين أنه
ّ
كالسري ،واألموال ،واألحكام السلطانية ،والسياسة
ناقص غري كامل ،والله سبحانه وتعاىل قد
الرشعية.
أكمل لنا الدين ،وأتم علينا النعمة
فاملسألة ليست يف عدم وفرة النصوص ،بل
القدرة عىل فهم النصوص واستنباط األحكام منها،
َّ
َ
ذين من بعدي ،أبي بكر وعمر) أخرجه الترمذي ( )3662وابن ماجه ( )97وأحمد (،)23245
((( عن حذيفة رضي هللا عنه أ ّن النبي ﷺ قال( :اقتَدوا بالل ِ
قال السندي في حاشيته عىل المسند« :فيه بيان قوة اجتهادهما وإصابتهما الحق غالبًا ،وفيه إخبار عن خالفتهما».
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ما المقصود بقلة النصوص في مسائل السياسة
الشرعية؟
هذه العبارة مما تتناقله بعض األلسنة ،وتحتاج
لبيان:
•فإن ُقصد بها أن النصوص ال تغطي ك َّل
األحكام الرشعية التي يحتاج إليها الناس يف
باب السياسة الرشعية فهذا طع ٌن يف الدين أنه
أكمل
ناقص غري كامل ،والله سبحانه وتعاىل قد
لنا الدين ،وأتم علينا النعمة كما قال﴿ :ا ْلَ ْومَ
َ
َ
ْ

أ ْ
ت َعلَيْ ُ
ين ُ
ت لَ ُ
ك ْم دِ َ
ك ْم َوأتْ َم ْم ُ
ك َمل ُ
ك ْم ن ِ ْع َم ِت
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ
ال ْسل َم دِ ًينا﴾ [املائدة.]3 :
ورضِ يت لك ُم ِ

ري من
التي هي توقيفية األصول واجتهادية يف كث ٍ
التفاصيل.
فالق ّلة يف نصوص السياسة الرشعية نسبية
مقارنة بأقرانها من أبواب الفقه ،وليست قليلة
بذاتها كما يصوّرها البعض حتى إنّه يكاد يصوّرها
شبه معدومة ،وأنّه يملك مطلق الحرية يف االجتهاد
دون قيود تح ّد اجتهاده(((.
لِقصور الفهم الحاصل عند العديد ممن
يتناول مسائل السياسة الرشعية ّ
يظن أنّها
ال تحوي أحكامًا ،فيحيل هذا القصور عىل
النصوص ويدّعي ق ّلتها أو أنّها ال تفي بالغرض

وعن أبي ذ ٍّر  قال« :لقد تركنا رسول الله ﷺ
وما يَتَ َق َّلبُ يف السماء طا ِئ ٌر إال ذَ َّك َرنَا منه علمً ا»(((.
فالكتاب والسنّة وآثار السلف من األقوال
واملعنى أنّه ما من يشء مما يتعلق بأمور الناس
ً
منطوقا أو مفهومً ا أو واألفعال فيها من التفصيل الكثري ،وتبقى دائرة
إال وقد د َّل عليه الدليل إما
ّ
تنبيهً ا ببيان الع ّلة ،ومن ذلك أمور الحكم ،كما يف االجتهادات يف السياسة الرشعية واسعة؛ ألنها من
َ
ْ
ََ َ ْ
َ
ات َوأن ْ َز ْلَا َم َع ُه ُم باب التعامل مع الخلق ،بخالف العبادات التي
قوله تعاىل﴿ :لق ْد أ ْر َسل َنا ُر ُسل َنا بِالَ ّي ِ َن ِ
ِزي َ
ٌ
وم انلَّ ُ
ان ِلَ ُق َ
اب َوالْم َ
الْك َِت َ
مبنية
اس بِالْق ِْس ِط﴾ [الحديد .]25 :تمحّ ضت للخالق فيكثر فيها التفصيل؛ فهي
عىل التوقيف يف تفصيالتها بخالف السياسة فهي
وامليزان وهو القياس الصحيح ،فالدين قائ ٌم توقيفية اجتهادية.
عىل النقل القويم الصحيح والقياس الرصيح.
ٌ
ٌ
اجتهادية،
توقيفية
فالسياسة الرشعية:
والتوقيفي منها يقوم عىل التأصيل وبعض
العبادات والعقائد من األمور التوقيفية
تأصيل يفوق َ
التفصيل ،و ُربَّ
ألف تفصيل ،وهناك
ٍ
التي يضيق فيها القياس واالجتهاد،
نصوص أكثر تفصيالً ،بخالف مساحة اجتهاديةَّ ،
ألن النواز َل كثري ٌة ،ومن ث َ َّم يكون
فاحتاجت إىل
ٍ
ٌ
قليلة ليس له ح ٌّ
ظ يف مجال التحقيق
القول بأنّها
السياسة الرشعية التي هي توقيفية
العلمي.
ري من التفاصيل
األصول واجتهادية يف كث ٍ

ّ
أهمية فهم النصوص الشرعية في أبواب
ّ
وإن ُق ِصد ّ
• ْ
أن القلة نسبية وذلك بالنظر إىل السياسة الشرعية:
النصوص األخرى الواردة يف أبواب العقائد
ليست العربة بقلة النصوص أو كثرتها ،وإنما
حق ،وال يرضُّ ؛ َّ ّ
والعبادات فهذا ٌّ
ألن قلة أو كثرة العربة بفقهها والقدرة عىل استنباط األحكام منها؛
ُ
ّ
ّ
سيتوصل
النصوص إنما جاء لطبيعة املبَني بتلك النصوص ،فمن أُوتي فهمً ا صحيحً ا ومنهجً ا سليمً ا
وأبواب الرشيعة متفاوتة يف هذا األمر.
الستنباط األحكام الكثرية منها ،وبتفاوت األفهام
فالعبادات والعقائد من األمور التوقيفية التي والقدرات يتفاوت االستنباط ،والنّاس متفاوتون
اها ُسلَيْ َم َ
يف األفهام ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َف َّه ْم َن َ
ان﴾
يضيق فيها القياس واالجتهاد ،فاحتاجت إىل
ً
تفصيل ،بخالف السياسة الرشعية [األنبياء ]79 :ففهّ مها سليمان عليه السالم ولم
نصوص أكثر
ٍ
((( أخرجه أحمد ( )346/35برقم ( ،)21439وقال محققو المسند :حديث حسن.
((( في المقابل يلحظ كثرة النصوص التي تتناول التعامل مع الحاكم في مختلف أحواله ،من السمع والطاعة في المعروف ،والنصح وتقديم
المشورة ،واإلنكار عليه ،واالستقالل عنه في الفتوى والقضاء ،وتجنب العلماء ألبواب السالطين ،إىل أن تصل إىل أحكام العزل ونزع اليد من
الطاعة ،وهي ً
كثرة ال تُنكر .ولعل الحكمة من هذا وهللا أعلم :أن الحاكم كيفما توىل ،سواء بالشورى أو باالنتخاب ،أو بالوراثة ووالية العهد ،أو
بقوة السيف والتغلب؛ فال يتوقف األمر عند ذلك ،إذ المهم كيفية تعامل األمة معه ،وكيفية إعانته عىل الحق ،ومنعه من الظلم ،وأن تعرف
متى تناصره وتؤيده ومتى تقف بوجهه ،وبهذا ال تضيع األمة بحاكم يعلو وآخر ينزل ،بل يحفظها الربانيون من أهل العلم بأمانة الكلمة وتحمل
ً
قديما وحديثًا.
تبعاتها ،في ضمانة فريدة لم توجد في أي دين أو نظام
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ﻣﺼﺎدر
اﻟﻨﺼﻮص
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

يفهّ مها غريه ،وكذلك ملا قيل لعيل « :هل عندكم
يشء من الوحي مما ليس يف القرآن؟» قال« :ال،
والذي َف َل َق الحب ََّة ،وبَ َرأ َ الن َّ َسمَ َة ،إِال َفه ٌم يُعطيه الله
ً
رجل يف القرآن ،وما يف هذه الصحيفة» ،قلت :وما
يف هذه الصحيفة؟ قال« :العَ ق ُلَ ،
وفكا ُك ِ
األسري ،وأن
ال يُقتل مسلم بكافر»(((.
فلِقصور الفهم الحاصل عند العديد ممن
ّ
يظن أنّها ال
يتناول مسائل السياسة الرشعية
تحوي أحكامً ا ،فيحيل هذا القصور عىل النصوص
ويدّعي ق ّلتها أو أنّها ال تفي بالغرض.
داللة التاريخ عىل وفرة النصوص الشرعية:
يشهد ملا سبق تقريره من بطالن القول بق ّلة
النصوص يف مسائل السياسة الرشعية :قيام
الدولة اإلسالمية واستمرارها منذ عهد النبوة
إىل سقوط الدولة العثمانية عىل مدى ألف وأربع
مئة سنة ،ومع أنّه قد اعرتى هذه الدولة ٌ
نقص يف
بعض الجوانب وال سيما بعد الخالفة الراشدة ،إلّ
ّ
أن قيامها طيلة هذه القرون دلي ٌل عىل أنّها كانت
تحقق وعد الله باالستخالف والتمكنيَ ﴿ :و َع َد َّ
اللُ
ِّ

َّ
َ
ْ َ
آم ُنوا ِمنْ ُ
ك ْم َو َعمِلُوا َّ
ين َ
ال َ
الص ِ َ
ال ِ
ات ل َي ْس َتخل ِف َّن ُه ْم ِف
ْ ِ َْ
الر ِض﴾ [النور.]55 :

((( أخرجه البخاري ( )2534/6برقم (.)6517
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اﻟﺮاﺷﺪون
ﻠﻔﺎء
اﻟﺨ ﻦﺑﻌﺪﻫﻢ
وﻣ

اﻟ
ﻘﺮآن
اﻟ
ﻜﺮ ﻳﻢ

ﻟﺴﻨﺔ
ا
ﻨﺒﻮﻳﺔ
اﻟ

اﻟ
ﺴ
ﻴ
ﺮ
ة
اﻟﻨ
ﺒ
ﻮ
ﻳ
ﺔ

وخالل هذه القرون الطويلة ّ
تغيت ظروف
الناس وأحوالهم وتبدّلت كثريًا ،ومع ذلك فقد
استطاعت هذه الدُّول البقاء ومواكبة الحياة
وتطوراتها البرشية والعلمية والحضارية ،وهي يف
جميع ذلك تجد يف نصوص الرشيعة ما يُسعفها
ويُعينها ،ويج ُد عُ لماؤها وح ّكامها فيها غايتهم
ًّ
نصا أو اجتهادًا دون قصور أو ضعف.
فلو تأملنا طريقة الحكم وأنظمته :اإلدارية
والعسكرية واملالية والتعليمية ونحوها ،كيف تطوّر
من خالفة الصدّيق إىل سقوط الخالفة العثمانية،
فسنكون أمام احتمالني ال ثالث لهما ،إمّ ا ّ
أن الدولة
اإلسالمية تم ّكنت من خالل قادتها وفقهائها
وخربائها من فهم النصوص واالجتهاد فيها بما
ّ
حقق لها هذا التطوّر والبقاء والتقدّم الحضاري
بك ّل أشكاله ،واالستفادة من شتى العلوم والخربات
من مختلف األجناس.
وإمّ ا أنّها تركت نصوص الرشيعة لق ّلتها
وقصورها وشحّ ها يف الجوانب اإلدارية والسياسة
والعسكرية واملالية ،والسياسية عىل وجه
الخصوص –كما يدّعي هؤالء -وذهبت تستورد
نُ ُ
َ
وطرق حكم من هنا وهناك ،أو تجتهد يف
ظمً ا
إدارة شؤونها بما تراه دون ضابط رشعي لها!
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وال يمكن لقائل أن يقول بالثاني ،ألنّه يعني
حينئذ إخراج هذه الدول عن وصفها باإلسالمية
التي تعتمد الرشيعة مرجعً ا لها ،وألنّه لم يحصل
يف الحقيقة والواقع.
فكيف و َِسعت نصوص الرشيعة األمّ ة أربعة عرش
قرنًا ،واستطاعت من خاللها تقديم أروع وأفضل
حضارة برشية يف التاريخ ،وال تسع األمّ ة اليوم؟ ّ
إن
املشكلة الحقيقة ليست يف شحّ النصوص بل شحّ
أرباب الحِ جا والعلم الذين يستنبطون من النصوص
كما استنبط الذين ِمن قبلهم ما يرفع شأن األمّ ة.
قلّة النصوص ..دعوى قديمة:
عىل الرغم من ّ
أن دعوى ق ّلة النصوص يف باب
ّ
خاصة هي دعوى حديثة ،إال أنّه قد
السياسة
ّ
سبقتها دعوى قديمة يف قلة النصوص يف عامّ ة
األحكام الرشعية ،فقد سئل ابن تيمية رحمه الله
عشار
عمن يقول :إن النصوص ال تَفِ ي بعرش ِم ِ
الرشيعة :هل قوله صواب؟
ً
طويل يحسن الرجوع
فأجاب رحمه الله جوابًا
إليه ،جاء فيه« :الصواب الذي عليه جمهور أئمة
ٌ
املسلمني ّ
بجمهور أحكا ِم أفعال
وافية
أن النصوص
ِ
ّ
العباد ،ومنهم مَ ن يقول :إنها وافية بجميع ذلك؛
وإنّما أنكر ذلك مَ ن أنكره ألنّه لم يفهم معاني
النصوص العامّ ة التي هي أقوال الله ورسوله
وشمولها ألحكام أفعال العباد ،وذلك ّ
أن الله بعث
محمدًا ﷺ بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة
العامّ ة التي هي قضية كلية وقاعدة عامّ ة تتناول
أنواعً ا كثرية ،وتلك األنواع تتناول أعيانًا ال تُحىص،
فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام
أفعال العباد.(((»...
«من ّ
ظن أن الرشيعة ناقصة تحتاج إىل
ظن أنّ
سياسة خارجة عنها تكمّ لها َكمَ ن َّ
بالناس حاجة إىل رسول آخر بعده ،وسبب
هذا كله خفا ُء ما جاء به عىل مَ ن ّ
ظن ذلك،
وق ّلة نصيبه من الفهم الذي و ََّفق ال َّله له
أصحاب نبيه ﷺ وريض عنهم»
ابن القيم رحمه الله

ف ُ
وقد صن َّ َ
شيخ اإلسالم رسالة بعنوان« :قاعدة
يف شمول النصوص لألحكام» َّ
بي هذا األمر ،ور َّد
عىل املخالفني ،وهي مطبوعة يف املجموعة الثانية
من جامع املسائل.
وعندما أحدث بعض الوالة بعض السياسات
الظاملة؛ لظنّهم الفاسد ّ
أن الرشيعة قارصة عن
تغطية النوازل ر ّد عليهم أهل العلم وبيّنوا خطأهم
يف ذلك ،قال ابن القيم رحمه الله« :وقد تويف رسول
ال َّله صىل ال َّله عليه وسلم وما طائر يق ِّلب جناحيه يف
السماء إال ذَ َكر لألمة منه علمً ا ،وعلمهم كل يشء...
وبالجملة فجاءهم بخري الدنيا واآلخرة ب ُرمَّ ته ،ولم
ُظن ّ
ُحوجهم ال َّله إىل أحد سواه ،فكيف ي ُّ
أن رشيعته
ي ِ
ٌ
الكاملة التي ما طرق العال َم رشيعة أكمل منها:
ٌ
ناقصة تحتاج إىل سياسة خارجة عنها تُكمّ لها ،أو
إىل قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟
ظن ّ
ظن ذلك فهو َكمَ ن َّ
ومن ّ
أن بالناس حاجة
إىل رسول آخر بعده ،وسبب هذا كله خفا ُء ما جاء
به عىل مَ ن ّ
ظن ذلك ،وق ّلة نصيبه من الفهم الذي
و ََّفق ال َّله له أصحاب نبيه ﷺ وريض عنهم.
ٌ
اءت ْ ُ
قال تعاىل﴿ :يَا َأ ُّي َها انلَّ ُ
اس قَ ْد َج َ
ك ْم َم ْوع َِظة ِم ْن
َ ُ ً َ َ َْ ْ
َر ّب ُ
اء ل ِ َما ِف ُّ
ك ْم َوش َِف ٌ
ح ٌة لِل ُم ْؤ ِمن َِني﴾
الص ُدورِ وهدى ور
ِ
[يونس ]57 :وكيف يُشفي ما يف الصدور كتابٌ ال
يفي هو وما تُبيّنه السنّة بعُ رش معشار الرشيعة؟
ويا ل َّل ِه العجبُ كيف كان الصحابة 
والتابعون قبل وضع هذه القوانني التي أتى الله
بُنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه اآلراء
واملقاييس واألوضاع؟ هل كانوا مهتدين مكتفني
بالنصوص أم كانوا عىل خالف ذلك؟ حتى جاء
املتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط
للرشيعة منهم وأعلم بالله وأسمائه وصفاته ،وما
يجب له ،وما يمتنع عليه منهم؟ فوالله َل َ ْن يَلقى
الل َه عبدُه بك ّل ذنب ما خال اإلرشاك خريٌ من أن
يلقاه بهذا الظن الفاسد واالعتقاد الباطل»(((.
وقال ابن تيمية رحمه الله« :والتحقيق ّ
أن
الرشيعة التي بعث الله بها محمدًا ﷺ جامعة
ملصالح الدنيا واآلخرة ،وهذه األشياء ما خالف
الرشيعة منها فهو باطل ،وما وافقها منها فهو
ّ
حق؛ لكن قد ي َُغ ّيُ ً
أيضا لفظ الرشيعة عند أكثر
الناس؛ فامللوك والعامّ ة عندهم ّ
أن الرشع والرشيعة

((( مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)280/19
((( إعالم الموقعين ،البن القيم (.)286/4
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اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ
إدراك ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

اﻟﺠﻬﻞ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

دﻋﻮى ﻗﻠﺔ
اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ذرﻳﻌﺔ ﻟﻠﺨﺮوج
ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

اسم لحُ كم الحاكم ،ومعلو ٌم ّ
أن القضاء فرع من الرشعية من أحكام ،تارة بذريعة التجديد ،وتارة
فروع الرشيعة ،وإال فالرشيعة جامعة لك ّل والية بذريعة املقاصد ،وأخرى بدعوى ظنية داللة
وعمل فيه صالح الدين والدنيا ،والرشيعة إنما هي النصوص ،ونحوها ،كمسائل أحكام غري املسلمني يف
كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف األمة يف الدولة املسلمة (أهل الذمة) ،ووالية املرأة ،ونحوها.
العقائد واألحوال والعبادات واألعمال والسياسات
فحني وُجدت النصوص لم يأخذوا بها! مما
واألحكام والواليات والعطيات...
يلقي مزيدًا من الضوء عىل حقيقة دعوى قلة
وهذه جملة تفصيلها يطول ،غلط فيها صنفان النصوص الرشعية ،والهدف منها(((.
من الناس:
ً
وختاما:
ٌ
صنف سوّغوا لنفوسهم الخروج عن رشيعة الله
•
ّ
فإن من رحمة الله وعدله وحكمته ْ
أن جعل
ّ
ورسوله وطاعة الله ورسوله؛ لظ ًنهم قصو َر نصوص السياسة الرشعية متناسبة مع مجالها؛
الرشيعة عن تمام مصالحهم جهل منهم ،أو لتسري عَ جَ لة الترشيع بمرونة وحيويةّ ،
وإن االجتهاد
ً
ً
محضا.
جهل وهوى ،أو هوىً
اليوم هو الوسيلة لتقديم الحلول املناسبة ملستجدّات
ٌ
•
وصنف َق َّصوا يف معرفة قدر الرشيعة؛ الدولة والسياسة يف عرصنا ،ال هجر الرشيعة تحت
ّ
ّ
ّ
ّ
يمكن
ال
ه
ن
أ
اس
ن
وال
هم
موا
توه
حتى
ّقوها
ي
فض
ذريعة الظن الواهم بقصور نصوصها.
العمل بها ،وأصل ذلك الجهل بمسمى الرشيعة
وحني تأتي الدعوة لالجتهاد ،فمن نافلة
ومعرفة قدرها وسعتها ،والله أعلم»(((.
القول ّ
أن املقصود به االجتهاد الصادر ِمن أهله
وبضوابطه ،وليس االجتهاد الذي يتسوّر عتباتِه
فما بال النصوص األخرى؟
من الالفت أن نجد القائلني بقلة النصوص يف مَ ن ال يعرف مبادئ العلوم الرشعية ،فهذا ِمن
أبواب السياسة الرشعية يف املسائل التي وردت فيها شأنه أن يأتي برشيعة وسياسة ما أنزل الله بها
نصوص رشعية قاطعة ،وافق عليها أهل العلم عرب من سلطان ،كما هو حال كثري ممن يزعمون العمل
العصور؛ نجدهم رافضني ملا دلت عليه النصوص السيايس اإلسالمي ،وال يقال ملثلهم :اجتهد فأخطأ
فله أجر ،بل يقال :أخطأ فاجتهد وعليه وزر.
((( مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)310- 307/19
((( ينظر :أغلوطة المثقفين حول النظام السياسي في اإلسالم ،د .معن عبد القادر.
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نظرات
نقدية

ظاهرة علماء السلطان في الميزان
د .ياسين محمد علوش

السالطني» من أسباب تمكني ال َّ
ظلمة وتخ ُّلف األمة ،ومع َّ
ظاهرة «علماء َّ
أن
ً
ظهورها قديم إال َّ
أن أثرها الكبري قد استفحل يف هذا العرص بما لم يكن سابقا،
َّ
وللح ِّد من هذه الظاهرة ال بد من التعرف عىل تموضعها يف بُنيان الطغيان،
وبيان أسبابها وآثارها السلبية عىل األمّ ة ،لنستنبط من معرفتنا تلك أهم
اآلليات للح ِّد من ظهورها.
للحصول عىل املكاسب الدنيوية الزائلة ،كاملال
والجاه وغريهما ،وهذا ما يفعله علماء السالطني.
واملقصود بعلماء السالطني :فئة من علماء
الدِّين جعلوا ِمن أنفسهم مطيَّة للحاكم ال َّ
ظالم،
يُعطونه الرشعية لحُ كمه الظالم هذا ،ويمنحونه
الفتوى التي يريد ،يف الوقت الذي يريد.

مدخل:
َ
َّ
َّ
ال شك أن رشف العل ِم ال يعلوه رشف ،وأن مكانة
العالِم ال يعلوها مكانة ،وقد ذكر ذلك ُّ
سبحانه
الحق
َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ
الينَ
الين آمنوا ِمنكم و ِ
ُوتعاىل حيث قال﴿ :يرفعِ الل ِ
ُ
َ
َ
ُ ْ ْ َ
ات َو َّ ُ
ٌ
الل ب ِ َما َت ْع َملون خبِري﴾ [املجادلة:
أوتوا العِل َم د َر َج ٍ
 ،]11وقال رسول الله ﷺ( :فض ُل العالِم عىل
العابد َك َفضيل عىل أدنا ُكم)(((.
أن هذا الرشف قد يَضيع ،وهذه املكانة قد هل هي ظاهرة حديثة؟
إال َّ
َّ
إن ظاهرة علماء السلطان ليست حديثة ،وال
تهوي -والعياذ بالله -إذا ابتغى العالم بعِ ِلمه هذا
وسيلة وليدة هذا ال ّزمان ،بل هي قديمة قِ َد َم التّاريخ،
ً
غريَ ِ
وجه الله تعاىل ،أو جعل ِمن عِ ِلمه هذا
(*) دكتوراه في الفقه المقارن ،مدرس في جامعة إدلب.
((( أخرجه الترمذي (.)2685
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كما أنّها ليست حك ًرا عىل هذه األمة ،بل موجودة
يف جميع األممّ ،
زمان
ألن علماء السالطني  -يف ك ّل
ٍ
ٌ
أساس من األركان التي يقوم
ومكان  -هم رك ٌن
ٍ
عليها ال ُّ
ٍ
طاغية ومستب ٍد يقوم حُ كمه
طغيان ،إذ ك ّل
ٍ (((
أركان خمسة:
عىل
ٍ
•فالركن األول :هو القائد ال َّرمز الذي ليس له
مثيل!.
•والثاني :الجيش القوي الضارب والقبضة
الحديدية.
•والثالث :الذراع االقتصادي الذي يعتمد عليه
ويتحكم به هذا القائد.
•والرابع :الفريق اإلعالمي الذي يُلمّ ع هذا الحاكم
ويُ َزيِّنُه.
•والخامس :املرجعية الدينية التي تعطي
الرشعية لهذا الحاكم يف حكمه وترصفاته.
وأوضحُ مثال يمكن أن يُذكر يف هذا املقام :دولة
فرعون التي تتمثل هذه األركان الخمسة؛ ففرعون
هو القائد الرمز الذي ال يخطئ ،وجيشه هو القوة
الضاربة ،وقارون يمثل قوته االقتصاديةَّ ،
والسحَ رة
املرجعية الدينية ،والحارشون
قبل إيمانهم -همالذين قالوا للناسَ ﴿ :ه ْل َأنْ ُت ْم ُمْ َتم ُِع َ
ون  39لَ َع ّلَ َنا نَ ّتَبِعُ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
ال َ
ني﴾ [الشعراء ]40-39 :هم
السح َرة إِن كنوا ه ُم الغ ِ ِ
ذراعه اإلعالمية.
أما الكهنة وال ُّرهبان فقد تس ّلطوا عىل العباد
واستعبدوهم ،ومَ َّكنوا للحاكم ا ُملستبدّ ،وإن لم
يذكرهم القرآن الكريم عىل سبيل الخصوص ،إال
ّ
كان شائعً ا يف األمم
والرهبان
أن هذا الدور للكهنة
َّ
ار ُه ْم َو ُر ْه َب َ
اتَ ُذوا أَ ْ
ان ُهمْ
ح َب َ
َالسابقة .قال تعاىل فيهم﴿ :
أ ْر َبابًا ِم ْن ُدون َّ
اللِ﴾ [التوبة.]31 :
ِ

اتخاذ حُ كامها «جَ ً
وقة» من العلماء الذين يُسبِّحون
بحمدهم لي َل نهار ،يحبون إذا أحبَّ  ،ويكرهون إذا
كره ،يوالون مَ ن و َ
َال ،ويعادون مَ ن عادى .وقد زاد
اهتمام الناس بهم والتعرف عليهم بسبب وسائل
اإلعالم سواء املوالية التي تظهر نفاقهم ،أو املعادية
التي تنرش فضائحهم.
أن الالفت ً
أيضا َّ
كما َّ
أن هذه الظاهرة ا َملقِ يتة
ٌ
مدرسة وال تيا ٌر ،ولم ينجُ منها
ال تكاد تسلم منها
األكاديميون وال التقليديون وال املستقلون ،نسأل
الله العف َو والعافية.
أسباب انتشار ظاهرة علماء السلطان:
أسباب انتشار هذه الظاهرة عديدة متضافرة،
ولعل معظمها أمور متعلقة بالشخص ذاته:
السبب األولَ :
الخلل يف الرتبية والتنشئة؛
فلعل بعض املدارس الدينية واملعاهد والجامعات
الرشعية لم تُفلح يف غرس القيم واملبادئ التي
تصون العالِم حني تُس ِّودُه ،وتحفظه من االنزالق
يف مثل هذه املزالق الخطرية ،فكان تركيز هذه
املؤسسات منصبًّا عىل حشو املعلومات يف أذهان
َمي واألخالقي
الطالب دون االنتباه إىل الجانب القِ ي ّ
الذي يحتاجه هذا الطالب يف مستقبل حياته ليكون
عا ًملا ربّانيًا؛ فالعلماء الربانيون ال يمكن أن يكونوا
علما َء سالطني ،ألنهم ال يخافون َ
بأسهم ،وال تُغريهم
وظائفهم ومناصبُهم .قال تعاىل﴿ :ماَ
ُ
ُ
وال
أموالهم َ
ْ
ْ

ُ
ال ْ
الل الك َِت َ
َك َن لِبَ َش أ ْن يُ ْؤت َِي ُه َّ ُ
اب َو ُ
ك َم َوانلُّ ُب َّوةَ ث َّم
ٍ
َُ َ
ُ
َ
ادا ل ِم ْن ُدون َّ
اس ُكونُوا ع َِب ً
ول ل ِ َّ
ِ
اللِ َولك ِْن كونُوا
لن
يق
ِ
ِ
َ َّ ّ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ربانِيِني بِما كنتم تعل ِمون الكِتاب وبِما كنتم تدرسون﴾

[آل عمران.]79 :
ري رحمه الله يف تفسري هذه اآلية:
قال ابن كث ٍ
َّ
«فالجَ هَ ُلة ِمن األحبار والرهبان ومشايخ الضالل
يَدخلون يف هذا الذ ِّم والتوبيخ ،بخالف الرسل
ٌ
مدرسة وال تيا ٌر من ظاهرة
لم تسلم
وأتباعهم ِمن العلماء العاملني ،فإنما يأمرون بما
علماء السالطني ،ولم ينجُ منها
أمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام ،إنما ينهونهم
(((
ُ
املستقلون،
األكاديميون وال التقليديون وال
عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام» .
ولم يخ ُل منها زمان وال مكان.
السبب الثاني :تعظي ُم الن َّ ْفس الذي يجعل
صاحبه مُعت ًزا بنفسه ال يقبل رأيَ غريه؛ فريى يف
والالفت يف زماننا هذا ّ
أن ظاهرة علماء السالطني الحاكم ذلك الشخص املعصوم امللهم وال يقبل نَق َد
َّ
انترشت أكثر من املعتاد ،وزاد األمر وتفش ،فالنظر الناس فيه ،أو يشري عىل الحاكم برأيه وإن كان
يف بالد املسلمني -إال ما رحم الله -يكشف عن خطأ دون التفات آلراء غريه من العلماء .أو يكون
((( ِمن لقاء مع الشيخ محمد الحسن الددو في برنامج (مقابلة) عىل قناة الجزيرة ،الجزء األول بتاريخ 2017/4/20م ،في القسم األخير منه.
((( تفسير ابن كثير.)66/2( :
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للظن ّ
ّ
بأن نُرصة الدين
تعظي ُم النفس لديه دافعً ا
ٌ
َ
الوقوف
محتاجة إليه وإىل مَ ْن معه؛ فيسوّ غ لنفسه
مع الحاكم بغري ّ
حق؛ ألجل املحافظة عىل مركزه
وقوّة جماعته.
السبب الثالث :الجبن والخوف من السالطني،
فيوافقهم عىل جرائمهم ،تقديمً ا لسالمته عىل
مصلحة األمة ،ولذلك ّملا مدح الله تعاىل األنبياء
ً
ً
مهمة ِمن صفاتهمَّ وهي أنهّ م
صفة
وأتباعهم ،ذكر
ين ُي َب ّل ُِغونَ
ال َ
تعاىلِ ﴿ :
الله ،قال
ال َيخشون أحدًا إال
َ
َّ
َ

َّ َ َ
ْ َ
َْ َ
ت َّ
رِ َسال ِ
الل َوك َف
اللِ َو َيخش ْونَ ُه َول يش ْو َن أ َح ًدا إِل
ب َّ
َ
ً
اللِ حسِيبا﴾ [األحزاب.]39 :
ِ

ممَّ ا ساعد يف انتشار الفهم َّ
السقيم
للنصوص التي تأمر بطاعة وُالة األمر؛
الخل ُل يف فهم نصوص السياسة الرشعية،
ومنزلة ويل األمر ،ومهمّ ته ،وحقوقه،
وواجباته .وكذلك ضعف الوعي واالفتتان
بالسالطني.
السبب الرابعُ :
القرب ِمن السلطان ،والدخو ُل
عليه ،ومِن ث َّم االفتتان به والوقوع يف شباكه ،وقد
وردت بعض النصوص واآلثار التي تحذر من ذلك،
منها:
حديث أبي سعيد الخدريّ  قال :قال رسول
الله ﷺ( :سيكو ُن أمرا ُء ْ
واش
َاش ،أو حَ ٍ
يغشاهم َغو ٍ
من النّاس يَظلمون ويكذِبون ،فمن أعانهم عىل
ُ
ظلمهم وصدَّقهم ِب َكذبهم ،فليس منّي وال أنا ِمنه،
ومن لم يُصدِّقهم ِبكذبهم ،ولم يُعنهم عىل ُ
ظلمهم،
فأنا منه وهو ِمنّي)(((.
َ
بن اليمان  قال« :إيَّاكم ومواقِ ف
وعَ ن
حذيفة ِ
ُ
الفِ تن» ،قيل :وما مواقِ ف الفِ تن يا أبا عب ِد الله؟ قال:
«أبوابُ األمراء؛ يدخ ُل أحدكم عىل األمري فيصدّقه
بالكذب ،ويقول له ما ليس فيه»(((.
وعن ابن مسعود  أنّه قالَّ :
أبواب
«إن عىل
ِ
ُّ
السلطان فتنًا كمَ ب َِارك اإلبل ،والذي نَفيس بيده ال
(((
تُ
َ
صيبون ِمن دُنياهم إال أصابوا من دِ ينكم مثله» .

ويمكن القول َّ
إن ممَّ ا ساعد يف انتشار الفهم
السقيم للنصوص التي تأمر بطاعة وُالة األمر؛
الخل َل يف فهم السياسة الرشعية ،بضوابطها
الرشعية الصحيحة ،ومنزلة ويل األمر ،ومهمّ ته،
وحقوقه ،وواجباته .وكذلك ضعف الوعي وسهولة
االنخداع ِمن قِ بَل هؤالء العلماء.
السبب الخامس :انتشا ُر الطغيان املادي
بني فئات املجتمع ،فقد أصبح ه ُّم جمع املال من
أجل التنعم بالرتف الذي تنتجه الحضارة املادية
مطلبًا للكثري من النَّاس ،ومِن هؤالء :بعض العلماء.
فمن أراد أن يتنعم هو وعياله بأفضل املساكن
مايل
والسيارات ...وغريها ،فهو بحاجة إىل
ٍ
دخل ٍ
بعض العلماء يف ركب
كبري ،ممّ ا أدى إىل انزالق ِ
السالطني ليستطيع تأمني متطلبات رفاهيته،
وربما كان ذلك تحت ضغط الزوجة واألوالد.
ُّ
الحق سبحانه وتعاىل من الركون
ولذلك حذرنا
إىل الدنيا ،والتعلق بها ،فقال سبحانهَ ﴿ :وات ْ ُل َعلَيْهمْ
ِ
َ
َ َّ

َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ ُ َ َ
َن َبأ ِ
ان َفك َن
الي آتيناه آياتِنا فانسلخ ِمنها فأتبعه َ الشيط
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ين َ 175ول ْو شِئ َنا ل َرف ْع َناهُ ب َها َولك َِّن ُه أ ْ
ْ
خ َ
ِم َن الْ َغاو َ
ض
ِ
ل إ ِ َل ْ َال ْر ِ َْ
َ َّ َ َ َ ِ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ْ َ ْ َ
ب إِن تْمِل َعليْهِ يلهث أو
واتبع هواه فمثله كمثل الك
ِ
َ َ َ ْ
َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ َّ َ َ َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
تتكه يلهث ذلِك مثل القوم الين كذبوا بِآياتنا فاقص ِص
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ
ك ُر َ
القصص لعلهم يتف
ون﴾ [األعراف.]176 -175 :

ُ
حاجة السالطني لعلماء
السبب السادس:
َ
مواقفهم وقراراتِهم ،ويعطونهم
يُ َر ِّقعون لهم
الرشعية الستمرارهم يف حكمهم الظالم ،فيعمدون
إىل تقريب مَ ن باع علمَ ه وآخرتَه بدنياه مقابل
قليل ،وربما أسسوا لهم مجالس
حُ طا ٍم ِمن الدنيا ٍ
وهيئات ،يزعمون أنها مستقلة وهي تأتمر بأمرهم،
كبعض الجماعات أو املجالس العلمية اإلفتائية
لحكوماتهم يف زماننا املعارص.
وحكام هذا الزمان أتقنوا َّ
فن اصطياد فرائسهم
ِمن العلماء أكثر ِمن غريهم ،بل ِمن هؤالء العلماء
ً
صناعة ،ويرتبى عىل يدي الحاكم صغريًا
مَ ن يُصن َ ُع
حتى ينتفع به كبريًا ،ولذلك سيطر الحكام -يف
ري من بالدنا العربية -عىل املدارس واملؤسسات
كث ٍ
ً
التعليمية الدينية سيطرة شبه كاملة ،وتحكموا يف
منهاجها ،وتوجهاتها ،وسياساتها ،ويف القائمني
عليها.

((( أخرجه أحمد (.)11873
((( شرح السنة ،للبغوي (.)295/14
ٌ
دخول الطمع بما عندهم ِمن دنيا ،والمدح والموافقة عىل باطلهم .أما دخول
محمول عىل
((( جامع معمر بن راشد ( .)20644وهذا الدخول الممنوع
ِ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
النصح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وإصالح أحوال المسلمين :فهذا مما ال بد منه .والموفق َمن َميّز بين الموقفين فوازن اعتدل.
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اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻒ
اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﻌﺒﺚ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

ﻇﻬﻮر
اﻟﻨﻔﺎق ﻓﻲ
اﻷﻣﺔ

ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﻟﻠﻄﻐﺎة

اﻟﺘﺨﻠﻒ
اﻟﺤﻀﺎري

ﺗﺨﻠﻒ اﻷﻣﺔ
واﻧﺤﻄﺎﻃﻬﺎ

اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﲆ
اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ
واﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ

وربما أنشؤوا لهؤالء العلماء مدارس ارتبطت
وثيقاُ ،
طا ً
بأسمائهم ارتبا ً
وغرس يف نفوس طالبها
التع ّل ُق بهذا الشيخ ،وعد ُم مخالفته ،وهو بدوره لن
ً
ً
كافية
مساحة
يخالف الدولة التي منحته «بكرمها»
للعمل التعلمي والدعوي.

زر ع ﺑﺬور
اﻟﻔﺮﻗﺔ
واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ
اﻷﻣﺔ

َ
َّ
ين َ
آم ُنوا أَط ُ
ال َ
﴿يَا أ ُّي َها ِ
ِيعوا
يستدلون
تعاىلَ ْ :
بقوله َ ُ
َّ ُ َ
ْ
ُ
ْ
َّ َ َ َ ُ
ْ
ول الم ِر ِمنكم﴾ [النساء:
الل وأطِيعوا الرسول وأ ِ

ً
رصاحة عىل وجوب طاعة
 ،]59ويقولون :اآلية تد ّل
ويل ّ األمر وعدم مخالفته .ويحشدون إىل جانب ذلك
َ
طاعة الحاكم ،وتحذر
العدي َد ِمن األدلة التي توجب
ِّ
وشق عصا الطاعة.
ِمن مخالفته
«و(أولو األمر) :أصحابُ
األمر وذَوُوه ،وهم
ِ
والجواب عنها من وجهني:
الذين يأمرون الناس ،وذلك يشرت ُك ِ
فيه
األول :أن كثريًا من العلماء لم ّ
يفس ويل األمر
أه ُل اليَ ِد ُ
والقدر ِة وأه ُل العِ لم والكالم ،فلهذا
املذكور يف اآلية بأنهم الوالة فقط ،بل جعلوا اللفظ
َ
صنفني :العلماءُ ،واألمراءُ،
األمر
كان أُولُو
ِ
شامل للعلماء ً
ً
أيضا ،قال ابن تيمية رحمه الله يف
فإذا ص َلحوا ص َلحَ
ُ
فسدوا َ
الناس ،وإذا َ
فسد
هذه اآلية« :و(أولو األمر) أصحابُ
األمر وذَوُوه،
ِ
ُ
الناس»
وهم الذين يأمرون الناس ،وذلك يشرت ُك ِ
فيه أه ُل
ابن تيمية رحمه الله
اليَ ِد ُ
والقدر ِة وأه ُل العِ لم والكالم ،فلهذا كان أُولُو
َ
صنفني :العلماءُ ،واألمراءُ ،فإذا ص َلحوا ص َلحَ
األمر
ِ
ُح َج ٌج يستند إليها علماء السلطان ويجعلون
(((
ُ
ُ
َ
َ
الناس» .
الناس ،وإذا فسدوا فسد
منها أدلَّة لما يذهبون إليه:
األمر هم العلماء والحُ ّكام معً ا ،وبالتايل
فوال ُة
ِ
يعتمد علماء السلطان عىل عدد ِمن الحُ جَ ِج
الناس إىل الطاعة العمياء ،فإن وجوب الطاعة ليس محصو ًرا بالحكام« ،فإن
َ
الواهية لي َُبِّروا دعوتهم
والتسليم للحاكم يف كل ما يأمر به ،واستقصا ُء العلما َء وُالتُه حِ ف ً
ظا وبيانًا وذبًّا عنه وردًا عىل من
ً
َ
وعناية
وزاغ عنه ،واألمرا ُء وُالتُه قيامً ا
ُشبُهات ِِهم يطول ،لذا سيقترص املقال عىل حُ جتني ألحَ َد فيه
(((
فحسب لبيان أسلوب تعاملهم مع النصوص وجهادًا وإلزامً ا للناس به» .
الرشعية باالنتقاء والتضليل:
((( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،البن تيمية ،ص (.)53
((( الرسالة التبوكية ،البن القيم ،ص (.)41
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ُ
فطاعة الحكام ليست الوحيد َة املنصوص عليها
طاعة م ً
ً
ً
ُطلقة من أي
فضل عن أن تكون
يف الرشع،
رشط أو قيد ،كما سيتبني يف الفقرة التالية.
ً
الوجه الثانيَّ :
مطلقة
أن هذه الطاعة ليست
بل هي مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعاىل ،قال
ط ُ
َ
طاعة يف معصية ،إنَّما ال َّ
اعة يف
النبي ﷺ( :ال
املعروف)((( ،وقال أبو بكر الصدّيق  عندما
ُ
أطعت
خطب يف الناس بعد توليته« :أطيعوني ما
عصيت الله ورسو َله فال طاعةَ
ُ
الل َه ورسو َله ،فإذا
يل عليكم»(((.
االستدال ُل بحديث حذيفة بن اليمان  قال:
ش ،فجاء الل ُه بخري،
قلت« :يا رسول الله ،إنا كنا ِب َ ٍّ
فنحن فيه ،فهل من وراء هذا الخري رشُّ ؟» قال:
(نعم) ،قلت« :هل وراء ذلك الرشِّ خريٌ؟» قال:
ري رشٌّ ؟» قال:
(نعم) ،قلت« :فهل وراء ذلك الخ ِ
ٌ
(نعم) ،قلت« :كيف؟» قال( :يكون بعدي أئمة ال
يهتدون ِبهُ داي ،وال يَستنُّون ِب ُسنتي ،وسيقوم فيهم
نس)،
ثمان إ ِ ٍ
رجا ٌل قلوبُهم قلوبُ الشياطني يف جُ ِ
ُ
أدركت
قال :قلت« :كيف أصنع يا رسول الله ،إن
ذلك؟» قال( :تَسمع وتطيع لألمري ،وإن رضبَ
ظهرك ،وأخذَ مالك ،فاسمع وأ َ ِطعْ)(((.
ويقولون :هذا الحديث يأمر فيه رسول الله ﷺ
ِ
والتزامه وإن كان ظا ًملا ،ويضيفون
بطاعة الحاكم
له العديد من النصوص التي تأمر بالصرب عىل
ِ
وظلمه وجَ وره ،وعدم نزع اليد من طاعته.
الحاكم
والرد عىل هذا االستدالل بعدّة أوجه:
األوّل :أن زيادة (وإن جلد ظه َرك وأخذ ما َلك)
ضعفها العديد من أهل العلم((( ،قال اإلشبييل يف
األحكام الوسطى« :هذا يرويه مسلم من حديث أبي
(((
(((
(((
(((

(((
(((
(((

سالم عن حذيفة ،وأبو سالم لم يسمع من حذيفة،
قاله الدارقطني»(((.
الثاني :الحديث محمو ٌل –لو صحَّ  -عىل الصرب
عىل أئمة الجَ ور من املسلمني ،وعدم الخروج عليهم
ً
طاعة
بالسيف ،ال أن يكون هذا مرب ًرا لطاعتهم
عمياء دون قيد أو رشط ،وتأييدهم عىل الباطل ،أو
ترك اإلنكار عليهم بغري السيف ،كالجهاد باللسان
واليد ،كما جاء يف حديث عبد الله بن مسعود 
نبي بعثه الله يف
أن رسول الله ﷺ قال( :ما ِمن ٍّ
واري َ
ُّون ،وأصحاب
أمة َقبيل إال كان له ِمن أمته حَ ِ
يأخذون ِب ُسنَّت ِِه ويقتدون بأمره ،ثم إنها تَخلُ ُ
ف ِمن
بعدِهم ُخ ٌ
لوف يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما
ال يُؤمرون ،فمَ ن جاهدَهم بيده فهو مؤمن ،ومن
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه
ُ
حبة
فهو مؤمن ،وليس ورا َء ذلك من اإليمان
خردل)(((.
ٍ
النصوص الرشعية مع بعضها،
الثالثِ :ب َض ِّم
ِ
والنظر يف أقوال أهل العلم يتضح أن املقصود من
هذا الحديث الحفا ُ
ظ عىل جماعة املسلمني وتقديم
املصلحة العامة إذا كان الحاكم عىل درجة مقبولة
ِّ
ألخف َّ
الضري ِْن،
من العدل وإقامة الدين ،ارتكابًا
ً
واحتمال ألدنى املفسدتني ،ويشهد لذلك العدي ُد ِمن
النصوص الرشعية ،ومنها ً
مثل:
•حديث عَ وف بن مالك ،عن رسول ِ
الله صىل الل ُه
ُ
عليه وسلم قال( :خِ يا ُر أئمَّ ِت ُكم الذين تحبونهم
ويُحبونكم ،ويُص ُّلون علي ُكم وتُص ُّلون عليهم،
وشا ُر أئمَّ تكم الذين تُبغضونهم وي ُ
ِ
ُبغضونكم،
وتَلعنونهم ويلعنونكم) ،قيل :يا رسول الله ،أفال
نُنَا ِبذُ ُهم بالسيف؟ فقال( :ال ،ما أقاموا فِ ي ُكم
الصالة ،وإذا رأيتُم ِمن وُالتكم شيئًا تَكرهونه،
نزعوا يَدًا من طاعة)(((.
فاكرهوا عَ مَ َله ،وال تَ ِ

أخرجه البخاري (.)2757
السيرة النبوية ،البن هشام ( )660/2وصححه ابن كثير وغيره.
أخرجه مسلم ( )1847وأحمد (.)23429
منهم اإلمام مسلم الذي أخرج الحديث ،فقد أشار إىل ضعفها بتأخيرها إىل آخر الباب ،ورواها بإسناد فيه انقطاع ،بعد روايته للحديث بإسناد
متصل ،ومن عادة اإلمام مسلم أنه يبين علل بعض األحاديث في صحيحه بهذه الطريقة ،فيروي الصحيح ،ثم يتبعه بما فيه علة أو خطأ ،صرح
بهذه العادة عند مسلم العلماء المطلعون عىل خبايا صحيحه ،ومنهم عىل سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في :األنوار الكاشفة
ص ( .)230وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه ص (« :)7وسنزيد إن شاء هللا تعاىل شر ًحا وإيضا ًحا في َمواض َع من الكتاب عند ذكر األخبار
المعللة ،إذا أتينا عليها في األماكن التي يليق بها الشرح واإليضاح ،إن شاء هللا تعاىل» .انتهى .ويدل قوله هذا عىل أنه يورد أحاديث فيها علل ليبين
ً
واضحة ال تحتاج لشرح تركه ،وإن احتاج بيانها لشرح أتى به .وهذه الزيادة يرويها ممطور الحبشي أبو سالم عن حذيفة
عللها ،فإن كانت العلة
رضي هللا عنه ،ولم يسمع منه فهو منقطع.
األحكام الوسطى ،لعبد الحق اإلشبيلي ،المعروف بابن الخراط (.)372/2
أخرجه مسلم (.)80
أخرجه مسلم (.)1855
العدد  | 7رجب  1442ه  -شباط /فرباير 2021م

37

نازيملا يف ناطلسلا ءاملع ةرهاظ

•وحديث ابن مسعود ،عن النبي ﷺ ،قال:
(ستكو ُن أَث َ َر ٌة وأمو ٌر تنكرونها) قالوا :يا رسول
َّ
الحق الذي
الله فما تأمرنا؟ قال( :تُؤدُّون
ُ (((
عليكم ،وتسألون الل َه الذي لكم) .
َ
السكوت عن ظلمه وعد َم اإلنكار
وال يعني هذا
ً
فضل عن املطالبة بالخنوع له.
عليه،
الرابع :حَ مَ َل ُ
َ
الحديث عىل أن
بعض أهل العِ لم
يكون اإلمام عىل ٍّ
حق ال عىل باطل ،قال ابن حزم
َ
رحمه الله تعاىل« :أما أم ُر ُه ﷺ ِبالص ِرب عىل أخذ
َرضب ال ّ
ظهر ف ِإنما ذلك بال ش ٍّك إِذا توىل
ا َملال و ِ
ا ِإلمام ذلك بحق ،وهذا ما ال ش َّك فيه أنه فرض علينا
َّ
بباطل فمعاذ الله
الصرب َله ... ُ،وأما إِن كان ذلك
ٍ
برهان
أَن يأمر رسول الله ﷺ بالصرب عىل ذلك،
َ َ َ َ ُ َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ َ َ
ب واتلقوى ول
هذا قول
الله ْعز و َْجل﴿ :وتعاونوا ع ال ِ ِ
ََ َُ ََ ْ
ْ
ُ
(((
َ
َ
ان﴾ [املائدة. »]2 :
الث ِم والعدو ِ
تعاونوا ع ِ
من النظر يف أقوال أهل العلم َّ
يتضح أن
املقصود من حديث( :وإن رضبَ ظهرك،
وأخذَ مالك) عىل فرض صحة هذه الزيادة:
الحفا ُ
ظ عىل جماعة املسلمني وتقديم
املصلحة العامة عىل الخاصة إذا كان
الحاكم عىل درجة مقبولة من العدل
وإقامة الدين ،ال تركيع األمة للحاكم
الظالم أو عدم اإلنكار عىل ظلمه.
السلطان ،وأثرُها َّ
َخطَ ُر ظاهر ِة علما ِء ُّ
الس ِلب ُّي عىل
ّ
األمة:
إن هذه الظاهرة لهي أش ُّد خط ًرا عىل األمّ ة من
أعدائها الذين يرتبَّصون بها الدوائر ،وذلك ملا تركه
من آثار خطرية ،منها:
1 .تحريف الدّين والعبث بالرشيعة اإلسالمية،
َ
وهؤالء العلماء يَلو َ
أعناق النُّصوص،
ُون
ويضعونها يف غري مواضعها ،مما يؤدي إىل
تشويه صور ِة الرشيعة يف عيون عَ وا ِّم املسلمني،
وهذا ما وقعت به األمم السابقة ،قال تعاىل:

َّ
ون الْ َك َِم َع ْن َم َواضِ عِهِ َو َي ُقول ُ َ
ادوا ُيَ ّرفُ َ
ين َه ُ
ال َ
﴿ ِم َن ِ
ون
ِ
َ
َ ْ َ
َسم ِْع َنا َو َع َصيْ َنا َو ْ
اس َم ْع َغ ْ َ
ي ُم ْس َمعٍ َو َراع َِنا َ ًّلا بِألسِنت ِ ِه ْم
َ
َ
ُ
ادلين َول ْو أ َّن ُه ْم قَالوا َسم ِْع َنا َوأ َط ْع َنا َو ْ
ََ ًْ
ّ
اس َم ْع
و ْطعنا ِف َ َ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َوان ُظ ْرنَا لك َن َخ ْ ً
يا ل ُه ْم َوأق َو َم َولك ِْن ل َع َن ُه ُم َّ ُ
الل
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
ً
َ
بِكفرِهِم فل يؤ ِمنون إِل قل ِيل﴾ [النّساء.]46 :

2 .ظاهر ُة علما ِء السلطان تشجّ ع عىل ظهور
النفاق يف األمة ،ألنّهم سيكونون قدو ًة لغريهم
من طالب العلم املبتدئني ،ومِن عوا ِّم املسلمني،
ومعلو ٌم ّ
أن املنافقني أخط ُر عىل األمة ِمن أعدائها،
فهم ي َ
َنخ َ
جسد األمّ ة من ْالداخل والعياذ
رون يف
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
بالله ،قال ْتعاىل﴿ :ال ُمنافِقون َوال ُمنافِقات َبعض ُه ْم
ْ
ْ
َ
ِم ْن َب ْعض يَأ ُم ُر َ
ون بِال ُمنْكرِ َو َينْ َه ْو َن َع ِن ال َم ْع ُر ِ
وف
ٍ
ْ
َ
َو َي ْقب ُض َ
الل فَنَس َِي ُه ْم إ ِ َّن ال ُم َنافِق َ
ون َأيْد َِي ُه ْم ن ُسوا َّ َ
ِني ُه ُم
ِ
الْ َفاس ُِق َ
ون﴾ [التوبة.]67 :

3 .ظاهرة علماء السلطان تجعل عوا َّم املسلمني
يفقدون الثقة بالعلماء ،وينفرون منهم ،بل
قد ينفرون من الدين ك ّله بسبب هذه النماذج
السلبية التي يرونها((( ،ولذلك ما أكثر ما نسمع
من ُسخرية العوا ّم من أمثال هؤالء العلماء .كما
ّ
أن أعداء الرشيعة وعلمائها من العلمانيني وجدوا
َّ
يف ذلك ضالتهم ،فما أسعدهم بسقوط العلماء،
وبانفضاض النّاس عنهم .ولك أن تتخيَّل اآلثار
ِ
السلبية التي تعود عىل األمّ ة يف مثل هذه الحالة.
ني لل ُّ
4 .التمك ُ
طغاة وإعانتُهم عىل التس ُّلط عىل
رقاب العباد وسفك دمائهم َ
وسلب أموالهم،
عموم
واستباحة بالدهم ،وأيُّ يش ٍء أخطر عىل
ََ َْ َُ َ
املسلمني من ذلك؟! قال تعاىل﴿ :ول تركنوا إِل
َّ
ك ْم ِم ْن ُدون َّ
ار َو َما لَ ُ
ين َظلَ ُموا َف َت َم َّس ُ
ك ُم انلَّ ُ
ال َ
ِ
اللِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
َ
ِمن أو ِلاء ثم ل تنصون﴾ [هود.]113 :

ويف العرص الحايل ظهر خطر علما ِء السلطان
طغاة ال َّ
كما لم يظهر من قبل ،فقد انحازوا لل ُّ
ظلمة
َّ
وسخروا منابرهم وعلمهم
ا ُملبدِّلني لدين الله،
لرتكيع ُّ
الشعوب لهؤالء ال ُّ
طغاة ،وح َّرموا نقدهم أو
ِ
َ
االعرتاض عليهم بزعم أن هذا من الخروج عليهم،
ثم منحوا الح ّكام الفتاوى الدينية التي تُبيحُ قمع

((( أخرجه البخاري (.)3603
((( الفصل في الملل واألهواء والنحل ،البن حزم الظاهري (.)133/4
((( ومن أمثلة هذا التشويه لدى النصارى :ما قام به رجال الكنيسة في أوربا ،فقد وقفوا مع الملوك الظلمة ،وحاربوا العلماء َّ
ونكلوا بهم أيَّما
تنكيل ،حتى انقلب َّ
عامة الناس عىل الكنيسة واعتبروها سببًا في الظلم والتخلف الذي وصلت إليه المجتمعات ،فانتشرت مقولة( :الدين أفيون
َ
الشعوب) ،وفي الثورة الفرنسية انتشرت مقولة( :اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس) .ولألسف الشديد تس ّربت بعض هذه األفكار إىل عالمنا
اإلسالمي عبر العلمانيين العرب ،والمنبهرين بالحضارة الغربية المزعومة ،وم ّما ساعد هؤالء عىل نشر أفكارهم :علماء السالطين الذين أعطوا
أسوأ صورة عن الدين والمتدينين.
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أﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮة »ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ« وآﻟﻴﺎت اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ

اﻻﻏﺘﺮار
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ

اﻟﺠﺒﻦ
واﻟﺨﻮف ﻣﻦ
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ

اﻟﺘﻘﺮب إﱃ
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ

ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ
ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ
واﻷﺧﻼق ﻓﻲ
ﻧﻔﻮس ﻃﻼب
اﻟﻌﻠﻢ

ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ
اﻹﺧﻼص ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﱃ

ﺑﻴﺎن ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي
ﻳﻨﺎﻓﻖ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ
وﻳﻨﺎﺻﺮه ﻋﲆ
ﺑﺎﻃﻠﻪ

ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻃﻼب
اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻮل ﻋﲆ
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ
اﻟﻈﻠﻤﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﺴﻤﻠﻴﻦ
إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ
وﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ وﺑﻴﺎن
ﺧﻄﺮﻫﻢ ﻋﲆ
اﻟﻔﺮد واﻷﻣﺔ

الشعوب بكل الوسائلُ ،
فقتل بسبب ذلك ُ
وسجن
وش َد آخرون من بيوتهم وبلدانهم ،وك ّل
اآلالفّ ُ ،
َ
َدعون له عىل املنابر بالنّرص
ذلك وعلماء السلطان ي
عىل أعدائه ،وتمكينه من رقابهم!.
إن أئمة الجَ ور ال يَبنون أُممً ا ،وال يُقيمون
حضارات ،بل ّ
ٍ
إن بقاء ُ
سلطانهم قائ ٌم
َ
ُّ
بالدرجة األوىل عىل نرش التخلف بني أفراد
املجتمع ،وإشغال النّاس بال َّركض وراء
لقمة العيش ،ومما يعينهم عىل ذلك علماء
السالطني الذين َّ
سخروا منابرهم وعلمهم
ُّ
لرتكيع الشعوب.
ِ

املفسدين املخ ِّربني ،بداللة أن هناك «علماء»
آخرين مُع َّززين مُك َّرمني يُمارسون الدعوة
بحُ ِّر ية!
7 .زرع بُذور ُ
الف ِ
ِ
واالختالف بني أبناء األمة،
رقة
ّ
فهؤالء لهم أتباعُ هم ،والعلماء الصادِ َ
بالحق
عون
لهم أتباعُ هم كذلك ،مما يؤدي إىل انقسا ِم
املجتمع إىل فريقني ،وال سيّما بني طالب العلم،
ِ
واألمة ِمن بعدهم.
8 .إسقا ُ
ط األمة سياسيًا ،والتسبُّب يف انهيار الدولة،
الحضاريّ لألمة بجميع جوانبه .ألن
والتخ ّلف
ِ
ُ
ٍ
حضارات،
أئمة الجَ ور ال يَبنون أممً ا ،وال يُقيمون
بل ّ
إن بقاء ُسلطانهم قائ ٌم بالدرجة األوىل عىل
َ
ّ
ُّ
نرش التخلف بني أفراد املجتمع ،وإشغال الناس
بال َّركض وراء لقمة العيش.

طغاة ال َّ
ني لل ُّ
5 .التَّمك ُ
ظ َلمة يؤدي باألمة إىل التَّخ ُّلف
واالنحطاط؛ ألن هذا الحاكم ال ه َّم له إال طرق وآليات للح ِّد من ظاهرة علماء ُّ
السلطان،
ُ
السيطر ُة عىل البالد والتح ّكم بخرياتها،
وتوريث والتصدي لها:
الحُ كم لذُ ّريته من بعده ،وتسخريُ خريات البالد َّ 1 .
ٍ
طريقة للح ِّد ِمن هذه الظاهرة الخطرية
إن أه ّم
ومقدراتها البرشية والعلمية واالقتصادية لذلك،
هي غرس القيم واألخالق يف نفوس ُ
ط َّل ِب العلم
ُ
نهضة األمّ ة وال ُرقِ يُّها ،بل إن ُشيوع
فال تهمُّ ه
منذ ّ
الصغر ،وأن يكون ذلك عن طريق وسائل
ُ
الجهل والفقر بني العامة يُسهّ ل مهمة االستيالء
ً
نجاعة من مج ّرد دراسة ال ُّ
طالب ملادة أو
أكثر
عىل الحكم ،ونظر ٌة إىل أغلب البالد العربية تغني
اثنتني عن األخالق ،ومن ذلك القدو ُة الحسنة،
ري من الرشح والتفصيل.
ُ
عن كث ٍ
والتطبيق العميل لهذه القيم من قِ بل القائمني
ٌ
عىل هذه املؤسسات التعليمية واملدرسني فيها.
وسيلة للتَّض ِييق عىل املصلحني والعلما ِء
6.
الصادقني بزعم َّ
َّ
أن هؤالء الحكام املستبدّين ال ُ 2 .
تربية طالب العلم الرشعي عىل إخالص العمل
يُحاربون العلماء وال املصلحني ،وإنما يُحاربون
لله تعاىل ،وأن يكون وَال ُؤ ُهم لله سبحانه وتعاىل
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ال للشيخ وال للمدرسة ،حتى ال يَنجَ َّر الطالب
يف املستقبل ورا َء شيخه أو مدرسته إذا وا َلوا
السلطان وعاونوه عىل الباطل.
بيان
ولذلك ِمن الرضورة بمكان :العم ُل عىل ِ
أالعيب الشيطان وتلبيساته عىل طلبة العلم ،وإبرا ُز
وسائل النَّجاة.
ِ
3 .بيا ُن عقوبة العا ِل ِم الذي ينافق للحاكم وينارصه
يف باطله.
وقد وردت العديد من النصوص الرشعية التي
تُ ّبي العقوبة اإللهية للعالم الذي ابتغى بعلمه غري
وجه الله تعاىل ،ومنها قوله ﷺَّ :
(إن أو َل الناس
يقىض يوم القيامة عليه رجل ...ورجل تع َّلم العلم
وع َّلمه ،وقرأ القرآن ،فأُتي به فع َّرفه نِعمه فعرفها،
عملت فيها؟ قال :تع َّل ُ
َ
مت العلم وع َّلمتُه،
قال :فما
ُ
َ
كذبت ،ولكنك تع َّل ِ
مت
وقرأت في َك القرآن ،قال:
َ
وقرأت القرآن ِليُقال :هو قارئ،
العلم ِليُقال :عالم،
ُ
َ
فقد قيل ،ثم أُمر به ف ُسحِ بَ عىل وجهه حتى ألقي
يف النار.((()...،
ومنها قوله عليه الصالة والسالم( :يُجاء
بال َّرجل يوم القيامة فيُلقى يف النار ،فتَن َدل ُِق أقتابُه
يف النار ،فيدو ُر كما يدو ُر الحما ُر ِب َرحاه ،فيجتم ُع
النار عليه فيقولون :أي فالن ما شأنك؟ َ
أليس
أه ُل ِ
َ
كنت تأمُرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال:
ُ
ُ
ُ
كنت آمركم باملعروف وال آتيه ،وأنهاكم عن املنكر
وآتيه)(((.
كما َّ
أن عالم ُّ
لطان َالظال ِم رشي َ ٌك َّله يف ظلمه
الس
ِ َ َْ َ
َ َ َ
ُ
ُ
هذا ،وقد قال تعاىل﴿ :ول تركنوا إِل ِ
ال َين ظلموا
ْ ْ َ َ ُ
ك ْم ِم ْن ُدون َّ
ار َو َما لَ ُ
َف َت َم َّس ُ
ك ُم انلَّ ُ
اء ث َّم
اللِ ِمن أو ِل
ِ
ص َ
َل ُتنْ َ ُ
ون﴾ [النساء ]113 :يقول اإلمام البَغوي

رحمه الله يف تفسريه« :وال ُركون :هو املحبة واملي ُل
بالقلب ،وقال أبو العالية :ال ترضوا بأعمالهم.
السدي :ال تُداهنوا ال َّ
قال ّ
ظلمة .وعن عكرمة :ال
تُطيعوهم .وقيل :ال تسكنوا إىل الذين ظلموا.
ك ْم ِم ْن ُدون َّ
ار َو َما لَ ُ
﴿فتَمَ َّس ُكمُ﴾ َفتُصيبَ ُكم﴿ ،انلَّ ُ
َ
اللِ
ِ
ْ َ
ْ
َ
َ
أعوان يمنَعون ُكم من عذابه﴿ ،ث ُ َّم َل
ِمن أو ِلاء﴾ أي:
ٍ
(((
ص َ
ون ﴾» .
تُن ْ َ ُ
4 .تحذير طالب العلم من خطر الدخول عىل
السالطني الظلمة ،وحثهم عىل االبتعاد عن هذه

املواطن قدر املستطاع ،إال من علم من نفسه
القدرة عىل نصحه يف اللهِ ،
وأمن الفتنة عىل
نفسه .
َ
َّ
َّ
ْ َ َ َّ ِ َ ُّ ُ ِ َ ِ َ َّ
ين ات َب ُعوا
َ قال تعاىل﴿ :إِذ تبأ ال َين اتبِعوا من ال
ْ
َّ
ْ

َ َ َ ِ َ َّ
اب َو َت َق َّط َع ْ
َو َرأ ُوا ال َع َذ َ
ت به ُم ال ْس َب ُ
ين ات َب ُعوا
اب  166وقال ال
ِ
ِ
َ
ب ُءوا ِم َّنا َك َذل ِ َ
بأ ِمنْ ُه ْم َك َما َت َ َّ
ل َ ْو أَ َّن َلَا َك َّرةً َف َنتَ َ َّ
ك يُ ِري ِه ُم
َّ ُ َ
َ ُ َ
بارج َ
س ٍ َ َْ
الل أ ْع َمال َ ُه ْم َح َ َ
ني ِم َن انلَّارِ﴾
ات علي ِه ْم َوما ه ْم ِ ِ ِ

[هود.]167 – 166 :
الوسائل النَّاجعة يف ذلك :ذك ُر نماذج من
ومِن
ِ
هؤالء العلماء املنافقني ،وما آل إليه حالهم ،من
ٍ
انتكاسة وازدرا ٍء من عموم املسلمني.
5 .تنبي ُه عامة املسلمني إىل أهمية التَّمييز بني
العلماء الربانيني الذين يُؤخذ عنهم العلم
والفتوى ،وعلماء السالطني املأجورين الذين
أوغلوا يف ال ّ
طغيان وشاركوا السلطان يف جرائمه
ِبحق األمة وعقيدتها وثوابتها؛ فهؤالء ال يُؤخذ
منهم علم ،وال يُستفتون ،وال يُقتدى بهم.
َّ
ٍ
وسيلة للح ِّد ِمن ظاهرة علماء
إن أه ّم
السالطني الخطرية هي غرس القيم
واألخالق يف نفوس ُ
ط َّل ِب العلم منذ
ُ
ّ
والتطبيق العميل لهذه القيم من
الصغر،
قِ بل القائمني عىل املؤسسات التعليمية
واملعلمني فيها.

6 .بيان خطورة هذا العمل عىل الفرد واألمة ،يف
الدنيا واآلخرة ،عن طريق الدعاة املخلصني،
ونرشُ الوعي املجتمعي يف بيان خطر هذه
الظاهرة التي تُمكن للحكام املستبدّين ،حتى
يغدو أفراد املجتمع رافضني للحاكم املستبد،
يقفون للتَّصدي له إن ظهرت بوادره.
نسأله تعاىل أن يُثبِّت العلماء والدعاة العاملني
املخلصني ،وأن يش َّد من أزرهم ،وأن ّ
يمن عىل األمة
بمزي ٍد من العلماء الربانيني ،القوامني بالحق الذين
ال يخافون يف الله لومة الئم.

((( أخرجه مسلم (.)1905
وتنص ُّ
َ
ب بسرعة( .أقتابه) جمع َقتَ ٍب وهي األمعاء واألحشاء( .برَحاه) حجر الطاحون التي يديرها.
((( أخرجه البخاري (( .)3267فتندلق) تخرج
((( تفسير البغوي (.)203/4
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دعوة

أسباب الخالف المذموم
«نظرة منهجية»
عاصم الحايك

(*)

ُ
تدارس أسباب الخالف املذموم أمر من األهمية بمكان ،نظرا ً آلثاره السلبية
العميقة يف واقع األمة ،فإن عُ رفت األسباب ُفهمت الظواهر ،مما يُسهم يف
تضييق دائرة االختالف والتنازع ..فما هي أهم هذه األسباب؟ تتناول املقالة
بالتحليل هذه املسألة.
ولن تتناول هذه املقالة أسباب الخالف السائغ
واملرشوع فلعله يُراجع يف مظانّه((( ،وإنما ستقترص
عىل أهم األسباب الرئيسية املؤدية إىل الخالف
أسباب
املذموم بني أهل السنة ،مع اإلقرار بوجود
ٍ
ٍ
بوجه ما ،وال
أخرى ،لكنّها داخلة فيما نذكره ضمنًا
يمكننا إغفال الرتابط السلوكي واألخالقي بني هذه
األسباب وبني طبيعة النفس البرشية ما لم تهذَّب
ّ
وتقوم بالقيم اإلسالمية.

إن إدراك أسباب الخالف املذموم يف الحياة
ُسهم يف تضييق دائرة االختالف
العِ لمية والثقافية ،ي ِ
والتنازع يف املمارسات العملية والسلوكية.
ولعل املتأم َل يف ظاهرة الخالف املذموم،
يجدها تتمحور حول مسالك ومسببات ذات عالقة
عكسية بينها وبني َسعة الفهوم والعقول من جهة،
والخشية والعلم من جهة أخرى ،فكلما زادت
ُ
سعة الفهم والعلم ،كلما
الخشية من الله والزمها
ضاقت أسباب الخالف املذموم.
ويمكن إجمال أسباب الخالف املذموم يف
وهذه العالقة العكسية واضحة املعالم للمتأمل املحاور التالية:
الحصيف يف ِس َ ِ
ي أعالم املصلحني ،من خالل قراءة  -1البغي:
متأنية يف سلوكهم مع مخالفيهم.
بي القرآن الكريم ّ
لقد َّ
أن أحد مصادر االختالف
واالفرتاق بني أهل الكتاب كان بسبب البغي ،يف
(*) باحث شرعي.
((( من الكتب التي ألفت في هذا الباب« :رفع المالم عن األئمة األعالم» البن تيمية ،و «اإلنصاف في التنبيه عىل المعاني واألسباب التي أوجبت
االختالف بين المسلمين في آرائهم» للبطليوسي ،و «اإلنصاف في بيان أسباب االختالف» للشاه ولي هللا الدهلوي ،و «أسباب اختالف الفقهاء»
للدكتور عبد هللا التركي.
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ٍ
ٍ
جلية إىل العلماء واملصلحني من هذه األمة؛
رسالة
ّ
أن الخالف املذموم قد يقع بينهم بسبب البغي
مع وجود العلم؛ ألن األخري ال يكفي لصالح املرء
وإصالح واقعه ما لم تسانده الخشية ،وتعضده
األخالق الحميدة ،واآلداب املرعية ألن «االجتهاد
َ
البغي ال
مبلغ الفتنة والفرقة إال مع
السائغ ال يبلغ
َّ
ْ
َ
َ
ُملجرد االجتهاد ،كما قال تعاىل﴿ :وما اختلف الين
ْ
أوتُوا الْكتاب إ ِ َّل من بعد َما َج َ
اء ُهم العلم بغيا بَينهم﴾
َ
[آل عمران ،]19 :وقال﴿ :إ ِ َّن اذلين فَ َّرقُوا دِ َ
ين ُه ْم َوكنُوا
َ
ش َِي ًعا ل َ ْس َ
يئ﴾ [األنعام ،]159 :وقال:
ت ِمنْ ُه ْم ِف ش
ٍ
َّ
َ
َ
ين َت َف َّرقُوا َو ْ
﴿والتَ ُ
ل َ
اخ َتل ُفوا َمن َب ْع ِد َما َج َ
كونُوا ك ِ
اء ُهم
ين ُ
ْالَ َ
ات﴾ [آل عمران.]105 :
ٌ
ٌ
وفرقة مع وجود االجتهاد
فتنة
فال يكون
(((
السائغ ،بل م َع نوع بغي» .
ّ
إن صور البغي يف الخالف تتمحور حول التعدي
والجَ ور عىل املخالف ِمن خالل عدم إنصافه،
وتجريحه ،واإلسفاف يف عبارات الرد عليه ،واعتبار
ً
مسوّغا للتهاجر والتدابر.
ك ّل خالف
ّ
إن مظاهر البغي بني بعض املثقفني تطفو
عىل السطح عرب امتطاء صهوة الردود العلمية ،أو
املناكفات الفقهية ،لتصفية الحسابات والخالفات
بني أتباع املدارس املتعددة ،والتيارات املتنازعة،
فتشم رائحة البغي من عنوان الكتاب ُقبيل الولوج
يف صفحاته ،من خالل إسقاط الرموز العلمية،
والتنقص من شأن الدعاة إىل الله تعاىل ،واتهام
النوايا واملعتقدات.
وثمة مظهر آخر ِمن مظاهر البغي ،وهو الذي
يمارسه بعض االنتقائيني يف قراءة النصوص،
لتصيّد أخطاء املخالف من خالل اجتزاء جز ٍء من
ّ
موضحً ا للمراد ،أو
حديثه دون بقيته والذي يكون
ِمن خالل إثارة بعض اآلراء واالجتهادات الفكرية
التي تراجع عنها ،أو تحميل كالم املخالف ما
ال يحتمل عرب ممارسة أسلوب الفِ رية والبهتان،
إىل غري ذلك ِمن املمارسات التي يلمسها الناظر
واملراقب يف الحوارات والنقاشات والردود الجارية
يف الساحة الدعوية والفكرية.
َ
سيف البغي ِمن غِ مد العدل
ولو تَأمّ َل مَ ن س ّل
أنه محاسبٌ أمام الله تعاىل عىل ما سطرته يمينه،
((( االستقامة ،البن تيمية (.)31/1
((( االعتصام ،للشاطبي (.)679/2
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ْ
َ
فحسبه أن يتدبر قول الله تعاىلَ ﴿ :ما يَلف ُِظ ِم ْن ق ْو ٍل
ِيب َعت ٌ
إ ِ َّل َ َليْهِ َرق ٌ
ِيد﴾ [ق.]118 :

«مظاهر البغي بني بعض املثقفني تطفو
عىل السطح عرب امتطاء صهوة الردود
العلمية ،أو املناكفات الفقهية ،لتصفية
الحسابات والخالفات بني أتباع املدارس
املتعددة ،والتيارات املتنازعة».
 -2الجهل:
ري من أنواع الخالف ،وهو
الجهل سببٌ الزم لكث ٍ
كل رش ،حيث تؤول النقاشات والقضايا
أصل ِ
بسببه إىل الفرقة والتنازع ،وهذه الحيثية قررها
الشاطبي بوضوح عندما ذكر أسباب االفرتاق
فقال« :أن يَعتق َد اإلنسا ُن يف نفسه أو يُعْ تَ َق َد فيه
أنه ِمن أهل العلم واالجتهاد يف الدين -ولم يبلغ تلك
الدرجةَ -فيَعْ مَ ُل عىل ذلك ،ويَعُ ُّد َرأيَه َرأيًا َ
وخل َف ُه
ً
خالفا.(((»...
إن كثريًا من الخالفات واملساجالت الجدلية،
والتي يهيمن عىل أسلوبها البغي ،ويسيطر عىل
لغتها العدوان والبهتان إنما تقع بسبب الجهل
بأحد الجوانب التالية:
الجانب األول :الجهل بأنواع الخالف ومراتبه،
ومعرفة ما يُقبل ِمن الخالف ،وما ال يُقبل ،وما
يصح أن يدخل ضمن إطار الخالف السائغ وما ال
يصح.
الجانب الثاني :الجهل باملواقف الرشعية
والضوابط املعتربة يف التعامل مع الخالف
واملخالفني بحسب نوع الخالف ،ومنزلة املخالف،
والجهل بقاعدة( :ال إنكا َر يف مسائل االجتهاد).
الجانب الثالث :الجهل يف التعاطي مع
املخالف ِمن حيث منزلته ومكانته العلمية ،وعدم
التفريق بني العالم املجتهد املتأوّل ،وبني املتجارس
عىل الرشيعة ،املتك ّلم يف دين الله بغري علم ،وعدم
التفريق ً
أيضا بني القول وصاحبه ،وأنّه ال يلزم من
ضالل القول ضال ُل صاحبه.
الجانب الرابع :الجهل بالدليل وحيثيات
املسألة الخالفية بني الطرفني ،ومتعلقاتها
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ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف
اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ
واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف
ﻓﻲ اﻟﺮد

ﺗﺼ ّﻴﺪ اﻷﺧﻄﺎء

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻜﻼم
ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ

ﻋﺪم اﻹﻧﺼﺎف

إﺳﻘﺎط اﻟﺮﻣﻮز
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

إﺛﺎرة آراء ﺛﻢ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ

األصولية ،وأصول الحوار والجدل ،والتعدّي بإلزام
املخالف ما ال يلزم ،وتحميل كالمه ما ال يحتمل،
والحكم عليه بالزم كالمه ومذهبه.
 -3الهوى:
ِ
يحجب العب َد عن
ما
أعظم
ن
م
الهوى
اتباع
َ
َّ
َ
َ
َ
ّ
الهدى وإبصار الحق ،قال تعاىل﴿ :ول تتبِعِ الهوى
َف ُي ِ َّ َ َ َ
يل اهلل﴾ [ص ،]26 :والهوى يحمل
ضلك عن سب ِ ِ
صاحبَه عىل ترك االستجابة لنداء الله ،كما َقال
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ
اعل ْم أن َما
جيبوا لك ف
سبحانه وتعاىلَ ﴿ :فإن لم يست ِ
َ

َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُّ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ
ري ُه ًدى ِم َن
يتبِعون أهو َاءهم ومن ْأضل ِمم ِن اتبع هواه بِغ ِ
ِ َّ
اهلل ل َي ْهدِي ال َق ْو َم َّ
الظالِم َ
إن َ
ِني﴾ [القصص.]50 :
اهلل

وإن التباع الهوى دو ًرا محوريًا يف نشوء
الخالف والخصومة ألنه «إذا دخل الهوى أدّى إىل
حرصا عىل الغلبة وال ُّ
ً
ظهور بإقامة
باع املتشابه
اتّ ِ
العُ ذر يف الخالف ،وأدّى إىل الفرقة والتّقاطع
والعداوة والبغضاء؛ الختالف األهواء وعدم اتفاقها،
وإنّما جاء ّ
الش ُع بحسم مادّة الهوى بإطالق ،وإذا
صار الهوى َ
بعض مقدّمات الدّليل لم يُنتج إال ما
مخالفة ّ
الشع ،ومخالفةُ
ُ
فيه اتبا ُع الهوى ،وذلك
(((
الشع ليست ِمن ّ
ّ
الشع يف يش ٍء. »...
وحسبك ِمن نماذج اتباع الهوى ما تجده من ر ّد
رصيح للنصوص الصحيحة الرصيحةَ ،
ول ِّ أعناق
النصوص تحت ذرائع تجمع بني طياتها اتبا َع

ّ
اﻟﺘﻨﻘﺺ ﻣﻦ
ﺷﺄن اﻟﺪﻋﺎة

اﻟﺘﻬﺎﺟﺮ
واﻟﺘﺪاﺑﺮ

اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﻨﻮاﻳﺎ
واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات

اﻻﺟﺘﺰاء ﻣﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺚ

الهوى والجه َل املركب ،وهذه الذرائع عادة ما تلبس
لبوس الديانة والعلم ،عرب اتخاذ مقاصد الرشيعة
ٍ
مخرجات ذات نُشوز فقهي ،أو
س ّلمً ا للوصول إىل
تشو ٍه فكري ،تحت دعوى التجديد والعرصنة.
إن التجديد يف الرشيعة له أسسه ومرتكزاته
وثوابته ،بل وأهليته التي ال ينبغي ألي مسلم
الولوج فيها دون علم.
وكالمنا هنا ال يتجه إىل املسائل ذات املنحنى
االجتهادي ،إنما يف قطعيات الرشيعة وثوابتها ،بل
ً
ً
وقبول.
صحة
يف مصادر ترشيعها املتفق عليها
إننا عندما نتدارس أسباب الخالف املذموم فليس
ذاك ملجرد حرصها يف نقاط معينة ،أو الستحضار
النصوص الرشعية ،واستجالب النقوالت العلمية
من كتب أهل العلم يف ذات املوضوع ،فهو مما
أُشبع ُ
وقتل بحثًا ،وإنما لدراسة الصور الحقيقية
و(املتحورة) الناتجة عن أسباب الخالف املذموم،
والتي تتقمص املظهر اإلسالمي ،والزي التجديدي
واملقاصدي ،والتي جعلت من النصوص الرشعية
تابعة للمقاصد وليست متبوعة لها.
إن الشارع الحكيم لم يدع للمسلم الخيار يف
التعاطي مع األمر الرشعي ،بل كانت عبارات القرآن
الكريم تنص عىل وجوب انقياد املسلم لله تبارك
وتعاىل ،وتعظيم شعائره من خالل التسليم التام

((( الموافقات ،للشاطبي (.)221/5
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للنص الرشعي ،وهذا من كمال العبودية لله تعاىل،
بعيدًا عن بعض املزايدات الفكرية والتي تستند
يف دعواها عىل الهوى والجهل والتعصب ،وحسبك
َ
سبحانهَ ﴿ :و َما ك َن
ما
قرره تعاىل يف كتابه فقال ُ َ َ
َ

َ ُ َ َ
ل ِ ُم ْؤ ِمن َول ُم ْؤ ِم َن ٍة إ َذا قَ َض َّ
الل َو َر ُس ُ
ون ل ُه ُم
ول أ ْم ًرا أن يك
ِ
ْ ٍ
َ
ّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ً
ال َ َ
ِيةُ ِم ْن أ ْم ِره ِْم ۗ َو َمن َي ْع ِص الل ورسول فقد ضل ضلل
ُّمب ِ ًينا﴾ [األحزاب.]36 :

قال الربيع بن سليمان« :سمعت الشافعي،
وسأله رجل عن مسألة فقال :يُروى فيها كذا وكذا
عن رسول الله ﷺ ،فقال له السائل :يا أبا عبد الله،
َ
وانتفض ،فقال :يا
تقول به؟ فرأيت الشافعي أرعَ َد
هذا ،أي أرض تُقِ ُّلني وأي سماء تُ ِظ ُّلني إذا رويت
عن رسول الله ﷺ حديثًا فلم أقل به؟ نعم عىل
السمع والبرص ،نعم عىل السمع والبرص»(((.
إن ا ُمل َر ّكب الذي ش ّكل معادلة التشوه الفكري
والعقدي ،وكان من مخرجاته وإفرازاته التمرد
عىل الرشيعة وأحكامها ونصوصها ،إنما هو مزيج
الهوى والعلم ،حيث يحكي لنا القرآن الكريم
فيقول تعاىل:
وجود العلم
خطورة اتباع َّالهوى مع
﴿أَفَ َر َأي ْ َ
اتَ َذ إ ِ َل ٰ َه ُه َه َواهُ َوأَ َض َّل ُه َّ ُ
ع عِلْ ٍم َو َخ َتمَ
الل َ َ ٰ
ت َم ِن
َ
َ
ْ

َ َ َ
ع َس ْمعِهِ َوقَلبهِ َو َج َع َل َ ٰ َ َ
َ ٰ
اوةً ف َمن َي ْهدِيهِ ِمن
صه ِ غِش
َ َ ِ
عب ِ
َّ
اللِ ۚأفَل تَ َذك ُر َ
َب ْع ِد َّ
ون﴾ [الجاثية.]23 :

«إن ا ُمل َر ّكب الذي ش ّكل معادلة التشوه
الفكري والعقدي ،وكان من مخرجاته
وإفرازاته التمرد عىل الرشيعة وأحكامها
ونصوصها ،إنما هو مزيج الهوى والعلم»

حيث جعلت اآلية الكريمة محور الغواية
واالنسالخ عن آيات الله تعاىل؛ هو اتباع الهوى
والخلود إىل الدنيا.
أليس يف هذا عظة وعربة تجعلنا نقف مليًا لعمل
ري من املحطات الثقافية،
مراجعات رشعية لكث ٍ
واملنصات الفكرية واإلعالمية ،والتي جعلت من
معركتها مع النص الرشعي ً
هدفا تخوض به غمار
الحرب ،فأسهمت يف خلخلة الصف املسلم ،تحت
دعوى التجديد واتخاذ مقاصد الرشيعة ُسلمً ا
للوصول إىل ما ترمي إليه من مقررات ثقافية
وفكرية مسبّقة.
بعض من أطروحاتها
أال يلزمها إعادة النظر يف ٍ
وأوراقها الثقافية ،والتأمل يف تموضع الوحيني من
مخرجاتها؟ حتى ال تُسهم يف نكسة جماعية للجيل
املسلم ،من خالل تربيته عىل االلتفاف عىل نصوص
الوحيني ،وعدم تعظيم شعائر الله ،والتشكيك يف
بعض األحكام الرشعية القطعية ،والرتكيز عىل
الجوانب الفكرية وإهمال أعمال القلوب.
ٍ
حاجة ماسة لعمل مراجعات
«إننا يف
ري من املحطات الثقافية،
لكث
رشعية
ٍ
واملنصات الفكرية واإلعالمية ،والتي
جعلت من معركتها مع النص الرشعي
ً
هدفا تخوض به غمار الحرب ،فأسهمت
يف خلخلة الصف املسلم ،تحت دعوى
التجديد ومقاصد الرشيعة»

 -4التعصب:
ً
إن منشأ التعصب يكون من قلة العلم ،وضعف
قصة ِمن القصص
بل ويحكي لنا القرآن الكريم
التي تستوجب التأمل والتدبر يف دور الهوى اإلدراك ،مما ينتج عنه سلوك معادٍ مع املخالف،
عندما يجتمع مع العلم فتكون نتيجته الحتمية تكون ثمرته التفرق والتنازع.
هي االنسالخ من الحق ،والنكوص عن
رصاطَ
ولقد سلك القرآن طريق الحوار لبيان الحق
الله املستقيم ،حيث يقول تعاىلَ ﴿ :وات ْ ُل َعلَيْه ْم َنبأَ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ ُ َ َ ِ َ َ مع املخالف ،بل ونهج طريقة التَّن ُزل مع الخصم،
ِ
الَي َآتيناه َآي َا ْتِنا ف ْ َانس َل َخ ْ َ ِمن ُها َفأ َتب َعه َّ ُ َ
الشيْ َط َان َفك َن ْ ِمن يف محاولة إلظهار الحق وتبيان الصواب يف أجمل
ْ
َ
ِ
ض
ر
األ
ل
إ
ل
خ
أ
ه
ِن
ك
ل
و
ا
ه
ب
اه
ن
ع
ف
ر
ل
ا
ن
ِئ
ش
و
ل
و
175
ين
و
ا
غ
ال
ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ صوره ،وأبهى مظاهره.
َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ب إِن تمِل عليهِ يلهث أو
واتبع هواه فمثله كمثل الك ِ
قال الله تعاىل﴿ :قُ ْل َم ْن يَ ْر ُزقُ ُ
ك ْم ِم َن َّ
الس َم َ
َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ
ُ
او ِ
ات
تتكه يلهث ذلِك مثل القوم ِ
الين كذبوا بِآياتِنا فاقص ِص
َ
الل ِإَونَّا أَ ْو إيَّ ُ
اك ْم لَ َع َل ُه ً َ ْ
َو ْالَ ْر ِض قُل َّ ُ
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ
ك ُر َ
الل
ِ
دى أو ِف َ ُض ٍ
ِ
القصص لعلهم يتف
ون﴾ [األعراف.]176-175 :
ُْ
ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ُ ْ
ُ
َ َّ
ني  24قل ال تسألون عما أج َرمنا وال نسأل عما
مب
َ ِْ َ ٍ ُ
َ
تعملون﴾ [سبأ.]25-24 :

((( بحر المذهب ،للروياني.)24/1( ،
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تأمل أسلوب اآلية يف الحوار مع املرشكني
ومناظرتهم ،وما فيه ِمن التَّن ُّزل مع الخصوم مع
ّ
تحقق اليقني التام بكون النّبي محمد ﷺ عىل
الحق املبني.
َ وتأمل كيف استخدم القرآن الكريم لفظ
﴿أ ْج َر ْم َنا َ﴾ مع أهل الحق ،وأما مع املخالف فقال
﴿ َوال ن ُ ْسأ ُل َع َّما َت ْع َملُ َ
ون﴾.
وإنما و َّ
طأْنا بهذه التوطئة لإلشارة إىل أربعة
أمور:
• ً
أول :أسلوب الحوار الذي انتهجه القرآن الكريم
يف مناظرة املرشكني ،فلعل الحوار مع املخالف
املسلم أوىل منه.
ورد َ يف قوله تعاىل:
•ثانيًا :طريقة االستدالل كما
ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ ِ َ َّ َ َ َ ْ ْ ِ ُ
َّ
ُ
﴿قل من يرزقكم من السماو ِ
ات والرض ق ِل الل﴾.
•ثالثًا :أسلوب التَّن ُّزل مع الخصوم.
ّ
التحل باإلنصاف مع املخالف.
•رابعً ا:
وهذه الرباعية ُمبَدِّدة للتّعصب ودعاته ،حيث
يرسل لهم ابن القيم رسالة هادفة فيقول« :فليتأمل
اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نرصُ املقاالت
والتعصبُ لها والتزام لوازمها وإحسان الظن
بأربابها بحيث يرى مساويهم محاسن ،وإساءة
الظن بخصومهم بحيث يرى محاسنَهم مَ ساوي.
كم أفسد هذا السلوك من فطرة؟ وصاحبُها ِمن

َ

َ

َ َ

ََ

َْ

ش ٍء أل إ َّن ُه ْم ُه ُم الكذِبُ َ
الذين﴿ :يْ َس ُب َ
ع ْ
ون أ َّن ُه ْم َ ٰ
ون﴾
ِ
[املجادلة.(((»]18 :
وأما اإلمام الشافعي فيذهب إىل تشبيه بليغ
يد ُّل عىل ّ
أن الخشية كانت مُالزمة للرعيل األول
من السلف الصالح ،فلم يجعلوا ِمن العلم ُسلمً ا
للوصول إىل مآرب خفية ،أو للولوج به يف استباحة
حِ مى اآلخرين ،حيث يقول« :العل ُم بني أهل الفضل
والعقل رح ٌم متصل» ،قال الغزايل ُّ مع ّل ًقا« :فال
ٌ
جماعة صار
أدري كيف يدعي االقتدا َء بمذهبه
ً
قاطعة ؟!»(((.
العل ُم بينهم عداو ًة

«معقد الوالء والرباء لدى البعض أصبح
مرتب ً
طا بالوالء املطلق لألشخاص
ٍ
تربية أفرزت حاالت ِمن
واملنظمات ،يف
ُ
التشوه الرتبوي والخلقي يف مسرية البناء
الدعوي يف بعض مراحله املاضية»
لقد بنى أه ُل التعصب سياجً ا منيعً ا ض َّد نقد
رموزهم ،فأيُ نَق ٍد يُوجه لهم سيخرج الناقد يف
نظر أهل التعصب من دائرة السنة إىل البدعة.
وهذه ليست مبالغة ،بل هو ما يحكيه الواقع
املرير يف بعض ُ
صور ِه القاتمةَ ،فبمجرد النصح
أو النقد البنّاء لبعض الرموز العلمية أو الدعوية
ضمن الرشوط الرشعية واآلداب املرعية ،-تنطلقعبارات التخوين ،وتدور رحى املعارك الكالمية.

((( مفتاح دار السعادة ،البن القيم ،ص (.)75
((( إحياء علوم الدين ،للغزالي (.)47/1
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اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺨﻼف وﻣﺮاﺗﺒﻪ

أﻧﻮاع اﻟﺠﻬﻞ
اﻟﻤﻔﻀﻲ إﱃ
اﻟﺨﻼف
اﻟﻤﺬﻣﻮم

اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ وﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻬﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮل وﺻﺎﺣﺒﻪ

وهذا ك ّله ّ
ألن العصبية تتناىف مع اإلنصاف
وأبجديات قواعده ،بل ّ
إن العصبية واإلنصاف
ضدّان ال يجتمعان البتة.
ّ
إن مَ عقِ د الوالء والرباء لدى البعض أصبح
ً
مرتبطا بالوالء املطلق لألشخاص واملنظمات ،يف
ُ
ٍ
والخلقي
تربية أفرزت حاالت ِمن التشوه الرتبوي
يف مسرية البناء الدعوي يف بعض مراحله املاضية.
َ
َ َ
وصدق الله إذ يقول﴿ :ف َتق َّط ُعوا أ ْم َر ُه ْم بَيْ َن ُه ْم ُز ُب ًرا
ُ ُّ
ك ح ِْزب ب َما َ َليْه ْم فَر ُح َ
ون﴾ [املؤمنون.]35 :
ٍ ِ
ِ ِ
ّ
إن اختزال األمة يف رجل ،أو اختزال الجهود
الدعوية يف كيان من أسباب تفرق الصف املسلم
وتأجيج الرصاعات الداخلية ،كيف ال وهو إيغا ٌر
ِ
ٌ
وإنقاص
للصدور ،وإيقا ٌع للعداوة والبغضاء،
ري من العاملني والذين آثروا أن
لقدر وجهو ِد كث ٍ
ِ
ضه ْم
يكونوا ِمن األتقياء األنقياء األخفياء ،فما َ َّ
ّأل يعرفهم مَ ن آثروا أن يُشيّدُوا روافد العصبية
والتعصب ،ويجعلوا ِمن الوالء املطلق معيا ًرا للحق،
بل ولسلوك منهج اإلسالم القويم!.
ّ
إن ظاهرة التع ُّلق باألشخاص والتعصب األعمى
للمؤسسات أسهمت يف خلق أجوا ٍء سلبية ِمن التفرق
يف جسد األمة املسلمة ،ويف تصدع الصف اإلسالمي.
ولع ّل ظاهرة التعلق باألشخاص ِمن املسائل
ً
وخاصة
الرتبوية التي تحتاج إىل إشباع تربوي،
لدى الناشئة املؤمنة ،ولقد عالج القرآن الكريم هذه
الظاهرة يف التنزيل الكريم حتى يف حق صاحب
((( أخرجه البخاري (ِ )3668من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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الرشيعة محمد ﷺ ،والذي له ِمن الخصائص
النبوية ما ليس لغريه من البرش ،حيث ّ
إن اإليمان
به واتّباعه هو املنهج القويم بعينه ،ومع ذلك
دون
كانت تربية الجيل الفريد عىل التعلق باملنهج
َّ
األشخاص ،فلنتأمل قول الله تعاىلَ ﴿ :و َما ُ َ
م َّم ٌد إِل
َ
َ

ُ َ َْ َ
َُ ٌ
الر ُس ُل أفَإ ْن َم َ
ول قَ ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن َقبْلِهِ ُّ
ات أ ْو قت ِل انقلبْ ُت ْم
رس
ِ
ََ
ع أَ ْع َقاب ُ
ك ْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
الل َشيْئاً
ض َّ َ
ع َعق َِبيْهِ فَلَ ْن يَ ُ َّ
ِب َ َ ٰ
ٰ
ِ
َّ ُ َّ
َو َس َي ْ
الشاكِر َ
ين﴾ [آل عمران ،]144 :وقوله
جزِي الل
ِ
َّ َ َ ّ ٌ َّ
ِإَون ُه ْم َم ّي ُت َ
تعاىل﴿ :إِنك ميِت
ون﴾ [الزمر.]30 :
ِ

«اختزال األمة يف رجل ،أو اختزال الجهود
الدعوية يف كيان من أسباب تفرق الصف
املسلم ،وتأجيج الرصاعات الداخلية»
وقد فطن َرجُ ُل املرحلة أبو بكر الصديق 
لهذه الحقيقة الرشعية عندما حصل الخالف حول
وفاة النبي محمد ﷺ ،فقال كلمته الشهرية التي
تدل عىل الثبات واالستحضار لهذا املبدأ العظيم
عند اشتداد املحن« :أال مَ ن كان يعب ُد محمّ دًا ّ
فإن
محمدًا قد مات ،ومَ ن كان يعب ُد الل َه ّ
حي
فإن الل َه ٌّ
ُ
يموت»(((.
ال
«ظاهرة التعلق باألشخاص والتعصب
األعمى للمؤسسات أسهمت يف خلق أجواءٍ
سلبية ِمن التفرق يف جسد األمة املسلمة،
ويف تصدع الصف اإلسالمي»

كولس هيجوتو لفطلا ةيبرت يف اهرثأو ةينوتركلا لافطألا جمارب

تزكية

برامج األطفال الكرتونية وأثرها
في تربية الطفل وتوجيه سلوكه
أ .أسامة ياسين صباغ

(*)

يضجّ اإلعالم املوجّ ه لألطفال بشتى الربامج التي تتدخل يف تشكيل أخالقه
وسلوكياته ،ولها من اآلثار اإليجابية التي تدعونا إىل حُ سن اختيارها واستغاللها،
باإلضافة إىل آثار سلبية ما يوجب التنبيه لخطرها الداهم ،فماذا يمكننا أن نفعل؟
وما دور األهل يف ذلك؟ وما البدائل املتاحة يف ظل التحديات واألخطار الجديدة؟
مقدمة:
تعد الطفولة من أهم املراحل التي یم ُّر بها
اإلنسان منذ والدته إىل أن ينمو ویكرب ،حیث یتعلم
ِ
ویكتسب فيها الخربات .وتعد
خاللها املعارف
السنوات الست األوىل منها األكثر أهمية يف تشكيل
وجدانه العقيل ،وتطوير نموه اإلدراكي ،وتكوين
رؤيته تجاه ما يجري حوله من أمور الحياة .وهذه
املرحلة هي اللبنة األساس يف تشكيل اإلنسان الواعي
الواعد؛ حيث إن ما تختزنه الذاكرة يف باكورة أيامها،
يسهم يف ترسيخ الشخصية السليمة ،املكونة عىل
أسس صحيحة الفكر ،منضبطة السلوك ،متماسكة
الرتكيبة النفسية.

وال يخفى عىل عاقل ذي لب ما لربامج األطفال
من أثر عىل تشكيل شخصيات أوالدنا وبناء
هوياتهم وتوجيه سلوكهم ،وال يخفى ً
أيضا ما
تشويق وجذب
يُستخدم يف هذه الربامج من عوامل
ٍ
وشد انتباه وإثارة تجعل الطفل أمامها مشدودًا
متابعً ا ال تغمض له عني وال تح ُ
ني منه التفاتة.
ال سيما َّ
وأن األطفال يبدؤون عادة بمشاهدة
هذه الربامج يف عمر مبكرة ،مما يزيد من تأثرهم بها
واقتناعهم بما تحتويه من قيم وأفكار وتصورات.
«وتشري كثري من الدراسات يف مختلف بلدان العالم
أن متوسط ما يقضيه الطفل الذي يرتاوح عمره
بني ست سنوات إىل ست عرشة سنة أمام الشاشة
الصغرية نحو  24 -12ساعة أسبوعيًا»(((.

(*) باحث مهتم بالتربية والتعليم.
((( أثر وسائل اإلعالم عىل الطفل ،أحمد محمد زبادي ،وآخرون ،ص (.)29
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مكانة اإلعالم في توجيه األطفال:
يُعد اإلعالم -وخاصة التلفزيون -من أخطر
مصادر توجيه األطفال ،ملا له من جاذبية خاصة
لهمَّ ،
وإن جزءًا من جاذبيته يكمن يف سهولة نيله
وإدراكه ،وما ينتج عن ذلك من قيمته كشاغل للوقت.
ولعلنا ندرك خطورة اإلعالم« ،باعتباره
يخاطب الطفل بلغته ،ويواكب التطلعات العاطفية
والنفسية والعقلية له ،وقد يسبق األبوين واألرسة
يف ذلك ،لذا يعترب من أهم مصادر التلقي عند
الطفل ،وقد يتخطى الرقابة األبوية ليخاطب
الطفل مبارشة ألسباب؛ منها ما يتعلق باالنفصال
الحقيقي أو الشعوري بني الطفل واملربي ،ومنها
ما يتعلق بااللتواء يف أساليب الرتجمة والعرض
لتورية مفاهيم معينة ،يكون الوكيل املرتجم
واملقدم لها عىل قناعة برفض األرس العربية لها،
وعرب أحداث العمل يصل املفهوم املقصود للطفل،
وتوضحه املشاهد واملواقف واألحداث»(((.
وقد «وسع التلفزيون خربات الطفل باعتباره
مصد ًرا من مصادر املعرفة التي تمده بالقيم
املعرفية والسلوكية ،وتنقل له الثقافة واملعرفة من
خالل الوظائف التي يقوم بها هذا الجهاز وهي
التوجيه والتثقيف والتعليم والرتفيه.
كما أنه يُزود الطفل بالخربات واملهارات التي
تدفعه إىل إتباع العادات الصحية يف كافة مناحي
سلوكه اليومي»(((.
َّ
«إن اختيار األهل ألطفالهم برامج مناسبة
قريبة لخيالهم ،توصل لهم األفكار بطريقة
واضحة وسهلة له آثار إيجابية كثرية؛
ٍ
عادات وقي ٍم مهمة
فهي تساعد عىل غرس
لدى األطفال ،فضالً عن اكتسابهم خربات
وتكوين معلومات ومعارف جديدة»
آثار مشاهدة الرسوم المتحركة عىل األطفال:
نظ ًرا ملا تتمتع به الرسوم املتحركة من مرونة
عالية يف اإلعداد ،ووسائل جذب لألطفال َّ
فإن لها
العديد من اإليجابيات والسلبيات التي ترتتب عىل
كيفية استخدامها:

أوال :إيجابيات الرسوم المتحركة:
َّ
إن اختيار األهل ألطفالهم برامج مناسبة
تحتوي عىل قصص واقعية ودينية واجتماعية
قريبة لخيالهم ،وتوصل لهم األفكار بطريقة
واضحة وسهلة له آثار إيجابية كثرية؛ فهي تساعد
عادات وقي ٍم مهمة لدى األطفال ،فضالً
ٍ
عىل غرس
عن اكتسابهم خربات وتكوين معلومات ومعارف
جديدة ،ويمكن إجمال هذه اإليجابيات يف التايل(((:
•تزيد من تطور اللغة عند الطفل ،وإثراء قاموسه
اللغوي؛ فهذه الربامج تع ّلم الطفل -بما تحويه
ً
لغة سهلة محببةً -
من ٍ
عربية فصيحة قد ال
لغة
يجدها يف محيطه األرسي ،مما ييرس له تصحيح
النطق وتقويم اللسان ،وتغرس لديه محبة اللغة
العربية ،وتسهّ ل عليه الحديث بها وفهمها.
ميرسا،
•تعرض بعض الرسوم محتوى علميًا
ً
مما يساعد عىل تكوين خلفية علمية للطفل.
•املساعدة عىل تطوير املهارات التخيلية وتوسيع
أفق الطفل ومدركاته الحسية ،وتعريفه
بأساليب مبتكرة متعددة يف التفكري والسلوك.
•تساعد الطفل عىل تفهم طبيعة العالقات
االجتماعية وإكسابه املهارات والخربات املتعلقة
بها ،كالنظافة الشخصية وآداب الحديث وآداب
املرور والتعاون مع اآلخرين.
•تحتوي الرسوم املتحركة عىل الحكايات التي
يمكن أن تساعد عىل غرس التفكري العلمي
وتشجعه عىل االهتمام بالتكنولوجيا التي
أصبحت من سمات العرص.
•تلبي بعض احتياجات الطفل النفسية ،وتشبع
له غريزة حب االستطالع؛ فتجعله يسعى
الستكشاف ما هو جديد ،وغريزة املنافسة
واملسابقة فتجعله يفكر يف النجاح ويسعى إليه.
•تغرس اهتمامات جديدة لها تأثري عىل سلوك
الطفل ،وتكوين عاداته وقيمه ،وتكسبه الخربات
واملعارف ،وخاصة يف هذه السن الصغرية التي
يكون فيها عىل استعداد الستقبال ومعرفة
الكثري من املعارف والخربات واملعلومات.
•توفر جانبًا من التسلية ،والضحك ،والرتفيه.

((( ينظر :ملخص بحث (إعالم الطفل في مجال الفضائيات ،واقعه وسبل النهوض به) ،إعداد موقع األلوكة.
((( برامج األطفال ،كيندة التركاوي ،موقع األلوكة.
((( ينظر :ملخص بحث (إعالم الطفل في مجال الفضائيات ،واقعه وسبل النهوض به) موقع األلوكة ،و :القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة
«دراسة تحليلية» د.عليان عبد هللا الحولي ،ص (.)218
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تختلف قيم صانعي برامج األطفال عن
قيم وأخالق مجتمعاتنا اإلسالمية .فتظهر
فيها أخالق وسلوكيات مرفوضة يف ديننا
وأخالقنا.
ثان ًيا :سلبيات الرسوم المتحركة:
تنطوي مشاهدة الرسوم املتحركة عىل العديد
من اآلثار السلبية التي تنعكس عىل الطفل املشاهد
لها ،ومن هذه اآلثار:
 -1اآلثار األخال ّ
قية والتربويّة:
»تتعرض كثري من برامج األطفال إىل القيم
واملبادئ األخالقية بالهدم أو التغيري أو التشويه،
حيث تختلف قيم صانعي هذه الربامج عن قيم
وأخالق مجتمعاتنا اإلسالمية .فتظهر فيها
أخالق وسلوكيات مرفوضة يف ديننا وأخالقنا،
كالرصاخ يف وجه األم أو األب ،والتجسس،
والنظر إىل العورات ،وذكر بعض األلفاظ املنهي
عنها رشعً ا كاللعن والسب والتنابز باأللقاب،
وغري ذلك من األخالق السيئة.
»طرح العالقة والصداقة بني الجنسني واتخاذ
الحبيب عىل أنه أمر اعتيادي وإظهار العالقة
بني الشاب والفتاة عىل أنها طبيعية يف مختلف
مستوياتها ،باإلضافة إىل كثرة مظاهر التعري
ً
وصول اىل
واللباس غري املحتشم للفتيات،
التلميحات الجنسية واألفعال الفاضحة ،فيؤدي
تكرارها ألن تكون أم ًرا معتادًا لدى الطفل غري
مستنكر .
»انخفاض مستوى الذوق واعتياد املشاهد
واألصوات املقززة واملالبس والحركات السخيفة،
واعتبار هذه السخافات نوعً ا من الطرافة
واألمور املضحكة ،مما ينعكس عىل شخصيات
الطفل وسلوكه يف التعلق بالسخافات والتفاهات
وتقليدها.
»التشجيع عىل تحدي املسؤولني عن الطفل
واالستهزاء بهم ،مثل املعلمني ،واآلباء.
 -2اآلثار االجتماع ّية:
•التأثر بالشخصيات الكرتونية ،والتي ال يشرتط
أن تكون دومً ا شخصيات جيدة ،بل من املمكن

أن يتخذ الطفل الشخصية السيئة كقدوة ،مما
قد يؤثر يف سلوكه االجتماعي.
•التشجّ ع عىل السلوك العدواني ،حيث تحوي
الرسوم املتحركة العديد من مشاهد العنف
والقتال العنيف ،وأساليب اإليذاء بطرق املزاح
والتسلية ونحوها.
بل حتى ما يقع منها دون قصد العنف،
كتصوير عدم ترضر الشخصية الكرتونية من
القتال أو العنف ،مما يشجع الطفل عىل تقليد
ذلك ظنًا منه أنه لن يترضر ،وكذلك املشاهد التي
تصور األبطال يطريون ويقفزون ويتنقلون بكل
خِ فة من هذا الجبل إىل ذاك املنحدر دون أي إصابة
تُذكر ،كما أن الشخصيات الخيالية التي تتمتع
بقو ٍة خارقة للعادة كـ (سوبر مان وسبايدر مان)
تشجع األطفال عىل تقليدها ،ومحاولة تقمصها ،أو
الطموح إىل أن يكون مثلها.
إن تصوير مشاهد القتل وسفك الدماء تؤثر
يف شخصية األطفال وتجعلهم يستسيغون تلك
الصور ويعتادونها ،مما ينعكس عىل شخصياتهم
ً
وعنفا ،ويطبع شخصياتهم
ويجعلها أكثر عدوانية
بطابع إجرامي.
•فتح عني الطفل عىل أبواب وطرق للرش واإليذاء
قد يكون ً
غافل عنها.
قال الطبيب النفيس (ستيفن بانا) األستاذ
بجامعة كولومبيا« :إذا كان السجن هو جامعة
الجريمة ..فإن التلفزيون هو املدرسة اإلعدادية
النحراف األحداث»(((.
إن أخطر ما تحويه مشاهد العنف التي تحملها
هذه الربامج :أنها تربر العنف وتجعله طبيعيًا يف
الحياة اليومية ،وتظهره أحيانًا بطابع مضحك أو
مشوق مما يجعل تقبَّله أسهل وأرسع ،كما أنّها
تدفع الطفل ليكون متسامحً ا مع املؤذي ،وتفقده
القدرة عىل التعاطف مع الضعيف.
َّ
إن تصوير مشاهد القتل وسفك الدماء
تؤثر يف شخصية األطفال وتجعلهم
يستسيغون تلك الصور ويعتادونها ،مما
ينعكس عىل شخصياتهم ويجعلها أكثر
ً
وعنفا
عدوانية

((( وسائل اإلعالم (التلفزيون) د .فهمي قطب الدين النجار ،موقع األلوكة.
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•«وقد يحدث أحيانًا أن تقدم هذه األفالم
نموذجً ا ُ
لخلُ ٍق حميد ما ،لكنه يف بيئة مختلفة
ومعروض بأسلوب مختلف غري ذلك الذي
نعيشه يف واقعنا ،وهذا يخلق عند الطفل حالة
من التناقض والرصاع بني ما هو مقبول وبني
ما هو غري مقبول»(((.
 -3اآلثار النفس ّية والصح ّية:
»تؤدي كثرة مشاهدة هذه الربامج ،والجلوس
لها أوقاتًا طويلة ،أو بجلسات غري صحّ يّة
إىل العديد من املشاكل السمعية والبرصية،
ومشاكل السمنة ،وضعف الجهاز الحركي
والهيكيل ،إضافة إىل املشاكل العقلية ،كتأخر
الكالم والتأخر يف التحصيل املدريس ،والسلوك
العدواني ،والالمباالة العاطفية ،كما تؤثر
مشاهد العنف عىل النمو الدماغي والعاطفي
بالتحديد.
»تؤثر أفالم الكرتون سلبًا يف حال عدم مناسبتها
للفئة العمرية للمشاهدين ،من خالل احتوائها
عىل عنف أو مشاهد رعب ،أو حتى معلومات
غري مناسبة ،فاألصل أن برامج األطفال يختص
ك ٌل منها بفئة عمرية محددة.
تقوم العديد من برامج الرسوم املتحركة
عىل فكرة تصارع اآللهة ،ليقوم كل ٍ
إله
بإدارة جزء من الكون ،ناهيك عن وجود
آلهة للرش تحرك األرشار وتقودهم للتدمري
والخراب ونرش الفساد يف األرض!
 -4اآلثار والمخاطر العقدية:
من أخطر اآلثار السلبية التي ترتتب عىل الرسوم
املتحركة :ما يتعلق بالجانب العقدي منها ،ومع أن
أول الرضوريات التي يحرص اإلسالم عىل حفظها
وصيانتها هو الدينَّ ،
فإن أول ما تلوّثه الرسوم
املتحركة هي العقيدة ومفاهيم الدين .ويتمثل ذلك
يف التايل:
»تقوم العديد من برامج الرسوم املتحركة عىل
فكرة تصارع اآللهة ،أو تخصص اآللهة ليقوم
كل إله بإدارة جزء من الكون ،وهذه اآللهة

تُ َّ
جسم بصور رجال ضخام الجسم ،أو نور يف
السماء ،وغري ذلك.
ناهيك عن وجود آلهة للرش تحرك األرشار
وتقودهم للتدمري والخراب ونرش الفوىض والقتل،
ثم إعادة من ُقتل منهم إىل الحياة ،ليكمل دوره يف
الفساد يف األرض!
»نرش الرشك بالله تعاىل ،من خالل تقديم
الطقوس لألصنام ،أو املظاهر الطبيعية أو ما
يسمونه (الطبيعة األم) ،أو لبعض الشخصيات.
»تصوير أمور الغيب (كاآللهة واملالئكة)،
وأحيانًا بطرق غاية يف االبتذال والسخرية.
وطغيان املعاني املادية والتعليق بها ،وجعلها
محور االهتمام.
»إضعاف العقيدة بالله والتعلق به ،من خالل
ما تعرضه تلك الرسوم من اللجوء إىل القوى
الخارقة ،والتعلق باملخلوقات لتحقيق األماني،
والقيام بالطقوس الرشكية ،وتقديس الرموز
الوثنية ،وتقديم القرابني لها.
»تكريس اإليمان بالسحر والشعوذة والقدرات
الخارقة ،وتزيينها واإلغراء بها ،وإظهار
السحرة أنّهم قادرون عىل كل يشءّ ،
وأن السحر
وسيلة للرضر أو لحل املشكالت.
»انعدام أي أثر للمظاهر والشعائر اإلسالمية؛
يف تكريس لفصل الدين وأحكامه عن الحياة
وقضاياها .وإن وجدت فإنّها تكون محصورة
بغري املسلمني فال يظهر الحجاب إال عىل راهبة،
وال تظهر الصالة ّإل يف معابدهم ،أو تصوّر
بطريقة تصم املتمسكني بالدين من املسلمني
بأوصاف أو أدوار سلبية.
»نرش العديد من عادات غري املسلمني كاالنحناء،
ولبس القالئد املرتبطة بمعتقداتهم أو طقوسهم،
أو التي تحمل صور املع َّ
ظمني لديهم ،واالحتفال
بأعياد ليست من أعيادنا (كعيد الحب ،واألم،
ورأس السنة) ،وإشاعة األلفاظ املح َّرمة يف
ديننا.
إن أخطر ما يتوقع أن تجلبه هذه الربامج:
إضعاف عقيدة اإلسالم يف نفوس كثري من األطفال،
أمة إمَّ ٍ
بحيث تتحول أمتنا إىل ٍ
عة بال هوية أو قضية
أو هدف ،تسري حيث يسري الركب.

((( أفالم الكرتون العنيفة هدم لشخصيات األطفال ،غدير سالم ،صحيفة الرأي ،تاريخ 2018-9-24م.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻷﻣﻮر
اﻟﻐﻴﺒﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺘﺬل إﺿﻌﺎف
اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﻓﻜﺮة ﺗﻌﺪد اﻵﻟﻬﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
وﺗﺼﺎرﻋﻬﻢ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ
ﻧﺸﺮ اﻟﻄﻘﻮس
اﻟﺸﺮﻛﻴﺔ واﻟﻮﺛﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم واﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ

ﻧﺸﺮ ﻋﺎدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
وأﻋﻴﺎدﻫﻢ وأﻟﻔﺎﻇﻬﻢ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ دﻳﻨﻨﺎ

يصاحب هذا غفلة الوالدين عن متابعة ما يتلقاه
أبناؤهم؛ فيتُوه الطفل يف عالم من املخاطر العقدية
التي ال يستطيع الفِ كاك من إشكاالتها ،فيصارع
الطفل بني ما يتلقاه من عالم أفالم الكرتون وبني
ما يتلقاه من والديه فيعيش رصاعً ا ال يستطيع
الفكاك منه ،وكثريًا ما يرتك بصماته عىل شخصيته.
من أخطر اآلثار العقدية للرسوم
املتحركة :إضعاف العقيدة بالله والتعلق
به ،من خالل اللجوء إىل القوى الخارقة،
والتع ّلق باملخلوقات لتحقيق األماني،
والقيام بالطقوس الرشكية ،وتقديس
الرموز الوثنية ،وتقديم القرابني لها
بين القديم والحديث:
رغم سلبيات وأرضار العديد من برامج األطفال
الكرتونية إال أنها كانت يف السابق تقدم عرب القنوات
الرسمية الحكومية مما يوفر نوعً ا من الرقابة
الرتبوية والثقافية عليها ،أما اليوم فهناك الكثري
من القنوات التي ال تخضع لرقابة وال وازع ،فلم
يعد فيها حذف للمقاطع املخلة ،أو تعديل للحوار
أثناء الرتجمة ،مما يجعل األوالد يطلعون عىل كم
هائل مما يخل بالدين واألخالق.

كما أن غالب برامج األطفال الكرتونية السابقة
كان مأخوذًا من الروايات والقصص العاملية وفيها
كثريٌ من املشاعر والعواطف اإلنسانية التي تحدث
ً
ُّ
وتحث عىل الخري ومساعدة
عميقا يف األطفال
تأثريًا
ّ
وتجس ُد األخالق اإلنسانية بالعموم،
اآلخرين
ومالمح شخصياتها عادية أقرب للحقيقة ،أمّ ا
برامج األطفال اليوم فغالب شخصياتها معقدة،
ً
أشكال غريبة مشوهة املالمح غريبة األطوار،
تحمل
ومحورها يدور حول العنف والرضب والقتل
والقتال بحركات رسيعة وتشويش برصي وسمعي
يتعب املشاهد ويرهق العقل ً
بدل من الشعور
باملتعة والهدوء.
من القائم عىل صناعة برامج أطفالنا؟
من خالل ما تقدّم يتبني أن غالب القائمني عىل
هذه الربامج املؤثرة يف حياة أبنائنا ليسوا من بني
جلدتنا ،وال يتكلمون لساننا ،وال يعتنقون ديننا،
وال ينتمون لثقافتنا يف غالب من األحيان ،فهم
يكتبون ويؤلفون ويرسمون ويصنعون ما يوافق
مفاهيمهم وعاداتهم وأخالقهم ومناهجهم وأساليب
حياتهم املختلفة تمامً ا عن حياة املسلمني ،إن لم
نقل إنهم َ
يصدِّرون ألبنائنا أمو ًرا سلبية للتأثري
فيهم أو إفسادهم؛ فأفالم الكرتون يف غالبها من
صناعة رشكات أمريكية أو غربية أو يابانية عليها
طابع تلك املجتمعات يف مختلف مناحي الحياة.
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•إيجاد وتأسيس القنوات امللتزمة الهادفة التي
تقدم املفيد والنافع.
•توعية األوالد بأسس اختيار النافع واملفيد
من القنوات ليتعلم انتقاء املناسب من قنوات
وبرامج األطفال.
•تفعيل تجربة املرسح امللتزم ومرسح الدمى
يف املدارس واملعاهد واملؤسسات واملحاضن
الرتبوية.
•العروض السينمائية الجماعية الهادفة باختيار
أفالم كرتون هادفة ومناسبة وعرضها عىل
جموع األطفال يف أماكن تجمعاتهم.
•اختيار قنوات (يوتيوب) مفيدة تقدم العلم
واملعرفة وتحرص عىل غرس القيم واملبادئ
واألخالق اإلسالمية يف نفوس أبنائنا ونرشها
والداللة عليها ،لتحل محل القنوات ذات
املحتوى الرديء والتافه.
•اإلكثار من األنشطة الجماعية واأللعاب
الحركية التي يحبها األطفال ويتمتعون بأدائها
يف تجمعات األطفال ويف لقاءاتهم.

ماذا يمكننا أن نفعل؟
لنعرتف ً
أول أن هناك مشكلة تكمن يف عدم
تخصيص اآلباء واألمهات أوقاتًا ألبنائهم ،يجلسون
معهم ،يحاورونهم يعلمونهم ويستمعون إليهم،
ومن ث ّم اتجه كثريٌ من األطفال إىل وسائل التسلية
من كرتون وألعاب فيديو وغريها من األمور التي
تكون ً
بديل لهم عن اهتمام األهل .واملشكلة األكرب أن
اآلباء ال ينتبهون لنوع املحتوى املعروض ألبنائهم،
وحتى وإن انتبهوا فإن ضعف اإلنتاج املرئي الذي
يُراعى فيه البُعد اإلسالمي يقلل خياراتهم فيما
يتعلق بالحلول األيرس للتخلص من شغب األطفال
وحركتهم الزائدة.
لذا كان من الواجب ً
أول عىل األرسة :التعرف
عىل ما يشاهده األبناء قبل إلقاء األطفال إليها
تُعلمهم كما شاءت ،وأن ّ
يوفروا ألطفالهم أسلوب
حياة متوازن يشمل جميع الجوانب بما يف ذلك
مشاهدة الرسوم املتحركة ،ما يوجب عىل اآلباء
التحكم والحد من الوقت الذي يقضيه األطفال يف
مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر.
كذلك يجب عىل املجتمع املسلم تبني مشاريع
إنتاج مواد كرتونية ذات جودة عالية ،وبُع ٍد ديني
وقيمي وأخالقي ،وفيها إبهار وتشويق وحبكة دور األهل للحد من سلبيات أفالم الكرتون:
لألهل دور مهم يف تقليل التأثري السلبي ألفالم
وتسلية وأخالق .فهذه ال تقل بحال عن مواقع
ومنصات صناعة الوعي ،فإذا لم يكن لدينا اهتما ٌم الكرتون يف األطفال ،وذلك يتمحور حول ما يأتي:
(((
ً
بالنشء ،فال ننتظر
مستقبل أفضل مما نعيشه 1 . .تحديد وقت ّ
معي ملشاهدة أفالم الكرتون بحيث
ال يؤثر عىل أداء باقي الواجبات اليومية للطفل،
لذا «كانـت أهم توصيات املنتدى اإلعالمي
حيث تنصح البحوث والدراسات بتقليل أوقات
الخليجي حول التلفزيون وحقوق الطفل (-11
مشاهدة األطفال لهذه الربامج .فاألكاديمية
/13شباط2002/م) :تفعـيل دور املؤسسـات
األمريكية لطب األطفال ال تشجع عىل مشاهدة
اإلعالمية الخليجية ودعمها برشيًا وماديًا من
األطفال للربامج التلفزيونية عندما يكونون
أجل إنتاج بـرامج تلبي احتياجات أطفال الخليج
دون السنة والنصف أو السنتني من العمر.
الثقافية والعلمية واالجتماعية والعمل عىل إنشاء
وبني السنتني إىل خمس سنوات ّ
فإن مشاهدة
قناة خليجية متخصصـة لألطفال ،ورشكة خليجية
األطفال تقترص عىل ساعة واحدة يوميًا من
عربية إلنتاج الرسوم املتحركة واألفالم املوجهة
الربامج عالية الجودة والفائدة وليس أي برامج
لألطفال واملراهقيـن التـي تعكـس الحياة
كرتونية(((.
املعارصة التي تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا»(((.
ومن الحلول التي يمكن أن نسعى لها (أفرادًا 2 .توضيح أسباب عدم تأثر الشخصيات الكرتونية
بالصدمات ،ورشح التأثري الفعيل لتلك الحوادث،
ومؤسسات) لتأمني بديل ألطفالنا عن هذه الربامج
ّ
وأن ذلك ينطبق فعليًا عىل تلك الشخصيات.
والقنوات:
((( خطر قنوات األطفال الفضائية وأفالم الكرتون ،مقال لم ّي محمد ،في مجلة المجتمع ،نقل ً عن مقطع مصور للدكتور مصطفى أبو سعد.
((( القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة «دراسة تحليلية» د .عليان عبد هللا الحولي ،ص (.)219
((( مقالة :وقت الشاشة ،كيف ترشد طفلك ،موقع مايو كلينك (باللغة اإلنجليزية)Screen time and children: How to guide your child .
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كولس هيجوتو لفطلا ةيبرت يف اهرثأو ةينوتركلا لافطألا جمارب

دور اﻷﻫﻞ ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ

١

ﺗﺤﺪﻳﺪ
وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ
ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
أﻓﻼم
اﻟﻜﺮﺗﻮن

اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻤﺮ
اﻟﺨﺎص
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ

٣

٤

اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮى
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪة

ﺗﻮﺿﻴﺞ
ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ

3 .التقيد بالحد األدنى للعمر الخاص بمشاهدة وتبني ما فيها من مناسب ألبنائنا أو غري مناسب
لهم ،وتخربنا عن النافع املفيد من هذه القنوات
بعض الرسوم املتحركة.
ِّ
4 .التحكم باملحتوى املراد عرضه -إن أمكن -قبل حتى نرغبَ به أبناءنا وندلهم عليه.
السماح للطفل بمشاهدته.
وفي الختام :أبناؤنا مسؤوليتنا ،ولن ن ُ َض ِّي َعهم:
5 .التحكم باختيار الرسوم ذات املحتوى املفيد
أبناؤنا أمانة يف أعناقنا ومن مقتضيات هذه
لألطفال.
األمانة أن نرعاهم رعاية تامة ،وكما نهتم بهم
جسديًا وصحيًا فنحرص عىل غذاء أبدانهم
خطر جديد:
وأجسادهم ،ونمنعهم ونبعدهم عن كل ما يؤذيهم؛
إن األخطار التي تحيط بأوالدنا اليوم ال تقترص البد أن نهتم بحفظ أخالقهم وقيمهم وثقافتهم،
عىل برامج األطفال الكرتونية فهناك أخطار جديدة بإبعادهم عن كل ما يؤذي أخالقهم وعاداتهم ،فال
أحدقت بهم وينبغي التنبه لها والحذر منها ينبغي أن نرتكهم لقنوات األطفال وبرامجها التي
فشبكات التواصل االجتماعي مليئة بالتطبيقات عرفنا ما فيها من سلبيات وأرضار  ،وال بد لنا أن
التي تقدّم الربامج املرئية واملسموعة وتسعى نسعى إليجاد البدائل املناسبة واملفيدة ألطفالنا ،
لكسب الشهرة وكثرة املشاهدات واإلعجابات بما بدائل مناسبة ألعمارهم  ،ومهاراتهم وقدراتهم،
تنرشه من محتويات تافهة ومنحرفة ،وتنهج نشاركهم فيها ونزرع فيهم الوعي الذي يميزون
أساليب عديدة لجذب املشاهدين ،أصبحت تحيط فيه الخبيث من الطيب الذي تحتويه هذه الربامج،
بهم من كل جانب مع هزالة يف املحتوى وسوء يف ونخصص لهم جزءًا من أوقاتنا ملشاركتهم يف
األداء؛ إذ ال يخضع املعروض لرقابة تقوم اعوجاجه ألعابهم وأنشطتهم البدنية والذهنية ،وممارسة
وتبني خطأه من صوابه.
هواياتهم املفيدة ،نعودهم من خاللها عىل مكارم
فمن املالحظ أن األطفال بدؤوا يميلون إىل األخالق ونغرس فيهم حب العلم وعمل الخري
ً
ً
بديل عن والسعي إىل معايل األمور والبعد عن سفاسفها،
–مثل -واتخذوها
قنوات اليوتيوب
القنوات الفضائية يف كثري من األحيان ،وهذا األمر ولنصاحبهم يف صغرهم ليصاحبونا يف كربنا.
يحتاج إىل دراسة واعية تسرب أغوار هذه القنوات
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تأصيل

نظرات في السنن الربانية
د.حسان نقرش

(*)

للسنن الربانية خصائص ال بد من معرفتها؛ ملا لها من أهمية كربى وفوائد
عظيمة ،وألن الفقه بهذه السنن هو الوسيلة األهم يف بناء اإلنسان وإصالحه
وحُ سن خالفته يف األرض ،كما أنها مقدمة لكثري من العلوم اإلنسانية؛ فعوامل
ازدهار الحضارة وموانع سقوطها ،وقيام املجتمعات عىل أسس سليمة
ورسوخ القيم فيها؛ مرهون بحسن فهم هذه السنن والتعامل معها ،وهو ما
سيلقي املقال الضوء عليه.
قدَّر الله تعاىل أحوا َل الخالئق ورصّ ف شؤونها
وفق منظومة متكاملة من القوانني والنَّواميس
َ
األسباب
القدَرية والرشعية ،تقوم عىل ارتباط
ِ
والنتائج بمقدماتها ،تلك املنظومة
بمسبَّباتها،
ِ
ً
التي جعلها سبحانه وتعاىل عالمة ودِاللة عىل
َّ
الحقةَ ،فقال
واستحقاقه للعبودية
وحدانيته
عز المقصود بالسنن الربانية:
ُ
نفس ُ
وجلَ ﴿ :وف األَ ْر ِض آيَ ٌ
ات ّلِلْ ُموقِن َ
ِكمْ
َ
ِني  20و ِف أ
ِ
السنة يف اللغة :تأتي بمعاني :العادة والعرف
ََ َ
وع ُد َ
ص َ
الس َماء ر ْزقُ ُ
ك ْم َو َما تُ َ
ون َ 21وف َّ
ال ُتبْ ِ ُ
ون 22
أف
ِ
ِ
َ
َ
والدَّيدَن ،والدِّين والطريقة واملنهج ،واألمة،
َ َ َ ّ َّ َ َ ْ ِ َّ ُ َ َ ٌّ ّ ِ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ
َ
فور ِب السماء واألرض إِنه لق مثل ما أنكم تنطِقون﴾
والج ِب َّلة ،واالستمرار.
ِ
(((
[الذاريات.]23-20 :
وهذه املعاني تشرتك كلها يف معاني الثبات
ُّ
«السنن» يف الكتاب
وقد ورد مُسمَّ ى
والسنة ،والديمومة واالستمرار.
َ
واستعم َل أه ُل العلم هذا املصطلح ،حتى غدا عَ لمً ا
وأما السنة ال َّربَّانية يف االصطالح فيمكن
قائمً ا بذاته ،يمكن استعراض أه ّم مالمحه فيما ييل:
تعريفها بأنها:
السنن ال َّربَّانية هي طرائق الله تعاىل
الثابتة امل َّ
طردة يف تدبري شؤون الكون،
َ
والحياة ،وإجراء القد َِر بما تقتضيه
حِ كمتُه.

(*) دكتوراه في الدعوة والثقافة اإلسالمية.
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طرائق الله تعاىل الثابتة املطردة يف تدبري شؤون
الكون ،والحياة ،وإجراء َ
القد َِر بما تقتضيه حِ كمتُه.
أو :طرائقه الثابتة املطردة يف تدبري شؤون
خلقه وفق حكمته(((.

السنن الربانية عامة وشاملة ،تنطبق عىل
كل ما هو موجود يف الكون دون استثناء،
ألنها جميعً ا من مخلوقات الله تبارك
وتعاىل وبديع صنعه

خصائص السنن الربانية:
للسنن الربانية خصائص البد من معرفتها
لحُ سن فهمها والتعامل معها ،ويمكن إجمالها يف
الخصائص التالية :الربانية ،والعموم والشمول،
والثبات واال ِّ
طراد ،واالستمرار والديمومة ،والعدل
والحكمة ،والتكامل وتبادل التأثر والتأثري.
وفيما ييل تفصيل كل خصيصة منها:

الثانية :العموم والشمول:
إن مما يُميّز السنن الربانية عن غريها من القواعد
العامة واألصول الكلية أنها تشمل جميع األفراد
الذين ينطبق عليهم محل القاعدة ومقتضياتها دون
استثناء ،ولكون سنن الله تبارك وتعاىل من خلقه
وبديع صنعه فال شك أنها ستكون شاملة لجميع
سنن الله
مخلوقاته التي تنطبق عليهم ،فال ُك ُّل أما َم ِ
سواءٌ ،فسنة تعاقب الليل والنهار ً
مثل -باعتبارها
سنة كونية  -تشمل ك َّل ما هو موجود عىل سطح
ٍ
إنسان وجمادٍ
ونبات ،وكذلك
وحيوان
األرض ِمن
ِ
ٍ
ٍ
غليان املاء عند درجة مائة ،وتجمده عند درجة
الصفر ،وهو شامل لكل من يتعامل معه مهما كان.
وقيمة العدل ً
مثل -باعتبارها سنة مجتمعية-
تنطبق عىل جميع أشكال التجمع البرشي دون
لون أو دِ ٍ
يانة ،يقول ابن خلدون
تمييز
ٍ
لجنس أو ٍ
(((
رحمه الله« :ال ُّ
بخراب العُ مران» .
ظل ُم مُؤ ِذ ٌن
ِ
ً
مثل
وقاعدة أن املعصية سبب للعقوبة
باعتبارها سنة رشعية -تنطبق عىل الناس جميعً ا،باملعصية ،كما
أو عىل جميع أفراد الفئة ا ُملتَ َلب َِّس ِة
َّ ْ َ َ َ ّ ُ ْ َ َ َ ّ َ ْ ْ
َ
اب
ان أه ِل الكِت ِ
قال تعاىل﴿ :ليس بِأمانِيِكم َ وال أم ِ ِ

األوىل :الربانية:
فالنظرة لهذه السنن تنطلق من أن الله تعاىل هو
ُ
خالق ك ِّل يشء ،خالق سائر املخلوقات واملترصف يف
الل َخلَ َق ُ
ك ْم َوماَ
حركاتها ونظامها ،قال تعاىلَ ﴿ :و َّ ُ
َت ْع َملُ َ
ون﴾ [الصافات.]96 :
وقوانني
وهو سبحانه ا ُمل َدبِّ ُر لشؤونها
وأحوالها َ َ
َ َ ُ َْ ْ
ْ
ُ
ُ
حركتها ،كما بني ذلك بقوله﴿ :أال ل اللق واألم َر﴾
األعراف ،]54 :وقوله سبحانه﴿ :يُ َدبّ ِ ُر األ ْم َر
[سورة
َ َ
َ

ِم ْن َّ
الس َماءِ إِل األ ْر ِض ُث َّم َي ْع ُر ُج إِلْهِ ِف يَ ْو ٍم َك َن ِم ْق َد ُارهُ
ْ
ْ
َ
ِ َ َ ِ ُ َ ْ َ َّ
َألْ َف َس َنة ِم َّما َت ُع ُّد َ
الش َه َ
ادة ِ ال َعز ُ
يز
بو
ون  5ذلك
ٍ
علم الغي َ ِ
ِ
َّ ِ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ
ُ
الرح ُ
َّ
ِيم  6الي أحسن ك ش ٍء خلقه﴾ [السجدة:

.]7-5
وهذه املنظومة مرتبطة بعِ لمه وخِ ربته وحِ كمته
ً
سبحانه وتعاىل ،مَ ً
وخلقا ْوتقدي ًرا ،كما
شيئة وإرادة
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
َ
ُ
قال﴿ :أال يعلم من خلق وهو اللطِيف البِري﴾ [امللك:
ً
خالقا مال ًكا
 ،]14وتنبثق من اإليمان به تعاىل
ً
عمران.]165 :
مترصفا يف هذا الكون.
إن خصيصة الربانية هي امليزة املحورية من
«السنن الربانية ثابتة م ّ
طردة« ،ومن هذا
خصائص سنن الله ،إذ إن الخصائص األخرى
ُ
قصص املتقدمني عرب ًة لنا،
الباب صارت
للسنن تنبثق عنها وتتفرع عنها ،قال َسبحانه
ولوال القياس وا ِّ
َُْ َ
طراد فعله وسنته لم
َّ َ َّ َّ َ ْ َ َ ْ
ت َد ل ِ ُس َّنةِ
وتعاىلُ ﴿ً :سنة اللِ ال ِت قد خلت ِمن قبل َولن ِ
يصح االعتبار بها .واالعتبار إنما يكون
َّ
اللِ َتبْدِيل﴾ [الفتح.]23 :
إذا كان حك ُم اليشء حك َم نظريه ،كاألمثال
املرضوبة يف القرآن ،وهي كثرية»

َ
َ َ
َ َ َْْ ُ ً ُ
ال َي ْد ُل ِمن ُدون ّ
اللِ َو ِ ًّلا َ َوال
وءا يْ َز بِهِ و
م ن يع مل س
ِ
ِ
َ ََّ
نَ ِص ًريا﴾ [النساء ،]123 :وقال
سبحانه﴿ :أولما
َ َ َ ْ ُ ُّ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ ّ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
أصابتكم م َ ِصيبة قد أصبتم ِمثليها قلتم أن هـذا قل
ُ ْ َّ ّ َ َ ُ ّ
ُْ
َُ ْ
ك َ ْ
ش ٍء قَدِير﴾ [آل
هو ِمن عِن ِد أنفسِكم إِن الل ع ِ

ابن تيمية رحمه الله

((( ينظر :السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشرعية اإلسالمية ،لعبد الكريم زيدان ،ص ( .)13ومفهوم السنن اإللهية في الفكر
اإلسالمي/السيد محمد رشيد رضا نموذ ًجا ،لحازم محيي الدين ،ص ( ،)31وسنة هللا في عقاب األمم في القرآن الكريم ،لعبد السالم الشريف ،ص
(.)5
((( مقدمة ابن خلدون (.)286
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واالطّراد:
الثالثة :الثبات
ِ
إن ُسن َ َن ِ
الله تبارك وتعاىل ال تتبدل وال تتحول
وال تتغري ،تجري عىل كل الوقائع واملواقف التي
تقوم األسباب فيها بمسبَّباتها وتتوقف املعلوالت
فيها عىل عِ َللِها ،ولوال ذلك ملا صحَّ التعامل بها
يف السنن الكونية ،وملا صح طلب االعتبار بها يف
السنن االجتماعية والرشعية ،قال ابن تيمية رحمه
ُ
قصص املتقدمني عرب ًة
الله« :ومن هذا الباب صارت
لنا ،ولوال القياس وا ِّ
طراد فعله وسنته لم يصح
االعتبار بها .واالعتبار إنما يكون إذا كان حك ُم
اليشء حك َم نظريه ،كاألمثال املرضوبة يف القرآن،
وهي كثرية»(((.
فالسنن تجري عىل الجميع متى ما توفرت
رشو ُ
ط جريانها ،كما جرت عىل األولني ألنه توفرت
رشوط جريانها عليهم بإرادته وحكمته سبحانه،
تفسري قوله تعاىل:
يقول َالقرطبي رحمه الله يف
َّ َ ْ ً َ َ ْ َ
ت َّ
ََ ْ
اللِ
ت َد ل ِ ُس َّن ِ
ت َد ل ِ ُس َّن ِ
ت اللِ تبدِيل ولن ِ
َ﴿فل ًن ِ
تْوِيل﴾ [فاطر« :]43 :أي أجرى الل ُه العذابَ عىل
العدل نظام الوجود ،وقاعدة الحياة
الكفار ،ويَجع ُل ذلك ً
سنة فيهم ،فهو يعذب بمثلِه
وركنها .قامت به السماوات واألرض،
مَ ن استحقه ،ال يَقدر أح ٌد أن يب ِّد َل ذلك ،وال أن
وجعل سبحانه استقرا َر األرض ومتاعَ َها
مع َّل َقني عىل العدل ،قال سبحانهَ ﴿ :و َما أناَ
يحول العذاب عن نفسه إىل غريه» (((.
َّ ّ ْ
ب ِ َظل ٍم ل ِل َعبِي ِد﴾
وقد أوضح ابن تيمية رحمه الله الفرق بني لفظي
«التبديل» و «التحويل» بقوله« :فالتبديل أن تبدل
(((
بخالفه ،والتحويل أن تحول من محل إىل محل»  .الخامسة :العدل والحكمة:
ِمن األ ُ ُس ِس العظيمة التي قام عليها مَ َلكوت
الرابعة :ال َّد َ
يمومة واالستمرار:
ُ
ُ
فخلق الله
والحكمة،
السماوات واألرض العد ُل
سبقت اإلشارة عند التعريف اللغوي للسنن أن سبحانه لجميع املخلوقات كان مقرونًا بحكمته
معانيها اللغوية تشرتك يف االستمرارية والدوام ،كما هو مقرو ٌن بعلمه جل وعال ،وارتباطه بحكمته
فهي ال تتحول ِمن مكان إىل مكان ،وال تتبدل ِمن يقتيض اشتما َله عىل الغاية املحمودة املطلوبة للرب
مقام إىل مقام ،وال تتخلف ِمن زمان إىل زمان ،سبحانه ،ويعني ً
أيضا وقوعَ ه عىل أكمل الوجوه
وهذه الصفة للسنن هي مقتىض خصيصتي وأحسنها .وقد وصف الله تبارك وتعاىل نفسه يف
ِ
والثبات ِمن جهتني:
العمو ِم
ِيما َحك ً
مواطن كثرية بالحكمةَ ﴿ :عل ً
ِيما﴾ ﴿ َعز ً
يزا
ِ
ِيما﴾ ﴿ َواس ًِعا َحك ً
َحك ً
الجهة األوىل :أنها مستمرة دائمة يف الحدوث
ِيما﴾.
والتكرار؛ ألنها عامة شاملة.
فالعالقة بني املخلوقات بعضهم مع بعض
الجهة الثانية :أنها مستمرة دائمة عىل صفة قائمة عىل العدل والحكمة((( ،وتعامله مع خلقه
وهيئة الحدوث نفسها؛ ألنها ثابتة ُم َّ
ط ِردة.
سبحانه وتعاىل من جهة أخرى قائم عىل العدل
والحكمة؛ فالعدل قامت به السموات واألرض ،إذ
وهاتان الجهتان هما محل االعتبار واالتِّعاظ.
وهذه االستمرارية للسنن لها صور:
»استمرارية مطلقة :يعني ثابتة من كل وجه
فهي دائمة ،كالنواميس الكونية الجارية،
كرشوق الشمس من املرشق وغروبها من
املغرب ،وتعاقب الليل والنهار ،وتعاقب الفصول
األربعة وغريها من السنن الكونية.
»استمرارية نسبية :فهي دَورية لكنها ليست
مستمرة أو غري منتظمة ،كبعض الظواهر
الطبيعية من مواسم املطر والثلوج وحركة
الرياح واألعاصري وغريها من السنن الكونية.
»استمرارية مقيدة «بوقت محدد» ،ي َُقدِّره
سبحانه وتعاىل بعلمه وإرادته ،كالكسوف
والخسوف والزالزل والرباكني ،وكالسنن
ُعج َز ٍ
ات ألنبيائه
الخارقة بإذن الله عز وجل من م ِ
ٍ
كرامات لألولياء من
عليهم الصالة والسالم أو
عباده.

(((
(((
(((
(((
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جامع الرسائل والمسائل ،البن تيمية (.)55/1
ويدخل في ذلك ما يسمى بالتوازن البيئي بين المخلوقات ِمن حيوانات ونباتات ،وبين الظواهر الكونية ِمن أمطار وزالزل وبراكين ،وأوبئة،
وخصوبة ووفرة إنتاج ...إلخ.
العدد  | 7رجب  1442ه  -شباط /فرباير 2020م

ةينابرلا ننسلا يف تارظن

ﺛﻤﺮات ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
٤
٣
٢

١

ﻓﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎن
ﻟﻠﻜﻮن ِﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻪ ،وﻓﻬﻢ
ﻃﺒﺎﺋﻊ اﻷﺷﻴﺎء

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺪﻻﻟﺔ
ﺳﻨﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ

٥

ﻣﺼﺪ ٌر ﻟﻠﻬﺪاﻳﺔ
واﻹرﺷﺎد ﻷﻫﻞ
اﻹﻳﻤﺎن
واﻟﻄﺎﻋﺔ

اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺎﻟﺘَّ ُّ
ﻔﻜﺮ ّ
واﻟﻨَﻈﺮ

٦

اﻻﺗِّﻌﺎظ
واﻻﻋﺘﺒﺎر

٧

اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﱃ
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻋ ِﺪ ﷲ
وإﱃ َﻋﻈَ َﻤ ِﺔ
ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

َ
اﻟﺒﺼﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ

٨

اﺳﺘﻔﺎدة
اﻟﺪروس اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ
واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

هو نظا ُم الوجود ،وقاعد ُة الحياة الدنيا وركنها.
ومتاعَ ها ْمع َّل َقني
وجعل سبحانه استقرا َر األرض
َ َ َ َ َ َّ ّ
َ
عىل العدل ،قال سبحانه﴿ :وما أنا بِظل ٍم ل ِلعبِي ِد﴾
[ق.]29 :
ُ
ُ
والرشعية مبناهما عىل
الكونية
فسنن الله
َ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
ش ٍء َخلَ ْق َناهُ
الحكمة والعدل قال تعاىل﴿ :إِنا ك ْ
ب َق َدر﴾ [القمر ،]49 :وقال تعاىلَ ﴿ :و َت َّم ْ
ت َك َِم ُ
ت
ِ ٍ
ْ
َر ّب َ
ك صِ ْدقًا َو َع ْد ًل َل ُم َب ّد َِل ل ِ َك َِماتِهِ َو ُه َو َّ
السم ُ
ِيع ال َعل ُ
ِيم﴾
ِ
[األنعام]115 :
قال ابن القيم رحمه الله« :فإن أقوا َله ك َّلها
َ َ َّ ْ َ ُ
ِص ٌ
ت ك َِمة
دق ورشد وهدى وعدل وحكمة﴿ ،وتم
ًْ َ َ ًْ
َر ّب ِ َك صِ دقا وعدل﴾ وأفعاله كلها مصالح وحِ َكم،
ورحمة وعدل وخري»(((.
فبمقتىض العدل والحكمة يُسوى بني النَّظري
ونظريه وبني الشبيه وشبيهه يف الحكم ،كما أكد
َ
ّ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُْ
ُ ْ َّ ّ
َ
عىل ذلك ابن تيمية رحمه الله بقوله« :واالعتبار إنما
َُ ْ
ك ْ
ش ٍء
أن هـذا قل هو ِمن عِن ِد أنفسِكم إِن الل ع ِ
َ
يكون إذا كان حكم اليشء حكم
ً
رحمة
نظريه ،كاألمثال قدِير﴾ [آل عمران ،]165 :ومنها ما يكون
(((
.
كثرية»
املرضوبة يف القرآن ،وهي
واصطفاءً ،ففي الحديث عن سعد  يقولُ :ق ْل ُت:
اس أ َ َش ُّد بَالءً؟ َقا َل( :األنبياءُ،
يَا َر ُسو َل ال َّل ِه ،أَيُّ الن َّ ِ
ث َّم األَمث َ ُل َفاألمثَلَ ،فيُبتَىل ال ّرجل عىل حَ َس ِب دِ ينه)(((.
السادسة :التكامل وتبادل التأثر والتأثير:
ً
خصوصا
«السنن اإلنسانية تعمل يف حياة األمم
واألفراد عمومً ا بصورة متشابكة ،فهي منظومة
واحدة ،وليس األمر كذلك يف سنن الكون املادي؛ أي
أن السنن املتعلقة باإلنسان ال تصح تجزئتها ،وال
أن تفرس بالعامل الواحد- ...وإن بدت سننًا مختلفة
يف ظاهرها -فللنرص والهزيمة سنن ،ولحصول
الربكات واألمن سنن ،وللعقوبات سنن ثالثة ...إال
ً
ً
وتبادل يف التأثر والتأثري ،بحيث
تكامل
أن بينها
ُ
ال تُ َ
نتيجة ُس ٍنة منها دون مراعاة أثر السنن
حسم
(((
األخرى» .
فعىل مستوى السنن الكونية واالجتماعية هناك
تكامل بني السنن ،ويف السنن الرشعية كذلك ،ومن
سنن الله يف خلقه سنة االبتالء ،لكن
األمثلة :أن ِمن ِ
ً
كقوله
يكون عقوبة،
أسبابها متنوعة،
فمنها ُّ ما َ ٌ َ َ
َْ ُْ
ابتْ ُ
تعاىل﴿ :أَ َول َ َّما أَ َص َ
يبة ق ْد أ َصبْ ُتم ّ ِمثليْ َها قل ُت ْم
كم َ م ِص
َ
َ َّ

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

مدراج السالكين ،البن القيم (.)44/1
جامع الرسائل والمسائل ،البن تيمية (.)55/1
سنن هللا تعاىل في األمم من خالل آيات القرآن ،للدكتور حسن الحميد ،ص (.)28
أخرجه الترمذي (.)2398
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ومن األمثلة ً
أيضا :التداخ ُل بني ُسن َّ ِة إمهال وإِرسالِه وتَ َق ُّلب الدول ومداولة األَيام بني الناس-
الظالم وسنة أخذه بظلمه ،وغري ذلك من األمثلة إِىل غري ذلك ِمن الترصف يف اململكة التي ال يترصف
فيها سواه ،فمراسمه نافذ ٌة كما يشا ُء ﴿يُ َدبّ ُر ْ
الكثرية.
األم َر
َ
َ
معرفة السنن تؤدي ملعرفة العبد بربه
بداللة سننه عليه ،وتعينه عىل حسن
التعامل مع محيطه ،وبالنظر والتفكر
والتدبّر فيها ترشده المتثال أوامره فتكون
سببًا لزيادة اإليمان

الس َماءِ إِل ْ
ِم َن ّ
األر ِض ُث ّم َي ْع ُر ُج إِلْهِ ِف يَ ْو ٍم َك َن ِم ْق َد ُارهُ
َْ
َ
َ
ّ
ّ
َ
أل َف َسن ٍة م ّما ت ُعدون﴾ [السجدة ]5 :فمن أعطى هذا

املشه َد َّ
ً
ً
معرفة وعُ
بودية استغنى به» .
حقه
(((

 .3االمتثال ألمر هللا تعاىل بالتَّ ُّ
فكر ّ
والنَظر:
ففي تَ ُّ
فقه اإلنسان يف هذه السنن امتثا ٌل ألوامره
سبحانه بالتفكر والنظر يف مخلوقاته ،هذا التفكر
ٌ
نابعة
ِمن الدين والواجبات الرشعية؛ ألن معرفتها
أهمية معرفة السنن الربانية:
تعاىل واإليمان به ،قال تعاىل:
الله
معرفة
من
ملعرفة اإلنسان بالسنن الربانية فوائد كبرية،
َََ َ ُ ُ َ َ ْ
َ
الب ِ ِل كيْ َ َف ُخل َِق ْت َ﴾ [الغاشية:
﴿أفل ينظرون إِل
ِ
ولعل من أهمها:
ُ ْ َ َ
ُ
ال ُتبْ ِ ُ
صون﴾
 ،]17وقوله تعاىلَ ﴿ :و ِف أنفسِكم أف
[الذاريات ]20 :والنظر يف أحوال مَ ن َس َ
بق ِمن
 .1أن معرفتها تؤدي لفهم اإلنسان للكون ِمن
األقوام السالفة ،ومنها قوله تبارك وتعاىل﴿ :قَدْ
حوله ،وفهم طبائع األشياء:
َ
َْ ُ ْ ُ ٌَ َ ُ ْ
َ ْ
ْ َ َ
َخلَ ْ
ِريوا ِف األ ْر ِض فان ُظ ُروا كيْف
ت ِمن قبل ِكم سن فس
مما يؤدي لحُ سن التعامل معها وسلوك الطريق
َ
ْ َ َّ
الصحيحة لالستخالف يف األرض وعمارتها ،قال ك َن َعق ِ َب ُة ال ُمكذبِني﴾ [آل عمران.]137 :
َ
آم ُنوا ْ َو َّات َقوا ْ لَ َف َت ْ
تعاىلَ ﴿ :ول َ ْو أَ َّن أَ ْه َل الْ ُق َرى َ
ح َنا َعليْ ِهم
واألوامر الرشعية بالنظر والتفكر والتدبر أكثر
الس َماء َواألَ ْر ِض َولَـكِن َك َّذبُوا ْ فَأَ َخ ْذنَ ُ
بَ َر َك ٍت ّ ِم َن َّ
اهم ب ِ َما ِمن أن تحىص يف القرآن الكريم والسنة النبوية.
كس ُِب َ
َكنُوا ْ يَ ْ
ون
.]96
[األعراف:
﴾
والوقوف عىل تلك السنن واألحوال ،وعىل حِ َك ِم
وبالفقه للسنن الكونية املادية والوقوف عىل الباري جل يف عاله يف تدبريه للخالئق ،واالعتبار بها
حقيقة هذه األشياء يجتمع لألمة انتفاعان؛ األولِ :من القربات الجليلة ومن أبواب الطاعات العظيمة،
االنتفاع بها يف شؤون الدنيا عىل أكمل وجه ،ومن أسباب زيادة اإليمان.
كاالستفادة من خواص الكهرباء والتيار والحديد،
لعل الحكمة من االعتبار هي اكتشاف
وحصول
وغريها .والثاني :الداللة عىل فاطر
الكونَ َ ْ ،
ََ
َّ
َّ
َ
َ
السنن الحاكمة لحركة حياة اإلنسان
َعبادة الله
وخشيته ،قال تعاىل﴿ :ألم تر أ َن الل
تعاىل َ َ َ
ْ َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ات ُمْ َتل ًِفا أل ْ َو ُانهاَ
َ
َ
ً
َ
َ
ودورة حياة املجتمعات والحضارات،
أن َزل ِم ْ َن السماءِ ماء فأخرجنا بِهِ ثمر ٍَ
ْ
َو ِم َن ال َبال ُج َد ٌد ب ٌ
يض َو ُحْ ٌر ُمْ َتل ٌِف أل َو ُان َها َو َغ َراب ُ
وقوانني االجتماع البرشي
يب
ِ ِ
ِ
ِ
َ

ام ُمْ َتل ٌِف أل ْ َوانُ ُه َك َذل ِ َ
ُس ٌ
ود َ 27و ِم َن انلَّ ِ َ َّ َ ّ
اب َواألنْ َع ِ
ك
اس وادلو ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
اء إ ِ َّن َّ َ
إ ِ َّن َما ي َش َّ َ
يز غ ُف ٌ
الل َعز ٌ
الل ِم ْن ع َِبادِه ِ ال ُعل َم ُ
ور﴾
ِ

[فاطر.]28-27 :

 .2معرفة هللا تعاىل بداللة سننه عليه:
ٌ
فهذه السنن براه ُ
وأدلة عىل ذات الله
ني
وربوبيته وأسمائه وصفاته .يقول اإلمام ابن القيم
رحمه الله يف بيان الدرجة الثانية من درجات الغِ نَى
مر واملراسي ِم
بالله عز وج َّل« :ويَشه ُد نزو َل األ َ ِ
ا ِإللهية إِىل أَقطار العوالم ك َّل ٍ
وقت بأَنواع التدبري
والترصف ِ
زل
من ا ِإلماتة وا ِإلحيا ِء والتَّولِي َِة والعَ َِ
شف البالءِ
ِ
فض وال َّرفع والعَ طاء واملنع و َك ِ
والخ ِ
((( طريق الهجرتين وباب السعادتين ،البن القيم ،ص (.)43
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 .4االتِّعاظ واالعتبار:
فالسعي لتحقيق االعتبار بالنظر يف ُسنَن ِِه جل
ُ
ُ
والوقوف عىل مواطن العِ َ ِب والهدايات فيها،
وعال،
ٌ
استجابة لتوجيهات الشارع يف إمعان النظر
فيه
َّ
وإدامة التف ُّكر يف تلك السنن ،حيث جعلها الله ٍ
آيات
ٍ
بالعبودية سبحانهَ ْ ،يقول
وعالمات عىل أحقيته
سبحانه وتعاىل﴿ :إ ِ َّن ِف َخلْق َّ
الس َم َ
او ِ
ات َوال ْر ِض
ِّ ُ
َْْ
َ
َّ
ْ َ
ول اللَاب﴾ [آل
َواخت ِل ِف الليْ ِل َوانلَّ َهارِ ليَ ٍ
ات ِل ِ
عمران.]190 :

ةينابرلا ننسلا يف تارظن

وجعلها سبحانه ً
آية عىل صدق أنبيائه عليهم
ِبةٌ
الصالة والسالم فقال﴿ :لَ َق ْد َك َن ِف قَ َص ِصه ْم ع ْ َ
ُّ
ِ َّ
َْ

ِل ْول األلَاب َما َك َن َحد ً
تى َولَـكِن تَ ْصد َ
ِيثا ُي ْف َ َ
ِيق ِ
الي
ِ
ِ
َب ْ َ
ي يَ َديْهِ﴾ [يوسف.]111 :

وكما َّ
بي ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله
َ
فقال« :السنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل يف
الثاني ِمث َل ما فعل بنظريه األول ،ولهذا أمر الله
سبحانه وتعاىل باالعتبار»(((.
ولعل الحكمة من االعتبار هي اكتشاف
السنن الحاكمة لحركة حياة اإلنسان ودورة حياة
املجتمعات والحضارات ،وقوانني االجتماع البرشي.
والتاريخ البرشي ميلء بأعظم العِ َ ِب واألمثلة
عىل ْذلك َ ،منها ُسن َّ ُة التداول ،مصداق قوله تعاىل:
﴿ َوتِل َ
ك األيَّ ُ
ام نُ َداول ُ َها َب ْ َ
ي انلَّ ِ
اس﴾ [آل عمران،]142 :
ِ
فما زالت الدول تنهض وتسقط من بدايات التاريخ
البرشي وحتى وقتنا املعارص ،كما َّ
بي ذلك ابن
خلدون رحمه الله؛ حيث عنون للفصل بـ «يف أن
الدولة لها أعمار طبيعية كما لألشخاص» ،ثم َّ
بي
أن الحضارات واألمم لها أعمار كما لألشخاص،
وأنه ال بد لكل أمة من أجل تنتهي فيه هيمنتها(((.

ب ،ومن
التاريخ البرشي ميلء بأعظم العِ َ ِ
ذلك ُ
سن َّ ُة التداول؛ فما زالت الدول تنهض
وتسقط ،والحضارات واألمم لها أعمار
كما لألشخاص ،وال ب َّد لكل أمة من أجل
تنتهي فيه هيمنتها
 .5العل ُم بالسنن ال َّربانية مصد ٌر للهداية واإلرشاد
ألهل اإليمان والطاعة:
وذلك من خالل الوقوف عىل صنوف تدبري
َّ
للمخلوقات ،فقال تبارك وتعاىل﴿ :إِن ِف
الخالق
َ
ْ

َّ
ْ َ
َخلق َّ
الس َم َ
او ِ
ات
ات َواأل ْر ِض َواخت ِال ِف الليْ ِل َوانلَّ َهارِ آليَ ٍ
ُّ ِ
َْ
ِل ْو ِل األلاب﴾ [آل عمران.]190 :

قال الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله:
َ
«(ل ٍ
يات) أي :ألدلة واضحة عىل الصانع وعظي ِم
قدرتِه ،وباهِ ِر حِ كمتِه .والتنكريُ للتَّفخي ِم َكمًّ ا و َك ً
يفا،
العقول
باب) أي :لذوي
أي :كثرة عظيمةِ .
ِ
(ل ُ ِ
ول ْال َ ْل ِ
(((
ا َملجلُوَّة بالتزكية والتَّ
ِ
صفية بمالزمة الذِّكر دائمً ا» .
ومِن خالل ُشهو ِد ترصيفه عز وجل أحوا َل األمم
ت ِمن َقبْل ُ
السابقة ،كما قال تعاىل﴿ :قَ ْد َخلَ ْ
ِك ْم ُس َ ٌ
ن
َ
ْ
ْ
ْ

َ َ َ
َ َّ
ُ
َ ْ
فَس ُ
ِريوا ِف األ ْر ِض فان ُظ ُروا كيْف ك َن َعق ِ َبة ال ُمكذبِني
ّْ
َ َ
ـذا َب َي ٌ
ان ّل ِ َّ
لن ِ
اس َو ُه ًدى َو َم ْوع َِظ ٌة لِل ُم َّتقِني﴾ [آل
 137ه

عمران.]138-137 :

((( مجموع الفتاوى ،البن تيمية (.)20/13
((( مقدمة ابن خلدون ،الفصل الرابع عشر (.)170
((( محاسن التأويل ،للقاسمي (.)480/2
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قال ابن سعدي رحمه اللهَ ﴿« :ه َذا َب َي ٌ
ان ل ِ َّ
لن ِ
اس﴾
َّ
الحق ِمن الباطل،
أي :داللة ظاهرة ،تبني للناس
أهل َّ
اإلشارة إىل
الشقاوة ،وهو
وأه َل السعادة ِمن ِ
ْ
ٌ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ُ
ما أوقع الله باملكذبني﴿ .وهدى وموعِظة لِلمتقِني﴾
ألنهم ُه ُم ا ُملنتفِ َ
هديهم إىل سبيل
عون باآليات فتَ ِ
(((
ظهُ م وتَزجُ ُرهم عن طريق َ
ال َّرشاد ،وتَعِ ُ
الغ ّي» .
يقول
ومن خالل معرفة هدي األنبياء السابقني.
ُ ُ َّ ُ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َّ
ال َ
ن ِ
ين
سبحانه﴿ :ي ِريد الل ِلب ِي لكم ويهدِيكم س
ِم ْن َقبْل ُ
ِك ْم﴾ [النساء.]26 :
قال ابن سعدي رحمه الله يف تفسري اآلية:
«أي :الذين أنعَ َم الل ُه عليهم ِمن النبيني وأتباعهم،
يهِ م الحميدة ،وأفعالهم السديدة ،وشمائلهم
يف ِس َ ِ
الكاملة ،وتوفيقهم التام .فلذلك نفذ ما أراده،
َّ
وبي بيانًا كما َّ
ووضح لكم َّ
بي ملن قبلكم ،وهداكم
(((
هداية عظيمة يف العلم والعمل» .

عرص ِمن العصور أخذ املسلمون
ما ِمن
ٍ
فيه بأسباب التمكني ،إال وم َّكنهم الله
سبحانه يف األرض وأقام سلطانَهم
ودولتَهم ابتدا ًء بدولة اإلسالم يف عهد النبي
ﷺ ،مُرو ًرا بالخالفة الراشدة إىل آواخر
الدولة العثمانية

َّ ِ َ ْ
ينَ إِن
ورشوطه َ ،كما قال تعاىل﴿ :ال
بأسبابه
َ َّ
َّ َ َ َ ْ َّ َ
ك َّن ُ
اه ْم ِف األَ ْر ِض أقَ ُ
الزكةَ َوأ َم ُروا
اموا الصالة وآتو ُا
م
ْ
ْ
َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ُ
ْ
ُ
َ
ُ
بِالمعر ِ
وف ونهوا عن المنك ِر و ِلِ عقِبة األمورِ﴾ [الحج:

عرص ِمن العصور وقد أخذ املسلمون
 ،]41فما ِمن
ٍ
فيه بأسباب التمكني من عبادة الله وتحكيم رشعه
والدعوة إليه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
واجتماع الكلمة ووحدة الصف ،والتعاون عىل
الرب والتقوى ،إال وم َّكنهم الله سبحانه يف األرض
وأقام سلطانَهم ودولتَهم ابتدا ًء بدولة اإلسالم
يف عهد النبي ﷺ ،مُرو ًرا بالخالفة الراشدة إىل
ُ
ِ
الضعف والهَ وان
حالة
آواخر الدولة العثمانية ،وما
والشقاق والنِّزاع ُ
َ
ِّ
َّ
والفرقة واللهَ ِث ورا َء الغرب التي
تَسود بلدان العالم اإلسالمي حاليًا إال نتيجة لعدم
أخذ املجتمعات املسلمة بأسباب النرص والتمكني
الرشعيني.
 .7االطمئنان إىل تحقيق وع ِد هللا وإىل َعظَ َم ِة
مقاصد شريعة هللا:
فكل ما يجري يف هذا امللكوت إنما يقع بعلم
الله وإرادته ،وبمقتىض حكمته وعدله ،ووفق
بها
سننه وقوانينه التي أمرنا سبحانه باالعتبار
َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ
واالهتداء بمعاملها ،قال تعاىل﴿ :فهل ينظرون إِل
َ
َ
َ

ُ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ ْ ً
ِيل َولَ ْن ت َد ل ِ ُس َّنةِ َّ
اللِ
تد لِسنةِ اللِ تبد
ِ
َسنة ًاألولِني فلن ِ
تْوِيل﴾ [فاطر.]43 :

وذلك يُورث يف نفس املؤمن عِ َّز َة اإلسالم،
َ
 .6التفقه بالسنن الربانية ي ُ ْو ِر ُ
البصيرة في
ث
َ
واالطمئنان عىل موعود
وال ِّرضا بقضاء الله وأقداره،
الدعوة إليه.
الله ،وزياد َة إيمانه ،من أمثلة ذلك :سنن االختالف
ُ
لقد أرشدنا الشارع الحكي ُم
للتبص بالسنن والتدافع والتداول والتمكني وإهالك املخالفني.
ُّ ِ
ٍ
رعاية لنظا ِم
الربانية ،واالهتداء بها ،لِما فيها ِمن
الحياة الذي أراده سبحانه ملخلوقاته ،وأوجب علينا -٨استفادة الدروس الدعوية والتربوية
االنقيا َد لسننه وأقداره ،واالسرتشا َد بأحوال األمم والمنهجية:
ُ
فال يستغني عنها طلبة العلم والدعاة وامل َربُّون،
السالفة ومآالتها يف بيان صوابها أو خطئها ،ملا فيه
صالح معاشنا وأحوال مجتمعاتنا .فهي ُ
«هدًى لهم من أمثلة ذلك ما قاله ابن عباس « :ثماني آيات
لينتزعوا املسببات ِمن أسبابها ،فإن سبب النجاح نزلت يف سورة النساء هي خري لهذه األمة مما طلعت
ي لَ ُ
ُ ُ َ
ّ لُبَ ّ َ
ٌ
ً
موعظة لهم عليه الشمس وغربت ،أ ُ ُ
ك ْم
حقا هو الصالحُ واالستقامة ،وهي
واله َّن﴿ :يرِيد الل َ ِ ِ
ّ
َ
َ
ك ْم َو ّ
وب َعليْ ُ
ين ِم ْن َقبْل ُ
ُ
اللَ
ْ
َ
َ
َ
ِك ْم َو َي ُت َ
ْ
ُ
َ
(((
ال َ
السن َ ِن ويهدِيكم سن ِ
ليحذروا الفساد»  .لذلك كان العم ُل بفقه ُّ
َ
َ
(((
ٌ
ٌ
عل ِيم حكِيم﴾» .
مُندرجً ا تحت باب األخذ باألسباب.
ومِن صور ذلك التَّ ُّ
ومن الدروس املهمة لعموم األمة وللدعاة وطلبة
بص :البصرية بسنة تع ُّل ِق
التمكني الرشعي للمؤمنني يف األرض عىل األخذ العلم خاصة يف هذه الظروف العصيبة التي تمر
(((
(((
(((
(((
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ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ
وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺴﻨﻦ
اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ

ﻋﺎدﻟﺔ
وﺣﻜﻴﻤﺔ

داﺋﻤﺔ
وﻣﺴﺘﻤﺮة

رﺑﺎﻧﻴﺔ

ﻋﺎﻣﺔ
وﺷﺎﻣﻠﺔ

ﺛﺎﺑﺘﺔ
وﻣﻄّﺮدة

ً
فيها بلدان العالم اإلسالمي أن نستحرض
سنة  .9شك ُر هللا عز وجل:
ً
ً
التفكريِ ،من ن َ َ
اجتماعية رشعية كونية ِمن أهم السنن،
ربانية
ظ ٍر َ
وسمْ ٍع
باستعمال وسائل
َ
َّ
وهي سنة التغيري لألفضل ،كما قال عز وجل﴿ :إِن وغريهما ،قال تعاىلَ ﴿ :و َّ ُ ْ َ ُ
ون
الل أخ َرجك ْم ِم ْن ُب ُط ِ
ِ
ّ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ّ ُ ْ
َْ
ك ْم ال َت ْعلَ ُم َ
ون َشيْ ًئا َو َج َع َل لَ ُ
س ِه ْم﴾ [الرعد :أُ َّم َهات ِ ُ
ك ُم َّ
الس ْم َع َواألب ْ َص َ
يوا َما بِأن ُف ِ
الل ال يغ ِي ما بِقو ٍم حت يغ ِ
ار
ل َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ
َ
ُ
َ
ِّ
الحا
يغي
ال
وتعاىل
 ،]11فإن الله سبحانه
ُ
واألفئِدة لعلكم تشكرون﴾ [النحل ،]78 :والوصول
َ
املرتدي ملجتمعاتنا ِمن البعد عن دين الله وحالة إىل الفهم الحقيقي لطبائع األشياء الكونية
الذل واالستضعاف والهوان إىل ِ
حالة العِ ِّز والتمكني وخواصها والعالقات بينها ،فيسري املتف ْ ِّكر عىل نور
َّ
َ
َّ
َ
َ
والتأييد اإللهي إال إذا أخذنا -أفرادًا ومجتمعات -يف فهم أمثال هذه اآليات﴿ :إِن ِف خل ِق السماو ِ
ات
َ
ْ ْ
َّ
َّ
األر ِض َو ْ
بأسباب التغيري الرشعي الحقيقي؛ من إصالح َو ْ
اخت ِ
ِالف الليْ ِل َوانلَّ َ َهارِ َوال ُفل ِ
ك ال ِت تْرِي
َ
ال ْ
حر ب َما َينْ َف ُع انلَّ َ
الل ِم َن َّ
اس َو َما أن ْ َزل َّ ُ
عباداتنا ،وإقامة رشع الله تعاىل ،وإصالح نفوسنا ِف ْ َ
الس َماءِ ِم ْن
ِ
ِ
َ ْ ُّ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ ََ َْ
ك َدابَّ ٍة
وتزكيتها ،والسعي إلصالح مجتمعاتنا ،واألخذ ما ٍء فأحيا بِهِ األرض بعد م ْوتِها وبث فِيها ِمن ِ
ََ ْ
حاب ال ُم َس َّخر َب ْ َ
الر َي ِ َ َّ َ
الس َماءِ َو ْ
ي َّ
ص ِ ّ
األر ِض
اح ُ والس ِ
عىل يد الظالم واملفسد ،وتعظيم شعائر الله تعاىل ،وت ِ
ِ
يف ِ
نسأل الله أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتَنا ،آليَات ل ِ َق ْوم َي ْعقِل َ
ون﴾ [البقرة .]164 :ويتعرف أكثر
ٍ
ٍ
ً
ويصلح لنا شأننا كله ،ويردنا إىل دينه ردًا
جميل .عن آيات الله تعاىل املودعة يف هذا الكون العظيم.
(((

ال ّ
يغي الله سبحانه وتعاىل الحا َل املرتدي
ِ
حالة العِ ِّز والتمكني والتأييد
ملجتمعاتنا إىل
اإللهي إال إذا أخذنا -أفرادًا ومجتمعات-
بأسباب التغيري الرشعي الحقيقي؛ من
إصالح عباداتنا ،وإقامة رشع الله تعاىل،
وإصالح نفوسنا وتزكيتها ،والسعي
إلصالح مجتمعاتنا ،واألخذ عىل يد الظالم
واملفسد ،وتعظيم شعائر الله تعاىل

خاتمة:
َ
َ
العلم بفقه السنن الربانية يُعت َبُ املقدمة الكربى
لكثري من العلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم
االجتماع وعلم التاريخ وعلم الرتبية باإلضافة إىل
أصول الدعوة إىل الله تعاىل ،مما يجعل الد َ
ِّراية بهذا
العلم ِمن سبل إقامة نظام العُ مران وصالح أحوال
املعاش ،ومن أسباب تجنُّب مواقع الزلل ومواطن
الخطأ التي أدت باملجتمعات البرشية إىل السقوط
الحضاري والدمار االجتماعي عىل مر العصور.
لذلك كانت الحاجة لهذا النوع من العلوم َّ
ماسة،
والفائدة منه عظيمة.

((( لمزيد من االطالع عىل سنن هللا تعاىل في الكون المادي ينظر :سنن هللا الكونية ،محمد الغمراوي.
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قراءات

قراءة في كتاب:
رسالة في الطريق إىل ثقافتنا
لمحمود شاكر
أ.عبد القادر بن عبد الكريم العثمان

(*)

رسالة من أديب مؤرخ ومحقق بارع تناول فيها أحداثا ً مفصليّة يف تاريخ
أمتنا اإلسالمية كانت سببا ً يف انحراف البوصلة ،اعتمد فيها «منهج التذوق»
الذي ابتكره بعد عقود من القراءة والبحث ،حيث أطلق من خالل رسالته
الدعوة للعودة إىل مكامن الثقافة اإلسالمية ،وأودعها خالصة رأيه يف العديد من
القضايا الثقافية العربية الحديثة.
نبذة عن المؤلف:
هو أبو فهر محمود محمد شاكر ،ولد يف
اإلسكندرية يف مرص عام 1327هـ 1909 /م،
يف بيت من بيوت العلم الكبار ،فأبوه الشيخ
محمد شاكر وكيل الجامع األزهر ،وشيخ علماء
االسكندرية ،وقايض القضاة يف السودان ،وأخوه
املحدث العالمة أحمد محمد شاكر رحمهما الله.
التحق بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب
بالجامعة املرصية ،واستمر بها إىل السنة الثانية،
حني تركها لخالف مع أستاذه الدكتور طه حسني
حول منهج دراسة الشعر الجاهيل .ثم تفرغ
للتأليف والتحقيق والنّرشَّ ،
فحق َق جملة من أُمَّ هات
أجيال من
الكتب العربية .وأصبح بيتُه مقص َد
ٍ
(*) مدير الشؤون التعليمية في جمعية تاج لتعليم القرآن الكريم.
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داريس الرتاث العربي ،واملعنيني بالثقافة اإلسالمية
من مختلف أرجاء العاملني العربي واإلسالمي.
اختري عضوًا مراسالً يف مجمع اللغة العربية
بدمشق ،وعضوًا يف مجمع اللغة العربية يف
القاهرة ،ومُنح جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب
عام 1981م ،وجائزة امللك فيصل العاملية لألدب
العربي عام 1404هـ 1984 /م.
تويف رحمه الله تعاىل يف  4ربيع اآلخر 1418هـ
املوافق  7آب  /أغسطس 1997م.
وصف الكتاب:
يقع الكتاب يف  182صفحة من القطع
املتوسط ،من طبع الهيئة املرصية العامة للكتاب
لعام 1997م.
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محتوى الكتاب:
ِّ
بارع
أديب مؤ ِّر ٍخ ،ومحق ٍق
»دراسة متعمِّ قة من ٍ
ٍ
للرتاث اإلسالمي ،سلط فيها الضو َء عىل مدة
طويلة من تاريخ أمتنا اإلسالمية ،ال بغرض
التأريخ بل إللقاء الضوء عىل أحداث كانت سببًا
يف انحراف البوصلة ،قاصدًا تنبيه األمة للسبيل
القويم الكفيل بإعادة مجدها.
»الكتاب لم ّ
يفصل كل يشء ،إال أنه لفت األنظار
إىل منهج جديد غري مألوف هو منهج «التذوق»،
وهو مباين للمناهج الحديثة التي وضع
«املسترشقون» أسس الكثري منها.
»ندا ٌء يوجهه عَ َل ٌم من أعال ِم التاريخ واألدب لكل
فرد من أفراد أمته؛ أن «اقرأ تاريخك بعني عربية
بصرية ال تغفل ،ال بعني أوروبية تخالطها نخوة
وطنية».
ٌ
وصية وتنبيهٌ ،وصيحة نذير ،تدعو املفكرين
»
واألدباء للعودة إىل مكامن الثقافة اإلسالمية
التي نشأت يف ظالل الدين ،والتي أريد لها أن
تُ َف ًّرغ من دعائم القوة فيها.
َ
مؤلف الرسالة،
»جهْ ٌر بالحق الذي هدى الله إليه
ً
عمل بحديث النبي ﷺ قال( :أال ال يمنعَ َّن َرجُ الً
(((
َهيب َُة الناس أن يقول ٍّ
بحق إذا عَ لِمَ هُ) .
القراءة في الكتاب:
اتبع املؤلف طريقة َّ
السد يف رسالته؛ فلم
يقسمها إىل أبواب وفصول ،بل أخذ يتحدث إىل
قارئه حديثًا متسلسالً معتمدًا عىل تقسيم الرسالة
إىل فقرات ،فوقع الكتاب يف  24فقرة ،ثم ختمها
بتذييل ضمَّ نه شهادته وشهادة أستاذه طه حسني
عىل فساد أدب عرصه وثقافته.
محاور الكتاب:
•رحلة املؤلف إىل منهج التذوق.
•الرصاع بني اإلسالم والنرصانية األوروبية انتهاء
بمعركة االسترشاق.
•نهضة ديار اإلسالم وكيف أبيدت؟ ابتدا ًء من
الحملة الفرنسية ،مرو ًرا بمحمد عيل ودوره يف
تدمري النهضة ،وانتهاء باالحتالل اإلنكليزي
وتدمري التعليم يف مرص.

•قصة التفريغ الثقايف :فساد الحياة األدبية
وشهادتان للتاريخ.
ونتيجة للطريقة َّ
السدية التي سار عليها
املؤلف يف كتابه ،فقد َّ
قسمت الفقرات ألربع محاور،
ووضعت تشجريًا بداية كل محور ّ
يبي أهم نقاطه.
األصل األخالقي هو العامل الحاسم الذي
يُمَ ِّكن لثقافة األمة بمعناها الشامل،
وأسالفنا منحوا هذا األصل عناية فائقة
شاملة ،مما حفظ للثقافة اإلسالمية
ترابطها مدة أربعة عرش قرنًا
المحور األول :رحلة المؤلف إىل منهج التذوق:
•بداية الرحلة :عرش سنوات من الحرية
والشك والرتدد:
أخرج الرتمذي وأحمد بإسناد صحيح من
حديث أبى سعيد الخدري ريض الله عنه َّ
أن النبي
ﷺ قال( :أال ال يمنعَ َّن َرجُ الً ُ
هيبة الناس أن يقول
ٍّ
بحق إذا عَ لِمَ هُ).
افتتح الشيخ محمود شاكر رسالته بهذا
الحديث ،وب ََّي يف مطلع رسالته أنه َل ِبث عرش سنوات
من شبابه يراقب الحياة األدبية الفاسدة التي كانت
تمأل عالم األدب يف عرصه ،من عام 1926م حيث
كان يف السابعة عرشة من عمره ،حتى بلغ السابعة
والعرشين من عمره عام 1936م ،قرأ خاللها ما
وتدبر،
بتمهل
وقع تحت يديه من الشعر العربي
ٍ
ٍ
طريق البحث عن الحق ،فأكسبته هذه
ونظر يف
ٍ
ِ
ً
املرحلة تذوقا للغة الشعر.
•االهتداء إىل «منهج التذوق» ووقفة مع
الجرجاني وسيبويه:
ثم قرأ ما وقع تحت يديه من كتب السلف من
تفسري للقرآن وعلومه ،إىل دواوين السنة ورشوحها،
وما تف ّرع منها من كتب املصطلح ،وكتب الرجال،
والجرح والتعديل ،إىل كتب الفقه وأصوله ،وكتب امل ِ َل ِل
والنِّحَ ل ثم ُكتُب األدب ،والبالغة ،والنحو ،والرصف،
حتى َّ
بابتكار فري ٍد
من الله ع َّز وج َّل عليه بعد هذا
ٍ
أسماه «منهج التذوق» ،وهو تذوق الكالم العربي
وما يقصد به وما وراءه من معاني ،وأثناء تطوافه
برتاث األمة ،وجد أن عبد القاهر الجرجاني يف كتابه
«الرسالة الشافية» قد سبقه إىل منهج التذوق.

((( أخرجه الترمذي (.)2191
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•وقفة مع كتاب املتنبي:
ثم كتب كتابه «املتنبي» مبنيًا عىل منهجه
الجديد ،فجاء الثناء عليه من كافة األطراف ،حتى
من أدباء املهجر ،ومن بعض غري املسلمني ،ومن
أستاذه طه حسني ،ومن الرافعي والعقاد ،وكتب
عنه الكثريون.
وكان هذا الثناء سببًا يف رصفه عن إتمام
الكتاب ،ملا رآه من انشغال الناس باملدح الرباق،
غري متنبهني للسبب الرئيس لتأليفه ،فأراد من
خالل «رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا» أن يكشف
هذا ّ
ً
حبيسا يف صدره ألربعني سنة،
الس الذي بقي
فكتبها وجعلها بمثابة مقدمة لكتاب املتنبي ،وهي
آخر ما أصدره ،وأودعها خالصة رأيه يف العديد من
القضايا األساسية املتصلة بمسرية ثقافتنا العربية
الحديثة.
•الدين رأس كل ثقافة:
ث َّم أشار املؤلف ملكمن الخالف مع املناهج
األدبية القائمة ،مبيِّنًا فسادها من جذورها ،ثم ختم
حديثه بنفيسة من نفائس تجربته الرائدة ورؤيته
لِحَ ِّد الثقافة وهي :أن ثقافة كل أمة هي جسدها
الذي يقوم به كيانها وتعرف به من بني أقرانها،
ورأس كل ثقافة هو الدين بمعناه العام ،والذي
هو فطرة اإلنسان ،فالثقافة ك ٌّل ال يتجزأ ،وبناء ال
يتبعّ ض .
وأن األصل األخالقي هو العامل الحاسم الذي
يُمَ ِّكن لثقافة األمة بمعناها الشامل ،وأسالفنا
منحوا هذا األصل عناية فائقة شاملة ،لم يكن لها
شبيه عند أمة سبقتهم ،ولم يُتَحْ ألمة لحقتهم أن
يكون عندها شبيه أو مقارب ،وهذه العناية باألصل
األخالقي هي التي حفظت عىل الثقافة اإلسالمية
ترابطها مدة أربعة عرش قرنًا.
كان مدد اليقظة األوربية مُستج َلبًا من
علوم املسلمني ،وكان السبيل إليها معرفة
لسان العرب ،وال تتحقق هذه املعرفة إال
ببعث رجال يسيحون يف أرض اإلسالم
يتعلمون اللسان ويجمعون الكتب أو
يرسقونها ،فكانت فكرة االسترشاق من
أكرب األهداف والوسائل ،وعُ رف هؤالء
باسم «املسترشقني»
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المحور الثاني :الصراع بين اإلسالم والنصرانية
األوروبية وانتهاء بمعركة االستشراق:
•مراحل الرصاع بني النرصانية واإلسالم:
بدأ برسد تاريخي لهذا الرصاع من سنة 489
هـ املوافق 1096م أي بعد سقوط الحضارة
الرومانية ،وظهور حضارة اإلسالم النبيلة
املتماسكة ،مما دفع بالنصارى الروم -ملا طردوا
من الشام واتجهوا إىل أوربا -إىل العمل عىل تنصري
السكسون ليستخدموهم يف حربهم عىل اإلسالم،
ونتيجة لذلك فقد قاموا بالحروب الصليبية.
عند التأمل يف الرصاع اإلسالمي األوروبي نجده
متجسدًا يف أمرين:
أولهما :الحروب الصليبية :التي استمرت لقرنني
كاملني ثم انتهت باإلخفاق وباليأس من حرب
السالح نحو قرن ونصف وذلك يف عام  690هـ
املوافق 1291م ،بعد أن تركت يف أنفس املقاتلني
ً
بصيصا من اليقظة والتنبه
الهمج [األوروبيني]
وبعثت يف نفوسهم الشك فيما كانوا قد سمعوه من
رهبانهم وملوكهم من تشويه لصورة املسلمني.
ثانيهما :فتح القسطنطينية :يف يوم الثالثاء 2
من جمادى األوىل سنة  857هـ املوافق  29مايو
1453م ،والتي كانت لحظة فاصلة ،حيث أيقنت
النرصانية أن املواجهة املسلحة مع اإلسالم ال تفيد،
فاندفعت أوروبا ملعركة أطول وأقىس هي معركة
االسترشاق ثم االستعمار ثم التبشري!!
•معركة االسترشاق وتقييم عمل املسترشقني:
نتيجة ملا سبق؛ تحددت أهداف املسيحية
ووسائلها ،فلم يغب عن أحد منهم ق ُّ
ط أنهم يف
سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة ،نحَّ وْا
فيها السالح إىل حني ،واستبدلوا سالح العقل والعلم
وحسن التدبري به ،ثم املكر والدهاء واملداهنة وترك
استثارة املارد اإلسالمي.
كان مدد اليقظة األوربية مُستج َلبًا من علوم
املسلمني :املسطورة يف الكتب أو التي حملها العلماء
األحياء ،وكان السبيل إىل ذلك معرفة لسان العرب،
وال تتحقق هذه املعرفة إال ببعث رجال يسيحون
يف أرض اإلسالم يتعلمون اللسان ويجمعون
الكتب أو يرسقونها ،فكانت فكرة االسترشاق
من أكرب األهداف والوسائل ،وعُ رف هؤالء باسم
«املسترشقني» ،وهي أهم وأعظم طبقة تمخضت
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رﺣﻠﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﱃ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺬوق

ﻣﺤﺎور ﻛﺘﺎب

"رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ
إﱃ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ"

اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻤﻌﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق
ﻧﻬﻀﺔ دﻳﺎر اﻹﺳﻼم وﻛﻴﻒ أﺑﻴﺪت؟
اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﺮو ًرا ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ودوره
ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي وﺗﺪﻣﻴﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻗﺼﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ:
ﻓﺴﺎد اﻟﺤﻴﺎة اﻷدﺑﻴﺔ وﺷﻬﺎدﺗﺎن ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ

عنها اليقظة األوروبية ،وقد وهبوا أنفسهم للجهاد
األكرب الذي يغذي جهادهم األدنى وهو االستعمار،
َ
حييت أن هذه الثالثة إخوة
والتبشري« ،ال تنس ما
أعيان ألب واحد وأم واحدة ،ال تفرق قط بني أحد
منهم».
انساح املسترشقون يف أنحاء العالم اإلسالمي
خاصة ،وما هو إال قليل حتى كان تحت يد
االسترشاق آالف من املخطوطات ،فأكبوا عليها
يفرزونها ،ثم يطبعون بعضها لتكون تحت يد كل
دارس مسترشق ،وينبه املؤلف مللحظ مهم جدًا
ٍ
فيقول« :فال تصدق من يقول لك :إن االسترشاق
قد خدم اللغة العربية وآدابها وتاريخها وعلومها،
ألنه نرش هذه الكتب التي اختارها مطبوعة ،فهذا
وه ٌم وباطل ،كانوا ال يطبعون قط من أي كتاب
نرشوه أكثر من خمسمائة نسخة  -ولم تزل هذه
سنتهم إىل يومنا هذا  -تُو َّزع عىل مراكز االسترشاق
يف أوربة وأمريكا ،وما فضل بعد ذلك فقليل جدًا».
كانت للمسترشق صفتان الزمتان :األوىل :أن
يف قلبه الحمية التي أثارها الرصاع بني املسيحية
ودار اإلسالم ،والثانية :أنه يحمل يف صميم قلبه ما
تحمله قلوب خاصة األوربيني وعامتهم ،وملوكهم
وسوقتهم ،من األحالم البهيجة واألشواق امللتهبة
إىل حيازة كل ما يف دار اإلسالم من كنوز العلم
والثروة والرفاهية والحضارة.

كتب املسترشقون لجماهريهم ً
آالفا من املقاالت،
تناولت كل ما يخص أمم دار اإلسالم ،لكن لهدف
واحد :هو تصوير الثقافة العربية اإلسالمية
وحضارة العرب واملسلمني ،بصورة مقنعة للقارئ
األوربي َّ
أن العرب واملسلمني قو ٌم جهال جياع،
ّ
َ
مرسل ،ولفق لهم
نبي
جاءهم رجل ادّعى أنه ٌّ
دينًا من اليهودية والنرصانية فصدّقوه بجهلهم
واتبعوه ،ولم يلبث هؤالء الجياع أن عاثوا يف األرض
يفتحونها بسيوفهم حتى كان ما كان ،وأن من
لحق بهم من املوايل هم الذين جعلوا لهذه الحضارة
اإلسالمية معنى لم يكن لها وال يكون لوالهم.
أكثر ما كتبه املسترشقون لبني قومهم،
سواء كانوا من العامة الذين كتبوا لهم لتبشيع
صورة اإلسالم وأهله يف عيونهم ،ووصم نبيِّه ﷺ
بالنقائص؛ حتى ال يدخلوا يف دين اإلسالم دخلت
الكثري من األمم األخرى ،أو كانوا يكتبون لخاصتهم
من الساسة؛ ليطلعوهم عىل ما عند املسلمني من
العلوم والكنوز والذخائر من أجل السطو عىل هذه
الكنوز يف معركة االستعمار ،أو إىل علمائهم؛ ليبينوا
لهم كيف يواجهون املسلمني يف معركة شديدة
الخطورة ،ال تزال ممتدة إىل يومنا هذا ،أال وهي
معركة التبشري.
ُّ
َّ
يمت
بي املؤلف أن ما يفعله املسترشقون ال
للمنهج بصلة؛ وذلك ألن لغتهم مباينة كل املباينة
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للغتنا ،وكذلك ثقافتهم مختلفة عن ثقافتنا ،ودينهم
مغاير لديننا ،وهذه كلها أدوات ما قبل املنهج ،ثم
َّ
إن داء املسترشقني العضال الذي ال يستطيع أكثرهم
الشفاء منه؛ وهو دا ُء األهواء ،فأكثرهم متبع لهواه.
الثقافة :لفظ جامع يقصد به الداللة عىل شيئني
أحدهما مبني عىل اآلخر؛ األول :أصول ثابتة مكتسبة
تنغرس يف نفس اإلنسان منذ مولده ونشأته حتى
يشارف حد اإلدراك البني ،والثاني :فروع مكتسبة
منبثقة عن هذه األصول .تنبثق حني يخرج الناشئ
من إسار التسخري إىل طالقة التفكري.
اإليمان والعمل واالنتماء أركان الثقافة التي
ال يكون لها وجود ظاهر محقق إال بها ،ورشط
الثقافة بأركانه الثالثة ممتنع عىل كل مسترشق،
فكيف يكون ما كتبه املسترشقون ً
عمل علميًا أو
بحثًا منهجيًا؟!.
ينتهي املؤلف يف هذا املحور باإلشارة ملفهوم
(عاملية الثقافة) ،ليتوصل إىل أنه باط ٌل ك ّل البطالن
أن يكون يف هذه الدنيا -عىل ما هي عليه -ثقافة
ً
(ثقافة عامليّة) أي :واحدة يشرتك
يمكن أن تكون
فيها البرش جميعً ا ويمتزجون عىل اختالف لغتهم
ومِللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطانهم ،فهذا
ٌ
تدليس كبريٌ ،وإنما يراد بشيوع هذه املقولة بني
ٌ
هدف آخ ُر يتعلق بفرض سيطرة ٍ
أمة
الناس واألمم
ٍ
غالبة عىل أم ٍم مغلوبة ،لتبقى تبعً ا لها ،فالثقافات
ٍ
ثقافة أسلوبٌ يف التفكري
متعددة ومتميزة ،ولكل
ٌ
والنظر واالستدالل منتزع من الدين الذي تدين
به ال محالة ،الثقافات املتباينة تتحاور وتتناظر
ً
تداخل يُفيض إىل االمتزاج
وتتناقش ،لكن ال تتداخل
ً
بعض شيئا ،إال بعد
البتّة ،وال يأخذُ بعضها عن ٍ
عرضه عىل أسلوبها يف التفكري والنظر واالستدالل،
فإن استجاب لألسلوب أخذته وعدلته وخلصته من
الشوائب ،وإن استعىص نبذتْ ُه وطرحتْه.
المحور الثالث :نهضة ديار اإلسالم وكيف أبيدت؟
•نهضة ديار اإلسالم ،والخمسة الكبار:
سقطت األندلس بعد أربعني سنة من فتح
القسطنطينية  897هـ ،ثم ُفقدت دار الخالفة يف
القسطنطينية بعد مرور مائتي عام عىل فتحها،
فأيقظت هذه الحادثة بعض علماء املسلمني الذين
قاموا إليقاظ الجماهري املستغرقة ،كان عىل رأسهم
خمسة ممن حملوا مشعل التغيري:

66

العدد  | 7رجب  1442ه  -شباط /فرباير 2020م

»أولهم :عبد القادر بن عمر البغدادي ،كان يف
مرص ما بني ( 1093-1030هـ) ،الذي وضع
«خزانة األدب» الستعادة القدرة عىل تذوق اللغة
والشعر واألدب وعلوم العربية.
»ثانيهم :الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،ظهر
يف جزيرة العرب ما بني ( 1206-1115هـ)،
الذي هبَّ ملكافحة البدع والعقائد التي تُخالف
ما كان عليه سلف األمة من صفاء عقيدة
التوحيد ،ولم يقنع بتأليف الكتب بل نزل إىل
عامة الناس يف بالد جزيرة العرب وأحدث رجة
يف قلب دار اإلسالم.
»وثالثهم :حسن بن إبراهيم الجربتي (الكبري)
العقييل ،ظهر يف مرص ما بني (1188-1110
هـ) ،اهتم بالعلوم املستغلقة عىل أهل زمانه،
فجمع كتبها من كل مكان ،وحرص عىل لقاء من
يعلم رس ألفاظها ورموزها ،وقىض يف ذلك عرش
سنوات ،حتى ملك ناصية الرموز يف الهندسة
والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية.
»ورابعهم :محمد بن عبد الرزاق الحسيني
املرتىض ال َّزبيدي ،يف الهند ومرص ما بني
( 1205-1145هـ) وهو صاحب «تاج
العروس» ،وهو الذي هبَّ يبعث الرتاث اللغوي
والديني وعلوم العربية وعلوم اإلسالم.
»وخامسهم :محمد بن عيل الخوالني الشوكاني
الزيدي ،ظهر يف اليمن ما بني (1250-1173
هـ) ،وقد هبَّ إلحياء عقيدة السلف ،ومنع
التقليد يف الدين ،وحطم الفرقة والتنابذ الذي
أدى إليه اختالف الفرق بالعصبية.
وقد دوَّت أسماء هؤالء الخمسة يف أرجاء ديار
اإلسالم ،فكان ظهورهم بداية تهديد للقوة الجديدة
التي ظهرت يف أوروبة ،وأصبحت هذه اليقظة
يف ديار اإلسالم تُ َخوفهم ،فعملت عىل محارصتها
وسعت جاهدة لوأدها.
•الحملة الفرنسية وخطتها يف وأد اليقظة
املرصية ورسقة الرتاث:
وقيض الله لفرنسا قائدًا صار اسمه مثريًا
للرعب وبأنه القائد الذي ال يُقهر وهو «نابليون»،
ويف  17من املحرم سنة  1213هـ املوافق ألول
يوليو من عام 1798م هوى نابليون عىل مهد
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رضب القاهرة باملدافع ،حتى ّ
من الله بسليمان
الحلبي فقتل «كليرب» سنة  1215هـ ،ثم جاء عىل
الحملة الكذاب املنافق «مينو» الذي أعلن إسالمه
لتسكني املسلمني ،وتزوج من إحدى بنات مدينة
رشيد ،وبقى يف إمارته يُنْزل بالناس املصائب
والباليا حتى إجالء الحملة من مرص يف يوم االثنني
 21ربيع اآلخر سنة 1216هـ املوافق  31أغسطس
1801م ،لكنها أخذت ما جاءت إليه من كل نفيس
من الكتب والعلوم.

اليقظة يف الديار املرصية ،حيث وضع خطة محكمة
تضمنت الخطوات اآلتية:
» ً
أول :إقناع املشايخ الكبار بأن هدف الحملة
الفرنسية هو محاربة املماليك وظلمهم وجورهم
الذي تعرض له املرصيون والرعايا الفرنسيون.
»ثانيًا :إثارة األقباط ضد املسلمني ،وأن الحملة
الفرنسية جاءت إلعالء راية املسيحية؛ وإن لم
ينجح هذا التدبري تمامً ا.
»ثالثًا :محاولة تدجني العلماء ،وقد نجح مع
ابتدأ املرشوع االسترشاقي األعظم
مجموعة منهم ،فخدعهم بحسن استقباله لهم
ببعث ثلة من شباب مرص ليتعلموا
وتوقريهم.
«ويتفرنسوا» ً
أيضا يف باريس ،وليعودوا
»رابعً ا :إفقار الشعب باالستيالء عىل ثرواته من
فيكون منهم حزب كما يشتهي «نابليون»
خالل الرضائب واإلتاوات باإلضافة إىل التدمري
يف وصيته لخليفته «كليرب» ،والحقيقة
والتخريب املتعمد.
أن فكرة البعثات العلمية لم تكن نابعة
ً
خامسا :رسقة الثروة الفكرية للبالد بالسطو
»
من عقل هذا الجاهل ،بل كانت نابعة من
عىل ذخائر املخطوطات ،وما تزال خزائن كتبهم
عقول تخطط وتدبر ألهداف بعيدة املدى
ٍ
تشهد عىل ذلك.
نزل نابليون اإلسكندرية ثم زحف إىل القاهرة،
•«محمد عيل» ودوره يف محاربة النهضة:
مصطحبًا معه عرشات من املسترشقني ،وطائفة
وبعد الجالء الفرنيس توىل «محمد عيل» وكان
من العلماء يف كل فن وعلم ،فبدأ باستمالة رجال
ً
رجل ذكيًا مكا ًرا قد خالط املشايخ ،وأظهر لهم
األزهر ،فلما رأى امتناعهم أطلق جنوده ليستبيحوا
من النصح وسالمة الصدر ما خدعهم به ،فولوه
كل يشء ويدنسوا األزهر ،فلما أحس بغليان الشارع
أمر مرص ،كان بائع دخان أول أمره ،ولم يكن يقرأ
رجع إىل فرنسا َّ
وعي عىل الحملة «كليرب» الذي
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ﻳﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن اﻷﺻﻞ
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤ ّﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻔﻆ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻦ

وال يكتب ،قدم مرص مع ثالثمئة جندي بعثت بهم
الدولة العثمانية أواخر أيام الحملة الفرنسية.
كانت قوى االستعمار ترقبه من أول ساعة
حطت فيها قدماه أرض مرص ،فما إن توىل حتى
أحاطت به قناصل الدول املسيحية (االستعمارية)
وبدأت عملية السيطرة عليه حتى أوغروا صدره عىل
املشايخ فغدر بهم وتغلب عىل أمر مرص ،فهيمنت
قناصل الصليبيني بهيمنته! فماذا فعل؟
•أثر البعثات التعليمية والدور التغريبي
لرفاعة الطهطاوي:
ابتدأ املرشوع االسترشاقي األعظم ببعث ثلة
من شباب مرص ليتعلموا «ويتفرنسوا» ً
أيضا يف
باريس ،وليعودوا فيكون منهم حزب كما يشتهي
«نابليون» يف وصيته لخليفته «كليرب» ،والحقيقة أن
فكرة البعثات العلمية لم تكن نابعة من عقل هذا
عقول تخطط وتدبر
الجاهل ،بل كانت نابعة من
ٍ
ألهداف بعيدة املدى.
وُئدت اليقظة يف قلب العالم اإلسالمي وأقاموا
عىل أنقاضها بنا ًء جديدًا راسخ األساس أقامه
االسترشاق ليضمن به الغلبة والسيطرة وإخضاع
دار اإلسالم ألهدافه وغاياته.
هلك «محمد عيل» وبقي أوالده من بعده يف
قبضة القناصل واالسترشاق ،وعادت البعثات بقلب
أوروبي وقالب عربي.
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اﻷﺧﻼق

كان عىل رأس أول بعثة رج ٌل خرج مع البعثة
إمامً ا يصىل بهم الصلوات الخمس ،ويراقب أفراد
البعثة وهو «رفاعة الطهطاوي» ابن الثالثة
والعرشين من عمره ،الصعيدي املنشأ ،األزهري
الدراسة ،الذي لم ت َر عينه سوى الريف وضواحي
األزهر القديمة املتهالكة.
فرجع بعد ست سنوات من فتنته بباريس
ليُخرج مرص من الظلمات إىل النور ومن التخلف
إىل التحرض ،وأنشأ مدرسة األلسن التي كانت
تدرس اآلداب الغربية والتاريخ املزور ،لكي تنافس
من طرف خفي األزهر الذي أسقط هيبة مشايخه
«محمد عيل» مؤسس مرص الحديثة.
•االحتالل االنكليزي وتدمري التعليم عىل يد
«دنلوب»:
ومضت األيام حتى جاء االحتالل اإلنجليزي
يف  1299هـ املوافق  15سبتمرب 1882م ووكل
أمر التعليم يف مرص إىل قسيس مُبرش خبيث هو
«دنلوب» ليؤسس أصول االحتالل اإلنجليزي يف
مرص ويُمَ كن لثقافته ،حيث شطر التعليم يف البالد
إىل شطر ديني يف األزهر ودنيوي يف املدارس ،وما
تبع ذلك من تفريغ طلبة املدارس من ماضيهم
وبعث االنتماء إىل الفرعونية البائدة ،لكي يزاحم
بقايا ذلك املايض املتدفق الحي.

كاش دومحمل
 انتفاقث ىلإ قيرطلا يف ةلاسر :باتك يف ةءارق

قضية الشعر الجاهيل ،وطلب اليقني لنفسه إىل أن
انكشفت عنه غشاوة من العمى ،يقول :ووجدت
الصورة الحقيقية التي تفصل العالم الذي أنا فيه
–وقتذاك– والعالم الذي عاش فيه مَ ن قبيل.
لقد كنت أعيش يف وقت ُف ِّر َغ شبابه الدارسون
من ماضيهم وتركوا تاريخهم وراء ظهورهم ،وذلك
ألن الغزاة الذين هجموا علينا َف َّرغوا النشء من كل
موروث ،ووضعوا يف مكانه أشياء تافهة ال قيمة
حقة لها ،فهجر النشء الجديد كل قديم مما تركه
اآلباء ،واتجهوا باسم التجديد إىل ما جاء لهم به
أولئك الذين سيطروا عىل عقولهم.
ثم رضب مثالً بحالة لها شهرة وهو موقف طه
حسني من الشعر الجاهيل ،وما جاء يف كتابه من
تشكيك ،عىل أن طه حسني عاد بعد تسع سنوات
فكتب عدة مقاالت كانت تتضمن رجوعً ا عما قاله
عن الشعر الجاهيل سنة 1926م ،ولخص ما كتبه
طه حسني باعتباره شهادة البد من إعالنها ،وقد
جاء فيها:
«والذين يظنون أن الحضارة الجديدة حملت
ً
خالصا يخطئون ،فقد حملت
إىل عقولنا خريًا
الحضارة الحديثة إىل عقولنا رشًا غري قليل ..فكانت
الحضارة الحديثة مصدر جمود وجهل ،كما كان
التعصب للقديم مصدر جمود وجهل ً
أيضا» .وإن
هذه األسطر لتدل عىل باقي فحوى الشهادة التي
حرص املؤلف عىل أن يذكرها لنا يف نهاية رسالته.

المحور الرابع :قصة التفريغ الثقافي  -فساد
الحياة األدبية وشهادتان للتاريخ:
يف نهاية الرسالة فيما أطلق عليه املؤلف اسم:
«ذيل الرسالة» َّ
بي قصة فساد الحياة األدبية ،وذكر
أنه عازم عىل أن يورد يف هذا الذيل شهادتني هما:
شهادته الشخصية حيث قال« :شهادتي أنا من
موقعي بني أفراد جييل الذي أنتمي إليه ،وهو جيل
املدارس املفرغ من كل أصول ثقافة أمته ،وهو
الجيل الذي تَ َل َّقى صدمة الدهور األوىل ،حيث نشأ يف
دوامة من التحول االجتماعي والثقايف والسيايس».
والشهادة الثانية وهي« :شهادة الدكتور طه
حسني من موقع (األستاذية) لهذا الجيل».
َّ
وبي محمود شاكر أن يف قراءة هاتني
الشهادتني منجاة من الدخول يف غمار أحالم
(النهضة) و(التجديد) و(األصالة املعارصة)
و(الثقافة العاملية).
فتحت عنوان «قصة التفريغ الثقايف» أوضح
نقطة يف غاية األهمية عن أثر االحتالل االنجليزي
ملرص وجعل التعليم يف قبضة املبرش الخبيث
«دنلوب» ،وما ترتب عليه من تفريغ األجيال
الناشئة من ماضيها املتدفق يف دمائها مرتب ً
طا
بالعربية واإلسالم والذي سوف يفرغ األجيال
َ
ً
الفراغ
تفريغا كامالً من ماضيهم ك ِّل ِه ثم يمأل ُ هذا
بعلوم وآداب وفنون ال عالقة لها بماضيهم ،وإنما
الغ َزاةِ ،وآداب ُ
الغ َزاةِ ،وفنون ُ
هي علوم ُ
الغ َزاةِ،
الغ َزاةِ ،ولغات ُ
وتاريخ ُ
الغ َزاةِ.
ً
ختــاما:
بعد هذا التطواف الطويل نلحظ أن شيخ
«لقد كنت أعيش يف وقت ُف ِّر َغ شبابه
العربية قد كشف املؤامرة الهادفة لتدمري ثقافتنا
الدارسون من ماضيهم وتركوا تاريخهم
وتراثنا ،وبــيَّـــن بجالء الدور املظلم الذي قام
وراء ظهورهم ،وذلك ألن الغزاة الذين
ِّ
موضــحً ا أن ثقافة كل
به االسترشاق ودعاته،
هجموا علينا َف َّرغوا النشء من كل
أمة هي جسدها الذي يقوم به كيانها وتعرف به
موروث ،ووضعوا يف مكانه أشياء تافهة
من بني أقرانها ،ورأس كل ثقافة هو الدين بمعناه
ال قيمة حقة لها ،فهجر النشء الجديد
العام ،والذي هو فطرة اإلنسان ،فالثقافة ك ٌّل ال
كل قديم مما تركه اآلباء ،واتجهوا باسم
يتجزأ ،وبناء ال يتبعّ ض.
التجديد إىل ما جاء لهم به أولئك الذين
وذ َّك َر َّ
أن األصل األخالقي هو العامل الحاسم
سيطروا عىل عقولهم»
الذي يُمَ ِّكن لثقافة األمة بمعناها الشامل ،وأن
األستاذ محمود شاكر رحمه الله
أسالفنا منحوا هذا األصل عناية فائقة شاملة،
لم يكن لها شبيه عند أمة سبقتهم ،ولم يُتَحْ ألمة
ويف شهادة األستاذ محمود شاكر يذكر أنه لحقتهم أن يكون عندها شبيه أو مقارب ،وهذه
قد مرت عليه األيام والليايل والسنون التي كتب العناية باألصل األخالقي هي التي حفظت عىل
خاللها كتابه عن (املتنبي) َ
وهمُّ ُه مرصوف إىل الثقافة اإلسالمية ترابطها مدة أربعة عرش قرنًا.
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بأقالم
القراء

تعلمت من أبي

أ.حسان رضا حجازي
*تعلمت من أبي :أن الرتبية عىل األخالق واألدب
هي أساس الرتبية ،وأن املرء يزداد ً
قيمة بالكرم
والعطاء والتضحية.
*تعلمت من أبي :أال تكون الدنيا أكرب همي وال
مبلغ علمي.
*تعلمت من أبي :أن األخ تظل مكانته عالية حتى
وإن تعثر وأخطأ ،وأن أسارع يف اإلحسان إليه
حتى وإن هو أبطأ عيلّ.
*تعلمت من أبي :أن أكون بسي ً
طا طيب القلب،
وأن أنرش بني الناس الرحمة والحب.
*تعلمت من أبي :أن يكون عميل لله ومن أجل
إرضاء الله ،حتى يبقى صالح األثر ،عىل طول
الدهر.
*ال تتسع كلماتي لذكر ما تعلمته من أبي ...
ولكل منا أبٌ يعلمه أو يهديه شيئًا يف الحياة،
أما أنا فـ (الحياة أهدتني أبي).

70
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هل اختلفت مقاييس معركة الحق
والباطل؟

أ.رياض عطا هللا
معركة الريموك كانت بـ  39ألف مسلم ضد
 200ألف من الروم ،والقادسية كانت بـ  32ألف
مسلم ضد  240من الفرس ،ووادي برباط كانت بـ
 12ألف مسلم ضد  100ألف من القوط النصارى،
ّ
والزلقة كانت بـ  30ألف مسلم ضد  60ألف من
النصارى.
لو تحدثنا باملنطق املج َّرد فليس هناك ما يربر
نرص هذه القلة عىل أعداد تبلغ ضعفها عىل األقل،
ال سيما أن تلك الدول كانت معروفة بخربتها
العسكرية ،وتفوقها املادي ،مما يجعل النتيجة
ً
مسبقا بكثرة العدد والعدّة ،فجاء اإلسالم
محسومة
وكرس القاعدة ﴿ َ
ِريةً
كم ّ ِمن ف ِ َئ ٍة قَل ِيلَ ٍة َغلَ َب ْ
ت ف ِ َئ ًة َكث َ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ّ َ َّ
ْ َّ
ك إِل
بِإِذ ِن اللِ﴾ [البقرة﴿ ،]249 :وما يعلم جنود رب ِ
ُه َو﴾ [املدثر ،]31 :فكان صدق النية يأتي بالغاية.
ً
جيوشا مؤمنة
لكن لم تكن تلك الجيوش إال
ً
متوكلة عىل الله آخذ ًة باألسباب ،مجتهدة بالدعاء
والعبادة ليقينهم أن النرص من عند الله.
ونحن لن ننترص إذا لم نكن بذلك اإليمان
والتوكل الذي يرافقه األخذ باألسباب.

بأقالم
القراء

مما أعجبني في التربية

أ.ميمونة عماد الدين خيتي
قال األستاذ محمد قطب رحمه الله يف كتاب
منهج الرتبية اإلسالمية:
«تناول القرآ ُن ك َّل املخاوف البرشية الزائفة
واحدًا واحدًا فينفضها عن النفس ،ويرفع عنها
إرصها ،ليطلقها تواجه الحياة قوية عزيزة متمكنة،
متطلعة ،مطمئنة إىل قدر الله.
إن قوى األرض كلها ال تخيف -أو ال ينبغي أن
تخيف -ألنها قوى مسخرة .ال تستمد من نفسها،
وال تملك لنفسها رضً ا وال نفعً ا .والقوة التي ينبغي
أن تخاف ً
حقا هي القوة التي بيدها كل يشء ،هي
حقا واملانعة ً
املانحة ً
حقا ،وإذن فخوفها هو الخوف
الواجب ،وخشيتها هي السبيل.
الخوف ينبغي أن يكون من الله ،ومما يخوَّف
به الله.
َّ َ َ ٰ ِ ُ ُ َّ ْ َ ٰ ُ ُ َ
ي ّو ُف أَ ْو ِلَا ٓ َءهُۥ فَ َل َتَافُوه ْمُ
ُ﴿إِنما ذل ُكم ٱلشيطن ِ
َ
ون إِن ك ُنتم ُّم ْؤ ِمن َِني﴾ [آل عمران.]175 :
َوخاف ِ
َ ْ َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ َّ
الل ب َ
﴿ َألَيْ َس َّ ُ
ال َ
ك بِ ِ
ين ِمن
اف عبده ۖ ويخوِفون
ك ٍ
ِ
َ
ََ ُ ْ
ُ
ضل ِل َّ ُ
الل َف َما ُل ِم ْن َها ٍد﴾ [الزمر.]36 :
دونِهِ ۚ ومن ي ِ
ْ
ِ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ
يافُ ُه بِال َغيْ ِب﴾ [املائدة.»]94 :
﴿لعلم الل من

تزبَّ َ
ب قبل أن يتحصرم!

أ.أنس جمعة حشيشو
تقف عىل أطالل املسميات فتجد عجائب الدنيا
وما أبدعت يد الزمان من (باحث اجتماعي  -باحث
يف الشأن السوري  -محلل سيايس  -باحث إسالمي
 ناشط إعالمي  -مختص تربوي  -مستشارقيادي  )...والقائمة تطول وتستمر التخصصات،
وال تدري ما آلية التوصيف وال كيفية التصاق
املوصوف بالصفة!!
يع ُّز عىل النفس رؤية مَ ن انساق وراء سهولة
ُّ
التخصص ،واستعذب األلقاب
التوصيف قبل جهد
دون أي دراسة أكاديمية أللف باء ما وَس َم نفسه
به!
ودون مبالغة هناك من الخربات املرتاكمة ما
يش ِّكل عند (البعض) جودة يف التخصص ...لكن
ال يعفي عن تتويجه وتحصينه بسور التعلم
األكاديمي.
لعلها إحدى مشكالتنا عندما أكثر البعض من
العطاء يف وقت يفرتض أنه وقت االكتساب..
دمتم للعلم طالبني؛ فالوطن أمانة ،ومسؤوليته
حِ م ٌل عظيم ،يحتاج الجمي َع من شتى االختصاصات،
َ
والف ِط ُن مَ ن استمر يف الكسب والتحصيل مع
ديمومة العطاء.
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ناركسلا ميهاربإ خيشلل »تاَيَرَجاَملا« :باتك يف ةءارق

الورقة
األخيرة

َ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ات
فنادى ِفي الظلم ِ

ترك قومه مغاضبًا مرتقبًا هال َكهم لتأخر إيمانهم،
وركب السفينة املشحونة التي تخففت من حمولتها
بإلقائه ،فالتقمه الحوت ،ثم نجاه الله إىل أرض
خالية ،وعافاه بشجرة يقطني ،وأرسله إىل مائة ألف
أو يزيدون فآمنوا ونجوا.
نعلم -بعد
كانت نجاته ونجاة قومه فريدة -فيما
آم َن ْ
تحقق الهالك وإطباق املصيبة﴿ ،فَلَ ْو َل َكنَ ْ
ت قَ ْر َي ٌة َ
ت
ُ َ
َّ َ
َف َن َف َع َها إ ِ َ
يم ُان َها إِل ق ْو َم يُون َس ل َّما َآم ُنوا﴾ [يونس.]98 :
فما أحوجنا اليوم إىل تدبر هذه القصة ،وتمعّ ن
أسباب النجاة فيها.
ً
أول :مقام النبوة لم َيمنع من التأديب اإللهي:
َ
ُ
َ
ٌ
نقرأ يف كلمتي ﴿أبق﴾ ،و﴿مل ِيم﴾ أنه عليه السالم
فعل ما يالم عليه ،وهو مغاضبته لربه عز وجل،
فتعرض للهالك يف بطن الحوت لوال توبته وتسبيحه.
وامليزان عند الله دقيق بمثقال الذرة ،فكيف نأمن
من مكر الله ،ونعيش الطمأنينة والدعة ،متكئني عىل
أرائكنا ونحن غارقون يف ذنوبنا؟! نستعجل النرص،
بنفس غري لوامة لصاحبها إال مَ ن رحم
متالومني
ٍ
ربي .ولن تجد أخطر عىل دين امرئ مثل ظنه أن ما
يقع من الهزيمة إنما هو بسبب غريه ناسيًا نفسه .وال
ذنب كنسيان الذنب والجهل به.
ثان ًيا :قدرة هللا غالبةْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ :
ْ
ْ فأما قوم يونس ﴿كشفنا عنهم عذاب الِز ِي ِف
ال َياة ِ ُّ
َ
ادلنْ َيا﴾ مع أن اإليمان وقت نزول العذاب ال ينفع

صاحبَه عاد ًة .وأما يونس فقد لطف الله به يف بطن
الحوت ،وأعاده للحياة حيث ال بصيص لألمل فيها.
وتكوين
بتقدير
قال يف التحرير والتنوير« :وإنجاؤه هو
ٍ
ٍ
يف مزاج الحوت حتى خرج الحوت إىل قرب الشاطئ
فتقاياه»((( .فسبحانه هو القادر ال يعجزه يشء.
فما بال مَ ن يطلق عبارات اليأس واإلحباط
واالستبطاء ،ينتظرون النرص ِمن الله ،تاركني بذل
أسبابه غافلني عن سننه! والله تعاىل لم يأذن بيشء
من اليأس؛ ألنه جهل بالرب وسوء ظن به سبحانه.
ثالثًا :يزول البالء بإزالة موجب العقوبة:
عقارب الزمان ال تعود إىل الوراء ،ولذلك فتح الله
الكريم باب التوبة واالعرتاف والندم الصادق والعزيمة

والتي
يونس عليه السالم،
األكيدة التي نجَّ َى
بها قوم ُّ ُ
َ
َ
ات أَ ْن َل إ ِ َ َل إ ِ َّل َأنْتَ
َ
نجَ ى بها ّهو ُ﴿فنادى ِف الظلم ِ
ت ِم َن َّ
حانَ َ
الظالِم َ
ُسبْ َ
ك إ ِ ِن كنْ ُ
ِني﴾ [األنبياء.]87 :
ٌ
عن
«وأما نداؤه ربَّه فذلك توبة صدرت منه ّ
ُتقصريه أو عجلته أو خطأ اجتهاده ،ولذلك قال﴿ :إ ِ ِن
ت ِم َن َّ
الظالِم َ
كنْ ُ
ِني﴾ مبالغة يف اعرتافه بظلم نفسه،
فأسند إليه فعل الكون الدال عىل رسوخ الوصف،
وجعل الخرب أنه واحد من فريق الظاملني وهو أدل عىل
أرسخية الوصف» .إنَّه تمام اإلخبات لله بال استثناء.
َ
االعرتاف بالتوحيد مع التسبيح كنّى به
«وتقديمُه
(((
عن انفراد الله تعاىل بالتدبري وقدرته عىل كل يشء» .
وهذه الدعوة (لم يَد ُع بها رج ٌل مُسلم يف يش ٍء َقط
إال استجابَ الله له)(((.
رابعاّ :
ً
النَجاة موقوفة عىل التغيير:
والتغيري هو توبة ك ٍّل يف نفسه .وأول التوبة
الندم ،وهو كما عرفه الغزايل« :نار يف القلب تلتهب،
وصدع يف الكبد ال ينشعب» ،ودليل صحته« :ابكِ عىل
خطيئتك» ،فقحط العني من قسوة القلب .وإن من
الدمع ما كان ألجل الدنيا وحرسة النفس ،فما أبعد
ذلك عن الصدق.
خطريٌ أن نتلقى التوبة موعظة باكية مؤقتة
َ
ري
تريحنا من ألم املعصية املؤقت ،ال
منهجية تغي ٍ
شامل تستدعي ثورة عىل غفلتنا وقعودنا عن رسالتنا
ٍ
الدعوية الحضارية .وكم يجب أن نقلق لزخم
الكالم حني يكون بعيدًا عن حقائق التغيري النفيس
واالجتماعي الفردي والجماعي.
التوبة منهجية تغيري ،تجسد اإليمان العميل
يف حياة نابضة ناهضة راشدة سعيدة﴿ .كِ َت ٌ
اب
ُ
َ
ُ ُ َ

ْ
ُ
َ
ْ
ّ ْ
ْ
ري َ1
أَ َّحك َِمت آيَ َّات ُه ث َّم ف َّ ِصل َت ِم ْن ُل َن َحك ٍ
ِيم ٌخب ِ ٍ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
أل تعبدوا إِل الل إِنن لكم ِمنه نذ ٌ
ِير وبشِ ري  2وأ َ ِن
ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
وبوا إ َلْهِ ُي َم ّت ِْع ُ
ً
ً
َ
َ
َ
ك ْم ُث َّم تُ ِ ُ
َ
ك َ ْم متاع ح َّسنا إ ِ ّل
ِ
َ
استغف ُِر َوا ًّرب َ ُ ْ ُ َّ
َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ
أ َ َج ٍل ُ مس َم ويؤ ِ
ت ك ذِي فض َ ٍل فضله ِإَون تولوا فإ ِ ِن
َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ
ري﴾ [هود.]3-1 :
أخاف عليكم عذاب يو ٍم كب ِ ٍ

أال ما أبعد النَّجاة ،وما أقربها.

((( التحرير والتنوير ،البن عاشور (.)133/17
((( المرجع السابق (.)132/17
((( أخرجه أحمد ( )1462والترمذي ( )3505والنسائي في الكبرى ( )10417والحاكم ( )1862وصححه.
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د.خير هللا طالب

ترحب مجلة

بمقاالتكم العلمية والفكرية

ضمن المحاور األساسية للمجلة

ﺗﺄﺻﻴﻞ
ﺣﻀﺎرة
وﻓﻜﺮ

ﻗﺮاءات

ﺗﺰﻛﻴﺔ

دﻋﻮة

ﻧﻈﺮات
ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻌﺎﺻﺮة

ويشترط أال يزيد حجم المادة المرسلة عن  3000كلمة ،وأن تكون المادة مكتوبة أصالة للمجلة
وغير منشورة من قبل ،وأن تراعى فيها سياسات النشر في المجلة
كما ترحب المجلة بخواطركم القصيرة ضمن زاوية (بأقالم القراء)
ترسل المقاالت والمواد إىل البريد اإللكتروني:
rawaa@islamicsham.org
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